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บทคัดยอ 
 

หัวขอวิทยานิพนธ : การศึกษาเชิงวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตาม  

     ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ช่ือนักศึกษา   : ตวงศักดา กะตะศิลา 

ช่ือปริญญา    : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา    : การปกครอง 

ปพุทธศักราช   : 2562 

อาจารยท่ีปรึกษา   : ดร. สมภพ  ระงับทุกข 
 

 

วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 2) เพ่ือศึกษา

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย  

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพวิเคราะหเอกสารเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 1. พรรคการเมืองไทยเกิดข้ึนมาภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตย เม่ือ พุทธศักราช 2475 และมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน พรรคการเมืองไทยคือกลุมคนท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ

เดียวกันมุงหวังท่ีจะจัดตั้งรัฐบาล 2. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือการท่ีถือเสียง

ประชาชนสวนใหญเปนสําคัญในการตัดสินใจท่ีจะเลือกผูแทนโดยการผานสมาชิกของพรรคการเมือง

เขาสูกระบวนการเลือกตั้งนําไปสูการจัดตั้งรัฐบาล 3. พรรคการเมืองไทยเปนพรรคการเมืองท่ี

สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยแบบสากล คือดานการสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของไทย ตาม

รัฐธรรมนูญ 2560 และทางดานอเมริกามีความสอดคลองกันคือผูรับสมัครลงเลือกตั้งตองผานการหยั่ง

เสียงเบื้องตนมากอน สวนทางดานพรรคการเมืองของอังกฤษการสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งไมผานการ

หยั่งเสียงเบื้องตน และระบบพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกาและของอังกฤษจัดอยูในระบบพรรค

การเมืองแบบสองพรรค สวนของพรรคการเมืองไทยมีแนวโนมเปนระบบสองพรรคเชนกัน การพัฒนา

พรรคการเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองไทย ไดนําวิธีการในแบบสหรัฐอเมริกา

และแบบอังกฤษมาปรับประยุกตใช และใชระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขเชนเดียวกับอังกฤษ    

 

 

คําสําคัญ การเมือง, พรรคการเมือง, ระบอบประชาธิปไตย 
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ABSTRACT 
 
 

Thesis Topic  : An Analytical Study of Development of Thai Political  

  Parties According to Democracy 

Student’ Name  : Tuangsakda Katasila  

Degree Sought  : Master of Political Science 

Program  : Government 

Anno Domini   : 2019 

Advisor  : Dr. Sompop Rangubtook 
 

 

The objectives of this thesis were as follows; 1) to study Thai political party 

development, 2) to study democratic government system, and 3) to analyze the Thai 

political party development according to the democracy. The data of this qualitative 

research were collected from documents, analyzed by content analysis, and 

presented by by a descriptive method. 

The study results found that; 1. The Thai political parties were founded 

after changing the rule from absolute monarchy to democracy in 1932, and they 

continued gradual development. From past to present, the Thai political parties were 

groups of people with the same or similar concept and ideology aimed to establish a 

government. 2. The democracy is the government based on majority votes of people 

through representatives of political parties by election. 3. In the development of Thai 

political party according to the democracy, Thai political parties are democratic 

relevant to universal democratic system. The fielding of the party candidates to 

election in Thailand was similar to that in the United States of America, but different 

from that in the United Kingdom which had shorter time in canvassing before the 

election. The tendency of Thai political party could be grouped into two main 

parties as in the United States of America and in England. In the development of 

Thai political party in democracy, long time canvassing before the election as in the 

United States of America and democratic form of government with the King as Head 

of state may be applied.  

 

Keywords: Politics, Political party, Democracy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย สําเร็จลงไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากคณาจารยหลายทาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย ดร.สมภพ ระงับทุกข ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดสละเวลาอันมีคายิ่ง ให
คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ พรอมท้ังใหขอคิด ขอเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงแกไขเนื้อหาของวิทยานิพนธเลมนี้ จนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี  

ขอบคุณอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา คลายเดช ท่ีสละเวลาอันมีคา ชวยเหลือ
แนะนํา รวมไปถึงชี้แนะแนวทางขอบกพรอง และติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธเลมนี้ 

ขอบคุณอาจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ท่ีไดชี้แนะขอบกพรองและการ
ตรวจทานวิทยานิพนธเลมนี้ จนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 

ขอขอบคุณอาจารย ดร.เสนห เดชะวงศ ท่ีไดตรวจทานบทคัดยอภาคภาษาอังกฤษใหมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึน 

ขอบคุณ เพ่ือนนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุน 12 ทุกทาน รวมไปถึงภาคพิเศษ 
และรุนพ่ีรัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกทาน ท่ีคอยเปนกําลังใจ และแนะนําในสวนตาง ๆ แกผูวิจัยดวยดี
เสมอมา 

กราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา นายสุมิต กะตะศิลา และนางประทุมมา แสนเสน ท่ี
สนับสนุนเรื่องการเงิน และคอยใหกําลังใจจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา  

กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสงฆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีเปดโอกาสใหเด็ก
บานนอกจน ๆ ไดมีโอกาสเขารับการศึกษาวิชาชั้นสูง พรอมท้ังอบรมสั่งสอนปลูกฝงดานศีลธรรมอันดี
งาม และใหการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักธรรมคําสอนขององคบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจา มา
ปรับประยุกตใชไดเปนอยางดี  

ขอบคุณเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทุกทานท่ีอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
ขอบคุณทุก ๆ ทาน ท่ีใหการสนับสนุนในทุกภาคสวน ท้ังท่ีไมไดเอยนามมา ณ ท่ีนี้ 
คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอใชเปนเครื่องบูชาคุณพระ

รัตนตรัย พระคุณคุณของบิดา-มารดา พระคุณครูอาจารยท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูอันมีคุณคายิ่ง  
หากวิทยานิพนธเลมนี้ขาดตกหรือบกพรอง ประการใด ผูวิจัยจะนอมรับความผิดนั้นไวแต

เพียงผูเดียว      
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บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
นับตั้งแตรัฐไทยมีการปกครองรูปแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เม่ือป พุทธศักราช 2475 กลาวไดวา พรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญ เพราะพรรค
การเมืองเปนตัวแทนของกลุมมีแนวคิดอุดมการณเดียวกัน หรือเปนชนชั้นทางสังคมเดียวกัน โดยการ
ทําหนาท่ีของพรรคการเมืองนั้นจึงเปนเสมือนตัวแทนของประชาชน ท่ีจะรวมกลุมดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สงตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงทางการเมือง ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 บัญญัติไวใน
สวนท่ี 2 มาตรา 83 วา ใหสมาชิกผูแทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 500 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง ท้ังนี้
ยังมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่ีมาจากการแตงตั้ง อีก 200 คน เพ่ือดําเนินการผลักดันนโยบายของรัฐ ให
เปนไปตามความตองการของประชาชน รวมท้ังเปนชองทางในการแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และระบอบประชาชนนั้นหัวใจสําคัญ อยูท่ีประชาชน และอํานาจ

ในการตัดสินใจอยู ท่ีประชาชน (พระพรหมคุณาภรณ , 2557, หนา 17) แตกระนั้นระบอบ

ประชาธิปไตยทางออมจําเปนตองมีคน ท่ีเปนตัวแทน ของประชาชน พรรคการเมืองจึงเปนเสมือนการ
รวมกลุมของประชาชนโดยสมัครใจและคัดสรรบุคคลเขาไปสูพรรคตําแหนงทางการเมือง  

พรรคการเมืองเปนสถาบันท่ีสําคัญยิ่งตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเปดโอกาสใหประชาชนในสังคมนั้น ๆ สามารถตอสูแขงขันทางการ
เมืองไดโดยสันติวิธี เพ่ือจะเลือกสรรผูนําทางการเมืองเขามาเปนผูออกกฎหมายเปนผูปกครองและ
กําหนดนโยบายการปกครอง ยิ่งไปกวานั้น พรรคการเมืองยังเปนสถาบันท่ีมีหนาท่ีใหความรูและความ
เขาใจทางการเมืองแกประชาชนทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมโดยตรงในการปกครองประเทศ  

ดังนั้น การมีตัวแทนของประชาชนเพ่ือทําหนาท่ีแทนคนจํานวนมาก จึงเปนสิ่งจําเปน ดวย
ตัวแทนดังกลาวนี้ ในระบอบประชาธิปไตย คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) ก็จําเปนตองมีการรวมกลุมกันเพ่ือเกิดพลังในการประกันเรื่องราวตาง ๆ ซ่ึงกลุมนี้คือกลุมของ
คนท่ีสังกัดพรรคการเมือง ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีขาดไมไดในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยประชาชนจะใชพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการประสานกับสมาชิก
ผูแทนราษฎรเพ่ือใหนําขอเรียกรองและความตองการของตนไปกําหนดนโยบายสาธารณะ 

พรรคการเมืองหมายถึงกลุมท่ีมีความคิดเห็นในนโยบายทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมใน
หลักการใหญ ๆ ตรงกันหรือมีผลประโยชนรวมกัน หรือรวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมี
อุดมการณเดียวกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศ ในท่ีสุดพรรคการเมืองโดยท่ัวไปจะ
มีหนาท่ีสําคัญดังนี้ (บรรหาร ศิลปะอาชา, 2538, หนา 2) 
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1. การใหความรูทางการเมืองแกประชาชน โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือใหความรูทางการเมือง
และเสริมสรางทัศนคติเขตสมาชิก และประชาชนอยางตอเนื่อง ในทุกพ้ืนท่ีตามแนวทาง ปรัชญา 
อุดมการณ และนโยบายของพรรค 

2. การสรรหาบุคคลเขาสูระบบการเมือง 
3. การระดมสรรพกําลังทางการเมือง โดยการรวบรวมประชาชนกลุมบุคคล และกลุม

ผลประโยชนตาง ๆ มาสนับสนุนนโยบายพรรคการเมือง ตามความเชื่อในอุดมการณของพรรค  
4. การเปนตัวกลางเชื่อมประสานผลประโยชนตาง ๆ ระหวางกลุมบุคคลในสังคม 
5. เปนการรวมศูนยกลางทางการเมืองและเปนชองทางแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 

และสมาชิกท้ังการแสดงความคิดเห็นการรองทุกขการรองเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
สนับสนุนชวยเหลือและสงเสริมพรรคการเมือง 

6. การกําหนดทิศทางบริหารประเทศ ในฐานะรัฐบาลหรือเปนฝายคาน พรรคท่ีชนะการ
เลือกตั้งจะมีหนาท่ีจัดตั้งรัฐบาลและรับผิดชอบในการบริหารประเทศตามนโยบายท่ีกําหนดไวสวน
พรรคการเมืองท่ีไมไดเปนรัฐบาลจะตองทําหนาท่ีเปนไปคานเพ่ือตรวจสอบการบริหารของรัฐบาล 

7. การสรางและพัฒนาผูนําทางการเมืองโดยการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรควบคุมและกํากับดูแลการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ใหมีความรูและอบรมสมาชิกเพ่ือสรางผูนําทางการเมืองรุนใหม ท่ีมีคุณภาพมีความสามารถเหมาะสม
กับตําแหนงเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ  

แตกระนั้น พรรคการเมืองไทยในปจจุบัน สวนใหญยังมีสภาพเปนพรรคเฉพาะกิจ คือการ
รวมตัวเพ่ือผลประโยชนในการเลือกตั้งเทานั้น บทบาทในดานอ่ืน ๆ ยังปรากฏไมคอยเดนชัด แมพรรค
การเมืองจะทําหนาท่ีใหการศึกษาแกสมาชิกและประชาชนท่ัวไป พรรคการเมืองยังถูกมองวาเปน
เสมือนธุรกิจทางการเมือง มีวงจรเติบโตและสลายตัวอยางรวดเร็ว โดยมีผูมีอํานาจกลุมธุรกิจนั้น 
จํากัดอยูเฉพาะกลุม โดยมีผูมีอํานาจคอยกํากับดูแลนักการเมืองและพรรคการเมือง พรรคการเมือง
นั้นมีโครงสรางการบริหารท่ีแตกตางกันออกไปตามแตละพรรค วัตถุประสงคหลักของพรรคการเมือง
คือการไดเปนรัฐบาล แตละกลุมนั้น ตางแยงชิงอํานาจทางการเมืองมาเปนของตน หากพรรคใดไดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) มากพอก็มีโอกาสไดจัดตั้งรัฐบาลและหัวหนาพรรคการเมืองก็จะเปน
นายกรัฐมนตรีหรือผูบริหารประเทศ แตกระนั้น ข้ึนอยู กับลักษณะและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพรรคนั้น ๆ อํานาจทางการเมืองเลยมีจุดเริ่มท่ีพรรคการเมืองเปนหลัก แตดูเหมือนวา
อํานาจทางการเมืองจะตกอยูภายใตการนําโดยนายทหารมาโดยตลอด สับเปลี่ยนหมุนเวียนเปน วัฏ

จักร หรือท่ีเรียกกันวาวงจรอุบาทว (Vicious Cycle) เม่ือประเทศยังไมเปนประชาธิปไตย พรรค
การเมืองจึงยังไมมีบทบาทเทาท่ีควรจะเปน และดูเงียบเหงา ซ่ึงตางจากในระยะเวลาปกติ โดยมี
โครงสรางและหลักการอันเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาพรรคการเมือง ใหเปนไปในระบอบ
ประชาธิปไตย คือการกําหนดโครงสรางพรรค ใหสอดคลองกับรูปแบบ และดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง ไปตามระบบระเบียบของประชาธิปไตย การบริหารพัฒนาพรรคการเมืองจะข้ึนอยูกับ
ผูบริหารพรรคการเมือง อันจะนํามาสูการพัฒนาทางการเมืองใหเจริญเติบโตเทาทันนานาประเทศ  
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จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษา การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตาม
ระบอบการปกครองและประชาธิปไตย และโครงสรางการบริหารพรรคการเมืองไทย รวมไปถึงระบอบ
การปกครองในแบบประชาธิปไตย จากนั้นก็ศึกษาระบบพรรคการเมืองในตางประเทศ และวิธีการสง
ผูสมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ท้ังของไทยและตางประเทศเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห
จับประเด็นตาง ๆ อันเก่ียวเนื่องและสอดคลองกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือให
พรรคการเมืองไทยมีบทบาทและประชาชนเขาถึงได และนําสิ่งท่ีไดจากการศึกษามาปรับประยุกตใช
ใหพรรคการเมืองไทยเปนพรรคการเมืองของประชาชน ดั่งในใจความรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 หมวดปฏิรูปประเทศ มาตรา258 (2) วาดวยการพัฒนาพรรคการเมืองไทยให
เปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน สืบไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาพรรคการเมืองไทย  
1.2.2  เพ่ือศึกษาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
1.2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย  
 

1.3 คําถามของการวิจัย 
 

1.3.1 การพัฒนาพรรคการเมืองไทย เปนอยางไร 
1.3.2  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปนอยางไร 
1.3.3  การวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เปนอยางไร  
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตย เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดังตอไปนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 
ไดแก เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ และ

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส นํามาซ่ึงการสรุปและวิเคราะหผล  
1.4.2 ขอบเขตดานระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ มีงบประมาณจํากัด และระยะเวลาในการวิจัยระหวาง เดือนสิงหาคม 2560 ถึง

เดือน กุมพาพันธ  2562 
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1.4.3 เนื้อหา 
1. การพัฒนาพรรคการเมืองไทย 
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3. วิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

       4. พรรคการเมืองตางประเทศ 
       5. วิเคราะหพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ 
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

1.5.1 รูปแบบและประเภทการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเนนการการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research)  

 
1.5.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดคนควาจาก เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส นํามาซ่ึงการอธิบายเชิงพรรณนา จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห สรุปผล 

1.5.3 การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิเคราะหเชิง
เนื้อหาจึงตองมีการจัดระเบียบโครงสรางและหาความหมายของขอมูล ท่ีรวบรวมมาเปนการคนหา
ขอความท่ัวไปท่ีจะบอกความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ แลวนําผลมาวิเคราะหรวมกับแนวคิดและทฤษฎี
ตาง ๆ และใชวิธีวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาเปนหลัก ดังนั้นเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการและ
เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลตามท่ีไดกลาวมาแลวนั้นผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงเพ่ือบูรณา
การและหาความสําคัญของปรากฏการณตาง ๆ โดยไดขอมูลมาจาก เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยาง
เปนระบบโดยในสวนของการเตรียม การวิเคราะหขอมูลไดทําการจัดระเบียบของขอมูลเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกในการนํามาวิเคราะห จากนั้นนําขอมูลมานําเสนอเปนขอคนพบ เพ่ือนําไปสูการหา
ขอสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของผลวิจัยตอไป 

1.5.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ซ่ึงเปนเทคนิคท่ี

สามารถวิเคราะหขอมูล ในรูปของเอกสาร ตาง ๆ ท่ีสืบคนได รวมถึงการตีความทางบริบทหรือ
สภาพแวดลอมองคประกอบขอมูล ท่ีนํามาวิเคราะหดวย (สุภางค จันทวานิช, 2542, หนา 129-130) 
เพ่ือเปนแนวทางในการวางโครงของขอมูล และเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล 

1.5.5 การจัดทํารายงานการวิจัย 
เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตาง ๆ ขางตนเสร็จเรียบรอย จึงจัดทํารายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เปนรูปเลม และจัดทําบทความการวิจัยนี้ตีพิมพลงในวารสารวิชาการตอไป 
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1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
บรรหาร ศิลปะอาชา (2538, หนา, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาพรรคการ

เมืองไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี เงินอุดหนุนพรรคการเมือง 
 ผลการศึกษาพบวา พรรคการเมืองไทยเปนพรรคท่ีเกิดข้ึนโดยสิทธิตามกฎหมาย ไมใชพรรคท่ี
เกิดตามกระบวนการธรรมชาติ ผลท่ีเกิดข้ึนก็ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย กลับมีผลตรงกัน
ขามและบั่นทอนความม่ันคงของพรรคการเมือง ทําใหพรรคการเมืองมีลักษณะเปนพรรคท่ีจัดตั้งข้ึน
เพ่ือรักษาผลประโยชนของคนกลุมหนึ่ ง และตกอยูภายใต อิทธิพลทางเศรษฐกิจของบุคคล 
นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความไมเสมอภาคในการแขงขันกันเขาสูอํานาจทางการเมือง ตัดทอนเสรีภาพ
ทางการเมืองของประชาชน โดยท่ัวไป เพ่ือแกปญหาดังกลาว วิทยานิพนธ เรื่องการพัฒนาพรรคการ
เมืองไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี เงินอุดหนุนพรรคการเมือง เรื่องนี้พบวา การใหเงินอุดหนุนพรรคการ
เมืองไทยโดยรัฐยังไมเหมาะสม เพราะยังมีการใชจายเงินในการเลือกตั้งสวนใหญไปในทางท่ีไมถูกตอง 
และยังมีขอเสนอท่ีวา หากรัฐจัดเงินอุดหนุนใหเพียงพอจะเปนการสงเสริมมากข้ึน แหลงเงินทุกหลัก
ของพรรคการเมืองในตางประเทศ ไมไดอยูท่ีเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดให แตมาจากแหลงอ่ืน นอกจากนั้น
การพัฒนาพรรคการเมืองยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบอีก มากมาย 

ในสวนของ สิงหทอง บัวชุม (2549, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารพรรค
การเมืองไทยตามแนวทางการปฏิรูปการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอกเรื่องนี้ ผูวิจัยพบแนวทางในการบริหารพรรคการเมืองไทยตามแนวทางปฏิรูปการเมือง
ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สามารถสรุปได 4 ประการดังตอไปนี้ 

ประการแรก กฎหมายพรรคการเมืองมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดรูปแบบการบริหารงาน
ของพรรคการเมือง โดยกฎหมายพรรคการเมืองและพรรคการเมืองถูกใชเปนเครื่องมือในดานตาง ๆ  

ประการท่ีสอง การจัดตั้งพรรคการเมืองเปดโอกาสใหคนทุกกลุมไดจัดตั้ง พรรคการเมืองไทย
ยังมีอุดมการณไมชัดเจน การผลิตนโยบายจะมาจากกลุมผูบริหาร และเนนนโยบายแบบประชานิยม 
การจัดองค กรยังเปนแบบปรามิด ท่ีหัวหนาพรรคและผูใกลชิด 2-3 คนมีบทบาทสูงสุด สวนการ
ดําเนินการทางการเงินมีความโปรงใส และถูกตองตามหลักเกณฑของกฎหมาย โดยรายไดหลักจะมา
จากการบริจาคของสมาชิกท่ีเปนเจาของธุรกิจ และกลุมธุรกิจภายนอกพรรค รวมท้ังเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง   
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ประการท่ีสาม การบริหารงานเพ่ือใหไดอํานาจของพรรคการเมืองไทยตามแนวทาง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พบวา การระดมความสนับสนุนจาก ประชาชนจะเนนการหาเสียงดวย
รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีการนํากลยุทธทางการตลาดมาใช และมีกิจกรรมตลอดท้ังป ไม
เฉพาะชวงเลือกตั้งเทานั้น สวนการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพ่ือลงรับสมัครเลือกตั้ง จะยึดหลักความรู
ความสามารถ การเปนนักการเมืองเกา ความมีอาวุโสทางการเมือง ประสบการณ และความเปน
ทายาทของนักการเมือง  

ประการท่ีสี่  การบริหารงานเพ่ือใชอํานาจทางการเมืองการปกครองประเทศตามแนวทาง
รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 พบวา พรรคการเมืองมีการพัฒนาเสถียรภาพในการบริหารประเทศจาก
นโยบายของพรรค การทําหนาท่ีรัฐบาล และฝายคานจะมีการวางแผนและกําหนดกรอบการทํางาน 
และพัฒนาความรูใหแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สวนการ
คัดเลือกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึดหลักความรูความสามารถ และการตอบแทนแกหัวหนา และ
แกนนําของกลุมการเมืองยอยภายในพรรคท่ีมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมาก รวมท้ังความ
ใกลชิดกับหัวหนาพรรคดวย  

ในสวนของ ชิดชัย ธิบดี (2548, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาพรรคการ
เมืองไทย: ศึกษากรณีพรรคประชาธิปตย ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาพรรคการ
เมืองไทย: ศึกษากรณีพรรคประชาธิปตย สามารถสรุปได 3 ประการดังตอไปนี้ 

ประการแรก พรรคการเมืองไทยในอดีตไมสามารถพัฒนาไปสูความเปนสถาบันทางการเมือง
ได เพราะอํานาจทางการเมืองตกอยูกับกลุมผูมีอํานาจทางทหาร ในปจจุบันทหารไดเขามาแทรกแซง
การเมืองซ่ึงยังผลใหการเมืองมีเสถียรภาพมากข้ึน และเปดโอกาสใหพรรคการเมืองไทยไดพัฒนาไปสู
ความเปนสถาบันทางการเมือง  

ประการท่ีสอง พรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีอายุ
ยาวนานกวา 59 ป และท่ีผานมาผูนําของพรรคสามารถกาวข้ึนสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีรวม 3 คน 
ไดแก นายควง อภัยวงศ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช และนายชวน หลีกภัย 

ประการท่ีสาม พัฒนาการทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตยแตอดีตถึง
ปจจุบันไดทําใหพรรคมีความเขมแข็งทางการเมือง และมีศักยภาพในการบริหารพรรคเพ่ิมข้ึนโดย
ลําดับทําใหในปจจุบันพรรคประชาธิปตยสามารถกาวเขาสูระดับของความเปนสถาบันทางการเมือง
ของประเทศไทยในท่ีสุด  

ในสวนของ ลาภบุญ ผลสมบูรณ  (2545, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาพรรคการเมืองไทยไปสูความเปนพรรคมวลชน ผลการวิจัยพบวา ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาวิจัยใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองไทยไปสูความเปนพรรคมวลชน โดยการ
สัมภาษณประชาชนกลุมตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญอยูในจังหวัดเชียงใหม เปนกลุมท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
การเมือง และการปกครอง แบงออกเปน 4 กลุมคือ 1. กลุมนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหม 
ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกสภาและอดีต
สมาชิกวุฒิสภา 2. กลุมนักวิชาการ 3. กลุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม และ 4. กลุม
นักธุรกิจ, สื่อมวลชน, ผูนําทองถ่ิน, ขาราชการองคกรเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม 
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ผลการศึกษาวิจัยท้ัง 4 กลุม ไดใหความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาพรรค
การเมืองไปสูความเปนพรรคมวลชน ไดหลากหลายนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสรุปได 6 ประเด็นเก่ียวกับพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง 
หัวหนาพรรคการเมือง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอพรรคการเมือง และการสรางพรรคการเมือง 
ฯลฯ จากผลการศึกษาของลาภบุญ ผลสมบูรณท้ัง 6 ประเด็น พบแนวทางการพัฒนาพรรคการ
เมืองไทยไปสูพรรคมวลชนไดในอนาคต ไดแก 1. การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองมี
พรรคการเมืองเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญ 2. พรรคการเมืองตองมีนโยบาย ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะจูงใจ
ใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางมีเหตุผลไมยึดตัวบุคคล 3. พรรคการเมืองตองมีหัวหนาพรรคท่ี
ไดรับเลือกตั้งมาจากสมาชิกพรรคการเมือง เนื่องจากเปนสมาชิกเชื่อถือ ศรัทธาและยอมรับ 4. พรรค
การเมืองตองใหความสําคัญตอสมาชิกและเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 5. ประชาชน
จะตองเปลี่ยนแนวคิดจากคําวา พรรคการเมืองเปนของนักการเมือง เปนพรรคการเมืองของประชาชน 
และ 6. การสรางพรรคการเมืองจะตองมีนโยบายท่ีดี มีสมาชิกท่ีมีคุณภาพ มีประชาชนเปนพ้ืนฐาน
และมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐและประชาชน  

ในสวนของ อาจินต นพยอด (2549, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง  พรรคการเมือง
กับการเปนสถาบันทางการเมือง: ศึกษากรณีพรรคประชาธิปตยและพรรคชาติไทย ผลการวิจัยพบวา 
1. พรรคประชาธิปตย ดํารงความเปนสถาบัน มากกวา พรรคชาติไทย 2. ผูนําพรรคประชาธิปตย มี
การเปลี่ยนแปลงบอย ครั้งมากกวา พรรคชาติไทย อันเนื่องมาจากความขัดแยงภายในพรรค แตท้ัง
สองพรรค ก็มีการเปลี่ยนแปลงผูนําโดยสันติ 3. พรรคประชาธิปตย และพรรคชาติไทย ไดทําหนาท่ี
ของพรรคการเมืองเปนเวลานาน จนสามารถดํารงความเปนสถาบันทางการเมืองไวได 4. พรรค
ประชาธิปตย มีความหลากหลาย และความซับซอนในโครงสรางของพรรคมากกวา พรรคชาติไทย 5. 
การหมุนเวียนชนชั้นนําในพรรคประชาธิปตย มีสูงกวาในพรรคชาติไทย 

ในสวนของ วารินทร เล็กใหญ (2553, หนาบทคัดยอ) ก็ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
บทบาทสาขาพรรคการเมืองตามความคาดหวังของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งานวิจัยเรื่องนี้ พบวา บทบาทของสาขาพรรคการเมือง ในประชาชนในเขต
เทศบาลอโยธยา สามารถจําแนกออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 1. ดานการสรางผูนําและอุดมการณทาง
การเมือง 2. ดานการเผยแพรความรูและสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง 3. ดานการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง 4. ดานการรวบรวมขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ และ 5. ดานการเปนศูนยกลางของ
การ ประสานผลประโยชน ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนแนวทางการพัฒนาบทบาทสาขาพรรค
การเมือง ไดเสนอแผนยุทธศาสตรครอบคลุม ท้ัง 5 ดาน จํานวน 5 ยุทธศาสตร 19 โครงการ ดังนี้ 1) 
ยุทธศาสตรเสริมสรางประสิทธิภาพใน การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 3 โครงการ 2) 
ยุทธศาสตรสงเสริมการสรางผูนําและ อุดมการณทางการเมือง 3 โครงการ 3) ยุทธศาสตรสงเสริมการ
เผยแพรความรูสูชุมชน 3 โครงการ 4) ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง 4 
โครงการ และ 5) ยุทธศาสตร การสงเสริมใหพรรคการเมืองเปนพรรคการเมืองของประชาชน 6 
โครงการ 

http://202.28.199.72/tdc/basic.php?query=%C7%D2%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%E0%C5%E7%A1%E3%CB%AD%E8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ในสวนของพุฑฒจักร สิทธิ (2550, หนา 31) ไดเขียนบทความลงในวารสารชอพะยอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน พบวา ปจจุบันพรรค
การเมืองและกลุมผลประโยชนได มี บทบาทอิทธิพลอยางมากในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเปนการนําเสนอในลักษณะโครงสรางรูปแบบวิธีการ และผลกระทบตอระบบการเมือง
การปกครองซ่ึงท้ังพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศหรือมีการ
ถวงดุลอํานาจของรัฐตลอดท้ังมีบทบาทตอการตัดสินใจของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายของชาติ
พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนรับเปนตัวแปรท่ีสําคัญตอวิถีทางประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน 
 จะเห็นไดวาลักษณะของการวิจัยมีลักษณะเปนการศึกษาท่ีเนนไปในทางดานการศึกษา
วิเคราะหประเด็นตาง ๆ อันนํามาซ่ึงขอเสนอแนะและตอยอด เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทางพรรค
การเมืองของไทยโดยอยูบนพ้ืนฐานแหงระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตย  
 
 
1.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
  

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบปกครองแบบประชาธิปไตย 
มีกรอบแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก 1) การพัฒนาพรรคการเมืองไทย 2) ระรอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 3) การพัฒนาพรรคการเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ซ่ึงสามารถเขียนไดเปนรูปแบบแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาพรรคการเมืองไทย 

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

http://202.28.199.72/tdc/basic.php?query=%BE%D8%B1%B2%A8%D1%A1%C3%20%CA%D4%B7%B8%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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1.8 ประโยชนที่ไดคาดวาจะไดรับ  
 
1.5.1 ทําใหทราบเก่ียวกับพรรคการเมืองไทย  
1.5.2 ทําใหทราบเก่ียวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
1.5.3 ทําใหทราบผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย 

 
1.9 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 
ในการวิจัยนี้ มีการใชคําท่ีมีความหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
การพัฒนาพรรคการเมืองไทย หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของพรรคการ

เมืองไทย ตั้งแตอดีต (2475) ถึงปจจุบัน 
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองของไทย โดยมีประชาชนอันมี

เสียงสวนใหญเปนเกณฑตัดสิน กระท่ังยอมรับฟงเสียงสวนนอย เปนระบอบการปกครองท่ีปกครอง
โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

พรรคการเมืองไทย หมายถึง พรรคการเมืองท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย  
พรรคการเมืองตางประเทศ หมายถึง พรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา และพรรคการเมืองอังกฤษ   
ระบบพรรคการเมือง  หมายถึง ระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคในไทยและระบบพรรค

การเมืองแบบสองพรรคในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ 
การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  หมายถึง  วิธีการดําเนินตามนโยบายของพรรคการเมือง ใน

ไทยและตางประเทศ 
นโยบายพรรค หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเปนแนวดําเนินการ ของพรรคการเมืองไทยและ

ตางประเทศ  
การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้ง  หมายถึง  วิธีการดําเนินการของพรรคการเมืองไทยและ

ตางประเทศ เพ่ือจะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปจัดตั้งรัฐบาล 
 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 
การพัฒนาพรรคการเมืองไทย 

 
ในการศึกษาการพัฒนาพรรคการเมืองไทย นี้ผูวิจัยไดแบงองคประกอบออกเปน 12 ประเด็น 

ซ่ึงไดแก 1. ประวัติพรรคการเมืองไทย 2. ความหมายของพรรคการเมืองไทย 3. ความสําคัญของ
พรรคการเมืองไทย 4. ระบบพรรคการเมืองไทย 5. แนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมืองไทย 6. การดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย 7. การสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย 8. 
การเงินและการบัญชีของพรรคการเมืองไทย 9. การใชจายของพรรคการเมืองไทย 10. การสิ้นสุดของ
พรรคการเมืองไทย 11. การควบรวมของพรรคการเมืองไทย 12. พรรคการเมืองท่ีมีลักษณะโดดของ
ประเทศไทย  

 

2.1 ประวัติพรรคการเมืองไทย 
 2.1.1. กําเนิดพรรคการเมืองไทย 

พรรคการเมืองไทยเปนกลไกลในระบบการเมืองไทยท่ีมีพัฒนาการมาหลายทศวรรษนับแตมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในปพุทธศักราช 2475 เปนตนมา ความสําคัญของพรรคการเมืองนั้น 
จะผันแปรไปตามลักษณะและโครงสราง  และระบบการเมืองและบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ใน
ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal Democracy) ซ่ึงตั้งอยูบนหลักการท่ีวาดวยพหุ
นิยมทางการเมือง (Political Pluralism) นั้น พรรคการเมืองจะมีบทบาทมากเปนพิเศษ เนื่องจาก
พรรคการเมืองจะเปนตัวกลั่นกรองอธิปไตยปวงชน และเปนภาพฉายของการแสดงออกทางเสรีภาพ
และความเสมอภาคของปจเจกบุคคลผานกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งผานระบบการ
เลือกตั้ง (สีดา สอนศรีและคณะ, 2545, หนา 118) อยางไรก็ดี ลักษณะ และบทบาทของพรรค
การเมืองนั้นแมจะอยูในระบบการเมืองอยางเดียวกันก็ยังมีความแตกตางตามบริบทของสังคม
การเมืองตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมืองของแตละประเทศ  

ผูวิจัยไดแบงเหตุการณของพรรคการเมืองไทยออกเปน 7 ชวงดวยกัน โดยเริ่มตั้งยุคการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตยเม่ือป พ.ศ. 2475 
เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2560 การศึกษาครั้งนี้อาศัยกรอบทฤษฎี และเอกสารตํารา เปนองคประกอบท่ี
สําคัญ ในการแยกประเด็น และวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 
2.1.2 เหตุการณพรรคการเมืองไทย ชวง พ.ศ. 2475 ถึง 2490 
พรรคการเมืองไทยไดถือกําเนิดข้ึนครั้งแรก เม่ือพิจารณาในทางประวัติศาสตรการเมืองไทย 

คือ “คณะราษฎร” กลาวคือ เม่ือคณะราษฎรนั้น ไดกอตัวข้ึน โดยกลุมคนท่ีมีอุดมการณเดียวกัน 
ตองการท่ีจะกลับมาเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ ซ่ึงคณะราษฎรนั้นไดกอตัว
ข้ึนโดยนักศึกษา เพียง 7 คน (สีดาสอนศรีและคณะ, 2545, หนา 205) ณ ประเทศฝรั่งเศส ผูมีบทบาท
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สําคัญในการกอตัวครั้งนี้ ไดแก นายปรีดี พนมยงค ซ่ึงเปนผูวางแนวคิด และนายประยูร ภมรมนตรี 
เปนผูมีบทบาทชักชวนใหมีผูเขารวมในขบวนการครั้งนี้  

เม่ือมีการปฏิวัติการปกครองไทย เสร็จสรรพ ในเวลาเชาตรูกอนพระอาทิตยอุทัย...ของวันท่ี 
24 มิถุนายน 2475 และตอมาอีกสามวัน ก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติธรรมนูญปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว ฉบับ 27 มิถุนายน 2475 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดถูกรางข้ึนอยางรีบรอน โดย 
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2560, หนา 28-33) หรือนายปรีดี พนมยงค ในกาล
ตอมาไดเกิดกบฏข้ึนหลายครั้ง เชน กบฏบวรเดช นําโดยพระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดช เม่ือ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2476 (https://th.wikipedia.org/wiki/กบฏบวรเดช) อันเกิดจากกลุมอํานาจเกา 
มุงหวัง ท่ีจะยึดอํานาจคืนใหพระมหากษัตริย  มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เหมือนในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย แตกระทําการไมสําเร็จ จึงถูกเรียกวา “กบฏ” (นรนิติ เศรษฐบุตร, 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=29_มิถุนายน_พ.ศ.2494) เหตุการณทางการเมืองไทยนั้น
ยังคงมีการชวงชิงอํานาจของกลุมคนสองกลุม คือกลุมอํานาจเกา ท่ีนิยมการปกครองรูปแบบเดิมและ
กลุมอํานาจใหมท่ีนิยมรูปแบบใหม คือการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ  

2.1.3 เหตุการณพรรคการเมืองไทย ชวง พ.ศ. 2490 ถึง 2500 
ประเด็นสําคัญในชวงนี้มีเหตุการณอันจารึกไวในประวัติศาสตรการเมือง คือ การกอรัฐประหาร

ในป พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารไดอางถึงความเดือดรอนของประชาชนจากปญหาความขาดแคลนขาว
บริโภค ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความไมสงบเรียบรอย และกรณีสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 โดยท้ังนี้คณะ
รัฐประหารไดวางวัตถุประสงคสําคัญในการยึดอํานาจ และลมลางรัฐบาลภายใตนายกรัฐมนตรีพลเรือตรี
ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ และจัดตั้งรัฐบาลใหมข้ึนตามรัฐธรรมนูญเพ่ือเชิดชูเกียรติทหารท่ีถูกเหยียบย่ํา
ทําลายเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจเพ่ือหาตัวผูกระทําความผิดในคดีลอบปลงพระชนมและกําจัดลัทธิ
คอมมิวนิสตใหหมดไปจากแผนดินไทย (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, 2561, หนา 112) การรัฐประหารใน
ครั้งนี้ถือเปนการรัฐประหารครั้งท่ี 3 นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

คณะรัฐประหารนั้นประกอบดวยบุคคลท่ีมีความใกลชิดรูจักกันเปนการสวนตัวและเปนพวก
เดียวกัน โดยอาจเปนเพ่ือนรวมรุนสมัยเปนนักเรียนนายรอย และมีศัตรูรวมคือนายปรีดี พนมยงค ซ่ึงมี
อํานาจทางการเมืองในขณะนั้นโดยแกนนําของผูกอการรัฐประหารนั้นประกอบดวย พลโทผิน ชุณหะวัณ 
ซ่ึงเปนเพ่ือนท่ีจบจากโรงเรียนนายรอยทหารบกรุนเดียวกับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แกนนําอ่ืน ๆ ก็คือ 
เครือญาติของ พลโทผิน ชุณหะวัณ ท่ีเรียกวา “กลุมราชครู” เชน พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท พันตรี
ประมาณ อดิเรกสาร พลตรีศิริ สิริโยธิน รอยเอกชาติ ชายชุณหะวัณ และรอยเอกนักรบ บิณษรี ซ่ึงตางก็
เปนทายาทของพลโทผิน ชุณหะวัณ แกนนําของกลุมกอการรัฐประหาร อ่ืน ๆ ก็คือ นาวาอากาศเอกกาจ 
กาจสงคราม (นายเทียน เกงระดมยิง) ซ่ึงเปนนายทหารท่ีจบจากโรงเรียนนายรอยทหารบกซ่ึงมีสวนรวม
ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และเคยรวมกับจอมพลป.พิบูลสงครามปราบปรามกบฏวร
เดช นอกจากนั้นแกนนําคนอ่ืนคือ พันโทกาน จํานงภูมิเวท และพันเอกสวัสดิ์ รณชัย และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง พันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบังคับการกรมทหารราบท่ี 1 กองกําลังสําคัญในการทํารัฐประหารครั้งนี้ 

เม่ือผูกอการรัฐประหารไดยึดอํานาจจากรัฐบาล ภายใตนายกรัฐมนตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ 
คณะรัฐประหารเหลานี้ก็ไดกลายมาเปนกลุมการเมืองท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในยุคนี้และในตอนตนได 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F&action=edit&redlink=1
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แสดงเจตจํานงในการท่ีจะ ไมเขาไปใชอํานาจทางการเมือง และไดแตงตั้งนายควง อภัยวงศ
หัวหนาพรรคประชาธิปตยใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลคณะรัฐประหารไดทําการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป พ.ศ. 2489 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญท่ีวางหลักการพ้ืนฐาน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม ฉบับแรก  

คณะรัฐประหารไดนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 ซ่ึง
คณะรัฐประหารรางข้ึนมาประกาศแทนเปนการชั่วคราวโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไมมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับพรรคการเมือง และไดแยกนิติบัญญัติออกเปน 2 สภา คือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภา วุฒิสภาจะมาจากการแตงตั้งโดยมีจํานวนเทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีอํานาจ
เทากับอํานาจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังกลาวนี้เปดโอกาสให
ขาราชการประจําเขาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาได อาจกลาวไดวาทหารไดรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 ข้ึนเปนกรอบทางกฎหมายท่ีจะสรางฐาน และรักษา
อํานาจใหกับฝายของตนเอง พรรคการเมืองท่ีเปนแกนหลักในชวงนี้ก็คือพรรคประชาธิปตยโดยมี
หัวหนาคือนายควง อภัยวงศ ไดข้ึนมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จากการสนับสนุนของคณะ
รัฐประหาร รัฐบาลของนายควง อภัยวงศจึงมีสภาพเปนรัฐบาลเงา ภายใตอิทธิพลของคณะรัฐประหาร
จนเปนผลใหในระยะแรกไมไดรับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษสหรัฐอเมริกาและจีนในการเลือกตั้ง
ท่ัวไปซ่ึงมีข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2491 นั้นปรากฏวามี
พรรคการเมืองท่ีสําคัญท่ีไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ประกอบดวยครับประชาธิปตยโดยมีนายควง 
อภัยวงศเปนหัวหนา “พรรคธรรมาธิปตย” ซ่ึงมีหลวงวิจิตรวิวาทการ เปนหัวหนาพรรค หลวงวิจิตร
วาทการเคยพยายามตั้งพรรคคณะชาติในอดีตเพ่ือตอตานคณะราษฎรมาครั้งหนึ่งในชวงภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และเคยเขารวมในคณะรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม และเปนผู
ดําเนินนโยบายลัทธิชาตินิยม อันเปนนโยบายหลักของจอมพล ป.พิบูลสงคราม อีกพรรคหนึ่งท่ีสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือ “พรรคประชาชน” โดยการนําของนายเลียง ไชยกาล ท่ีแยกตัวออก
จากพรรคประชาธิปตยกอนหนานี้ นอกจากนี้ยังมี “พรรคสหชีพ” และ “พรรคแนวรัฐธรรมนูญ” ซ่ึง
ยังมีการสงผูรับเลือกตั้งในครั้งนี้ แตก็มีสมาชิกในกลุมจํานวนนอยมากและไมมีบทบาทสําคัญในการ
เลือกตั้งครั้งนี้แตอยางใด 

ผลการเลือกตั้งครั้งนั้นปรากฏวาพรรคประชาธิปตยไดรับการเลือกตั้งมากท่ีสุดโดย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับท่ีนั่งจํานวน 54 ท่ีนั่งจากท้ังหมด 99 ท่ีนั่งซ่ึงถือไมมีเสียงขางมากเกิน
กวาของสภาหลังการเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยไดข้ึนมาเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายควง 
อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรีจะไดถือวาเปนครั้งแรกท่ีนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเดียวท่ีมีเสียงขาง
มากเกินกวาก่ึงหนึ่งในสภา อยางไรก็ตาม ปรากฏวารัฐบาลนายควง อภัยวงศอยูไดเพียง 32 วัน ก็ถูกจี้
บังคับจากคณะรัฐประหารใหลาออกจากตําแหนงในวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2491 แรงกดดันจากคณะ
รัฐประหารท่ีสงผลใหนายควง อภัยวงศตองลาออกจากการเปนรัฐบาลนั้น นําไปสูการจัดตั้งรัฐบาล
จากกลุมรัฐประหารโดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหมไดพยายามสราง
ความชอบธรรมให กับตนเองดวยการเสนอตําแหนงทางการเมืองและใหคาตอบแทนแก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและมีการดึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากพรรคประชาธิปตยเพ่ือลด
อํานาจตอรองของฝายคานอันไดแกพรรคประชาธิปตยในรัฐสภาใหชวงนี้เองเพ่ือท่ีจะสรางฐานเสียง
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ของตนในพระธาตุสภารัฐบาลจึงไดจัดตั้ง “พรรคสหพรรค” ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนจํานวนถึง 75 คนในขณะเดียวกันพรรครัฐบาลก็ไดรับการสนับสนุนจากภาคประชาชนของนาย
เลียง ไชยกาล และจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนของพรรคประชาธิปตยไดรับการสนับสนุนอีก 
2 พรรคท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือสนับสนุน จอมพล ป. พิบูลสงคราม “คือพรรคชาติสังคมประชาธิปไตย” 
โดยมีพลโทบัญญัติ เทพหัสดิน เปนหัวหนา และ “พรรคกสิกรรมกร” โดยมีนายวร การบัญชา เปน
หัวหนา โดยหัวหนาพรรคการเมืองท้ังสองตางก็ได ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของ จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม และยังมีพรรคเล็กอีกพรรคหนึ่งคือ “พรรคกสิกร” ซ่ึงมีพระยาสรยุทธ เสนีย เปน
หัวหนาซ่ึงในการสนับสนุนรัฐบาลของจอมพลป. พิบูลสงคราม 

ในสมัยรัฐบาลภายใตจอมพลป. พิบูลสงครามก็ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 
2492 และจัดใหมีการเลือกตั้งเพ่ิมเติมใน 19 จังหวัดรวมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 21 คนซ่ึงทําให
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ิมจาก 99 คนเปนรอย 20 คนและในจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท่ีไดรับการเลือกตั้งในนั้นจํานวน 20 คนจาก 21 คนเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
รัฐบาล จึงทําใหรัฐบาลมีเสียงทวมทนอยูในสภาคือมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประมาณ 2 ใน 3 
ของสภาในชวงรัฐบาลของจอมพลป. พิบูลสงครามคือป พ.ศ. 2491 จนถึงการรัฐประหารในป พ.ศ. 
2494 นั้น ปรากฏวามีความขัดแยงในทางการเมืองจนถึงข้ันการใชความรุนแรงตอสูและมีการกําจัด
นักการเมืองฝายตรงขามโดยเฉพาะพรรคพวกของนายปรีดี พนมยงคในชวงระยะเวลาดังกลาวมีความ
พยายามท่ีจะกอการรัฐประหารถึง 10 ครั้งเชน กบฏแยกแผนดิน กบฏวังหลวง กบฏแมนฮัตตัน เปน
ตน รัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามไดใชฐานอํานาจของทหารโดยการนําของพลโทสฤษดิ์ ธนะรัชต
และฝายตํารวจโดยพลตํารวจโทเผาศรียานนทตลอดจนกลไกลรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือกําจัดศัตรูทางการเมือง
และรักษาสถานภาพอํานาจทางการเมืองของตนเอาไว 

ภายหลังจากการเกิดกบฏแมนฮัตตันคณะรัฐประหารชุดเดิมท่ีทําการรัฐประหารในวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2490 วัดไดรวมมือกันทําการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 
คณะผูกอการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2494 นั้นไดเรียกชื่อกลุมตัวเองวาคณะบริหาร
ประเทศชั่วคราวโดยไมอางถึงสาเหตุในการยึดอํานาจวามีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศและปญหาทุจริตคอรรัปชั่นหัวหนาคณะรัฐประหารคือพลเอกผิน ชุณหะวัณโดยแกน
นําก็คือเหลาทหารประจําการและผูท่ีรวมทําการรัฐประหารในปพ.ศ. 2490 นั่นเองรัฐประหารในครั้งนี้
นั้นอาจกลาวไดวาเกิดจากสาเหตุหลักคือการทํางานของรัฐบาลภายใตนายกรัฐมนตรีจอมพลป. พิบูล
สงครามประสบปญหาและอุปสรรคจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีการรวมกลุมและคัดคาน
รัฐประหารรวมท้ังการตรวจสอบจากวุฒิสภาซ่ึงมีอํานาจคอนขางมากแมรัฐบาลจะมีสมาชิกเสียงขาง
มากใน “สหพรรค” ก็ตามแตก็เปนการรวมตัวบนพ้ืนฐานของผลประโยชน ท่ีมีการตอรองกัน
ตลอดเวลาเพ่ือใหการสนับสนุนรัฐบาลจนกลายเปนปญหาของรัฐบาลซ่ึงหวังวามีความเปน
ประชาธิปไตยมากเกินไปการกอรัฐประหารครั้งนี้จึงมุงเปาเพ่ือยึดอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
ประเทศโดยไมมีไฟฟาคือสายตรงกันขามครั้งในสภาและนอกสภาตั้งใจเขียนไดวาเม่ือมีการทําการยึด
อํานาจแลวคณะรัฐประหารไดประกาศยกเลิกสภาผูแทนราษฎรและไดแตงตั้งคณะผูบริหารชั่วคราว
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2492 มีการควบคุมการเสนอขาวของสื่อมวลชนและหามทํา
การชุมนุมทางการเมืองคณะรัฐประหารไดนําพระธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก พ.ศ. 2475 กลับมาใช
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ใหมโดยลาบานูนฉบับนี้กําหนดใหรัฐสภามีสภาเดียวมีสมาชิก 2 ประเภทประเภทแรกมาจากการ
เลือกตั้งสวนประเภทท่ี 2 มาจากการแตงตั้งและคณะรัฐประหารก็ไดทําการจัดตั้งพรรคพวกของตน
เขาไปเปนสมาชิกประเภทท่ี 2 โดยสวนใหญเปนทหารและมีขาราชการพลเรือนเปนสวนนอยจอม
พลป. พิบูลสงครามไดกลับมารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งอยางไรก็ตามรัฐบาลภายใตจอม
พลปพิบูลสงครามในครั้งนี้มีอํานาจลดลงไดมีลักษณะเปนเพียงรัฐบาลหุนโดยศูนยอํานาจยิงจริงอยูกับ
คณะรัฐประหารอันประกอบดวยกลุมของพลเอกผินชุณหะวัณและพลตํารวจโทเผาศรียานนทกับกรม
ทหารบกโดยการนําของ พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต คณะรัฐบาลชุดใหมซ่ึงประกอบดวยพรรคพวกทายาท
ท่ีเก่ียวของกับกลุมซอยราชครูและกลุมทหารบกท่ีเปนพวกของพลพลสฤษดิ์ ธนะรัชตท่ีเรียกกันวา 
“กลุมสี่เสาเทเวศร” 2 กลุมอํานาจดังกลาวไดมีความขัดแยงกันในบานผลประโยชนซ่ึงในท่ีสุดก็นําไปสู
การชวงชิงอํานาจแตงหักลงในภายหลัง 

รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2495 หมีมีการประกาศใชอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 8 มีนาคมซ่ึง
แมวาจะมีการยอมรับการจัดตั้งพรรคการเมืองไทยโดยมีบทบัญญัติเก่ียวกับพรรคการเมืองเพ่ือให
ประชาชนมีสิทธิ์จัดตั้งพรรคการเมืองภายใตขอบังคับทางกฎหมายก็ตามแตในทางปฏิบัตินั้นรัฐบาลก็
ไมอนุญาตใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองอยางเปนทางการโดยอางวายังไมมีกฎหมายรองรับและรัฐบาล
ก็ไมยอมออกพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเม่ือมีการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ผูสมัครเลือกท้ังหมดจึงลงสมัครในนามอิสระผูนําคนสําคัญของพรรคประชาธิปตยคือนายควงอภัยวงศ
และหมอมราชวงศเสนียปราโมชก็ไดประกาศไมยุงเก่ียวกับการเมืองดวยเห็นบางทานไขทางการเมือง
ไมเปดโอกาสในการตอสูทางการเมืองอยางแทจริงผูไดรับการเลือกตั้งจึงประกอบดวยบุคคลของตาย
คณะรัฐประหารและมีผูสมัครในนามพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเพียง 5 คนเทานั้นรัฐบาลท่ีจัดตั้ง
ข้ึนภายหลังการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคือจอมพล ป.พิบูลสงครามจึงเปนเพียงรัฐบาลท่ีอยูภายใต
อิทธิพลของกลุมอํานาจท่ีกอการรัฐประหารโดยกลุมแรกคือกลุมซอยราชครูซ่ึงนําโดยจอมพลผิน ชุณ
หะวัณและระยะท่ีใกลชิดคือพลตํารวจโทเผาศรียานนทพันเอกประมาณอดิเรกสารและพันเอกศิริ สิริ 
โยธินกับวงของพลโทสนิทซ่ึงประกอบดวยพลโทถนอมกิตติขจรและพลตรีประภาสจารุเสถียร สอง
กลุมอํานาจนี้จึงกลายเปนศูนยอํานาจท่ีแขงขันแยงชิงระหวางภายหลังการกอรัฐประหารป พ.ศ. 2494 
คณะรัฐบาลท่ีจัดตั้งข้ึนเปนภาพสะทอนของการถวงดุลของ สองกลุมอํานาจมาโดยตลอด สองกลุม
อํานาจดังกลาวนั้นนอกจากมีความขัดแยงและมีการชวงชิงอํานาจทางการเมืองแลวยังมีการแขงขัน
ชวงชิงผลประโยชนในดานเศรษฐกิจโดยท้ังสองกลุมตางก็เขาไปครอบครองบริษัทตาง ๆ โดยเขาไป
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและอนุกรรมการในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

ความจริงในระยะแรกนั้นคมซอยราชครูและโครงสี่เสาเทเวศรวามีความรวมมือในดาน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยตางก็ไดเขาเปนกรรมการขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชนรวมกัน
สัญญาณไดมีการจงใจกับตระกูลพอคาชาวจีนท่ีสําคัญอะไรจะพูดอยางไรก็ตามการแขงขันทาง
การเมืองและการแสวงหาผลประโยชนสงผลใหในท่ีสุดท้ังสองกลุมก็เกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง
และนําไปสูการเผชิญหนาถึงข้ันแตกตางการเมืองไทยระหวางรัฐการรัฐประหาร พ.ศ. 2494 จนถึง
ประกาศใชพระราชบัญญัติวาการเมืองฉบับแรกป พ.ศ. 2498 จึงเปนยุคของการเมืองภายใตการ
ครอบงําของฝายทหารซ่ึงโดยเนื้อแทก็คือเปนเผด็จการภายใตคณะรัฐประหารท่ีเขาไปครอบงําทางการ
เมืองและเศรษฐกิจระบบรัฐสภาจึงเปนกลไกในการสรางความชอบธรรมทางอํานาจใหกับคณะ
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รัฐประหารนั่นเองการเมืองในยุคนี้จึงมีลักษณะเปนระบบการเมืองท่ีมีพระอาการบางปูขาดโดยพฤติ
นัยเพียงภาคเดียวคือภาคของคณะรัฐประหารนั่นเองจอมพลป. พิบูลสงครามไดพยายามใชกลไกใน
การถวงดุลอํานาจระหวางทรายของพลผิน ชุณหะวัณและฝายของ พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต ใน
ขณะเดียวกันโดยท่ีตระหนักวาตนเองนั้นไมมีอํานาจทางการเมืองรองรับจึงมีความจําเปนในการท่ี
จะตองหาหลักฐานอํานาจท่ีมาจากประชาชนในชวงท่ีการประชุมหนาระหวางไปของ จอมพล ผิน ชุณ
หะวัณ และ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ความรุนแรงข้ึนและดวยการผลักดันของจอมพลป.พิบูลสงคราม
จึงทําใหมีการออกพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับแรกในป พ.ศ. 2498 และนําไปสูการจัดตั้งและ
ขยายตัวของพรรคการเมืองอยางรวดเร็ว ในเวลาตอมาไดรางพระราชบัญญัติวาการเมือง พ.ศ. 2498  
และไดผานความเห็นชอบและมีการประกาศใชในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2498 เจตนารมณของ
กฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้วางคือการสงเสริมใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนภายใตกรอบของ
กฎหมายสาระสําคัญความตองการการกําหนดหลักเกณฑในการกอตั้งพรรคสาขาภาคการดําเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองและการยกเลิกถาการเมืองการจัดตั้งภาคกลางวันนั้นกําหนดวาจะตองมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแต 10 คนข้ึนไปและตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีเปนสมาชิกมีจํานวนตั้งแต 
500 คนข้ึนไปเม่ือมีการออกพระราชวังจัดการเมืองแลวก็ไดมีการจดทะเบียนพรรคการเมืองเปน
จํานวนท้ังสิ้น 23 พรรค ในชวงกอนการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 และใน
ประการตอมาไดเกิดการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2501  

ซ่ึงพรรคการเมืองท้ังหมดในยุคนั้นสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ คือ 
กลุมแรก ประกอบดวยพรรคการเมืองซ่ึงตองการสนับสนุนคณะรัฐบาลและคณะรัฐประหาร

อันไดแกการสนับสนุนจอมพล ป.พิบูลสงคราม พลตํารวจเอกเผา ศรียานนทและจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต 

กลุมท่ีสอง ก็คือ พรรคประชาธิปตย ซ่ึงสนับสนุนนายควง อภัยวงศ  
กลุมท่ีสาม ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมไดสังกัดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
พรรคการเมืองท่ีสําคัญในยุคนี้ก็คือ “พรรคเสรีมนังคศิลา” ซ่ึงเปนพรรคแรกท่ีจดทะเบียน

กอต้ังเปนการรวมกลุมของพวกท่ีกอการรัฐประหารความจริงภาคนี้มีพัฒนาการมาจากองคกร
คณะกรรมการนิติบัญญัติท่ีฝายรัฐบาลไดกอตั้งข้ึนตั้งแตภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปในป พ.ศ. 2495 
องคกรดังกลาวนี้มีลักษณะการทํางานเปนแบบพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและทําการผูกขาดการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองในสภาผูแทนราษฎรของฝายรัฐบาลครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการนิติบัญญัติ
ดังกลาวนี้ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีใหการสนับสนุนและมีการจัด การประชุมท่ีบาน 
มนังคศิลาเปนประจํา หนาท่ีขององคกรนี้ก็คือพิจารณาพระราชบัญญัติตาง ๆ กอนท่ีจะเขาสูสภาและ
ใหคําแนะนําแกรัฐบาลในดานกฎหมายของเขาสูสภาเม่ือมีพระราชบัญญัติจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ. 
2498 สมาชิกขององคกรดังกลาวจึงเปนกลุมแรกท่ีมีการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนในนามของพรรค
เสรีมนังคศิลา พรรคเสรีมนังคศิลามีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนหัวหนาพรรค พลตํารวจเอกเผาศรี
ยานนทเปนเลขาธิการพรรคสุวรรณจอมพลผินสถาบันจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตและจอมพลอากาศฟน
รณนภากาศฤทธาคนีเปนท่ีปรึกษาพรรคสมาชิกสวนสําคัญของพรรคเสรีมนังคศิลาสวนหนึ่ง
ประกอบดวยบุคลากรในรัฐบาลท้ังฝายทหารตํารวจพลเรือนและอีกสวนหนึ่งประกอบดวยอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเคยมีพรรคการเมืองและลมเลิกไป โดยสรุปอากาศไดวาพรรคเสรีมนังค
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ศิลานั้นประกอบดวย 3 กลุมอํานาจคือกลุมจอมพล ป.พิบูลสงครามองคจอมพลผิน ชุณหะวัณ พล
ตํารวจเอกเผาศรียานนท และกลุมของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคการเมืองอีกสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึน
ในยุคนี้จัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการสนับสนุนผูนําของพรรคเสรีมนังคศิลาคนใดคนหนึ่งอยาง
เปดเผยธรรมาธิปตย ซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยหลวงวิจิตรวาทการการมีนโยบายสนับสนุนจอมพล ป.พิบูล
สงครามสนับสนุนประชาธิปไตย แนะแนวอ่ืน ๆ ท่ีไมตางไปจากพรรคเสรีมนังคศิลาพรรคชาติ
ประชาธิปไตยสรางข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยมีพันโทหมอมราชวงศน้ําเพชร
เกษมสันตเปนหัวหนาพรรคและนายอรุณนกเทศเปนเลขาธิการพรรคภาพท่ีสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์
อีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคสหภูมิโดยมีนายสุกิจนิมมานเหมินทเปนหัวหนาพรรคและนายสงวน 
จันทรสาร เปนเลขาธิการพรรค 

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต เองตั้งพรรคชาติสังคมและเขาดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคโดยมี
สมาชิกคนสําคัญคือพลโทประภาส จารุเสถียร และพลโทถนอม กิตติขจร หลังจากท่ีนายควง อภัยวงศ
ไดยุติบทบาททางการเมืองไปนานกวา 3 ป ก็ไดกลับมาเปนหัวหนาพรรคประชาธิปตยอีกครั้งหนึ่ง โดย
ในครั้งนี้มีนายใหญทวิต กาชาด เปนเลขาธิการพรรค โดยสมาชิกคนสําคัญก็คือนายบุญเทง ทองสวัสดิ์
นายพร สิทธิธรรม และหลวงอังคณานุรักษ พรรคประชาธิปตยไดประกาศนโยบายไมสนับสนุนระบอบ
เผด็จการแตจะเนนนโยบายเสรีนิยมครั้งทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมโดยไมแทรกแซงกิจการของ
เอกชน สงเสริมระบอบประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชนพรรคการเมืองอ่ืน ๆ 
ประกอบดวยพรรคเสรีประชาธิปไตยมีนายเดช รัตนประสิทธิ เปนหัวหนาพรรค รอยโทจารุบุตร เรือง
สุวรรณเปนเลขาธิการพรรค พรรคเศรษฐกรจัดตั้งข้ึนโดยนายเทพ โชติกอนุชิต เปนหัวหนาพรรคและ
นายแคลว นรปติ เปนเลขาธิการพรรค โดยเนนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมนิยมนักการเมืองสวนหนึ่ง
ของพรรคนี้มาจากพรรคสหชีพเดิมนั่นเอง “พรรคกรรมกร”โดยมีนายประกอบเปนหัวหนาพรรค และ
นางไคล ชุนหจันทรน เปนเลขาธิการพรรค “พรรคชาวนา” มีนายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เปน
หัวหนาพรรค และนายจํากัดอิศรางกูร ณ อยุธยาเปนเลขาธิการพรรค “พรรคสงเคราะหอาชีพและ
การกุศล” ซ่ึงมีหัวหนาพรรคคือหมอมราชวงศอภินพเนาวรัตน และนางสาววัฒนา สีเงิน เปน
เลขาธิการพรรค “พรรคสังคมประชาธิปไตย” มีนายสุเทพ สัจจะปูน เปนหัวหนาพรรค และนาย
ประคอง มินพละประภาส เปนเลขาธิการพรรค “พรรคชาตินิยม” มีนายเนตร พูนวิวัฒน เปนหัวหนา
พรรค และนายไพศาล ชาตบุตร เปนเลขาธิการ “พรรคราษฎร” มีนายถุน ณ นครพนม เปนหัวหนา
พรรค นายสุวิทย ออมทรัพย เปนเลขาธิการพรรค “พรรคสังคมนิยม” มีนายวิเชษฐ พัฒนา เปน
หัวหนาพรรค และนายสุพจน อานนทศรี เปนเลขาธิการพรรค “พรรคขบวนการไฮปารค” มีนาย
ทวีศักดิ์ พีพี เปนหัวหนาพรรค และนายชวน รัตนวราหะ เปนเลขาธิการพรรค “พรรคสหพันธ
เกษตรกร” มีพญาราชธานี เปนหัวหนาพรรค และนายจําลอง นิ้วทอง เปนเลขาธิการพรรค “พรรค
ราษฎร” มีนายยงยุทธ สันทนาประสิทธิ์ หัวหนาพรรค และมีนายเอนก นาวาพานิชเปนเลขาธิการ
พรรค “พรรคประชาชน” มีนายสมพาศ ชวกร เปนหัวหนาพรรค และนายยังคง สมจิตต เปน
เลขาธิการพรรค “พรรคศรีอริยเมตไตรย” มีนายเยื้อน อัมพุนันทน เปนหัวหนาพรรค และนายโกวิทย 
พันธุโกสน เปนเลขาธิการพรรค “พรรคไทยมุสลิม” หรือไทยอิสลาม มีนายอัฐมี คาสุวรรณ เปน
หัวหนาพรรค และนายวัชรินทร ชนะโชติ เปนเลขาธิการพรรค “พรรคสยามประเทศ” มีนายอัมพร  
อําไพพงษ เปนหัวหนาพรรค และนางสุรีพร อ้ัมคง เปนเลขาธิการพรรค  
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พรรคการเมืองเหลานี้ไดมีการจัดตั้งข้ึนกอนการเลือกตั้งท่ัวไปในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2500 
พรรคการเมืองท่ีจัดตั้งข้ึนภายหลังการเลือกตั้ง พรรคการเมืองท่ีจัดตั้งข้ึนภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปนี้
สวนใหญแลวมีลักษณะเปนกลุมบุคคลท่ีรูจักกันเปนการสวนตัวหรือเปนใจญาติกันนอกจากนี้หลาย
พรรคการเมืองยังเปนภาคท่ีจัดตั้งข้ึนตามภูมิลําเนาหรือเปนพรรคทองถ่ินดังนั้นพรรคเหลานี้จึงเปน
การรวมตัวของกลุมคนจํานวนนอยแมพรรคการเมืองเหลานี้จะสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งแตก็มีผูสมัคร
ของบางพรรคเทานั้นท่ีไดรับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเหลานี้ก็ไมมีบทบาททางการเมืองท่ีสําคัญ
ทางเมืองการเมือง ในยุคนี้ 

ในการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 พรรคการเมืองท่ีมีผูสมัครไดรับการ
เลือกตั้งท้ังหมดมี 8 พรรค โดยไมรวมผูท่ีไดรับการเลือกตั้งอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมสังกัดพรรค พรรคท่ีไดท่ี
นั่งมากท่ีสุดคือ พรรคเสรีมนังคศิลา โดยไดท่ีนั่ง 83 ท่ีนั่ง อันดับสอง ไดแกพรรคประชาธิปตย ซ่ึงไดมา 
28 ท่ีนั่ง อันดับสามไดแกพรรคเสรีประชาธิปไตยได 11 ท่ีนั่ง อันดับสี่  ไดแก พรรคธรรมาธิปตย ได 
10 ท่ีนั่ง อันดับหาไดแกพรรคเศรษฐกรไดมา 8 ท่ีนั่ง อันดับหก ไดแกพรรคชาตินิยม ไดมา 3 ท่ีนั่ง 
อันดับ 7 ไดแกกระบวนการไฮปารคได 2 ท่ีนั่งอันดับ 8 คือพรรคอิสระได 2 ท่ีนั่ง (กนก วงษตระหงาน
, 2536, หนา 317) ในจํานวนพรรคท้ังแปดนั้น เปนพรรคท่ีสนับสนุนรัฐบาล 2 พรรค คือพรรค
เสรีมนังคศิลา และพรรคประชาธิปตย สวนพรรคท่ีตอตานรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม อยาง
เดนชัดก็คือ พรรคประชาธิปตย พรรคเศรษฐกร และพรรคกระบวนการไฮปารค สวนท่ีเหลือ คือ 
พรรคชาตินิยมและพรรคอิสระเปนพรรคท่ีวางตัวเปนกลาง 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้แปลวารัฐบาลภายใตจอมพลป. พิบูลสงครามมีคะแนนเสียงขางมากก็
ตามแตปรากฏวามีการโกงการเลือกตั้งอยางโจงแจงและมีการใชเสียงและเสียงขนาดใหญดังนั้น
หลักการเลือกตั้งจึงไดมีการคัดคานหมุนการเลือกตั้งจากคนกลุมตางๆท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝาย
คานนิสิตนักศึกษาประชาชนและสื่อมวลชนจนถึงข้ันมีการเดินขบวนและขอใหมีการเลือกตั้งใหมและ
การสอบสวนลุงพูดสื่อมวลชนไดมีการทุจริตฉอโกงโดยสารควบคุมการสรางความแตกแยกภายในพล
ตํารวจเอกเผาศรียานนท กลับปุมสี่เสาเทเวศรภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําใหกลมหัน
หลังไปสนับสนุนการเดินขบวนของประชาชนและนักศึกษาและไดใชอํานาจของผูนําทางทหารบกและ
จากการท่ีไมไดมีสวนเก่ียวกับการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้ตอรองกับจอมพลป. พิบูลสงครามและ
กลุมของพลตํารวจเอกเผาศรียานนทในเรื่องการกําหนดตัวบุคคลเขารับตําแหนงรัฐมนตรีซ่ึงปรากฏวา
การเจรจาตอรองการประสบความสําเร็จโดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชตไดดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซ่ึงทําใหสามารถไดขอยุติในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมอยางเปน
ทางการเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2500 และจอมพลป. พิบูลสงคราม ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีก
สมัยหนึ่ง ความสําเร็จในการตอรองครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของบารมีและอํานาจของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต และขนาดเดียวกันก็เปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของภาพเสรีมนังคศิลาซ่ึง
เปนการรวมของกลุมบุคคลท่ีมีความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและมีความแตกแยกในเรื่อง
แนวความคิดปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาเปนระยะภาพแหงอํานาจภายในพรรคเสรีมนังค
ศิลา ไดมีการเอนเอียงมาทางดานจอมพลสฤษดิ์ อยางเดนชัดมากข้ึนทุกที 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดขยายฐานอํานาจของตนเองไปสูมวลชนดวยการแสดงทาทีในการ
รับฟงความเห็นของประชาชนเชนในกรณีการประทวงการเลือกตั้งครรภทําใหบารมีทางการเมืองแผ
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ขยายจากวงการทหารรัฐสภาและมาสูประชาชนนอกจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตยังไดมีการจัดตั้ง
พรรคของตนข้ึนอยางหลักทรัพยเพ่ือใหมีการดําเนินการทางการเมืองในสภารวมกับพรรคฝายคานอ่ืน 
ๆ คือพรรคประชาธิปตยพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคเศรษฐกรโดยมีการยื่นอภิปรายท่ัวไปตอ
รัฐบาลและกลาวหารัฐบาลอยางรุนแรงในเรื่องของการบริหารแผนดินจอมพลป. พิบูลสงครามใน
ฐานะนายกรัฐมนตรีไดทําการตอสูดวยการออกคําสั่งใหรัฐมนตรีทุกคนพิจารณาถอนตัวออกจาก
องคกรการคาและสํานักธุรกิจท้ังท่ีเปนของรัฐและเอกชนอยางสิ้นเชิงภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2500 ซ่ึงก็ไดสรางความไมพอใจกับกลุมตาง ๆ ในพรรคเสรีมนังคศิลาแนะนําไปสูจุดแตกหักเม่ือจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตและพรรคพวกอีก 3 คนคือพลโทถนอมกิตติขจรรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหมพลอากาศโทเฉลิมเกลียดวัฒนางกูรรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและคนตี
ประภาสจารุเสถียรรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยไดยื่นใบลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีและ
ในเวลาตอมาจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตก็ไดลาออกจากรองหัวหนาครับเสรีมนังคศิลาและใหทหารดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทสองในสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลายื่นใบลาออกจากสมาชิก
ของพรรคอันนําไปสูการประชุมหนาและแตกตางในกลุมคณะรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชตไดใช
กําลังทหารเขายึดอํานาจจากจอมพลป. พิบูลสงครามในนามของคณะปฏิวัติซ่ึงทําใหจอมพลป. พิบูล
สงครามตองลี้ภัยไปตางประเทศและพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท ก็ได ถูกในประเทศไปอยู
สวิตเซอรแลนดบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุมราชครูก็หมดอํานาจทางการเมืองใดพรรคการเมืองไทยในชวง 
พ.ศ. 2490 จนถึง พ.ศ. 2550 นั้นยังมีลักษณะเปนการรวมกลุมของบุคคลเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
สนับสนุนสารการเมืองใหกับตัวบุคคลเพ่ือชวงชิงอํานาจและรักษาฐานอํานาจขณะเดียวกันเพราะเปน
การรวมกลุมบนพ้ืนฐานของผลประโยชนท้ังในทางการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองในยุคนี้เปนชวง
แหงการครอบงําของคณะรัฐประหารป พ.ศ. 2490 ซ่ึงแมวาในทางปฏิบัติจะประกอบดวยพรรค
การเมืองหลายพรรคก็ตามแตในทางความเปนจริงนั้นมีลักษณะเปนการครอบงําผูกขาดอํานาจ
ทางการเมืองของคณะรัฐประหารป พ.ศ. 2490 พรรคการเมืองท่ีจัดตั้งข้ึนและโดดเดนท่ีสุดคือพรรค
เสรีมนังคศิลา เพราะเปนฐานอํานาจอันชอบธรรมใหแกคณะรัฐประหาร นั่นเอง  
 

2.1.4 เหตุการณพรรคการเมืองไทย ชวง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2516 
หลังจากท่ีคณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ประสบความสําเร็จแลว ก็ได

มีการแตงตั้งคนกลาง คือนายพจน สารสิน เลขาธิการองคการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (สปอ.) เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวในชวง 90 วันกอนมีการเลือกตั้ง
ครั้งใหม โดยในรัฐบาลชุดใหมท่ีจัดตั้งข้ึนนี้ จะมีสมาชิกของคณะปฏิวัติเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหลาย
คน เชน พลโทถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พลโทประภาส จารุ
เสถียร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนตน ในขณะท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไมยอมรับ
ตําแหนงใด ๆ โดยใหเหตุผลวาเพราะไมอยากใหประชาชนมองวาตนทําการรัฐประหารตนเอง แตเปน
การทําเพ่ือประเทศชาติ 

คณะปฏิวัติสรางฐานแหงความชอบธรรมทางอํานาจใหกับตนเองดวยการจัดใหมีการเลือกตั้ง
ท่ัวไปเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยในครั้งนี้ พรรคสหภูมิ ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชตไดรับ
การเลือกตั้งมากท่ีสุดเปนจํานวนเปนจํานวน 45 ท่ีนั่งและอันดับ 2 คือพรรคประชาธิปตยจํานวน 39 
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ท่ีนั่งอันดับ 3 คือพรรคเสรีประชาธิปไตยได 6 ท่ีนั่งอันดับ 4 คือพรรคเศรษฐกรไดมา 5 ท่ีนั่ง อันดับ 5 
คือพรรคเสรีมนังคศิลาได 4 ท่ีนั่งอันดับ 6 และไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทากัน 3 พรรค คือ พรรค
ชาตินิยม, พรรคขบวนการไฮปารค และพรรคอิสระ และท่ีเหลือไมสังกัดพรรคอีก 58 ท่ีนั่ง รวมแลวมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 160 คน (กนก วงษตระหงาน, เรื่องเดียวกัน)  

ชวงเวลาดังกลาว จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดเดินทางไปรักษาตัวในสหรัฐอเมริกา และเม่ือ
กลับมาก็ไดมีนโยบายการท่ีจะสรางพรรคข้ึนในรัฐบาลดวยการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนมาใหมแทนท่ี
พรรคสหภูมิ พรรคการเมืองดังกลาว คือ พรรคชาติสังคมซ่ึงเปนการรวบรวมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในพรรคสหภูมิเทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเคยสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา ทําใหคณะปฏิวัติ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลท่ีมีสมาชิกประเภทหนึ่งท่ีมาจากการเลือกตั้งและเปนเสียงขางมากใหการ
สนับสนุนและเปนพรรคใหมท่ีเหนียวแนนข้ึน และเกิดทางใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเขามาดํารง
ตําแหนงหัวหนาพรรคเองสมาชิกคนสําคัญในคณะปฏิวัติไดดํารงตําแหนงสําคัญภายในพรรคชาติสังคม
คือ พลโทประภาส จารุเสถียร ดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค เปนตน 
 ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปนายพจน สารสินปฏิเสธไมยอมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคณะ
ปฏิวัติจึงไดคัดเลือก และเสนอใหจอมพลถนอม กิตติขจร สมาชิกคนสําคัญของพรรคชาติสังคมข้ึนมา
เปนนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมในตอนตนป พ.ศ. 2501 

พลโทถนอม กิตติขจร ไดเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี และมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมในตนป 
พ.ศ. 2501 โดยท่ีคณะรัฐบาลนั้นสวนใหญก็มาจาก บุคลากรของรัฐบาลชุดกอนหนานี้คณะสมาชิก
รัฐบาลประกอบดวยสวนหนึ่งคือสมาชิกของคณะปฏิวัติอีกสวนหนึ่งคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีอยู
ในรัฐชาติสังคมสมาชิกท้ังสองกลุมยังมีการแตกแยกออกเปนกลุมเล็กผมนอยท่ีเรียกรองผลประโยชนท่ี
แตกตางกันในการจัดตั้งรัฐบาลจึงจําเปนตองแบงสารตําแหนงใหสอดคลองกับการกระจาย
ผลประโยชนระหวางกลุมซ่ึงก็เปนปญหาในตัวมันเองอันนําไปสูความแตกแยกของคณะรัฐบาลและ
สรางปญหาในเรื่องของฐานเสียงท่ีสนับสนุนรัฐบาลซ่ึงพ่ึงพาพรรคชาติสังคมเปนหลัก 

 
รัฐบาลภายใต พลโทถนอม กิตติขจร ตองเผชิญปญหาดานเสรีภาพทางการเมืองอันนําไปสู

การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ในชวงระยะเวลาไมนานท้ังยังประสบกับปญหาการโจมตีจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากพรรคฝายคานในอีกสวนหนึ่งมาจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท่ีสนับสนุนรัฐบาล ซ่ึงเปนกลุมเล็กนอย เพ่ือตอรองในเรื่องผลประโยชนในเรื่องเศรษฐกิจ และ
การเมือง อันนําไปสูการขาดเอกภาพ และผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล และในท่ีสุดแรงกดดัน
ทางการเมืองดังกลาวทําใหจอมพลถนอม กิตติขจรก็ไดสงคนไปขอรองขอ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตซ่ึง
รักษาสุขภาพอยูในสหรัฐอเมริกากลับเขาประเทศไทย และนําไปสูการกอรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งของ
คณะปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในครั้งนี้คณะปฏิวัติได
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ซ่ึงสงผลใหพรรคการเมืองสิ้นสุดบทบาท
ของตนเองลง (เรื่องเดียวกัน, หนา 272) การเมืองไทยจึงเขาสูยุคอํานาจนิยมหรือการอีกครั้งหนึ่ง
ภายใตนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คณะปฏิวัติยังไดมีการประกาศยกเลิกสภาผูแทนราษฎร 
และรัฐธรรมนูญมีการประกาศหามไมใหมีการชุมนุมทางการเมือง และเหตุการณการเสนอขาวของ
สื่อมวลชนดวยขออางคือภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดปกครองประเทศ
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ในชวงนี้โดยการออกคําสั่งและออกประกาศในนามของคณะปฏิวัติไดใชกลไกลของคณะปฏิวัติดังกลาว
นั้นรวมศูนยอํานาจและควบคุมกลไกลทางการเมืองและสังคมอยางเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบภายหลังการ
รวบอํานาจ และการสรางฐานอํานาจของคณะปฏิวัติแลวคณะปฏิวัติจึงไดประกาศธรรมนูญฉบับใหม
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2502 รัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ถือเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะมีบทบัญญัติ
ในมาตรา 6 และ 7 ระบุไววาจะใหมีการแตงตั้งสภารางรัฐธรรมนูญโดยมีจํานวนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญจํานวน 240 คน ท่ีจะทําหนาท่ีรางธรรมนูญฉบับใหมคณะปฏิวัติไดใชวิธีการถวงเวลาใน
การรางรัฐธรรมนูญอยูนานถึง 10 ปกอนรางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะคลอดออกมารัฐบาลคณะปฏิวัติมี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีพลเอกถนอม กิตติขจรเปนรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพลตรีพระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ เปนรอง
นายกรัฐมนตรีอีกข้ันหนึ่งพลโทประภาส จารุเสถียร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและนาย
ถนัด คอมันตร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ (กนก วงษตระหงาน, เรื่องเดียวกัน, หนา 
134) สวนรัฐมนตรีคนอ่ืนนั้นเปนสมาชิกหรือบุคคลใกลชิดของคณะปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดถึง
อสัญกรรมในปลายป พ.ศ. 2506 ในชวงรัฐบาลภายใตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นั้นอาจกลาวไดวาเปน
ยุคท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงมาก ท้ังนี้สวนหนึ่งเปนเพราะจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตมีบารมีในหมู
ทหาร และขาราชการ ครั้งผูนําคณะปฏิวัติก็มีการเชื่อมโยงในลักษณะ เชน พลเอกพลเอก ถนอม กับ
พลโทประภาส จารุเสถียร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เอง ก็ไดมีการสรางความชอบธรรมโดยการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ เชน การจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพรอมกับการมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและมีการ
สงเสริมพัฒนาของภาคเอกชนในขณะเดียวกันก็พัฒนาในดานอุตสาหกรรมทางการเมืองสวนหนึ่งเปน
ผลมาจากความสัมพันธอยางใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนท้ังทางดานการเมืองและ
เศรษฐกิจในรูปของเงินชวยเหลือเพ่ือใหประเทศไทยมีสวนรวมในการปราบปรามคอมมิวนิสตความ
จงรักภักดีของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนท่ีรักและเคารพของปวงชนชาว
ไทยก็เปนสวนหนึ่งท่ีสรางความชอบธรรมใหกับรัฐบาลสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเปนตัวกําหนดสันติภาพ
เสถียรภาพทางการเมืองในยุคนี้ก็คือเอกภาพของคณะปฏิวัติซ่ึงทําใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตสามารถ
ใชอํานาจเด็ดขาดในการปกครองประเทศไดเม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตถึงแกอสัญกรรมพลเอกถนอม 
กิตติขจรก็ไดข้ึนมาจัดตั้งรัฐบาลโดยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีชุดใหมประกอบดวยบุคลากรท่ีเปน
สมาชิกและผูใกลชิดของคณะปฏิวัติรัฐบาลภายใตพลเอกถนอม กิตติขจร ซ่ึงตอมาไดเลื่อนยศเปนจอม
พลไดประปกครองประเทศดวยอํานาจเด็ดขาดเชนเดียวกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตอยางไรก็ตามแรง
กดดันทางการเมืองอันเกิดจากปญหาการขาดเอกภาพของคณะปฏิวัติก็เริ่มปรากฏข้ึนอันเปนผลมา
จากการแบงแยกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมของจอมพลถนอม กิตติขจร และพลโทประภาส จารุเสถียร 
ซ่ึงตอมาไดเลื่อนยศเปนพลเอก และอีกกลุมภายใตการนําของพลเอกกฤษณ สีวะรา นอกจากนั้นแรง
กดดันทางการเมืองอีกสวนหนึ่งก็มาจากความไมพอใจของประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีตองการให
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองสูระบอบประชาธิปไตยและระบอบอํานาจนิยมแรง
กดดันดังกลาวสงเทศบาลตองวิ่งในเรื่องของการรางรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหมีการ
ประกาศใชในป พ.ศ. 2511 หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2511 แลว ก็ไดมีกลุมตาง ๆ 
ซ่ึงสวนใหญเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไดมีการรวมตัวการจัดตั้งพรรคการเมืองตามบทบัญญัติ
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ในรัฐธรรมนูญ ในการปกครองภายใตรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจรระหวางป พ.ศ. 2511 อันเปน
ชวงของการประกาศใชรัฐธรรมนูญท่ีใชเวลารางยาวนานถึง 10 ป รัฐประหาร พ.ศ. 2514 นั้นไดมีการ
จดทะเบียนพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 ซ่ึงไดกําหนด
ไววาผูมีสัญชาติไทยท่ีมีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป จํานวนตั้งแต 15 คน สามารถออกหนังสือเชิญชวน
บุคคลอ่ืนใหมาสมัครเขาเปนสมาชิกจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยตองมีสมาชิกไมนอยกวา 500 คน จาก
บทบัญญัติดังกลาวนี้เองจึงไดมีการจดทะเบียนพรรคการเมืองข้ึนรวมท้ังสิ้น 19 พรรค และในจํานวนนี้
มีจํานวน 12 พรรคท่ีสงสมาชิกลงรับสมัครเลือกตั้งในจํานวน 19 พรรคการเมืองนี้มี 7 พรรค เปน
พรรคการเมืองเดิมท่ีกอตั้งข้ึนมาในชวงระหวางป พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2501 อันประกอบดวยพรรค
ประชาธิปตย, พรรคสังคมประชาธิปไตย, พรรคชาติประชาธิปไตย, พรรคเสรีประชาธิปไตย, พรรค
ชาตินิยม, พรรคอีสาน, และพรรคประชาชน  

พรรคท่ีมีชื่อใหมแตเปนการรวมตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนาเกา ก็คือพรรคแนวรวม
เศรษฐกร อันประกอบดวย นายเทพ โชตินุชิต, นายพรชัย แสงชัจน, และนายแคลว นรปติ โดยท้ัง
สามเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเศรษฐกร นายสุเทพ สัจจกุล อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคสังคมประชาธิปไตย และนายวิศิษฐ ศรีภัทรา อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคสังคม
นิยมมีพรรค 1 ซ่ึงเปนชื่อใหมแตเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเกาคือพรรคประชาไทย และ
นับวาเปนพรรคสําคัญในยุคนี้เพราะเปนพรรคของผูนําทางการเมืองประกอบดวยจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค และสมาชิกคนอ่ืนท่ีมีสวนรวมในการกอการรัฐประหาร 
 ภายหลังจากท่ีมีรัฐธรรมนูญใหมแลวก็ไดมีการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2512 พรรคสหประชาไทยไดรับการเลือกตั้งถึง 75 คนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 
219 คน ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีภาพท่ีไดรับการเลือกตั้งท้ังหมด 8 พรรคดวยกันอันประกอบดวยพรรค
สหประชาไทยไดท่ีนั่งท้ังหมด 75 ท่ีนั่ง พรรคประชาธิปตยได 57 ท่ีนั่ง พรรคแนวประชาธิปไตยได 7 ท่ี
นั่ง พรรคแนวรวมเศรษฐกรได 4 ท่ีนั่ง พรรคประชาชนได 2 ท่ีนั่งพรรคสัมมาชีพชวยชาวนาได 1 ท่ีนั่ง
พรรคเสรีประชาธิปไตยได 1 ท่ีนั่ง และท่ีไมสังกัดพรรคการเมืองได 71 ท่ีนั่ง รวมท่ีนั่งในสภา 219 ท่ี
นั่ง(กนก วงษตระหงาน, เรื่องเดียวกัน, หนา 317) 

พรรคสหประชาไทยเปนการรวมตัวของกลุมตาง ๆ ท้ัง 5 ประกอบดวยกลุมแรกคืออุมจอม
พลถนอมกิตติขจรและพลเอกประภาสจารุเสถียรกลุมท่ี 2 คือกลุมของ พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย 
และมีสมาชิกพลเรือนท่ีสําคัญ คือ นายพจน สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี นายเสริมวินิจฉัยกุล และ
นายทวี แรงคําคุณ เปนตน 
 พรรคสหประชาไทยของฝายทหารเสียงขางมาก จอมพลถนอม กิตติขจร จึงไดข้ึนดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ภายใตฐานเสียงคือพรรคสหประชาไทย และพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุน
การเมืองไทยในยุคนี้ยังมีลักษณะของการแกงแยงชวงชิงผลประโยชนจนทําใหมีผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลทหารภายใตจอมพลถนอม กิตติขจรและ พลโทประภาสจารุ
เสถียร ในท่ีสุดคณะทหารโดยการนําของบุคคลดังกลาวจึงไดทําการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งและ
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2511 และยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 
ซ่ึงเทากับเปนการยุติระบบประชาธิปไตยไปครั้งหนึ่ง และนําไปสูระบบเผด็จการทหารคณะทหารไดมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยฉบับใหมป พ.ศ. 2515 ซ่ึงมีเนื้อหาคลายกับ
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รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2502 ท่ีคณะปฏิวัติภายใตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
เคยนํามาใชรัฐบาลเผด็จการใหมภายใตจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียรใน
ครั้งนี้ตองเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองมากมายท้ังจากภายในและภายนอกแรงกดดันภายในก็คือ
การแยกตัวอยางเดนชัดในคณะทหารดวยข้ัวหนึ่งคือกลุมเครือญาติของ จอมพลถนอม กิตติขจร พล
เอกประภาส จารุเสถียร พันเอกณรงค กิตติขจร และอีกกลุมหนึ่งคือ พลเอกกฤษณ สีวะรา, พล
ตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ, และพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย ซ่ึงตางก็มีผลประโยชนขัดแยงกันท้ัง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจกอนท่ีจะเกิดการแตกแยกจนถึงข้ันเด็ดขาดระหวางสองข้ัวอํานาจตลอดจน
แรงกดดันจากภายนอกของนักศึกษา และประชาชนท่ีตองการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมือง และ
การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปทางการเมือง และการเปนประชาธิปไตยความไมพอใจดังกลาวก็ไดกลาย
มาเปนการเดินขบวนเรียกรองประชาธิปไตย และเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทย เม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และนําไปสูการยุติอํานาจของคณะทหาร และระบบเผด็จการภายใต จอม
พลถนอม กิตติขจรจอม, พลเอกประภาส จารุเสถียร, และพันเอกณรงค กิตติขจร โดยท้ัง 3 ผูนํา ตาง
ตองเดินทาง ลี้ภัยไปตางประเทศ และเปนการเปดฉากการเมืองไทยยุคใหมท่ีระบบประชาธิปไตยเริ่ม
แตกหนอข้ึน  
 

2.1.5 พรรคการเมืองไทยยุคหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2534 
 

แรงกดดันจากพลังประชาชนซ่ึงสงผลใหผูนําเผด็จการภายใตการนําของ จอมพลถนอม กิตติ
ขจร, พลเอกประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค กิตติขจรตองลี้ภัยไปยังตางประเทศ และเปนการ
ปดฉากการเมืองไทยในยุคเผด็จการท่ีปกครองประเทศนับแตป พ.ศ. 2501 เปนตนมา และเปนการ
เปดฉากสูยุคประชาธิปไตยท่ีเบงบาน ภายหลัง การสิ้นสุดยุคเผด็จการนี้เองไดมีพรรคการเมืองท่ีจัดตั้ง
ข้ึนถึง 57 พรรค โดยพรรคการเมืองสวนใหญจะเปนการรวมตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกา หรือ
เปนพรรคเกาอันเคยมีมากอน อยางไรก็ตาม ก็ไดมีพรรคใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของคนหนา
ใหม 

ภายหลังเหตุการณวันมหาวิปโยค นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ไดข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีและ
จัดตั้งรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 โดยมีนายประกอบ หุตะสิงห เปนประธาน และเม่ือสรางเสร็จก็ไดเสนอคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 
13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสร็จแลวก็ไดเสนอสภานิติบัญญัติเพ่ือเห็นชอบและ
มีประกาศรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ซ่ึงพรรคท่ี
เกิดข้ึนระหวางป พ.ศ. 2517 เชน พรรคประชาธิปไตย, พรรคฟนฟูชาติไทย, พรรคเกษตรสังคม, 
พรรคประชากาวหนา, พรรคสังคมชาตินิยม, พรรคพลังราษฎร, พรรคราษฎร, พรรคไท,พรรค
เศรษฐกร, พรรคประชาธรรม, พรรคธรรมสังคม, พรรคกสิกรรมกร ฯลฯ (รายชื่อพรรคการเมืองไทย, 
https://th.wikipedia.org/wiki) 

ภายหลังการประกาศรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2517 ก็นําไปสูการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2518 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรค
ประชาธิปตยพระท่ีนั่งสูงสุดคือ 74 คน รองลงมาไดแก พรรคธรรมสังคม 45 คน พรรคชาติไทย 28 
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คน พรรคเกษตรสังคม 19 คน พรรคกิจสังคม 18 คน พรรคสังคมชาตินิยม 16 คน พรรคสังคมนิยม
แหงประเทศไทย 15 คน พรรคพลังใหม 12 คน พรรคแนวรวมสังคมนิยม 10 คน พรรคสันติชน 8 คน 
พรรคประชาธรรม 6 คน และท่ีเหลืออีก 12 พรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 1 ถึง 3 คนรวม
พรรคท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ท้ังหมด 22 พรรคมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท้ังหมด 269 คน (กนก วงษตระหงาน, อางแลว, หนา 142-143) ผลการเลือกตั้งครั้งนี้สงผลให
หัวหนาพรรคประชาธิปตย คือ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ไดรับโปรดเกลาเปนนายกรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518  

อยางไรก็ตามปรากฏวาคณะรัฐมนตรีภายใตหมอมราชวงศเสนีย ปราโมชมีคะแนนเสียง
สนับสนุนไมเพียงพอ ดังนั้น ในวันแถลงนโยบายเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 จึงไมไดรับความ
ไววางใจจากสภา และเปนเหตุใหคณะรัฐมนตรีชุดนี้ตองสิ้นสุดลง 

ประการตอมาหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหนาพรรคกิจสังคม ซ่ึงมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพียง 18 คน สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองท้ังหมด 12 พรรคและไดมี
เสียงขางมากในสภาจึงสามารถข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 เม่ือหมอม
ราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมชหัวหนาพรรคกิจสังคม ไดรับคะแนนเสียงข้ึนมาจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรครวม
รัฐบาลใหการสนับสนุนซ่ึงเปนรัฐบาลผสม 12 พรรค โดยมีชื่อเรียกรัฐบาลชุดนี้วารัฐบาล “สหพรรค” 
พรรคท่ีสําคัญคือพรรคชาติไทยมีพลตรีประมาณ อดิเรกสาร เปนหัวหนาพรรค พรรคธรรมสังคมมีนาย
ทวิช กลิ่นประทุม เปนหัวหนาพรรค พรรคสังคมชาตินิยม มีหัวหนาคือนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน 
ปรากฏวารัฐบาลภายใตหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช นั้นยังไมไดทันอยูไดนานสักเทาไร ก็มีปญหา
ขัดแยงระหวางพรรคอันสืบเนื่องจากการแกงแยงตําแหนงรัฐมนตรี บางพรรคโดยเฉพาะพรรคธรรม
สังคม และพรรคสังคมชาตินิยมไดแสดงความไมพอใจอยางเดนชัดท่ีบุคคลสําคัญของพรรคไดตําแหนง
ท่ีไมเหมาะสมและเปนกระทรวงท่ีมีผลประโยชนนอย เพราะฉะนั้นจึงมีการกดดัน และวิพากษวิจารณ 
รัฐบาลอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นพรรคเล็ก พรรคนอยและพรรคอ่ืน ๆ ตางไมพอใจในตําแหนงท่ีไดรับ
ในบางสวนก็หันไปรวมมือกับพรรคฝายคาน คือพรรคประชาธิปตย และพรรคเกษตรสังคม แรงกดดัน
และความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลและภายในพรรคกิจสังคมเองสงผลใหนายกรัฐมนตรีหมอม
ราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมชตองประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือถูกฝายคานเปดอภิปรายไมไววางใจได
สําเร็จและนําไปสูการเลือกตั้งครั้งใหม  

จะเห็นไดวารัฐบาลผสม ของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ตองอยูภายใตแรงกดดันจาก
ความขัดแยงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรัฐบาลในดานผลประโยชนท้ังยังมีแรงกดดันตลอดเวลาจาก
พรรคฝายคานในท่ีสุดหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมชจึงตองยุบสภาเม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2519 
และนําไปสูการเลือกตั้งท่ัวไปอีกครั้งในวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีเพียง 39 
พรรคท่ีสามารถสงผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง  

ภายหลังการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ปรากฏวาพรรคประชาธิปตยซ่ึงได
คะแนนเสียงมากท่ีสุด 114 ท่ีนั่ง จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 279 ท่ีนั่ง ก็ไดเปนแกน
นําจัดตั้งรัฐบาลผสม อันประกอบดวยพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคสังคมชาตินิยม และ
พรรคธรรมสังคม รวมท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมไดสังกัดพรรค อยางเปนทางการ รัฐบาลภายใต
นายกรัฐมนตรีหมอมราชวงศเสนีย ปราโมชตองเผชิญเผชิญกับปญหาความขัดแยงท้ังภายในพรรค
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ประชาธิปตยเอง และระหวางพรรครวมรัฐบาลความขัดแยงระหวางพรรคประชาธิปตยกับ
พรรคชาติไทยท่ีเห็นไดชัดก็คือแนวนโยบายท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมท่ีมี
หัวกาวหนา 

 ภายในพรรคประชาธิปตยเองก็มีการแบงแยกระหวางฝายซายและขวาโดยฝายซายก็คือนาย
ดํารงค ลัทธพิพัฒน และนายสุรินทร มาศดิตถ ฝายขวาคือนายสมัคร สุนทรเวช และนายธรรมนูญ
เทียนเงิน ความขัดแยงท้ังสองกลุมก็ไดทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกที ความขัดแยงของท้ังสองกลุมใน
พรรคประชาธิปตยมิไดจํากัดอยูภายในพรรคเทานั้น ตางฝายตางหาพันธมิตรกลุมพลังนอกสภาและ
การรวมพลังกับพรรคอ่ืน ซ่ึงสงผลใหนายดํารง ลัทธพิพัฒน และนายสุรินทรมาศดิตถ ถูกโจมตีโดยถูก
กลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ทําลายความม่ันคงของประเทศโดยผานสถานีวิทยุยานเกราะ และ
สถานีโทรทัศนชอง 7 

ความขัดแยงภายในพรรคประชาธิปตยไดไปสูจุดระเบิด เม่ือนายสมัคร สุนทรเวช นาย
สมบูรณศิริธร และพลเอกชวลิต เสนียวงศ ณ อยุธยาไมไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม
ท่ีประกาศแตงตั้งเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2509 นายสมัคร สุนทรเวชจึงไดหันไปตอตานรัฐบาลและ
รวมพลังกับไฟฟาตอตานรัฐบาล 

การกลับมาอุปสมบทของจอมพล ถนอม กิตติขจร ในประเทศไทยไดกอใหเกิดความไมพอใจ
ของประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษา และนําไปสูวิกฤตทางการเมืองเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินอันมีพลเรือเอกสงัด ชลออยู ในฐานะหัวหนา และพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน ในฐานะเลขาธิการไดกอการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองประเทศเปนผลสําเร็จและ
ไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและรัฐสภาใชหลังจากท่ีคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดกอการ
รัฐประหารแลวก็ไดมีการจัดตั้งรัฐบาลภายใต นายกรัฐมนตรี นายธานินทร กรัยวิเชียร และมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2519 ในวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หลักการของรัฐธรรมนูญฉบับใหม
นี้ไดกําหนดใหมีเพียงสัปดาหเดียว คือ สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินซ่ึงประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจาก
การแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีในดานนิติบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดแผนการพัฒนาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยดวยการปฏิรูปการปกครองแผนดิน  

อยางไรก็ตามรัฐบาลภายใต นายธานินทร กรัยวิเชียร ก็ตองเผชิญกับการยึดอํานาจก่ีครั้งหนึ่ง
โดยคณะปฏิวัติชุดเดิมโดยมี พลเรือเอกสงัด ชะลออยู เปนผูนําและมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผนดิน และไดมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงไดปรากฏเหตุใดคําปรารภวาจะใหมี
การเรงฟนฟูเศรษฐกิจสังคม และความสามัคคีของชนในชาติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใหมีการจัดตั้งสภา
นิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือทําหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญเพ่ือใหมีการเลือกตั้งภายในป พ.ศ.2521 ใหหลังการ
รัฐประหารก็ไดมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมโดยมี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรีการ
รัฐประหารภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู ในครั้งท่ี 2 นี้เกิดข้ึนจากเหตุผลความไมพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอ นายธานินทร กรัยวิเชียร ท่ีมีลักษณะขวาจัดและการพยายามถวงเวลาในการท่ี
จะใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในชวงสมัยของ นายธานินทร กรัยวิเชียร เอง ก็ไดมีความ
พยายามกอการรัฐประหารโดย พลเอกฉลาด หิรัญศิริ แตก็ไมประสบความสําเร็จอยางไรก็ตาม
เหตุการณดังกลาวถือเปนดัชนีแสดงความไมพอใจของประชาชนท่ีมีตอระบบระบอบอํานาจนิยม
ภายใตรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ซ่ึงอยูซ่ึงเปนรัฐบาลท่ีอยูในกรอบอิทธิพลของคณะปฏิรูปการ
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รัฐประหารครั้งนี้ครั้งท่ี 2 ของคณะทหารชุดเดิมโดยการนําของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู ท่ีตองการท่ี
จะลดกระแสการตอตานดวยความไมพอใจของประชาชนตลอดจนการท่ีจะข้ึนมาอํานาจทางการเมือง
โดยตรงเองซ่ึงเปนเหตุผลของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีกําหนดภารกิจของการรางรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใหมีการจัดตั้งจัดการเลือกตั้งภายในป พ.ศ. 2521 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดยกรางรัฐธรรมนูญ
และผานความเห็นชอบเรียบรอยแลวจึงไดมีการประกาศใชอยางเปนทางการในวันท่ี 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2521 และนําไปสูการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2522 

 
 2.1.6 พรรคการเมืองไทย ชวง พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2540   

 
เม่ือคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ทําการรัฐประหารได 2 วัน ก็ไดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมืองข้ึนมาชุดหนึ่ง มีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นวามีทรัพยสิน
ร่ํารวยผิดปกติ นอกจากนั้นคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ไดแตงตั้งนายอานันท ปน
ยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนการชั่วคราว เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 
2534 รัฐธรรมนูญ (ฉบับท่ี 14) ซ่ึงมีลักษณะคลายกับรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 12 ตามในของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ยังใหมีสภาเดียวคือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงจะทําหนาท่ีสําคัญคือการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม 

รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดผานข้ันตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติมีผลบังคับใช
เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเปน ฉบับท่ี 15 แตสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
จะมีลักษณะคลายกับรัฐธรรมนูญท่ีรางข้ึนภายหลังการกอรัฐประหารในอดีตท่ีผานมาอาทิ เชน ให
วุฒิสมาชิกมาจากการแต งตั้ ง  และไม ได กําหนดว านายกรัฐมนตรีจะตองมาจากผู ท่ี เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนตน อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นับวามีความเปนประชาธิปไตยมาก
ข้ึน ในประเด็นท่ีวาใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูรับสนองพระราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
นั่นก็คือ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูทูลเกลาถวายรายชื่อผูสมควรจะไดรับการแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี 

ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แลวพรรคการเมือง
ตาง ๆ ซ่ึงตองหยุดกิจกรรมไปชั่วคราวภายหลังการกอรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ (รสช.) วาไดมีการเคลื่อนไหวเพ่ือเตรียมการเลือกตั้งซ่ึงพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้ง
เปนวันอาทิตยท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีพรรคการเมืองท่ีจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมายจํานวน 21 พรรค แตมีพรรคการเมืองท่ีสงสมาชิกรับเลือกตั้งถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวเพียง 15 พรรค 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้นับวามีนวัตกรรมทางการเมืองท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือการจัดต้ัง
คณะกรรมการกลางอิสลามสอดสองดูแลการเลือกตั้งหรือท่ีเรียกกันวาองคกรกลางเพ่ือสอดสองดูแล
การเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ผลการเลือกตั้งจากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 360 คนปรากฏวาพรรคการเมืองท่ีมีท่ี
นั่งในสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุดคือพรรคสามัคคีธรรม โดยไดรับเขามาจํานวน 79 คน รองลงมาคือ
พรรคชาติไทย จํานวน 74 คน พรรคความหวังใหม 72 คน พรรคประชาธิปตย 44 คน พรรคพลัง
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ธรรม 41 คน พรรคกิจสังคม 31 คน พรรคประชากรไทย 7 คน พรรคเอกภาพ 6 คน และพรรค
ราษฎร 4 คน 

เปนท่ีนาสังเกตวาการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคความหวังใหม ซ่ึงเปนนักการเมืองไทยโดยการนํา
ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สามารถใหท่ีนั่งถึง 72 ท่ีนั่ง ในขณะเดียวกันพรรคพลังธรรม โดยการนํา
ของพลตรีจําลอง ศรีเมือง ไดท่ีนั่งในกรุงเทพฯ ท้ังหมด คือ 34 ท่ีนั่ง จากจํานวนท้ังสิ้น 35 ท่ีนั่ง สงผล
ใหพรรคประชากรไทย และพรรคประชาธิปตยซ่ึงเคยครองท่ีนั่งในกรุงเทพฯ ตองเสียตําแหนงไป (พร
ศักดิ์ ผองแกว, 2541, หนา 245) 

ผลจากการเลือกตั้งท่ีปรากฏวาไมมีพรรคการเมืองใด ไดคะแนนเสียงมากกวากัน พอท่ีจะ
จัดต้ังรัฐบาล จึงตองเปนรูปแบบรัฐบาลผสมหลายพรรค ซ่ึงโดยประเพณีก็คือตองใหสิทธิ์กับพรรค
การเมืองท่ีมีเสียงมากท่ีสุดคือพรรคสามัคคีธรรมเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซ่ึงก็หมายถึงนาย
ณรงค วงศวรรณ หัวหนาพรรค จะไดสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลและข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 19 
ของประเทศไทย 

นายณรงค วงศวรรณ ไดประกาศจัดตั้งรัฐบาลผสม 5 พรรค ซ่ึงประกอบดวยพรรคสามัคคี
ธรรม, พรรคชาติไทย, พรรคกิจสังคม, พรรคประชากรไทย, และพรรคราษฎร, รวม 119 เสียง จาก 
360 เสียง การจัดตั้งรัฐบาลของนายณรงค วงศวรรณ ตองพบกับอุปสรรคเม่ือมีการเปดเผยวาทางการ
สหรัฐอเมริกาเคยปฏิเสธการตรวจลงตราหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางเขาสหรัฐของนายณรงค 
วงศวรรณ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ท้ังนี้เนื่องจากถูกกลาวหาวา มีบุคคลท่ีเก่ียวของ ใกลชิด
กับสิ่งเสพติด จากเหตุการณดังกลาว ทําใหคาดการณวา หากนายณรงค วงศวรรณ กาวข้ึนตําแหนง
นายกรัฐมนตรีอาจจะเกิดปญหาตามมา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหม ไดใช
ความพยายามท่ีจะเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผสมรวมกับพรรคประชาธิปตย และพรรคเอกภาพ
โดยพยายามดึงพรรคกิจสังคม ท่ีเปนตัวแปรมารวมดวยแตก็ไมไดผลเพราะ 5 พรรคแกนนําเดิมยังยึด
ม่ันในสัตยาบันท่ีใหแกกันไวในท่ีสุด แต 5 พรรคท่ีเคยสนับสนุนนายณรงค วงศวรรณ จึงมีมติหันมา
สนับสนุนพลเอกสุจินดา คราประยูร ซ่ึงดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก 
และรองประธานรสช. ข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 19 แทน (พรศักดิ์ ผองแกว, เรื่องเดียวกัน, หนา 
246) 

การข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร ทําใหเกิดกระแส แมวา
รัฐธรรมนูญจะเปดชองใหบุคคลท่ีมิใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีก็ตาม แตกลุม
ตาง ๆ เห็นวาการข้ึนมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดานั้น เปนกระบวนการท่ีมีการ
วางแผนไวลวงหนา ในการสืบทอดอํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ไดเกิด
การเคลื่อนไหวตอตานจากพรรคการเมืองจากนักศึกษา นักวิชาการ และกลุมพลังตาง ๆ อยาง
กวางขวาง โดยมุงประเด็นวานายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง และผูดํารงตําแหนงประธาน รสช. 
ไมรักษาคําพูดวาจะไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 ภายหลังจากการมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งพลเอกสุจินดาครา ประยูรเปน
นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2535 การคัดคานและการตอตานจากพลังมวลชนเพาะ
ขยายตัว ถึงแมจะมีการคัดคานนายกรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร ก็ดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลมีพรรค
การเมือง 5 พรรคท่ีเปนพันธมิตร สนับสนุน 
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กระแสคัดคานและตอตานรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร ไดขยายวงไปอยางกวางขวาง 
หลังจากพรรคการเมืองฝายคาน องคกรประชาธิปไตย นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อมวลชน ก็มีความ
ตึงเครียดมากข้ึน เม่ือพลตรีจําลอง ศรีเมือง ประกาศอดอาหารประทวง จนกวาจะเสียชีวิต ซ่ึงก็สราง
ศรัทธาจากประชาชน และคําใหการประทวงขยายวงกวางและสอเคารุนแรงมากข้ึน 

การตอตาน และขยายตัวกลายเปนการประชุม ระหวางรัฐบาลภายใตนายกรัฐมนตรี พลเอก
สุจินดา คราประยูร กับกลุมพลังมวลชน และนําไปสูการกวาดลางผูชุมนุมโดยฝายรัฐบาล ในวันท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 อยางไรก็ตามเหตุการณไดสงบลงกอนท่ีจะบานปลายเปนการนองเลือดเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดทรงมีพระราชดํารัสรับสั่งใหพลเอกสุจินดา และพลตรี
จําลอง รวมมือในการแกไขปญหาโดยใชแนวทางรัฐสภาเปนหลัก และทําให สถานการณสงบลงใน
ท่ีสุด 

ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พลเอกสุจินดา คราประยูร ไดประกาศลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี และรัฐสภาไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในประเด็นใหนายกรัฐมนตรีตองมา
จากการเลือกตั้ง ภายหลังจากการแกไขรัฐธรรมนูญไปแลว ในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 นาย
อาทิตย อุไรรัตน ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดตัดสินใจเสนอชื่อนายอานันท ปนยารชุน เปน
นายกรัฐมนตรี ตามกระแสเรียกรองจากกลุมพลังประชาธิปไตย ท่ีตองการบุคคลท่ีเหมาะสมแทนท่ีจะ
เปนพลอากาศเอกสมบุญ ระหงส ตามท่ี 5 พรรคการเมืองพันธมิตรสนับสนุนทามกลางความพอใจของ
ประชาชนสวนใหญ (พรศักดิ์ ผองแกว, เรื่องเดียวกัน, หนา 252) 

นายอานันท ปนยารชุน ไดข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีเปนครั้งท่ี 2 โดยภารกิจในครั้งนี้ก็คือ เปน
รัฐบาลเฉพาะกิจ ท่ีถูกขอใหมาฟนฟูชาติในชวง 3 ถึง 4 เดือน เพ่ือมิใหขัดรัฐธรรมนูญท่ี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน โดยเฉพาะประเด็นท่ีนายกรัฐมนตรี
ตองมาจากการเลือกตั้ง นายอนันตจึงเปนนายกชั่วคราว ท่ีไมไดมาจากการเลือกตั้ง ท่ียังใชเวลาใน
ตําแหนงได 90 วัน เพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย นายอนันตไดกราบบังคมทูลใหมีการยุบสภา
ในวันท่ี 30 มิถุนายน เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 

เม่ือรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน ไดสิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท่ัวไปเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ซ่ึงสงผลใหนายชวนหลีกภัยหัวหนาพรรคประชาธิปตย
ซ่ึงมีท่ีนั่งจํานวนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุดจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไดรับการโปรดเกลาให
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2535 

กอนการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 นั้นพรรคการเมืองตาง ๆ มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรายพรรค นายณรงค วงศวรรณ หัวหนาพรรคสามัคคีธรรม ไดลาออกจากการ
เปนหัวหนาพรรค พรอมกับสมาชิกสวนหนึ่งไดยายไปสังกัดพรรคชาติไทย ในขณะท่ีสมาชิกพรรค
สามัคคีธรรมไดยายไปอยูกับพรรคชาติพัฒนา ซ่ึงจัดตั้งข้ึนมาใหมโดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
หัวหนาพรรคชาติไทยท่ีไดรับออกจากพรรคชาติไทยไปตั้งพรรคใหมคือพรรคชาติพัฒนา และเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคชาติไทยไปจํานวนหนึ่งรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอ่ืน เชน พรรค
สามัคคีธรรม และพรรคประชาธิปตย นายบุญชู โรจนเสถียร หัวหนาพรรคเอกภาพ ไดลาออกจาก
พรรคเอกภาพไปอยูพรรคพลังธรรม ซ่ึงมีพลตรีจําลอง ศรีเมือง เปนหัวหนาพรรค 
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ผลการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ปรากฏวามีพรรคท่ีรับการเลือกตั้ง 
12 พรรค จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนท้ังหมด 360 คน โดยมีพรรคประชาธิปตยไดท่ีนั่งสูงสุดจํานวน 
79 ท่ีนั่ง ผลจากการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปตยภายใตการนําของนายชวน หลีกภัย ไดเปนแกน
นําจัดตั้งรัฐบาลโดยรวมกับผูอ่ืน ๆ 4 พรรคอันประกอบดวยพรรคกิจสังคม พรรคความหวังใหม พรรค
เอกภาพ และพรรคพลังธรรม  

รัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เขามาบริหารประเทศได ตลอดระยะเวลา
ดังกลาว มีการปรับคณะรัฐมนตรี และพรรครวมรัฐบาลหลายครั้ง และตองเผชิญกับสปก. 401 ซ่ึงทํา
ใหพรรคฝายคานยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล เม่ือวันท่ี 16 ถึงวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2538 พรรคพลังธรรมซ่ึงเปนพรรครวมรัฐบาลไดมีมติออกเสียงใหกับรัฐบาลโดยใหเหตุผลวา
ฝายรัฐบาลตอบโตขอกลาวหาของฝายคานไมชัดเจน นอกจากนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
รัฐบาล บางคนประกาศไมยอมยกมือใหรัฐบาล สงผลใหเสียงสนับสนุนของรัฐบาลไมถึงก่ึงหนึ่ง 
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 กอนท่ีจะถึงกําหนดการลงมติไววางใจ
อันนําไปสูการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งใหม 

การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งนี้เปนครั้งท่ี 18 มีข้ึนเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ผลปรากฏวา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคชาติไทยไดรับการเลือกตั้งมากท่ีสุด ผลการเลือกตั้งท่ัวไป ทําใหนาย
บรรหาร ศิลปะอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย ข้ึนมาดํารงตําแหนงนายก และจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลใหม
ภายใตการนําของนายบรรหาร ศิลปะอาชา โดยมีจํานวน 233 เสียงจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ท้ังหมด 391 คน รัฐบาลภายใตนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปะอาชา ปกครองประเทศเปนระยะเวลา 1 
ปกับ 2 เดือน ในชวงระยะเวลาดังกลาวไดมีการปรับคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลป
อาชา ตองเผชิญกับวิกฤตเม่ือพรรคพลังธรรมซ่ึงเปนพรรครวมรัฐบาลไดขอถอนตัวเม่ือวันท่ี 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2539 โดยไมพอใจภาพพจนของรัฐบาลโดยเฉพาะในการออกใบอนุญาต จัดตั้งธนาคาร
พาณิชย 3 แหง ซ่ึงรัฐบาลไมสามารถใหความกระจางแกประชาชนได 

ในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ฝายคานขอเปดอภิปรายท่ัวไปไมไววางใจรัฐบาลของนาย
บรรหาร ศิลปะอาชา เนื้อหาการอภิปรายไดกลาวถึงปญหาเศรษฐกิจของประเทศท่ีตกต่ํา สินคาราคา
แพง ตลาดหุนตกต่ํา และการลดลงของการลงทุน จากตางประเทศ 

การลงมติไมไววางใจในวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2539 และปรากฏวามีขาววาพรรครวม
รัฐบาลบางพรรคไดบีบบังคับใหนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา ลาออก มิฉะนั้นจะไมลงมติใหความ
ไววางใจ แมวาในการลงมติรัฐบาลจะไดรับคะแนนเสียงไววางใจมากก็ตามแตปรากฏวานายบรรหาร
ศิลปอาชา ก็ไดแถลงตอสื่อ มวลชนวาจะลาออกภายใน 7 วันและในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 
พรรครวมรัฐบาล ท้ัง 6 ภาคยังเกิดความขัดแยงในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหมไดบรรหารศิลปะ
อาชานายกรัฐมนตรีจึงไดประกาศยุบสภาในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 และกําหนดใหมีการ
เลือกตั้งเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  

ในการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ปรากฏวามีพรรคการเมืองสง
สมัครท้ังหมด 13 พรรคแตไดรับการเลือกตั้งเพียง 11 พรรคโดยพรรคความหวังใหม ไดท่ีนั่งมากท่ีสุด 

ผลจากการเลือกตั้งดังกลาวนี้ เองทําใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะหัวหนาพรรคท่ีมี
คะแนนสูงสุด จากการเลือกตั้งไดรับโปรดเกลาใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนท่ี 22 ของประเทศ
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ไทยในวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยมีพรรครวมรัฐบาลท้ังหมด 6 พรรคประกอบดวยพรรค
ความหวังใหม, พรรคชาติพัฒนา, พรรคกิจสังคม, พรรคประชากรไทย, พรรคเสรีธรรม, และพลัง
มวลชน รวม 221 คน จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรราษฎรท้ังหมด 393 คน รัฐบาลพลเอกชวลิต ยง
ใจยุทธไดเขามาบริหารประเทศในชวงของการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบหลาย
ทศวรรษคาเงินบาทออนตัวลงอยางรุนแรง และทําใหเกิดวิกฤตทางการเงิน และสงผลทําใหประเทศ
ไทยตองขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ IMF อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในป พ.ศ. 2539 ลดลงเปนติดลบรอยละ 1.7 และในปถัดมาติดลบถึงรอยละ 10.2 สถาบันการเงิน 
บางแหงถูกปด มีปญหาของหนี้ท่ีไมกอรายไดสูงถึง 2.7 ลานลานบาท เทากับรอยละ 47 ของสินเชื่อ
ท้ังหมดซ่ึงนําสูการลมละลายของธุรกิจจํานวนมาก และกอใหเกิดการวางงานติดตามมาพนจากปญหา
วิกฤตทางดานเศรษฐกิจตาง ๆ นี่เองทําใหประชาชนกลุมตาง ๆ มีการชุมนุมประทวงเพ่ือใหรัฐบาล
ลาออกพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีไดพยายามปรับคณะรัฐมนตรีหลายครั้งเพ่ือแกไขวิกฤต
ตาง ๆ แตในท่ีสุดก็ไมสามารถท่ีจะทนกับแรงกดดันจากเสียงคัดคานของประชาชนกลุมตาง ๆ ได 
นายกชวลิต ยงใจยุทธจึงตัดสินใจลาออกเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 รวมเวลาในการดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีประมาณ 11 เดือน 

พรรคประชาธิปตยเปนพรรคฝายคาน มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 123 คน รวมจาก
พรรคความหวังใหมซ่ึงมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 125 คน สามารถข้ึนมาเปนแกนนําในการจัดตั้ง
รัฐบาลได รัฐบาลผสมภายใตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย ประกอบดวย 8 
พรรคการเมือง คือ พรรคประชาธิปตย, พรรคชาติไทย, พรรคกิจสังคม, พรรคประชากรไทย, พรรค
เอกภาพ, พรรคเสรีธรรม, พรรคพลังธรรม, และพรรคไทย โดยมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ท้ังหมด 208 คน จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 393 คน พรรคประชากรไทยนั้นไดเกิด
การแตกแยกภายในพรรค จากพรรคท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 18 คน ปรากฏวามี 12 คน 
ไดใหการสนับสนุนรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในขณะท่ีหัวหนาพรรค และสมาชิกท่ีเหลือคัดคานรัฐบาล
ผสมของนายชวน หลีกภัย ไดเขามาบริหารประเทศในชวงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงท่ีสุดภารกิจ
ของรัฐบาลจึงตองมีการดําเนินการแกไขเรงดวน มาตรการสวนใหญก็คือการรับความชวยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ซ่ึงจะตองดําเนินมาตรการภายใตเง่ือนไขจากกองทุนระหวางประเทศ
ดังกลาว มาตรการอ่ืนประกอบไปดวยการแกไขปญหาระบบธนาคารซ่ึงมีปญหาในเรื่องของสินเชื่อ ไม
ขอรายได และปญหาการขาดแคลนเงินทุนการแกปญหาสวนหนึ่งก็คือการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ก็สงผลใหอัตราดอกเบี้ยพุงสูง สงผลกระทบตอธุรกิจ แมวารัฐบาลของนายชวน หลีกภัยจะ
สามารถแกไขใหสภาวะเศรษฐกิจสามารถฟนตัวกลับข้ึนมาใหม โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได
ขยายตัวเปนบวกกวารอยละ 4 ระหวางปพุทธศักราช 2542-2543 อีกครั้งทําใหคาเงินบาทมี
เสถียรภาพมากข้ึนก็ตามรัฐบาลก็ถูกโจมตี จากในภายในสภา และนอกสภาโดยเฉพาะถูกกลาวหาวา
ดําเนินมาตรการเอ้ืออํานวยตอตางชาติ และกองทุนการเงินระหวางประเทศ IMF รัฐบาลนายชวน 
หลีกภัย ตองเผชิญกับการเปดอภิปรายท่ัวไป จากพรรคฝายคาน โดยในครั้งนี้มีข้ึนระหวางวันท่ี 18-21 
มีนาคม พ.ศ. 2541 และครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27-30 มกราคม พ.ศ. 2542 แตก็ปรากฏวารัฐบาลเปน
ฝายชนะไดรับคะแนนเสียงไวใจท้ัง 2 ครั้ง กอนหนานี้เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 รัฐบาลชวน 
หลีกภัย ไดรับพรรคชาติพัฒนาเขามาเปนพรรครวมรัฐบาล สงผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ฝายรัฐบาลเพ่ิมข้ึนเปน 260 คนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 393 คน รัฐบาลภายใต
นายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยแมจะเผชิญปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และการโจมตีจากฝายคานในสภาและ
กลุมตาง ๆ มากมายก็ตาม แตก็สามารถนําพารัฐบาลใหอยูรอดไดจนถึงวาระ และมีการเลือกตั้งท่ัวไป
ในกรอบของรัฐมนตรี ฉบับใหม คือ ฉบับป พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือเปนฉบับปฏิรูปการเมืองไทยครั้งสําคัญ 

 
2.1.7 เหตุการณพรรคการเมืองไทย ชวง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550 

 
วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญ 

ฉบับท่ี 16 ของประเทศไทย (นรนิติ เศรษฐบุตร, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540, http://wiki.kpi.ac.th,) 
และเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 3 ท่ียกรางข้ึนโดยมีสภารางรัฐธรรมนูญ ขณะท่ีมีการประกาศใชนั้นอยูใน
สมัยของรัฐบาลท่ีมี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี และมีนายวัน มูฮัมหมัด นอรมะ
ทา เปนประธานรัฐสภา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีกระบวนการจัดทําท่ีใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญจากแตละจังหวัดเขามาดวย และในขณะดําเนินการยกรางก็ไดออกไปฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนมากกวาท่ีเคยมีมากอน จึงไดรับการขนานนามวาเปนรัฐธรรมนูญของประชาชนเลยทีเดียว 

ท่ีมาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นี้มาจากการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองหลังจากท่ีใช
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ท่ีมีคนมองวาเปนรัฐธรรมนูญท่ีมาจากคณะทหารท่ียึดอํานาจ แมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2534 จะเปนรัฐธรรมนูญท่ีมีขอดีท่ีสําคัญคือการกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตายตัว
เอาไว สวนขอดอยท้ังหลายก็ไดมีการแกไขไปอยางมากแลวใน พ.ศ. 2535 และผูคนมองกันวาเม่ือกัน
ทหารออกไปจากการเมืองแลวใหนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งเขามามีอํานาจเต็มท่ี นักการเมือง
เหลานั้นก็ไมไดทําใหการเมืองดีข้ึน ในการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. 2538 พรรคชาติไทย ของนายบรรหาร 
ศิลปอาชา ไดชูนโยบายปฏิรูปการเมืองท่ีตองทําใหมีการรางรัฐธรรมนูญกันใหมโดยไมใหนักการเมือง
เปนผูราง เม่ือผลการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคชาติไทยชนะ และไดเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ท่ีมีนาย
บรรหาร ศิลปะอาชา เปนนายกรัฐมนตรี การปฏิรูปจึงเริ่มข้ึนโดยการแกไขรัฐธรรมนูญขณะนั้นให
สามารถมีสภารางรัฐธรรมนูญข้ึนมาและใหรัฐสภามีหนาท่ีเพียงรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
นั้นเทานั้น 

สภารางรัฐธรรมนูญท่ีกอตั้งข้ึนมาเพ่ือรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นี้ ประกอบดวยตัวแทน
จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน รวมกับตัวแทนนักวิชาการอีก 23 คน รวมเปน 99 คน เม่ือไดสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญแลวสภารางรัฐธรรมนูญจึงเลือกนายอุทัย พิมพใจชน เปนประธานสภาและเลือก
นายอานันท ปนยารชุน เปนประธานคณะกรรมาธิการยกราง สภารางไดดําเนินการยกรางเสร็จ
เรียบรอย เสนอตอรัฐสภาผานออกมาใชแทนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ในวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
โดยมีประชาชนชื่นชมและสนับสนุน 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ฉบับนี้มิไดเปลี่ยนโครงสรางของรูปแบบรัฐบาล คือ ยังเปนระบบ
รัฐสภา และมี 2 สภาไดแก สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน แต
รัฐธรรมนูญนี้มีเปาหมายท่ีจะเอ้ือใหเกิดรัฐบาลท่ีเขมแข็งและพรรคการเมืองใหญท่ีเขมแข็งข้ึนดวย จึง
กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนฯ ท่ีตองสังกัดพรรคการเมือง ยายพรรคการเมืองไดยากมาก และ
กําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนฯ ประเภทท่ีมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองท้ังหมดถึง 100 คน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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โดยพรรคใหญจะไดเปรียบเพราะกําหนดคะแนนข้ันต่ําของพรรคการเมืองท่ีจะไดผูแทนราษฎร
ประเภทนี้จากคะแนนรวมของพรรคท้ังประเทศไมนอยกวารอยละหาของผูมาออกเสียงเลือกตั้ง 

สาระสําคัญอีก 2 ประการในรัฐธรรมนูญก็คือ หนึ่งการบัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไวมากท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมากอน ท้ังนี้ เพราะตองการใหประชาชนมีความเขมแข็งมากเชนกันเพ่ือจะได
ทันกับความเขมแข็งของรัฐบาล อีกอยางก็คือการกําหนดใหมีองคกรอิสระท่ีไมข้ึนกับอํานาจนิติบัญญัติ
บริหารหรือตุลาการ จนมีบางคณะเรียกวาเปน “อํานาจท่ี 4” ข้ึนมาตรวจสอบรัฐบาลและองคกร
อํานาจอ่ืน ๆ ได เพราะทราบกันดีวาในระบบรัฐสภานั้นสภาจะตรวจสอบรัฐบาลไดไมมากนัก 
องคกรอิสระท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนตน ซ่ึงการมีองคกรอิสระเหลานี้นับวา
ไดเปนของใหมในวงการเมืองไทย และดูจะเปนท่ีชื่นชอบของผูคนโดยท่ัวไป แตฝายการเมืองนั้นดูจะ
ไมชอบใจนัก กระนั้นก็ยังยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้แลว มีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 พรรค
ไทยรักไทย ท่ีมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรคชนะไดเสียงเปนอันดับหนึ่งและใกลเคียงกับ
จํานวนก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดในสภาผูแทนฯ จึงไดจัดตั้งรัฐบาลท่ีมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปน
นายกรัฐมนตรี แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใชตอมารวมแลวประมาณ 9 ป จนถึงวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 
2549 สมัยท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีเปนครั้งท่ี 2 คณะทหารก็ไดยึดอํานาจการ
ปกครอง ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นี้ 

 

2.1.8 เหตุการณพรรคการเมืองไทย ชวง พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน (2562) 
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ซ่ึนนําโดยพลเอกประยุทธิ์  จันทรโอชา ไดประกาศ
เรื่องการควบคุมอํานาจบริหารประเทศ หรือเรียกกันวาการรัฐประหารโดยทหารเขาควบคุมอํานาจรัฐ 
ลมรัฐบาลยิ่งลักษณ มีประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 1/2557 โดยมีความวาดังนี้ 

“ตามสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพ้ืนท่ีตาง 
ๆ ของประเทศในหลายพ้ืนท่ี เปนผลใหประชาชนผูบริสุทธิ์เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บและเกิดความ
เสียหาย ตอทรัพยสินอยางตอเนื่อง และเหตุการณดังกลาวมีแนวโนมขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ
รายแรง ท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยรวม นั้น  

เพ่ือใหสถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความ
สามัคคีเชนเดียวกับหวงท่ีผานมา ตลอดจนเพ่ือเปนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความชอบธรรมกับทุกพวก ทุกฝาย คณะรักษาความสงบแหงชาติ ซ่ึง
ประกอบดวย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จึงมีความจําเปนตองเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันท่ี 22 เดือน
พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 เปนตนไป  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=19_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=19_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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ท้ังนี้ ขอใหประชาชนทุกคนอยูในความสงบ ดําเนินวิถีชีวิต และประกอบอาชีพตอไป
ตามปกติ ใหขาราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ดังท่ีเคยปฏิบัติ สําหรับขาราชการ ทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร และเจาหนาท่ีสวนราชการตาง ๆ ท่ีมี
อาวุธเพ่ือใชในราชการของหนวย หามเคลื่อนยายกําลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับคําสั่ง
จาก หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติแตเพียงผูเดียว  

สําหรับคณะทูตานุทูต สถานกงสุล องคกรระหวางประเทศ รวมท้ังชาวตางประเทศ ท่ีพํานัก
อาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแหงชาติจะไดใหความคุมครอง และขอยืนยันวา 
ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมท้ังความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทยกับองคกรระหวาง
ประเทศตาง ๆ ยังเปนไปตามปกติ ตามท่ีรัฐบาลชุดเดิมไดดําเนินการไว  

คณะรักษาความสงบแหงชาติจะยึดม่ันในความจงรักภักดี และจะปกปอง เทิดทูน ดํารงรักษา
ไว ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย อันเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และทรงอยูเหนือความ
ขัดแยงท้ังปวง” (ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557) 

ในวันเดียวกันนั้น 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. นําโดยพล
เอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก (ตําแหนงในขณะนั้น) ไดเขายึดอํานาจจากรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร การเมืองไทยเขาสูการเปลี่ยนผานโดยไดจัดตั้งรัฐบาลใหมซ่ึงแตงตั้งกันเอง
โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนผลทําใหพรรคการเมืองหยุดชะงัก และรัฐบาลยิ่งลักษณ จบลง 
และการเปลี่ยนผานอํานาจดังกลาว มีรัฐบาลใหม โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายยก
รัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ก.ค. 2557 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 เม่ือวันท่ี  13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลท่ี 9 ทรงสวรรคต และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 ทรงข้ึนครองราชย ตามกฎมณเฑียรบาล วาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช
2467 สถานการณชวงนี้อยูในชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญยิ่งในประวัติศาสตรชาติไทย ประการตอมาเม่ือ
วันเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2560 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 โดย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีพลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระราชโองการรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประการตอมา เม่ือวันท่ี 
7 ตุลาคม 2560 ก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ตามลําดับ  
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2.2 ความหมายของพรรคการเมือง 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 ใหความหมายของคําวา “พรรคการเมือง” วา 
กลุมบุคคลท่ีมีอุดมการณทางการเมืองอยางเดียวกัน รวมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเปนพรรคการเมือง
ตามกฎหมาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หนา 806) กลาวคือ พรรคการเมืองในความหมายของ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง การจะเปนพรรคการเมืองไดนั้นจะตองมีการ
รวมกลุมบุคคลและมีอุดมการณทางการเมืองไปในแนวทางเดียวกัน และตองรวมกันจัดตั้งนําไปสูการ
จดทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมาย จึงจะไดชื่อวาเปนพรรคการะเมือง 

พจนานุกรม ศัพทกฎหมายไทย ไดใหความหมายของ “พรรคการเมือง”  คือ คณะบุคคลท่ี
รวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง โดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งตามกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง 
เพ่ือสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงท่ีจะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนอยางตอเนื่อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 
412)  กลาวคือ ตามพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ไดอธิบายถึงพรรคการเมืองวาคือคณะบุคคลท่ี
รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งเปนพรรคการเมืองอันมีแนวคิดท่ีตรงกัน อันอยูภายใตการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการนั้นพรรคการเมืองยังมุงหวังท่ีจะสงสมาชิก
พรรคของตนเขาลงสมัครรับเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และพรรคการเมือง
ยังมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่องเชน การเผยแพรความรูทางการเมืองสูประชาชน  
 เอ็ดมันตเบิรค (Edmund Burke) นักรัฐศาสตรชาวอังกฤษ ใหความหมายวา พรรค
การเมือง คือ คณะบุคคลซ่ึงรวมกันเพ่ือชวยสงเสริมผลประโยชนของชาติดวยความพยายามรวมกัน 
ตามแนวหลักการ บางอยาง โดยเฉพาะท่ี เห็นพองตองกัน  

(http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/dec2558-4.pdf) 
กลาวคือ เอ็ดมันตเบิรค (Edmund Burke) มองวาพรรคการเมืองนั้นหมายถึงคณะบุคคลท่ี

รวมตัวกันข้ึนเพ่ือผลประโยชนของชาติโดยกลุมคนเหลานั้นมีความคิดเห็นดานการเมืองไปในทิศทาง
เดียวกัน 

แมกซวีเบอร (Max weber) ชาวเยอรมัน (เรื่องเดียวกัน) ใหความหมายวา พรรคการเมือง 
เปนการรวมกันดวยความสมัครใจของบุคคล เพ่ือแสวงหาอํานาจในทางการเมือง  

 กลาวคือ ตามแนวคิดของแมกซวีเบอร (Max weber) นักเศรษฐศาสตรการเมืองชาว
เยอรมันไดกลาวถึงพรรคการเมืองคือการรวมตัวของกลุมคนเพ่ือท่ีจะแสวงหาอํานาจทางการเมือง 
หรือเพ่ือท่ีจะเขามามีอํานาจในการบริหารงานราชการ หรือเขาไปจัดตั้งรัฐบาล กลุมคนดังกลาวมี
แนวคิดเดียวกัน 

วิลเล่ียม กูดแมน (William Goodman) นักรัฐศาสตรชาวสหรัฐอเมริกา (เรื่องเดียวกัน) 
ใหความหมายวา พรรคการเมือง คือองคการซ่ึงเปนท่ีรวมของสมาชิกท่ีมีความคิดเห็นคลายคลึงกันมา
รวมกัน โดยมีความมุงหมายปรากฏชัด ท่ีจะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง ซ่ึงจะใหสิทธิพวกเขาท่ีจะไป
ใชอํานาจในทางปกครอง เพ่ือท่ีจะไดรับประโยชนจาการมีอิทธิพลและประโยชนอ่ืน ๆ ตลอดจนผลได
ตาง ๆ จากการมีอํานาจ 



34 

 

 

กลาวคือ ตามแนวคิดของวิลเลี่ยม กูดแมน (William Goodman) นั้นชี้ใหเห็นวา พรรค
การเมืองคือองคการท่ีรวมตัวกันมีแนวความคิดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือหวังท่ีจะมีอิทธิพลหรือ
อํานาจทางการเมืองและไดรับผลประโยชนตาง ๆ และหวังท่ีจะสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งและหวัง
ชัยชนะ เพ่ืออํานาจและอิทธิพลขององคการหรือกลุมบุคคลนั้น 

เข็มทอง ตนสกุลรุงเรือง (พรรคการเมือง, http://wiki.kpi.ac.th/index) ไดใหความหมาย
ของ “พรรคการเมือง” คือ กลุมบุคคลท่ีมีการจัดตั้งองคกรรวมกันโดยมีอุดมการณทางการเมือง
เหมือนกัน โดยกลุมดังกลาวมีวัตถุประสงคจะยึดกุมอํานาจรัฐ และไปเขาเปนรัฐบาลเพ่ือดําเนินการ
ตามอุดมการณของตนใหสัมฤทธิ์ผลเข็มทอง กลาวคือ พรรคการเมืองในทัศนะของเข็มทอง  ตนสกุล
รุงเรือง อาจารยคณะนิติศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหคําจํากัดความของพรรคการเมือง
คือองคกรท่ีรวมกันจัดตั้งข้ึนโดยมีอุดมการณรวมกัน มีวัตถุประสงคท่ีเดนชัดคือการมุงหวังท่ีจะยึดกุม
อํานาจรัฐ กลาวคือ องคกรท่ีรวมกลุมนั้นมีแนวคิดและอุดมการณ ความเชื่อ และแนวทางท่ีจะเขาไปสู
กระบวนการเลือกตั้ง ใหไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมือง คือการเขาไปเปนรัฐบาล 

ไพรวัลย เคนพรม (2560, หนา 2-3) ไดใหความหมายของ “พรรคการเมือง” คือ การ
รวมกันของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป ท่ีมีความคิด ทัศนคติ อุดมการณ และผลประโยชนรวมกัน มา
จัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนมาเปนสถาบันทางการเมืองในฐานะตัวแทนของตนเองหรือกลุมตนเอง มุงท่ีจะ
มีอิทธิพลและผลักดันนโยบายสาธารณะ รวมถึงการไปใชอํานาจรัฐผานกระบวนการเลือกตั้ง  
กลาวคือ พรรคการเมืองในความหมายของ ไพรวัลย เคนพรม ผู เขียนหนังสือพรรคการเมือง
เปรียบเทียบชี้ใหเห็นถึงความหมายของพรรคการเมืองคือการรวมกลุมของคนท่ีมีตั้งแต 2 คนข้ึนไป มี
แนวคิด ความเชื่อ อุดมการณ ท่ีมุงหวังจะเขาสูอํานาจทางการเมืองโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย 
และข้ันตอนวิธีการอันเปนแนวทางของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 จักษ พันธชูเพชร (2550, หนา 272) ไดใหความหมายของ “พรรคการการเมือง” คือ กลุม
บุคคลท่ีมีแนวความคิดหรืออุดมการณทางการเมืองคลายกันหรือเหมือนกันมารวมกันจัดตั้งองคการ
ดวยความสมัครใจเพ่ือผลประโยชนทางการเมืองโดยมีจุดประสงคจะเขาไปมีอํานาจทางการเมืองใน
การจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณคาในสังคม กลาวคือ พรรคการเมือง คือกลุมบุคคลอันมีแนวคิดท่ีเหมือนกันจัดตั้ง
กลุมข้ึนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางการเมืองโดยการเขาไปจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือสรางสรรคประโยชน
และคุณคาในสังคมใหมีความเจริญยิ่งข้ึน 

เชาวนวัศ สุดลาภา (2511, หนา 21) ไดใหความหมายของ “พรรคการเมือง” คือ การ
รวบรวมความคิดเห็นทางการเมืองใหเปนหมวดหมูและสัดสวน ตลอดถึงการรวบรวมความคิดเห็นสวน
ตาง ๆ ท่ีกระจัดกระจายใหเชื่อมโยงกัน อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ พรรคการเมืองคือการรวม
ความคิดเห็นของกลุมคนตาง ๆ เปนหมวดหมูอยางเปนระบบเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ 

หยุด แสงอุทัย (2517, หนา 7) ไดใหความหมายของ “พรรคการเมือง” คือ คณะ หรือ 
สมาคมของบุคคลซ่ึงตกลงกันถึงหลักการแหงการอํานวยการปกครอง ไวอยางกวาง ๆ และตกลงกัน
นํามาใชปฏิบัติ โดยมีจุดประสงคท่ีจะไดรับเลือกตั้งทําใหมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ 
พรรคการเมืองคือกลุมคนตกลงกันเพ่ือวางแผนท่ีจะนําไปสูการเปนรัฐบาลมีแนวคิดไปในทิศทาง
เดียวกัน วางหลักการไวอยางกวาง ๆ และตองการท่ีจะมีเสียงขางมากในสภา หรือไดรับการเลือกตั้ง
จากประชาชน 
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สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (สีดา สอนศรีและคณะ, 2546, หนา 189) ไดใหความหมายของคํา
วา “พรรคการเมือง” คือ การรวมกลุมของผูท่ีมีอุดมการณรวมกัน โดยมีเปาหมายท่ีจะเขาสูการเมือง
โดยตรง กลาวคือ พรรคการเมืองคือกลุมคนท่ีรวมตัวกันมุงหวังอํานาจรัฐโดยตรงมีแนวคิดท่ีสอดคลอง
กันมีเปาหมายท่ีชัดเจนคือการเขาสูการเมืองโดยตรง 

จะเห็นไดวา คําวา พรรคการเมืองนั้น เม่ือนํามาวิเคราะห แลวจะสามารถสรุปความหมาย
ของพรรคการเมืองไดอยางสั้น ๆ และกระชับ ไดวา “พรรคการเมือง” หมายถึง การรวมกลุมของ
บุคคล ตั้งแตสองข้ึนไป อันมีแนวคิด อุดมการณ ทัศนคติเดียวกัน เพ่ือหวังท่ีจะเขาไปดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือการจัดตั้งรัฐบาล 

 

2.3 ความสําคัญของพรรคการเมืองไทย 
 
2.3.1 ความสําคัญของพรรคการเมือง 
 
 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนคือผูมีอํานาจในการตัดสินใจโดยผาน
ตัวแทน ซ่ึงตัวแทนเหลานั้นไดแก พรรคการเมือง และสมาชิกของพรรค กลาวคือเม่ือตัวแทนเหลานั้น
ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนจะเขาไปจัดตั้งรัฐบาล และใชอํานาจประชาธิปไตยแทนประชาชน 
บทบาทและความสําคัญของพรรคการเมืองจึงเปนประเด็นท่ีขาดเสียมิไดในการวิจัยเรื่องนี้  

สีดา สอนศรีและคณะ (เรื่องเดียวกัน) ไดแยกประเด็นความสําคัญของพรรคการเมือง 
ออกเปน 6 ประการดังนี้   

1. เปนการใหทิศทางทางการเมือง (Orientation Function) 
พรรคการเมืองอันเปนการรวมกลุมของผูมีอุดมการณหรือแนวคิดในทางการเมืองรวมกัน จึง

เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการชี้แนะทิศทางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยผานอุดมการณ
แนวนโยบายของพรรค และเม่ือพรรคไดมีโอกาสข้ึนมาเปนรัฐบาล อุดมการณและแนวนโยบาย
ดังกลาวก็จะกลายเปนทิศทางของประเทศในดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

2. เปนการรวมตัวของผูมีแนวคิดรวมกัน (Aggregation Function) 
พรรคการเมืองจะมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมบุคคลท่ีมีแนวความคิดและอุดมการณท่ี

คลายกันหรือรวมกัน บทบาทของพรรคการเมืองดังกลาวจึงกลายเปนศูนยกลางของการรวมกลุมของ
บุคคลท่ีมีแนวคิดสอดคลองกัน บทบาทดังกลาวนี้ (Aggregation Function) จะมีความสัมพันธกับ
บทบาทในการใหทิศทางทางการเมือง (Orientation Function) กลาวคือ เม่ือมีการรวบรวมบุคลากร
ท่ีมีแนวคิดทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมกันแลว พรรคการเมืองเหลานี้ก็จะพยายามชี้แนะ
ทิศทางดังกลาวใหกับประชาชน และถาหากวามีโอกาสไดข้ึนมาเปนรัฐบาล ทิศทางของพรรคการเมือง
ก็กลายมาเปนทิศทางของประเทศ 

3. เปนการกระจายคานิยม (Socialization Function) 
พรรคการเมือง ซ่ึงเปนการรวมตัวของคนท่ีมีอุดมการณหรือแนวคิดรวมกัน จะมีหนาท่ีในการ

สื่อสารอุดมการณหรือแนวคิดดังกลาวใหกับประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการ
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เลือกตั้ง หนาท่ีดังกลาวนี้ของพรรคการเมือง จึงมีลักษณะเปนการกระจายคานิยมทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ใหอยูในวงกวาง และถาหากวาพรรคใดไดรับชัยชนะ โดยสามารถข้ึนมาจัดตั้ง
รัฐบาลได ก็เทากับนําเอาคานิยมดังกลาวมาดําเนินการในทางปฏิบัติ อันเปนคานิยมท่ีไดรับการ
ยอมรับจากประชาชน โดยผลประจักษจากการเลือกตั้ง 

4. การเปนตัวแทนของประชาชน (Representation Function) 
ในระบอบประชาธิปไตยทางออม พรรคการเมืองจะทําหนาท่ีในการจัดสรรบุคลากรท่ีจะ

กลายมาเปนตัวแทนของประชาชน ในการดําเนินการทางการเมือง พรรคการเมืองจึงทําหนาท่ีในการ
เปนตัวแทนของอธิปไตยปวงชนสวนหนึ่ง 

5. การจัดสรรบุคลากรทางการเมือง (Recruitment Function) 
บทบาทหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของพรรคการเมืองก็คือ การจัดสรรบุคคลเขาสูระบบ

การเมืองพรรคการเมืองมีหนาท่ีในการจัดสงบุคคล เพ่ือเสนอตัวใหประชาชนเลือกตั้ง บุคคลดังกลาว
ไดรับการเลือกตั้ง ก็จะเขาสูนิติบัญญัติ หรือ ฝายบริหาร ในลักษณะดังกลาว พรรคการเมืองจึงทํา
หนาท่ีเปรียบเสมือนผูจัดสรรบุคลากรเขาสูระบบการเมือง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พรรคการเมืองจะทํา
หนาท่ีเปนสะพานเชื่อม (Bridge) ระหวางโครงสรางเบื้องลาง (Infrastructure) อันหมายถึงสังคม กับ
โครงสรางเบื้องบน (Superstructure) อันหมายถึงระบบการเมือง 

6. การสรางความชอบธรรม (Legitimacy Function) 
บทบาทของพรรคการเมืองประการหนึ่งก็คือ เปนกลไกลในการสรางความชอบธรรมของการข้ึนสู
อํานาจและการรักษาอํานาจทางการเมืองของกลุมบุคคล 

จะเห็นไดวา สีดา สอนศรีและคณะ ไดชี้ใหเห็นบทบาทหนาท่ีรวมไปถึงความสําคัญ อันมี 6 
ประเด็น คือ 1. เปนการใหทิศทางทางการเมือง (Orientation Function) 2. เปนการรวมตัวของผูมี
แนวคิดรวมกัน (Aggregation Function) 3. เปนการกระจายคานิยม (Socialization Function) 4. 
การเปนตัวแทนของประชาชน (Representation Function) 5. การจัดสรรบุคลากรทางการเมือง 
(Recruitment Function) และ 6. การสรางความชอบธรรม (Legitimacy Function) 

พรรคประชาธิปตย ไดใหความสําคัญของ พรรคการเมือง วา เปนแรงขับเคลื่อนใหแกกลุม
อุดมการณทางการเมืองตาง ๆ นอกจากนี้ยังเปนตัวเชื่อมใหประชาชนท่ีอยูตางภูมิภาค แตมี
อุดมการณเดียวกันมารวมตัวกันได  
(พรรคประชาธิปตย, ความสําคัญของพรรคการเมือง, http://iniciativainternacionalista.org,) 

 กลาวคือ พรรคการเมืองตามแนวคิดของพรรคประชาธิปตยนั้นไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญใน
ดานการขับเคลื่อนในอุดมการณทางการเมืองของกลุมประชาชนใหประชาชนไดมีอุดมการณ เพ่ือจะ
นํามาซ่ึงการรวมกลุมของประชาชนได 

กระมล ทองธรรมชาติ ไดสรุปความสําคัญของพรรคการเมืองไววา พรรคการเมืองมีอํานาจใน
การท่ีจะจัดตั้งคณะผูบริหารประเทศ ใหเปนไปตามเจตนาของพรรค และยังเปนเครื่องมือท่ีจะ
รับทราบความตองการของประชาชนสวนใหญวามีความตองการท่ีจะใหมีการบริหารประเทศไปใน
ทิศทางใด เปนผูประสานใหผูใชอํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจบริหารดําเนินการไปโดยสอดคลอง
ตองกัน ชวยใหสามารถแยกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนฝายคานรวมไปถึงฝายสนับสนุนรัฐบาล และ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับลัทธิการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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(https://www.baanjomyut.com/library_4/politics/07_6.html,) 
กลาวคือ ตามแนวคิดของกระมล  ทองธรรมชาติ ไดใหความสําคัญของพรรคการเมืองวาคือ

เจตนารมณของพรรคการเมืองและเปนเครื่องมือท่ีจะประสานงานไปยังประชาชนสวนใหญทําให
ประชาชนสามารถนําพาหรือชี้ทิศทางในการบริหารประเทศได 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ไดจําแนกบทบาทของพรรคการเมืองออกเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
1. การจัดตั้งรัฐบาลข้ึนทําหนาท่ีบริหารประเทศ 2. การทําหนาท่ีเปนตัวเชื่อมระหวางสังคมกับรัฐ 3. 
การสรรหาผูนําและบุคลากรทางการเมือง 4. การนําเสนอประเด็นปญหาและแนวทางแกไขแกสังคม 
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, เลมท่ี 31, http://kanchanapisek.or.th,) 

วิทยา นภาศิริกุลกิจและสุรพล ราชภัณฑารักษ (2539, หนา 15-19)  ไดอธิบาย หนาท่ีของ
พรรคการเมือง ไวดังนี้  

1. หนาท่ีเลือกสรรบุคคลเขาสมัครรับเลือกตั้ง เปนหนาท่ีพรรคการเมืองท่ัว ๆ ไปปฏิบัติ ท้ังนี้
เม่ือพรรคไดเขาไปมีโอกาสควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีนั้น ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของพรรคตําแหนง
ท่ีมีการเลือกตั้งกันมีท้ังในระดับชาติ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือในระดับทองถ่ิน เชน สมาชิก
สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี เปนตน ประเทศท่ีมีพรรคการเมืองมีองคกรสาขาขยายไปกวางกวาใน
ระดับทองถ่ิน การเมืองมักสนใจสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับและทุกตําแหนง 

เลือกสรรบุคคลเขารับสมัครเลือกตั้งนี้ นับวาเปนสวนสําคัญท่ีชวยประชาชนในการเลือกตั้ง 
เพราะบุคคลท่ีพรรคคัดเลือกใหเขาสมัครรับเลือกตั้งนั้นไดรับการพิจารณากลั่นกรองโดยพรรค
การเมืองมาแลว วาเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถหรือเหมาะสมกับตําแหนง ประเทศท่ีมีพรรค
การเมืองมีความม่ันคงประชาชนผูเลือกตั้ง จึงมักจะไมคํานึงถึงตัวบุคคลมากนักแตพิจารณาถึงพรรค
การเมืองท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดวาพรรคใดจะรักษาผลประโยชนของเขาหรือมีแนวนโยบายตรงกับ
ความคิดเห็นของเขามากกวา 

2. หนาท่ีเสนอนโยบายชี้ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข หนาท่ีท่ีพรรคการเมืองกระทําอีก
ประการหนึ่ง คือการแสดงออกซ่ึงนโยบายการปกครองบานเมือง วาจะดําเนินไปในทางใดนโยบาย
หรือโครงการท่ีพรรคการเมืองเสนอตอประชาชนนี้ยอมเปนการผูกมัดหรือถือเปนคําม่ันของพรรค
การเมืองท่ีจะตองปฏิบัติเม่ือพรรคไดอํานาจ ฉะนั้นราษฎรก็จะยึดเอานโยบายหรือโครงการตาง ๆ ท่ี
พรรคประกาศท่ีเปนการเลือกตัวบุคคลท่ีจะเขามาบริหารประเทศ และนโยบายท่ีเขาจะใชบริหาร
ประเทศไปพรอมกัน กลาวคือ เม่ือสมาชิกของพรรคใดไดรับการเลือกตั้งเขาไปในรัฐสภามาก ก็ยอมมี
สิทธิ์ท่ีจะไดจัดตั้งรัฐบาล หัวหนาหรือผูนําก็จะไดเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและนําเอานโยบาย
หรือโครงการของพรรคท่ีประกาศไวตอประชาชนมาเปนนโยบายในการบริหารประเทศ พรรค
การเมืองจึงมีหนาท่ีคอยควบคุมรัฐบาลใหบริหารประเทศไปตามตองการของประชาชนดวย 

3. หนาท่ีสื่อกลางระหวางประชาชนกับองคกรของรัฐ โดยท่ีพรรคการเมืองเปนจุดรวมของ
บุคคลตาง ๆ ท่ีประกอบดวยสมาชิกและผูสนับสนุนพรรค ซ่ึงมาจากบุคคลหลายอาชีพและจาก
ภูมิภาคตาง ๆ พรรคการเมืองจึงอยูในฐานะรับรูปญหาและความตองการของสมาชิกและผูสนับสนุน
พรรคเปนอยางดี นอกจากนั้น พรรคการเมืองท่ีแทจริงโดยปกติจะคอยสํารวจตรวจสอบมติสาธารณะ
อยูเสมอ วาประชาชนมีปญหาหรือความตองการอะไร เพราะพรรคจะมีสาขาอยูอยางกวางขวางมี
องคกรตาง ๆ ท่ีเขาไปเชื่อมโยงกับกลุมชาวนา ชาวไร นักศึกษา กรรมกร และกลุมอาชีพตาง ๆ ใน

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
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กรณีท่ีพรรคการเมืองนั้นเปนรัฐบาลพรรคก็จะนําขอมูลตาง ๆ ท่ีพรรคไดรับมาบรรจุเปนโครงการของ
พรรคหรือนโยบายของรัฐบาล หรือกรณีท่ีรัฐบาลมีปญหาหรือแนวความคิดท่ีไมตรงกับประชาชน
รัฐบาลก็จะใชพรรคการเมืองเปนองคกรท่ีจะชวยชี้แจงประชาชนหรือกลุมตาง ๆ ท่ีตนเชื่อมโยงอยูให
ทราบถึงเหตุผลตาง ๆ ในกรณีท่ีพรรคไมไดเปนรัฐบาลพรรคก็จะทําหนาท่ีเรียกรองรัฐบาลใหแกไข
ปญหาหรือปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  

4. หนาท่ีในการจัดตั้งรัฐบาล เม่ือพรรคใดชนะการเลือกตั้ง หรือไดเสียงขางมากพรรค
การเมืองนั้น ก็มีหนาท่ีจัดตั้งรัฐบาล ในประเทศท่ีเปนระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีหรือ
การเลือกตั้งผูบริหารประเทศ เปนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเทานั้น สวนตําแหนงรัฐมนตรีหรือ
ตําแหนงทางการเมืองอ่ืน ๆ ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง สวนประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
พรรคท่ีไดเสียงขางมากในรัฐสภาก็มีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองตาง ๆ เพ่ือ
อํานวยการบริหารประเทศ ซ่ึงโดยปกติหัวหนาพรรคและผูนําระดับสูงของพรรคจะไปดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและตําแหนงอ่ืน ๆ สมาชิกของพรรคคนอ่ืน ๆ ก็มีหนาท่ีสนับสนุนหรือให
ขอเสนอแนะแกผูนํา พรรคในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ในกรณีท่ีไมมีพรรคการเมืองใดมีเสียง
ขางมากจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลไดโดยลําพังพรรคเดียว ก็จะมีการตกลงประนีประนอมกันในระหวาง
พรรคท่ีมีความคิดและนโยบายใกลเคียงกันเพ่ือรวมมือจัดตั้งรัฐบาลผสมโดยแตละพรรคจะเสนอตัว
บุคคลและนโยบายมารวมกันประกอบเปนคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล 

5. หนาท่ีในฐานะพรรคฝายคาน พรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งนอยหรือไมไดเขา
รวมในการจัดตั้งรัฐบาล ก็จะทําหนาท่ีฝายคาน หนาท่ีของพรรคฝายคานก็คือการวิจารณการ
บริหารงานของรัฐบาล กลาวคือ ชี้ขอบกพรองในการดําเนินงานของรัฐบาลคอยทวงติง คัดคานการ
กระทําท่ีไมชอบหรือขัดตอมติของมหาชน ควบตุมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีสภารับรอง 
ตลอดจนยับยั้งมิใหรัฐบาลใชอํานาจเกินขอบเขต  

ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา พรรคฝายคานนอกจากจะทําหนาท่ีคอยวิพากษวิจารณ
และควบคุมการบริหารของรัฐบาลใหเปนไปโดยชอบตามทํานองคลองธรรมแลว ยังมีหนาท่ีจัดตั้ง
รัฐบาลเงา (Shadow Cabinet) คือ การเตรียมบุคลากรไวลวงหนา สําหรับการเปนรัฐบาลในอนาคต 
ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมในหนาท่ีของรัฐบาลเผื่อวาพรรคชนะการเลือกตั้งในคราวตอไป หรือกรณี
รัฐบาลเกิดเพลี่ยงพล้ําไมไดรับความไววางใจใหเปนรัฐบาลตอไป พรรคก็จะเขาสวมหนาท่ีของรัฐบาล
ไดทันที เพราะรัฐบาลเงา (Shadow Cabinet) นั้นจะมีการวางตัวบุคคลในตําแหนงตาง ๆ เชน 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวงตาง ๆ ในหนาท่ีของกระทรวงท่ีตนถูกวางตัวไว  

6. หนาท่ีในการปรุกระดมมวลชนใหเขามามีสวนรวมในทางการเมือง กลาวคือ พรรค
การเมืองเปนองคกรรวบรวมบุคคลท่ีมีความคิดเห็นคลายคลึงกันเขามาอยูดวยกันแลวเสนอความ
คิดเห็นตอประชาชน ดังนั้น พรรคการเมืองจึงมีหนาท่ีขยายแนวคิดนั้นใหประชาชนเห็นชอบและเขา
มาสนับสนุนมากท่ีสุดโดยการชักชวนใหเขามาเปนสมาชิกหรือในฐานะผูสนับสนุนเปนใจพากยโดยการ
ชวยรณรงคหาเสียงหรือการใหการสนับสนุนดานการเงินซ่ึงเปนการดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองมากข้ึน แมวาบุคคลซ่ึงมีความสนใจอยากเขามาเลนการเมืองแตอาจไมมีเงินในการหา
เสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองก็จะชวยเหลือดานการเงินและชวยหาเสียงใหเปนตนเปนการเปดโอกาส
ใหคนดีมีความตั้งใจแตขาดแคลนทุนทรัพยมีโอกาสเขามาเลนการเมืองไดนอกจากนั้นพรรคการเมือง
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ยังมีหนาท่ีชักชวนใหราษฎรมาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งโดยการชี้แจงใหเห็นถึงสิทธิหนาท่ีของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การกระจายขาวในการเลือกตั้ง การใหความสะดวกในการเลือกตั้ง
เปนการเรงเราประชาชนใหเกิดความสํานึกทางการเมือง 

วิทยา นภาศิริกุลกิจและสุรพล ราชภัณฑารักษ (เรื่องเดียวกัน, หนา 19-23) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของพรรคการเมืองไวดังนี้ 1. พรรคการเมืองชวยใหการเลือกตั้งเปนไปดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ ประเทศท่ียึดถือระบอบประชาธิปไตยหลักสําคัญวา ผูปกครองหรือรัฐบาลตองมาจาก
ความเห็นชอบของประชาชน ซ่ึงแสดงออกดวยการเลือกตั้ง ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการ
สรรหาผูปกครองโดยสันติวิธี โดยปกติในการเลือกตั้งผูแทนนั้น ประชาชนจะพิจารณาเลือกบุคคลท่ีมี
หลักการและนโยบายสอดคลองกับผลประโยชนของตนมากท่ีสุดครั้งพรรคการเมืองยังชวยประกันได
วาผูแทนเหลานั้นจะปฏิบัติตามอุดมการณและนโยบายท่ีประกาศไวเพราะพรรคมีระเบียบวินัยควบคุม
สมาธิของตนใหปฏิบัติตามนโยบายของพรรค 

นอกจากนั้นพรรคการเมือง ยังสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการสมัครรับเลือกตั้ง
ในตําแหนงตาง ๆ ซ่ึงนับวาชวยกันปองตัวบุคคลท่ีเหมาะสมจะเปนผูแทน อีกนัยหนึ่ง ประเทศท่ีระบบ
พรรคการเมืองดีประชาชนจึงมักไมคํานึงถึงตัวบุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งเทาใดนัก จะพิจารณานโยบาย
ของพรรคมากกวา เพราะถือวาพรรคไดคัดสรรตัวบุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งแลว ซ่ึงอาจกลาวสรุปสั้น ๆ 
วามีลักษณะเปน “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” 

2. พรรคการเมืองชวยทําใหกลไกลทางการเมืองดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
ตองกันพรรคการเมือง นอกจากจะเปนองคกรสําคัญในข้ันตอนของการเลือกตั้งดังกลาวแลวขางตน 
ยังชวยใหกลไกทางการเมืองดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองตองกัน กลาวคือ การมีพรรค
การเมืองชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกผูแทนราษฎรมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ สมาชิกรัฐสภาท่ี
มีความคิดเห็นหรือผลประโยชนไดเสียในทางการเมืองตรงกันจึงรวบรวมกันเปนกลุมการเมือง คือ
พรรคการเมืองข้ึนเพ่ือจะไดปรึกษาหารือในขออภิปรายและมติไปในแนวทางเดียวกันความจําเปนใน
การปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภาดังกลาวนี้เปนวิวัฒนาการของการกําเนิดพรรคการเมืองในระบบ
แรกของประเทศตาง ๆ ในยุโรป 

พรรคการเมืองนอกจากจะชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภาบังเกิดผลดีแลวยังชวย
ใหองคกรทางการเมืองตาง ๆ ดําเนินไปอยางสอดคลองตองกัน กลาวคือ ในระบอบรัฐสภาซ่ึงถือ
หลักการวารัฐบาลจะตองมาจากความเห็นชอบของรัฐสภาและบริหารประเทศดวยความไววางใจของ
รัฐสภา 

3. พรรคการเมืองชวยผดุงรักษาอํานาจในการปกครองใหสืบตอเนื่องกันและถายทอดอํานาจ
ไปอยางถูกตองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย เปนระบบท่ีเปดโอกาสใหมีการตอสูแขงขัน
ทางการเมืองเพ่ือเลือกสรรบุคคลท่ีจะเขามาเปนรัฐบาลโดยยึดหลักเสรีภาพและความเสมอภาค พรรค
การเมืองชวยใหหลักการดังกลาวไดรับการประกันยิ่งข้ึน เพราะพรรคการเมืองเปนกลุมของบุคคลท่ี
รวบรวมกันข้ึนตามแนวคิดเห็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในแนวทางกวาง ๆ คลายคลึงกัน
รวมตัวกันของบุคคลเปนพรรคการเมืองยอมทําใหเกิดพลังตอรองทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น การมีพรรคการเมืองยังชวยใหการถายทอดอํานาจไปตามครรลองเกาคือพรรค
การเมืองใดชนะการเลือกตั้งเสียงขางมากก็จะเขามาจัดตั้งรัฐบาลสวนพรรคท่ีไมไดจัดตั้งรัฐบาลก็จะทํา
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หนาท่ีเปนฝายคาน และขนาดเดียวกันก็จะจัดเตรียมนโยบายและเตรียมบุคลากรไวพรอมเสมอท่ีจะ
เปนรัฐบาลไดพรรคการเมืองเพียงพรอมในการเลือกตั้งคราวตอไป หรือถูกไมไววางใจประเทศท่ีขาด
พรรคการเมือง เม่ือผูนําสิ้นชีวิตหรือถูกขจัดออกไปวิกฤตการณทางผูนําจะเกิดข้ึนความสําคัญของตัว
บุคคลจะมาแทนท่ี ระบบพรรคการเมืองจึงเปนท่ียอมรับกันวาเปนระบบปองกันการนําไปสูทรราชและ
ผดุงรักษาอํานาจในการปกครองใหดําเนินสุดตอเนื่องกัน 

4. พรรคการเมืองชวยประสานประโยชนของกลุมชนในสังคม กลาวคือ พรรคการเมืองจะ
ชวยเชื่อมโยงความแตกตางของประชาชน ไมวาจะเปนทาง ภูมิศาสตร ทางศาสนา เชื้อชาติ และกลุม
ผลประโยชนตาง ๆ ใหเขามาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังนี้ เพราะพรรคการเมืองเปนท่ีรวมของ
ความคิดทางการเมืองนานาประการ และมีจุดมุงหมายท่ีจะไดมีเสียงสนับสนุนมากท่ีสุด ฉะนั้น พรรค
การเมืองจึงตองพยายามดึงดูดความสนใจของประชาชนทุกหมูเหลาท่ีอยูตามทองถ่ินและภูมิภาคตาง 
ๆ ของประเทศ หรือตามกลุมศาสนาเชื้อชาติตลอดจนกลุมผลประโยชนตาง ๆ ใหเขามาอยูในพรรค
โดยการพยายามแกไขขอขัดแยงตาง ๆ และหาทางประนีประนอมใหบุคคลและกลุมตาง ๆ เห็น
รวมกันในนโยบาย การสรางความเห็นรวมกันดังกลาว จึงเปนทางท่ีนําไปสูความสามัคคีกลมเกลียว
ภายในชาติ 

5. พรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เปดโอกาสใหคนจํานวนมากท่ีสุดมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล หมายถึง ประชาชนเปนผูเลือก
ผูปกครองควบคุมผูปกครองใหดําเนินการบริหารประเทศใหเกิดประโยชนแกประชาชนสวนใหญ มาก
ท่ีสุด ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเปนเครื่องมือท่ีทําใหบุคคลไดใชอิทธิพลในเรื่องการบริหารภาครัฐ 
ถึงแมวาการออกเสียงใด ๆ เปนเรื่องของสิทธิของแตละบุคคล แตถากระทําโดดเดียวแลวบุคคลก็
ปราศจากอิทธิพล พรรคการเมืองจึงเปนองคกรท่ีบุคคลจะใชเปนชองทางในการควบคุมการบริหาร
ของรัฐ กลาวคือ พรรคการเมืองมีอํานาจ หมายถึง เปนบุคคลผูจัดตั้งรัฐบาลไดแลว พรรคการเมืองนั้น
ก็จะเปนองคกรในการควบคุมนโยบายของรัฐ ใหเปนไปตามนโยบายของพรรคซ่ึงประชาชนเห็นชอบ 
ในกรณีท่ีไมไดเปนรัฐบาล พรรคก็จะทําหนาท่ีเปนฝายคาน ซ่ึงจะคอยควบคุมรัฐบาลใหปฏิบัติตาม
ครรลองคลองธรรม พรรคการเมืองจึงเปนสถาบันหลักในการท่ีจะใหประชาชนไดมีโอกาสในการ
ปกครองประเทศในฐานะเจาของประเทศอยางแทจริง และการมีพรรคฝายคานท่ีคอยทําหนาท่ี
ควบคุมรัฐบาลนั้น ก็เปนพลังท่ีจะมาทําหนาท่ี ทดแทนไมได 

6. พรรคการเมืองชวยพัฒนาทางการเมืองพรรคการเมืองมีสวนสําคัญในการปลุกระดม
มวลชนใหเขามามีสวนรวมทางการเมืองและสรางเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจาก พรรคการเมืองมี
จุดมุงหมายท่ีจะทําใหประชาชนสนับสนุนความคิดเห็นและนโยบายของพรรคใหมากท่ีสุด เพ่ือจะไดมี
โอกาสเขาไปบริหารประเทศ ดังนั้น พรรคจึงตองพยายามทุกวิถีทาง ท่ีจะชักชวนใหประชาชนเห็น
คลองตามนโยบายของพรรค โดยการสรางและปลุกเราความคิดเห็นทางการเมือง ของประชาชนใน
ประเด็นตาง ๆ ท้ังในชวงฤดูหาเสียงเลือกตั้ง และชวงปกติ ซ่ึงมักจะออกมาในรูปแบบของการปราศรัย
ตามสถานท่ีในชุมชน การเชาสถานีวิทยุโทรทัศน การแจกเอกสารใบปลิวของพรรคการเมือง ตลอดจน
การกระตุนใหประชาชนไดไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง เปนตน 

จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความสําคัญออกเปน 3 ประการดังนี้ 
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1. พรรคการเมืองเปนพ้ืนฐาน หรือเปนโครงสรางของระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ การ
ไดมาซ่ึงรัฐบาลประชาธิปไตย โดยสมาชิกท่ีสังกัดพรรคการเมืองเม่ือฝายใดไดคะแนนเสียงขางมากตอง
มาจัดตั้งรัฐบาล และบริหารประเทศ 

2. พรรคการเมืองเปนบอเกิดแหงอุดมการณ แนวรวมเดียวกัน กลาวคือ การจัดตังพรรค
การเมืองนั้น สมาชิกของพรรคตองมีแนวคิดเดียวกัน เม่ือไดรับการเลือกตั้งโดยไดรับเสียงขางมาแลว 
ก็เขามาทําหนาท่ีเปนรัฐบาล 

3. เปนผูเสนอนโยบาย และใหความรูทางการเมืองแกประชาชน กลาวคือ เม่ือมีพรรค
การเมือง ยอมมีฐานเสียงและสมาชิก รวมไปถึงการโฆษณา และเผยแพรความรูทางการเมืองท่ีถูกตอง
แกประชาชน 

 
2.4 ระบบพรรคการเมืองไทย 
 
1. ระบบพรรคการเมือง 
 

ระบบพรรคการเมืองสามารถจําแนกออกเปน 4 ระบบดังตอไปนี้ 
(1) ระบบพรรคเดี่ยว  
(2) ระบบพรรคเดียวครอบงํา 
(3) ระบบสองพรรค 
(4) ระบบหลายพรรค 
 

1) ระบบพรรคเดี่ยว 
 
 ระบบพรรคเดี่ยว เปนระบบพรรคการเมืองท่ีมีอยูในประเทศเผด็จการ (เชาวนวัศ สุดลาภา, 
อางแลว, หนา 27-28) ซ่ึงจะมีพรรคการเมืองพรรคเดียวครองอํานาจอยูตลอดไปคือพรรครัฐบาล 
พรรคการเมืองอ่ืน ๆ ถูกทําลายไปหรือถูกกําจัดใหเปนพรรคนอกกฎหมาย ระบบพรรคการเมืองพรรค
เดียวนี้จะเห็นไดจากพรรค Fascist’s ของอิตาลี่ พรรคนาซีของเยอรมัน ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
หรือพรรคคอมิวนิสต ของรัสเซียและจีนแดง พรรคการเมืองเหลานี้ จึงเปนองคการหนึ่งของรัฐไทย 
 ประชาชนไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอิสระในการปกครองตนเอง ประชาชนกลายเปน
เครื่องมือท่ีตองดําเนินการตามบัญชาของผูมีอํานาจเทานั้น แมวาบางประเทศจะมีการเลือกตั้ง เชน
รัสเซีย แตก็เปนการเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือบุคคลคณะเดียว กลาวคือ ไมมีการรณรงค 
(Campaign) ระหวางนักการเมือง กลาวคือ ไมเปดโอกาสใหบุคคลคณะอ่ืนเขาแขงขันชิงชัยดวย 
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2) ระบบพรรคเดียวครอบงํา 
 
 ระบบพรรคเดียวครอบงํา ในสังคมการเมืองนั้นมีหลายพรรคท่ีแขงขันกัน แตมีเพียงพรรค
เดียวเทานั้น ท่ีครอบงํา ซ่ึงเปนพรรคการเมืองขนาดใหญท่ีมีอิทธิพลโดยตรงทางการเมืองโดยตรงตอ
ระบบการเมือง พรรคการเมืองขนาดเล็กตองออกจาการแขงขันและไมประสบผลสําเร็จในการเลือกตั้ง 
ในความเปนจริงเปนไปไดท่ีจะมีพรรคการเมืองครอบงําสังคมการเมืองเปนระยะเวลานานโดย
ปราศจากการควบคุมทุกมิติทางการเมือง จึงจะสามารถครอบงําสังคมการเมืองไดเปนระยะเวลา
ยาวนาน โดยท่ีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ไมไดถูกหามแขงขันในระบบการเมือง พรรคขนาดเล็กก็ยังจะ
ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนดานการเลือกตั้งเสมอ แตเปนท่ีนั่งจํานวนนอย จะมีเพียงพรรค
การเมืองขนาดใหญเทานั้นเทาสามรถชนะไดคะแนนเสียงสวนใหญและสามารถครอบงําสังคม
การเมืองได พรรคสามรถครอบงําอํานาจนําหรือครองความเปนใหญในสังคมการเมืองได พรรค
การเมืองขนาดเล็กเปนเพียงพรรคอันดับ 2 หรือ 3 เทานั้น 
 พรรคเดียวครอบงําเปนพรรคขนาดใหญ มีกลุมผลประโยชนหลายกลุม สนับสนุน แมบางครั้ง
จะมีความขัดแยงภายในพรรคแตเปนการกระทําลักษณะปดลับ กลาวคือ ไมเปดเผยตอสาธารณะ 
เนื่องจากความขัดแยงดังกลาวอาจกระทบตอคะแนนเสียงท่ีตามมาอีกดวย  
 
3) ระบบสองพรรค 
 
 ระบบสองพรรค หมายถึง พรรคการเมืองใหญ ๆ ท่ีแขงขันกันทางการเมืองเพียง 2 พรรค 
ผลัดเปลี่ยนกันเปนรัฐบาล (เรื่องเดียวกัน, หนา 28-29) ซ่ึงอาจจะมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ อีกก็ได แตไม
มีความสําคัญอยางใด เพราะสมาชิกนั่งในสภาเพียงไมก่ีคนและไมสามารถจะเขามามีอิทธิพลในรัฐสภา 
ตัวอยางเชน พรรค ก. และพรรค ข. เปนพรรคการเมืองขนาดใหญ ชวงชิงคะแนนเสียง ผลัดเปลี่ยน
กันจัดตั้งรัฐบาล และท้ังสองพรรค ตางก็มีฐานคะแนนท่ีใกลเคียง ตอมามี พรรคการเมือง นองใหมชื่อ
พรรค ค. และมีพรรค ง. จัดตั้งข้ึนตามมา และอีกหลาย ๆ พรรค เม่ือมีการเลือกตั้ง พรรคเล็ก-พรรค
นอยเหลานั้น ก็ยังคงมีคะแนนเสียงสูพรรคใหญ ๆ อยางพรรค ก. และ พรรค ข. มิได  
 ระบบสองพรรค จัดไดวาเปนระบบท่ีดีท่ีสุดในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะ
ระบบดังกลาวนี้จะสรางความม่ันคงใหแกท้ังระบบพรรคการเมือง และการบริหารประเทศ กลาวคือ 
พรรคท่ีไดครองอํานาจนั้นยอมท่ีจะมีฐานคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภา  
 
4) ระบบหลายพรรค 
 
 ระบบพรรคการเมืองในบางประเทศ มีพรรคการเมืองท่ีสําคัญ ๆ รวมกันมากกวา 2 พรรคข้ึน
ไป ทําใหยากแกการพิจารณาวาพรรคใดจะไดรับมอบใหจัดตั้งรัฐบาล หากพรรคใดพรรคหนึ่งจัดตั้ง
รัฐบาล พรรคอ่ืน ๆ ก็จะรวมกันแลวมีเสียงขางมากในรัฐสภาก็จะคัดคานและลมรัฐบาล พรรคนั้นก็อยู
ไมไดการแกปญหาลมลุกคลุกคลานของพรรคการเมืองก็จําเปนตองใชวิธีตั้งรัฐบาลผสม (Coalition 
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Government) ซ่ึงมีปรากฏอยูในประเทศตาง ๆ ในยุโรป เชน ฝรั่งเศส และเยอรมัน (สมัยกอนฮิต
เลอร) หรือ บางสมัยของไทย  

โดยท่ีแตละพรรคยอมมีนโยบายเปนของตนเอง การท่ีพรรคตาง ๆ มีความคิดเห็นทางการ
เมืองไมเหมือนกันมารวมเปนรัฐบาลนั้น วันหนึ่งอาจขัดแยงกันในนโยบายใด ๆ ก็ได   

 
2. ประเภทพรรคการเมือง 
 

พรรคการเมืองสามารถจําแนกประเภทออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ (วินัย ทองหลิม, 2547, 
หนา 17-18) 

1) พรรคมวลชน ซ่ึงหมายถึง พรรคการเมืองท่ีมีฐานสมาชิกพวง และกระทบไปสูมวลชน 
พรรคประเภทนี้ มักจะกําหนดเปนพรรคท่ีมีอุดมการณ ท่ีสามารถผูกพ้ืนฐานของมวลชน โดยอาจจะ
กําเนิดข้ึนในขอบของรัฐสภากอนท่ีจะขยายในวงกวางไปสูมวลชน อยางไรก็ตาม พรรคมวลชนใน
หลายกรณี จะเกิดข้ึนจากการรวมกลุมของมวลชนนอกสภาโดยยึดอุดมการณรวมกัน พรรคมวลชน
ประเภทนี ้ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ พรรคคอมมิวนิสต และพรรคสังคมนิยม ในยุโรป 

2) พรรคของกลุมคนจํากัด พรรคการเมืองประเภทนี้จะมีกําเนิดจากการรวมกลุมของ
นักการเมือง เพ่ือท่ีจะชวงชิงอํานาจทางการเมือง อาจจะเปนการรวมตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขยายวงไปสูการรับสมาชิกในขอบเขตกวางข้ึน พรรคการเมืองประเภทนี้ มักจะมีโครงสรางรวมศูนย
อํานาจอยูกับกลุมบุคคล ท่ีเปนผูกอตั้ง หรือผูบริหารของพรรค เปนสําคัญ  

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพรรคการเมืองไทย  
 

พรรคการเมืองเปนการรวมกลุมของผูท่ีหวังกาวสูการเมืองโดยตรงการเขาสูการเมืองโดยตรง
นั้นอาจเขาสูระบบการเมืองอยางเปนทางการดวยวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและมุงหวังท่ีจะข้ึนมาเปน
ฝายบริหารหรือระดับนิติบัญญัติการเขาสูการเมืองในบางกรณีอาจจะหมายถึงการตอสูทางการเมือง
เพ่ือข้ึนสูอํานาจนอกออกทางการเมืองแตมุงหวังท่ีจะใชการปฏิวัติหรือการเมืองนอกระบบทางการเปน
แนวทาง พรรคการเมืองจึงมีลักษณะแตกตางจากกลุมผลประโยชน ในประเด็นหลัก ๆ ก็คือในขณะท่ี
พรรคการเมืองเปนการรวมตัวของคนท่ีมีอุดมการณรวมกันกลุมผลประโยชนเปนการรวมตัวของคนท่ี
มีประโยชนรวมกันและโดยนัยทางทฤษฎีนั้นคุณประโยชนมิไดมุงเขาสูการเมืองโดยตรงแกกลุม
ผลประโยชนบางกลุมจะใชแนวทางของตน ดวยการผลักดันทางการเมือง (สีดา สอนศรีและคณะ, 
2545, หนา 189) 

คําวาพรรคการเมืองนั้นตรงกับภาษาอังกฤษวา Political party ซ่ึงมีรากศัพทเดิมมาจาก
ภาษาละตินวา Pars อันหมายถึง สวน (อานนท อาภาภิรมย, 2528, หนา 87) ตรงกับคําวา Partie 
Politique ในภาษาฝรั่งเศสและ Politische Partae ในภาษาเยอรมัน จากรากศัพทภาษาละตินวา 
Pars ซ่ึงแปลวา สวน นี่เองทําใหทราบวาพรรคการเมืองหมายถึงสวนของประชาชน อันเปน
องคประกอบสําคัญของรัฐ ซ่ึงก็หมายความวาพรรคการเมืองหมายถึงการท่ีประชาชนมีความอิสระท่ี
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จะไดรับการแบงออกเปนสวนตามความคิดเห็นอิสระของเขาในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม 

ท้ังนี้เพ่ือจุดมุงหมายท่ีจะยังประโยชนใหกับตนเองอยางมากท่ีสุดนั่นเอง 

 ดังนั้น พรรคการเมืองจึงหมายถึงสวนของราษฎรท้ังหมดในประเทศ กลาวคือ หมายถึงการท่ี
ราษฎรแบงแยกออกไปเปนสวนสวนตามความคิดเห็นและประโยชนไดเสียทางการเมือง ในบริบท
เริ่มแรกของการกอตั้งพรรคการเมืองประสบกับอุปสรรคหลายประการ กลาวคือ การท่ีรัฐบาลหรือ
ผูปกครองในหลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุโรปไดพยายามขัดขวางมีใหสมาชิกผูแทนราษฎร
รวมตัวกันเปนภาคการเมืองดวยเหตุท่ีรัฐบาลตางหวั่นเกรงวาบรรดาพรรคการเมืองจะรวมมือกันโคน
ลมรัฐบาลอาทิ ในอดีตของประเทศเยอรมัน ไดมีการออกกฎหมายหามการจัดตั้งสมาคมซ่ึงหมายความ
ถึงวาเปนการไมยอมใหมีการจัดตั้งพรรคการเมือง อยางไรก็ตาม ในกาลตอมาแนวคิดในเรื่องภาค
การเมืองไดเปลี่ยนแปลงไปดวยเหตุท่ีวา รัฐบาลในหลายประเทศพิจารณาเห็นวา การขัดขวางมิใหมี
การจัดตั้งพรรคการเมืองอยางไรก็ตามในกาลตอมา แนวคิดในเรื่องพรรคการเมืองไดเปลี่ยนแปลงไป
ดวยเหตุท่ีวารัฐบาลในหลายประเทศพิจารณาเห็นวาการขัดขวางมิใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนสิ่งท่ี
มิอาจกระทําไดโดยสภาพธรรมชาติของมนุษยชอบท่ีจะรวมกลุมเปนหมูหรือกลุมท่ีมีความคิดในทาง
การเมืองและเศรษฐกิจสอดคลองกันแทท่ีจริงแลวการรวมตัวกันในทางการเมืองข้ึนเปนกลุมนั้นมีมา
แตโบราณกาลจนถึงศตวรรษท่ี 17 แตเดิมทีเดียว เรียกวากลุมพรรคพวกหรือกลุมผลประโยชน ตอมา
ในศตวรรษท่ี 18 ก็ไดมีกลุมผูนําในรัฐสภาอังกฤษเกิดข้ึนและเรียกชื่อวา พรรค อันอาจแปล
ความหมายเชิงกวางไดวา เปนฝาย กลาวคือ เปนฝายใดฝายหนึ่งพรรคการเมืองในความหมายท่ีใช
รวมกันอยูในปจจุบัน  

จิรโชค วีระสัยและคณะ (2547, หนา 350) ไดอธิบายความหมายในการเกิดของ พรรค
การเมือง ดังนี้  
1. เกิดข้ึนเนื่องจากความพยายามในการจํากัดอํานาจของกษัตริยในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  
2. เกิดข้ึนเนื่องจากการขยายสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 

ปรากฏการณท้ัง 2 ประเภท มีความสัมพันธกันเม่ือขณะเวลาใดก็ตามท่ีระบอบกษัตริยยังมี
อํานาจเด็ดขาดและราษฎรไมมีสิทธิ์ในการออกเสียงอยางเสรีการรวมกลุมทางการเมืองแบบพรรค
การเมืองยอมไรความสามารถพรรคการเมืองจึงมีจุดเริ่มตนจากการพยายามลดอํานาจระบอบกษัตริย
ควบคูไปกับการตื่นตัวของกลุมตาง ๆ จะใหผลประโยชนและความตองการของตนเปนท่ีรับรูและไดรับ
การตอบสนอง เม่ือประชาธิปไตยเติบโตเต็มท่ีในคริสตศตวรรษท่ี 19 พรรคการเมืองจึงเปนท่ียอมรับ
และเปนเครื่องมืออันสําคัญในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงปจจุบัน การ
เปนท่ียอมรับนี้จึงปรากฏวาพรรคการเมืองมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเมืองและในกระบวนการทาง
การเมือง  

นอกจากนี้แลวพรรคการเมืองยังกลายเปนสื่อทางการเมืองเชื่อมโยงระหวางประชาชนกับ
รัฐบาลเม่ือประชาชนนิยมและศรัทธาในนโยบายของพรรคการเมืองใดประชาชนก็จะเลือกพรรค
การเมืองดังกลาวเขาไปทําหนาท่ีแทนตนในรัฐสภาหากพรรคการเมืองนั้นไดรับความไววางใจจาก
ประชาชนมากท่ีสุดก็จะไดคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภาทําใหสามารถจัดตั้งรัฐบาลดําเนินการบริหาร
ประเทศได (อานนท อาภาภิรมย, 2528, อางแลว, 86-88)  
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พรรคการเมืองในระยะเริ่มแรกเกิดจากการรวมกลุมของประชาชนในรูปสมาคม อาทิ สมาคม
ผูแทนราษฎรและสมาคมปรัชญา ซ่ึงยังมิไดมีการจัดตั้งพรรคการเมืองอยางเชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
แทท่ีจริงแลว พรรคการเมืองในรูปแบบสมัยใหมนั้นยึดถือกําหนดและมีวิธีวิวัฒนาการเพียงรอยกวาป
มานี่เอง อยางไรก็ดี กอนท่ีค.ศ. 1850 ประชาชนยุโรปหลายประเทศ เชนอังกฤษนั้นก็ไดมีแนวโนมใน
การรวมกลุมกันเปนสมาคมและสโมสรท่ีเก่ียวกับการเมืองอยูกอนแลว เชน สมาคมปรัชญาและ
สมาคมผูแทนราษฎรตาง ๆ ดังกลาว แตยังไมมีลักษณะเปนพรรคการเมืองตามความหมายในปจจุบัน  
(วิทยา นภาศิริกุลกิจและสุรพล ราชภัณฑารักษ, 2539, หนา 27) 

อาจกลาวไดวา สมาคมดังกลาวมีสวนสําคัญในการกอกําเนิดพรรคการเมืองแนวทางในอดีต
นั้นไดมีการสรุปดําเนินกิจการของพรรคการเมืองวามีท่ีมา 2 แบบดวยกันดังนี้ 

1. พรรคการเมืองมีกําเนิดจากในรัฐสภาและระหวางเลือกตั้ง กลาวคือ พรรคการเมืองซ่ึงมี
กําเนิดในแบบนี้มีท่ีมาจากการเริ่มตนรวบรวมบรรดาผูแทนราษฎรข้ึนเปนกลุมในรัฐสภา ลําดับตอมา 
จึงไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดวยเหตุวากลุมผูแทนของรัฐสภามีความ
จําเปนตองติดตอและสัมพันธกับคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งอยูเสมอ กาลเวลาลวงมาถึง
คริสตศตวรรษท่ี 19 จึงไดมีการขยายสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งออกไปอันเปนผลใหเกิดพรรคการเมือง
ซ่ึงมีนโยบายสังคมนิยมในยุโรป 

2. พรรคการเมืองมีกําเนิดจากนอกรัฐสภา กลาวคือ พรรคการเมืองซ่ึงมีกําหนดไดแบบนี้เปน
การกําเนิดของพรรคการเมืองนอกรัฐสภาโดยไดรับอิทธิพลหรือไดรับการแทรกแซงจากองคกร
ภายนอกอันไดแกบรรดากลุมและสมาคมอาทิสมาคมปรัชญาและสมาคมหนังสือพิมพสําหรับประเทศ
อังกฤษมีกิจกรรมของสหพันธซ่ึงมีสวนสําคัญยิ่งในการกอกําเนิดพรรคแรงงาน 

นอกจากพรรคการเมืองจะเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
รัฐสภาแลวแนวคิดนี้ยังมองวาพรรคการเมืองยังอาจเกิดข้ึนภายนอกพัฒนา อันเนื่องมาจากการขยาย
สิทธิเลือกตั้ง เชนสรางพันธะกรรมกรสหพันธ (สหภาพแรงงาน) เปนตน 

 

2.6 การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย 
 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 20-46 ได
กําหนดกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติไวดังนี้ (นคร พจนวรพงษ และคณะ, 2561, หนา 17-32) 

มาตรา 20 ใหพรรคการเมืองท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแลวเปนนิติ
บุคคล มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพ่ือสงผูสมัครลงรับเลือกตั้ง  

พรรคการเมืองตองไมดําเนินกิจการอันมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรมาแบงปนกัน  
มาตรา 21 พรรคการเมืองตองมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูรับผิดชอบ ดําเนิน

กิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย และขอบังคับของพรรค
การเมือง มติของท่ีประชุมใหญของพรรคการเมือง รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของ
คณะกรรมการ ซ่ึงตองกระทําดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศชาติ และประชาชน และตองใหสมาชิกมีสวนรวมและรับผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนิน
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กิจกรรม ทางการเมือง และการคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต 
และมีคุณธรรม จริยธรรม เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตําแหนงอ่ืน หรือเพ่ือ
แตงตั้งเปนผูดํารง ตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบดวย หัวหนา
พรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และ
กรรมการบริหารอ่ืนตามท่ีกําหนดในขอบังคับ กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองรับผิดชอบรวมกัน
ในบรรดามติของคณะกรรมการบริหาร พรรคการเมืองและในการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย และ
ขอบังคับ รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนได
คัดคานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร พรรคการเมืองโดยปรากฏหลักฐานการคัดคานนั้นใน
รายงานการประชุมหรือไดทําหนังสือคัดคานยื่นตอ ประธานในท่ีประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีการ
ประชุมนั้นสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้ หัวหนาพรรคการเมืองจะมอบหมายเปนหนังสือใหเลขาธิการพรรค
การเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก หรือกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง
คนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูทําการแทนก็ได 

มาตรา 22 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหนาท่ี
ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกกระทําการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ขอบังคับ รวม
ตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ  

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือใหมีการเลือกสมาชิก 
วุฒิสภา แลวแตกรณี คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
หนาท่ี ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองกระทําการในลักษณะ
ท่ีอาจทําให การเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย หรือ
อาจเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใดซ่ึงสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
การเมือง หรือเม่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไดรับแจงจากนายทะเบียนวาสมาชิกกระทํา
การอันอาจมีลักษณะ เปนการฝาฝนวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
มติหรือสั่งการใหสมาชิก ยุติการกระทํานั้นโดยพลัน และกําหนดมาตรการหรือวิธีการท่ีจําเปนเพ่ือมิให
สมาชิกผูใดกระทําการ อันอาจมีลักษณะดังกลาวอีก แลวแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับ
แตวันท่ีมีมติ ในกรณีท่ีความปรากฏตอนายทะเบียนวาคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมปฏิบัติ
ตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณามีคําสั่งใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น พนจากตําแหนงท้ังคณะ คําสั่งดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และหามมิใหกรรมการบริหาร พรรคการเมืองซ่ึงพนจากตําแหนงเพราะเหตุดังกลาวดํารงตําแหนงใด
ในพรรคการเมืองจนกวาจะพนเวลา ยี่สิบปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง กรรมการบริหารพรรค
การเมืองซ่ึงพนจากตําแหนงตามวรรคสี่มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานคําสั่ง ของคณะกรรมการตอศาล
รัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว หามมิใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองซ่ึงพนจากตําแหนงตามวรรคสี่กระทําการอันมีลักษณะ เปนการกาวกายหรือแทรกแซง
การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น เวนแตจะเปนการดําเนินการ ตามสิทธิและหนาท่ีของ
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สมาชิกตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ และหามมิใหมีสวนรวมในการสรรหาผูสมัคร รับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตําแหนงอ่ืนหรือการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนง ทาง
การเมือง  

มาตรา 23 ในการดํา เนิน กิจกรรมทางการเ มืองตามหลักการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยางนอยในแตละปพรรคการเมืองตองมีกิจกรรม 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(1) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล 
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเก่ียวกับหนาท่ีของปวงชนชาวไทย  

(2) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดาน
จิตใจ และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน  

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล  

(4) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น ทาง
การเมืองโดยสุจริตท่ีแตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชนสุข 
ของประเทศชาติและประชาชน  

(5) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ท้ังนี้ 
ตามท่ี ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ใหหัวหนาพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดทําแผน หรือโครงการท่ีจะดําเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งใน
แตละปสงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายน ของทุกป และใหนายทะเบียนเผยแพรให
ประชาชนทราบเปนการท่ัวไป  

มาตรา 24 สมาชิกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับ ซ่ึง
อยางนอยตองมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 (1) (3) 
และ (5)  

มาตรา 25 ใหนายทะเบียนสมาชิกมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ของ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริงและตองใหสมาชิกตรวจดู
ได โดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรคการเมือง รวมท้ังประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิก ให
ประชาชนทราบเปนการท่ัวไปดวย เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง ใหหัวหนาพรรค
การเมืองแจงรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกใหนายทะเบียนทราบตามรายการ หลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด  

ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดแอบอางวาผูใดสมัครเปนสมาชิกโดยผูนั้นไมรูเห็นหรือไมสมัครใจ 
ผูท่ีถูกแอบอางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูถูกแอบอาง อาจแจงตอนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงและพิจารณาลบชื่อของผูนั้นออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยใหถือวาผูนั้น
ไมเคย เปนสมาชิกของพรรคการเมืองดังกลาวมาตั้งแตตน  
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มาตรา 26 ใหนายทะเบียนมีหนาท่ีตรวจสอบความซํ้าซอนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง 
ในกรณีท่ีปรากฏตอนายทะเบียนวาบุคคลใดเปนสมาชิกหลายพรรคการเมือง ใหนายทะเบียน มี
หนังสือแจงใหหัวหนาพรรคการเมืองท่ีเก่ียวของทราบและลบชื่อผูนั้นออกจากการเปนสมาชิก ของ
พรรคการเมืองนั้น และใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงใหสมาชิกผูนั้นทราบโดยเร็ว แลวแจงให นาย
ทะเบียนทราบภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนดใหสํานักงานจัดใหมีระบบฐานขอมูลพรรค
การเมือง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกพรรคการเมือง และประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 27 สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรคการเมืองตามจํานวน ท่ี
กําหนดในขอบังคับแลว โดยจะสิ้นสุดลงตามท่ีกําหนดในขอบังคับ ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยเหตุ 
ดังตอไปนี้  

(1) ลาออก 
(2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 24 เวนแตเปนกรณีมีลักษณะตองหาม 

ตามมาตรา 96 (1) ของรัฐธรรมนูญ และเปนการบวชตามประเพณีนิยม แตในระหวางมีลักษณะ 
ตองหามดังกลาวจะใชสิทธิในฐานะสมาชิกมิได 

 (3) ไมชําระคาบํารุงพรรคการเมืองเปนเวลาสองปติดตอกัน  
การลาออกตาม (1) ใหถือวาสมบูรณเม่ือไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิก หรือนาย

ทะเบียน ในกรณีท่ียื่นตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนแจงใหนายทะเบียนสมาชิกทราบโดยเร็ว  
ในกรณีท่ีขอบังคับกําหนดใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมติของพรรคการเมือง หาก

สมาชิก ผูนั้นดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอบังคับตองกําหนดใหมติของพรรคการเมือง
ดังกลาว มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของท่ีประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองนั้น  

มาตรา 28 หามมิใหพรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช 
สมาชิกกระทําการอันเปนการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะท่ีทํา
ให พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม  

มาตรา 29 หามมิใหผูใดซ่ึงมิใชสมาชิกกระทําการใดอันเปนการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา 
กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะท่ีทําใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ท้ังนี้ ไมวา 
โดยทางตรงหรือโดยทางออม  

มาตรา 30 หามมิใหพรรคการเมืองหรือผูใดให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใด ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมเพ่ือจูงใจใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเขาเปน
สมาชิก ท้ังนี้ เวนแตสิทธิหรือประโยชนซ่ึงบุคคลจะพึงไดรับในฐานะท่ีเปนสมาชิก  

มาตรา 31 หามมิใหผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด จาก
พรรคการเมืองหรือจากผูใดเพ่ือสมัครเขาเปนสมาชิก  

มาตรา 32 หามมิใหผูใดซ่ึงมิใชพรรคการเมืองใชชื่อ ชื่อยอ ภาพเครื่องหมายของพรรค
การเมือง หรือถอยคําในประการท่ีนาจะทําใหประชาชนเขาใจวาเปนพรรคการเมืองหรือใชชื่อท่ีมี
อักษรไทยประกอบวา “พรรคการเมือง” หรืออักษรตางประเทศซ่ึงแปลหรืออานวา “พรรคการเมือง” 
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มาตรา 33 ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมือง ตอง
ดําเนินการ ดังตอไปนี้  

(1) ดําเนินการใหมีจํานวนสมาชิกไมนอยกวาหาพันคน และตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกใหมี 
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนภายในสี่ปนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน  

(2) จัดให มีสาขาพรรคการเ มืองในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด ท่ี
คณะกรรมการ กําหนดอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแตละสาขาตองมีสมาชิกท่ี
มีภูมิลําเนาอยูใน เขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแตหารอยคนข้ึนไป 

เม่ือจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองข้ึนในภาคใดแลว ใหหัวหนาพรรคการเมืองมีหนังสือแจงการ
จัดตั้งสาขา ตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีจัดตั้งสาขานั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการ
ท่ัวไปดวย 

หนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตองมีรายการตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ซ่ึงอยาง
นอย ตองมีแผนผังแสดงท่ีตั้งสาขาพรรคการเมือง และชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวประชาชน ของ
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองซ่ึงประกอบดวยหัวหนาและกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตาม
จํานวนท่ีกําหนดในขอบังคับซ่ึงตองไมนอยกวาเจ็ดคน 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ใหหัวหนาพรรคการเมืองมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ และใหประกาศ ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปดวย 

ภายหลังท่ีไดจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแลว สาขาพรรคการเมืองใดไมเปนไปตาม (2) ใหนาย
ทะเบียน มีหนังสือแจงใหพรรคการเมืองนั้นดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียน
กําหนด หากพรรคการเมืองใดไมดําเนินการหรือดําเนินการแลวไมถูกตองใหสาขาพรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพไป 

มาตรา 34 กรรมการสาขาพรรคการเมืองตองเปนสมาชิกและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามเชนเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

การไดมา การดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง วิธีการบริหาร 
และหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับ โดย
อยางนอยตองกําหนดใหมีหนาท่ีดําเนินการตามมาตรา 23 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสาขาพรรค
การเมือง นั้นดวย  

มาตรา 35 เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดท่ีมิไดเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือสาขาพรรคการเมือง ถา
พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน ใหพรรค
การเมืองนั้นแตงตั้งสมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซ่ึงมาจากการเลือก ของ
สมาชิกดังกลาวเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพ่ือดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบนั้นและใหนําความในมาตรา ๓๔ มาใชบังคับแกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ดวย โดยอนุโลม 
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ใหพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการแตงตั้ง หรือ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 36 สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจะจัดตั้งข้ึน นอก
ราชอาณาจักรมิได 

มาตรา 37 พรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
มาตรา 38 การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยท่ีประชุมใหญของพรรคการเมือง  
(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือ

นโยบาย ของพรรคการเมือง  
(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับ  
(3) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง 

นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง  
(4) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
(5) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองท่ีไดดําเนินการ

ไป ในรอบปท่ีผานมา  
(6) กิจการท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหนาสาขาพรรคการเมือง 
(7) กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย หรือ

ขอบังคับ กิจการตาม (1) (2) และ (3) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของพรรคการเมือง
แลว ใหพรรคการเมืองมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของพรรคการเมือง และใหนาย
ทะเบียนประกาศ การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงดวยเหตุใด ๆ 
ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแต วันท่ีมีเหตุดังกลาว และให
นายทะเบียนประกาศเหตดุังกลาวในราชกิจจานุเบกษาดวย  

มาตรา 39 องคประชุมของท่ีประชุมใหญใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับซ่ึงอยางนอย 
ตองประกอบดวยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองท้ังหมด ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
การเมือง ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสองสาขาซ่ึงมา
จาก ภาคตางกันท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 33 ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิก ท้ังนี้ มีจํานวนรวมกันท้ังหมดไมนอย
กวา สองรอยหาสิบคน 

องคประชุมของท่ีประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับซ่ึงอยาง
นอย ตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการสาขาพรรค
การเมือง ท้ังหมด และสมาชิกสาขาพรรคการเมือง ท้ังนี้ มีจํานวนรวมกันท้ังหมดไมนอยกวาหนึ่งรอย
คน  



51 

 

 

มาตรา 40 การลงมติในท่ีประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคล ตาม
มาตรา 38 (3) และ (4) ใหลงคะแนนลับ มาตรา 41 สมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก ท้ังหมดท่ีมีอยูของพรรคการเมืองหรือไมนอยกวาสอง
รอยหาสิบคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา มีสิทธิเขาชื่อกัน ยื่นคํารองขอใหจัดการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคการเมืองนั้นได  

มาตรา 42 ในกรณีสมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งคนใด หรือสมาชิก จํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เห็นวามติของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกอยูขัดตอพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน ใหมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวามติใดของพรรคการเมืองขัดตอพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายอ่ืน ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนมติดังกลาวได 

มาตรา 43 ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ใน
รอบปปฏิทินท่ีผานมาเสนอตอท่ีประชุมใหญของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุก
ป ท้ังนี้ รายงานดังกลาวอยางนอยตองมีรายการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

พรรคการเมืองใดท่ีจดทะเบียนยังไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปปฏิทิน ใหไดรับ
ยกเวน ไมตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งสําหรับปนั้น ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานการดําเนิน
กิจการของพรรคการเมืองซ่ึงท่ีประชุมใหญ ของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง ตอนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญ ของพรรคการเมืองอนุมัติ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ และใหประกาศใหประชาชน
ทราบเปนการท่ัวไปดวย  

มาตรา 44 หามมิใหพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาค 
จากผู ใดเ พ่ือกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน มาตรา ๔๕ หามมิใหพรรค
การเมืองหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองกระทําการ หรือสงเสริม สนับสนุนใหผูใดกระทําการ
อันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือกระทําการ
อันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

มาตรา 46 หามมิใหพรรคการเมือง สมาชิก หรือผูใด เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูใด เพ่ือใหผูนั้นหรือบุคคลอ่ืนไดรับแตงตั้ง หรือสัญญาวาจะใหไดรับ แตงตั้ง 
หรือเพราะเหตุท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงใดในการบริหาร ราชการ
แผนดินหรือในหนวยงานของรัฐ หามมิใหผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
อ่ืนใดแกพรรคการเมือง สมาชิก หรือผูใด เพ่ือจูงใจใหตนหรือบุคคลอ่ืนไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงใดในการบริหารราชการแผนดินหรือในหนวยงานของรัฐ 
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2.7 การสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย 
 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติอันวาดวยการสงผูสมัครรับเลือกตั้งในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง 2560 ไดวางหลักการ ซ่ึงระบุไวในหมวด 3 มาตรา 47-57 ดังนี้ มี
ใจความดังนี้ (เรื่องเดียวกัน, หนา 33-41) 

มาตรา 47 พรรคการเมืองซ่ึงประสงคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบ
แบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ตองมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
ท่ีมีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง
เขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งจากผูซ่ึงไดรับเลือกจากสาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง ประจําจังหวัดท่ีมีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง  

มาตรา 48 การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ บัญชีรายชื่อ ใหพรรค
การเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อ เพ่ือสงใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
โดยใหคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย 

คณะกรรมการจะกําหนดอัตราสวนข้ันต่ําของผูสมัครซ่ึงเปนชายและหญิงท่ีพรรคการเมือง
จะตอง สงลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดไมอาจสงผูสมัครตามอัตราสวนดังกลาว
ได ใหแจงเหตุผล ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปกอนวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การกําหนดอัตราสวนตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการหารือกับพรรคการเมืองดวย  
มาตรา 49 ในการเลือกตั้งท่ัวไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบง

เขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการท่ีกําหนดในมาตรา 50 และมาตรา 
51 เวนแตกรณีท่ีเปนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สําหรับ
การเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งท่ีเปนโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหมในกรณีท่ีไมมีผูใดไดรับเลือกตั้ง หรือ
กรณีผูสมัครตายกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหดําเนินการตามขอบังคับ  

เม่ือมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหพรรคการเมืองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา
ผูสมัคร รับเลือกตั้งประกอบดวยบุคคลและจํานวนตามท่ีกําหนดในขอบังคับ ซ่ึงอยางนอยตอง
ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับ
เลือกตั้ง และหัวหนา สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ท้ังนี้ จํานวน
หัวหนาสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหเปนไปตามขอบังคับ แตอยาง
นอยตองมีหัวหนาสาขาพรรคการเมือง ไมนอยกวาสี่สาขาซ่ึงมาจากภาคตางกันท่ีคณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา 33 และใหมีหนาท่ี และอํานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ใหไดผูซ่ึง
มีความรูความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีกําหนด
ในขอบังคับ และตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 50 และมาตรา 51  
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เพ่ือประโยชนในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง พรรคการเมืองใดจะดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งไว 
เปนการลวงหนากอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได  

มาตรา 50 การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ให
ดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสมัครเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง 
และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการท่ัวไป  

(2) เม่ือพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (1) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ
ผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจําจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น  

(3) เม่ือสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับรายชื่อผูสมัคร
จาก คณะกรรมการสรรหาแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด จัดการประชุมสมาชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาสงมา  

(4) การประชุมสาขาพรรคการเมืองตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือการ
ประชุม ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยในการ
ลงคะแนน ใหสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเม่ือลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหนับ
คะแนน และประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด ในเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานรายชื่อผูสมัครซ่ึงไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกให
คณะกรรมการสรรหา โดยเร็ว ในกรณีท่ีมีผูมีคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการสรรหา ในการจัดเรียงลําดับ 

(5) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซ่ึงไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง ให
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุด ของ
แตละเขตเลือกตั้ง หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมเห็นชอบ ใหแสดงเหตุผลและให
พิจารณา ผูสมัครซ่ึงไดคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ไมเห็นชอบกับรายชื่อท่ีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สงมาท้ังหมด ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมรวมกัน หากท่ี
ประชุมรวมกัน มีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใด ใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถา
ท่ีประชุมรวมกัน มีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครท่ีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดสงมา ท้ังหมด ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคการเมือง หรือ
ตัวแทนพรรคการเมือง ประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (1) (2) (3) และ 
(4) จนกวาจะได ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  

มาตรา 51 การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให
ดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้  

(1) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการเสนอรายชื่อบุคคล เปน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหนาสาขาพรรค
การเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการท่ัวไป  
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(2) เม่ือพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหนาสาขาพรรค
การเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (1) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดทํา บัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคตางๆ และความเทาเทียมกัน ระหวางชายและหญิง แลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง ประจําจังหวัด  

(3) ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดการประชุม 
เพ่ือใหสมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (2) โดยใหสมาชิกลงคะแนนเลือกไดคนละไม
เกิน สิบหารายชื่อ โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 
หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน เม่ือ
ลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น แลว
รายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว  

(4) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับตามผลรวม 
ของคะแนนท่ีไดรับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (3) ในกรณี
ท่ี หัวหนาพรรคการเมืองประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ใหหัวหนาพรรคการเมืองอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับท่ีหนึ่งและใหเรียงลําดับรายชื่อ 
ตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีท่ีคะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
เทากัน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ  

(5) ใหคณะกรรมการสรรหาสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตาม (4) ใหคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมเห็นชอบ 
ใหดําเนินการตาม (1) (2) (3) และ (4) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง 

เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกผูใดมีภูมิลําเนาอยู ใน
เขตเลือกตั้งท่ียังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหถือ
วา สมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรค
การเมือง ประจําจังหวัดท่ีมีเขตเลือกตั้งใกลเคียงตามท่ีกําหนดในขอบังคับ  

มาตรา 52 ใหเปนหนาท่ีของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ท่ี
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 50 และมาตรา 51  

มาตรา 53 ในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51 หามมิ
ใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือจูงใจใหสมาชิกลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน หรือใหงดเวน 
การลงคะแนนใหแกผูใด ดวยวิธีการดังตอไปนี้  

(1) ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 
อันอาจคํานวณเปนเงินไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมแกผูใด  

(2) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิด ใน
คะแนนนิยมของผูใด หรือไมใหไปประชุมหรือลงคะแนน  
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มาตรา 54 หามมิใหพรรคการเมืองหรือผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือให หรือสัญญาวา 
จะใหเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือใหสมาชิกผูใดลงสมัครหรือไมลงสมัครรับเลือก หรือ
เพ่ือใหเสนอชื่อ สมาชิกผูใดเขารับการเลือก ในการสรรหาตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51  

มาตรา 55 หามมิใหตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หัวหนาสาขาพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดยินยอมใหบุคคลใดท่ีมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมือง เขาแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ตาม
มาตรา 50 หรือมาตรา 51  

มาตรา 56 ใหหัวหนาพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองการสงผูไดรับการสรรหา ตามมาตรา 
50 หรือสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 51  

เม่ือหัวหนาพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งหรือสงบัญชีรายชื่อผูสมัคร รับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแลว แมภายหลังจะปรากฏวามิไดมีการดําเนินการตามมาตรา 50 หรือ
มาตรา 51 แลวแตกรณี หรือดําเนินการไมครบถวน ไมทําใหการสมัครรับเลือกตั้งนั้นเสียไป แตถา
คณะกรรมการทราบถึงการไมดําเนินการดังกลาว ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีจะตองกลาวโทษ 
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นตอพนักงานสอบสวน ซ่ึงมีเขตอํานาจ 
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป  

มาตรา 57 การกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองท่ีใชในการประกาศโฆษณาใหคํานึงถึง 
ความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด นโยบายใดท่ีตองใช
จายเงิน การประกาศโฆษณานโยบายนั้น อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 

(1) วงเงินท่ีตองใช และท่ีมาของเงินท่ีจะใชในการดําเนินการ 
(2) ความคุมคาและประโยชนในการดําเนินนโยบาย  
(3) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย ในกรณีพรรคการเมืองไมไดจัดทํา

รายการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสั่งใหดําเนินการ ใหครบถวนและถูกตองภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

2.8 การเงินและการบัญชีของพรรคการเมืองไทย  
ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง 2560 ไดกําหนด

ขอบเขตไวดังนี้ (อางแลว, หนา 41-53)  
มาตรา 58 ระบุวา ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาท่ีบริหารการเงิน ทรัพยสิน 

และประโยชนอ่ืนใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตาม
มาตรา 59 ใหถูกตองตามความเปนจริง หัวหนาสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด ตองจัดใหมีบัญชีรับ และจายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือท่ีตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดไดรับหรือจาย แลวแตกรณี และจัดทําบัญชีรายชื่อพรอมท่ีอยูของสมาชิกท่ีมีภูมิลําเนา
ในเขตจังหวัดซ่ึงเปนท่ีตั้งของสาขาพรรคการเมือง หรือในเขตจังหวัดท่ีตนเปนตัวแทน แลวแตกรณี 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 59 บัญชีของพรรคการเมืองประกอบดวย  
(1) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย  
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(2) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค  
(3) บัญชีแยกประเภท  
(4) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน  
การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี และตอง

จัดทํา ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  
มาตรา 60 พรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวัน สิ้นปปฏิทินท่ีไดรับ การจด

ทะเบียนจัดตั้ง และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน การปดบัญชี ใหจัดทํางบการเงินซ่ึง
อยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรายไดและคาใชจายของพรรคการเมือง 
งบแสดงฐานะทางการเงินตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง ท้ังตองแสดง
ท่ีมาของรายไดตามมาตรา 62 และคาใชจายในการดําเนินการของพรรคการเมืองไว โดยชัดเจน 
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง และรายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด งบการเงินของพรรค
การเมืองตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี มาตรา 61 ใหหัวหนา
พรรคการเมืองเสนองบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองแลวตอท่ีประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป 

งบการเงินซ่ึงท่ีประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรคการเมืองรับรอง 
ความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และสงใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 
ท่ีประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติพรอมท้ังบัญชีตามมาตรา 59 เม่ือไดรับงบการเงินตามวรรค
สองแลว ใหนายทะเบียนประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป พรรคการเมืองใดท่ีจดทะเบียนยัง
ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปปฏิทิน ใหไดรับยกเวน ไมตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งสําหรับ
ปนั้น 

ประเด็นท่ีส่ี รายไดของพรรคการเมือง มาตรา 62 พรรคการเมืองอาจมีรายได ดังตอไปนี้  
(1) เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 วรรคสอง  
(2) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองตามท่ีกําหนดในขอบังคับ  
(3) เงินท่ีไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง  
(4) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง  
(5) เงิน ทรพัยสิน และประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากการรับบริจาค  
(6) เงินอุดหนุนจากกองทุน  
(7) ดอกผลและรายไดท่ีเกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดของพรรคการเมือง การ

ไดมาซ่ึงรายไดตาม (2) (3) (4) และ (5) ตองมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการไดมา ซ่ึงรายไดนั้นเปน
หนังสือ ท้ังนี้ ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด การจําหนายสินคาหรือบริการตาม (3) และการจัด
กิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม (4) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด รายไดของพรรคการเมืองจะนําไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากการดําเนินงาน
ของพรรคการเมือง มิได  

มาตรา 63 รายไดและทรัพยสินท่ีพรรคการเมืองไดรับตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
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มาตรา 64 การหารายไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตองกระทําโดย
เปดเผย และแสดงวัตถุประสงควาเปนการระดมทุนของพรรคการเมืองอยางชัดเจน ใหหัวหนาพรรค
การเมืองประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปถึงจํานวนและท่ีมาของเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดท่ีไดมาจากกิจกรรมดังกลาว และใหมีหนังสือแจงนายทะเบียนทราบดวย ท้ังนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีกิจกรรมดังกลาวสิ้นสุดลง ประกาศและหนังสือแจงตามวรรคสอง ใหระบุชื่อ
บุคคลผูสนับสนุนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาหนึ่งแสนบาทข้ึนไปดวย 

มาตรา 65 ทุกเดือน ใหพรรคการเมืองประกาศรายชื่อผูบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
อ่ืนใดท่ีมีมูลคาตามท่ีคณะกรรมการกําหนดแตตองไมนอยกวาหาพันบาท ใหประชาชน ทราบเปนการ
ท่ัวไปพรอมท้ังวัตถุประสงคของการบริจาค และใหแจงนายทะเบียนทราบตามแบบ หลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดดวย การประเมินมูลคาของสิ่งท่ีไดรับบริจาคตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดใหแกพรรคการเมือง มี
มูลคาเกินสิบลานบาทตอพรรคการเมืองตอปมิได และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเปนนิติบุคคล การบริจาค
เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดใหแกพรรคการเมืองไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหา
ลานบาท ตองแจงใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนทราบในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว 
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได  

มาตรา 67 หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา พรรค
การเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือสมาชิกผูใดไดรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยผูบริจาคประสงคจะบริจาคใหเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจกรรม ของพรรค
การเมือง ตองแจงใหพรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับ และให พรรค
การเมืองออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดเปนหนังสือ ใหแก
ผูบริจาคเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรค
หนึ่ง หมายความรวมถึงการดําเนินงานทางการเมือง ของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด สมาชิก หรือผูสมัครรับเลือกตั้งดวย  

มาตรา 68 ภายใตบังคับมาตรา 65 และมาตรา 67 นับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใหมี การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประกาศใชบังคับแลวจนถึงวันเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดไดรับ 
บริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคารวมกันแลวเกินหนึ่งหม่ืนบาทตอวัน โดยผูบริจาค 
ประสงคจะบริจาคใหเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น
หรือ ของพรรคการเมืองหรือเพ่ือใชในการเลือกตั้ง ตองแจงใหคณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับ
แตวันท่ีไดรับ บริจาคตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด ถาสิ่งของท่ีไดรับบริจาคตามวรรคหนึ่งไมอาจ
นําสงพรรคการเมืองไดหรือเปนของสดเสียได ใหผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นแจงใหพรรคการเมืองทราบ
เพ่ือบันทึกมูลคาของสิ่งนั้นไวเปนคาใชจายในการหาเสียง เลือกตั้งของผูสมัครผูนั้น ในกรณีท่ีผูสมัคร
รับเลือกตั้งผูใดมีเหตุสงสัยวาเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีตนไดรับ เปนไปเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือเพ่ือใชในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือเปนสิ่งของตามวรรค
สองหรือไม ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัย ซ่ึงคณะกรรมการตองวินิจฉัย ใหแลวเสร็จภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง  
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มาตรา 69 ผูเสียภาษีเงินไดซ่ึงมิใชนิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการ ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาประจําป ใหรัฐนําเงินท่ีตนไดเสียภาษีไวไปอุดหนุนพรรคการเมืองท่ีตนระบุพรรคใด 
พรรคหนึ่งปละหารอยบาทได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
ใหกรมสรรพากรจัดทํารายชื่อพรรคการเมืองท่ีไดรับการระบุตามวรรคหนึ่งพรอมจํานวนเงิน ท่ีแตละ
พรรคการเมืองจะไดรับการอุดหนุนจากการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งท้ังหมดสงใหนายทะเบียน และ
โอนเงินดังกลาวใหกองทุนภายในเดือนกันยายนของทุกปเพ่ือโอนตอใหพรรคการเมืองท่ีไดรับอุดหนุน 
ตามมาตรานี้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการและกรมสรรพากรจะไดตกลงกัน  

มาตรา 70 ผูบริจาคเงินแกพรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินท่ีบริจาคไปหักเปนคาลดหยอน 
หรือรายจายเพ่ือการบริจาคตามท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากรไดตามจํานวนท่ีบริจาคแตไมเกินหนึ่ง
หม่ืนบาท สําหรับบุคคลธรรมดา และไมเกินหาหม่ืนบาท สําหรับนิติบุคคล วิธีการขอหักคาลดหยอน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด เพ่ือประโยชนในการหักคาลดหยอน ใหถือ
วาการสนับสนุนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ตามมาตรา 64 เปนเงินบริจาคตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา 71 ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปดบัญชีกับธนาคาร
พาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และใหหัวหนาพรรคการเมืองแจง
หมายเลขบัญชี ของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินท่ีเปดบัญชีของทุกบัญชีใหนายทะเบียนทราบภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ี เปดบัญชีดังกลาว  

มาตรา 72 หามมิใหพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวา มีแหลงท่ีมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

มาตรา 73 หามมิใหขาราชการการเมืองใชสถานะหรือตําแหนงหนาท่ีเรี่ยไรหรือชักชวน ใหมี
การบริจาคใหพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไมรวมถึงการท่ี 
ขาราชการการเมืองผูนั้นเขารวมกิจกรรมตามมาตรา 64 โดยมิไดกระทําหรือมีสวนกระทําการ อันเปน
การตองหามนั้น  

มาตรา 74 หามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน อ่ืนใด
จาก (1) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย (2) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจหรือกิจการ
หรือจดทะเบียนสาขาอยูใน หรือนอกราชอาณาจักร (3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมี
บุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุนหรือเปนผูถือหุน เกินกวารอยละสี่สิบเกา ในกรณีท่ีเปนบริษัทมหาชน
จํากัดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหพิจารณาตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัทดังกลาว หุนท่ีไมปรากฏชื่อผูถือหรือถือโดยตัวแทน ของบุคคลท่ีไมเปดเผยชื่อ ใหถือวาเปน
หุนท่ีถือโดยผูไมมีสัญชาติไทย (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจาก
ตางประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงค ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยหรือซ่ึงมี
ผูจัดการหรือกรรมการเปนบุคคล ผูไมมีสัญชาติไทย (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีไดรับ
บริจาคเพ่ือดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะ
บุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) (6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ความในวรรคหนึ่งไมใช
บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ดังกลาวท่ีมิใชเพ่ือดําเนินกิจกรรม
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ทางการเมือง มาตรา 75 บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตามมาตรา 74 จะบริจาคเงิน ทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดใหแกพรรคการเมืองหรือสมาชิกเพ่ือดําเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรม ทางการเมืองมิได  

มาตรา 76 หามมิใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือกิจการท่ีรัฐ ถือ
หุนใหญ บริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดใหแกพรรคการเมืองหรือเขารวมกิจกรรม ตาม
มาตรา 64 กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงกิจการท่ีรัฐเปนหุนสวนหรือถือหุนอยูเปน
จํานวน มากท่ีสุดในบรรดาผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนรายอ่ืน ๆ หรือมีจํานวนถึงหนึ่งในสามของ
หุนสวนหรือ หุนท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับวัด หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือการศาสนา และองคกรทางศาสนาไมวาจะมีสถานะเปนนิติบุคคลหรือไมดวย โดย
คณะกรรมการจะกําหนดใหใชบังคับ กับนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือนิติ
บุคคลท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร มาแบงปนกันดวยก็ได  

มาตรา 77 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเก่ียวกับการบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
อ่ืนใด ใหแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการมี
อํานาจ กําหนดมาตรการและวิธีการท่ีจําเปนใหพรรคการเมืองปฏิบัติเพ่ือใหการรับบริจาคของพรรค
การเมือง เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย เปดเผยและตรวจสอบได และใหมีหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของการบริจาคแกพรรคการเมือง รวมท้ังใหมีอํานาจออกคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือใหพรรค
การเมือง ปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง ใหพรรคการเมืองมีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของ
คณะกรรมการ 

 

2.9 กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 
 

มาตรา 78 ระบุวา ใหมีกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองกองทุนหนึ่งในสํานักงาน มี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมือง การใหการศึกษาแก 
ประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบัน ทาง
การเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณทางการเมืองรวมกัน และสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินการ 
อยางแทจริงและการดําเนินการอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายกําหนด กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน 
ดังตอไปนี้  

(1) เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณท่ีโอนมาตามมาตรา 147  
(2) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจาย  
(3) เงินท่ีไดรับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา 69  
(4) เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
(5) เงินและดอกเบี้ยท่ีเรียกคืนจากผูซ่ึงตองรับผิดในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมอันเนื่องจาก 

การเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  
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(6) เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีพรรคการเมืองไดมาโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

(7) เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีตกเปนของกองทุนตามมาตรา 95 และมาตรา 125 
(8) เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีผูมอบให แตกองทุนจะรับมอบเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
อ่ืนใดจากบุคคลตามมาตรา 74 มิได (9) ดอกผลและรายไดท่ีเกิดจากเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอ่ืน
ใดของกองทุน เงินตาม (3) ใหจัดสรรใหพรรคการเมืองท่ีผูเสียภาษีเงินไดแสดงเจตนาไวตามท่ีอธิบดี 
กรมสรรพากรแจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา 69 เงินของกองทุนใหใชไดเฉพาะเพ่ือการอันเปน
วัตถุประสงคของกองทุนและตามท่ีบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มาตรา 79 
ทรัพยสินของกองทุนเปนทรัพยสินของแผนดินไมอยูในความรับผิด แหงการบังคับคดี และผูใดจะยก
อายุความข้ึนเปนขอตอสูมิได  

มาตรา 80 ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีและอํานาจในการควบคุมดูแลการดําเนินการ และการ
ใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในการจัดสรรเงินสนับสนุน
แกพรรคการเมือง การบริหาร และควบคุมดูแลกองทุน ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีแทน ประกอบดวย ประธาน กรรมการการเลือกตั้ง เปนประธาน
กรรมการ กรรมการการเลือกตั้งซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน 
ผูแทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน เปนกรรมการ และใหนายทะเบียน
เปนกรรมการและเลขานุการ วาระการดํารงตําแหนง เบี้ยประชุม การพนจากตําแหนงของกรรมการ
กองทุนผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนมีองคประกอบไมครบตามวรรคสองไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการ
กองทุนปฏิบัติหนาท่ีตอไปได โดยใหถือวาคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการ เทาท่ีมีอยู  

มาตรา 81 ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหคณะกรรมการกําหนดวงเงิน ท่ีจะ
จัดสรรเปนเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองสําหรับปงบประมาณถัดไป ประกอบดวย  

(1) เงินท่ีไดรับจากกรมสรรพากรตามมาตรา 69  
(2) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายตามมาตรา 78 (2) ไมนอยกวารอยละหาสิบแตไมเกิน 

รอยละเจ็ดสิบ  
(3) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา 78 (4) ไมเกินรอยละหาสิบ  
(4) เงินท่ีไดรับจากการเรียกคืนตามมาตรา 78 (5) ท่ีไดรับในปงบประมาณกอนหนานั้น ไม

เกินรอยละเจ็ดสิบ  
(5) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหตามมาตรา 78 (8) ถาผูมอบใหระบุวัตถุประสงควาใหแก 

พรรคการเมืองหรือเพ่ือการอ่ืน ใหนํามาจัดสรรตามท่ีผูมอบใหระบุวัตถุประสงคไว ถาผูมอบใหมิได
ระบุ วัตถุประสงคไว ใหนํามาจัดสรรไมเกินรอยละเจ็ดสิบ  

(6) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา 78 (9) ไมเกินรอยละแปดสิบ  
มาตรา 82 เงินกองทุนดังตอไปนี้ ใหนํามาจัดสรรเพ่ือใชจายเพ่ือการบริหารกองทุน และการ

ดําเนินกิจการของคณะกรรมการและสํานักงานเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการอันเปนวัตถุประสงค 
ของกองทุน รวมท้ังคาใชจายในการชําระบัญชีตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเรียกเก็บ  

(1) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายตามมาตรา 78 (2) ไมเกินรอยละสามสิบ  
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(2) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา 78 (4) ไมเกินรอยละหาสิบ  
(3) เงินหรือทรัพยสินตามมาตรา 78 (6)  
(4) เงินหรือทรัพยสินตามมาตรา 78 (7)  
(5) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา 78 (9) ไมเกินรอยละยี่สิบ 
(6) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหท่ีระบุใหแกคณะกรรมการหรือสํานักงาน หรือไมเกินรอยละ 

สามสิบของเงินท่ีมีผูมอบใหโดยมิไดระบุวัตถุประสงค การใชจายเงินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ กําหนด แตการนําไปใชเพ่ือการเดินทางไป
ตางประเทศไมวาในกรณีใด ๆ จะกระทํามิได เงินท่ีเหลือจากการใชจายของทุกป ใหนําสงคืนเขา
กองทุน 

มาตรา 83 การจัดสรรเงินตามมาตรา 81 ใหแกพรรคการเมือง ใหดําเนินการ ตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ (1) เงินจัดสรรตามมาตรา 81 (1) ใหจัดสรรใหพรรคการเมืองตามท่ีผูเสียภาษีไดระบุไว (2) 
รอยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (1) ใหจัดสรรใหตามจํานวนเงินคาบํารุง พรรคการเมืองท่ีพรรค
การเมืองไดรับ โดยแตละพรรคการเมืองใหไดรับตามอัตราสวนระหวางจํานวนเงิน คาบํารุงพรรค
การเมืองท่ีทุกพรรคการเมืองไดรับรวมกันในปท่ีผานมาตอจํานวนเงินคาบํารุงท่ี พรรคการเมืองนั้น ๆ 
ไดรับมาในปท่ีผานมา แตเงินท่ีจัดสรรใหตองไมเกินเงินคาบํารุงพรรคการเมืองท่ี พรรคการเมืองนั้น
ไดรับจากสมาชิกในปท่ีผานมา (3) รอยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (1) ใหจัดสรรใหตามคะแนน
เสียงท่ีพรรคการเมือง ไดรับจากการเลือกตั้งท่ัวไปสําหรับปถัดจากปท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไป โดยแตละ
พรรคการเมืองใหไดรับ ตามอัตราสวนระหวางคะแนนเสียงท่ีทุกพรรคการเมืองไดรับรวมกันตอ
คะแนนเสียงท่ีพรรคการเมืองนั้น ไดรับ สําหรับปอ่ืนใหจัดสรรใหพรรคการเมืองตามสัดสวนท่ีพรรค
การเมืองทุกพรรคไดรับการจัดสรร ตามอัตราสวนเงินบริจาคท้ังหมดตามมาตรา 69 ตอเงินท่ีพรรค
การเมืองนั้นไดรับ (4) รอยละยี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (1) ใหจัดสรรตามจํานวนสาขาพรรค
การเมือง โดยแตละพรรคการเมืองใหไดรับตามอัตราสวนระหวางจํานวนสาขาพรรคการเมืองของทุก
พรรคการเมือง รวมกันในปท่ีผานมาตอจํานวนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น ๆ ในปท่ี
ผานมา (5) ในกรณีท่ีตองมีการจัดการเลือกตั้งใหมอันเปนผลจากการกระทําของสมาชิก ของพรรค
การเมืองใด เม่ือไดวงเงินท่ีจะตองไดรับจากการจัดสรรใหพรรคการเมืองนั้นตาม (1) (2) (3) และ (4) 
แลว ใหหักจํานวนเงินท่ีคณะกรรมการยื่นฟองใหสมาชิกผูนั้นชดใชคืนออกจากเงินจัดสรร ของพรรค
การเมืองและสงคืนเขากองทุนกอน ถาภายหลังมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดปรากฏวาผูนั้นไมตองรับผิด 
หรือรับผิดนอยกวาท่ีคณะกรรมการยื่นฟอง ใหคณะกรรมการกองทุนจายเงินคืนใหแกพรรคการเมือง
นั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด ถาเงินท่ีจัดสรรใหมีไมพอใหดําเนินการหักจาก 
เงินจัดสรรในปตอ ๆ ไปจนครบ ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิพรรคการเมืองท่ีจะไลเบี้ยเอาจากสมาชิกท่ีตองรับผิด 
ตามคําพิพากษา ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดมิไดดําเนินการตามมาตรา 23 และเม่ือคณะกรรมการได
แจงเตือนแลว ยังมิไดปฏิบัติตาม คณะกรรมการอาจลดจํานวนเงินท่ีจะจัดสรรใหพรรคการเมืองนั้น 
ตามหลักเกณฑและ เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ไดเงินท่ีเหลือจากการจัดสรรใหสงคืนเขากองทุน  

มาตรา 84 เงินท่ีพรรคการเมืองไดรับการจัดสรรตามมาตรา 83 ใหใชเพ่ือประโยชน ในการ
หาเสียงเลือกตั้ง การจัดทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา 23 การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิก ใหมีคุณภาพและ
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คุณธรรมอันดีงาม และการสงเสริมความรูแกสมาชิกและประชาชนในทางการเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ กําหนด 
และเม่ือใชไปเพ่ือการใดแลว ใหจัดทํารายงานใหคณะกรรมการทราบทุกสามเดือนนับแตวันท่ี ไดรับ
การจัดสรร ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด แตจะนําไปใชจาย ตามมาตรา 
88 ไมได เพ่ือประโยชนในการดําเนินงาน พรรคการเมืองจะสงรายละเอียดการใชจายเงินใหนาย
ทะเบียน ทราบกอนก็ได ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวาการใชจายเงินรายการใดไมเปนไปเพ่ือประโยชน 
ตามวรรคหนึ่ง ใหแจงใหพรรคการเมืองทราบ คณะกรรมการจะกําหนดใหพรรคการเมืองใชเงินท่ีไดรับ
จัดสรรตามวรรคหนึ่งแตละดาน ตามสัดสวนท่ีกําหนดก็ได พรรคการเมืองจะใชจายเงินท่ีไดรับตาม
วรรคหนึ่งไปเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหาร พรรคการเมืองหรือเพ่ือจางบุคลากรของพรรคการเมือง
หรือคาใชจายอ่ืนทํานองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดมิได เวนแตเปนเงินท่ีไดรับตามมาตรา 
83 (4) แตการใชจายเงินนั้นจะตอง เปนไปเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง
เทานั้น ใหสํานักงานจัดใหมีการติดตามประเมินผลการใชจายเงินท่ีไดรับการจัดสรรใหเปนไปตามวรรค
หนึ่ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 85 ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวาพรรคการเมืองใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไป ตามท่ี
กําหนดในมาตรา 84 หรือไมเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแจงใหพรรคการเมืองแกไขการใชจายในเรื่องนั้น ของปถัดไป 
และในการนี้ คณะกรรมการอาจเรียกเงินคืน หรือลดการจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา 83 ในปถัดไป
ดวยก็ได ถานายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา 84 แลวปรากฏวาเปนการรายงานดวย
ขอความ อันเปนเท็จท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมรายงานภายในเวลาท่ีกําหนด ใหนายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบ ของคณะกรรมการเรียกเงินคืนจากหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมือง และใหงด การจัดสรรเงินอุดหนุนในปถัด ๆ ไป จนกวาจะชําระคืนครบถวน  

มาตรา 86 ใหคณะกรรมการจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิก ไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรค โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของ
แตละพรรคการเมือง เพ่ือดําเนินการตามมาตรา 23 หรือเพ่ือแถลงผลงานของพรรคการเมืองอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี คณะกรรมการ
กําหนด  

ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามท่ี 
คณะกรรมการกําหนด 

 

2.10 การใชจายของพรรคการเมืองไทย 
 

มาตรา 87 เงินและทรัพยสินของพรรคการเมืองตองนําไปใชจายเพ่ือดําเนินกิจกรรม ทาง
การเมืองของพรรคการเมือง คาใชจายเก่ียวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และ
คาใชจายในการบริหารพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองเปดเผยคาใชจายในการโฆษณาหรือ
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ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม ของพรรคการเมืองไมวาในรูปแบบใด ใหสมาชิกและประชาชน
ทราบเปนการท่ัวไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 88 ในกรณีท่ีพรรคการเมือง ผูบริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลใดใหเงิน ทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดแกสมาชิกซ่ึงดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวาโดยทางตรง หรือ
ทางออม และไมวาจะใหเปนประจําหรือเปนครั้งคราว ถาการใหหรือรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
อ่ืนใดนั้นไมเปนความผิดตามมาตรา 144 หรือมาตรา 149 แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหพรรค
การเมือง ผูบริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น แลวแตกรณี แจงใหนายทะเบียนทราบถึง การใหเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีนายทะเบียน กําหนด และ
ใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปดวย หามมิใหสมาชิกซ่ึงดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลใดโดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมาย เวน
แตเงินท่ีไดมีการแจงไวตามวรรคหนึ่ง มาตรา 89 ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมือง ท่ีจะตองตรวจสอบ และควบคุมมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคการเมืองไปใชจาย
เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไว ในมาตรา 84 มาตรา 87 และมาตรา 88 
 

2.11 การสิ้นสุดของพรรคการเมืองไทย 
 

มาตรา 90 ระบุวา พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเม่ือ  
(1) สิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองตามมาตรา 91  
(2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92 
(3) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด 9 การควบรวมพรรคการเมือง มาตรา 91 พรรค

การเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองเม่ือ  
(1) ไมแกไขขอบังคับใหถูกตองหรือครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา 17 วรรค

สาม หรือไมสามารถดําเนินการตามมาตรา 33 (1) หรือ (2) ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
(2) ภายหลังจากท่ีไดรับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงตามท่ี

กําหนด ในมาตรา 33 (1) ติดตอกันเกินเกาสิบวัน  
(3) ภายหลังจากท่ีดําเนินการครบตามมาตรา 33 (2) มีจํานวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม

ถึง ภาคละหนึ่งสาขาเปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป (4) ไมมีการประชุมใหญพรรคการเมืองหรือไมมี
การดําเนินกิจกรรมใดทางการเมือง เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งปโดยมิไดมีเหตุอันจะอางไดตาม
กฎหมาย (5) ไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งท่ัวไปสอง
ครั้ง ติดตอกันหรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน (6) มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย (7) พรรคการเมืองเลิกตามขอบังคับ เม่ือปรากฏตอนายทะเบียนหรือมี
ผูแจงตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ถาเห็นวามีกรณีท่ีเปนเหตุใหพรรคการเมืองสิ้นสภาพ ตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ถาคณะกรรมการเห็นวามีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน ใหคณะกรรมการประกาศการ
สิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีเชนนี้ ใหพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ



64 

 

 

ตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ในกรณีท่ีหัวหนาพรรคการเมืองท่ีถูกประกาศวาสิ้น
สภาพตามวรรคสองไมเห็นดวยกับ การประกาศของคณะกรรมการตามวรรคสอง ใหยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยภายใน สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือ
ประโยชนในการคุมครองสมาชิกท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหถือวาการสิ้นสภาพ ของพรรค
การเมืองตามมาตรานี้ เปนการถูกยุบพรรคการเมือง  

มาตรา 92 เม่ือคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาพรรคการเมืองใดกระทําการ อยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น  

(1) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญ  

(2)  กระทําการ อันอาจ เปนปฏิป กษต อการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  

(3) กระทําการฝาฝนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 
มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 (4) มีเหตุอันจะตองยุบพรรคการเมืองตามท่ีมี
กฎหมายกําหนด เม่ือศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไตสวนแลว มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาพรรค
การเมืองกระทําการ ตามวรรคหนึ่ง ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น  

มาตรา 93 เม่ือปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา 92 ใหนาย
ทะเบียนรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน พรอมท้ังเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณา ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด ในการยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 92 คณะกรรมการจะยื่นคํารองเอง หรือจะมอบหมายใหนายทะเบียนเปนผูยื่น
คํารองและดําเนินคดีแทนก็ได และเพ่ือประโยชน ในการดําเนินคดี นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะขอใหอัยการสูงสุดชวยเหลือ ดําเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จนกวาจะเสร็จสิ้นก็ได ในกรณีท่ีเห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งใหพรรคการเมืองระงับการกระทํา
ใดไวเปนการชั่วคราว ตามคํารองขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี 
ก็ได  

มาตรา 94 เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียน ประกาศ
คําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อ ชื่อยอ หรือภาพ
เครื่องหมาย ของพรรคการเมืองซํ้า หรือพองกับชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองท่ี
ถูกยุบนั้น หามมิใหผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบและถูกเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเพราะเหตุดั งกลาว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองข้ึนใหม หรือเปน
กรรมการบริหาร พรรคการเมืองหรือมีสวนรวมในการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมอีก ท้ังนี้ ภายใน
กําหนดสิบปนับแตวันท่ี พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ  

มาตรา 95 ในกรณีท่ีพรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมท้ัง
เอกสาร เก่ียวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือ
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ยุบ และให สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงจาก นายทะเบียน ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีไมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ดังกลาวใหขยาย เวลาไดอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันโดยแจงใหคณะกรรมการทราบ ใหหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งยังคงตอง ปฏิบัติหนาท่ีอยูจนกวา
การชําระบัญชีจะแลวเสร็จ แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมือง ท่ีสิ้นสภาพหรือ
ยุบมิได 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจใชจายเงินของพรรคการเมืองหรือจําหนาย
ทรัพยสิน ของพรรคการเมืองเพ่ือนําเงินมาเปนคาใชจายในการชําระบัญชีได ในกรณีท่ีพรรคการเมือง
นั้นไมมีเงิน หรือทรัพยสินเพียงพอกับคาใชจายในการชําระบัญชี ใหคณะกรรมการสั่งจายเงินจาก
กองทุนตามท่ี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินแจงใหทราบ ในการชําระบัญชีเม่ือไดหักหนี้สินและ
คาใชจายแลวยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหโอนใหแก องคการสาธารณกุศลตามท่ีระบุไวในขอบังคับ 
ถาในขอบังคับไมไดระบุไวใหทรัพยสินท่ีเหลือนั้น ตกเปนของกองทุน ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวน จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัท
จํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีของพรรคการเมืองดวย โดยอนุโลม 
 

2.12 การควบรวมพรรคการเมืองไทย 
 

มาตรา 96 ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมี สมาชิก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได  

มาตรา 97 การควบรวมพรรคการเมืองใหกระทําไดเฉพาะเปนการรวมกันเพ่ือจัดตั้ง เปน
พรรคการเมืองใหม  

มาตรา 98 ในการควบรวมพรรคการเมืองตามมาตรา 97 ใหพรรคการเมืองท่ีจะรวมกัน ขอ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง เม่ือท่ีประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง
เห็นชอบใหรวมกันแลว ใหหัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนพรรค
การเมืองละสิบคน ประชุมรวมกันเพ่ือดําเนินการ รางขอบังคับของพรรคการเมืองท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม 
เม่ือไดดําเนินการตามวรรคสองแลว ใหดําเนินการจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางสมาชิก ของทุก
พรรคการเมืองท่ีจะรวมกัน เพ่ือประชุมตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 10 และดําเนินการขอ จด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 11 การเรียกประชุมตั้งพรรคการเมืองตองแจงใหสมาชิก 
ของพรรคการเมืองท่ีจะรวมกันทราบกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวันและใหดําเนินการตอไป ตาม
บทบัญญัติวาดวยการจัดตั้งพรรคการเมือง  

มาตรา 99 เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 17 แลว ให
คณะกรรมการมีคําสั่งใหพรรคการเมืองเดิมท่ีรวมเขากันเปนอันสิ้นสุดลง โดยใหสมาชิกพรรคการเมือง
เดิม เปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมท่ีจัดตั้งข้ึน และใหบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด 
ของพรรคการเมืองเดิมโอนไปเปนของพรรคการเมืองใหมตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
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พรรคการเมืองในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง การ
สิ้นสุด และการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 

2.13 พรรคการเมืองที่มีลักษณะโดดเดนในประเทศไทย 

พรรคการเมืองไทยในปจจุบันมีหลากหลาย และมีแนวคิดรวมไปถึงนโยบายตาง ๆ อันจะ
นําไปสูการไดเปนผูจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตกระนั้นพรรคการเมือง
อันมีลักษณะท่ีโดดเดนมีเพียงสองพรรคเทานั้น ท่ีผลัดกันข้ึนมาจัดตั้งรัฐบาล คือ พรรคประชาธิปตย 
และพรรคเพ่ือไทย การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะพรรคการเมืองขนาดท่ีมีใหญ โดยอิงจาก
จํานวนสมาชิก และฐานคะแนน หรือพรรคท่ีเขาไปเปนรัฐบาล โดยผูวิจัยไดเลือกพรรคท่ีจะศึกษา คือ 
1.พรรคประชาธิปตยและ2.พรรคเพ่ือไทยซ่ึงมีรายละเอียดและขอมูลพรรคดังนี้  

2.13.1 พรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตย (Democrat Party) กอตั้งข้ึนเม่ือป 2489 
เปนพรรคการเมืองท่ีมีอายุยืนยาวท่ีสุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(http://www.democrat.or.th/th/about/history/) พรรคประชาธิปตย  ไดจดทะเบียนตาม
กฎหมาย และยังดําเนินการอยูในปจจุบัน สมาชิกพรรคประชาธิปตยท่ีแจงตอนายทะเบียนพรรค
การเมืองไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนท้ังสิ้น 2,874,860 คน และมีสาขาพรรค
ประชาธิปตย จํานวน 195 สาขา นับแตวันกอตั้งพรรคจนถึงปจจุบันมีหัวหนาพรรคมาแลวรวม 7 คน 
ในจํานวนนี้ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของไทย 4 คน คือ พันตรีควง อภัยวงศ ผูกอตั้งและหัวหนา
พรรคคนแรก ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 4 สมัย หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี 4 สมัย นายชวน หลีกภัย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 2 สมัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 1 สมัย สวนทางดานอุดมการณของพรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตยมี
อุดมการณ 10 ประการ ดังนี้ (1) พรรคจะดําเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์ (2) พรรคจะดําเนินการเมืองดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตตอประชาชน (3) พรรคจะดําเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพ่ือความ
ศักดิ์สิทธิ์แหงรัฐธรรมนูญ และเพ่ือเปนเยี่ยงอยางแกอนุชน รุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (4) พรรคจะไมสนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะ
เปนระบบและวิธีการของรัฐบาลใด ๆ  (5) พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนินการในทองถ่ินใหมากท่ีสุด เทาท่ีจะ
ทําไดเนื่องจากความใกลชิด ขององคกรในทองถ่ินมีมากกวาสวนกลาง (6) พรรคมีจุดประสงคท่ีจะใหคนไทยมี 
ท่ีทํากิน ท่ีอยูและอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล แตมิไดละเลยท่ีจะคํานึงถึงประโยชน
สวนรวม (7) พรรคเชื่อวา การแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งท่ีจําเปน ในกิจการท่ีเห็นวาการแทรกแซงจะเปน
ประโยชนแกสวนรวม เชน กิจการสาธารณูปโภค (8) พรรคจะสงเสริมและรักษาไวซ่ึง การศึกษา, ศาสนา, 
สาธารณสุขและสาธารณูปการ, ศิลป, วรรณกรรม, จารีต ประเพณี, ธรรมเนียมอันดีของชาติ และความปลอดภัย
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ของประชาชน (9) พรรคเชื่อวา การปองกันประเทศนั้น ตองอาศัยการกอใหเกิดความรวมมือพรอมเพรียง ของ
ประชาชนผูเปนเจาของ ประเทศ และจะตองใหมีการบํารุง กําลังหลัก คือ กองทัพใหทันสมัยท้ังคุณภาพ และ
ปริมาณเทาท่ีจะเหมาะสมแกแผนการ ทางยุทธศาสตร และนโยบายทางการเมือง (10) พรรคจะสงเสริม
สัมพันธภาพระหวางประเทศ  

เม่ือวิเคราะหอุดมการณของพรรคประชาธิปตยท้ัง 10 ประการ สามารถท่ีจะจําแนกออกได 3 หัวขอ
ใหญ ๆ ดังนี้ (เชาวน สุดลาภา, อางแลว, หนา 109-111) 1) อุดมคติทางการเมือง พรรคประชาธิปตยไม
สนับสนุนระบอบเผด็จการ ไมวาจะเปนรูปแบบใด ๆ และไมสนับสนุนวิธีการแหงเผด็จการ 2) อุดมคติทาง
เศรษฐกิจ พรรคประชาธิปตยมีนโยบายเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและการสืบมรดก แตไมละเลยท่ีจะ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 3) อุดมคติทางสังคม พรรคมีนโยบายเคารพ และรับรองฐานะครอบครัว และมี
จุดประสงคท่ีจะใหคนไทยทุกคนมี ท่ีกิน ท่ีอยู และอาชีพตามอัตภาพ  ทางดานนโยบายของพรรค
ประชาธิปตย พรรคประชาธิปตย มีนโยบายหลัก 3 ประการ ดังนี้  1. ครอบครัวตองเดินหนา (1) 
ไฟฟาฟรีถาวร สําหรับผูใชไมเกิน 90 หนวยตอเดือน (2) จัดการปญหายาเสพติดอยางเด็ดขาด จัดตั้ง
กองกําลังพิเศษ 2,500 นาย (3) มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ทุกคนทุกเดือน (4) โครงการ
บานม่ังคง (ซอมแซม จัดสาธารณูปโภค และสรางบานใหม) ของชุมชนแออัดในเมืองและหมูบานท่ัว
ประเทศ (5) บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรีอยางมีคุณภาพ(6) เพ่ิมเงินทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําเพ่ือ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 250,000 คน (7) พัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพในทุกพ้ืนท่ี 2. เศรษฐกิจ
ตองเดินหนา (1) เพ่ิมเงินกําไรอีกรอยละ 25 จากโครงการประกันรายไดเกษตรกร (ชาวนา ชาวไร
ขาวโพด ชาวมันสําปะหลัง) (2) ข้ึนคาแรงข้ันต่ํารอยละ 25 ในเวลา 2 ป พรอมพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน จากตนกลาอาชีพ สูตนกลาธุรกิจ (3) จัดโฉนดชุมชนใหเกษตรกรมีท่ีทํากินอีก 250,000 คน 
บนท่ีดินของรัฐ (4) ปรับโครงสรางหนี้นอกระบบ เพ่ือลดภาระดอกเบี้ย และสรางโอกาสใหมแกชีวิต
ของประชาชนใหครบ 1 ลานคน (4) ขยายประกันสังคมสําหรับเกษตรกร และแรงงานนอกระบบให
ครอบคลุม 25 ลานคน เพ่ือรับเงินชดเชยรายไดเม่ือเจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และบําเหน็จชรา
ภาพ (5) จัดใหมีบํานาญประชาชนหลังอายุ 60 ป โดยรัฐรวมสมทบในกองทุนการออมแหงชาติ 3. 
ประเทศตองเดินหนา (1) รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เชื่อมคุณหมิง ภาคอีสานสูภาคใตเชื่อมตอไปยัง
มาเลเซียเพ่ือพัฒนาการคาการลงทุน และการทองเท่ียว (2) พลิกโฉมเมืองทองเท่ียวตลอดชายฝงทะเล
ภาคใต และแหลงทองเท่ียวท่ัวประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยเปน “มนตรเสนหแหงเอเชีย” (The 
Rhythm of Asia) ดวยเงินลงทุน 10,000 ลานบาทตอป  (3) สรางแหลมฉบังใหเปนเมืองทาสมบูรณ
แบบ (Harbor City) พรอมรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพ แหลมฉบัง และระยอง และเครือขายโลจิ
สติกดวยเงินลงทุนกวา 100,000 ลานบาท (4) ขยายบรอดแบนดแหงชาติ 3G อินเตอรเน็ทชุมชน สู
ทุกตําบลท่ัวประเทศ ภายใน 4 ป (5) พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือสรางสินคา และบริการบน
พ้ืนฐานวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยท่ีเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม (6) สรางเขตเศรษฐกิจเกษตร
พิเศษ เพ่ือจัดระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตรท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ และมูลคา
สูง (7) เดินหนาตอในการบริหารจัดการแหลงน้ําท่ัวประเทศ ขยายพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ิมปริมาณน้ํา
อุตสาหกรรม และขยายประปาชุมชน 

2.13.2 พรรคเพ่ือไทย พรรคเพ่ือไทย (Pheu Thai Party) จดทะเบียนจัดตั้ง เม่ือวันท่ี 20 
กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมี นายบัณจงศักดิ์ วงศรัตนวรรณ เปนหัวหนาพรรคคนแรก และ 

http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8911
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8915
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http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8924
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8918
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8918
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8925
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8925
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8911
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8911
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8911
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8916
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8926
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8926
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8927
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8927
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8927
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8928
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8928
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8928
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8929
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8929
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8929
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8929
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8918
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8918
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8918
http://www.democrat.or.th/th/policies/detail.php?ID=8918
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https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
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กิจเลิศไพโรจน เปนเลขาธิการพรรคคนแรก (https://th.wikipedia.org/wiki/พรรคเพ่ือไทย) 
สํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยูท่ี 1770 อาคารไอเอฟซีที ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย10310 ซ่ึงเปนท่ีทําการเดิมของพรรคไทยรักไทย และพรรค
พลังประชาชน (ยายมาจากอาคารนวสร ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพมหานคร และ 626 อาคาร บีบีดี บิลดิง ซอยจินดาถวิล ถนนพระรามท่ี 4 แขวงมหา
พฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500) และสํานักงานสาขาพรรคแหงแรก ตั้งอยูท่ีจังหวัด
พิจิตร ซ่ึงเปนสาขาพรรคพลังประชาชนเดิม อุดมการณของพรรคเพ่ือไทย คือ “เจตจํานงของปวงชนชาว
ไทย คือ เจตจํานงของพรรคเพ่ือไทย” (http://www.politicalbase.in.th/index) ท้ังนี้พรรคเพ่ือ
ไทยยังมีวัตถุประสงค อีก 7 ประการ คือ (http://www.ptp.or.th/page/policy) 1) พรรคเพ่ือไทย 
จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหเปนพรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา และทุกสาขาอาชีพ โดยมี
นโยบายการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางแหงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  

2) พรรคเพ่ือไทย จะเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา โดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา 
อาชีพ และไมเลือกวาประชาชนนั้นจะอยูในองคกรใด เวนแตบุคคล หรือองคกรนั้น ๆ เปนปฏิปกษตอ
ความม่ันคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

3) พรรคเพ่ือไทย จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือรักษาผลประโยชนของประชาชนชาว
ไทย และประเทศชาติเปนหลัก  

4) พรรคเพ่ือไทย จะคงไวและเสริมสรางสัมพันธไมตรีกับประชาชนทุกประเทศท่ัวโลก โดยไม
มีการแบงแยกวาเปนชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด  

5) พรรคเพ่ือไทย จะสงเสริมการดําเนินกิจกรรมในทางการเมือง โดยเปดโอกาสใหประชาชน
ทุกหมูเหลาและทุกสาขาอาชีพ เขามามีสวนรวมเสียสละและรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองดวยความเสมอภาค  

6) พรรคเพ่ือไทย จะสงเสริมใหประชาชนชาวไทยมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและ
หนาท่ีของตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย อยางถองแท  

7) พรรคเพ่ือไทย จะสงเสริมการสรางระบบพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของ
ปวงชนชาวไทย ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมิใหมีการ
ผูกขาดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง ทางดานนโยบายของพรรคเพ่ือไทย 
พรรคเพ่ือไทยมีนโยบาย 14 ประการ ดังนี้  

1) นโยบายการเมือง นโยบายทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยนั้น มุงเนนเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ดวยความจงรักภักดี สรางความเขมแข็งแกสถาบันชาติ ทํานุบํารุงเสริมสรางสถาบัน
ศาสนา และรักษาไวซ่ึงการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ทุกยางกาวแหงการดําเนินงานทางการเมืองของพรรคจักธํารงไวซ่ึงความสมบูรณของบูรณภาพแหง
อาณาเขตอันเปนราชอาณาจักรไทย และความเปนเอกราชท้ังหมดท้ังปวงของประเทศอธิปไตยแหง
ความเปนชาติไทย เพ่ือใหเกิดความเจริญแกชาติบานเมือง และความสมบูรณพูนสุขอันจะเกิดมี เกิด
เปน แกปวงชนชาวไทยทุกคน พรรคเพ่ือไทยจักวางรากฐานแหงความเปนประชาธิปไตยใหเกิดแก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%92%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%92%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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สังคมไทย สงเสริมใหประชาชนไดพัฒนาองคความรูในระบอบประชาธิปไตยใหเขาใจในหมูประชาชน 
ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาชาติ
บานเมือง ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยทุกคน ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนชาวไทยยึดม่ันและ
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันเปนหัวใจสําคัญของการอยูรวมกันในชาติ พรรคเพ่ือไทยจัก
วางรากฐานแหงความเปนประชาธิปไตยใหเกิดแกสังคมไทย สงเสริมใหประชาชนไดพัฒนาองคความรู
ในระบอบประชาธิปไตยใหเขาใจในหมูประชาชน ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาของระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาชาติบานเมือง ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนชาวไทย
ทุกคน ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนชาวไทยยึดม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันเปนหัวใจสําคัญของ
การอยูรวมกันในชาติ  

2) นโยบายดานการบริหาร พรรคเพ่ือไทยมีนโยบายในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการ
บริหารท่ีสําคัญคือ ปรับเปลี่ยนกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการ
ปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานของหลักการการมีสวนรวมของประชาชน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและสาธารณชน การพัฒนาระบบราชการ เปนนโยบายการ
บริหารท่ีมีความสําคัญเรงดวน พรรคมีเจตนารมณท่ีจะพัฒนาระบบราชการตอเนื่องจากการปฏิรูป
ราชการเม่ือ พ.ศ. 2546 เพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผูปฏิบัติและควบคุม มาเปน
ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอยางแทจริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ ไดแก การปฏิบัติหนาท่ีอยางมีหลักการสม
เหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได การสรางความโปรงใสเปดเผยของระบบราชการ 
โดยเฉพาะความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการท่ีสามารถ
คาดคะเนผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการท่ีมี
ลักษณะของการปกครอง มาเปนการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความรวมมือ
ของหนวยราชการทุกหนวย ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทําใหระบบ
ราชการมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน มีโครงสรางท่ีกระชับเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใหมี
ความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากข้ึน มีความรวดเร็วตอการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนยิ่งข้ึน มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสรางนวัตกรรมการทํางาน
อยางประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได เนนการพัฒนาท้ังคนและ
ระบบ โดยใหงานบริการสาธารณะสิ้นสุดท่ีระดับชุมชนใหมากท่ีสุด พรรคมุงใหขาราชการมีทัศนคติท่ี
เอ้ือตองานบริการประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ไมยึดถือกฎระเบียบจนสรางความเดือดรอน
แกประชาชน มีความหวงแหนทรัพยสินสาธารณะ มีความซ่ือสัตยขยันอดทน มีขวัญกําลังใจ และมี
ภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดท้ังการริเริ่มระบบราชการท่ีเนนการจัดจาง โดยการ
ทําสัญญาท่ีสามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความม่ันคงบนพ้ืนฐาน
ของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะ นโยบายการกระจายอํานาจการบริหาร พรรคจะ
สงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนทองถ่ิน โดยจะตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บ
รายไดของทองถ่ิน ตองมีการกระจายอํานาจทางการคลังใหกับทองถ่ินใหสามารถจัดการบริหาร
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งบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละทองถ่ิน รวมถึงการมีอิสระในการ
จัดการดานงบประมาณของทองถ่ิน การแสวงหารายไดและการจัดการทรัพยสินของทองถ่ิน  

3) นโยบายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม พรรคเพ่ือไทยมีนโยบายในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของการบริหารท่ีสําคัญคือ ปรับเปลี่ยนกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ดวยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานของหลักการการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและสาธารณชน การพัฒนาระบบราชการ เปน
นโยบายการบริหารท่ีมีความสําคัญเรงดวน พรรคมีเจตนารมณท่ีจะพัฒนาระบบราชการตอเนื่องจาก
การปฏิรูปราชการเม่ือ พ.ศ. 2546 เพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผูปฏิบัติและ
ควบคุม มาเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอยางแทจริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ ไดแก การปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
หลักการสมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได การสรางความโปรงใสเปดเผยของระบบ
ราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการท่ี
สามารถคาดคะเนผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการ
ท่ีมีลักษณะของการปกครอง มาเปนการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความ
รวมมือของหนวยราชการทุกหนวย ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทํา
ใหระบบราชการมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน มีโครงสรางท่ีกระชับ
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยใหมีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากข้ึน มีความรวดเร็วตอการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนยิ่งข้ึน มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสรางนวัตกรรมการทํางาน
อยางประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได เนนการพัฒนาท้ังคนและ
ระบบ โดยใหงานบริการสาธารณะสิ้นสุดท่ีระดับชุมชนใหมากท่ีสุด พรรคมุงใหขาราชการมีทัศนคติท่ี
เอ้ือตองานบริการประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ไมยึดถือกฎระเบียบจนสรางความเดือดรอน
แกประชาชน มีความหวงแหนทรัพยสินสาธารณะ มีความซ่ือสัตยขยันอดทน มีขวัญกําลังใจ และมี
ภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดท้ังการริเริ่มระบบราชการท่ีเนนการจัดจาง โดยการ
ทําสัญญาท่ีสามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความม่ันคงบนพ้ืนฐาน
ของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะ นโยบายการกระจายอํานาจการบริหาร พรรคจะ
สงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนทองถ่ิน โดยจะตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บ
รายไดของทองถ่ิน ตองมีการกระจายอํานาจทางการคลังใหกับทองถ่ินใหสามารถจัดการบริหาร
งบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละทองถ่ิน รวมถึงการมีอิสระในการ
จัดการดานงบประมาณของทองถ่ิน การแสวงหารายไดและการจัดการทรัพยสินของทองถ่ิน  

4) นโยบายพลังงาน พรรคเพ่ือไทยไดตระหนักถึงวิกฤตการณน้ํามัน อันเปนภาวการณท่ีกําลัง
การผลิตน้ํามันของโลกเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยูในระดับสูง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
โลกเราในเวลานี้ไมอาจอยูในสถานะท่ีจะพ่ึงพาน้ํามันเปนแหลงใหพลังงานหลักในระยะยาวอีกตอไป 
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ปญหาวิกฤตการณน้ํามันท่ีเกิดข้ึนไดสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ท่ีตองพ่ึงพาพลังงานนําเขารวมถึง
ประเทศไทย พรรคจึงเล็งเห็นความจําเปนท่ีประเทศไทยควรเตรียมนโยบายการพัฒนาแหลงพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการทดแทนน้ํามัน ยุทธศาสตรการแกปญหาพลังงานของพรรคเพ่ือไทย ไดมี
การกําหนดเปาหมายหลัก คือการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชยใหเพ่ิมมากข้ึน โดย
เนนเทคโนโลยีดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน พรรคยังเล็งเห็นการสรางความม่ันคงดานพลังงาน มุงเนนการปรับประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางพลังงานของภูมิภาค นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานองค
ความรูทางดานเชื้อเพลิงและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก โดยการสงเสริมความรวมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค พรรคมีแนวทางในการวางโครงสรางระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหมเพ่ือ ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาการบริหารดานคุณภาพ ระบบวางแผนยุทธศาสตร 
ระบบวิธีปฏิบัติงาน และระบบบริหารบุคคล  

5) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมถือเปนปญหา
หลัก ท่ีสงผลกระทบกับพ่ีนองชาวไทยทุกคน โดยท่ีปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเรื้อรัง จากอดีตสู
ปจจุบันตลอดจนถึงอนาคต สังคมไทยสวนใหญยังมิไดตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมวา แทจริงแลวตนเหตุของปญหาเริ่มจากมนุษยทุกคน การแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีถูกตอง
คือการแบงแนวทางในการแกปญหาท้ังระดับตนเหตุและปลายเหตุ พรรคจะสงเสริมการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน สงเสริมเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีปาไม โดย
การจัดการการปลูกปาถาวรอยางเปนระบบ โดยเริ่มตนทําจากภาครัฐและขอความรวมมือจาก
ภาคเอกชน สงเสริมใหการอยูรวมกันของชุมชนและพ้ืนท่ีปาไมเปนไปโดยถูกตอง มีการดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูและความ
เขาใจอยางถูกตองในปญหาภาวะโลกรอน ผลกระทบ และวิธีการดําเนินการแกไขปญหาภาวะโลก
รอน รวมถึงการรวมมือในการดําเนินการกับนานาประเทศเพ่ือแกไขภาวะโลกรอน ปฏิรูปการจัดการ
ปญหาน้ําทวม และภัยแลง ท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป และตองแกปญหาทุกป ใหเปนการแกปญหา
แบบยั่งยืนและถาวร และปองกันไมใหเกิดปญหาเหลานี้ซํ้าแลวซํ้าอีก โดยสงเสริมหนวยงานท่ีบริหาร
ระบบการจัดการทรัพยากรน้ํารับเปนผูดําเนินงาน จัดทําแผนแมบทการฟนฟูทรัพยากรดิน การ
อนุรักษทรัพยากรดินสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด กาซ NGV ไบโอดีเซล 
พรอมท้ังรณรงคใหลดปริมาณการใชน้ํามัน มีนโยบายในการสงเสริมการปลูกพืชผลการเกษตรในกลุม
พลังงาน เชน มันสําปะหลัง ออย ถ่ัวเหลือง หรือสบูดํา สงเสริมการพัฒนาการใชพลังงานทางเลือก
อยางจริงจังใหเปนรูปธรรม เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน  

6) นโยบายเกษตร เกษตรกรรมเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงนอกจากเปน
ภาคเศรษฐกิจมูลฐานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจรากหญา เกษตรกรรมยังเปนวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและมรดกอันมีคุณคาท่ีตกทอดกันมาของชาวไทยแตโบราณ พรรคมีนโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนการรักษาคุณคาและสรางเสริมมูลคาเพ่ิมภาคเกษตรกรรมดวยการปฏิรูปโครงสรางการผลิต
จากเดิม ไปสูเกษตรกรรมท่ีสงเสริมการปลูกพืชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค พืชเพ่ือผลิตพลังงาน
ทดแทน การปรับพ้ืนท่ีการเกษตรใหเหมาะสมกับประเภทของพืชเศรษฐกิจ สงเสริมการใช
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เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรรมท่ีใชน้ํานอย การสรางมูลคาเพ่ิมดวยอุตสาหกรรมการเกษตรโดย
ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางรากฐานของระบบเกษตรกรรม อันเปนภาคการ
ผลิตพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ใหแข็งแกรงมีความยืดหยุนตอความ
ผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก ดวยแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพ่ือความเปนอยูท่ี
ดีข้ึนและความม่ังคงของเหลาพ่ีนองเกษตรกรอยางแทจริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7) นโยบายการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของประชาชนไทย คือ หัวใจของทางออกในทุก
ปญหาของการพัฒนาประเทศ พรรคเพ่ือไทยเล็งเห็นวาการศึกษา คือ หัวใจสําคัญของทุกองคาพยพ
แหงการพัฒนาในทุกภาคสวน การวางรากฐานโครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษาสูสังคมไทย จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาใหระบบการศึกษาไทย มีคุณภาพและความม่ันคงยั่งยืน เปน
โครงสรางหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช เชน Video 
Conference, One-Laptop-per Child, Course Ware ฯลฯ เนนการใหทุนการศึกษา และการกูยืม
เงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือแบงเบาภาระผูปกครองและชวยใหเด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสไดเรียนตอ 
รวมท้ังสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู ดวยปญญาอยางแทจริง ไมใชมีแตความรูเพียง
เทานั้น นอกจากนี้ยังเนนการเสริมสรางวินัยแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสูวินัยแหงปญญาตอยอดถึงการ
ใชปญญา มาพัฒนาสูความคิดท่ีสรางสรรค นําพาความเจริญกาวหนาสูสังคมไทย มีความจําเปนท่ีตอง
เขาใจใหถึงหลักเกณฑแกนแทของปรัชญาทางการศึกษา คือ การเรียนรูและการศึกษาเกิดข้ึนไดทุกท่ี
ในทุกวินาทีของชีวิต พรรคเพ่ือไทยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางการศึกษา โดยการ
เรงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทาง
การศึกษาใหไดมาตรฐาน และมีความเทาเทียมกันของโอกาส ท่ีจะเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย อันเปนปจจัยสําคัญท่ี
จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตาง ๆ ของประเทศใหไดมีมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษา ให
กระจายสูบุคลากรของชาติในทุกภาคสวน รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาให
ทันสมัย โดยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในทุก ๆ ดานแหงองคความรู และขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึง
วิทยาการแขนงตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของสถานการณโลกปจจุบัน เพ่ือใหระบบ
การศึกษาของไทย สามารถกาวนําสูประชาชนใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู สังคมอุดมปญญา สังคม
แหงเหตุและผล สังคมแหงความรูเทาทันสถานการณ และท่ีสุดนั้นเพ่ือประชาชนชาวไทยจะเปนผูท่ี
รูเทาทันพลวัตแหงสถานการณท่ีทันทวงที  

8) นโยบายวัฒนธรรม และความนิยมในความเปนชาติ พรรคเพ่ือไทยมีความมุงม่ันท่ีจะเนน
ใหเยาวชนไทย และพ่ีนองประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม และเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของชาติไทยมาแตอดีตกาล พรรคมีนโยบาย
ดําเนินการโครงการวัฒนธรรมนําไทย เพ่ือสงเสริมใหพ่ีนองชาวไทยมีความภูมิใจและรักษาไวซ่ึง
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือใหเกิดความรูสึกของความนิยมในชาติ รักชาติ ไมใชคลั่งชาติ 
และภาคภูมิใจในความเปนคนไทย แตเขาใจโลกและความเชื่อมโยงของโลก รวมท้ังพลวัตรท่ีเกิดอยาง
รวดเร็ว เม่ือวัฒนธรรมอันดีงามและคานิยมท่ีเหมาะสมและถูกตองเหลานี้ ถูกปลูกฝงลงในจิตสํานึก
ของปวงชนชาวไทยทุกคน ความสามัคคี ความสมัครสมาน ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และความรัก
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ในความเปนชาติไทยท่ีมีอยูในจิตสํานึกของประชาชนคนไทยทุกคน จะสงเสริมใหเกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาชาติไปสูความทัดเทียมและความเปนผูนําในเหลาอารยะประเทศ  

9) นโยบายสาธารณสุข พรรคเพ่ือไทยมีนโยบายท่ีชัดเจน ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ท้ัง 3 ดาน คือ สุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปญญา 
(Intellectual Health) โดยจะเรงรัดการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพท้ังในภาครัฐและเอกชน สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
ใหมีคุณภาพและพอเพียงตอภารกิจ รวมท้ังจัดใหมีการกระจายบุคลากรท่ีเหมาะสม ขยายงาน
สาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองคกรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให
มีความรูและบทบาทในการสงเสริมเวชศาสตรเชิงปองกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ ขยายผลใหประชาชนมีความรูความเขาใจในพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 
สงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมท้ังการปองกันโรค ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ
รายแรง รวมท้ังการควบคุมปองกันการแพรระบาดโรคเอดสในกลุมเสี่ยงทุกกลุม ดูแลรักษาและพัฒนา
ศักยภาพของผูติดเชื้อ ผูปวย ครอบครัวและชุมชน ใหรูจักการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง เฝา
ระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ใหอยูใน
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพลานามัยท่ี
สมบูรณแข็งแรงดวยการออกกําลังกาย อันเปนการลดตนทุนของการแกปญหาสุขภาพในระยะยาว
ของประเทศ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ใหท่ัวถึงทุกกลุมผูรับบริการและขยายประเภท
ของการเจ็บปวย ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีทันสมัย และ
คุมคาตอการใหบริการมาใชใหแพรหลาย และใหความสําคัญตอการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทยกับการบริการสาธารณสุขอยาง
จริงจัง ท้ังนี้ เ พ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยใหได
มาตรฐานสากล รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทย และการใชภูมิปญญาทองถ่ินใน
การแพทยใหเปนมาตรฐานและใหไดรับการรับรอง  

10) นโยบายดานแรงงานการสรางงานและสวัสดิการสังคม พรรคเพ่ือไทยตระหนักถึงปญหา
แรงงานและการวางงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน อันเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
พรรคมีนโยบายการสรางตําแหนงงาน โดยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจน
การสนับสนุนการสงออกใหเปนการขยายฐานผลิต เพ่ือใหเกิดความเจริญเติบโตในธุรกิจและฐานการ
จางงานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนแกนในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีบทบาท
สําคัญในการดึงเงินทุนจากตางประเทศเขาสูประเทศ ซ่ึงจะเปนสวนเสริมสรางสภาพคลองใหกับระบบ
และเปนกลไกสําคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตออกสูภาคตาง ๆ ของประเทศ เพ่ือ
รองรับการจางงานในแตละทองถ่ิน นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายเรงสงเสริมการฝกทักษะพัฒนาอาชีพ
สําหรับแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแรงงานใหเปนแรงงานท่ีมีทักษะ ฝมือ และคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
รายไดในภาคการจางของแรงงานฝ มือ เปนยุทธศาสตร ในการเ พ่ิมศักยภาพของแรงงาน
ภายในประเทศ และพรรคมีนโยบายในการสงเสริมแรงงานท่ีมีทักษะฝมือเหลานี้ออกไปสูภาคบริการ
ตาง ๆ ภายนอกประเทศ เพ่ือสงเสริมศักยภาพแรงงานไทยสูตลาดแรงงานโลก ท้ังนี้เพ่ือเปนการ
กระตุนการนําเขาเม็ดเงินจากภายนอกสูภายในประเทศ พรรคจะผลักดันใหเกิดระบบสวัสดิการสังคม 
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ท่ีครอบคลุมและยุติธรรมแกผูท่ีสงเงินประกันสังคมใหแกภาครัฐในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนเรงรัด
กฎหมายเก่ียวกับแรงงานสวัสดิการสังคม และแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมประเภท
ตาง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพของสิทธิประโยชนแกผูประกันตนกับกองทุนประกันสังคมใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัว รวมถึงพรรคมีแนวทางเสริมสรางระบบประกันการวางงาน ใหเกิด
ประสิทธิภาพ และแกไขกฎหมายดานแรงงานใหเกิดความเปนธรรม พรรคเพ่ือไทยมีนโยบายบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว โดยการใชระบบบริหารงานทะเบียนและลดข้ันตอนความยุงยากของการขอ
อนุญาตของแรงงานตางดาว รวมถึงการจัดระเบียบและขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษดานแรงงาน ท้ังนี้เพ่ือ
เสริมสรางความม่ันคงแกแรงงานในทุกประเภท เพ่ือใหไดมาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด  

11) นโยบายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พรรคเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตั้งแตวิทยาศาสตรพ้ืนฐานเพ่ือชีวิตประจําวันระดับชาวบาน วิทยาศาสตรเพ่ือการ
ประกอบอาชีพทํากิน วิทยาศาสตรประยุกต จนถึงวิทยาศาสตรกาวหนา จึงจําเปนตองมีนโยบายเรง
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ สงเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานการวิจัยและพัฒนา อาทิเชน ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมดิ
เทค ออโตเมชั่นเทคโนโลยี และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือใหเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ท้ังในดาน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเอ้ือ
ประโยชนตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี 
การรับการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับการถายทอดทักษะ รวมไปถึงการใหการคุมครอง
ตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพ่ือประโยชนตอชุมชนท้ังในทาง
สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใชประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพ ใหบังเกิดประโยชน
สูงสุดแกประเทศชาติและชุมชนทองถ่ินตางๆ อยางเปนธรรมและสมดุล สงเสริมและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การอนุรักษอยางเปนธรรม โดยยึดหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืน ยึดม่ันในหลักการของการแกไข
ปญหามลพิษตาง ๆ ท่ีกําหนดใหผูใดกอความเสียหายเปนผูรับผิดชอบ โดยบังคับใชกฎหมายตอการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการปองกันมิใหเกิดมลพิษอยางจริงจัง รวมท้ังสนับสนุนบทบาทของ
ชุมชนและองคกร พัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมกับรัฐในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษรวมกัน 
สงเสริม การใชเทคโนโลยีท่ีสะอาดและปราศจากมลภาวะ ใหมีบทบาทตอการดํารงชีวิตใหมากข้ึน 
รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือลดการพ่ึงพา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไมจําเปน  

12) นโยบายการตางประเทศ พรรคมุงเนนนโยบายการตางประเทศท่ีเปนมิตรกับนานา
ประเทศ มุงม่ันเสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศในการดําเนินงานดานการเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเปนท่ีเชื่อม่ันของนานาประเทศ ยึดม่ันตอ
พันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ ความรวมมือระหวางประเทศ
และความรวมมือตางๆ ซ่ึงไทยเปนภาคีสมาชิกท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี สนับสนุนการแกปญหา
ประชาคมโลกดวยวิธีการสันติ รวมท้ังการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและกับนานาชาติท้ัง
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ในระดับภูมิภาคและระดับโลก สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน ใหความรวมมือ
ในการแกปญหา เพ่ือเสริมสรางความใกลชิดระหวางกัน สนับสนุนการจัดทําขอตกลงการคาเสรีใน
กรอบพหุภาคีและทวิภาคีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนสูงสุดเปนสําคัญ 
ประเทศไทยตองมีความสัมพันธกับนานาประเทศ ไมวาจะเปนในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ซ่ึงใน
ปจจุบันทุกประเทศมีความเก่ียวพันกันท้ังในแงของเศรษฐกิจ การเมือง และความม่ันคง การกระทําสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งยอมมีผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งไปดวย และจะตองเปนสิ่งท่ีนานาประเทศใหการยอมรับจึงจะ
มีการพัฒนาความสัมพันธกับนานาประเทศไดเปนอยางดี ฉะนั้น การพัฒนาประเทศใหไปสูความเปน
สากลหรือเปนท่ียอมรับของนานาประเทศจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
เชนกัน พรรคจะดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก โดยการสงเสริมการขยายสัมพันธไมตรี และ
ความสัมพันธกับนานาประเทศ ท้ังดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เสริมสรางมิติความสัมพันธระหวางประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการคาระหวางประเทศให
เขาถึงประชาชนในระดับรากหญา สนับสนุนและสงเสริมกรอบความรวมมือ (ACMECS) อิระวดี-
เจาพระยา-แมน้ําโขง เสริมสรางความเขมแข็งระดับภูมิภาค สงเสริมใหคนไทยมีบทบาทสําคัญในเวที
โลกและองคกรตางๆ ระดับโลก ขยายความชวยเหลือเพ่ือนบาน (NEDA)  

13) นโยบายการพัฒนาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พรรคเพ่ือไทยมีความเชื่อม่ัน
อยางยิ่งวาทรัพยากรมนุษย คือปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ การพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ตองเริ่มจากการพัฒนารากฐานทางอารมณและสติปญญาใหเขาใจใน
เหตุและผล ตลอดจนความสําคัญของการศึกษา และการรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและทันสมัย เพ่ือ
ปรับใหคนในสังคมไทยเปนสังคมอุดมปญญา และเหตุผล เนนระบบการฝกอบรม Training ในระดับ
หมูบานและชุมชน Training ใหผูใชแรงงาน เพ่ือเพ่ิมความชํานาญ เพ่ิมโอกาสและรายไดท่ีมากกวา
คาจางข้ันต่ํา ตลอดจนสงเสริมการ Training ในระดับอาชีพและข้ันสูง เม่ือชาวไทยมีมาตรฐานของ
สังคมอุดมปญญา ท่ีพัฒนาคนจากภาคสวนของอารมณ กระตุนใหเกิดความอยากเรียนรู การรับรู
ขอมูลขาวสารท่ีดี ถูกตองและทันสมัย จะนําไปสูการประมวลทางความคิด ใหเกิดการพัฒนาในดาน
สติปญญาใหยอมรับในความมีเหตุและมีผล เม่ือนั้นสังคมไทยจะมีความม่ันคงและเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
นอกเหนือจากการมีเหตุมีผลของคนในสังคม อันเปนสวนประกอบท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีจะกอใหเกิดการเคารพ
สิทธิของการอยูรวมกันของมนุษย การพัฒนาจากรากฐานทางปญญา จะนํามาสูการพัฒนารากฐาน
ของการอยูรวมกันของบุคคล นับจากความเปนครอบครัวสูความเปนชาติ ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการ
ยอมรับในสิทธิของกันและกัน จะนําพาความสงบสุขมาสูสังคมไทย เพ่ือใหชาวไทยทุกคนมีความสุข มี
เกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเปนประชาชนคนไทย มีความอบอุน ความเอ้ืออาทรและเก้ือกูลเก่ียวพันกัน
ในสังคมไทย จากความเปนตัวตนสูคนรอบขาง จากคนรอบขางสูความเปนครอบครัว จากความเปน
ครอบครัวสูชุมชน จากความเปนชุมชนสูความเปนทองถ่ิน จากความเปนทองถ่ินสูภูมิภาค จากความ
เปนภูมิภาคสูความเปนหนึ่งเดียวของความเปนชาติ ความสุขสงบและสันติภาพจะกลับมาสูสังคมไทย
อีกครั้ง  

14) นโยบายคมนาคมการคมนาคมเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนทาง
บก ทางน้ํา หรือทางอากาศ การคมนาคมขนสงสินคา หรือผูคน จําเปนท่ีจะตองเขาถึงทุกพ้ืนท่ีใน
ประเทศไทย และจะตองเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะ
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สวนท่ีจะชวยสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจ มีความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว พรรคจะดําเนินการ
พัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางใหสะดวกและท่ัวถึงแกทุกพ้ืนท่ี ปรับปรุงระบบคมนาคมเดิมและสราง
ระบบคมนาคมใหม เพ่ือใหเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในดานเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ การดําเนิน
นโยบายโครงการระบบขนสงสาธารณะขนาดใหญ และใหสามารถเชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบานได
เปนการเพ่ิมเสนทางการขนสงสินคา และรองรับการทองเท่ียวในอนาคต ดําเนินนโยบายการจัดสราง
รถไฟฟา ใหครบทุกเสนทางครบท้ังระบบโดยเร็วท่ีสุด การคมนาคมขนสงทุกระบบตองเชื่อมถึงกันได
เปนอยางดี ไมวาจะเปนทางบก น้ํา หรือทางอากาศ พัฒนาสนามบินหลัก และสนามบินยอยในแตละ
ภูมิภาค ใหสามารถรองรับระบบการคมนาคมขนสง ท้ังสินคาและนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางในการคมนาคมติดตอของภูมิภาค ตลอดจนดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพการขนสงระหวางภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนาระบบลอจิสติกส ใหมีประสิทธิภาพและสราง
ระบบคลังสินคาประเภทตางๆ ใหเพ่ิมมากข้ึน โดยระบบลอจิสติกสจะถูกปรับโครงสรางท้ังหมดใหเปน 
Multi Model Transportation เชื่อมเปนโครงขาย ไมวาจะเปนคนหรือสินคา 

2.13.3 พรรคพลังประชารัฐ (https://www.thairath.co.th/content/1491261)  พรรค
พลังประชารัฐ ถือไดวาเปนพรรคการเมืองใหม กอตั้ง เม่ือ 2 มีนาคม 2018 มีสํานักงานตั้งอยูท่ี 130/1 
ซอยรัชดาภิเษก 54 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10990 ซ่ึงพรรคพลัง
ประชารัฐเปนพรรคการเมืองท่ีมีแนวทางชัดเจนในการสนับสนุน พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการ
เลือกตั้ง และเม่ือวันท่ี 8 กุมพาพันธ 2562 พลเอกประยุทธ จันโอชาก็ไดตอบรับเปนแคนดิเดตนายก 
ของพรรคพลังประชารัฐ พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายดังนี้ (https://www.pprp.or.th/page/2) 1) 
สงเสริมใหมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตองไมเปลี่ยน
รูปแบบของรัฐ 2) สรางความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 3) สรางความสามัคคี
ใหกับชนในชาติ 4) ไมครอบงําหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 5) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกของพรรคมีสวนรวมกับพรรคในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยและดําเนินกิจการตาง ๆ กับพรรค 6) สรางความสุข ความสงบ ให
ประชาชนกินอ่ิมนอนหลับอยูภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 7) เงินทุนประเดิม เงินคาสมัครสมาชิกพรรค เงินอุดหนุนจากพรรคการเมืองหรือเงินอ่ืน
ใด พรรคจะนํามาพัฒนาและสงเสริมสมาชิกของพรรคใหมีความรูในระบอบประชาธิปไตยและนํามา
ดําเนินกิจการภายในของพรรคเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของพรรคคณะกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชารัฐ มี ดร. อุตตม สาวนายน เปนหัวหนาพรรค และมีนายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ เปน
เลขาธิการพรรค 

พรรคพลังประชารัฐถือไดวาเปนพรรคการเมืองท่ีมีลักษณะโดดเดนและมาแรงพรรคหนึ่งใน
จํานวนหลายพรรค ซ่ึงพรรคพลังประชารัฐนั้นมีฐานเสียงมาจากกลุมท่ีสนับสนุนพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา แตกระนั้น ความแนนอนคือความไมแนนอน รัฐไทยอาจมีจุดเปลี่ยนผานหลังการเลือกตั้ง 
ก็เปนได สวนพรรคการท่ีโดดเดนพรรคตอไปไดแกพรรคดังตอไปนี้   
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2.12.4 พรรคอนาคตใหม พรรคอนาคตใหมเกิดข้ึนจากกลุมคนรุนใหมซ่ึงกอตั้งโดยนายธนา
ธร จึงรุงเรืองกิจ เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2561 ในการประชุมใหญของพรรคเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2561 ธนาธร จึงรุงเรืองกิจไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรคคนแรก และ รศ. ปยบุตร แสงกนกกุล ไดรับ
เลือกเปนเลขาธิการพรรคคนแรก (https://www.khaosod.co.th/politics/news_1137247) 
พรรคอนาคตใหมมีนโยบาย หลัก 8 ประการดังนี้นโยบายเสาหลัก 1) การตอตานการผูกขาด 2) 
พัฒนาการขนสงสาธารณะ 3) การสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การแกปญหาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน และ
การพักหนี้เกษตรกร 4) สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 6) สงเสริมการปกครองแบบโปรงใส 7) ยอมรับความ
หลากหลาย7) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 8) การเลิกการเกณฑทหาร และการปฏิรูปกองทัพ เปนตน 

 นอกจากนี้ยังมีพรรคการเมืองอีกหลายพรรคท่ีผูวิจัยมิไดกลาวถึง เชน พรรคพลังชาติไทย, 
พรรคประชาไทย, พรรคประชาชนปฏิรูป, พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน, พรรคประชาชาติ, 
พรรคชาวนาไทย, พรรคพัฒนาไทย, พรรคเครือขายประชาชนไทย, พรรคเศรษฐกิจใหม, พรรคพลัง
พลเมืองไทย, พรรคพลังธรรมใหม, พรรคไทยเอกภาพ, พรรคประชาภิวัฒน, พรรคสหประชาไทย, 
พรรคทางเลือกใหม, พรรคชาติพันธุไทย, พรรครักษแผนดินไทย, พรรคแผนดินธรรม, พรรคเพ่ือชาติ
ไทย, พรรคกรีน, พรรคประชานิยม, พรรคพลังสยาม, พรรคสยามธิปตย, พรรคของประชาชน, พรรค
พลังอีสาน, พรรครวมใจไทย, พรรคไทยศรีวิไลย, พรรคประชามติ, พรรคพลังไทยยุคใหม, พรรคไทย
รุงเรือง, พรรคเพ่ือสตรีไทย, พรรครากแกวไทย, พรรคน้ําใจไทย, พรรคไทยเสรีประชาธิปไตย, 
พรรคฅนสรางชาติ, พรรครวมไทยใหม, พรรคสามัญชน, พรรคสยามไทยแลนด, พรรคปฏิรูปประเทศ
ไทย, พรรคเห็นแกตัว, พรรคภาคีเครือขายไทย, พรรคพลังปวงชนไทย, พรรคพัฒนาประเทศไทย, 
พรรคไทยธรรม, พรรคพลังแรงงานไทย, และพรรคพัฒนาแผนดิน เปนตน 

 จะเห็นไดวารัฐไทยมีพรรคการเมืองท่ีหลากหลายแตพรรคท่ีโดดเดนและไดเขาไปจัดตั้งรัฐบาล
นั้น สลับกันไปมาไดแกพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปตย หรือไมก็ค้ันดวยการยึดอํานาจโดยทหาร 
ซ่ึงพรรคการเมืองไทยจะเขมแข็งไดนั้น ตองอาศัยหลักประชาธิปไตย คือการท่ีประชาชนสวนใหญ
สนับสนุนพรรคการเมือง นํามาซ่ึงการเลือกสมาชิกพรรคการเมือเพ่ือเขาไปจัดตั้งรัฐบาล นําไปสู
การเมืองแบบประชาธิปไตย

 



บทท่ี  3 

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มี

วัตถุประสงคคือ  1) ศึกษาการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 2) ศึกษาระบอการปกครองแบบประชาธิปไตย และ 3)

ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงในบทท่ี 3 นี้จะแยก

องคประกอบออกเปน 2 สวน อันไดแก 1. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และ 2. พรรคการเมืองใน

ตางประเทศ ซ่ึงมีประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 

 

3. ประวัติระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

 ระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยนั้น เปนระบอบการปกครองโดยประชาชน เพ่ือ

ประชาชน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดข้ึนในบางนครรัฐกรีกโบราณชวงศตวรรษท่ี 5 

กอนคริสตกาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเอเธนสหลังการกอการกําเริบเม่ือ 508 ปกอนคริสตกาล 

(http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greekdemocracy_01.shtml) ประชาธิปไตย

รัฐกรีกโบราณเปนแบบประชาธิปไตยโดยตรง กลาวคือประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสวนเก่ียวของ

โดยตรง แตในปจจุบันเปนแบบประชาธิปไตยโดยออม คือประชาชนใชอํานาจอธิปไตยผานตัวแทน 

โดยยึดหลักเสียงสวนมากเปนเกณฑตัดสิน 

 

3.1 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

3.1.1 ความหมายประชาธิปไตย 
 

อริสโตเติล (Aristotle) ใหความหมายเก่ียวกับคําวา “ระบอบประชาธิปไตย” คือระบอบการ

ปกครองท่ีเสรีชนและประชนชน ซ่ึงประกอบข้ึนโดยมีเสียงของประชาชนโดยสวนมากเปนผูมีอํานาจ

ในทางการเมือง สามารถจําแนกประชาธิปไตยออกได 7 ประเด็นดังนี้ (ธีรภัทร เสรีรังสรรค, 2556, 

หนา 113) 

 (1) อํานาจของประชาชน (2) สิทธิเสรีภาพ (3) ฉันทานุมัติ (4) การเปนตัวแทนจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน (5) การปกครองโดยเสียงสวนใหญ (6) รัฐบาลท่ีเปดเผยตรวจสอบได และ (7) 

สาธารณประโยชน 

จอหนล็อค (John Lock) (กวี อิศริวรรณ, 2530, หนา67) ไดใหความหมายเก่ียวกับการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยวา “การปกครองระบอกประชาธิปไตยเปนรูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด 



81 

 

อํานาจสูงสุดอยูท่ีประชาชน การใชอํานาจตาง ๆ ตองไดรับคํายินยอมจากประชาชน ในกระบวนการ

ตาง ๆ ตองดําเนินไปดวยอาศัยการมอบอํานาจจากประชาชน 

อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) (จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, 2545, หนา 289) 

ใหความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย” คือ รัฐบาลท่ีเปนของประชาชน เพ่ือประชาชน กลาวคือ 

การไดมาซ่ึงอํานาจรัฐ ตองมาจากประชาชน คือ สิทธิเสรีภาพเปนของประชาชน โดยการออกเสียง

ลงคะแนน จากประชาชน รัฐบาลเขาไปทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชน 

โยเซฟ ซุมปเตอร (Joseph Schumpeter) (ศิริพร เชาวลิต, 2557 หนา 11) ใหความหมายของ

คําวา “ประชาธิปไตย” คือ การจัดแจงสถาบันเพ่ือตัดสินใจทางการเมือง กลาวคือ การวางระเบียบ

สถาบันใหเปนไปเพ่ือประชาชน ในการใชมาตรการโดยประชาชน ไมวาจะเปนการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง การลงประชามติ เพ่ือใหตัวแทนเหลานั้น เขาไปตัดสินใจตาง ๆ ในทางการเมือง 

ทินพันธ นาคะตะ (2551, หนา 185-186) ไดอธิบายความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย” คือ

รูปแบบการปกครองอยางหนึ่ง อันยึดหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน อํานาจอธิปไตยนั้นแบง

ออกเปน 3 ประการคือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อํานาจท้ังสามประการ

นี้ ตองมีความผูกพันและเชื่องโยมกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย 

โดยผานตัวแทนมาทําหนาท่ีในการใชอํานาจ 

สรุปไดวา คําวาประชาธิปไตย คือ เปนกลไกลการปกครองท่ีดีท่ีสุดระบอบหนึ่ง หัวใจหลักใน

ระบอบประชาธิปไตยนี้ อยูท่ีประชาชน ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยสงตัวแทนไปทํา

หนาท่ีแทนประชาชน เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยรวม การสงตัวแทน หรือมอบอํานาจใหแก

ตัวแทน มีหลายประการเชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงประชามติ เปนตน  

 

3.2 ความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย  
 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความสําคัญหลายประการ ดังตอไปนี้  

1) ประชาชนเปนเจาของอํานาจประชาธิปไตย  

2) รัฐบาลไดอํานาจมาจากประชาชน  

3) ประชาชนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยางอิสระ  

4) สถาบันทางการเมือง มีการแขงขัน หรือวางนโยบายสาธารณะ เพ่ือประชาชน ทําเพ่ือ

ประชาชน เพ่ือใหไดมาซ่ึงคะแนนเห็นชอบจากประชาชน  

5) ประชาชนตองมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย ผานกลไกลตาง ๆ ท้ังโดยตรงและโดยออม  

6) รัฐบาลตองรับผิดชอบตอประชาชน ประชาชนมีสิทธิควบคุมตรวจสอบอํานาจรัฐตลอดเวลา  

7) รัฐบาลตองมีอํานาจอยูในขอบเขตท่ีจํากัด มีกระบวนการถวงดุลอํานาจ ซ่ึงกันและกัน  

8) อํานาจในการปกครองตองไมอยูในมือของคน ๆ เดียว  

9) หนาท่ีหลักของรัฐบาลคือสงเสริมดาน สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และภารดรภาพ  
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10) การตัดสินใจตองเปนไปตามหลักเสียงขางมาก กระนั้นตองคํานึงถึงเสียงขางนอย  

11) ประชาชนมีโอกาสเทาเทียมกันในดานตาง ๆ ทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน  

12) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยเทาทียมกันโดยมีรัฐเปนหลักประกัน  

13) ประชาชนมีสิทธิในการพูด การแสดงออก  

14) รัฐบาลตองใชหลักปกครองตามกฎหมายอยางเทาเทียม  

15) รัฐตองไมเลือกปฏิบัติ  

16) ชายและหญิงมีสิทธิโดยเทาเทียมกัน  

 

3.3 แนวคิดระบอบประชาธิปไตย 

 
การปกครองในระบอบการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยนั้น เปนรูปแบบท่ีปกครองโดย

ประชาชนเพ่ือประชาชน มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมาย เก่ียวกับระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตย สามารถจําแนกไดดังนี้  

กมล สมวิเชียร (2517, หนา 11) ไดกลาวถึงแนวคิดระบอบประชาธิปไตยวา เปนแนวคิด

อุดมการณของประชาธิปไตย คือการยึดม่ันวาเปนระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด เนื่องมาจากระบอบ

การปกครองรูปแบบประชาธิปไตย ประชาชนเปนผูใชสิทธิเลือกผูนําและเปลี่ยนผูนําได  

เสกสรรค ประเสริฐกุล (2548, หนา 51) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยวา แนวคิด

ประชาธิปไตยบรรจุอุดมคติทางการเมืองท่ีสําคัญ ของมนุษยไว 5 ประการคือ  

1) มีรัฐบาลมาจากความยินยอมของประชาชน  

2) ระบอบการปกครองท่ีฟงเสียงขางมาก แตคํานึกถึงเสียงขางนอย  

3) มีหลักการปกครองโดยนิติธรรม  

4) มีหลักการคํ้าประกันดานสิทธิมนุษยชาติ  

5) มีการสืบทอดอํานาจจากรัฐบาลหนึ่งไปสูรัฐบาลหนึ่งโดยสันติ 

จักรกริช ใจดี (2542, หนา 13-14) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับหลักประชาธิปไตยไว 4 ประการดังนี้  

1) การเลือกตั้งท่ีเสรี และเปนธรรม มีกลไกลท่ีสามารถควบคุมการปฏิบัติงานทางการเมืองได  

2) รัฐบาลมีความโปรงใส และตรวจสอบได  

3) สิทธิทางการเมืองและพลเมือง มีเสรีภาพโดยเทาเทียมกัน  

4) สังคมท่ีเปนประชาธิปไตย มุงประโยชนตอสาธารณะชน ทุกสมาคมจัดตั้งข้ึนโดยอิสระ โดย

ปราศจากการชี้นําหรือบงการจากรัฐบาล 

จุมพล หนิมพานิช (2544, หนา 170) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยวา ปจจัยท่ีมีผลตอ

ระบบการเมืองการปกครอง มี ท้ังปจจัยท่ี เปนนามธรรมและรูปธรรมรวมไปถึงปจจัยดาน

สภาพแวดลอม 
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สมเกียรติ วันทนะ (2544, หนา 178-189) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยวา เม่ือใด

ท่ีพูดถึงอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เม่ือนั้นตองเก่ียวกับประชาธิปไตย เพราะเปนสวน

หนึ่งของประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถจําแนก ได 7 ประการอันไดแก  

1) อํานาจของประชาชน คือหัวใจหลักในการปกครองรูปแบบประชาธิปไตย  

2) สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เปนพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย  

3) ฉันทานุมัติ คือการไดรับการยินยอมจากประชาชนโดยสวนใหญ ในดานกิจกรรมตาง ๆ  

4) การเปนตัวแทน คือประชาธิปไตยโดยตรง เพ่ือสงตัวแทนไปทําหนาท่ีแทนประชาชน หรือ

กลาวอีกแบบหนึ่งวา ประชาธิปไตยแบบตัวแทน  

5) การปกครองโดยเสียงขางมาก กลาวคือ การยึดเสียงขางมากเปนตัวตัดสิน เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล  

6) รัฐบาลท่ีเปดเผยและตรวจสอบได มีความสําคัญตอระบอบประชาธิปไตย คือประชาชน

สามารถตรวจสอบได  

7) สาธารณะประโยชน ในระบอบประชาธิปไตย ถือผลประโยชนโดยสวนรวม มีประชาชาเปน

หัวใจหลักในผลประโยชนนั้น ๆ รัฐสามารถเปนท่ีพ่ึงพิงตอประชาชนได  

อมร รักษาสัตยและคณะ (2543, หนา 37) ไดกลาวถึงแนวคิดของโรเบิรด ดารล (Robert 

Dahl) อันเก่ียวกับประชาธิปไตยวา ลักษณะท่ีสามรถจะจัดไดวาเปนประชาธิปไตยตองมีคุณลักษณะ 9 

ประการ ดังนี้  

1) การตัดสินใจของรัฐบาลนั้นตองเปนไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญอันประชาชนไดเลือกตั้ง

เจาหนาท่ีเหลานั้นเปนผูกําหนดรัฐธรรมนูญข้ึนมา  

2) เจาหนาท่ีตองมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนและมีความซ่ือสัตยสุจริต  

3) ประชาชนผูบรรลุนิติภาวะทุกคน ตองไปใชสิทธิเลือกตั้งเจาหนาท่ี  

4) ผูบรรลุนิติภาวะมีสิทธิท่ีจะไดรับการเลือกตั้งเปนเจาหนาท่ีในตําแหนงหนึ่งใดของรัฐบาล  

5) พลเมืองมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น โดยอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญและไมเปนภัยโดย

ถูกคุกคามทางการเมือง  

6) พลเมืองมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารอันหลากหลาย และไดรับความคุมครองโดยเทา

เทียม  

7) พลเมืองมีสิทธิ ในการจัดตั้งสมาคมหรือองคกรตาง ๆ รวมท้ังพรรคการเมืองและกลุม

ผลประโยชนตาง ๆ  

8) เจาหนาท่ีอันมาจากการเลือกตั้งสามารถใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญไดอยางเต็มท่ี ไมมีการขัด

ขวงจากนายทหารหรือขาราชการประจํา โดยมีสิทธิอิสระตามกรอบของรัฐธรรมนูญ  

9) รัฐบาลตองปกครองตนเองไดจริง ไมถูกกลุมอิทธิพล รวมท้ังองคกรภายนอกประเทศมาบีบ

บังคับได 
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จะเห็นไดวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความสําคัญยิ่ง วาการวาเปนรูปแบบการ

ปกครองท่ีดีท่ีสุด เพราะประชาชนสามารถท่ีจะเลือกตัวแทน และมีสิทธิ เสรีภาพตาง ๆ ตามกรอบแล

แบบแผนแหงรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย  

 

3.4 ประวัติพรรคการเมืองตางประเทศ 

 
3.4.1 ประวัติพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกา  

การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกามีรากฐานมาจากประวัติศาสตรการกอตั้งประเทศท่ีมีการ

อพยพการแสวงหาดินแดนใหมของกลุมคนท่ีเขามาตั้งถ่ินฐานชาวอังกฤษฝรั่งเศส และสเปนซ่ึงเปน

กลุมคนท่ีมีความหลากหลายโดยมีวัตถุประสงคในการเขามาในดินแดนแหงนี้แตกตางกันไปแตมีความ

ตองการอยูบนพ้ืนฐานเดียวกันคือความเปนอิสระในการปกครองตนเองรวมถึงการนับถือศาสนาการท่ี

อังกฤษกาวกายในเรื่องของการปกครองและการจัดเก็บภาษีจากชาวอาณานิคมอันเปนชนวนใหเกิด

สงครามเพ่ือการประกาศอิสรภาพจนในท่ีสุดชาวอาณานิคมสามารถประกาศอิสรภาพหลุดพนจากการ

เปนอาณานิคมของอังกฤษไดสําเร็จใน ค.ศ. 1776 (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 318-320) 

 หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาเผชิญกับปญหามากมายในการรวมประเทศทางดานการแบงแยก

อํานาจการปกครองระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐปญหาดานเศรษฐกิจแตก็สามารถแกไขปญหา

ไดเปนอยางดี สหรัฐอเมริกาเปนตนแบบของประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมใน

ประชาคมการเมืองโลกอยางมีเสถียรภาพมาจนถึงปจจุบันในระยะเริ่มแรกของรัฐอเมริกาปกครอง

ระบบสมาพันธเพ่ือใชในการปกครองแตไมประสบผลสําเร็จตอนหลังเปลี่ยนมาเปนระบอบระบบ

สหพันธรัฐโดยนับวามีความเหมาะสมและประสบผลสําเร็จมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องมาจนถึง

ปจจุบันกวาท่ีจะเปนสหรัฐอเมริกาเควินปจจุบันมีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองและมีเหตุการณ

สําคัญมากมายอาทิการทําสงครามการเมืองระหวางมลรัฐทางภาคเหนือกับมลรัฐทางภาคใตชวง ค.ศ. 

1861-1865 เปนสงครามท่ีกอความเสียหายใหกับชาวอเมริกันมากท่ีสุดในประวัติศาสตรของประเทศ

แมวาสงครามจะสิ้นสุดลงแลวสหรัฐอเมริกาก็ตองใชเวลาและตนทุนอีกมากมายในการเยียวยาและ

ฟนฟูสภาพสังคมใหกลับสูสภาวะปกติและกาวเขาสูการมีเอกภาพจนประสบผลสําเร็จเปนประเทศท่ี

พัฒนาแลวและเปนประเทศมหาอํานาจดานความม่ันคงของโลก (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2553, หนา 

38-40)  

แมวาจะมีท้ังคนท่ีรัก และคนท่ีเกลียดสหรัฐอเมริกา อันเปนผลจากนโยบายตางประเทศของ

สหรัฐอเมริกาดวยสวนหนึ่งจะเห็นไดวาการศึกษาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาควรสนใจนับตั้งแต

เริ่มตนการคนพบการกอตั้งอาณานิคมการประกาศเอกราชสงครามกลางเมืองพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวความคิดยุคจักรวรรดินิยมบนทางแหงการกาวข้ึนสูการเปนมหาอํานาจของโลกในยุคสิ้นสุด

สงครามเย็นโดยเฉพาะในยุคแผนดินกับการมาของคนอ่ืนเขาอาณานิคมยุคแรกหนานิคมของอังกฤษ
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ท้ัง 13 อาณานิคมชวงเวลากอนการประกาศอิสรภาพและไดรับเอกราชทางการทําสงครามปฏิวัติ

สมาพันธรัฐ สมัยเสกอีฟสมัย เจฟเฟอรสัน สมัยแจคสัน (Jackson) และยุคมุงตะวันตกและความ

แตกแยกเปนชวงเวลาในประวัติศาสตรท่ีมีความสําคัญ 

สหรัฐอเมริกาปกครองระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมสหพันธรัฐท่ีมีประธานาธิบดีเปนประมุข

และเปนหัวหนาฝายบริหารดวยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบงเขตการปกครองเปน 50 

มลรัฐ รัฐธรรมนูญกําหนดแบบสภาคูแบงเปนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาสภาเรียกวา สภาคองเกรส 

สภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนสวนวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของแตละ

รัฐมลรัฐ 2 คนรวมหลายคนรัฐธรรมนูญท่ีสุดในโลก รัฐธรรมนูญมีพัฒนาการมาจากการเคลื่อนไหวใน

การวัดและการประกาศอิสรภาพจากสหรัฐราชอาณาจักร ค.ศ.1176 โดยการจากการประชุมท่ีเรียกวา

คอนติเนลชั่น คองเกรส ซ่ึงมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาแปลบทบัญญัติแหง

สมาพันธรัฐนี้กอใหเกิดปญหาหลายอยาง เชน ตองถามหนี้สินของสมาพันธรัฐปญหารัฐบาลกลางไมมี

อํานาจซ่ึงเปนแรงผลักดันใหมีการประชุมรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีเมืองฟลาเดลเฟย ในการราง

รัฐธรรมนูญไดมีผูเสนอแผนการตาง ๆ หลายแผน แผนในท่ีประชุมไดยอมรับแผนการเวอรจิเนียซ่ึง

กําหนดใหมีการเพ่ิมอํานาจรัฐบาลกลาง และใหรัฐบาลการปกปองเสรีภาพและความเปนอยูของ

ประชาชนแตละมลรัฐใหสัตยาบันจนครบ 13 รัฐ ใน ค.ศ. 1790 มีผลบังคับใชโดยสมบูรณรัฐธรรมนูญ

สหรัฐอเมริกามีเนื้อหาสาระสําคัญโดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของรัฐแบงออกเปน 2 สวน คือ อํานาจ

รัฐบาลกลาง และอํานาจของมลรัฐ โดยยึดหลักการสําคัญ คือ การแบงแยกอํานาจออกเปน 3 ฝาย 

คือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ หลักสําคัญอีกประการหนึ่งคือหลักการถวงดุลอํานาจโดยใหท้ัง

อํานาจท้ัง 3 ฝายมีระบบการตรวจสอบถวงดุลซ่ึงกันและกันแตไมมีการแบงแยกอํานาจจากกันโดย

เด็ดขาด 

อํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจท่ีสําคัญตามหลักการถวงดุลในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม

โดยมีหนาท่ีเก่ียวกับการบัญญัติกฎหมาย และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหาร

กฎหมายเปนกติกาหรือกฎระเบียบเพ่ือวางแนวทางเพ่ือปฏิบัติใหประชาชนดํารงชีวิตอยางสันติสุขและ

ดํารงความยุติธรรมของสังคมการใชอํานาจนิติบัญญัติดําเนินการโดยฝายสถาบันนิติบัญญัติซ่ึงแบง

ออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับชาติและระดับมลรัฐ ท้ัง 2 ระดับมีความสัมพันธกันตามท่ีรัฐธรรมนูญ

กําหนด โดยสถาบันนิติบัญญัติ และระดับชาติ คือ สภาคองเกรสจะมีอํานาจมากกวา สภาคองเกรส 

ประกอบดวยหนวยงานหลายหนวยงานในการดําเนินการพิจารณา และบัญญัติกฎหมายของชาติ 

ไดแก วุฒิสภา และสภาสภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของแตละสภาตลอดจนการ

ทํางานของพรรคการเมืองภายในสภาคองเกรสซ่ึงมีวัตถุประสงครวมกันคือการบัญญัติกฎหมายเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนสวนสถาบันนิติบัญญัติเปนสถาบันท่ีใชอํานาจบัญญัติกฎหมาย

ของรัฐแตละรัฐสามารถใชอํานาจนิติบัญญัติไดอยางเปนอิสระจากตอมไมละเมิดขอบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญท่ีกําหนดเปนอํานาจของสภาคองเกรสแมจะมีรายละเอียดในการจัดระเบียบขอปฏิบัติของ

สถาบันนิติบัญญัติของแตละรัฐไมเหมือนกันแตโดยหลักการแลวกระบวนการของสถาบันนิติบัญญัติ
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ของแตละรัฐมีลักษณะคลายคลึงกับสภาคองเกรสเปนผูพิจารณารางกฎหมายท่ีอาศัยการทํางานของ

คณะกรรมาธิการแตละประเภทเพ่ือชวยในการกลั่นกรองและใหความเห็นชอบรางกฎหมายของมลรัฐ 

อํานาจบริหารเปนของประธานาธิบดีสถาบันบริหารมีความสําคัญ และมีอํานาจมากท่ีสุดใน

สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเปนศูนยรวมทางดานจิตใจ และเปนสัญลักษณของชาติ การตัดสินใจของ

ประธานาธิบดีมีผลตอกระทบตอชาวอเมริกัน ประธานาธิบดีเปนบุคคลท่ีมีบทบาท และอํานาจหนาท่ี 

ท่ีไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน การเปนผูบัญชาการทหารสูงสุด การเปนผูดําเนินนโยบาย

ตางประเทศ การเจรจาการทําปฏิญญาระหวางรัฐ การเสนอชื่อเจาหนาท่ีระดับสูง การยับยั้งกฎหมาย 

การเปนขวัญกําลังใจของชาติ การเปนผูนําพรรคการเมือง การเปนผูนําฝายนิติบัญญัติ และการเปนผู

จัดสรรงบประมาณ เม่ือสหรัฐอเมริกามีฐานะเปนประเทศมหาอํานาจท่ียิ่งใหญของโลกจึงมีผลให

สถาบันบริหารมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจึงกลายเปนศูนยกลางทางการเมือง

ของโลกมีผลทําใหภาระท้ังหลายตกอยู ท่ีสถาบันบริหารมากกวาสถาบันอ่ืนนอกจากตําแหนง

ประธานาธิบดีแลวยังมีตําแหนงรองประธานาธิบดีเปนอีกตําแหนงท่ีมีความสําคัญ เชน บทบาทท่ี

สําคัญคือในกรณีท่ีตําแหนงประธานาธิบดีบางลงรองประธานาธิบดีหรือจะเปนผูสืบทอดอํานาจใน

ตําแหนงประธานาธิบดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งพรอมกับ

ประธานาธิบดีประธานาธิบดีมีอํานาจและบุตรจํากัดอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญเปนประธานสภามี

หนาท่ีในการดํารงตําแหนง ประธานาธิบดีผลักดัน ใหรองประธานาธิบดี มีบทบาทมากข้ึนไปอีกเชน

เปนตัวแทนของประเทศ นานาประเทศเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี 

อํานาจตุลาการเปนสัญลักษณของความยุติธรรมท่ีตองปรากฏอยูในการอยูรวมในทุกสังคม

โดยถึงอํานาจสําคัญอยางหนึ่งในการปกครองของสหรัฐอเมริกา อํานาจตุลาการมี 3 ท่ีมา ไดแก 1. อยู

ภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 2. ไมไดอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และ 3. อํานาจอ่ืน 

กลาวคือ ประการแรก ภายใตกฎแหงการรวมอํานาจในการกําหนดวาระตําแหนงของผูพิพากษา 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของการดําเนินงานของศาล ประการท่ีสอง ไมไดอยูภายใตบทบัญญัติแหง

อํานาจในการชี้ขาดขอโตแยงทางกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหารอํานาจในสวนท่ีเปน

ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาจากการตัดสินใจของศาลสูงในชวงตนประวัติศาสตรของการสราง

ชาติสหรัฐอเมริกา และประการท่ีสาม อํานาจอ่ืนๆ เปนอํานาจท่ีสภาคองเกรสไดบัญญัติกฎหมาย

กําหนดใหบริการออกกฎหมายคุมครองสิทธิของประชาชนศาลเปนผูใชอํานาจตุลาการบทบาทของ

ศาลท่ีเปนประวัติศาสตรเม่ือมีคดีความเกิดข้ึนโครงสรางของสารแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ศาลของ

รัฐบาลกลาง และศาลของมลรัฐ ศาลรัฐบาลกลางมีระดับเหนือกวาศาลมลรัฐ กรณีขัดแยงใหยึดตาม

ศาลของรัฐบาลกลางเปนหลัก ศาลของรัฐบาลกลางแบงออกเปน 3 ระดับ ชั้นตน ศาลอุทธรณ และ

ศาลสูง สวนศาลมลรัฐมีลักษณะพิเศษแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ศาลอุทธรณทหาร ศาลภาษี และ

ศาลตุลาการ  (ไพรวัลย เคนพรม, หนา 207-211)  

พรรคการเมืองเปนองคกรท่ีสงผูรับสมัครเลือกตั้งเพ่ือแขงขันชิงตําแหนงทางการเมืองในนาม

ของพรรค แมวาผูรางรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจะมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการแบงแยกเปนกลุมตาม
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ผลประโยชน แตก็ตระหนักท่ีถึงความสําคัญของพรรคการเมืองในการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีในอนาคต 

รัฐบาลวางอยูบนพ้ืนฐานของระบบการแบงแยกอํานาจหรือการกระจายอํานาจการจัดโครงการพรรค

การเมืองตองอาศัยวิธีการอํานาจเปนหลักผูรางรัฐธรรมนูญไดแบงอํานาจไปยังฝายบริหารนิติบัญญัติ

และตุลาการ อีกท้ังยังไมแบงไปยังมลรัฐตาง ๆ อีกดวย เพ่ือหลีกเลี่ยงการเติบโตของกลุมทางการเมือง

ท่ีจะมีอํานาจเหนือบุคคลท่ีอาจจะมีอํานาจนอกเหนือจากลุมอ่ืน ๆ ท่ีอาจครอบงํารัฐบาลได การแบง

อํานาจเชนนี้ก็ทําใหนักการเมืองมีความจําเปนตองเลือกผูสมัครท่ีมีความจงรักภักดีตอพรรค และแกน

นําพรรคสามารถรวบรวมอํานาจจากผูสมัครท่ีอาจจะไดรับเลือกตั้งใหเขามาอยูในศูนยกลาง (เรื่อง

เดียวกัน, หนา 212) 

จากประเด็นดังกลาวทําใหเห็นโครงสรางระบบการเมืองของอเมริกาพอสังเขป ท้ังนี้ยังมีพรรค

การเมืองอันมีลักษณะโดดเดน เชน พรรคเดโมแครต และพรรครีพับบลิกัน ซ่ึงผูวิจัยจะไดกลาวตอไป

ดังตอไปนี้ 

3.4.2 พรรคเดโมแครต (https://th.wikipedia.org/พรรคเดโมแครต_(สหรัฐ)) ชื่อเดิมของพรรคเดโม

แครต คือ พรรคเดโมเครติก-ริพับลิกัน ซ่ึงกอตั้งโดยประธานาธิบดีทอมัส เจฟเฟอรสัน ใน ค.ศ. 1792 

ถือเปนพรรคการเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก หลังจากชัยชนะของพรรคเดโมเครติก-ริพับลิกันตอพรรคเฟ

เดอรัลลิสต ในป ค.ศ. 1800 พรรคไดกลายเปนพรรคการเมืองหลักของสหรัฐฯ ภายในพรรคเองได

แบงออกเปนฝายตาง ๆ ในท่ีสุดประธานาธิบดีแอนดรูว แจ็กสัน ไดแยกฝายของตนเองออกมาเปน 

"พรรคเดโมแครต" ในป 1828ในชวง ค.ศ. 1828–1854 พรรคเดโมแครตสลับข้ึนครองอํานาจกับพรรค

วิก จนกระท่ังชวงสงครามกลางเมืองอเมริกา พรรคเดโมแครตตองเผชิญกับคูแขงหนาใหมแทนพรรค

วิกท่ีลมสลายไป ซ่ึงก็คือ พรรคริพับลิกัน ภายใตการนําของประธานาธิบดีเอบราแฮม ลิงคอลน ซ่ึง

ครองอํานาจเหนือพรรคเดโมแครตในชวงป ค.ศ. 1860-1896 พรรคเดโมแครตกลับมาครองอํานาจใน

ทําเนียบประธานาธิบดีอีกครั้งในชวงป 1932 โดยการนําของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต ซ่ึง

ตรงกับชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง หลังจากนั้นผูสืบทอดตําแหนงประธานาธิบดีท่ีสําคัญคือ แฮรรี เอส. 

ทรูแมน และจอหน เอฟ. เคนเนดี 

อุดมการณของพรรคพรรคเดโมแครต 

“เสรีนิยมแบบอเมริกัน สังคมเสรีนิยม มัชฌิมา กาวหนานิยม ทางท่ีสาม สังคมประชาธิปไตย” 

นโยบายของพรรคพรรคเดโมแครต  (https://www.facebook.com/usembassybkk/photos/) 

1) สนับสนุนการแตงงานของเพศเดียวกัน 

2) กระตุนเศรษฐกิจดวยการสรางงาน และขยายความชวยเหลือจากรัฐ 

3) ใชเงินรัฐบาลหนุนโครงการประกันสุขภาพ และประกันสังคม 

4) ลดโลกรอนดวยการเปลี่ยนการปลอยสารคารบอนเปนเงิน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5._%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA._%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA._%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F._%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
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5) ควบคุมการครอบครองอาวุธ 

6) ยกเลิกการลดภาษีสําหรับผูมีรายไดสูง 

3.4.3 พรรครีพับลิกัน 

พรรคริพับลิกัน (Republican Party) เปนพรรคการเมืองอนุรักษนิยม ซ่ึงเปนหนึ่งในสองพรรค

ของสหรัฐท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด (อีกพรรคหนึ่งคือ พรรคเดโมแครต) ประธานาธิบดีจากพรรคนี้คนลาสุด

คือ ดอนัลด ทรัมป (Donald Trump) 

ถานับตั้งแต ค.ศ. 1856 พรรคริพับลิกันสงผูสมัครลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีท้ังหมด 39 ครั้ง 

ชนะ 24 ครั้ง ( https://th.wikipedia.org/wiki/พรรครีพับลิกัน) พรรครีพับบลีกันตั้งข้ึนภายใตการ

นําของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน เม่ือค.ศ. 1854 เปนแยกตัวของนักการเมืองผูท่ีไมเห็นดวย

กับระบอบทาส ออกมาจากพรรควิก (Whig Party) ชื่อพรรครีพับบลีกันเปนการตั้งชื่อเลียนแบบพรรค

รีพับบลีกันเกาดั้งเดิมของสหรัฐซ่ึงกอตั้งโดยประธานาธิบดีโธมัส เจฟเฟอรสัน การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีในป ค.ศ. 1860 พรรครีพับบลีกันภายใตการนําของอับราฮัม ลินคอลน ไดรับชัยชนะ

ทวมทนในมลรัฐทางภาคเหนือและไดเปนประธานาธิบดี เปนเหตุใหรัฐทางใตซ่ึงไมพอใจนโยบายเลิก

ทาสของลินคอลนจึงแยกตัวออกไป นําไปสูสงครามกลางเมืองอเมริกา (American Civil War) 

สงครามสิ้นสุดลงฝายเหนือไดรับชัยชนะ ทําใหพรรครีพับบลิกันซ่ึงชูนโยบายเลิกทาสประสบ

ความสําเร็จและมีชัยชนะในการเลือกตั้งอยางตอเนื่องเปนเวลาประมาณเจ็ดสิบป ตั้งแตค.ศ. 1860 ถึง 

ค.ศ. 1933 (ยกเวนในสมัยของประธานาธิบดีวูดโรว วิลสัน) ครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภามาเกือบจะโดยตลอด เปนแหลงท่ีมาของประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยแหงการฟนฟู 

(Reconstruction) และสมัยแหงความกาวหนา (Progressive Era) ท่ีสําคัญไดแก ยูลิสซิส เอส. แก

รนต และธีโอดอร โรสเวลต 

ในชวงแรกนั้นนโยบายของพรรครีพับบลีกันมีความเปนเสรีนิยม สงเสริมความกาวหนาทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี การขยายอาณานิคม และการสงเสริมสิทธิของชาวแอฟริกันอเมริกัน 

จนกระท่ังค.ศ. 1933 นายแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต แหงพรรคเดโมแครต ชูนโยบายสังคมเสรีนิยมทําให

พรรครีพับลีกันมีความนิยมท่ีเสื่อมลงและตองสูญเสียอํานาจในการบริหารประเทศ รวมท้ังสูญเสีย

เสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหแกพรรคเดโมแครต ทําใหพรรครีพับบลีกันเปน

พรรคการเมืองฝายคานเสียสวนใหญในชวงเวลาประมาณเจ็ดสิบป ตั้งแตค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1994 

ในชวงสงครามเย็น แมวาในรัฐสภาจะมีพรรคเดโมแครตกุมเสียงขางมากอยู  แตก็ มี

ประธานาธิบดีจากพรรครีพับบลีกันไดรับเลือกตั้งถึงสามคน ไดแก ดไวต ดี. ไอเซนฮาวร ผูนําสหรัฐเขา

สูสงครามเกาหลี ริชารด นิกสัน ผูมีนโยบายผอนปรนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและถอนสหรัฐออก

จากสงครามเวียดนาม และโรนัลด เรแกน ผูนําสหรัฐในการยุติสงครามเย็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1856
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ในค.ศ. 1994 ในสมัยของประธานาธิบดีบิล คลินตัน พรรครีพับบลีกันไดเสียงขางมากกลับคืน

มาท้ังในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนครั้งแรกในรอบเจ็ดสิบป ค.ศ. 2000 ประธานาธิบดีจอรจ 

ดับเบิลยู. บุชจากพรรครีพับบลีกันชนะการเลือกตั้ง 

 3.4.5 ประวัติพรรคการเมืองของอังกฤษ 

 ประเทศอังกฤษมีวิวัฒนาการมาเปนระยะเวลาหลายรอยป มีสถาบันผูแทน และรัฐสภา ถือ

กําเนิดมาในสมัยฟวดัล หรือสมัยศักดินา และคอย ๆ ยอมรับอยาง กวางขวางในหมูขุนนาง หมูชนชั้น

กลาง และผูใชแรงงาน ในปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 อังกฤษไดพัฒนาระบบการเมืองซ่ึงเปนรัฐ

ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ ซ่ึงมีคุณลักษณะ 7 ประการ กลาวคือ มีเสรีภาพของพลเมือง มีแนวคิด

ประชาธิปไตย มีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา มีการปกครองแบบกษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ มีรัฐบาล

แบบเอกรัฐ เปนรัฐบาลท่ีมาจากรัฐสภา และเปนรัฐบาลท่ีมาจากพรรคการเมือง คุณลักษณะดังกลาว 

จะเกิดข้ึนไดเม่ือมีวัฒนธรรมทางการเมืองรวมท้ัง การอบรมกลอมเกลาทางการเมือง และทัศนคติ

ทางการเมืองของประชาชนท่ีตางเอ้ืออํานวยซ่ึงกันและกัน จากคุณลักษณะดังกลาว สามารถวิเคราะห

ได เชน ประเทศอังกฤษมีพรรคการเมืองท่ีมีพรรค ใหญ 2 พรรคใหญคือพรรคอนุรักษนิยมและพรรค

เสรีนิยม ซ่ึงผูเขียนจะไดกลาวตอไปตามลําดับ นี่จึงสะทอนภาพทางการเมืองใหเห็นวามีการผลักดัน

พรรคใหญ ๆ เหลานั้นข้ึนเปนรัฐบาล บนรากฐานของการประนีประนอมตามประเพณี ซ่ึงแนวคิด

ดังกลาว ชวยใหการเมืองอังกฤษมีลักษณะปฏิบัตินิยมสูง ชาวอังกฤษมีศิลปะของการออมชอม และ

การเปลี่ยนแปลงอยางคอย เปนคอยไป และไมสนับสนุนรูปแบบสุดข้ัวของการปฏิบัติทางการเมือง 

ทาทีแบบปฏิบัตินิยมมีอิทธิพลตอการเสริมสรางความมีขันติธรรมตอฝายคานหรือกลุมฝายคานโดย

สวนรวม คนอังกฤษมีความรูสึกรวมกันเก่ียวกับระบบประชาธิปไตย วาเปนระบบท่ีดี ใหสิทธิเสรีภาพ

ทางการเมือง เชื่อม่ันในระบบรัฐสภา และรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนและไมเปนสิ่งท่ี

เลวราย เสมอไป 

 ประเทศอังกฤษปกครองนั้นดวยระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา โดยใชระบบพรรคการเมืองแบบ

เปนแบบสองพรรค (ชัยวัฒน มานศรีสุข และนครินทร เมฆไตรรัตน, http://wiki.kpi.ac.th) ซ่ึงผูวิจัยจะได

นําเสนอพรรคการเมืองท่ีโดดเดน คือ “พรรคอนุรักษนิยม”  

 1) พรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party) หรือชื่อเดิมวา พรรคอนุรักษนิยมและสหภาพ

นิยม (http://news.thaipbs.or.th/content/695) คือ พรรคการเมืองกลางขวาในสหราชอาณาจักร

ท่ีปฏิบัติตามหลักปรัชญาของลัทธิอนุรักษนิยมและลัทธิการรวมชาติบริเตน ซ่ึงเปนพรรคท่ีใหญท่ีสุด

ในสหราชอาณาจักรโดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในรัฐสภาจํานวน 330 คน สมาชิกสภาทองถ่ินท่ัว

ประเทศ 9,391 คน และเปนพรรคการเมืองจากสหราชอาณาจักรท่ีมีท่ีนั่งในรัฐสภายุโรปมากท่ีสุด

จํานวน 25 ท่ีนั่ง ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนรัฐบาลเสียงขางมากในสภาสามัญชนโดยมีหัวหนาพรรคคือ

นางเทเรซา เมย เปนนายกรัฐมนตรี พรรคมักถูกเรียกขานวา พรรคขุนนาง (Tory Party) หรือพวกขุน

นาง (Tories) พรรคอนุรักษนิยมกอตั้งข้ึนในปพ.ศ. 2377 จากพรรคขุนนางเดิมซ่ึงกอตั้งในป พ.ศ. 

2221 พรรคเปนหนึ่งในสองพรรคการเมืองหลักของสหราชอาณาจักรในชวงคริสตศตวรรษท่ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
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19 รวมกับฝายเสรีนิยม โดยพรรคไดเปลี่ยนชื่อเปนพรรคอนุรักษและสหภาพนิยมในป พ.ศ. 2455 

หลังจากการรวมกับพรรคเสรีสหภาพนิยม ซ่ึงชื่อพรรคยังคงถูกเรียกขานเพียงสั้น ๆ วาพรรค

อนุรักษนิยม 

ในชวง พ.ศ. 2463 ความนิยมในฝายเสรีนิยมลดลงอยางมาก พรรคแรงงานจึงกาวข้ึนมาเปน

พรรคคูแขงท่ีสําคัญ ตลอดชวงคริสตศตวรรษท่ี 20 ท่ีผานมาสหราชอาณาจักรมีนายกรัฐมนตรีท่ีมา

จากพรรคอนุรักษนิยมอยูในวาระรวม 57 ป เชน วินสตัน เชอรชิล (พ.ศ. 2483-2488 และ พ.ศ. 

2494-2498) และมารกาเรต แทตเชอร (พ.ศ. 2522-2533) ซ่ึงในสมัยของแทตเชอรนี้เองท่ีนําพา

ประเทศสูระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเขมขนและทําใหพรรคกลายเปนผูสนับสนุนตลาดเสรีและตอตาน

การรวมสหภาพยุโรป (Euroscepticism) มากท่ีสุดจากสามพรรคหลักของประเทศ พรรคไดกลับมา

เปนรัฐบาลอีกครั้งในป พ.ศ. 2553 ภายใตการรวมของพรรคเสรีประชาธิปไตยและนายกรัฐมนตรี

เดวิด แคเมอรอน 

ในรัฐสภายุโรป พรรคอนุรักษนิยมเปนพรรคการเมืองจากสหราชอาณาจักรท่ีมีท่ีนั่งมากท่ีสุด

จํานวน 25 ท่ีนั่ง ซ่ึงเปนท่ีนั่งในพรรคอนุรักษและปฏิรูปนิยมแหงยุโรป (ซีอีอาร) นอกจากนี้ยังเปน

สมาชิกองคการตอตานสหภาพยุโรป พรรคมีท่ีนั่งมากท่ีสุดเปนอันดับสามในรัฐสภาสกอตแลนดและ

อันดับท่ีสองในสมัชชาแหงเวลส มีพรรคพันธมิตรคือพรรคสหภาพนิยมแหงอัลสเตอร ซ่ึงเปนหนึ่งในหา

พรรคการเมืองหลักของไอรแลนดเหนือ พรรคอนุรักษนิยมมีนโยบายหลัก 5 ประการ ดังนี ้

(https://www.bbc.com/thai/international-40131822) 1) ออกจากตลาดรวมยุโรปและสหภาพ

ศุลกากร 2) ยกเวนการข้ึนภาษีมูลคาเพ่ิม แตลมเลิกคําสัญญาท่ีจะไมเพ่ิมภาษีรายได หรือเงินประกัน

แหงชาติ 3) ลดจํานวนคนเขาเมืองลงในหลักหม่ืนหรือแสนคน 4) กําหนดเพดานคาใชจายดานกาซ

และไฟฟา 5) ผูท่ีมีท่ีดินมูลคาสูงกวา 1 แสนปอนด (4.4 ลานบาท) ตองจายเงินประกันสังคมเอง 

 

3.5 ระบบพรรคการเมืองตางประเทศ 
 

 3.5.1 ระบบพรรคการเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 318-320)  

 ระบบพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกาเปนแบบระบบสองพรรค ซ่ึงประกอบดวย พรรคเดโมแครทและ

พรรครีพับลิกันตางผลัดกันเขามาบริหารประเทศ ผานกระบวนการเลือกตั้งฝายบริหารท่ีเรียกวาประธานาธิบดี 

ระบบของสหรัฐอเมริกาจึงเปนการเขามาบริหารประเทศแบบท่ีเรียกวา “ผูชนะไดหมด” ซ่ึงแตกตางจากระบบ

พรรคการเมืองหลายพรรคในประเทศท่ีใชรูปแบบควบอํานาจ กลาวคือ เม่ือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่งมิไดชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดจะทําใหเกิดรัฐบาลผสมข้ึน โดยพรรคการเมืองตาง ๆ ท่ีรวมตัวกันไดเกิน

กวาก่ึงหนึ่งจะเปนผูจัดตั้งรัฐบาล กรณีนี้อาจทําใหรัฐบาลผสมไมคอยมีเสถียรภาพและเอกภาพในการบริหาร

ประเทศรัฐบาลและนโยบายในการบริหารประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นคอนขางมีความแนนอนและม่ันคงเพราะ

ถูกแบงเปนสองพรรคใหญดังกลาว แตบางครั้งอาจจะมีพรรคการเมืองท่ีสามข้ึนมาบริหารและมีผลตอทาง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_20
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95_%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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การเมืองไดเชนกันแตเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในอดีต อาทิเชน พรรคบูล มูส (Bull Moose) ของ

ประธานาธิบดีธีโอดอร รูสเวสท พรรคอเมริกันอินดิเพนเดนท (American Independent) ของจอรจวอลเลสซ 

(George Wallace) และพรรคเนชั่นแนลยูนิตี้ (National Unity) ของจอหน แอนเดอรสัน (JohnAnderson) 

เปนตน พรรคเหลานี้มีบทบาทอยางมากชวงหนึ่งในทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาและสามารถสรางอิทธิพล

ทางออมแกนนโยบายหลักในการบริหารประเทศไดเชนกันแมวาระบบพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกาใน

ปจจุบันจะมีลักษณะเปนระบบสองพรรคก็ตามแตในความเปนจริงนอกจากพรรคหลักสองพรรค คือ พรรคเดโม

แครทและพรรครีพับลิกันแลวสหรัฐอเมริกายังมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ อีกมากมาย แตพรรคการเมืองเหลานั้น

มิไดมีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาแตอยางใด บทบาทหลักจะมีลักษณะเปนกลุม

อุดมการณเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการมีเสรีภาพในอุดมการณทางการเมืองท่ีตางกันแตไมไดรับความนิยมจาก

ประชาชนสวนใหญ  

  

3.5.2 ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษ  

 ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษเกิดข้ึนจากความคิดประชาธิปไตยท่ีมาจากความหลากหลายของ

ผลประโยชน มีความเห็นท่ีสอดคลองกันอยางเปนเอกฉันทในการคัดคานการมีระบบพรรคการเมืองเดียว และ

การแขงขันทางการเมืองในการเลือกผูนําและนโยบายสาธารณะ รากฐานของพรรคการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตยเสรีนิยมไดหยั่งรากลึกฝงแนนอยูในอุดมการณทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม

พรรคการเมืองตาง ๆ  ไดมีการปรับองคกรภายหลังการปฏิรูประบบการเลือกตั้งในประเทศอังกฤษ เพ่ือใหพรรค

การเมืองเปนองคกรระดับชาตินอกรัฐสภา ท่ีมีตําแหนงและเจาหนาท่ีประจํา ซ่ึงในระยะแรกจะมีสาขาเฉพาะ

ตามเมืองใหญ ๆ ตอมาจึงมีการขยายสาขาไปยังเมืองเล็ก ๆ ตลอดจนเขตเลือกตั้งตาง ๆ ในชนบท นักการเมือง

ฝายอนุรักษนิยมของอังกฤษ ไดรวมตัวกันกอตั้งสหภาพอนุรักษนิยมแหงชาติและสมาคมรัฐธรรมนูญตาง  ๆ

และมีการรวมศูนยการบริหารจัดการข้ึนเปนสํานักงานใหญ อันนําไปสูความสําเร็จในการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือป 

ค.ศ. 1874 จึงสงผลใหนักการเมืองฝายเสรีนิยมหันมาดําเนินรอยตามดวยการกอตั้งสหพันธเสรีนิยมแหงชาติ 

ซ่ึงเปนการรวมศูนยองคกรระดับทองถ่ินตาง ๆ ท่ีมีแนวความคิดแบบเสรีนิยมท้ังในอังกฤษและสก็อตแลนด 

นอกจากนี้ ในสภาก็ไดมีการจัดองคกรภายในเชนเดียวกัน โดยการแบงกันเองในหมูสมาชิกสภาเปนกลุมยอย

ตาง ๆ และกิจกรรมของกลุมยอยเหลานี้จะอยูภายใตการควบคุมของวิป(whip) ซ่ึงจะแบงเปนวิปฝายรัฐบาล

และวิปฝายคาน ซ่ึงภายหลังการเลือกตั้งในป ค.ศ. 1868 ทําใหเกิดระบบระบบพรรคการเมืองของตางประเทศ 

ระบบพรรคการเมืองสองพรรคอยางเต็มรูปแบบ โดยท่ีพรรคฝาย Whigs เดิมซ่ึงไดชื่อใหมวาเปนพวกเสรีนิยมได

เสียงขางมากอยางชัดเจนในสภา ในขณะท่ีฝายTories ซ่ึงไดชื่อใหมตั้งแตชวงตนศตวรรษท่ี 19 วาเปนฝาย 

Conservative หรือฝายอนุรักษนิยม ซ่ึงเพลี่ยงพล้ําตอฝายเสรีนิยมในการเลือกตั้ง ก็ไดมีการปรับนโยบาย

ภายใตการนําของDisraeli เพ่ือเปนทางเลือกของประชาชน จนทําใหเกิดระบบสองพรรคการเมืองใหญ ท่ี

เกือบจะมีลักษณะของการผลัดกันข้ึนมาเปนรัฐบาลของพรรคใหญท้ังสองพรรคในอังกฤษ ดังนั้น จึงสรุป

บทเรียนจากประสบการณของประเทศอังกฤษวาระบบการเลือกตั้งแบบท่ีใชในประเทศอังกฤษนั้น เปนระบบท่ี
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สามารถรักษาระบบสองพรรคท่ีมีอยูแลวใหคงอยูตอไปได แตระบบดังกลาวไมสามารถสรางจากพรรคเล็กพรรค

นอยใหเปนระบบท่ีมีพรรคใหญสองพรรคได 

 

                                                              

3.6 การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองตางประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.6.1 การปกครองสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกามีระบอบการปกครองในแบบสหพันธรัฐ (Federal Republic) ท่ีมีการแบงแยก

อํานาจออกเปน 3 ฝาย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ท่ีแตละฝายจะไดรับเลือกในลักษณะท่ีแตกตางกัน 

และมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน (check and balance) ดังนี้

(http://thaiembdc.org/th/การเมือง) 

1) ฝายบริหาร มีประธานาธิบดีเปนประมุขและเปนหัวหนารัฐบาล (Chief of Executive) 

ไดรับเลือกจากการเลือกตั้งท่ัวไป รวมกับรองประธานาธิบดีทุก 4 ป ในวันอังคารแรกหลังวันจันทร

แรกของเดือนพฤศจิกายน ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งผานคณะผูเลือกตั้ง (Electoral College) 

จํานวน 538 คน ดํารงตําแหนงไมเกิน 2 สมัย สมัยละ 4 ป ประธานาธิบดีจะเปนผูรางรัฐบัญญัติตอ

รัฐสภา และทําหนาท่ีเปนผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูทําสนธิสัญญาตาง ๆ ตลอดจนแตงตั้งผูพิพากษา

เอกอัครราชทูตและตําแหนงตาง ๆ ของฝายบริหารตั้งแตระดับรองผูชวยรัฐมนตรี (Deputy 

Assistant Secretary) ข้ึนไป  

2) ฝายนิติบัญญัติ  ประกอบดวย 2 สภา คือ วุฒิสภา มีสมาชิกจากแตละมลรัฐ มลรัฐละ 2 

คน รวมเปน 100 คน ดํารงตําแหนงสมัยละ 6 ป โดยสมาชิกจํานวน 1 ใน 3 ครบวาระทุก 2 ป 

วุฒิสภามีอํานาจใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบตอบุคคลท่ีประธานาธิบดีเสนอขอแตงตั้ง รวมท้ัง

คณะรัฐมนตรี และใหสัตยาบันสนธิสัญญา รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปนผูดํารงตําแหนงประธาน

วุฒิสภาโดยตําแหนง (President of the Senate) คือนาย Joseph Robinette Biden, Jr., ผูนํา

ฝายเสียงขางมาก (Majority Leader) ในวุฒิสภา ไดแก นาย Mitch McConnell (R-KY) ผูนําฝาย

เสียงขางนอย (Minority Leader) ไดแก นาย Harry Reid (D-NV) สภาผูแทนราษฎร มีสมาชิก 435 

คน แบงตามสัดสวนของประชากรในมลรัฐ คือ ประชากร 575,000 คน ตอ สมาชิก 1 คน ดํารง

ตําแหนงสมัยละ 2 ป ประธานสภา (Speaker of the House) ไดแก นาย John Boehner (R-OH) 

ผูนําฝายเสียงขางมาก คือ นาย Kevin McCarthy  (R-CA) สวนผูนําฝายเสียงขางนอย คือ นาง 

Nancy Pelosi (D-CA)  

3) ฝายตุลาการ ประกอบดวย ศาลชั้นตน (Circuit Court) ศาลอุทธรณ (Appeal Court) 

และศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลฎีกามีอํานาจท่ีจะลมเลิกกฎหมายใด ๆ และการปฏิบัติการของ

ฝายบริหารท่ีไดวินิจฉัยแลววาขัดตอรัฐธรรมนูญ ในการแตงตั้งผูพิพากษาศาลฎีกานั้น ประธานาธิบดี
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เปนผูเสนอชื่อและวุฒิสภาเปนผูใหการรับรอง โดยศาลสูงของสหพันธมีผูพิพากษาท้ังหมด 9 คน ซ่ึง

ดํารงตําแหนงไดโดยไมมีการกําหนดวาระ 

รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ไดบัญญัติใหอํานาจตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแก รัฐสภา (Congress) อัน

ประกอบดวยวุฒิสภา (Senate) และสภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) ผูกอตั้ง

สหรัฐฯ ตองการใหรัฐสภาเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดและมีอํานาจมากท่ีสุดในการปกครองประเทศ และ

ยกอํานาจของรัฐสภาเสมอกับอํานาจแหงชาติ พรอมท้ังกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนใหกับรัฐสภาในการ

ปกครองประเทศ 

มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ไดใหอํานาจรัฐสภาในการจัดเก็บภาษี การกูยืมและใช

จายเงิน การควบคุมการคาระหวางรัฐ การตั้งเงินสํารองของประเทศ การประกาศสงคราม การจัดตั้ง

และสนับสนุนกองทัพ การจัดตั้งระบบศาลยุติธรรม และการอนุมัติกฎหมายทุกฉบับท่ีจําเปนและ

เหมาะสมเพ่ือใชอํานาจในกิจการเหลานี้  นอกจากนั้น รัฐสภายังสามารถเสนอแกไขปรับปรุง

รัฐธรรมนูญหรือเรียกประชุมเพ่ือการดังกลาว และมีอํานาจรับรองรัฐใหมดวย 

อยางไรก็ตาม ยังมีอํานาจบางอยางท่ีแตละสภาสามารถใชไดดวยตนเอง เชน สภา

ผูแทนราษฎรสามารถเลือกประธานาธิบดีไดในกรณีท่ีไมมีผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีไดรับ

คะแนนเสียงขางมากจากคณะผูเลือกตั้ง (Electoral College) หรือวุฒิสภาสามารถเปนผูให

คําแนะนําและความยินยอมตามท่ีไดรับการรองขอเก่ียวกับสนธิสัญญาและรับรองการเสนอชื่อบุคคล

โดยประธานาธิบดีเพ่ือดํารงตําแหนงในฝายบริหารและตุลาการ 

สําหรับในกระบวนการกลาวโทษเจาหนาท่ีของรัฐบาลเนื่องจากการประพฤติไมเหมาะสมกับ

ตําแหนง (impeachment) ท้ัง 2 สภาจะดําเนินการรวมกัน โดยสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการ

กลาวโทษ (impeach) และวุฒิสภามีอํานาจสอบสวน (try) เจาหนาท่ีของรัฐบาลรวมถึงประธานาธิบดี

ดวย การเรียกประชุมรัฐสภาแตละสมัยจะเริ่มตนในวันท่ี 3 มกราคม ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิก

รัฐสภาในเดือนพฤศจิกายนของปท่ีลงทายดวยเลขคู 

ความขัดแยงระหวางสถาบันในรอบ 2 ศตวรรษท่ีผานมา สถาบันทางการเมืองซ่ึงมีลักษณะ

แบงแยกอํานาจกันในการเมืองสหรัฐฯ อันไดแก รัฐสภา ประธานาธิบดีและฝายบริหาร และศาลสูง

และกระบวนการยุติธรรม ตางแขงขันกันเพ่ือชวงชิงอํานาจและบทบาทท่ีโดดเดนในการปกครองซ่ึง

เปนลักษณะท่ีผูกอตั้งสหรัฐฯ วางรากฐานไว โดยในการรางรัฐธรรมนูญพวกเขาไดพยายามสราง

ผลประโยชนท่ีตรงขามกันและความเปนคูแขงกันระหวางสถาบันการเมืองท้ัง 3 เพราะตองการใหมี

การแบงแยกอํานาจ (separation of power) และการตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกัน (check 

and balance) ท่ีผานมาสถาบันท้ัง 3 ตางผลัดกันมีอํานาจหรือบทบาทสําคัญในการเมืองสหรัฐฯ โดย

สวนมากรัฐสภาจะมีอํานาจมากท่ีสุด รองลงมาไดแกสถาบันประธานาธิบดีและในบางครั้งศาลสูงก็

ข้ึนมามีบทบาทสําคัญดวย 

กระบวนการออกนโยบายตลอดชวงศตวรรษท่ี 20 รัฐสภายอมใหประธานาธิบดีและฝาย

บริหารครองบทบาทนําในการออกนโยบายระดับชาติ โดยสวนมากรัฐสภาจะเปนฝายตอบรับ
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แนวนโยบายและรางงบประมาณท่ีเสนอโดยประธานาธิบดี หนวยงานฝายบริหารหรือกลุม

ผลประโยชน อยางไรก็ตาม รัฐสภาไมเพียงแตเปนผูใหรับรองหรือเปนตรายางใหกับขอเสนอนโยบาย

เทานั้น แตยังมีบทบาทท่ีเปนอิสระในกระบวนการออกนโยบายอันไดแกบทบาทในการใหความเห็นอีก

ดวย กลาวคือ รัฐสภาสามารถยอมรับ ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติม หรือปฏิเสธ นโยบายหรือการขอ

งบประมาณท่ีเสนอโดยฝายอ่ืนได 

ในกระบวนการออกนโยบาย รัฐสภาสามารถใหความเห็นท่ีจะสนับสนุนหรือขัดขวางขอเสนอ

นโยบายของประธานาธิบดีไดงายกวาริเริ่มนโยบายเสียเอง ท้ังนี้ เพราะรัฐสภามีอํานาจระงับขอเสนอ

นโยบายของประธานาธิบดี ปฏิเสธการขอใชงบประมาณ หนวงเวลาหรือปฏิเสธการแตงตั้งบุคคลโดย

ประธานาธิบดี ตรวจสอบหนวยงานฝายบริหาร จัดคณะกรรมการเพ่ือเปดเผยการกระทําผิด และ

ระงับการทํางานฝายบริหารอยางท่ัวไปได รัฐสภาสามารถตรวจสอบและตั้งคําถามตอผูไดรับการเสนอ

ชื่อเปนผูพิพากษาศาลสูงและผูพิพากษาศาลสวนกลาง (federal courts) สามารถบัญญัติการ

เปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมในศาลสวนกลาง และสามารถพยายามกลับ (reverse) คํา

พิพากษาของศาลโดยการแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญได นอกจากนั้น รัฐสภายังสามารถขู

วาจะกลาวโทษ (threaten to impeach) ประธานาธิบดีหรือผูพิพากษาไดดวย อยางไรก็ตาม 

บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการออกนโยบายมักมีลักษณะตั้งรับและขัดขวางมากกวาและโดย

สวนมากจะแสดงออกมาในรูปแบบของการอภิปราย 

อํานาจรัฐสภาท่ีแบงแยกระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในการเมืองสหรัฐฯ สถาบัน

รัฐสภาไมเพียงแตแบงแยกอํานาจกับฝายบริหารและตุลาการเทานั้น แตยังตองแบงแยกอํานาจภายใน

รัฐสภาดวยกันเองดวย ผูรางรัฐธรรมนูญยึดแนวคิดของเบนจามิน แฟรงคลิน ท่ีวาสภานิติบัญญัติควรมี

การแบงแยกอํานาจ โดยฝายหนึ่งควรดูแลและควบคุมอีกฝายหนึ่ง และควรตอบสนองความตองการ

ของฝายนั้นๆ พรอมท้ังแกไขขอผิดพลาดของกันและกันไดในกรณีท่ีมีการกระทําผิดรายแรงหรือ

กระทําการท่ีไมถูกตอง รัฐสภาสหรัฐฯ จึงถูกออกแบบใหมีลักษณะ 2 สภา (bicameral) ท่ี

ประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแมวาโดยท่ัวไปแลวจะไมสามารถผานกฎหมายหรือนํา

งบประมาณออกใชไดหากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมผาน identical laws อยางไรก็ตาม สภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีการแบงเขตเลือกตั้งและวาระการดํารงตําแหนงท่ีแตกตางกันมาก 

กลาวคือ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกท่ีมีสิทธิโวต 435 คน ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งจากเขต

เลือกตั้งในแตละมลรัฐท่ีจัดแบงตามจํานวนประชากรท่ีเทาๆ กัน นอกจากนั้น สภาผูแทนราษฏรยัง

ประกอบดวยตัวแทนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจาก ปอโตริโก ดัสทริคท ออฟ โคลัมเบีย เวอรจิน

ไอสแลนด และอเมริกัน ซามัว โดยสมาชิกสภาผูแทนฯ มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ป สวนสภา

ผูแทนราษฎรซ่ึงมีวาระ 2 ป ถูกออกแบบใหตอบสนองความรูสึกนึกคิดของประชาชนไดมากกวา โดย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมักจะอางถึงสภาของตนในนามสภาของประชาชน (the peoples House) 

สวนวุฒิสภาซ่ึงมีสมาชิกวาระ 6 ปถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กกวา แตมีบทบาทเนนในการใหคําปรึกษา

หารือมากกวา นอกจากนั้น วุฒิสภายังสามารถใชอํานาจจํานวนหนึ่งซ่ึงสภาผูแทนฯ ไมมี คืออํานาจใน
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การใหสัตยาบันสนธิสัญญาและอํานาจรับรองผูพิพากษา เอกอัครราชทูต สมาชิกคณะรัฐมนตรี และ

เจาหนาท่ีระดับสูงของฝายบริหาร 

 

3.7 การเลือกตั้งของพรรคการเมืองตางประเทศ 
 

3.7.1 การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา 

 

1) กระบวนการสรรหาตัวแทนพรรคการเมือง การเลือกตั้งข้ันตนภายในพรรคการเมือง 

(พรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน) มี 2 แบบ คือ แบบ Caucus และ Primary โดยมีเพียง 12 มลรัฐ 

และ 3 เขตท่ีใชรูปแบบการเลือกตั้งแบบ Caucus ในขณะท่ีมลรัฐสวนมากใชรูปแบบ Primary การ

เลือกตั้งท้ังสองแบบมีเปาหมายท่ีจะกําหนดจํานวนคณะผูเลือกตั้ง (delegates) ท่ีจะไปลงคะแนน

เลือกตัวแทนพรรคเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีในการประชุมใหญของแตละพรรค โดยในการ

เลือกตั้งแบบ Caucus ผูสมัครแตละคนจะไดจํานวนคณะผูเลือกตั้งตามสัดสวนของคะแนนเสียง

สนับสนุนท่ีได ในขณะท่ีการเลือกตั้งแบบ Primary ผูสมัครท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงท่ีสุดจะไดจํานวน

คณะผูเลือกตั้งของรัฐนั้นไปท้ังหมด ท้ังนี้ จํานวนคณะผูเลือกตั้งของแตละรัฐจะแตกตางกันไป รวม

ท้ังสิ้น 4,322 คน ดังนั้น ผูท่ีจะไดเปนตัวแทนพรรคลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีตองไดจํานวนคณะผู

เลือกตั้งอยางนอย 2,162 คน 

ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งข้ันตนภายในพรรคท่ีจัดข้ึนในทุกรัฐแลว คณะกรรมการพรรค

แหงชาติ ท้ัง Democrat National Committee และ Republican National Committee จะ

กําหนดจัดใหมีการประชุมใหญของพรรค (National Convention) เพ่ือใหคณะผูเลือกตั้งลงมติยืนยัน

เลือกบุคคลท่ีจะมาการเปนตัวแทนอยางเปนทางการของพรรคเพ่ือชิงตําแหนงประธานาธิบดี จึงนับวา

เปนการสิ้นสุดกระบวนการเลือกตั้งข้ึนตน (primary election) เพ่ือเริ่มตนสูกระบวนการเลือกตั้ง

ท่ัวไป (general election) 

2) กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

แมวาประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนสหรัฐฯ แตใน

กระบวนการเลือกตั้งเปนการเลือกตั้งทางออม โดยประชาชนเปนผูเลือกคณะผูเลือกตั้ง หรือ 

Electoral College ซ่ึงคณะผูเลือกตั้งมีท้ังหมด 538 คน (จํานวน Electoral College กําหนดจาก

จํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 435 คน วุฒิสมาชิก 100 คน และผูเลือกตั้งจากกรุง 

Washington D.C. จํานวน 3 คน) 

การเลือก Electoral College นั้น ในแตละมลรัฐ แตละพรรคจะเลือกสรรชุด “คณะผู

เลือกตั้ง” ของตนไวกอน ในวันเลือกตั้ง หากประชาชนตองการท่ีจะเลือกผูสมัครชิงตําแหนง

ประธานาธิบดีจากพรรคใดก็ใหเลือกจากผูสมัคร Electoral College พรรคนั้น ผูสมัครชิงตําแหนง
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ประธานาธิบดีคนใดไดรับคะแนนเสียงขางจากประชาชนมาก จะไดจํานวนคณะผูเลือกตั้งท้ังชุดท่ี

พรรคไดเตรียมได เรียกวา winner-take-all’s system 

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นผูท่ีจะเปนประธานาธิบดีจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนคณะผูเลือกตั้งท้ังหมด คือ ตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะผูเลือกตั้ง เกิน 270 เสียง ท้ังนี้ 

หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดี ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีจะเขารวมพิธี

สาบานตนเขารับตําแหนงในวันท่ี 20 ม.ค. ของปถัดจากปท่ีมีการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3.7.2 การเลือกตั้งของอังกฤษ 

 

จากการศึกษาทางดานประวัติศาสตรพบวาประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร มี

พัฒนาการของประชาธิปไตยเริ่มตั้งแตในป ค.ศ. 1688 ซ่ึงชวงนั้นเรียกวาการปฏิวัติอันรุงโรจน (The 

Glorious Revolution) โดยรูปแบบระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษนัน้ อังกฤษไมมีรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายอะไรกําหนดตายตัวเรื่องการเลือกตั้ง(https://www.posttoday.com/travel/44240,) 

แตมีธรรมเนียมวารัฐสภาจะตองเลือกตั้งกันอยางนอยทุก 5 ป หัวหนาพรรคการเมืองท่ีไดท่ี

นั่ง ส.ส. ในสภามากท่ีสุด จะไดรับโอกาสใหจัดตั้งรัฐบาลกอนพรรคอ่ืน ผลของการเลือกตั้งทําให

อังกฤษไดนายกรัฐมนตรีคนใหม คือ เดวิด คาเมรอน (David Cameron) ผูนําพรรคอนุรักษนิยม โดย 

เดวิด คาเมรอน ถือเปนนายกฯ คนท่ี 53 และมีอายุนอยท่ีสุดในรอบ 200 ป มีการปลูกฝงเยาวชน

เก่ียวกับประชาธิปไตยใหผูคนท่ีนี่ ก็มีความเขาอกเขาใจเปนอยางดีถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองตาม

ระบอบประชาธิปไตย ตัวอยางของการแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตยของคนอังกฤษ ท่ีจะเห็น

กันอยูเปนประจําก็คือท่ีบริเวณสวนสาธารณะไฮปารก จะมีสถานท่ีท่ีเรียกวา สปกเกอรคอนเนอร 

(Speaker Conner) ซ่ึงในพ้ืนท่ีตรงสวนนี้ประชาชนทุกคนไมวาชาติใดก็มีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น 

ไมวาความคิดเห็นจะเปนในลักษณะใดก็ตามจะตอตานหรือสนับสนุนทุกคนสามารถไปพูดแสดงความ

คิดเห็นกันไดอยางอิสระ มากไปกวานั้นประชาชนชาวอังกฤษยังสามารถท่ีจะเดินขบวนหรือทําการ

ประทวงไดอยางอิสระ มากไปกวานั้นประชาชนชาวอังกฤษยังสามารถท่ีจะเดินขบวนหรือทําการ

ประทวงไดอยางอิสระ แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็ตองอยูภายใตกฎหมาย โดยท่ีนี่จะมีกฎหมายท่ีเรียกวา The 

Public Order Act ท่ีไดวางกฎเกณฑเก่ียวกับการชุมนุมในท่ีสาธารณะไวกลาวคือ แกนนําจะตองแจง

ไปท่ีสถานีตํารวจทองท่ีกอนท่ีจะมีการชุมนุมหรือเดินขบวน โดยจะตองระบุรายละเอียดท้ังหมด และ

ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 6 วันทําการ ซ่ึงหลังจากนั้นหัวหนาสถานีตํารวจทองท่ีจะออกใบอนุญาต

ใหนอกจากนั้นเราก็ยังพบวามีการตั้งเปนแคมปการประทวงในเรื่องตางๆ ท่ีบริเวณ Parliament 

Square อีกดวย นอกจากนั้นในบริเวณนี้ยังมีรูปปนอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษและบุคคลสําคัญของ

โลกท่ีเก่ียวของกับประชาธิปไตยไมวาจะเปน อับราฮัม ลินคอลน อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 

ผูท่ีมีสวนสําคัญในการเลิกทาสและรูปปนของเนลสันแมนเดลา อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต ผูท่ี
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อุทิศตนรณรงคตอตานเรื่องการแบงแยกสีผิว สิ่งเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงความเปน

ประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษไดเปนอยางดี จึงไมนาแปลกใจท่ีหลายประเทศนําไปปรับใช 

 

1) การเลือกตั้งท่ัวไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 

 

การเลือกตั้งท่ัวไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 จัดเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 (โดยมี

การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียตั้งแตปลายเดือนเมษายน) เพ่ือเลือกตั้งรัฐสภาสหราชอาณาจักร

ท่ี 56 ในการเลือกตั้งท่ัวไปในสหราชอาณาจักร มีการออกเสียงลงคะแนนใน 650 เขตเลือกตั้งของส

หราชอาณาจักรเพ่ือเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเขาไปนั่งในสภาสามัญชนซ่ึงเปนสภาลางของรัฐสภา 

หัวหนาพรรคการเมืองหรือแนวรวมพรรคการเมืองใหญสุดในสภาสามัญชนจะไดเปนนายกรัฐมนตรี มี

การเลือกตั้งทองถ่ินในวันเดียวกันในประเทศอังกฤษสวนใหญ ยกเวนเขตมหานครลอนดอน

(https://th.wikipedia.org/wiki/การเลือกตั้งท่ัวไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558,) 

นายกรัฐมนตรีกอนการเลือกตั้ง คือ เดวิด คาเมรอนแหงพรรคอนุรักษนิยม ซ่ึงปกครองนับแต

การเลือกตั้งป 2553 ในรัฐบาลผสมกับพรรคเสรีประชาธิปไตย การหยั่งเสียงทํานายการแขงขันคูค่ีเพ่ือ

เปนพรรคการเมืองใหญสุดระหวางพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงานซ่ึงมีเอ็ด มิลลิแบนด (Ed 

Miliband) เปนหัวหนาพรรค โดยนักหยั่งเสียงท้ังหมดทํานายอยางม่ันใจวาจะไมมีพรรคการเมืองใดได

ครองเสียงขางมากหรือเกิดสภาแขวน (hung parliament) แตผลการเลือกตั้งจบลงโดยพรรค

อนุรักษนิยมไดสมาชิกสภาสามัญชนเพ่ิมข้ึนและกลายเปนพรรคการเมืองใหญสุดดวยเสียงขางมาก ทํา

ใหคาเมรอนเปนนายกรัฐมนตรีตอโดยไมตองอาศัยรัฐบาลผสม 

พรรคชาติสกอตไดท่ีนั่งอยางสําคัญในสกอตแลนด โดยไดสมาชิกสภาเพ่ิมข้ึนอีก 50 คน 

รวมเปน 56 จาก 59 ท่ีนั่งในสกอตแลนด ทําใหพรรคฯ เปนพรรคการเมืองใหญสุดอันดับสามในสภา

สามัญชน พรรคเสรีประชาธิปไตยเสียท่ีนั่งกวา 48 ท่ีนั่ง และทําใหสัดสวนคะแนนเสียงของพรรคลดลง

แตะระดับต่ําสุดนับแตการเลือกตั้งท่ัวไปเดือนกุมภาพันธ 2517 

การรณรงคหาเสียงทําใหพรรคเอกราชยูเคเปนท่ีรูจักมากข้ึน ซ่ึงไดสัดสวนคะแนนเสียงสูงสุดเปน

อันดับสาม (12.9%) แตไดสมาชิกสภาเพียงคนเดียว แมมีคะแนนเสียงของประชาชนเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน

การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพ่ิมข้ึน 9.5% 

หลังการเลือกตั้ง เอ็ด มิลลิแบนดประกาศลาออกจากหัวหนาพรรคแรงงาน และนิก เคล็

กกลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย นิเกล ฟาราจ ลาออกจากตําแหนงหัวหนา

พรรคเอกราชยูเคหลังไมสามารถชนะท่ีนั่งท่ีแทเน็ตเซาท แตถูกพรรคปฏิเสธ 

สําหรับพรรคการเมืองตาง ๆ ในประเทศอังกฤษ  ทัศนะในการเจรจาเก่ียวกับปญหา Brexit 

กับอียูเปนหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดและเปนปจจัยสําคัญในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  สิ่งท่ีนาสนใจคือ 

ปญหาเบร็กซิต (Brexit) เปนสาเหตุท่ีทําใหนายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย ตัดสินใจจัดการเลือกตั้งท่ัวไป

กอนกําหนด 3 ปเนื่องจากเห็นวา นี่เปนวิธีเดียวเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในอีกหลายป

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95


98 

 

ขางหนาเม่ืออังกฤษผลักดันการเจรจากับอียู  ดังนั้น ในกระบวนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  ผูนํา

พรรคอนุรักษนิยมไดยืนหยัดจุดยืนคือใหความเคารพการตัดสินใจถอนตัวออกจากอียูของผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งอังกฤษ และหนาท่ีของรัฐบาลคือปฏิบัติตามความปรารถนาของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  พรอมท้ัง 

ยืนยันวา พรรคอนุรักษนิยมมีทักษะความสามารถในการเจรจาใหประสบความสําเร็จ  นายกรัฐมนตรี

อังกฤษยังแสดงความเชื่อม่ันตอการตัดสินใจเก่ียวกับปญหาเบร็กซิต (Brexit) โดยย้ําวาหลังจากท่ีถอน

ตัวออกจากอียู อังกฤษจะกลายเปนประเทศคูคารายใหญของโลกท่ีมีความยุติธรรม ความเจริญรุงเรือง 

ความเปนเอกภาพและความม่ันคงมากข้ึน แตอยางไรก็ดี นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย ไดประกาศ

จุดยืนท่ีแข็งกราวในการเจรจาเก่ียวกับปญหา Brexit คือ การไมสามารถบรรลุขอตกลงใด ๆ ดีกวาการ

บรรลุขอตกลงท่ีขาดประสิทธิภาพและสงผลกระทบในทางลบตออังกฤษ พรอมท้ัง เผยวา อังกฤษจะ

ไมเขารวมการเจรจาถาหากอียูบังคับใหอังกฤษจายเงิน 1 แสนลานปอนด เนื่องจากการถอนตัวออก

จากอียู  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งบางสวนไดชื่นชมจุดยืนดังกลาวของนางเทเรซา เมย  สวนบางสวนเห็นวา ทา

ท่ีท่ีแข็งกราวของนางเทเรซา เมย จะไมเปนประโยชนตออังกฤษในการเจรจาและอนาคตของ

ความสัมพันธทางการคากับอียู  โดยเฉพาะ นักลงทุน ธนาคารและการเงิน 

 สวนทางดานนายเจเรมี คอรบิน หัวหนาพรรคแรงงาน ก็ใหการสนับสนุนการถอนตัวออกจาก

อียูแตมีวิธีการเขาถึงท่ีโอนออนกวา โดยใหความสนใจตอการเจรจาเพ่ือใหอังกฤษมีสิทธิ์เขาถึงตลาดอี

ยูอยางเสรี   โดยชื่นชมบทบาทท่ีสําคัญของอียูตอเศรษฐกิจอังกฤษ และมุงสูการบรรลุขอตกลงการคา

กับอียู  สําหรับพลเมืองอียู นาย เคียร สตารเมอร โฆษกของพรรคแรงงานอังกฤษเก่ียวกับปญหาเบร็ก

ซิต (Brexit) ไดย้ําวา พลเมืองอียูไมเพียงแตมีสวนรวมตอสังคมอังกฤษเทานั้นหากยังเปนสวนหนึ่งของ

สังคมอังกฤษอีกดวย   พรอมท้ัง ใหคําม่ันวา รัฐบาลของพรรคอนุรักษนิยมจะคํ้าประกันสิทธิ์

ผลประโยชนของพลเมืองอียูทุกคนท่ีกําลังอาศัยในประเทศอังกฤษและจะแสวงหามาตรการคํ้าประกัน

สิทธิผลประโยชนใหแกพลเมืองอังกฤษท่ีอาศัยในประเทศอียูเชนกัน 

แมพรรคใดไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แตแนนอนวา ตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการ

กอการราย ความม่ันคงและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ  สําหรับดานความม่ันคง สํานักงานขาวกรอง

อังกฤษสามารถระบุชื่อสมาชิก 23,000 คน ของกลุมญิฮาดหัวรุนแรงท่ีกําลังอาศัยในประเทศนี้ ขอมูล

ดังกลาวและเหตุกอการรายตางๆท่ีเกิดข้ึนไดสรางความวิตกกังวลใหแกประชาชนเก่ียวกับความเสี่ยงท่ี

อังกฤษจะถูกโจมตี  นอกจากนี้ การกอเหตุทํารายชาวมุสลิมในกรุงลอนดอนก็อยูในระดับสูงท่ีสุด

นับต้ังแตตนป  โดยเฉพาะ เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2016  จํานวนเหตุอาชญากรรมท่ีเก่ียวของถึงการ

เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติไดเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ40  โดยเฉพาะ การทํารายชาวมุสลิมไดเพ่ิมข้ึน5เทา  ใน

สถานการณท่ีเปนจริง ไมวาพรรคใดข้ึนเปนรัฐบาลแตอังกฤษก็ตองธํารงความสัมพันธพันธมิตรในการ

ตอตานการกอการรายกับอียูเพ่ือผลประโยชน ความม่ันคงและการพัฒนาของท้ังสองฝาย 

 อังกฤษยังตองเผชิญกับความทาทายดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงขอมูลสถิติลาสุดระบุวา อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอังกฤษอาจเพ่ิมข้ึนอยางลาชาเม่ืออังกฤษเริ่มทําการเจรจาเก่ียวกับปญหาBrexit

กับอียู  นาย Carolyn Fairbairn หัวหนากลุมรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสังกัดสมาคมอุตสาหกรรม
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อังกฤษไดเผยวา รัฐบาลชุดใหมตองคํ้าประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพ่ือชวยใหสถานประกอบการ

มีความม่ันใจในการลงทุนเพ่ือสงเสริมความเจริญรุงเรืองของประเทศอังกฤษและชื่อเสียงของอังกฤษ

ตองไดรับการปกปอง  

ภายหลังเกือบ 1 ปของการลงประชามติ เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายนป 2016 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

อังกฤษไดออกไปลงคะแนนในการเลือกตั้งท่ัวไปเพ่ือชวยใหกระบวนการเจรจาเก่ียวกับการถอนตัว

ออกจากอียูมีความสะดวกมากข้ึน  ยุทธศาสตรเบร็กซิต (Brexit) เก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของ

อังกฤษ และมาตรการตอตานการกอการรายอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีผูมีสิทธิ์เลือกตั้งตองการ   

ดังนั้น แมพรรคใดจะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตองสรางสรรครัฐบาลท่ีเขมแข็งและ

สามัคคีเพ่ือนําประเทศเขารวมการเจรจาเก่ียวกับปญหาเบร็กซิต (Brexit) ท่ีคาดวา จะเริ่มข้ึนหลังการ

เลือกตั้ง 11 วัน กระนั้นพรรคการเมืองในสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษตางก็ไดชูนโยบายท่ีเปนความ

ตองการของประชาชนเพ่ือใหไดเปนท่ียอมรับและไดรับเลือกเขาสูรัฐสภา ตามระบอบประชาธิปไตยใน

แบบอังกฤษ 

 

สรุป พรรคการเมืองในตางประเทศ 

พรรคการเมืองในตางประเทศผูวิจัยไดศึกษาคือ พรรคการเมืองของอังกฤษ และพรรค

การเมืองของอเมริกา ซ่ึงท้ังสองประเทศใชระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นปกครองรูปแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี สวนประเทศอังกฤษปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตย เชนกัน แตอยูในรูปแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงการ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของท้ังสองประเทศมีความแตกตางกัน กลาวคือ อํานาจในการบริหาร

ประเทศของสหรัฐอเมริกาตําแหนงสูงสุดคือประธานาธิบดี สวนทางดานอังกฤษตําแหนงสูงสุดในการ

บริหารประเทศคือนายกรัฐมนตรี   



 

 

บทท่ี 4 

วิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1. ศึกษาการพัฒนาพรรคการ

เมืองไทย 2. ศึกษาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และ 3. ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาพรรค

การเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยผูวิจัยไดแยกประเด็นสําคัญเชิง

เปรียบเทียบออกเปน 4 ประเด็นซ่ึงไดแก 1. วิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 2. วิเคราะห

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 3. ระบบพรรคการเมืองของไทยและตางประเทศ 4. วิเคราะห

การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของไทยและตางประเทศ  

 

4.1  วิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 

 

 4.1.1 วิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยในยุคตน 

 

 รัฐไทยนั้นไดปกครองรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีพระมหากษัตริยเปนผูมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จในการปกครองบานเมืองมาเปนเวลาชานาน นับตั้งแตครั้งโบราณกาลจนกระท้ังเม่ือวันท่ี 24 

มิถุนายน 2475 ไดมีจุดพลิกผันในดานประวัติศาสตรการเมืองไทย รัฐไทยไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีสถาบันพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ กลาวคือ 

ไมมีอํานาจในการบริหารประเทศเชนดังครั้งกอน   

 เม่ือรัฐไทยไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาเปนประชาธิปไตยก็เกิด พรรค หรือกลุมคน

ข้ึนมาเพ่ือท่ีจะมุงสูการเขาไปเปนรัฐบาล คือการเขาไปบริหารประเทศชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสนยาม

ชั่วคราว พุทธศักราช 2475” ในการนั้นก็มีกลุมคนท่ีเรียกตนเองวาคณะราษฎร คือกลุมนักเรียนนอก 

ท่ีมีแนวคิดสมัยใหม ไดเสนอตัวเขาไปจัดตั้งรัฐบาล และมีอีกหลายคนท่ีไดเขาไปดํารงตําแหนงตาง ๆ 

ในรัฐบาลชุดแรก ซ่ึงนายกรัฐมนตรีคนแรกคือ “พระยามโนปกรณนิติธาดา” และดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีถึงสามสมัยดวยกัน สถานการณทางการเมืองยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีกลุม

ตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนอีกมากมาย ท่ีจะชวงชิงอํานาจ ไมวาจะเปนฝายกลุมอํานาจเกา คือกลุมท่ีหวังจะได

อํานาจคือสูพระมหากษัตริยใหเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเชนเดิม แตก็ไมสําเร็จ สถานการณใน
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ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม ๆ ยังมีอุปสรรคอีกหลายประการเชน ประชาชนขาดความรูเรื่อง

พรรคการเมือง เรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  และในยุคนี้ผูท่ีดํารงตําแหนงทาง

การเมืองคือ กลุมคนชั้นสูง อันประกอบดวยกลุมขุนนาง ขาราชการชั้นผูใหญ ขาราชการทหาร และ

สถาบันทางกองทัพ เปนระยะเวลายาวนานถึง 4 ทศวรรษ (บุญลือ วงษทาว, 2559, หนา 72) หรือ 

40 ป สถานการณในยุคเริ่มตนของพรรคการเมืองไทยนั้น นักวิชาการบางทาน ยังมีความเห็นวา กลุม

คนหรือคณะราษฎร หรือ คณะราษฎร นั้น หรือกลุมอํานาจเกา หรือกลุมคนตาง ๆ ท่ีรวมตัวกัน 

มุงหวังจะไดเปนรัฐบาล ในยุคแรก ๆ ยังมิไดเปนพรรคการเมือง เพราะยังมิไดมีกฎหมายรับรองพรรค 

กลาวคือ กฎหมายรับรองพรรคการเมือง เชน รัฐธรรมนูญใหการรับรอง มีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวย พรรคการเมือง มีกฎหมายพรรคการเมือง กําหนดกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ 

เปนตน พรรคหรือกลุมคน ในชวงนี้เปนเพียงกลุมคนท่ีมุงสูการชวงชิงอํานาจเทานั้น จึงยังมิใชพรรค

การเมืองท่ีถูกตองตามระเบียบแบบแผนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

 สรุป การวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยในยุคตน  

 พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ใ น ยุ ค ต น  คื อ  ยุ ค ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงพรรคการเมืองในยุคนี้ยังไม

ถือเปนพรรคการเมืองท่ีถูกบัญญัติไวในกฎหมาย มีกลุมตาง ๆ ท่ีมุงหวังจะเขาไปเปนรัฐบาล หลาย

กลุมดวยกันไมวาจะเปนกลุมอํานาจเกา ท่ีมุงหวังชวงชิงอํานาจคือ และกลุมตาง ๆ ท่ีตองการเขาไป

เปนรัฐบาลเพ่ือบริหารรัฐ กลุมเหลานี้ คือกลุมท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ เดียวกัน แตกระนั้น ก็ยังมิได

มีการรับรองโดยกฎหมาย จึงไมถือไดวาเปนพรรคการเมือง ท่ีแทจริง  

 

 

ท่ีมา คณะผูเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475, สืบคนจาก https://sites.google.com/site/ssomm8585/neuxha-

bth-reiyn 

 4.1.2 วิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยในยุคกลาง 
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 รัฐไทยไดการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2488 พรรคท่ีจัดตั้งเปนพรรคแรก คือ 

“พรรคกาวหนา” ของหมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่ีกําเนิดข้ึนมาภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ท่ีใหสิทธิ เสรีภาพในการตั้ งพรรคการเมือง โดยท่ียังมิได มี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแตอยางใด จึงมิไดเปนพรรคการเมืองท่ีจด

ทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย แตกระนั้น พรรคกาวหนาถือไดวาเปนพรรคการเมืองพรรคแรก ๆ 

ในรัฐไทย  ประการตอมาจึงมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ตามมา เชน พรรคประชาธิปตย พรรคสหชีพ  แต

พรรคการเมืองไทยท่ีจัดตั้งข้ึนในสมัยแรก ๆ ไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยางตอเนื่อง

เพราะการชะงักงันของระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากการยึดอํานาจรัฐโดยฝายทหารหลายครั้ง  มีการ

ยกเลิกรัฐธรรมนูญท่ีใหสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง ทําใหบทบาท

หนาท่ีของพรรคการเมืองยุติดวยอํานาจเผด็จการทางทหาร หลายครั้งหลายหน พรรคการเมืองไทยจึง

เปนพรรคการเมืองเพียงเฉพาะชื่อและไดมีการยุบเลิกหลายพรรค และกอตัวใหมอีกครั้ง 

 พรรคการเมืองในยุคกลางผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบ คือ นับชวงระยะเวลา ตั้งแตยุค 14 

ตุลาคม 2516 เปนตนมา มีเหตุการณทางการเมืองท่ีนาจดจํา อันไดแกการเรียกรองสิทธิของ กลุม

นิสิตนักศึกษา และประชาชน เปนการรวมตัวกัน เพ่ือโคนลมรัฐบาลเผด็จการทหาร และเหตุการณ

ตอมา เม่ือ 6 ตุลาคม  2519 นิสิตนักศึกษาไดหนีเขาปาและไปอยูกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ

ไทย จากเหตุการณดังกลาวทําใหประชาชนมีความตื่นตัวข้ึนมากข้ึน จึงเปนปรากฏการณท่ีนํามาสูยุค

พรรคการเมืองท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 สรุป การวิเคราะหพรรคการเมืองไทยในยุคกลาง 

 พรรคการเมืองในยุคกลางคือพรรคการเมืองท่ีเริ่มกอตัวข้ึนภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 โดยพรรคการเมืองแรก คือพรรคกาวหนา และประการตอมามีพรรค

การเมืองอ่ืน ๆ เกิดข้ึนตามลําดับ เหตุการณในพรรคการเมืองไทยในยุคกลางมีปรากฏการณตาง ๆ ท่ี

กระตุนกลุมคน ใหสนใจทางการเมืองมาข้ึน เชน เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนตน   

 4.1.2 วิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยในปจจุบัน 

  พรรคการเมืองไทยในยุคปจจุบัน ไดมีวิวัฒนาการจากอดีต นํามาซ่ึงการบัญญัติ กฎหมายตาง 

ๆ เชน กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พรรคการเมืองไทยในยุคนี้ไดรับการรับรองเปนกฎหมายแบบลาย

ลักษณอักษร และมีพรรคการเมืองท่ีไดรับจดทะเบียนเปนพรรคการเมืองถูกตองตามกฎหมายเปน

จํานวนมาก กลุมพรรคการเมืองเหลานี้มุงหวังท่ีจะเขาไปจัดตั้งรัฐบาล ซ่ึงพรรคการเมืองใหญ ๆ และ

เปนพรรคการเมืองหลักเชน พรรคประชาธิปตย มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนหัวหนาพรรค, พรรค

เพ่ือไทย มีพลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร เปนหัวหนาพรรค, พรรคอนาคตใหม มีนายธนาธร จึง
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รุงเรืองกิจ เปนหัวหนาพรรค, พรรคเสรีรวมไทย มีพลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียเวส เปนหัวหนา

พรรค, นอกจากนี้ยังมีพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งใหม ข้ึนอีกหลายพรรค ทุกพรรคตางมีนโยบายท่ีโดดเดน 

มีแนวคิดท่ีจะเขาไปเปนรัฐบาล เพ่ือทําคุณประโยชนใหประเทศชาติบานเมืองตามระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย 

 พรรคการเมืองไทยในปจจุบันไดมีกฎหมายรับรองพรรคการเมืองซ่ึงมีพรรคการเมืองหลาย

พรรคเขาชวงชิงอํานาจทางการเมือง แตก็มีพรรคการเมืองเกาท่ีไดคะแนนเสียงจากประชาชนเปน

จํานวนมาก เชนพรรคประชาธิปตย และพรรคเพ่ือไทยกระนั้น แตกระนั้น พรรคการเมืองใหมก็ได

แยกตัวออกจากพรรคการเมืองเกา เชน พรรคพรรครวมพลังประชาชาติไทย ของนายสุเทพ  เทือก

สุบรรณ แยกตัวออกจากพรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักษาชาติ ของรอยโท ปรีชาพล พงษพานิช ซ่ึง

แยกตัวออกจาก พรรคเพ่ือไทย เปนตน ซ่ึงปรากฏการณดังกลาว คือการกระจายฐานคะแนนเสียงของ

พรรค ทําใหพรรคการเมืองไทยปจจุบัน มีพรรคการเมืองท่ีหลากหลาย แตพรรคการเมืองไทยยังคง

สภาพเปนระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค กลาวคือ พรรคการเมืองแบบสองพรรค คือพรรค

การเมืองท่ีจะเขาไปเปนรัฐบาล มีเพียงพรรคการเมืองโดดเดนเพียงสองพรรค เม่ือพรรคใดพรรคหนึ่ง

ไมไดเปนรัฐบาลพรรคนั้นก็ดํารงตําแหนงเปนพรรคฝายคาน หรือรัฐบาลฝายคาน เปนตน  
 สรุปการวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยในปจจุบัน 
 พรรคการเมืองไทยในยุคปจจุบันเกิดข้ึนจากการรวมกลุมของบุคคลท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ

เดียวกัน มุงหวังท่ีจะจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองไทยในยุคนี้มีพรรคการเมืองหลายพรรคดวยกัน แต

พรรคการเมืองท่ีมีลักษณะโดดเดนมีเพียงสองพรรคตามหลักทฤษฎีของระบบพรรคการเมืองแบบสอง

พรรค ซ่ึงพรรคการเมืองท่ีมีอายุยืนท่ีสุดคือพรรคประชาธิปตย พรรคการเมืองไทยในปจจุบันไดรับการ

จดทะเบียนพรรคการเมือง อยางถูกกฎหมาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับลาสุด ได

ประกาศใชเม่ือ 6 เมษายน 2560 หรือเรียกกันวา รัฐธรรมนูญป 60 ซ่ึงในมาตรา 263 กําหนดใหมี

พระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมือง ซ่ึงมีแลว และไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2560 

พระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมืองฉบับนี้มีท้ังหมด 10 หมวด 153 มาตรา ซ่ึงพรรคการเมืองไทยใน

ปจจุบันไดกําหนดขอบเขตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง สงผลให

พรรคการเมืองไทย เปนระบบและชัดเจนยิ่งข้ึน กวาในอดีต 

 

4.2 วิเคราะหระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 

 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย คือระบอบการปกครองท่ีเลวนอยท่ีสุดหรือดีท่ีสุด ซ่ึง

ระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนั้น หัวใจหลักอยูท่ีประชาชน เพ่ือประชาชน โดย

ประชาชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนฉบับท่ีใชอยูในปจจุบัน ไดกําหนดไว
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ใน มาตรา 2 วา “ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข” ซ่ึงรัฐธรรมนูญถือไดวาเปนกฎหมายหลักในการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยของไทย และ

รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนาอีกหลายฉบับก็ระบุไดเชนนี้ อันสืบเนื่องมาจาก หลักประชาธิปไตย ไดนํา

แนวคิดมาจะประเทศตะวันตก นํามาปรับประยุกตใชในรัฐไทยใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคมไทย 

 ระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (โกสินทร  วงศสุรวัฒน, 2517, 

หนา 63) ซ่ึงอํานาจอธิปไตย สามารถเขียนอธิบายเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 นักปรัชญาการเมือง นามวา รุสโซ (เรื่องเดียวกัน) ใหอรรถาธิบายวา สมาชิกในสังคมแตละ

คนเปนสวนหนึ่งของอํานาจในการปกครองบริหารประเทศ หรือ“อํานาจอธิปไตย” ตัวอยางเชน ถา

สังคมประเทศหนึ่งมีสมาชิกอยู 1 แสนคน อํานาจจะหารออกเปน 1 ตอ 1 แสน ซ่ึงแตละเสียงลวนแต

มีอํานาจ ในการตัดสินใจเลือกตัวแทน ซ่ึงอํานาจอธิปไตยจึงเปนของประชาชนโดยสมบูรณ จะเห็นได

วาตามแนวคิดของรุสโซ นั้นไดกลาวถึงประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซ่ึงเปนรูปแบบประชาธิปไตยแบบ

ทางออมและนิยมใชแพรหลายในประเทศท่ีใชระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หากใชระบอบ

ประชาธิปไตยทางตรงก็เปนไปไดเพราะจํานวนประชากรมีมาก ซ่ึงประชาชนทุกคนนั้นจะเขาไปใช

อํานาจอธิปไตยทุกคน จึงเปนไปไดยากยิ่ง 

 ซ่ึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดข้ึนมาได 2,000 ปแลว โดยเริ่มครั้งแรกท่ี

ประเทศกรีซ โดยแตกอนระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนแบบประชาธิปไตยทางตรง ในระยะหลังเม่ือมี

พลเมือมากข้ึนจึงเกิดรูปแบบประชาธิปไตยทางออม (ธนภร รัตติกาลสุขะ, 2557, หนา 40) การ

ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนั้นถือไดวาเปนรูปแบบการปกครองท่ีประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ใน

การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ แตเสรีภาพนั้นตองไมกระทบกับบุคคลอ่ืน ระบอบประชาธิปไตย

สามารถแบงสาระสําคัญออกได 2 ประเภท คือ รูปแบบประธานาธิบดี และรูปรัฐแบบรัฐสภา 

ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยในรูปแบบ ประชาธิปไตยในแบบ

อํานาจอธิปไตย 

อํานาจนิติบัญญัติ 

(รัฐสภา) 

อํานาจตุลาการ 

(ศาล) 

อํานาจบริหาร 

(คณะรัฐมนตรี) 
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ประธานาธิบดี สวนรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในแบบรัฐสภาในตางประเทศ เชน 

ประเทศอังกฤษปกครองในรูปแบบรัฐสภา สวนทางดานรัฐไทย หรือประเทศไทย ปกครองรูปแบบ

ประชาธิปไตยในแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนตน 

 สรุปการวิเคราะหระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยคือประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจโดยผานตัวแทน

เขาไปมีอํานาจในการปกครองบริหารประเทศชาติ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย คือระบอบ

ท่ีปกครองโดยประชาชนสวนใหญ ซ่ึงระรอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นมีวัฒนาการมาจาก

ประเทศตะวันตก และพัฒนาเรื่อยมา จนกระท่ังรัฐไทยไดนําแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยมาปรับ

ประยุกตใชตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ทําใหรัฐไทยมีระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา เม่ือศึกษาแลวจะพบวา ระบอบประชาธิปไตยไทย สอดคลอง

กับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในตางประเทศ กลาวคือ อํานาจในการตัดสินใจเปนของ

ประชาชนโดยท่ีเลือกตัวแทนเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตน ระบอบประชาธิปไตยจึงเปนรากฐานท่ี

สําคัญในการปกครองรัฐนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 

4.3 วิเคราะหระบบพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ 

 

 4.3.1 ระบบพรรคการเมืองไทย 

 พรรคการเมืองไทยจัดอยูระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค กลาวคือ ระบบสองพรรค 

หมายถึง พรรคการเมืองใหญ ๆ ท่ีแขงขันกันทางการเมืองเพียง สองพรรค ผลัดเปลี่ยนกันเปนรัฐบาล

(เชาวนวัศ สุดลาภา, หนา 28-29) ซ่ึงอาจจะมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ อีกก็ได แตไมมีความสําคัญอยาง

ใด เพราะสมาชิกนั่งในสภาเพียงไมก่ีคนและไมสามารถจะเขามามีอิทธิพลในรัฐสภา เชน พรรคเพ่ือ

ไทย และพรรคประชาธิปตย เปนพรรคการเมืองขนาดใหญ ชวงชิงคะแนนเสียง ผลัดเปลี่ยนกันจัดต้ัง

รัฐบาล และท้ังสองพรรค ตางก็มีฐานคะแนนท่ีใกลเคียง ตอมามี พรรคการเมือง นองใหมชื่อพรรค

อนาคตใหม และมีพรรคพรรคพลังชาติไทย, พรรคเครือขายประชาชนไทย, พรรคเศรษฐกิจใหม, 

พรรคทางเลือกใหม, พรรคกรีน, พรรคประชานิยม, พรรคพลังสยาม, พรรคพลังธรรมใหม, พรรค

ประชาชนปฏิรูป, พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน, พรรคประชาชาติ, พรรคพลังพลเมืองไทย, 

พรรคประชาภิวัฒน, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคภาคีเครือขายไทย, พรรคอนาคตใหม, พรรคไทย

เอกภาพ, พรรคพลังลูกหนี้ใหม, พรรคประชาธรรมไทย และพรรคพลังปวงชนชาวไทย จัดตั้งข้ึน

ตามมา ตามลําดับ เม่ือมีการเลือกตั้ง พรรคเล็ก-พรรคนอยเหลานั้น ก็ยังคงมีคะแนนเสียงสูพรรคใหญ 

ๆ อยางพรรคเพ่ือไทย และ พรรคประชาธิปตย มิได 
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 4.3.2 ระบบพรรคการเมืองอเมริกา  

 เปนระบบระบบพรรคการเมืองเปนแบบระบบสองพรรคเชนเดียวกันกับของไทย หรือจะกลาววา รัฐ

ไทยนั้นไดรับอิทธิพลจากตางประเทศมาประยุกตใชก็ไมผิด แตอเมริกานั้นมีขอแตกตางกับพรรคการเมืองไทย 

คือ พรรคเดโมแครทและพรรครีพับลิกันตางผลัดกันเขามาบริหารประเทศ คลายกับพรรคเพ่ือไทยและพรรค

ประชาธิปตยในไทย การผานกระบวนการเลือกตั้งฝายบริหารท่ีเรียกวาประธานาธิบดี ของไทยเรียกวา

นายกรัฐมนตรี ระบบของสหรัฐอเมริกาจึงเปนการเขามาบริหารประเทศแบบท่ีเรียกวา “ผูชนะไดหมด” 

กลาวคือ เม่ือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมิไดชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดจะทําใหเกิดรัฐบาลผสม

ข้ึน โดยพรรคการเมืองตาง  ๆท่ีรวมตัวกันไดเกินกวาก่ึงหนึ่งจะเปนผูจัดตั้งรัฐบาล 

 4.3.3 ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษ 

 จัดอยูในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค ระบบการเลือกตั้งแบบท่ีใชในประเทศอังกฤษ

นั้น เปนระบบท่ีสามารถรักษาระบบสองพรรคท่ีมีอยูแลวใหคงอยูตอไปได แตระบบดังกลาวไม

สามารถสรางจากพรรคเล็กพรรคนอยใหเปนระบบท่ีมีพรรคใหญสองพรรคท่ีเขมแข็งได เม่ือกลาวถึง

ระบบสองพรรคในไทยจะมีลักษณะสองพรรคใหญท่ีชวงชิงกันระหวางพรรคเพ่ือไทยของทักษิณ และ

พรรคประชาธิปตยของอภิสิทธิ์ นอกจากนั้นจะเปนพรรคเล็กพรรคนอยท่ีคอบเปนฐานเสียงใหแกสอง

พรรคใหญดังกลาว 

  

 4.4.4 สรุปและวิเคราะหระบบพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ 

 ผูศึกษาไดทําการคนควา ซ่ึงไดแก ระบบพรรคการเมืองไทย ใชระบบพรรคการเมืองแบบสอง

พรรค และพรรคการเมืองในตางประเทศ ระบบพรรคการเมืองในอเมริกา ใชระบบพรรคการเมือง

แบบสองพรรค ระบบพรรคการเมืองในอังกฤษใชระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค เมืองวิเคราะห

องคประกอบแลวจะเห็นไดวา พรรคการเมืองในประเทศไทยนั้นไดนําแนวทางจากพรรคการเมืองใน

ตางประเทศมาประยุคใช  

 

4.5 วิเคราะหการสงผูสมัครรับเลือกตั้งไทยและตางประเทศ 

 

 พรรคการเมืองเปนพ้ืนฐานของระบบประชาธิปไตยอันไดสรางความเปนประชาธิปไตยของคน

ในชาติโดยการสงตัวแทนหรือผูแทนใหประชาชนในประเทศไดลงความเห็นนํามาสูการเลือกตั้ง และได

กลุมคนซ่ึงเปนตัวแทนเขาไปเปนรัฐบาล หรือรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) พรรคการ

เมืองไทยนั้นจากท่ีผูวิจัยไดศึกษามาแลวในบทท่ี 2 จึงไดนํามาวิเคราะหองคประกอบ เพ่ือเปรียบเทียบ

กับพรรคการเมืองในตางประเทศ ซ่ึงมีลักษณะคลายกัน อันไดแก การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของ
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ประเทศอังกฤษเปนเชนใด และการสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเปนเชนใด นํามาซ่ึงการ

แยกองคประกอบในประเด็นตาง ๆ ดังจะกลาวตอไปดังนี้ 

 4.5.1 การสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย 

 ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560  

หมวด 3 วาดวยการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ไดกําหนดขอบเขตไวจํานวน 10 มาตรา กลาวคือ ระวาง

มาตรา 47 ถึงมาตรา 57 ไดกลาวถึงการสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย โดยสรุปสั้น ๆ 

กระชับโดยผูวิจัย คือ การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร พรรคการเมืองตองมีสาขา 

หรือตัวแทนพรรคในพ้ืนท่ีนั้น ๆ กลาวคือ การสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งของรัฐไทย ใชแบบสงสมาชิก

กระจายไปในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงคะแนนเสียงของสมาชิกพรรค ตามความนิยมของประชาชน  

 4.5.2 การสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองในอเมริกา  

 พรรคการเมืองของอเมริกาเปนองคกรท่ีสงผูรับสมัครเลือกตั้งเพ่ือแขงขันชิงตําแหนงทาง

การเมืองในนามของพรรค โดยการท่ีพรรคการเมืองตองอาศัยวิธีการอํานาจเปนหลักผูรางรัฐธรรมนูญ

ไดแบงอํานาจไปยังฝายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ อีกท้ังยังไมแบงไปยังมลรัฐตาง ๆ โดยมีเพียง 

12 มลรัฐ และ 3 เขตท่ีใชรูปแบบการเลือกตั้งแบบ Caucus หรือการประชุมลับของพรรคการเมืองจะ

เลือกใคร ในขณะท่ีมลรัฐสวนมากใชรูปแบบ Primary กลาวคือ กอนการเลือกตั้งจริงทุกพรรค

การเมืองจะตองจัดการเลือกข้ันตน เพ่ือใหสมาชิกพรรคลงคะแนนเลือกวา ใครจะเปนตัวแทนของ

พรรค ท่ีจะลงสมัครรับเลือกตั้งประจําเขตตาง ๆ  

 การเลือกตั้งท้ังสองแบบมีเปาหมายท่ีจะกําหนดจํานวนคณะผูเลือกตั้ง (delegates) ท่ีจะไป

ลงคะแนนเลือกตัวแทนพรรคเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีในการประชุมใหญของแตละพรรค โดยใน

การเลือกตั้งแบบ Caucus ผูสมัครแตละคนจะไดจํานวนคณะผูเลือกตั้งตามสัดสวนของคะแนนเสียง

สนับสนุนท่ีได ในขณะท่ีการเลือกตั้งแบบ Primary ผูสมัครท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงท่ีสุดจะไดจํานวน

คณะผูเลือกตั้งของรัฐนั้นไปท้ังหมด ท้ังนี้ จํานวนคณะผูเลือกตั้งของแตละรัฐจะแตกตางกันไป รวม

ท้ังสิ้น 4,322 คน ดังนั้น ผูท่ีจะไดเปนตัวแทนพรรคลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีตองไดจํานวนคณะผู

เลือกตั้งอยางนอย 2,162 คน 

 4.5.3 การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของอังกฤษ 

 การเลือกตั้งท่ัวไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 จัดเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 (โดยมี

การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียตั้งแตปลายเดือนเมษายน) เพ่ือเลือกตั้งรัฐสภาสหราชอาณาจักร

ท่ี 56 ในการเลือกตั้งท่ัวไปในสหราชอาณาจักร มีการออกเสียงลงคะแนนใน 650 เขตเลือกตั้งของส

หราชอาณาจักรเพ่ือเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเขาไปนั่งในสภาสามัญชนซ่ึงเปนสภาลางของรัฐสภา 

หัวหนาพรรคการเมืองหรือแนวรวมพรรคการเมืองใหญสุดในสภาสามัญชนจะไดเปนนายกรัฐมนตรี มี

การเลือกตั้งทองถ่ินในวันเดียวกันในประเทศอังกฤษสวนใหญ ยกเวนเขตมหานครลอนดอน 
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 นายกรัฐมนตรีกอนการเลือกตั้ง คือ เดวิด คาเมรอนแหงพรรคอนุรักษนิยม ซ่ึงปกครองนับแต

การเลือกตั้งป 2553 ในรัฐบาลผสมกับพรรคเสรีประชาธิปไตย การหยั่งเสียงทํานายการแขงขันคูค่ีเพ่ือ

เปนพรรคการเมืองใหญสุดระหวางพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงานซ่ึงมีเอ็ด มิลลิแบนด (Ed 

Miliband) เปนหัวหนาพรรค โดยนักหยั่งเสียงท้ังหมดทํานายอยางม่ันใจวาจะไมมีพรรคการเมืองใดได

ครองเสียงขางมากหรือเกิดสภาแขวน (hung parliament) แตผลการเลือกตั้งจบลงโดยพรรค

อนุรักษนิยมไดสมาชิกสภาสามัญชนเพ่ิมข้ึนและกลายเปนพรรคการเมืองใหญสุดดวยเสียงขางมาก ทํา

ใหคาเมรอนเปนนายกรัฐมนตรีตอโดยไมตองอาศัยรัฐบาลผสม 

 พรรคชาติสกอตไดท่ีนั่งอยางสําคัญในสกอตแลนด โดยไดสมาชิกสภาเพ่ิมข้ึนอีก 50 คน รวม

เปน 56 จาก 59 ท่ีนั่งในสกอตแลนด ทําใหพรรคฯ เปนพรรคการเมืองใหญสุดอันดับสามในสภา

สามัญชน พรรคเสรีประชาธิปไตยเสียท่ีนั่งกวา 48 ท่ีนั่ง และทําใหสัดสวนคะแนนเสียงของพรรคลดลง

แตะระดับต่ําสุดนับแตการเลือกตั้งท่ัวไปเดือนกุมภาพันธ 2517 

 การรณรงคหาเสียงทําใหพรรคเอกราชยูเคเปนท่ีรูจักมากข้ึน ซ่ึงไดสัดสวนคะแนนเสียงสูงสุด

เปนอันดับสาม (12.9%) แตไดสมาชิกสภาเพียงคนเดียว แมมีคะแนนเสียงของประชาชนเพ่ิมข้ึนสูงสุด

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพ่ิมข้ึน 9.5% 

 หลังการเลือกตั้ง เอ็ด มิลลิแบนดประกาศลาออกจากหัวหนาพรรคแรงงาน และนิก เคล็

กกลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย นิเกล ฟาราจ ลาออกจากตําแหนงหัวหนา

พรรคเอกราชยูเคหลังไมสามารถชนะท่ีนั่งท่ีแทเน็ตเซาท แตถูกพรรคปฏิเสธ 

 ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีแลว ไมมีพรรคการเมืองใดครองเสียงขางมากในสภาสามัญชนเปน

ครั้งแรกนับตั้งแตการเลือกตั้งท่ัวไปในเดือนกุมภาพันธ 2517 จึงเกิดรัฐบาลผสมครั้งแรกนับตั้งแต

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหวางพรรคอนุรักษนิยมและพรรคเสรีประชาธิปไตย 

       4.5.4 สรุปและวิเคราะหการสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ 

 พรรคการเมืองไทยจะประชุมสมาชิกพรรคของตนโดยคัดเลือกตัวแทนไปสงไปยังจุดตาง ๆ 

ตามเขตเลือกตั้ง เม่ือเขาสูกระบวนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแลว ก็มาสูการเลือกตั้ง เม่ือสมาชิกพรรค

การเมืองใดไดรับคะแนนเสียงขางมากก็จะไดเขาไปนั่งในสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) มีสิทธิ์ลงคะแนน

เสียงเลือกนายกรัฐมนตรี โดยข้ันตอนดังกลาวนั้น ผูวิจัยเห็นวานายยกรัฐมนตรีไทยไมไดมาจาก

ประชาชนโดยตรง กลาวคือ มาจากจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ี

ประชาชนเลือกเขามา แตกระนั้นถือไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนตัวแทนของประชาชน 

 ในสวนของการสงผูรับสมัครลงเลือกตังของสหรัฐอเมริกานั้น สมาชิกพรรคการเมืองมีอยู

ดวยกันสองประการ กลาวคือ สมาชิกพรรคลงคะแนนเลือกวา ใครจะเปนตัวแทนของพรรค ท่ีจะลง

สมัครรับเลือกตั้งประจําเขตตาง ๆ การเลือกตั้งท้ังสองแบบมีเปาหมายท่ีจะกําหนดจํานวนคณะผู

เลือกตั้ง (delegates) ท่ีจะไปลงคะแนนเลือกตัวแทนพรรคเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีในการ
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ประชุมใหญของแตละพรรค โดยในการเลือกตั้งแบบ Caucus ผูสมัครแตละคนจะไดจํานวนคณะผู

เลือกตั้งตามสัดสวนของคะแนนเสียงสนับสนุนท่ีได ในขณะท่ีการเลือกตั้งแบบ Primary ผูสมัครท่ี

ไดรับคะแนนเสียงสูงท่ีสุดจะไดจํานวนคณะผูเลือกตั้งของรัฐนั้นไปท้ังหมด 

 ในสวนของการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของอังกฤษนั้น มีลักษณะดังนี้ พรรคการเมืองในอังกฤษ

จะสงสมาชิกพรรคการเมืองลงรับสมัครเลือกตั้ง ในระยะเวลากระชั้นชิด กลาวคือ กอนการเลือกตั้ง

ประมาณ 2 สัปดาห ไปยังเขตตาง ๆ เม่ือประชาชนไดลงคะแนนเสียงเปนท่ีเรียบรอย และไดจํานวน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนท่ีเรียบรอย นําไปสูการเลือกนายกรัฐมนตรี 

 

4.6 วิเคราะหขอแตกตางระหวางพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ  

 

 การวิเคราะหขอแตกตางระหวางพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ สามารถจําแนกออกได

เปน 2 ลักษณะคือ 1. ระบบพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ 2. การสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งไทย

และตางประเทศ  

 ระบบพรรคการเมืองไทยมีแนวโนมท่ีจะเปนระแบบสองพรรค อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร

ในชวงทศวรรษท่ีผานมาชี้ใหเห็นถึงการแขงขันผลัดกันจัดตั้งรัฐบาล เชน พรรคประชาธิปตยแขงกับ

พรรคไทยรักไทยหรือพลังประชาชนหรือเพ่ือไทย ซ่ึงท้ังสองพรรคใหญตางมีฐานคะแนนเสียงจาก

ประชาชนเปนจํานวนมากและใกลเคียงกัน ทางดานระบบพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา และระบบ

พรรคการเมืองอังกฤษ  จัดอยูในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค โดยมีพรรคการเมืองท่ีมีลักษณะ

เดนเพียงสองพรรคเขาไปจัดตั้งรัฐบาล สวนเรื่องการสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย

นั้น มีความคลายคลึงกับการสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของอังกฤษ กลาวคือการสงสมาชิกพรรค

การเมืองลงไปในเขตตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นําไปสูการเลือก

นายกรัฐมนตรีเพ่ือบริหารประเทศตอไป และมีขอแตกตางคือ พรรคการเมืองไทยจะใชระยะเวลาใน

การหาเสียงมากกวาของอังกฤษ  

 ทางดานสหรัฐอเมริกานั้นจะมีลักษณะท่ีแตกตางและคลายกับของพรรคการเมืองไทย คือ 

ประมาณหนึ่งปกอนการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งจากสองพรรคการเมืองใหญคือ พรรคเดโมแครต

และพรรครีพับลิกัน จะเริ่มกิจกรรมรณรงคหาเสียงโดยจะตั้งคณะทํางานและเริ่ม “ออกเดินทาง

ปราศรัย” ท่ัวประเทศเพ่ือหาเสียงสนับสนุน และระดมทุนสําหรับการรณรงคหาเสียง 

 ในชวงแรกของการรณรงคหาเสียง ผูสมัครรับเลือกตั้งจากท้ังสองพรรคจะปราศรัยโตวาที

ถายทอดสดทางโทรทัศน ในระหวางการโตวาที ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนจะตองตอบคําถามยาก ๆ 

เก่ียวกับนโยบายของพวกเขา รวมท้ังตองแกตางจุดยืนของตนในประเด็นและนโยบายตาง ๆ 
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 ในสวนของพรรคการเมืองไทยก็มีการหาเสียงกอนการเลือกตั้งเชนเดียวกันกับอเมริกา คือ 

การสงสมาชิกพรรคไปตามเขตตาง ๆ เพ่ือชูนโยบายและแนะนําตัวผูสมัครเลือกตั้งใหประชาชนทราบ 

แตพรรคการเมืองไทยในปจจุบันยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลปจจุบัน ซ่ึงมีอํานาจเต็ม มิใช

รัฐบาลรักษาการเชนดั่งแตกอน เชน มีการสงทหารติดตามผูสมัครเลือกตั้ง เปนตน ซ่ึงพรรคการ

เมืองไทยจะเปนพรรคการเมืองท่ีเขมแข็งไดตองไดรับอิสระในการหาเสียง และชูนโยบายหลัก รวมไป

ถึงสรางผลงานเปนท่ีประจักษแกประชาชน และอีกหลายอยางท่ีพรรคการเมืองไทยตองนําวิธีการจาก

ตางประเทศมาปรับประยุกตใช เพ่ือเปนพรรคการเมืองท่ีเขมแข็ง และเปนท่ีพ่ึงของประชาชนตาม

ระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   



 

บทท่ี  5 

สรุปและเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ 1.ศึกษาการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 2.ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 3. ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 3.1) ศึกษาระบบพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ 3.2) ศึกษาการสงผูรับสมัครลง

เลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ 

5.1.1 ศึกษาการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 

ในการศึกษาพรรคการเมืองไทยโดยไดขอสรุปดังนี้ 

ผูวิจัยไดทราบถึงท่ีมา ความหมาย บทบาทหนาท่ี ระบบพรรคการเมืองไทย จากผลวิจัยพบวา 

พรรคการเมืองไทยจัดอยูในระบบสองพรรค ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมหลัก ๆ เปนบทบาทหนาท่ี

ของพรรคการเมืองมีหลายประการท่ีสําคัญ เชน การจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ การเปน

ตัวเชื่อมระหวางรัฐกับสังคมโดยนําขอเรียกรองหรือปญหาของประชาชนไปแจงใหรัฐบาลทราบเพ่ือ

ตอบสนองขอเรียกรองนั้นหรือรายงานการดําเนินงานของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบตอประชาชนให

ประชาชนไดทราบและท่ีสําคัญ คือ การนําเสนอประเด็นปญหา และแนวทางแกไขแกสังคมเพราะใน

สังคมสมัยใหมผูมีสิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากแนวนโยบายของพรรคมากกวาตัวบุคคล    

การจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทยมีข้ึนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เม่ือ พ.ศ. 

2475 โดยมีการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2488 พรรคท่ีจัดตั้งเปนพรรคแรก คือ พรรค

กาวหนา ตอมาจึงมีพรรคอ่ืน ๆ ตามมา เชน พรรคประชาธิปตย สหชีพ  แตพรรคการเมืองไทยท่ีจัดตั้ง

ข้ึนในสมัยแรก ๆ ไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยางตอเนื่องเพราะการชะงักงันของ

ระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากการยึดอํานาจรัฐโดยฝายทหารหลายครั้ง  มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญท่ีให

สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง  อยางไรก็ดีการยึดอํานาจของฝายทหาร

บางครั้งก็ยังเปดโอกาสใหมีพรรคการเมืองเดิมอยูได เชน เม่ือ พ.ศ. 2490 พรรคประชาธิปตยสามารถ

จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศไดในชวงสั้น ๆ หรือ เม่ือ พ.ศ. 2520 ฝายทหารไดใหมีการเลือกตั้งข้ึนจึงมี

พรรคการเมืองเกิดข้ึนใหม ๆ อีกหลายพรรค  นอกเหนือจากพรรคเกาอยางประชาธิปตย กิจสังคม 

ชาติไทย พรรคท่ีเกิดข้ึนใหมบางพรรคประสบผลสําเร็จในการเลือกตั้ง เชน พรรคประชากรไทย พรรค

พลังธรรม พรรคความหวังใหม เปนตน 

หลังสิ้นสุดการเขายึดอํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) เม่ือ พ.ศ. 

2535 แลว  มีการเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองในระยะตอ ๆ มา จนมี

การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มีกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายประกอบ
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รัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับซ่ึงลวนมีสวนทําใหพรรคการเมืองไดพัฒนาตนเองและมีคุณภาพข้ึน พรรค

การเมืองไทยจึงมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลอยางตอเนื่องและมีบทบาททางการเมืองท้ังในระดับชาติและ

ระดับทองถ่ิน  

หากนับรวมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ประเทศไทยเรา มี

รัฐธรรมนูญใชมาแลวตั้งแตอดีต (2475) ถึง ปจจุบัน (2561) รวมท้ังสิ้น 20 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญได

ถูกปรับแกเปลี่ยนแปลงใหดียิ่งข้ึน รัฐธรรมนูญฉบับท่ีใชในปจจุบันคือ ฉบับท่ี 20 มีท้ังสิ้น 279 มาตรา 

ประกาศใชเม่ือ 6 เมษายน 2560 ภายหลังจากท่ีมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้สิ่งท่ีตามมาคือ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง 2560, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 

เปนตน จะเห็นไดวาพรรคการเมืองไทยมีการพัฒนาดีข้ึนเรื่อยมานับตั้งแตอดีต-ปจจุบัน  

ซ่ึงผูวิจัยไดแบงการพัฒนาพรรคการเมืองไทย ออกเปน 3 ยุค สามารถไดดังนี้ 

 พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ใ น ยุ ค ต น  คื อ  ยุ ค ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงพรรคการเมืองในยุคนี้ยังไม

ถือเปนพรรคการเมืองท่ีถูกบัญญัติไวในกฎหมาย มีกลุมตาง ๆ ท่ีมุงหวังจะเขาไปเปนรัฐบาล หลาย

กลุมดวยกันไมวาจะเปนกลุมอํานาจเกา ท่ีมุงหวังชวงชิงอํานาจคือ และกลุมตาง ๆ ท่ีตองการเขาไป

เปนรัฐบาลเพ่ือบริหารรัฐ กลุมเหลานี้ คือกลุมท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ เดียวกัน แตกระนั้น ก็ยังมิได

มีการรับรองโดยกฎหมาย จึงไมถือไดวาเปนพรรคการเมือง ท่ีแทจริง  

 พรรคการเมืองในยุคกลาง คือ พรรคการเมืองท่ีเริ่มกอตัวข้ึนภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 โดยพรรคการเมืองแรก คือพรรคกาวหนา และประการตอมามีพรรค

การเมืองอ่ืน ๆ เกิดข้ึนตามลําดับ เหตุการณในพรรคการเมืองไทยในยุคกลางมีปรากฏการณตาง ๆ ท่ี

กระตุนกลุมคน ใหสนใจทางการเมืองมาข้ึน เชน เหตุการณ 14 ตุลาคม   

 พรรคการเมืองไทยในยุคปจจุบันเกิดข้ึนจากการรวมกลุมของบุคคลท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ

เดียวกัน มุงหวังท่ีจะจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองไทยในยุคนี้มีพรรคการเมืองหลายพรรคดวยกัน แต

พรรคการเมืองท่ีมีลักษณะโดดเดนมีเพียงสองพรรคตามหลักทฤษฎีของระบบพรรคการเมืองแบบสอง

พรรค 
5.1.2 ศึกษาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือการท่ีถือเสียงประชาชนสวนใหญเปนสําคัญในการ

ตัดสินใจท่ีจะเลือกผูแทนโดยการผานสมาชิกของพรรคการเมืองเขาสูกระบวนการเลือกตั้งนําไปสูการ

จัดตั้งรัฐบาล  

 การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยคือประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจโดยผานตัวแทน

เขาไปมีอํานาจในการปกครองบริหารประเทศชาติ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย คือระบอบ

ท่ีปกครองโดยประชาชนสวนใหญ ซ่ึงระรอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นมีวัฒนาการมาจาก

ประเทศตะวันตก และพัฒนาเรื่อยมา จนกระท่ังรัฐไทยไดนําแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยมาปรับ
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ประยุกตใชตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ทําใหรัฐไทยมีระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา เม่ือศึกษาแลวจะพบวา ระบอบประชาธิปไตยไทย สอดคลอง

กับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในตางประเทศ กลาวคือ อํานาจในการตัดสินใจเปนของ

ประชาชนโดยท่ีเลือกตัวแทนเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตน ระบอบประชาธิปไตยจึงเปนรากฐานท่ี

สําคัญในการปกครองรัฐนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 

5.2 ศึกษาพรรคการเมืองตางประเทศ 
ระบบพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกาและพรรคการเมืองอังกฤษจัดอยูในระบบสองพรรคมี

ความหลายคลึงกัน พรรคการเมืองระบบสองพรรค คือ พรรคการเมืองท่ีมีลักษณะอันมีฐานเสียงใหญ

เพียงสองพรรค ผลัดกันจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองในอเมริกา มีพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน 

ตางชวงชิงอํานาจทางการเมือง    

สวนทางดานพรรคการเมืองในอังกฤษก็มีพรรคอนุรักษนิยมและพรรคเสรีนิยมตอมาพรรคแรงงาน

ไดรับความนิยมแทนพรรคเสรีนิยม พรรคการเมืองในอังกฤษนั้น มีความใกลเคียงกับพรรคการเมืองไทย 

กลาวคือ พรรคการเมืองไทยไดรับอิทธิพลมาจากอังกฤษ ในดานระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย แลวนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับรัฐไทยท่ีใชอยูในปจจุบัน แมรัฐไทยจะไดทําการ

เปลี่ยนรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยตั้งแต 2475 เปนตนมา ยังไมประสบผลสําเร็จ

เทาท่ีควรในยุคเริ่มแรก ตอมาเม่ือเกิดการลองผิดลองถูกใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้นกวา 20 ฉบับ จะ

เห็นไดวารัฐไทยไดมีพัฒนาการดานการเมืองท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือเทียบกับอดีต  

ในดานการศึกษาการสงผูรับสมัครเลือกตั้งตางประเทศมีความแตกตางกันดังนี้ 

ในสวนของการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของอังกฤษนั้น มีลักษณะดังนี้ พรรคการเมืองในอังกฤษ

จะสงสมาชิกพรรคการเมืองลงรับสมัครเลือกตั้ง ในระยะเวลากระชั้นชิด กลาวคือ กอนการเลือกตั้ง

ประมาณ 2 สัปดาห ไปยังเขตตาง ๆ เม่ือประชาชนไดลงคะแนนเสียงเปนท่ีเรียบรอย และไดจํานวน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนท่ีเรียบรอย นําไปสูการเลือกนายกรัฐมนตรี 

ทางดานสหรัฐอเมริกานั้นจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากพรรคการเมืองไทย กลาวคือ ประมาณ

หนึ่งปกอนการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งจากสองพรรคการเมืองใหญคือ พรรคเดโมแครตและพรรครี

พับลิกันจะเริ่มกิจกรรมรณรงคหาเสียงโดยจะตั้งคณะทํางานและเริ่ม “ออกเดินทางปราศรัย” ท่ัว

ประเทศเพ่ือหาเสียงสนับสนุนและระดมทุนสําหรับการรณรงคหาเสียง 

ในชวงแรกของการรณรงคหาเสียง ผูสมัครรับเลือกตั้งจากท้ังสองพรรคจะปราศรัยโตวาที

ถายทอดสดทางโทรทัศน ในระหวางการโตวาที ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนจะตองตอบคําถามยากๆ 

เก่ียวกับนโยบายของพวกเขา รวมท้ังตองแกตางจุดยืนของตนในประเด็นและนโยบายตาง ๆ 

ในสวนของรัฐไทยก็การหาเสียงกอนการเลือกตั้งเชนเดียวกันกับอเมริกา แตพรรคการ

เมืองไทยในปจจุบันยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลปจจุบันซ่ึงมีอํานาจเต็ม มิใชรัฐบาล

รักษาการเชนดั่งแตกอน ซ่ึงพรรคการเมืองไทยจะเปนพรรคการเมืองท่ีเขมแข็งไดตองไดรับอิสระใน
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การหาเสียง และชูนโยบายหลัก รวมไปถึงสรางผลงานเปนท่ีประจักษแกประชาชน และอีกหลายอยาง

ท่ีพรรคการเมืองไทยตองนําวิธีการจากตางประเทศมาปรับประยุกตใช เพ่ือเปนพรรคการเมืองท่ี

เขมแข็ง และเปน ท่ี พ่ึงของประชาชนตามระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

5.3 ศึกษาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
พรรคการเมืองเกิดข้ึนจากกลุมคนท่ีมีอุดมการณเดียวกันมุงหวังเพ่ือจะเปนรัฐบาล จากการท่ี

ไดศึกษา มี 2 ประเด็นท่ีผูวิจัยไดตั้งของสังเกต คือ 1. พรรคการเมืองไทยเกิดข้ึนครั้งแรก คือ กลุม

คณะราษฎร หรือ 2. พรรคการเมืองไทยเกิดข้ึนครั้งแรก คือ กลุมท่ีเรียกตนเองวา “พรรคกาวหนา” 

เปนพรรคการเมืองยุคแรก ๆ การศึกษาเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยนี้ผูวิจัยไดศึกษาทางดานประวัติศาสตรความเปนมาของพรรคการเมืองไทยในยุค

ตาง ๆ เริ่มตั้ง แตเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เปนตนมา ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงประวัติศาสตร อัน

เปนแนวทางนํามาสูการวิเคราะหประเด็นเนื้อหานํามาเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองในตางประเทศ

คือ พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา และพรรคการเมืองในอังกฤษ นํามาซ่ึงการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ใน 2 ดาน คือระบบพรรค และการสงผูสมัครลงเลือกตั้ง  

ผลของการศึกษาพรรคการเมืองไทย สามารถจําแนกออกได 2 ประเด็น คือ 1. ระบบพรรค

การเมืองไทยมีแนวโนมไปในทางระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค กลาวคือ ตามประวัติศาสตรการ

เลือกตั้งท่ีผานมาชี้ใหเห็นถึงการชวงชิงคะแนนเสียงระหวางสองพรรคการเมืองใหญ และไดคะแนน

เสียงจากประชาชนเปนจํานวนมาก 2. การสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย พรรคการ

เมืองไทยนั้นจะสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งโดยการสงสมาชิกพรรคการเมืองไปหาเสียงในพ้ืนท่ีตาง ๆ ตาม

เขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 60 วัน  

ผลของการศึกษาคือพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา ไดแก 1. เปนระบบพรรคการเมืองแบบสอง

พรรค กลาวคือมีพรรคการเมืองสองพรรคใหญ ท่ีไดคะแนนเสียงจากประชาชนเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ก็

ยังมีพรรคเล็กพรรคนอยอ่ืนอีกหลายพรรคดวยกันแตก็ไมเปนท่ีนิยมเทาสองพรรคใหญ 2. การสงผูรับ

สมัครลงเลือกตั้งของอเมริกา โดยพรรคการเมืองในอเมริกานั้นจะสงสมาชิกลงพ้ืนท่ีไปยังเขตตาง ๆ 

กอนวันเลือกตั้ง 1 ป เพ่ือใหประชาชนไดทราบแนวทางและนโยบายของพรรคการเมือง  

ผลของการศึกษาคือพรรคการเมืองของอังกฤษ สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเด็น คือ 1. 

ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษจัดอยูในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค กลาวคือ มีพรรค

การเมืองท่ีโดดเดน สองพรรคใหญ โดยไดคะแนนเสียงจากประชาชนเปนจํานวนมาก 2. การสงผูรับ

สมัครลงเลือกตั้ง พรรคการเมืองในอังกฤษจะสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งแบบกระชั้นชิด คือกอนเลือกตั้ง 

2 สัปดาห 

เม่ือนําขอแตกตางระหวางพรรคการเมืองไทยและตางประเทศมาวิเคราะหแลวจะพบวา 

พรรคการเมืองไทย และพรรคการเมืองตางประเทศ มีขอแตกตางและคลายคลึงกันดังนี้ 

1. ขอแตกตางและคลายคลึงกันของระบบพรรคการเมืองไทยและตางประเทศ  
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1) ระบบพรรคการเมืองไทยมีแนวโนมท่ีจัดอยูในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค  

2) ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษจัดอยูในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค 

3) ระบบพรรคการเมืองของอเมริกาจัดอยูในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค 

2. ขอแตกตางและคลายคลึงกันของการสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยและ

ตางประเทศ 

1) การสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย พรรคการเมืองไทยนั้นจะสงผูรับสมัครลง

เลือกตั้งโดยการสงสมาชิกพรรคการเมืองไปหาเสียงในพ้ืนท่ีตาง ๆ ตามเขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 60 

วัน    

2) การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของอเมริกา โดยพรรคการเมืองในอเมริกานั้นจะสงสมาชิกลง

พ้ืนท่ีไปยังเขตตาง ๆ กอนวันเลือกตั้ง 1 ป เพ่ือใหประชาชนไดทราบแนวทางและนโยบายของพรรค

การเมือง 

3) การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้ง พรรคการเมืองในอังกฤษจะสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งแบบ

กระชั้นชิด คือกอนเลือกตั้ง 2 สัปดาห 

จะเห็นไดวาระยะเวลาของการสงผูรับสมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยและ

ตางประเทศมีความแตกตางกัน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา พรรคการเมืองไทยควรมีระยะเวลาในการท่ีจะเปดให

สมาชิกพรรคการเมืองไทยไดลงพ้ืนท่ีหาเสียงกอนวันเลือกตั้ง เปนระยะเวลาเหมือนเชนอเมริกา คือ 1 

ป กอนมีการเลือกตั้งเพ่ือท่ีพรรคการเมืองจะไดเผยแพรความรูดานประชาธิปไตยแกประชาชน และ

ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจเลือกตัวแทนในการเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนเองในรัฐสภา 

  เม่ือศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมาของพรรคการเมืองไทย ทําใหทราบ

ระบบพรรคการเมืองไทย ทําใหทราบถึงระบบพรรคการเมืองตางประเทศ และวิธีสงผูรับสมัครลง

เลือกตั้งของพรรคการเมืองตางประเทศ รวมถึงการทราบรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

นํามาซ่ึงการปรับประยุกตใช เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยไทย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5.4 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย นั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

5.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงพรรคการเมือง และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ควรมี

กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1. ควรมีการสงเสริมรวมไปถึงการเผยแพร ความรูเก่ียวกับพรรคการเมือง เนนเรื่องระบบ

พรรคการเมือง การสงผูรับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมือง และวิธีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทาง
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การเมือง ในกลุมเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ใหตระหนักถึงคุณคารวมไปถึงความสําคัญของพรรค

การเมืองไทย 

2. ควรมีงบประมาณท่ีเพียงพอตอการพัฒนาการดานการศึกษา และปลูกฝงจิตสํานึกการเปน

พลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เทิดทูลไว ซ่ึง สถาบัน ชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย และปลูกฝงแนวคิดเรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

3. รณรงคตอตานเรื่องการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง และใหการศึกษา แมกระท่ังฝกอบรม อยางท่ัวถึง 

ถูกตอง แกประชาชน และแนะแนววิธีการท่ีจะทําใหพรรคการเมืองเปนพรรคการเมืองท่ีเขมแข็งและ

เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาพรรคการเมืองไทยใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไปในอนาคต 

 

5.4.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหระบบพรรคการเมืองไทยเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองตางประเทศใน

ระบบสองพรรค 

2. ศึกษาวิเคราะหกฎหมายพรรคการเมืองไทยในอดีตถึงปจจุบันเปรียบเทียบกับกฎหมาย

พรรคการเมืองตางประเทศ 

3. ศึกษาวิเคราะหระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไทยเปรียบเทียบกับระบอบ

ประชาธิปไตยตางประเทศ 
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