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1.1 ความหมายของพรรคการเมือง  
 

 พรรคการเมือง (political party) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน จากคําวา “Pars” ที่แปลวา 

“สวน” จึงหมายถึง การที่ประชาชนแบงออกเปนสวนๆ หรือกลุมตางๆ อาจเปนไดทั้งในเชิงของความ

คิดเห็นหรือการเปนผูมีสวนไดสวนเสียทางการเมือง1  จึงนิยามไดวา “พรรค” ในความหมายทาง

การเมืองนั้นหมายถึงกลุมองคกรของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ืออํานาจทางการเมือง   ซึ่งในการพัฒนา

ทางประวัติศาสตรของแนวคิดนี้คอนขางมีความสลับซับซอน ทั้งนี้คําวา “พรรค” ไมมีความหมายอยางที่

เปนอยูในขณะนี้โดยตนกําเนิดพรรคการเมืองนั้นถูกกลาวถึงวาเปนกลุมที่รวมตัวกันเพ่ือนําเสนอถึงความ

ตองการของกลุมตนเอง รวมทั้งดํารงอยูและดําเนินงานเพ่ือกาวสูอํานาจที่ทําลายความเปนเอกภาพของ

ผลประโยชนและความคิดเห็นในสังคม2 

ทั้งนี้ ความหมายและความสําคัญของพรรคการเมืองในอดีตจนถึงปจจุบันนั้นมีสาระของ                  

การโตแยงที่แสดงใหเห็นถึงบริบททางการเมืองของการแขงขัน การชวงชิงอํานาจทางการเมืองและ            

ขอถกเถียงในเรื่องการเปนปจจัยที่อาจนําไปสูการบอนทําลายความเปนเอกภาพของชาติ  ขอสังเกต

ดังกลาว พิจารณาไดนับตั้งแตในชวงตนของการกอรางพรรคการเมืองขึ้นมานั้นมีเปาหมายหลักเพ่ือ

รองรับกระบวนการทางการเมืองแบบรัฐสภาซึ่งพัฒนาขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษที่ 18  เปนตนมา โดย

ชวงเวลานั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับพรรคการเมืองแตกตางกันไป ทั้งที่มองเห็นในแงที่ไมมีประโยชนตอการ

ปกครองและสรางความแตกแยกในชาติ  

ดังผลงานการบรรณาธิการของ ซูซาน อี. สแควรโรว (Susan E. Scarrow)3ที่ไดยกตัวอยาง 

แนวคิดของเฮนรี่ เซนต จอหน วิสเคาวท โบลิงโบรก (Henry Saint-John Viscount Bolingbroke)จาก

บทความชื่อ “The Patriot King and Parties (1738)” ที่มองวา ถาจะมีกษัตริยหรือระบอบกษัตริยก็

จะตอง เปนผูนําทางการเมืองและมีอํานาจอยูเหนือพรรคการเมืองเพ่ือทํางานใหแกผลประโยชนของชาติ

โดยโบลิงโบรกมีทัศนะวาพรรคการเมืองเปนผูสรางกลุมแตกแยก (factions) เพราะฉะนั้นกษัตริยที่รัก

ชาติตองไมคิดสรางพรรค   

                                                           
1วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง,2544),หนา 3. 
2David Robertson,The Routledge dictionary of politics,(London : Routledge,2004), p.373-374. 
3Susan E. Scarrow,Perspectives on political parties: classic readings, (Saint Martin's Press Inc.,United 

States), 2002. 



 

 

แนวคิดดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ เดวิด ฮูม 

“Of  Parties in General (1742

(sects) ซึ่งจะบอนทําลายรัฐบาล อันสงผลใหกฎหมาย ไรความศักดิ์สิทธ์ิ และทําใหประชาชนก

ศัตรูกันภายในชาติเดียวกัน และพรรคการเมืองยังเปรียบเสมือนวัชพืชที่ไมมีคาแตอาจจะห

รวมไปถึงทัศนะของเจมส บลายส (James Bryce)

in the United States and England

พรรคการเมืองได ไมมีใครแสดงใหเห็นวารัฐบาลที่อาศัยผูแทนราษฎรจะทํางานไดอยางไรโดยปราศจาก

พรรคการเมืองเปนตน   

ในขณะนี้ เอ็ดมันต เบริ์ก (Edmund Burke) 

Cause of the Present Discontents

ผลประโยชนของชาติ เมื่อตกลงกันไดในหลักการบางอยาง แตการแบงแยกออกเปนพรรคการเมืองก็อาจ

นําไปสูการทําลายสภาสามัญชน (House of Common) 

สาระสังเขปนักคิดที่ 1.1 ประวัติและผลงานของ 

                                                           
4Ibid,p.30-36. 
5Ibid,p.233-238. 
6”A biography of Edmund Burke (1729

http://www.let.rug.nl/usa/biographies/edmund

Edmund Burke (
ไอริช ที่มีบทบาทอยางมากในชวง 
ทางการเมืองของเขาเริ่มตนเมื่อไดเขามาเปนเลขานุการสวนตวัใหแก
ผูนําคนหนึ่งของพรรควิก 
มากในการวิพากษวิจารณประเด็นทางรัฐธรรมนูญเรื่องการเพ่ิมอํานาจ
ของกษัตริยในรัชสมัยของกษัตริยจอรจที่ 

ในฐานะนักคดิ ผลงานที่มีชือ่เสยีงของเขา ไดแก  
Natural Society (
Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (
นอกจากนี้ยังมีสุนทรพจนสําคญัที่เขาไดแถลงในรฐัสภา 
On American Taxation (
for Conciliation With America (

แนวคิดดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ เดวิด ฮูม (David Hume)

1742) ”  ที่มองวาพรรคการเมืองเหมือนกับกลุมแตกแยกหรือกลุมลัทธิ

ซึ่งจะบอนทําลายรัฐบาล อันสงผลใหกฎหมาย ไรความศักดิ์สิทธ์ิ และทําใหประชาชนก

ศัตรูกันภายในชาติเดียวกัน และพรรคการเมืองยังเปรียบเสมือนวัชพืชที่ไมมีคาแตอาจจะห

(James Bryce)5 ที่นําเสนอในผลงานที่ชื่อ“Political Organizations 

in the United States and England (1893)”ที่เห็นวา แมวาไมมีประเทศเสรีขนาดใหญใดที่จะขาด

พรรคการเมืองได ไมมีใครแสดงใหเห็นวารัฐบาลที่อาศัยผูแทนราษฎรจะทํางานไดอยางไรโดยปราศจาก

Edmund Burke) ไดแสดงทัศนะผลงานที่ชื่อ “Thought on the 

Cause of the Present Discontents (1770)” โดยมีความเห็นวา พรรคการเมืองจะสงเสริม

ผลประโยชนของชาติ เมื่อตกลงกันไดในหลักการบางอยาง แตการแบงแยกออกเปนพรรคการเมืองก็อาจ

House of Common) และทําลายรัฐบาลที่เสรีได  

ประวัติและผลงานของ Edmund Burke6 

Edmund Burke (1729-1797)“ ,Retrieved from URL 
http://www.let.rug.nl/usa/biographies/edmund-burke/ 

Edmund Burke (1729-1797) รัฐบุรุษ นักการเมืองและนักคดิเชื้อสาย
ไอริช ที่มีบทบาทอยางมากในชวง 30 ปนับตัง้แต ค.ศ.1765 ตาํแหนง
ทางการเมืองของเขาเริ่มตนเมื่อไดเขามาเปนเลขานุการสวนตวัใหแก
ผูนําคนหนึ่งของพรรควิก (Whig) ซึ่งตอมาเขาเปนผูที่มีบทบาทอยาง
มากในการวิพากษวิจารณประเด็นทางรัฐธรรมนูญเรื่องการเพ่ิมอํานาจ
ของกษัตริยในรัชสมัยของกษัตริยจอรจที่ 3 (George III) 

ในฐานะนักคดิ ผลงานที่มีชือ่เสยีงของเขา ไดแก  A Vindication of 
Natural Society (1756) และ A Philosophical Inquiry into the 
Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) 
นอกจากนี้ยังมีสุนทรพจนสําคญัที่เขาไดแถลงในรฐัสภา 2 เรือ่ง ไดแก  
On American Taxation (1774) และ On Moving His Resolutions 
for Conciliation With America (1775) เปนตน

2 
2 

David Hume)4จากบทความชื่อ 

ที่มองวาพรรคการเมืองเหมือนกับกลุมแตกแยกหรือกลุมลัทธิ

ซึ่งจะบอนทําลายรัฐบาล อันสงผลใหกฎหมาย ไรความศักดิ์สิทธ์ิ และทําใหประชาชนกลายเปน

ศัตรูกันภายในชาติเดียวกัน และพรรคการเมืองยังเปรียบเสมือนวัชพืชที่ไมมีคาแตอาจจะหยั่งรากลึกได  

Political Organizations 

มีประเทศเสรีขนาดใหญใดที่จะขาด

พรรคการเมืองได ไมมีใครแสดงใหเห็นวารัฐบาลที่อาศัยผูแทนราษฎรจะทํางานไดอยางไรโดยปราศจาก

“Thought on the 

โดยมีความเห็นวา พรรคการเมืองจะสงเสริม

ผลประโยชนของชาติ เมื่อตกลงกันไดในหลักการบางอยาง แตการแบงแยกออกเปนพรรคการเมืองก็อาจ

 

รัฐบุรุษ นักการเมืองและนักคดิเชื้อสาย
ตาํแหนง

ทางการเมืองของเขาเริ่มตนเมื่อไดเขามาเปนเลขานุการสวนตวัใหแก
ซึ่งตอมาเขาเปนผูที่มีบทบาทอยาง

มากในการวิพากษวิจารณประเด็นทางรัฐธรรมนูญเรื่องการเพ่ิมอํานาจ

A Vindication of 
A Philosophical Inquiry into the 

เรือ่ง ไดแก  
On Moving His Resolutions 



 

3 
 

3 

ประเด็นนี้มีความสอดคลองกับสิ่งที่จอรจ วอชิงตัน (George Washington)7 รัฐบุรุษและ

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาไดเตือนถึงอันตรายของพรรคการเมืองวาจะกอใหเกิด               

ความแตกแยกเปนฝกฝาย (faction) ซึ่งสงผลรายแรงตอการรักษาความเปนเอกภาพของชาติและอาจ

นําไปสูการเกิดรัฐบาลที่ออนแอ  

รวมไปถึงนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส อยาง ชองค ชารค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) และ 

เจมส เมดิสัน (JamesMadison)8 หนึ่งในแกนนําผูกอตั้ง (Founding Fathers)ที่ในเวลาตอมาไดดํารง

ตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 4 แหงสหรัฐอเมริกาซึ่งมองพรรคการเมืองวาเปน “กลุมผลประโยชนฝาย

ซาย” ที่ทําลาย กาวลวงและแยงชิงความปรารถนาของเสียงสวนใหญ ทั้งยังกลาวไดวาพรรคการเมือง

ถือเปนหนึ่งในผลผลิต ทางสังคมที่มนุษยในสังคมการเมืองไดสรางขึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องมือหรือกลไก

สําคัญในการจัดการปกครองที่ทําหนาที่ในการแกไขปญหาความขัดแยงและนําไปสูการเปนสถาบันทาง

การเมืองที่สามารถนําสังคมไปสูเปาหมายที่ผูกอตั้งพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ มุงหวังและ

รวมกันกําหนดไว9 

การใหนิยามหรือความของพรรคการเมืองที่ใชในแวดวงวิชาการรัฐศาสตรปจจุบันแบงออกไดเปน  

3 กลุม ที่มีประเด็นการเนนย้ําที่แตกตางกันไป  ไดแก 

(1) กลุมท่ีเนนเปาหมายการจัดตั้งพรรคการเมือง 

 โจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph Schumpeter)10 นักรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร เชื้อสาย

ออสเตรียน-อเมริกัน ไดแสดงทัศนะวา จุดมุงหมายประการแรกและสําคัญที่สุดของพรรคการเมืองแตละ

พรรค ก็คือ  การมีอํานาจเหนือพรรคการเมืองอื่นๆ เพ่ือที่จะเขาไปสูอํานาจหรือเพ่ือที่จะรักษาอํานาจไว 

จี เอ จาคอบสัน และ เอ็ม เอ็ช ลิบแมน (G.A. Jacobson & M.H. Libman)11  ใหคํานิยามวา 

พรรคการเมือง คือ การจัดรวมกันเปนสมาคมหรือองคการของผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีเปาหมายที่จะ

ควบคุมบุคคลและนโยบายของรัฐบาลเชนเดียวกับนักคิดชาวฝรั่งเศสที่ศึกษาสังคมการเมืองอเมริกัน

อยาง อเล็กซิส  เดอ ตอกเกอรวิลล (Alexis de Tocqueville)เห็นวา แมการสรางนักการเมืองในสภาพ
                                                           

7ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในประเด็นนี้ไดใน ”George Washington On The Danger Of Political Parties“,Retrieved from 
URLhttp://www.original-republican.com/george-washington-on-the-danger-of-political-parties/ 

8 PippaNorris,”Developments in Party Communications“,Retrieved from URL http://www.ndi.org/files/1950_ 
polpart_norris_110105.pdf. 

9สาขารัฐศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร หนวยที่ 1-9, 
(นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548),หนา 290. 

10สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร(พิมพครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ : สาํนักพมิพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),หนา 173. 
11วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลวหนา 5. 
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ที่มีความคิดเห็นแตกตางหลากหลายจะไมใชเรื่องงายอยางไรก็ดีทักษะที่สําคัญของคนที่อยูในโลกของ

การเมืองในสหรัฐ อเมริกา คือ ศิลปะของการสรางพรรคการเมือง ซึ่งเขาเห็นวาเปนทักษะพิเศษของคน

อเมรกิันเนื่องจากมีความ เสมอภาคกันจึงจําเปนตองรวมตัวกันเพ่ือสรางพลังในการตอรอง12 

(2) กลุมท่ีเนนบทบาทและหนาที่ของพรรคการเมือง  

โจเซฟ ลาพาลอมบารา (Joseph LaPalombara) และ ไมรอน ไวเนอร (Myron Weiner)

ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรชาวอเมริกัน แสดงทัศนะวา องคกรทางการเมืองจะสมควรไดชื่อวาเปน          

พรรคการเมือง จะตองมีการจัดตั้งหนวยงานทองถิ่นเพ่ือทําหนาที่หาเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป           

ทําหนาที่เลือกสรรผูนําทางการเมืองและจะตองเหนียวแนนตอการไดมาและรักษาอํานาจทางการเมือง 

ไมวาจะโดยพรรคเดียวหรือรวมกับพรรคอื่น13 

จิโอวานนิ ซาโทริ (GiovanniSartori)นักรัฐศาสตรชาวอิตาลี ใหความเห็นวาพรรคการเมืองเปน

ชองทางของการแสดงออกทําใหประการแรกสุดของการเปนพรรคการเมือง คือ การทําหนาที่เปน

เครื่องมือในการเปนตัวแทนของประชาชนที่จะแสดงออกซึ่งความตองการและขอเรียกรอง14 

อัลเฟรด เดอ กราเซีย (Alfred de Grazia)ใหคํานิยามวา พรรคการเมือง คือ กลุมคนที่มี

บทบาทในการกําหนดประเด็นปญหาและสงตัวแทนเขาสมัครรับเลือกตั้ง15 

พรศักดิ์ ผองแผว อธิบายถึงความหมายของพรรคการเมืองโดยชี้ใหเห็นถึงบทบาทภายหลัง           

การเลือกตั้งวา พรรคการเมืองเปนกลุมบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นที่คลายคลึงกันในลัทธิการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและกลุมผลประโยชนอื่นๆ และตองการนําความคิดเห็นเหลานั้นไปเปนหลักในการบริหาร

ประเทศดวย การสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งโดยมุงหวังที่จะไดเปนรัฐบาล หรือถาไมไดเปนรัฐบาลก็

เพ่ือที่จะไดมีสวนรวมในการควบคุมสอดสองการบริหารงานของรัฐบาลโดยทําหนาที่เปนพรรคฝายคาน16 

 

 

                                                           
12Susan E. Scarrow,Ibid,p.177-182.  
13สิริพรรณ นกสวน ใน เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ  พฤทธิสาน ชุมพล (บรรณาธิการ),คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย

(Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ:สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,2550),หนา 243. 
14เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน. 
15วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลวหนา 4.  
16พรศักดิ์ ผองแผว,รัฐบาลผสม,(กรุงเทพฯ:สถาบนัวิถีไทย สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย, 2544),หนา 47. 
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(3) กลุมท่ีเนนความจําเปนของพรรคการเมืองตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แมจะปรากฏเปนรูปธรรมวาไมเพียงเฉพาะแตประเทศประชาธิปไตยเทานั้นที่มีการจัดตั้งพรรค

การเมือง เพราะไมวาจะเปนประเทศเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมหรือเผด็จการอํานาจนิยมตางก็มีการตั้งพรรค

เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศแทบทั้งสิ้น แตความหมายของพรรคการเมืองถูกนิยามในมิติ

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประชาธิปไตยที่เขมแข็งอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังเชน แนวคิดของเอลเมอร อีริค

แชทชไนเดอร (Elmer Eric Schattschneider)17 นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันนั้นใหความสําคัญตอ

การศึกษาพรรคการเมืองในฐานะเปนองคประกอบที่ขาดไมไดในการทํางานในทางปฏิบัติของรัฐบาล หรือ

อาจกลาวไดวา ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนในยุคสมัยใหมไมสามารถกาวไปขางหนาได หาก

ปราศจากพรรคการเมือง  

นอกจากนี้แนวคิดของ แอนดรูว มิลนอร (Andrew J. Milnor)ยังแสดงจุดเนนที่เชื่อวาพรรค

การเมืองคือ เงื่อนไขที่จําเปน (sine quo non) ของประชาธิปไตยเสรีนิยม ซึ่งถือวาพรรคการเมืองเปน

วิธีในการควบคุมทางการเมืองโดยมวลชนที่สนใจการเมืองกลุมใหมและยังเปนเครื่องมือในเชิงจัดองคกร

ที่ระดมมวลชนใหเขาไปรวมกับกิจการตางๆ ของรัฐ18 

คารตัน โรดี และคนอื่นๆ (Carton C. Rodee et al.)เห็นวาพรรคการเมืองเปนสิ่งจําเปนตาม

ธรรมชาติของรัฐสมัยใหม โดยเฉพาะรัฐบาลประชาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อมีพรรคการเมือง ดังตัวอยาง

สหรัฐอเมริกาที่การเมืองระดับชาติทําใหเกิดรัฐบาลที่รับผิดชอบขณะที่การจัดองคกรและวินัยพรรคของ

ประเทศอังกฤษมีความเขมแข็งของพรรคการเมืองระดับชาติ ทําใหรัฐบาลบรรลุผลสําเร็จในการ

ดําเนินการทางการเมือง19 

จากความหมายของพรรคการเมืองจากทั้ง 3 กลุม ดังที่ไดกลาวมา สรุปไดวา  พรรคการเมือง

เปนคณะบุคคลที่รวมตัวกันเปนองคการ ตามแนวคิด อุดมการณหรือหลักการบางอยางที่เห็นพอง

ตองกัน โดยรวมกันกําหนดประเด็นปญหาและนโยบายฃมีการคัดเลือกบุคคลเขาสมัครรับเลือกตั้ง อันมี

เปาหมายที่จะ เขาไปจัดตั้งรัฐบาลหรือควบคุมการดําเนินงานและนโยบายของรัฐบาล ทั้งโดยพรรคเดียว

หรือรวมกับพรรคการเมืองอื่นๆ รวมทั้งยังถือไดวาเปนกลไกการเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชนที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม 

                                                           
17“Schattschneider, Democracy, and Parties”,Retrieved from URL http://www.exampleessays.com/view 

paper/17951. html 
18สาขารัฐศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,อางแลว หนา 291.  
19เรื่องเดียวกัน หนา 293. 



 

 

สาระสังเขปนักคิดที่ 1.2 ประวัติและผลงานของ 

1.2 คุณลักษณะของการเปนพรรคการเมืองท่ีแทจริง
  

นอกจากความหมายของพรรคการเมืองดังที่ไดกลาวมา ยังไดมีการสรางหลักเกณฑในการ
พิจารณาถึงการเปนลักษณะของพรรคการเมืองที่แทจริง 
แตกตางจากการรวมกลุมหรือการเปนตัวแสดงในกระบวนการทางการเมืองอื่นๆ อันมีลักษณะสําคัญ 
ประการ  ไดแก 
  
 (1) ความยั่งยืน  พรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยยึดจุดรวมทางอุดมการณ นโยบายหรือหลักการ
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือแนวทางบริหารประเทศเปนหลัก ยอมมีความมั่นคงและไดรับ
การยอมรับไดวาจะมีการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอยางมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของขอตกลงที่
สมาชิกสวนใหญมีความเห็นพองตองกัน ในทางตรงกันขามพรรคการเมืองที่ยึดถือตัวบุคคลหรือกลุม
ผูนําพรรคเปนหลักนั้นมีแนวโนมที่จะแตกสลายไดงายหากผูนําหรือกลุมแกนนําเสียชีวิตหรือสูญเสีย
อํานาจทางการเมือง   
 
 (2) การแสวงหาการสนับสนุนจากมหาชน
เสียงเมื่อมีการเลือกตั้งและแสวงหาความนิยมจากประชาชนเมื่อไมมีการเลือกตั้ง กลาวคือ พรรค
การเมืองตองดําเนินการเรงเราใหประชาชนเกิดสํานึกทางการเมืองและเขามามีสวนรวมทางการเมืองให
มากที่สุด ซึ่งการดําเนินบทบาทดังกลาวนอกจากจะเปนการใหการศึกษาท
ผลักดันใหประชาชนเขามาสนับสนุนพรรคอีกดวย

                                                           
20ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ใ น  

http://www.apsanet.org/content_ 4125. cfm

Elmer Eric Schattschneider (

ศาสตราจารยทางรัฐศาสตร เคยสอนที่ 
เขาเคยเปนประธานสมาคมรัฐศาสตรอเมริกาใน ค
ของเขา คือ 
ในสหรัฐอเมริกา ตัวอยางผลงานของเขา ไดแก 
(1948), Equilibrium and Change in American Politics (
Million Americans in Search of  a Government (

ประวัติและผลงานของ Elmer Eric Schattschneider20 

คุณลักษณะของการเปนพรรคการเมืองท่ีแทจริง  

นอกจากความหมายของพรรคการเมืองดังที่ไดกลาวมา ยังไดมีการสรางหลักเกณฑในการ
พิจารณาถึงการเปนลักษณะของพรรคการเมืองที่แทจริง อันเปนการจําแนกใหพรรคการเมืองนั้น
แตกตางจากการรวมกลุมหรือการเปนตัวแสดงในกระบวนการทางการเมืองอื่นๆ อันมีลักษณะสําคัญ 

ความยั่งยืน  พรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยยึดจุดรวมทางอุดมการณ นโยบายหรือหลักการ
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือแนวทางบริหารประเทศเปนหลัก ยอมมีความมั่นคงและไดรับ
การยอมรับไดวาจะมีการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอยางมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของขอตกลงที่
มาชิกสวนใหญมีความเห็นพองตองกัน ในทางตรงกันขามพรรคการเมืองที่ยึดถือตัวบุคคลหรือกลุม

ผูนําพรรคเปนหลักนั้นมีแนวโนมที่จะแตกสลายไดงายหากผูนําหรือกลุมแกนนําเสียชีวิตหรือสูญเสีย

การแสวงหาการสนับสนุนจากมหาชน พรรคการเมืองตองมีความพยายามระดมคะแนน
เสียงเมื่อมีการเลือกตั้งและแสวงหาความนิยมจากประชาชนเมื่อไมมีการเลือกตั้ง กลาวคือ พรรค
การเมืองตองดําเนินการเรงเราใหประชาชนเกิดสํานึกทางการเมืองและเขามามีสวนรวมทางการเมืองให
มากที่สุด ซึ่งการดําเนินบทบาทดังกลาวนอกจากจะเปนการใหการศึกษาทางการเมืองแลว 
ผลักดันใหประชาชนเขามาสนับสนุนพรรคอีกดวย 

ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ใ น  http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=11039666
cfm 

Elmer Eric Schattschneider (1892 -1971)

ศาสตราจารยทางรัฐศาสตร เคยสอนที่ Rutgers University และ Wesleyan University 
เขาเคยเปนประธานสมาคมรัฐศาสตรอเมริกาใน ค.ศ.1956–1957 แนวคิดที่สรางชื่อเสียง
ของเขา คือ "The Semisovereign People" ที่ไดจากการทําวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
ในสหรัฐอเมริกา ตัวอยางผลงานของเขา ไดแก The Struggle for Party Government 

), Equilibrium and Change in American Politics (1958) และ 
Million Americans in Search of  a Government (1969)
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นอกจากความหมายของพรรคการเมืองดังที่ไดกลาวมา ยังไดมีการสรางหลักเกณฑในการ
อันเปนการจําแนกใหพรรคการเมืองนั้น

แตกตางจากการรวมกลุมหรือการเปนตัวแสดงในกระบวนการทางการเมืองอื่นๆ อันมีลักษณะสําคัญ 3  

ความยั่งยืน  พรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยยึดจุดรวมทางอุดมการณ นโยบายหรือหลักการ
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือแนวทางบริหารประเทศเปนหลัก ยอมมีความมั่นคงและไดรับ
การยอมรับไดวาจะมีการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอยางมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของขอตกลงที่
มาชิกสวนใหญมีความเห็นพองตองกัน ในทางตรงกันขามพรรคการเมืองที่ยึดถือตัวบุคคลหรือกลุม

ผูนําพรรคเปนหลักนั้นมีแนวโนมที่จะแตกสลายไดงายหากผูนําหรือกลุมแกนนําเสียชีวิตหรือสูญเสีย

ยายามระดมคะแนน
เสียงเมื่อมีการเลือกตั้งและแสวงหาความนิยมจากประชาชนเมื่อไมมีการเลือกตั้ง กลาวคือ พรรค
การเมืองตองดําเนินการเรงเราใหประชาชนเกิดสํานึกทางการเมืองและเขามามีสวนรวมทางการเมืองให

างการเมืองแลว ยังเปนการ

bin/fg.cgi?page=gr&GRid=11039666  แ ล ะ

Wesleyan University 
แนวคิดที่สรางชื่อเสียง

ที่ไดจากการทําวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
The Struggle for Party Government 

และ Two Hundred 
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(3) การสรางองคการพรรคและสาขาในระดับทองถิ่น  กลาวไดวาสาขาของพรรคในทองถิ่นรวมทั้งการมี

เครือขายการติดตอกันระหวางสํานักงานใหญกับสาขาพรรคในทองถิ่นถือเปนพ้ืนฐานสําคัญของพรรคการเมือง ในการ

ทําหนาที่ประสานหรือเชื่อมโยงระหวางพรรคกับประชาชนกลุมตางๆ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมขอมูลดาน

ปญหาและความตองการของประชาชนเขาสูการกําหนดเปนนโยบายของพรรคเพ่ือใชในการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันยัง

เปนชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองและใชพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการควบคุมรัฐบาลได 
 

1.3 วิวัฒนาการของพรรคการเมือง     
 

การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่วิวัฒนาการมาเปนรูปแบบสมัยใหมในปจจุบันนั้น ไดผาน

ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุโรป  นับตั้งแตตนศตวรรษ ที่ 19 จนถึงกลาง

ศตวรรษที่ 20 จากผลของการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยที่ผูปกครอง มาจากการเลือกตั้ง พรรค

การเมืองคือความจําเปนที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองตอผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีจํานวนมากขึ้น  และแมวาในระยะ

เริ่มแรกพรรคการเมืองจะถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเปาหมายในการเอาชนะและไดมาซึ่งคะแนนเสียงก็ตาม21 แต

ดวยบริบทตางๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดนําไปสูการปรับตัวของพรรค

การเมืองในแตละชวงเวลา ซึ่งแบงออกเปน 6 ระยะ22 ไดแก  

 ระยะที่ 1  พรรคจากฐานอุดมการณของชนชั้นนํา 

 การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในระยะแรก เริ่มตนในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษกอนแลวขยายไป

สหรัฐอเมริกา โดยพรรคการเมืองในชวงเวลานี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ในรัฐสภาที่มีความเห็นหรืออุดมการณคลายคลึงกัน อาทิ กลุมเสรีนิยม (Liberals) กลุมอนุรักษนิยม 

(Conservatives) กลุมสาธารณรัฐนิยม (Republicans) กลุมประชาธิปไตย (Democrats) กลุมนิยม

กษัตริย (Monarchists)  เปนตน  

พรรคการเมืองในยุคเริ่มตนมีลักษณะสําคัญ คือ การเปนการรวมกลุมของชนชั้นสูงและชนชั้น

กลาง ที่มีการรับบุคคลเขาเปนสมาชิกอยางเขมงวดสงผลใหการแขงขันทางการเมืองจํากัดอยูในแวดวง

ของชนชั้นดังกลาว นอกจากนี้แลวยังกลาวไดวา การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในยุคแรกนี้ เผชิญกับ                

ความทาทายจากการความไมเห็นดวยในการถูกใหคุณคาถึงสิ่งที่จะนําไปสูความแตกแยกหรือบั่นทอน            

                                                           
21Shively W. Phillips,Power & choice : an introduction to political science,(New York: McGraw-Hill,2003). 
22พัฒนาการใน 5 ระยะแรก อางจากแนวคิดของ Roy C. Macrid อางใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, หลักรัฐศาสตร,(กรุงเทพฯ : 

บพิธการพิมพ,2549) นอกจากนี้ยังคนควาเพิ่มเติมไดจาก Paul J. Best,Kul B.Rai and David F. Walsh,Politics in three worlds :                       
An Introduction to Political Science,(New York: Macmillian, 1986),p.253-255. 
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ความสามัคคีของคนในชาติ รวมไปถึงการสงผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาดความเปนอิสระ 

เนื่องจากตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองมากกวาความตองการของคนในสังคม  

ระยะที่ 2  การขยายสิทธิเลือกตั้งกับการพัฒนาองคกรพรรคการเมือง 

ในชวงครึ่งหลังศตวรรษที่  19 ราวทศวรรษ 1830 – 1870 ไดมีการขยายสิทธิเลือกตั้ง 

(suffrage) สงผลใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น โดยเริ่มจากสหรัฐอเมริกา ขยายไปในอังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมันและประเทศกลุมแสกนดิเนเวีย พรรคการเมืองตางๆ จึงจําเปนตองจัดตั้งองคกรถาวร

ของพรรคขึ้นเพ่ือทําหนาที่รวบรวมคะแนนเสียงสนับสนุนผูสมัคร เงินทุนและจัดทํานโยบายของพรรค 

แตในชวงเวลาดังกลาวองคกรของพรรคยังไมมีความเขมแข็งเนื่องจากมีโครงสรางความสัมพันธระหวาง

หัวหนาพรรคกับสมาชิกพรรคแบบปรามิดหรือสามเหลี่ยมฐานกวาง  

กลาวคือ  สมาชิกที่เปนสมาชิกรัฐสภาเปนสวนสูงสุดในขณะที่สมาชิกที่เปนประชาชนซึ่งมีจํานวน

มากอยูเปนฐานลาง  และแมวาพรรคการเมืองไดจัดตั้งองคกรและสรางสัญลักษณของพรรคเพ่ือดึงดูด           

ความสนใจของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตการดําเนินงานตางๆ ของพรรคยังอยูภายใตการควบคุมของผูนําพรรค

เปนหลัก ประกอบกับนโยบายของพรรคยังไมไดเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสมาชิกพรรคไดรับการ

เลือกตั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสถานการณปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ชนชั้นแรงงานรูสึกวาไมไดรับ

ความสําคัญจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จึงไดเริ่มมีการรวมกลุมกันนอกระบบพรรคการเมืองและ

พัฒนาขึ้นในเวลาตอมา  

ทั้งนี้ ลักษณะของพรรคการเมืองทั้ง 2 ชวงระยะเวลาที่กลาวมา สรุปไดวา โดยทั่วไป                    

พรรคการเมืองที่กอตั้งโดยชนชั้นนําในประเทศตะวันตกในศตวรรษที่ 19  มักมีคุณลักษณะที่มีจํานวนผูมี

สิทธิเลือกตั้งและการมีสวนรวมในพรรคการเมืองที่จํากัดเฉพาะกลุม โดยเนนที่สมาชิกซึ่งเปนชนชั้นนําใน

สังคม  จึงมีการกระจายของทรัพยากรทางการเมืองที่จํากัดเฉพาะกลุมเนนสถานภาพหรือชนชั้นทาง

สังคมเปนกลไกในการแสวงหาฐานสนับสนุน ทําใหไมใหความสําคัญกับการรณรงคหาเสียง เนื่องจาก

แหลงทุนและการสื่อสารของพรรคมาจากความสัมพันธสวนตัว  

ดังตัวอยางพรรคการเมืองแบบชนชั้นในยุโรปที่เกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 19 ซึ่งถือเปนตนแบบ

ของพรรคชนชั้น ไดแก พรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party) พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) และ

พรรคกาวหนา (Radical Party)  ทั้งสามพรรคนี้เกิดขึ้นในอังกฤษ โดยทั้งสามพรรคเนนการรักษา

โครงสรางหรือลักษณะของความเปนชนชั้นนํา ไดแก การเปนพรรคการเมืองที่ไมมีจุดมุงหมายในการ

รวบรวมสมาชิกใหมีจํานวนมากที่สุด แตใหความสําคัญกับการรวบรวมสมาชิกเฉพาะที่เปนบุคคลที่มี
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ชื่อเสียง ผูมีฐานะดีและมีศักยภาพในการสนับสนุนดานการเงินแกพรรคการเมืองเพ่ือใชจายในการ

เลือกตั้ง อีกทั้งในดานการบริหารเนนการรวมอํานาจไวที่ผูนําหรือกลุมผูนําพรรคเปนหลัก23 

ระยะที่ 3การเกิดขึ้นและเติบโตของพรรคองคกรนอกรัฐสภา 

นับตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 อันเปนระยะที่พรรคการเมืองไดพัฒนาไปสูองคกรนอกรัฐสภา 

(extra-parliamentary) แกนนําในการจัดตั้งพรรคเปลี่ยนจากนักการเมืองหรือสมาชิกรัฐสภาที่มี

ชื่อเสียงมาเปนนักจัดองคกรพรรค (political organizers)  โดยกลุมบุคคลที่ไมใชสมาชิกรัฐสภาที่ไดรับ

อิทธิพลมาจากชนชั้นแรงงานเปนสําคัญ ในการมุงเนนแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม   

สําหรับรูปแบบการดําเนินงานของพรรคในชวงเวลานี้ มักเปนการขอรับการสนับสนุนจากกลุม

หรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งและชักชวนเขามาเปนสมาชิกอยางกวางขวาง มีการสรางระบบการจัดเก็บคา

บํารุงพรรคจากสมาชิกทําใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของพรรคการเมืองมากขึ้น โดย             

พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นนี้ถือเปนพรรคที่มีระเบียบวินัยและไดรับการสนับสนุนจากมวลชนมาก ซึ่ง

นโยบายของพรรคมุงเนนตอบสนองเฉพาะกลุมหรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งเปนสําคัญ ตัวอยางเชน พรรค

แรงงานในอังกฤษ (The Labour Party) พรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศส (The Socialist Party)  และพรรค

สังคมประชาธิปไตยในเยอรมัน (The Social Democratic Party) เปนตน ในชวงเวลานี้การดําเนินการ

ของพรรคการเมืองมักปรากฏในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ อาทิ การเดินขบวน การรณรงคเผยแพร

ขาวสารไปจนถึงการนัดหยุดงาน 

ระยะที่ 4การเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต 

ชวงเวลาระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ราวทศวรรษ 1890-1910  ไดนําไปสูระบอบการ

ปกครองแบบเผด็จการที่ดําเนินงานโดยพรรคคอมมิวนิสต (communist party) อันเปนลัทธิทาง

การเมืองที่ทรงพลังและแพรหลายอยางมากในยุโรปตะวันออกในเวลานั้น  ทั้งยังกลายเปนแหลงที่มา

ของอํานาจที่สําคัญในฐานะที่เปนทั้งกองทัพและศาสนา ซึ่งยึดถือความจงรักภักดีและมีวินัยของสมาชิกที่

มีตอพรรคเปนสําคัญ  โดยไดรับอิทธิพลมาจากการจัดองคการพรรคบอลเชวิคแหงสหภาพโซเวียต 

(Russian Social Democratic Labour Party - Bolsheviks)รวมไปถึงพรรคคอมมิวนิสตจีน(China 

Communist Party)ที่ไดกอใหเกิดการปฎิวัติชาวนาที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก24 

                                                           
23.โกสินทร วงศสุรวัฒน และ นรนติิ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ),พรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวทิยาลัย 

ธรรมศาสตร,2521), หนา 4 และ วิทยา นภาศิริกลุกิจ และ สุรพล ราชมัณฑารักษ,อางแลว,หนา 41. 
24รานา มิตเตอร (เขียน) กติติพงศ สนธิสัมพนัธ (แปล), จีนสมัยใหม : ความรูฉบับพกพา (Modern china),(กรุงเทพฯ:

สํานักพมิพโอเพนเวิลดส (openworlds),2554),หนา 73. 
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ดังเห็นไดวา ไมเพียงการจายคาบํารุงพรรคเทานั้น แตสมาชิกยังตองทํางานอยางเสียสละ และ

รวมกิจกรรมตามกฎขอบังคับของพรรค  รวมไปถึงภารกิจในการปฏิวัติซึ่งถือวาเปนหนาที่ของพรรคดวย            

ในดานสมาชิกที่เขารวมพรรคนั้นโดยสวนใหญมาจากที่ทํางาน เชน โรงงาน ขาราชการ มหาวิทยาลัย 

และโรงเรียน โดยจะมีการประชุมรวมกันเสมอ นอกจากนั้นยังถือวาพรรคเปนหัวใจสําคัญของระบบ

การเมือง  

ภาพที่ 1.1 แสดงสมาชิกพรรคคนสําคัญและกิจกรรมของพรรคบอลเชวิคแหงสหภาพโซเวียต25 
 

 

อยางไรก็ดี การเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสตทําใหพรรคการเมืองไดพัฒนามาถึงจุดสูงสุดในดาน

การพัฒนาทางการเมืองของยุคนั้น และเปนตัวกระตุนใหกลุมหรือพรรคการเมืองอื่นๆ เชน พรรคสังคม

นิยม พรรคเสรีนิยม ไดหันมาปรับปรุงองคกรพรรคของตนเอง และขอรับการสนับสนุนจากมวลชนมาก

ขึ้น รวมไปถึงการใชมาตรการตอบโตของกลุมศาสนาคริสตคาทอลิคที่ไดหันมารวมมือกันจัดตั้งพรรคคา

ทอลิค (Catholic Party) ขึ้น เพ่ือรองขอการสนับสนุนจากประชาชนในการตอตานพรรคสังคมนิยมและ

พรรคคอมมิวนิสต สวนพรรคสังคมนิยมไดหันมายอมรับแนวทางรัฐสภามากขึ้น ในขณะที่กลุมธุรกิจ ชน

ชั้นกลางและสหภาพแรงงานไดหันมาใหความรวมมือกับพรรคการเมือง ประกอบกับผลจากการขยาย

สิทธิเลือกตั้งทั่วไปอยางสมบูรณ (universal suffrage) ไดกอใหเกิดกลุมตางๆ ขึ้นมาจํานวนมาก เชน 

                                                           
25“The Bolsheviks”,Retrieved from URLhttps://www.marxists.org/subject/bolsheviks/ 
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กลุมธุรกิจ พอคา ศาสนา สหภาพแรงงานตางๆ ใหเขามาเปนสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งการเกิดขึ้นของ

พรรคการเมืองที่มาจากมวลชนนี้ ทําใหเกิดการพัฒนาการเมืองไปสูสังคมประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 

ระยะที่ 5พรรคการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวทศวรรษ 1950 เกิดการพัฒนาทางการเมืองที่สําคัญ 2 ประการ 

คือ ประการแรก รูปแบบพรรคการเมืองของทั้งกลุมเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสตถูกนําไปใชกับ

ประเทศโลกที่สามทั้งในแอฟริกา เอเชียและตะวันออกกลาง โดยพรรคการเมืองเปนกลไกที่ถูกใชในการ

ระดมมวลชนตอสูเพ่ือกอบกูอิสรภาพ รวบรวมชนเผา ชาติพันธุและศาสนาตางๆ เขาดวยกัน เชน พรรค

คองเกรสในอินเดีย (The Nationalist Congress Party :NCP) 

ประการที่สอง คือ พรรคการเมืองในประเทศตะวันตกและประเทศที่เปนอุตสาหกรรมกาวหนา 

เชน ญ่ีปุน ไดมีลักษณะพรรคการเมืองที่มุงไปสูการเปนพรรคการเมืองที่มีความเปนพรรคปฏิบัติการ 

(pragmatic) ซึ่งปรับอุดมการณของพรรคใหเขากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น โดยมี

เปาหมายที่จะไดรับเลือกตั้งใหไดมากที่สุด  

ลักษณะเชนนี้เปนผลมาจากความกาวหนาทางอุตสาหกรรมไดแบงผูคนออกเปนกลุมตางๆ 
มากมาย พรรคการเมืองที่มีอยูไดเริ่มสูญเสียอุดมการณและไดกลายเปนภาพตัวแทนของสังคมที่แตก
สลาย พรรคการเมืองไดกลายเปนทั้งตัวแทน (representative) และการเปนนักปฏิรูป (reformist) การ
แสดงบทบาทของพรรคมักเขาไปเกี่ยวของกับประเด็นหรือปญหาบางอยางเปนการเฉพาะและแสวงหา
แนวทางแกไขปญหานั้น ๆ สงผลใหประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองนอยลงและใหความสําคัญกับการ
เขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางการเมืองโดยตรงมากขึ้น อาทิ การจัดตั้งพรรคสตรีแหงชาติ (the 
National Women's Party) โดยขบวนการสตรีนิยมแนวเสรีนิยมในสหรัฐอเมริกา 
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ภาพที่ 1.2 แสดงการรณรงคของพรรคสตรีแหงชาติในสหรัฐอเมริกา26 

 

 
ระยะท่ี 6 การพัฒนาพรรคการเมืองไปสูสถาบันท่ีพัฒนาแลว 

 
ในชวงเวลาตอมานับตั้งแตการเริ่มตนของ “คลื่นลูกที่สามประชาธิปไตย (Democracy's Third 

Wave)” ตามแนวคิดของ แซมมูเอล พี. ฮันติงตัน (Samuel P. Huntington)   ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต
ทศวรรษ 1970 หนึ่งในเปาหมายหลักของการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ ทั้งประชาธิปไตยที่อยู
ในชวงเปลี่ยนผานและประเทศประชาธิปไตยเขมแข็ง ก็คือ การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันเลือกตั้งที่
อิสระและยุติธรรมระหวางพรรคการเมืองหลายพรรคและผูสมัครรับการเลือกตั้ง  โดยเฉพาะในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 20 

 
นอกจากนี้แลว ผลจากการเกิดประเทศประชาธิปไตยใหม ภายหลังการลมสลายของสหภาพ        

โซเวียตตั้งแตป ค.ศ.1991 เปนตนมา ไดนํามาสูการพัฒนาประเด็นการศึกษาเรื่องพรรคการเมืองที่มี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน  (representative democracy) 
ในชวงเริ่มตนศตวรรษที่ 21 เปนตนมา โดยฮันติงตัน ใหความสําคัญกับการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปน
สถาบันการเมืองที่มั่นคงและมีคุณภาพ  กลาวคือ ตองมีการจัดองคกรและโครงสรางใหเหมาะสมเพ่ือ
การทําหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตลักษณะของการมีความสามารถในการปรับตัว 
(adaptability) ความซับซอนอยางเปนระบบ (complexity) ความเปนอิสระ (autonomy) และความ
เปนปกแผน (coherence) หรือมีความเห็นพองตองกันในหลักการสําคัญของพรรค เชน อุดมการณ 
นโยบาย การอยูรวมกัน และระเบียบวิธีการแกไขปญหาที่สามารถสรางใหเกิด “เอกภาพในความแตกตาง 
(unity of diversity)”    

                                                           
26“National Woman’s Party”,Retrieved from URL http://www.socialwelfarehistory.com/organizations/national-

womans-party/ 
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คําถามทายบทที่ 1 

  (1) ใหสรปุความหมายของพรรคการเมืองและลักษณะของความเปนพรรคการเมืองที่แทจริง                 มา
โดยสังเขป 
  (2) วิวฒันาการของพรรคการเมืองในแตละยุคสมัย มีลักษณะแตกตางกันอยางไร จงอธบิาย 

 
แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

 McNamara, Robert .”Extinct Political Parties of the 1800s:The History of Political 
PartiesIncludestheSuccessful and the Doomed “. Retrieved from URL 
http://history1800s.about.com/od/presidentialcampaigns/a/politicalparty 1. htm 

 ”Book ReviewsPerspectives on PoliticalParties :ClassicReadings “.  Retrieved from 
URLhttp://www.deepdyve.com/lp/sage/book-review-perspectives -on-political-
parties-classic-readings-oIR4ogt2ex?AutoClickRent=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในแตละรูปแบบ 

(2) เพ่ือเขาใจปจจัยที่นําไปสูการลมสลายของพรรคการเมือง 

 

บทท่ี 2 

การเกิดขึ้นของพรรคการเมือง 

  

po01 
[Type the company name] 
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2.1 ทฤษฎีการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง   
 

 

โจเซฟ ลาพาลอมบารา (Joseph Lapalombara) และ ไมรอน ไวเนอร (Myron Weiner)27

ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรชาวอเมริกันไดเสนอแนวทางการศึกษาในการอธิบายถึงกําเนิดของ                      

พรรคการเมือง ไว 3 ทฤษฎี ที่ไดรับการอางอิงอยางกวางขวางไดแก  

(1) ทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theories) เปนทฤษฎีที่อธิบายวา กําเนิดของพรรค

การเมืองในยุคแรกนั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวในรูปของสโมสรและกลุมของฝายคานในรัฐสภา ซึ่งตอมาได

พัฒนาเปนพรรคการเมืองที่มีโครงสรางเขมแข็งขึ้น  ตามทฤษฎีนี้ใชไดดีกับการอธิบายการกอรางที่

เติบโตอยางตอเนื่องของพรรคการเมืองในหลายประเทศ อีกทั้งยังพบวาบอยครั้งที่ระบบพรรคการเมือง

ในหลายๆ ประเทศยังเกิดขึ้นกอนที่จะมีรัฐจะไดมีการประกาศใหสิทธิเลือกตั้งแกประชาชนอยางกวางขวาง

เชนในปจจุบัน อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เบลเยียม เนเธอรแลนด และกลุมประเทศแสกนดิเนเวีย 

ไดแก สวีเดน นอรเวย และเดนมารก 

ในทางตรงกันขามทฤษฏีสถาบันกลับไมสามารถอธิบายพัฒนาการของพรรคการเมืองที่เกิดขึ้น

ในหลายประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝรั่งเศส ที่การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา

ไดถูกทําใหขาดหายไปและถูกแทนที่ดวยหลักการสรางความเขมแข็งและเปนอิสระขององคกรรัฐสภา

ภายใตการนําของประธานาธิบดีซึ่งมีอํานาจสูงสุด   

(2) ทฤษฎีวิกฤตการณเชิงประวัติศาสตร (Historical Crisis Theories) ทฤษฎีนี้ไดอธิบาย

กําเนิดพรรคการเมืองวา เกิดจากวิกฤติการณที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ ตามประวัติศาสตร ซึ่ง

พิจารณาจากสถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน ชวง

ระยะเวลาระหวางกลางศตวรรษที่ 19-กลางศตวรรษที่ 20 โดยจําแนกออกไดเปนรูปแบบตางๆ ไดแก 

วิกฤติดานอัตลักษณของชาติ (national identity) ที่เปนการเผชิญหนากันระหวางกลุมชาตินิยมและ

กลุมเรียกรองเอกภาพของชาติที่เกิดขึ้นในชวงของกระบวนการสรางชาติซึ่งกลุมเหลานี้แสดงบทบาทใน

ฐานะพรรคการเมือง 

อีกสถานการณหนึ่งที่มีความสําคัญ คือ วิกฤติดานความชอบธรรมของรัฐ (state legitimacy)ที่

ระบบพรรคการเมืองไดรับผลกระทบจากความแตกแยกภายในกลุมชนชั้นปกครองจนนํามาสูการตั้ง

คําถามตอความชอบธรรมของรัฐที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสชวงกลางศตวรรษที่ 19   นอกจากนี้แลวยัง
                                                           

27 Joseph LaPalombara and Jeffrey Anderson in Mary Hawkesworth and Maurice Kogan (ed),Encyclopedia of 

Government and Politics Volume 1,(New York : Routledge,2004),p.395-400. 
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รวมไปถึงวิกฤตดานการมีสวนรวม (political participation) วิกฤตดานการกระจายทรัพยากร 

(distribution of resources) และวิกฤตที่รัฐ เขาแทรกแซงสังคม (state penetration of society) 

(3) ทฤษฎีกระบวนการสรางความทันสมัย (Modernization Theories) แนวคิดนี้ไดรับอิทธิพล

จากแนวทางโครงสรางหนาที่นิยมโดยการนําเสนอวาในความเปนจริงแลวพรรคการเมืองจะไมเกิดขึ้นได

จนกระทั่งกระบวนการทําใหเปนสมัยใหมจะเกิดขึ้นกอน ทั้งนี้ความทันสมัยหรือการทําใหเปนสมัยใหม 

รวมไปถึงปจจัยตางๆ อาทิ ตลาดเศรษฐกิจ ชนชั้นผูประกอบการ การพัฒนาทางการสื่อสารและการ

ขนสงการเพ่ิมขึ้นของการศึกษาและการทําใหเปนเมือง ความเชื่อมั่นทางสังคมและการแยกรัฐออกจาก

ศาสนา (secularization)  ซึ่งผลของการทําใหเปนสมัยใหมไดนําไปสูเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน 

ทําใหประชาชนรูสึกวาตนนั้นมีสิทธิในการใชอํานาจทางการเมืองที่ตองการไดรับสิทธิที่เขามาอิทธิพลใน

การใชอํานาจ (right to influence the exercise of power) จึงไดเกิดความคิดที่จะจัดตั้งพรรค

การเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่เติบโตและ เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

รวมไปถึงกลุม ชนชั้นนําที่ยังคงตองการรักษาสถานภาพและอํานาจของตนไวในการมีอิทธิพลผานการ

สนับสนุนจากมวลชนสาธารณะดวย 

สาระสังเขปนักคิดที่ 2.1 ประวัติและผลงานของ Joseph Lapalombara28 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
28“Joseph Lapalombara”, Retrieved from URL http://politicalscience.yale.edu/people/joseph-lapalombara 

Joseph Lapalombara 

ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรและการจัดการที่มหาวิทยาลัยเยล (Yale University)
สหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณในการศึกษาวิจัยประเด็นดานความสัมพันธระหวาง
นโยบายสาธารณะ  องคกรขามชาติและการลงทุนในประเทศดอยพัฒนา  โดยมี
ผลงานตีพิมพทั้งในอเมริกาและอิตาลี ตัวอยางเชน Politics Within Nations 
(1974) Multinational Corporations and Developing Countries (1981) และ 
Stati uniti? Italia e USA a confronto  (2009) เปนตน
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2.2 รูปแบบการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง  
 

กลุมท่ี 1 การเกิดขึ้นตามสถานะของสมาชิกพรรค 

  

(1) การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา 

การกอตั้งพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา (Parliamentary Origins of Parties) โดยเริ่มตน

จากการที่บรรดาสมาชิกรัฐสภามีความจําเปนที่จะตองปรึกษาหารือและวางแผนรวมกันในการทําหนาที่ของ

สมาชิก โดยในระยะแรกไดขยายสมาชิกเฉพาะสมาชิกรัฐสภากอน เพ่ือสรางอํานาจตอรองในการปฏิบัติ

หนาที่ในรัฐสภา  ประกอบกับผลสืบเนื่องมาจากการขยายจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากขึ้น  ทํา

ใหกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งอยูในรัฐสภา จึงจําเปนตองมีการรวมตัวกันเพ่ือสนับสนุนหรือ

ชวยเหลือกันในการเลือกตั้ง เพ่ือที่จะไดรับเลือกตั้งกลับเขามาสูรัฐสภาใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  จนใน

ที่สุดเมื่อกลุมมีจํานวนสมาชิกมากขึ้น ก็ไดพัฒนาเปนรูปพรรคการเมืองในที่สุด  

มอริส  ดูแวรแยร (Maurice Duverger)29 เชื่อวาพรรคการเมืองเริ่มตนในรัฐสภาโดยบรรดา

ผูแทนราษฎรไดมีการรวบรวมกันเปนกลุมในสภากอน  ซึ่งโดยทั่วไปมักเปนการรวมกลุมโดยการยึดถือ              

เอามาตุภูมิหรือถิ่นฐานเดิมแหงเดียวกันเปนหลักในการรวมกลุม  โดยผูแทนเหลานี้ไดมีโอกาสพบปะ

พูดคุยกันจนกลายเปนพวกที่มีความเห็นคลายคลึงกัน กอนที่จะเปนการรวมกันโดยยึดอุดมการณ  

จากนั้นจึงรวมเอาแนวความคิดที่เหมือนกันของสมาชิกรัฐสภา จัดตั้งเปนกลุมในสภา  เชน  กลุมซาย  

กลุมกลาง กลุมขวา  และกลุมอิสระ เปนตน  โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุมตน   

ในยุคแรกเริ่มนั้นกลุมการเมืองตางๆ ที่มีอํานาจในทางการปกครองยังไมไดใชชื่อวา “Party” หรือ 

“พรรค” แตมักใชชื่อเรียกเปนกลุมตางๆ เชน “Club” ซึ่งหมายถึง ชมรม หรือ สมาคม  ตัวอยางในกรณี

นี้เห็นไดชัดในรัฐสภาของฝรั่งเศส ชวงป ค.ศ.1789  เชน  กลุมบรีตัน (Breton Club) ซึ่งสมาชิกในกลุมนี้

ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนที่มาจากแถบเบรอตาน (Bretagne) ทั้งยังมีกลุมผูแทนที่อยูใกลเคียงกัน          

ไดรวมกันเชารานกาแฟเปนที่ชุมนุมกันและจัดใหมีการประชุมในเพ่ือตอสูในสภาเพ่ือรักษาผลประโยชน

ของทองถิ่น  และปญหานโยบายพ้ืนฐานของชาติเปนประจํา   

                                                           
29โกสินทร วงศสุรวัฒน และ นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ),พรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

,2521), หนา 4 และ วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชมัณฑารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน,(กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2544), หนา 29 – 30 และ 52. 



 

 

จากนั้นในเวลาตอมาเมื่อมีการยายที่ตั้งรัฐสภาจากพระราชวังแวรซายสไปยังกรุงปารีส โดย

สมาชิกกลุมนี้ไดไปเชาโรงอาหารของสํานักนางชีเปนที่ทําการ และไดพัฒนากลายเปนกลุมจาโคแบง 

(JacobinsClub)ซึ่งถือเปนสมาคมทางการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุค

เดียวกันนี้ไดกอใหเกิดกลุม จิรองแดง 

ในกรณีของประเทศอังกฤษ ก็มีการจัดตั้งสโมสรการเมืองและกลุมพวกขุนนางเกิดขึ้นมากมายใน

ศตวรรษที่ 19 พรรคอนุรักษนิยม 

ยาวนาน เปนอีกหนึ่งตัวอยางสําคัญของการเกิดพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา  โดยเริ่มจากการกอ

ตัวเปน “กลุมทอรี (Tory)”30 ซึ่งเปนกลุมการเมืองฝายขวาในรัฐสภาตั้งแตศตวรรษที่ 

ที่ 1870 เมื่อมีการจัดตั้งพรรคอนุรักษนิยมขึ้

บรรลุเปาหมายในการเขามาเปนสมาชิกรัฐสภาและมีจํานวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือสามารถกดดัน

ใหรัฐบาลรับนโยบายหรือความเห็นชอบไปปฏิบัติ จึงจําเปนที่พรรคการเมืองตองหาความสนับสนุนจาก

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีจํานวนมากขึ้น เพ่ือใหสมาชิกของพรรคไดรับการเลือกตั้งเขามามากที่สุด 

พัฒนาการตอมาของพรรคการเมืองแบบนี้จึงขยายโครงสรางออกไปนอกรัฐสภามากยิ่งขึ้นจนนําไปสูการ

ตั้งสาขาพรรคตามทองถิ่นหรือเขตเลือกตั้งตางๆ

ภาพที่ 2.1แสดงอาคารที่ตั้งและบรรยากาศในสมาคมจาโคแบง 

                                                           
30คําวา ทอรี (Tory) เปนคําที่ใชในสองความหมาย ความหมายแรก เปนชื่อเรียกพรรคอนุรักษนิยม 

อยางสั้นๆ ในหนาหนังสือพิมพ โดยมีที่มาจากชื่อพรรคฝายขวาที่มีมาตั้งแตศตวรรษที่ 
อนุรักษนิยม สวนความหมายที่สองนั้น เปนการวิจารณลักษณะของความเปนฝายขวา ที่มีลักษณะของการอนุรักษความเหลื่อมล้ําและ
ประเพณีนิยม เพราะเชื่อวาจะทําใหสังคมมีระเบียบ อางใน พฤทธิสาน ชุมพล
ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),หนา 

31เรื่องเดียวกัน,หนา 158-159. 
32”Closure of the Jacobin club, 1794

และ ”Political Parties of the French Revolution
parties-of-the-French-revolution. 

จากนั้นในเวลาตอมาเมื่อมีการยายที่ตั้งรัฐสภาจากพระราชวังแวรซายสไปยังกรุงปารีส โดย

สมาชิกกลุมนี้ไดไปเชาโรงอาหารของสํานักนางชีเปนที่ทําการ และไดพัฒนากลายเปนกลุมจาโคแบง 

ซึ่งถือเปนสมาคมทางการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส และดวยขบวนการ

เดียวกันนี้ไดกอใหเกิดกลุม จิรองแดง (Girondins Club)ที่มีชื่อเสียงในเวลาตอมา 

ในกรณีของประเทศอังกฤษ ก็มีการจัดตั้งสโมสรการเมืองและกลุมพวกขุนนางเกิดขึ้นมากมายใน

พรรคอนุรักษนิยม (The Conservative Party)  ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่มีความเปนมา

ยาวนาน เปนอีกหนึ่งตัวอยางสําคัญของการเกิดพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา  โดยเริ่มจากการกอ

ซึ่งเปนกลุมการเมืองฝายขวาในรัฐสภาตั้งแตศตวรรษที่ 

เมื่อมีการจัดตั้งพรรคอนุรักษนิยมขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับเพ่ือให

บรรลุเปาหมายในการเขามาเปนสมาชิกรัฐสภาและมีจํานวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือสามารถกดดัน

ใหรัฐบาลรับนโยบายหรือความเห็นชอบไปปฏิบัติ จึงจําเปนที่พรรคการเมืองตองหาความสนับสนุนจาก

ซึ่งมีจํานวนมากขึ้น เพ่ือใหสมาชิกของพรรคไดรับการเลือกตั้งเขามามากที่สุด 

พัฒนาการตอมาของพรรคการเมืองแบบนี้จึงขยายโครงสรางออกไปนอกรัฐสภามากยิ่งขึ้นจนนําไปสูการ

ตั้งสาขาพรรคตามทองถิ่นหรือเขตเลือกตั้งตางๆ31 

แสดงอาคารที่ตั้งและบรรยากาศในสมาคมจาโคแบง (Jacobin Club)ประเทศฝร่ังเศส

เปนคําที่ใชในสองความหมาย ความหมายแรก เปนชื่อเรียกพรรคอนุรักษนิยม 
โดยมีที่มาจากชื่อพรรคฝายขวาที่มีมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จนถึงทศวรรษที่ 1830 

อนุรักษนิยม สวนความหมายที่สองนั้น เปนการวิจารณลักษณะของความเปนฝายขวา ที่มีลักษณะของการอนุรักษความเหลื่อมล้ําและ
บียบ อางใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ
หนา 159. 

Closure of the Jacobin club, 1794 “,  Retrieved from URL http://www.cla.calpoly.edu/~lcall/
Revolution“, Retrieved from URL http://napoleonstark.wordpress.com/political
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จากนั้นในเวลาตอมาเมื่อมีการยายที่ตั้งรัฐสภาจากพระราชวังแวรซายสไปยังกรุงปารีส โดย

สมาชิกกลุมนี้ไดไปเชาโรงอาหารของสํานักนางชีเปนที่ทําการ และไดพัฒนากลายเปนกลุมจาโคแบง 

ปฏิวัติฝรั่งเศส และดวยขบวนการ

ในกรณีของประเทศอังกฤษ ก็มีการจัดตั้งสโมสรการเมืองและกลุมพวกขุนนางเกิดขึ้นมากมายใน

นพรรคการเมืองที่มีความเปนมา

ยาวนาน เปนอีกหนึ่งตัวอยางสําคัญของการเกิดพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา  โดยเริ่มจากการกอ

ซึ่งเปนกลุมการเมืองฝายขวาในรัฐสภาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จนถึงทศวรรษ

นอันเนื่องมาจากการขยายสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับเพ่ือให

บรรลุเปาหมายในการเขามาเปนสมาชิกรัฐสภาและมีจํานวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือสามารถกดดัน

ใหรัฐบาลรับนโยบายหรือความเห็นชอบไปปฏิบัติ จึงจําเปนที่พรรคการเมืองตองหาความสนับสนุนจาก

ซึ่งมีจํานวนมากขึ้น เพ่ือใหสมาชิกของพรรคไดรับการเลือกตั้งเขามามากที่สุด 

พัฒนาการตอมาของพรรคการเมืองแบบนี้จึงขยายโครงสรางออกไปนอกรัฐสภามากยิ่งขึ้นจนนําไปสูการ

ประเทศฝร่ังเศส32 

 

เปนคําที่ใชในสองความหมาย ความหมายแรก เปนชื่อเรียกพรรคอนุรักษนิยม (conservative party)          
1830 ซึ่งมี การจัดตั้งพรรค

อนุรักษนิยม สวนความหมายที่สองนั้น เปนการวิจารณลักษณะของความเปนฝายขวา ที่มีลักษณะของการอนุรักษความเหลื่อมล้ําและ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ:ศูนย

Retrieved from URL http://www.cla.calpoly.edu/~lcall/ 111/ week_five.html 
http://napoleonstark.wordpress.com/political-
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กรณีของประเทศไทยนั้น พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นในอดีต (พ.ศ. 2498-2514) เชนในกรณีของ             

พรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  และพรรค 

สหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ลวนแตเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะหนาโดยเปนการรวบรวมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาดวยกันและจดทะเบียนเปนพรรคการเมือง 

ซึ่งพรรคเหลานี้ถือเปนพรรคที่เกิดขึ้นภายในรัฐสภาและเปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีความใกลชิดกัน ที่

มีมูลเหตุจูงใจจากเปาหมายในการรวมพลังเพ่ือตอรองผลประโยชน การสรางความชอบธรรมในการ

ปกครองหรือเพ่ือใหมีความชอบธรรมในการปกครองหรือในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งพรรคการเมืองสวน

ใหญที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไมมีฐานสนับสนุนจากประชาชนและไมมีสาขาพรรคที่ใกลชิดกับมวลชน33 

(2) การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองโดยการรวมตัวของกลุมบุคคลนอกรัฐสภา 

พรรคการเมืองโดยการรวมตัวของบุคคลนอกรัฐสภา(Extra-Parliamentary  Origins  of  

Parties) มักมีลักษณะคลายกับรูปแบบพรรคการเมืองที่มีโครงสรางโดยออม (indirect structure) อัน

เปนพรรคการเมืองที่สมาชิกไมไดรวมตัวกันเพ่ือเปนสมาชิกหรือจัดตั้งพรรคการเมืองโดยตรง แต

ประกอบขึ้นโดยองคกร สมาคมหรือกลุมตางๆ โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ34 ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นใน

ประเทศตางๆ ไดแก  

  (1) พรรคสังคมนิยม (Socialist Parties) สวนสําคัญของพรรค ไดแก สหภาพแรงงาน 

สมาคมสงเคราะหแรงงาน พรรคนี้จะอยูในฐานะประชาคมของชนชั้นในสังคมชนชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะชนชั้น

ผูใชแรงงาน เชน พรรคแรงงานอังกฤษ และพรรคแรงงานเบลเยี่ยม เปนตนตัวอยางพรรคแรงงาน

อังกฤษ (Labor Party)  ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของสหภาพแรงงาน มติใหจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งขึ้นเพ่ือสงตัวแทนเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  รวมทั้งสมาคมเฟเบียน 

(Fabian Society) ซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่เปนปากเปนเสียงคุมครองผลประโยชนใหกับชนชั้น

กรรมาชีพโดยตรง  ก็มีสวนรวมในการจัดตั้งพรรคแรงงานโดยชวยเผยแพรปรัชญาในทางสังคมนิยมให

พรรคแรงงาน 

(2) พรรคคาทอลิค (Catholic Parties) องคการศาสนาก็มีสวนสําคัญในการจัดตั้งพรรค

การเมืองในหลายประเทศ  เชน  พรรคอนุรักษนิยมคาทอลิก (Catholic Conservative Party) เพ่ือ

ตอตานการริดรอนอํานาจทางการศึกษาที่พวกพระสงฆมีอยูในประเทศเบลเยี่ยม  รวมทั้งพรรคคริสเตียน

                                                           
33พรศักดิ์ ผองแผว,รัฐบาลผสม,(กรุงเทพฯ:สถาบนัวิถีไทย สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย,2544),หนา 83-84. 
34โกสินทร วงศสุรวัฒน และ นรนิติ เศรษฐบุตร,อางแลว หนา 9  วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว 

หนา 49-52 และ สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร.(กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550),หนา 181. 
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ประชาธิปไตย (Christian Democratic Party) ในอิตาลีที่อาศัยความคิดทางศาสนาเปนอุดมการณ  เปน

ตน 

(3) พรรคชาวไรชาวนา (Agrarian Parties) เกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาสหพันธและ

สหภาพชาวนาชาวไร ซึ่งเปนผูใชแรงงานดานเกษตรกรรมเชนเดียวกับการรวมตัวกันของกรรกรในพรรค

แรงงาน แตการรวมตัวเปนพรรคการเมืองของเกษตรกรเหลานี้ ไมเขมแข็งเหมือนกรรมกรใน

ภาคอุตสาหกรรม เชน   The Bulgarian Agrarian Party และ The Australian Country Party เปน

ตน 

(4) พรรคชาตินิยม (The  nationalist  parties)กําเนิดจากการกอตัวของขบวนการชาตินิยม

เพ่ือตอสูจักรวรรดินิยม  เปนผลใหมีการเกิดพรรคการเมืองแนวทางชาตินิยมขึ้นมา  ภารกิจสําคัญของ

พรรคก็คือ  ระดมพลเมืองใหสนับสนุนการตอสูและตอตานเจาของอาณานิคม  เพ่ือความเปนเอกราชใน

ทุก ๆ ดานโดยเฉพาะทางการเมือง ซึ่งมีความโดดเดนในทวีปเอเชียและแอฟริกา  ตัวอยางพรรคการเมือง

เชนวานี้ คือ  พรรคคองเกรสแหงอินเดีย (The Congress Party of India) และพรรคสมัชชาประชาชน

แหงกานา (The Convention  People’s Party)เปนตน   

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของสหราชอาณาจักร ที่แควนตางๆ มีกระแสเรียกรองความเปนอิสระ

จากการถูกผนวกเปนหนึ่งสหราชอาณาจักร นําไปสูการเกิดพรรคชาตินิยมสก็อต (Scottish National 

Party) ที่เริ่มมีความสําคัญในสกอตแลนดในชวงทศวรรษที่ 1970 แตก็มีอิทธิพลลดลงในเวลาตอมา โดย

ในป ค.ศ. 1992 โดยไดรับคะแนนเสียง 1 ใน 5 ของคะแนนทั้งหมดและมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 คน 

ในจํานวนที่นั่งทั้งหมด 72 คน35 เปนตน 

กลุมท่ี 2  การเกิดขึ้นตามกลุมผูนําพรรค 

 

(1)การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางการเมืองระดับชาติ 

รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศตะวันตก ซึ่งรูปแบบที่เกิดขึ้นเริ่มตนจาก

การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางการเมือง หรือมักเรียกวา พรรคชนชั้น (Cadre Party) หรือ              

พรรคแบบดั้งเดิม (Traditional Party) นั้น ถือไดวาเปนรูปแบบการกอกําเนิดพรรคการเมืองที่เกาแก              

มักประกอบดวยชนชั้นสูงหรือชนชั้นนําในสังคม โดยที่พรรคการเมืองในยุคแรกๆ ของประเทศตางๆ มัก

เปนไปในรูปแบบนี้ทั้งสิ้น  เนื่องจากในยุคแรกของการมีการจัดตั้งพรรคการเมือง ผูที่จะมีโอกาสไดรับ

เลือกตองเปนผูที่มีฐานะดีหรือมีชื่อเสียงเมื่อบุคคลเหลานี้มารวมตัวกันเขาเปนพรรคการเมืองก็มักไม
                                                           

35พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 165. 
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มุงเนนการสรางฐานจากสมาชิกที่เปนประชาชนทั่วไปเพ่ือเปาหมายในการสนับสนุนพรรคมากนัก เพราะ

ตางมีเงินทุนและชื่อเสียงดีอยูแลวแตก็มีแนวโนมที่จะเกิดความแตกแยกภายในพรรคการเมืองไดงาย 

ตัวอยางพรรคการเมืองในรูปแบบนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน พรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista 

Party) ซึ่งถือเปนองคกรการเมืองแรกของประเทศฟลิปปนสภายใตระบอบอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา

ในป ค.ศ.1989 โดยไดรับการกลาวถึงวาพรรคไดถูกใชเปนเครื่องมือการแสวงหาผลประโยชนของ

ครอบครัวชนชั้นนํา จึงมีความเปราะบางตอความแตกแยกโดยการดําเนินการของพรรคสิ้นสุดลงหลังการ

พายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤษภาคมป ค.ศ. 1992 โดยไดคะแนนเสียงเพียงรอยละ 

3.436 เปนตน 

(2) การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางเศรษฐกิจ 

การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางเศรษฐกิจมักจะเปนพรรคที่มีเจาของซึ่งเปนนายทุน

เปนกลุมคนจํานวนไมมาก ซึ่งโดยทั่วไปมักมีเปาหมายเพ่ือใชอํานาจทางการเมืองในการปกปองหรือ

แสวงหาผลประโยชนที่เกี่ยวของกับกลุมของตนเอง และอาจพบลักษณะของการใชเงินจํานวนมากในการ

ลงทุนเพ่ือแสวงหาการยอมรับจากประชาชน  

ในกรณีของไทยนั้น ตัวอยางพรรคการเมืองไทยที่กลุมผูนําทางเศรษฐกิจมีบทบาทในการกอตั้ง

พรรคการเมือง ไดแก พรรคชาติไทย โดย “กลุมซอยราชครู”  ซึ่งเปนเครือขายทหาร-นักธุรกิจที่กลาวได

วาในชวงป พ.ศ. 2490-2500 กลุมซอยราชครู เปนกลุมที่มีอํานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจสูงมาก 

ธุรกิจของกลุมนี้ เชน บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา บริษัททหารสามัคคี 

บริษัทสงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ บริษัทประมงไทย ไทยเดินเรือทะเล รวมทั้งกลุมยังใหการอุปถัมภ

ธุรกิจจํานวนมาก ไดแก ธนาคารกรุงเทพ บริษัทไทยประสิทธ์ิประกันภัย บริษัทประกันชีวิตบูรพา และ

บริษัทเอเซียทรัสต เปนตน37 

ในเวลาตอมาบทบาทของกลุมผูนําทางเศรษฐกิจของไทยในการดําเนินกิจกรรมพรรคการเมือง 

กลับมามีความโดดเดนอีกครั้งจากการเกิดขึ้นและเติบโตอยางมากของพรรคไทยรักไทย อันเปนผลมาจาก

พลังของทุนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ซึ่งมีกลุมทุนขนาดใหญจํานวนมากใหการ

สนับสนุนทั้งในฐานะผูบริจาคเงินใหแกพรรคและการเปนผูบริหารพรรค  โดยกลุมทุนเหลานี้มีทั้งกลุม

                                                           
36ไมเคิล ลีเฟอร (เขียน) จุฬาพร เอื้อรกัสกุล (แปล-เรียบเรียง) พรรณงาม เงาธรรมสาร (บรรณาธิการ),พจนานุกรมการเมือง

สมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต,(กรุงเทพฯ:สํานักพมิพแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2548),หนา 392-393. 
37ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร (บรรณาธิการ),จิตสํานึกและอุดมการณของขบวนการ

ประชาธิปไตยรวมสมัย,(กรุงเทพฯ:ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,2539),หนา 28-29 
และ นรนิติ เศรษฐบตุร,กลุมราชครใูนการเมืองไทย,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2542). 
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ธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคม กลุมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ธุรกิจสายการบิน ธนาคาร กลุมบริษัท

กอสราง และกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนตน 

คุณลักษณะของพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางเศรษฐกิจของไทยนั้น นอกจากการมุงเนนสราง

ภาพลักษณที่ดีของผูนําพรรคในสายตาของประชาชนแลว ยังมีการเสนอนโยบายที่ชัดเจนซึ่งนโยบายมี

เปาหมายจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหพรรคการเมืองไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง และพยายามสราง

ภาพวาเปนตัวแทนของกลุมตางๆ ที่หลากหลายในสังคม โดยใชยุทธศาสตรการวิจัยแสวงหาความ

ตองการของประชาชน เพ่ือนําไปพัฒนาเปนนโยบายที่ใชหาเสียงรวมไปถึงความโดดเดนที่สําคัญคือการมี

ระบบการสื่อสารกับประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีศักยภาพในการลงทุน

งบประมาณดานการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไดเปนจํานวนมาก38 

 (3) การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทองถิ่น 

การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทองถิ่นนั้น เปนการกอตั้งพรรคที่เริ่มตนดวยการสนับสนุน

จากสมาชิกที่มีอุดมการณหรือเปาหมายรวมกันในทองถิ่นหรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน หรือ         

อัตลักษณบางประการรวมกัน  ตัวอยางของการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในรูปแบบนี้มีอยูในหลาย

ประเทศ อาทิ พรรคเชื้อสายดยะกของซาราวัก (Parti Bangsa Dyak Sarawak) ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง

เปนองคกรการเมืองที่มีชุมชนชนเผาเปนฐานสนับสนุนในการแสวงหาผลักดันผลประโยชนของชาว

“ดยะก” ในรัฐซาราวัก เกาะเบอรเนียวทางภาคเหนือของมาเลเซีย โดยถือไดวาเปนกลุมชาวพ้ืนเมืองที่

ใหญที่สุดและมีอิทธิพลทางการเมืองตั้งแตกลางทศวรรษ 1960 และไดผลักดันใหมีการจัดตั้งพรรค

การเมืองขึ้นในป ค.ศ. 1983 39 

นอกจากนี้แลว ในสหรัฐอเมริกายังมีตัวอยางของพรรคการเมืองระดับภูมิภาค (Regional 

parties) จํานวนมาก เชน พรรคอนุรักษนิยมแหงมลรัฐนิวยอรค (Conservative Party of New York 

State)กอตั้งในป ค.ศ. 1962พรรคอนุรักษนิยมนิวเจอรซี่ (New Jersey Conservative Party)กอตั้งในป 

ค.ศ. 1992และพรรคอิสระแหงมลรัฐโอเรกอน (Independent Party of Oregon)กอตั้งในป ค.ศ. 2007

เปนตน 

                                                           
38สิริพรรณ นกสวน ใน เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.(บรรณาธิการ),คําและความคิดในรัฐศาสตร           

รวมสมัย (Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550),หนา 264-
270. 

39ไมเคิล ลีเฟอร (เขียน) จุฬาพร เอื้อรักสกุล (แปล-เรียบเรียง) พรรณงาม เงาธรรมสาร (บรรณาธิการ),อางแลว หนา 365-
366. 
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ในกรณีของไทยนั้น แมการกอตั้งพรรคการเมืองอาจจะไมใชการรวมกลุมกันของกลุมผูนําทองถิ่น

ที่มีเปาหมายในการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองโดยตรง แตกลุมผูนําทองถิ่นหรือในระดับภูมิภาคมีบทบาท

โดยตรงและสะสมบารมีของตนเองใหมีความเขมแขง็มากขึ้นในการสรางอํานาจตอรองในพรรคการเมือง   

ทั้งดวยปจจัยดานเงินทุนและจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเครือขายอุปถัมภของตนเอง ประกอบ

กับการผลักดันใหเกิดแนวคิดแบบภูมิภาคนิยม ดังจะเห็นไดจากการชูนโยบายเลือกนายกที่เปนตัวแทน

ของภูมิภาค ซึ่งกลาวไดวา พรรคการเมืองที่มีฐานสนับสนุนจากกลุมผูนําทองถิ่น มีความชัดเจนขึ้นในยุค

ที่นักการเมืองหรือกลุมทุนในสวนภูมิภาค (rural capitalists) และนักการเมืองที่อยูในเครือขายระบบ

อุปถัมภ (network politicians) เกิดและเติบโตในชวงระหวาง พ.ศ. 2531 – 2543  ที่เปนชวงรัฐบาล

ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จนถึงพรรคการเมืองที่เติบโตกอนการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2544 ที่มีการ

เกิดขึ้นของพรรคไทยรักไทย40 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงตราสัญลักษณของพรรคพรรคอนุรักษนิยมแหงมลรัฐนิวยอรคและพรรคอิสระแหง
มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา41 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
40สิริพรรณ นกสวน,อางแลวหนา 249-250, 261-262 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Siripan Nogsuan Sawasdee,Thai 

Political Parties in the Age of Reform,(Bangkok: Institute of Public Policy Studies, 2006). 
41”The Conservative Party “, Retrieved from URL http://www.cpnys.org และ ”the Independent Party of Oregon “,  

Retrieved from URL http://www.indparty.com 
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2.3 การลมสลายของพรรคการเมือง   
 

ปจจัยหรือเงื่อนไขที่นําไปสูการลมสลายของพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้42 

 (1)  สภาวะทางการเมือง  การเสื่อมอํานาจของรัฐบาลหรือการเปลี่ยนระบบพรรคการเมือง                       

การเปลี่ยนแปลงกติกาทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เชน การยกเลิกรัฐบาล การเกิด

รัฐประหาร มีผลตอการยุบเลิกพรรคการเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพรรคการเมือง ที่อาจ

สงผลใหพรรคการเมืองลมสลายได 

 (2) วิกฤตศรัทธาและความชอบธรรม พรรคการเมืองทุกพรรคตองมีความชอบธรรม หมายถึง

ความเชื่อ  ความคิดเห็น การยอมรับของประชาชนที่มีตอพรรควาพรรคนั้นมีสิทธิชอบธรรมที่จะปกครอง

หรืออยูในระบอบการเมือง แตพรรคที่สูญเสียความชอบธรรมเนื่องจากการทํางานไมตรงตามความ

ตองการของประชาชน หรือมีภาพลักษณที่เสื่อมเสีย สงผลใหประชาชนหมดความไววางใจและไมเชื่อใจ

พรรคนั้นอีกตอไป  จนไมใหการสนับสนุนสงผลใหพรรคการเมืองนั้นตองลมสลายไป 

 (3) ระบบอุปถัมภ ความสัมพันธแบบอุปถัมภ สงผลใหเกิดการลมสลายของพรรคการเมืองได 
เนื่องจากความสัมพันธรูปแบบนี้สงผลใหภายในพรรคประกอบดวยกลุมการเมืองยอยตางๆ มากมาย           
สามารถประสานความรวมมือและเชื่อมโยงกันได บนฐานของผลประโยชนและปจจัยดานผูนําเปนหลัก  
หากผูนํายายพรรคหรือสมาชิกหมดศรัทธาตอผูนําพรรค  ตลอดจนกลุมยอยตาง ๆ ไมไดรับผลประโยชน
ตามที่ตองการ จะสงผลใหกลุมยอยเหลานี้แยกตัวไปอยูกับพรรคใหมจนทําใหพรรคเกาขาดเสถียรภาพและ
ลมสลายในที่สุด 
 
 (4)  การบริหาร  พรรคการเมืองจะดํารงอยูไดนั้นจะตองมีทรัพยากรทางการบริหารประกอบดวย 
เงินทุน กลุมคน  ผูนํา และการประสานงาน เปนตน คอยสนับสนุนและเปนแรงขับเคลื่อนการทํางาน
ของพรรค หากทรัพยากรเหลานี้มีนอยลงก็จะทําใหพรรคชะงักงันจนนําไปสูการยุบตัวในที่สุด  
 

ในกรณีของไทยในอดีตเคยมีเหตุแหงการยุบพรรคจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย  อันเปนผลจาก
การรัฐประหาร เมื่อพ.ศ. 2494 จอมพล ป. พิบูลสงคราม หัวหนาคณะรัฐประหารไดทําการยึดอํานาจโดยมี
เหตุผลเพ่ือนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 กลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง จึงทําใหรัฐธรรมนูญ

                                                           
42สิงหทอง บัวชุม,การเกิดขึ้นและการลมสลายของพรรคการเมืองไทยพ.ศ. 2475-2547,วิทยานิพนธปรชัญาดุษฎีบณัฑิต, 

(รัฐศาสตร)คณะรัฐศาสตร  มหาวทิยาลัยรามคาํแหง, 2550. 
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แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ถูกยกเลิกและสงผลใหพรรคการเมืองในขณะนั้น ซึ่งมีจํานวน 10 พรรค
ถูกยุบเลิกโดยคําสั่งของคณะรัฐประหาร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 249443 

 
อยางไรก็ดี การสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไทยโดยเงื ่อนไขทางกฎหมาย ดังเชนตัวอยาง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นั้นเกิดขึ้นไดใน 3 แนวทาง44 ไดแก  
 

 (1) การยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 91 พรรคการเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตหุนึ่งดังตอไปนี ้

(1.1) ไมสามารถดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหไดจํานวน 5,000 คน ตามที่กฎหมายกําหนดได  
(1.2) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง

ติดตอกันหรือเปนเวลา 8 ปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน 
(1.3) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึง 5,000 คนเปนระยะเวลาติดตอกัน 1 ป 
(1.4) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมืองหรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเปน

ระยะเวลาติดตอกัน 1 ป 
 

(2) การถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองไดเมื่อพรรคการเมืองกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 94 ไดแก  

(2.1) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกระทําการตามที่รัฐธรรมนูญใหถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
โดยวิธีการดังกลาว 

(2.2)กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(2.3) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

(2.4) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรหรือ        
ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

                                                           
43ปญญา อดุชาชน และ วุฒิเลิศ เทวกุล,รายงานการวิจัย เรื่อง อํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการยบุพรรคการเมือง : 

กรณีศึกษาประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2547),
หนา 46. 

44พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หมวด 4 การสิ้นสภาพ การเลิกและการยุบพรรค
การเมือง 
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(2.5)กระทําการฝาฝนเงื่อนไขตางๆ เชน ในเรื่องการรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยเขาเปนสมาชิก
หรือดํารงตําแหนงใด ๆในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือประโยชนของ 
พรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหา
เปนสมาชิกวุฒิสภาและรับบริจาคเงินโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนตน 
  

(3)การเลิกพรรคการเมือง เนื่องจากการควบรวมกับพรรคการเมืองอื่นๆ  อาจจําแนกได 2 
เงื่อนไข ไดแก  

(3.1) การรวมพรรคการเมืองหลายพรรคเขาดวยกัน เพ่ือรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ซึ่ง
เปนเหตุใหพรรคการเมืองที่เขามารวมกันตองเลิกไป  

(3.2) การรวมพรรคการเมืองเขากับพรรคการเมืองอื่นที่เปนพรรคการเมืองหลัก ซึ่งทําใหพรรค
การเมืองที่เขามารวมกับพรรคการเมืองหลักตองเลิกไป โดยพรรคการเมืองหลักยังคงมีสภาพความเปน
พรรคการเมืองอยู45 

 
 ทั้งนี้ ผลจากการยุบพรรคการเมืองของไทยในชวง พ.ศ.2549-2550 นั้น ณรงคเดช   สรุ

โฆษิต46 ไดตั้งขอสังเกตวาการยุบพรรคการเมืองอาจสรางปญหาในระบบพรรคการเมืองในหลายๆ ดาน 

อาทิเชน  การลดทอนความหลากหลายทางการเมือง  การปดกั้นโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เพราะรัฐธรรมนูญมี

เงื่อนไขบังคับใหผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง ตลอดจนเปนการทําลาย

ตัวกลางเชื่อมโยงระหวางรัฐกับประชาชนอันเปนหนาที่สําคัญของพรรคการเมือง รวมทั้งยังทําลาย

โอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสูการเปนสถาบันในระบบการเมือง เปนชนวนบมเพาะปญหา

ความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทยในระยะที่ผานมาใหลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น  ซึ่งไดมีขอเสนอแนะ

วาควรมีการตีความและใชบังคับกฎหมายใหสอดคลองกับหลักนิติรัฐ-หลักนิติธรรมและหลักกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ทั้งยังควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 

                                                           
45ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หมวด 5  การควบรวม        

พรรคการเมือง และ มานติย จุมปา, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) เรื่อง 13 พรรคการเมือง, (กรุงเทพฯ 
: องคการคาของคุรุสภา, 2544). 

46ณรงคเดช สรุโฆษิต,แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา,2554). 
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ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอยางกรณีการยุบพรรคการเมืองของไทย โดยคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
ระหวาง พ.ศ.2550-2551 
 

วันวินิจฉัยคดี พรรคการเมือง ขอกลาวหา บทลงโทษ 
30 พฤษภาคม 2550 พรรคไทยรักไทย 

พรรคพัฒนาชาติไทย 
พรรคแผนดินไทย 
พรรคประชาธิปไตย
กาวหนา 

กระทําความผิดตามมาตรา 
66 ของ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

ยุบพรรคและใหเพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรค มี
กําหนด 5 ป 

2 ธันวาคม 2551 พรรคชาติไทย 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
พรรคพลังประชาชน 

กระทําความผิดตามมาตรา 
237 วรรค 2 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราช          
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
มาตรา111 และ
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวย         
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
มาตรา 94 (1) (2) และ
มาตรา 95 

ยุบพรรคและใหเพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรค มี
กําหนด 5 ป 

 
  

คําถามทายบทที่ 2  

(1) การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองตามสถานะของสมาชิกพรรค มีลักษณะอยางไร 
(2) ใหอธิบายปจจัยที่นําไปสูการลมสลายของพรรคการเมืองมาโดยสังเขป 
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อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทยและพรรคไทยรัก
ไทยพรอมความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตนของตุลาการรัฐธรรมนูญ.กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2550. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงโครงสรางและรูปแบบการจัดองคกรของพรรคการเมือง 

(2) เพ่ือเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของโครงสรางภายในพรรคการเมืองในดานตางๆ  

 

บทท่ี 3 

โครงสรางและการจัดองคกรของพรรคการเมือง 

  

po01 
[Type the company name] 
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3.1 โครงสรางและปจจัยในการกําหนดรูปแบบและการจัดองคกรพรรคการเมือง   
 

3.1.1 รูปแบบโครงสรางพรรคการเมือง  โดยทั่วไปการศึกษาโครงสรางพรรคการเมืองมักใช

เกณฑการพิจารณาจากรูปแบบการเขารวมของสมาชิกพรรคการเมือง47 ไดแก 

(1) โครงสรางโดยตรง (direct structure) หมายถึง พรรคการเมืองที่มีโครงสรางหรือ

สวนประกอบอันหมายถึงสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ ไดโดยตรง กลาวคือ การเปนบุคคลทั่วไป เอกชน 

หรือปจเจกบุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรคตามระเบียบและวิธีการที่พรรคการเมืองไดกําหนดไว โดย

เมื่อไดรับสถานะเปนสมาชิกพรรคแลวบุคคลนั้นมีสิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกพรรค   

ลักษณะของพรรคการเมืองที่มีโครงสรางโดยตรงนี้ เปนลักษณะของพรรคการเมืองสวนใหญใน

ปจจุบัน ตัวอยางพรรคอนุรักษนิยมในอังกฤษ นั้นองคการสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้งประกอบดวย

สมาชิกที่ลงทะเบียนประมาณ 4,000 - 6,000 คน การรับสมาชิกเปดรับจากบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและ

ชายผูซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งนั้น และเปนผูสนับสนุนวัตถุประสงคของสาขาพรรค รวมทั้งใหเงิน

สนับสนุนเปนคาสมาชิกภาพแกกองทุนของสาขา ในสวนของผูที่มิไดมีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งอาจเปน

สมาชิกไดถาหากมีผลประโยชน เกี่ยวกับเขตเลือกตั้งนั้น ๆ  สวนใหญที่สมัครเขาเปนสมาชิกเพราะ

เห็นชอบกับวัตถุประสงคของพรรคอนุรักษนิยมมากกวาจะเปนสมาชิกที่มีบทบาทอยางจริงจังในกิจกรรม

ของพรรค48 

(2) โครงสรางโดยออม (indirect structure) หมายถึง พรรคการเมืองที่มีโครงสรางหรือ

สวนประกอบอันหมายถึงสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ ไดโดยทางออม กลาวคือ บุคคลที่ตองการเปน

สมาชิกของพรรคการเมืองนั้นๆ จะติดตอหรือเปนสมาชิกของพรรคไดโดยผานกลุมองคกร สมาคม 

สโมสรตางๆ ทั้งที่เปนกลุมทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกลุมทางสังคม  

 
ดังตัวอยางพรรคแรงงานของอังกฤษในอดีต ที่เปนพรรคการเมืองอันเกิดจากการรวมมือและ

รวมตัวกันระหวางสหภาพแรงงาน จํานวน 75-80 องคการ สมาคมสหกรณ จํานวน 8-10 องคการ 

กลุมปญญาชน และสมาคมหรือองคการสังคมนิยมตางๆ อีกประมาณ 5-7 สมาคม โดยการรวมกลุม

เหลานี้ทําใหมีสมาชิกรวมกันประมาณ 600,000-700,000 คน  ลักษณะโครงสรางพรรคแบบนี้จะมีการ

                                                           
47วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน (Political Parties and Interest 

Group),(กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง,2544),หนา 49-50. 
48สมบูรณ สขุสําราญ,ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ,(นนทบุร:ีสถาบนัพระปกเกลา,2548),หนา 41-42. 
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จัดองคกรพรรคที่คอนขางสลับซับซอนกวาโครงสรางพรรคโดยตรงเนื่องจากประกอบดวยองคกรจํานวน

มากที่รวมเปนพันธมิตร   

 
อยางไรก็ดี ปจจุบันพรรคแรงงานมีสมาชิกโดยตรงจากสาขาพรรคแรงงานตามเขตเลือกตั้งที่มี

อยูประมาณ 667-680 สาขาที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมีสมาชิกประมาณ 800,000-1,000,000 คน 

ซึ่งสมาชิกพรรคโดยตรงนี้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจการของพรรคภายนอกรัฐสภา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในดานการโฆษณาเผยแพรหลักการและนโยบายของพรรค การรณรงคหาเสียง ซึ่งในกิจการ

เหลานี้สมาชิกของพรรคที่เปนองคการหรือสมาคมมิไดมีบทบาทสําคัญ แตเปนผูใหความสนับสนุน

ทางดานการเงินเปนหลัก49 

 

3.1.2ปจจัยในการกําหนดรูปแบบและการจัดองคกรพรรคการเมือง  

3.1.2.1 ปจจัยจากสภาวะแวดลอมหรือบริบททางการเมือง50  ไดแก  

(1) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ กลาวคือ ตัวแปรสําคัญที่เปนตัวกําหนดประเภทหรือรูปแบบ

ของพรรคการเมืองในสังคมใดสังคมหนึ่ง นอกจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลตอลักษณะ

ของการแขงขันกันของพรรคการเมืองซึ่งจะมีผลกระทบตอโครงสรางของพรรคการเมืองแลว ยังไดแก 

ทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้น ดังจะเห็นไดวา พรรคการเมืองที่มีโครงสราง

ไมเปนประชาธิปไตย อาจประสบความสําเร็จในการแขงขันเลือกตั้งไดยากภายใตสังคมแบบเสรี

ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ  

ตัวอยาง ในทศวรรษ ค.ศ. 1930 สหภาพฟาสซิสตแหงอังกฤษ (British Union of Fascists) 

ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอันเนื่องมาจากอุดมการณและการจัดองคกรของพรรคเปนเผด็จการ

และนิยมความรุนแรง ประกอบกับผลของการที่รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องการ

รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม (Public Order Act) ในป ค.ศ.1936 ที่มุงเนนควบคุมการชุมนุม

ประทวงในพ้ืนที่สาธารณะ 

(2) ปจจัยทางประวัติศาสตร กลาวคือ พรรคการเมืองถือเปนประดิษฐกรรมของกระบวนการ

เมืองสมัยใหมที่จะตองมีระดับของความเปนสังคมเมืองและพัฒนาการทางดานสื่อสารมวลชนที่

เหมาะสม ซึ่งในอดีตนั้นผูนําทางการเมืองมีความตองการที่จะขยายฐานสนับสนุนทางการเมืองให

                                                           
49เรื่องเดียวกัน ,หนา 48-50.  
50สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร(พิมพครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ : สาํนักพมิพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),หนา 180-181. 
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กวางขวางยิ่งขึ้นและมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเมืองของประชาชนประกอบกับ

การแพรขยายของการขยายสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตัวอยางในยุโรปตะวันตกไดบีบบังคับใหกลุมอนุรักษ

นิยม (conservative) และกลุม เสรีนิยม (liberal)ในรัฐสภาตองจัดตั้งองคกรพรรคระดับชาติขึ้นมาเพ่ือ

ขยายฐานเสียงสนับสนุนจากผูออกเสียงเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาหรือรักษาอํานาจ

ทางการเมือง  ดังตัวอยางการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูป (Reform Act) ป ค.ศ.1867 ใน

ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผลใหเกิดการขยายสิทธิเลือกตั้งใหแกชนชั้นแรงงานบางสวนที่นําไปสูการจัดตั้ง

สหภาพแหงชาติ (National Union) โดยเปนองคกรระดับชาติของพรรคอนุรักษนิยมในรัฐสภาที่มุง

แสวงหาเสียงสนับสนุนจากผูออกเสียงเลือกตั้ง  

(3) ปจจัยจากกติกาการเลือกตั้ง  กลาวไดวากติกาการเลือกตั้งกับองคกรพรรคการเมืองนั้นมี

ความสัมพันธกันดังจะเห็นไดจากระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ สงให             

พรรคการเมืองมีแนวโนมที่จําเปนตองแสดงจุดเนนของพรรคทั้งในเชิงอุดมการณหรือนโยบายที่ชัดเจน

กวาในระบบการเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งมีขนาดเล็ก ลักษณะเชนนี้สงผลโดยตรงใหพรรคการเมืองตอง

สรางองคกรที่มีความเขมแข็ง  

ในขณะที่เขตเลือกตั้งขนาดเล็กมักใหความสําคัญกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูสมัคร ซึ่งนัก

รัฐศาสตรมักใหการสนับสนุนระบบเลือกตั้งที่เอื้อใหพรรคการเมืองมีการพัฒนาอุดมการณและนโยบายที่

ตอบสนองตอผลประโยชนของประชาชนอยางกวางขวางมากกวาระบบการเลือกตั้งที่สงเสริมใหพรรค

เนนการแสวงหาคะแนนนิยมจากกลุมตางๆ ในวงแคบ เชน กลุมศาสนาหรือกลุมวัฒนธรรม ตลอดจน

กลุมภูมิภาค เปนตน51 

3.2.2.2 ปจจัยจากการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง 

ลักษณะและแนวทางการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง กลาวไดวา สงผลสําคัญตอการจัดรูปแบบ

และองคกรของพรรคการเมือง ซึ่งโครงสรางที่เกิดขึ้นภายใตรูปแบบและการจัดองคกรดังกลาวมีผล

สําคัญตอหนาที่และวิธีการที่พรรคการเมืองใช ดังที่ มอริช ดูแวรแยร (Maurice Duverger)52ไดจําแนก

รูปแบบของพรรคการเมืองไว 2 แนวทาง ไดแก 

                                                           
51อางใน สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพยวัฒนา (บรรณาธิการ),คําและความคิดในรัฐศาสตร

รวมสมัย (Concepts in contemporary political science) เลม 2 ,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551)หนา 
114-115 และอานเพิ่มเติมไดใน Richard S.Katz,A Theory of Parties and Electoral System,(Baltimore:The Johns Hopkins 
University Press,1980). 

52 Richard Gunther and Larry Diamond,“Species of Political Parties : A New Typology”,Retrieved from URL 

http://forum-politisi.org/downloads/Species_of_Political_Parties.pdf 



 

 

(1) พรรคที่มีฐานจากชนชั้นนํา 

สมาชิกที่เปนบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งในระดับชาติและทองถิ่นมากกวาปริมาณหรือจํานวนของสมาชิกพรรค  
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สมาชิกแตละคนสามารถสรางประโยชนจากการแสดงออกทางการเมืองไดโดยเสรีภาพ ทําใหภาพรวม
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(2) พรรคที่มีฐานจากมวลชน  

และมีการจัดโครงสรางที่เขมแข็งในลักษณะแบบพีระมิดที่รองรับระบบการจัดการแบบลําดับชั้น  โดย
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รูปแบบการจายเงิน คาบํารุงพรรคโดยสมาชิกพรรค ซึ่งลักษณะเชนนี้นําไปสูการมีสมาชิกเขารวมพรรค

เปนจํานวนมาก 

สาระสังเขปนักคิดที่ 3.1 ประวัติและผลงานของ 

                                                           
53 http://www.denistouret.net/textes/Duverger.html
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การสนับสนุนทางการเงินของพรรคแบบนี้ ไดรับจากผูสนับสนุนหลักซึ่งเปนสมาชิกพรรคที่ไดรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเปนรูปแบบของพรรคการเมืองที่กอตั้งโดยสมาชิกรัฐสภาโดยขึ้นอยูกับชื่อเสียง

และผูบริจาคที่ใหการสนับสนุนสมาชิกผูนั้น  

พรรคที่มีฐานจากมวลชน  (mass-based parties) มีการจัดตั้งองคกรที่เปนแบบแผน

รางที่เขมแข็งในลักษณะแบบพีระมิดที่รองรับระบบการจัดการแบบลําดับชั้น  โดย
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ประวัติและผลงานของ Maurice Duverger53 

http://www.denistouret.net/textes/Duverger.html 

Maurice Duverger นักวิชาการทางรัฐศาสตรที่ผันตวัมาจากการเปนนัก

กฎหมายในมหาวิทยาลัยบอรคโดว (University of Bordeaux) 
จนไดรับการเรยีกวา "Duverger's law" ในการอธิบายความสมัพันธระหวางระบบ
การลงคะแนนแบบแบงเขตคะแนนสูงสุด (first-past-the-post) 
การเมืองแบบสองพรรค ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหระบบการเมืองของฝรั่งเศส 

ดานผลงานวิชาการ นอกจากหนังสือจํานวนมาก เชน Les partis politiques 
1951) , Sociologie de la politique (1973) ,  La République des Citoyens 
1982) และ L'Europe dans tous ses États (1995) แลว เขายังไดแสดงทัศนะ

ทางการเมืองในหนังสือพิมพ Le Monde ที่มิอิทธิพลอยางสูงในฝรั่งเศส
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มีลักษณะของการเนนที่คุณภาพของ

สมาชิกที่เปนบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งในระดับชาติและทองถิ่นมากกวาปริมาณหรือจํานวนของสมาชิกพรรค  

อันมีลักษณะของโครงสรางที่ยืดหยุนและไมมุงเนนการจัดองคกรที่เขมงวดมากนัก โดยเปดโอกาสให

สมาชิกแตละคนสามารถสรางประโยชนจากการแสดงออกทางการเมืองไดโดยเสรีภาพ ทําใหภาพรวม

pragmatic) ในดาน

กพรรคที่ไดรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเปนรูปแบบของพรรคการเมืองที่กอตั้งโดยสมาชิกรัฐสภาโดยขึ้นอยูกับชื่อเสียง

มีการจัดตั้งองคกรที่เปนแบบแผน

รางที่เขมแข็งในลักษณะแบบพีระมิดที่รองรับระบบการจัดการแบบลําดับชั้น  โดย

สมาชิกพรรคในรูปแบบนี้มักแสดงจุดยืนของตนเองรวมกับอุดมการณของพรรคมากกวาผูนําของพรรค 

รวมทั้งสมาชิกของพรรคมีการตัดสินใจรวมกัน และในดานการสนับสนุนทางการเงินแกพรรคนั้นใช

งิน คาบํารุงพรรคโดยสมาชิกพรรค ซึ่งลักษณะเชนนี้นําไปสูการมีสมาชิกเขารวมพรรค

 

นักวิชาการทางรัฐศาสตรที่ผันตวัมาจากการเปนนัก

University of Bordeaux) ผูที่ไดสรางทฤษฎี
ในการอธิบายความสมัพันธระหวางระบบ

post) กับระบบพรรค
การเมืองแบบสองพรรค ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหระบบการเมืองของฝรั่งเศส 

Les partis politiques 
) ,  La République des Citoyens 

แลว เขายังไดแสดงทัศนะ
ที่มิอิทธิพลอยางสูงในฝรั่งเศส
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อยางไรก็ดี รูปแบบพรรคการเมืองทั้งสองแบบนี้มีแนวโนมจะพัฒนาไปสูการเปนพรรคการเมือง

ที่ใหความสําคัญกับสิทธิเลือกตั้งและประชาธิปไตย ดังเชน พรรคที่มีฐานจากชนชั้นนํามักดําเนินกิจกรรม

กับประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะแรงงานทางการเมือง (political labor) โดยใหความสําคัญ

กับการเลือกตั้ง แมวาผลเสียที่ตามมาคือการนําไปสูการแขงขันที่กระตุนใหเกิดการปรับองคกรให

กลายเปนพรรคที่มีฐานจากมวลชนก็ตาม   

3.1.3 ลักษณะโครงสรางพื้นฐานของพรรคการเมือง   

จากรูปแบบของพรรคการเมืองดังที่ไดกลาวมา สามารถจําแนกลักษณะโครงสรางพ้ืนฐานของ

พรรคการเมืองออกไดเปน 4 ประเภท54 กลาวคือ  

(1) โครงสรางแบบคณะกรรมการ(caucus)เปนรูปแบบโครงสรางพรรคที่ประกอบดวยสมาชิก

กลุมเล็ก โดยเนนที่คุณภาพของสมาชิกในเชิงของการเปนผูมีชื่อเสียงและอิทธิพลในทองถิ่นเปนสําคัญ 

ลักษณะพรรคเชนนี้มักเนนกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือหวังผลการเลือกตั้งเปนสําคัญโดยมักไมดําเนิน

กิจกรรมใดๆ  นอกชวงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ตัวอยาง พรรคกาวหนาของฝรั่งเศส (Radical Party) 

และพรรคแรงงานของอังกฤษ (Labour Party) ในชวงกอน ค.ศ.1918 แตเมื่อมีการขยายสิทธิเลือกตั้ง

มากขึ้นพรรคการเมืองประเภทนี้คอยๆ หมดไปหรือแปรสภาพเปนพรรคในลักษณะอื่นๆ  

(2) โครงสรางแบบสาขาพรรค(branch)เปนรูปแบบพรรคที่เปนผลมาจากการขยายสิทธิ

เลือกตั้ง โดยเปนรูปแบบโครงสรางที่เนนการมีสมาชิกเปนจํานวนมาก และมีโครงสรางแบบรวมอํานาจ

เขาศูนยกลางแลวมีสาขาพรรคกระจายไปในพ้ืนที่ตางๆ เชิงภูมิศาสตรใหสอดคลองกับการกําหนดเขต

เลือกตั้ง ดานกิจกรรมทางการเมืองพรรคแบบนี้เนนการดําเนินงานตลอดเวลาโดยไมคํานึงวาจะเปน

ชวงเวลาของการหาเสียงเพ่ือการเลือกตั้งในระยะเวลาอันใกลหรือไม  

ตัวอยาง พรรคสังคมประชาธิปไตยของเยอรมัน (Social Democratic Party : SPD) ที่

กําหนดใหมีตัวแทนที่ไดรับเลือกผานสาขาพรรคจากภูมิภาคเพ่ือเขารวมประชุมพรรคที่จัดใหมีปละ 2 ครั้ง 

ทั้งยังกลาวไดวาองคกรพรรคการเมืองดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับพรรคแรงงานของอังกฤษใน

หลายๆ ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายภายในพรรค 

                                                           
54สนธิ เตชานันท,อางแลว,หนา 178-180 และดูรายละเอียดเพิม่เติมไดใน วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ, 

อางแลว หนา 56-66. 
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(3) โครงสรางแบบหนวยยอย (cell)เปนรูปแบบที่คิดคนโดยพรรคสังคมนิยมปฏิวัติ 

(Revolutionary Socialist Parties) ที่ออกแบบใหพรรคมีฐานการดําเนินงานอยูในสถานที่ทํางานซึ่งอาจ

เปนแปลงเกษตรหรือโรงงาน  โดยหนวยยอยหรือเซลลมีขนาดเล็กกวาสาขาพรรคดังที่ไดกลาวมาขางตน

แตมีลักษณะของการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ทั้งนี้แนวคิดพ้ืนฐานของโครงสรางแบบ                

หนวยยอย คือ ความเชื่อวาโครงสรางทั้งหมดจะไมตกอยูในอันตรายหากมีการแทรกซึมหรือทําลาย             

หนวยยอยใดหนวยยอยหนึ่ง เนื่องจากแตละหนวยยอยในระดับเดียวกันจะไมมีการติดตอสัมพันธกันและ

ยังมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญกับชัยชนะในการเลือกตั้งรองลงมาจากการดํารงอยูของพรรค ตัวอยาง

พรรคในรูปแบบนี้ ไดแก พรรคคอมมิวนิสตในยุโรป 

(4) โครงสรางแบบพลพรรค (militia)โครงสรางพรรคแบบนี้มีการกําหนดระดับชั้นในการ

บังคับบัญชาแบบกองทัพทหาร ตัวอยางเชน หนวยกองกําลังพายุเยอรมัน (Strom Troopers) ของ 

อดอฟ ฮิตเลอร (Adolf Hitler) และหนวยกองกําลังฟาสซิสตอิตาลี (Fascist Militia) ของ เบนิโต มุโส

ลินี  (Benito Mussolini) เปนตน 

3.2 ตัวแบบและมิติของการจัดองคกรพรรค  

 

ซูซาน สกาโรว (Susan Scarrow) 55 ไดนําเสนอถึงตัวแบบของการจัดองคกรพรรคสมัยใหมที่

แสดงใหเห็นถึงประเด็นทาทายและแรงกดดันภายในพรรคการเมืองที่แตกตางกัน ทั้งนี้พรรคการเมือง

ตางใชแนวทางที่แตกตางกันออกไปในการจัดองคกรพรรคของตนและพรรคเหลานี้ยังทดลองใช

โครงสรางใหมๆ ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือจัดการกับแรงกดดันทั้งจากภายในและ

ภายนอกพรรค 5 แบบ ดังตอไปนี้  

(1) พรรคที่มีผูนําครอบงํา (Dominant Leader)เปนพรรคการเมืองที่อยูภายใตการนําของ
ผูนําพรรคเพียงคนเดียวและผูที่อยูรายลอม ซึ่งมักเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง จงรักภักดีตอผูนําและใน
บางครั้งอาจเปนบุคคลที่ เปนแหลงทุนของพรรค  ลักษณะโดดเดนของผูนําพรรคมักเปนผูมี
ความสามารถในการแสดงสุนทรพจนหรือมีความเปนเลิศในการสรางแรงบันดาลใจในโครงการตางๆ ของ
พรรคได   
 

นอกจากนี้แลวพรรคอาจใชชื่อตามผูนํา พรรคการเมืองที่ประสบความสําเร็จหลายพรรคใน
ระบอบประชาธิปไตยรวมสมัยมักตรงกับคําอธิบายนี้ อาทิ พรรคเสรีภาพแหงประชาชน (Il Popolo 
della Libertà : PdL) ภายใตการนําของนายพลซิลวิโย เบอรลุสโคนี (Silvio Berlusconi) ประเทศอิตาลี

                                                           
55 Susan Scarrow,”Implementing Intra-Party Democracy“,Retrieved from URLhttp://www.ndi.org/files/1951_ 

polpart_scarrow_110105.pdf 
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ซึ่งการดําเนินงานของพรรครูปแบบนี้ หัวหนาพรรคอาจเลือกตนเองขึ้นเปนหัวหนาพรรคดวยความชอบ
ธรรมในฐานะผูกอตั้งพรรค หรืออาจไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการจากที่ประชุมพรรค แตในทางปฏิบัติ
แลวผูนําพรรคที่มีอํานาจครอบงํานี้สามารถมีอํานาจหรืออิทธิพลตอการตัดสินใจของพรรคทั้งในขณะที่
ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคอยางเปนทางการหรือในขณะที่ไมไดดํารงตําแหนงก็ตาม ซึ่งพรรคการเมือง
ในรูปแบบนี้อาจใชสาขาพรรคในทองถิ่นหรือที่ประชุมใหญของพรรคเปนเครื่องมือในการระดมเสียง
สนับสนุน แตคุณลักษณะที่สําคัญก็คือ อํานาจในการกําหนดทิศทางทางการเมืองของพรรคนั้นถูกรวม
ศูนยไวอยางเหนียวแนน 
 

ดานการจัดองคกรของพรรคการเมืองที่มีผูนําครอบงํา มักมีความเปนสถาบันที่คอนขางออนแอ

เชนเดียวกับพรรคที่มีฐานจากชนชั้นนําที่ไดกลาวไวขางตน ซึ่งในระยะสั้นแลว การมีบุคลิกที่โดดเดนของ

ผูนําที่มีความสามารถจะชวยทําใหพรรคนั้นมีความโดดเดนหรือมีสัญลักษณที่งายตอการจดจําและ          

การประชาสัมพันธ ซึ่งผูนําสามารถกําหนดทิศทางของพรรคได แตในระยะยาวแลวกลาวไดวา การขาด

โครงสรางตางๆ ในการตัดสินใจอยางเปนทางการมักนําไปสูปญหาตางๆ อาทิ การสืบทอดอํานาจและ        

การกําหนดนโยบายของพรรค ซึ่งขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นอาจนําไปสูการแยกตัวออกจากพรรคมากกวา

การเกิดฝกฝายหรือกลุมยอยภายในพรรคการเมืองของประเทศประชาธิปไตยเกิดใหมและประเทศ

ประชาธิปไตยที่เพ่ิงฟนฟูกลับมาใหม  

นอกจากนี้แลว ผูนําทางการเมืองที่มีความโดดเดนเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความ

เขมแข็งของพรรค เชนกรณีของ เนลสัน เมนเดลา (Nelson Mandela) แหงแอฟริกาใต และ คิม แด จุง 

(Kim Dae-jung) อดีตผูนําเกาหลีใต56 ที่ไดรับความนิยมสูงมากนั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากความมุงมั่น

ตอหลักการประชาธิปไตยและการยกเลิกขอจํากัดทางการเมืองตางๆ สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวา

ความสําเร็จทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นกอนการสรางความเปนสถาบันของพรรคการเมือง  

(2) พรรคของชนชั้นสูง (Party of Notables)เมื่อพรรคการเมืองแบบประชาธิปไตยไดเติบโต

ขึ้นในศตวรรษที่ 19 พรรคสวนใหญมีความเปนสถาบันที่ออนแอซึ่งมีลักษณะของการมีขั้นตอนการ

ตัดสินใจที่หลวมๆ มีความสามัคคีกันในรัฐสภาคอนขางนอยและองคกรของพรรคมีการจัดตั้งไดไมนาน 

                                                           
56เนลสัน เมนเดลา รัฐบุรุษและอดีตประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตในชวงป ค  .ศ  . 1994 - 1999 โดยเปน

ประธานาธิบดีคนแรกที่ไดรับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตย ซึ่งกอนหนานี้เขามีชื่อเสียงในฐานะ นักเคลื่อนไหวเพื่อตอตานการ
แบงแยกสีผิวในแอฟริกาใต และในป ค .ศ. 1993 เขาไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ   

สวนคิม แด จุง  (1925-2009) ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีเกาหลีใตตั้งแตป ค.ศ. 1998-2003 และในป ค.ศ. 2000 เขาไดรับ
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ซึ่งทําใหเขาไดรับการขนานนามวาเปน “เนลสัน เมนเดลาแหงเอเชีย” จากการที่เขาไดยืนหยัดตอสูกับ             
เผด็จการอํานาจนิยมมาเปนเวลายาวนาน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน “Mandela's life and times”,Retrieved from URL http://www. 
bbc.co.uk/news/world-africa-12305154 และ“The Nobel Peace Prize 2000:Kim Dae-jung”,Retrieved from URL http://nobel 
prize.org/ nobel_prizes/ peace/ laureates/ 2000/dae-jung-bio.html. 
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ทําใหโดยทั่วไปมักไมมีกิจกรรมใดๆในระหวางที่วางเวนจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ พรรคการเมืองหลายพรรค

เกิดขึ้นจากแรงกดดันภายในรัฐสภาที่ทําใหสมาชิกไดพัฒนาโครงสรางตางๆ เพ่ือเชื่อมโยงตนเองกับ

ผูสนับสนุนมากกวาการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเพ่ือรองรับผูนําที่มีความโดดเดนเพียงคนเดียว  

พรรคแบบนี้มักถูกครอบงําโดยกลุมผูนําจากเขตเลือกตั้งของพรรค กลุมผูนําชุมชนทองถิ่นและ

ผูบริหารพรรค โดยอํานาจมักกระจายออกไปยังกลุมผูนําพรรคระดับตางๆ ซึ่งใชกฎเกณฑหรือหลักการที่

ไมเปนทางการ เชน การใชวิธีประชุมลับเพ่ือคัดเลือกผูลงสมัครรับเลือกตั้งและผูนําพรรค เปนตน ทั้งนี้

ลักษณะรวมกันของพรรคชนชั้นสูงแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม คือ การไมวิตกกังวลตอการแสดงออก

ถึงประชาธิปไตยภายในพรรคและการนําเสนอนโยบายที่มุงเนนแสวงหาความนิยมจากกลุมคนที่มี

บทบาทหรือตัวแสดงที่มีอํานาจในสังคมมากกวาการสนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากแบบ

ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังคงดํารงรักษารูปแบบการตัดสินใจของพรรคใหอยูภายใตอํานาจของกลุมชน

ชั้นนําที่ทําหนาที่เสมือนตัวแทนพรรคในเวทีสาธารณะดวย 

(3) พรรคตัวแทนปจเจกชน (Individual Representation)รูปแบบพรรคแบบนี้เกิดขึ้นในชวง

ปลายศตวรรษที่ 19 อันเปนผลมาจากความสําเร็จของพรรคสังคมนิยมที่เกิดใหมในชวงเวลานั้น ซึ่งใน

ชวงแรกถือไดวาพรรคสังคมนิยมและพรรคแรงงานเกิดขึ้นภายนอกรัฐสภา สวนหนึ่งมาจากการถูกจํากัด

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการเลือกตั้ง เมื่อเปนเชนนี้จึงมีความพยายามในการสรางองคกรถาวรขึ้นมา

เพ่ือเปดรับผูสนับสนุนและจัดกิจกรรมในชวงที่ยังไมมีการเลือกตั้ง โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งองคกรที่จัดกิจกรรมนอกเหนือจากการหาเสียงเหลานี้ชวยกอใหเกิดอัตลักษณ

ทางสังคมการเมือง ที่นําไปสูการกอรูปนโยบายแหงชาติในเวลาตอมาดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ   

พรรคแบบนี้มีแนวโนมจะสรางองคกรที่สมาชิกแตละคนหรือกลุมมีตัวแทนในการแสดงบทบาท

เพ่ือรักษาผลประโยชนใหในที่ประชมุพรรคทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ แมวาในการแสดงความคิดเห็น

หรือบทบาทในการตัดสินใจภายในพรรคอาจยังคงรวมศูนยอํานาจแตสมาชิกพรรคเหลานี้ไดถูกกําหนดให

อยูในโครงสรางพรรคที่มีลําดับชวงชั้นที่เปนทางการและมีฐานเสียงกวางขวางครอบคลุมมากกวาที่

เปนอยูในพรรคของชนชั้นสูง  ลักษณะเหลานี้สงผลใหในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 อันเปน

ชวงเวลาที่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เพ่ิงเกิดใหม ทั่วโลกเริ่มมองหาตัวแบบเพ่ือการสราง

ความผูกพันที่เขมแข็งระหวางผูนําทางการเมืองกับประชาชนหรือผูสนับสนุน  พรรคของชนชั้นนํารวมไป

ถึงพรรคการเมืองอื่นๆ ไดยอมรับความคิดในการจัดองคกรแบบนี้โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางของตนเพ่ือ

ทําใหมีความเปนทางการมากขึ้นและมีความเปนชนชั้นนํานอยลง 
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(4) พรรคตัวแทนกลุมความรวมมือ (Corporatist Representation) ในชวงเวลาของการ

พัฒนาทางการเมืองศตวรรษที่ 21พรรคการเมืองจํานวนมากมีความมุงมั่นในการสถาปนาความเปน

ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง อันหมายถึง การสงเสริมโอกาสในการมีสวนรวมสําหรับสมาชิกหรือ

ผูสนับสนุนบางพรรคไดพัฒนาสิ่งที่เรียกวา “กลุมความรวมมือ (corporatist)” หรือการมุงเนนฐานที่

ระดับกลุม (group based) อันเปนรูปแบบของการมีตัวแทนในพรรค ซึ่งผูนําของเขตเลือกตั้งที่มี

บทบาทโดดเดนจะไดรับสิทธิพิเศษภายในพรรคในการไดรับตําแหนงในรัฐสภาของพรรคการเมืองนั้นๆ 

และทําหนาที่ผูแทนของกลุมสนับสนุนของตน ตัวอยางเชน พรรคแรงงานอังกฤษ พรรคสังคม

ประชาธิปไตยของประเทศสวีเดน พรรคประชาชนของประเทศออสเตรเลียและพรรคปฏิวัติสถาบันของ

ประเทศเม็กซิโก   

ทั้งนี้ โดยทั่วไปพรรคการเมืองแบบกลุมบริษัทมีความเปนสถาบันที่แข็งแกรงในเรื่องของความ

จงรักภักดีตอกลุม แตในเรื่องของการระดมกําลังผูสนับสนุนนั้นอาจไมไดพัฒนาขึ้นมากนัก ขึ้นอยูกับ           

พรรคการเมืองวาจะสามารถพ่ึงพาความเขมแข็งขององคกรของกลุมที่เปนพันธมิตรไดมีเพียงใด 

นอกจากนี้แลว ยังกลาวไดวาการตัดสินใจในพรรคเหลานี้มีการครอบคลุมกวางขวางในแงผลประโยชน

ของกลุม แตไมใชในแงผลประโยชนหรือความตองการสวนตัว  

ปจจุบัน พรรคการเมืองรูปแบบนี้เกิดขอถกถียงในเรื่องการนําวิธีสงวนตําแหนงไวใหผูลงสมัคร

รับเลือกตั้งใหกับกลุมคนที่แตเดิมไมคอยมีตัวแทนในพรรค เชน กลุมสตรี เยาวชนและชนกลุมนอย 

เนื่องจากการใหสิทธิพิเศษแกคนเหลานี้ตองดําเนินการไปพรอมกับการจัดการเงื่อนไขอื่นๆ ที่เคยกําหนด

ไวในการกระจายอํานาจในพรรคและมีแนวโนมอยางมากที่จะเกิดขอขัดแยงกับหลักการ “หนึ่งสมาชิก 

หนึ่งเสียง” ในการเปนตัวแทนของสมาชิกแตละคน 

(5) พรรคที่มีประชาธิปไตยเปนพื้นฐาน (Basis Democracy)เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นมาไมนาน
อันเปนผลมาจากขอวิจารณของกลุมนักปฏิรูปพรรคการเมืองถึงการจัดการเรื่องการมีตัวแทนทั้งที่มี
พ้ืนฐานจากเรื่องสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิของกลุมที่ไดผลักดันแนวทางที่องคกรพรรคใหสมาชิกหรือ
ผูสนับสนุนพรรคไดเขามามีบทบาทโดยตรงในการปรึกษาหารือและตัดสินใจที่สําคัญภายในพรรค หรือ
เรียกวา “ประชาธิปไตยที่ทุกคนไดลงมติ (plebiscitary democracy)” ซึ่งตัวแบบนี้นิยมกันมากในพรรค
แนวซายใหม (New Left) ที่เกิดขึ้นในยุโรปราวทศวรรษ 1980  
 

โดยขอคนพบสําคัญที่เกิดขึ้นจากประสบการณของพรรคการเมืองเหลานี้ ก็คือ พรรคสามารถ
สรางความเปนสถาบันไดดีกวาที่ตั้งใจไว และทําใหไดมีการแกไขในประเด็นปญหาตางๆ เชน การสราง
กฎระเบียบใหมๆ ที่ชัดเจน การจัดใหมีการเลือกตั้งขั้นตนของพรรคเพ่ือเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมใน
การลงสมัครรับเลือกตั้งหรือการลงมติของสมาชิกทั้งหมดเพ่ือเลือกหัวหนาพรรค และการกําหนด
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ขั้นตอนปฏิบัติใหมสําหรับการกําหนดประเด็นตางๆ ในการทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของพรรค
การเมือง เปนตน  

 
สาระสังเขปนักคิดที่ 3.2 ประวัติและผลงานของ Susan E. Scarrow57 

 

ทั้งนี้ ในดานมิติในการจัดองคกรพรรคการเมืองนั้นโทมัส ไมเออร(Thomas Meyer)58                     

นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน เห็นวา ประชาธิปไตยที่ทันสมัย พรรคการเมืองยอมตองเปนพรรคการเมือง

แบบที่มีประชาธิปไตยภายในพรรคดวย เพราะถามีความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองก็จะเปน

ชองทางที่จะทําใหคนในสังคมเขามาสูระบบการเมือง  

ดังนั้นพรรคการเมืองจึงจําเปนตองพยายามดึงเอาคนเขามาเปนสมาชิกพรรคใหมากที่สุดเทาที่จะ

มากได เพ่ือใหสังคมเห็นวาพรรคการเมืองนั้นมีความชอบธรรมซึ่งแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยภายใน               

พรรคการเมือง (Intra-Party Democracy) เปนแนวคิดเชิงอุดมคติที่ไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นในชวง

ไมกี่ปที่ผานมา  เปนคําที่มีความหมายกวางขวางและมักนําไปใชในการอธิบายถึงวิธีการตางๆ ในการ

รวบรวมสมาชิกพรรคใหเขารวมการประชุม หารือและการตัดสินใจภายในพรรค เพ่ือเปนการสรางเสริม

วัฒนธรรมประชาธิปไตยภายในองคกรใหดีขึ้น59 

การจัดองคกรพรรคการเมืองอาจเปนไดทั้งลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการมากนัก 

ดังที่เห็นไดจากความแตกตางในการจัดกิจกรรมหรือไมมีกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ยกเวนในชวงเวลา

ของการเลือกตั้ง ซึ่งในการพิจารณาถึงการจัดองคกรพรรคการเมืองอาจพิจารณาไดจากวิธีการที่พรรค

                                                           
57“Susan E. Scarrow”,Retrieved from URL http://www.uh.edu/class/political-science/faculty-and-

staff/professors/scarrow/index.php 
58วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา,เอกสารสรุปการบรรยายพิเศษ หัวขอ บทบาทของพรรคการเมืองแบบ

มีสมาชิกมากและความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง โดย ศาสตราจารย ดร.โทมัส ไมเออร วันที ่15 กันยายน พ.ศ.2551,(
นนทบุรี : สถาบนัพระปกเกลา,2551),หนา 9. 

59 Susan Scarrow,Ibid. 

Susan E. Scarrow 

ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยฮุสตัน (University of Houston) 
สหรัฐอเมริกา เปนผูเชี่ยวชาญดานการเมืองเปรียบเทยีบ การเลือกตั้งและการเมืองยุโรป 

นอกจากบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ เชน West European Politics,Electoral 
studies และ Annual Review of Political Science แลว ตัวอยางผลงานที่ไดรับ         
การอางอิงอยางกวางขวางของเธอ ไดแก  Parties and their Members (1996) และ 
Perspectives on Political Parties: Classic Readings (2002)
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การเมืองเขาควบคุมการทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขามีสวนรวมของสมาชิกพรรค เชน การ

คัดเลือกผูนําพรรคและผูลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้  

(1) การรวมศูนยอํานาจ(centralization)หมายถึง ขอบเขตซึ่งการตัดสินใจจัดทําขึ้นโดย 
สมาชิกหรือกลุมผูนําเพียงกลุมเดียวหรือโดยองคกรที่ตัดสนใจเทานั้น ในพรรคการเมืองที่มีการรวมศูนย
อํานาจอยางมาก จะพบไดวา ทุกระดับของพรรคลักษณะเชนนี้ตรงขามกับพรรคการเมืองที่มีการกระจาย
อํานาจที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีการประชุมกันไมบอยแตเนนที่การประสานงานและสื่อสาร
ระหวางกัน 
 

(2) การครอบคลุมทุกฝาย (inclusiveness)ประเด็นเรื่องการครอบคลุมทุกฝายจะเปนตัวบงชี้วา
กลุมผูมีบทบาทในการตัดสินใจในพรรคมีขนาดใหญหรือมีจํานวนคนมากนอยเพียงใด ซึ่งพรรคการเมือง
ที่เปดโอกาสหรือพ้ืนที่ใหทุกกลุมสามารถเขามามีสวนรวมมากที่สุดนั้น สมาชิกพรรคหรือผูสนับสนุน
พรรคทุกคนจะไดรับโอกาสในการเขารวมตัดสินใจในประเด็นตางๆที่มีความสําคัญรวมไปถึงการเขารวม
หารือกันอยางเปดเผยกอนการตัดสินใจ  
 
 (3) การสรางความเปนสถาบันของพรรคการเมือง (institutionalization) ประเด็นนี้มุงเนนที่
การมีอิสระในตัวเองของพรรคการเมือง ขอบเขตการพัฒนาองคกรภายในพรรค การเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหวาง พรรคการเมืองกับผูสนับสนุนพรรค ตลอดจนการใหความสําคัญกับการสงเสริมบทบาท
ของสมาชิกและผูสนับสนุนพรรคทั้งนี้ความเปนสถาบันเปนเรื่องยากที่จะสรางใหเกิดขึ้นแตการสรางให
เปนสถาบันนั้นเปนผลพวงของกาลเวลาที่พรรคการเมืองนั้นๆ จะตองสั่งสมประสบการณหรือผานการ
เลือกตั้งหลายครั้งจึงจะสามารถสรางฐานคะแนนเสียง ซึ่งทําใหเกิดการเสริมสรางความเปนสถาบันของ
พรรคการเมือง แตขอถกเถียงที่เกิด ก็คือ สําหรับพรรคการเมืองที่มีผูนําหลายคนและมีผลประโยชน
สวนตัวสูงอาจเห็นวาการสรางความเปนสถาบันของพรรคการเมืองที่เขมแข็งเปนภัยคุกคามอํานาจของ
ตนที่ไมสมควรใหเกิดขึ้นได  
 
 จากแนวคิดดังที่ไดกลาวไวขางตนจะสามารถชวยในการอธิบายถึงขอแตกตางเชิงองคกรระหวาง

พรรคการเมืองตางๆ รวมไปถึงการวัดระดับถึงการจัดองคกรพรรคการเมืองที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะและ

ระดับของการเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ซึ่งถือเปนประเด็นการศึกษาที่ไดรับความสนใจใน

ปจจุบัน ดังตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 แสดงตัวแบบของการจัดองคกรพรรคและแนวโนมทางดานองคกร60 

ประเภท การรวมศูนยอํานาจ การครอบคลุมทุกฝาย การสรางความเปนสถาบัน 

พรรคที่มีผูนําครอบงํา 
(Dominant Leader) 

สูง ต่ํา โดยทั่วไปอยูในระดบัต่ํา 

พรรคของชนชั้นสูง 
(Party of Notables) 

ปานกลาง  
โดยมักเปนลําดบัชั้น 

ต่ํา ต่ําจนถึงปานกลาง 

พรรคตัวแทนของทุกคน 
(Individual 
Representation) 

ปานกลางจนถึงสงู ปานกลางจนถึงสงู ปานกลางจนถึงสงู 

พรรคตัวแทน 
กลุมความรวมมือ 
(Corporatist 
Representation) 

ปานกลางจนถึงสงู ปานกลาง ปานกลางจนถึงสงู 

พรรคที่มีประชาธปิไตย 
เปนพ้ืนฐาน 
(Basis Democracy) 

ต่ําจนถึงปานกลาง สูง ปานกลางจนถึงสงู 

 

อยางไรก็ดี การจัดองคกรพรรคการเมืองนั้น ยังตองใหความสําคัญกับการแสดงบทบาทหรือ          

ทําหนาที่พ้ืนฐานของพรรคการเมืองดังที่ ไมเคิล จี รอสกิน (Michael G.Roskin)61ศาสตราจารยทาง

รัฐศาสตร ชาวอเมริกันไดนําเสนอถึงหนาที่ของพรรคการเมืองโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยที่             

พรรคการเมืองเปนกลไกที่ทําหนาที่สําคัญในการดํารงรักษาระบบการเมือง ซึ่งในบางหนาที่นั้นก็เกิดขึ้น

โดยบังเอิญกับพรรคการเมืองหลายพรรคในประเทศที่ไมใชประชาธิปไตย โดยหนาที่สําคัญนั้น ไดแก  

(1) การเปนกลไกเชื่อมประสานระหวางประชาชนกับรัฐบาล (A Bridge Between People and 

Government)ในมิติของทฤษฎีระบบการเมืองนั้น กลาวไดวา พรรคการเมือง เปนองคประกอบสําคัญที่           

ทําหนาที่ “นําเขา” (input) ความตองการและขอเรียกรองเขาสูระบบการเมือง ซึ่งหากปราศจากพรรค

การเมืองแลว ปจเจกบุคคลยอมตองตอสูตามลําพังหรือถูกเพิกเฉยจากรัฐบาล  

                                                           
60Susan Scarrow,Ibid. 
61ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องบทบาทของพรรคการเมืองและการเปรียบเทยีบบทบาทเดนที่แตกตางกันระหวางประเทศ

ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต ไดใน Michael G.Roskin [et al.],Political science : an introduction,(Upper Saddle River, N.J. : 
Prentice Hall, 1997),p.204-209. 
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 (2)การรวบรวมผลประโยชน (Aggregation of Interests)พรรคการเมืองมีความสําคัญตอการ

เขามาทําหนาที่ชวยในการประนีประนอมและบรรเทาความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยการทําหนาที่รวบรวม

ผลประโยชนที่แตกตางกันไประหวางกลุมเหลานั้นใหมาอยูรวมกันภายใตองคกรขนาดใหญ ซึ่งกลุม

ผลประโยชนจะหันมาแสดงบทบาทในการผลักดันความตองการ ประสานและทํางานใหเกิดประโยชนแก

พรรคเพ่ือเปาหมายในการไดรับประโยชนอยางนอยดานใดดานหนึ่งจากพรรคการเมือง โดยเฉพาะ           

การเขารวมกับพรรคการเมืองขนาดใหญ  

(3) การสรางบูรณาการใหแกระบบการเมือง (Integration into political system)เมื่อกลุม

ผลประโยชนตางๆ ถูกพรรคการเมืองดึงเขาสูระบบการเมืองที่เปนอยู จุดนี้จะสงผลใหกลุมมีสวนรวมใน

การสนับสนุนระบบการเมืองโดยรวม ไมวาจะเปนทางดานปฏิบัติหรือทางดานจิตวิทยา 

(4) การกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization)ในขณะที่พรรคการเมืองนําเอากลุม

ตางๆ ผนวกเขามาในสังคม พรรคการเมืองจะมีกระบวนการทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูทางการเมืองวา

จะแสดงบทบาทหรือแสดงออกทางการเมืองอยางไร ซึ่งเรียกไดวาเปนการกลอมเกลาทางการเมือง

รูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

(5) การระดมคะแนนของผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (Mobilization of Voters)เนื่องจาก                   

พรรคการเมืองตองทําการแขงขันในการหาเสียงเลือกตั้งใหผูแขงขัน ดังนั้นพรรคการเมืองตางๆ ตอง

กระตุนใหผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็คือการรณรงคใหประชาชนเหลานั้นออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

(6) การจัดตั้งรัฐบาล (Organization of Government)พรรคการเมืองที่ไดรับชัยชนะในการ

เลือกตั้งก็จะทําการจัดตั้งรัฐบาล ที่จะนํามาซึ่งตําแหนงและอํานาจในการปกครองและบริหารงาน

ประเทศ 

สําหรับประชาธิปไตยรวมสมัยแลว  โทมัส ไมเออร (Thomas Meyer) แสดงทัศนะวา การจัด

โครงสรางหรือองคกรพรรคการเมืองพรรคมีสวนสําคัญตอการแสดงบทบาท 3 ประการ62 ไดแก  

 (1)  พรรคการเมืองเปนตัวเชื่อมระหวางประชาสังคม ระบบการเมืองและระบบการถือครอง

อํานาจ เนื่องจากพรรคการเมืองเทานั้นที่สามารถบูรณาการผลประโยชน คานิยมตางๆ ในสังคมและ

แปลงใหเปนนโยบายที่จะนําเสนอแกสังคมสวนรวม ทั้งยังสามารถผลักดันใหมีการนํานโยบายเหลานี้ไป

ปฏิบัติได 

                                                           
62วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา,อางแลว หนา 8-9. 
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 (2)พรรคการเมืองเปนศูนยกลางของประชาสังคม เนื่องจากสามารถดึงเอาคานิยมตางๆ เขามา

บูรณาการรวมกันแลวหาคําตอบใหกับวาระตางๆ ของชาติที่ไดมีการกําหนดไว  

 (3) พรรคการเมืองสรางความชอบธรรมใหแกกระบวนการทางการเมือง ดังเห็นไดวา หาก             

พรรคการเมืองมีสมาชิกสนับสนุนมากมายก็แสดงวานโยบายที่ที่พรรคการเมืองไดนําเสนอนั้น เปนสิ่งที่

สังคมตองการ อีกทั้งในระบบการเมืองจะตองมีพรรคการเมืองหลายๆ พรรค เพ่ือ ทําหนาที่เปนตัวแทน

ของผลประโยชนหรือคานิยมที่หลายหลากในสังคม 

3.3 การจัดโครงสรางและองคกรพรรคการเมือง : บทเรียนจากสหราชอาณาจักร63  
  

3.3.1 พรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party)64การจัดโครงสรางของพรรคอนุรักษนิยมนั้น  

แบงออกเปน 2 สวนใหญ ไดแก  

 (1) โครงสรางของพรรคอนุรักษนิยมในรัฐสภา (Conservative Party in Parliament) 

ประกอบดวยสมาชิกสภาสามัญชนและองคกรของพรรคที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือทําหนาที่ของพรรคภายใน

รัฐสภาโดยหัวหนาพรรคพรรคอนุรักษนิยมจะเปนบุคคลที่มีอํานาจมาก อันเปนผลมาจากการแสดงความ

รับผิดชอบและรายงานการกระทําใด ๆ ของตนตอสมาชิกของพรรคทั้งภายในและภายนอกรัฐสภา ทั้งยัง

เปนผูที่มีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดนโยบายของพรรคตอประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  

 หนวยงานของพรรคอนุรักษนิยมในรัฐสภา เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนกลไกและเครื่องมือ

ของหัวหนาพรรค และสมาชิกชั้นนําของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หนวยงาน

เหลานี้ไดแก สํานักงานกลาง (Central Office) ซึ่งเปนเสมือนกลไกของพรรคที่หัวหนาพรรคใชควบคุม

การดําเนินงานทางการเมือง การกําหนดนโยบาย การคลัง  การบริหารและการประสานงานของพรรค

ในรัฐสภากับองคการพรรคภายนอกรัฐสภาทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีหนวยวิจัยของพรรคเปนที่ระดม

นักวิชาการ และมันสมองของพรรคมาทําหนาที่ในการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และคอยเก็บวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพ่ือเสนอตอหัวหนาพรรคและสมาชิกระดับแกนนํา ในการ

นํามากําหนดเปนนโยบาย แกปญหาเพ่ือแสวงหาทางเลือก หรือการคัดคานนโยบายของรัฐบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

                                                           
63ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน  D. Kavanagh,British Politics :Continuities and Change,(Oxford : Oxford University 

Press, 1996) พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนยยโุรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2544) สมบูรณ  สุขสําราญ,อางแลว และ สมบัติ ธํารงธัญวงศ,การเมืองอังกฤษ (พิมพครั้งที่ 2), (กรุงเทพฯ:เสมาธรรม,2544). 

64 http://www.conservatives.com 
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 (2) โครงสรางของพรรคอนุรักษนิยมภายนอกรัฐสภา (Extra - Parliamentary 

Conservative Party)  หมายถึง บรรดาสมาชิกพรรคผานจากองคการของพรรคในระดับตาง ๆ อันเปน

รากฐานของพรรคในการพัฒนาใหเปนองคการพรรคแบบมวลชน (Mass Party Organization) และเปน

จุดเชื่อมตอระหวางพรรคกับผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกพรรคกับผูนําของพรรคและประชาชนทั่วไป

โดยมี 4 สวนสําคัญ ไดแก  

 (2.1) องคการสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง(Constituency Association Organizations) สาขา

ของพรรคประจําเขตเลือกตั้งเปนหนวยรากฐานของโครงสรางของพรรคภายนอกรัฐสภา มีเทาจํานวน

เขตเลือกตั้ง บางสาขาอาจจะมีสมาคมหรือกลุมอื่น ๆ เขามาสมทบดวย โดยมีผูทําหนาที่ดําเนินกิจการ

ของสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งมีจํานวนสาขาละ 50-100 คน โดยมีประธาน (Chair Man)ซึ่งมีหนาที่

สําคัญในการเสนอมาตรการในการหาตัวผูสมัครเขารับเลือกตั้งในแตละเขต โดยการหารือกับเจาหนาที่

ระดับผูนําคนสําคัญอื่นๆ การจัดหาทุนและการควบคุมการบริหารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชี้แนะ

องคการพรรคระดับภูมิภาคใหทราบถึงทัศนคติของสาขาพรรคของตนที่มีตอการกําหนดนโยบายของ

พรรคระดับสูง 

 (2.2) องคการของพรรคอนุรักษนิยมระดับภูมิภาค เปนองคการของพรรคภายนอกรัฐสภาใน

ระดับที่เหนือขึ้นมาจากระดับทองถิ่นเปนองคการที่เชื่อมโยงระหวางองคการสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง

กับองคการของพรรคระดับชาติ  องคการของพรรคสวนภูมิภาคในอิงคแลนด (England)และเวลส 

(Wales) แบงออกเปน 12 เขต ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางองคการของพรรคสวนกลางกับสวนทองถิ่นจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการของพรรคภายในเขต

รับผิดชอบ ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งเพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุง

และเปนผลประโยชนแกสาขานั้นๆ ซึ่งองคการพรรคระดับภูมิภาคมีความเปนอิสระในการบริหารกิจการ

ของตน โดยรวมมือระหวางองคการระดับเดียวกัน 

 (2.3) องคการของพรรคอนุรักษนิยมระดับชาติ  มีลักษณะคลายคลึงกันกับโครงสรางพรรค

ระดับภูมิภาค โดยตําแหนงสูงสุดไดแก ประธาน (Chairman)ประธานกิตติมศักดิ์   รองประธาน 

เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และเหรัญญิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งเลือกทุกปโดยสภาของสวนภูมิภาค (Area Council) 

และมีหนวยงานตาง ๆ แบงออกเปนคณะกรรมการบริหารภูมิภาค (Area Executive Committees)และ

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Area Advisory Committees) 

 (2.4) สหภาพอนุรักษนิยม มีหนาที่สําคัญ  ไดแก สงเสริมการจัดตั้งและพัฒนาสาขาของพรรค

ในเขตเลือกตั้งทั่วสหราชอาณาจักร  สงเสริมเผยแพรหลักการและวัตถุประสงคของพรรคโดยมีเปาหมาย
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ใหการปฏิบัติงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมโยงระหวางหัวหนาพรรคกับองคการตางๆ

ของพรรคทั่วประเทศ และใหความคิดเห็นตาง ๆ ของตัวแทนในสาขาพรรคไดรับการถายทอดถึงหัวหนา

พรรคและประธานองคการสําคัญๆ ของพรรค จึงไดมีการจัดองคกรของสหภาพอนุรักษนิยม ดังตอไปนี้ 

 -สภาการปกครอง (Centre Council)ประกอบดวย หัวหนาพรรคอนุรักษนิยม ประธานพรรค 

ผูอํานวยการสํานักงานกลางของพรรค และเจาหนาที่คนสําคัญของสํานักงานกลาง สมาชิกสภาสามัญ

และสมาชิกสภาขุนนางสังกัดพรรคอนุรักษนิยม คณะกรรมการบริหารของสหภาพอนุรักษนิยม และ

ตัวแทนจากสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งเขตละ 4 คน รวมแลวประมาณ 3,000 คน 

 -คณะกรรมการบริหารของสหภาพอนุรักษนิยม (Executive Committees of The Nation 

Union)เพ่ือเปนผูดําเนินการบริหารดานตางๆ เฉพาะดาน เพ่ือแกปญหาจากการที่โครงสรางของสภาการ

ปกครองเปนองคกรที่มีขนาดใหญเกินไปและประชุมกันเพียงปละครั้ง จึงยากที่จะทําหนาที่บริหารกิจการ

ขององคการพรรคนอกรัฐสภาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีอํานาจหนาที่สําคัญ ไดแก การพิจารณาใหรับ

หรือไมรับสมาคมหรือองคการทางการเมืองใดๆ เขาเปนสมาชิกพรรคและอํานาจในการยุติขอพิพาท

ภายในสาขาพรรคหรือระหวางสาขาพรรคอํานาจในการคัดเลือกตัวบุคคลที่เปนสมาชิกของพรรคเขาดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการที่ปรึกษา เปนตน 

 -คณะกรรมการที่ปรึกษากลาง (Central Committee)มีจํานวน 4 คณะ ภายใตการดูแลของ

หัวหนาพรรคและประธานพรรคโดยตรง ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้ ไดแก คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

นโยบาย คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการคลัง คณะกรรมการที่ปรึกษาการคัดเลือกผูสมัครรับ

เลือกตั้ง และคณะกรรมการประสานงานของพรรค   

 3.3.2 พรรคแรงงาน (Labour Party)65 การจัดโครงสรางของพรรคแรงงานนั้น แบงออกเปน                  

2 สวนใหญ ไดแก 

 (1) โครงสรางของพรรคแรงงานภายในรัฐสภา(Parliamentary Labour Party :PLP) 

หมายถึงสมาชิกรัฐสภาที่สังกัดพรรคและองคการของพรรคแรงงาน จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนกลไกทางการเมือง

ใหแกผูนําพรรคในรัฐสภา ตําแหนงที่สําคัญภายในโครงสรางนี้ไดแก หัวหนาพรรค ประธานพรรค 

(Chairman) รองประธานพรรค (Deputy Chairman) และหัวหนาผูควบคุมวินัย (Chief Whip) ซึ่ง

ไดรับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาทุกๆปโดยมีสํานักงานใหญ (Head Office) เปนกลไกหรือเครื่องมือใหกับ

พรรคแรงงานในรัฐสภาในการทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการของพรรคแรงงานในรัฐสภาและแผนก
                                                           

65 http://www.labour.org.uk 
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งานตางๆ ไดแก สํานักงานเลขาธิการ แผนกองคการพรรค แผนกกิจกรรมสตรี แผนกการกิจการ

ตางประเทศ แผนกการโฆษณาและเผยแพร และแผนกการคลังของพรรค  ทั้งนี้ในดานความสัมพันธ

ระหวางองคกรพรรคในรัฐสภากับองคกรพรรคภายนอกรัฐสภาสามารถพิจารณาได 2 ลักษณะคือ 

 ลักษณะที่ 1เมื่อพรรคแรงงานเปนพรรคฝายคาน  กลาวไดวา ความสัมพันธระหวางองคกร

พรรคแรงงานภายในรัฐสภา กับองคกรพรรคภายนอกรัฐสภามีลักษณะเปนประชาธิปไตย โดยองคการ

พรรคภายนอกรัฐสภาสามารถใชอํานาจและอิทธิพลกดดันใหหัวหนาพรรคและสมาชิกรัฐสภาดําเนิน

นโยบายไปในทางที่ตนตองการได และเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคอนุรักษนิยมแลว กลาวไดวา หัวหนา

แรงงานไมมีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุมองคการของพรรค ภายในรัฐสภาเมื่อเปรียบเทียบกับหัวหนา

พรรคอนุรักษนิยม ทั้งยังดูเหมือนกับวาหัวหนาพรรคแรงงานในขณะที่เปนฝายคานทําหนาที่เปนเพียง 

“กระบอกเสียง” ขององคการพรรคทั้งภายในและภายนอกรัฐสภาเทานั้น 

ลักษณะท่ี 2เม่ือพรรคแรงงานเปนพรรครัฐบาล กลาวไดวา องคกรพรรคแรงงานภายในรัฐสภา

จะกลับมามีอํานาจมากและอยูภายใตการควบคุมขององคการพรรคภายนอกรัฐสภานอยแมวาตาม

หลักการแลว คณะกรรมการบริหารขององคการพรรคภายนอกรัฐสภาจะเปนผูกําหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติใหแกพรรคแรงงานภายในรัฐสภา  แตในปจจุบันบทบาทขององคกรพรรคในรัฐสภา

โดยเฉพาะเมื่อไดแสดงใหเห็นวาอํานาจที่แทจริงอยูที่บรรดาผูนําพรรคในรัฐสภาเพียงไมกี่คน และผูที่

ควบคุมกิจการของพรรคนั้นก็อยูกับคนเพียงไมกี่คนเทานั้น 

 (2) โครงสรางของพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภา เนื่องจากพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภา

เกิดขึ้นจากการเรียกรองของขบวนการประชาชนและขบวนการแรงงาน ซึ่งนําไปสูการจัดตั้งพรรค

การเมืองในรัฐสภา โดยองคการของพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภาเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุน ทั้งนี้

องคการที่เปนสมาชิกแรงงานแบงออกเปน  3 ประเภทใหญๆ คือ 

 (1) สมาคมหรือองคการสังคมนิยม (Socialists and other Societies)  ประกอบดวยสมาคม

ปญญาชนและวิชาชีพ (Professional Men) เชน สมาคมเฟเบียน สมาคมนักกฎหมาย ฮาลเดน 

(Haldane Society of Lawyers) แพทยสมาคมสังคมนิยม (Socialists Medical Association) สมาคม

ครูผูสังกัดพรรคแรงงานแหงชาติ (The Nation Associationof Labour Teachers) เปนตน สมาชิก

สวนนี้แมจะมีจํานวนไมมาก แตนับวาเปนมันสมองของพรรค 

 (2) สหภาพแรงงานหรือสหพันธกรรมกร (Trade Union) ซึ่งมีอยูประมาณ 75-80 องคการ มี

สมาชิกประมาณ 6-8 ลานคน และเปนสมาชิกที่ใหเงินอุดหนุนพรรคประมาณรอยละ 80 ของคาใชจาย
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ประจําของพรรคและใหความชวยเหลือพรรคในดานการใหบริการดานกําลังคน โดยการเขาเปนสมาชิก

พรรคแรงงานนั้น แตละสหภาพแรงงานตองสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคและจะมีบทบาทในการบริหาร

กิจการตางๆ ของพรรคมากนอยตามจํานวนสมาชิกที่แตละสหภาพมี  ซึ่งโดยปกติสภาแหงสหภาพ

แรงงานมักจะใหความสําคัญแกผลประโยชนของสหภาพแรงงานมากกวาความสําคัญของพรรค 

 (3) สมาคมสหกรณ (Co-operative Societies) มีอยูประมาณ 8-10 องคการ ถึงแมวาอังกฤษ

จะเปนสมาคมสหกรณจํานวนมากกวา 8 ลานคน แตสมาชิกสมาคมสหกรณที่สมัครเปนสมาชิกของ

พรรคแรงงานโดยผานสหกรณกลับมีจํานวนนอยมาก จึงไมมีอิทธิพลในองคการของพรรคแรงงานมาก

เทากับสหภาพแรงงาน 

 ทั้งนี้ การจัดองคการภายนอกรัฐสภาของพรรคแรงงานอาจแยกพิจารณาไดเปน 3 ระดับ 

กลาวคือ  

-ระดับทองถิ่น ไดแก วอรด (Ward) และสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง (Constituency) มีอยู

จํานวน  667-680 แหง มีอิสระในการบริหารกิจการของตนเองในการเลือกเจาหนาที่ขององคการ การ

จัดหาและการบริหารเงินทุน การเผยแพรประชาสัมพันธในเขตเลือกตั้งและมีบทบาทในการคัดเลือก

ผูสมัครรับเลือกตั้งและการรณรงคหาเสียงในนามของพรรค อยางไรก็ดี “ความเปนอิสระ” นี้จะตองอยู

ภายใตระเบียบกฎเกณฑของพรรคซึ่งกําหนดขึ้นตามมติของที่ประชุมใหญประจําป โดยจะตองไดรับความ

ยินยอมจากคณะกรรมการระดับชาติเสียกอนและไมขัดกับกฎระเบียบที่ประชุมใหญดังกลาว 

 -ระดับภูมิภาค แบงออกเปน 12 เขต แตละภาคจะครอบคลุมถึงสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง 

องคประกอบขององคการของพรรคในระดับภูมิภาค ไดแก สภาภูมิภาค (Regional Council) ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแทนของสาขาพรรคและองคการตางๆ ที่สังกัดพรรคแรงงานดังที่กลาวมาแลว อํานาจ

หนาที่ของสภานี้มีนอยมากเมื่อเทียบกับสภาภมูิภาคของพรรคอนุรักษนิยม 

 -ระดับชาติ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางและนโยบายของพรรคแรงงาน ภายใต          

การจัดการของคณะกรรมการบริหารระดับชาติ (National Executive Committee : NEC) อัน

ประกอบดวยตัวแทนจากสาขาพรรคในระดับตางๆรวมกัน 28 คน ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญประจําป

ของพรรคตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกของแตละองคการที่สังกัดในพรรค โดยมีอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบที่สําคัญ ไดแก 

 (1) อํานาจและหนาที่ในการควบคุมและแนะนําการดําเนินกิจกรรมของพรรคแรงงานภายนอก

รัฐสภาในทุกระดับ มีอํานาจในการตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับองคการใดองคการหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคล
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หนึ่งเขาเปนสมาชิกพรรค และมีอํานาจที่จะขับไลองคการหรือบุคคลนั้นๆ ที่ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

หรือวินัยของพรรค 

(2)การรายงานผลการปฏิบัติหนาที่และการเสนอรางนโยบายแนวทางปฏิบัติของพรรคตอที่

ประชุมใหญประจําป  บทบาทนี้มีความสําคัญและแสดงถึงอิทธิพลในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติของ

คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งที่ประชุมใหญประจําปของพรรคมักจะรับเอานโยบายและโครงการที่คณะ

กรรมการบริหารเสนอมาปฏิบัต ิ

อยางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบในดานโครงสรางและหนาที่แลวกลาวไดวาพรรคอนุรักษนิยมและ

พรรคแรงงานตางมีลักษณะของการจัดวางกลไกและการแสดงบทบาทในแตละโครงสรางที่แตกตางกัน 

มีเพียงบทบาทขององคกรพรรคในเขตเลือกตั้งเทานั้นที่ทั้งสองพรรคตางทําหนาที่สนับสนุน ระดมทุน

การสรรหาคัดเลือกผูสมัครและรณรงคหาเสียงในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ดังตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2  แสดงการสรุปลักษณะโครงสรางอํานาจภายในพรรคเปรียบเทียบระหวาง พรรค
อนุรักษนิยมกับพรรคแรงงาน66 

ประเด็น พรรคอนุรักษนิยม พรรคแรงงาน 
โครงสราง - เปนปรามิด จากบนลงลาง 

- อํานาจกระจุกอยูที่ผูนํา และพรรคใน
รัฐสภา 

- เสมอภาค เปนแนวราบ แตมีระดับอํานาจที่
ตางกัน 
- ผูนําและพรรคในรัฐสภาเปนเพียงหนึ่งสวน ของ
พรรคที่เขารวมประชุมประจําป (รวมกับพรรคใน
เขตสหภาพแรงงาน สหกรณและกลุมนักคิดหลาย
กลุม) ซึ่งเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค 

ที่ประชุม
ประจําป 

- ที่ชุมนุมของพรรคทัง้ในและนอกรัฐสภา 
- โดยจารีต เปนที่แสดงความสามัคคี  แต
ระยะหลงัผูนําควบคุมยากขึ้น 
- โดยทั่วไปสนับสนุนหัวหนาและผูนํา 

- การรวมพลของพรรค 
- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเพ่ือบริหารพรรค 
- ญัตติที่ไดรับคะแนนเสียงขางมาก  2 ใน 3 เปน
นโยบาย แตหัวหนาและคณะกรรมการบริหาร
ตัดสินวาจะนําไปปฏิบัติเมือ่ใด อยางไร 

พรรคในเขต
เลือกตั้ง 

บทบาทเชิงเกื้อหนุน  หาทุน  เลือกสรรผูสมัคร รณรงคหาเสียง 
- อํานาจหลัก :  คัดสรรผูสมัครภายใต
กรอบของการไดรบัความเห็นชอบจาก
สํานักงานกลาง 

- อํานาจหลัก : คัดสรรผูสมัครภายใต 
กรอบของการไดรบัความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหาร 

 
 
 

                                                           
66 D. Kavanagh อางใน พฤทธสิาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 173. 
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คําถามทายบทที่ 3 
 (1) ปจจัยในการกําหนดรูปแบบและการจัดองคกรพรรคการเมืองมีอะไรบาง  จงอธิบายโดยสังเขป 
(2) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางโครงสรางของพรรคอนุรกัษนิยมในรัฐสภา
กับโครงสรางของพรรคแรงงานในรัฐสภา 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

 International IDEA .“The political party organization”.Retrieved from URL 

http://www.idea.int/parties/political_parties_parlia.cfm 

 Lobo,Marina Costa.“Parties and Leader EffectsImpact of Leaders in the Vote 
forDifferentTypes of Parties”.Retrieved from URL 
http://ppq.sagepub.com/content/14/3/281 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงหลักเกณฑในการจําแนกระบบพรรคการเมืองรูปแบบตางๆ 

(2) เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนและความแตกตางของระบบพรรค

การเมืองแตละรูปแบบได 

 

บทท่ี 4 

ระบบพรรคการเมือง 

  

po01 
[Type the company name] 
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4.1 ความหมายและเกณฑการจําแนกระบบพรรคการเมือง  
  

ระบบพรรคการเมือง หมายถึง ชุดของบรรดาพรรคที่มีนัยสําคัญในประเทศ การปฏิสัมพันธ
ระหวางพรรคเหลานั้น ระบบเลือกตั้ง และอาจรวมไปถึงลักษณะความคงทนในความสนับสนุนที่กลุมผูมี
สิทธิเลือกตั้งมีตอพรรคนั้นๆ 67 โดยการศึกษาเกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง เปนการสรางเกณฑเรื่อง
จํานวนของพรรคการเมือง เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงลักษณะ การตอสูทางการเมืองของกลุมหรือพรรค
การเมืองที่มีอยูในประเทศนั้นๆ วามีอิทธิพลหรือความสําคัญในการผลักดันนโยบายหรือทิศทางในการ
บริหารประเทศอยางไร ซึ่งการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีจํานวนพรรคการเมืองหรือระบบพรรค
การเมืองเชนใด ยอมสงผลตอระบบการเมืองของประเทศนั้นๆ เนื่องจากพรรคการเมืองเชื่อมโยงกับกลุม
ผลประโยชน กลุมผูนํา อันสงผลตอโครงสรางอํานาจหรือสถาบันทางการเมืองตางๆ โดยการศึกษาระบบ
พรรคการเมืองจะทําใหวิเคราะหไดถึงบทบาท หนาที่ ตลอดจนอิทธิพลและพฤติกรรมที่มีตอระบบ
การเมืองในประเทศนั้นไดอยางดียิ่งขึ้น ซึ่งเกณฑในการจําแนกระบบพรรคตางๆ68  พิจารณาได ดังนี้  
 
 (1) จํานวนพรรคการเมืองในระบบหรือพรรคการเมืองที่แทจริงและจํานวนพรรคที่มี

นัยสําคัญ กลาวคือ แมวาในประเทศเสรีประชาธิปไตยโดยทั่วไปจะมีการรวมตัวกันกอตั้งเปนพรรค

การเมืองจํานวนมากก็ตาม แตเกณฑการจําแนกเปนระบบพรรคนั้นจะพิจารณาถึงพรรคที่มีโอกาสจัดตั้ง

เปนรัฐบาล  ซึ่งอาจสงผลใหในบางครั้งภายใตระบบสองพรรคอาจมีหลายพรรคการเมืองได 

 (2) พลวัตการแขงขันของพรรคการเมือง โดยพิจารณาวาในระบอบการเมืองนั้นเปดโอกาสใหมี
การแขงขันหรือไมใหมีการแขงขันเพียงใด รวมไปถึงการวิเคราะหถึงลักษณะ ความเขมขนในการแขงขัน
ของระบบการเมือง การแขงขันที่พรรคการเมืองเขาสูศูนยกลาง (centripetal) ถือเปนความพยายาม
ชวงชิงคะแนนเสียงจากผูใชสิทธิเลือกตั้งที่มีอุดมการณและจุดยืนทางการเมืองแบบสายกลาง เปน
รูปแบบที่พบมากในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคและการแขงขันระหวางพรรคอุดมการณเสรีนิยม
กับอนุรักษนิยม ในทางตรงกันขามการแขงขันที่เคลื่อนที่ออกจากศูนยกลางเพ่ือแสวงหาฐานเสียงจาก
กลุมอุดมการณซายหรือขวามักจะพบมากในระบบพรรคการเมืองหลายพรรคที่ประกอบดวยพรรค
การเมืองขนาดเล็กแขงขันกันในสังคมที่มีความแตกตางหลากหลาย จึงสงผลใหพรรคการเมือง
จําเปนตองแสดงจุดยืนทางอุดมการณที่ชัดเจนเพ่ือรวบรวมคะแนนเสียงจากกลุมผูสนับสนุนกลุมใดกลุม
หนึ่ง  
 
                                                           

67พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. ,ประชาธิปไตย แบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2544),หนา  156. 

68วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง,2544),หนา 133-134 และ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี,การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ,(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2553),หนา 142-143. 
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 (3) ความแตกแยกเปนฝกฝายและความรวมมือระหวางพรรคการเมือง กลาวคือ  การ
พิจารณาใหความสําคัญตอการเกาะกลุมหรือการกระจัดกระจายของพรรคการเมือง หากมีความแตกแยก
เปนฝกฝายสูงมักจะมีจํานวนพรรคการเมืองในระบบที่จะมีมากตามไปดวย   ในขณะที่หากกลุมตางๆ ใน
สังคมสามารถเกาะกลุมและรวมตัวภายใตพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งก็มักจะสงผลใหพรรคการเมืองใน
ระบบมีจํานวนนอยลงดวย นอกจากความแตกแยกแลวยังพิจารณาไปถึงความเขมขนเชิงอุดมการณและ
มีความรวมมือกันดวยวามีผลตอลักษณะของการปฏิสัมพันธวาจะขัดแยงกันหรือรวมกันทํางานเพียงใด 
ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของระบอบและระบบการเมืองดวย โดยมักพิจารณาถึงความรวมมือกันเสนอ
นโยบายรวมตอ ผูลงคะแนนเสียงและสืบเนื่องถึงความรวมมือกันในรัฐสภา เปนตน 
 
 (4) วินัยของพรรคการเมืองกลาวคือ แมการรวมกันเปนพันธมิตรกับพรรคการเมืองอื่นๆ อยาง
มั่นคงจะมีแนวโนมทําใหระบบหลายพรรคกาวเขาสูการเปนระบบสองพรรคแตในทางตรงกันขามหากแต
ละพรรคการเมืองในระบบสองพรรคมีความออนแอในเชิงโครงสรางและไมมีวินัยในการออกเสียงใน
รัฐสภายอมสงผลตอความเปนเอกภาพในพรรคและเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลใหระบบสอง
พรรคมีแนวโนมไปสูการกลายเปนระบบหลายพรรคได   
 

(5) การกระจายความเขมแข็ง หมายถึง การมีพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งที่เปนพรรคการเมือง
ใหญที่สุดไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งตลอดเวลาจนถึงขั้นเปนพรรคที่ครอบงําการจัดตั้งรัฐบาลอยาง
ยาวนานหรือไม หรือมีการแขงขันจากพรรคอื่น ทั้งนี้พรรคการเมืองที่สามารถแขงขันไดรับที่นั่งในสภา
ผูแทนราษฎรมีจํานวนเทาใด โดยจํานวนตําแหนงที่ไดจะเปนเกณฑบงชี้ถึงระดับความเขมแข็งของ            
พรรคการเมือง  

 
4.2 รูปแบบการจําแนกระบบพรรคการเมือง    
 

4.2.1 ระบบพรรคการเมืองแบบจําแนกตามสมาชิกพรรคและความสัมพันธระหวางพรรคกับ

สมาชิก 

(1) ระบบพรรคการเมืองแบบจําแนกตามสมาชิกพรรคเปนการจัดระบบพรรคการเมืองที่ไดรับ

ความนิยมมากพอสมควร คือ ขอเสนอของ มูริช ดูเวอรแยร(Maurice Duverger)69 ที่จําแนกไว 3 

ประเภท คือ 

(1.1) พรรคประเภทดั้งเดิมหรือชนชั้นนํา (Traditional / Cadre /Elite Party) คือ พรรค
การเมืองที่เกิดขึ้นจากชนชั้นนําซึ่งถือเปนคนสวนนอยที่มุงคัดเลือกสมาชิกจากสถานภาพทางสังคมและ
                                                           

69สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชมุพล,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพยวัฒนา (บรรณาธิการ),คําและความคดิในรัฐศาสตร       
รวมสมัย (Concepts in contemporary political science) เลม 2,(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2551),หนา 
249-250. 



 

 
 

50 

เศรษฐกิจเปนหลัก โดยไมมุงหวังจํานวนสมาชิกมาก ตัวอยางเชน พรรคอนุรักษนิยม (Conservative 
Party) และ พรรคเสรีนิยม (Liberal Party)ในประเทศตางๆ เปนตน 
 

(1.2) พรรคมวลชน (Mass Party) คือ พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุมคนที่
มีทรัพยากรและอํานาจการตอรองนอยกวากลุมชนชั้นนํา และดวยเหตุผลของการมีทรัพยากรดานตางๆ 
และทุนที่จํากัด ทําใหมุงหาสมาชิกเปนจํานวนมาก ซึ่งลักษณะของสมาชิกมักมีความผูกพันหรือ
อุดมการณรวมกันที่เขมขนกวาพรรคประเภทชนชั้นนํา ตัวอยางเชน พรรคคอมมิวนิสต (Communist 
Party) และพรรคฟาสซิสต (Fascist Party) ในประเทศตางๆ  
 

(1.3) พรรคระหวางกลาง (Intermediate-Type Party) คือ พรรคการเมืองที่มีลักษณะ

ผสมผสานกันระหวางพรรคประเภทดั้งเดิมและพรรคมวลชน ตัวอยางเชน พรรคแรงงาน (Labour 

Party) พรรคคริสเตียนเดโมแครต (Christian Democratic Party) ในประเทศตางๆ  

ทั้งนี้ ดูเวอรแยรเชื่อวา ในที่สุดแลวพรรคของชนชั้นนําจะตองยอมจํานนใหแกพรรคมวลชน 

เนื่องจากโครงสรางพรรคที่ออนแอกวา ทั้งยังมีจํานวนสมาชิกนอยและขาดอุดมการณรวมกัน นอกจากนี้

แลวพรรคมวลชนในความหมายของเขาแมจะเนนที่พรรคจะตองมีสมาชิกจํานวนมาก แตสมาชิกพรรค

จะตองมีคุณลักษณะ สถานภาพทางสังคมหรืออัตลักษณบางประการรวมกัน ซึ่งการทํางานของพรรคที่

อยูบนฐานของการมีวัตถุประสงคและอุดมการณรวมกันไดนําไปสูแนวทางที่เนนการระดมแรงงาน

(labor-intensive) มากกวาการระดมทุน(capital intensive) โดยที่แหลงทุนสําคัญที่สุดอยูที่การจายคา

บํารุงพรรคของสมาชิกพรรคทุกคน ทั้งยังเนนการสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางสมาชิกและผูนําพรรคเปนแบบลางสูบน (bottom-up) ที่ผูนําพรรคจะตอง

รับผิดชอบและตัดสินใจตามมติของพรรค 

(2) ระบบพรรคการเมืองจําแนกตามระดับการมีสวนรวมของสมาชิกพรรคแนวคิดนี้เสนอโดย 
เคยลอวสัน (Kay Lawson)70  ศาสตราจารยหญิงชาวอเมริกัน ไดแบงออกเปนรูปแบบความสัมพันธไว 
6 ประเภทไดแก  

(2.1) พรรคคณะกรรมการ (committee party) คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกมีสวนรวมในพรรค
นอยแตมีการกระจายอํานาจสูง 

(2.2) พรรคศาสนา (convocation party) คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกมีสวนรวมในพรรคปาน
กลางและมีการกระจายอํานาจสูง  

(2.3) พรรคสมาคม (club party) คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกมีสวนรวมในพรรคสูงและมีการ
กระจายอํานาจสูง  

                                                           
70วิสุทธิ์ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 146-147. 
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(2.4) พรรคชนชั้นนํา (cadre party) คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกมีสวนรวมในพรรคนอยและ         
รวมอํานาจสูง  

(2.5) พรรคที่มีองคการนําทางการเมืองเปนกองหนา(vanguard party)71 คือ  พรรคการเมือง
ที่สมาชิกมีสวนรวมในพรรคปานกลางแตรวมอํานาจสูง เชน พรรคคอมมิวนิสต  

(2.6) พรรคมวลชน (mass party) พรรคที่สมาชิกมีสวนรวมในพรรคสูงแตรวมอํานาจสูง
เชนเดียวกัน  

 
 

4.2.2 ระบบพรรคการเมืองแบบนับจํานวนพรรค 

1) การนับจํานวนพรรคที่โดดเดน 

 แบบที่ 1  เปนการจัดระบบพรรคการเมืองที่เนนจํานวนพรรคที่โดดเดนโดยไดรับเลือกตั้ง

ติดตอกันยาวนาน ตามแนวคิดของ มูริช ดูเวอรแยร(Maurice Duverger)72 ซึ่งเปนแนวคิดที่แพรหลาย

มากที่สุด โดยจัดออกเปน  

 (1) ระบบพรรคเดียว (one-party or single party system) หมายถึง การมีเพียงพรรค

การเมืองเดียวหรือมีพรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวที่มีอํานาจครอบงําพรรคการเมืองอื่นๆ ซึ่งไม

สามารถกระทําการขัดหรือแยงใดๆ ตอพรรคการเมืองหลักพรรคเดียวนั้นได ตัวอยางเชน พรรค

คอมมิวนิสตในจีนและรัสเซีย หรือ พรรคฟาสซิสตในอิตาลี เปนตน  

(2) ระบบสองพรรค (two-party or bi-party system) หมายถึง การมีพรรคการเมืองใหญสอง

พรรคหรืออยูเปนกลุมพันธมิตรถาวรสองฝายที่แตละฝายมีศักยภาพไดรับเลือกตั้งเปนเสียงขางมาก

เด็ดขาดในการจัดตั้งรัฐบาลเอง  ในขณะเดียวกันประเทศนั้นๆ อาจมีพรรคการเมืองอื่นๆ แตพรรค

เหลานั้นไมมีศกัยภาพเหนือสองพรรคใหญนั้นได ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ระบบสองพรรคในสหรัฐอเมริกา

ภายใตการแขงขันระหวางพรรคเดโมแครตและรีพับบลิกัน และตัวอยางในประเทศอังกฤษที่มีพรรค

อนุรักษนิยมและพรรคแรงงาน ทั้งนี้ปรากฏการณหนึ่งที่เปนลักษณะที่เกิดขึ้นไดในระบบสองพรรค ก็คือ 

การเกิดขึ้นของพรรคทางเลือกที่สาม (Third Party)73 

(3) ระบบหลายพรรค (multi-party system)  หมายถึง การมีพรรคการเมืองใหญหลายพรรค 

แตไมมีพรรคใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลไดดวยจํานวนที่นั่งซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยพรรคของตนเองทั้งหมด 

                                                           
71 มีลักษณะเปนพรรคการเมืองปฏิวัติ ที่ถือวาตนเองเปนกองหนาในการนําชนชั้นแรงงานใหปฏิวัติโคนลมชนชั้นผูปกครอง เพื่อ

สถาปนารัฐสําหรับแรงงาน อางใน วิทยากร เชียงกูล,อธิบายศัพทการเมืองการปกครองสมัยใหม,(กรุงเทพฯ:สายธาร,2545),หนา 245. 
72วิสุทธิ์ โพธิแทน,อางแลว หนา 147-148. 
73ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://3rdparty.org/default.aspx 
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แตตองใชการรวบรวมเสียงหรือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองอื่นๆ เพ่ือใหไดเสียง

ขางมากในการจัดตั้งเปนรัฐบาลผสมหลายพรรค (coalition government)  

ในประเด็นระบบหลายพรรคการเมืองนั้น เจมส แดนซิเจอร (James Danziger)74นักวิชาการ

ดานรัฐศาสตรชาวอเมริกันยังไดจําแนกออกเปน 2 แบบคือ  

(1) ระบบหลายพรรคที่ดําเนินงานได (working multiparty systems) ในระบบนี้จะมีพรรค

การเมืองที่มีความแตกตางกันเขามารวมเปนรัฐบาลผสมและพรรคตางๆ ที่เขารวมรัฐบาลตางก็เต็มใจให

ความรวมมือในการปกครองรวมกัน จึงทําใหรัฐบาลบริหารงานได 

(2) ระบบหลายพรรคที่ไมมั่นคง (unstable multiparty systems)ระบบหลายพรรคมักสรางให

เกิดความขัดแยงทางอุดมการณและผลประโยชนภายในรัฐบาลผสม อันอาจนํามาสูการถอนพรรค

การเมืองบางพรรคหรือพรรคการเมืองนั้นอาจถอนตัวจากการรวมเปนพรรครัฐบาลซึ่งจะนําไปสูวิกฤต

ทางเสถียรภาพของรัฐบาล โดยสภาพการณของรัฐบาลเชนนี้มักนําไปสูการลาออกของนายกรัฐมนตรี

หรือการประกาศยุบสภา ในขณะที่ระบบประธานาธิบดีมีแนวโนมจะนําไปสูภาวะอัมพาตทางการเมือง 

(immobilize) 

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพการตูนลอเลียนการแขงขันระหวางDemocrat Party และRepublican Party 

หรือ ระบบสองพรรคของสหรัฐอเมริกา75 

 

 (4) ระบบพรรคเดนพรรคเดียว(one dominant-party system หรือ predominant-party 

system) หมายถึง การมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่สมาชิกไดรับเลือกตั้งเปนเสียงขางมากเด็ดขาดเพียง

พรรคเดียวติดตอกันหลายสมัย ซึ่งในบรรดาพรรคการเมืองอื่นๆ ไมมีพรรคใดสามารถเอาชนะหรือแขงขัน

                                                           
74อางใน เอก ตั้งทรัพยวัฒนา,เอกสารคําสอนวิชา 2400101 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร,(กรุงเทพฯ:ภาควชิาการปกครอง 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549),หนา 42. 
75รูปลาเปนสัญลักษณแทนพรรคเดโมแครต (Democratic / Democrat Party) ในขณะที่รูปชางใชเปนสัญลกัษณแทนพรรค            

รีพับริกัน (Republican Party) และอานรายละเอียดเกี่ยวกบัการแขงขันกันของระบบสองพรรคไดใน “Why our two party system 
works”, Retrieved from URL http://livingtotheright.blogspot.com/ 2010/12/why-our-two-party-system-works.html 
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ได ดังตัวอยางที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party :LDP) ประเทศ

ญ่ีปุนที่เคยเปนรัฐบาลพรรคเดียวติดตอกันเปนเวลามากกวา 30 ป และพรรคคองเกรส (Congress 

Party) ประเทศอินเดีย ที่เปนรัฐบาลพรรคเดียวติดตอกันมากกวา 20 ป เปนตน ทั้งนี้พรรคการเมืองใน

ระบบนี้เมื่อเกิดภาวะที่พรรคเดนพรรคเดียวมีความออนแอลงจะมีแนวโนมไปสูระบบหลายพรรคที่ไมมี

พรรคการเมืองใดไดเสียงขางมากเด็ดขาดในรัฐสภาได 

แบบที่ 2 เปนการจัดระบบพรรคการเมืองที่เนนจํานวนพรรคที่โดดเดนแบบจําแนกละเอียดยิ่งขึ้น 

ตามแนวคิดของ จิออวานี่ ซาโทริ (Giovanni Sartori)76นักรัฐศาสตรชาวอิตาลี สังเคราะหจากรูปแบบที่

เกิดขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งซาโทริไดใหความสําคัญกับ “พรรคขนาดใหญ” ที่มีศักยภาพทั้งใน

การเปนพรรครวมรัฐบาล (coalition potential) และการมีศักยภาพในการตรวจสอบหรือขมขวัญ

รัฐบาล (blackmail potential) โดยแบงออกเปน 7 แบบ ไดแก  

(1)ระบบพรรคเดียว (one party systems) เชน ประเทศคอมมิวนิสต 

(2)ระบบพรรคหลักครอบงํา (hegemonic partysystems) หรือการมีพรรคการเมืองเดียว

ครอบครองอํานาจในการบริหารประเทศ เชน ประเทศโปแลนด และ เม็กซิโก 

(3) ระบบพรรคเดนพรรคเดียว (predominant partysystems) ซึ่งเปนพรรคการเมืองใหญ

พรรคเดียวที่ไดรับการเลือกตั้งไดเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรติดตอกันเปนระยะเวลานาน ดังเชน

กรณีของญ่ีปุนและอินเดีย  

(4) ระบบสองพรรค (two party systems) ซึ่งอาจมีพรรคไดรับเลือกตั้งมากกวาสองพรรค แต
มีเพียงสองพรรคหลักเทานั้นที่ผลัดเปลี่ยนกันเปนรัฐบาล ดังตัวอยางประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
นิวซีแลนดและออสเตรเลีย เปนตน 

 

 (5) ระบบหลายพรรคที่มีพรรคใหญหลายพรรค (limited/moderate pluralismparty 
systems) เปนระบบที่มีพรรคใหญหลายพรรคแตไมเกิน 5 พรรค เชน ประเทศเดนมารค 
 

(6) ระบบหลายพรรคที่มีพรรคใหญเกิน  5 พรรคแตไมเกิน 10 พรรค (extreme pluralism 
party systems) เชน ประเทศอิตาล ี

 
(7) ระบบหลายพรรคที่ไมมีพรรคใหญแตเปนพรรคเล็กพรรคนอยหลากหลาย หรือ ที่เรียกวา

พรรคเบี้ยหัวแตก (atomizedparty systems) ที่ไมมีความเช่ือมโยงกัน 
                                                           

76พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,ระบบการเมือง:ความรูเบื้องตน(พิมพครั้งที ่6),(กรุงเทพ :สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546),หนา 165-179.และ สิริพรรณ นกสวน,อางแลว หนา 247. 



 

 

สาระสังเขปนักคิดที่ 4.1 ประวัติและผลงานของ 

 

กลองขอความที่ 4.1การสังกัดหรือไมสังกัดพรรคการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง
           การใชระบบการเลือกตั้งที่บังคับใหผูสมัครสังกัดพรรคการเมือง 
ความเขมแข็งใหกับพรรคการเมืองใหสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ประชาชนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกไดจากการพิจารณาแ
ใหความสําคัญกับการสรรหาบุคคลใหมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคเพ่ือใหไดรับความนิยมจากประชาชน 
           ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งที่ไมกําหนดคุณสมบัติใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง  
partisan elections) มีขอดี คือ ประชาชนจะมีความเปนอิสระในการเลือกผูแทนของตนไดอยางเสรีและผูสมัครไม
ผูกพันหรือตกอยูภายใตนโยบายของพรรคการเมือง แตก็มีขอเสีย คือ จะทําใหลดบทบาทของพรรคการเมืองและผู
แทนท่ีไดมีลักษณะกระจัดกระจาย ไมมีพลังหรืออิทธิพลในการ

 
2) การนับจํานวนพรรคที่มีการแขงขันหรือไมมีการแขงขัน 

 แบบที่ 1 เปนแนวคิดนี้นําเสนอโดย โจเซฟ ลาพาลอมปารา และ ไมรอน ไวเนอร 

LaPalombara and Myron Weiner

 (1) ระบบพรรคที่มีการแขงขัน 

 (1.1) ระบบแขงขันที่พรรคใดพรรคหนึ่งอยูในอํานาจยาวนาน 
system) ซึ่งมีสองลักษณะ กลาวคือ เปนพรรคที่ยึดอุดมการณ 
party system) และพรรคที่มุงผลปฏิบัติ 

                                                           
77“Giovanni Sartori” ,Retrieved from URL 

http://www.giovannisartori.it/index.Php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
78สมชัย ศรีสุทธิยากร,กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง การเลือกตั้งไทย 

การปกครอง),(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
79วิสุทธิ์ โพธิแทน,อางแลว หนา 149

Giovanni Sartori 
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
ฟอเรนซ (University of Florence
เปนจํานวนมากทางดานทฤษฎปีระชาธิปไตย และการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอยางเชน 
Parties and Party Systems
(1987) และ 

ประวัติและผลงานของ Giovanni Sartori77 

การสังกัดหรือไมสังกัดพรรคการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง78

การใชระบบการเลือกตั้งที่บังคับใหผูสมัครสังกัดพรรคการเมือง (partisan elections
ความเขมแข็งใหกับพรรคการเมืองใหสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ประชาชนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกไดจากการพิจารณาแนวนโยบายของพรรค ซึ่งพรรคการเมืองตางๆ จะตอง
ใหความสําคัญกับการสรรหาบุคคลใหมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคเพ่ือใหไดรับความนิยมจากประชาชน 

ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งที่ไมกําหนดคุณสมบัติใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง  
มีขอดี คือ ประชาชนจะมีความเปนอิสระในการเลือกผูแทนของตนไดอยางเสรีและผูสมัครไม

ผูกพันหรือตกอยูภายใตนโยบายของพรรคการเมือง แตก็มีขอเสีย คือ จะทําใหลดบทบาทของพรรคการเมืองและผู
แทนท่ีไดมีลักษณะกระจัดกระจาย ไมมีพลังหรืออิทธิพลในการควบคุมการทํางานของฝายรัฐบาลไดอยางเพียงพอ

การนับจํานวนพรรคที่มีการแขงขันหรือไมมีการแขงขัน  

เปนแนวคิดนี้นําเสนอโดย โจเซฟ ลาพาลอมปารา และ ไมรอน ไวเนอร 

LaPalombara and Myron Weiner)79 ไดแก  

ระบบพรรคที่มีการแขงขัน (competitive party system) แบงออกเปน  

ระบบแขงขันที่พรรคใดพรรคหนึ่งอยูในอํานาจยาวนาน (hegemonic competitive party 
ซึ่งมีสองลักษณะ กลาวคือ เปนพรรคที่ยึดอุดมการณ (hegemonic ideological competitive 

และพรรคที่มุงผลปฏิบัติ (hegemonic pragmatic competitive party system

,Retrieved from URL 
http://www.giovannisartori.it/index.Php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 

กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง การเลือกตั้งไทย (เอกสารประกอบการศึกษา มธ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2531),หนา 19-20. 

149-150. 

Giovanni Sartori ศาสตราจารยกิตติคณุ (Emeritus Professor) ทางรัฐศาสตรแหง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัย          

University of Florence ) ประเทศอิตาลี เขาเปนนกัวิชาการที่ผลิตผลงาน
เปนจํานวนมากทางดานทฤษฎปีระชาธิปไตย และการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอยางเชน 
Parties and Party Systems (1976) , The Theory of Democracy Revisited

และ La Terra Scoppia (2003)
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78 
partisan elections) เปนการเสริม

ความเขมแข็งใหกับพรรคการเมืองใหสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
นวนโยบายของพรรค ซึ่งพรรคการเมืองตางๆ จะตอง

ใหความสําคัญกับการสรรหาบุคคลใหมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคเพ่ือใหไดรับความนิยมจากประชาชน  
ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งที่ไมกําหนดคุณสมบัติใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง  (non 

มีขอดี คือ ประชาชนจะมีความเปนอิสระในการเลือกผูแทนของตนไดอยางเสรีและผูสมัครไม
ผูกพันหรือตกอยูภายใตนโยบายของพรรคการเมือง แตก็มีขอเสีย คือ จะทําใหลดบทบาทของพรรคการเมืองและผู

ควบคุมการทํางานของฝายรัฐบาลไดอยางเพียงพอ 

เปนแนวคิดนี้นําเสนอโดย โจเซฟ ลาพาลอมปารา และ ไมรอน ไวเนอร (Joseph 

hegemonic competitive party 
hegemonic ideological competitive 

matic competitive party system)  

เอกสารประกอบการศึกษา มธ.122 สังคมกับ       

ทางรัฐศาสตรแหง
สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัย          

ประเทศอิตาลี เขาเปนนกัวิชาการที่ผลิตผลงาน
เปนจํานวนมากทางดานทฤษฎปีระชาธิปไตย และการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอยางเชน 

The Theory of Democracy Revisited 
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(1.2) ระบบแขงขันที่พรรคผลัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนมีอํานาจ (turnovercompetitive party 
system) ซึ่งมีสองลักษณะเชนกัน คือ เปนพรรคที่ยึดอุดมการณ (turnover ideological competitive 
party system) และพรรคที่มุงผลปฏิบัติ (turnover pragmatic competitive party system) 

 
 (2) ระบบพรรคที่ไมมีการแขงขัน (non-competitive party system) แบงออกเปน ระบบพรรค

อํานาจนิยมพรรคเดียว (one-party authoritarian system) ระบบพหุนิยม  พรรคเดียว (one-party 

pluralistic system) และระบบเบ็ดเสร็จพรรคเดียว (one-party totalitarian system) 

แบบที่ 2 เปนการแนวคิดของโรเบิรต เอ ดาหล (Robert A. Dahl)80ที่ใชเกณฑความเขมขนของ

การแขงขันระหวางพรรคการเมืองทั้งในการแขงขันเลือกตั้งและในรัฐสภา โดยไดจําแนกออกเปน 4 แบบ 

ไดแก  

 (1) ระบบพรรคแบบแขงขันสูง (strictly competitive) หมายถึง มีการแขงขันกันอยางเขมขน

ทั้งในชวงการหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อเขามาเปนสมาชิกรัฐสภา ที่สมาชิกแตละพรรคมีความเปนเอกภาพ

ในพรรคการเมืองของตนเองอยางมาก 

 (2) ระบบพรรคแบบแขงขันผสมรวมมือ (co-operative competition) ดังตัวอยางใน

สหรัฐอเมริกาที่มีการแขงขันระหวางพรรคการเมืองสูงในชวงของการเลือกตั้ง แตเมื่อทําหนาที่สมาชิก

รัฐสภาแลวกลับมีความรวมมือระหวางพรรคมากเนื่องจากเอกสารของสมาชิกพรรคอยูในระดับต่ํา รวม

ไปถึงกรณีของฝรั่งเศสและอิตาลี ที่ระบบหลายพรรคนําไปสูการจัดตั้งเปนรัฐบาลผสมและทําใหการ

แขงขันที่เขมขนเกิดไดยาก 

 (3) ระบบพรรคแบบชวยเหลือผสมแขงขัน (coalescent-competitive) ดังตัวอยางประเทศ

ออสเตรเลียที่พรรคฝายคานมักไมมุงแขงขัน แตใหการชวยเหลือพรรคเสียงขางมาก 

(4) ระบบพรรคแบบชวยเหลือกัน (strictly coalescent) เชน ประเทศโคลัมเบีย ที่มีการใหความ

รวมมือกันทั้งในชวงของการเลือกตั้งและการทําหนาทีใ่นรัฐสภา  

3) การนับจํานวนพรรคที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล  

 การจําแนกระบบพรรคการเมืองตามเกณฑนี้ เปนแนวคิดของสไตนรอคแคน(Stein Rokkan)81  
นักรัฐศาสตรชาวนอรเวย ที่ไดจดัแบงระบบพรรคการเมืองโดยเนนศึกษาประเทศที่มีระบบหลายพรรคใน

                                                           
80สิริพรรณ นกสวน, อางแลว หนา 247. 
81เรื่องเดียวกัน หนา 140. 
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ยุโรป ซึ่งรอคเคนใหความสําคัญกับโอกาสที่พรรคการเมืองใหญสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงขางมาก               
พรรคเดียว โดยประเมินควบคูกับระดับความแตกแยกเปนกลุมและความเขมแข็งของพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก เกณฑดังกลาวจําแนกพรรคการเมืองออกไดเปน 3 แบบ กลาวคือ  
 (1) ระบบที่พรรคใหญสองพรรคแขงขันกันจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคที่สามซึ่งเปนพรรคขนาดเล็ก
ตอสูดวย เชน ประเทศอังกฤษและเยอรมัน  
 (2) ระบบที่พรรคการเมืองหลักหนึ่งพรรคแขงขันกับพรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวน 3-4พรรค 
ที่อาจเปนพันธมิตรรวมกัน  
 (3) ระบบหลายพรรคที่สมดุล ซึ่งพรรคการเมืองมีจํานวน 3 พรรคขึ้นไปที่มีขนาดใกลเคียงกัน
แขงขันในการจัดตั้งรัฐบาลผสม  
 

สาระสังเขปนักคิดที่ 4.2 ประวัติและผลงานของ Robert A. Dahl82 

 

 
กลองขอความที่ 4.2 ระบบสี่พรรค (Quadri-partism)83 

          ระบบสี่พรรค เปนปรากฏการณของประเทศยุโรปตอนเหนือหรือแถบแสกนดิเนเวีย ซ่ึงถูกเรียกวา ระบบหลาย
พรรคแบบนอรดิค (Nordic type of Multi party system) อันเปนผลจากการพัฒนามาจากพรรคเกษตรกร 
(Agrarian Party) ซึ่งเปนตัวแทนของพวกชาวนา ชาวไร นอกเหนือจากการเกิดขึ้นของพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งเปน
ตัวแทนของชนชั้นสูง พรรคเสรีนิยมของพวกชนชั้นกลาง และพรรคสังคมนิยมของกลุมกรรมาชีพที่มีอยูโดยทั่วไป  
ระบบสี่พรรคจึงถือไดวากําเนิดตามโครงสรางทางชนชั้นเศรษฐกิจและสังคมอยางแทจริง 
         ปจจัยทางประวัติศาสตรที่สําคัญอันเปนเหตุผลที่ทําใหพรรคเกษตรกรพัฒนาในกลุมประเทศแสกนดิเนเวีย 
(Scandinavia) ก็คือ ประเทศเหลานี้ไมเคยตกอยูภายใตระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudal System) ทําใหชาวนาเปน
อิสระจากอิทธิพลของพวกขุนนาง ประกอบกันชาวนาเปนกลุมที่มีตัวแทนเขาไปทําหนาที่ในรัฐสภาเปนระยะเวลา
ยาวนาน อันสงผลใหมีความคุนเคยกับการจัดองคการและการทําหนาตัวแทนของกลุมที่เปนอิสระจากการควบคุมโดย
ชนชั้นอื่นๆ  

 

                                                           
82“Robert A. Dahl”,Retrieved from URL http://politicalscience.yale.edu/people/robert-dahl 
83วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา 170.  

Robert A. Dahl (1915-2014)

ศาสตราจารย เกียรติคุณ (Professor Emeritus)  แหงมหาวิทยาลัย เยล             
(Yale University) เคยเปนอดีตประธานสมาคมรัฐศาสตรอเมริกัน แนวคิดสําคัญ
ของเขาคือ "Polyarchy" หรือ พหุอํานาจ โดยมีผลงานที่มีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก 
อาทิ Who Governs?: Democracy and Power in an American City? 
(1961), Political oppositions in Western Democracies (1966) On 
Democracy (1998) และ  On Political Equality (2006) เปนตน
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4.2.3ระบบพรรคการเมืองแบบจําแนกตามนโยบาย 

ในตางประเทศยังไดมีการจําแนกความแตกตางของพรรคการเมืองตามลักษณะนโยบาย84 โดย

แบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก  

(1) พรรคอุดมการณ (Ideological Party) เปนพรรคการเมืองที่มีอุดมการณเปนฐานแหง

นโยบาย  ซึ่งถือกําเนิดมาจากแนวคิดของการวิพากษสังคมและการหาทางออกในดานนโยบายที่มีความ

ผูกพันอยางเปนระบบและเปนโครงสราง ตัวอยางพรรคการเมืองแบบนี้ คือ พรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศส 

เยอรมันและสเปน พรรคแรงงานในอังกฤษ และพรรคคอมมิวนิสตในยุโรป  

(2) พรรคนโยบาย (Strategic Party)เปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในนโยบายตางๆ ที่มีความ

ตอเนื่องในเงื่อนเวลา พรรคการเมืองประเภทนี้จะมีความแตกตางจากพรรคอุดมการณ ตรงที่พรรค

อุดมการณนั้น จะมีแนวนโยบายที่มีความสัมพันธระหวางกันบนฐานที่สามารถอธิบายในกรอบของ

อุดมการณเดียวกัน ในขณะที่พรรคนโยบายนั้นมีนโยบายที่หลากหลายโดยไมไดใหความสําคัญกับความ

เปนเอกภาพในเชิงอุดมการณรวมกัน ตัวอยางพรรคการเมืองแบบนี้พบไดทั่วไปทั้งในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา เชน พรรคประชาชนของสเปน พรรค คริสเตียนเดโมแครตในประเทศเยอรมันและอิตาลี 

พรรครีพับบลิกันและพรรคเดโมแครต ในสหรัฐอเมริกา  

(3) พรรคนโยบายเฉพาะกิจ (Tactical Party) เปนพรรคการเมืองที่แมมีการจัดทํานโยบายแต

เปนนโยบายที่มุงเนนเพ่ือการหาเสียงเปนหลักโดยไมไดมีเปาหมายเพ่ือนํามาเปนแนวทางที่ตองยึดมั่น

อยางจริงจัง ลักษณะเชนนี้มีผลใหแมวาพรรคการเมืองเหลานี้จะไดเปนรัฐบาล แตนโยบายตางๆ ของ

พรรคมักขาดความตอเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหรือเปลี่ยนไปตามผูนําพรรคในแตละ

ชวงเวลา โดยทั่วไปจะเหน็ไดวาพรรคการเมืองแบบนี้จะนําเสนอนโยบายที่เปนนามธรรมเพ่ือเปดโอกาสให

มี การตีความหรือปรับเปลี่ยนไดงายตามสถานการณ ซ่ึงพรรคแบบนี้มีนอยมากในตางประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศที่ประชาชนมีการรับรูทางการเมืองสูงเพราะมักไมไดรับความนิยมจากประชาชน 

 

 

 

                                                           
84สมชาย ภคภาสนวิวัฒน,การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย (พิมพครั้งที่ 6) , (กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพคบไฟ, 

2547),หนา 126-127 และดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน François Borella,Les partispolitiques en Europe,(Paris : Seuil,1984). 



 

 
 

58 

กลองขอความที่ 4.3 พรรคที่มุงตอบสนองคนทุกกลุม (catch-all party)85 

              พรรคที่มุงตอบสนองคนทุกกลุม (catch-all party) เปนขอเสนอของ ออตโตเคริ์ซไฮเมอร(Otto 
Kirchheimer)นักรัฐศาสตรเชื้อสายเยอรมัน-อเมริกัน ที่ เห็นวา พรรคการเมืองในยุโรปตะวันตกนับแตหลัง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 มีคุณลักษณะที่มุงสูการปฏิบัติไดมากกวาเนนอุดมการณ เขาจึงไดเสนอตัวแบบพรรคการเมืองที่
มุงสนองคนทุกกลุมซึ่งเปนรูปแบบที่พรรคจะพัฒนายุทธศาสตรและเทคนิคการแสวงหาเสียงสนับสนุนจากกลุมตางๆ 
ที่หลากหลายในสังคมที่มีความสลับซับซอน โดยไมจํากัดเสียงสนับสนุนไวในวงแคบเฉพาะสมาชิกที่มีอุดมการณ
รวมกันชัดเจนภายในกลุมทองถิ่นหรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกันเทาน้ัน 

 
4.3 ผลที่เกิดขึ้นจากระบบพรรคการเมืองตางๆ 86  

 

(1) โครงสรางทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล  

รัฐที่ใชระบบพรรคเดียว ดังตัวอยางสหภาพโซเวียตและพรรคฟาสซิสต อิตาลีในอดีตนั้น ไม

ยอมรับความคิดเห็นที่ขัดแยงกับการดําเนินงานของพรรค จึงไมยอมใหมีการตั้งพรรคการเมืองอื่นมา

แขงขัน โดยพรรคการเมืองที่ครองอํานาจจะเขาดําเนินกิจการทุกดานตามแผนงานของพรรค เนื่องจาก

ถือวากิจการทุกอยางที่เกี่ยวของกับประชาชนเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดทํา ดังนั้นรัฐจึงลดฐานะลง

เปนเพียงองคการที่มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของพรรค 

อีกทั้งในระบบพรรคเดียวนั้น รัฐบาลจะมีอํานาจมากและยิ่งเปนพรรคการเมืองที่ครองอํานาจ

ภายใตเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมที่ยึดถือความเปนหนึ่งเดียวกันของพรรคแลว ยิ่งเปนการเพ่ิมอํานาจใหกับ

รัฐบาลมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่รัฐสภาตองอยูในระเบียบวินัยและเชื่อฟงคําสั่งขององคกรพรรคระดับสูง 

ประกอบกับรูปแบบการถวงดุลโดยการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาถูกจํากัดซึ่งรายละเอียดที่มี

ความสําคัญมักจะไมปรากฏการอภิปรายนโยบายทั่วไปของรัฐบาล ตลอดจนขอเสนอตางๆ ที่ผานเขาสู

การพิจารณาของรัฐสภาเปนเพียงการรับรองตามแบบพิธีการเทานั้น จึงกลาวไดวา รัฐสภาภายใตระบบ

พรรคเดียวเชนนี้มีฐานะเปนเพียง “รัฐสภาแตเพียงในนาม (Rump Parliamentary)”87 เทานั้น 

 ดานระบบสองพรรคในระบบรัฐสภาโดยทั่วไปนั้น พรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมากจะไดเปนพรรค

จัดตั้งรัฐบาลและมีแนวโนมผนวกอํานาจ นั่นคือ พรรคนั้นจะครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรและ

                                                           
85สิริพรรณ นกสวน,อางแลว หนา 250 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน “Otto Kirchheimer and the catch-all party”, 

Retrieved from URL http://www.highbeam.com/doc/1G1-103473767.html 
86ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา 136-183. 
87มีที่มาจากรัฐสภาของอังกฤษในชวงศตวรรษที่ 15 และรัฐสภาเยอรมันในศตวรรษที่  17 รวมไปถึงการแสดงบทบาทของรัฐสภา

แบบนี้ไดใน “Rump Parliament”,Retrieved from URL http://en.wikipedia.org/wiki/Rump_ Parliament 
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ถือครองอํานาจฝายบริหารในเวลาเดียวกัน ดังนั้นความขัดแยงระหวางรัฐสภากับรัฐสภาจึงไมปรากฏ

บอยนัก เนื่องจากผูแทนที่เปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นๆ จะลงมติตามแนวทางของรัฐบาล   

อยางไรก็ตาม แมระบบพรรคเดียวและระบบสองพรรคจะมีลักษณะคลายคลึงกันในการผนวก

อํานาจ แตกลับมีระดับอํานาจของรัฐบาลที่แตกตางกัน เปนเพราะอํานาจของรัฐบาลภายใตระบบสอง

พรรคถูกจํากัดโดยบทบาทของพรรคฝายคาน และแมวาจะมีจํานวนสมาชิกหรือเสียงในสภาผูแทนราษฎร

นอยกวา  แตดวยบทบาทในการวิพากษวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นตางๆ แกสาธารณชน อาจนําไปสู                   

การเปล่ียนแปลงรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งตอไปได จึงกลาวไดวาระบบสองพรรคมีแนวโนมไปสูรัฐบาลที่

มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ทั้งยังมีพรรคฝายคานที่เขมแข็งซึ่งประชาชนจะไดรับประโยชนมาก   

ในทางตรงขามการเปนพรรคฝายคานในระบบพรรคเดนพรรคเดียวที่มีแนวโนมวา พรรค

การเมืองตางๆ จะเปนฝายคานถาวรนั้น มักจะมีบทบาทเพียงการเฝาดูมากกวาการติดตามตรวจสอบ

อยางใกลชิด อีกทั้งมักมีแนวโนมใชวิธีการตอสูแบบทางลับหรือไมเปนไปตามวิถีทางกฎหมาย เนื่องจาก

ไมมีโอกาสผลัดเปลี่ยนอํานาจเชนเดียวกับฝายคานในระบบสองพรรค 

 ในสวนของรัฐบาลภายใตระบบหลายพรรค มักมีลักษณะเปนรัฐบาลผสมที่จัดตั้งโดยความ

รวมมือกันระหวางหลายพรรคการเมือง ซึ่งมักมีความคิดเห็นและแนวทางในการดําเนินงานที่ไมเปนหนึ่ง

เดียวกัน ผลที่เกิดขึ้น คือ รัฐบาลจําเปนตองกําหนดและดําเนินนโยบายดวยความระมัดระวังเพ่ือให

สามารถทํางานรวมกันในระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลได  

นอกจากนี้ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในรัฐบาลผสม ก็คือ พรรคการเมืองตางๆ ที่เขารวมรัฐบาลมัก

ฉวยโอกาสในการเรียกรองใหพรรคการเมืองหลักยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปนการตอบแทนหรือจูง

ใจในการเขารวมรัฐบาลและหากไมยอมรับเงื่อนไขมักเกิดความขัดแยงจนนําไปสูการถอนตัวจนอาจ

นําไปสูการเกิดรัฐบาลเสียงขางนอยได  รวมไปถึงการรวมมือกับพรรคฝายคานในการลงมติไมไววางใจ

รัฐบาล  

 ประเด็นปญหาในระบบรัฐสภาดังที่กลาวมามีลักษณะตรงขามกับระบบประธานาธิบดี เนื่องจาก

ระบบหลายพรรคมีแนวโนมเพ่ิมอํานาจใหกับรัฐบาลและลดอํานาจของรัฐสภาลงไป โดยเฉพาะหากเสียง

ขางมากในสภาผูแทนราษฎรไมไดอยูฝายเดียวกับประธานาธิบดี จะสงผลใหอํานาจของรัฐบาลมีมากกวา

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสองพรรค  เพราะการลงมติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมักกระจัดกระจายไม

เปนหนึ่งเดียวกันเนื่องจากมีพรรคการเมืองหลายพรรค ซึ่งมักเปนผลใหการแบงออกเปนหลายพรรค

หลายกลุมเปนปจจัยบ่ันทอนพลังของสภาผูแทนราษฎร 
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 ในขณะที่หากประธานาธิบดีและพรรคการเมืองเสียงขางมากเปนพรรคการเมืองเดียวกันมักจะ          

ทําใหอํานาจของรัฐบาลมีนอยลงกวาในระบบสองพรรค เนื่องจากประธานาธิบดีไมสามารถใชอํานาจของ

หัวหนาพรรคเสียงขางมากกดดันหรือกําหนดทิศทางการลงมติของรัฐสภาได เนื่องจากใชหลักแบงแยก

อํานาจจึงถือไดวารัฐบาลมีแนวโนมจะมีอํานาจนอยกวารัฐบาลในระบบรัฐสภา88 

กลองขอความท่ี 4.4ระบบ 195589 

ระบบ 1955 (1955 System) เปนระบบหรือโครงสรางการแขงขันแบบระบบสองพรรคในยุคที่มีการเริ่มกอตั้งพรรค
การเมืองในประเทศญี่ปุนระหวางป ค.ศ. 1955-1993ซึ่งเปนการตอสูกันอยางเขมขนระหวางอุดมการณที่แตกตางกัน
ของฝายอนุรักษนิยมที่เปนการรวมตัวกันของพรรคประชาธิปไตยญี่ปุน (Japan Democratic Party) และ พรรคเสรี
นิยม (Liberal Party)เขาเปนพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party of Japan :LDP) กับอีกฝายหนึ่ง 
คือ พรรคสังคมนิยม (Japan Socialist Party :JSP) และภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงระบบนี้ก็ลมสลายลงในเวลา
ตอมา 
 

(2) การเปนตัวแทนและการสรางทางเลือกใหแกประชาชน  

 ระบบสองพรรค ระบบหลายพรรคและระบบพรรคเดนพรรคเดียว มักสรางความสัมพันธระหวาง

รัฐบาล พรรคการเมืองและประชาชน โดยสรางความสัมพันธทั้งทางเบื้องลางสูเบื้องบน (people-

leaders) และจากเบื้องบนมาสูเบ้ืองลาง (leaders-people) แตในระบบพรรคเดียวทั้งแบบคอมมิวนิสต

และฟาสซิสตมักวางรูปแบบโครงสรางของพรรคในลักษณะที่มีความสัมพันธจากบนลงลาง โดยมีหนวย

ยอย (cell) และพลพรรค (militia)ซึ่งกระจายอยูทําหนาที่รวบรวมความคิดเห็นตางๆ สงผานไปยัง

หนวยงานของพรรคระดับสูงและรัฐบาล ซึ่งไดรับการวิจารณวาลักษณะเชนนี้มีทําใหพรรคการเมืองเปน

บริวารของผูปกครอง เผด็จการมากกวาการเปนตัวแทนของประชาชน   

                                                           
88โดยทั่วไป หากประธานาธิบดีมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ดังเชน ประเทศฝรั่งเศส รัฐบาลในระบอบ

ประธานาธิบดียอมมีอํานาจเหนือรัฐสภา เพราะในระบบหลายพรรคนั้น พรรคการเมืองตางๆ ในรัฐสภาไมอาจอางความเปนตัวแทน

เจตจํานงของประชาชนสวนใหญได เพราะไมมีพรรคใดมีเสียงขางมากเด็ดขาดในรัฐสภา แตถือวาประธานาธิบดีไดรับการเลือกตั้งจากเสียง

สวนใหญของประชาชนและการไดรับเลือกตั้งมักมาจากบารมีหรือบุคลิกภาพสวนตัวของประธานาธิบดี ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหอํานาจของ

ประธานาธิบดีมีเหนือกลุมการเมืองใดๆ , อางในวิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา 223. 

89อาภารัศมี ณะมณี, “ความเขมแข็งของพรรคการเมือง : การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางพรรคประชาธิปตยของไทยและ

พรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุน” ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4 

(สังคมศาสตร),(กรุงเทพฯ:โครงการเครือขายญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย),2554, หนา 328 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Kohno 

Masaru,Japan's Postwar Party Politics,(Princeton University Press,1997). 
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อยางไรก็ดีระบบพรรคเดียวในบางประเทศที่มีลักษณะเปนพรรคมวลชน เชน ประเทศในแอฟริกา 

ที่แมวาจะมุงควบคุมอํานาจทางการเมือง แตผูนํายังคงตองการแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนเพ่ือ

ความมั่นคงในอํานาจจึงมีแนวทางในการเปดรับสมาชิกอยางกวางขวาง  

ด านการสร างทางเลือกใหแกประชาชนนั้น  ภายใต ระบอบประชา ธิปไตยที่ ใช ระบบ                           

สองพรรคการเมืองใหญ แมโดยทั่วไปประชาชนจะมีความรูสึกรวมหรือฝกฝายทางการเมืองในฐานะ

สมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งอยางชัดเจน แตในบางครั้งอาจเกิดสภาวะของการสรางทางเลือกที่ไม

ครอบคลุมตอความตองการของประชาชน หรืออาจกลาวไดวาเปนการสรางโอกาสใหประชาชนมี

ทางเลือกไดไมมากนัก  

ในขณะที่ระบบหลายพรรคอาจมีแนวโนมที่จะมีพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งที่จะมีนโยบายเฉพาะ

ดานหรือมีประเด็นทางการเมืองที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดใกลเคียงที่สุด อีก

ทั้งประชาชนมีโอกาสติดตามวาพรรคการเมืองใดมีนโยบายและวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งประชาชนสามารถให             

ความสนใจและใหการสนับสนุนพรรคการเมืองใหมๆ ไดเสมอ  ทั้งนี้ในสวนของระบบพรรคเดนพรรคเดียว

นั้น มีความคลายคลึงกับระบบสองพรรคและระบบหลายพรรค ในดานการแสวงหาการสนับสนุนความ

นิยมจากประชาชนทุกกลุมและมุงเนนการแสวงหาผูนําของพรรคที่มาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ

ในแวดวงตางๆ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความนิยมใหแกพรรคการเมืองอยางตอเนื่อง 
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คําถามทายบทที่ 4 

(1) อะไร คือ หลักเกณฑในการจําแนกระบบพรรคการเมืองออกเปนรูปแบบตางๆ  
(2)จงอธิบายถึงลักษณะความเหมือนและความแตกตางของระบบพรรคการเมืองแตละรูปแบบ 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

 Chhibber, Pradeep &Kollman, Ken.2004.The Formation of National Party 
Systems: Federalismand Party Competition in Canada, Great Britain, India, and 
the United States.Princeton :Princeton University Press. 

 Gunther,Richard and Diamond,Larry. 2003. “Species of Political Parties : A New  
Typology”Party Politics,(9,2) 

 

 

 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงรูปแบบและแนวทางการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมือง 

(2) เพ่ือเขาใจถึงบทบาทและอิทธิพลของกลุมยอยที่มีตอพรรคการเมืองและรัฐบาล 

 

  บทท่ี 5 

กลุมยอยในพรรคการเมือง 

  

po01 
[Type the company name] 
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5.1 ความหมายและประเภทของกลุมยอยในพรรคการเมือง   
 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป มักจะมีปรากฏการณการรวมตัวของประชาชนเปน  

“กลุมเฉพาะ” หรือ “กลุมการเมือง” เพ่ือดําเนินการทางการเมือง เชน การเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหา

ในเรื่องตางๆ ที่ประชาชนเดือดรอนหรือเรียกรองการมีบทบาทสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองที่พึง

ประสงค ซึ่งกลุมการเมืองที่เกดิขึ้นไมไดเกิดขึ้นแตในเฉพาะหมูประชาชนโดยทั่วไปเทานั้น แตในประเทศที่

มีพรรคการเมืองเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญ อยางในประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา มักจะมีกลุม

เฉพาะที่เปนกลุมยอยในพรรคการเมืองที่มีบทบาทตอระบบการเมืองอยางมาก90 

ในดานนิยามของ “กลุมยอยในพรรคการเมือง (faction)” นั้น เดนนิส ซี เบลเลอร และ แฟรงค 

พี เบลโลนี (Dennis C. Beller and Frank P. Belloni)91 ใหความหมายถึง กลุมที่กอตั้งขึ้นมาอยูภายใต

ขอบเขตของกลุมอื่นๆ อีกที และเปนกลุมทางการเมืองที่แขงขันกับกลุมคูแขงอื่นๆ เพ่ือใหไดประโยชนใน

เชิงอํานาจภายในพรรคการเมืองที่กลุมยอยนั้นดํารงอยู 

กลุมยอยอาจจําแนกไดตามลักษณะของการจัดองคกรไว 3 ประเภท92 ไดแก  

 (1) กลุมยอยภายในพรรคการเมืองที่เปน “กลุม” หรือ “กลุมโนมเอียง” (factional cliques 

or tendencies) เปนกลุมที่กอรางขึ้นจากบุคคลที่มีจุดรวมบางอยางรวมกัน อาทิ อุดมการณ นโยบาย 

และอื่นๆ โดยที่การรวมกลุมขึ้นนี้ไมไดมีเปาหมายเพียงเพ่ือแสวงหาผลประโยชนของกลุมแตอยางใด ซึ่ง

กลุมยอยประเภทนี้อาจถูกเรียกวา “ฝาย/ฝง (wings)” ของพรรคการเมือง  กลุมความคิดเห็นหรือกลุม

โนมเอียง (current or tendencies) หรือกลุมยอยที่ไมเปนทางการ (informal factions) กลุมยอย

ประเภทนี้มักปรากฏในชวงที่มีประเด็นปญหาหนึ่งหรือในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกของกลุม

ยอยประเภทนี้มักมีจํานวนไมแนนอนและมีความคงทนของกลุมในระยะสั้น 

 ในดานความแตกตางระหวางกลุมยอยกับกลุมโนมเอียงนั้น ริชารด โรส (Richard Rose)93 

ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรชาวอังกฤษ ไดอธิบายวา กลุมยอยนั้นเปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นมาภายในพรรค

                                                           
90เชาวนวัศ เสนพงศ,การเมืองไทยยุคปจจุบนั : ปญหาการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย (PS 210),(,กรุงเทพฯ : 

สํานักพมิพมหาวิทยาลัยรามคาํแหง,2549),หนา 36. 
91Dennis C. Beller and Frank P. Belloni อางใน บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,ความแตกแยกภายในพรรคการเมืองไทย : ศึกษา

เปรียบเทียบพรรคประชาธิปตยพรรคกิจสังคม และพรรคชาติไทย,(วิทยานิพนธหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531),p.23. 

92อางใน เรื่องเดียวกนั หนา 24-26. 
93 Richard Rose ,” Parties, Factions and Tendencies in Britain “, PoliticalStudies(12,1)February 1964,p.33–46. 
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การเมืองเพ่ือการแขงขันทางการเมือง สวนกลุมโนมเอียงเปนเพียงกลุมที่รวมตัวขึ้นมาในประเด็นปญหา

เฉพาะเรื่อง ซึ่งมักจะมีการรวมตัวกันอยางหลวมๆ ไมเปนทางการและไมยาวนาน  

 (2) กลุมยอยภายในพรรคการเมืองที่เปนกลุมผูรับการอุปถัมภและกลุมบุคคล (personal 

and client-group factions) กลุมในลักษณะนี้จะมีการรวมกลุมกันในลักษณะที่เนนความสัมพันธ

ระหวางกลุมผูอุปถัมภและผูรับการอุปถัมภ ที่เนนวิธีการสรรหาสมาชิกและดํารงรักษากลุมไวภายใต

ความผูกพันระหวางผูนํากลุมกับสมาชิกในฐานะบริวาร ซึ่งกลุมยอยในลักษณะนี้มักมีสมาชิกคอนขาง

นอยและมักมีการใชชื่อของหัวหนากลุมมาเปนสัญลักษณของกลุม โดยที่ความยั่งยืนของกลุมประเภทนี้

จะยาวนานกวากลุมยอยประเภทแรก แตไมยาวนานไปกวาชีวิตทางการเมืองของผูนํากลุม 

(3) กลุมยอยภายในพรรคการเมืองที่มีความเปนสถาบันหรือเปนองคกร (institutionalized 

or organizational factions) กลุมประเภทนี้มักถูกเรียกวาเปนกลุมยอยที่เปนทางการ (formalized 

factions) และกลุมที่พัฒนาแลว (developed factions) เปนตน ซึ่งกลุมยอยประเภทนี้จะมีลักษณะของ

การทํางานรวมกันบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกัน มีตําแหนงและกฎระเบียบที่แนนอนเปนทางการ

มากกวากลุมยอยในสองลักษณะขางตน และมีความยั่งยืนของกลุมเปนเวลายาวนาน ทั้งนี้ พ้ืนฐานของ

การดํารงอยูของกลุมยอยแบบนี้เกี่ยวของกับผลประโยชนในหลากหลายดาน ทั้งในเชิงอุดมการณวัตถุ 

ผลประโยชนสาธารณะไปจนถึงผลประโยชนเฉพาะตน  

5.2 ตัวอยางการเกิดขึ้นของกลุมยอยในพรรคการเมืองตางประเทศ  
 
ดานรูปแบบและการเกิดขึ้นของกลุมยอยในพรรคการเมืองนั้น กลาวไดวา ปรากฏการณความ

แตกแยกภายในพรรคการเมืองนั้นพบเห็นไดในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักเปนความแตกแยกที่บมเพาะจากความแตกตางทั้งทาง
อุดมการณ เปาหมายและประเด็นที่สมาชิกภายในพรรคใหความสนใจหรือกําหนดเปนผลประโยชนของ
กลุมตนที่มีความแตกตางกันไปภายใน พรรคการเมืองนั้น ๆ   

 

ตัวอยางแรก ในกรณีของออสเตรเลียนั้น พรรคการเมืองขนาดใหญอยางพรรคแรงงาน
ออสเตรเลีย (the Australian Labor Party) มีกลุมการเมืองภายในพรรค ไดแก กลุมแรงงานฝายขวา 
(Labor RightParty) ที่มีเครือขายสมาชิกกลุมเปนจํานวนมากในรัฐตางๆ โดยมีมุมมองทางการเมืองที่
มุงเนนใหเกิดความสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางกาวหนากับการจัดการทางเศรษฐกิจที่
เปนแนวทางใหชุมชนสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได โดยยังคงรักษาสถานภาพเดิมของชุมชนที่ถูก
คาดหวังเอาไวสวนอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมสังคมนิยมฝายซาย(Socialist Left) ซึ่งเปาหมายในการ
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แทรกแซงและผลักดัน นโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม การเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิสตรี สิทธิของชาย
รักเพศเดียวกัน รวมไปถึงการดําเนินนโยบายตางประเทศอยางเสรี เปนตน94 

 
อีกตัวอยางหนึ่ง คือ กรณีที่ เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ดังเห็นไดจากพรรคอนุรักษนิยม 

(Conservative Party)และพรรคแรงงานในประเทศอังกฤษ ยังเปนอีกหนึ่งตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา
อุดมการณและประเด็นผลักดัน เปนสาระสําคัญที่ทําใหเกิดกลุมยอยภายในพรรคที่มีเปาหมายแตกตาง
กันไป  ดังตารางที่ 5.1 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงรายชื่อและเปาหมายของกลุมยอยในพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงาน
ประเทศอังกฤษ  

ชื่อพรรค
การเมือง 

ชื่อกลุมยอย เปาหมายและแนวทางของกลุม 

พรรคอนุรักษนิยม 

กลุมอนุรักษนิยมหัวกาวหนา 
(No Turning Back and 
Conservative Way Forward) 

เป นตั ว แทนของฝ ายที่ อ ยู ใ นฐานอํ านาจ เ ดิ มของ                
นางมากาแรต  แธตเชอร (Margaret Thatcher)อดีตผูนํา
พรรคและนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ที่สนับสนุนนโยบาย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การรื้อระบบรัฐสวัสดิการและ
นโยบายเนนความสัมพันธขามมหาสมุทรแอตแลนติก 
(Atlanticism) 

กลุมคอรเนอรสโตน  
(The Cornerstone Group)  

เปนกลุมประเพณีนิยมฝายขวา ที่มีบทบาทในการตอตาน
สิทธิของกลุมคนรักเพศเดียวกันและนโยบายแยกคนตางสี
ผิว ในโรงเรียน อีกทั้งกลุมนี้ยังเปนกลุมยู โรสเกปติก 
(Eurosceptic) ซึ่งมีทาทีแข็งกราวคัดคานในลงประชามติ
เห็นชอบตอธรรมนูญยุโรปในปค.ศ. 2009 ทั้งยังมีบทบาท
ในการสนับสนุนการลงโทษประหารชีวิต 

กลุมทอรีปฏิรูป                             
(The Tory Reform Group) 

เปนแนวรวมของกลุม“One Nation Conservatism”         
ที่มีแนวทางสรางความเปนหนึ่งเดียวกันทั้งชาติ  ซึ่ง
ตองการใหทุกชนชั้นและกลุมผลประโยชนหันมา รวมมือ
และผนวกตัวกัน โดยมีเบนจามิน ดิสซาเอลลี (Benjamin 
Disraeli) เปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนฝายซายใน
พรรคที่สนับสนุนแนวทางเอกภาพแหงสหราชอาณาจักร 
(British Unionism) และความรวมมือกับสหภาพยุโรป
ทั้งนี้  นายเดวิด คาเมรอน (David Cameron) 
นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน ถือเปนสมาชิกคนสําคัญของ
กลุมนี้  

                                                           
94”The Labor Right faction of the Australian Labor Party“,Retrieved from URL http://en.wikipedia.org/wiki/Labor_ 

Right และ ”The Socialist Left faction of the Australian Labor Party“,Retrieved from URL 
http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist _Left_(Australia). 
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ตารางที่ 5.1 แสดงรายชื่อและเปาหมายของกลุมยอยในพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงาน
ประเทศอังกฤษ (ตอ) 

ชื่อพรรค
การเมือง 

ชื่อกลุมยอย เปาหมายและแนวทางของกลุม 

พรรคอนุรักษนิยม 

สมาคมวันจันทร  
(Monday Club)95 

เปนกลุมท่ีใหการสนับสนุนพรรคและองคกรของพรรคโดย
มีประเด็นมุงเนนเรื่องการรักษาอธิปไตยของชาติภายใต
สถาบันกษัตริย การสนับสนุนคณุคาเชงิประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม สวนในดานเศรษฐกจินั้นกลุมตอตานการเขา
รวมสหภาพยุโรป และเชื่อวาองักฤษควรควบคุมและจดัการ
กิจการตางๆ ดวยตนเองเพื่อประโยชนของพลเมืองชาว
อังกฤษ 

พรรคแรงงาน 

ฝายซาย (left wing)96 ถูกเรียกวาเปนฝายจารีตในพรรคแรงงาน หรือold labour 
เชื่อวาการที่รัฐเขาเปนเจาของในกิจการสําคัญของชาติ ถือ
เปนตัวชีว้ัดความเปนสังคมนิยม และยึดถือความเสมอภาค
ในผลที่ได (equality of outcome) ยึดม่ันในอุดมการณ
สังคมนิยม 

ฝายขวา (right wing)97 เรียกตัวเองวาเปนฝายกาวหนาในพรรคแรงงาน หรือ new 
labour ไมเห็นดวยกับการที่รัฐเปนเจาของกิจการสําคัญ
และยึดถือความเสมอภาคในโอกาส (equality of 
opportunity)และเนนอุดมการณที่ถือการปฏบิัติไดจริง 
(pragmatic) 

 
 กรณีตัวอยางพรรคการเมืองในเอเซียอยางญ่ีปุนนั้น แมพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal 

Democratic Party:LDP)จะเปนพรรคการเมืองเดียวที่ครองอํานาจมาอยางยาวนาน นับตั้งแตการกอตั้ง
ขึ้นในป ค.ศ.1955 ซึ่งประกอบไปดวยกลุมยอยภายในพรรค จํานวน 5-6 กลุม ซึ่งในแตชวงเวลากลุม
เหลานี้จะถูกเรียกตามชื่อหัวหนากลุม โดยมีบทบาทสําคัญในการชวงชิงตําแหนงหัวหนาพรรคและ
ตําแหนงในคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงตําแหนงสําคัญอื่นๆ ในพรรค ตอมาในชวงปลายทศวรรษ 1990 เกิด
การชวงชิงอํานาจระหวางกลุมตางๆ ในพรรค จนนําไปสูการแยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหมที่ชื่อวา
พรรคญ่ีปุนใหม (Japan New Party :JNP) นําโดยนายโฮโซกาวา โมริฮิโร (Hosokawa Morihiro) 
ในขณะที่นายโอซาวา อิชิโร (Ozawa Ichiro)แยกออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อวาShinseito หรือ 
พรรคฟนฟูญ่ีปุน (Japan Renewal Party :JRP)98 

                                                           
95อานรายละเอียดเพิม่เติมไดที่ http://www.conservativeuk.com/views.htm 
96พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. , อางแลว หนา 163. 
97เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน. 
98ไชยวัฒน ค้าํชู .” ประชาธิปไตยที่ไมธรรมดาในประเทศญี่ปุน:ปญหาและแนวโนม”เอเซียปริทัศน30,1 (มกราคม-

มิถุนายน),2552,หนา 25. 
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แมวากลุมยอยภายในพรรคการเมืองนั้นมีแนวโนมที่จะถูกมองวาเกี่ยวพันกับความออนแอ ความ

แตกแยกและความไรเอกภาพของพรรคการเมือง เปนการฉกฉวยโอกาสกันระหวางผูนําพรรคการเมือง  

ไปจนถึงเสถียรภาพและการดําเนินนโยบายของรัฐบาลผสม  ตัวอยางกรณีการเมืองในอินเดียชวง

ระหวางป ค.ศ.1977-1979 นั้น ถือเปนวิวัฒนาการของพรรคการเมืองในยุคที่ 3 หลังจากการเปนเอกราช

ภายใตการปกครองของอังกฤษ พรรคการเมืองตางๆ ไดแก พรรคคองเกรส (เกา) ภายใตการนําของนาย

โมราจิ เดชาย พรรคภารัตติยาโลกดาล พรรคสังคมนิยม พรรคฮินดูชนะสังฆ พรรคคอคาลิดาล และ

พรรคคองเกรสเพ่ือประชาธิปไตย รวมทั้งพรรคคองเกรสในกลุมของนายจันทรา เชการ ไดรวมตัวกันเปน

พันธมิตรในการจัดตั้งพรรคชนะตะ (Janata Party) ซึ่งถือไดวาพรรคการเมืองนี้เปนพรรคการเมืองแรก

ของอินเดียที่เปนรัฐบาลผสมหลายพรรครวมกันบริหารประเทศ แตดําเนินการไดเพียง 28 เดือน ไดเกิด

ความแตกแยกขึ้น โดยนายจรัน สิงห ผูนําของพรรคภารัตติยาโลกดาล ไดลาออกจากพรรคชนะตะ มีผล

ทําใหพรรคชนะตะ เปนรัฐบาลเสียงขางนอย เปนผลใหนายโมราจิ เดชาย(MorarjiDesai)นายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้นยื่นใบลาออกจากตําแหนงในวันอาทิตยที่ 25 กรกฏาคม ค.ศ.1979 กอนการเปดอภิปรายไม

ไววางใจเพียงหนึ่งวัน99 

อยางไรก็ดคีวามสําคัญของกลุมยอยนั้นไมไดจํากัดอยูแตภายในพรรคการเมืองเทานั้น เนื่องจาก

บอยครั้งกลุมยอยเหลานี้ยังแสดงบทบาทหรือมีอิทธิพลที่ขยายขอบเขตออกมาตามเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคทางการเมือง การมีกลุมยอยภายในพรรคการเมืองที่นํามาสูการแยกตัวออกมาตั้งพรรค

การเมืองใหม หรือการเกิดพรรคการเมืองที่สามในระบบสองพรรค โดยสภาพกอนที่จะเกิดการพัฒนา

ของกลุมยอยเชนนี้ คือ มีความแตกแยกในประเด็นปญหาที่รุนแรงอันเปนผลมาจากวิกฤตการณทาง

การเมืองและความกดดันทางการเมืองที่รุนแรง สวนในชวงของ การพัฒนาจากการเปนกลุมโนมเอียง

ไปสูขั้นตอนของการพัฒนาเปนกลุมยอยภายในพรรคการเมืองนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรง ความยึดมั่นใน

ขอผูกพันระหวางสมาชิก ไปจนถึงขีดความสามารถในการเปนผูนําของกลุมยอยตางๆ ที่เกิดขึ้นในพรรค

การเมืองนั้นๆ   

 

                                                           
99ประณต นนัทิยะกุล,”พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งในอนิเดีย”, เอเซียปริทัศน 25,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547),          

หนา159-160. 



 

 
 

68 

ภาพที่ 5.1 แสดงตราสัญลักษณและสื่อประชาสัมพันธของกลุม  The Tory Reform GroupและThe 

Cornerstone Group100 

 

ดังตัวอยางการเลือกตั้งในป ค.ศ. 1824 เกิดการแตกแยกในพรรคแอนตี้เฟเดอรัลลิสต (Anti-

Federalist Party) ที่มีฐานคิดในการตอตานการมีรัฐบาลกลาง ซึ่งกอตั้งโดย โทมัส เจฟเฟอรสัน 

(Thomas Jefferson) และ เจมส เมดิสัน (James Madison)ในระยะตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนพรรคเดโม

แครต-รีพับบลิกัน (Democratic-Republican Party)ซึ่งนับตั้งแตป ค.ศ.1800 พรรคไดรับชัยชนะใน

การเลือกตั้งมาตลอด จนถึงป ค.ศ. 1824 เกิดปญหาความขัดแยงในการเลือกผูสมัครลงชิงตําแหนงประ

นาธิบดี ทําใหกลุมที่สนับสนุน แอนดรู แจคสัน(Andrew Jackson) แยกออกมาตั้งพรรคเดโมแครต

(Democratic Party) สวนกลุมอื่นๆ ที่นําโดย จอหน ควินซี่ อดัมส (John Quincy Adams) และ แฮรี่ 

เคลย(Henry Clay) แยกตัวออกมาตั้งพรรค เนชันแนล รีพับบลิกัน (National Republican Party) ซึ่ง

ตอมารูจักกันในชื่อพรรควิก (Whig Party) เปนตน101 

อยางไรก็ดี หากประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ แลวลดลงไปก็จะทําใหความ
แตกแยกที่เกิดขึ้นในพรรคการเมืองลดลงไปได แตหากประเด็นปญหานั้นยังคงมีความสําคัญและลุกลาม
อยางตอเนื่องยอมตองสงผลใหกลุมโนมเอียงกลายเปนกลุมยอยในพรรคการเมืองและมีความเปนไปไดที่
จะแยกตัวออกจากพรรคการเมืองนั้นๆ อยางถาวร ทั้งนี้ไดมีการตั้งขอสังเกตวาในชวงที่เกิดวิกฤตการณ
ทางการเมืองจะปรากฏกลุมยอยหรือกลุมโนมเอียงขึ้นมาเสมอโดยมักนําไปสูการแตกแยกและแยกตัว
ออกมาสรางพรรคการเมืองใหมๆ ข้ึนมา102 ซึ่งการเกิดพรรคการเมืองแบบนี้ถือเปนการเกิดขึ้นของพรรค
การเมืองในรัฐสภา 

ดังกรณีตัวอยาง ความแตกแยกในพรรคแรงงาน(Labour Party) ของอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1981 
เนื่องจากกลุมฝายขวาในพรรคไมเห็นดวยกับการใหสหภาพแรงงานมีอํานาจมากขึ้นในการเลือกตั้ง
หัวหนาพรรค กลุมนี้จึงแยกออกไปตั้งพรรคใหมชื่อ พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democrat 

                                                           
100 http://toryreformgroup.tumblr.com/About_TRG และ http://cornerstone-group.org.uk/about/ 
101วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน,(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคําแหง

,2544),หนา 149 และ “Democratic-Republican Party”,Retrieved from URL http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/ 
wiki100k/docs/ Democratic%E2%80%93Republican_Party.html 

102บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อางแลว หนา 27-28. 
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Party-SDP) และในการเลือกตั้งเมื่อป ค.ศ. 1983 พรรคใหมนี้ไดรวมเปนพันธมิตรกับพรรคเสรีนิยม 
(Liberal Party) เพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันกัน เปนผลใหไดรับคะแนนเสียงถึง 1 ใน 4 ของคะแนนเสียง
ทั้งหมดเกือบมีชัยชนะเหนือพรรคแรงงาน ซึ่งนับเปนปรากฏการณครั้งแรกที่อังกฤษอาจมีโอกาสมีระบบ
พรรคที่ไมใชระบบสองพรรค แตจํานวนที่นั่งโดยระบบการเลือกตั้งที่ใชอยูทําใหมีที่นั่งไมมาก ตอมาในป 
ค.ศ. 1988 ทั้งสองพรรคนี้ไดรวมเปนพรรคเดียวกันภายใตชื่อ พรรคประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal 
Democrat Party) ในเวลาตอมา รวมไปถึงตัวอยางในสหรัฐอเมริกาที่ความแตกแยกภายในพรรคนํามาสู
การแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหมเชน พรรคกาวหนา (Progressive Party) แยกตัวออกมาจาก
พรรครีพับบลิกัน และพรรคอิสระชนอเมริกัน (American Independent Party) แยกออกมาจากพรรค
เดโมแครต เปนตน103 

ในกรณีของสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมันนั้น104 กลุมยอยมีลักษณะที่แตกตางจากที่ไดกลาวมา 
และตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ขอบังคับสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธ (Geschäftsordnung des 
Deutschen Bundestages) กําหนด  โดยเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองแตละ
พรรคที่มีที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรยอมจะตองจัดตั้งกลุมการเมืองในสภา(Fraktion)ขึ้น การตั้งกลุม
การเมืองดังกลาวอาจเปนกรณีที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งเปนกลุมการเมืองในสภาโดยตนเองหรือ
อาจจะรวมพรรคการเมืองตั้งแตสองพรรคขึ้นไปเปนกลุมการเมืองในสภากลุมเดียวกันก็ได  เมื่อมีการตั้ง
กลุมการเมืองในสภาขึ้นแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดกลุมการเมืองในสภากลุมใด  ยอมมีหนาที่
รักษาวินัยของกลุมการเมืองในสภากลุมนั้น  อีกทั้งขอบังคับของสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธได
กําหนดการมีสวนรวมในกระบวนการตรากฎหมายรวมตลอดถึงสิทธิตางๆ ใหแกกลุมการเมืองในสภาเปน
จํานวนไมนอย เชน การเสนอรางกฎหมายจะกระทําไดก็แตโดยกลุมการเมืองในสภา หรือการตั้ง
คณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งยอมเปนสิทธิของกลุมการเมืองในสภาเทานั้น เปนตน 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดตั้งกลุมการเมืองหรือกลุมยอยในสภาของเยอรมัน ไดแก 

(1) กลุมการเมืองในสภาผูแทนราษฎร จะตองมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดไมนอย
กวารอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด เหตุที่มีการกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรขั้นต่ําที่จะรวมตัวเปนกลุมการเมืองในสภาไว ก็เนื่องจากกฎหมายไมตองการใหมีกลุมการเมืองใน
สภามากเกินไปอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของสภาได  ซึ่งพรรคการเมืองใดที่ไดที่นั่งใน
สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธไมถึงรอยละ 5 ยอมไมมีสถานะเปนกลุมการเมืองในสภา แตมีสถานะเปน
เพียงกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธ (Gruppe) ที่มีสิทธินอยกวากลุมการเมืองในสภา เชน 
ไมมีสิทธิรองขอใหลงคะแนนตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนรายบุคคล ระยะเวลาในการอภิปรายซักฟอก

                                                           
103วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา 33 และ 151.  
104วรเจตน  ภาคีรัตน,รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและอํานาจหนาทีข่องสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง

และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน ,(กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2544), หนา 62-64. 
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รัฐบาลถึงปญหาปจจุบันเรงดวน  (Aktuelle Stunde) ของกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธ
ยอมถูกจํากัดใหมีนอยกวาของกลุมการเมืองในสภา เปนตน 

(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะสังกัดกลุมการเมืองใด จะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
สังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน หรือสังกัดพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองอยางเดียวกัน และ
ไมแขงขันกันเองในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งหรือหลายมลรัฐ   

5.3 กลุมยอยและความแตกแยกของพรรคการเมืองไทย   

กรณีประเทศไทยนั้น ความแตกแยกและการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมืองมีลักษณะเดน คือ 
“ความแตกแยกที่มีความตอเนื่อง” กลาวคือ พรรคการเมืองไทยแมวาจะผานการพัฒนาและมีความ
พยายามในการสรางใหเปนสถาบันทางการเมืองเพียงใด แตความแตกแยกและการเกิดกลุมยอยภายใน
พรรคการเมืองกลับเปนรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดมา อีกทั้งการแตกแยกที่เกิดขึ้นมักสงผลกระทบตอการ
เมืองไทยในภาพรวมมากกวาภายในพรรคการเมืองนั้นๆ 105 โดยเฉพาะในชวงของการตอรองตําแหนงใน
รัฐบาลและการผลักดันนโยบายตางๆ ที่เปนเปาหมายของกลุมการเมืองภายในพรรค ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในการ
เปนรัฐบาลผสมและการเปนรัฐบาลพรรคเดียว ซึ่งมักเปนการแบงเปนกลุมตามแกนนําในพรรคการเมือง
นั้นๆ  

ดังตัวอยางพรรคไทยรักไทย ซึ่งถือไดวาเคยเปนพรรคขนาดใหญและมีศักยภาพในการจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดียวในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 โดยกลุมการเมืองในพรรคไทยรักไทยเปนกลุมผูรับ
การอุปถัมภและกลุมบุคคล (personal and client-group factions) ดังตารางที่ 5.2  

ตารางที่ 5.2 แสดงกลุมยอยในพรรคไทยรักไทยและแกนนํากลุม106 

ชื่อกลุมยอย สมาชิกของกลุม 
กลุมบานจันทรสองหลา เปนกลุมท่ีใหญที่สุดในพรรคไทยรักไทย นําโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ 

คุณหญงิพจมาน ชินวัตร  สมาชิกคนสําคัญ ไดแก  
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ  นายวราเทพ รัตนากร นายวิเชษฐ เกษมทองศรี  
นายพงศเทพ เทพกาญจนานายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี  
นายแพทยพรหมมินทร เลิศสุริยเดช 

กลุมวังบัวบาน นางเยาวภา วงศสวัสดิแ์ละสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคเหนือ 
กลุมวังพญานาค นายพินิจ จารุสมบัต ิ
กลุมวังคางคาว นายประชา มาลีนนทและสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในภาคเหนือ 

                                                           
105บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อางแลว หนา 229. 
106“กลุมตางๆ ในพรรคไทยรักไทย”,Retrieved from URL http://www.poakpong.com/tag/democrat และ “พรรคไทยรัก

ไทย”,Retrieved from URL http://th.wikipedia.org/wiki/พรรคไทยรกัไทย. 



 

 
 

71 

ตารางที่ 5.2 แสดงกลุมยอยในพรรคไทยรักไทยและแกนนํากลุม (ตอ) 

ชื่อกลุมยอย สมาชิกของกลุม 
กลุมวังน้ํายม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจนายบุญชูตรีทอง นายสุชน ชามพูนท

และศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 
กลุมวังน้ําเย็น นายเสนาะ เทียนทอง 
กลุมบานริมน้ํา                       นายสุชาติ ตันเจริญเปนหัวหนากลุม มีสมาชิกสวนใหญเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

ภาคกลางและภาคอีสาน 
กลุมราชบุร ี นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 

กลุมชลบุร ี นายสนธยา คุณปลื้ม และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดชลบุร ี

กลุมบุรีรัมย นายเนวิน ชิดชอบ 

กลุมกรุงเทพ นางสุดารัตน เกยุราพันธุ 

กลุมวังมะนาว             นายสมพงษ อมรวิวัฒน นายธานี ยี่สารนายจําลอง ครุฑขุนทด และสมาชิก 
กลุม 16 เดิม107 

กลุมวาดะห นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

 
สาเหตุที่นําไปสูการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมืองไทยมี 2 ประการสําคัญ  ไดแก 

 (1) การสนับสนุนทางการเงิน  ในการเลือกตั้งที่มีการใชจายในการหาเสียงสูงมาก ทําใหผูสมัคร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มักประสบปญหาทางการเงินภายหลังการเลือกตั้ง สถานการณเชนนี้ทําให

นักการเมืองในพรรคบางคนที่มีฐานะการเงินดีไดมีโอกาสเขามาใหการอุปถัมภกลุมนักการเมืองดังกลาว 

นําไปสูการรวมตัวกันเปนกลุมยอยขึ้นในเวลาตอมา ซึ่งบางพรรคการเมืองใชวิธีการนี้ในการจัดกลุม

ผูสมัครหรือสมาชิกสภาผูแทนตามภูมิภาค และหากนักการเมืองคนใดสามารถมีจํานวนผูสมัครในกลุมที่

ไดรับเลือกตั้งเปนจํานวนมาก นักการเมืองผูนั้นจะกลายเปนผูมีบารมีในพรรค เชน พรรคชาติไทย ในชวง

แรกแมวากลุมยอยที่เกิดขึ้นจะเปนกลุมอุดมการณทางการเมือง โดยกลุมหัวเกาหรือ “กลุมอนุรักษนิยม” 

กับ “กลุมหัวสมัยใหม” แตในระยะตอมาการแบงกลุมของพรรคจะยึดติดอยูกับภูมิภาคเปนสําคัญจาก

การแบงเปนกลุมเทิดไท กลุม 16 กลุมวังน้ําเย็น กลุมปากน้ํา กลุมสุพรรณบุรี และกลุมลําปาง เปนตน 
108 

                                                           
107กลุม 16 เปนชื่อกลุมการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวของ ส.ส.รุนใหม ในป พ.ศ.2535 สวนใหญเปน ส.ส.พรรคชาติไทย และ

พรรคชาติพัฒนา กอตั้งกลุมขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2535 โดยมีสมาชิกคนสําคัญในขณะนั้น อาทิ นายสมพงษ อมรวิวัฒน นายเนวิน 
ชิดชอบ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม และนายวราเทพ รัตนากร เปนตน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ "กลุม16 ที่มีพลังตอรองสูงในอดีต        
เสียวสันหลัง )วะ(  ",Retrieved from URL http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1256987643&catid=02 

108สังศิต พิริยะรังสรรค ,” พรรคชาติไทย จากกลุมซอยราชครูถึงกลุมเจาพอทองถิ่น “, อางแลว หนา 41-42. 
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 (2) การชวงชิงตําแหนงสําคัญทางการเมือง ในกรณีของไทยเห็นไดชัดเจนวาเมื่อกลุมยอยใน 

พรรคการเมืองใดมีจํานวนสมาชิกรวมตัวกันอยางเขมแข็งก็มักจะมีอิทธิพลตอการตอรองตําแหนงทาง 

การเมือง เชน รัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและตําแหนงอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ในบางครั้งยังมีอิทธิพลตอ

การตอรองผลประโยชนอื่นหรือการจัดสรรงบประมาณแผนดินสําหรับโครงการตางๆ ซึ่งมักมี

ผลประโยชนทับซอนหรือเมื่อมีเหตุการณใดที่กระทบกระเทือนตอหัวหนากลุมมักจะมีสมาชิกของกลุม

แสดงบทบาทปกปองหรือตอบโตเพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีและใหหัวหนากลุมเห็นความสําคัญของตน 

เนื่องจากคาดหวังตอการไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงหรือประโยชนทางการเมืองอื่นๆ ตอไป 109 

ตําแหนงที่มีความสําคัญโดยเฉพาะหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค รวมทั้งตําแหนงอื่นๆ ในรัฐบาล

นํามาสูการแขงขัน ชวงชิงกันระหวางผูนํากลุมตางๆ หรือบุคคลสําคัญในพรรคการเมือง ซึ่งผลจากการ

แขงขันมักนําไปสูความขัดแยงที่อาจนําไปสูการแบงเปนกลุมยอยในเวลาตอมา110 เชน การเกิดกลุม 10 

มกราในพรรคประชาธิปตยภายหลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลในป พ.ศ. 2529111 เปนตน  

ทั้งนี้ ยังถือไดวาปญหาเรื่องความแตกแยกและการแขงขันภายในพรรคการเมือง ถือเปนอีกหนึ่ง

เรื่องที่เปนปญหาหลักของพรรคการเมืองไทยไปจนถึงการนําไปสูปญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลผสม 

ดังกรณีตัวอยางรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา ในระหวาง            

พ.ศ.2535-2539  จากผลการศึกษาของ จิตสิริ สัจจญาณ พบวารัฐบาลผสมทั้งสองกรณีตัวอยาง

ประสบปญหาทั้งความขัดแยงภายในแตละพรรคและการแตกแยกระหวางพรรครวมรัฐบาล โดยรัฐบาล

ของนายชวน หลักภัยมีปญหาในเรื่องความขัดแยงในนโยบายการทํางานและความคิดเห็นที่แตกตางกัน

เปนปจจัยหลัก ในขณะที่รัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดปญหาในเรื่องการจัดสรรตําแหนง

รัฐมนตรีเปนสําคัญ ซึ่งผลจากความแตกแยกที่เกิดขึ้นทําใหรัฐบาลผสมของไทยประสบกับความไร

เสถียรภาพอยูเสมอ และนําไปสูความออนแอของระบบรัฐสภา112 

 

                                                           
109กมลชัย รัตนสกาวงศ ใน นรนิติ เศรษฐบุตร(บรรณาธิการ),สารานุกรมการเมืองไทย เลม 3,(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 

2549),หนา 70. 
110สังศิต พิริยะรังสรรค,อางแลว หนา 41. 
111เรื่องเดียวกัน หนา 108และดูรายละเอียดเพิ่มเตมิไดใน พูลศักดิ์ อยูประเสริฐ,พรรคประชาธิปตย : โครงสรางและ               

การบริหาร,สารนิพนธหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกจิ คณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,2539. 
112จิตสิริ สัจจญาณ,การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย 

กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา ,(วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2540). 
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กลองขอความที่ 5.1 ทัศนะของรังสรรค ธนะพรพันธุตอขอคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางตลาดการเมืองไทย113 

          ในกรณีของประเทศไทยอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่ฝงตัวอยูในระบบรัฐธรรมนูญ
ทําใหพรรคการเมือง ไทยแทนที่จะเลือกเสนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการกอ
รางสรางพรรคและขยายใหญในภายหลังกลับเลือกเสนทางการเติบโตจากภายนอก (External Growth) 
ดวยการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองที่มีศักยภาพที่จะชนะการเลือกตั้งโดยชําระราคาเปนเงินหรือตําแหนงทาง
การเมืองหรือทั้งสองอยางในบางกรณีถึงกับเหมาซื้อทั้ง ‘มุง’  การเติบใหญของพรรคการเมืองไทยจึง
มิไดเกิดจากฐานอุดมการณหากแตเกิดจากฐานผลประโยชน 

 

ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้น แตในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกไดปรากฏภาพของกลุมยอยที่

เขามามีบทบาททั้งในพรรคการเมืองและรัฐบาล ซึ่งพอล แชมเบอรส และอูเรล ครัวซองค (Paul W. 

Chambers and Aurel Croissant) ไดตั้งขอสังเกตวา กรณีของไทยนั้นถือไดวาการจัดการกลุมยอยได

กลายมาเปนเปาหมายหลักของการจัดการภายในพรรคการเมือง ซึ่งกลุมยอยที่เกิดขึ้นนั้นมีบทบาทและ

ลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละพรรค โดยเครื่องมือสําคัญที่ผูนําพรรคใชในการควบคุมกลุมยอยเหลานี้

ก็คือการสนับสนุนทางการเงินและเงื่อนไขของบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการกําหนดใหการ

ลงสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรค114 

ทั้งนี้ ขอสังเกตตอลักษณะของความแตกแยกและกลุมยอยในพรรคการเมืองไทย มี 2 ประเด็น 

กลาวคือ  

ประเด็นที่ 1 เสถียรภาพและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในพรรคการเมืองแตละพรรค 
ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคลเปนสําคัญ โดยไมมีการบมเพาะมาจากอุดมการณแตอยางใด สิ่งนี้
ยอมนําไปสูการพ่ึงพาขีดความสามารถในการแบงปน ประนีประนอมและประสานประโยชนรวมกัน
ระหวางสมาชิกในกลุมเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันพบไดในสถานการณของการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีและ
การคัดเลือกผูสมัครเพ่ือลงแขงขันในเขตเลือกตั้งหรือการจัดลําดับรายชื่อผูสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นๆ  
 

ประเด็นที่ 2 พรรคการเมืองไทยสวนใหญ ขาดกติกาที่แนนอนในการจัดสรรผลประโยชนและไมมี
การควบคุมสมาชิกโดยวินัยของพรรค (party discipline) อยางเขมงวด สงผลใหขาดการจัดการความ

                                                           
113รังสรรค ธนะพรพันธุ,เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, (กรุงเทพฯ 

: สํานักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.), 2545),หนา 404. 
114 Paul W. Chambers and Aurel Croissant,2010,“Monopolizing, Mutualizing, or Muddling Through: Factions and 

Party Management in Contemporary Thailand”,Journal of Current Southeast Asian Affairs(29, 3):pp. 3-33. 
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ขัดแยงในพรรคอยางเปนระบบและไมมีกลไกการปกครองและบริหารงานของพรรคที่สมาชิกยอมรับ
รวมกัน115 
 
กลองขอความที่ 5.26 เดือนของรัฐบาลผสม : ภาพสะทอนการพัฒนาประชาธิปไตย116 
สภาวะของการมีรัฐบาลผสมจากหลายพรรค ยอมแยกไมออกจากการตอรองผลประโยชนท่ีในแรกเริ่มกอนจะจัดตั้ง
รัฐบาลก็คือ การเจรจาเพ่ือรวมจัดตั้งรัฐบาลอันอาศัยเงื่อนไขหรือกระบวนสําคัญ  คือ  การจัดสรรตําแหนงทั้งใน
ระดับรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีรวมถึงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นๆ ในกระทรวงตางๆ ตามโควตาที่
คํานวณจากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคนั้นๆมีอยูและประเด็นจําเปนอื่นๆจึงไมใชเรื่องแปลกหาก
กระทรวงที่รับผิดชอบงานในกลุมเดียวกันจะมีรัฐมนตรีผูดูแลจากหลายพรรคประกอบกัน 
            ประเด็นสําคัญไมไดอยูที่จะตองทําใหในประเทศหนึ่งๆเหลือพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเชนเดียวกัน
กับไมไดอยูที่การทําใหพรรคการเมืองแตกออกเปนกลุมเล็กๆ จนไมสามารถนําเสนอนโยบายที่ครอบคลุมประโยชน
ในทุกดานของประชาชนทั้งประเทศไดเพราะในกรณีแรกนั้นพรรคการเมืองก็จะไมมีการตรวจสอบจากฝายคานตาม
วิถีทางของระบบรัฐสภาสวนกรณีที่สองพรรคการเมืองก็จะไมตางอะไรไปจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงและ
สังคมท่ีมุงประโยชนเฉพาะกลุมตนโดยปจจัยที่สําคัญในการ คงอยูของรัฐบาลผสมก็คือภาวะผูนําของหัวหนารัฐบาล 
และการจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวงที่พรรครวมรัฐบาลรับผิดชอบอยูอยางเหมาะสมอีกนัยหนึ่งก็คือ
นายกรัฐมนตรีอยูในสถานะที่ตอง “เกรงใจ” พรรครวมรัฐบาล 
            สภาวะความเกรงใจของผูนํารัฐบาลที่มีตอพรรครวมรัฐบาลนั้นก็เปนสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเขาใจเปนอยาง
ดีดังจะเห็นไดจากผลจากการสํารวจของสวนดุสิตโพล ที่เผยแพรเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2552 ในหัวขอ “ประชาชน
มองความขัดแยงในรัฐบาลผสมชุดนี้ ณ วันนี้ อยางไร”ที่พบวาประชาชนสวนใหญ 38.32%เห็นวา ผลประโยชนไม
ลงตัวยอมขัดแยง 30.72% เห็นวาเปนการรวมตัวกันเพ่ืออํานาจและผลประโยชน เมื่อไมไดดังใจก็ขัดแยงกันและอีก 
15.50% เห็นวา การมุงผลประโยชนโดยเฉพาะฐานเสียงและประชานิยมที่เลือกตั้งครั้งตอไปทําใหขัดแยงกัน 
 เชนเดียวกับผลสํารวจของสํานักฯเดียวกันในหัวขอ“สิ่งใดหรือปจจัยใดที่ทําใหเกิดความขัดแยงในรัฐบาลผสมชุดนี้”
ที่พบวาประชาชนสวนใหญ 35.38% เห็นวาผลประโยชนจากโครงการหรืองานของกระทรวงที่ไดรับมอบหมายในแต
ละพรรค 30.32% เห็นวาความหวาดระแวง สงสัย ไมไวใจกันในแตละพรรค 16.42% เห็นวา การใหสัมภาษณ
วิพากษวิจารณของแตละพรรคทําใหเกิดความขัดแยง และ 11.30% เห็นวาการสรางฐานเสียงหรือประชานิยมที่แต
ละพรรคเรงเพ่ือเตรียมการเลือกตั้งครั้งตอไป 
 

คําถามทายบทที่ 5 

       (1) จงอธิบายถึงรูปแบบของการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมือง 
       (2) จงอธิบายพรอมยกตัวอยางบทบาทและอิทธิพลของกลุมยอยที่มีตอพรรคการเมืองและ
รัฐบาล 

                                                           
115บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อางแลว หนา 230-239 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Paul Chambers,“Mung Lek Nai Mung Yai 

: How Factions Matter in Contemporary Thai Politics”ใน วารสารสังคมศาสตร (32,2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2544,หนา 192-230. 
116จาตุรนต ฉายแสง,“6 เดือนของรัฐบาลผสม : ภาพสะทอนการพัฒนาประชาธิปไตย”,Retrieved from URL http:// 

chaturon.net/ profiles/blog/show?id=2596075%3ABlogPost%3A2543&commentId=2596075%3AComment%3A3103 
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วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจความหมาย การจําแนกประเภทและบทบาทของกลุมผลประโยชน 

(2) เพ่ือเขาใจความแตกตางและความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนกับ

พรรคการเมือง 

 

บทท่ี 6 

กลุมผลประโยชน 

po01 

[Type the company name] 
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6.1 ความหมายและประเภทของกลุมผลประโยชน  
 

ความหมายของคําวา “กลุมผลประโยชน (interest group)”นั้นมีผูใหความหมายไวมากมาย 

ดังเชน โรเบิรต ดาเวส และ จอหน ฮิวส (Robert E. Dowes and John A. Hughes)นิยามวา กลุม

ผลประโยชน คือการรวมตัวของบุคคล ซึ่งมุงหมายที่จะมีอิทธิพลตอการปกครองในรูปแบบที่จะเอื้อตอ

ผลประโยชนของกลุม โดยที่กลุมดังกลาวไมใชพรรคการเมือง117 

ดาน อัลมอนด และ พาวเวลล (Gabriel A. Almond and G. Bingham PowellJr.)ไดใหความ

หมายถึงกลุมคนที่เชื่อมโยงกันโดยมีความสนใจหรือหวงใยในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือมีผลประโยชนรวมกันและ

โดยมีความสํานึกอยูไมมากก็นอยวามีความเชื่อมโยงดังกลาวอยู118 ในขณะที่เดนนิสคารวานาฟ (Dennis 

Kavanagh)119 ใหความสําคัญตอการแสดงบทบาทวา  กลุมผลประโยชน คือ กลุมที่มีอิทธิพลตอรัฐบาล

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความหมายโดยรวมของกลุมผลประโยชนนั้น

จึงหมายถึง การรวมตัวของบุคคลที่มีอุดมการณหรือเปาหมายรวมกันและตองการใหเปาหมายนั้น

บรรลุผลดวยการตอรอง กดดันเพ่ือสรางอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายหรือการบริหารงานตามนโยบาย

รัฐ120 

ดานแนวทางการศึกษาและวิเคราะหกลุมผลประโยชนนั้น นิยมศึกษากันใน 3 แนวทาง121 ไดแก 

 (1) การศึกษาลักษณะของกลุม (natureofthegroups) คือ การพิจารณาจากโครงสรางการ

ดําเนินงาน ขนาดของจํานวนสมาชิก จุดมุงหมายและกิจกรรมที่กลุมดําเนินการอยู  

(2)การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร (history and tradition)คือ การพิจารณาในเรื่องเหตุผล

หรือที่มาในการกอตั้งกลุม พัฒนาการของกลุมในชวงระยะเวลาที่ผานมาในอดีต เปนตน 
 

                                                           
117อางใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว., ระบบการเมือง : ความรูเบื้องตน,(พิมพครั้งที่ 6),(กรุงเทพ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2546),หนา 127 – 128.   
118เรื่องเดียวกัน หนา 127 – 128.  
119อางใน สมบตัิ สมบัติ ธาํรงธัญวงศ,การเมืองอังกฤษ (พิมพครั้งที่ 2),(กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544),หนา 213. 
120อภิญญา รัตนมงคลมาศ ,”กลุมผลประโยชนและกลุมกดดนั“  ใน  สาขารฐัศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสาร

การสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หนวยที่ 1-8  ,) นนทบุรี :มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช,2548),หนา 129.  
121อางใน สมชัย ศรีสุทธิยากร,กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง การเลือกตั้งไทย (เอกสารประกอบการศึกษา มธ.122 

สังคมกับการปกครอง),(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2531),หนา 3-4. 
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(3) การศึกษากลุมในเชิงพฤติกรรมการเมือง (extent of its involvement in politics) คือ 

การพิจารณาจากบทบาทการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับระบบการเมือง

ของสังคม เปนตน 

ทั้งนี้ภายใตการอธิบายของแนวคิดระบบการเมือง (political system theory) ของเดวิด อีสตัน 

(David Easton)ดังภาพที่ 6.1 ซึ่งเนนถึงแบบแผนความสัมพันธของสังคมมนุษยที่เกี่ยวของกับอํานาจ             

การบังคับใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑหรืออํานาจที่ชอบธรรมนั้น122 ถือไดวากลุมผลประโยชนเปน

โครงสรางซึ่งทําหนาที่เรียกรองผลประโยชนในฐานะตัวแสดงทางการเมืองที่ทําหนาที่แปรสภาพ                    

ขอเรียกรองหรือการสนับสนุน ในสวนของปจจัยนําเขา (input) ใหเปนผล(output) จากการตัดสินใจ

ภายในระบบการเมือง 123 

ลักษณะเชนนี้จึงทําใหบทบาทหนาที่ของกลุมผลประโยชนนอกจากจะทําหนาที่เชนเดียวกับพรรค

การเมืองในการทําหนาที่เชื่อมโยงประสานประชาชนกับสถาบันการปกครองหรือผูมีสิทธิอํานาจ 

(authority) ที่จะกําหนดนโยบายรัฐแลว124 ยังมุงเนนไปที่การเรียกรองผลประโยชน (interest 

articulation) ตอผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจทางการเมืองของรัฐใหตอบสนองตอความตองการของกลุม

ตน125 

ภาพที่ 6.1 แสดงภาพตัวแบบแนวคิดระบบการเมือง (political system theory)126 

 

                                                           
122จุมพล หนิมพานิช,กลุมผลประโยชนกับการเมืองไทย,(นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2545),หนา 

46. 
123David Robertson, The Routledge Dictionary Of Politics,(London : Europa,2002),p. 241. 
124พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. ,ประชาธิปไตย แบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2544),หนา  153. 
125วิสุทธิ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา,2550), หนา 140. 
126“political system theory”,Retrieved from URLhttp://www.dadalos.org/politik_int/politik/systemtheorie.htm 
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ในบางประเทศเชนอังกฤษนั้น กลุมผลประโยชนไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหม หากแตเติบโตขึ้น

พรอมกับกิจกรรมหรือนโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศ เชน โครงการสวัสดิการสังคม 

การสงเสริมอุตสาหกรรม และการวางแผนทางเศรษฐกิจ ซึ่งการทํากิจกรรมดังกลาวทําใหรัฐบาลตอง

ติดตอใกลชิดกับประชาชนและกลุมประชาชนตางๆ ไดกลายมาเปนแรงผลักดันใหเกิดกิจกรรมตางๆ ขึ้น 

โดยที่ในการทํางานของรัฐบาลจะตองมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญนอกเหนือไปจากขาราชการ จึงเปนโอกาส

ที่กลุมเหลานี้ไดเขามามีอิทธิพลในการทางการเมืองดวยการทําหนาที่ใหคําปรึกษาและใหความรวมมือใน

โครงการตางๆ ของรัฐ127
  

ดานการจําแนกประเภทของกลุมผลประโยชนนั้น โรเบิรตเอช.ซาลิสเบอรี่ (Robert H. 

Salisbury)128 นักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญในการศึกษากลุมผลประโยชนชาวอเมริกัน ไดจําแนก

ลักษณะของการจัดประเภทของกลุมผลประโยชนออกเปน3 กลุม ไดแก  

 กลุมท่ี 1 การพิจารณาจากเน้ือหาของผลประโยชน (interest content)  
 (1) การจัดตามแนวทางนักรัฐศาสตรอเมริกัน เปนการจําแนกที่มุงเนนและใหความสําคัญกับ
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม เชน กลุมเกษตรกร กลุมแรงงาน กลุมธุรกิจ และกลุมวิชาชีพตางๆ เปน
ตน 
 

 (2) การจัดตามแนวทางนักรัฐศาสตรอังกฤษมีมิติในการจําแนกที่เริ่มจากการพิจารณาวากลุมที่
เกิดขึ้นเปน “กลุมเฉพาะ (sectional groups)” หรือเปน “กลุมที่อางเหตุ (cause or promotional 
groups)”  
 

(3) การจัดตามความเปนรูปธรรมหรือนามธรรม (tangible/intangible interests) โดยมี
รูปแบบแบงออกเปน 3 ลักษณะ กลาวคือ ผลประโยชนทางวัตถุ (material economic benefits) 
ผลประโยชนจากการไดคบหาหรือมีความสัมพันธ (solidary benefits) และผลประโยชนของการมีความ
เช่ือรวมกันหรือผลประโยชนทางอุดมการณรวมกัน (expressive or purposive benefits)  
 

 กลุมท่ี 2 การพิจารณาจากรูปแบบการจัดองคการ (organizational forms)  

 (1) การจัดแบบสหพันธรัฐ (federally organized groups) และรูปแบบเอกรัฐหรือรัฐเดี่ยว 
(unitary organized groups)  
 (2) การจัดแบบกลุมระดับตางๆ ไดแก กลุมขนาดเล็ก (small groups) กลุมขนาดกลาง
(intermediate groups) และกลุมขนาดใหญ (large groups) 
 
 
                                                           

127สมบตัิ ธํารงธัญวงศ,อางแลว,หนา 213. 
128อางใน วิสทุธิ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 139-140. 
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กลุมท่ี 3 การพิจารณาจากประเภทของสมาชิกในแตละระดับ (membership types)  
(1) กลุมปฏิบัติการหรือกลุมทองถิ่น (operationunit / local group)  
(2) กลุมระดับทุติยภูมิ (second-order groups) เปนการรวมกันของบรรดาเหลากลุม

ปฏิบัติการหรือกลุมทองถิ่นทั้งหลาย 
          (3) กลุมระดับชาติ (peak groups) ที่รวมเอากลุมตางๆ ในประเทศที่มีผลประโยชนหรือ
กิจกรรมที่คลายคลึงกันเขาดวยกัน เชน สหภาพแรงงานและอุตสาหกรรมอเมริกัน (AFL-CIO) และ
สมาพันธอุตสาหกรรมอังกฤษ (The Confederation of British Industries) เปนตน  
 
ภาพที่ 6.2 แสดงกิจกรรมของสมาพันธอุตสาหกรรมอังกฤษ129 
 

 
 

นอกจากนี้แลว อัลมอนด และ พาวเวลล130ไดแบงประเภทของกลุมผลประโยชน  ตามลักษณะ

ของการรวมกลุมและการแสดงบทบาทในการดําเนินกิจกรรมหรือเรียกรองผลประโยชน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

 (1) กลุมผลประโยชนแบบไรบรรทัดฐาน หรือ กลุมฉับพลัน (anomic interest groups) 

เปนกลุมที่มักเกิดขึ้นในสภาพที่ไมมีกลุมที่ไดรับการจัดตั้งอยูในสังคม หรือมักเปนกลุมที่ถูกปดกั้นไมให

แสดงออกซึ่งความตองการและมักปะทุขึ้นอยางกะทันหันตามสถานการณ เชน การจลาจล การเดิน

ประทวง โดยไมมีการจัดตั้งเปนองคกร ขอสังเกตประการสําคัญของกลุมผลประโยชนแบบไรบรรทัดฐาน

ก็คือ นอกจากการมีบทบาทในการเรียกรองผลประโยชนแลวอาจทําหนาที่อื่นๆ ดวย เชน การสรางขาว

ลือเพ่ือสรางการสนับสนุนใหแกสัญลักษณของชาติ รัฐบาลหรือผูนําทางการเมือง เปนตน  

                                                           
129ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://in.reuters.com/article/2011/12/06/investment-summit-oneill-

idINDEE7B50AA20111206  และ  http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article- 2064400/ British-don-t-right-jobs-says-
Confederation-British-Industry.html 

130พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 129-133 และ วิสุทธิ โพธิแทน,อางแลว,หนา 138-139. 
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 (2) กลุมผลประโยชนที่ไมมีการจัดตั้ง หรือ กลุมที่มีโครงสรางหลวม (non-associational 

interest groups)โดยทั่วไปมักเกิดจากกลุมเครือญาติ กลุมเชื้อชาติ กลุมภูมิภาค กลุมสถานภาพและ

กลุมชนชั้น ซึ่งเปนกลุมคนที่อาจไมไดมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอแตมีความรูสึกรวมกัน และมีความ

เช่ือมโยงทางจิตใจหรือทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีการแสดงบทบาทเรียกรองผลประโยชนของกลุมเปนครั้ง

คราวโดยผานการเจรจากับบุคคลหรือผูนําที่มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเรื่องนั้นๆ  

จะเห็นไดวาทั้ง 2 กลุมขางตนเปนกลุมที่มีการจัดตั้งในระดับต่ํามักมีการเรียกรองผลประโยชน

เปนครั้งคราวหรือเพียงครั้งเดียว โดยไมมีขั้นตอนหรือการจัดตั้งที่แนนอนและไมมีความตอเนื่องในการ

เรียกรอง ดังนั้นในสังคมสมัยใหมที่มีการแบงแยกหนาที่ระหวางโครงสรางตางๆ อยางชัดเจน กลุมใน

ลักษณะดังกลาวจะมีอิทธิพลตอรองไดนอย เพราะในสภาพสังคมเชนนี้มักมีกลุมที่มีการจัดตั้งขึ้นมา

มากมายที่มีการแขงขันกันอยูทําใหไมมีการเปดโอกาสใหกลุมที่ไรการจัดตั้งไดเขามามีอิทธิพลไดมากนัก  

นอกจากนี้แลวหากกลุมที่ไรการจัดตั้งเหลานี้มีความตองการหรือดําเนินการอยางจริงจังที่จะ

จัดตั้งกลุมขึ้น ก็จะปรับตัวไปสูการเปนกลุมผลประโยชนในระดับที่พัฒนาขึ้นตอไปซึ่งเปนกลุมที่มีการ

จัดตั้งในระดับสูง  

(3) กลุมผลประโยชนที่เปนสถาบัน (institutional interest groups)เปนองคกรที่เปน

ทางการที่มีบทบาทหนาที่เฉพาะตนที่ไมไดจัดตั้งขึ้นมาเพียงเพ่ือเรียกรองผลประโยชน โดยกลุมเหลานี้

อาจเรียกรองผลประโยชนเพ่ือกลุมตนเองหรือทําหนาที่เปนตัวแทนผลประโยชนของกลุมอื่นๆ ในสังคม 

ซึ่งมักอาศัยการยอมรับนับถือในสถาบันที่สังกัดอยูเปนทรัพยากรสําคัญในการไดมาซึ่งผลประโยชนของ

กลุมตนเอง ทั้งนี้ ในสังคมของประเทศกําลังพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น กลุมผลประโยชนที่เกิดขึ้นใน

สถาบันที่มีอยูแลว เชน ในระบบราชการและในกองทัพไดมีการจัดตั้งอยางเหนียวแนนและมีอํานาจมาก

ในสังคม แตขณะเดียวกันกลุมผลประโยชนอื่นๆ นอกจากสถาบันดังกลาวกลับมีจํานวนนอยและขาด

ประสิทธิภาพ 

(4) กลุมผลประโยชนที่เปนทางการ หรือ กลุมสมาคม (associational interest groups)

เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเปนกระบอกเสียงหรือตัวแทนผลประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ โดย

เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นแบบมีโครงสรางชัดเจนและมีบุคลากรทํางานประจํา กลุมแบบนี้มักมีแนวทางหรือ

วิธีการเรียกรองผลประโยชนและนําขอเรียกรองเสนอตอระบบการเมือง  ซึ่งในสังคมที่พัฒนาแลวกลุม

แบบนี้มีความไดเปรียบหรือมีอํานาจตอรองมากกวากลุมที่ไมเปนทางการ (non-associational interest 

groups)ในแงมุมของการไดรับการยอมรับถึงความชอบธรรมและความครอบคลุมถึงกลุมตางๆ ที่มี
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หลากหลายในสังคม ซึ่งจะสงผลใหการเรียกรองผลประโยชนโดยกลุมที่ไมเปนทางการหรือเรียกรองแบบ

ตัวคนเดียว จะลดนอยลงโดยปริยาย 

รูปแบบของกลุมผลประโยชนที่มีบทบาทสําคัญในสังคมนั้น แบงออกเปน 6 กลุมหลัก  ไดแก  

(1) กลุมธุรกิจเปนกลุมที่มีความสําคัญอันเนื่องมาจากความจําเปนทั้งในการแสวงหาประโยชน

และปกปองผลประโยชนของกลุมตนเองไว ดังนั้นกลุมธุรกิจจึงมักมีการรวมตัวกันระหวางเจาของกิจการ

ที่มีผลประโยชนรวมกันและพยายามเขาไปมีบทบาทผลักดันทางการเมือง เชน การพยายามจํากัด

บทบาทของรัฐในการควบคุมกิจการเอกชนใหนอยที่สุด หรือผลักดันใหรัฐสนับสนุนธุรกิจของกลุมคน 

เปนตน   

(2) กลุมแรงงาน ถือเปนกลุมที่เปนคนสวนใหญของสังคม แตยังคงมีลักษณะขาดการจัดตั้งและ

สรางกระบวนการในการรวมตัวกันอยางเปนทางการ จึงสงผลตอการเสริมสรางพลังหรืออิทธิพลใหมี

มากเพียงพอตอการตอรอง โดยผลประโยชนที่เรียกรองนั้นมักเกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทน 

สภาพการทํางานหรือนโยบายของรัฐดานอุตสาหกรรม เปนตน  

(3) กลุมเกษตรกร มักเกิดขึ้นในประเทศที่เปนสังคมการเกษตร ที่มีเกษตรกรเปนคนกลุมใหญใน

สังคม ในดานการจัดตั้งนั้นกลุมเกษตรกรยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมแรงงานที่ขาดการจัดตั้ง การ

สรางกระบวนการในการรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ และการไมมีองคกรที่ถาวร สงผลใหการผลักดัน

นโยบายรัฐในเรื่องการเกษตรเปนไปในลักษณะชั่วคราวหรือเกิดขึ้นเฉพาะในชวงเวลาที่เกิดความขัดแยง

อยางรุนแรงเทานั้น  

(4) กลุมวิชาชีพตางๆ ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหมถือวาการรวมตัวกันเปนกลุมของบรรดาผู

ที่อยูในวิชาชีพตางๆ นั้น เปนกลุมที่มีความสําคัญจากการที่แมจะเปนกลุมขนาดเล็กที่รวมตัวกันเพ่ือรักษา

ผลประโยชนของกลุมอาชีพตนเอง แตประเด็นขอเรียกรองกลับมีความสําคัญในเชิงของวิชาชีพ โดย

วิชาชีพที่มักมีการรวมกลุมกันนั้นมักเปนวิชาชีพที่มีความเฉพาะทางและเปนเรื่องสําคัญของสังคม

โดยรวม ตัวอยางเชน สมาคมทนายความและแพทย เปนตน 

(5) กลุมขาราชการ ถือไดวาขาราชการเปนกลุมผลประโยชนที่มีความสําคัญอยางมาก        

เพราะในความเปนจริงแลวระบบราชการไมสามารถสรางใหเกิดภาวะองคกรที่ปลอดจากการถูกแทรกแซง

หรือมีความเปนกลางทางการเมืองไดอยางแทจริง แตลักษณะของกลุมขาราชการมักแสดงออกผาน

คานิยม ทัศนคติรวมทั้งการแสดงออกแบบไมเปนทางการหรือใหการสนับสนุนและคัดคานตอ

แนวนโยบายของรัฐหรือการผลักดันจากฝายการเมืองที่สงผลตอผลประโยชนของตน ทั้งนี้ความนาสนใจ



 

 

อีกประการหนึ่งของกลุมขาราชการคือการเปนตัวแสดงสําคัญในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมี

อิทธิพลอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายรัฐ

(6) กลุมปญญาชน ไดแก นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งแมบุคคลเหลานี้จะไมมี

ผลประโยชนเฉพาะกลุมอยางเดนชัดดังเชนกลุมตางๆ ที่ไดกลาวมา แตแสดงบทบาทสําคัญในการรักษา

ผลประโยชนทางสังคมสวนรวมหรือมีบทบาทในการวิพากษวิจารณประเด็นสาธารณะทั้งในเชิงของการ

สนับสนุนและคัดคาน ทั้งนี้กลุมปญญาชนจะมีบทบาทอยางกวางขวางและมีอิทธิพลตอสังคมมากใน

ระบบการเมืองที่เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือเสรีภาพในการแสดงออก

ภาพที่ 6.3 แสดงคําศัพทที่มักพบในการศึกษาเรื่องกลุมผลประโยชน

 

                                                           
131วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ

group), (กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคาํแหง

กลุมกดดัน หรือ             
กลุมอิทธิพล

Pressure 
groups  

ผลประโยชนของกลุม        
ที่มีการรวมกลุมกัน         
โดยไมมีการจัดตั้งองคกร

Group 
interest  

กลุมการเมอืง หรือ 
สโมสรทางการเมอืง 
(political clubs)

Political 
groups  

ของกลุมขาราชการคือการเปนตัวแสดงสําคัญในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมี

อิทธิพลอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายรัฐ 

ไดแก นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งแมบุคคลเหลานี้จะไมมี

ผลประโยชนเฉพาะกลุมอยางเดนชัดดังเชนกลุมตางๆ ที่ไดกลาวมา แตแสดงบทบาทสําคัญในการรักษา

ผลประโยชนทางสังคมสวนรวมหรือมีบทบาทในการวิพากษวิจารณประเด็นสาธารณะทั้งในเชิงของการ

าน ทั้งนี้กลุมปญญาชนจะมีบทบาทอยางกวางขวางและมีอิทธิพลตอสังคมมากใน

ระบบการเมืองที่เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือเสรีภาพในการแสดงออก 

แสดงคําศัพทที่มักพบในการศึกษาเรื่องกลุมผลประโยชน131 

วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน (Political Parties and Interest 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคาํแหง,2544),หนา 235. 

กลุมกดดัน หรือ             
การรวมกลุมของผูมี
ผลประโยชน และไดมีการ
รวมกันในลักษณะองคกร

Organized 
groups  

ผลประโยชนของกลุม        
ที่มีการรวมกลุมกัน         
โดยไมมีการจัดตั้งองคกร

กลุมอดุมการณ           
ไมมีการแบงเปนชนชั้น 
เพศและอาชีพ

Ideological 
groups  

กลุมการเมอืง หรือ 
สโมสรทางการเมอืง 

กลุมพลังตางๆ หรือ 
ขบวนการตางๆ 

Power 
groups  
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ของกลุมขาราชการคือการเปนตัวแสดงสําคัญในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมี

ไดแก นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งแมบุคคลเหลานี้จะไมมี

ผลประโยชนเฉพาะกลุมอยางเดนชัดดังเชนกลุมตางๆ ที่ไดกลาวมา แตแสดงบทบาทสําคัญในการรักษา

ผลประโยชนทางสังคมสวนรวมหรือมีบทบาทในการวิพากษวิจารณประเด็นสาธารณะทั้งในเชิงของการ

าน ทั้งนี้กลุมปญญาชนจะมีบทบาทอยางกวางขวางและมีอิทธิพลตอสังคมมากใน
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6.2 ปจจัยและวิธีการดําเนินงานของกลุมผลประโยชน   
  

กลุมผลประโยชนเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดทั้งในสังคมอุตสาหกรรมและสังคมในประเทศ

กําลังพัฒนา กลาวคือ ในสังคมอุตสาหกรรมที่มีการแบงแยกหนาที่ออกจากกันโดยเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น ได

นําไปสูการเกิดกลุมทุติยภูมิ (secondary groups) มากมายหลากหลายกลุมในสังคมนั้นๆ ซึ่งกลุมที่

เกิดขึ้นนี้ บางกลุมไดเขามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายของรัฐบาล และการกระทํานี้ไดกลายเปน 

“กลุมผลประโยชน” ทั้งยังสงผลใหเกิดการติดตอกันระหวางกลุมเหลานี้กับองคกรของรัฐ อันเปนผลมา

จากการที่รัฐแผขยายบทบาทออกไปมากขึ้นกวาเดิมและมีผลกระทบตอสังคมมากขึ้นกวาเดิม ทําใหกลุม

เหลานี้พยายามเขามามีอิทธิพลตอรัฐ เพราะมองเห็นวารัฐมีความสําคัญตอตนหรือกลุมตนมากขึ้น

ตามลําดับ  

 ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา กลับมีกลุมผลประโยชนซึ่งมีพ้ืนฐานทางสังคมที่แคบกวา              

กลุมผลประโยชนในประเทศที่พัฒนาแลว หรือมีความครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมตางๆ นอยกวาใน

สังคมของประเทศที่พัฒนาแลว อีกทั้งในประเทศกําลังพัฒนากลุมที่มีการจัดตั้งและมีความสํานึกใน

ผลประโยชนรวมกันของสมาชิกมักจะเปนกลุมที่เปนหัวใจของการดําเนินงานของรัฐ ไดแก ขาราชการ 

ทหารและตํารวจ โดยกลุมผลประโยชนที่เห็นไดชัดและแข็งแกรงที่สุดในประเทศกําลังพัฒนามักเปนกลุม

ที่สามารถใชกลไกของรัฐใหเปนประโยชนแกตน เพราะในสังคมเชนนี้ ภาครัฐบาลเปนแหลงที่มาของ

อาชีพ สถานภาพทางสังคมตลอดจนความมั่งคั่งมากกวาเอกชน  

ทั้งนี้ รูปแบบที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะของการตอรองกับหนวยงานของรัฐเพ่ือใหไดมาซึ่งกฎหมาย 

กฎเกณฑหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือกฎเกณฑในการรักษาหรือเกื้อหนุนสถานภาพทางเศรษฐกิจ

ของกลุมตน นอกจากนี้แลว กลุมผลประโยชนในประเทศกําลังพัฒนาโดยภาพรวมมักเปนกลุมที่เกิดจาก

การเปนเครือญาติ ชาติพันธุหรือมาจากภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งการเปนเครือขายแบบอุปภัมภ (patron-

client networks)132  ดานวิธีการดําเนินการของกลุมผลประโยชนนั้น ถือเปนแนวทางที่มุงไปสูการทําให

ขอเสนอหรือขอเรียกรองตางๆ เกิดขึ้นไดจริงดวยหลากหลายวิธีการ133 ไดแก  

 (1) การเขาถึง (access)หมายถึง การสรางความใกลชิดในการติดตอ ประสานงาน แรงจูงใจ

หรือแรงกดดันตอผูมีอํานาจตัดสินใจในประเด็นหรือผลประโยชนนั้นๆ โดยขึ้นอยูกับจํานวนของตัวแทน

                                                           
132อางใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 136 – 138 และดูคําอธบิายในเรื่องวัฒนธรรมทางความคดิกับการจดัตั้ง         

กลุมผลประโยชนและกลุมกดดัน เพิม่เติมไดใน อภิญญา รตันมงคลมาศ, อางแลว หนา 207-208.   
133สมบัต ิธํารงธัญวงศ, อางแลว หนา221-226 วิสุทธิ โพธิแทน,อางแลว หนา141-142 และ สมชัย ศรีสุทธิยากร,อางแลว  

หนา 9-10. 
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กลุมที่เขาไปมีบทบาทในการตัดสินใจหรือผลักดันในองคกรหรือหนวยงานรัฐนั้นๆ วามีจํานวนมาก

เพียงใด รวมทั้งการที่กลุมสามารถสรางอิทธิพลตอหนวยงานในการสรางความไวใจและความรวมมือใน

การเปนที่ปรึกษาหรือรวมหารือ ซึ่งนําไปสูการเปน “คนใน” ของหนวยงานที่มีบทบาทในการควบคุมหรือ

กําหนดเนื้อหาขอมูลในฐานะแหลงขาว โดยการเขาถึงที่กลาวมานี้ ทําไดหลายวิธี อาทิ การเขาไปมี

ตําแหนงที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ (occupying authority role) โดยการเขาไปเปนกรรมการใน

คณะกรรมการชุดตางๆ ของรัฐในฐานะตัวแทนกลุมและการใหคําปรึกษาแกผูมีอํานาจตัดสินใจของรัฐ 

(consultation) 

 (2) การเขาหาผลักดัน (lobbying) เปนความพยายามของกลุมที่จะใหรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ           

รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวของดําเนินการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเปนไปตามที่กลุมตองการ              

ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี อาทิ  การติดตอพูดคุยอยูเสมอกับผูนําในการตัดสินใจของรัฐ (elite interaction)              

การวิ่งเตนอาชีพ (professional lobbying) ดังที่มีอยูในสหรัฐอเมริการวมไปถึงการปลุกระดม 

(mobilization) ชักจูงใหมหาชนคลอยตามแลวหันมาสนับสนุนการเรียกรองของกลุม   

(3) การกดดัน(exercising pressure)และการสําแดงพลัง(demonstration)ดวยวิธีการตางๆ 

ที่มีลักษณะสรางใหเกิดสถานการณบังคับแกผูมีอํานาจตัดสินใจ โดยทั่วไปมักเห็นรูปแบบของการ

เดินขบวนและการใชความรุนแรง อันเปนวิธีการที่มักมีการนํามาใชเมื่อวิธีการอื่นๆ ใชไมไดผล ทั้งนี้ขอดี

ของวิธีการเหลานี้ คือ การดึงสมาชิกใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมไดโดยตรง ทําใหเกิด

ความรูสึกรวมในการเรียกรองและมีสวนชวยใหการผลักดันนโยบายของรัฐไดรับผลสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นได  

(4) การรณรงคสาธารณะ (public campaigns) และโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda)  เปน

วิธีการที่มุงสูประชาชนโดยหวังผลในเชิงสนับสนุนตอกิจกรรมหรือของกลุม  ซึ่งรูปแบบที่นิยมใชกันมาก 

คือการเผยแพรขอมูลขาวสารดวยการตีพิมพ เผยแพรทางโทรทัศน วิทยุและอินเตอรเนท เปนตนทั้งนี้

การรณรงคสาธารณะแยกได เปน การรณรงคแบบตอเนื่องยาวนานเปนการใหการศึกษาเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคิดเห็นสาธารณะในระยะยาวกับการรณรงคระยะสั้นแบบ “ประเด็นรอน” 

เพ่ือเตือนภัยหรือระงับบางสิ่งบางอยางที่กลุมเห็นวาเปนปญหา โดยหวังพ่ึงกระแสความคิดเห็น

สาธารณะเปนพลังขับเคลื่อนทางการเมือง  



 

 

ภาพที่ 6.4 แสดงกรณีตัวอยางแผนผังแสดงความสัมพันธและเสนทางการผลักดันระหวางกลุม

ผลประโยชนกับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

(5) บริบททางการเมือง 

ชองทาง มีอิทธิพลตอการปกครอง หรือเขาไปผลักดันนโยบายของรัฐไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับบริบททาง

การเมืองหรือโครงสรางโอกาสทางการเมืองเปนสําคัญ ตัวอยางในสหรัฐอเมริกานั้น การที่อํานาจรัฐ

กระจายอยูระหวางสถาบันตางๆ ไดแก 

กลุมตองทําการติดตอสถาบันอํานาจตางๆ กระจายไปดวย แตในประเทศอังกฤษนั้น การตัดสินใจตางๆ 

                                                           
134“Lobbying for a Trillion-Dollar Tax Holiday

URLhttp://www.businessweek.com/magazine/lobbying

แสดงกรณีตัวอยางแผนผังแสดงความสัมพันธและเสนทางการผลักดันระหวางกลุม

ผลประโยชนกับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา134 

บริบททางการเมือง (political context) กลุมผลประโยชนจะมีกิจกรรมเชนใดหรือมี

ชองทาง มีอิทธิพลตอการปกครอง หรือเขาไปผลักดันนโยบายของรัฐไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับบริบททาง

การเมืองหรือโครงสรางโอกาสทางการเมืองเปนสําคัญ ตัวอยางในสหรัฐอเมริกานั้น การที่อํานาจรัฐ

กระจายอยูระหวางสถาบันตางๆ ไดแก ประธานาธิบดี รัฐสภา และศาล รวมไปถึงรัฐบาลมลรัฐ ทําให

กลุมตองทําการติดตอสถาบันอํานาจตางๆ กระจายไปดวย แตในประเทศอังกฤษนั้น การตัดสินใจตางๆ 

Dollar Tax Holiday” ,Retrieved from 

com/magazine/lobbying-for-a-trilliondollar-tax-holiday-09292011-gfx.html
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แสดงกรณีตัวอยางแผนผังแสดงความสัมพันธและเสนทางการผลักดันระหวางกลุม

 

กลุมผลประโยชนจะมีกิจกรรมเชนใดหรือมี

ชองทาง มีอิทธิพลตอการปกครอง หรือเขาไปผลักดันนโยบายของรัฐไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับบริบททาง

การเมืองหรือโครงสรางโอกาสทางการเมืองเปนสําคัญ ตัวอยางในสหรัฐอเมริกานั้น การที่อํานาจรัฐ

ประธานาธิบดี รัฐสภา และศาล รวมไปถึงรัฐบาลมลรัฐ ทําให

กลุมตองทําการติดตอสถาบันอํานาจตางๆ กระจายไปดวย แตในประเทศอังกฤษนั้น การตัดสินใจตางๆ 

gfx.html 
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รวมศูนยอยูที่กระทรวงตางๆ และระบบราชการที่กรุงลอนดอน ดังนั้นกลุมผลประโยชนจึงถือวาการ

เขาถึงขาราชการชั้นผูใหญและรัฐมนตรีเปนชองทางที่สําคัญที่สุด ในขณะที่รัฐสภาหรือสื่อมวลชนเปน

เพียงชองทางเสริมหรือใชแทนเมื่อไมสามารถเขาถึงกระทรวงได 135 

6.3พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน  

พรรคการเมืองกับกลุมผลประโยชน สามารถพิจารณาไดเปน 2 ลักษณะ ทั้งในแงของความ

แตกตางและความสัมพันธกัน กลาวคือ  

6.3.1 ความแตกตาง 

(1) เปาหมาย  จากขอสรุปของ โทมัสบรูเนล (Thomas Brunell)136กลาววา กลุมผลประโยชน

มุงแสวงหาประโยชนทางนโยบายใหไดมากที่สุด ในขณะที่พรรคการเมืองมุงแสวงหาที่นั่งในรัฐสภาให

ไดมากที่สุด สิ่งเหลานี้เปาหมายของการแขงขันมีความหมายสําคัญสําหรับความสัมพันธระหวางกลุม

ผลประโยชนกับพรรคการเมืองนั้น สอดคลองกับแนวคิดของชารล เอเดรียน และ ชารลสเพรสส 

(Charles R. Adrian and Charles Press)137  ที่ไดอธิบายถึงความแตกตางซึ่งมีอยูหลายลักษณะ 

กลาวคือ กลุมผลประโยชนเรียกรองผลประโยชนผานทางพรรคการเมือง โดยไมมีเปาหมายเพ่ือการเขาไป

มีตําแหนงทางการเมืองแตมุงสรางอิทธิพลตอนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้กลุมผลประโยชนยังมี

พ้ืนฐานของผลประโยชนหรือความเปน กลุมกอนในเชิงนโยบายที่คลายคลึงกันมากกวาพรรคการเมือง  

(2) การแสดงบทบาท  ดานภารกิจและบทบาทของพรรคการเมืองที่มากไปกวากลุม

ผลประโยชนนั้นสรุปไดวา ในขณะที่กลุมผลประโยชนมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่มุงผลสําเร็จในการให

ไดมาซึ่งเปาหมายของกลุมตนเปนสําคัญ โดยอาจดําเนินการในรูปแบบกดดันการตอรองรัฐบาล และมัก

แสดงบทบาทเฉพาะชวงเวลาที่มีประเด็นสําคัญอันเกี่ยวของกับผลประโยชนของตนเองเทานั้น138 

(3) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ  พรรคการเมืองจําเปนตองสรางและรวบรวมแรงสนับสนุน

จากกลุมองคกรภาคประชาชนและกลุมผลประโยชนที่หลากหลาย แปรความตองการที่ขัดแยงกันของ

                                                           
135พฤทธิสาน ชุมพล,ม .ร.ว. ,อางแลว,หนา 205 และ 217.  
136 Thomas Brunell, "The Relationship Between Political Parties and Interest Groups: Patterns of Interest Group 

Contributions" Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Boston Marriott 
Copley Place, Sheraton Boston & Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts Retrieved from URL 
http://www.allacademic.com/meta/p66453_index.html 

137อางใน เสนีย คําสุข ใน สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพืน้ฐานทางรัฐศาสตร 
หนวยที่ 1-9, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548),หนา 291.   

138พัฒนะ เรือนใจด,ีกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามคาํแหง,2548),หนา 2. 
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ประชาชนกลุมตางๆ ใหกลายเปนนโยบายที่ลงตัว เลือกและฝกฝนผูลงสมัครรับเลือกตั้งและผูนําทางการ

เมือง นําเสนอคณะทํางานและนโยบายเพ่ือเปนตัวเลือกใหกับประชาชน และหากไดรับเลือกตั้งใหเขาไป

ทําหนาที่ในรัฐสภา พรรคการเมืองจําเปนตองทําหนาที่บริหารบานเมืองและแสดงความรับผิดชอบ

รวมกันในการกระทําของตนเอง139 

6.3.2 ความสัมพันธระหวางกัน 

 (1) การกําหนดนโยบายสาธารณะและการสรางคะแนนนิยม  กลาวคือ กลุมผลประโยชนเปน

ตัวเชื่อมชองวางระหวางผูตัดสินใจทางการเมืองกับปจเจกชนบุคคลในสังคม ซึ่งกลุมผลประโยชนมี

อิทธิพลนอกรัฐสภา (extra-parliamentary influence) ที่เขาไปมีบทบาทในกระบวนการกําหนด

นโยบายของรัฐ โดยเปนกลไกสําคัญในกระบวนการทางการเมืองที่มีความสลับซับซอนในการทําความ

เขาใจตอการตัดสินใจของรัฐในการกําหนดและดําเนินนโยบาย ดวยเหตุที่รัฐบาลจะตองคํานึงถึง

แรงผลักดันอื่นๆ นอกเหนือจากกลุมผลประโยชน จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอคะแนนเสียงเลือกตั้งและ

ตอผลประโยชนของผูสนับสนุนรัฐบาลโดยตรง  

สิ่งเหลานี้เปนเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ทําใหรัฐบาลจําเปนตองหาทางประนีประนอมหรือประสาน

ประโยชน ความตองการตางๆ ที่แขงขันกันอยู เพ่ือเปาหมายในการสรางความยอมรับจากกลุมที่อิทธิพล

สําคัญๆ ของประเทศดังในกรณีของประเทศอังกฤษนั้น พรรคอนุรักษนิยมใหความสําคัญตอกลุมธุรกิจ 

ในขณะที่พรรคแรงงานใหสหภาพแรงงานมีอิทธิพลตอพรรคอยางมาก เปนตน140 

(2) การสนับสนุนการสรางสาขาและเครือขายพรรคการเมือง ตัวอยางเชน ในฟลิปปนสนั้น 

พรรคการเมืองแตละพรรคจะมีกลุมผลประโยชนสนับสนุนอยูทั้งในการเสนอนโยบายการสนับสนุน

กิจกรรมของพรรคและเงินสนับสนุนในการเลือกตั้ง เชน พรรค LabanngDemokratikong Pilipino 

(Struggle/Fight of Democratic Filipinos) ของนางคอราซอน อากีโน (Corazón Aquino) ไดรับการ

สนับสนุนจากกลุม NAJFD (Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy) กลุม

แรงงาน และกลุมนักศึกษา ในขณะที่พรรค Lakas-CMD (Lakas-Christian Muslim Democrats) ของ

                                                           
139 Pippa Norris,”Developments in Party Communications“,Retrieved from URLhttp://www.ndi.org/files/1950_ 

polpart_norris_110105.pdf 
140พฤทธิสาณ ชุมพล ,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 205. 
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นายฟเดล รามอส (Fidel V. Ramos) มีกลุม NUCD (the National Union of Christian Democrats) 

ซึ่งมีเครือขายในหลายประเทศใหการสนับสนุน โดยกลุมผลประโยชนเหลานี้จะแสดงออกอยางชัดเจน141 

(3) การคัดสรรและสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง  ดังจะเห็นไดวาในขณะที่พรรคการเมืองมีการ

คัดเลือกผูสมัครดวยกระบวนการตางๆ ภายในพรรคการเมืองโดยกลุมผลประโยชนถือไดวาเปนตัวแสดง

สําคัญในการสนับสนุนผูสมัครที่เปนตัวแทนของกลุมใหไดรับการคัดสรรเปนผูสมัครของพรรคการเมือง

ในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะความตองการผลักดันใหเกิดนโยบายที่สอดรับกับเปาหมายของกลุมที่เปน

ประเด็นเฉพาะดาน ตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษกลุมตอตานการลาสัตวและกลุมตอตานการทําแทง 

พยายามหาทางใหพรรคคัดสรรผูสมัครที่มีแนวความคิดเดียวกับกลุมและไดพยายามโนมนาวใหพรรค

การเมืองนําประเด็นของกลุมเขาบรรจุในเอกสารนโยบายหาเสียง   

นอกจากนี้แลวยังรวมไปถึงการสนับสนุนการเปนสมาชิก (sponsored membership) คือ การ

สนับสนุนผูมีอํานาจหรือผูที่กลุมคิดวาจะเขาไปมีอํานาจตัดสินใจของรัฐดวยวิธีการตางๆ โดยเฉพาะการ

สนับสนุนในการเลือกตั้งในการใหเงินหรือชวยหาเสียง เปนตน142 ซึ่งแตเดิมนั้น พรรคการเมืองและกลุม

ผลประโยชนจะเนนการใชทรัพยากรในการใหเงินอุดหนุนแกผูลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยผูสมัครจะนําเงินไป

ใชในการติดตอกับผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งในการโฆษณาและวิธีการอื่นๆ แตในปจจุบัน พรรค

การเมืองและกลุมผลประโยชนจะใหทั้งเงินสนับสนุนผูสมัครที่ตนชอบและใชเงินในการสรางอิทธิพลตอ

การเลือกตั้งโดยตรง ปรากฏการณเชนนี้ทําใหการตรวจสอบคาใชจายในการเลือกตั้งเปนไปดวยความ

ยากลําบากมากขึ้น ทั้งยังนําไปสูความกังวลใจวาผูบริจาคและกลุมผลประโยชนอาจจะเขามามีอิทธิพลตอ

นโยบายสาธารณะเกินควร143 

(4) การพัฒนาการ ดวยเหตุที่พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนเปนลักษณะการรวมตัวกัน

ของประชาชนที่มีเปาหมายบางอยางรวมกัน ซึ่งลักษณะหรือรูปแบบของการรวมตัวและการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ อาจมีผลตอการปรับตัวของกลุมที่เกิดขึ้น กลาวคือ การรวมกลุมในชวงแรกเมื่อมีความ

มั่นคงจนจัดตั้งเปนพรรคการเมืองได หากประสบความสําเร็จก็จะพัฒนาเปนพรรคการเมืองที่มีความ

เขมแขง็ แตหากประสบความลมเหลวในการแขงขันเลือกตั้งแลว การรวมตัวนั้นอาจยังคงมีอยูแตพรรค

อาจจะกลายสภาพเปนเพียงกลุมผลประโยชนในทางตรงกันขามการพัฒนาการของกลุมผลประโยชนก็

                                                           
141สีดา สอนศรี และคณะ,พรรคการเมอืงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศึกษาเฉพาะ ประเทศอินโดนีเซีย ฟลปิปนส ไทยและ

มาเลเซีย,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546),หนา 92. 
142วิสุทธิ โพธิแทน,อางแลว หนา 141 
143สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง

วิชาการเร่ือง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ วันที่ 6 ตุลาคม 2547 
ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(กรุงเทพฯ:สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2547),หนา 78. 
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อาจนําไปสูการจัดตั้งพรรคการเมืองไดเชนกัน เมื่อมีการรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนที่ตองเขาไป

เกี่ยวของกับการแสดงบทบาทกดดันทางการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ กลุมเหลานั้นอาจ

พัฒนาขึ้นเปนขบวนการทางการเมืองและสามารถพัฒนาขึ้นเปนพรรคการเมืองได โดยมีนโยบายหรือ

เปาหมายหลักของกลุมผลประโยชนเปนฐานในการจัดทํานโยบายหลักของพรรค  

คําถามทายบทที่ 6  

 (1) กลุมผลประโยชนที่แบงตามลักษณะของการรวมกลุมและการแสดงบทบาทในการดําเนิน
กิจกรรมหรือเรียกรองผลประโยชน มีกี่ประเภทและแตละประเภทมีลักษณะอยางไร  
 (2) กลุมผลประโยชนและพรรคการเมืองมีความแตกตางกันอยางไร  
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วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงแนวคิดและเงื่อนไขของการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเขาใจถึงพัฒนาการและประเด็นการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง 

 

บทท่ี 7 
แนวคิดเรื่องการเลือกต้ังและสิทธิเลือกต้ัง 

po01 
[Type the company name] 

     



 

 
 

90 

7.1 แนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง  
 

การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่พลเมืองเขาไปมีสวนรวมดวย            

การแสดงเจตจํานงตามความตองการและการสนับสนุนดวยการเลือกตัวแทนใหเขาไปทําหนาที่ใน             

การปกครองประเทศ 144  ซึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ถือไดวาการเลือกตั้งเปนกระบวนการที่มีความ

จําเปนในการสงเสริมใหบรรลุเปาหมายหลัก 4  ประการ145 ไดแก  

ประการที่ 1การไดมาซึ่งผูแทนของประชาชนสังคมการเมืองในสมัยใหม ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
จํานวนมากและมีลักษณะเปนสังคมพหุลักษณซึ่งมีความหลากหลายในมิติตางๆ นั้น กลุมของสังคมทุก
กลุมตองสามารถที่จะมีสวนรวมทางการเมืองไดดังนั้นการมีผูแทนเพ่ือเขาไปมีสวนในการตัดสินใจของรัฐ
จึงมีความสําคัญ 

 
 ประการที่ 2การหลอหลอมเจตจํานงและความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนเนื่องจาก           
การเลือกตั้งจะมีผลชวยในการการสราง  “เจตจํานงรวม”  ทางการเมืองขึ้นภายใตความเปนพหุลักษณ
ของสังคมซึ่งความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของประชาชนในการใชสิทธิ
เลือกตั้งและการยอมรับผลการเลือกตั้ง 
 

ประการที่ 3การสรางความชอบธรรมใหแกผูปกครองกลาวคือ ในรัฐเสรีประชาธิปไตยถือวา
อํานาจรัฐมีที่มาจากประชาชนดังนั้นเมื่อผูปกครองมาจากการเลือกตั้งที่เปนไปตามเงื่อนไขพ้ืนฐานที่
ประชาชนมีโอกาส  “เลือกสรร” ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดแขงขันกันอยางเสรียอมถือวาผูปกครองมีที่มา
โดยความชอบธรรมในทางตรงกันขามกับรัฐที่ปกครองในระบบเผด็จการหรือในระบบที่มีพรรคการเมือง         
พรรคเดียวแมวาจะมีการเลือกตั้งแตผูสมัครรับเลือกตั้งถูกกําหนดโดยพรรคการเมืองที่คุมอํานาจรัฐและ
ประชาชนมีสภาพถูกบังคับใหไปเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในลักษณะเชนนี้ยอมถือวาผูปกครองที่ไดมาจาก
การเลือกตัง้เชนนั้นไมมีความชอบธรรม 
 
 ประการที่ 4การควบคุมการใชอํานาจรัฐเนื่องจากการเลือกตั้งเปนเทคนิคประการหนึ่งในการ
ควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยประชาชนไดรับโอกาสในการลงคะแนนเสียงเพ่ือเปลี่ยนแปลงตัวผูแทนเมื่อ
ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลง ที่นําไปสูการคัดเลือกครั้งใหมซึ่งคะแนนเสียงของ 
ผูไปใชสิทธิยอมเปนปจจัยชี้ขาดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่
บริหารประเทศ 

                                                           
144ธโสธร ตูทองคํา ใน สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองไทย หนวยที่ 1-8,(นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548),หนา 535. 
145วรเจตนภาคีรัตน ,” การเลอืกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตย “, Retrieved from URL www.nccc.go.th/constitution/News 

Upload/ 39_1_acharnvorachet01.doc 
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อยางไรก็ดี เมื่อการเลือกตั้งเปนกระบวนการที่เนนย้ําถึงการแสดงออกทางการเมืองของพลเมือง

ในการกําหนดผูดํารงตําแหนงสาธารณะแลว สถานะหรือการกําหนดวาใครคือพลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้ง

จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญ  โดยการใหสิทธิเลือกตั้ง (Franchise) นั้น เปนการที่รัฐใหสิทธิทางการ

เมืองแกประชาชน 146ซึ่งถือเปนหนึ่งในรูปแบบของสิทธิทางการเมือง (political rights)อันเปนลักษณะ

สําคญัของประชาธิปไตยที่แทรกอยูในสถาบันทางการเมือง 147 

ปจจุบันการใหสิทธิเลือกตั้งอยูภายใตการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ในเนื้อหาสวนหนึ่งของขอ 21 ที่ไดกําหนดให

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนในรัฐบาลของประเทศตนจะเปนโดยตรงหรือโดยผานทางผูแทนซึ่งไดเลือกตั้งโดย

อิสระและเจตจํานงของประชาชนจะตองเปนมูลฐานแหงอํานาจของรัฐบาลเจตจํานงนี้จะตองแสดงออก

ทางการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาและอยางแทจริงซึ่งอาศัยการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาคและการ

ลงคะแนนลับหรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอยางอื่นทํานองเดียวกัน148 

จากแนวทางขางตนไดนํามาสูการสรางแนวปฏิบัติในการจัดการการเลือกตั้งที่มุงเนนใหเกิด              

อยางนอย 2 แนวทาง กลาวคือ  

แนวทางที่ 1การเลือกตั้งอยางมีทางเลือก หมายถึง การเปดโอกาสใหมีผูสมัครหลากหลาย ทั้งที่

เปนบุคคลหรือพรรคการเมือง ในมิติของจํานวนผูสมัครและความคิดเห็นในดานตางๆ เพ่ือใหผูเลือกตั้งได

พิจารณาเลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ดีที่สุดเพื่อใหเขาไปทําหนาที่ในฐานะผูแทนของตน 

แนวทางที่ 2การเลือกตั้งอยางไมมีการคดโกงหรือการทุจริต หมายถึง การเลือกตั้งจะ ตอง

เปนไปตามเจตนารมณหรือความตองการของประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งโดยแท ซึ่งหากมี การทุจริตดวย

ประการใดๆ ยอมถือวาเปนการบิดเบือนเจตจํานงของผูใชสิทธิเลือกตั้ง 

อนึ่ง ในกระแสของประชาธิปไตยนิยมในปจจุบัน จากการสํารวจวิเคราะหของฟรีดอม เฮาส 

(Freedom House)149ซึ่งเปนองคกรเอกชนนานาชาติอันมีบทบาทในการศึกษาเรื่องเสรีภาพของประเทศ

                                                           
146”Parliamentary Constituencies in the unreformed House “, Retrieved from URL 

http://www.election.demon.co.uk/prereform.html 
147วิสุทธิ์ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 36. 
148กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ,ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน,(กรุงเทพฯ :กระทรวงการ

ตางประเทศ,2551),หนา 26. 
149ดูขอมลูเพิ่มเติมไดที่ http://www.freedomhouse.org 
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ตางๆ ทั่วโลกนั้น ไดใชกระบวนการเลือกตั้ง (electoral process) ในฐานะรูปแบบหนึ่งของสิทธิทาง

การเมืองเพ่ือการจําแนกกลุมประเทศที่มีระดับเสรีภาพแตกตางกันไป ไดแก  

(1) ประมุขของรัฐ  หัวหนารฐับาล หรือผูมีอํานาจปกครองในชื่ออื่นๆ มาจากการเลือกตั้งที่อิสระ
และเที่ยงธรรมหรือไม  

(2) ผูแทนราษฎรทั้งหลายมาจากการเลือกตั้งที่อิสระและเที่ยงธรรมหรือไม 
(3) มีกฎหมายเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมและใหโอกาสในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอยาง เทาเทียม

กัน มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งอยางเปนธรรมหรือไม 
 
นอกจากนี้แลว ในการจัดแบงกลุมประเทศประชาธิปไตยในระดับตางๆ ที่ถูกจัดกลุมวาเปน 

“ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง (electoral democracy)” โดยมีเกณฑขั้นต่ําในการพิจารณา150 ดังนี้  

(1) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผูนําที่มีอํานาจทั้งหลายไดอยางเสรีจากผูสมัครหรือ
กลุมผูสมัครที่เขาแขงขันกัน โดยผูสมัครทั้งหมดไมไดถูกกําหนดจากรัฐบาล 
 (2)ผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาถึงขอมูลขาวสารทั้งหลายเกี่ยวกับผูสมัครและนโยบายของผูสมัคร 

(3) ผูเลือกตั้งสามารถเลือกไดอยางเสรีโดยปราศจากการกดดันจากผูมีอํานาจของรัฐ 
(4) ผูสมัครทั้งหลายสามารถรณรงคหาเสียงเลือกตั้งไดโดยเสรีปราศจากการคุกคาม 
 
ดานแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งนั้น แบงออกไดเปน 3 กลุมทฤษฎี151 ไดแก  

(1) ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (natural right theory) มีความเห็นวาบุคคลมีความ เสมอภาค

กันตามธรรมชาติและมีความสนใจในกิจการสาธารณะเทาเทียมกันจึงมีสิทธิทางการเมืองเชนเดียวกัน 

(2) ทฤษฎีศีลธรรม (ethical theory) เช่ือวาการมีสิทธิหรือมีสวนรวมในการปกครองนั้นเปน

สาระ สําคัญในการที่จะสงเสริมความเจริญของปจเจกบุคคลแตละคนในสังคมดังนั้นจึงควรใหสิทธิอยาง

กวางขวาง 

(3) ทฤษฎีกฎหมาย (legal theory)เช่ือวาการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเปนผูไดรับสิทธิทาง

การเมืองซึ่งมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว 

                                                           
150วิสุทธิ์ โพธิแทน ,อางแลว หนา 43-47.  
151ศักดิ์ ไทยวัฒน อางใน ดาํรงคศักดิ์ ยอดทองด,ีชองไมประสงคจะลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง : ศึกษาเจตนารมณของผูราง

กฎหมายกับพฤติกรรมการใชสิทธขิองผูเลือกตั้ง,(วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545),
หนา 21. 
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 จากทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 3 กลุมที่ไดกลาวมานั้น ไดปรากฏเปนรูปธรรมในการกําหนดเปนแนวทาง

ในการให ไดเปน 2 รูปแบบ152 ดังนี้   

 รูปแบบที่ 1แนวคิดเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิ (right)  แนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจาก

แนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ของ ชองค ชารค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 153 

นักปรัชญาชาวสวิสเซอรแลนด ซึ่งถือวาการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิสวนบุคล สงผลใหปจเจกบุคคลผู

มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตัดสินใจเองไดวาจะไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ไดโดยเสรี

และปราศจากสภาพบังคับใดๆ ซึ่งการไมไปใชสิทธิไมถือเปนความผิดหรือไมถูกลงโทษใดๆ ในปจจุบัน

ประเทศสวนใหญยึดหลักการนี้ที่ใหถือวาการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิสวนบุคคล  

รูปแบบท่ี 2แนวคิดเรื่องการเลือกตั้งเปนหนาที่ (duty) เปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิด

เรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของชาติจาก เอมานูเอล โจเซฟ ซีเอเย (Emmanuel JosephSieyès)154นัก

ปฏิวัติชาวฝรั่งเศส ซึ่งถือวาผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ตองไปใชสิทธิเลือกตั้งเมื่อมีการกําหนดใหมีการ

เลือกตั้ง โดยไมเกี่ยวของกับความสมัครใจหรือไมสมัครใจ แตเปนเงื่อนไขบังคับทางกฎหมายและหากไม

ไปใชสิทธิเลือกตั้งถือเปนการละเวนการทําหนาที่ หรืออาจถือเปนการกระทําความผิด ซึ่งอาจมีการ

กําหนดบทลงโทษหรือเปนเหตุใหเสียสิทธิทางการเมืองบางประการขึ้นอยูกับบทบัญญัติตามกฎหมายใน

แตละประเทศ  

7.2 รูปแบบของสิทธิเลือกตั้ง  
 

(1) สิทธิเลือกตั้งเปนการท่ัวไป (Universal suffrage)หมายถึง การที่พลเมืองทุกคนในรัฐนั้นมี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไมถูกจํากัดหรือกีดกันไมใหสิทธิเลือกตั้งโดยเงื่อนไขหรือขอพิจารณาทางการเมือง 

                                                           
152ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ดํารงคศกัดิ์ยอดทองด,ีอางแลว. 
153รุสโซ (Rousseau) ไดเสนอแนวคิดของเขาในหนังสือเรื่อง “The Social Contract” หรือสัญญาประชาคม ในป ค.ศ.  1762 

ซึ่งเปนผลงานสําคัญในการวางรากฐานของความจําเปนในการสรางความชอบธรรมใหแกอํานาจปกครอง โดยชี้ใหเห็นวาผูปกครองควร
ตระหนักถึง สิทธิบางประการที่ผูอยูใตปกครองหรือประชาคมไดยอมสละไป เพื่อใหมอบหมายใหผูปกครองทําหนาที่สรางความปลอดภัยใน
สิทธิและเสรีภาพของประชาคม ดังนั้นอํานาจแทจริงของผูปกครองยอมมาจากประชาคมนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนควรจะเปนผูที่ใชสิทธิของ
ตนเลือกผูปกครองขึ้นมา  อานเพิ่มเติมไดใน วิภาดา กิตติโกวิท (แปล),สัญญาประชาคม หลักแหงสิทธิทางการเมือง:วาดวยบอเกิดและ
พื้นฐานระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ,(กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2550). 

154ซีเอเย (Sieyès) ไดเสนอแนวคิดไวในเอกสาร เรื่อง Qu'est-ce que le tiers-état? หรือ ชาติที่สามคืออะไรที่เผยแพรในป            
ค.ศ. 1789 เนื้อหาสําคัญของเอกสารฉบับนี้ เขาไดเสนอวา “แมประเทศหรือรัฐจะประกอบดวยประชาชนะ แตแทจริงแลวการที่ประชาชนมา
อยูรวมกันเชนนั้นทําใหเกิด “สภาวะความเปนชาต”ิ ขึ้น เปนเอกเทศจากประชาชนของประเทศนั้น ที่แมจะเสียชีวิตไปแลวแตชาติก็ยังคงอยู 
ดังนั้นประชาชนแตละคนในรัฐหนึ่งจึงเปนทั้งผูที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยและเปนผูใตอํานาจอธิปไตย ซึ่งมอบไวใหแกสังคมและสังคมอาจ
มอบอํานาจนี้ใหใครเปนผูแทนและใชอํานาจนี้ก็ได แตตองอยูภายใตการควบคุมของสมาชิกในสังคม” อานเพิ่มเติมไดใน วิษณุ เครืองาม,
กฎหมายรัฐธรรมนูญ,(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพนิติบรรณาการ,2530),หนา 218-220. 
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เศรษฐกิจ สังคม เพศ ภาษา ศาสนา ชาติพันธุ รายได จํานวนภาษีที่เสีย ระดับการศึกษา อาชีพและ

ความคิดทางการเมือง เปนตน155 

ภาพที่ 7.1 แสดงตราไปรษณียากรเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปแหงการประกาศใหมีสิทธิเลือกตั้ง                     

เปนการทั่วไป ประเทศนิวซีแลนด (ค.ศ.1893-1968)156 

 

(2) สิทธิเลือกตั้งอยางเสมอภาค (Equal suffrage)ในบางครั้งถูกนําไปใชรวมกับสิทธิเลือกตั้ง
เปนการทั่วไป แตในความหมายของสิทธิเลือกตั้งรูปแบบนี้ก็คือ การที่ประชาชนในฐานะผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไดรับความสําคัญและการยอมรับโดยเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงรายได ความ มั่งคั่งและสถานภาพทาง
สังคม ซึ่งหลักการทั่วไปของความเสมอภาคคือ การกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมีคะแนนเสียง
เทากัน หรือ หลักการหนึ่งเสียงหนึ่งคน (one man one vote) นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงกระบวนการ
เลือกตั้งทุกขั้นตอน ตั้งแตการสมัครรับเลือกตั้ง  การเตรียมการเลือกตั้ง การณรงคหาเสียง การนับ
คะแนน และการแบงสรรที่นั่งในรัฐสภา  

(3) สิทธิเลือกตั้งของสตรี (Women's suffrage) เปนสิทธิเลือกตั้งที่ผูหญิงสามารถลงคะแนน

เสียงไดเทาเทียมกับผูชาย อันเปนเปาหมายของผูเรียกรองสิทธิเลือกตั้ง (suffragists)และผูสนับสนุน

การขยายสิทธิเลือกตั้งใหแกผูหญิง(suffragettes)โดยในป ค.ศ. 1756 ลิเดีย  แชปปน ทารฟ (Lydia 

Chapin Taft) เปนผูหญิงคนแรกที่เปนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงอยางถูกตองตามกฎหมายเปนคนแรกใน

ประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นยังอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ157 และในเวลาตอมา

ไดมีการใหสิทธิเลือกตั้งแกผูหญิงขยายไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ดังตัวอยางตามตารางที่ 7.1 

 

                                                           
155สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร (พิมพครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ:สาํนักพมิพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),หนา 201. 
156”NEW ZEALAND - CIRCA 1968: A stamp New Zealand honoring 75th Anniversary of Universal Suffrage,circa 

1968“,Retrieved from URL http://www.canstockphoto.com/75th-anniversary-of-universal-suffrage-5242828.html 
157ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน “Women's Suffrage Movement in the United States”, Retrieved from URL http://www. 

suite 101.com/content/womens-suffrage-movement-in-the-united-states-66993 
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ตารางที่ 7.1 แสดงพัฒนาการใหสิทธิเลือกตั้งแกผูหญิงในประเทศตางๆ 158 

ประเทศ ปที่มีการใหสิทธิเลือกตั้งแกผูหญิง (ค.ศ.) 
นิวซีแลนด 1893 
ออสเตรเลีย 1902 
แคนาดา 1918 
เยอรมัน 1919 
สวีเดน 1919 
สหรัฐอเมริกา 1920 
สหราชอาณาจักร 1928 
สเปน 1931 
ฝรั่งเศส 1944 
อิตาลี 1945 
ญ่ีปุน 1945 
สวิสเซอรแลนด 1971 

 
แมวาการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง (eligible voter) จะใชหลักเกณฑที่เสมอภาคกัน 

แตความสําคัญของการคัดสรรหรือเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงสาธารณะนั้น จําเปนตองคํานึงถึง

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังตอไปนี้159 

 (1) ความเปนพลเมืองของประเทศ (citizenship) ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองเปนผูมีสัญชาติตาม

กฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งถือวาในการเลือกตั้งตําแหนงตางๆ เปนสิ่งสําคัญทางการปกครอง 

พลเมืองของประเทศเทานั้นจึงควรมีสิทธิในการกําหนดการดํารงอยูหรือการพัฒนาของประเทศ บนฐาน

คิดที่เชื่อวาความเปนเจาของประเทศของพลเมืองจะมีความหวงใยและรักษาผลประโยชนของชาติใหมาก

ที่สุด  

 (2) ความเปนผูมีสํานึกรู (maturity)  คุณสมบัตินี้อางอิงตามขอมูลทางการแพทยหรือทาง

จิตวิทยาวาระดับอายุเทาใดจึงจะมีวุฒิภาวะหรือวัยวุฒิเพียงพอในการรูจักใชเหตุผลและความผิดชอบชั่วดี 

เนื่องจากการตัดสินใจเลือก “ผูแทน” จําเปนตองใชวิจารณญาณและการพิจารณาจากหลายๆ ปจจัย

                                                           
158Larry Johnston,Politics : An introduction to the modern democratic state2nd ed.,(Peterborough, Ontario : 

Broadview Press, 2001),p.338. 
159วิสุทธิ์ โพธิแทน,อางแลว หนา 55-56. 
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เพ่ือใหไดผูแทนที่ดีที่สุด โดยทั่วไปมีการกําหนดอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งเริ่มตนที่ 18-21 ป ขึ้นอยูกับ         

การกําหนดในแตละประเทศ  

 (3) การอยูในเขตเลือกตั้ง (residence) ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีชื่อระบุในทะเบียนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปนระยะเวลาตามที่กฎหมายของแตละประเทศกําหนด เชน 90 วัน 180 วัน 

หรือ 1 ป เปนตน ซึ่งเปนขอกําหนดเพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดมีเวลาเพียงพอที่จะเชื่อไดวามีความรูจัก

ผูสมัครในเขตเลือกตั้งของตน อีกทั้งยังเปนประโยชนตอการดําเนินการจัดการการเลือกตั้งเพ่ือใหสามารถ

ทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดทันเวลาและถูกตอง รวมทั้งเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการใชสิทธิเลือกตั้ง

และการบริหารจัดการเลือกตั้ง 

 (4) การไมเปนผูวิกลจริตฟนเฟอน (not being insane)หลักเกณฑนี้กําหนดขึ้น เนื่องจากเห็น

วา ผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนถือเปนผูมีสภาพจิตใจไมปกติและขาดความความสามารถในการใชดุลยพินิจ

ดังเชนบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งอาจสงใหเกิดการใชสิทธิที่ไมเปนไปตามเจตจํานงที่แทจริงของบุคคลผูนั้น 

ทั้งอาจยังสงผลตอการดําเนินการจัดการเลือกตั้งที่อาจเปนไปดวยความไมเรียบรอยได 

 (5) การไมอยูระหวางการถูกลงโทษจําคุก (not being a convict of serious crime)เปน

ขอกําหนดที่เห็นวาผูที่อยูในระหวางการถูกลงโทษจําคุกเปนเวลาหลายปแสดงใหเห็นวาเปนอาชญากรผู

ละเมิดกฎหมายหรือกอความเดือดรอนใหแกสังคม เพ่ือปองกันไมใหใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความ

เสียหายตอสังคม 

ทั้งนี้ การยกเวนหรือตัดสิทธิเลือกตั้ง(disfranchisement/disenfranchisement)หมายถึง การ

ไมให การเพิกถอนหรือยกเวนสิทธิเลือกตั้งแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใด อาจเกิดขึ้นไดทั้งโดยกฎหมาย 

การขมขู รวมไปถึงการกระทําที่ไมมีเหตุผลใดๆ อันเปนอุปสรรคตอการแสดงออกของผูลงคะแนนเสียง

ทั้งเปนผลมาจากการใชอํานาจทางการเมืองและการลงโทษทางอาญา160 

7.3 ประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้ง161  
 

(1) การเลือกตั้งทางตรงและทางออม (direct and indirect elections)  เปนประเด็นปญหา

ที่มี ขอถกเถียงกันเพ่ือแสวงหาแนวทางที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดในการไดมาของตัวแทน ดังจะเห็นไดจาก

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการเลือกตั้ง เชน ในระยะเริ่มแรกของระบอบประชาธิปไตยในอเมริกา ผูคน
                                                           

160ดูกรณีตัวอยางและคาํอธบิายในมติิทางกฎหมายไดจาก ธงทอง นิพัทธรจุิ,การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา 
: ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง,วิทยานิพนธนติิศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552. 

161G.A. Jacobsen and M.H. Lipman อางใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ,หลักรัฐศาสตร,(กรุงเทพฯ:บพิธการพิมพ,2549),หนา         
220-223. 
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สวนใหญมีความเช่ือวาหากใหประชาชนเปนผูตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งเองทั้งหมดอาจจะไดผูแทนหรือ

ผูนําที่ไมมีคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงที่มีความสําคัญอยางตําแหนงประธานาธิบดีจึงใหมีการ

เลือกตั้งทางออมหรือ คณะผูเลือกตั้ง (electoral college) ในการทําหนาที่เลือกแตอยูบนพ้ืนฐานของ

ระดับความนิยมในแตละรัฐนั้นเปนสําคัญ ในขณะที่ฝรั่งเศสชวงสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ.1946-1958) 

ประธานาธิบดีและสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางออม ซึ่งไดมีการแกไขภายหลังเขาสูสาธารณรัฐ

ที่ 5  (ค.ศ.1958 – ปจจุบัน) ใหตําแหนงประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เปนตน 

 (2) ประเภทของตําแหนงที่มาจากการเลือกตั้ง (types of offices) การกําหนดตําแหนงที่

ตองมาจากการเลือกตั้งนั้น มีความสัมพันธกับปจจัยในเรื่องการใชอํานาจหนาที่ซึ่งตําแหนงตางๆ เชน 

ผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่นในชื่อเรียกตางๆ หรือที่ถูกกําหนดใหเปน “ตําแหนงสาธารณะ (public 

office)” ตัวอยางในสหรัฐอเมริกานั้นมีความเชื่อวาภายใตระบอบประชาธิปไตยนั้น ตําแหนงที่เกี่ยวของ

กับการเมืองหรือภารกิจสาธารณะควรตองมาจากการเลือกตั้งทุกตําแหนง  

 (3) จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง (number of candidates) ในประเทศประชาธิปไตยโดยทั่วไป

ยังไมไดมีการจํากัดจํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยลักษณะการจัดการตอการมีผูสมัครเปนจํานวนมาก

ที่อาจนํามาสูการไมไดรับคะแนนเสียงเด็ดขาดนํามาสูการจัดระบบการเลือกตั้งแบบสองรอบ สวนบาง

ประเทศที่อยูภายใตการปกครองแบบอํานาจนิยมหรือระบบพรรคเดียวมักจะมีเงื่อนไขทางการเมือง

บางอยางที่ทําใหมีผูลงสมัครเปนจํานวนนอยหรือมักพบวามีเพียงผูสมัครจากพรรคการเมืองที่ผูกขาด

อํานาจเทานั้นที่สงผูสมัครลงรับการเลือกตั้ง  

 (4) บัตรเลือกตั้ง (ballot)ในชวงแรกของการเลือกตั้งชวงตนศตวรรษที่ 19 ใชวิธีการที่ผูมีสิทธิ

เลือกตั้งตองใหคณะกรรมการการเลือกตั้งขานชื่อทั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งและชื่อผูสมัครที่บุคคลนั้นเลือกดวย

เสียงอันดัง โดยอยูบนฐานความคิดที่วาการเลือกตั้งเปนกิจกรรมสาธารณะที่ควรเปดเผย ซึ่งนําไปสู

ปฏิกิริยาตางๆ จากกลุมสนับสนุนของผูลงสมัครที่สรางความกดดันใหแก ผูลงคะแนนเสียง ทําใหในเวลา

ตอมาไดมีการพัฒนาการออกเสียงเลือกตั้งมาเปนรูปแบบทางลับ (secret ballot) ครั้งแรกในประเทศ

ออสเตรเลียในป ค.ศ.1856 ที่มีชื่อเรียกวา “การลงคะแนนเสียงแบบออสเตรเลีย (Australian ballot)” 

หรือ “การออกเสียงแบบวิคตอเรีย (Victorian ballot)”162 อันมีเปาหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงการขมขูหรือติด

สินบน รวมทั้งสรางใหเกิดเอกสิทธ์ิทางการเมือง (political privacy) แกผูใชสิทธิที่มาจากความตั้งใจที่

                                                           
162อนันตชัย เลาหะพันธุ ,ประวัติศาสตรออสเตรเลียสมัยอาณานิคม ค.ศ.1788-1901,(กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ,2551),

หนา 176-177 และ253  และดูประวัติศาสตรของการเลือกตั้งและวิวัฒนาการของบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติมไดที่ Douglas W.Jones  , ” A Brief 
Illustrated History of Voting“,Retrieved from URL http://www.cs.uiowa.edu/~jones/voting/pictures/ 



 

 

แทจริง ที่มีการจัดพิมพบัตรลงคะแนนลับโดยทางราชการ และมีการพิมพรายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งหมดเพ่ือใหผูใชสิทธิไดทําเครื่องหมายหรือกาชื่อผูสมัครที่ตองการเลือก  

นอกจากนี้ยังมีการเวนชองวางสําหรับใหผูลงคะแนนเขียนชื่อบุคคลอื่นที่อยูนอกเหนือจากที่

ไวในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเจาหนาที่จะไดแจกจายใหกับผูมีสิทธิลงคะแนนณ ที่เลือกตั้ง ทั้งนี้การลงคะแนน

เสียงทางลับมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามระบบการเลือกตั้งในแตละประเทศ ซึ่งสวนใหญจะใชกระดาษที่

มีชองวางใหผูใชสิทธิเลือกตั้งไดทําเครื่องหมายลงคะแนน

ลงคะแนนเลือก จากนั้นก็จะหยอนบัตรที่ทําเครื่องหมายแลวลงในกลองที่มีความมิดชิดเพ่ือนําไปนับ

คะแนนตอไป  

อยางไรก็ดี รูปแบบบัตรเลือกตั้งออสเตรเลียดังที่ไดกลาวมา ไดถูกนํามาเปนแบบและปรับใชใน

การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาตั้งแตป ค

นํารูปแบบการลงคะแนนเสียงทางลับมาใชเปนที่รูจักในชื่อ 

พิมพชื่อผูลงสมัครตามตําแหนงที่สมัครรับเลือกตั้ง 

เลือกตั้งอีกแบบหนึ่ง คือ บัตรเลือกตั้งแบบอินเดียนา

ผูสมัครเปนรายพรรค (party-column ballot

ภาพที่ 7.2 แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐแมสชาซูเซส 

                                                           
163จรูญ สุภาพ,สารานุกรมรัฐศาสตร
164”Ballot without party symbols, Upton, Massachusetts
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แทจริง ที่มีการจัดพิมพบัตรลงคะแนนลับโดยทางราชการ และมีการพิมพรายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งหมดเพ่ือใหผูใชสิทธิไดทําเครื่องหมายหรือกาชื่อผูสมัครที่ตองการเลือก   

นอกจากนี้ยังมีการเวนชองวางสําหรับใหผูลงคะแนนเขียนชื่อบุคคลอื่นที่อยูนอกเหนือจากที่

ไวในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเจาหนาที่จะไดแจกจายใหกับผูมีสิทธิลงคะแนนณ ที่เลือกตั้ง ทั้งนี้การลงคะแนน

เสียงทางลับมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามระบบการเลือกตั้งในแตละประเทศ ซึ่งสวนใหญจะใชกระดาษที่

มีชองวางใหผูใชสิทธิเลือกตั้งไดทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ตองการ

เลือก จากนั้นก็จะหยอนบัตรที่ทําเครื่องหมายแลวลงในกลองที่มีความมิดชิดเพ่ือนําไปนับ

อยางไรก็ดี รูปแบบบัตรเลือกตั้งออสเตรเลียดังที่ไดกลาวมา ไดถูกนํามาเปนแบบและปรับใชใน

งแตป ค.ศ. 1888 ในการเลือกตั้งที่มลรัฐ แมสชาซูเซส ซึ่งเปนรัฐแรกที่

นํารูปแบบการลงคะแนนเสียงทางลับมาใชเปนที่รูจักในชื่อ “Massachusetts ballot”เปนบัตรเลือกตั้งที่

พิมพชื่อผูลงสมัครตามตําแหนงที่สมัครรับเลือกตั้ง (office-block ballot) ดังภาพที่ 

เลือกตั้งอีกแบบหนึ่ง คือ บัตรเลือกตั้งแบบอินเดียนา(Indiana ballot) ซึ่งเปนบัตรเลือกตั้งที่พิมพชื่อ

column ballot)163 ดังภาพที่ 7.3  

แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐแมสชาซูเซส “Massachusetts ballot”164 

 

สารานุกรมรัฐศาสตร,(พิมพครั้งที่ 5),(กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช,2535),หนา 24-25.
Ballot without party symbols, Upton, Massachusetts“,Retrieved from URL http://americanhistory.si.edu/vote/ 
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แทจริง ที่มีการจัดพิมพบัตรลงคะแนนลับโดยทางราชการ และมีการพิมพรายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้ง

นอกจากนี้ยังมีการเวนชองวางสําหรับใหผูลงคะแนนเขียนชื่อบุคคลอื่นที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุ

ไวในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเจาหนาที่จะไดแจกจายใหกับผูมีสิทธิลงคะแนนณ ที่เลือกตั้ง ทั้งนี้การลงคะแนน

เสียงทางลับมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามระบบการเลือกตั้งในแตละประเทศ ซึ่งสวนใหญจะใชกระดาษที่

เลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ตองการ

เลือก จากนั้นก็จะหยอนบัตรที่ทําเครื่องหมายแลวลงในกลองที่มีความมิดชิดเพ่ือนําไปนับ

อยางไรก็ดี รูปแบบบัตรเลือกตั้งออสเตรเลียดังที่ไดกลาวมา ไดถูกนํามาเปนแบบและปรับใชใน

ในการเลือกตั้งที่มลรัฐ แมสชาซูเซส ซึ่งเปนรัฐแรกที่

เปนบัตรเลือกตั้งที่

ดังภาพที่ 7.2 และบัตร

ซึ่งเปนบัตรเลือกตั้งที่พิมพชื่อ

25. 
Retrieved from URL http://americanhistory.si.edu/vote/ 
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ภาพที่ 7.3 แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐอินเดียนา“Indiana ballot”165 

 

(5) การกําหนดชวงระยะเวลาในการเลือกตั้ง (frequency and time of election)  โจทย
สําคัญคือการเลือกตั้งควรเปนกระบวนการที่จัดขึ้นใหมีความเหมาะสมตอการที่จะไดมาซึ่งผูที่ไดรับการ
เลือกตั้งจะสามารถเขามามีอํานาจหนาที่ในการควบคุมใหเกิดผล ซึ่งไมควรมีระยะเวลาที่สั้นหรือมีการ
เลือกตั้งบอยจนไมสามารถทํางานไดเนื่องจากเปลี่ยนผูดํารงตําแหนงหรือนโยบายบอยจนเกินไป 
โดยทั่วไปความถี่และระยะเวลาในการเลือกตั้งเปนไปตามการกําหนดวาระดํารงตําแหนงนั้นๆ เชน 4-5 ป 
ในขณะที่ระบบรัฐสภาใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีในการยุบสภาซึ่งนํามาสูการจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
กอนกําหนดระยะเวลาครบวาระตามตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน  

 (6) การบริหารงานเลือกตั้ง (administration of election) โดยทั่วไปการจัดการการเลือกตั้ง

เกี่ยวของกับการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหแกองคกรหรือบุคคลและวิธีการดําเนินการใน

การจัดการเลือกตั้งทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดใหมีการลงคะแนน

และนับคะแนนเสียง ไปจนถึงการประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งในแตละประเทศตางมีแนวทาง

บริหารจัดการที่แตกตางกันออกไป เชน หลายประเทศในยุโรปเปนการบริหารจัดการแบบรวมศูนยโดย

กําหนดใหการจัดการเลือกตั้งอยูภายใตการกํากับดูแลของผูที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนกลาง ในขณะที่

สหรัฐอเมริกากระจายอํานาจใหมลรัฐและทองถิ่นเขามามีหนาที่ในการจัดการการเลือกตั้ง  

 (7) การปองกันการกระทําทุจริตการเลือกตั้ง (prevention of corrupt practices) การ

กระทําความผิดในการเลือกตั้ง เชน การติดสินบน การขมขู การลงคะแนนซ้ํา และการใชสิทธิลงคะแนน

แทน เปนสิ่งที่ถูกระบุวาเปนความผิดตามกฎหมายในแตละประเทศ  ซึ่งการกระทําความผิดดังกลาวจะมี

การกําหนดบทลงโทษตั้งแตปรับ จําคุก ตัดสิทธิทางการเมืองในลักษณะตางๆ  

                                                           
165“Indiana ballot”,Retrieved from URL http://www.gutenberg.org/files/38014/38014-h/38014-h.htm 
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 (8) ปญหาการไมไปใชสิทธิ (problems of nonvoting) ในเรื่องระดับหรืออัตราการไปใชสิทธิ

เลือกตั้งของประชาชนในแตละประเทศมีสัดสวนที่แตกตางกันไป ประเทศที่มีการใชสิทธิมาก ไดแก กลุม

ประเทศแสกนดิเนเวีย (นอรเวย สวีเดน เดนมารก)และอังกฤษ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาบางชวงเวลามี

อัตราการไปใชสิทธิเลือกตั้งคอนขางนอย เหตุผลมาจากคนกลุมนอยในบางรัฐเห็นวาการไปลงคะแนน

เสียงของพวกเขาไมมีผลตอการเลือกตั้งหรือปจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ เชน ความรูสึกเบื่อหนายจาก

การเลือกตั้งบอยครั้งเกินไป ประกอบกับความไมเชื่อถือหรือไมพอใจในการทํางานของรัฐบาลหรือผูแทน

ไดกระตุนใหประชาชนหันมาใหความสนใจกับการแสดงออกทางการเมืองโดยตรงมากขึ้น เชน การ

รวมกลุมประทวงและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน  

 (9) การบังคับใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง (compulsory voting) การบังคับใชไปใชสิทธิเลือกตั้งถือ

ไดวามีอยูโดยทั่วไป ที่บุคคลจะตองไปใหสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งลักษณะเชนนี้ถือไดวา

เปนการเปลี่ยนจากสิทธิเลือกตั้งในฐานะที่เคยเปนสิทธิทางการเมืองใหกลายเปนหนาที่ตามกฎหมายที่

กําหนดโดยรัฐ  ซึ่งจากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2548 มีจํานวน  32 ประเทศทั่วโลกที่มีการบังคับให

ประชาชนใชไปสิทธิเลือกตั้ง โดยประเทศเบลเยียม ถือเปนประเทศที่มีความเกาแกที่สุดในการใชบังคับใช

สิทธิเลือกตั้ง โดยไดมีการกําหนดตั้งแต ค.ศ.1892 สําหรับผูชาย และในป ค.ศ. 1949 สําหรับผูหญิง ซึ่ง

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกปรับเปนเงินจํานวนไมมากนัก และหากไมไปใช

สิทธิมากกวา 4 ครั้งก็จะสูญสิทธิในการเลือกตั้งเปนเวลา 10 ป ทั้งนี้ผูที่สูญสิทธิในการเลือกตั้งจะประสบ

กับปญหาในการเขาทํางานในหนวยงานภาครัฐ หรือในประเทศออสเตรเลียไดมีการกําหนดคาปรับ

สําหรับการไมไปใชสิทธิประมาณ AUD20 – 50(600-1,500 บาท) สวนประเทศกรีซนั้น ผูไมไปใชสิทธิ

เลือกตั้งจะไมสามารถไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตได เปนตน166 

(10) การใชสิทธิในชองไมประสงคลงคะแนน (no vote)เนื่องจากการเลือกตั้งถูกกําหนดใหเปน 

“หนาที่” ของพลเมืองตามกฎหมาย หรือการไมไปเลือกตั้งทําใหเสียสิทธิทางการเมืองบางประการเชน

สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองสิทธิรองคัดคานการเลือกตั้ง สิทธิการเขาชื่อ

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนตนประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปใน

สังคมโลกเกิดปญหาการไมมาใชสิทธิเลือกตั้งในสัดสวนที่สูงขึ้น เหตุผลหนึ่งมาจากความไมพอใจของ

ประชาชนที่มีตอคุณภาพของผูสมัครหรือพรรคการเมือง  จึงไดนํามาสูการกําหนดใหมีชองไมลงคะแนน

                                                           
166ประเทศเหลานี้ ไดแก ออสเตรยี อาเจนตินา ออสเตรเลีย เบลเยียม โบลิเวีย บลาซิล ชิลี คอสตาริกา ไซปรัส  โดมินิกัน 

เอกวาดอร อียิปต ฟจิ ฝรั่งเศส (เฉพาะตําแหนงสมาชิกวุฒสิภา) กาบอง กรีซ กัวเตมาลา อิตาลี ฮอนดูรัส อิตาลี ลิกเทนสไตน 
ลักเซมเบอรก เม็กซิโก นาอูรู ปารากวัย ปานามา ฟลิปปนส สิงคโปร สวสิเซอรแลนด (เฉพาะเมือง Schaffhausen) ไทย ตุรกี และอุรุกวัย 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก Elliot Frankal, “Compulsory voting around the world”,Retrieved from URL 
http://www.guardian.co.uk/ politics/ 2005/ jul/04/votera pathy.uk 
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ไวในบัตรเลือกตั้ง เพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดสามารถแสดงเจตจํานงของตนเองไดโดยตรงโดยไมตองผาน

ผูอื่นหรือแสดงตอสาธารณชน ซึ่งเปนวิธีการที่สอดคลองกับหลักการเลือกตั้งที่วาดวยการลงคะแนน

เสียงลับ167 

ตัวอยางในประเทศแอฟริกาใต ไดมีการสรางคําขวัญ “ไมมีแผนดิน ไมมีบาน ไมออกเสียง(No 

Land! No House! No Vote!)” เพ่ือเปนการตอตานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพลเมืองที่เปนคน

ยากจน เนื่องจากพวกเขาเห็นวาไมมีพรรคการเมืองใดที่เปนตัวแทนของพวกเขาอยางแทจริง ซึ่งคําขวัญ

นี้ไดกลายเปนคําขวัญหลักที่ถูกนํามาใชแทบทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น168 สวนกรณีของไทยนั้นได

มีการกําหนดใหมีขึ้นตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) โดยมี

เจตนารมณหลักเพ่ือกระตุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้งแมจะไมมีความประสงคจะลงคะแนน

ใหกับผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดเปนสําคัญ169 

ในปจจุบันการออกเสียงในชองไมประสงคลงคะแนนไดกลายเปนเครื่องมือในการสื่อสารทาง

การเมืองของประชาชนตอพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งวาจะตองมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง หากตองการเขารับการเลือกตั้งเปนตัวแทนของประชาชน  ดังเห็นได

จากการรณรงคใหไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงในชองไมประสงคลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 และในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   

ภาพที่ 7.4แสดงภาพสัญลักษณเพื่อการรณรงค 'VOTE NO' หรือการกากบาทในชองไมประสงคจะ

ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554170 

 

 

กลองขอความท่ี 7.1การใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยไมตองไปที่หนวยเลือกตั้ง (absentee voting)171 
                                                           

167ดํารงคศักดิ์ ยอดทองด,ีอางแลว,หนา 60-63. 
168M'du Hlongwa ,” The 'No Land, No House, No Vote' campaign still on for 2009“ ,Retrieved from URL http:// 

libcom.org/library/the-no-land-no-house-no-vote-campaign-still-2009. 
169ดํารงคศักดิ์ยอดทองดี,อางแลว หนา 64. 
170“ชาวเฟซบุกปลุก กระแส  "Vote No" ลางบางนักการเมืองโกง-ขายชาต”ิ,Retrieved from URL http:// www. 

manager.co.th/ Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000041488 
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การใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยไมตองไปที่หนวยเลือกตั้ง (absentee voting)  เปนกระบวนการที่ถูกใชในหลาย
ประเทศ เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถไปใชสิทธิที่คูหาเลือกตั้งตามที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานได อันเนื่องมาจาก
ขอจํากัดดานภาระหนาที่ หรือ เหตุผลอื่นๆ ตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไดเปดโอกาสใหทหารอเมริกันที่ไป
ประจําการในตางประเทศระหวางที่มีการเลือกตั้งไดทําการใชสิทธิลงคะแนนเสียง ณ หนวยเลือกตั้งในกองทหาร 
โดยรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบในการสงบัตรเลือกตั้งที่ทหารเหลานั้นไดลงคะแนนแลวกลับไปยังสถานที่ที่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีภูมิลําเนาอยูเพ่ือรวมคะแนนตอไป  ซ่ึงการเปดโอกาสใหใชสิทธิดังกลาวนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยในการเลือกตั้งลวงหนาและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เปนตน 
 

ทั้งนี้ การจัดการเลือกตั้งแบงออกเปน  3 ประเภท ไดแก  

 ประเภทที่ 1 การเลือกตั้งทั่วไป (General election) หมายถึง การเลือกตั้งที่จัดใหมีการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพรอมกันทั่วประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปการเลือกตั้งทั่วไปมักเกิดขึ้นไดใน  2 กรณี คือ

การเลือกตั้งตามกําหนดระยะเวลา (periodic election) ที่ตองมีชวงเวลาที่แนนอนตามวาระในการดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนั้นๆ เพ่ือเปดโอกาสใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองอื่นมีโอกาสเขามาแขงขัน

ได โดยทั่วไปอยูในระหวาง 4-5 ป อีกกรณีหนึ่ง คือ การยุบสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตามระบบรัฐสภาเปน

อํานาจของนายกรัฐมนตรี เพ่ือเปนการคืนอํานาจใหแกประชาชนในการตัดสินใจเลือกผูแทนและรัฐบาล

ในการเขามาบริหารประเทศดวยการจัดใหมีการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งทั่วไปนี้ นอกจากจะเปนการแสดงความตองการของประชาชนในการเลือกบุคคลหรือ

คณะรัฐบาลใหเขามาปกครองประเทศแลว ยังกลาวไดวาเปนการวัดกระแสความคิดและความนิยมของ

ประชาชนที่มีตอนักการเมืองและพรรคการเมืองไดเปนอยางดี ทั้งนี้อาจมีลักษณะบงชี้ที่แตกตางกันไป

ตามระบบพรรคการเมือง กลาวคือ ในระบบสองพรรคการเมืองนั้น การเลือกตั้งทั่วไปเปนกิจกรรมทาง

การเมืองที่เปนเครื่องชี้วัดวา ประชาชนยังคงสนับสนุนรัฐบาลปจจุบันอยูหรือไม แตในระบบหลายพรรค

แลว ภายใตแนวโนมของการเปนรัฐบาลผสมอาจทําใหชี้ชัดไมไดวาประชาชนตองการรัฐบาลปจจุบันใหมี

อํานาจตอไปหรือตองการรัฐบาลใหม เพราะการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยูกับการรวบรวมเสียงเพ่ือใหไดเสียง

ขางมากของ พรรคการเมืองตางๆ 172 

ประเภทที่ 2 การเลือกตั้งซอม (By election) เปนการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนกําหนดเวลา

ครบวาระในการดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นๆ ที่อาจเปนผลมาจากการขาดสมาชิกภาพ เชน ตาย 

ลาออก หรือมีคําสั่งตามกฎหมายใหพนจากสมาชิกสภาพ  

                                                                                                                                                                                           
171Frank Bealey,The Blackwell dictionary of political science : A user's guide to its terms Malden, (Mass.: 

Blackwell, 1999),p.7 และ จรูญ สภุาพ,สารานุกรมรัฐศาสตร,พิมพครัง้ที่ 5,(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2535),หนา 2. 
172พัฒนะ เรือนใจด,ีกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามคาํแหง, 2548),หนา 17-18. 
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ประเภทท่ี 3 การเลือกตั้งใหม หรือ การเลือกตั้งซ้ํา (Re-election)มักเกิดจากสถานการณที่มี

เหตุอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งที่ไดมีขึ้นเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมรวมไปถึงกรณีที่ในวันเลือกตั้ง

ที่ไดจัดใหมีขึ้นกอนหนานี้มีผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนที่พึงมีในเขต

เลือกตั้งนั้น และผลการลงคะแนนปรากฏวาผูลงสมัครไดคะแนนนอยกวาที่ไดกําหนดไว เชน ไดคะแนน

นอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนั้น หรือไดคะแนนนอยกวาจํานวนบัตรที่มี

ผูกาชองไมประสงคลงคะแนน โดยเมื่อเกิดสถานการณเชนนี้มักจะจัดใหมีการกําหนดวันเลือกตั้งใหม173 

กลองขอความที่ 7.2 ประชามติ174 

          ประชามติ (Referendum) คือ การแสดงเจตนาหรือทัศนะของประชาชน โดยการใชสิทธิใน
การลงประชามติจะผานกระบวนการที่เรียกวา การลงคะแนนหยั่งเสียง(advisory ballot) ที่ผูมีสิทธิ
ออกเสียงจะใชสิทธิเพ่ือแสดงเจตจํานงหรือความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งถือเปนการชวยเหลือ
หรือชี้นําการตัดสินใจทางการเมืองของผูนําหรือผูแทนราษฎรใหไดรับทราบถึงความตองการของ
ประชาชนเพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของชาติไดอยางถูกตอง  โดยทั่วไปการออกเสียง
ประชามติ มักเปนการนํารางกฎหมาย รางรัฐธรรมนูญและนโยบายที่สําคัญของประเทศ   ไปผาน
การตัดสินเพ่ือแสดงความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
นับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจตอแนวทางการปกครองประเทศ และ
ถือเปนประชาธิปไตยทางตรงแบบหนึ่งซึ่งประชาชนมีสวนมีเสียงโดยตรงในการบริหารราชการ
แผนดิน 
ประเทศไทย เคยมีการนําเอาการออกเสียงประชามติมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2540 และฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 โดยสามฉบับแรก
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติในกรณีที่เปนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเทานั้น 
สวนฉบับ พ.ศ. 2540 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสามารถขอใหประชาชนออกเสียง
ประชามติในเรื่องที่อาจกระทบถึงผลประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
              อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมเคยมีการดําเนินการออกเสียงประชามติตามที่รัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติไวจนกระทั่ง พ.ศ. 2550 ที่มีการออกเสียงใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
           รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติใหนําการออกเสียง
ประชามติมาใชตามมาตรา 165   โดยการจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในสองกรณี คือ 

                                                           
173ณรงคเดช สรุโฆษิต,โพลเลอืกตั้งกับการเมืองไทย (ในมติิกฎหมาย),(กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2550),หนา          

161-162. 
174จรูญ สุภาพ,อางแลว หนา 7 และ ”ประชามติ“, Retrieved from URL http://www 2. ect.go.th/about.php?Province= 

nonthaburi&SiteMenuID= 1547.  



 

 

กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการใน
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราช กิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได และในกรณีที่มี
กฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ โดย
บุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทา
เทียมกัน หลักเกณฑและวิ ธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
 
ภาพที่ 7.5  แสดงเงื่อนไขการลงประชามติตาม
เสียงประชามติ พ.ศ.2552175 
 

 
 

คําถามทายบท 

 (1) ใหอธิบายถึงความหมายและรูปแบบของสิทธิเลือกตั้งมาโดยสังเขป
 (2) นิสิตคิดวาประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งเรื่องใดที่เปนประเด็นที่นาสนใจที่สุด ภายใต                    
บริบทการเมืองไทยปจจุบัน จงอธิบาย

                                                           
175“อธิบายเง่ือนไขของ ‘การลงประชามติ

igence.com/thailand-referendum-explained/

กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราช กิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได และในกรณีที่มี
กฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ โดยรัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และให
บุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทา
เทียมกัน หลักเกณฑและวิ ธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

แสดงเงื่อนไขการลงประชามติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออก

ใหอธิบายถึงความหมายและรูปแบบของสิทธิเลือกตั้งมาโดยสังเขป 
นิสิตคิดวาประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งเรื่องใดที่เปนประเด็นที่นาสนใจที่สุด ภายใต                    

บริบทการเมืองไทยปจจุบัน จงอธิบาย 

การลงประชามต’ิ ตามรัฐธรรมนูญไทย”,Retrieved from URL http://www.siamintell 

explained/ 
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เรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราช กิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได และในกรณีที่มี

รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และให
บุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทา

พระราชบัญญัติประกอบ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออก

 

นิสิตคิดวาประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งเรื่องใดที่เปนประเด็นที่นาสนใจที่สุด ภายใต                    
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วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงความเปนมาของทฤษฎีการเลือกตั้งและแนวคิดเรื่องเขตเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเขาใจถึงความแตกตางและลักษณะเดนของระบบการเลือกตั้งในรูปแบบตางๆ  

และวิธีการคํานวณคะแนนเสียง 

 

บทท่ี 8 

ระบบการเลือกต้ัง 

po01 
[Type the company name] 
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8.1 ความเปนมาของทฤษฎีการเลือกตั้ง   
  

ทฤษฎีการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนเสียง (Voting theory) เปนหัวขอการศึกษาที่มี

ความสัมพันธกันระหวางสาขาวิชารัฐศาสตร เศรษฐศาสตรและคณิตศาสตร ไดถูกพัฒนาใหมีความเปน

วิชาการขึ้นในชวงปฏิวัติฝรั่งเศส โดย ฌอง ชารลส เดอ โบดา (Jean-Charles de Borda) นัก

คณิตศาสตรและดาราศาสตร ชาวฝรั่งเศส ไดสรางวิธีการนับคะแนนสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกราช

บัณฑิตวิทยาศาสตรแหงฝรั่งเศส (French Academy of Sciences) ขึ้นใน ป ค.ศ. 1770 ซึ่งตอมา

แนวคิดของเขาก็ถูกตอบโตโดย  มารคี เดอ  กองโดเซ (Marquis de Condorcet) นักคณิตศาสตรและ

รัฐศาสตรชาวฝรั่งเศสซึ่งไดใชแนวทางโดยเปรียบเทียบในลักษณะคูตอคู โดยบุคคลทั้งสองทานไดรับการ

ยอมรับวาเปนบิดาของทฤษฎีการเลือกตั้ง  

 ต อมา ในศตวรรษที่  18  ประ เด็ นที่ เ กี่ ย วข องกับการกํ าหนดจํ านวนผู แทนราษฎร 

(apportionment) กลับมาไดรับการศึกษาอีกครั้ง โดยมีแรงผลักดันในการวิจัยถึงวิธีการแบงสรรที่เปน

ธรรมซึ่งมีฐานคิดมาจากรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ที่มีบทบัญญัติใหที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง

มีการแบงสรรระหวางมลรัฐตางๆ ตามจํานวนประชากร  ทั้งนี้ วิธีการเลือกตั้งที่หลากหลายถูกนําเสนอ

โดยรัฐบุรุษ เชน อเล็กซานเดอร แฮมมิลตัน (Alexander Hamilton) โทมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas 

Jefferson) และ เดเนียล เวปสเตอร (Daniel Webster)  

ทั้งนี้ วิธีการในการแบงสรรตําแหนงบางอยางที่จัดใหมีขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ไดรับอิทธิพลจาก

แนวทางที่ใชในยุโรปชวงศตวรรษที่ 19 เชน วิธีการแบงสรรตามระบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการของเจฟ

เฟอรสัน (Jefferson's method)  คลายคลึงกับระบบดองต (d'Hondt method) ในขณะที่วิธีการที่

เสนอโดย แฮมมิลตัน (Hamilton's method) เหมือนกับระบบแฮร (Hare method) และวิธีการของ 

เวปสเตอร (Webster's method) ไดรับอิทธิมาจากระบบเซนต ลาเก ( Sainte-Laguë method) เปน

ตน    

ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งแบบถายโอนคะแนนเสียงได (Single Transferable Vote : STV) 

ถูกพัฒนาขึ้นโดย คารล อังเดร (Carl Andréa) ในประเทศเดนมารกเมื่อป ค.ศ. 1855 และถูกนํามาใชใน

อังกฤษโดย โทมัส แฮร (Thomas Hare) เมื่อป ค.ศ. 1857 สวนระบบบัญชีรายชื่อถูกนํามาใชครั้งแรกใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในยุโรปราวตนศตวรรษที่ 20 ตัวอยางประเทศเบลเยียม ที่นํามาใช

ครั้งแรกในป ค.ศ.1899 และนับตั้งแตนั้นมาระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนและระบบเลือกตั้งแบบกึ่ง

สัดสวน ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในประเทศประชาธิปไตยสวนใหญรวมทั้งประเทศที่เคยเปนอาณา

นิคมของอังกฤษดวย  
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8.2 เขตเลือกตั้ง  
 

เขตเลือกตั้ง (constituency) หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่มีการเลือกตั้งซึ่งมีการนําคะแนนขอบเขตนั้น

มารวมกันเพ่ือกําหนดวาใครจะเปนผูแทนของเขตนั้น  ซึ่งมีหลักการพืน้ฐานในการกําหนดเขตการ

เลือกตั้ง 3 ประการ  ไดแก  

(1) ความเสมอภาค โดยใหความสําคัญกับการเปนตัวแทนของผูแทนที่สมัครรับเลือกตั้งที่

จะตองเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงควรมีการกําหนดจํานวนประชากรในแตละเขต

เลือกตั้งใหมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันและมีความเหมาะสม  

(2) ภูมิศาสตรและสภาพทางธรรมชาต ิการแบงเขตเลือกตั้งอาจคํานึงถึงเขตการปกครองหรือ

พรมแดนตามธรรมชาติเปนสําคัญ เชน แมน้ํา ภูเขา หมูบาน จังหวัดและมลรัฐ เปนตน ซึ่งหลักการนี้

สงผลตอความสะดวกของผูลงคะแนน การจัดการเลือกตั้งไปจนถึงการมีความรูสึกรวมกันของประชาชน

ในพื้นที่ อันสงผลตอความเปนผูแทนของผูที่ไดรับเลือกตั้งดวย  

(3) การพิจารณาทบทวนเขตการเลือกตั้ง ควรดําเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

หรือ ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ภายใตระยะเวลาที่มีการกําหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่แนนอน 

เชน ทุก 5 หรือ10 ป เปนตน 

ตารางที่ 8.1แสดงขนาดของเขตเลือกตั้งกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสองสภาของ

ประเทศตางๆ176 

ประเทศ จํานวน ส.ส. ประชากร (ลานคน) 
ขนาดเขตเลือกตั้ง 
(ประชากร/ที่นั่ง) 

ฟนแลนด 200 5.2 26,000 
นอรเวย 165 4.4 27,000 
เดนมารค 179 5.4 30,000 
นิวซีแลนด 120 3.7 31,000 
กรีซ 300 10.7 36,000 
โปรตุเกส 230 9.9 43,000 

 

                                                           
176Larry Johnston,Politics : An introduction to the modern democratic state, (Peterborough, Ontario : 

Broadview Press, 2001),p.336. 
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ตารางที่ 8.1 แสดงขนาดของเขตเลือกตั้งกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสองสภาของ

ประเทศตางๆ (ตอ) 

ประเทศ จํานวน ส.ส. ประชากร (ลานคน) 
ขนาดเขตเลือกตั้ง 
(ประชากร/ที่นั่ง) 

ออสเตรีย 183 8.1 44,000 
อิสราเอล 120 5.7 48,000 
สาธารณรัฐเชค 200 10.3 51,000 
ไอรแลนด 60 3.6 61,000 
เบลเยยีม 150 10.2 68,000 
โปแลนด 460 38.6 84,000 
อิตาล ี 630 56.7 90,000 
สหราชอาณาจักร 659 59.1 90,000 
ฝรั่งเศส 577 59.0 102,000 
แคนาดา 301 31.0 103,000 
เนเธอรแลนด 150 15.8 105,000 
สเปน 350 39.2 112,000 
เยอรมัน 669 82.1 123,000 
ออสเตรเลีย 148 18.8 127,000 
ญี่ปุน 500 126.2 252,000 
รัสเซีย 450 146.4 325,000 
สหรัฐอเมริกา 435 272.6 627,000 
อินเดีย 545 1000.8 1,836,000 

 

นอกจากนี้แลว ไมเพียงแตหลักการพื้นฐานของการกําหนดเขตเลือกตั้งดังที่ไดกลาวมาเทานัน้ 

แตผลที่ไดจากการกําหนดเขตเลือกตั้งยังจําเปนตองพิจารณาถึงมิติตางๆ อีก 3 ดาน ซึ่งมีความสัมพันธ

กับบริบททางการเมืองที่จะเกิดขึ้นภายในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ไดแก  

(1) ความเปนหน่ึงเดียวกัน (homogeneity)คือ ระดับของความเปนสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่มี

ลักษณะบางประการรวมกัน  

(2) ความสมัครใจ (voluntariness)คือ ระดับของการที่พลเมืองสามารถตัดสินใจเลือกบุคคล

ใหเขาไปทําหนาที่ผูแทนของตนเอง 

(3) ความมีเสถียรภาพ (stability)คือ สมาชิกในฐานะผูลงคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ มีการ

โยกยายหรือเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกของเขตเลือกตั้งในระหวางการเลือกตั้งหรือไม 
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 ประเด็นสําคัญในการพิจารณาถึงมิติทั้งสามดานในการกําหนดหรือแบงเขตเลือกตั้งดังที่ได           

กลาวมานั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสนใจกับผลที่เกิดขึ้นตอพฤติกรรมทางการเมืองของ

พลเมืองและผลที่อาจเกิดขึ้นตอระบบการเลือกตั้ง ไปจนถึงผลของการเลือกตั้งที่พัฒนาไปสูประเด็นเรื่อง

ของการจัดตั้งรัฐบาลและความเข็มแข็งของพรรคการเมืองภายใตผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 

8.2 

ตารางที่ 8.2 แสดงมิติ 3 ดานของเขตเลือกตั้ง177 

มิต ิ ระดับ คําอธิบายและตัวอยาง 

ความเปนหน่ึงเดียวกัน 
(Homogeneity) 

สูง 

มีระดับของการเลือกผูสมัครในฐานะตัวแทนของเขตเลือกตัง้ทีเ่ปนหน่ึงเดียวกัน
สูง เชน ระบบการเลอืกตั้งแบบสัดสวนที่ผูลงคะแนนอยูภายใตเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน 

ความเปนหน่ึงเดียวกัน 
(Homogeneity) 

ต่ํา 

มีระดับของการเลือกผูสมัครในฐานะตัวแทนของเขตเลือกตั้งที่เปนหนึง่เดยีวกนั
ต่ํ า  ตัวอยางเชน ระบบการเลือกตั้งแบบแบง เขตเดียวเบอร เดียวใน
สหรัฐอเมริกานั้น พบวา บางเขตเลือกตั้งมีการลงคะแนนเลือกพรรครีพับบลิ
กัน 45 %  พรรคเดโมแครต 43% และผูสมัครอิสระ 12% เปนตน 

ความสมัครใจ 
(Voluntariness) 

สูง 
มีการตัดสินใจเพ่ือพิจารณาถึงผลไดผลเสียจากการลงคะแนนใหผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใดในระดับต่ํา เชน การเลือกตั้งระบบสัดสวนที่กําหนดเขต
เลือกตั้งที่ผูลงคะแนนอยูภายในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

ต่ํา 

มีการตัดสินใจเพ่ือพิจารณาถึงผลไดผลเสียจากการลงคะแนนใหผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใดในระดับที่สูงกวาการเขาสูและออกจากการตัดสินใจเลือกตั้งมี
เชน ภายในเขตเลือกตั้งมีการจําแนกหรือภาวะกีดกันแบงแยก เพศ ศาสนาและ
เชื้อชาติ เปนตน  

ความมีเสถียรภาพ 
(Stability) 

สูง 

การเปนสมาชิกหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ กําหนดใหเหมือนเดิม
ในการเลือกตั้งแตละครั้ง  เชน การใชระบบกําหนดเขตเลือกตั้งดวยอาณาเขต
หรือภาคพ้ืน (territorial system) และระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่พรรค
การเมืองมีความย่ังยืนและมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดวยตนเองสูง 

ความมีเสถียรภาพ 
(Stability) 

ต่ํา 
การเปนสมาชิกหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปในการ
เลือกตั้งแตละครั้งตัวอยางในพรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพต่ําและมีการสลับ
สับเปลี่ยนตําแหนงของผูสมัครในชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

                                                           
177Ibid,p.44. 



 

 

กลองขอความท่ี 8.1การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

          ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ระบบเลือกตั้งแบบเสียงขางมากถูกนํามาใช
ควบคูกับระบบ “คณะผูเลือกตั้ง 
พรรคการเมืองภายในมลรัฐตางๆ โดยในวันเลือกตั้งประชาชนจะไปลงคะแนนใหกับ
ตัวแทนหรือสนับสนุนผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งผูสมัครที่ชนะในแตละ          
มลรัฐ คือ ผูที่ไดคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมจากประชาชน 
จากทุกเขตเลือกตั้ง โดยไมจําเปนตองไดคะแนนเสียงเกิน
ผูเลือกตั้งทั้งหมดในมลรัฐนั้น เรียกวา 
ธันวาคมหลังจากวันเลือกตั้งประธานาธิบดีบรรดาผูเลือกตั้งจะไปเมืองหลวงของมลรัฐเพ่ือหยอนบัตร
เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีโดยผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีจะตองไดรับ
คะแนนเสียงจากผูเลือกตั้งไมต่ํากวา 

 
ภาพที่ 8.1 แสดงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา
 

                                                           
178สิริพรรณ นกสวน อางแลว,หนา

ผูแทนราษฎร,อางแลว,หนา 90. 
179 the Office of Citizen Services and Innovative Technologies,“

Poster”,Retrieved from URL http://kids.usa.gov/president/index.shtml

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา178 

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ระบบเลือกตั้งแบบเสียงขางมากถูกนํามาใช
คณะผูเลือกตั้ง (electoral college)” ที่ไดรับการเสนอชื่อโดยสมาชิกของ             

พรรคการเมืองภายในมลรัฐตางๆ โดยในวันเลือกตั้งประชาชนจะไปลงคะแนนใหกับ
ตัวแทนหรือสนับสนุนผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งผูสมัครที่ชนะในแตละ          
มลรัฐ คือ ผูที่ไดคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมจากประชาชน (popular vote) มากที่สุดเมื่อรวมคะแนน
จากทุกเขตเลือกตั้ง โดยไมจําเปนตองไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ผูชนะจะถือวาไดคะแนนของคณะ        
ผูเลือกตั้งทั้งหมดในมลรัฐนั้น เรียกวา “ผูชนะกินเรียบ หรือ winner take all”   
ธันวาคมหลังจากวันเลือกตั้งประธานาธิบดีบรรดาผูเลือกตั้งจะไปเมืองหลวงของมลรัฐเพ่ือหยอนบัตร

งประธานาธิบดีโดยผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีจะตองไดรับ
คะแนนเสียงจากผูเลือกตั้งไมต่ํากวา 270 เสียง  

แสดงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา179 

หนา103-105 และ สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภา

es and Innovative Technologies,“How to Become President of the U.S. 

http://kids.usa.gov/president/index.shtml 
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ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ระบบเลือกตั้งแบบเสียงขางมากถูกนํามาใช
ที่ไดรับการเสนอชื่อโดยสมาชิกของ             

พรรคการเมืองภายในมลรัฐตางๆ โดยในวันเลือกตั้งประชาชนจะไปลงคะแนนใหกับผูเลือกตั้งที่เปน
ตัวแทนหรือสนับสนุนผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งผูสมัครที่ชนะในแตละ          

มากที่สุดเมื่อรวมคะแนน
กึ่งหนึ่ง ผูชนะจะถือวาไดคะแนนของคณะ        

”   จากนั้นในเดือน
ธันวาคมหลังจากวันเลือกตั้งประธานาธิบดีบรรดาผูเลือกตั้งจะไปเมืองหลวงของมลรัฐเพ่ือหยอนบัตร

งประธานาธิบดีโดยผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีจะตองไดรับ

 

และ สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภา

How to Become President of the U.S. 
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ดานรูปแบบของการแบงเขตเลือกตั้งนั้น แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก  

1) การเลือกตั้งแบบแบงเขต(single-member constituency) 

เขตเลือกตั้งแบบที่มีผูแทนราษฎรไดคนเดียว  ประเทศที่ใชเขตเลือกตั้งแบบแบงเขต ที่เปน
ตัวอยางสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกาที่ใชการแบงเขตแบบนี้ในการเลือกตั้งผูแทนหลายประเภท อาทิ 
สมาชิกสภาเมือง ซึ่งสมาชิกแตละคนจะไดรับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่เรียกวา วอรด (ward) ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (county councils) ซึ่งสมาชิกแตละคนจะไดรับเลือกมาจากเขตเลือกตั้งที่
เรียกวา council-seat district ในระดับมลรัฐเชนกัน สวนใหญเขตเลือกตั้งจะเปนแบบแบงเขต ซึ่งแตละ
เขตเลือกตั้งจะเลือกผูแทนได 1 คน และนับตั้งแตป ค.ศ. 1967 เปนตนมา ผูแทนระดับชาติในทุกๆ 
ตําแหนงจะไดรับการเลือกตั้งแบบแบงเขต สําหรับในสวนของฝายบริหารตั้งแตระดับทองถิ่นขึ้นมาจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งไดแก นายกเทศมนตรี และผูวาการมลรัฐ ตางก็ไดรับเลือกตั้งโดยใชวิธีการแบงเขตทั้งสิ้น 
ทั้งนี้การเลือกตั้งแบบแบงเขตมักจะใชควบคูกับระบบการคิดคะแนนเสียงขางมากธรรมดา ที่ผูไดรับ
เลือกตั้งคือผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดหรือมากกวาผูสมัครคนอื่นๆ นั่นเอง180 

ขอดีของการเลือกตั้งแบบแบงเขตที่สําคัญ ก็คือ เปนการสรางโอกาสใหผูแทนกับประชาชนใน 

เขตเลือกตั้งมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึง เนื่องจากเขตเลือกตั้งมี

ขนาดเล็กและมีผูแทนเพียงคนเดียวทําใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีขึ้น แตขอเสียของ

การแบงเขตเลือกตั้งที่ไดรับการกลาวถึงอยางมากก็คือ การที่เขตเลือกตั้งเล็กก็จะเปนการสรางโอกาสให

เกิดการแขงขันและความขัดแยงในการเลือกตั้งที่รุนแรงขึ้นจากความพยายามในการทุจริตตางๆ เชน การ

ซื้อเสียง ที่ทําใหงายขึ้น  เปนตน181 

2) การเลือกตั้งแบบรวมเขต(multi-member constituency) 
เปนการกําหนดใหเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผูแทนราษฎรมากกวา 1 คนขึ้นไป โดยผูมีสิทธิเลือกตั้งในแต

ละเขตสามารถลงคะแนนเลือกผูแทนไดตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดใหมีไดในเขตนั้นๆ             

การเลือกตั้งแบบรวมเขตนั้น มักใชในประเทศยุโรปตะวันตกเปนสวนใหญ เชน ฝรั่งเศส เบลเยียม 

นอรเวย จอรแดน ออสเตรียและสวิตเซอรแลนด ซึ่งมักพบปญหาเมื่อใชรวมกับระบบการเลือกตั้งแบบ

สัดสวน182 

                                                           
180สนธิ เตชานันท, พื้นฐานรัฐศาสตร (พิมพครั้งที่ 3), (กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),หนา 206-

207. 
181พัฒนะ เรือนใจด,ีกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลัยรามคําแหง,2548),หนา 21. 
182สนธิ เตชานันท,อางแลว หนา  207. 
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ขอดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขตนั้น ก็คือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมจําเปนตองเลือกผูสมัครทั้งหมด

ตามที่กําหนดใหมีในเขตเลือกตั้งนั้นๆ หรือไมจําเปนตองเลือกผูสมัครจากพรรคการเมืองใดเพียง               

พรรคการเมืองเดียว โดนอาจเลือกจากผูสมัครจากหลายพรรคการเมืองไดตามจํานวนที่กําหนดใหมีใน

เขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงถือไดวาเปนการลงคะแนนที่ไมจํากัดความเปนอิสระในการตัดสินใจของผูมีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้ง ในทางตรงกันขามจากการที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถเลือกผูสมัครจากพรรค

การเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือผสมกันไดนั้นอาจนําไปสูปญหาของการเกิดรัฐบาลผสมหลาย

พรรคที่ไมมีเสถียรภาพได183 

กลาวไดวา เขตเลือกตั้งมีความสําคัญตอการเลือกตั้งทั้งในมิติของการบริหารจัดการและ            

การแขงขันระหวางผูสมัคร เนื่องจากเกี่ยวพันกับสัดสวนและจํานวนของผูลงคะแนนเสียงในแตละพ้ืนที่

ของเขตเลือกตั้ง ซึ่งแบงประเด็นการพิจารณาออกไดเปน  2 ดาน ไดแก  

(1) ขนาด (district magnitude) ขนาดของเขตเลือกตั้งมีผลตอยุทธศาสตรการหาเสียงของ          

พรรคการเมือง และที่สําคัญสามารถเอื้อประโยชนตอพรรคการเมืองไดตางกัน ดังจะเห็นไดวา เขต

เลือกตั้งขนาดใหญมากที่ใชประเทศเปนเขตเลือกตั้ง เชน เขตเลือกตั้งในระบบการเลือกแบบบัญชีรายชื่อ

หนึ่งพรรคการเมืองตอหนึ่งบัญชีรายชื่อ ตัวอยางประเทศไทย ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540 จะเอื้อประโยชนใหพรรคการเมืองขนาดใหญที่มีเงินทุนสูงและมีบุคคลที่มีชื่อเสียงสังกัดพรรค

จํานวนมากและมีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนอยูแลว เพราะพรรคการเมืองเหลานี้มีทรัพยากรใน

การหาเสียงไดมากกวาพรรคขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลยุทธและศักยภาพในการลงทุนเพ่ือการรณรงคผาน

สื่อโทรทัศน วิทยุและ ปายโฆษณาที่ตองกระจายใหทั่วพ้ืนที่มีความจําเปนอยางมากในเขตเลือกตั้งขนาด

ใหญ 

(2) ลําดับชั้นของเขตเลือกตั้ง (tiers) ก็มีความสําคัญกับระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนที่ลําดับชั้น
ของเขตเลือกตั้งออกเปนระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งรูปแบบนี้มีใชอยูในบางประเทศ  
อาทิ ประเทศกรีซไดแบงเขตเลือกตั้งออกเปนระดับจังหวัด 1 เขต ระดับประเทศ 13 เขต  ระดับภาค 13 
เขตและระดับทองถิ่น 56 เขต เปนตน การจัดสรรที่นั่งหรือตําแหนงในแตละลําดับชั้นของเขตเลือกตั้งมี
ความสัมพันธกัน โดยมักใชคะแนนเสียงที่พรรคไดรับในระดับประเทศ ซึ่งเปนลําดับชั้นของเขตเลือกตั้งที่
มีขนาดใหญที่สุด แกไขสัดสวนที่เบี่ยงเบนของคะแนนเสียงที่พรรคไดรับในเขตเลือกตั้งระดับรองลงมา 
เชน หากพรรคการเมืองไดรับที่นั่งในเขตเลือกตั้งระดับจังหวัดนอยกวาที่พรรคไดรับในระดับชาติ พรรค

                                                           
183พัฒนะ เรือนใจดี ,อางแลว หนา 20. 



 

 

นั้นก็จะไดรับการชดเชยที่นั่งในเขตเลือกตั้งระดับชาติเชนเดียวกันกับที่ใชในระบบการเลือกตั้งแบบผสม
เขตกับสัดสวน184 

ภาพที่ 8.2 แสดงการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2554

 

8.3 ระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
เลือกตั้ง186 
  

ในการจําแนกระบบการเลือกตั้งนั้น ประเด็นที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงระบบการลงคะแนน

และการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพ่ือเปนการสรางกติกาและจัดระบบการแขงขันเลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ใชใน

ปจจุบันแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 

 

                                                           
184สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล

รวมสมัย (Concepts in contemporary political science) 
108. 

185“การแบงเขตเลือกตั้ง”,Retrieved from URL http://www2.ect.go.th/about.php? Province= udonthani&SiteMenuID 
=3984 

186ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องระบบการเลือกตั้งและการนบัคะแนนโดยละเอียดเพิ่มเติมไดจาก 
103-116 และ สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช

นั้นก็จะไดรับการชดเชยที่นั่งในเขตเลือกตั้งระดับชาติเชนเดียวกันกับที่ใชในระบบการเลือกตั้งแบบผสม

แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้ง

2554185 

ระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง  

ในการจําแนกระบบการเลือกตั้งนั้น ประเด็นที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงระบบการลงคะแนน

และการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพ่ือเปนการสรางกติกาและจัดระบบการแขงขันเลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ใชใน

ประเภทหลัก ไดแก  

สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพยวัฒนา  (บรรณาธิการ), คําและความคิดในรัฐศาสตร    
Concepts in contemporary political science) เลม 2,(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

”,Retrieved from URL http://www2.ect.go.th/about.php? Province= udonthani&SiteMenuID 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องระบบการเลือกตั้งและการนบัคะแนนโดยละเอียดเพิ่มเติมไดจาก สิรพิรรณ นกสวน
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,อางแลว หนา 543-550. 
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นั้นก็จะไดรับการชดเชยที่นั่งในเขตเลือกตั้งระดับชาติเชนเดียวกันกับที่ใชในระบบการเลือกตั้งแบบผสม

แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้ง

 

ในการจําแนกระบบการเลือกตั้งนั้น ประเด็นที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงระบบการลงคะแนน

และการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพ่ือเปนการสรางกติกาและจัดระบบการแขงขันเลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ใชใน

คําและความคิดในรัฐศาสตร    
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2551),หนา 

”,Retrieved from URL http://www2.ect.go.th/about.php? Province= udonthani&SiteMenuID 

สิรพิรรณ นกสวน, อางแลว หนา 
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ประเภทที่ 1  แบบเสียงขางมาก  (Plurality and Majority Systems)  

(1) ระบบแบงเขตคะแนนสูงสุด (First-past-the-post187หรือ FPTP systems)กลาวคือ เปน

ระบบการเลือกตั้งที่มีกติกาเรียบงาย โดยผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดในเขตเลือกตั้งจะไดเปนผู

ชนะหรือไดรับการเลือกตั้ง ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเทากันหลายคน อาจใชวิธีการจับ

สลาก ซึ่งการถือคะแนนสูงสุดเปนเกณฑเชนนี้ อาจทําใหผูไดรับเลือกตั้งมีคะแนนไมถึงกึ่งหนึ่งของผูมาใช

สิทธิเลือกตั้ง โดยระบบการเลือกตั้งแบบนี้มักใชควบคูกับเขตเลือกตั้งแบบ 1 เขต 1 คน (single-

member constituency) ระบบนี้เริ่มใชในสหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา 

อินเดีย ปากีสถานและบังกลาเทศ  เปนตน   

ภาพที่ 8.3 แสดงสัดสวนการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสามัญชนของพรรคการเมืองตางๆ ในการ

เลือกตั้งท่ัวไปของสหราชอาณาจักร เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2015188 

 

                                                           
187วลี first-past-the-post มีที่มาจากการแขงมาในอังกฤษ และยังถูกเรยีกวาเปนระบบแองโกลอเมริกัน “Anglo-American 

System” เนื่องจากมักนาํมาใชในประเทศแถบอเมริกาเหนือ เชน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เปนตนอางใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ:ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),หนา 156 และ ไชยวัฒน ค้าํชู
,“ประชาธิปไตยที่ไมธรรมดาในประเทศญ่ีปุน:ปญหาและแนวโนม”เอเซียปริทัศน 30,1 (มกราคม-มิถุนายน),2552 หนา 30. 

188 https://www.facebook.com/BBCThai/photos/pcb.1653120971575603/1653120341575666/?type=1&theater 
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(2) ระบบแบงเขตไมถายโอนคะแนนเสียง (Single Non-Transferable Vote หรือ SNTV 

systems) เปนระบบการเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งมีผูแทนไดมากกวา 1 คน แตผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถ

ลงคะแนนไดเพียง 1 เสียงเทานั้น โดยผูชนะการเลือกตั้ง คือ ผูที่ไดรับคะแนนมากที่สุดตามลําดับลงมา

เทาจํานวนผูแทนในเขตเลือกตั้งนั้นไดกําหนดไว ระบบนี้นํามาใชในประเทศญี่ปุน จนถึงป ค.ศ. 1994 และ

ประเทศอื่นๆ เชน การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของไทยภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

กลองขอความท่ี 8.2ระบบการเลือกตั้ง SNTV ของประเทศญ่ีปุน189 

ในประเทศญ่ีปุน การใชระบบเลือกตั้งแบบ SNTV เปนการกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผสมกัน
ระหวางแบบที่มีที่มาจากการเลือกตั้งเขตเดียวเบอรเดียวซึ่งผูที่ไดรับการเลือกตั้ง คือ ผูที่ไดคะแนนสูงสุด 
(First Past the Post) กับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนของคะแนนที่แตละพรรคไดรับ 
(Proportional Representation:PR) โดยกําหนดใหมีสมาชิกจํานวนรวมทั้งสิ้น 500 คน แบงเปนแบบ
แบงเขต จํานวน 300 คน และแบบสัดสวนที่แตละพรรคไดรับใน 11 เขตภูมิภาคของประเทศ (regional 
basic) จํานวน 200 คน โดยเขตไหนจะมีผูแทนราษฎรไดกี่คนขึ้นอยูกับจํานวนประชากรในเขตนั้นๆ เชน 
เขตที่มีประชากรหนาแนนที่สุด คือ เขตคินกิ (Kinki) มีผูแทนฯ แบบสัดสวนจํานวน 33 คน ในขณะที่เขต
ที่มีจํานวนประชากรนอยอยาง เขตชิโกกุ(Shikoku) มีจํานวนผูแทนฯ จํานวน 7 คน 
เปาหมายสําคัญในการเลือกตั้งระบบนี้ ก็คือ เพ่ือทําใหคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งลดลง เพราะใน
การเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว ผูสมัครจากพรรคเดียวกันไมตองแขงขันกันเองอีกตอไป และเพ่ือ
สงเสริมใหมีการรณรงคหาเสียงโดยเนนที่การถกเถียงเรื่องประเด็นนโยบายระหวางพรรคการเมืองที่
แขงขันกันในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ซึ่งในที่สุดจะสงเสริมใหเกิดมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีความรับผิดชอบ
ที่พรรคการเมืองใหญสองพรรคไดมีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันเปนรัฐบาล 
 

(3) ระบบแบงเขตแบบถายโอนคะแนนเสียง (Single Transferable Vote หรือ STV 

systems) เปนระบบการเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งมีผูแทนไดมากกวา 1 คน แตผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถ

ลงคะแนนไดมากกวา  1 เสียงตามลําดับความชอบ (alternative vote / preference vote) ซึ่งในการ

นับคะแนนนั้น รอบแรกจะเปนการนับเฉพาะผูสมัครที่ถูกเลือกในลําดับที่หนึ่งเทานั้น หากในรอบแรกมี

ผูสมัครที่ชนะดวยคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด  การเลือกตั้งครั้งนั้นจะสิ้นสุดลง แตหากไมมีผูชนะรอบ

แรก จะมีการนับคะแนนในรอบที่สอง โดยผูสมัครที่ไดคะแนนต่ําสุดจะถูกตัดทิ้งไป แตนําเอาบัตรเลือกตั้ง

ที่เลือกผูสมัครที่ไดคะแนนนอยที่สุดเปนอันดับหนึ่งมานับใหม ดวยการพิจารณาวาผูใชสิทธิเลือกตั้งเลือก

ผูสมัครคนใดเปนคนถัดไป คะแนนเสียงนั้นก็จะถูกถายโอนไปให หากในการนับคะแนนรอบที่สองยังไมมีผู

                                                           
189ไชยวัฒน ค้าํช,ูอางแลวหนา 30-31. 
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ไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง ผูสมัครที่ไดคะแนนนอยที่สุดจะถูกตัดทิ้ง และคะแนนของบัตรเลือกตั้ง

นั้นจะถูกโอนไปใหผูสมัครที่ถูกเลือกเปนลําดับที่สอง ซึ่งจะทําวิธีการนี้เรื่อยไปจนกวาจะมีผูที่ไดรับคะแนน

เสียงขางมากเด็ดขาด 

(4) ระบบแบงเขตแบบจํากัดจํานวนคะแนน (Limited Vote หรือ LV systems) หมายถึง 

ระบบการลงคะแนนที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนไดมากกวา 1 เสียง แตนอยกวาจํานวนผูแทนที่

เขตเลือกตั้งนั้นพึงมี ซึ่งเปนระบบที่ใชในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนไดมากกวา  1 คน ตัวอยางเชน ในเขต

เลือกตั้งนั้นมีผูแทนได 4 คน แตมีการกําหนดใหผูมีสิทธิลงคะแนนได  2 เสียง ผูชนะการเลือกตั้ง คือ ผูที่

ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจํานวนเทากับที่จะมีผูแทนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ได 

กลองขอความที่ 8.3การลงคะแนนเสียงมากกวาหนึ่งเสียง (cumulative voting)190 

การลงคะแนนเสียงมากกวาหนึ่งเสียง (cumulative voting)  หมายถึง ระบบการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดมากกวาหนึ่งเสียง แตไม
เกินจํานวนเสียงที่ผูมีสิทธินั้นจะลงคะแนนไดในเขตเลือกตั้งนั้นๆ  ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนน
ใหกับผูสมัครเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได บางครั้งจึงไดมีการเรียกการลงคะแนนแบบนี้วาการเท
คะแนนเสียง ผลของรูปแบบการลงคะแนนเสียงแบบนี้จะสามารถทําใหผูสมัครฝายเสียงขางนอยมี
โอกาสไดรับการเลือกตั้งได ในปจจุบันระบบนี้ใชกับการเลือกตั้งผูแทนราษฎรในมลรัฐอิลลินอยส 
สหรัฐอเมริกา 

 
 

                                                           
190จรูญ สุภาพ,สารานุกรมรัฐศาสตร(พิมพครั้งที่ 5),(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2535),หนา 83 ; สนธิ เตชานันท,อางแลว 

หนา 220 และภาพประกอบจาก http://www.biologydaily.com/biology/Cumulative_voting และ  http:// www.mtholyoke.edu 
/acad/polit/damy/BeginnningReading/semiproportional.htm 
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 (5) ระบบแบงเขตสองรอบ (Two-round หรือ TR systems) ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง  มีผูแทน

ไดหนึ่งคน แตมีการลงคะแนนเลือกตั้งสองรอบ เวนแตในรอบแรกมีผูสมัครไดคะแนนเกินกึ่งหนึ่งอยาง

เด็ดขาด (absolute majority) ก็จะเปนผูชนะหรือไดรับการเลือกตั้งโดยไมตองมีการเลือกตั้งรอบสอง 

(run-off) แตหากไมมีผูสมัครคนใดสามารถไดรับคะแนนเสียงดังที่กลาวมาได การลงคะแนนรอบสองจะ

เกิดขึ้น ซึ่งระบบนี้นิยมใชในประเทศฝรั่งเศสโดยเปนแนวทางที่ตองการแกไขขอวิจารณตอระบบคะแนน

เสียงสูงสุดที่ผูไดรับการเลือกตั้งอาจเปนผูแทนของเสียงขางนอย โดยที่ไมไดเปนตัวแทนของประชาชน

สวนใหญ   

รายละเอียดของการเลือกตั้งรอบสองจะมีความแตกตางกันไป บางประเทศใหผูสมัครที่ไดคะแนน

เปนอันดับหนึ่งและที่สองเทานั้น ใหมาแขงขันในการเลือกตั้งรอบที่สอง แตบางประเทศจะมีการกําหนด

คะแนนเสียงขั้นต่ําของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหรือผูมีสทิธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไว  และเฉพาะผูสมัครที่

ไดคะแนนเกินขั้นต่ําที่กําหนดจึงจะมีสิทธิแขงขันในรอบที่สอง ซึ่งก็มีบางประเทศเปดโอกาสใหผูสมัคร

สามารถถอนตัวไดในรอบที่สอง และหากมีการกําหนดคะแนนขั้นต่ําไว  

การเลือกตั้งรอบสองจะถือคะแนนสูงสุดและถามีผูแขงขันกันเกินสองคน ผูชนะอาจไมไดคะแนน

เสียงขางมากอยางสมบูรณ ระบบนี้นิยมใชในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงดังตัวอยางใน ประเทศ

ฝรั่งเศส ชิลี โคลัมเบียและรัสเซีย เปนตน 

(6) ระบบรวมเขตเรียงเบอร (Block vote หรือ BV systems)  ในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผูแทนได

หลายคน (รวมเขต) ซึ่งผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งสามารถลงคะแนนเลือกผูสมัครไดหลายคน (เรียงเบอร) 

แตไมเกินจํานวนของผูแทนหรือจํานวนตําแหนงที่มีในเขตเลือกตั้งนั้น ระบบนี้ตองการใหเขตเลือกตั้งมี

ขนาดใหญขึ้น  โดยทั่วไป ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผูสมัครไดครบตามจํานวนตําแหนงผูแทนหรือ

นอยกวาก็ได และเลือกไดโดยไมจําเปนวาจะตองเลือกผูสมัครจากกลุมเดียวหรือพรรคเดียวกัน  ผูสมัครที่

ไดรับการเลือกตั้งจะเปนผูที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบตามจํานวนผูแทนที่พึงมีในเขตนั้น 

ทั้งนี้บางประเทศไดมีการกําหนดใหเลือกเปนพรรค โดยพรรคที่ไดคะแนนสูงสุดจะมีผลใหผูสมัครทุกคน

ของพรรคนั้นจะไดรับการเลือกตั้ง  

(7) ระบบรวมเขตเบอรเดียว (Single vote หรือ SV systems) ในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผูแทนได

หลายคน (รวมเขต) ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งสามารถเลือกผูสมัครไดคนเดียว (เบอรเดียว) ผูสมัครที่ได

คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบตามจํานวนผูแทนที่พึงมีในเขตนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง ทั้งนี้แมวา

ระบบนี้จะเอื้อประโยชนตอเสียงขางนอยและเปดโอกาสใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครเปนรายบุคคล

ตามความพอใจของตนเอง แตก็มีประเทศที่ใชระบบนี้นอยมาก 
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ประเภทที่ 2 แบบสัดสวน (Proportional Representation หรือ PR)  

(1)บัญชีรายชื่อ ( List Proportional Representation หรือ LPR) 

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผูแทนไดหลายคนและมักเปนเขตเลือกตั้งที่ใหญ เชน ใชภูมิภาคหรือประเทศ

เปนเขตเลือกตั้ง โดยคํานึงถึงปจจัยที่ตองสัมพันธกัน 5 ประการ ไดแก ขนาดของเขตเลือกตั้ง ลําดับชั้น

ของเขตเลือกตั้ง สูตรการคํานวณ เกณฑขั้นต่ํา และการจัดลําดับผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยผูสมัครจะมี

รายชื่อเปนกลุมหรือเปนบัญชีรายชื่อผูสมัครของพรรคและผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกบัญชีรายชื่อได 1 บัญชี 

ซึ่งจํานวนผูไดรับเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อตางๆ  จะเปนสัดสวนกับคะแนนที่บัญชีรายชื่อนั้นๆ ไดรับ ผูที่

ไดรับเลือกตั้ง คือ ผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับจากหมายเลขลําดับตนลงไปจนเทากับจํานวนที่

ไดตามสัดสวนผูแทนที่คํานวณไดจากบัญชีรายชื่อนั้น ทั้งนี้ ระบบนี้ถือไดวาเปนระบบที่เอื้อประโยชนตอ

เสียงขางนอย เพ่ือใหทุกกลุมหรือ ทุกพรรคมีโอกาสไดที่นั่งในรัฐสภาตามสัดสวนคะแนนที่ไดรับจาก

ประชาชน เปนที่นิยมในประเทศประชาธิปไตยในปจจุบัน แตก็ไดรับการวิจารณวาไมเปดโอกาสใหเลือก

ผูสมัครเปนรายบุคคลและผูสมัครที่ไดรับเลือกไมจําเปนตองผูกพันกับพ้ืนที่เขตเลือกตั้งใด  

อยางไรก็ดี ถือไดวาการคํานวณคะแนนเสียงในระบบสัดสวนกับตําแหนงที่ไดรับการเลือกตั้งใน
บัญชีรายชื่อนั้น ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการการเลือกตั้งในระบบสัดสวน ซึ่งเกณฑที่ใชในการ
คํานวณมี  3 แนวทาง191 ไดแก  

(1) การออกกฎหมายกําหนดลวงหนาถึงจํานวนคะแนนพ้ืนฐานที่จะไดผูแทน 1 คน สําหรับทุก
เขตเลือกตั้งไวใหแนนอนกอนมีการเลือกตั้ง 

(2) กําหนดเขตเลือกตั้งเปนหลัก วิธีนี้สะดวกไมสับสนและไดรับความนิยมมาก กลาวคือ              
นําคะแนนเสียงของผูไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนบัตรดีในเขตเลือกตั้งหนึ่งหารดวยจํานวนผูแทนตามที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกําหนดใหมีไดในเขตนั้นๆ ออกมาเปนคะแนนพ้ืนฐานสําหรับ 1 ที่นั่งใน
เขตเลือกตั้งนั้น เปนหลักการคํานวณสัดสวนผูไดรับเลือกตั้ง 

                                                           
191พัฒนะ เรือนใจดี,อางแลว หนา 28. 
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(3) นําคะแนนเสียงของผูไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนบัตรดีทั้งประเทศ (ทุกเขตเลือกตั้ง) หารดวย
จํานวนผูแทนตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกําหนดใหมีทั้งประเทศออกมาเปนคะแนนพ้ืนฐาน
สําหรับผูแทน 1 คนในทุกเขตเลือกตั้ง โดยมีสูตรการคิดที่สําคัญ 3 วิธี คือ  

 

วิธีการแบบโทมัส แฮร (Thomas Hare Method) 

 

 

 วิธีการแบบฮาเกนแบซ บิซฮอฟ (Hagenbach Bischoff Method) 

 

 

วิธีการแบบดรูป โควตา (Droop Quota) 

 

  
 
นอกจากการคํานวณคะแนนเสียงกับสัดสวนที่นั่งตามวิธีการขางตนแลว ประเด็นหนึ่งที่ตองหา

วิธีการจัดการก็คือ เศษของคะแนนที่ยังเหลืออยูของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อเมื่อรวมกัน
แลว ยอมมีจํานวนเพียงพอสําหรับจํานวนคะแนนมาตรฐานและจํานวนที่นั่งของผูแทนราษฎรที่เหลือ 
ระบบการจัดสรรที่นั่งผูแทนราษฎรที่เหลือใหแกพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ หรือ วิธีคํานวณเศษ
ของคะแนนเหลานี้ มี   2 แนวทาง คือ  

 (1) ระบบเหลือเศษมากที่สุด (Largest Remainder System) หมายถึง การจัดสรรผูแทน
ใหแกพรรคการเมืองโดยพิจารณาจากคะแนนมาตรฐานขางตน แตหากยังมีจํานวนที่นั่งของ
ผูแทนราษฎรเหลืออยู จํานวนผูแทนที่เหลืออยูก็จะถูกจัดสรรใหแกพรรคการเมืองที่เหลือเศษคะแนน
เสียงขางมากที่สุด 

 (2) ระบบคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (Highest-average System) หมายถึง ระบบที่ตอง
คํานวณหาคะแนนเฉล่ียสําหรับที่นั่งของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ไดแก  

จํานวนท่ีนั่งที่พรรคได =    จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด (Total Votes) 
จํานวนที่น่ังทั้งหมด (Total Seats) 

จํานวนที่น่ังที่พรรคได = จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด (Total Votes) 
                                     จํานวนที่น่ังทั้งหมด (Total Seats) + 1 

จํานวนที่น่ังที่พรรคได = จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด (Total Votes) +1 
จํานวนที่น่ังทั้งหมด (Total Seats) + 1 



 

 

 ระบบดองต (D'Hondt method

 ระบบนี้คิดขึ้นโดย วิคเตอร ดองต 
เปนระบบคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยม
รวดเร็ว โดยนําคะแนนเสียงที่แตละพรรคการเมืองไดรับไปหารดวยตัวเลขตั้งแต 
ตัวเลขเทากับจํานวนพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อที่สงผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทั้งหมด เชน ถามี
พรรคการเมืองสงชื่อผูสมัครทั้งหมด 
ละพรรคไดรับ จากนั้นนําผลลัพธที่ไดจากการหารแตละครั้งที่ไดของทุกๆ พรรคการเมืองมาจัดเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยจนถึงจํานวนที่นั่งที่พึงจะมี แลวนําผลลัพธสุดทายที่ไดไปหารจํานว
เสียงที่แตละพรรคไดรับ ซ่ึงจะไดจํานวนที่นั่งที่แตละพรรคพึงไดรับจริง การคํานวณวิธีนี้จะไมทําใหมีที่นั่ง
เหลือใหตองจัดสรรเพ่ิม  
 

ภาพที่ 8.4 แสดงภาพตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคะแนนเสียงท่ีเหลือเศษแบบ
ระบบดองต (D'Hondt method)192

ระบบเซนต ลาเก (Sainte

 เปนการคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยสําหรับที่นั่งของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ โดย
คํานวณหาจํานวนที่นั่งที่จะไดรับจากคะแนนมาตรฐาน แลวเพ่ิมจํานวนที่นั่งสมมติเขาไปอีก 
จากนั้นจึงนําจํานวนที่นัง่ที่เพ่ิมขึ้นไปหารจํานวน
ตอไปนี้  
 

                                                           
192 http://www.zapadroid.com/droid/id/157306/air.cat.acb.android.DHondtMethod2

D'Hondt method) 

ระบบนี้คิดขึ้นโดย วิคเตอร ดองต (Victor d’Hondt) นักคณิตศาสตรชาวเบลเยียม ระบบดองต
เปนระบบคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งไดรับความนิยมมาก เนื่องจากงาย และสามารถรูผลได
รวดเร็ว โดยนําคะแนนเสียงที่แตละพรรคการเมืองไดรับไปหารดวยตัวเลขตั้งแต 1 
ตัวเลขเทากับจํานวนพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อที่สงผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทั้งหมด เชน ถามี

องสงชื่อผูสมัครทั้งหมด 4 พรรค ก็ใหนําตัวเลข 1,2,3 และ 4 ไปหารดวยคะแนนเสียงที่แต
ละพรรคไดรับ จากนั้นนําผลลัพธที่ไดจากการหารแตละครั้งที่ไดของทุกๆ พรรคการเมืองมาจัดเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยจนถึงจํานวนที่นั่งที่พึงจะมี แลวนําผลลัพธสุดทายที่ไดไปหารจํานว
เสียงที่แตละพรรคไดรับ ซ่ึงจะไดจํานวนที่นั่งที่แตละพรรคพึงไดรับจริง การคํานวณวิธีนี้จะไมทําใหมีที่นั่ง

แสดงภาพตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคะแนนเสียงท่ีเหลือเศษแบบ
192 

 

Sainte-Laguë method)  

เปนการคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยสําหรับที่นั่งของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ โดย
คํานวณหาจํานวนที่นั่งที่จะไดรับจากคะแนนมาตรฐาน แลวเพ่ิมจํานวนที่นั่งสมมติเขาไปอีก 
จากนั้นจึงนําจํานวนที่นัง่ที่เพ่ิมขึ้นไปหารจํานวนคะแนนเสียงที่พรรคไดรับก็จะไดคะแนนเฉลี่ย ดังสูตร

http://www.zapadroid.com/droid/id/157306/air.cat.acb.android.DHondtMethod2 
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นักคณิตศาสตรชาวเบลเยียม ระบบดองต
ากที่สุดซึ่งไดรับความนิยมมาก เนื่องจากงาย และสามารถรูผลได

1 เปนตนไป จนถึง
ตัวเลขเทากับจํานวนพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อที่สงผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทั้งหมด เชน ถามี

ไปหารดวยคะแนนเสียงที่แต
ละพรรคไดรับ จากนั้นนําผลลัพธที่ไดจากการหารแตละครั้งที่ไดของทุกๆ พรรคการเมืองมาจัดเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยจนถึงจํานวนที่นั่งที่พึงจะมี แลวนําผลลัพธสุดทายที่ไดไปหารจํานวนจํานวนคะแนน
เสียงที่แตละพรรคไดรับ ซ่ึงจะไดจํานวนที่นั่งที่แตละพรรคพึงไดรับจริง การคํานวณวิธีนี้จะไมทําใหมีที่นั่ง

แสดงภาพตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคะแนนเสียงท่ีเหลือเศษแบบ

เปนการคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยสําหรับที่นั่งของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ โดย
คํานวณหาจํานวนที่นั่งที่จะไดรับจากคะแนนมาตรฐาน แลวเพ่ิมจํานวนที่นั่งสมมติเขาไปอีก 1 ที่นั่ง 

คะแนนเสียงที่พรรคไดรับก็จะไดคะแนนเฉลี่ย ดังสูตร
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 จากสูตรการคํานวณที่ไดกลาวมา หากพรรคใดมคีะแนนเฉล่ียสูงสุด ก็จะไดรับจัดสรรที่นั่งที่เหลือ 
ถามีที่นั่งเหลืออยูเกินกวา 1 ที่นั่ง จะตองทําการคํานวณวิธีนี้ทุกครั้งสําหรับที่นั่งที่เหลือแตละที่นั่ง กรณี
ที่พรรคการเมืองใดไดรับจัดสรรที่นั่งที่เหลือไปแลว ก็ใหเพ่ิมจํานวนที่นั่งสมมติเขาไปอีกในการคํานวณ
ครั้งตอไปดวย 
 

ประเภทที่ 3 แบบกึ่งสัดสวน (Semi-proportional Representation)  

(1) ระบบสัดสวนมีสมาชิกสองประเภท ( Mixed Member Proportional Representation 

หรือ MMPR) 

 เปนระบบที่มีผูแทนแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อ แตผูแทนแบบแบงเขตเทานั้นที่มีจํานวน

คงที่ แตผูแทนแบบบัญชีรายชื่อจะตองคํานึงถึงสัดสวนที่นั่งรวมของผูแทนทั้งสองประเภทในสภาจะตอง

เปนสัดสวนที่สัมพันธกับคะแนนนิยม กลาวคือ ใชคะแนนจากบัญชีรายชื่อมาคํานวณจํานวนที่นั่งรวม

ดังกลาวและชดเชยความไมไดสัดสวนของระบบเขต เชน พรรคขนาดเล็กสองพรรคไดคะแนนจากระบบ

บัญชีรายชื่อรอยละ 10 เทากัน แตพรรคหนึ่งไมมีผูแทนแบบแบงเขต ก็จะไดผูแทนแบบบัญชีรายชื่อ

เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเทากับผูแทนทั้งสองประเภทของอีกพรรคการเมืองหนึ่ง  ประเทศที่ใชระบบนี้ไดแก 

นิวซีแลนด เยอรมันและอิตาลี 

ภาพที่ 8.5แสดงระบบเลือกตั้งผสมแบบไทย-เยอรมัน ตามรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558193 

                                                           
193โครงการอินเทอรเนต็เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw),“ระบบเลือกตั้งผสมแบบไทย-เยอรมัน ตามรางรัฐธรรมนูญ 

2558”,Retrieved from URL http://ilaw.or.th/node/3710 

คะแนนเฉลี่ย       =  จํานวนคะแนนเสียงที่ไดรบั  
จํานวนที่น่ังที่พรรคไดรบั 



 

 

 

(2) ระบบคูขนานระหวางเขตและสัดสวน 

 เปนระบบที่มีผูแทนสองประเภท คือมีทั้งผูแทนแบบแบงเขตและผูแทนแบบบัญชีรายชื่อ                

บางประเทศกําหนดใหมีผูแทนทั้งสองประเภทในสัดสวนเทากัน หรืออาจกําหนดใหผูแทนประเภทหนึ่งมี

มากกวาอีกประเภทหนึ่ง โดยในการเลือกตั้งนั้นผูมีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนใหทั้งผูสมัครในระบบเขต

เลือกตั้งและระบบสัดสวนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งการนับคะแนนจะเ

ไมมีการชดเชยคะแนนใหกัน เพ่ือเปนการแสดงสัดสวนคะแนนที่แทจริงของพรรคจากระบบบัญชีรายชื่อ 

ระบบนี้ใชในประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยภายใตรัฐธรรมนูญ พ

อยางไรก็ดีในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบการเลือกตั้งแตละระบบนั้น มีเกณฑใน

พิจารณาในมิติตางๆ ที่เปนพ้ืนฐานในการพิจารณาถึงความ

ความสําคัญ ดังตารางที่ 8.3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ความเสมอภาค เปนเกณฑพ้ืนฐานที่สุดที่ตองใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันของผูมี

สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ถือวามีความเสมอภาค คือ การถือหลัก 

ระบบการเลือกตั้งทั่วไป มีเพียงการเลือกตั้งแบบรวมเขตเทานั้น ที่ถือไดวามีระดับความเสมอภาคนอยลง 

เนื่องจากแตละเขตมีจํานวนผูแทนไมเทากัน ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนจะมีจํานวนผูแทนในเขต

เลือกตั้งแตกตางกันไป 

ระบบคูขนานระหวางเขตและสัดสวน (Parallel systems หรือ PSsystems

เปนระบบที่มีผูแทนสองประเภท คือมีทั้งผูแทนแบบแบงเขตและผูแทนแบบบัญชีรายชื่อ                

บางประเทศกําหนดใหมีผูแทนทั้งสองประเภทในสัดสวนเทากัน หรืออาจกําหนดใหผูแทนประเภทหนึ่งมี

มากกวาอีกประเภทหนึ่ง โดยในการเลือกตั้งนั้นผูมีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนใหทั้งผูสมัครในระบบเขต

เลือกตั้งและระบบสัดสวนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งการนับคะแนนจะเปนอิสระจากกันและ

ไมมีการชดเชยคะแนนใหกัน เพ่ือเปนการแสดงสัดสวนคะแนนที่แทจริงของพรรคจากระบบบัญชีรายชื่อ 

ระบบนี้ใชในประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เปนตน  

อยางไรก็ดีในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบการเลือกตั้งแตละระบบนั้น มีเกณฑใน

พิจารณาในมิติตางๆ ที่เปนพ้ืนฐานในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนประเด็นที่มีการให

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

เปนเกณฑพ้ืนฐานที่สุดที่ตองใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันของผูมี

ความเสมอภาค คือ การถือหลัก 1 คน 1 เสียง (one man one vote

ระบบการเลือกตั้งทั่วไป มีเพียงการเลือกตั้งแบบรวมเขตเทานั้น ที่ถือไดวามีระดับความเสมอภาคนอยลง 

เนื่องจากแตละเขตมีจํานวนผูแทนไมเทากัน ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนจะมีจํานวนผูแทนในเขต
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PSsystems) 

เปนระบบที่มีผูแทนสองประเภท คือมีทั้งผูแทนแบบแบงเขตและผูแทนแบบบัญชีรายชื่อ                

บางประเทศกําหนดใหมีผูแทนทั้งสองประเภทในสัดสวนเทากัน หรืออาจกําหนดใหผูแทนประเภทหนึ่งมี

มากกวาอีกประเภทหนึ่ง โดยในการเลือกตั้งนั้นผูมีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนใหทั้งผูสมัครในระบบเขต

ปนอิสระจากกันและ

ไมมีการชดเชยคะแนนใหกัน เพ่ือเปนการแสดงสัดสวนคะแนนที่แทจริงของพรรคจากระบบบัญชีรายชื่อ 

อยางไรก็ดีในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบการเลือกตั้งแตละระบบนั้น มีเกณฑในการ

เหมาะสมและเปนประเด็นที่มีการให

เปนเกณฑพ้ืนฐานที่สุดที่ตองใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันของผูมี

one man one vote)ใน

ระบบการเลือกตั้งทั่วไป มีเพียงการเลือกตั้งแบบรวมเขตเทานั้น ที่ถือไดวามีระดับความเสมอภาคนอยลง 

เนื่องจากแตละเขตมีจํานวนผูแทนไมเทากัน ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนจะมีจํานวนผูแทนในเขต
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 (2)ความรับผิดชอบของผูแทน เขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กและมีการเลือกตัวบุคคลที่ชัดเจนยอม           

ทําใหเกิดสํานึกรับผิดชอบตอผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง นอกเหนือจากการเปนผูแทนของประชาชนทั้ง

ประเทศในการทําหนาที่สมาชิกรัฐสภา 

 (3) ความเทาเทียมของสภาพการเปนผูแทน โดยผูแทนแตละคนไมควรมีความแตกตางในเรื่อง

การเปนตัวแทนของจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือขอบเขตพ้ืนที่แตกตางกันมากนัก ดังจะเห็นได

วา ในระบบแบงเขต แตละเขตเลือกตั้งควรมีผูมีสิทธิเลือกตั้งใกลเคียงกัน ซึ่งระบบการเลือกตั้งแบบแบง

เขตสองรอบยอมมีความเทาเทียมในดานสภาพของการเปนผูแทนไดดีกวาระบบแบงเขตคะแนนสูงสุด 

เพราะในระบบแรกผูแทนตองมีสภาพการเปนผูแทนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนกึ่งหนึ่งเปนอยางนอย 

ในขณะที่ระบบที่สองไมมีเงื่อนไขเชนนี้  

 (4)การทํางานอยางเปนเอกภาพของกลุมผูแทนหากในรัฐสภามีหลายกลุมหรือหลาย                

พรรคการเมือง โอกาสที่จะสามารถทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพยอมเปนไปไดยาก ระบบแบงเขต

เอื้ออํานวยใหพรรคที่มีขนาดใหญสามารถครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร  ทั้งๆ ที่อาจมีสัดสวน

คะแนนนิยมทั่วประเทศไมมากนัก ในขณะที่ระบบสัดสวนทําใหโอกาสการทํางานรวมกันระหวางผูแทน

ลดลง เพราะพรรคใดพรรคหนึ่งจะครองเสียงขางมากไดยากขึ้น สวนระบบเขตเดียวเบอรเดียวเปดโอกาส

ใหการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพไดนอยเพราะผูสมัครทุกคนในแตละเขตตองแขงขันกันเอง ทําให

ไมสามารถลงสมัครในเขตเลือกตั้งเปนกลุมเดียวกันเชนเดียวกับระบบรวมเขตเรียงเบอร 

 (5)ความเปนผูแทนของรัฐสภารัฐสภาควรเปนกระจกสะทอนความคิดทางการเมืองที่หลากหลาย

หรือตัวแทนของประชาชาติที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกกลุมอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย  ทุกฐานะและทั้งจากคน

สวนใหญและคนกลุมนอย 

 (6) ความเรียบงายในการจัดการ ระบบการเลือกตั้งที่ทําความเขาใจและมีขั้นตอนในการ

ดําเนินการที่งายตอการจัดการถือเปนขอไดเปรียบในการนําไปใช เนื่องจากประชาชนและหนวยงานที่มี

หนาที่รับผิดชอบสามารถทําความเขาใจไดงายและสามารถตรวจสอบเพ่ือสรางความโปรงใสได 

ตารางที่ 8.3 แสดงการเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งตามเกณฑตางๆ194 

                                                           
194

โคทม อารียา,อางแลว หนา 20-22. 
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ระบบเลือกตั้ง 
ความ             

เสมอภาค 

ความ
รับผิดชอบ
ของผูแทน 

ความ          
เทาเทียมของ
สภาพการเปน

ผูแทน 

การทํางาน
อยางเปน
เอกภาพ        

ของ
กลุมผูแทน 

ความเปน
ผูแทนของ
รัฐสภา 

ความเรยีบ
งายในการ
จัดการ 

 

แบงเขตคะแนนสูงสุด ดี ดี ปานกลาง ดี ไมด ี ดี 

แบงเขตสองรอบ ดี ดี ดี ดี ไมด ี ดี 

รวมเขตเรียงเบอร ไมด ี ไมด ี ไมด ี ดี ไมด ี ปานกลาง 

รวมเขตเบอรเดียว ดี ไมด ี ไมด ี ไมด ี ปานกลาง ปานกลาง 

ระบบผสม ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ไมด ี

บัญชีรายชื่อ ดี ไมด ี ดี ปานกลาง ดี ปานกลาง 

สัดสวนมีสมาชิกสอง
ประเภท 

ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ดี ไมด ี

 

 
 
 

คําถามทายบทที่ 8  

(1) ประเทศไทยไดมีการนําระบบการเลือกตั้งแบบใดมาใชบาง จงเลือกมาอยางนอย 2 ระบบ  พรอมอธิบาย
และยกตัวอยาง 
(2) นิสิตคิดวาเงื่อนไขใดทีม่ีความสําคัญที่สุดในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําระบบเลือกตั้งมาใช
กับประเทศไทย จงอธิบาย 
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.“ระบบเลือกตั้ง และ ปญหาของระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 
กับแนวทางการแกไขโดยนําระบบเลือกตั้ง แบบสัดสวนมาใชในประเทศไทย”.Retrieved from URL 
http://law.tu.ac.th/outline/2552/summer/La354/3.pdf  

 Croissant, Aurel andVölkel,Philip.“Party system types and party System 
institutionalization:Comparing new democracies in East and 
SoutheastAsia” .RetrievedfromURLhttp://ppq.sagepub.com/content/early/2010/12/18/135406
8810380096. 

 Golosov,GrigoriiV. “Party system classification: A methodological inquiry”.Retrieved 
fromURL http://ppq.sagepub.com/content/early/2010/10/ 
 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเขาใจแนวทางในการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

บทท่ี 9 

พฤติกรรมการเลือกต้ัง 

po01 
[Type the company name] 
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9.1 ความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง  
 

ผูออกเสียงเลือกตั้ง (Electorate) เปนแนวคิดที่สอดคลองกับทฤษฎีประชาธิปไตยแบบ
มีตัวแทนและผลของการเลือกตั้งก็เปนตัวอยางของมติมหาชนที่ เห็นชัดที่สุดในสังคม
ประชาธิปไตย195โดย การเลือกตั้งนั้น หมายความถึง กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การใหไดมาซึ่งตัวแทนของประชาชนที่เปนประชาชนเปนผูเลือกตั้งโดยใชดุลยพินิจเลือกตั้ง
ผูแทนของตนจากบรรดาผูสมัครรับเลือกตั้งที่หลากหลาย เพื่อใหผูไดรับเลือกไปดํารงตําแหนง
และทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่งแทนประชาชน196  ซึ่งในทัศนะของพอล เวปป ( Paul 
Webb)197เห็นวาการมีสวนรวมในการเลือกตั้งและพฤติกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนหนึ่งใน
หัวขอทางการศึกษาที่นักรัฐศาสตรใหความสนใจในการแสวงหาคําตอบ  
 

“พฤติกรรมการเลือกตั้ง” เปนลักษณะของพฤติกรรมทางการเมืองที่ใหความสําคัญกับการใช
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ความสนใจหรือความเบื่อหนายทางการเมืองอันเปนตัวชี้วัดถึงการยอมรับ
หรือไมยอมรับที่จะเลือกใหบุคคลใดเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองตามวิถีแบบประชาธิปไตย ซึ่งเคย 
ลอวสัน (Kay Lawson) มีความเห็นวาการศึกษาในดานพฤติกรรมการเลือกตั้ง ไมวาจะอยูภายใตรูปแบบ
การเมือง การปกครองแบบใดก็ตามตางเปนความพยายามที่จะทําความเขาใจความสัมพันธระหวาง
ประชาชนกับผูปกครอง และประชาชนกับระบบกลไกทางการเมืองการปกครอง   

 
สิ่งเหลานี้ทําใหการเลือกตั้ง กลายเปนวาระทางการศึกษารวมสมัยที่ยังคงไดรับความสําคัญทั้งใน

มิติการศึกษาทางรัฐศาสตร ตลอดจนสาขาวิชาเฉพาะดานตางๆ เชน จิตวิทยาการเมือง สังคมวิทยา
การเมืองรวมถึงการสื่อสารทางการเมือง เปนตนนอกจากนี้ยังกลาวไดวา การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง เปนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนขั้นพื้นฐานและแสดงออกถึงการ
ตัดสินใจทางการเมืองที่พบเห็นไดบอยครั้ง198 
 
 อยางไรก็ดี การเลือกตั้งและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือกตั้ง ตางเปนกิจกรรมทาง

การเมืองที่มีความเกี่ยวพันกันอยางสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้งที่มี การแขงขันกัน

ระหวางผูสมัครหรือกลุมอํานาจตางๆ เขมขนมากเพียงใด จะยิ่งเปนผลใหมีการใชกลวิธีตางๆ ในกิจกรรม

                                                           
195 เสถียร เชยประทับ,มติมหาชน การส่ือสาร และการเมือง,(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552),หนา 

38. 
196วิสุทธิ์ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 51. 
197Paul Webb,“Campaigns, Elections and Electoral Systems” in Mary Hawkesworth and Maurice Kagan (ed), 

Encyclopedia of Government and Politics Volume 1, (New York : Routledge, 2004),p.399. 
198 Kay Lawson,The Human Polity : A Comparative Introduction to Political Science2nd,(MA : Houghton 

Mifflin Company,2006),p. 93.  
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เลือกตั้งสูงตามไปดวย จึงนําไปสูการตั้งขอสังเกตวา การเลือกตั้งมีแนวโนมที่จะมีความซับซอนหรือมี

ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องมากยิ่งขึ้น อาทิ การมีผูคนเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น การเลือกตั้งที่มีการใชเงิน

จํานวนมากขึ้น  การสรางความสําคัญใหแกองคกรทางการเมืองตางๆ มากขึ้น ตลอดจนการเลือกตั้งได

สรางความชอบธรรมใหกับการปกครองสมัยใหมไดอยางดียิ่งขึ้น จนสามารถกําหนดไดทันทีวา

จะใหใครหรอืคนกลุมใดเปนผูปกครอง199 

 ในเบื้องตน อีแวนซ (Evans)200ไดใหขอสังเกตวา เมื่อจะทําการศึกษาธรรมชาติของการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแลว จําเปนตองใหความสนใจในฐานะกระบวนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่ง จากนั้น

จึงคนหาเหตุผลวาทําไมประชาชนจึงตัดสินใจเชนนั้น  อยางไรก็ดี ปจจัยที่มีผลตอการลงคะแนน ไดแก 

ผลประโยชนของกลุมที่ไดรับความสามารถในการบริหารจัดการของผูที่ไดรับเลือกเลือกใหลงสมัครรับ

เลือกตั้ง   การใหความสําคัญตอประเด็นปญหาที่ประชาชนใหความสนใจ และการเลือกเพ่ือใหเกิดการ

ตอรองอํานาจกับพรรคการเมืองอื่นๆ  เปนตนซึ่งลักษณะหรือตัวแปรสําคัญที่มักถูกนํามาใชในการศึกษา

พฤติกรรมการเลือกตั้ง ไดแก อายุ เพศสถานภาพทางสังคมหรืออาชีพ กลุมทางศาสนาและกลุมทาง

อุดมการณเปนตน 

 ในดานพัฒนาการของการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนั้น มักมุงเนนที่ประเด็นของการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนมากกวาการศึกษาการเลือกตั้งทั้งระบบ โดยแบงออกเปน 2 ยุค 

ไดแก   

ยุคที่ 1 การศึกษาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก  เปนการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนน

เสียงในชวงแรก ผลงานสําคัญ ไดแก ผลงานชื่อ “Non-voting, Causes and Methods of Control 

(1924)”ตามแนวทางประจักษนิยมสํานักชิคาโก (Chicago school) ของ ชารล เมอเรียม (Charles 

Merriam)และ ฮาโรลด กอสเนล (Harold F. Gosnell)201 โดยมุงศึกษาถึงอิทธิพลของสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบุคคล อันไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและเพศ ที่มีตอการไปลงคะแนน

                                                           
199 Jame De. Barber,Citizen Politics:An Introduction to Political Behavior,(Chicago: Marknam 

Publishing,1969),p.4. 
200Jocelyn A.J. Evans,Voters and Voting : An Introduction,(London : Sage, 2004),p.3-6. 
201ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Charles Edward Merriam and Harold Foote Gosnell,Non-Voting: Causes and Methods 

of Control,(Chicago: University of Chicago Press, 1924)  และการศึกษาของนักวิชาการไทยที่กลาวถึงการศึกษาของ  เมอเรียม และ 
กอสเนล ไดจาก พรศักดิ์  ผองแผว,พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 3 จังหวัดขอนแกน 18 
เมษายน 2526,(กรุงเทพฯ : เจาพระยาการพิมพ,2527) และ พรศักดิ์ ผองแผว (บรรณาธิการ),รัฐศาสตร : ขอบขาย สถานภาพ และ
การศึกษาวิจัย,(กรุงเทพฯ:เจาพระยาการพิมพ,2526). 



 

 

เสียงเลือกตั้ง ซึ่งพบวา กลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ํา จะมีความรูสึกนึกคิดและ

พฤติกรรมทางการเมืองคลายคลึงกัน  

สาระสังเขปนักคิดที่ 9.1  ประวัติและผลงานของ 

 การศึกษาของนักรัฐศาสตรในสหรัฐอเมริกาในชวงเวลาตอมา ไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรม             

การลงคะแนนเสียงวา ผูที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งนั้น ไดแก ผูที่สนใจติดตามขาวสารการเมืองและสนใจ

กิจกรรมสาธารณะ คือ ชนชั้นกลาง อาศัยอยูในเมือง ไดรับการศึกษา อายุในวั

การเลือกตั้งหรือเปนผูนิยมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีความรูสึกที่ดีตอการเมืองการ

ปกครอง มีลักษณะของการเปนผูชอบเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากกวาแยกตัวออกจากสังคมหรือมี

ความรูสึกในทางลบ เปนผูใหความสําคัญกับการเลือกตั้งและเปน

ซึ่งลักษณะเหลานี้เปนการผสมผสานที่มี ความสลับซับซอนของปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ บุคลิกภาพ 

โครงสรางทางการเมืองและสถานการณทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอกันอันสงผลตอพฤติกรรมการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

ยุคที่ 2 การศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา

ลงคะแนนเสียงของประเทศตางๆ ที่ถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาในมิติทาง

เศรษฐกิจและการเขาสูการเปนประชาธิปไตย ผลงานสําคัญ ไดแก การศึกษาของซามูเอล ฮันติงตัน และ 

                                                           
202“Charles E. Merriam | Political Science

http://www.lib.uchicago.edu/e/spcl/centcat/

Charles Merriam
มหาวิทยาลัยชิคาโก 
สภาวิจัยทางสังคมศาสตร 
ถือเปนนักวิชาการคนสําคัญในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานในชวง
วิกฤตการณสงครามโลกและเศรษฐกิจตกต่ํา โดยไดยืนยันความเชื่อที่วา
กระบวนการแปรเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมใหเปน
อุตสาหกรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรนั้น เปนปจจัยในการ
ผลักดันการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการสาธารณะ ตัวอยาง
ผลงานของเขา เชน  

อกตั้ง ซึ่งพบวา กลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ํา จะมีความรูสึกนึกคิดและ

พฤติกรรมทางการเมืองคลายคลึงกัน   

ประวัติและผลงานของ Charles Merriam202 

การศึกษาของนักรัฐศาสตรในสหรัฐอเมริกาในชวงเวลาตอมา ไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรม             

การลงคะแนนเสียงวา ผูที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งนั้น ไดแก ผูที่สนใจติดตามขาวสารการเมืองและสนใจ

กิจกรรมสาธารณะ คือ ชนชั้นกลาง อาศัยอยูในเมือง ไดรับการศึกษา อายุในวัยกลางคน มีความสนใจผล

การเลือกตั้งหรือเปนผูนิยมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีความรูสึกที่ดีตอการเมืองการ

ปกครอง มีลักษณะของการเปนผูชอบเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากกวาแยกตัวออกจากสังคมหรือมี

ความรูสึกในทางลบ เปนผูใหความสําคัญกับการเลือกตั้งและเปนผูที่อาศัยอยูในทองถิ่นเปนเวลายาวนาน 

ซึ่งลักษณะเหลานี้เปนการผสมผสานที่มี ความสลับซับซอนของปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ บุคลิกภาพ 

โครงสรางทางการเมืองและสถานการณทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอกันอันสงผลตอพฤติกรรมการ

การศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา เปนการศึกษาพฤติกรรมการ

ลงคะแนนเสียงของประเทศตางๆ ที่ถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาในมิติทาง

เศรษฐกิจและการเขาสูการเปนประชาธิปไตย ผลงานสําคัญ ไดแก การศึกษาของซามูเอล ฮันติงตัน และ 

Charles E. Merriam | Political Science”,Retrieved from URL 

http://www.lib.uchicago.edu/e/spcl/centcat/fac/facch15_01.html 

Charles Merriam (1874 –1953)  ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหง
มหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) สหรัฐอเมริกา ผูกอตั้ง
สภาวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Science Research Council
ถือเปนนักวิชาการคนสําคัญในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานในชวง
วิกฤตการณสงครามโลกและเศรษฐกิจตกต่ํา โดยไดยืนยันความเชื่อที่วา
กระบวนการแปรเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมใหเปน
อุตสาหกรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรนั้น เปนปจจัยในการ
ผลักดันการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการสาธารณะ ตัวอยาง
ผลงานของเขา เชน  Systematic politics (1945) เปนตน 

 
127 

อกตั้ง ซึ่งพบวา กลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ํา จะมีความรูสึกนึกคิดและ

 

การศึกษาของนักรัฐศาสตรในสหรัฐอเมริกาในชวงเวลาตอมา ไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรม             

การลงคะแนนเสียงวา ผูที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งนั้น ไดแก ผูที่สนใจติดตามขาวสารการเมืองและสนใจ

ยกลางคน มีความสนใจผล

การเลือกตั้งหรือเปนผูนิยมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีความรูสึกที่ดีตอการเมืองการ

ปกครอง มีลักษณะของการเปนผูชอบเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากกวาแยกตัวออกจากสังคมหรือมี

ผูที่อาศัยอยูในทองถิ่นเปนเวลายาวนาน 

ซึ่งลักษณะเหลานี้เปนการผสมผสานที่มี ความสลับซับซอนของปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ บุคลิกภาพ 

โครงสรางทางการเมืองและสถานการณทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอกันอันสงผลตอพฤติกรรมการ

เปนการศึกษาพฤติกรรมการ

ลงคะแนนเสียงของประเทศตางๆ ที่ถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาในมิติทาง

เศรษฐกิจและการเขาสูการเปนประชาธิปไตย ผลงานสําคัญ ไดแก การศึกษาของซามูเอล ฮันติงตัน และ 

ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหง
สหรัฐอเมริกา ผูกอตั้ง

Social Science Research Council)   
ถือเปนนักวิชาการคนสําคัญในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานในชวง
วิกฤตการณสงครามโลกและเศรษฐกิจตกต่ํา โดยไดยืนยันความเชื่อที่วา
กระบวนการแปรเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมใหเปน
อุตสาหกรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรนั้น เปนปจจัยในการ
ผลักดันการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการสาธารณะ ตัวอยาง

เปนตน 
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โจน เนลสัน (Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson)203ในผลงานที่ชื่อ “No easy choice: 

Political participation in developing countries (1976)” ซึ่งพบวา ประชาชนสวนหนึ่งใชสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะถูกชักจูงดวยเงื่อนไขตางๆ มากกวาการตัดสินใจเลือกดวยตนเองโดย

ประชาชนในกลุมนี้สวนใหญเปนผูที่อาศัยในพื้นที่ชนบท ไมไดรับการศึกษาหรือมีการศึกษาระดับต่ํา  

ดังนั้นจึงนําไปสูขอสรุปที่วา บุคคลที่อยูในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีระดับต่ํามักลงคะแนน

เสียงจากการถูกระดมเปนสําคัญ และประเด็นคําถามที่วา “ใคร?” คือ ผูมีอิทธิพลตอการจูงใจหรือระดม

คะแนนเสียงใหประชาชนเหลานี้ไปใชสิทธิและลงคะแนนเลือก รวมไปถึงวิธีการที่ถูกนํามาใชไดกลายเปน

วาระทางการศึกษาที่ไดรับความสนใจอยางมากในเวลาตอมาตัวอยาง เชน การคนพบวาเครือขายของ

ระบบอุปถัมภ (patron-clientsystem) ไดกลายมาเปนวิธีการที่พรรคการเมืองใชในการหาคะแนนเสียง

ในชนบท ผูรับอุปถัมภทางการเมืองมักจะถูกพรรคการเมืองใชใหเปนหัวคะแนน โดยอาจใหผลตอบแทน

แกผูรับอุปถัมภ เชน การใหสัญญาในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง ดังตัวอยางในการ

แขงขันระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคคริสเตียนเดโมแครตในอิตาลีและในเวเนซูเอลา เปนตน 

ทั้งหมดเปนกระบวนการทางการเมืองของมวลชนที่ไดรับการจัดตั้งจากเบื้องบนเชื่อมโยงลงมาจนถึง

ทองถิ่น กลุมการเมืองทองถิ่นถูกผนวกเขาไปภายในระบบอุปถัมภและตองสูญเสียความเปนตัวตนของ

ตนเอง204 เปนตน 

9.2 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง  
 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไป

นั้น มี 4 กลุม ไดแก   

 (1)  ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด (determinative theories) เปนแนวทางการศึกษา

ปจจัยทางสังคมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมสวนบุคคลในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แนวคิด

พื้นฐานของทฤษฎีนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องตัวแบบแรงผลักดันทางสังคม (social 

forces) ของ พอล ลาซาเฟลด (Paul Lazarsfeld) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันและทฤษฎีสนาม 

(field theory) ของ เคริ์ตเลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยา เชื้อสายเยอรมัน-อเมริกัน205 ซึ่งเปน

                                                           
203 Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson,No easy choice: Political participation in developing countries, 

(Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1976).   
204ปรีชา คุวินทรพันธุ ใน เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.(บรรณาธิการ),คําและความคิดในรัฐศาสตร         

รวมสมัย (Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ : สาํนักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2550),หนา 232-
233. 

205”Field Theory - Kurt Lewin“, Retrieved from URL http://wilderdom.com/theory/FieldTheory.html. 
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ทฤษฎีที่เสนอเงื่อนไขในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม  โดยเชื่อวา สถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมของบุคคล (SES : socio economic status) ทั้งที่ไดมาโดยกําเนิดหรือไดมาในภายหลังไดแก 

ชาติกําเนิดเพศ  ฐานะทางการเงินระดับการศึกษาชนชั้นทางสังคมและภูมิลําเนา แลวแตมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่แตกตางกันไป206 

(2)ทฤษฎีสํานึกเชิงเหตุผล (consciously rational theories)เปนแนวทางที่ใหความสําคัญ

เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผูไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการไตรตรองเกี่ยวกับนโยบายพรรค

การเมืองและผูลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวทางดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบการตัดสินใจ

ของผูบริโภคในทางเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานทางวิชาการเรื่อง“An Economic 

Theory of Democracy (1957)”ของ แอนโทนี่ ดาวส (Anthony Downs)207 นักวิชาการชาว

อเมริกัน ซึ่งชี้ใหเห็นวาประชาชนไมวาจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกตางกันไปเปนฝายขวาหรือฝาย

ซาย จะใหการสนับสนุนพรรคการเมืองที่สนองตอบตอความตองการของพรรคการเมืองหรือฝายที่สนอง

ตอผลประโยชนของตน ดังนั้นการตัดสินใจของผูใชสิทธิเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือ

พรรคการเมืองใดยอมขึ้นอยูกับเหตุผลหรือสอดคลองกับเปาหมายหรือผลประโยชนของผู

ลงคะแนนเสียงมากที่สุด  

รูปแบบพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีทั้ง 2 เรื่องที่ไดกลาวมา

ขางตน คือ การลงคะแนนเสียงแบบแยกพรรค (ticket splitting) เปนการลงคะแนนเสียงใหผูสมัครที่มา

จากคนละพรรคในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน เชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครจากพรรคเดโม

แครตใหเปนประธานาธิปดี แตเลือกผูสมัครจากพรรครีพับลิกันใหเปนสมาชิกวุฒิสภา เปนตน208 

 

 

 

 

                                                           
206ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Paul F. Lazarsfelf  Bernard Berelson and Hazel Gaudet ,The people's choice : how 

the voter makes up his mind in a presidential campaign,(New York : Columbia University Press,1968). 
207ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy,(New York: Harper and 

Row,1957)และ Timothy J. Feddersen,“Rational Choice Theory and the Paradox of Not Voting”,Journal of Economic 
Perspectives (18,1),Winter 2004 :99–112. 

208สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 95. 
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สาระสังเขปนักคิดที่ 9.2 ประวัติและผลงานของ  Paul Lazarsfeld 209 

 

 (3) ทฤษฎีจิตวิทยา(psychology theories)แนวทางนี้เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานความรูสึกหรือความผูกพันทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

โดยไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด สังคมจิตวิทยา (social psychology)210ของเคริ์ต เลวิน (Kurt Lewin) 

เนื่องจากมองวาความผูกพันทางการเมืองเปนเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวพันกับทัศนคติ ความเชื่อ และการ

แสดงออกตอ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งความผูกพันกับพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นนี้มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคล  

นั่นหมายความวา โดยทั่วไปแลวผูมีสิทธิเลือกตั้งมีแนวโนมจะลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่

ตนเองมีความรูสึกผูกพัน แตการตัดสินใจอาจเปลี่ยนแปลงไปไดอันเปนผลมาจากทัศนคติที่มีตอประเด็น

การเมือง ความสนใจในตัวผูสมัคร ความรูสึกหรือความคิดเห็นตอนโยบายของพรรค สถานการณทาง

การเมืองภายในและภายนอกประเทศ รวมไปถึงบรรยากาศใน การแขงขัน เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจ

ทําใหผูใชสิทธิเลือกตั้งเปลี่ยนความนิยมที่เคยมีใหพรรคการเมืองหนึ่งไปยังพรรคการเมืองอื่นๆ ได 

 (4) ทฤษฎีระบบ (system theories) เปนการนําทฤษฎีระบบทางการเมืองของเดวิด อีสตัน 

(David Easton)211 นักรัฐศาสตรชาวแคนาดาที่มีบทบาทอยางมากในวงการรัฐศาสตรของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยการนําแนวทางการศึกษาตามทฤษฎีระบบมาใชในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนน

                                                           
209 www.nasonline.org/publications/biographical.../lazarsfeld-paul-f.pd 
210ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ”Introduction to Social Psychology “, Retrieved from URL http://wwwwilderdom.com/ 

psychology/social/Introduction.html 
211สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผองแผว,พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย,(กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร

ผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527),หนา .5 -4 

Paul Lazarsfeld (1901 –1976) 

นักวิชาการชาวออสเตรีย ที่ไดเดินทางเขามาในสหรัฐอเมริกาดวย      
ทุน Rockefeller และไดสถานะเปนพลเมืองในเวลาตอมา               
ลาซาเฟลเปนศาสตราจารยดานสังคมวิทยา ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
(Columbia University) ความสนใจหลักๆ ของเขาคอื การพัฒนา
ระเบียบวธิีวิจัยและสถาบันเพื่อการฝกอบรมและวิจัยทางสังคมศาสตร 
ซึ่งเขาไดรบัการขนานนามวา เปนบิดาแหงสังคมวทิยาเชงิประจักษ
สมัยใหม ตัวอยางผลงานของเขา เชน  An Episode in the History of 
Social Research (1969) เปนตน 
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เสียงเลือกตั้งนั้น เนื่องจากในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนเสียงเปนความพยายาม

ทําความเขาใจตอความสัมพันธระหวางประชาชนกับการปกครอง โดยใหความสนใจสภาวะสมดุลของ

ระบบการเมืองกับอิทธิพลแวดลอมของสถานการณในแตละชวงเวลา  ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดดุลภาวะ

หรือเสียดุลภาวะในระบบอันมีผลตอการเลือกตั้ง เชน นโยบายและประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม

นโยบายของพรรคการเมือง  รวมไปถึงความสนใจของประชาชนที่มีตอผูสมัครและปญหาทางการเมือง

ในชวงเวลานั้นๆ เปนตน  

ทั้งนี้ ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีระบบสามารถนํามาใชในการวิเคราะหถึงพฤติกรรมการลงคะแนน

เสียงประทวง (protest vote) ซึ่งเปนการลงคะแนนเสียงใหผูสมัครจากพรรคการเมืองที่สามหรือพรรค

การเมืองขนาดเล็กโดยไมไดหวังจะเลือกผูสมัครรายนั้น แตเปนการแสดงความไมพอใจตอผูสมัครจาก

พรรคการเมืองใหญในระบบสองพรรค212 

9.3 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง  
 

ในการศึกษาถึงการเลือกตั้ง กลาวไดวา กระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงของการ

เลือกตั้งเชน ความแตกตางของจํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง และความนิยมตอผูสมัครหรือพรรคการเมือง 

ยังเปนภาพสะทอนวัฒนธรรมทางการเมืองและความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศหรือเขต

เลือกตั้งนั้นๆ ไดเปนอยางดี213  โดยทั่วไปแลว วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) หมายถึง 

แบบแผนทางทัศนคติและความโนมเอียงที่ปจเจกบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองมีตอ

การเมือง214  รวมถึงการเปนแบบแผนความเช่ือหรือพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคม อันเปนฐาน

รากที่สําคัญของระบอบการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ215ซึ่งนักรัฐศาสตรไดใชคําวา

วัฒนธรรมทางการเมืองในการอธิบายความสัมพันธระหวางทัศนคติทางการเมืองของปจเจก

บุคคลกับระบบการเมือง216 ดวยการอางถึงความโนมเอียงทางจิตวิทยาของประชาชน ซึ่ง

หมายความไปถึงรูปแบบของความโนมเอียงที่มีตอสถาบันทางการเมือง เชน พรรคการเมือง 

รัฐบาลและรัฐธรรมนูญ เปนตน โดยแสดงออกถึงความเชื่อ สัญลักษณและคุณคา  

                                                           
212สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.อางแลว หนา 94. 
213พัฒนะ เรือนใจด,ีกฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพมหาวิทยาลัยรามคาํแหง,2548),หนา 18. 
214 Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell,Comparative Politics : A Developmental Approach, (Boston : 

Little & Brown ,1966 ),p.50.  
215จารุภัทร  เรืองสุวรรณ,“ยุทธศาสตรการปลูกฝงอุดมการณและสรางวฒันธรรมทางการเมืองสูวิถชีีวิตประชาธิปไตย” 

,Retrieved from URL http://www.ect.go.th/thai/download48/forum2.doc.   
216Keith Faulks,Political Sociology: A Critical Introduction,(New York: New York University Press,2000),p.107. 



 

 

ดานการทําหนาที่ของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น พิจารณาได

มิติของปจเจกบุคคล วัฒนธรรมทําหนาที่ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทางการเมือง

ใหแกบุคคลผูนั้น  ขณะเดียวกันในมิติทางสังคมโดยรวม วัฒนธรรมทางการเมืองเปรียบเสมือน

แผนที่ของคานิยม (value) และบรรทัดฐาน 

ระเบียบแบบแผนหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการ

ทางการเมืองตางๆ นั่นเอง217 

ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองแตกตางจากความเห็นสาธารณะ 

ตรงที่ระยะเวลาของการใหคุณคาของวัฒนธรรมทางการเมืองมีการบมเพาะและมีระยะเ

ยาวนานกวาการแสดงออกของประชาชนตอประเด็นหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะ ดังเชน 

ลักษณะของความเห็นสาธารณะที่ประชาชนมีตอประเด็นตางๆ ในชวงเวลานั้น 

ภาพที่ 9.1 แสดงความสัมพันธระหวางผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับสถาบันการเมืองตางๆ 

ภายในระบบการเมืองของประเทศอิหราน

                                                           
217พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,ระบบการเมือง 

มหาวิทยาลัย, 2548),หนา 97-98. 
218 Andrew Heywood,Key Concepts in Politics
219 http://nicolasrapp.com/?p=683

ดานการทําหนาที่ของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น พิจารณาไดเปน 2 

มิติของปจเจกบุคคล วัฒนธรรมทําหนาที่ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทางการเมือง

ใหแกบุคคลผูนั้น  ขณะเดียวกันในมิติทางสังคมโดยรวม วัฒนธรรมทางการเมืองเปรียบเสมือน

และบรรทัดฐาน (norms) ทางการเมืองเพื่อชวยใหเกิ

ระเบียบแบบแผนหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการดําเนินการของสถาบันและองคกร

ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองแตกตางจากความเห็นสาธารณะ (public opinion

ตรงที่ระยะเวลาของการใหคุณคาของวัฒนธรรมทางการเมืองมีการบมเพาะและมีระยะเ

ยาวนานกวาการแสดงออกของประชาชนตอประเด็นหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะ ดังเชน 

ลักษณะของความเห็นสาธารณะที่ประชาชนมีตอประเด็นตางๆ ในชวงเวลานั้น 218

แสดงความสัมพันธระหวางผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับสถาบันการเมืองตางๆ 

งประเทศอิหราน219 

ระบบการเมือง : ความรูเบื้องตน (พิมพครัง้ที่ 8),(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณ

Key Concepts in Politics,(New York : St. Martin's Press,2000),p. 216.  
http://nicolasrapp.com/?p=683 
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2 มิติ กลาวคือ ใน

มิติของปจเจกบุคคล วัฒนธรรมทําหนาที่ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทางการเมือง

ใหแกบุคคลผูนั้น  ขณะเดียวกันในมิติทางสังคมโดยรวม วัฒนธรรมทางการเมืองเปรียบเสมือน

ทางการเมืองเพื่อชวยใหเกิดความเปน

ดําเนินการของสถาบันและองคกร

public opinion) 

ตรงที่ระยะเวลาของการใหคุณคาของวัฒนธรรมทางการเมืองมีการบมเพาะและมีระยะเวลาที่

ยาวนานกวาการแสดงออกของประชาชนตอประเด็นหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะ ดังเชน 
218 

แสดงความสัมพันธระหวางผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับสถาบันการเมืองตางๆ 

 

สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณ
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ลูเซียน พาย(Lucian W. Pye)220นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาการเมือง

เปรียบเทียบ ไดใหคํานิยาม ลักษณะ รูปแบบ รวมทั้งการใหขอสังเกตตอการศึกษาวัฒนธรรม

ทางการเมืองใน 4 ความหมาย ไดแก 

(1) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับความไววางใจหรือความไมไววางใจของบุคคลตอ

บุคคลอื่นหรือตอสถาบันทางการเมืองเชน การมีความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นตอสถาบันหรือผูนําทาง

การเมือง 

(2) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับทัศนคติตออํานาจทางการเมือง  ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการ

ยอมรับและความสัมพันธระหวางผูปกครองและผูถูกปกครองหรือผูนํากับประชาชนทั่วไปซึ่งทัศนคติเปน

เงื่อนไขสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการที่ประชาชนใหความรวมมือหรือตอตานอํานาจทางการเมืองของ

ผูปกครอง 

(3) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับเสรีภาพและการควบคุมบังคับทางการเมือง

กลาวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมนั้นใหการยอมรับหรือเคารพตอเสรีภาพของประชาชนมาก

นอยเพียงใดหรือมุงเนนการใชอํานาจบังคับเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

(4) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับความจงรักภักดีและยึดมั่นในสังคมการเมืองของ

บุคคลกลาวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองชวยสรางเอกลักษณทางการเมืองใหแกบุคคลในสังคมที่จะยึด

มั่นรวมกันและพรอมที่จะตอสูปกปองรักษาไวซึ่งเอกลักษณนั้นใหคงอยูตอไปอาจจะโดยการยินยอม

เสียสละผลประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวมหรือสละผลประโยชนระยะส้ันเพ่ือผลประโยชนระยะยาวเปนตน  

สาระสังเขปนักคิดที่ 9.3 ประวัติและผลงานของ Gabriel Almond221 

 

                                                           
220ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในLucien W. Pye,Aspects of Political Development,(Boston : Little & Brown),1966. 
221 http://news.stanford.edu/news/2003/january8/obitalmond-18.html 

Gabriel Almond (1911 –2002)  นักวิชาการดานการเมืองเปรียบเทียบผูทรงอิทธิพลใน
ศตวรรษท่ี 20 และเปนผูพัฒนาแนวคิดเรื่อง "วัฒนธรรมทางการเมือง" 

ตัวอยางผลงานของเขา ไดแก The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy 
in  Five Nations (1963) , Comparative Politics:  A Developmental Approach 
(1966) และ A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science (1990) 
เปนตน
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นอกจากนี้แลว ทัศนะที่ไดรับการอางถึงอยางมากของกาเบรียล อัลมอนด (Gabriel 

Almond) และซิดนีย เวอรบา (Sidney Verba)222 จากแนวคิดเรื่อง “วัฒนธรรมพลเมือง (civic 

culture)”ที่เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและคานิยมพื้นฐานของทั้งผูนําและประชาชน

สวนรวมทั้งหมด ทําใหแนวคิดนี้มีความเกี่ยวของมากกวาเรื่องทัศนคติ ความคิดเห็นของ

ประชาชน แตยังรวมไปถึงองคกรของประชาสังคมและวิถีทางที่สาธารณชนสามารถมีอิทธิพล

ตอขบวนการทางการเมือง223  โดยไดเสนอรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเอื้อตอการ

สถาปนาระบอบเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ที่มั่นคง จากการวิจัยเชิงสํารวจประชาชน

ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวนประเทศละ 1,000 คน ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน

ตะวันตก อิตาลีและเม็กซิโกชวงระหวาง ค.ศ.1959-1960  และไดขอสรุปวาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง

จะเกิดขึ้นในสังคมที่มีวัฒนธรรมพลเมือง ซึ่งเปนวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผสมผสานกันระหวาง

วัฒนธรรมทางการเมืองใน 3 รูปแบบ ดังนี้   

(1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ(the parochial political culture)ที่บุคคลไมมีการ

รับรู ไมมีความเห็น และไมใสใจตอระบบการเมืองไมคิดวาตนเองมีความจําเปนตองมีสวนรวมทางการ

เมือง 

(2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา(the subject political culture)ที่บุคคลมีความรู

ความเขาใจตอระบบการเมืองแตไมสนใจที่จะเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยตลอดทุกกระบวนการและไม

มีความรูสึกวาตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลตอระบบการเมืองบุคคลเหลานี้มักมีพฤติกรรมยอมรับ

อํานาจรัฐ เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐดวยความเต็มใจ 

(3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม(the participant political culture) ที่บุคคลมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเปนอยางดีเห็นคุณคาและความสําคัญในการเขามีสวนรวม

ทางการเมือง ทั้งนี้เพ่ือควบคุม กํากับและตรวจสอบใหผูปกครองใชอํานาจปกครองเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนซึ่งในทัศนะของอัลมอนดและเวอรบาแลว การมีสวนรวมทางการเมืองถือเปน

แบบแผนวัฒนธรรมที่เปนรูปแบบสําคัญในการพัฒนาไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ดี ทั้งยังเปนเกณฑใน

การจําแนกระดับความเปนประชาธิปไตยในประเทศตางๆ ที่นํามาเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยของเขาดวย 

                                                           
222ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน G.A. Almond and S. Verba,The civic culture : political attitudes and democracy in 

five nations,(Princeton, N.J. : Princeton University Press,1963).  
223ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน สุรชัย ศิริไกร,“ความลมเหลวของ 75 ป ประชาธิปไตยไทย”, รัฐศาสตรสาร29,1 (มกราคม-

เมษายน, 2551):252-298. 
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ความแตกตางระหวางแนวคิดทั้ง 2 กลุมนี้ ก็คือ พฤติกรรมการเลือกตั้ง เปนการศึกษาที่เนน

ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการลงคะแนน เปนการศึกษาที่เนนศึกษาตัวปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล 

แตในทางตรงกันขามวัฒนธรรมทางการเมืองเปนการศึกษาที่เนนแบบแผนของกระบวนการทาง

การเมืองที่แสดงออกในรูปของปรัชญา อุดมการณ ทัศนคติและความเชื่อทางการเมืองวามีลักษณะเปน

อยางไรที่จะกอใหเกิดเปนบรรทัดฐานหรือเปนรูปแบบของระบบการเมืองของสังคมนั้นๆ ซึ่งจะสะทอนถึง

กระบวนการสรางผูนําและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (political socialization) ที่เปนแบบฉบับ

เฉพาะของสังคม224 

ในดานความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนั้น  

กลาวไดวา พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงแบบแผนพฤติกรรมการเมืองที่

สําคัญ ในระดับตางๆ  เชน ระดับบุคคล สถาบัน กลุมประชาชาติ หรือกลุมวัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้

แลวโดยทั่วไปพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง คือเปนตัวแบบของวิถีชีวิตประชาธิปไตยและเปนตัวแบบใน

การสรางคุณคาประชาธิปไตยใหสังคมเชนเดียวกับรัฐบาลและรัฐธรรมนูญที่แสดงออกถึงความเปน

ประชาธิปไตยทั้งในเนื้อหาและการปฏิบัติ225 

ดังนั้นจึงสรุปไดวาพฤติกรรมการเลือกตั้งและวัฒนธรรมทางการเมืองเปนประเด็นการศึกษาที่แม

มีประเด็นในการพิจารณาที่แตกตางกันแตกลับมีความสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยงไมได  ตัวอยางใน

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น คัมมิ่ง และ ไวส (Milton C. Cummingsand David Wise)226 ไดศึกษาปจจัย

กําหนดทางเลือกของผูใชสิทธิเลือกตั้ง จําแนกไดเปน 2 ปจจัย ไดแก  

 ปจจัยที่ 1ปจจัยทางสังคม (Sociology Factor)ที่มีผลตอการตัดสินใจในการใชสิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชน  
 
 (1)การศึกษา (education)โดยทั่วไปผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาผูที่
มีการศึกษานอย ซึ่งผูที่มีการศึกษาสูงจะลงคะแนนเสียงใหกับพรรครีพับบลิกันสวนผูที่มีการศึกษานอย
กวาจะลงคะแนนเสียงใหกับพรรคเดโมแครต ตัวอยางในป ค.ศ.1980  ผูที่สําเร็จระดับวิทยาลัยขึ้นไป
ลงคะแนนเสียงใหนายโรนัล เรแกน(Ronald Reagan)รอยละ 53 ในขณะที่ผูสําเร็จการศึกษาระดับ

                                                           
224ดํารงค ฐานดี,“วัฒนธรรมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองของเกาหลีใต (Political Culture and Political 

Development of South Korea)”,Retrieved from URL http://www.ru.ac.th/korea/article1/article23.pdf 
225จารุภัทร  เรืองสุวรรณ,อางแลว และ ดูตัวอยางการวิเคราะหวัฒนธรรมทางการเมืองกับการเลือกตั้ง กรณีประเทศอินโดนีเซีย 

ไดใน วิทยา สุจริตธนารักษ ใน สีดา สอนศรี และคณะ,พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศึกษาเฉพาะ ประเทศอินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส ไทยและมาเลเซีย,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546),หนา 17-26. 

226อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ,การเมืองอเมริกา(พิมพครั้งที่ 6),(กรุงเทพฯ:เสมาธรรม,2548),หนา 295-298. 
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มัธยมศึกษาลงคะแนนเสียงให นาย จิมมี่ คารเตอร (James Earl "Jimmy" Carter, Jr) รอยละ 43 เปน
ตน 
 
 (2) ชนชั้นทางสังคม รายไดและอาชีพ (social class , income and occupation) ผูที่
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกลุมชนชั้นสูงและชนชั้นกลางสวนมากลงคะแนนเสียงใหกับพรรครีพับบลิกัน
มากกวาผูออกเสียงในกลุมชนชั้นลาง ซึ่งลงคะแนนเสียงใหกับพรรคเดโมแครต   สวนนักวิชาการ นัก
ธุรกิจและบุคคลผูมีรายไดสูงจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับพรรครีพบับลิกันมากกวาพรรคเดโมแครต 
 
 (3) ศาสนา (religion) ในอดีตผูที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทจะลงคะแนนเสียง
ใหกับพรรครีพับบลิกัน สวนผูที่นับถือศาสนานิกายคาทอลิกจะลงคะแนนเสียงใหกับพรรคเดโมแครต  
โดยรูปแบบนี้ไดเปลี่ยนไปในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อป ค.ศ.1972 ซึ่งเปนปที่ประธานาธิบดีริชาร
ดนิกสัน (Richard Nixon) จากพรรครีพับบลิกันไดรับเลือกจากกลุมคาทอลิก รอยละ 52 และในป ค.ศ.
1964 ประธานาธิบดีลินดอนจอหนสัน(Lyndon Johnson) จากพรรคเดโมแครตไดรับเลือกจากกลุมโป
รแตสแตนท รอยละ 55 แตหลังจากการเลือกตั้งป ค.ศ.1980 พรรครีพับบลิกันกลับมาไดรับความนิยม
จากโปรแตสแตนทเชนในอดีต  
 
 (4) เชื้อชาติ (ethnic background) ผูที่มีเชื้อสายไอริช (irish) สลาฟ (slaves) และ อิตาเลียน 
(italian) มีแนวโนมจะลงคะแนนเสียงใหพรรคเดโมแครต ในขณะที่พวกเชื้อสายแองโกลแซกซอน 
(anglo-saxon) และนอรธ ยูโรเปยน (north european) มีแนวโนมจะลงคะแนนใหกับผูสมัครจาก
พรรครีพับบลิกัน 
 
 (5) อายุ (age) ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีอายุนอยสวนมากจะลงคะแนนเสียงใหกับพรรคเด
โมแครตมากกวาพรรครีพับบลิกัน ตัวอยางในชวงป ค.ศ.1960-1980 พรรคเดโมแครตไดรับคะแนนเสียง
จากผูลงคะแนนเสียงอายุต่ํากวา 30 ปมากกวาผูลงคะแนนเสียงที่มีอายุระหวาง 50-60 ป แตในการ
เลือกตั้งเมื่อป ค.ศ. 1984 ผูลงคะแนนเสียงอายุต่ํากวา 30 ป  กลับลงคะแนนใหกับพรรครีพับบลิกัน ใน
การเลือกนายโรนัลด  เรแกน สูงถึงรอยละ 60  
 
 ปจจัยที่ 2ปจจัยดานจิตวิทยา (psychological factor) เปนปจจัยที่ขึ้นอยูกับความเขาใจและ
การตัดสินใจของผูออกเสียงเลือกตั้ง  ไดแก  
 

(1) ความผูกพันกับพรรคการเมือง (party identification) โดยทั่วไปชาวอเมริกันมีความผูกพัน
กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งเปนความผูกพันที่มีอิทธิพลมาจากครอบครัว กลุมเพ่ือนและ
อื่นๆ ที่นําไปสูการตัดสินใจเลือกพรรคที่ตนเองพอใจ  
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(2) ความเขาใจในตัวผูสมัคร (perception of the candidates) ภาพลักษณของผูสมัครมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งดวยเชนกัน ตัวอยางชัยชนะของ
ประธานาธิบดี ไอเซนฮาวร (Dwight D.Eisenhower) เปนผูมีบุคลิกดี  มีภาพลักษณดีในฐานะวีรบุรุษใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทําใหเขาเปนที่รูจักและไดรับเลือกตั้งเปนตน 
 

(3) ประเด็นการหาเสียง (issue preference) มีความแตกตางกันไปในการเลือกตั้งแตละครั้ง
และแตละระดับ ผูสมัครจําเปนตองสรางประเด็นหรือเนื้อหาการหาเสียงที่ตรงใจผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งเพ่ือใหไดรับการลงคะแนนเลือกตอไป ซึ่งโดยทั่วไปมักเปนประเด็นเกี่ยวของกับ สิทธิพลเมือง 
การแกปญหาการวางงานและสวัสดิการตางๆ เปนตน  

 
อยางไรก็ดี ในกรณีของไทยนั้นผลการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป 

พ.ศ. 2554 ภายใตบริบทของความขัดแยงและความแตกแยกทางความคิดในสังคมไทยที่ไดกอใหเกิด
ความตื่นตัวและความสนใจทางการเมืองของประชาชนในวงกวาง ประกอบกบัความกาวหนาและการแพร
ขยายของการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวา ในเชิงปจจัยทางสังคมนั้นพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของประชาชนในการเลือกตั้งเปรียบเทียบเฉพาะพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนสองพรรค
ใหญมีลักษณะโดยสรุป ดังตารางที่ 9.1  

 
ตารางที่ 9.1แสดงขอมูลประชากรกับแนวโนมความนิยมของพรรคการเมืองเปรียบเทียบระหวาง
พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

 
กลุมประชากร 

พรรคการเมือง เพื่อไทย ประชาธิปตย 

เขตที่พักอาศัย 
ประชาชนที่อาศัยในตางจังหวัดในพ้ืนที่เขตชนบทจะ
นิยมพรรคเพื่อไทย 

ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครจะนิยมเลือกพรรคประชาธิปตย 

เพศ ผูชายสวนใหญนิยมเลือกพรรคเพ่ือไทย ผูหญิงสวนใหญนิยมเลือกพรรคประชาธิปตย 

อายุ พรรคไดรับความนิยมจากประชาชนอายุ 60 ปขึ้นไป 
พรรคไดรับความนิยมจากประชาชนอายุ 18-29 ป 
 

การศึกษา ประถมศึกษา ปริญญาตรี 
อาชีพ เกษตรกรและรับจางทั่วไป คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

 
ในขณะที่ปจจัยดานจิตวิทยานั้น ความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแต

ภายหลังการรัฐประหารในป พ.ศ. 2549 ไดทําใหประชาชนตองการพรรคการเมืองที่มีศักยภาพมาก
เพียงพอตอการตอบสนองจุดยืนทางการเมืองของตน รวมไปถึงความคาดหวังใหพรรคการเมืองมี
แนวนโยบายที่สรางความสมานฉันททางการเมือง ประกอบกับการนําเสนอนโยบายของพรรคการเมือง
ตางมุงนําเสนอนโยบายที่มีลักษณะของ “ความเปนประชานิยม” หรือ “การตลาดเชิงนโยบาย” ภายใต
ชื่อชุดนโยบายที่แตกตางกันออกไป  จนทําใหการนําเสนอนโยบายที่จูงใจไมไดเปนคุณสมบัติที่มี
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ความสําคัญเปนลําดับแรกอีกตอไปดังที่เคยเปนปจจัยสําคัญในการเลือกตั้งครั้งที่ผานๆ มา ในชวง
ทศวรรษ พ.ศ.2540227 
 

คําถามทายบทที่ 9 

 (1) ใหสรุปคําอธิบายกลุมแนวคิดที่เกี่ยวของกับการอธิบายพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง โดยสังเขป 
 (2) นิสิตคิดวาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใดสอดคลองกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของ
ประเทศไทยในภาพรวมมากที่สุด จงอธิบาย 
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

 อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย ทบทวนภูมิทัศนการ
เมืองไทย (Re-examining the Political Landscape of Thailand) .กรุงเทพฯ : แผนงาน
สรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.),2556. 

 “Identifying and Locating Political Culture in Thailand”. Retrieved from URL http: 
//citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/6/0/4/5/p360452_i
ndex.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

227ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน สิรพิรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, บทสรปุสําหรับผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 

โครงการศึกษาวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2554: ศึกษาบทบาทพรรคการเมืองและพฤติกรรมและการตัดสินใจ

เลือกตั้งของประชาชนในสถานการณความขัดแยงทางการเมือง,(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,2554). 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือทําความเขาใจถึงรูปแบบ ลักษณะเกี่ยวกับการทุจริตและการซื้อเสียง 

(2) เพ่ือเรียนรูคําอธิบายเกี่ยวกับการทุจริตและการซื้อเสียงเลือกตั้งที่มีความ

แตกตางกันไป 

 

บทท่ี 10 

การทุจริตและการซ้ือเสียงเลือกต้ัง 

po01 
[Type the company name] 
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10.1 การทุจริตเลือกตั้ง   
 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความสําคัญมากตอการไดมาซึ่งผูแทนหรือตําแหนง

สาธารณะตางๆ ที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งของประชาชน ดังที่ธีโอดอร รูสเวล (Theodore 

Roosevelt) ประธานาธิปดีคนที่ 26 ของสหรัฐอเมริกาไดแสดงทัศนะวาการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งก็เหมือนปนกล ซึ่งประโยชนของมันยอมขึ้นอยูกับลักษณะของผูใช228 เมื่อเปนเชนนี้

ดวยเปาหมายในการระดมคะแนนเสียง จึงนําไปสูการใชกลยุทธตางๆ ที่มีแนวโนมการทุจริตหรือ

กระทําผิดที่ไดกลายเปนปรากฏการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยูเสมอ แตหากปรับเปลี่ยน

รูปแบบไปตามบริบททางกฎหมายและการแขงขันในการเลือกตั้งนั้นๆ 

การทุจริตการเลือกตั้ง (electoral fraud หรือ vote rigging)229 หมายถึง  การกระทํา

ความผิดกฎหมายในกระบวนการเลือกตั้ง อันมีผลตอการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน

เสียงที่มีตอผลการเลือกตั้งทั้งในแงของการเพิ่มหรือลดคะแนนของผูสมัครหรือพรรคการเมือง

ที่ลงสมัครในการเลือกตั้ง ซึ่งโดยทั่วไปการทุจริตเลือกตั้งมักเกิดขึ้นในชวงเวลาของการ

ลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การรณรงคหาเสียงการลงคะแนนและการนับคะแนน เปนตน  

ทั้งนี้ลักษณะหลักของการทุจริตเลือกตั้งมักมุงหวังผลใน 2 ลักษณะ นั่นคือ  การ

ขัดขวางไมใหผูใชสิทธิสามารถลงคะแนนเสียงไดอยางอิสระ และ การเปลี่ยนหรือแกไขผลการ

เลือกตั้ง โดยวิธีการที่มักนํามาใช ไดแก  

(1) การควบคุมการจัดการเลือกตั้ง(Electorate manipulation) มักเกิดขึ้นในลักษณะของการ

กําหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง เชน การกําหนดเขตเลือกตั้ง และการกําหนดคุณสมบัติ

ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนตน ซึ่งในหลายกรณีการกระทํานี้อาจไมผิดกฎหมาย แมวาจะเปนการขัดตอ

หลักการบางประการของระบอบประชาธิปไตยก็ตาม 

                                                           
228“A vote is like a rifle; its usefulness depends upon the character of the user”,Retrieved from URL 

http://thinkexist.com/quotation/a_vote_is_like_a_rifle-its_usefulness_depends/225963.html 
229ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Chad Vickery and Erica Shein,“Assessing Electoral Fraud in New 

Democracies:Refiningthe Vocabulary”,RetrievedfromURL 
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2012/Assessing_Electoral_Fraud_Series_Vickery_
Shein.pdf 



 

 
 

140 

(2) การขมขู (Intimidation) มักเปนไปในลักษณะของการกดดันหรือสรางเงื่อนไขที่สงผลตอ

ความสามารถหรือทําใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยในการใชสิทธิเลือกตั้งซึ่งอาจเปนผลมาจากการใช

อิทธิพล การใชกําลังประทุษราย ไปจนถึงความบกพรองในการปองกันและรักษาความเปนการลงคะแนน

ลับของหนวยเลือกตั้ง ทั้งนี้การขมขูอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะ อาทิ การใชความรุนแรง การคุกคาม 

การทําลายสถานที่เลือกตั้ง และการสรางเงื่อนไขทางกฎหมาย รวมทั้งการสรางความกดดันทาง

เศรษฐกิจ เชน การที่นายจางถือวาการที่ลูกจางหยุดงานไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนวันลาหรือขาดงานทําให

ไมไดรับหรือถูกตัดเงินคาจาง เปนตน 

 (3) การใหขอมูลที่ผิด (Misinformation)มักพบในรูปแบบของการกระจายขาวหรือขอมูลที่

เปนเท็จหรือทําใหเกิดความเขาใจผิดที่อาจสงผลตอผลของการเลือกตั้งทั้งในแงของการไปใชสิทธิและ           

การลงคะแนนเลือกตั้ง เชน ขอมูลเรื่องหนวยเลือกตั้ง วัน-เวลา และรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสงผลให

พลาดโอกาสในการไปใชสิทธิหรือมีความผิดพลาดในการลงคะแนนเสียง 

(4) การโกงดวยบัตรเลือกตั้ง (Chain ballot / Chain Voting)230เปนวิธีการที่รูจักกันดีและมี

กระแสการเฝาระวังตอปญหาของการซื้อเสียงแบบนี้อยางแพรหลายนับตั้งแตป ค.ศ.1934 อันเปน

ชวงเวลาของการเติบโตในเทคโนโลยีดานการพิมพดวยคอมพิวเตอรและเครื่องถายเอกสาร โดย

นักการเมืองที่ทําการทุจริตจะนําบัตรเลือกตั้งมาทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งมาทํา

เครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งแลวมอบใหกับผูมาใชสิทธิลงคะแนนอยาง

ลับๆ เพ่ือใหผูใชสิทธินั้นนําบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไวแลวนําเขาไปในคูหาเลือกตั้ง จากนั้นผูใชสิทธิ

เลือกตั้งจะนําเอาบัตรเลือกตั้งนั้นใสลงในหีบบัตรและนําเอาบัตรที่ไดมาจากเจาหนาที่ทิ้งไป 

ในกรณีของไทยนั้น มีการทุกจริตโดยใชบัตรเลือกตั้ง เรียกวา“ไพไฟ” หมายถึง รูปแบบการทุจริต

การเลือกตั้งโดยใชตั้งแตบัตรลงคะแนนเสียงเลือกดวยวิธีการทุจริต ดวยการนําบัตรผี หรือบัตรปลอมลง

ในกลองใสบัตรเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ในชวงจังหวะที่ไมมีผูมาใชสิทธ์ิเลือกตั้ง ในหนวยเลือกตั้งจึงมี

เพียงคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ดูแลและควบคุมการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน เปนการ

เปดโอกาสใหเกิดการทุจริตในลักษณะดังกลาวไดงาย หรืออาศัยชวงเวลาเปดหีบเลือกตั้งแลวใชกลวิธีรีบ

นําไพไฟหยอนในหีบใหเร็วที่สุด หรือใกลเวลาปดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนในกรณีที่นับคะแนนประจํา

หนวยเลือกตั้งก็จะมีการนําไพไฟเขามานับคะแนนรวมดวย231 

                                                           
230จรูญ สุภาพ,สารานุกรมรัฐศาสตร(พิมพครั้งที่ 5),(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2535),หนา 51 และ Douglas W. Jones, 

“Chain Voting”, Retrieved from URL http://vote.nist.gov/threats/papers/ChainVoting.pdf 
231ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โอฬาร ถิน่บางเตียว,“ไพไฟ”,Retrieved from URL 

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/ไพไฟ. 



 

 

 

 

(5) การเขาถึงขอมูลหรือแทรกแซงระบบของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิค 

(Tampering with electronic voting machines)

เกิดขึ้นไดในลักษณะตางๆที่มีวิธีการไมซับซอนมากนักดวยการใสชิ้นสวนอิเลคทรอนิคหรือโปรแกรม

บางอยางในเครื่องลงคะแนน เพ่ือใหเกิดการควบคุมการคํานวณคาผลรวมของคะแนนเสียง ตลอดจน

จัดการระบบใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงค

หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูจัดซื้อจะไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลของเครื่องลงคะแนนเนื่องจาก

ถือเปนความลับของทางราชการ 

(6)การลงคะแนนหรือบันทึกคะแนนเสียงเลือกตั้งผิด 

เกดิขึ้นใน 2 กรณี ไดแก กรณีแรกมักเกิดในประเทศที่ใหสิทธิเลือกตั้งแกผูพิการทางสายตา เนื่องมาจาก

กระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจเปดโอกาสใหแกเจาหนาที่ ในฐานะ 

(helper)ในการลงคะแนนนั้น ดําเนินการลงคะแนนที่ไมเปนไปตามเจตนาของผูใชสิทธิ

นั่นคือ              การสรางใหเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรืออาจมีการใชกลโกงเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคโทรนิค เชน การที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรค

การเมืองหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งแตกลับถูกบันทึกวาได

ภาพที่ 10.1 แสดงเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้ง

                                                           
232 http://truedemocracyparty.net/voting

election-retro-twist-mechanical.html 

การเขาถึงขอมูลหรือแทรกแซงระบบของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิค 

(Tampering with electronic voting machines)เปนรูปแบบวิธีการโกงการเลือกตั้งที่สามารถ

เกิดขึ้นไดในลักษณะตางๆที่มีวิธีการไมซับซอนมากนักดวยการใสชิ้นสวนอิเลคทรอนิคหรือโปรแกรม

บางอยางในเครื่องลงคะแนน เพ่ือใหเกิดการควบคุมการคํานวณคาผลรวมของคะแนนเสียง ตลอดจน

จัดการระบบใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกไดหลายครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทผูผลิตและ

ปนผูจัดซื้อจะไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลของเครื่องลงคะแนนเนื่องจาก

การลงคะแนนหรือบันทึกคะแนนเสียงเลือกตั้งผิด (Misrecording of votes

กรณี ไดแก กรณีแรกมักเกิดในประเทศที่ใหสิทธิเลือกตั้งแกผูพิการทางสายตา เนื่องมาจาก

กระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจเปดโอกาสใหแกเจาหนาที่ ในฐานะ “ผูใหการชวยเหลือ 

ในการลงคะแนนนั้น ดําเนินการลงคะแนนที่ไมเปนไปตามเจตนาของผูใชสิทธิ

นั่นคือ              การสรางใหเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรืออาจมีการใชกลโกงเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคโทรนิค เชน การที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรค

การเมืองหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งแตกลับถูกบันทึกวาไดลงคะแนนใหกับหมายเลขอื่นๆ เปนตน 

แสดงเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส232 

http://truedemocracyparty.net/voting-machines และ http://nyclovesnyc.blogspot.com//09
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การเขาถึงขอมูลหรือแทรกแซงระบบของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิค 

เปนรูปแบบวิธีการโกงการเลือกตั้งที่สามารถ

เกิดขึ้นไดในลักษณะตางๆที่มีวิธีการไมซับซอนมากนักดวยการใสชิ้นสวนอิเลคทรอนิคหรือโปรแกรม

บางอยางในเครื่องลงคะแนน เพ่ือใหเกิดการควบคุมการคํานวณคาผลรวมของคะแนนเสียง ตลอดจน

ะแนนเลือกไดหลายครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทผูผลิตและ

ปนผูจัดซื้อจะไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลของเครื่องลงคะแนนเนื่องจาก

Misrecording of votes)  สวนใหญ

กรณี ไดแก กรณีแรกมักเกิดในประเทศที่ใหสิทธิเลือกตั้งแกผูพิการทางสายตา เนื่องมาจาก

ผูใหการชวยเหลือ 

ในการลงคะแนนนั้น ดําเนินการลงคะแนนที่ไมเปนไปตามเจตนาของผูใชสิทธิ สวนอีกกรณีหนึ่ง 

นั่นคือ              การสรางใหเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรืออาจมีการใชกลโกงเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคโทรนิค เชน การที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรค

ลงคะแนนใหกับหมายเลขอื่นๆ เปนตน  

 

09 /2013primary-
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กลองขอความที่ 10.1The Help America Vote Act233 

The Help America Vote Act (Pub.L. 107–252) : HAVAเปนกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
ประกาศใชเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ.2002 ซึ่งถูกรางขึ้นมาภายใตบริบทของความขัดแยงในชวงของการ
เลือกตั้งประธานาธิปดีเมื่อป ค.ศ.2000 โดยมีเจตนารมณในการแกปญหาของการใชบัตรลงคะแนนแบบ
เจาะรู (Punch card) และเครื่องลงคะแนนแบบคันโยก (Lever) โดยไดสรางกลไกที่ชื่อ “คณะกรรมการ
ผูชวยดําเนินการเลือกตั้ง (the Election Assistance Commission)” เพ่ือรวมดําเนินการบริหารจัดการ
เลือกตั้งของรัฐบาลกลาง รวมทั้งสรางมาตรฐานในการจัดการเลือกตั้งระดับมลรัฐดวย 
 

นอกจากรูปแบบและลักษณะของการทุจริตการเลือกตั้งดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว ยังมีประเด็นที่

ไดรับความสนใจในการศึกษาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ “การแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรม” ซึ่งความสําคัญ

ของการแบงเขตเลือกตั้งอยูที่ความตองการที่จะทําใหการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น ไมไดมีขอไดเปรียบหรือ

เสียเปรียบเกิดขึ้นแกพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง  โดยเมื่อมีการแบงเขตการเลือกตั้งใหมก็

ตองมีขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือความเหมาะสมและเปนเหตุเปนผลทางปกครอง   

กรณีการแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรมซึ่งถือเปนประวัติศาสตรการเมืองโลก ไดแก  แกรรี่ แมน

เดอรริ่ง (Gerrymandering)   เปนการใหความหมายถึง การแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรมอันมี

เปาหมายเพ่ือเอื้อผลประโยชนใหแกพรรคการเมืองและสรางความไดเปรียบในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นใน

สหรัฐอเมริกา    ซึ่งเกี่ยวพันกับการแบงเขตเลือกตั้งใหม (redistricting) อันเปนกระบวนการกําหนด

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส (congress) ทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยทั้ง

สมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันตางแขงขันกันเพ่ือจะไดเปนผูมีอํานาจในการควบคุมกลไกทาง

กฎหมายและทางการเมืองในการแบงเขตเลือกตั้งใหม โดยชื่อเรียก “Gerrymandering” นั้นมาจากการ

ผสมคําระหวางชื่อของนายเอลบริดจ แกรรี่ (Elbridge Gerry)  ผูวาการรัฐแมสชาซูเซส กับ

สัตวเล้ือยคลานยุคดึกดําบรรพที่ชื่อซาลาแมนเดอร (Salamander) อันเนื่องมาจากในทุกๆ 10 ปจะมีการ

สํารวจสํามะโนประชากรเพ่ือกําหนด เขตเลือกตั้งตามสัดสวนในการจัดเพ่ือใหไดจํานวนตําแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากเขตเลือกตั้งในรัฐตางๆ จํานวน 435 ตําแหนง ซึ่งในแตละรัฐจะมีการขยาย

หรือลดพื้นที่เขตเลือกตั้งในพื้นที่ของตนเองตามจํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามจํานวนประชากรจริง โดย

                                                           
233ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ”The Help America Vote Act and ElectionsReform: Overview and Issues “ , Retrieved 

from URL http://fpc.state.gov/documents/organization/155625.pdf 



 

 

ที่ในแตละรัฐจะไดรับการประกันจํานวนที่นั่งหรือตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอย

ตําแหนง   

ภายใตหลักทางกฎหมายที่กลาวมา นายแกรรี่ไดใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดเขต เลือกตั้งขึ้น

ใหมเพ่ือใหพรรค Democratic-Republican (

ตนเองสังกัดไดประโยชนจากคะแนนนิยมในพ้ืนที่ที่พรรคการเมืองของตนมี ค

พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเฟเดอรัลลิสต 

ภูมิศาสตรของเขตเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นนี้มีลักษณะเหมือนตัวซาลาแมนเดอร มีผลบังคับใชในป ค

ซึ่งตอมาถูกยกเลิกไปในป ค.ศ.1813 

ภาพที่ 10.2 แสดงภาพการตูนการเมือง

Messenger ตีพิมพในเดือนมีนาคม ค

รัฐแมสชาซูเซส (Massachusetts) 

 

 
 
 
                                                           

234“Gerrymandering in the United States: 
geocurrents.info/geopolitics/elections/gerrymandering

ที่ในแตละรัฐจะไดรับการประกันจํานวนที่นั่งหรือตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอย

ภายใตหลักทางกฎหมายที่กลาวมา นายแกรรี่ไดใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดเขต เลือกตั้งขึ้น

Republican (พรรคเดโมแครตในปจจุบัน) อันเปนพรรคการเมืองที่

ตนเองสังกัดไดประโยชนจากคะแนนนิยมในพ้ืนที่ที่พรรคการเมืองของตนมี ค

พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเฟเดอรัลลิสต (Federalist Party) ซึ่งเปนคูแขงขัน โดยลักษณะทาง

ภูมิศาสตรของเขตเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นนี้มีลักษณะเหมือนตัวซาลาแมนเดอร มีผลบังคับใชในป ค

1813 ภายหลังที่นายแกรรี่พายแพการเลือกตั้งผูวาการรัฐในสมัยตอมา  

แสดงภาพการตูนการเมือง“Gerrymandering” ซึ่งหนังสือพิมพ Boston Weekly 

ตีพิมพในเดือนมีนาคม ค.ศ.1812 เพื่อแสดงความเห็นตอการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใน

Massachusetts) สหรัฐอเมริกา234 

Gerrymandering in the United States: Crimes Against Geography?”,Retrieved from URLhttp://www.
geocurrents.info/geopolitics/elections/gerrymandering-united-states-crimes-geography#ixzz3XuxvrSay 
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ที่ในแตละรัฐจะไดรับการประกันจํานวนที่นั่งหรือตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางนอย 1 

ภายใตหลักทางกฎหมายที่กลาวมา นายแกรรี่ไดใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดเขต เลือกตั้งขึ้น

อันเปนพรรคการเมืองที่

ตนเองสังกัดไดประโยชนจากคะแนนนิยมในพ้ืนที่ที่พรรคการเมืองของตนมี ความได เปรียบ            

ซึ่งเปนคูแขงขัน โดยลักษณะทาง

ภูมิศาสตรของเขตเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นนี้มีลักษณะเหมือนตัวซาลาแมนเดอร มีผลบังคับใชในป ค.ศ.1812 

แกรรี่พายแพการเลือกตั้งผูวาการรัฐในสมัยตอมา   

Boston Weekly 

เพื่อแสดงความเห็นตอการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใน

 

,Retrieved from URLhttp://www. 
geography#ixzz3XuxvrSay  
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ภาพที่ 10.3 แสดงการจําลองภาพการอธิบายการแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรม235 
 

 
 

10.2 การซื้อเสียง  
 

การซื้อเสียง (vote buying) เปนหนึ่งในการทุจริตหรือโกงการเลือกตั้งนอกเหนือจากที่ได              

กลาวมาแลวขางตน และยังถือวาเปนประเด็นหรือวิธีการที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมทาง

การเมืองดวย โดยถือไดวาเปนประเด็นที่ไดรับความสําคัญในฐานะหนึ่งในปญหาพฤติกรรมการเบี่ยงเบน

ในการเลือกตั้งที่เปนการฉอฉลและผิดกฎหมายของสองฝาย คือ ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เลือกรับ                

อามิสสินจางในลักษณะตางๆ และผูสมัครรับเลือกตั้งที่ตองการไดคะแนนเสียงดวยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง โดยการซื้อเสียงเปนผลจากวัฒนธรรมการเมืองแบบระบบอุปถัมภและระบบเศรษฐกิจแบบ

ตลาด การซื้อเสียงเกิดจากการที่ผูซื้อและผูขายคํานึงถึงผลตอบแทนจากการแลกเปลี่ยนเฉพาะหนาเปน

หลัก 

                                                           
235“This is the best explanation of gerrymandering you will ever see”, Retrieved from URL http://www. 

washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/03/01/this-is-the-best-explanation-of-gerrymandering-you-will-ever-

see/?tid=sm_fb 



 

 

ชิน ซู หวัง และ ชาลส ครูสแมน 

การ ซื้อเสียงในการเลือกตั้งป ค.ศ. 

ความจําเปนตองใชการซื้อเสียง โดยปจจัยที่จะนําไปสู

การเลือกผูจัดการการเลือกตั้งที่มีความสามารถ  การมีเงินจํานวนมากพอ การมีหัวคะแนนที่เพียงพอ

และมีการจัดระบบที่ดี การปองกันการจายเงินซ้ํา  และการปองกันไมไดถูกฟองรองดวยกฎหมาย

สาระสังเขปนักคิดที่ 10.1 ประวัติและผลงานของ

อยางไรก็ดี เฟรดริก แซฟเฟอร 

การซื้อเสียงในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เพ่ือวิเคราะหแบบแผนของการซื้อเสียงของประเทศ

ตางๆ เหลานี้ โดยไดเลือกศึกษาจากประเทศประชาธิปไตยเกิดใหมในแถบเอเชียแปซิฟค และพบวา 

ประเทศเหลานี้ แมจะมีพฤติกรรมการที่แตกต

ซื้อเสียงไมสามารถถูกมองไดวาเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่ถูกแทนคาดวยรูปแบบของตัว

เงิน หรือการ ตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉพาะหนา ที่เกิดมาจากความเห็นแกตัว ความไมสํานึก หรือความ

โง และการไมใสใจในนโยบายของชาติ แตการขายเสียงเปนเรื่องของการตัดสินใจที่จะเลือก 

หรือการ “ประมูล” ที่ใหผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งผูที่จะไดคะแนนเสียงจากผูลงคะแนน คือ 

สัญญาและพิสูจนใหเห็นไดวาจะมีการปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว และไดประมูลเสียงไปในราคาสัญญาที่

ที่สุด” 

เชนเดียวกับในประเทศฟลิปปนส การซื้อเสียงไมใชแคการตกลงซื้อขายทางเศรษฐกิจ แตมีความ

เกี่ยวของกับความเทาเทียมและความยุติธรรม ที่ประชาชนจะไดรับจากผูที่ตนใหคะแนนเสียง
                                                           

236Chin-Shou Wang and Charles Kurzman,”Dilemmas of Electoral Clientelism:Taiwan, 1993” International  
Political Science  Review (28,2),2007 p.225

237“Frederic C. Schaffer”, Retrieved from URL 

Frederic C. Schaffer
เมืองแอมเฮริ์ส 
สาขาการเมืองเปรียบเทียบ เนนที่
และการบริหารจดัการการเลือกตั้ง  เขาเปนหนึ่งในนักวิชาการที่มีผลงานศึกษา
ประเด็นการซื้อเสียงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เอเซีย ตัวอยางผลงานของเขา 
เชน  Democracy in Translation: Understanding Politics in an Unfamiliar 
Culture (1998
Review   เปนตน

ชิน ซู หวัง และ ชาลส ครูสแมน (Chin-Shou Wang and Charles Kurzman

. 1993 ในประเทศไตหวัน พบวา การเลือกตั้งในประเทศไตหวันนั้น มี

ความจําเปนตองใชการซื้อเสียง โดยปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จในการ ซื้อเสียงมีอยู 

การเลือกผูจัดการการเลือกตั้งที่มีความสามารถ  การมีเงินจํานวนมากพอ การมีหัวคะแนนที่เพียงพอ

และมีการจัดระบบที่ดี การปองกันการจายเงินซ้ํา  และการปองกันไมไดถูกฟองรองดวยกฎหมาย

ะวัติและผลงานของ Frederic C. Schaffer237 

อยางไรก็ดี เฟรดริก แซฟเฟอร (Frederic C. Schaffer)ไดทําการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรม            

การซื้อเสียงในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เพ่ือวิเคราะหแบบแผนของการซื้อเสียงของประเทศ

ตางๆ เหลานี้ โดยไดเลือกศึกษาจากประเทศประชาธิปไตยเกิดใหมในแถบเอเชียแปซิฟค และพบวา 

ประเทศเหลานี้ แมจะมีพฤติกรรมการที่แตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันก็คือ กิจกรรมหรือพฤติกรรมการ

ซื้อเสียงไมสามารถถูกมองไดวาเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่ถูกแทนคาดวยรูปแบบของตัว

เงิน หรือการ ตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉพาะหนา ที่เกิดมาจากความเห็นแกตัว ความไมสํานึก หรือความ

ยของชาติ แตการขายเสียงเปนเรื่องของการตัดสินใจที่จะเลือก 

ที่ใหผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งผูที่จะไดคะแนนเสียงจากผูลงคะแนน คือ 

สัญญาและพิสูจนใหเห็นไดวาจะมีการปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว และไดประมูลเสียงไปในราคาสัญญาที่

เชนเดียวกับในประเทศฟลิปปนส การซื้อเสียงไมใชแคการตกลงซื้อขายทางเศรษฐกิจ แตมีความ

เกี่ยวของกับความเทาเทียมและความยุติธรรม ที่ประชาชนจะไดรับจากผูที่ตนใหคะแนนเสียง

Shou Wang and Charles Kurzman,”Dilemmas of Electoral Clientelism:Taiwan, 1993” International  
Political Science  Review (28,2),2007 p.225-245. 

Retrieved from URL http://polsci.umass.edu/profiles/schaffer_frederic_c

Frederic C. Schaffer  ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยแมตซาชูเสต 
เมืองแอมเฮริ์ส (University of Massachusetts Amherst)  มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาการเมืองเปรียบเทียบ เนนที่ การใหความหมายตอประชาธิปไตย การเลอืกตั้ง
และการบริหารจดัการการเลือกตั้ง  เขาเปนหนึ่งในนักวิชาการที่มีผลงานศึกษา
ประเด็นการซื้อเสียงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เอเซีย ตัวอยางผลงานของเขา 

Democracy in Translation: Understanding Politics in an Unfamiliar 
1998) และบทความตีพิมพในวารสาร International Political Science 
เปนตน
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Shou Wang and Charles Kurzman)ไดทําการศึกษา

ในประเทศไตหวัน พบวา การเลือกตั้งในประเทศไตหวันนั้น มี

ความสําเร็จในการ ซื้อเสียงมีอยู 5 ประการ ไดแก  

การเลือกผูจัดการการเลือกตั้งที่มีความสามารถ  การมีเงินจํานวนมากพอ การมีหัวคะแนนที่เพียงพอ

และมีการจัดระบบที่ดี การปองกันการจายเงินซ้ํา  และการปองกันไมไดถูกฟองรองดวยกฎหมาย236 

 

ไดทําการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรม            

การซื้อเสียงในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เพ่ือวิเคราะหแบบแผนของการซื้อเสียงของประเทศ

ตางๆ เหลานี้ โดยไดเลือกศึกษาจากประเทศประชาธิปไตยเกิดใหมในแถบเอเชียแปซิฟค และพบวา 

างกัน แตสิ่งที่เหมือนกันก็คือ กิจกรรมหรือพฤติกรรมการ

ซื้อเสียงไมสามารถถูกมองไดวาเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่ถูกแทนคาดวยรูปแบบของตัว

เงิน หรือการ ตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉพาะหนา ที่เกิดมาจากความเห็นแกตัว ความไมสํานึก หรือความ

ยของชาติ แตการขายเสียงเปนเรื่องของการตัดสินใจที่จะเลือก “สัญญา” 

ที่ใหผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งผูที่จะไดคะแนนเสียงจากผูลงคะแนน คือ “ผูที่ใหคํา

สัญญาและพิสูจนใหเห็นไดวาจะมีการปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว และไดประมูลเสียงไปในราคาสัญญาที่สูง

เชนเดียวกับในประเทศฟลิปปนส การซื้อเสียงไมใชแคการตกลงซื้อขายทางเศรษฐกิจ แตมีความ

เกี่ยวของกับความเทาเทียมและความยุติธรรม ที่ประชาชนจะไดรับจากผูที่ตนใหคะแนนเสียง238ในขณะที่

Shou Wang and Charles Kurzman,”Dilemmas of Electoral Clientelism:Taiwan, 1993” International  

http://polsci.umass.edu/profiles/schaffer_frederic_c 

ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยแมตซาชูเสต 
มีความเชี่ยวชาญใน

การใหความหมายตอประชาธิปไตย การเลอืกตั้ง
และการบริหารจดัการการเลือกตั้ง  เขาเปนหนึ่งในนักวิชาการที่มีผลงานศึกษา
ประเด็นการซื้อเสียงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เอเซีย ตัวอยางผลงานของเขา 
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ประเทศไทยและไตหวัน ประชาชนมองวาการขายเสียงเปนพิธีกรรมทางสังคมแบบหนึ่ง โดยการให

ของขวัญเล็กๆ นอยๆ เปนเรื่องที่จําเปนตองกระทําเพ่ือการแสดงความเคารพ การแสดงความสุภาพ และ

การนับถือผูรับ239เปนตน  

ในปจจุบันถือไดวาการศึกษาเรื่องซื้อเสียงในการเลือกตั้งของไทยยังคงมีความรวมสมัยในฐานะ

ประเด็นที่ไดรับความสนใจแวดวงการศึกษาทางรัฐศาสตรของไทยมานานและถูกมองวาเปนวิธีการที่มี

อิทธิพลมากกวากลวิธีอื่นๆ เชน การใชอิทธิพลบังคับ เปนตน  ปจจุบันการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง

ของไทยตามแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักมุงเนนปญหาการซื้อเสียงในฐานะ ที่เปนพฤติกรรมฉอฉลและ               

ผิดกฎหมายระหวางสองฝายคือ ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เลือกรับอามิสสินจางในลักษณะตางๆ กับ          

ผูลงสมัครรับเลือกตั้งที่ตองการไดคะแนนเสียง 

แนวทางอธิบายเชนนี้สงผลใหผลการเลือกตั้งถูกตั้งคําถามหลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เรื่องขอสงสัยในความชอบธรรมของการเลือกตั้ง ซึ่งมีจากการซื้อเสียง ขอถกเถียงนี้นํามาสูการไม

ยอมรับในความชอบธรรมของผูบริหารประเทศ และนําไปสูกิจกรรมทางการเมืองที่บานปลายจน

กลายเปนความขัดแยง ตลอดจนความรุนแรงทางการเมืองดังปรากฎในชวงป พ.ศ.2548-2553ซึ่ง

การศึกษาเรื่องการซื้อเสียงในการเมืองไทยนั้น นอกจากจะเผยใหเห็นถึงกระบวนการของการระดม

คะแนนเสียงในการแขงขันเลือกตั้งของการเมืองไทย แตยังสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณ ความเชื่อและ

วิถีทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง240 จนนําไปสูการสรางทฤษฎี “โง-จน-เจ็บ” ที่มักถูก

นํามาใชเพ่ืออธิบายภาวะดอยพัฒนาของชาวชนบทไทย และจุดเริ่มตนของการซื้อสิทธิขายเสียงมาตลอด

หลายทศวรรษที่ผานมา241 

                                                                                                                                                                                           
238 Rainier Ibana,“Epilogue: Ordinary People in Everyday Life.” In [De]scribing Elections: A Study of Electionsin 

the Lifeworld of San Isidro by Myrna J. Alejo, Maria Elena P. Rivera, and Noel Inocencio P. Valencia. QuezonCity: 
Institute for Popular Democracy,1996. 

239 Shelly E lizabeth Rigger .Machine Politics in the New Taiwan: Institutional Reform and Electoral Strategy 
inthe Republic of China on Taiwan. Ph.D.  Dissertation, Harvard University, 1994. 

240ศุทธิกานต มีจั่น,รายงานวิจัย เรื่อง การซื้อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
,(มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556),หนา 2. 

241ปนแกว เหลืองอรามศรี และคณะ,รายงานวิจัยเรื่อง  พัฒนาการจิตสํานึกและขบวนการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงใน
จังหวัดเชียงใหม.(เชียงใหม : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2553),หนา 2 และ                    
ดูรายละเอียดในประเด็นนี้เพิ่มเติมไดในประจักษ กองกีรติ,“นิทานสอนใจวาดวยความโงจน เจ็บ ของผูเลือกตั้งชนบท : มายาคติและอคติ
ข อ ง นั ก รั ฐ ศ า ส ต ร ไ ท ย ”,Retrieved from URL 
http://www.polsci.chula.ac.th/jakkrit/anthro/Rural_Sociology_files/The%20Tales%   2 0 of%2 0 Ignorance 
%20Suffer%20and%20Poor.pdf 
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ที่มาของการศึกษาปญหาการซื้อเสียงเลือกตั้งเกิดขึ้นในประเทศไทยชวงปลายทศวรรษ พ.ศ.

2520 – 2530 อันเปนชวงเวลาหลังจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ไดดําเนินการ

มาแลวตั้งแตตนทศวรรษ พ.ศ.2500  ตลอดจนมีการผอนปรนทางการเมืองภายหลังยุคเผด็จการอํานาจ

นิยมซึ่งทหาร ในฐานะตัวแสดงที่มีความสําคัญไดลดบทบาททางการเมืองในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 จุดสังเกตที่นาสนใจของการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในกระแสหลักนี้คือ ไดมีการนําแนวคิด

เรื่องวัฒนธรรมการเมืองเขามาผสมผสานกับปจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กลาวคือ นํา

ระบบอุปถัมภซึ่งเปนวัฒนธรรมไทย มาอธิบายรวมกับการขยายตัวของระบบทุนนิยม เกิดคําอธิบายวา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดสรางนายทุนทองถิ่นขึ้นมาในเขต หัวเมืองที่เปนผูครอบครองเศรษฐกิจสวน

ใหญในพื้นที่ ซึ่งมักเปนคนจีนหรือเปนพอคาคนกลางที่มีทุนในการซื้อสินคาเกษตรจากประชาชน นายทุน

ทองถิ่นที่เกิดใหมเหลานี้ ประสบความสําเร็จในการเชื่อมตออิทธิพลของตนเองเขากับขาราชการทองถิ่น 

นายทุนทองถิ่นจึงเปนบุคคลที่คนในทองที่ตองมาพ่ึงพาขอความชวยเหลือตางๆ อยูเสมอ พวกเขาจึง

ไดรับการสถาปนาใหเปนผูมีอิทธิพล และกลายเปน “นาย” คือ มีสวนในการตัดสินใจของประชาชนผูมี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง พวกเขาจึงกลายปนกลุมเปาหมายที่นักการเมืองซึ่งตองการคะแนนเสียงในเขต

หัวเมือง หรอืตองการสนับสนุนนักการเมืองเขามาประสานผลประโยชน  

เมื่อเปนเชนนี้นายทุนทองถิ่นและนักการเมืองจึงมักประสานผลประโยชนกันนําไปสูการเกิด

ศูนยกลางของทุนนิยมตางจังหวัดที่มีอิทธิพล ซึ่งไดมีการอธิบายวา กลุมทุนหัวเมืองพวกนี้ไดเชื่อมโยง

กับสวนกลาง หรืออาจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

นักการเมืองสามารถประสบความสําเร็จในการเปนรัฐมนตรี พวกเขาจะสามารถกําหนดการแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรของรัฐไปใหกับพวกพองและเครือญาติ รวมทั้งนายทุนทองถิ่นบางแหงที่ผูมีอิทธิพลสามารถ

เขาไปแสวงหาผลประโยชนไดหรืออาจมีการปกปองธุรกิจผิดกฎหมาย เชน การลักลอบคาของเถื่อน การ

หลีกเล่ียงภาษี การตัดไม การยึดที่ดิน และการพนัน เปนตน242 

 อยางไรก็ดี การตีความถึงเหตุผลและปจจัยที่นําไปสูการขายเสียงในสังคมการเมืองของไทยนั้น 

แบงออกไดเปน 2 กระแสแนวการอธิบายหลกัๆ กลาวคือ  

 (1) การศึกษาปญหาเร่ืองการซื้อเสียงในแนวทางกระแสหลัก  

                                                           
242ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน สังศิต พริิยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร,คอรัปชัน่กับประชาธิปไตยไทย,(กรุงเทพฯ: ศูนย

ศึกษาเศรษฐศาสตรการเมอืง คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2537) และ ผาสุก พงษไพจิตรและคริส เบเคอร,เศรษฐกิจ         
การเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ,(เชียงใหม:Silkworm Books,2546). 
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เปนการทําวิจัยหรือการศึกษาที่เนนวาผูมีฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมต่ํา มีแนวโนมที่จะ

ยินยอมกระทําการทุจริตในการเลือกตั้งไดงายกวาคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา ซึ่งไดรับอิทธิพล

อยางมากจากผลงานเรื่อง “สองนคราประชาธิปไตย” ของ เอนก  เหลาธรรมทัศน243 ที่ชี้วาประเทศไทย

มีประชาธิปไตยสองรูปแบบ โดยมีพ้ืนฐานมาจากความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคมของชนชั้นกลาง

ในเมืองและชาวชนบท โดยคนชนบทซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร หรือผูประกอบการรายยอยนั้น มักจะเห็น

วาประชาธิปไตยเปนเรื่องของผูนอยหรือลูกนองที่ใชในการลงคะแนนเสียง เพ่ือการเชื่อมโยงตนเอง (ใน

ฐานะผูนอย) เขากับผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกวา (ในฐานะผูใหญหรือผูอุปถัมภ) การเลือกตั้ง

ของชาวชนบทจึงข้ึนอยูกับบุญคุณของผูสมัครที่มีตอตนเองและครอบครัว หรือพวกพองในอดีต รวมถึง

ความคาดหวังที่จะไดผลประโยชนทั้งเฉพาะหนาและผลประโยชนในอนาคต   

ในขณะที่ชนชั้นกลางที่อยูในเมือง มีมาตรฐานที่แตกตางจากคนสวนใหญของประเทศ โดยมอง

คุณภาพของนักการเมืองและรัฐบาลดวยอุดมการณและคุณธรรม มีการลงคะแนนเสียงดวย

วิจารณญาณทางการเมือง โดยไมคํานึงถึงหนี้บุญคุณ หรืออามิสสินจางใดๆ ซึ่งชนชั้นกลางในเมืองได

วิพากษวิจารณคุณภาพของนักการเมืองสวนใหญที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนในชนบท และ

พยายามลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคนในชนบท โดยมองวาผูที่มาจากการเลือกตั้งในชนบทนั้น

มาจากการซื้อเสียง  

ดวยเหตุนี้ความแตกตางระหวางอุดมการณของคนสวนใหญในสังคมที่เลือกรัฐบาลเขามาบริหาร

ประเทศกับคนสวนนอยในสังคมที่เปนฐานนโยบายซึ่งมีบทบาทเปนผูลมหรือถอดถอนรัฐบาลที่ไมมี

ความชอบธรรม โดยความแตกตางในแนวคิดทางการเมืองของคนสองกลุมนี้เกิดจากความไมสมดุลใน

การพัฒนาที่ไดสรางรัฐรวมศูนย ผูกขาดอํานาจปกครอง จนทําใหคนในชนบทเกิดความออนแอ ไมตื่นตัว

ตอการมีสวนรวมทางการเมือง จึงพากันเรียกรองเงิน  ความชวยเหลือ และความอุปถัมภจากรัฐหรือ

นักการเมืองในลักษณะตางๆ พรอมกับการซ้ําเติมดวยความยากจน ขาดแคลน และไมสามารถพ่ึงพา

ตนเองได อันเปนตนเหตุสําคัญหรือที่มาของการขายเสียง 

 (2) การศึกษาปญหาเร่ืองการซื้อเสียงในแนวทางกระแสรอง244 

มองการศึกษาปญหาเรื่องการซื้อเสียงและการเลือกตั้งในแนวทางกระแสหลักวา ไดกลายเปน

วาทกรรมทางการเมืองที่สงผลตอการแสดงคุณคาทางการเมือง ที่ทําใหการทุจริตในการเลือกตั้งถูกมอง
                                                           

243เอนก  เหลาธรรมทัศน,สองนัคราประชาธิปไตย,(กรุงเทพฯ:สํานักพมิพมติชน,2538). 
244ตัวอยางงานในกลุมนี้ ไดแก แอนดรู วอลคเกอร (เขียน) จักรกริช สังขมณี (แปล), “ธรรมนูญแหงชนบท”และวิลเลียม           

คัลลาฮาน (เขียน) ดาริน อินทรเหมือน (แปล) ,“วาทกรรมเรื่องการซื้อเสียงและการปฏิรูปการเมืองในประเทศไทย”ใน ประจักษ กองกีรติ 
(บรรณาธิการ),การเมืองวาดวยการเลือกตั้ง:วาทกรรม อํานาจ และพลวัตชนบทไทย,(กรุงเทพฯ : ฟาเดียวกัน,2555). 
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วาเปนตนตอของปญหาทั้งหมดของการเมืองไทย จนละเลยปญหาอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ดังเชน แอนดรู 

วอลคเกอร (Andrew Walker)นักวิชาการชาวออสเตรเลียที่ใหความสนใจในการศึกษาการเมืองและการ

เปลี่ยนแปลงเชิงสงัคมวิทยาในชนบทของไทย ไดทําการศึกษาวิจัยแบบฝงตัวอยูในทองถิ่นทางภาคเหนือ

แหงหนึ่ง พบวาพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนในชนบทไมใชเรื่องอามิสสินจาง แตเปนการสรางคํา

สัญญาระหวางประชาชนกับผูแทนของเขา นั่นคือ สิ่งที่เรียกวา “ธรรมนูญแหงชนบท” ในฐานะสัญญา

ประชาคมระหวางผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและนักการเมือง ไดกลายเปนปจจัยที่ทําใหผูมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งเลือกผูแทนราษฎรของตน ซึ่งแนวคิดธรรมนูญแหงชนบทนี้ ไดทําลายฐานความคิดที่มองวาคน

ชนบทจะเลือกตั้งตามจํานวนเงินที่ตนเองไดรับจากการขายเสียง  

ทั้งนี้ “ธรรมนูญแหงชนบท” ในแงมุมนี้ คือ ขอตกลงระหวางชาวนากับรัฐ  โดยชาวนาตองการ

มองนโยบายในฐานะที่จะตองเชื่อมโยงระหวางตนเองกับรัฐ ผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูใชอํานาจรัฐใน

สวนกลาง ตองมีความสัมพันธกับทองถิ่นเพ่ือประสานผลประโยชนระหวางชาวนากับรัฐ นโยบายของรัฐ

ตองเกิดประโยชนกับตน นอกจากนี้ผูแทนราษฎรจะตองมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรับผิดชอบ และมี

ความชอบธรรม ชาวบานใหความสําคัญกับความโปรงใสและความสามารถในการบริหารงาน และภายใต

กรอบ “ธรรมนูญแหงชนบท” นี้ จึงกลายเปนบรรทัดฐานของการจัดการทางสังคมที่เปนชองทางในการ

ตัดสินใจของชาวบานวาจะเลือกใครเปนผูแทนของตน 

เชนเดียวกันกับงานของ วิลเลียม คัลลาฮาน (William Callahan) ที่ใหความเห็นวา การศึกษา

เรื่องการซื้อเสียงในประเทศไทยอยูที่การจัดวางพ้ืนที่ใหเปนการละเมิดกฎหมาย การไมยึดถือในหลัก  

ธรรมาภิบาลและการไมสนับสนุนคนดีมีความสามารถ โดยนัยนี้การซื้อเสียงจึงถูกวางโครงเรื่องใหเปนคู

ตรงขามกับความดีหรือคุณธรรมตางๆ เชน คนดีมีความรูความสามารถ การเลือกผูนําตามความตองการ

ที่แทจริงของประชาชน บทบาทของภาคประชาสังคม และการมีผูนําที่ดีหรือมีความรู  

สาระสังเขปนักคิดที่ 10.2 ประวัติและผลงานของ William A. Callahan245 

                                                           
245 http://williamacallahan.com/?page_id=6 
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ในแงนี้วิ เคราะหไดวา การซื้อเสียงกลายมาเปนตัวสรางภาพเกี่ยวกับความเขาใจเรื่อง

ประชาธิปไตยและการเมืองไทยอยางแคบๆ เทานั้น  ทั้งยังมองการซื้อสิทธ์ิขายเสียงเปนวาทกรรมทาง

การเมืองแบบหนึ่งที่ตําหนิการเลือกตั้ง ซึ่งนักปฏิรูปการเมืองและชนชั้นกลางในเมืองหลวงมักมองวา

การซื้อเสียงเปนเรื่องของนักการเมืองเลวที่คูกับชาวบานเห็นแกได โดยวาทกรรมการซื้อสิทธ์ิขายเสียง

เปนความรวมมือระหวางขาราชการกับนักธุรกิจในเมือง เพ่ือสรางระบบการเมืองมืออาชีพที่สะอาด การ

ปฏิรูปการเมืองไทยที่ผานมาจึงไมใชการขยายฐานเสียงใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองแตเปนการ

หาคนดีมีความสามารถ ดังที่ปรากฏชัดเจนในเนื้อหาของการปฏิรูปการเมืองผานรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ไดสรางกลไกและเครื่องมือควบคุมระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนปองกัน

การทุจริตจากนักการเมืองในฐานะตัวอันตรายของระบบการเมือง  เขามองเห็นวามีความจําเปนที่จะตอง

ตอสูกับการทุจริตในวงการราชการและใหความสําคัญกับกระจายทรัพยากรลงสูพ้ืนที่ชนบทอยาง

สม่ําเสมอและเทาเทียมยิ่งขึ้น เพ่ือเปนการแกไขเชิงโครงสราง อันเปนตนตอที่สําคัญของปญหา

ประชาธิปไตยในประเทศไทย 

10.3 องคกรจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้ง   
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Electoral Commission) ในประเทศตางๆ  ถือวาเปนองคกรที่มี

ความสําคัญโดยมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและการบริหารจัดการเลือกตั้ง ซึ่งอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งในแตละประเทศจะมีมากนอยแตกตางกันออกไปอาทิ ใน

ประเทศอินเดียและออสเตรเลียกําหนดใหมีอํานาจบริหารจัดการเฉพาะการเลือกตั้งระดับชาติในขณะที่

สหรัฐ อเมริกามีบทบาทเฉพาะการกํากับดูแลการใชเงินในการเลือกตั้งประธานาธิบดี สวนประเทศญ่ีปุน

ศาสตราจารยทางความสัมพันธระหวางประเทศและจีนศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร (University of Manchester) สหราชอาณาจักร ซึ่งกอนหนานี้เขาเคย
สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย  โดยมีผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อเสียงและ
การปฎิรูปการเมืองในทศวรรษ พ.ศ. 2540 

ตัวอยางผลงานของเขา เชน Cultural Governance and Resistance in Pacific Asia 
(2006) ทั้งยังมีบทความตีพิมพในวารสารตางๆ เปนจํานวนมาก อาทิ International 
Organization, International Studies Quarterly และ the Journal of Strategic 
Studies. 

William A. Callahan
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กําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งสามคณะที่เปนอิสระตอกัน โดยแบงเปนคณะกรรมการที่

รับผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการที่รับผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

และคณะกรรมการทําหนาที่รับผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น246 

 ในกรณีของไทยนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา เหตุผลประการหนึ่งของการจัดตั้งองคกรดังกลาวก็เพ่ือ

แกปญหาผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)247 รวมไปถึงการขาดการมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการทําหนาที่รับผิดชอบโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่

ดําเนินงานมาตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 

ซึ่งแนวความคิดในการจัดตั้งองคกรเขามาทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้งไดรับการกลาวถึงอยางมาก

ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางการศึกษาและเศรษฐกิจ 

รวมทั้งกระแสตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง ดังตารางที่ 10.1  

ตารางที่ 10.1 แสดงพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งองคกรตรวจสอบการเลือกตั้งของ

ไทย248 

ชวงเวลา ชื่อกลุมหรือองคกร แนวความคิดและเปาหมายในการจัดตั้ง 
พ.ศ. 2519 คณะกรรมการควบคุมการ

เลือกตั้ง 
จัดตั้งขึ้นในรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหดําเนินการ
ควบคุมการเลือกตั้ง เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2519 ใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม 

คณะกรรมการ
สังเกตการณการเลอืกตั้ง 

จัดตั้งโดยศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) เพ่ือ
สังเกตการณความเรียบรอยในการเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2529 กลุมอาสาประชามต ิ จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการในการเลือกตั้งทั่วไปใน ป พ.ศ.2519 โดยมีพล
เอกสายหยุด เกิดผล เปนประธานดําเนินงานในการสังเกตการณการ
เลือกตั้งในปนั้นและในอีกหลายปตอมา และถือวาเปนที่มาของการ
จัดตั้งองคกรกลางในเวลาตอมา 

พ.ศ. 2535 องคกรกลาง รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดมีคําสั่งแตงตั้งขึ้นโดยมีนายเกษม 
สุวรรณกุล เปนประธาน ทําหนาที่สอดสองดูแลการเลือกตั้งซึ่งมี
ผลสําเร็จระดับหนึ่งและไดมีการดําเนินการในการเลือกตั้งครั้งตอมา 

                                                           
246วิสุทธิ์ โพธิแทน,แนวคิดพืน้ฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 59. 
247เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจมีที่มาจากการเลือกตั้งหรือสังกัดพรรคการเมืองจึงอาจกอใหเกดิปญหาในการ

ปฏิบัติหนาที่แกขาราชการ เพราะรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการเลือกตั้งซึ่งอาจนําไปสูความขัดกันของ
ผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาที่ได ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ประพันธ นัยโกวิท,“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ใน 
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,(นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา
,2552),หนา 15-16. 

248เรื่องเดียวกัน อางแลว หนา 16-17.  
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พ.ศ. 2540  คณะกรรมการ                  
การเลือกตั้ง 

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ตามขอเสนอแนวทางปฏิรูปการเมืองของ
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ที่มีนายแพทยประเวศ วะสี เปน
ประธาน ซึ่งเปนไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามกรอบแนวคิดและ
หลักการที่ประมวลจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งกอนป 
พ.ศ.2540 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจครอบคลุมไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกี่ยวของกับ

การเลือกตั้งอีกดวย โดยวัตถุประสงคสําคัญของการจัดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เพ่ือใหการ

ควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้งเปนไปตามเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ

เพ่ือแกไขปญหาตางๆ อันเกิดจากการเลือกตั้งเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปอยางโปรงใส บริสุทธ์ิและ

ยุติธรรมซึ่งอํานาจหนาที่หลักแบงออกเปน 4 ดาน 249 ไดแก  

(1) การควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ 

(2) การสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม นับคะแนนใหม รวมทั้ง          
สั่ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครและสมาชิกรัฐสภาที่ทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

(3) การออกระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนดที่จําเปนตอการปฏบิัติงาน 
(4) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ใหความรูและการศึกษาแกประชาชน

เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

กลองขอความท่ี 10.2 ความหมายของ “Poll Watcher”250 

“Poll Watcher”หมายถึง การสังเกตการณที่หนวยเลือกตั้งในวันลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเพ่ือเปนการจับ

ตาดูในการปองกันการทุจริตซึ่งโดยทั่วไปผูที่ทําหนาที่นี้ จะมาจากพรรคการเมืองแตละพรรคที่ไดสงตัวแทนเขาไป

อยางนอย 2 คนตอหนวยเลือกตั้ง รวมท้ังบุคคลเหลานี้ยังทําหนาที่คัดคานในกรณีที่เห็นวาผูออกเสียงเลือกตั้งไมมี

คุณสมบัติในการลงคะแนน 

 

กลาวโดยสรุป การเลือกตั้งที่อิสระและเที่ยงธรรม (free and fair election)เปนสิ่งที่สําคัญและ
มีความจําเปนสําหรับการแขงขันในกระบวนการทางการเมืองที่ไมเพียงแตโดยเฉพาะในประเทศ
ประชาธิปไตยเทานั้น แตยังไดรับความสําคัญในประเทศที่ไมใชประชาธิปไตยแตมีกระบวนการเลือกตั้ง
เพ่ือรองรับหรือเปดโอกาสใหมีการแขงขันภายใตขอบเขตของกติกาแหงรัฐนั้นๆ นอกจากนี้แลวยังถือได
วาการเลือกตั้งบทบาทในการยุติขอขัดแยงหรือเปนการแกไขปญหาทางการเมืองอยางสันติ ซึ่งสิ่งเหลานี้

                                                           
249 http://www.ect.go.th/newweb/th/ect/ 
250สมบตัิ ธํารงธัญวงศ,การเมืองอเมริกา (พิมพครั้งที่ 6),(กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2548),หนา 284. 
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จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกฝายเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑและกติกา ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ อันจะ
สงผลตอผลลัพธทางการเมืองอยางกวางขวางและลึกซึ้งอีกดวย 251 

 

คําถามทายบทที่ 10 

        (1) ใหสรุปรูปแบบและอธิบายถึงลักษณะการทุจริตเลือกตั้งมาโดยสังเขป 
        (2) ใหอธิบายถึงแนวการอธิบายเรื่องการซื้อเสียงของไทย ที่มีความแตกตางกันระหวาง
แนวทางกระแสหลักและแนวทางกระแสรอง 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

 “อภิธานศัพท คําศัพทสําคัญทางการเลือกตั้ง”.Retrieved from 
URLwww.lavote.net/VOTER/.../PDFS/TRANSLATION_GLOSS_THAI.PDF 

 Fabrice Lehoucq.2003. “Electoral Fraud : Causes, Types, and Consequences” . 
Annual Review of Political Science (February 6th ) : pp.233-256 

 Sarah Birch .2010.“Electoral Corruption: Briefing Paper”Retrieved from URL 
http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/05_11.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251อรรถสิทธิ์ พานแกว, “การเปลี่ยนแปลง การคงอยู และความคาดหวัง: ขอสังเกตจากการเลือกตั้งทัว่ไป ป พ.ศ. 2554” 

วารสารสถาบันพระปกเกลา (พฤษภาคม-สิงหาคม), 2554,หนา 29. 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงความเปนมาและความสําคัญของการสํารวจความคดิเห็นที่มีตอพรรค

การเมืองและการเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเขาใจถึงระเบียบวิธีและแนวทางการสํารวจความคิดเห็นแบบตางๆ   

 

บทท่ี 11 

การสํารวจความคิดเห็นในการเลือกต้ัง 

po01 
[Type the company name] 
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11.1 ความเปนมาของการสํารวจความคิดเห็น  
 

ความเชื่อที่วาความเห็นของสาธารณชนเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดของประชาธิปไตย นําไปสูการให

คุณคาวาการสํารวจความคิดเห็นหรือโพล (poll) เปนวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความเห็นของสาธารณชน 

เพราะยอมใหความเห็นของทุกคนไดมีโอกาสเปนตัวแทน252  ซึ่งการแพรหลายของ  การนําผลการศึกษา

ไปใชในโทรทัศนและหนังสือพิมพเห็นไดชัดวา มักเปนการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูที่ยังดํารงตําแหนงอยู แนวทางในการปฏิบัติของรัฐบาลทัศนคติตอการเมืองและ

กระบวนการทางการเมือง ดังจะเห็นไดวาเมื่อใดก็ตามที่มีประเด็นปญหาหรือเหตุการณเปนที่สนใจและยัง

เปนที่ถกเถียงกันอยูก็มักจะมีการทําโพล  เพ่ือสํารวจความเห็นของสาธารณชนโดยเฉพาะในสังคมขนาด

ใหญและมีความหลากหลาย เชน สหรัฐอเมริกา การสํารวจความคิดเห็นเปนกลไกที่ดีในการสะทอนให

เห็นถึงความเห็นของสาธารณชนที่หลากหลาย253 

ทั้งนี้ ในการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือการเลือกตั้งที่มุงวัดคะแนนนิยมของพรรคการเมืองนั้น มี

วัตถุประสงคสําคัญ 3 ดาน คือ การคาดหมายวาผูใดจะชนะการเลือกตั้ง (projection of winners) การ

ประมวลหรือรวบรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง (vote tabulation) และ การวิเคราะหคะแนนที่ผูชนะหรือผู

แพการเลือกตั้งไดรับในการเลือกตั้งนั้นๆ (vote analysis)254 

ความเปนมาของการทําการสํารวจความคิดเห็นหรือโพลนั้น เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในป 

ค.ศ. 1824 เมื่อหนังสือพิมพแฮริสเบอรก เพนซิลวาเนียน (The Harrisburg Pennsylvanian) ไดสง

ผูสื่อขาวออกไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

ระหวางนายแอนดรู  แจคสัน (Andrew Jackson) กับ จอหน ควินซี่ อดัมส  (John Quincy Adams)  

อันเปนตัวอยางใหหนังสือพิมพอื่นๆ ทําตามในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งตอๆมา ซึ่งในการสํารวจ

ยุคนี้นั้นเปนการดําเนินการตามความสะดวกของผูสื่อขาวโดยไมคํานึงตามหลักวิชาการจึงถูกเรียกวา โพ

ลเทียม (Pseudo polls / Straw polls / Junk Polls) และมุงสํารวจในระดับทองถิ่นหรือมลรัฐเทานั้น  

ตอมาใน ค.ศ. 1916  วารสารลิทเทอแรรี่ ไดเจสท (Literary Digest) ไดดําเนินการสํารวจความ

คิดเห็นในระดับประเทศและสามารถทํานายผลการเลือกตั้งในชวงเวลานั้นไดอยางถูกตองวา วูดโรว วิลสัน 

                                                           
252พิชิต พิทักษเทพสมบตั,ิโพลและสังคม,(กรุงเทพ:สํานักพิมพเสมาธรรม,2543),หนา 2. 
253เรื่องเดียวกัน หนา 3 และ 11. 
254ณรงคเดช สรุโฆษิต,โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมติิกฎหมาย),(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา,2551),หนา 10-11. 
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(Woodrow Wilson)  จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีทําใหการสํารวจครั้งนี้สามารถสรางชื่อเสียงและ

ไดรับความสนใจอยางมาก  

อยางไรก็ดี จากพ้ืนฐานของวิธีการเก็บขอมูลที่ใชการพิมพบัตรลงคะแนนแจกจายใหแกสมาชิก

วารสารและพัฒนามาเปนการแจกจายไปตามรายชื่อในสมุดโทรศัพทและทะเบียนรถยนตซึ่งเปนกลุม

ประชากรนอยมากหรือประมาณรอยละ 30 รวมไปถึงกระแสความนิยมที่มีตอพรรคการเมืองตางๆ ใน

สังคมอเมริกันยุคนั้น ซึ่งหนึ่งสัปดาหกอนการเลือกตั้งในป ค.ศ. 1936 วารสารลิทเทอแรรี่ ไดเจสทได

ทํานายผลวา นายอัลเฟรด แลนดอน (Alfred Landon) จากพรรครีพับ บลิกันจะมีโอกาสไดรับเลือกตั้ง

มากกวานายแฟรงคลิน ดี รูสเวลล  (Franklin D. Roosevelt) จากพรรคเดโมแครต ในขณะที่การสํารวจ

จากสํานักอื่นๆ เชน แกลลัป โพล (Gallup Poll) ครอสลีย (Crossley) และ โรเปอร (Roper) สามารถ

ทํานายผลการเลือกตั้งไดอยางถูกตองวา รูสเวลล จะไดรับชัยชนะอยางถลมทลาย (landslide victory)   

หลังจากนั้น สํานักโพลเหลานี้ไดพัฒนาการเก็บขอมูลดวยระเบียบวิธีที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น 

เชน การใชวิธีสุมตัวอยางเชิงประชากรศาสตร(demographically representative sample) และการ

ประยุกตเครื่องมือในการสํารวจจากการวิจัยตลาดสินคา เปนตน ผลจากเหตุการณที่เกิดขึ้นถือเปนจุด

เปลี่ยนสําคัญที่นําไปสูการพ่ึงพาระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติในการสุมตัวอยางอันเปนนิยามของการสํารวจ

ความคิดเห็นในปจจุบัน255  ทั้งนี้ไดมีการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอความแมนยําของการพยากรณจาก

กรณีความลมเหลวของวารสารลิทเทอแรรี่ ไดเจสทวา จําเปนตองคํานึงถึง จังหวะเวลาในการทําการ

สํารวจ การดําเนินการกับผูลงคะแนนเสียงที่ยังไมตัดสินใจ การประมาณผูที่จะมาลงคะแนนเสียงในวัน

เลือกตั้ง  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจ256 

สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการสํารวจความคิดเห็นอยางเปนที่รูจักกันครั้งแรกในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป พ.ศ. 2518 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ “นิดาโพล” 

จากนั้นในเวลาตอมาไดมีการจัดทําผลสํารวจของสถาบันการศึกษาอื่นๆ เชน  “ธีรยุทธโพล” ของ

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “สวนดุสิตโพล” ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

“เอแบคโพล” ของมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ และ “กรุงเทพโพล” ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมไปถึง

สํานักขาวตางๆ อาทิ หนังสือพิมพมติชน เดอะเนชั่น และ สถานีโทรทัศนชอง 3  เปนตน ซึ่งทุกสํานักมัก

สรางชื่อเสียงจาก การทําโพลเลือกตั้ง (Election Poll/Electoral Poll) และการสํารวจการลงคะแนนหนา

                                                           
255ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธัญลักษณ เหลืองวิสุทธ,วรรณกรรมโพล : วทิยาศาสตร ความจริงและโวหารของการวิจัย              

เชิงสํารวจ,(กรุงเทพฯ : สาํนักพมิพวิภาษา,2544),หนา 7-9. 
256พิชิต พิทักษเทพสมบตั,ิอางแลว หนา 126. 



 

 

หนวยเลือกตั้ง (Exit poll) ในการนําเสนอถึงความเคลื่อนไหวและแขงขันกันในการรายงานผลหรือ

ทํานายผลการเลือกตั้ง257 

สาระสังเขปนักคิดที่ 11.1 ประวัติและผลงานของ 

 

ภาพที่ 11.1 แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของประชาชนตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในป ค

โดยแกลลัปโพล (Gallup Poll)259 

                                                           
257ณรงคเดช สรุโฆษิตอางแลว หนา
258 http://www.gallup.com/corporate/21364/george
259“Bloomberg Poll Shows Americans Waking Up to Government Fraud”,

http://www.infowars.com/ bloomberg-poll

George Gallup (

ชาวอเมริกันผูกอตัง้สถาบันสํารวจความคดิเห็นสาธารณะ 
of Public Opinion 
ซึ่งดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทั้งในประเด็นดานการเมือง สังคมและเศรษฐกจิ 
รวมไปถึงความเชื่อทางศาสนาของประชาชนในทัว่โลก 

ดานการศึกษา เขาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยไอโอวา 
เคยสอนดานหนังสือพิมพที่มหาวิทยาลัยหลายแหง ไดแก  
Northwestern University 

ปจจบุันองคกรของเขามีพนักงานประมาณ  
ทั่วโลก ทั้งยงัเปนองคกรดานการสํารวจความคดิเห็นที่ยิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก

ในการนําเสนอถึงความเคลื่อนไหวและแขงขันกันในการรายงานผลหรือ

ประวัติและผลงานของ George Gallup258 

แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของประชาชนตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในป ค

 

,อางแลว หนา 14-15 และ 18. 
http://www.gallup.com/corporate/21364/george-gallup-19011984.aspx 
“Bloomberg Poll Shows Americans Waking Up to Government Fraud”,Retrieved from URL 

poll-nearly-half-the-nation-views-obama-unfavorably/  

George Gallup (1901 –1984)

ชาวอเมริกันผูกอตัง้สถาบันสํารวจความคดิเห็นสาธารณะ the American Institute 
of Public Opinion ที่ไดพัฒนามาเปน The Gallup Organization ในป ค
ซึ่งดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทั้งในประเด็นดานการเมือง สังคมและเศรษฐกจิ 
รวมไปถึงความเชื่อทางศาสนาของประชาชนในทัว่โลก 

ดานการศึกษา เขาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa)  
เคยสอนดานหนังสือพิมพที่มหาวิทยาลัยหลายแหง ไดแก  Drake University  
Northwestern University และ Columbia University

ปจจบุันองคกรของเขามีพนักงานประมาณ  2,000 คน ในสํานักงาน 40 
ทั่วโลก ทั้งยงัเปนองคกรดานการสํารวจความคดิเห็นที่ยิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก
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ในการนําเสนอถึงความเคลื่อนไหวและแขงขันกันในการรายงานผลหรือ

 

แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของประชาชนตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 2013 

 

Retrieved from URL 

the American Institute 
ในป ค.ศ.1935 

ซึ่งดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทั้งในประเด็นดานการเมือง สังคมและเศรษฐกจิ 

University of Iowa)   
Drake University  

40 แหง      
ทั่วโลก ทั้งยงัเปนองคกรดานการสํารวจความคดิเห็นที่ยิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก
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11.2 รูปแบบการสํารวจความคิดเห็นในการเลือกตั้ง  
 

การสํารวจความคิดเห็นในการเลือกตั้งโดยสวนใหญเปนการสุมสํารวจความนิยมของประชาชนที่

มีตอผูสมัครหรือพรรคการเมือง รวมไปถึงผูที่คาดวาจะลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะดําเนินการขึ้นกอนวัน

เลือกตั้ง (Pre-election Poll) ไมวาจะมีการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งแลวหรือไม260 

องคประกอบสําคัญของการสํารวจความคิดเห็นคือ วิธีวิจัยในการสํารวจ ที่ตองอาศัยการสุม

ตัวอยางที่อาศัยความเปนไปได และการใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณในการรวบรวมขอมูล อีกทั้ง

ในแงเนื้อหาที่ครอบคลุม ควรเปนความเห็นตอเรื่องการเมืองและรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ไดดวย แตตองเปน

เรื่องที่เปนประเด็นปญหาที่ยังถกเถียงหรือยังหาขอสรุปไมได (live issue) และไมเปนเรื่องบรรทัดฐาน

ทางสังคม261  ในดานรูปแบบของการสํารวจความคิดเห็นนั้น มีแนวทางที่แตกตางกันไป ดังที่ เฮอรเบริ์ท  

อัชเชอร (Herbert Asher)262ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอไฮโอ (The Ohio 

State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจําแนกระเบียบวิธีการสํารวจความคิดเห็นออกเปน 7 

รูปแบบ ไดแก  

(1) การสํารวจวัดความนิยมของผูสมัครระหวางคูแขง (Benchmark Survey:BS) คือ การ

สํารวจความคิดเห็นที่ทําไดเมื่อผูสมัครไดตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งแลว เพ่ือรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับ

ภาพลักษณทั่วๆไปของผูสมัคร จุดยืนในเรื่องตางๆ และลักษณะทางประชากรของผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยมี

เปาหมายเพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานในการประเมินความกาวหนาของ การรณรงคหาเสียง ซึ่งขอมูลสําคัญ

ไดแก การทราบชือ่ผูสมัคร คะแนนเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง และความเห็นของประชาชนตอผลงาน

ของผูที่ยังดํารงตําแหนงอยู 

(2) การสํารวจแบบเจาะจงการตัดสินใจเลือกผูสมัคร (Trial Heat Survey:THS)คือ การ

สํารวจความคิดเห็นที่ไมใชการสํารวจในตัวของมันเอง แตเปนการสรางชุดคําถามโดย การจับคูผูสมัคร

แลวถามประชาชนวา “จะเลือกใครในบรรดาผูสมัครเหลานี้” ซึ่งคําถามที่ใชในการสํารวจ มักตั้งคําถาม

ดังตอไปนี้ “สมมติวาถามีการเลือกตั้งในวันนี้ ทานจะลงคะแนนใหใคร” หรือในบางครั้งอาจจะถามโดย

การสมมติขึ้นมาเปนคูแขงขันโดยเฉพาะในระยะเริ่มตนของการเลือกตั้ง แตทั้งนี้มีขอควรระวังในการ

                                                           
260ณรงคเดช สรุโฆษิต,อางแลว,หนา 8-9. 
261พิชิต พิทักษเทพสมบตั,ิอางแลว หนา 18. 
262เรื่องเดียวกัน, หนา 120-125 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Herbert Asher,Polling and the public : what every 

citizen should know,(Washington, D.C. : CQ Press,2004). 
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สํารวจแบบนี้ คือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอในชวงระหวางเวลาที่ถามคําถามกับวันลงคะแนนเสียง

จริง  

(3) การสํารวจแบบติดตามผลตอเนื่อง (Tracking Polls : TP) คือ การสํารวจความคิดเห็นที่ทํา

ใหผูสมัครสามารถติดตามหรือ “จับตาดู” ความรูสึกของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในชวงการหาเสียงที่ให

ขอมูลทันตอกระบวนการหาเสียงมากที่สุด  ซึ่งในชวงแรกของการหยั่งเสียง สํานักสํารวจความคิดเห็น

ตางๆ จะสัมภาษณผูมีสิทธิลงคะแนน จํานวนเทาๆ กันเปนเวลา 3 วันติดตอกัน เชน สัมภาษณผูมีสิทธิ

ลงคะแนน จํานวน400 คนเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน ซึ่งจะไดจํานวนผูถูกสัมภาษณทั้งหมด 1,200 คน  

และในวันที่สี่สํานักสํารวจความคิดเห็นจะดําเนินการสัมภาษณผูมีสิทธิลงคะแนนอีก 400 คน และนําผลที่

ไดไปรวมกับผลการสํารวจกอนหนานี้ พรอมกับลบคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณในวันแรกออกไป 

 เมื่อทําเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ สํานักสํารวจความคิดเห็นก็จะไดคําตอบจากประชาชนผูมีสิทธิ

ลงคะแนน 1,200 คนตลอดเวลา เมื่อเก็บขอมูลไดนานพอสมควร ผูสมัครหรือคณะทํางานหาเสียงก็จะ

สามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการหยั่งเสียงทั้งหมดและสังเกตผลกระทบของเหตุการณบางเหตุการณ

ที่มีตอทาทีของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได263 

(4) การสํารวจแบบสุมจากหลายกลุมตัวอยางผสมผสานกับการสุมจากกลุมตัวอยางเดียว           

(Cross-sectional vs Panel Surveys : CS vs PS)คือ การสํารวจความคิดเห็นที่นําผลที่ไดมา

เปรียบเทียบกันระหวาง CS การสํารวจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลายๆ ครั้ง โดยกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน

ออกไป ในขณะที่ PS เปนการถามบุคคลคนๆเดียวตั้งแตสองครั้งขึ้นไป ซึ่งการสํารวจแบบ CS จะ

สามารถคาดการณไดวาคะแนนเสียงหรือแนวโนมความนิยมตอผูสมัคร เปนอยางไร แตอาจมีขอจํากัดใน

เรื่องการทําความเขาใจตอรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงหรือการขึ้นลงของแนวโนมคะแนน ตรงขามกับ

การสํารวจแบบ PS ที่ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของการรณรงคหาเสียงและการตัดสินใจ

ของผูลงคะแนน แตขอจํากัดคืออาจมีคาใชจายสูงกวาจากการติดตามสัมภาษณบุคคลคนๆ เดียว และ

บุคคลคนเดียวนี้ อาจปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณครั้งตอไป รวมทั้งประสบการณที่เคยใหสัมภาษณมากอน

อาจจะมีผลตอการสัมภาษณครั้งตอไป 

(5) การสํารวจโดยประชุมกลุมยอย (Focus Groups : FG)คือ การสํารวจ ความคิดเห็นที่ไมใช 

การสํารวจในตัวของมันเอง โดยเปนการสัมภาษณเจาะลึกประชาชนจํานวนหนึ่งที่ถูกเลือกมาเปนตัวแทน 

                                                           
263สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง

วิชาการเร่ือง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ วันที่ 6 ตุลาคม 2547 
ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(กรุงเทพฯ:สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2547),หนา 96. 
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เพ่ือรับทราบความคิดเห็นที่คนกลุมนี้มีตอการเลือกตั้งในแงมุมตางๆ เชน ภาพลักษณของผูสมัครและ

การรณรงคหาเสียง เปนตน ซึ่งความเห็นที่ไดรับจากการประชุมกลุมยอยนี้จะชวยใหคณะทํางานรณรงค 

หาเสียงสามารถทําความเขาใจตอการรับรูวาอะไรเปนแรงจูงใจที่จะทําใหประชาชนตัดสินใจเลือกหรือไม

เลือก ทั้งยังเปนแนวทางที่ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิผลของการหาเสียงที่ไดดําเนินการไปไดอยางลึกซึ้ง  อีกทั้ง

ยังเปนแนวทางที่สามารถพัฒนาคําถามที่จะนําไปใชในการสํารวจความคิดเห็นตอไป อยางไรก็ตาม 

ขอจํากัดของการสํารวจแบบนี้ คือ ปญหาในการประยุกตผลที่ไดกับประชากรทั้งหมด เพราะไมทราบวา

ผูเขารวมประชุมกลุมยอยเปนใครและมีแรงจูงใจใดในการเขารวม  

ภาพที ่11.2 แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา                     

ในป ค.ศ. 2012 ระหวางนาย Barack Obama กับ นาย Mitt Romney โดยวิธีสํารวจแบบเจาะจง                     

การตัดสินใจเลือกผูสมัคร264 

 

 (6) การสํารวจแบบเวทีประชาเสวนาถกแถลง (Deliberative Opinion Polls : DOP)คือ              

การสํารวจความคดิเห็นที่เปนการรวมลักษณะเดนของการประชุมกลุมยอยกับการสํารวจทั่วๆ ไป โดยเปน

การนําเอาตัวแทนของประชาชนมาประชุมรวมกันแลวใหขอมูลขาวสารและโอกาสในการอภิปรายประเด็น

ปญหา แลวสํารวจความคิดเห็นในประเด็นคําถามหรอืปญหานั้นๆ  

(7) การสํารวจการลงคะแนนหนาหนวยเลือกตั้ง (Exit Polls : EP)คือ การสํารวจความคิดเห็น

ดวยการสัมภาษณผูใชสิทธิเลือกตั้งหลังจากการใชสิทธิแลวหนาคูหาเลือกตั้ง โดยมีคําถามหลักวา “ทาน

                                                           
264“‘Struggling’: Romney makes gains in Gallup poll” ,Retrieved from URL  http://www.humanevents.com/2012/ 

09/18/  despite-all-the- noise-romney-makes-gains-in-gallup-poll/January,202013. 
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ลงคะแนนเสียงหรือเลือกใคร” รวมไปถึงคําถามอื่นๆ ในเรื่องทาทีและลักษณะทางประชากร ซึ่งการ

สํารวจแบบนี้ถูกใชในการพยากรณและอธิบายผลการเลือกตั้งในตําแหนงที่มีความสําคัญ เชน 

ประธานาธิบดีและ สมาชิกรัฐสภา เปนตน ทั้งนี้ ความโดดเดนของการสํารวจแบบนี้ คือ การเปนผล

สํารวจที่วัดจากผูลงคะแนนเสียงจริง จึงไมประสบกับปญหาที่เกิดขึ้นกับการสํารวจกอนการเลือกตั้ง และ

สามารถประมวลผล พรรณนา วิเคราะหและรายงานผลไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ตลอดจนทําใหมี

ขอมูลมากมายที่ทําใหสื่อมวลชนและนักสังคมศาสตรเขาใจปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ  

ภาพที่ 11.3  แสดงตัวอยางการสํารวจความคิดเห็นสํารวจคะแนนนิยมของผูสมัคร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 6  โดยสวนดุสิตโพล265 

 
 

11.3 ความสัมพันธระหวางผลการสํารวจกับการเลือกตั้ง  
  

(1) ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เมื่อมีผลการสํารวจเผยแพรตอประชาชนในลักษณะ

ที่นําเสนอถึงความนิยมของผูสมัครไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสียก็ตาม ยอมทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งและ             

พรรคการเมืองจะตองปรับปรุงวิธีการหาเสียงของตนเพ่ือพยายามโนมนาวใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงหัน

                                                           
265“สวนดุสิตโพลเลือกตั้ง สส.เขต 6 ปชป. ทิ้งหาง 51% เพื่อไทย 34.3%”,Retrieved from URL http://www. oknation.net 

/blog /print.php?id=622449  
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มาใหความสนใจที่จะตัดสินใจเลือกตนใหได หรืออาจจะนําไปสูการเตรียมการเพ่ือซื้อขายเสียงมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ผูสมัครยังสามารถใชผลการสํารวจเพ่ือทดสอบเหตุการณทางการเมืองในหลายๆ ดาน เชน 

การประเมินโอกาสที่จะไดรับเลือกความคาดหวังและความนาเชื่อถือ266 เปนตน  

 (2) รัฐบาลและผูแทนราษฎร การสํารวจความคิดเห็นเปนการนําเสนอความคิดเห็นของ

ประชาชนทั่วไปอยางเปนระบบ บนความเชื่อที่วาประชาชนควรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือการตัดสินใจ

ของผูที่เปนตัวแทน ในการนําความคิดเห็นของประชาชนเหลานั้นมาแปลงเปนนโยบาย แมวาในความ

เปนจริงอาจตองใชเวลายาวนานมากกวาจะกลายเปนนโยบายที่ไดรับการนําไปปฏิบัติก็ตาม 

(3) สื่อมวลชน  นอกจากบทบาทหลักของสื่อในการนําเสนอการสํารวจความคิดเห็นใน                     

การนําเสนอรายงานหรือบอกกลาวตอสาธารณชนถึงผลของการสํารวจ และการใหเงินสนับสนุนสําหรับ

ดําเนินการสํารวจแลว  กลาวไดวา เนื้อหาและการปลุกเราของสื่อในการนําเสนอผลการสํารวจจะนําไปสู

ระดับหรือแนวโนมความนิยมในนโยบายของพรรคการเมืองหรือตอผูสมัครรับเลือกตั้ง  อีกทั้งบทบาท

หลักของสื่อมวลชนในชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งที่มักสรางหรือนําเสนอถึงผูสมัครตัวเก็ง(front-

runner) หมายถึง ผูลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งถูกมองวาเปนผูที่ไดรับคะแนนนิยม

สูงสุดหรือมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากที่สุด  

ลักษณะเชนนี้มุงใหเกิดสถานการณเสมือนการแขงมา (horse race) เปนคําอุปมาที่แสดง

ความรูสึกตื่นเตนของประชาชนในขณะชมการแขงขันมา คํานี้ยังหมายถึงการเสนอขาวเกี่ยวกับการหา

เสียงซึ่งมักเนนสถานะความนิยมของผูสมัครแตละคนจากการหยั่งเสียงประชาชนราวกับวาผูสมัคร

เหลานั้นเปนมาแขง แทนที่จะกลาวถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของผูสมัครในเรื่องตางๆ267 

(4) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากประโยชนของผลการสํารวจที่เปนโอกาสใหประชาชนได

เรียนรูถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนอื่นๆ แลว ยังกลาวไดวา อาจนําไปสูผลตอการตัดสินใจหรือ

พฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้ง อิทธิพลของ ผลสํารวจความคิดเห็นที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง  จัดไดเปน 2 กลุม ไดแก 

 

 

                                                           
266พิชิต พิทักษเทพสมบตัิ ,อางแลว หนา 125. 
267สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 91-92. 
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กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง  

 เลือกตามกระแส (Bandwagon effects)เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งหันไป

ลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง เพราะไดรับทราบวาผูสมัครหรือพรรค

การเมืองนั้นเปนที่นิยมในหมูประชาชนทั่วไปมากกวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองอื่นๆ  
 

 ปฏิเสธหรือสวนกระแส (Underdog effects) เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจ

ลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ผลการสํารวจระบุวามีความนิยมในหมู

ประชาชนนอยกวาหรือนาจะแพการเลือกตั้ง ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดจากการทาทายตอ

ผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ไดรับความนิยมมากๆ จึงหันไปลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัคร

หรือพรรคการเมืองฝายตรงขาม 
 

 

 การลงคะแนนเสียงเชิงกลยุทธ (Strategic voting)เปนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่

มักเกิดขึ้นในระบบการเมืองที่มีหลายพรรคการเมืองแขงขันกัน โดยผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ตัดสินใจเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่มีโอกาสชนะหรือสามารถจัดตั้งเปนรัฐบาลได 

ซึ่งไมคํานึงวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงคะแนนเลือกนั้นจะเปนผูสมัครหรือพรรค

การเมืองที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดหรือไม เชน หากมีการรายงานผลการสํารวจวา 

ผูสมัครจากพรรคการเมือง A จะชนะการเลือกตั้ง โดยมีผูสมัครจากพรรคการเมือง B 

เปนอันดับสอง และทิ้งหางพรรคการเมือง C เปนจํานวนมาก หากพรรคการเมือง B 

และ C เปนพันธมิตรกัน ประชาชนที่สนับสนุนพรรค C อาจจะตัดสินใจลงคะแนนเลือก

ผูสมัครจากพรรค B เพ่ือผลักดันใหสามารถชนะผูสมัครจากพรรค A ใหได เปนตน  

ลักษณะเชนนี้มักเกิดขึ้นในการเลือกตั้งของไทย เนื่องจากผูมีสิทธิเลือกตั้งมักเลือกลงคะแนน

เสียงใหกับพรรคการเมืองขนาดใหญหรือขนาดกลางมากขึ้นเพ่ือใหคะแนนเสียงของตนมีความหมายหรือ

สงผลสําคัญตอการเลือกตั้งมากกวาการลงคะแนนใหกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก268 

 

 

                                                           
268สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชมุพล,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพยวัฒนา  (บรรณาธิการ), คําและความคดิในรัฐศาสตร        

รวมสมัย (Concepts in contemporary political science) เลม 2,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2551),หนา 
115. 
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กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีผลตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน 

 การไมไปใชสิทธิเพราะขาดแรงจูงใจ (Demotivating Effect)เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไมไปใชสิทธิเพราะเชื่อวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบจะชนะการ

เลือกตั้งอยางแนนอน หรือในทางตรงกันขามหากเชื่อวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่จะ

ลงคะแนนใหนั้นจะแพการเลือกตั้งอยางแนนอน รวมทั้งเห็นวาคะแนนเสียงของตนไมมี

ผลตอผลการเลือกตั้งแตอยางใด จึงตัดสินใจไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 

 การไปใชสิทธิโดยมีแรงจูงใจ (Motivating Effect)เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับ

แรงกระตุนจากการนําเสนอขอมูลของผลสํารวจที่ผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ตน

สนับสนุนนั้นมีคะแนนนิยมใกลเคียงกับคูแขง จึงเปนผลใหผูมีสิทธิเลือกตั้งจะยิ่งให

ความสําคัญและออกไปใชสิทธิเพ่ือลงคะแนนใหกับผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นๆ ให

ไดรับชัยชนะ  
 

 การไปใชสทิธิเพื่อทาทายผลการสํารวจ (Free-will Effect)เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไปใชสิทธิเพ่ือสะทอนความคิดเห็นของตน ซึ่งบางครั้งเปนการทาทายหรอื

ตองการพิสูจนวาผลการสํารวจที่เผยแพรออกมานั้นไมถูกตอง  
 

 

11.4 การควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็น  
 

จากอิทธิพลที่ผลการสํารวจความคิดเห็นมีตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของประชาชนในการ

เลือกตั้งดังที่ไดกลาวมา ไดนํามาสูการกาํหนดมาตรการในการควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจ                      

ความคดิเห็นทางการเมืองในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

ดังตารางที่ 11.1  

 

 

 



 

 
 

164 

ตารางที่ 11.1 แสดงมาตรการควบคุมการเผยแพรการสํารวจความคิดเห็นในตางประเทศ269 

ประเทศ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพรการสํารวจความคิดเห็น 

ฝรั่งเศสและ อิตาล ี หามเผยแพรผลสํารวจความคดิเห็น มีกําหนดระยะเวลา 7 วนั จนถึงวันลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

สเปน หามเผยแพรผลสํารวจความคดิเห็น มีกําหนดระยะเวลา 5 วนัจนถึงวันลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

เยอรมัน หามเผยแพรผลสํารวจ Exit Poll ในวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
สาธารณรัฐสโลวัก หามมิใหสื่อมวลชนใดๆ ก็ตามเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็น มีกําหนดระยะเวลา 3 วัน 

กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 
รัสเซีย ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี หามมิใหสื่อมวลชนเผยแพรผลสํารวจประชามติกอนวัน

ลงคะแนนเสียง มีกําหนดระยะเวลา 3 วันและในวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

อินเดีย หามเผยแพรผลสํารวจความคดิเห็น มีกําหนดระยะเวลา 2 วัน กอนวันลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งและในวันลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้ 

อัลเบเนีย กําหนดหามสื่อมวลชนทุกประเภทเผยแพรผลสํารวจความคดิเห็นมีกําหนดระยะเวลา 8 วัน 
กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

มอลตา หามมิใหสื่อมวลชนใดๆ ก็ตามเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็นในหนังสือพิมพ ในวันที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

สาธารณรัฐเชค  หามมิใหเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็นในสื่อใดๆ ไมวาจะอยูใน รูปของ ลายลักษณอักษร 
เสียงและหรือรูปภาพใดๆ มีกําหนดระยะเวลา 7 วันกอนวันลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง 

 

ทั้งนี้ ความจําเปนในการออกมาตรการควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นกอนการ

ลงคะแนนเลือกตั้งนั้น มาจากเหตุผลหลัก 2 ประการ ไดแก  

 ประการที่ 1 สถาบันหรือองคกรที่ทําการสํารวจอาจตกอยูภายใตอิทธิพลของนักการเมืองหรือ

กลุมธุรกิจ ทําใหการสํารวจที่เกิดขึ้นอํานาจไมไดดําเนินการดวยความสุจริตและถูกตองตามหลักวิชาการ 

รวมทั้งเปนเพียงการสํารวจทัศนคติของกลุมประชาชนเปนจํานวนนอยเทานั้น270 

ประการที่ 2 การสํารวจความคิดเห็นในบางกรณีอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีผลตอการโนมนาว

การตัดสินใจของประชาชน ที่จะลงคะแนนเสียงใหกับผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  

                                                           
269วัชรา ไชยสาร,อางแลว หนา 130. 
270พิชิต พิทักษเทพสมบตั,ิอางแลว หนา 83. 



 

 
 

165 

นอกจากนี้แลว เมื่อผลของการสํารวจความคิดเห็นมีอิทธิพลตอประชาชนผูรับขาวสารและ           

ตัวแสดงอื่นๆ ทั้งในทางตรงและทางออมโดยเฉพาะในกระบวนการการเลือกตั้งดังที่ได กลาวมา จึงควรมี

การตั้งขอสงสัยตอผลการสํารวจที่เกิดขึ้น ดังตอไปนี้  

(1) ความถูกตองแมนยํา หรือความเปนวิทยาศาสตรในการทําการสํารวจ เนื่องจากการสํารวจที่

ไมเปนไปตามหลักวิชาและมีอคติหรือมีความลําเอียงยอมทําใหผลการสํารวจนั้นผิดพลาด ขาดความ

แมนยํา  ทั้งยังเปนเหตุใหผูที่ไดรับผลดีจากผลการสํารวจดังกลาวปฏิเสธที่จะยอมรับผลของการสํารวจ

ดังกลาว  รวมไปถึงการที่สํานักหรือกลุมที่ทําการสํารวจอาจถูกกลาวหาวาอยูภายใตอิทธิพลของการชี้นํา

ของคูแขงทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาถึงกลุมประชากรที่เปนกลุมตัวอยางวามีความ

เหมาะสมและเกี่ยวของกับประเด็นของการสํารวจความคิดเห็นหรือไม  

อีกทั้งกรณีที่อางวาเปนการสํารวจระดับชาติ ตองพิจารณาวาเปนการสํารวจทางโทรศัพทหรือไม 

ทั้งนี้หากเปนการสํารวจดวยวิธีการดังกลาวยอมไมนาเชื่อถือ เนื่องจากอาจมีความเปนไปไดวาผูทําการ

สํารวจอาจไมดําเนินการสํารวจทั่วทั้งประเทศจริง   รวมไปถึงการตั้งขอสังเกตตอแหลงเงินทุนสนับสนุน

ในการสํารวจความคิดเห็นนั้นๆ ดวยวาเปนผูไดประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียจากการนําเสนอผลการ

สํารวจนั้นๆ หรือไม อยางไร 

(2) ความแตกตางระหวางการสํารวจโดยสื่อมวลชนและการสํารวจโดยผูสมัครหรือพรรค

การเมือง แมจะถือไดวาการสํารวจความคิดเห็นเปนสวนสําคัญของกระบวนการทางการเมืองในชวงของ

การเลือกตั้ง แตพึงพิจารณาวาการสํารวจความคิดเห็นทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะและเปาหมายที่

แตกตางกัน คือ การสํารวจโดยสื่อมวลชนเปนการทําเพ่ือสาธารณชนและมีเปาหมายเพ่ือแจงใหผู

ลงคะแนนเสียงทราบวาผูสมัครคนใดกําลังไดรับคะแนนนิยมนําผูสมัครคนอื่นๆ อยู  ในขณะที่การสํารวจ

ความคิดเห็นของพรรคการเมืองโดยหนวยงานที่เปนเอกเทศนั้น มักเนนที่การประเมินจุดแข็งและจุดออน

ของผูสมัครหรือพรรคการเมือง รวมทั้ง การวิเคราะหกลุมประชากรที่ใหการสนับสนุนผูสมัครแตละคน    

(3) “ความจริง” ของขอมูล  ดังจะพบไดเสมอวาผลสํารวจโดยเฉพาะเมื่อความคิดเห็นของ

ประชาชนมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามเวลาและขอมูลที่ไดรับนั้น ความคิดเห็นของคนๆ หนึ่งจะ         

เปนจริง ณ เวลาที่กําลังสอบถาม แตเมื่อไดขอมูลใหมความเห็นก็เปลี่ยนแปลงได นอกจากนี้ ผูให

ความเห็นอาจจะใหความเห็นตามกระแสสังคมมากกวาความเห็นที่เปนจริงตามความเห็นของตนเอง 
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ตารางที่ 11.2 แสดงตัวอยางการนําเสนอเสนอผลการสํารวจ (exit poll) และผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภา ผูแทนราษฎรของไทย เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550271 

 

  ดังนั้น การสํารวจไมใชประชามติและความจริงที่ไดจากการสํารวจนั้นมีขอจํากัดอยูมาก เปนได

เพียงการสะทอนสวนปลายความคิดเห็นของประชาชนหรือสะทอนอารมณความรูสึกในชวงเวลาที่ถูกถาม

เทานั้น เมื่อเปนเชนนี้การสํารวจที่เกิดขึ้นจึงมีฐานะเปนเพียงการสะทอนความคิดเห็นเพียงบางสวน บาง

เวลาตอบางประเด็นคําถามเทานั้น และยังสามารถเปลี่ยนแปลงความเห็นไดงาย โดยไมพึงยึดถือการ

สํารวจความคิดเห็นวาเปนเสียงสวนมากและนํามาอางอิงวาเปนการตัดสินใจของประชาชนแทนการมี

สวนรวมของประชาชนดวยวิธีอื่นๆ272 

คําถามทายบทที่ 11 
(1) ผลการสํารวจหรือการทําโพล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือ           
พรรคการเมืองอยางไร จงอธิบาย 
 (2) อะไรคือสาเหตุที่จําเปนตอการสรางกลไกหรือเงื่อนไขการควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจ 
ความคดิเห็น 

 

 

 

                                                           
271เรื่องเดียวกัน,หนา 40. 
272เจิมศักดิ์ ปนทอง,รูทันโพลล (Poll) ,คณะวุฒิอิสระเพื่อปฎิรปูการเมอืง (เอกสารอัดสําเนา มปป.),หนา 3-4. 
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แหลงคนควาเพิ่มเติม 

 วัฒนา สุนทรธัย.“ความแมนยําของโพลล (Poll)”. Retrieved from URL http:// tulip. 
bu.ac.th/~ wathna.s/poll.htm 

 สํานักวิจัยเอแบคโพลล (ABAC Poll) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ www.abacpoll.au.edu  

 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://dusitpoll.dusit.ac.th/pages/ home.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเขาใจถึงรูปแบบและชองทางการสื่อสารของพรรคการเมือง 

(2)เพ่ือเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการพัฒนาการสื่อสารของ

พรรคการเมือง 

 

บทท่ี 12 

การสื่อสารของพรรคการเมือง 

po01 
[Type the company name] 
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12.1 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารของพรรคการเมือง  
  

นับตั้งแตชวงเริ่มตนศตวรรษที่ 21 “การสื่อสาร” ไดมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน

ของพรรคการเมือง เนื่องจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพรรคการเมืองไดสรางประโยชนใหแก             

พรรคการเมือง อยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรก ชวยสรางพ้ืนที่ใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น 

ประการตอมา เปนการวางกรอบทางเลือกใหกับประชาชน และประการสุดทาย เปนการเชื่อมผูนํากับผู

ไดรับการเลือกตั้งใหสามารถเขาถึงกันไดมากขึ้นในโครงการตางๆ ของพรรค โดยการสื่อสารของพรรค

การเมืองที่พบบอยที่สุด คือ  การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง อันเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารทางการเมืองของนักการเมืองและเปดโอกาสใหประชาชนรวมตัดสินวาใครจะมาเปนผูปกครอง

ของตน  

นอกจากนี้การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งยังเปนการใหสิทธิกับประชาชนในการกําหนดแนวโนมของ

นโยบายที่จะมีผลตอทั้งชีวิตสวนตัวและสวนรวมของประชาชน273  ซึ่งในปจจุบันนั้นพรรคการเมอืงไมไดให

ความสําคัญตอการสื่อสารแคเพียงลักษณะหรือรูปแบบการสื่อสารในชวงรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเทานั้น               

แตการพัฒนาชองทางการสื่อสารที่พรรคการเมืองใชสําหรับการพัฒนาความสัมพันธกับประชาชน และ

เชื่อมโยงกับการพัฒนาการสื่อสารเหลานี้ไปสูนโยบายการสื่อสารซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่รัฐบาลนําไปใชใน              

การไดมาซึ่งการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิยุติธรรมไดในที่สุด  

 อีกทั้ง ในชวงตนศตวรรษเดียวกัน พรรคการเมืองมีบทบาทอยางมากในกระบวนการ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งบทบาทในดานการสื่อสารทางการเมืองไดกลายมาเปนสวนสําคัญในการ

ดําเนินงานของพรรคการเมือง โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพรรคการเมืองไดนํามาสูผลสําคัญใน

การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันเลือกตั้งที่อิสระและยุติธรรมระหวางพรรคการเมืองหลายพรรคและผูลง

สมัครรับเลือกตั้ง การสรางภาคประชาสังคมโดยใหความชวยเหลือองคกรที่ประชาชนเปนเจาของ

คณะทํางานเพ่ือรณรงคทางสังคมและสื่อมวลชนอิสระ รวมไปถึงการเพ่ิมความเขมแข็งขององคกรหลัก

ของรัฐใหระบบยุติธรรมมีความเปนอิสระ ออกกฎหมายที่มีประสิทธิผลและจัดการระบบราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 จากความสําคัญดังกลาว นํามาสูการพัฒนาชองทางการสื่อสารที่พรรคการเมืองใชสําหรับ           

การพัฒนาความสัมพันธกับประชาชน รวมไปถึงการเชื่อมโยงการพัฒนาการสื่อสารเหลานี้ไปสูนโยบาย         

การสื่อสารอันสําคัญที่รัฐบาลนําไปใชในการไดมาซึ่งการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิยุติธรรม และภายใตเทคโนโลยี

                                                           
273สมบตัิ ธํารงธัญวงศ,การเมืองอเมริกา(พิมพครั้งที่ 6),(กรุงเทพฯ :เสมาธรรม,2548),หนา 285. 
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การสื่อสารที่เติบโตอยางรวดเร็วไดกระตุนใหผูนําพรรคการเมือง ตองปรับปรุงกลยุทธการสื่อสารของ

พรรคอยางตอเนื่องเพ่ือประโยชน 3 ดาน กลาวคือ  

(1) การสรางฐานคะแนนเสียงหรือความนิยมใหมีผูสนบัสนุนมากยิ่งขึ้นและรักษา ฐานเสียงเดิม

ไวใหไดอยางเหนียวแนน  

(2) การสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเปนอิสระ โดยไมผานการถอดความหรอืกลั่นกรองโดย

สื่อมวลชนที่อาจเปนปฏิปกษตอพรรคการเมือง 

(3) การสรางพลังใหแกพรรคการเมือง ในดานการเสริมสรางความนาเช่ือถือและการสรางการมี

สวนรวมกับภาคสวนที่เขามาขับเคลื่อนทางการเมืองมากยิ่งขึน้274 

12.2 การรณรงคของพรรค
การเมือง275 

 

  

ในการพิจารณาถึงการรณรงคของพรรคการเมืองนั้น กลาวไดวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอรูปแบบ การพัฒนาชองทางและ

ประสิทธิภาพในการถายถอดเนื้อหาสาระตางๆ รวมไปถึงผลที่มีตอการรับรูและสรางความนิยมตอ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง องคประกอบเหลานี้ ไดแก  

 12.2.1 บริบทของการสื่อสาร  

 สภาพแวดลอมหรือบริบทของการสื่อสารกําหนดดวยปจจัยตางๆ อาทิ โครงสรางของสื่อมวลชน 

องคประกอบของตลาดหนังสือพิมพและจํานวนผูอานหนังสือพิมพ จํานวนสื่อโทรทัศนวิทยุและจํานวน

ผูชม รวมทั้งการเติบโตดานเทคโนโลยีสื่อสาร เชน อินเตอรเนทและโทรศัพทมือถือ นอกจากนี้ยังรวมไป

ถึงนโยบายและกฎหมายควบคุมดานการสื่อสารของพรรคการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงรณรงคหา

เสียงเลือกตั้ง ซึ่งเกี่ยวของกับการระดมทุนและคาใชจายของพรรค การโฆษณาหาเสียง การออกอากาศ

กระจายเสียงและเสรีภาพของสื่อมวลชน ทั้งนี้โครงสรางทางสังคมยังมีสวนสําคัญในการกําหนดแนวทาง                 

การสื่อสารของพรรคการเมืองดวยเชนกัน โครงสรางเหลานี้ไดแก อัตราการรูหนังสือของประชากรและ           

การเขาถึงขอมูลของสื่อมวลชน 

                                                           
274Pippa Norris,”Developments in Party Communications“,Retrieved from URL http://www.ndi.org/files/1950_ pol 

part_norris_110105.pdf. 
275Ibid. 
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12.2.2 ชองทางการสื่อสาร 

 (1) การสื่อสารทางตรง เปนชองทางที่พรรคการเมืองควบคุมไดดวยตนเอง ซึ่งโดยทั่วไป การ

สื่อสารทางตรงจะใชไดดีในการติดตอและระดมมวลชนที่เปนนักกิจกรรม ผูสนับสนุนหรือผูที่มคีวามนิยม

ในพรรคการเมืองนั้นๆ อีกทั้งการสื่อสารทางตรงยังใชไดผลเปนอยางดีกับเฉพาะกลุม โดยเฉพาะกลุม

สื่อมวลชนมืออาชีพ  ทั้งนี้ แบงการใชชองทางประเภทนี้ออกเปน 4 แนวทาง ไดแก 

 แนวทางท่ี 1 การจัดเวท ีเชน การจัดประชุมระดับทองถิ่นหรือภูมิภาค การจัดเวทีอภิปรายของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง การกลาวปราศรัยโดยผูนําพรรค และการเดินสายหรือขบวนแหเพ่ือการหาเสียง เปน

ตน 

 แนวทางท่ี 2 การใชสื่อสิ่งพิมพ มักเปนการใชสื่อสิ่งพิมพที่มีตราสัญลักษณหรือคําขวัญของ

พรรค โดยตีพิมพเปนจดหมายขาว แผนพับ ปายโฆษณา โปสเตอร และเอกสารนโยบายของพรรคในชวง

ของการหาเสียงเลือกตั้ง  

แนวทางท่ี 3 การใชหัวคะแนน276  หรือนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เพ่ือการติดตอประสานงาน ซึ่งเปน

วิธีการทั่วไปที่พรรคการเมืองนิยมใชในการแขงขันเพ่ือเลือกตั้งตัวแทนเพียงคนเดียวหรือในเขตการ

เลือกตั้งขนาดเล็กที่มีตัวแทนจํานวนไมมาก  

แนวทางท่ี 4 การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ การออกอากาศโดยไมเสียคาใชจาย 

และอินเตอรเนท เวปบอลกและสังคมออนไลน ตัวอยาง การถายทอดของสถานซีีแสปน(C-SPAN) ใน

สหรัฐอเมริกา หรือการรายงานขาวสัมมนาของพรรคอยางตอเนื่องในอังกฤษ เปนตน 

ภาพที่ 12.1 แสดงการนําเสนอขาวของสถานีซีแสปน (C-SPAN)277 

 
                                                           

276อานเพิ่มเติมในประเด็นเรื่อง “หัวคะแนน” ไดที่ เพิ่มพงษ เชาวลติ และ ศรีสมภพ จิตรภิรมยศร,ีหาคะแนนอยางไรใหไดเปน
ส.ส., (กรุงเทพฯ : นติิธรรม,2531). 

277ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://cspanblog.wordpress.com/page/5/ 
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(2) การสื่อสารทางออม เปนการเขาถึงกลุมเปาหมายที่ใหญกวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง

อิทธิพลตอผูลงคะแนนเสียงที่ยังไมไดตัดสินใจเลือกหรือยังไมมีพรรคใดสามารถควบคุมคะแนนเสียงใน

กลุมคนเหลานี้ไดอยางเต็มที่ ตัวอยางการสื่อสารลักษณะนี้ ไดแก การสงขาวใหสื่อชวยประชาสัมพันธ            

การเขารวมเวทีอภิปรายของผูนําพรรค การแสดงความคิดเห็นผานบทบรรณาธิการ ซึ่งวิธีการเหลานี้ถูก

ออกแบบมาเพ่ือชวยใหพรรคการเมืองสามารถสงสารผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมทั้งกลุมผลักดัน

นโยบายและกลุมผลประโยชนสาธารณะตางๆ อีกดวย  

เนื่องมาจากเหตุผลที่วาเมื่อ “อิทธิพลทางการเมือง” หมายถึง ความสามารถในการควบคุม

ทรัพยากร ซึ่งสามารถนํามาใช ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่มีความสําคัญใน

กระบวนการตัดสินใจบางประการ หนึ่งในทรัพยากรเหลานี้ คือ “ชื่อเสียง” หรือ ภาพลักษณของบุคคล

ในสายตาของสาธารณชน จึงไมใชเพียงฝายพรรคการเมืองหรือผูสมัครเทานั้นที่ตองสรางสรรค “สาร” 

ในการสงใหประชาชน แตในขณะเดียวกันตัวอยางการรณรงคในสหรัฐอเมริกาถือไดวาชวงเวลาของหา

เสียงเลือกตั้งคือโอกาสที่กลุมผลประโยชนจะผลักดันทัศนะของตนใหกับนักการเมือง พรรคและผูนํา

ทางการเมืองเพ่ือนําไปกําหนดทัศนคติ นโยบายและเปนโอกาสที่ผูสมัครรับเลือกตั้งจะไดพบปะกับ

ประชาชน ใหประชาชนไดซักถามในผลงานที่ผานมาและจุดประสงคในอนาคต   

ทั้งนี้ การสื่อสารทางออมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จากความสามารถในการเขาถึง  กลุมคน            

สวนใหญกวากลุมผูสนับสนุนและนักเคลื่อนไหวของพรรคซึ่งเปนกลุมขนาดเล็กกวา ตัวอยางเชน                   

การนําเสนอขาวผานหนังสือพิมพซึ่งถือวามีความนาเชื่อถือและเปนทางการกวาขาวที่นําเสนอผาน

ชองทางที่ไมเปนทางการ นอกจากนี้แลวในภาพรวมยังถือไดวาทั้งการสื่อสารทางตรงและทางออมยัง

เปนการเชื่อมโยงสมาชิก นักเคลื่อนไหวและเจาหนาที่ของพรรคการเมืองเขาดวยกัน อีกทั้งยังเปนการ

เช่ือมโยงผูนําพรรคและตัวแทนพรรคกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งและกลุมการเมืองอื่นๆ 

12.2.3 ความคิดเห็นหรือผลตอบรับของประชาชน  

แมวาการสื่อสารจากพรรคการเมืองจะถูกมองวาเปนการสื่อสารแบบทางเดียวจากพรรคไปสู

มวลชนก็ตาม แตภายใตระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองสามารถทราบถึงความตองการที่มีตอ

นโยบายสาธารณะและความสําคัญของประเด็นทางสังคมตางๆ รวมถึงความนิยมทางการเมืองของ

มวลชนไดเชนเดียวกัน ซึ่งผลตอบรับหรือความคิดเห็นของประชาชนจะชวยใหพรรคการเมืองคิดคนและ

นําเสนอนโยบายที่สะทอนความตองการของมวลชนอยางแทจริง  



 

 

โดยทั่วไปพรรคการเมืองสามารถรับทราบความคิดเห็นของประชาชนไดจากการจัดเวทีหรือการ

พบปะประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในปจจุบันพบมากในการโตตอบผาน

ออนไลนตางๆ อยางไรก็ตาม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเหลานี้ยังนําไปสูการพัฒนาอุดมการณ

ของสมาชิกพรรค การขับเคลื่อนกิจกรรมและเสริมพลังในการสรางความนิยมตอพรรคการเมืองนั้นๆ ได

เปนอยางดี 

กลองขอความที่ 12.1 บารมีนักการเมือ
บารมีนักการเมือง (Coattails) คําศัพทนี้มีที่มาจากชายเสื้อคลุมหางยาวของสุภาพบุรุษ ในทางการเมือง
อเมริกันนั้น หมายถึง ความสามารถของผูที่อยูในตําแหนงหรือผูที่ลงสมัครชิงตําแหนงทางการเมืองที่จะ
ใชความเปนที่นิยมของประชาชนของตนใหเปนประโยชนเพ่ือเพ่ิมโอกาสชนะใหแกผูสมัครคนอื่นๆ จาก
พรรคการเมืองเดียวกันที่สมัครชิงตําแหนง กลาวกันวา ผูสมัครประเภทนี้จะนําผูสมัครคนอื่นๆ ไป
ดวย โดยใหเกาะชายเสื้อคลุมของตน

 

12.2.4 รูปแบบการรณรงคของพรรคการเมือง 

(1) การรณรงคหาเสียงแบบเนนการเขาถึงประชาชน

แมจะมีการนิยมใชวิธีการนี้นอยลง เชน การจัดชุมนุมและการเดินหาเสียงตามบาน แตการรณรงคหา

เสียงแบบนี้ก็ยังไมไดถูกทดแทนดวยวิธีการอื่น แตกลับถูกเสริมสรางใหเขมแข็งขึ้นจากระบบเลือกตั้งที่

ผูสมัครจากพรรคเดียวกันยังคงแยงชิงคะแนนเสียงกันเองอยู ซึ่งการรณรงคที่เนนการเขาถึงตัว

ประชาชนแบบดั้งเดิมนั้น มีลักษณะ สําคัญ 

                                                           
278สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

วิชาการเร่ือง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : 
หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(
http://hoosierpundit.blogspot.com/2010/05/obamas
http://www.filibustercartoons.com/index.php/2003/01/30/riding

โดยทั่วไปพรรคการเมืองสามารถรับทราบความคิดเห็นของประชาชนไดจากการจัดเวทีหรือการ

พบปะประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในปจจุบันพบมากในการโตตอบผานกระดานสนทนาในเวปไซตหรือสังคม

ออนไลนตางๆ อยางไรก็ตาม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเหลานี้ยังนําไปสูการพัฒนาอุดมการณ

ของสมาชิกพรรค การขับเคลื่อนกิจกรรมและเสริมพลังในการสรางความนิยมตอพรรคการเมืองนั้นๆ ได

บารมีนักการเมือง278 
คําศัพทนี้มีที่มาจากชายเสื้อคลุมหางยาวของสุภาพบุรุษ ในทางการเมือง

ความสามารถของผูที่อยูในตําแหนงหรือผูที่ลงสมัครชิงตําแหนงทางการเมืองที่จะ
ใชความเปนที่นิยมของประชาชนของตนใหเปนประโยชนเพ่ือเพ่ิมโอกาสชนะใหแกผูสมัครคนอื่นๆ จาก
พรรคการเมืองเดียวกันที่สมัครชิงตําแหนง กลาวกันวา ผูสมัครประเภทนี้จะนําผูสมัครคนอื่นๆ ไป
ดวย โดยใหเกาะชายเสื้อคลุมของตน 

รูปแบบการรณรงคของพรรคการเมือง  

การรณรงคหาเสียงแบบเนนการเขาถึงประชาชน ปจจุบันเปนวิธีการที่ยังคงมีการนํามาใช          

แมจะมีการนิยมใชวิธีการนี้นอยลง เชน การจัดชุมนุมและการเดินหาเสียงตามบาน แตการรณรงคหา

เสียงแบบนี้ก็ยังไมไดถูกทดแทนดวยวิธีการอื่น แตกลับถูกเสริมสรางใหเขมแข็งขึ้นจากระบบเลือกตั้งที่

ดียวกันยังคงแยงชิงคะแนนเสียงกันเองอยู ซึ่งการรณรงคที่เนนการเขาถึงตัว

ประชาชนแบบดั้งเดิมนั้น มีลักษณะ สําคัญ 3 ประการ ไดแก   

สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง
2004 : ประเด็นและนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่ 

,(กรุงเทพฯ:สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2547),หนา 89 และภาพประกอบจ
pundit.blogspot.com/2010/05/obamas-coattails.html และ 

.php/2003/01/30/riding-coattails/ 
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โดยทั่วไปพรรคการเมืองสามารถรับทราบความคิดเห็นของประชาชนไดจากการจัดเวทีหรือการ

กระดานสนทนาในเวปไซตหรือสังคม

ออนไลนตางๆ อยางไรก็ตาม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเหลานี้ยังนําไปสูการพัฒนาอุดมการณ

ของสมาชิกพรรค การขับเคลื่อนกิจกรรมและเสริมพลังในการสรางความนิยมตอพรรคการเมืองนั้นๆ ได

คําศัพทนี้มีที่มาจากชายเสื้อคลุมหางยาวของสุภาพบุรุษ ในทางการเมือง
ความสามารถของผูที่อยูในตําแหนงหรือผูที่ลงสมัครชิงตําแหนงทางการเมืองที่จะ

ใชความเปนที่นิยมของประชาชนของตนใหเปนประโยชนเพ่ือเพ่ิมโอกาสชนะใหแกผูสมัครคนอื่นๆ จาก
พรรคการเมืองเดียวกันที่สมัครชิงตําแหนง กลาวกันวา ผูสมัครประเภทนี้จะนําผูสมัครคนอื่นๆ ไปสูชัยชนะ

 

ปจจุบันเปนวิธีการที่ยังคงมีการนํามาใช          

แมจะมีการนิยมใชวิธีการนี้นอยลง เชน การจัดชุมนุมและการเดินหาเสียงตามบาน แตการรณรงคหา

เสียงแบบนี้ก็ยังไมไดถูกทดแทนดวยวิธีการอื่น แตกลับถูกเสริมสรางใหเขมแข็งขึ้นจากระบบเลือกตั้งที่

ดียวกันยังคงแยงชิงคะแนนเสียงกันเองอยู ซึ่งการรณรงคที่เนนการเขาถึงตัว

เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง
วันที่ 6 ตุลาคม 2547ณ 
และภาพประกอบจาก 



 

 

ประการที่ 1 พรรคตองการรณรงคหาเสียงโดยใชวิธีการติดตอสื่อสารโดยตรงระหวางผูลงสมัคร

รับเลือกตั้งกับประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ตามระยะส้ันเฉพาะกิจที่เขียนโดยผูนําพรรค

ประการที่ 2 การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนนั้น พรรคการเมืองนําเสนอสารที่ตองการจะสื่อสู

สาธารณชนผานหนาหนังสือพิมพที่อาจจะสนับสนุนแตละพรรคตางกันออกไป 

ประการที่ 3 ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคมและความจงรักภักดีที่มีตอ             

พรรคการเมืองโดยมักจะลงคะแนนใหกับพรรคการเมืองเดิมอยางตอเนื่องในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา

กลองขอความที ่12.2การโตวาที279

การโตวาที (debate) หมายถึง การอภิปราย โตเถียงกันในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางผูที่มี               ความ
คิดเห็นแตกตางกัน 2 ฝายหรือมากกวานั้น ซึ่งในทางการเมืองของอเมริกาโดยเฉพาะในการแขงขันเลือกตั้งเพ่ือชิง
ตําแหนงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นถือไดวาการโตวาทีเปนประเพณีและไดรับการแพรภาพทางโทรทัศนโดย
ผูสมัครแตละพรรคจะนําเสนอความเห็นของตนและของพรรค ในการตอบคําถามจากสื่อมวลชนหรือผูชม

 

(2) การรณรงคโดยแพรภาพออกอากาศกระจายเสียงแบบสมัยใหม
การใชสื่อเพ่ือแพรภาพขอความหรือสารเดียวกันใหเขาถึงผูลงคะแนนทุกคน ซึ่งเปนการสื่อสารที่เกิดจาก
แหลงขอมูลในสวนกลางพรรคที่ผานการวางแผนโดยผูนําและการไดรับคําปรึกษาจากนักสื่อสารมืออาชีพ 
รูปแบบที่พบโดยทั่วไป เชน การจัดแถลงขาว ก
กิจกรรมที่โดดเดนเพ่ือใหมาซึ่งความสนใจจากสื่อมวลชนและการแยงชิงพ้ืนที่สื่อตางๆ ทั้งนี้การรณรงค
ลักษณะนี้กอใหเกิดลักษณะความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองและประชาชนผูรับสื่อ 
กลาวคือ  
 

ประการที่ 1 การแพรภาพไมสรางใหประชาชนมีความรูสึกรวมกับพรรคการเมือง เพราะวิธีการนี้
เนนการสงสารผานสื่อโทรทัศนที่ทําใหผูลงคะแนนเสยีงทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกตการณกระบวนการ
ตางๆ เทานั้น 

                                                           
279สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

http://silentarchimedes.wordpress.com/2008/09/27/obama

พรรคตองการรณรงคหาเสียงโดยใชวิธีการติดตอสื่อสารโดยตรงระหวางผูลงสมัคร

รับเลือกตั้งกับประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ตามระยะส้ันเฉพาะกิจที่เขียนโดยผูนําพรรค

การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนนั้น พรรคการเมืองนําเสนอสารที่ตองการจะสื่อสู

าหนังสือพิมพที่อาจจะสนับสนุนแตละพรรคตางกันออกไป  

ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคมและความจงรักภักดีที่มีตอ             

พรรคการเมืองโดยมักจะลงคะแนนใหกับพรรคการเมืองเดิมอยางตอเนื่องในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา

279 

หมายถึง การอภิปราย โตเถียงกันในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางผูที่มี               ความ
ฝายหรือมากกวานั้น ซึ่งในทางการเมืองของอเมริกาโดยเฉพาะในการแขงขันเลือกตั้งเพ่ือชิง

งสหรัฐอเมริกานั้นถือไดวาการโตวาทีเปนประเพณีและไดรับการแพรภาพทางโทรทัศนโดย
ผูสมัครแตละพรรคจะนําเสนอความเห็นของตนและของพรรค ในการตอบคําถามจากสื่อมวลชนหรือผูชม

การรณรงคโดยแพรภาพออกอากาศกระจายเสียงแบบสมัยใหม วิธีการหาเสียงแบบนี้เปน
การใชสื่อเพ่ือแพรภาพขอความหรือสารเดียวกันใหเขาถึงผูลงคะแนนทุกคน ซึ่งเปนการสื่อสารที่เกิดจาก
แหลงขอมูลในสวนกลางพรรคที่ผานการวางแผนโดยผูนําและการไดรับคําปรึกษาจากนักสื่อสารมืออาชีพ 
รูปแบบที่พบโดยทั่วไป เชน การจัดแถลงขาว การสรางคําขวัญหรือประเด็นการโฆษณาและการสราง
กิจกรรมที่โดดเดนเพ่ือใหมาซึ่งความสนใจจากสื่อมวลชนและการแยงชิงพ้ืนที่สื่อตางๆ ทั้งนี้การรณรงค
ลักษณะนี้กอใหเกิดลักษณะความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองและประชาชนผูรับสื่อ 

ภาพไมสรางใหประชาชนมีความรูสึกรวมกับพรรคการเมือง เพราะวิธีการนี้
เนนการสงสารผานสื่อโทรทัศนที่ทําใหผูลงคะแนนเสยีงทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกตการณกระบวนการ

สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 90  และภาพประกอบจาก 
http://silentarchimedes.wordpress.com/2008/09/27/obama-wins-first-debate-over-mccain 
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พรรคตองการรณรงคหาเสียงโดยใชวิธีการติดตอสื่อสารโดยตรงระหวางผูลงสมัคร

รับเลือกตั้งกับประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ตามระยะส้ันเฉพาะกิจที่เขียนโดยผูนําพรรค 

การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนนั้น พรรคการเมืองนําเสนอสารที่ตองการจะสื่อสู

ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคมและความจงรักภักดีที่มีตอ             

พรรคการเมืองโดยมักจะลงคะแนนใหกับพรรคการเมืองเดิมอยางตอเนื่องในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา 

หมายถึง การอภิปราย โตเถียงกันในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางผูที่มี               ความ
ฝายหรือมากกวานั้น ซึ่งในทางการเมืองของอเมริกาโดยเฉพาะในการแขงขันเลือกตั้งเพ่ือชิง

งสหรัฐอเมริกานั้นถือไดวาการโตวาทีเปนประเพณีและไดรับการแพรภาพทางโทรทัศนโดย
ผูสมัครแตละพรรคจะนําเสนอความเห็นของตนและของพรรค ในการตอบคําถามจากสื่อมวลชนหรือผูชม 

 

วิธีการหาเสียงแบบนี้เปน
การใชสื่อเพ่ือแพรภาพขอความหรือสารเดียวกันใหเขาถึงผูลงคะแนนทุกคน ซึ่งเปนการสื่อสารที่เกิดจาก
แหลงขอมูลในสวนกลางพรรคที่ผานการวางแผนโดยผูนําและการไดรับคําปรึกษาจากนักสื่อสารมืออาชีพ 

ารสรางคําขวัญหรือประเด็นการโฆษณาและการสราง
กิจกรรมที่โดดเดนเพ่ือใหมาซึ่งความสนใจจากสื่อมวลชนและการแยงชิงพ้ืนที่สื่อตางๆ ทั้งนี้การรณรงค
ลักษณะนี้กอใหเกิดลักษณะความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองและประชาชนผูรับสื่อ 2 ประการ 

ภาพไมสรางใหประชาชนมีความรูสึกรวมกับพรรคการเมือง เพราะวิธีการนี้
เนนการสงสารผานสื่อโทรทัศนที่ทําใหผูลงคะแนนเสยีงทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกตการณกระบวนการ

และภาพประกอบจาก 
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ประการที่ 2 การรณรงคดวยวิธีการนี้มักจัดความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งแบบทิ้งระยะหางจากพรรคการเมืองและกลุมผูสนับสนุน เนื่องจากเปนวิธีการที่ให
ความสําคัญกับการสนับสนุนเบื้องหลังที่มีตัวแสดงสําคัญ คือ นักการเมืองและที่ปรึกษามืออาชีพที่เปน
ผูสํารวจความคิดเห็นมาจากประชาชนแลว  

 
 (3) การรณรงคผานอินเตอรเนทเปนวิธีการสรางประเด็นและเนื้อหาการหาเสียงทางอินเตอร

เนทเกิดขึ้นโดยกลุมที่ปรึกษามืออาชีพดานการโฆษณาทําการสํารวจความเห็นของประชาชนและไดวาง
แผนการขาวเพ่ือแขงขันกับกลุมนักการเมืองในพรรคเพ่ือสรางบทบาทและความสําคัญภายในพรรค
การเมือง โดยกลุมที่ปรึกษาดังกลาวมักเนนกิจกรรมที่จัดรวมกับประชาชนทั่วไปอยางเหนียวแนน และ
เมื่อลูกคาหรือผูที่ตนเองสนับสนุนไดรับการเลือกตั้งจะเปนผลใหกลุมที่ปรึกษามีบทบาทขึ้นมาอยางมาก
ในฐานะ “นักประชาสัมพันธดานการเมือง” ซึ่งความโดดเดนของการรณรงคแบบนี้มีดวยกัน 3 ประการ 
กลาวคือ  
 

ประการที่ 1 การเนนความสามารถในการเชื่อมโยงผูนําพรรคการเมือง ผูลงสมัคร นักเคลื่อนไหว
และผูสนับสนุนพรรคใหสามารถเขาถึงและตอบโตกันได ซึ่งสําหรับประชาชนแลวเทคโนโลยีสมัยใหม
เปรียบไดกับการกลับมาอีกครั้งของการรณรงคแบบเขาถึงตัวโดยตรงอันเปนผลมาจากการสรางพ้ืนที่
และโอกาสใหประชาชนและพรรคการเมืองสามารถโตตอบกันได 

 
ประการที่ 2 การเสริมประสิทธิภาพของพรรคการเมืองในหลายดาน อาทิ การบริหารงานภายใน

องคกรพรรคการเมือง ที่ไดมีการเชื่อมโยงสวนตางๆ เขาดวยกันผานระบบการสื่อสารทั้งระหวางสาขา
พรรคและการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ชวยเสริมในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง อีก
ทั้งยังเปนการเพิ่มความเขมแข็งในการสื่อสารแบบตัวตอตัวและภายในกลุมเครือขายของพรรคการเมือง 
ตัวอยางเชน การใชจดหมายอิเลคทรอนิคส หรือ E-mail และการสนทนาในชุมชนออนไลน เชน 
Facebook เปนตน 

 
ประการที่ 3 การเพ่ิมรายรับและดึงดูดสมาชิกใหสนับสนุนพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจาก

การเขาถึงสมาชิกไดโดยตรงและสงสารที่โตตอบระหวางกันไดอยางกวางขวาง ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีจะ
ชวยกระชับความสัมพันธและแสดงออกถึงความกาวหนาในการดําเนินงานตางๆ อยางรวดเร็วแลว            
ยังสามารถกระตุนใหผูสนับสนุนพรรคมีชองทางและสรางโอกาสในการพบปะกันแบบตัวตอตัวหรือสราง
ประเด็นในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกันไดอันสงผลตอการพัฒนากลยุทธใหมๆ ของการรณรงค        
หาเสียงแบบเขาถึงตัวประชาชนไดมากยิ่งขึ้น 
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กลองขอความที่ 12.3การชักใยหรือปนกระแสโดยที่ปรึกษาดานการรณรงคหาเสียง280 

การชักใยหรือปนกระแสโดยที่ปรึกษาดานการรณรงคหาเสียง (spin doctor /spin)หมายถึง ที่ปรึกษาดาน
สื่อมวลชนหรือที่ปรึกษาทางการเมืองที่ไดรับการวาจางจากผูรณรงค หาเสียงเพ่ือทําใหผูสมัครดังกลาวไดรับการ
เสนอขาวในแงดีที่สุดเทาที่จะทําได ไมวาจะอยูในสถานการณเชนใด  
       ตัวอยางเชน ภายหลังการโตวาทีระหวางผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดี ที่ปรึกษาทางดานสื่อของผูสมัคร
แตละคนจะเขาหานักขาวเพ่ือชี้ใหนักขาวเห็นจุดเดนของผูสมัครของตน   ในระหวางการโตวาที และโนมนาวให
นักขาวเชื่อวาผูสมัครนั้นๆ “ชนะ” การโตวาที ซึ่งจะทําใหประชาชนเชื่อตามไปดวย  เมื่อที่ปรึกษาใชวิธีการดังกลาว 
จะเรียกไดวา พวกเขากําลัง  “ชักใย” หรือ “ปนกระแส” ในสถานการณหรือเหตุการณนั้นๆ  

 
ผลลัพธที่ไดจากการสื่อสารสัมพันธกับผูรับสารกับชองทางการสื่อสาร ซึ่งพรรคการเมืองในฐานะ

ผูกําหนดและสงสารมักมีเปาหมายเพ่ือกระตุนและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผูใชสิทธิเลือกตั้งใหหัน

มาลงคะแนนเลือกตนเอง ซึ่งสื่อแตละชนิดมีรูปแบบและศักยภาพตอความคิดเห็นของประชาชนที่

แตกตางกัน กลาวคือ  

(1) หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อที่สงขอมูลไดจํานวนมากและเหมาะสมที่สุดในการใช            

สงสารที่มีความสลับซับซอนหรือเปนประเด็นใหมๆ ซ่ึงโดยทั่วไปแลว ผูที่อานหนังสือพิมพมักเปนบุคคลที่

สนใจการเมืองและการบริโภคสารจากหนังสือพิมพหรือสื่อสิ่งพิมพมักจะมีความเชื่อมโยงในเชิงบวกกับ 

การลงคะแนนเสียง และมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปลี่ยนแนวคิดของผูนําทางความคิดและวางกรอบ

ในการกําหนดแนวทางการหาเสียงตอไป  

(2) โทรทัศนเปนสื่อที่มีขอไดเปรียบในการนําเสนอภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและนําเสนอ

ประเด็นที่มีลักษณะสวนบุคคลได แตในอีกดานหนึ่งสื่อโทรทัศนมีศักยภาพจํากัดในการขับเคลื่อน                      

ผูลงคะแนนเสียง เพราะโดยสวนใหญแลวสารที่ถูกนําเผยแพรในสื่อโทรทัศนมาจากขาวที่นําเสนอเปนลาย

ลักษณอักษร 

(3) วิทยุเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะและสรางพ้ืนที่ใหเกิดการสนทนาตอเนื่อง

สําหรับประเด็นที่กลุมเปาหมายสนใจ และสื่อวิทยุยังสามารถขยายการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น

สาธารณะอีกดวย 

(4) อินเทอรเนท เปนสื่อที่ถูกสรางขึ้นโดยเฉพาะเพ่ืออํานวยความสะดวกใหบุคคลแตละคนที่อาจ

มีความคิดแบบจริงจังในบางประเด็น แตไมรูจักบุคคลอื่นที่มีความคิดแนวเดียวกัน ซึ่งสื่อประเภทนี้มี

ประสิทธิภาพมากในการขับเคลื่อนความสนใจรวมของคนเหลานี้  

                                                           
280สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 78. 
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ภาพที่ 12.2 แสดงการใชสื่อสังคมออนไลนระหวางนายBarak Obama กับ นาย Mitt Romney ใน

การแขงขันเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.2012281และการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งใน

ตําแหนงประธานาธิปดีของนาง Hillary Clintonค.ศ.2015282 

 

 

นอกจากที่ไดกลาวมาแลว ชองทางการสื่อสารเหลานี้ยังมีความแตกตางกันไปในแตละกรณี เชน 

พรรคการเมืองขนาดใหญในประเทศกําลังพัฒนาที่ยากจนยังนิยมใชการสื่อสารแบบพบปะผูคนซึ่งเปนผูมี

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในขณะที่พรรคการเมืองหลักของประเทศที่พัฒนาแลว มักหันไปให

ความสําคัญกับการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนทางอินเตอรเนท มากขึ้น ซึ่งสัมพันธกับสถานะ

ทางการเงินในการลงทุน บทบาทหรืออิทธิพลของสื่อมวลชน และระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

                                                           
281”Social Politics “, Retrieved from URL http://pjsandcoffee.net/wp-content/uploads/2013/11/romney-obama.jpg 
282“Hillary Clinton's campaign logo ignites trash talk on Twitter”,Retrieved from 

URLhttp://www.cbc.ca/news/trending/hillary-clinton-s-campaign-logo-ignites-trash-talk-on-twitter-1.3030962 
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ภาพที่ 12.3 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในการสื่อสารของพรรคการเมือง283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283Pippa Norris,Ibid. 

บริบท 

โครงสรางของ

สื่อมวลชน 

 

กฎระเบียบ

เกี่ยวกับพรรค

การเมือง 

 

โครงสรางทาง

สังคม 

 

พรรคการเมือง 

ความเหน็ของ

ประชาชน 

ขอมูล 

 

 

การโนมนาว 

 

 

 

การขับเคลื่อน 

การรณรงคหาเสียงแบบเนน
การเขาถงึประชาชน 
การประชุมพรรค การจัดชุมนุม
ในทองถิ่น การใชหัวคะแนน              
การปราศรัย 

การรณรงคโดยแพรภาพ
ออกอากาศกระจายเสียงแบบ
สมัยใหมโทรทัศน วิทยุ และการ
โฆษณาที่ตองจายเงิน 

ชองทางผานอินเตอรเนท 
เวปไซตขาว เวปไซตของพรรค
การเมือง กลุมผูรับ E-mail 
และพื้นที่ทางสังคมออนไลน 
Twitter, Facebook, Hi5 

การตอบรับของประชาชน 
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ตารางที่ 12.1 แสดงพัฒนาการและรูปแบบส่ือสารเพื่อรณรงคหาเสียงของพรรคการเมือง284 

 

 ชองทางการเขาถึงประชาชน
แบบดั้งเดิม 

ชองทางการสื่อสาร 
แบบสมยัใหม 

ชองทางผานอินเตอรเนท 

ชวงเวลาสําคญัใน
ประเทศ
ประชาธิปไตย
มั่นคง 

กลางศตวรรษที่ 19 – กลาง
ทศวรรษ 1950 

ตนทศวรรษ 1960 – ราวป 
1990 

ตั้งแตป 1990 เปนตนมา 

องคกรท่ีทําการ
รณรงคหาเสียง 

อาสาสมัครของพรรคระดบั
ทองถิ่นและจากสวนกลาง 

สวนกลางประสานกับ
หนวยงานทองถิ่น 

สวนกลางดําเนินการและกระจาย
กลุมเปาหมาย ใชอาสาสมคัรและ
พนักงานรับจางของพรรค 

ชองทางโดยตรง การชุมนุมและประชุมระดับ
ทองถิ่น การเดินสายแหหา
เสียงของผูนําพรรค การ
อภิปรายของผูสมัคร การ
ปราศรัย โปสเตอรและปาย
โฆษณา ใบปลวิ ธง  สติก
เกอร ปายชื่อ 

การจัดแถลงขาวรายวัน การ
ลงรูปถายทีค่ัดสรรแลว
โฆษณาทางโทรทัศนโดยเสีย
คาใชจายและการเผยแพรภาพ
ขาวสารของพรรค การสงขาว
โดยตรงใหประชาชนทาง
ไปรษณีย 

E-mail หองสนทนา (Chat room) 
ระบบอินเตอรเนท (internet) ของ
พรรค เวปบอลก (weblog) ของ
นักเคลื่อนไหว 

ชองทาง            

โดยออม 

หนังสือพิมพที่ลงขาว
สนับสนุนบางพรรคและการ
กระจายเสียงการเลือกตัง้ทาง
วิทย ุ

การแพรภาพทางโทรทัศนทาง
รายการขาวและรายการ
ประจําวันทางสถานีหลัก 

การแพรภาพทางโทรทัศนผาน
สถานีเฉพาะ (เชน C-SPAN) การ
สนทนาทางรายการวิทยุ ส่ือ
และเวปไซตผลักดันนโยบาย  

การเตรียมการ
รณรงค 

ระยะสั้น เฉพาะกจิ ระยะยาว ถาวรโดยมีการปรบัเปลีย่นการ
บริหารขาวสารดานการเมือง 

การประสานจาก
สวนกลาง 

ผูนําพรรค สํานักงานใหญ ท่ีปรึกษา
พิเศษ การบริหารขาวสาร
อยางเปนมืออาชีพมากขึ้น 

วอรรูมของพรรคและการใชที่
ปรึกษามืออาชีพอยางแพรหลาย 
ผูสํารวจประชามต ิ

เสียงสะทอนจาก
มวลชน 

การเดินหาเสียงตามบานและ
การชุมชนในชุมชน 

การสํารวจความคดิเห็นเปน
ครั้งคราว 

การสํารวจความคดิเห็นเปนประจํา 
การจัดสนทนากลุมยอย อีเมล 
และเว็ปไซตที่สามารถโตตอบกนัได 

คาใชจาย นอย ปานกลาง  จายสูงสําหรับที่ปรึกษา มืออาชีพ 

 

 

 

                                                           
284PippaNorris,Ibid. 
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12.3 ปจจัยในการสรางความสําเร็จของการสื่อสารของพรรคการเมือง  
  

 นอกจากกลยุทธหรือวิธีการตางๆ จะเปนหัวใจสําคัญในการรณรงคใหเกิดประสิทธิผลแลว ยัง

กลาวไดวา สภาพแวดลอมอื่นๆ ยังมีผลตอการเลือกตั้ง285 อาทิ  

 (1) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ไดแก นวัตกรรมดานคอมพิวเตอรการจัดทํา

ฐานขอมูลสมาชิกและกลุมเปาหมาย มีการประมวลผลขอมูลในเชิงการวิจัยและการติดตอสื่อสารกับผู

ลงคะแนนเสียง ซึ่งในปจจุบันนั้นนอกจากคอมพิวเตอรและอินเตอรเนทแลว  ยังกลาวไดวาเทคโนโลยี

ดานโทรทัศนยังไดมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและรายการโทรทัศนแบบเนน

ปฏิสัมพันธกับผูชม ซึ่งมีผลตอการรณรงคทางการเมืองยุคใหมเปนอยางมาก  ในขณะที่การสื่อสาร

โดยตรงดวยจดหมายยังเปนการมุงเนนที่จะสรางสัมพันธระยะยาวกับผูสมัคร 

(2) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางทางการเมือง ไดแก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย                    

การเลือกตั้งในแงมุมตางๆ อาทิ การกําหนดงบประมาณการหาเสียง กฎหมายหามกระทําการจูงใจให

เลือกตั้งดวยอามิสสินจาง ขอกําหนดในการใชสื่อโทรทัศนวิทยุในการหาเสียง และกฎหมายการบริจาค

เงินใหแกพรรคการเมือง เปนตน 

กลองขอความที่ 12.4การสนับสนุนงบประมาณการเลือกตั้งโดยรัฐบาลเยอรมัน286 
          การเลือกตั้งในเยอรมัน รัฐบาลจะใหเงินชวยเหลือการเลือกตั้งจากกองทุนสาธารณะ เพ่ือชวยสนับสนุน
คาใชจายที่จําเปนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งแกพรรคการเมืองและผูสมัครอิสระตามสมควรจนสิ้นสุดการ
เลือกตั้งหรือมีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว โดยมีหลักเกณฑวา พรรคที่จะมาขอรับเงินชวยเหลือจะตองเปน
พรรคที่ไดคะแนนเสียงจากเสียงที่สองไมนอยกวา รอยละ 0.5 ของคะแนนรวมในเขตเลือกตั้งนั้นหรือหากเปนพรรค
ที่ไมไดเสนอบัญชีเลือกตั้งของเสียงที่สอง ก็จะตองไดรับคะแนนเสียงรวมจากเสียงที่หนึ่งไมนอยกวารอยละ 10 ซึ่ง
หลักเกณฑนี้นํามาใชกับผูสมัครอิสระดวย สําหรับเงินชวยเหลือจะคิดตามจํานวนผูที่มาลงคะแนนใหแกพรรค
การเมืองนั้นๆ โดยคิดใหคะแนนเสียงละ 3.50 มารกเยอรมัน  
 

 (3) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงตัวแทนแหงอํานาจ เปนปจจัยที่เกี่ยวพันกับตัวแสดงทางการเมือง 

7 กลุมที่มีบทบาทในกระบวนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก พรรคการเมือง ผูสมัคร คณะที่ปรึกษา

มืออาชีพ  ผูทําการสํารวจหรือโพล กลุมผลประโยชนและผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยกลุมเหลานี้มีบทบาท

เช่ือมโยงสัมพันธกันในการเลือกตั้งและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจที่สําคัญในทางการเมือง 

 

                                                           
285นันทนา นนัทวโรภาส,ชนะเลือกตั้ง...ดวยพลังการตลาด,(กรุงเทพฯ : ฃอคิดดวยฅน,2549),หนา 32-33. 
286สนธิ เตชานันท,อางแลว, หนา223-224. 
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กลองขอความท่ี 12.5การควบคมุการบริจาคเงินทางการเมืองตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน287 

        ภายหลังการประกาศใชกฎหมายปฎิรูปการเมือง ในป ค.ศ. 1994 ไดมีการออกกฎหมายควบคุมการบริจาคเงิน
ทางการเมือง (Political Fund Control Law) ซึ่งหามองคกรหรือบริษัททางธุรกิจบริจาคเงินใหแกนักการเมืองเปน
รายบุคคลโดยตรง แตสามารถบริจาคผานอคกรหาทุนอยางเปนทางการ (official fundraising organization) ของ
นักการเมืองได ภายใตวงเงินไมเกิน 500,000 เยน หรือประมาณ 140,000 บาทตอราย และกําหนดวงเงินในการ
บริจาครวมแลวปหนึ่งไมเกิน 7.5- 100 ลานเยน หรือประมาณ 2.1 - 28 ลานบาท ขึ้นอยูกับเงินทุนและขนาดของ
องคกรหรือบริษัททางธุรกิจนั้นๆ ในขณะที่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปสามารถบริจาคเงินไดไมเกิน 20 ลานเยน หรือ
ประมาณ 5.6 ลานบาท อีกทั้งยังกําหนดใหพรรคการเมืองเทานั้นที่สามารถจายเงินใหแกผูลงสมัครรับเลือกตั้งได
โดยตรง 
     ในขณะที่รัฐบาลจะอุดหนุนเงินแกพรรคการเมือง ปละ 31,000 เยน หรือประมาณ 8,700 บาท ซึ่งพรรคการเมือง
จะไดรับเงินสนับสนุนเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นๆ ในรัฐสภาและสัดสวน
คะแนนเสียงที่ไดรับทั้งหมด แตเงินอุดหนุนที่ไดรับนั้นจะตองไมเกิน 2 ใน 3 ของรายไดพรรคในปที่ผานมา 
 

ดานอิทธิพลของสื่อมวลชนตอสถาบันและผูนําทางการเมืองนั้น กลาวไดวา สื่อมวลชนไดมี

บทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารทางการเมืองหลายประการ ดังขอสังเกตของ บิล 

โจนส (Bill Jones) ที่มีตออิทธิพลของสื่อมวลชนในอังกฤษ288 ดังนี้  

 (1) การปรับตัวของนักการเมือง ดวยการสื่อสารสมัยใหมสงผลใหนักการเมืองตองเปลี่ยน

ลักษณะการสื่อสารจากการเปนนักปราศรัยในที่ประชุมซึ่งมีความเปนทางการมาสูการเปนผูสื่อความที่

ตรงประเด็น มีสีสันและไมเปนทางการเมื่อปรากฏในสื่อโทรทัศน อีกทั้งยังตองสรางบุคลิกที่เหมาะสมตอ

การออกอากาศ ซ่ึงเปนเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกผูนําพรรค  

 (2) การจัดองคกรพรรคการเมืองในระดับทองถิ่นมีความสําคัญลดลงเนื่องจากสื่อโทรทัศน

สามารถสื่อกับประชาชนไดงายและมีประสิทธิภาพ สารที่พรรคการเมืองตองการนําเสนอหรือสื่อสารกับ

ประชาชนจึงมีลักษณะรวมศูนยที่สวนกลางมากขึ้นและยังมีผลใหสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยไม

ตองพ่ึงพาเครือขายสาขาพรรคที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เชน พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social 

Democratic Party : SDP) แตเมื่อความสนใจของสื่อมวลชนลดลงก็ยอมสงผลเสียตอพรรคการเมืองได

เชนกัน  

 (3) สภาผูแทนราษฎรลดบทบาทดานการใหขอมูลขาวสารและการใหการศึกษาเนื่องจากใน

ปจจุบันรัฐบาลและรัฐมนตรีมักนิยมประกาศนโยบายหรือชี้แจงประเด็นปญหาตางๆ ผานสื่อมวลชน
                                                           

287ไชยวัฒน ค้าํชู.“ประชาธิปไตยที่ไมธรรมดาในประเทศญี่ปุน:ปญหาและแนวโนม”เอเซียปรทิัศน30,1 (มกราคม-
มิถุนายน),2552 หนา 31-32. 

288อางใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,ประชาธิปไตย แบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2544),หนา 203-204. 
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มากกวาการหวังผลดานคะแนนนิยมจากการชี้แจงผานที่ประชุมรัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎร แตใน

ขณะเดียวกันรูปแบบของการถายทอดสดการประชุม โดยเฉพาะสภาผูแทนราษฎร ซึ่งในอังกฤษเริ่มจัดให

มีการถายทอดตั้งแตปลายป ค.ศ.1989 เปนตนมานั้น สงผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดใชสื่อมวลชน

เปนชองทางในการแสดงบทบาทของตน รวมทั้งยังใชเปนพ้ืนที่ในการแสดงใหประชาชนเห็นและ

ตรวจสอบการทํางานของสภาผูแทนราษฎรได แมวาจะมีขอถกเถียงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นตอวิธีการประชุม

ก็ตาม 

(4) การเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการสื่อสารตัวอยางในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 รัฐบาล

พรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษไดใชสื่อมวลชนเปนชองทางหลักในการสื่อสารดานนโยบายใหเกิด

ภาพลักษณที่ดี ดวยการเพ่ิมงบประมาณการโฆษณาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่อง การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ (privatization) รวมไปถึงการประชาสัมพันธเรื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอพรรครัฐบาล โดย

อาศัยชองวางทางกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ในการสอดแทรกคานิยมทาง  การเมืองและชวนเชื่อ

นโยบายของพรรค นอกจากนี้แลวในหลายประเทศยังมีการใชสื่อเพ่ือทําลายฝายตรงขาม เชน การ

โฆษณาทางลบ (negative ads) หมายถึง การโฆษณาที่พยายามโนมนาวใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน

เสียงใหผูสมัครคนใดคนหนึ่งดวยวิธีการสรางภาพลบใหผูสมัครคูแขง อาจเปนการโจมตีบุคลิกลักษณะ

ของผูสมัครรายนั้นหรือทาทีที่ผานมาของผูสมัครในเรื่องตางๆ 289 

กลองขอความที่ 12.6 เงินแข็งและเงินออน (hard money/soft money)290 

          เงินแข็งและเงินออน (hard money/soft money) ในสหรัฐอเมริกานั้นใชเปนคําศัพทเพ่ือใชแยก
ความแตกตางระหวางเงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งที่อยูและไมอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายรัฐบาล
กลางวาดวยเงินบริจาคเพ่ือการรณรงคหาเสียง เงินแข็ง (hard money) คือ เงินที่อยูภายใตการควบคุมของ
กฎหมายและอาจใชเพ่ือสรางผลกระทบตอผลการเลือกตั้ง ซึ่งก็คือ การใชเพ่ือโนมนาวใหประชาชนเลือกตั้ง
ผูสมัครรายใดรายหนึ่ง  
           สวนเงินออน (soft money) นั้น ไมอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายและอนุญาตใหใชเฉพาะใน
กิจกรรมที่ไมไดมีผลกระทบตอการเลือกตั้งผูสมัครในตําแหนงระดับชาติ ซึ่งก็คือ กิจกรรมประเภทการณรงค
ใหผูมีสิทธิออกเสียงไปลงทะเบียนเลือกตั้ง กิจกรรมที่สรางความเขมแข็งใหพรรคการเมือง คาใชจายดาน
บริหารและการใหความชวยเหลือผูสมัครระดับรัฐและระดับทองถิ่น 
 

                                                           
289เรื่องเดียวกัน,อางแลว หนา 92. 
290สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 91. 
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คําถามทายบทที่ 12 

 (1) จงอธิบายและยกตัวอยางถึงรูปแบบและชองทางการสื่อสารของพรรคการเมือง 
(2)จงอธิบายถึงความสําคญัและประโยชนที่ไดจากการพัฒนาการสื่อสารของ พรรคการเมืองตอการสราง
ความเขมแข็งใหแกระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศ 
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