คํานํา
หนังสือเลมนี้ พัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน รายวิชา 1301409 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ซึ่งเคยจัดพิมพภายใตโครงการผลิตตํารา หนังสือและงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัย
การเมื อ งการปกครอง มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ที่ จํ า หน า ยหมดไปแล ว โดยในการพิ ม พ ค รั้ง นี้ ไ ด
ปรับปรุง เนื้ อ หาให มี ค วามสมบูร ณยิ่ ง ขึ้น ขอขอบคุ ณรศ.สีด า สอนศรี คณบดี วิ ท ยาลัย การเมื อ งการ
ปกครอง เปนอยางสูงที่ไดสนับสนุนการจัดทําและจัดพิมพ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหความเห็นและ
คําแนะนํา อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงเพื่อใหหนังสือเลมนี้

ศุทธิกานต มีจั่น

สารบัญ
หนา
บทที่ 1
1.1
1.2
1.3

ความหมายและวิวัฒนาการของพรรคการเมือง
ความหมายของพรรคการเมือง
คุณลักษณะของการเปนพรรคการเมืองที่แทจริง
วิวัฒนาการของพรรคการเมือง
คําถามทายบทที่ 1

1
6
7
13

บทที่ 2
2.1
2.2
2.3

การเกิดขึ้นของพรรคการเมือง
ทฤษฎีการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง
รูปแบบการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง
การลมสลายของพรรคการเมือง
คําถามทายบทที่ 2

14
16
23
26

บทที่ 3 โครงสรางและการจัดองคกรของพรรคการเมือง
3.1 โครงสรางและปจจัยในการกําหนดรูปแบบและการจัดองคกรพรรค
การเมือง
3.2 ตัวแบบและมิติของการจัดองคกรพรรค
3.3 การจัดโครงสรางและองคกรพรรคการเมือง : บทเรียนจาก
สหราชอาณาจักร
คําถามทายบทที่ 3
บทที่ 4
4.1
4.2
4.3

ระบบพรรคการเมือง
ความหมายและเกณฑการจําแนกระบบพรรคการเมือง
รูปแบบการจําแนกระบบพรรคการเมือง
ผลที่เกิดขึ้นจากระบบพรรคการเมืองตางๆ
คําถามทายบทที่ 4

28
33
41
47

48
49
58
62

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 5
5.1
5.2
5.3

กลุมยอยในพรรคการเมือง
ความหมายและประเภทของกลุมยอยในพรรคการเมือง
ตัวอยางการเกิดขึ้นของกลุม ยอยในพรรคการเมืองตางประเทศ
กลุมยอยและความแตกแยกของพรรคการเมืองไทย
คําถามทายบทที่ 5

63
64
70
74

บทที่ 6
6.1
6.2
6.3

กลุมผลประโยชน
ความหมายและประเภทของกลุมผลประโยชน
ปจจัยและวิธีการดําเนินงานของกลุมผลประโยชน
พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน
คําถามทายบทที่ 6

76
83
86
89

บทที่ 7
7.1
7.2
7.3

แนวคิดเรื่องการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง
แนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง
รูปแบบของสิทธิเลือกตั้ง
ประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้ง
คําถามทายบทที่ 7

90
93
96
105

บทที่ 8
8.1
8.2
8.3

ระบบการเลือกตั้ง
ความเปนมาของทฤษฎีการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คําถามทายบทที่ 8

106
107
113
124

บทที่ 9
9.1
9.2
9.3

พฤติกรรมการเลือกตั้ง
ความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
วัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง
คําถามทายบทที่ 9

125
128
131
138

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 10
10.1
10.2
10.3

การทุจริตและการซื้อเสียงเลือกตั้ง
การทุจริตเลือกตั้ง
การซื้อเสียง
องคกรจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้ง
คําถามทายบทที่ 10

139
144
150
153

บทที่ 11
11.1
11.2
11.3
11.4

การสํารวจความคิดเห็นในการเลือกตั้ง
ความเปนมาของการสํารวจความคิดเห็น
รูปแบบการสํารวจความคิดเห็นในการเลือกตั้ง
ความสัมพันธระหวางผลการสํารวจกับการเลือกตั้ง
การควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็น
คําถามทายบทที่ 11

154
157
160
163
166

บทที่ 12
12.1
12.2
12.3

การสื่อสารของพรรคการเมือง
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารของพรรคการเมือง
การรณรงคของพรรคการเมือง
ปจจัยในการสรางความสําเร็จของการสื่อสารของพรรคการเมือง
คําถามทายบทที่ 12

168
169
179
182

บรรณานุกรม

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
3.1
3.2
5.1
5.2
7.1
8.1
8.2
8.3
9.1

10.1
11.1
11.2
12.1

หนา
แสดงตัวอยางกรณีการยุบพรรคการเมืองของไทยโดยคําตัดสินของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
แสดงตัวแบบของการจัดองคกรพรรคและแนวโนมทางดานองคกร
แสดงการสรุปลักษณะโครงสรางอํานาจภายในพรรคเปรียบเทียบระหวาง
พรรคอนุรักษนิยมกับพรรคแรงงาน
แสดงรายชื่อและเปาหมายของกลุมยอยในพรรคอนุรกั ษนิยมและ
พรรคแรงงานประเทศอังกฤษ
แสดงกลุมยอยในพรรคไทยรักไทยและแกนนํากลุม
แสดงพัฒนาการใหสิทธิเลือกตั้งแกผูหญิงในประเทศตางๆ
แสดงขนาดของเขตเลือกตั้งกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบ สอง
สภาของประเทศตางๆ
แสดงมิติ 3 ดานของเขตเลือกตั้ง
แสดงการเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งตามเกณฑตางๆ
แสดงขอมูลประชากรกับแนวโนมความนิยมของพรรคการเมืองเปรียบเทียบ
ระหวางพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปตย ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
แสดงพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งองคกรตรวจสอบ
การเลือกตั้งของไทย
แสดงมาตรการควบคุมการเผยแพรการสํารวจความคิดเห็นในตางประเทศ
แสดงตัวอยางการนําเสนอเสนอผลการสํารวจ (exit poll) และผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550
แสดงพัฒนาการและรูปแบบสื่อสารเพื่อรณรงคหาเสียงของพรรคการเมือง

26
39
46
65
70
95
107
109
121
137

151
164
166
178

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
1.2
2.1
2.2
4.1
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
8.1
8.2

หนา
แสดงสมาชิกพรรคคนสําคัญและกิจกรรมของพรรคบอลเชวิคแหงสหภาพโซ
เวียต
แสดงการรณรงคของพรรคสตรีแหงชาติในสหรัฐอเมริกา
แสดงอาคารที่ตั้งและบรรยากาศในสมาคมจาโคแบง(Jacobin Club)ประเทศ
ฝรั่งเศส
แสดงตราสัญลักษณของพรรคพรรคอนุรักษนิยมแหงมลรัฐนิวยอรคและ
พรรคอิสระแหงมลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
แสดงภาพการตูนลอเลียนการแขงขันระหวางพรรคเดโมแครตและ
พรรครีพับรีกัน หรือ ระบบสองพรรคของสหรัฐอเมริกา
แสดงตราสัญลักษณและสื่อประชาสัมพันธของกลุม
The Tory Reform Group และ The Cornerstone Group
แสดงภาพตัวแบบแนวคิดระบบการเมือง (political system theory)
แสดงกิจกรรมของสมาพันธอุตสาหกรรมอังกฤษ
แสดงคําศัพทที่มักพบในการศึกษาเรื่องกลุมผลประโยชน
แสดงกรณีตัวอยางแผนผังแสดงความสัมพันธและเสนทางการผลักดัน
ระหวางกลุมผลประโยชนกับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา
แสดงตราไปรษณียากรเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปแหงการประกาศใหมีสิทธิ
เลือกตั้งเปนการทั่วไปประเทศนิวซีแลนด (ค.ศ.1893-1968)
แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐแมสชาซูเซส“Massachusetts ballot”
แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐอินเดียนา“Indiana ballot”
แสดงภาพสัญลักษณเพื่อการรณรงค ‘VOTE NO’ หรือกากากบาทในชอง
ไมประสงคจะลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
แสดงเงื่อนไขการลงประชามติตามกฎหมายในประเทศไทย
แสดงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา
แสดงการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2554

10
12
17
22
52
68
77
79
82
85
94
99
99
102

105
110
113

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
8.3
8.4
8.5
9.1
10.1
10.2

10.3
11.1
11.2

11.3
12.1
12.2

12.3

หนา
แสดงสัดสวนการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสามัญชนของพรรคการเมืองตางๆ
ในการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2015
แสดงภาพตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคะแนนเสียงที่เหลือเศษ
แบบระบบดองต (D’Hondt method)
แสดงระบบเลือกตั้งผสมแบบไทย-เยอรมัน ตามรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558
แสดงความสัมพันธระหวางผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับสถาบันการเมืองตางๆ
ภายในระบบการเมืองของประเทศอิหราน
แสดงเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิค
แสดงภาพการตูนการเมือง“Gerrymandering” ซึ่งหนังสือพิมพ Boston Weekly
Messenger ตีพิมพในเดือนมีนาคม ค.ศ.1812 เพื่อแสดงความเห็นตอการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาในรัฐแมสชาซูเซส (Massachusetts) สหรัฐอเมริกา
แสดงการจําลองภาพการอธิบายการแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรม
แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของประชาชนตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. 2013 โดยแกลลัปโพล (Gallup Poll)
แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐ
อเมริกาในป ค.ศ. 2012 ระหวางนาย Barack Obama กับ นาย Mitt Romney
โดยวิธีสํารวจแบบเจาะจงการตัดสินใจเลือกผูสมัคร
แสดงตัวอยางการสํารวจความคิดเห็นสํารวจคะแนนนิยมของผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 6 โดยสวนดุสิตโพล
แสดงการนําเสนอขาวของสถานีซีแสปน (C-SPAN)
แสดงการใชสื่อสังคมออนไลนระหวางนาย Barak Obama กับ นาย Mitt Romney
ในการแขงขันเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.2012 และการรณรงค
หาเสียงเลือกตั้งในตําแหนงประธานาธิปดีของนาง Hillary Clinton ค.ศ.2015
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในการสื่อสารของพรรคการเมือง

114
120
121
132
141
143

144
156
159

160
170
176

177

สารบัญกลองขอความ
กลองขอความที่
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
10.1
10.2
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

การสังกัดหรือไมสังกัดพรรคการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ระบบสี่พรรค (Quadri-partism)
พรรคที่มุงตอบสนองคนทุกกลุม (catch-all party)
ระบบ 1955
ทัศนะของรังสรรค ธนะพรพันธุ ตอขอคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางตลาดการเมืองไทย
6 เดือนของรัฐบาลผสม : ภาพสะทอนการพัฒนาประชาธิปไตย
การใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยไมตองไปที่หนวยเลือกตั้ง (absentee voting)
ประชามติ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ระบบการเลือกตั้ง SNTV ของประเทศญี่ปุน
การลงคะแนนเสียงมากกวาหนึ่งเสียง (cumulative voting)
The Help America Vote Act
ความหมายของ “Poll Watcher”
บารมีนักการเมือง
การโตวาที
การชักใยหรือปนกระแสโดยที่ปรึกษาดานการรณรงคหาเสียง
การสนับสนุนงบประมาณการเลือกตั้งโดยรัฐบาลเยอรมัน
การควบคุมการบริจาคเงินทางการเมืองตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน
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บทที่ 1
ความหมายและวิวัฒนาการของพรรคการเมือง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจความหมายและลักษณะสําคัญของพรรคการเมือง
(2) เพื่อเขาใจถึงวิวัฒนาการของพรรคการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวของ
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1.1 ความหมายของพรรคการเมือง
พรรคการเมือง (political party) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน จากคําวา “Pars” ที่แปลวา
“สวน” จึงหมายถึง การที่ประชาชนแบงออกเปนสวนๆ หรือกลุมตางๆ อาจเปนไดทั้งในเชิงของความ
คิ ด เห็ น หรื อ การเป น ผู มี ส ว นได ส ว นเสีย ทางการเมื อ ง 1 จึ ง นิ ย ามได ว า “พรรค” ในความหมายทาง
การเมืองนั้นหมายถึงกลุมองคกรของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออํานาจทางการเมือง ซึ่งในการพัฒนา
ทางประวัติศาสตรของแนวคิดนี้คอนขางมีความสลับซับซอน ทั้งนี้คําวา “พรรค” ไมมีความหมายอยางที่
เปนอยูในขณะนี้โดยตนกําเนิดพรรคการเมืองนั้นถูกกลาวถึงวาเปนกลุมที่รวมตัวกันเพื่อนําเสนอถึงความ
ตองการของกลุมตนเอง รวมทั้งดํารงอยูและดําเนินงานเพื่อกาวสูอํานาจที่ทําลายความเปนเอกภาพของ
ผลประโยชนและความคิดเห็นในสังคม2
ทั้ ง นี้ ความหมายและความสํ า คั ญ ของพรรคการเมื อ งในอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น นั้ น มี ส าระของ
การโตแยงที่แสดงใหเห็นถึงบริบททางการเมืองของการแขงขัน การชวงชิงอํานาจทางการเมืองและ
ขอถกเถียงในเรื่องการเปนปจจัยที่อาจนําไปสูการบอนทําลายความเปนเอกภาพของชาติ ขอสังเกต
ดังกลาว พิจารณาไดนับตั้งแตในชวงตนของการกอรางพรรคการเมืองขึ้นมานั้นมีเปาหมายหลักเพื่อ
รองรับกระบวนการทางการเมือ งแบบรัฐสภาซึ่งพั ฒนาขึ้น ตั้ง แตชว งศตวรรษที่ 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 เปนผูนําทางการเมืองและมีอํานาจอยูเหนือพรรคการเมืองเพื่อทํางานใหแกผลประโยชนของชาติ
โดยโบลิงโบรกมีทัศนะวาพรรคการเมืองเปนผูสรางกลุมแตกแยก (factions) เพราะฉะนั้นกษัตริยที่รัก
ชาติตองไมคิดสรางพรรค

1

วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2544),หนา 3.
2
David Robertson,The Routledge dictionary of politics,(London : Routledge,2004), p.373-374.
3
Susan E. Scarrow,Perspectives on political parties: classic readings, (Saint Martin's Press Inc.,United
States), 2002.
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แนวคิดดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ เดวิด ฮูม (David
David Hume)4จากบทความชื่อ
“Of Parties in General (1742
1742) ” ที่มองวาพรรคการเมืองเหมือนกับกลุมแตกแยกหรือกลุมลัทธิ
(sects) ซึ่งจะบอนทําลายรัฐบาล อันสงผลใหกฎหมาย ไรความศักดิ์สิทธิ์ และทําใหประชาชนก
ระชาชนกลายเปน
ศัตรูกันภายในชาติเดียวกัน และพรรคการเมืองยังเปรียบเสมือนวัชพืชที่ไมมีคาแตอาจจะห
าจจะหยั่งรากลึกได
5
รวมไปถึงทัศนะของเจมส บลายส (James Bryce) ที่นําเสนอในผลงานที่ชื่อ“Political
Political Organizations
in the United States and England (1893)”ที่เห็นวา แมวาไมมมีีประเทศเสรีขนาดใหญใดที่จะขาด
พรรคการเมืองได ไมมีใครแสดงใหเห็นวารัฐบาลที่อาศัยผูแทนราษฎรจะทํางานไดอยางไรโดยปราศจาก
พรรคการเมืองเปนตน
ในขณะนี้ เอ็ดมันต เบริ์ก (Edmund
Edmund Burke) ไดแสดงทัศนะผลงานที่ชื่อ “Thought on the
Cause of the Present Discontents (1770)” โดยมีความเห็นวา พรรคการเมืองจะสงเสริม
ผลประโยชนของชาติ เมื่อตกลงกันไดในหลักการบางอยาง แตการแบงแยกออกเปนพรรคการเมืองก็อาจ
นําไปสูการทําลายสภาสามัญชน (House
House of Common) และทําลายรัฐบาลที่เสรีได
สาระสังเขปนักคิดที่ 1.1 ประวัติและผลงานของ Edmund Burke6

Edmund Burke (1729-1797)
(
รัฐบุรุษ นักการเมืองและนักคิดเชื้อสาย
ไอริช ที่มีบทบาทอยางมากในชวง 30 ปนับตัง้ แต ค.ศ.1765 ตําแหนง
ทางการเมืองของเขาเริ่มตนเมื่อไดเขามาเปนเลขานุการสวนตัวใหแก
ผูนําคนหนึ่งของพรรควิก (Whig) ซึ่งตอมาเขาเปนผูที่มีบทบาทอยาง
มากในการวิพากษวิจารณประเด็นทางรัฐธรรมนูญเรื่องการเพิม่ อํานาจ
ของกษัตริยใ นรัชสมัยของกษัตริยจอรจที่ 3 (George III)
ในฐานะนักคิด ผลงานที่มีชอื่ เสียงของเขา ไดแก A Vindication of
Natural Society (1756)
(
และ A Philosophical Inquiry into the
Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)
(
นอกจากนี้ยังมีสุนทรพจนสําคัญที่เขาไดแถลงในรัฐสภา 2 เรือ่ ง ไดแก
On American Taxation (1774)
(
และ On Moving His Resolutions
for Conciliation With America (1775)
(
เปนตน

4

Ibid,p.30-36.
Ibid,p.233-238.
6
”A biography of Edmund Burke (1729-1797)“
(1729
,Retrieved from URL
http://www.let.rug.nl/usa/biographies/edmund
http://www.let.rug.nl/usa/biographies/edmund-burke/
5
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ประเด็ น นี้มี ค วามสอดคลองกับสิ่ง ที่ จอรจ วอชิง ตัน (George Washington)7 รัฐบุรุษและ
ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของสหรั ฐ อเมริ ก าได เ ตื อ นถึ ง อั น ตรายของพรรคการเมื อ งว า จะก อ ให เ กิ ด
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 ทางสังคมที่มนุษยในสังคมการเมืองไดสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือหรือกลไก
สําคัญในการจัดการปกครองที่ทําหนาที่ในการแกไขปญหาความขัดแยงและนําไปสูการเปนสถาบันทาง
การเมืองที่สามารถนําสังคมไปสูเปาหมายที่ผูกอตั้งพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ มุงหวังและ
รวมกันกําหนดไว9
การใหนิยามหรือความของพรรคการเมืองที่ใชในแวดวงวิชาการรัฐศาสตรปจจุบันแบงออกไดเปน
3 กลุม ที่มีประเด็นการเนนย้ําที่แตกตางกันไป ไดแก
(1) กลุมที่เนนเปาหมายการจัดตั้งพรรคการเมือง
โจเซฟ ชุ ม ป เ ตอร (Joseph Schumpeter) 10 นั ก รั ฐ ศาสตร แ ละเศรษฐศาสตร เชื้ อ สาย
ออสเตรียน-อเมริกัน ไดแสดงทัศนะวา จุดมุงหมายประการแรกและสําคัญที่สุดของพรรคการเมืองแตละ
พรรค ก็คือ การมีอํานาจเหนือพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อที่จะเขาไปสูอํานาจหรือเพื่อที่จะรักษาอํานาจไว
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
7

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 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.
9
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร หนวยที่ 1-9,
(นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548),หนา 290.
10
สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร(พิมพครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),หนา 173.
11
วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลวหนา 5.
3
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ที่มีความคิดเห็นแตกตางหลากหลายจะไมใชเรื่องงายอยางไรก็ดีทักษะที่สําคัญของคนที่อยูในโลกของ
การเมืองในสหรัฐ อเมริกา คือ ศิลปะของการสรางพรรคการเมือง ซึ่งเขาเห็นวาเปนทักษะพิเศษของคน
อเมริกันเนื่องจากมีความ เสมอภาคกันจึงจําเปนตองรวมตัวกันเพื่อสรางพลังในการตอรอง12
(2) กลุมที่เนนบทบาทและหนาที่ของพรรคการเมือง
โจเซฟ ลาพาลอมบารา (Joseph LaPalombara) และ ไมรอน ไวเนอร (Myron Weiner)
ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรชาวอเมริกัน แสดงทัศนะวา องคกรทางการเมืองจะสมควรไดชื่อวาเปน
พรรคการเมือง จะตองมีการจัดตั้งหนวยงานทองถิ่นเพื่อทําหนาที่หาเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป
ทําหนาที่เลือกสรรผูนําทางการเมืองและจะตองเหนียวแนนตอการไดมาและรักษาอํานาจทางการเมือง
ไมวาจะโดยพรรคเดียวหรือรวมกับพรรคอื่น13
จิโอวานนิ ซาโทริ (GiovanniSartori)นักรัฐศาสตรชาวอิตาลี ใหความเห็นวาพรรคการเมืองเปน
ชอ งทางของการแสดงออกทํ า ให ประการแรกสุด ของการเปน พรรคการเมื อ ง คือ การทํ า หนา ที่ เปน
เครื่องมือในการเปนตัวแทนของประชาชนที่จะแสดงออกซึ่งความตองการและขอเรียกรอง14
อัลเฟรด เดอ กราเซีย (Alfred de Grazia)ใหคํานิยามวา พรรคการเมือง คือ กลุมคนที่มี
บทบาทในการกําหนดประเด็นปญหาและสงตัวแทนเขาสมัครรับเลือกตั้ง15
พรศักดิ์ ผอ งแผว อธิ บายถึงความหมายของพรรคการเมือ งโดยชี้ใหเห็นถึงบทบาทภายหลัง
การเลื อ กตั้ ง ว า พรรคการเมื อ งเป น กลุ ม บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ในลั ท ธิ ก ารเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและกลุมผลประโยชนอื่นๆ และตองการนําความคิดเห็นเหลานั้นไปเปนหลักในการบริหาร
ประเทศดวย การสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งโดยมุงหวังที่จะไดเปนรัฐบาล หรือถาไมไดเปนรัฐบาลก็
เพื่อที่จะไดมีสวนรวมในการควบคุมสอดสองการบริหารงานของรัฐบาลโดยทําหนาที่เปนพรรคฝายคาน16

12

Susan E. Scarrow,Ibid,p.177-182.
สิริพรรณ นกสวน ใน เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ พฤทธิสาน ชุมพล (บรรณาธิการ),คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย
(Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2550),หนา 243.
14
เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน.
15
วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลวหนา .4
16
พรศักดิ์ ผองแผว,รัฐบาลผสม,(กรุงเทพฯ:สถาบันวิถีไทย สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย, 2544),หนา 47.
13
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(3) กลุมที่เนนความจําเปนของพรรคการเมืองตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แมจะปรากฏเปนรูปธรรมวาไมเพียงเฉพาะแตประเทศประชาธิปไตยเทานั้นที่มีการจัดตั้งพรรค
การเมือง เพราะไมวาจะเปนประเทศเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมหรือเผด็จการอํานาจนิยมตางก็มีการตั้งพรรค
เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศแทบทั้งสิ้น แตความหมายของพรรคการเมืองถูกนิยามในมิติ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประชาธิปไตยที่เขมแข็งอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังเชน แนวคิดของเอลเมอร อีริค
แชทชไนเดอร (Elmer Eric Schattschneider)17 นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันนั้นใหความสําคัญตอ
การศึกษาพรรคการเมืองในฐานะเปนองคประกอบที่ขาดไมไดในการทํางานในทางปฏิบัติของรัฐบาล หรือ
อาจกล า วได ว า ระบอบประชาธิ ป ไตยแบบตั ว แทนในยุ ค สมั ย ใหม ไ ม ส ามารถกา วไปขา งหน า ได 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
ธรรมชาติของรัฐสมั ย ใหม โดยเฉพาะรัฐบาลประชาธิ ปไตยเกิด ขึ้นเมื่ อ มี พรรคการเมื อ ง ดั ง ตัว อย า ง
สหรัฐอเมริกาที่การเมืองระดับชาติทําใหเกิดรัฐบาลที่รับผิดชอบขณะที่การจัดองคกรและวินัยพรรคของ
ประเทศอั ง กฤษมี ค วามเข ม แข็ ง ของพรรคการเมื อ งระดั บ ชาติ ทํ า ให รั ฐ บาลบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการทางการเมือง19
จากความหมายของพรรคการเมืองจากทั้ง 3 กลุม ดังที่ไดกลาวมา สรุปไดวา พรรคการเมือง
เปน คณะบุค คลที่ รวมตัว กัน เปน องค การ ตามแนวคิ ด อุ ด มการณห รือ หลักการบางอย า งที่เห็ น พ อ ง
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
18
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.291อางแลว หนา ,
19
เรื่องเดียวกัน หนา 293.
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สาระสังเขปนักคิดที่ 1.2 ประวัติและผลงานของ Elmer Eric Schattschneider20

Elmer Eric Schattschneider (1892
(
-1971)
ศาสตราจารยทางรัฐศาสตร เคยสอนที่ Rutgers University และ Wesleyan University
เขาเคยเปนประธานสมาคมรัฐศาสตรอเมริกาใน ค.ศ.1956–1957
ค
แนวคิดที่สรางชื่อเสียง
ของเขา คือ "The Semisovereign People" ที่ไดจากการทําวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง
ในสหรัฐอเมริกา ตัวอยางผลงานของเขา ไดแก The Struggle for Party Government
(1948),), Equilibrium and Change in American Politics (1958)
(
และ Two Hundred
Million Americans in Search of a Government (1969)
(

1.2 คุณลักษณะของการเปนพรรคการเมืองที่แทจริง

นอกจากความหมายของพรรคการเมื อ งดั ง ที่ ไ ด กลา วมา ยั ง ได มี การสรา งหลักเกณฑในการ
พิ จารณาถึง การเปน ลั กษณะของพรรคการเมื อ งที่ แท จริ ง อั น เปน การจํ า แนกให พ รรคการเมื อ งนั้ น
แตกตางจากการรวมกลุมหรือการเปนตัวแสดงในกระบวนการทางการเมืองอื่นๆ อันมีลักษณะสําคัญ 3
ประการ ไดแก
(1) ความยั่งยืน พรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยยึดจุดรวมทางอุดมการณ นโยบายหรือหลักการ
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือแนวทางบริหารประเทศเปนหลัก ยอมมีความมั่นคงและไดรับ
การยอมรับไดวาจะมีการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอยางมีเหตุผล บนพื้นฐานของขอตกลงที่
สมาชิ
มาชิกสวนใหญมีความเห็นพองตองกัน ในทางตรงกันขามพรรคการเมืองที่ยึดถือตัวบุคคลหรือกลุม
ผูนําพรรคเปนหลักนั้นมีแนวโนมที่จะแตกสลายได งายหากผูนํ าหรือกลุมแกนนําเสียชีวิ ตหรือสูญเสีย
อํานาจทางการเมือง
(2) การแสวงหาการสนับสนุนจากมหาชน พรรคการเมืองตองมีความพยายามระดมคะแนน
ยายามระดมคะแนน
เสีย งเมื่ อ มี ก ารเลือ กตั้ ง และแสวงหาความนิ ย มจากประชาชนเมื่ อ ไม มี การเลื อ กตั้ง กล า วคื อ พรรค
การเมืองตองดําเนินการเรงเราใหประชาชนเกิดสํานึกทางการเมืองและเขามามีสวนรวมทางการเมืองให
มากที่สุด ซึ่งการดําเนินบทบาทดังกลาวนอกจากจะเปนการใหการศึกษาทางการเมื
ษาทางการเมืองแลว ยังเปนการ
ผลักดันใหประชาชนเขามาสนับสนุนพรรคอีกดวย
20

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
bin/fg.cgi?page=gr&GRid=11039666 แ ล ะ
http://www.apsanet.org/content_.4125cfm
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(3) การสรางองคการพรรคและสาขาในระดับทองถิ่น กลาวไดวาสาขาของพรรคในทองถิ่นรวมทั้งการมี
เครือขายการติดตอกันระหวางสํานักงานใหญกับสาขาพรรคในทองถิ่นถือเปนพื้นฐานสําคัญของพรรคการเมือง ในการ
ทําหนาที่ประสานหรือเชื่อมโยงระหวางพรรคกับประชาชนกลุมตางๆ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมขอมูลดาน
ปญหาและความตองการของประชาชนเขาสูการกําหนดเปนนโยบายของพรรคเพื่อใชในการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันยัง
เปนชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองและใชพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการควบคุมรัฐบาลได
1.3 วิวัฒนาการของพรรคการเมือง

การเกิ ด ขึ้ น ของพรรคการเมื อ งที่ วิ วั ฒ นาการมาเป น รู ป แบบสมั ย ใหม ใ นป จ จุ บั น นั้ น ได ผ า น
ชวงเวลาของการเปลี่ย นแปลงโดยเฉพาะอยา งยิ่ งในยุ โรป นั บตั้งแตตนศตวรรษ ที่ 19 จนถึงกลาง
ศตวรรษที่ 20 จากผลของการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยที่ผูปกครอง มาจากการเลือกตั้ง พรรค
การเมืองคือความจําเปนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีจํานวนมากขึ้น และแมวาในระยะ
เริ่มแรกพรรคการเมืองจะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปาหมายในการเอาชนะและไดมาซึ่งคะแนนเสียงก็ตาม21 แต
ดวยบริบทตางๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดนําไปสูการปรับตัวของพรรค
การเมืองในแตละชวงเวลา ซึ่งแบงออกเปน 6 ระยะ22 ไดแก
ระยะที่ 1 พรรคจากฐานอุดมการณของชนชั้นนํา
การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในระยะแรก เริ่มตนในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษกอนแลวขยายไป
สหรัฐอเมริกา โดยพรรคการเมืองในชวงเวลานี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในรัฐสภาที่มีความเห็นหรืออุดมการณคลายคลึงกัน อาทิ กลุมเสรีนิยม (Liberals) กลุมอนุรักษนิยม
(Conservatives) กลุม สาธารณรัฐนิยม (Republicans) กลุมประชาธิปไตย (Democrats) กลุมนิย ม
กษัตริย (Monarchists) เปนตน
พรรคการเมืองในยุคเริ่มตนมีลักษณะสําคัญ คือ การเปนการรวมกลุมของชนชั้นสูงและชนชั้น
กลาง ที่มีการรับบุคคลเขาเปนสมาชิกอยางเขมงวดสงผลใหการแขงขันทางการเมืองจํากัดอยูในแวดวง
ของชนชั้นดังกลาว นอกจากนี้แลวยังกลาวไดวา การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในยุคแรกนี้ เผชิญกับ
ความทาทายจากการความไมเห็นดวยในการถูกใหคุณคาถึงสิ่งที่จะนําไปสูความแตกแยกหรือบั่นทอน

21

Shively W. Phillips,Power & choice : an introduction to political science,(New York: McGraw-Hill,2003).
พัฒนาการใน 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.
22
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ความสามั ค คี ข องคนในชาติ รวมไปถึ ง การส ง ผลให ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรขาดความเป น อิ ส ระ
เนื่องจากตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองมากกวาความตองการของคนในสังคม
ระยะที่ 2 การขยายสิทธิเลือกตั้งกับการพัฒนาองคกรพรรคการเมือง
ในช ว งครึ่ ง หลั ง ศตวรรษที่ 19 ราวทศวรรษ 1830 – 1870 ได มี ก ารขยายสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
(suffrage) สง ผลให มีจํา นวนผูมี สิทธิ เลือ กตั้ง มากขึ้น โดยเริ่ม จากสหรัฐอเมริกา ขยายไปในอัง กฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมันและประเทศกลุมแสกนดิเนเวีย พรรคการเมืองตางๆ จึงจําเปนตองจัดตั้งองคกรถาวร
ของพรรคขึ้นเพื่อทําหนาที่รวบรวมคะแนนเสียงสนับสนุนผูสมัคร เงินทุนและจัดทํานโยบายของพรรค
แตในชวงเวลาดังกลาวองคกรของพรรคยังไมมีความเขมแข็งเนื่องจากมีโครงสรางความสัมพันธระหวาง
หัวหนาพรรคกับสมาชิกพรรคแบบปรามิดหรือสามเหลี่ยมฐานกวาง
กลาวคือ สมาชิกที่เปนสมาชิกรัฐสภาเปนสวนสูงสุดในขณะที่สมาชิกที่เปนประชาชนซึ่งมีจํานวน
มากอยูเปนฐานลาง และแมวาพรรคการเมืองไดจัดตั้งองคกรและสรางสัญลักษณของพรรคเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตการดําเนินงานตางๆ ของพรรคยังอยูภายใตการควบคุมของผูนําพรรค
เป น หลัก ประกอบกับ นโยบายของพรรคยั ง ไม ไ ด เ ปน ปจ จั ย สํ า คั ญที่ จะทํ า ให ส มาชิก พรรคได รั บการ
เลือกตั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสถานการณปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ชนชั้นแรงงานรูสึกวาไมไดรับ
ความสําคัญจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จึงไดเริ่มมีการรวมกลุมกันนอกระบบพรรคการเมืองและ
พัฒนาขึ้นในเวลาตอมา
ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะของพรรคการเมื อ งทั้ ง 2 ช ว งระยะเวลาที่ ก ล า วมา สรุ ป ได ว า โดยทั่ ว ไป
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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ชื่อ เสีย ง ผู มี ฐานะดี และมี ศักยภาพในการสนั บสนุ น ด า นการเงิ น แก พรรคการเมื อ งเพื่ อ ใช จา ยในการ
เลือกตั้ง อีกทั้งในดานการบริหารเนนการรวมอํานาจไวที่ผูนําหรือกลุมผูนําพรรคเปนหลัก23
ระยะที่ 3การเกิดขึ้นและเติบโตของพรรคองคกรนอกรัฐสภา
นับตั้ง แตปลายศตวรรษที่ 19 อันเปนระยะที่พรรคการเมื องได พัฒนาไปสูอ งคกรนอกรัฐสภา
(extra-parliamentary) แกนนํ า ในการจั ด ตั้ ง พรรคเปลี่ ย นจากนั ก การเมื อ งหรื อ สมาชิ ก รั ฐ สภาที่ มี
ชื่อเสียงมาเปนนักจัดองคกรพรรค (political organizers) โดยกลุมบุคคลที่ไมใชสมาชิกรัฐสภาที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากชนชั้นแรงงานเปนสําคัญ ในการมุงเนนแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับรูปแบบการดําเนินงานของพรรคในชวงเวลานี้ มักเปนการขอรับการสนับสนุนจากกลุม
หรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งและชักชวนเขามาเปนสมาชิกอยางกวางขวาง มีการสรางระบบการจัดเก็บคา
บํารุงพรรคจากสมาชิกทําใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของพรรคการเมืองมากขึ้น โดย
พรรคการเมื อ งที่ เกิ ด ขึ้น นี้ ถือ เปน พรรคที่ มี ระเบีย บวิ นั ย และได รั บการสนั บ สนุ น จากมวลชนมาก ซึ่ ง
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
ช ว งเวลาระหว า งสงครามโลกครั้ ง ที่ 1-2 ราวทศวรรษ 1890-1910 ได นํ า ไปสู ร ะบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการที่ดํ าเนิน งานโดยพรรคคอมมิวนิสต (communist party) อัน เปนลัทธิทาง
การเมืองที่ทรงพลังและแพรหลายอยางมากในยุโรปตะวันออกในเวลานั้น ทั้งยังกลายเปนแหลงที่มา
ของอํานาจที่สําคัญในฐานะที่เปนทั้งกองทัพและศาสนา ซึ่งยึดถือความจงรักภักดีและมีวินัยของสมาชิกที่
มีตอ พรรคเปน สําคั ญ โดยได รับอิ ท ธิ พลมาจากการจัดองค การพรรคบอลเชวิ ค แหง สหภาพโซเวี ย ต
(Russian Social Democratic Labour Party - Bolsheviks)รวมไปถึงพรรคคอมมิวนิสตจีน(China
Communist Party)ที่ไดกอใหเกิดการปฎิวัติชาวนาที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก24
23

.โกสินทร วงศสุรวัฒน และ นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ),พรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,2521), หนา 4 และ วิทยา นภาศิริกลุ กิจ และ สุรพล ราชมัณฑารักษ,อางแลว,หนา 41.
24
รานา มิตเตอร (เขียน) กิตติพงศ สนธิสัมพันธ (แปล), จีนสมัยใหม : ความรูฉบับพกพา (Modern china),(กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพโอเพนเวิลดส (openworlds),2554),หนา 73.
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ดังเห็นไดวา ไมเพียงการจายคาบํารุงพรรคเทานั้น แตสมาชิกยังตองทํางานอยางเสียสละ และ
รวมกิจกรรมตามกฎขอบังคับของพรรค รวมไปถึงภารกิจในการปฏิวัติซึ่งถือวาเปนหนาที่ของพรรคดวย
ในดานสมาชิกที่เขารวมพรรคนั้นโดยสวนใหญมาจากที่ทํางาน เชน โรงงาน ขาราชการ มหาวิทยาลัย
และโรงเรียน โดยจะมีการประชุมรวมกันเสมอ นอกจากนั้ นยังถือ วาพรรคเปน หัวใจสําคัญของระบบ
การเมือง
ภาพที่ 1.1 แสดงสมาชิกพรรคคนสําคัญและกิจกรรมของพรรคบอลเชวิคแหงสหภาพโซเวียต25

อยางไรก็ดี การเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสตทําใหพรรคการเมืองไดพัฒนามาถึงจุดสูงสุดในดาน
การพัฒนาทางการเมืองของยุคนั้น และเปนตัวกระตุนใหกลุมหรือพรรคการเมืองอื่นๆ เชน พรรคสังคม
นิยม พรรคเสรีนิยม ไดหันมาปรับปรุงองคกรพรรคของตนเอง และขอรับการสนับสนุนจากมวลชนมาก
ขึ้น รวมไปถึงการใชมาตรการตอบโตของกลุมศาสนาคริสตคาทอลิคที่ไดหันมารวมมือกันจัดตั้งพรรคคา
ทอลิค (Catholic Party) ขึ้น เพื่อรองขอการสนับสนุนจากประชาชนในการตอตานพรรคสังคมนิยมและ
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
ระดมมวลชนตอสูเพื่อกอบกูอิสรภาพ รวบรวมชนเผา ชาติพันธุและศาสนาตางๆ เขาดวยกัน เชน พรรค
คองเกรสในอินเดีย (The Nationalist Congress Party :NCP)
ประการที่สอง คือ พรรคการเมืองในประเทศตะวันตกและประเทศที่เปนอุตสาหกรรมกาวหนา
เชน ญี่ปุน ไดมีลักษณะพรรคการเมืองที่มุงไปสูการเปนพรรคการเมืองที่มีความเปนพรรคปฏิบัติการ
(pragmatic) ซึ่งปรับอุดมการณของพรรคใหเขากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น โดยมี
เปาหมายที่จะไดรับเลือกตั้งใหไดมากที่สุด
ลักษณะเช น นี้ เป น ผลมาจากความก า วหน า ทางอุ ต สาหกรรมได แบ ง ผู ค นออกเปน กลุม ตา งๆ
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

ระยะที่ 6 การพัฒนาพรรคการเมืองไปสูสถาบันที่พัฒนาแลว
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 ตองมีการจัดองคกรและโครงสรางใหเหมาะสมเพื่อ
การทํ า หน า ที่ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต ลั ก ษณะของการมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว
(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/nationalwomans-party/
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คําถามทายบทที่ 1
(1) ใหสรุปความหมายของพรรคการเมืองและลักษณะของความเปนพรรคการเมืองที่แทจริง
โดยสังเขป
(2) วิวฒ
ั นาการของพรรคการเมืองในแตละยุคสมัย มีลักษณะแตกตางกันอยางไร จงอธิบาย

มา

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.1htm
 ”Book ReviewsPerspectives on PoliticalParties :ClassicReadings.“ Retrieved from
URLhttp://www.deepdyve.com/lp/sage/book-review-perspectives -on-politicalparties-classic-readings-oIR4ogt2ex?AutoClickRent=true
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บทที่ 2
การเกิดขึ้นของพรรคการเมือง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในแตละรูปแบบ
(2) เพื่อเขาใจปจจัยที่นําไปสูการลมสลายของพรรคการเมือง

po01
[Type the company name]

2.1 ทฤษฎีการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง
โจเซฟ ลาพาลอมบารา (Joseph Lapalombara) และ ไมรอน ไวเนอร (Myron Weiner)27
ศาสตราจารย ด า นรั ฐ ศาสตร ช าวอเมริ กั น ได เ สนอแนวทางการศึ ก ษาในการอธิ บ ายถึ ง กํ า เนิ ด ของ
พรรคการเมือง ไว 3 ทฤษฎี ที่ไดรับการอางอิงอยางกวางขวางไดแก
(1) ทฤษฎี สถาบัน (Institutional Theories) เปน ทฤษฎี ที่ อ ธิ บายว า กํา เนิ ด ของพรรค
การเมืองในยุคแรกนั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวในรูปของสโมสรและกลุมของฝายคานในรัฐสภา ซึ่งตอมาได
พัฒนาเปนพรรคการเมืองที่มีโครงสรา งเขมแข็งขึ้น ตามทฤษฎี นี้ใชไดดี กับการอธิบายการกอ รางที่
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
กํา เนิ ด พรรคการเมื อ งว า เกิด จากวิ กฤติการณที่ เกิ ด ขึ้น ในสถานการณต า งๆ ตามประวั ติศาสตร ซึ่ ง
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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รวมไปถึง วิกฤตดา นการมีสวนรวม (political participation) วิกฤตดา นการกระจายทรัพยากร
(distribution of resources) และวิกฤตที่รัฐ เขาแทรกแซงสังคม (state penetration of society)
(3) ทฤษฎีกระบวนการสรางความทันสมัย (Modernization Theories) แนวคิดนี้ไดรับอิทธิพล
จากแนวทางโครงสรางหนาที่นิยมโดยการนําเสนอวาในความเปนจริงแลวพรรคการเมืองจะไมเกิดขึ้นได
จนกระทั่งกระบวนการทําใหเปนสมัยใหมจะเกิดขึ้นกอน ทั้งนี้ความทันสมัยหรือการทําใหเปนสมัยใหม
รวมไปถึงปจจัยตางๆ อาทิ ตลาดเศรษฐกิจ ชนชั้นผูประกอบการ การพัฒนาทางการสื่อสารและการ
ขนสงการเพิ่มขึ้นของการศึกษาและการทําใหเปนเมือง 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
Joseph Lapalombara
ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรและการจัดการที่มหาวิทยาลัยเยล (Yale University)
สหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณในการศึกษาวิจัยประเด็นดานความสัมพันธระหวาง
นโยบายสาธารณะ องคกรขามชาติและการลงทุนในประเทศดอยพัฒนา โดยมี
ผลงานตี พิ ม พ ทั้ ง ในอเมริ ก าและอิ ต าลี ตั ว อย า งเช น Politics Within Nations
(1974) Multinational Corporations and Developing Countries (1981) และ
Stati uniti? Italia e USA a confronto (2009) เปนตน

28

“Joseph Lapalombara”, Retrieved from URL http://politicalscience.yale.edu/people/joseph-lapalombara
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2.2 รูปแบบการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง
กลุมที่ 1 การเกิดขึ้นตามสถานะของสมาชิกพรรค
(1) การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา
การกอตั้งพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา (Parliamentary Origins of Parties) โดยเริ่มตน
จากการที่บรรดาสมาชิกรัฐสภามีความจําเปนที่จะตองปรึกษาหารือและวางแผนรวมกันในการทําหนาที่ของ
สมาชิก โดยในระยะแรกไดขยายสมาชิกเฉพาะสมาชิกรัฐสภากอน เพื่อสรางอํานาจตอรองในการปฏิบัติ
หนาที่ในรัฐสภา ประกอบกับผลสืบเนื่องมาจากการขยายจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากขึ้น ทํา
ให กลุ ม สมาชิก สภาผู แทนราษฎรซึ่ง อยู ในรัฐ สภา จึ ง จํ า เปน ตอ งมี การรวมตัว กั น เพื่ อ สนั บ สนุ น หรื อ
ชวยเหลือกันในการเลือกตั้ง เพื่อที่จะไดรับเลือกตั้งกลับเขามาสูรัฐสภาใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได จนใน
ที่สุดเมื่อกลุมมีจํานวนสมาชิกมากขึ้น ก็ไดพัฒนาเปนรูปพรรคการเมืองในที่สุด
มอริส ดูแวรแยร (Maurice Duverger)29 เชื่อวาพรรคการเมืองเริ่มตนในรัฐสภาโดยบรรดา
ผูแทนราษฎรไดมีการรวบรวมกันเปนกลุมในสภากอน ซึ่งโดยทั่วไปมักเปนการรวมกลุมโดยการยึดถือ
เอามาตุภูมิหรือถิ่นฐานเดิมแหงเดียวกันเปนหลักในการรวมกลุม โดยผูแทนเหลานี้ไดมีโอกาสพบปะ
พู ด คุ ย กั น จนกลายเป น พวกที่ มี ค วามเห็ น คล า ยคลึง กั น ก อ นที่ จะเปน การรวมกั น โดยยึ ด อุ ด มการณ
จากนั้นจึงรวมเอาแนวความคิดที่เหมือนกันของสมาชิกรัฐสภา จัดตั้งเปนกลุมในสภา เชน กลุมซาย
กลุมกลาง กลุมขวา และกลุมอิสระ เปนตน โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมตน
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
ไดรวมกันเชารานกาแฟเปนที่ชุมนุมกันและจัดใหมีการประชุมในเพื่อตอสูในสภาเพื่อรักษาผลประโยชน
ของทองถิ่น และปญหานโยบายพื้นฐานของชาติเปนประจํา

29

โกสินทร 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.
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จากนั้น ในเวลาตอ มาเมื่ อมี การยา ยที่ ตั้ง รัฐสภาจากพระราชวังแวรซายสไปยัง กรุงปารีส โดย
สมาชิกกลุมนี้ไดไปเชาโรงอาหารของสํานักนางชีเปนที่ ทําการ และไดพัฒนากลายเปนกลุม จาโคแบง
(JacobinsClub)ซึซึ่งถือเปนสมาคมทางการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส และดวยขบวนการ
เดียวกันนี้ไดกอใหเกิดกลุม จิรองแดง (Girondins Club)ที่มีชื่อเสียงในเวลาตอมา
ในกรณีของประเทศอังกฤษ ก็มีการจัดตั้งสโมสรการเมืองและกลุมพวกขุนนางเกิดขึ้นมากมายใน
ศตวรรษที่ 19 พรรคอนุรักษนิยม (The Conservative Party) ซึ่งเปนนพรรคการเมื
พรรคการเมืองที่มีความเปนมา
ยาวนาน เปนอีกหนึ่งตัวอยางสําคัญของการเกิดพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา โดยเริ่มจากการกอ
ตัวเปน “กลุมทอรี (Tory)”30 ซึ่งเปนกลุมการเมืองฝายขวาในรัฐสภาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จนถึงทศวรรษ
ที่ 1870 เมื่อมีการจัดตั้งพรรคอนุรักษนิยมขึ้นนอัอันเนื่องมาจากการขยายสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับเพื่อให
บรรลุเปาหมายในการเขามาเปนสมาชิกรัฐสภาและมีจํานวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือสามารถกดดัน
ใหรัฐบาลรับนโยบายหรือความเห็นชอบไปปฏิบัติ จึงจําเปนที่พรรคการเมืองตองหาความสนับสนุนจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีจํานวนมากขึ้น เพื่อใหสมาชิกของพรรคไดรับการเลือกตั้งเขามามากที่สุด
พัฒนาการตอมาของพรรคการเมืองแบบนี้จึงขยายโครงสรางออกไปนอกรัฐสภามากยิ่งขึ้นจนนําไปสูการ
ตั้งสาขาพรรคตามทองถิ่นหรือเขตเลือกตั้งตางๆ31
ภาพที่ 2.1แสดงอาคารที
แสดงอาคารที่ตั้งและบรรยากาศในสมาคมจาโคแบง (Jacobin Club)ประเทศฝรั
ประเทศฝรั่งเศส32

30

คําวา ทอรี (Tory) เปนคําที่ใชในสองความหมาย ความหมายแรก เปนชื่อเรียกพรรคอนุรักษนิยม (conservative party)
อยางสั้นๆ ในหนาหนังสือพิมพ โดยมีที่มาจากชื่อพรรคฝายขวาที่มีมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จนถึงทศวรรษที่ 1830 ซึ่งมี การจัดตั้งพรรค
อนุรักษนิยม สวนความหมายที่สองนั้น เปนการวิจารณลักษณะของความเปนฝายขวา ที่มีลักษณะของการอนุรักษความเหลื่อมล้ําและ
ประเพณีนิยม เพราะเชื่อวาจะทําใหสังคมมีระเบีบียบ อางใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,ประชาธิ
พล
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ
กฤษ,(กรุงเทพฯ:ศูนย
ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),หน
หนา 159.
31
เรื่องเดียวกัน,หนา 158-159.
32
”Closure
Closure of the Jacobin club, 1794,“ Retrieved from URL http://www.cla.calpoly.edu/~lcall//111week_five.html
และ ”Political Parties of the French Revolution“,
Revolution Retrieved from URL http://napoleonstark.wordpress.com/political
http://napoleonstark.wordpress.com/politicalparties-of-the-French-revolution.
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กรณีของประเทศไทยนั้น พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นในอดีต (พ.ศ. 2498-2514) เชนในกรณีของ
พรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพรรค
สหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ลวนแตเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะหนาโดยเปนการรวบรวมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาดวยกันและจดทะเบียนเปนพรรคการเมือง
ซึ่งพรรคเหลานี้ถือเปนพรรคที่เกิดขึ้นภายในรัฐสภาและเปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีความใกลชิดกัน ที่
มีมูลเหตุจูงใจจากเปาหมายในการรวมพลังเพื่อตอรองผลประโยชน การสรางความชอบธรรมในการ
ปกครองหรือเพื่อใหมีความชอบธรรมในการปกครองหรือในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งพรรคการเมืองสวน
ใหญที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไมมีฐานสนับสนุนจากประชาชนและไมมีสาขาพรรคที่ใกลชิดกับมวลชน33
(2) การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองโดยการรวมตัวของกลุมบุคคลนอกรัฐสภา
พรรคการเมืองโดยการรวมตัวของบุคคลนอกรัฐสภา(Extra-Parliamentary Origins of
Parties) มักมีลักษณะคลายกับรูปแบบพรรคการเมืองที่มีโครงสรางโดยออม (indirect structure) อัน
เป น พรรคการเมื อ งที่ ส มาชิ ก ไม ไ ด รวมตั ว กั น เพื่ อ เป น สมาชิก หรื อ จั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งโดยตรง แต
ประกอบขึ้นโดยองคกร สมาคมหรือกลุมตางๆ โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ34 ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นใน
ประเทศตางๆ ไดแก
(1) พรรคสังคมนิยม (Socialist Parties) สว นสําคัญของพรรค ไดแก สหภาพแรงงาน
สมาคมสงเคราะหแรงงาน พรรคนี้จะอยูในฐานะประชาคมของชนชั้นในสังคมชนชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะชนชั้น
ผูใชแรงงาน เชน พรรคแรงงานอังกฤษ และพรรคแรงงานเบลเยี่ยม เปนตนตัวอยา งพรรคแรงงาน
อังกฤษ (Labor Party) ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของสหภาพแรงงาน มติใหจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งขึ้นเพื่อสงตัวแทนเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งสมาคมเฟเบียน
(Fabian Society) ซึ่ง เปน องค กรที่ ทํ า หน า ที่ เปน ปากเปน เสีย งคุ ม ครองผลประโยชน ให กับชนชั้น
กรรมาชีพโดยตรง ก็มีสวนรวมในการจัดตั้งพรรคแรงงานโดยชวยเผยแพรปรัชญาในทางสังคมนิยมให
พรรคแรงงาน
(2) พรรคคาทอลิค (Catholic Parties) องคการศาสนาก็มีสวนสําคัญในการจัดตั้งพรรค
การเมืองในหลายประเทศ เชน พรรคอนุรักษนิยมคาทอลิก (Catholic Conservative Party) เพื่อ
ตอตานการริดรอนอํานาจทางการศึกษาที่พวกพระสงฆมีอยูในประเทศเบลเยี่ยม รวมทั้งพรรคคริสเตียน
33

พรศักดิ์ ผองแผว,รัฐบาลผสม,(กรุงเทพฯ:สถาบันวิถีไทย สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย,2544),หนา 83-84.
โกสินทร วงศสุรวัฒน และ นรนิติ เศรษฐบุตร,อางแลว หนา 9 วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว
หนา 49-52 และ สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร.(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550),หนา 181.
34
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ประชาธิปไตย (Christian Democratic Party) ในอิตาลีที่อาศัยความคิดทางศาสนาเปนอุดมการณ เปน
ตน
(3) พรรคชาวไรชาวนา (Agrarian Parties) เกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาสหพันธและ
สหภาพชาวนาชาวไร ซึ่งเปนผูใชแรงงานดานเกษตรกรรมเชนเดียวกับการรวมตัวกันของกรรกรในพรรค
แรงงาน แต ก ารรวมตั ว เป น พรรคการเมื อ งของเกษตรกรเหล า นี้ ไ ม เ ข ม แข็ ง เหมื อ นกรรมกรใน
ภาคอุตสาหกรรม เชน The Bulgarian Agrarian Party และ The Australian Country Party เปน
ตน
(4) พรรคชาตินิยม (The nationalist parties)กําเนิดจากการกอตัวของขบวนการชาตินิยม
เพื่อตอสูจักรวรรดินิยม เปนผลใหมีการเกิดพรรคการเมืองแนวทางชาตินิยมขึ้นมา ภารกิจสําคัญของ
พรรคก็คือ ระดมพลเมืองใหสนับสนุนการตอสูและตอตานเจาของอาณานิคม เพื่อความเปนเอกราชใน
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
กลุมที่ 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
35

พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 165.
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มุงเนนการสรางฐานจากสมาชิกที่เปนประชาชนทั่วไปเพื่อเปาหมายในการสนับสนุนพรรคมากนัก เพราะ
ตางมีเงินทุนและชื่อเสียงดีอยูแลวแตก็มีแนวโนมที่จะเกิดความแตกแยกภายในพรรคการเมืองไดงาย
ตัวอยางพรรคการเมืองในรูปแบบนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน พรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista
Party) ซึ่งถือเปนองคกรการเมืองแรกของประเทศฟลิปปนสภายใตระบอบอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ.1989 โดยได รับ การกลา วถึ ง ว า พรรคได ถูก ใช เปน เครื่อ งมื อ การแสวงหาผลประโยชน ของ
ครอบครัวชนชั้นนํา จึงมีความเปราะบางตอความแตกแยกโดยการดําเนินการของพรรคสิ้นสุดลงหลังการ
พายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤษภาคมป ค.ศ. 1992 โดยไดคะแนนเสียงเพียงรอยละ
3.436 เปนตน
(2) การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางเศรษฐกิจ
การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางเศรษฐกิจมักจะเปนพรรคที่มีเจาของซึ่งเปนนายทุน
เปนกลุมคนจํา นวนไมมาก ซึ่งโดยทั่วไปมักมีเปาหมายเพื่ อใชอํานาจทางการเมืองในการปกปองหรือ
แสวงหาผลประโยชนที่เกี่ยวของกับกลุมของตนเอง และอาจพบลักษณะของการใชเงินจํานวนมากในการ
ลงทุนเพื่อแสวงหาการยอมรับจากประชาชน
ในกรณีของไทยนั้น ตัวอยางพรรคการเมืองไทยที่กลุมผูนําทางเศรษฐกิจมีบทบาทในการกอตั้ง
พรรคการเมือง ไดแก พรรคชาติไทย โดย “กลุมซอยราชครู” ซึ่งเปนเครือขายทหาร-นักธุรกิจที่กลาวได
วาในชวงป พ.ศ. 2490-2500 กลุมซอยราชครู เปนกลุมที่มีอํานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจสูงมาก
ธุรกิจของกลุม นี้ เชน บริษัท ศรีอ ยุธยาประกัน ภัย บริษัทประกันชีวิ ตศรีอ ยุ ธยา บริษัท ทหารสามั ค คี
บริษัทสงเสริม เศรษฐกิจแหง ชาติ บริษัทประมงไทย ไทยเดินเรือทะเล รวมทั้งกลุมยั งใหการอุปถัม ภ
ธุรกิจจํานวนมาก ไดแก ธนาคารกรุงเทพ บริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตบูรพา และ
บริษัทเอเซียทรัสต เปนตน37
ในเวลาตอมาบทบาทของกลุมผูนําทางเศรษฐกิจของไทยในการดําเนินกิจกรรมพรรคการเมือง
กลับมามีความโดดเดนอีกครั้งจากการเกิดขึ้นและเติบโตอยางมากของพรรคไทยรักไทย อันเปนผลมาจาก
พลังของทุนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ซึ่งมีกลุมทุนขนาดใหญจํานวนมากใหการ
สนับสนุนทั้งในฐานะผูบริจาคเงินใหแกพรรคและการเปนผูบริหารพรรค โดยกลุมทุนเหลานี้มีทั้งกลุม
36

ไมเคิล ลีเฟอร (เขียน) จุฬาพร เอื้อรักสกุล (แปล-เรียบเรียง) พรรณงาม เงาธรรมสาร (บรรณาธิการ),พจนานุกรมการเมือง
สมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต,(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2548),หนา 392-393.
37
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร (บรรณาธิการ),จิตสํานึกและอุดมการณของขบวนการ
ประชาธิปไตยรวมสมัย,(กรุงเทพฯ:ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539),หนา 28-29
และ นรนิติ เศรษฐบุตร,กลุมราชครูในการเมืองไทย,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2542).
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ธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคม กลุมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ธุรกิจสายการบิน ธนาคาร กลุมบริษัท
กอสราง และกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนตน
คุณลักษณะของพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทางเศรษฐกิจของไทยนั้น นอกจากการมุงเนนสราง
ภาพลักษณที่ดีของผูนําพรรคในสายตาของประชาชนแลว ยังมีการเสนอนโยบายที่ชัดเจนซึ่งนโยบายมี
เปาหมายจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหพรรคการเมืองไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง และพยายามสราง
ภาพว า เปน ตัว แทนของกลุม ตา งๆ ที่ ห ลากหลายในสัง คม โดยใชยุ ท ธศาสตรการวิ จัย แสวงหาความ
ตองการของประชาชน เพื่อนําไปพัฒนาเปนนโยบายที่ใชหาเสียงรวมไปถึงความโดดเดนที่สําคัญคือการมี
ระบบการสื่อสารกับประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีศักยภาพในการลงทุน
งบประมาณดานการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไดเปนจํานวนมาก38
(3) การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทองถิ่น
การกอตั้งพรรคการเมืองโดยกลุมผูนําทองถิ่นนั้น เปนการกอตั้งพรรคที่เริ่มตนดวยการสนับสนุน
จากสมาชิกที่มีอุดมการณหรือเปาหมายรวมกันในทองถิ่นหรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน หรือ
อัตลักษณบางประการรวมกัน ตัวอยางของการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในรูปแบบนี้มีอยูในหลาย
ประเทศ อาทิ พรรคเชื้อสายดยะกของซาราวัก (Parti Bangsa Dyak Sarawak) ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
เปนองคกรการเมือ งที่มี ชุม ชนชนเผ าเปน ฐานสนั บสนุ นในการแสวงหาผลักดัน ผลประโยชนของชาว
“ดยะก” ในรัฐซาราวัก เกาะเบอรเนียวทางภาคเหนือของมาเลเซีย โดยถือไดวาเปนกลุมชาวพื้นเมืองที่
ใหญ ที่สุด และมีอิท ธิพลทางการเมื องตั้งแตกลางทศวรรษ 1960 และไดผ ลักดั นให มีการจัด ตั้งพรรค
การเมืองขึ้นในป ค.ศ. 1983 39
นอกจากนี้ แ ล ว ในสหรั ฐ อเมริ ก ายั ง มี ตั ว อย า งของพรรคการเมื อ งระดั บ ภู มิ ภ าค (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

38

สิริพรรณ นกสวน ใน เอก ตั้งทรัพยวั ฒนา และ พฤทธิ ส าน ชุม พล,ม.ร.ว.(บรรณาธิ การ),คํ าและความคิ ดในรัฐศาสตร
รวมสมัย (Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550),หนา 264270.
39
ไมเคิล ลีเฟอร (เขียน) จุฬาพร เอื้อรักสกุล (แปล-เรียบเรียง) พรรณงาม เงาธรรมสาร (บรรณาธิการ),อางแลว หนา 365366.

21

ในกรณีของไทยนั้น แมการกอตั้งพรรคการเมืองอาจจะไมใชการรวมกลุมกันของกลุมผูนําทองถิ่น
ที่มีเปาหมายในการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองโดยตรง แตกลุมผูนําทองถิ่นหรือในระดับภูมิภาคมีบทบาท
โดยตรงและสะสมบารมีของตนเองใหมีความเขมแข็งมากขึ้นในการสรางอํานาจตอรองในพรรคการเมือง
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

40

สิริพรรณ นกสวน,อางแลวหนา 249-250, และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน 262-261Siripan 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
ปจจัยหรือเงื่อนไขที่นําไปสูการลมสลายของพรรคการเมืองมีดังตอไปนี42้
(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
เนื่ องจากความสั มพั นธ รูปแบบนี้ ส งผลให ภายในพรรคประกอบด วยกลุ มการเมื องย อยตา งๆ มากมาย
สามารถประสานความรวมมื อและเชื่อมโยงกันได บนฐานของผลประโยชนและป จจัยดานผูนําเปนหลัก
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
เหตุผลเพื่อนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 กลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง จึงทําใหรัฐธรรมนูญ

42

สิงหทอง บัวชุม,การเกิดขึ้นและการลมสลายของพรรคการเมืองไทยพ.ศ. 2475-2547,วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต,
(รัฐศาสตร)คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550.
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แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ถูกยกเลิกและสงผลใหพรรคการเมืองในขณะนั้น ซึ่งมีจํานวน 10 พรรค
ถูกยุบเลิกโดยคําสั่งของคณะรัฐประหาร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 249443
อย า งไรก็ดี การสิ้น สภาพของพรรคการเมือ งไทยโดยเงื ่อ นไขทางกฎหมาย ดัง เชน ตัว อยา ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นั้นเกิดขึ้นไดใน 3 แนวทาง44 ไดแก
(1) การยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 91 พรรคการเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(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 ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(2.3) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(2.4) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรหรือ
ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

43

ปญญา อุดชาชน และ วุฒิเลิศ เทวกุล,รายงานการวิจัย เรื่อง อํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง :
กรณีศึกษาประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2547),
หนา 46.
44
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หมวด 4 การสิ้นสภาพ การเลิกและการยุบพรรค
การเมือง
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(2.5)กระทําการฝาฝนเงื่อนไขตางๆ เชน ในเรื่องการรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยเขาเปนสมาชิก
หรือดํารงตําแหนงใด ๆในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนของ
พรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหา
เปนสมาชิกวุฒิสภาและรับบริจาคเงินโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนตน
(3)การเลิกพรรคการเมือง เนื่องจากการควบรวมกับพรรคการเมืองอื่นๆ อาจจําแนกได 2
เงื่อนไข ไดแก
(3.1) การรวมพรรคการเมืองหลายพรรคเขาดวยกัน เพื่อรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ซึ่ง
เปนเหตุใหพรรคการเมืองที่เขามารวมกันตองเลิกไป
(3.2) การรวมพรรคการเมืองเขากับพรรคการเมืองอื่นที่เปนพรรคการเมืองหลัก ซึ่งทําใหพรรค
การเมืองที่เขามารวมกับพรรคการเมืองหลักตองเลิกไป โดยพรรคการเมืองหลักยังคงมีสภาพความเปน
พรรคการเมืองอยู45
ทั้ง นี้ ผลจากการยุบพรรคการเมือ งของไทยในชวง พ.ศ.2549-2550 นั้ น ณรงคเดช สรุ
โฆษิต ไดตั้งขอสังเกตวาการยุบพรรคการเมืองอาจสรางปญหาในระบบพรรคการเมืองในหลายๆ ดาน
อาทิเชน การลดทอนความหลากหลายทางการเมือง การปดกั้นโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในฐานะผู สมั ครรับเลือ กตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เพราะรัฐธรรมนูญมี
เงื่อนไขบังคับใหผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง ตลอดจนเปนการทําลาย
ตัวกลางเชื่อมโยงระหวางรัฐกับประชาชนอันเปน หนาที่สําคัญของพรรคการเมื อง รวมทั้งยัง ทําลาย
โอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสูการเปนสถาบันในระบบการเมือง เปนชนวนบมเพาะปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทยในระยะที่ผานมาใหลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น ซึ่งไดมีขอเสนอแนะ
วาควรมีการตีความและใชบังคับกฎหมายใหสอดคลองกับหลักนิติรัฐ-หลักนิติธรรมและหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ทั้งยังควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
46

45

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หมวด 5 การควบรวม
พรรคการเมือง และ มานิตย จุมปา, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) เรื่อง 13 พรรคการเมือง, (กรุงเทพฯ
: องคการคาของคุรุสภา, 2544).
46
ณรงคเดช สรุโฆษิต,แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา,2554).
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ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอยางกรณีการยุบพรรคการเมืองของไทย โดยคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
ระหวาง พ.ศ.2550-2551
วันวินิจฉัยคดี
พรรคการเมือง
30 พฤษภาคม 2550 พรรคไทยรักไทย
พรรคพัฒนาชาติไทย
พรรคแผนดินไทย
พรรคประชาธิปไตย
กาวหนา
2 ธันวาคม 2551
พรรคชาติไทย
พรรคมัชฌิมาธิปไตย
พรรคพลังประชาชน

ขอกลาวหา
กระทําความผิดตามมาตรา
66 ของ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541

บทลงโทษ
ยุบพรรคและใหเพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรค มี
กําหนด 5 ป

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

26

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
 “The History OfPolitical Parties”.Retrieved from URL http://americanhistory.

about.com/od/political parties/The_History_of_Political_Parties.htm
 “Essays on Political Parties Of The 1700's And 1800's”.Retrieved from
URLhttp://www.cyberessays.com/lists/political-parties-of-the-1700's-and-1800's/
 สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ .คํ า วิ นิ จ ฉั ย คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 3-5/2550 เรื่ อ ง
อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทยและพรรคไทยรัก
ไทยพร อ มความเห็ น ในการวิ นิ จ ฉั ย คดี ส ว นตนของตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ .กรุ ง เทพฯ :
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บทที่ 3
โครงสรางและการจัดองคกรของพรรคการเมือง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงโครงสรางและรูปแบบการจัดองคกรของพรรคการเมือง
(2) เพื่อเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของโครงสรางภายในพรรคการเมืองในดานตางๆ

po01
[Type the company name]

3.1 โครงสรางและปจจัยในการกําหนดรูปแบบและการจัดองคกรพรรคการเมือง
3.1.1 รูปแบบโครงสรางพรรคการเมือง โดยทั่วไปการศึกษาโครงสรางพรรคการเมืองมักใช
เกณฑการพิจารณาจากรูปแบบการเขารวมของสมาชิกพรรคการเมือง47 ไดแก
(1) โครงสรางโดยตรง (direct structure) หมายถึง พรรคการเมือ งที่ มีโครงสรา งหรือ
สวนประกอบอันหมายถึงสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ ไดโดยตรง กลาวคือ การเปนบุคคลทั่วไป เอกชน
หรือปจเจกบุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรคตามระเบียบและวิธีการที่พรรคการเมืองไดกําหนดไว โดย
เมื่อไดรับสถานะเปนสมาชิกพรรคแลวบุคคลนั้นมีสิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกพรรค
ลักษณะของพรรคการเมืองที่มีโครงสรางโดยตรงนี้ เปนลักษณะของพรรคการเมืองสวนใหญใน
ปจจุบัน ตัว อยางพรรคอนุรักษนิย มในอังกฤษ นั้นองคการสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้งประกอบดว ย
สมาชิกที่ลงทะเบียนประมาณ 4,000 - 6,000 คน การรับสมาชิกเปดรับจากบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและ
ชายผูซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งนั้น และเปนผูสนับสนุนวัตถุประสงคของสาขาพรรค รวมทั้งใหเงิน
สนับสนุนเปนคาสมาชิกภาพแกกองทุนของสาขา ในสวนของผูที่มิไดมีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งอาจเปน
สมาชิก ได ถา หากมี ผ ลประโยชน เกี่ย วกั บเขตเลือ กตั้ง นั้ น ๆ สว นใหญ ที่ ส มั ค รเขา เปน สมาชิก เพราะ
เห็นชอบกับวัตถุประสงคของพรรคอนุรักษนิยมมากกวาจะเปนสมาชิกที่มีบทบาทอยางจริงจังในกิจกรรม
ของพรรค48
(2) โครงสรางโดยออม (indirect structure) หมายถึง พรรคการเมืองที่มีโครงสรางหรือ
สวนประกอบอันหมายถึงสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ๆ ไดโดยทางอ อม กลาวคือ บุค คลที่ตองการเปน
สมาชิกของพรรคการเมื อ งนั้ น ๆ จะติด ตอ หรือ เปน สมาชิกของพรรคได โดยผ า นกลุม องค กร 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
47

วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน (Political Parties and Interest
Group),(กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,2544),หนา 49-50.
48
สมบูรณ สุขสําราญ,ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ,(นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกลา,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
เหลานี้ สมาชิกของพรรคที่เปนองค การหรือ สมาคมมิ ได มีบทบาทสําคั ญ แตเปน ผู ให ค วามสนับสนุ น
ทางดานการเงินเปนหลัก49
3.1.2ปจจัยในการกําหนดรูปแบบและการจัดองคกรพรรคการเมือง
3.1.2.1 ปจจัยจากสภาวะแวดลอมหรือบริบททางการเมือง50 ไดแก
(1) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ กลาวคือ ตัวแปรสําคัญที่เปนตัวกําหนดประเภทหรือรูปแบบ
ของพรรคการเมืองในสังคมใดสังคมหนึ่ง นอกจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลตอลักษณะ
ของการแขงขันกันของพรรคการเมืองซึ่งจะมีผลกระทบตอโครงสรางของพรรคการเมืองแลว ยังไดแก
ทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้น ดังจะเห็นไดวา พรรคการเมืองที่มีโครงสราง
ไม เ ป น ประชาธิ ป ไตย อาจประสบความสํ า เร็ จ ในการแข ง ขั น เลื อ กตั้ ง ได ย ากภายใต สั ง คมแบบเสรี
ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ
ตัวอยาง ในทศวรรษ ค.ศ. 1930 สหภาพฟาสซิสตแหงอังกฤษ (British Union of Fascists)
ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอันเนื่องมาจากอุดมการณและการจัดองคกรของพรรคเปนเผด็จการ
และนิยมความรุนแรง ประกอบกับผลของการที่รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องการ
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม (Public Order Act) ในป ค.ศ.1936 ที่มุงเนนควบคุมการชุมนุม
ประทวงในพื้นที่สาธารณะ
(2) ปจจัยทางประวัติศาสตร กลาวคือ พรรคการเมืองถือเปนประดิษฐกรรมของกระบวนการ
เมื อ งสมั ย ใหม ที่ จ ะต อ งมี ร ะดั บ ของความเป น สั ง คมเมื อ งและพั ฒ นาการทางด า นสื่ อ สารมวลชนที่
เหมาะสม ซึ่ง ในอดี ตนั้ น ผู นํ า ทางการเมื อ งมี ค วามตอ งการที่ จะขยายฐานสนั บสนุ น ทางการเมื อ งให
49

เรื่องเดียวกัน.50-48หนา ,
สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร(พิมพครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),หนา 180-181.
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กวางขวางยิ่งขึ้นและมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเมืองของประชาชนประกอบกับ
การแพรขยายของการขยายสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตัวอยางในยุโรปตะวันตกไดบีบบังคับใหกลุมอนุรักษ
นิยม (conservative) และกลุม เสรีนิยม (liberal)ในรัฐสภาตองจัดตั้งองคกรพรรคระดับชาติขึ้นมาเพื่อ
ขยายฐานเสีย งสนั บสนุ น จากผู อ อกเสีย งเลือ กตั้ง โดยมี วั ตถุประสงค ที่ จะแสวงหาหรือรักษาอํ า นาจ
ทางการเมือง ดังตัวอยางการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูป (Reform Act) ป ค.ศ.1867 ใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผลใหเกิดการขยายสิทธิเลือกตั้งใหแกชนชั้นแรงงานบางสวนที่นําไปสูการจัดตั้ง
สหภาพแหงชาติ (National Union) โดยเปนองคกรระดับชาติของพรรคอนุรักษนิยมในรัฐสภาที่มุง
แสวงหาเสียงสนับสนุนจากผูออกเสียงเลือกตั้ง
(3) ปจจัยจากกติกาการเลือกตั้ง กลาวไดวากติกาการเลือกตั้งกับองคกรพรรคการเมืองนั้นมี
ความสั ม พั น ธ กั น ดั ง จะเห็ น ได จ ากระบบการเลื อ กตั้ ง แบบสั ด ส ว นที่ เ ขตเลื อ กตั้ ง มี ข นาดใหญ ส ง ให
พรรคการเมืองมีแนวโนมที่จําเปนตองแสดงจุดเนนของพรรคทั้งในเชิงอุดมการณหรือนโยบายที่ชัดเจน
กวาในระบบการเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งมีขนาดเล็ก ลักษณะเชนนี้สงผลโดยตรงใหพรรคการเมืองตอง
สรางองคกรที่มีความเขมแข็ง
ในขณะที่ เขตเลือ กตั้ ง ขนาดเล็ก มั กให ค วามสํ า คั ญกั บคุ ณสมบัติเฉพาะตั ว ของผู สมั ค ร ซึ่ง นั ก
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
51

อางใน 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
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(1) พรรคที่มีฐานจากชนชั้นนํา (elite-based parties)มีมีลักษณะของการเนนที่คุณภาพของ
สมาชิกที่เปนบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งในระดับชาติและทองถิ่นมากกวาปริมาณหรือจํานวนของสมาชิกพรรค
อันมีลักษณะของโครงสรางที่ยืดหยุนและไมมุงเนนการจัดองคกรที่เขมงวดมากนัก โดยเปดโอกาสให
สมาชิกแตละคนสามารถสรางประโยชนจากการแสดงออกทางการเมืองไดโดยเสรีภาพ ทําใหภาพรวม
โดยทั่วไปของพรรคแบบนี้มีความออนแอและขาดการพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดจริง (pragmatic
pragmatic) ในดาน
การสนับสนุนทางการเงินของพรรคแบบนี้ ไดรับจากผูสนับสนุนหลักซึ่งเปนสมาชิกกพรรคที
พรรคที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเปนรูปแบบของพรรคการเมืองที่กอตั้งโดยสมาชิกรัฐสภาโดยขึ้นอยูกับชื่อเสียง
และผูบริจาคที่ใหการสนับสนุนสมาชิกผูนั้น
(2) พรรคที่มีฐานจากมวลชน (mass-based parties) มีการจัดตั้งองคกรที่เปนแบบแผน
และมีการจัดโครงสรรางที่เขมแข็งในลักษณะแบบพีระมิดที่รองรับระบบการจัดการแบบลําดับชั้น โดย
สมาชิกพรรคในรูปแบบนี้มักแสดงจุดยืนของตนเองรวมกับอุดมการณของพรรคมากกวาผูนําของพรรค
รวมทั้ ง สมาชิกของพรรคมี การตัด สินใจรว มกัน และในดา นการสนั บสนุน ทางการเงิน แกพรรคนั้น ใช
รูปแบบการจายเงิงิน คาบํารุงพรรคโดยสมาชิกพรรค ซึ่งลักษณะเชนนี้นําไปสูการมีสมาชิกเขารวมพรรค
เปนจํานวนมาก
สาระสังเขปนักคิดที่ 3.1 ประวัติและผลงานของ Maurice Duverger53

Maurice Duverger นักวิชาการทางรัฐศาสตรที่ผันตัวมาจากการเปนนัก
กฎหมายในมหาวิทยาลัยบอรคโดว (University
University of Bordeaux) ผูที่ไดสรางทฤษฎี
จนไดรับการเรียกวา "Duverger's law" ในการอธิบายความสัมพันธระหวางระบบ
การลงคะแนนแบบแบงเขตคะแนนสูงสุด (first-past-the-post)
post) กับระบบพรรค
การเมืองแบบสองพรรค ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหระบบการเมืองของฝรั่งเศส
ดานผลงานวิชาการ นอกจากหนังสือจํานวนมาก เชน Les partis politiques
(1951
1951) , Sociologie de la politique (1973)) , La République des Citoyens
(1982
1982) และ L'Europe dans tous ses États (1995) แลว เขายังไดแสดงทัศนะ
ทางการเมืองในหนังสือพิมพ Le Monde ที่มิอิทธิพลอยางสูงในฝรั่งเศส

53

http://www.denistouret.net/textes/Duverger.html
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อยางไรก็ดี รูปแบบพรรคการเมืองทั้งสองแบบนี้มีแนวโนมจะพัฒนาไปสูการเปนพรรคการเมือง
ที่ใหความสําคัญกับสิทธิเลือกตั้งและประชาธิปไตย ดังเชน พรรคที่มีฐานจากชนชั้นนํามักดําเนินกิจกรรม
กับประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะแรงงานทางการเมือง (political labor) โดยใหความสําคัญ
กั บ การเลือ กตั้ง แม ว า ผลเสี ย ที่ ตามมาคื อ การนํ า ไปสูก ารแข ง ขัน ที่ ก ระตุน ให เ กิด การปรั บองค กรให
กลายเปนพรรคที่มีฐานจากมวลชนก็ตาม
3.1.3 ลักษณะโครงสรางพื้นฐานของพรรคการเมือง
จากรูปแบบของพรรคการเมืองดังที่ไดกลาวมา สามารถจําแนกลักษณะโครงสรางพื้นฐานของ
พรรคการเมืองออกไดเปน 4 ประเภท54 กลาวคือ
(1) โครงสรางแบบคณะกรรมการ(caucus)เปนรูปแบบโครงสรางพรรคที่ประกอบดวยสมาชิก
กลุมเล็ก โดยเนนที่คุณภาพของสมาชิกในเชิงของการเปนผูมีชื่อเสียงและอิทธิพลในทองถิ่นเปนสําคัญ
ลักษณะพรรคเชนนี้มักเนนกิจกรรมทางการเมืองเพื่อหวังผลการเลือกตั้งเปนสําคัญโดยมักไมดําเนิน
กิจกรรมใดๆ นอกชวงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ตัวอยาง พรรคกาวหนาของฝรั่งเศส (Radical Party)
และพรรคแรงงานของอังกฤษ (Labour Party) ในชวงกอน ค.ศ.1918 แตเมื่อมีการขยายสิทธิเลือกตั้ง
มากขึ้นพรรคการเมืองประเภทนี้คอยๆ หมดไปหรือแปรสภาพเปนพรรคในลักษณะอื่นๆ
(2) โครงสรางแบบสาขาพรรค(branch)เปน รู ปแบบพรรคที่ เป น ผลมาจากการขยายสิท ธิ
เลือกตั้ง โดยเปนรูปแบบโครงสรางที่เนนการมีสมาชิกเปนจํานวนมาก และมีโครงสรางแบบรวมอํานาจ
เขาศูนยกลางแลวมีสาขาพรรคกระจายไปในพื้นที่ตางๆ เชิงภูมิศาสตรใหสอดคลองกับการกําหนดเขต
เลือกตั้ง ดานกิจกรรมทางการเมืองพรรคแบบนี้เนนการดําเนินงานตลอดเวลาโดยไมคํานึงวาจะเปน
ชวงเวลาของการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งในระยะเวลาอันใกลหรือไม
ตัวอยาง พรรคสังคมประชาธิปไตยของเยอรมัน (Social Democratic Party : SPD) ที่
กําหนดใหมีตัวแทนที่ไดรับเลือกผานสาขาพรรคจากภูมิภาคเพื่อเขารวมประชุมพรรคที่จัดใหมีปละ 2 ครั้ง
ทั้งยังกลาวได วาองคกรพรรคการเมืองดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับพรรคแรงงานของอัง กฤษใน
หลายๆ ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายภายในพรรค

54

สนธิ เตชานันท,อางแลว,หนา 178-180 และดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,
อางแลว หนา 56-66.
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(3) โครงสร า งแบบหน ว ยย อ ย
(cell)เป น รู ป แบบที่ คิ ด ค น โดยพรรคสั ง คมนิ ย มปฏิ วั ติ
(Revolutionary Socialist Parties) ที่ออกแบบใหพรรคมีฐานการดําเนินงานอยูในสถานที่ทํางานซึ่งอาจ
เปนแปลงเกษตรหรือโรงงาน โดยหนวยยอยหรือเซลลมีขนาดเล็กกวาสาขาพรรคดังที่ไดกลาวมาขางตน
แตมีลักษณะของการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ทั้งนี้แนวคิดพื้นฐานของโครงสรางแบบ
หนวยยอย คือ ความเชื่อว าโครงสรางทั้ง หมดจะไม ตกอยูในอั นตรายหากมีการแทรกซึม หรือทํ าลาย
หนวยยอยใดหนวยยอยหนึ่ง เนื่องจากแตละหนวยยอยในระดับเดียวกันจะไมมีการติดตอสัมพันธกันและ
ยังมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญกับชัยชนะในการเลือกตั้งรองลงมาจากการดํารงอยูของพรรค ตัวอยาง
พรรคในรูปแบบนี้ ไดแก พรรคคอมมิวนิสตในยุโรป
(4) โครงสรางแบบพลพรรค (militia)โครงสรา งพรรคแบบนี้ มี การกํา หนดระดับชั้น ในการ
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
ต า งใช แ นวทางที่ แ ตกต า งกั น ออกไปในการจั ด องค ก รพรรคของตนและพรรคเหล า นี้ ยั ง ทดลองใช
โครงสรา งใหมๆ ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติใหมๆ อยู เสมอ เพื่ อ จัด การกับแรงกดดั นทั้ งจากภายในและ
ภายนอกพรรค 5 แบบ ดังตอไปนี้
(1) พรรคที่มีผูนําครอบงํา (Dominant Leader)เปนพรรคการเมืองที่อยูภายใตการนําของ
ผู นํ า พรรคเพี ย งคนเดี ย วและผู ที่ อ ยู รายล อ ม ซึ่ง มั กเป น บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง จงรั กภั กดี ต อ ผู นํ า และใน
บางครั้ ง อาจเป น บุ ค คลที่ เ ป น แหล ง ทุ น ของพรรค ลั ก ษณะโดดเด น ของผู นํ า พรรคมั ก เป น ผู มี
ความสามารถในการแสดงสุนทรพจนหรือมีความเปนเลิศในการสรางแรงบันดาลใจในโครงการตางๆ ของ
พรรคได
นอกจากนี้ แลว พรรคอาจใชชื่อ ตามผู นํ า พรรคการเมื อ งที่ ประสบความสํา เร็จหลายพรรคใน
ระบอบประชาธิปไตยรวมสมัยมักตรงกับคําอธิบายนี้ อาทิ พรรคเสรีภาพแหงประชาชน (Il Popolo
della Libertà : PdL) ภายใตการนําของนายพลซิลวิโย เบอรลุสโคนี (Silvio Berlusconi) ประเทศอิตาลี
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ซึ่งการดําเนินงานของพรรครูปแบบนี้ หัวหนาพรรคอาจเลือกตนเองขึ้นเปนหัวหนาพรรคดวยความชอบ
ธรรมในฐานะผูกอตั้งพรรค หรืออาจไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการจากที่ประชุมพรรค แตในทางปฏิบัติ
แลวผูนําพรรคที่มีอํานาจครอบงํานี้สามารถมีอํานาจหรืออิทธิพลตอการตัดสินใจของพรรคทั้งในขณะที่
ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคอยางเปนทางการหรือในขณะที่ไมไดดํารงตําแหนงก็ตาม ซึ่งพรรคการเมือง
ในรูปแบบนี้อาจใชสาขาพรรคในทองถิ่น หรือที่ประชุม ใหญของพรรคเปนเครื่องมื อในการระดมเสีย ง
สนับสนุน แตคุณลักษณะที่สําคัญก็คือ อํานาจในการกําหนดทิศทางทางการเมืองของพรรคนั้นถูกรวม
ศูนยไวอยางเหนียวแนน
ดานการจัดองคกรของพรรคการเมืองที่มีผูนําครอบงํา มักมีความเปนสถาบันที่คอนขางออนแอ
เชนเดียวกับพรรคที่มีฐานจากชนชั้นนําที่ไดกลาวไวขางตน ซึ่งในระยะสั้นแลว การมีบุคลิกที่โดดเดนของ
ผูนํ า ที่ มี ค วามสามารถจะชว ยทํ า ให พรรคนั้ น มี ค วามโดดเดน หรือ มี สัญลักษณที่ งา ยตอ การจดจํา และ
การประชาสัมพันธ ซึ่งผูนําสามารถกําหนดทิศทางของพรรคได แตในระยะยาวแลวกลาวไดวา การขาด
โครงสรางตางๆ ในการตัดสินใจอยางเปนทางการมักนําไปสูปญหาตางๆ อาทิ การสืบทอดอํานาจและ
การกําหนดนโยบายของพรรค ซึ่งขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นอาจนําไปสูการแยกตัวออกจากพรรคมากกวา
การเกิด ฝ กฝ า ยหรือ กลุม ย อ ยภายในพรรคการเมื อ งของประเทศประชาธิ ป ไตยเกิด ใหม และประเทศ
ประชาธิปไตยที่เพิ่งฟนฟูกลับมาใหม
นอกจากนี้แลว ผูนําทางการเมืองที่มีความโดดเดนเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความ
เขมแข็งของพรรค เชนกรณีของ เนลสัน เมนเดลา (Nelson Mandela) แหงแอฟริกาใต และ คิม แด จุง
(Kim Dae-jung) อดีตผูนําเกาหลีใต56 ที่ไดรับความนิยมสูงมากนั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากความมุงมั่น
ต อ หลั ก การประชาธิ ป ไตยและการยกเลิ ก ข อ จํ า กั ด ทางการเมื อ งต า งๆ สิ่ ง เหล า นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า
ความสําเร็จทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นกอนการสรางความเปนสถาบันของพรรคการเมือง
(2) พรรคของชนชั้นสูง (Party of Notables)เมื่อพรรคการเมืองแบบประชาธิปไตยไดเติบโต
ขึ้น ในศตวรรษที่ 19 พรรคสว นใหญ มีค วามเปน สถาบัน ที่ อ อนแอซึ่ง มี ลักษณะของการมีขั้น ตอนการ
ตัดสินใจที่หลวมๆ มีความสามัคคีกันในรัฐสภาคอนขางนอยและองคกรของพรรคมีการจัดตั้งไดไมนาน
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ทําใหโดยทั่วไปมักไมมีกิจกรรมใดๆในระหวางที่วางเวนจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ พรรคการเมืองหลายพรรค
เกิดขึ้นจากแรงกดดั นภายในรัฐสภาที่ ทํา ให สมาชิกไดพัฒนาโครงสรา งตางๆ เพื่ อเชื่อ มโยงตนเองกับ
ผูสนับสนุนมากกวาการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อรองรับผูนําที่มีความโดดเดนเพียงคนเดียว
พรรคแบบนี้มักถูกครอบงําโดยกลุมผูนําจากเขตเลือกตั้งของพรรค กลุมผูนําชุมชนทองถิ่นและ
ผูบริหารพรรค โดยอํานาจมักกระจายออกไปยังกลุมผูนําพรรคระดับตางๆ ซึ่งใชกฎเกณฑหรือหลักการที่
ไมเปนทางการ เชน การใชวิธีประชุมลับเพื่อคัดเลือกผูลงสมัครรับเลือกตั้งและผูนําพรรค เปนตน ทั้งนี้
ลักษณะรวมกันของพรรคชนชั้นสูงแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม คือ การไมวิตกกังวลตอการแสดงออก
ถึง ประชาธิ ปไตยภายในพรรคและการนํ า เสนอนโยบายที่ มุ ง เน น แสวงหาความนิ ย มจากกลุม คนที่ มี
บทบาทหรื อ ตั ว แสดงที่ มี อํ า นาจในสั ง คมมากกว า การสนั บ สนุ น จากประชาชนจํ า นวนมากแบบ
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังคงดํารงรักษารูปแบบการตัดสินใจของพรรคใหอยูภายใตอํานาจของกลุมชน
ชั้นนําที่ทําหนาที่เสมือนตัวแทนพรรคในเวทีสาธารณะดวย
(3) พรรคตัวแทนปจเจกชน (Individual Representation)รูปแบบพรรคแบบนี้เกิดขึ้นในชวง
ปลายศตวรรษที่ 19 อันเปนผลมาจากความสําเร็จของพรรคสังคมนิยมที่เกิดใหมในชวงเวลานั้น ซึ่งใน
ชวงแรกถือไดวาพรรคสังคมนิยมและพรรคแรงงานเกิดขึ้นภายนอกรัฐสภา สวนหนึ่งมาจากการถูกจํากัด
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการเลือกตั้ง เมื่อเปนเชนนี้จึงมีความพยายามในการสรางองคกรถาวรขึ้นมา
เพื่อเปดรับผูสนับสนุนและจัดกิจกรรมในชวงที่ยังไมมีการเลือกตั้ง โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งองคกรที่จัดกิจกรรมนอกเหนือจากการหาเสียงเหลานี้ชวยกอใหเกิดอัตลักษณ
ทางสังคมการเมือง ที่นําไปสูการกอรูปนโยบายแหงชาติในเวลาตอมาดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
พรรคแบบนี้มีแนวโนมจะสรางองคกรที่สมาชิกแตละคนหรือกลุมมีตัวแทนในการแสดงบทบาท
เพื่อรักษาผลประโยชนใหในที่ประชุมพรรคทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ แมวาในการแสดงความคิดเห็น
หรือบทบาทในการตัดสินใจภายในพรรคอาจยังคงรวมศูนยอํานาจแตสมาชิกพรรคเหลานี้ไดถูกกําหนดให
อยูในโครงสรางพรรคที่มีลําดับชวงชั้นที่เปนทางการและมีฐานเสียงกวา งขวางครอบคลุม มากกวา ที่
เป น อยู ใ นพรรคของชนชั้ น สู ง ลั ก ษณะเหล า นี้ ส ง ผลให ใ นช ว งครึ่ ง หลั ง ของศตวรรษที่ 20 อั น เป น
ชวงเวลาที่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งเกิดใหม ทั่วโลกเริ่มมองหาตัวแบบเพื่อการสราง
ความผูกพันที่เขมแข็งระหวางผูนําทางการเมืองกับประชาชนหรือผูสนับสนุน พรรคของชนชั้นนํารวมไป
ถึงพรรคการเมืองอื่นๆ ไดยอมรับความคิดในการจัดองคกรแบบนี้โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางของตนเพื่อ
ทําใหมีความเปนทางการมากขึ้นและมีความเปนชนชั้นนํานอยลง
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(4) พรรคตัวแทนกลุมความรวมมือ (Corporatist Representation) ในชวงเวลาของการ
พัฒนาทางการเมืองศตวรรษที่ 21พรรคการเมืองจํานวนมากมีความมุงมั่นในการสถาปนาความเปน
ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง อันหมายถึง การสงเสริมโอกาสในการมีสวนรวมสําหรับสมาชิกหรือ
ผูสนับสนุนบางพรรคไดพัฒนาสิ่งที่เรียกวา “กลุมความรวมมือ (corporatist)” หรือการมุงเนนฐานที่
ระดับกลุม (group based) อันเปนรูปแบบของการมีตัวแทนในพรรค ซึ่งผูนํา ของเขตเลือกตั้งที่ มี
บทบาทโดดเดนจะไดรับสิทธิพิเศษภายในพรรคในการไดรับตําแหนงในรัฐสภาของพรรคการเมืองนั้นๆ
และทํ า หน า ที่ ผู แ ทนของกลุ ม สนั บ สนุ น ของตน ตั ว อย า งเช น พรรคแรงงานอั ง กฤษ พรรคสั ง คม
ประชาธิปไตยของประเทศสวีเดน พรรคประชาชนของประเทศออสเตรเลียและพรรคปฏิวัติสถาบันของ
ประเทศเม็กซิโก
ทั้งนี้ โดยทั่วไปพรรคการเมืองแบบกลุมบริษัทมีความเปนสถาบันที่แข็งแกรงในเรื่องของความ
จงรักภักดีตอกลุม แตในเรื่องของการระดมกําลังผูสนับสนุนนั้นอาจไมไดพัฒนาขึ้นมากนัก ขึ้นอยูกับ
พรรคการเมื อ งว า จะสามารถพึ่ ง พาความเข ม แข็ ง ขององค ก รของกลุ ม ที่ เ ป น พั น ธมิ ต รได มี เ พี ย งใด
นอกจากนี้แลว ยังกลาวไดวาการตัดสินใจในพรรคเหลานี้มีการครอบคลุมกวางขวางในแงผลประโยชน
ของกลุม แตไมใชในแงผลประโยชนหรือความตองการสวนตัว
ปจจุบัน พรรคการเมืองรูปแบบนี้เกิดขอถกถียงในเรื่องการนําวิธีสงวนตําแหนงไวใหผูลงสมัคร
รับเลือ กตั้ง ให กับกลุม คนที่แตเดิ ม ไม ค อ ยมี ตัวแทนในพรรค เชน กลุมสตรี เยาวชนและชนกลุม น อ ย
เนื่องจากการใหสิทธิพิเศษแกคนเหลานี้ตองดําเนินการไปพรอมกับการจัดการเงื่อนไขอื่นๆ ที่เคยกําหนด
ไวในการกระจายอํานาจในพรรคและมีแนวโนมอยางมากที่จะเกิดขอขัดแยงกับหลักการ “หนึ่งสมาชิก
หนึ่งเสียง” ในการเปนตัวแทนของสมาชิกแตละคน
(5) พรรคที่มีประชาธิปไตยเปนพื้นฐาน (Basis Democracy)เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นมาไมนาน
อันเปนผลมาจากขอวิจารณของกลุมนักปฏิรูปพรรคการเมืองถึงการจัดการเรื่องการมีตัวแทนทั้งที่มี
พื้นฐานจากเรื่องสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิของกลุมที่ไดผลักดันแนวทางที่องคกรพรรคใหสมาชิกหรือ
ผูสนับสนุนพรรคไดเขามามีบทบาทโดยตรงในการปรึกษาหารือและตัดสินใจที่สําคัญภายในพรรค หรือ
เรียกวา “ประชาธิปไตยที่ทุกคนไดลงมติ (plebiscitary democracy)” ซึ่งตัวแบบนี้นิยมกันมากในพรรค
แนวซายใหม (New Left) ที่เกิดขึ้นในยุโรปราวทศวรรษ 1980
โดยขอคนพบสําคัญที่เกิดขึ้นจากประสบการณของพรรคการเมืองเหลานี้ ก็คือ พรรคสามารถ
สรางความเปนสถาบันไดดีกวาที่ตั้งใจไว และทําใหไดมีการแกไขในประเด็นปญหาตางๆ เชน การสราง
กฎระเบียบใหมๆ ที่ชัดเจน การจัดใหมีการเลือกตั้งขั้นตนของพรรคเพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมใน
การลงสมั ค รรับเลือ กตั้งหรือ การลงมติของสมาชิกทั้ ง หมดเพื่ อ เลือ กหั ว หนา พรรค และการกํา หนด
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ขั้นตอนปฏิบัติใหมสําหรับการกําหนดประเด็นตางๆ ในการทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของพรรค
การเมือง เปนตน
สาระสังเขปนักคิดที่ 3.2 ประวัติและผลงานของ Susan E. Scarrow57
Susan E. Scarrow
ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยฮุสตัน (University of Houston)
สหรัฐอเมริกา เปนผูเชี่ยวชาญดานการเมืองเปรียบเทียบ 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)

ทั้ ง นี้ ในด า นมิ ติ ใ นการจั ด องค ก รพรรคการเมื อ งนั้ น โทมั ส ไมเออร ( Thomas
Meyer)58
นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน เห็นวา ประชาธิปไตยที่ทันสมัย พรรคการเมืองยอมตองเปนพรรคการเมือง
แบบที่มีประชาธิปไตยภายในพรรคดวย เพราะถามีความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองก็จะเปน
ชองทางที่จะทําใหคนในสังคมเขามาสูระบบการเมือง
ดังนั้นพรรคการเมืองจึงจําเปนตองพยายามดึงเอาคนเขามาเปนสมาชิกพรรคใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากได เพื่อ ใหสังคมเห็ นวา พรรคการเมืองนั้นมี ความชอบธรรมซึ่งแนวคิ ดเรื่องประชาธิ ปไตยภายใน
พรรคการเมือง (Intra-Party Democracy) เปนแนวคิดเชิงอุดมคติที่ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในชวง
ไมกี่ปที่ผานมา เปนคําที่มีความหมายกวางขวางและมักนําไปใชในการอธิบายถึงวิธีการตางๆ ในการ
รวบรวมสมาชิกพรรคใหเขารวมการประชุม หารือและการตัดสินใจภายในพรรค เพื่อเปนการสรางเสริม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยภายในองคกรใหดีขึ้น59
การจัดองคกรพรรคการเมืองอาจเปนไดทั้งลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการมากนัก
ดังที่เห็นไดจากความแตกตางในการจัดกิจกรรมหรือไมมีกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ยกเวนในชวงเวลา
ของการเลือกตั้ง ซึ่งในการพิจารณาถึงการจัดองคกรพรรคการเมืองอาจพิจารณาไดจากวิธีการที่พรรค
57

“Susan E. Scarrow”,Retrieved from URL http://www.uh.edu/class/political-science/faculty-andstaff/professors/scarrow/index.php
58
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา,เอกสารสรุปการบรรยายพิเศษ หัวขอ บทบาทของพรรคการเมืองแบบ
มีสมาชิกมากและความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง โดย ศาสตราจารย ดร.โทมัส ไมเออร วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2551,(
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,2551),หนา 9.
59
Susan Scarrow,Ibid.
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การเมืองเขาควบคุมการทํา หนาที่ตา งๆ ที่เกี่ย วของกับการเขามี สวนรวมของสมาชิกพรรค เชน การ
คัดเลือกผูนําพรรคและผูลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(1) การรวมศูนยอํานาจ(centralization)หมายถึง ขอบเขตซึ่งการตัดสินใจจัดทําขึ้นโดย
สมาชิกหรือกลุมผูนําเพียงกลุมเดียวหรือโดยองคกรที่ตัดสนใจเทานั้น ในพรรคการเมืองที่มีการรวมศูนย
อํานาจอยางมาก จะพบไดวา ทุกระดับของพรรคลักษณะเชนนี้ตรงขามกับพรรคการเมืองที่มีการกระจาย
อํานาจที่ คณะกรรมการบริห ารพรรคจะมีการประชุมกันไม บอ ยแตเนน ที่การประสานงานและสื่อ สาร
ระหวางกัน
(2) การครอบคลุมทุกฝาย (inclusiveness)ประเด็นเรื่องการครอบคลุมทุกฝายจะเปนตัวบงชี้วา
กลุมผูมีบทบาทในการตัดสินใจในพรรคมีขนาดใหญหรือมีจํานวนคนมากนอยเพียงใด ซึ่งพรรคการเมือง
ที่เปดโอกาสหรือพื้นที่ใหทุกกลุมสามารถเขามามีสวนรวมมากที่สุดนั้น 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
พรรคที่มีผูนําครอบงํา
(Dominant Leader)
พรรคของชนชั้นสูง
(Party of Notables)
พรรคตัวแทนของทุกคน
(Individual
Representation)
พรรคตัวแทน
กลุมความรวมมือ
(Corporatist
Representation)
พรรคที่มีประชาธิปไตย
เปนพื้นฐาน
(Basis Democracy)

การรวมศูนยอํานาจ

การครอบคลุมทุกฝาย

การสรางความเปนสถาบัน

สูง

ต่ํา

โดยทั่วไปอยูใ นระดับต่ํา

ปานกลาง
โดยมักเปนลําดับชั้น

ต่ํา

ต่ําจนถึงปานกลาง

ปานกลางจนถึงสูง

ปานกลางจนถึงสูง

ปานกลางจนถึงสูง

ปานกลางจนถึงสูง

ปานกลาง

ปานกลางจนถึงสูง

ต่ําจนถึงปานกลาง

สูง

ปานกลางจนถึงสูง

อยางไรก็ดี การจัดองคกรพรรคการเมืองนั้น ยังตองใหความสําคัญกับการแสดงบทบาทหรือ
ทําหนาที่พื้นฐานของพรรคการเมืองดังที่ ไมเคิล จี รอสกิน (Michael G.Roskin)61ศาสตราจารยทาง
รัฐศาสตร ชาวอเมริกัน ได นํ า เสนอถึง หน า ที่ ของพรรคการเมื อ งโดยเฉพาะในระบอบประชาธิ ปไตยที่
พรรคการเมืองเปนกลไกที่ทําหนาที่สําคัญในการดํารงรักษาระบบการเมือง ซึ่งในบางหนาที่นั้นก็เกิดขึ้น
โดยบังเอิญกับพรรคการเมืองหลายพรรคในประเทศที่ไมใชประชาธิปไตย โดยหนาที่สําคัญนั้น ไดแก
(1) การเปนกลไกเชื่อมประสานระหวางประชาชนกับรัฐบาล (A Bridge Between People and
Government)ในมิติของทฤษฎีระบบการเมืองนั้น กลาวไดวา พรรคการเมือง เปนองคประกอบสําคัญที่
ทําหนาที่ “นําเขา” (input) ความตองการและขอเรียกรองเขาสูระบบการเมือง ซึ่งหากปราศจากพรรค
การเมืองแลว ปจเจกบุคคลยอมตองตอสูตามลําพังหรือถูกเพิกเฉยจากรัฐบาล

60

Susan Scarrow,Ibid.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องบทบาทของพรรคการเมืองและการเปรียบเทียบบทบาทเดนที่แตกตางกันระหวางประเทศ
ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต ไดใน Michael G.Roskin [et al.],Political science : an introduction,(Upper Saddle River, N.J. :
Prentice Hall, 1997),p.204-209.
61
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(2)การรวบรวมผลประโยชน (Aggregation of Interests)พรรคการเมืองมีความสําคัญตอการ
เขามาทําหนาที่ชวยในการประนีประนอมและบรรเทาความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยการทําหนาที่รวบรวม
ผลประโยชน ที่ แตกตา งกัน ไประหวา งกลุมเหลา นั้ นใหม าอยู รว มกัน ภายใตอ งค กรขนาดใหญ ซึ่งกลุม
ผลประโยชนจะหันมาแสดงบทบาทในการผลักดันความตองการ ประสานและทํางานใหเกิดประโยชนแก
พรรคเพื่ อ เปา หมายในการได รับประโยชน อ ย า งน อ ยด า นใดด า นหนึ่ ง จากพรรคการเมื อ ง โดยเฉพาะ
การเขารวมกับพรรคการเมืองขนาดใหญ
(3) การสรางบูรณาการใหแกระบบการเมือง (Integration into political system)เมื่อกลุม
ผลประโยชนตางๆ ถูกพรรคการเมืองดึงเขาสูระบบการเมืองที่เปนอยู จุดนี้จะสงผลใหกลุมมีสวนรวมใน
การสนับสนุนระบบการเมืองโดยรวม ไมวาจะเปนทางดานปฏิบัติหรือทางดานจิตวิทยา
(4) การกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization)ในขณะที่พรรคการเมืองนําเอากลุม
ตางๆ ผนวกเขามาในสังคม พรรคการเมืองจะมีกระบวนการทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูทางการเมืองวา
จะแสดงบทบาทหรือแสดงออกทางการเมืองอยางไร ซึ่งเรียกไดวาเปนการกลอมเกลาทางการเมือ ง
รูปแบบหนึ่งนั่นเอง
(5) การระดมคะแนนของผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (Mobilization of Voters)เนื่องจาก
พรรคการเมืองตองทําการแขงขันในการหาเสียงเลือกตั้งใหผูแขงขัน ดังนั้นพรรคการเมืองตางๆ ตอง
กระตุนใหผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็คือการรณรงคใหประชาชนเหลานั้นออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง
(6) การจัดตั้งรัฐบาล (Organization of Government)พรรคการเมืองที่ไดรับชัยชนะในการ
เลือ กตั้ง ก็จะทํ า การจัด ตั้ ง รัฐ บาล ที่ จะนํ า มาซึ่ง ตํา แหน ง และอํ า นาจในการปกครองและบริ ห ารงาน
ประเทศ
สําหรับประชาธิปไตยรวมสมัยแลว โทมัส ไมเออร (Thomas Meyer) แสดงทัศนะวา การจัด
โครงสรางหรือองคกรพรรคการเมืองพรรคมีสวนสําคัญตอการแสดงบทบาท 3 ประการ62 ไดแก
(1) พรรคการเมืองเปนตัวเชื่อมระหวางประชาสังคม ระบบการเมืองและระบบการถือครอง
อํานาจ เนื่องจากพรรคการเมืองเทานั้นที่สามารถบูรณาการผลประโยชน คานิยมตางๆ ในสังคมและ
แปลงใหเปนนโยบายที่จะนําเสนอแกสังคมสวนรวม ทั้งยังสามารถผลักดันใหมีการนํานโยบายเหลานี้ไป
ปฏิบัติได
62

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา,อางแลว หนา 8-9.
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(2)พรรคการเมืองเปนศูนยกลางของประชาสังคม เนื่องจากสามารถดึงเอาคานิยมตางๆ เขามา
บูรณาการรวมกันแลวหาคําตอบใหกับวาระตางๆ ของชาติที่ไดมีการกําหนดไว
(3) พรรคการเมือ งสรา งความชอบธรรมให แกกระบวนการทางการเมื อง ดัง เห็น ไดว า หาก
พรรคการเมืองมีสมาชิกสนับสนุนมากมายก็แสดงวานโยบายที่ที่พรรคการเมืองไดนําเสนอนั้น เปนสิ่งที่
สังคมตองการ อีกทั้งในระบบการเมืองจะตองมีพรรคการเมืองหลายๆ พรรค เพื่อ ทําหนาที่เปนตัวแทน
ของผลประโยชนหรือคานิยมที่หลายหลากในสังคม
3.3 การจัดโครงสรางและองคกรพรรคการเมือง : บทเรียนจากสหราชอาณาจักร63
3.3.1 พรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party)64การจัดโครงสรางของพรรคอนุรักษนิยมนั้น
แบงออกเปน 2 สวนใหญ ไดแก
(1) โครงสรางของพรรคอนุรักษนิยมในรัฐสภา (Conservative Party in Parliament)
ประกอบด ว ยสมาชิกสภาสามั ญชนและองค กรของพรรคที่ จัด ตั้ง ขึ้น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ของพรรคภายใน
รัฐสภาโดยหัวหนาพรรคพรรคอนุรักษนิยมจะเปนบุคคลที่มีอํานาจมาก อันเปนผลมาจากการแสดงความ
รับผิดชอบและรายงานการกระทําใด ๆ ของตนตอสมาชิกของพรรคทั้งภายในและภายนอกรัฐสภา ทั้งยัง
เปนผูที่มีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดนโยบายของพรรคตอประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หนวยงานของพรรคอนุรักษนิยมในรัฐสภา เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกและเครื่องมือ
ของหัวหนาพรรค และสมาชิกชั้นนําของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หนวยงาน
เหลานี้ไดแก สํานักงานกลาง (Central Office) ซึ่งเปนเสมือนกลไกของพรรคที่หัวหนาพรรคใชควบคุม
การดําเนินงานทางการเมือง การกําหนดนโยบาย การคลัง การบริหารและการประสานงานของพรรค
ในรัฐสภากับองคการพรรคภายนอกรัฐสภาทั้ง หมด นอกจากนี้ยัง มีหน วยวิจัยของพรรคเปนที่ ระดม
นักวิชาการ และมันสมองของพรรคมาทําหนาที่ในการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และคอยเก็บวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพื่อเสนอตอหัวหนาพรรคและสมาชิกระดับแกนนํา ในการ
นํามากําหนดเปนนโยบาย แกปญหาเพื่อแสวงหาทางเลือก หรือการคัดคานนโยบายของรัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน D. Kavanagh,British Politics :Continuities and Change,(Oxford : Oxford University
Press, 1996) พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนยยโุ รปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2544) สมบูรณ สุขสําราญ,อางแลว และ สมบัติ ธํารงธัญวงศ,การเมืองอังกฤษ (พิมพครั้งที่ 2), (กรุงเทพฯ:เสมาธรรม,2544).
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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
กับองค การของพรรคระดั บชาติ องค การของพรรคสว นภูมิ ภาคในอิ ง ค แลนด (England)และเวลส
(Wales) แบงออกเปน 12 เขต ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางองคการของพรรคสวนกลางกับสวนทองถิ่นจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของพรรคภายในเขต
รับผิดชอบ ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุง
และเปนผลประโยชนแกสาขานั้นๆ ซึ่งองคการพรรคระดับภูมิภาคมีความเปนอิสระในการบริหารกิจการ
ของตน โดยรวมมือระหวางองคการระดับเดียวกัน
(2.3) องคการของพรรคอนุรักษนิยมระดับชาติ มีลักษณะคลายคลึงกันกับโครงสรางพรรค
ระดั บ ภู มิ ภ าค โดยตํ า แหน ง สู ง สุ ด ได แ ก ประธาน (Chairman)ประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ 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)เพื่อเปนผูดําเนินการบริหารดานตางๆ เฉพาะดาน เพื่อแกปญหาจากการที่โครงสรางของสภาการ
ปกครองเปนองคกรที่มีขนาดใหญเกินไปและประชุมกันเพียงปละครั้ง จึงยากที่จะทําหนาที่บริหารกิจการ
ขององคการพรรคนอกรัฐสภาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีอํานาจหนาที่สําคัญ ไดแก การพิจารณาใหรับ
หรือไมรับสมาคมหรือองคการทางการเมืองใดๆ เขาเปนสมาชิกพรรคและอํา นาจในการยุติขอพิพาท
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 จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกทางการเมือง
ให แ กผู นํ า พรรคในรั ฐสภา ตํา แหน ง ที่ สํ า คั ญภายในโครงสรา งนี้ ไ ด แก หั ว หน า พรรค ประธานพรรค
(Chairman) รองประธานพรรค (Deputy Chairman) และหัวหนาผูควบคุมวินัย (Chief Whip) ซึ่ง
ไดรับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาทุกๆปโดยมีสํานักงานใหญ (Head Office) เปนกลไกหรือเครื่องมือใหกับ
พรรคแรงงานในรัฐสภาในการทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการของพรรคแรงงานในรัฐสภาและแผนก
65
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งานต า งๆ ได แก สํ า นั กงานเลขาธิ ก าร แผนกองค ก ารพรรค แผนกกิจ กรรมสตรี แผนกการกิ จการ
ตางประเทศ แผนกการโฆษณาและเผยแพร และแผนกการคลังของพรรค ทั้งนี้ในดานความสัมพันธ
ระหวางองคกรพรรคในรัฐสภากับองคกรพรรคภายนอกรัฐสภาสามารถพิจารณาได 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1เมื่อพรรคแรงงานเปนพรรคฝายคาน กลาวไดวา ความสัมพันธระหวางองคกร
พรรคแรงงานภายในรัฐสภา กับองคกรพรรคภายนอกรัฐสภามีลักษณะเปนประชาธิปไตย โดยองคการ
พรรคภายนอกรัฐสภาสามารถใชอํานาจและอิทธิพลกดดันใหหัวหนาพรรคและสมาชิกรัฐสภาดําเนิ น
นโยบายไปในทางที่ตนตองการได และเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคอนุรักษนิยมแลว กลาวไดวา หัวหนา
แรงงานไมมีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุมองคการของพรรค ภายในรัฐสภาเมื่อเปรียบเทียบกับหัวหนา
พรรคอนุรักษนิยม ทั้งยังดูเหมือนกับวาหัวหนาพรรคแรงงานในขณะที่เปนฝายคานทําหนาที่เปนเพียง
“กระบอกเสียง” ขององคการพรรคทั้งภายในและภายนอกรัฐสภาเทานั้น
ลักษณะที่ 2เมื่อพรรคแรงงานเปนพรรครัฐบาล กลาวไดวา องคกรพรรคแรงงานภายในรัฐสภา
จะกลับมามีอํ า นาจมากและอยู ภายใตการควบคุ ม ขององค การพรรคภายนอกรัฐสภาน อยแม วา ตาม
หลักการแลว คณะกรรมการบริหารขององคการพรรคภายนอกรัฐสภาจะเปนผู กําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิ บัติให แกพรรคแรงงานภายในรัฐสภา แตในปจจุบันบทบาทขององค กรพรรคในรัฐสภา
โดยเฉพาะเมื่อไดแสดงใหเห็นวาอํานาจที่แทจริงอยูที่บรรดาผูนําพรรคในรัฐสภาเพียงไมกี่คน และผูที่
ควบคุมกิจการของพรรคนั้นก็อยูกับคนเพียงไมกี่คนเทานั้น
(2) โครงสรางของพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภา เนื่ องจากพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภา
เกิด ขึ้น จากการเรีย กรอ งของขบวนการประชาชนและขบวนการแรงงาน ซึ่ง นํ า ไปสูการจัด ตั้ง พรรค
การเมืองในรัฐสภา โดยองคการของพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภาเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุน ทั้งนี้
องคการที่เปนสมาชิกแรงงานแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
(1) สมาคมหรือองคการสังคมนิยม (Socialists and other Societies) ประกอบดวยสมาคม
ปญญาชนและวิ ชาชีพ (Professional Men) เชน สมาคมเฟเบีย น สมาคมนั กกฎหมาย 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 ของพรรคมากน อ ยตามจํา นวนสมาชิกที่แตละสหภาพมี ซึ่ง โดยปกติสภาแห ง สหภาพ
แรงงานมักจะใหความสําคัญแกผลประโยชนของสหภาพแรงงานมากกวาความสําคัญของพรรค
(3) สมาคมสหกรณ (Co-operative Societies) มีอยูประมาณ 8-10 องคการ ถึงแมวาอังกฤษ
จะเปนสมาคมสหกรณจํานวนมากกวา 8 ลานคน แตสมาชิกสมาคมสหกรณที่สมัครเปนสมาชิกของ
พรรคแรงงานโดยผานสหกรณกลับมีจํานวนนอยมาก จึงไมมีอิทธิพลในองคการของพรรคแรงงานมาก
เทากับสหภาพแรงงาน
ทั้ ง นี้ การจั ด องค ก ารภายนอกรั ฐ สภาของพรรคแรงงานอาจแยกพิ จ ารณาได เ ป น 3 ระดั บ
กลาวคือ
-ระดับทองถิ่น ได แก วอรด (Ward) และสาขาพรรคตามเขตเลือ กตั้ง (Constituency) มี อ ยู
จํานวน 667-680 แหง มีอิสระในการบริหารกิจการของตนเองในการเลือกเจาหนาที่ขององคการ การ
จัดหาและการบริหารเงินทุน การเผยแพรประชาสัมพันธในเขตเลือกตั้งและมีบทบาทในการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งและการรณรงคหาเสียงในนามของพรรค อยางไรก็ดี “ความเปนอิสระ” นี้จะตองอยู
ภายใตระเบียบกฎเกณฑของพรรคซึ่งกําหนดขึ้นตามมติของที่ประชุมใหญประจําป โดยจะตองไดรับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการระดับชาติเสียกอนและไมขัดกับกฎระเบียบที่ประชุมใหญดังกลาว
-ระดับภูมิภาค แบงออกเปน 12 เขต แตละภาคจะครอบคลุมถึงสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง
องค ประกอบขององค การของพรรคในระดั บภูมิ ภาค ได แก สภาภูมิ ภาค (Regional Council) ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนของสาขาพรรคและองคการตางๆ ที่สังกัดพรรคแรงงานดังที่กลาวมาแลว อํานาจ
หนาที่ของสภานี้มีนอยมากเมื่อเทียบกับสภาภูมิภาคของพรรคอนุรักษนิยม
-ระดับ ชาติ มี บทบาทสํา คั ญในการกํ า หนดแนวทางและนโยบายของพรรคแรงงาน 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)การรายงานผลการปฏิบัติหนา ที่และการเสนอรางนโยบายแนวทางปฏิบัติของพรรคตอ ที่
ประชุม ใหญ ประจํา ป บทบาทนี้ มี ค วามสํ า คั ญและแสดงถึง อิ ท ธิ พลในทางปฏิ บัติในทางปฏิ บัติของ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุม ใหญ ประจําปของพรรคมั กจะรับเอานโยบายและโครงการที่คณะ
กรรมการบริหารเสนอมาปฏิบัติ
อยางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบในดานโครงสรางและหนาที่แลวกลาวไดวาพรรคอนุรักษนิยมและ
พรรคแรงงานตางมีลักษณะของการจัดวางกลไกและการแสดงบทบาทในแตละโครงสรางที่แตกตางกัน
มีเพียงบทบาทขององคกรพรรคในเขตเลือกตั้งเทานั้นที่ทั้งสองพรรคตางทําหนาที่สนับสนุน ระดมทุน
การสรรหาคัดเลือกผูสมัครและรณรงคหาเสียงในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงการสรุปลักษณะโครงสรางอํานาจภายในพรรคเปรียบเทียบระหวาง พรรค
อนุรักษนิยมกับพรรคแรงงาน66
ประเด็น
พรรคอนุรักษนิยม
พรรคแรงงาน
โครงสราง

ที่ประชุม
ประจําป

พรรคในเขต
เลือกตั้ง

66

- เปนปรามิด จากบนลงลาง
- อํานาจกระจุกอยูท ี่ผูนํา และพรรคใน
รัฐสภา

- เสมอภาค เป น แนวราบ แต มี ร ะดั บ อํ า นาจที่
ตางกัน
- ผูนําและพรรคในรัฐสภาเปนเพียงหนึ่งสวน ของ
พรรคที่เขารวมประชุมประจําป (รวมกับพรรคใน
เขตสหภาพแรงงาน สหกรณและกลุมนักคิดหลาย
กลุม) ซึ่งเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค
- ที่ชุมนุมของพรรคทัง้ ในและนอกรัฐสภา - การรวมพลของพรรค
- โดยจารีต เปนที่แสดงความสามัคคี แต - เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อบริหารพรรค
ระยะหลังผูนําควบคุมยากขึ้น
- ญัตติที่ไดรับคะแนนเสียงขางมาก 2 ใน 3 เปน
- โดยทั่วไปสนับสนุนหัวหนาและผูนํา
นโยบาย แต หั ว หน า และคณะกรรมการบริ ห าร
ตัดสินวาจะนําไปปฏิบัติเมือ่ ใด อยางไร
บทบาทเชิงเกื้อหนุน หาทุน เลือกสรรผูสมัคร รณรงคหาเสียง
- อํานาจหลัก : คัดสรรผูสมัครภายใต
- อํานาจหลัก : คัดสรรผูสมัครภายใต
กรอบของการไดรบั ความเห็นชอบจาก
กรอบของการไดรบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานกลาง
คณะกรรมการบริหาร

D. Kavanagh อางใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 173.
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คําถามทายบทที่ 3
(1) ปจจัยในการกําหนดรูปแบบและการจัดองคกรพรรคการเมืองมีอะไรบาง จงอธิบายโดยสังเขป
(2) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางโครงสรางของพรรคอนุรกั ษนิยมในรัฐสภา
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
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บทที่ 4
ระบบพรรคการเมือง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงหลักเกณฑในการจําแนกระบบพรรคการเมืองรูปแบบตางๆ
(2) เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนและความแตกตางของระบบพรรค
การเมืองแตละรูปแบบได

po01
[Type the company name]

4.1 ความหมายและเกณฑการจําแนกระบบพรรคการเมือง
ระบบพรรคการเมือง หมายถึง ชุดของบรรดาพรรคที่มีนัยสําคัญในประเทศ การปฏิสัมพัน ธ
ระหวางพรรคเหลานั้น ระบบเลือกตั้ง และอาจรวมไปถึงลักษณะความคงทนในความสนับสนุนที่กลุมผูมี
สิทธิเลือกตั้งมีตอพรรคนั้นๆ 67 โดยการศึกษาเกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง เปนการสรางเกณฑเรื่อง
จํานวนของพรรคการเมือง เพื่อนํามาวิเคราะหถึงลักษณะ การตอสูทางการเมืองของกลุมหรือพรรค
การเมืองที่มีอยูในประเทศนั้นๆ วามีอิทธิพลหรือความสําคัญในการผลักดันนโยบายหรือทิศทางในการ
บริหารประเทศอยา งไร ซึ่งการที่ ประเทศใดประเทศหนึ่ ง จะมีจํานวนพรรคการเมือ งหรือระบบพรรค
การเมืองเชนใด ยอมสงผลตอระบบการเมืองของประเทศนั้นๆ เนื่องจากพรรคการเมืองเชื่อมโยงกับกลุม
ผลประโยชน กลุมผูนํา อันสงผลตอโครงสรางอํานาจหรือสถาบันทางการเมืองตางๆ โดยการศึกษาระบบ
พรรคการเมื อ งจะทํ า ให วิ เคราะห ได ถึง บทบาท หน า ที่ ตลอดจนอิ ท ธิ พลและพฤติกรรมที่ มี ตอ ระบบ
การเมืองในประเทศนั้นไดอยางดียิ่งขึ้น ซึ่งเกณฑในการจําแนกระบบพรรคตางๆ68 พิจารณาได ดังนี้
(1) จํ า นวนพรรคการเมื อ งในระบบหรื อ พรรคการเมื อ งที่ แ ท จ ริ ง และจํ า นวนพรรคที่ มี
นัย สําคัญ กลา วคื อ แม ว า ในประเทศเสรีประชาธิ ปไตยโดยทั่ ว ไปจะมี การรวมตัว กัน กอ ตั้ง เปน พรรค
การเมืองจํานวนมากก็ตาม แตเกณฑการจําแนกเปนระบบพรรคนั้นจะพิจารณาถึงพรรคที่มีโอกาสจัดตั้ง
เปนรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลใหในบางครั้งภายใตระบบสองพรรคอาจมีหลายพรรคการเมืองได
(2) พลวัตการแขงขันของพรรคการเมือง โดยพิจารณาวาในระบอบการเมืองนั้นเปดโอกาสใหมี
การแขงขันหรือไมใหมีการแขงขันเพียงใด รวมไปถึงการวิเคราะหถึงลักษณะ ความเขมขนในการแขงขัน
ของระบบการเมือง การแขงขันที่พรรคการเมืองเขาสูศูนยกลาง (centripetal) ถือเปนความพยายาม
ชว งชิง คะแนนเสียงจากผู ใชสิทธิ เลือ กตั้ง ที่ มีอุ ด มการณและจุด ยืน ทางการเมือ งแบบสายกลาง เปน
รูปแบบที่พบมากในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคและการแขงขันระหวางพรรคอุดมการณเสรีนิยม
กับอนุรักษนิยม ในทางตรงกันขามการแขงขันที่เคลื่อนที่ออกจากศูนยกลางเพื่อแสวงหาฐานเสียงจาก
กลุม อุ ด มการณซา ยหรือ ขวามั กจะพบมากในระบบพรรคการเมื อ งหลายพรรคที่ ประกอบด ว ยพรรค
การเมื อ งขนาดเล็ ก แข ง ขั น กั น ในสั ง คมที่ มี ค วามแตกต า งหลากหลาย จึ ง ส ง ผลให พ รรคการเมื อ ง
จําเปนตองแสดงจุดยืนทางอุดมการณที่ชัดเจนเพื่อรวบรวมคะแนนเสียงจากกลุมผูสนับสนุนกลุมใดกลุม
หนึ่ง
67

พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. ,ประชาธิปไตย แบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2544),หนา 156.
68
วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคํา แหง,2544),หนา 133-134 และ สิ ริพรรณ นกสวน สวั สดี ,การเมือ งการปกครองเปรียบเทียบ,(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2553),หนา 142-143.
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(3) ความแตกแยกเปน ฝ ก ฝา ยและความรว มมื อระหว างพรรคการเมื อ ง กล า วคื อ การ
พิจารณาใหความสําคัญตอการเกาะกลุมหรือการกระจัดกระจายของพรรคการเมือง หากมีความแตกแยก
เปนฝกฝายสูงมักจะมีจํานวนพรรคการเมืองในระบบที่จะมีมากตามไปดวย ในขณะที่หากกลุมตางๆ ใน
สังคมสามารถเกาะกลุมและรวมตัวภายใตพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งก็มักจะสงผลใหพรรคการเมืองใน
ระบบมีจํานวนนอยลงดวย นอกจากความแตกแยกแลวยังพิจารณาไปถึงความเขมขนเชิงอุดมการณและ
มีความรวมมือกันดวยวามีผลตอลักษณะของการปฏิสัมพันธวาจะขัดแยงกันหรือรวมกันทํางานเพียงใด
ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของระบอบและระบบการเมืองดวย โดยมักพิจารณาถึงความรวมมือกันเสนอ
นโยบายรวมตอ ผูลงคะแนนเสียงและสืบเนื่องถึงความรวมมือกันในรัฐสภา เปนตน
(4) วินัยของพรรคการเมืองกลาวคือ แมการรวมกันเปนพันธมิตรกับพรรคการเมืองอื่นๆ อยาง
มั่นคงจะมีแนวโนมทําใหระบบหลายพรรคกาวเขาสูการเปนระบบสองพรรคแตในทางตรงกันขามหากแต
ละพรรคการเมืองในระบบสองพรรคมีความออนแอในเชิงโครงสรา งและไมมีวินั ยในการออกเสียงใน
รัฐสภายอมสงผลตอความเปนเอกภาพในพรรคและเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลใหระบบสอง
พรรคมีแนวโนมไปสูการกลายเปนระบบหลายพรรคได
(5) การกระจายความเขมแข็ง หมายถึง การมีพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งที่เปนพรรคการเมือง
ใหญที่สุดไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งตลอดเวลาจนถึงขั้นเปนพรรคที่ครอบงําการจัดตั้งรัฐบาลอยาง
ยาวนานหรือไม หรือมีการแขงขันจากพรรคอื่น ทั้งนี้พรรคการเมืองที่สามารถแขงขันไดรับที่นั่งในสภา
ผู แทนราษฎรมี จํา นวนเท า ใด โดยจํา นวนตํ า แหน ง ที่ ได จ ะเปน เกณฑ บง ชี้ถึ ง ระดั บ ความเขม แข็ง ของ
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
69

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
249-250.
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เศรษฐกิจเปนหลัก โดยไมมุงหวังจํานวนสมาชิกมาก ตัวอยางเชน พรรคอนุรักษนิยม (Conservative
Party) และ พรรคเสรีนิยม (Liberal Party)ในประเทศตางๆ เปนตน
(1.2) พรรคมวลชน (Mass Party) คือ พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุมคนที่
มีทรัพยากรและอํานาจการตอรองนอยกวากลุมชนชั้นนํา และดวยเหตุผลของการมีทรัพยากรดานตางๆ
และทุ น ที่ จํ า กั ด ทํ า ให มุ ง หาสมาชิ ก เป น จํ า นวนมาก ซึ่ ง ลั ก ษณะของสมาชิ ก มั ก มี ค วามผู ก พั น หรื อ
อุดมการณรวมกันที่เขมขนกวาพรรคประเภทชนชั้นนํา ตัวอยางเชน พรรคคอมมิวนิสต (Communist
Party) และพรรคฟาสซิสต (Fascist Party) ในประเทศตางๆ
(1.3) พรรคระหว า งกลาง (Intermediate-Type Party) คื อ พรรคการเมื อ งที่ มี ลั กษณะ
ผสมผสานกัน ระหว า งพรรคประเภทดั้ง เดิ ม และพรรคมวลชน ตัว อย า งเชน พรรคแรงงาน (Labour
Party) พรรคคริสเตียนเดโมแครต (Christian Democratic Party) ในประเทศตางๆ
ทั้ง นี้ ดู เวอรแยรเชื่อ วา ในที่ สุด แลว พรรคของชนชั้นนํ า จะตองยอมจํา นนใหแกพรรคมวลชน
เนื่องจากโครงสรางพรรคที่ออนแอกวา ทั้งยังมีจํานวนสมาชิกนอยและขาดอุดมการณรวมกัน นอกจากนี้
แลวพรรคมวลชนในความหมายของเขาแมจะเนนที่พรรคจะตองมีสมาชิกจํานวนมาก แตสมาชิกพรรค
จะตองมีคุณลักษณะ สถานภาพทางสังคมหรืออัตลักษณบางประการรวมกัน ซึ่งการทํางานของพรรคที่
อยู บนฐานของการมี วั ตถุประสงค และอุ ด มการณรว มกัน ได นํ า ไปสู แนวทางที่ เ น น การระดมแรงงาน
(labor-intensive) มากกวาการระดมทุน(capital intensive) โดยที่แหลงทุนสําคัญที่สุดอยูที่การจายคา
บํ า รุ ง พรรคของสมาชิ ก พรรคทุ ก คน ทั้ ง ยั ง เน น การสร า งความรู สึ ก เป น เจ า ของร ว มกั น ตลอดจน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมาชิ ก และผู นํ า พรรคเป น แบบล า งสู บ น (bottom-up) ที่ ผู นํ า พรรคจะต อ ง
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
70

วิสุทธิ์ 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 เป น การจั ด ระบบพรรคการเมื อ งที่ เ น น จํ า นวนพรรคที่ โ ดดเด น โดยได รั บ เลื อ กตั้ ง
ติดตอกันยาวนาน ตามแนวคิดของ มูริช ดูเวอรแยร(Maurice Duverger)72 ซึ่งเปนแนวคิดที่แพรหลาย
มากที่สุด โดยจัดออกเปน
(1) ระบบพรรคเดียว (one-party or single party system) หมายถึง การมีเพียงพรรค
การเมืองเดียวหรือมีพรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวที่มีอํานาจครอบงําพรรคการเมืองอื่นๆ ซึ่งไม
สามารถกระทํ า การขั ด หรื อ แย ง ใดๆ ต อ พรรคการเมื อ งหลั ก พรรคเดี ย วนั้ น ได ตั ว อย า งเช น พรรค
คอมมิวนิสตในจีนและรัสเซีย หรือ พรรคฟาสซิสตในอิตาลี เปนตน
(2) ระบบสองพรรค (two-party or bi-party system) หมายถึง การมีพรรคการเมืองใหญสอง
พรรคหรืออยูเปนกลุมพั นธมิตรถาวรสองฝายที่แตละฝา ยมีศักยภาพไดรับเลือ กตั้งเปนเสียงขางมาก
เด็ ด ขาดในการจัด ตั้ง รั ฐบาลเอง ในขณะเดี ย วกัน ประเทศนั้ น ๆ อาจมี พรรคการเมื อ งอื่ น ๆ แต พรรค
เหลานั้นไมมีศกั ยภาพเหนือสองพรรคใหญนั้นได ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ระบบสองพรรคในสหรัฐอเมริกา
ภายใตการแขง ขัน ระหวา งพรรคเดโมแครตและรีพับบลิกัน และตัวอยา งในประเทศอัง กฤษที่ มีพรรค
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.
72
วิสุทธิ์ โพธิแทน,อางแลว หนา 147-148.
73
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://3rdparty.org/default.aspx
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แตตองใชการรวบรวมเสียงหรือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อใหไดเสียง
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
เกิด ความขั ด แย ง ทางอุ ด มการณแ ละผลประโยชน ภายในรัฐบาลผสม อั น อาจนํ า มาสูการถอนพรรค
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
74

อางใน เอก ตั้งทรัพยวัฒนา,เอกสารคําสอนวิชา 2400101 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร,(กรุงเทพฯ:ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549),หนา 42.
75
รูปลาเปนสัญลักษณแทนพรรคเดโมแครต (Democratic / Democrat Party) ในขณะที่รูปชางใชเปนสัญลักษณแทนพรรค
รีพับริกัน (Republican Party) และอานรายละเอียดเกี่ยวกับการแขงขันกันของระบบสองพรรคไดใน “Why our two party system
works”, Retrieved from URL http://livingtotheright.blogspot.com/ 2010/12/why-our-two-party-system-works.html

52

ได ดังตัวอยางที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party :LDP) ประเทศ
ญี่ปุน ที่เคยเปน รัฐบาลพรรคเดียวติด ตอกันเปน เวลามากกวา 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) และการมีศักยภาพในการตรวจสอบหรือขมขวั ญ
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
กรณีของญี่ปุนและอินเดีย
(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 ประเทศอิตาลี
(7) ระบบหลายพรรคที่ไมมีพรรคใหญแตเปนพรรคเล็กพรรคนอยหลากหลาย หรือ ที่เรียกวา
พรรคเบี้ยหัวแตก (atomizedparty systems) ที่ไมมีความเชื่อมโยงกัน
76

พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,ระบบการเมือง:ความรูเบื้องตน(พิมพครั้งที่ 6),(กรุงเทพ :สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546),หนา 165-179.และ สิริพรรณ นกสวน,อางแลว หนา 247.
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สาระสังเขปนักคิดที่ 4.1 ประวัติและผลงานของ Giovanni Sartori77

Giovanni Sartori ศาสตราจารยกิตติคณ
ุ (Emeritus Professor) ทางรัฐศาสตรแหง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัย
ฟอเรนซ (University
University of Florence ) ประเทศอิตาลี เขาเปนนักวิชาการที่ผลิตผลงาน
เปนจํานวนมากทางดานทฤษฎีประชาธิปไตย และการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอยางเชน
Parties and Party Systems (1976) , The Theory of Democracy Revisited
(1987) และ La Terra Scoppia (2003)

กลองขอความที่ 4.1การสั
การสังกัดหรือไมสังกัดพรรคการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง78
การใชระบบการเลือกตั้งที่บังคับใหผูสมัครสังกัดพรรคการเมือง (partisan
partisan elections
elections) เปนการเสริม
ความเขมแข็งใหกับพรรคการเมืองใหสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ประชาชนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกไดจากการพิจารณาแนวนโยบายของพรรค
ารณาแนวนโยบายของพรรค ซึ่งพรรคการเมืองตางๆ จะตอง
ใหความสําคัญกับการสรรหาบุคคลใหมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคเพื่อใหไดรับความนิยมจากประชาชน
ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งที่ไมกําหนดคุณสมบัติใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง (non
partisan elections) มีขอดี คือ ประชาชนจะมีความเปนอิสระในการเลือกผูแทนของตนไดอยางเสรีและผูสมัครไม
ผูกพันหรือตกอยูภายใตนโยบายของพรรคการเมือง แตก็มีขอเสีย คือ จะทําใหลดบทบาทของพรรคการเมืองและผู
แทนที่ไดมีลักษณะกระจัดกระจาย ไมมีพลังหรืออิทธิพลในการควบคุ
ลในการควบคุมการทํางานของฝายรัฐบาลไดอยางเพียงพอ

2) การนับจํานวนพรรคที่มีการแขงขันหรือไมมีการแขงขัน
แบบที่ 1 เปนแนวคิดนี้นําเสนอโดย โจเซฟ ลาพาลอมปารา และ ไมรอน ไวเนอร (Joseph
LaPalombara and Myron Weiner)
Weiner 79 ไดแก
(1) ระบบพรรคที่มีการแขงขัน (competitive party system) แบงออกเปน
(1.1) ระบบแขงขันที่พรรคใดพรรคหนึ่งอยูในอํานาจยาวนาน (hegemonic
hegemonic competitive party
system) ซึ่งมีสองลักษณะ กลาวคือ เปนพรรคที่ยึดอุดมการณ (hegemonic
hegemonic ideological competitive
party system) และพรรคที่มุงผลปฏิบัติ (hegemonic pragmatic
matic competitive party system
system)
77

“Giovanni Sartori” ,Retrieved from URL
http://www.giovannisartori.it/index.Php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
78
สมชัย ศรีสุทธิยากร,กลุ
กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง การเลือกตั้งไทย (เอกสารประกอบการศึ
เอกสารประกอบการศึกษา มธ
มธ.122 สังคมกับ
การปกครอง),(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2531),หนา 19-20.
79
วิสุทธิ์ โพธิแทน,อางแลว หนา 149-150.
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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) ระบบพรรคแบบแข ง ขั น ผสมร ว มมื อ (co-operative
competition) ดั ง ตั ว อย า งใน
สหรัฐอเมริกาที่มีการแขงขันระหวางพรรคการเมืองสูงในชวงของการเลือกตั้ง แตเมื่อทําหนาที่สมาชิก
รัฐสภาแลวกลับมีความรวมมือระหวางพรรคมากเนื่องจากเอกสารของสมาชิกพรรคอยูในระดับต่ํา รวม
ไปถึงกรณีของฝรั่งเศสและอิตาลี ที่ระบบหลายพรรคนําไปสูการจัดตั้งเปนรัฐบาลผสมและทําใหการ
แขงขันที่เขมขนเกิดไดยาก
(3) ระบบพรรคแบบชว ยเหลือ ผสมแขง ขัน (coalescent-competitive) ดั ง ตัว อยา งประเทศ
ออสเตรเลียที่พรรคฝายคานมักไมมุงแขงขัน แตใหการชวยเหลือพรรคเสียงขางมาก
(4) ระบบพรรคแบบชวยเหลือกัน (strictly coalescent) เชน ประเทศโคลัมเบีย ที่มีการใหความ
รวมมือกันทั้งในชวงของการเลือกตั้งและการทําหนาทีใ่ นรัฐสภา
3) การนับจํานวนพรรคที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล
การจําแนกระบบพรรคการเมืองตามเกณฑนี้ เปนแนวคิดของสไตนรอคแคน(Stein Rokkan)81
นักรัฐศาสตรชาวนอรเวย ที่ไดจดั แบงระบบพรรคการเมืองโดยเนนศึกษาประเทศที่มีระบบหลายพรรคใน
80

สิริพรรณ นกสวน, อางแลว หนา 247.
เรื่องเดียวกัน หนา 140.
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ยุโรป ซึ่งรอคเคนใหค วามสําคั ญกับโอกาสที่พรรคการเมื องใหญสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงขา งมาก
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
Robert A. Dahl (1915-2014)
ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ (Professor Emeritus) แห ง มหาวิ ท ยาลั ย 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

กลองขอความที่ 4.2 ระบบสี่พรรค (Quadri-partism)83
ระบบสี่พรรค เปนปรากฏการณของประเทศยุโรปตอนเหนือหรือแถบแสกนดิเนเวีย ซึ่งถูกเรียกวา 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
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“Robert A. Dahl”,Retrieved from URL http://politicalscience.yale.edu/people/robert-dahl
วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา .170
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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 พรรคการเมือ งประเภทนี้ จะมีความแตกตางจากพรรคอุดมการณ ตรงที่พรรค
อุด มการณนั้ น จะมีแนวนโยบายที่ มี ความสัม พั น ธ ระหว างกัน บนฐานที่ สามารถอธิ บายในกรอบของ
อุดมการณเดียวกัน ในขณะที่พรรคนโยบายนั้นมีนโยบายที่หลากหลายโดยไมไดใหความสําคัญกับความ
เป น เอกภาพในเชิ ง อุ ด มการณ ร ว มกั น ตั ว อย า งพรรคการเมื อ งแบบนี้ พ บได ทั่ ว ไปทั้ ง ในยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา เชน พรรคประชาชนของสเปน พรรค คริสเตียนเดโมแครตในประเทศเยอรมันและอิตาลี
พรรครีพับบลิกันและพรรคเดโมแครต ในสหรัฐอเมริกา
(3) พรรคนโยบายเฉพาะกิจ (Tactical Party) เปนพรรคการเมืองที่แมมีการจัดทํานโยบายแต
เปนนโยบายที่มุงเนนเพื่อการหาเสียงเปนหลักโดยไมไดมีเปาหมายเพื่อนํามาเปนแนวทางที่ตองยึดมั่น
อยางจริงจัง ลักษณะเชนนี้มีผลใหแมวาพรรคการเมืองเหลานี้จะไดเปนรัฐบาล แตนโยบายตางๆ ของ
พรรคมักขาดความตอเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหรือเปลี่ยนไปตามผูนําพรรคในแตละ
ชวงเวลา โดยทั่วไปจะเห็นไดวาพรรคการเมืองแบบนี้จะนําเสนอนโยบายที่เปนนามธรรมเพื่อเปดโอกาสให
มี การตีความหรือปรับเปลี่ยนไดงายตามสถานการณ ซึ่งพรรคแบบนี้มีนอยมากในตางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศที่ประชาชนมีการรับรูทางการเมืองสูงเพราะมักไมไดรับความนิยมจากประชาชน
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สมชาย ภคภาสนวิวัฒน,การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย (พิมพครั้งที่ 6) , (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ,
2547),หนา 126-127 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน François Borella,Les partispolitiques en Europe,(Paris : Seuil,1984).
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กลองขอความที่ 4.3 พรรคที่มุงตอบสนองคนทุกกลุม (catch-all party)85
พรรคที่ มุง ตอบสนองคนทุ ก กลุ ม (catch-all party) เป นข อ เสนอของ ออตโตเคริ์ ซ ไฮเมอร ( Otto
Kirchheimer)นั ก รั ฐ ศาสตร เ ชื้ อ สายเยอรมั น -อเมริ กั น ที่ เ ห็ น ว า พรรคการเมื อ งในยุ โ รปตะวั น ตกนั บ แต ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีคุณลักษณะที่มุงสูการปฏิบัติไดมากกวาเนนอุดมการณ เขาจึงไดเสนอตัวแบบพรรคการเมืองที่
มุงสนองคนทุกกลุมซึ่งเปนรูปแบบที่พรรคจะพัฒนายุทธศาสตรและเทคนิคการแสวงหาเสียงสนับสนุนจากกลุมตางๆ
ที่หลากหลายในสังคมที่มีความสลับซับซอน โดยไมจํากัดเสียงสนับสนุนไวในวงแคบเฉพาะสมาชิกที่มีอุดมการณ
รวมกันชัดเจนภายในกลุมทองถิ่นหรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกันเทานั้น

4.3 ผลที่เกิดขึ้นจากระบบพรรคการเมืองตางๆ 86
(1) โครงสรางทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล
รัฐที่ ใชระบบพรรคเดี ย ว ดัง ตัว อย า งสหภาพโซเวี ย ตและพรรคฟาสซิสต อิ ตาลีในอดี ตนั้ น ไม
ยอมรับความคิดเห็นที่ขัดแยงกับการดําเนินงานของพรรค จึงไมยอมใหมีการตั้งพรรคการเมืองอื่นมา
แขงขัน โดยพรรคการเมืองที่ครองอํานาจจะเขาดําเนินกิจการทุกดานตามแผนงานของพรรค เนื่องจาก
ถือวากิจการทุกอยางที่เกี่ยวของกับประชาชนเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดทํา ดังนั้นรัฐจึงลดฐานะลง
เปนเพียงองคการที่มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของพรรค
อีกทั้งในระบบพรรคเดียวนั้น รัฐบาลจะมีอํานาจมากและยิ่งเปนพรรคการเมืองที่ครองอํานาจ
ภายใตเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมที่ยึดถือความเปนหนึ่งเดียวกันของพรรคแลว ยิ่งเปนการเพิ่มอํานาจใหกับ
รัฐบาลมากยิ่งขึ้น ในขณะที่รัฐสภาตองอยูในระเบียบวินัยและเชื่อฟงคําสั่งขององคกรพรรคระดับสูง
ประกอบกั บ รู ป แบบการถ ว งดุ ล โดยการอภิ ป รายของสมาชิ ก รั ฐ สภาถู ก จํ า กั ด ซึ่ ง รายละเอี ย ดที่ มี
ความสําคัญมักจะไมปรากฏการอภิปรายนโยบายทั่วไปของรัฐบาล ตลอดจนขอเสนอตางๆ ที่ผานเขาสู
การพิจารณาของรัฐสภาเปนเพียงการรับรองตามแบบพิธีการเทานั้น จึงกลาวไดวา รัฐสภาภายใตระบบ
พรรคเดียวเชนนี้มีฐานะเปนเพียง “รัฐสภาแตเพียงในนาม (Rump Parliamentary)”87 เทานั้น
ดานระบบสองพรรคในระบบรัฐสภาโดยทั่วไปนั้น พรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมากจะไดเปนพรรค
จัดตั้งรัฐบาลและมีแนวโนมผนวกอํานาจ นั่นคือ พรรคนั้นจะครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรและ
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สิริพรรณ นกสวน,อางแลว หนา 250 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน “Otto Kirchheimer and the catch-all party”,
Retrieved from URL http://www.highbeam.com/doc/1G1-103473767.html
86
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา 136-183.
87
มีที่มาจากรัฐสภาของอังกฤษในชวงศตวรรษที่ 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
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งตอไปได จึงกลาวไดวาระบบสองพรรคมีแนวโนมไปสูรัฐบาลที่
มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ทั้งยังมีพรรคฝายคานที่เขมแข็งซึ่งประชาชนจะไดรับประโยชนมาก
ในทางตรงข า มการเป น พรรคฝ า ยค า นในระบบพรรคเด น พรรคเดี ย วที่ มี แ นวโน ม ว า พรรค
การเมืองตางๆ จะเปนฝายคานถาวรนั้น มักจะมีบทบาทเพียงการเฝาดูมากกวาการติดตามตรวจสอบ
อยางใกลชิด อีกทั้งมักมีแนวโนมใชวิธีการตอสูแบบทางลับหรือไมเปนไปตามวิถีทางกฎหมาย เนื่องจาก
ไมมีโอกาสผลัดเปลี่ยนอํานาจเชนเดียวกับฝายคานในระบบสองพรรค
ในส ว นของรั ฐบาลภายใต ระบบหลายพรรค มั กมี ลั กษณะเป น รัฐ บาลผสมที่ จัด ตั้ง โดยความ
รวมมือกันระหวางหลายพรรคการเมือง ซึ่งมักมีความคิดเห็นและแนวทางในการดําเนินงานที่ไมเปนหนึ่ง
เดี ยวกัน ผลที่ เกิด ขึ้น คือ รัฐบาลจําเปนตองกําหนดและดํ า เนิ นนโยบายด ว ยความระมั ดระวัง เพื่อ ให
สามารถทํางานรวมกันในระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลได
นอกจากนี้ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในรัฐบาลผสม ก็คือ พรรคการเมืองตางๆ ที่เขารวมรัฐบาลมัก
ฉวยโอกาสในการเรียกรองใหพรรคการเมืองหลักยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปนการตอบแทนหรือจูง
ใจในการเขา รว มรัฐบาลและหากไมย อมรับเงื่ อนไขมั กเกิด ความขัด แย งจนนํา ไปสูการถอนตัวจนอาจ
นําไปสูการเกิดรัฐบาลเสียงขางนอยได รวมไปถึงการรวมมือกับพรรคฝายคานในการลงมติไมไววางใจ
รัฐบาล
ประเด็นปญหาในระบบรัฐสภาดังที่กลาวมามีลักษณะตรงขามกับระบบประธานาธิบดี เนื่องจาก
ระบบหลายพรรคมีแนวโนมเพิ่มอํานาจใหกับรัฐบาลและลดอํานาจของรัฐสภาลงไป โดยเฉพาะหากเสียง
ขางมากในสภาผูแทนราษฎรไมไดอยูฝายเดียวกับประธานาธิบดี จะสงผลใหอํานาจของรัฐบาลมีมากกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสองพรรค เพราะการลงมติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมักกระจัดกระจายไม
เปนหนึ่งเดียวกันเนื่องจากมีพรรคการเมืองหลายพรรค ซึ่งมักเปนผลใหการแบงออกเปนหลายพรรค
หลายกลุมเปนปจจัยบั่นทอนพลังของสภาผูแทนราษฎร
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ในขณะที่หากประธานาธิบดีและพรรคการเมืองเสียงขางมากเปนพรรคการเมืองเดียวกันมักจะ
ทําใหอํานาจของรัฐบาลมีนอยลงกวาในระบบสองพรรค เนื่องจากประธานาธิบดีไมสามารถใชอํานาจของ
หัวหนาพรรคเสียงขางมากกดดันหรือกําหนดทิศทางการลงมติของรัฐสภาได เนื่องจากใชหลักแบงแยก
อํานาจจึงถือไดวารัฐบาลมีแนวโนมจะมีอํานาจนอยกวารัฐบาลในระบบรัฐสภา88
กลองขอความที่ 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 พรรคการเมื อ งและประชาชน โดยสรา งความสัม พัน ธ ทั้ง ทางเบื้องลา งสูเบื้อ งบน (peopleleaders) และจากเบื้องบนมาสูเบื้องลาง (leaders-people) แตในระบบพรรคเดียวทั้งแบบคอมมิวนิสต
และฟาสซิสตมักวางรูปแบบโครงสรางของพรรคในลักษณะที่มีความสัมพันธจากบนลงลาง โดยมีหนวย
ยอย (cell) และพลพรรค (militia)ซึ่งกระจายอยูทําหนาที่รวบรวมความคิดเห็นตางๆ สงผานไปยัง
หนวยงานของพรรคระดับสูงและรัฐบาล ซึ่งไดรับการวิจารณวาลักษณะเชนนี้มีทําใหพรรคการเมืองเปน
บริวารของผูปกครอง เผด็จการมากกวาการเปนตัวแทนของประชาชน
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โดยทั่ ว ไป หากประธานาธิ บ ดี มี ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ งโดยตรงของประชาชน ดั งเชน ประเทศฝรั่ง เศส รั ฐบาลในระบอบ
ประธานาธิบ ดียอมมี อํา นาจเหนือ รัฐสภา เพราะในระบบหลายพรรคนั้ น พรรคการเมือ งตา งๆ ในรัฐสภาไม อาจอ า งความเป นตั วแทน
เจตจํานงของประชาชนสวนใหญได เพราะไมมีพรรคใดมีเสียงขางมากเด็ดขาดในรัฐสภา แตถือวาประธานาธิบดีไดรับการเลือกตั้งจากเสียง
สวนใหญของประชาชนและการไดรับเลือกตั้งมักมาจากบารมีหรือบุคลิกภาพสวนตัวของประธานาธิบดี ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหอํานาจของ
ประธานาธิบดีมีเหนือกลุมการเมืองใดๆ , อางในวิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา 223.
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อาภารัศมี ณะมณี, “ความเขมแข็งของพรรคการเมือง : การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางพรรคประชาธิปตยของไทยและ
พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยของญี่ ปุ น ” ใน เอกสารหลั งการประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ เ ครือ ขา ยญี่ ปุ น ศึ กษาในประเทศไทย ครั้ งที่ 4
(สังคมศาสตร),(กรุงเทพฯ:โครงการเครือ ขายญี่ปุ นศึกษาในประเทศไทย),2554, หน า 328 และดู รายละเอียดเพิ่มเติม ไดใ น Kohno
Masaru,Japan's Postwar Party Politics,(Princeton University Press,1997).
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อยางไรก็ดีระบบพรรคเดียวในบางประเทศที่มีลักษณะเปนพรรคมวลชน เชน ประเทศในแอฟริกา
ที่แมวาจะมุงควบคุมอํานาจทางการเมือง แตผูนํายังคงตองการแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อ
ความมั่นคงในอํานาจจึงมีแนวทางในการเปดรับสมาชิกอยางกวางขวาง
ด า นการสร า งทางเลื อ กให แ ก ป ระชาชนนั้ น ภายใต ร ะบอบประชาธิ ป ไตยที่ ใ ช ร ะบบ
สองพรรคการเมื องใหญ แมโดยทั่ วไปประชาชนจะมีความรูสึกรวมหรือฝกฝายทางการเมืองในฐานะ
สมาชิ ก พรรคใดพรรคหนึ่ ง อย า งชั ด เจน แต ใ นบางครั้ ง อาจเกิ ด สภาวะของการสร า งทางเลื อ กที่ ไ ม
ครอบคลุ ม ตอ ความต อ งการของประชาชน หรื อ อาจกลา วได ว า เปน การสร า งโอกาสให ป ระชาชนมี
ทางเลือกไดไมมากนัก
ในขณะที่ระบบหลายพรรคอาจมีแนวโนมที่จะมีพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งที่จะมีนโยบายเฉพาะ
ดานหรือมีประเด็นทางการเมืองที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดใกลเคียงที่สุด อีก
ทั้งประชาชนมีโอกาสติดตามวาพรรคการเมืองใดมีนโยบายและวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งประชาชนสามารถให
ความสนใจและใหการสนับสนุนพรรคการเมืองใหมๆ ไดเสมอ ทั้งนี้ในสวนของระบบพรรคเดนพรรคเดียว
นั้น มีความคลายคลึงกับระบบสองพรรคและระบบหลายพรรค ในดานการแสวงหาการสนับสนุนความ
นิยมจากประชาชนทุกกลุมและมุงเนนการแสวงหาผูนําของพรรคที่มาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ในแวดวงตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความนิยมใหแกพรรคการเมืองอยางตอเนื่อง
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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)
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บทที่ 5
กลุมยอยในพรรคการเมือง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงรูปแบบและแนวทางการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมือง
(2) เพื่อเขาใจถึงบทบาทและอิทธิพลของกลุมยอยที่มีตอพรรคการเมืองและรัฐบาล

po01
[Type the company name]

5.1 ความหมายและประเภทของกลุมยอยในพรรคการเมือง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป มักจะมีปรากฏการณการรวมตัวของประชาชนเปน
“กลุมเฉพาะ” หรือ “กลุมการเมือง” เพื่อดําเนินการทางการเมือง เชน การเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหา
ในเรื่องตางๆ ที่ประชาชนเดือดรอนหรือเรียกรองการมีบทบาทสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองที่พึง
ประสงค ซึ่งกลุมการเมืองที่เกิดขึ้นไมไดเกิดขึ้นแตในเฉพาะหมูประชาชนโดยทั่วไปเทานั้น 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 เพื่อใหไดประโยชนใน
เชิงอํานาจภายในพรรคการเมืองที่กลุมยอยนั้นดํารงอยู
กลุมยอยอาจจําแนกไดตามลักษณะของการจัดองคกรไว 3 ประเภท92 ไดแก
(1) กลุมยอยภายในพรรคการเมืองที่เปน “กลุม” หรือ “กลุมโนมเอียง” (factional cliques
or tendencies) เปนกลุมที่กอรางขึ้นจากบุคคลที่มีจุดรวมบางอยางรวมกัน อาทิ อุดมการณ นโยบาย
และอื่นๆ โดยที่การรวมกลุมขึ้นนี้ไมไดมีเปาหมายเพียงเพื่อแสวงหาผลประโยชนของกลุมแตอยางใด 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

90

เชาวนวัศ เสนพงศ,การเมืองไทยยุคปจจุบนั : ปญหาการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย (PS 210),(,กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,2549),หนา 36.
91
Dennis C. Beller and Frank P. Belloni อางใน บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,ความแตกแยกภายในพรรคการเมืองไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบพรรคประชาธิปต ยพรรคกิจสังคม และพรรคชาติไทย,(วิทยานิพนธหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531),p.23.
92
อางใน เรื่องเดียวกัน หนา 24-26.
93
Richard Rose”,Parties, Factions and Tendencies in Britain,“PoliticalStudies(12,1)February 1964,p.33–46.
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การเมืองเพื่อการแขงขันทางการเมือง 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
การทํางานรวมกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน มีตําแหนงและกฎระเบียบที่แนนอนเปนทางการ
มากกวากลุมยอยในสองลักษณะขางตน และมีความยั่งยืนของกลุมเปนเวลายาวนาน ทั้งนี้ พื้นฐานของ
การดํารงอยูของกลุมยอยแบบนี้เกี่ยวของกับผลประโยชนในหลากหลายดาน ทั้งในเชิงอุดมการณวัตถุ
ผลประโยชนสาธารณะไปจนถึงผลประโยชนเฉพาะตน
5.2 ตัวอยางการเกิดขึ้นของกลุมยอยในพรรคการเมืองตางประเทศ
ดานรูปแบบและการเกิดขึ้นของกลุมยอยในพรรคการเมืองนั้น กลาวไดวา ปรากฏการณความ
แตกแยกภายในพรรคการเมื องนั้นพบเห็นไดในประเทศประชาธิ ปไตยอื่ นๆ ทั้ง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมั กเปนความแตกแยกที่ บมเพาะจากความแตกตางทั้งทาง
อุดมการณ เปาหมายและประเด็นที่สมาชิกภายในพรรคใหความสนใจหรือกําหนดเปนผลประโยชนของ
กลุมตนที่มีความแตกตางกันไปภายใน พรรคการเมืองนั้น ๆ
ตั ว อย า งแรก ในกรณี ข องออสเตรเลี ย นั้ น พรรคการเมื อ งขนาดใหญ อ ย า งพรรคแรงงาน
ออสเตรเลีย (the Australian Labor Party) มีกลุมการเมืองภายในพรรค ไดแก กลุมแรงงานฝายขวา
(Labor RightParty) ที่มีเครือขายสมาชิกกลุมเปนจํานวนมากในรัฐตางๆ โดยมีมุมมองทางการเมืองที่
มุงเนนใหเกิดความสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางกาวหนากับการจัดการทางเศรษฐกิจที่
เปนแนวทางใหชุม ชนสามารถพั ฒนาและเติบโตขึ้นได โดยยัง คงรักษาสถานภาพเดิม ของชุม ชนที่ ถูก
คาดหวัง เอาไวสว นอี กกลุม หนึ่ ง คือ กลุมสังคมนิ ยมฝา ยซา ย(Socialist Left) ซึ่ง เปาหมายในการ
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แทรกแซงและผลักดัน นโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม การเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิสตรี สิทธิของชาย
รักเพศเดียวกัน รวมไปถึงการดําเนินนโยบายตางประเทศอยางเสรี เปนตน94
อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง คื อ กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสหราชอาณาจั ก ร ดั ง เห็ น ได จ ากพรรคอนุ รั ก ษ นิ ย ม
(Conservative Party)และพรรคแรงงานในประเทศอั ง กฤษ ยั ง เปน อี กหนึ่ ง ตัว อย า งที่ ชี้ให เห็ น ว า
อุดมการณและประเด็นผลักดัน เปนสาระสําคัญที่ทําใหเกิดกลุมยอยภายในพรรคที่มีเปาหมายแตกตาง
กันไป ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 แสดงรายชื่อและเปาหมายของกลุมยอยในพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงาน
ประเทศอังกฤษ
ชื่อพรรค
ชื่อกลุมยอย
เปาหมายและแนวทางของกลุม
การเมือง
กลุมอนุรักษนิยมหัวกาวหนา
(No Turning Back and
Conservative Way Forward)

กลุมคอรเนอรสโตน
(The Cornerstone Group)

พรรคอนุรักษนิยม
กลุมทอรีปฏิรูป
(The Tory Reform Group)

เ ป น ตั ว แท นข อ ง ฝ าย ที่ อ ยู ใ น ฐ า นอํ านา จ เ ดิ ม ข อ ง
นางมากาแรต แธตเชอร (Margaret Thatcher)อดีตผูนํา
พรรคและนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ที่สนับสนุนนโยบาย
การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ การรื้ อ ระบบรั ฐ สวั ส ดิ ก ารและ
นโยบายเน น ความสั ม พั น ธ ข า มมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก
(Atlanticism)
เปนกลุมประเพณีนิยมฝายขวา ที่มีบทบาทในการตอตาน
สิทธิของกลุมคนรักเพศเดียวกันและนโยบายแยกคนตางสี
ผิ ว ในโรงเรี ย น อี ก ทั้ ง กลุ ม นี้ ยั ง เป น กลุ ม ยู โ รสเกปติ ก
(Eurosceptic) ซึ่งมีทาทีแข็งกราวคัดคานในลงประชามติ
เห็นชอบตอธรรมนูญยุโรปในปค.ศ. 2009 ทั้งยังมีบทบาท
ในการสนับสนุนการลงโทษประหารชีวิต
เปนแนวรวมของกลุม“One Nation Conservatism”
ที่ มี แ นวทางสร า งความเป น หนึ่ ง เดี ย วกั น ทั้ ง ชาติ ซึ่ ง
ตองการใหทุกชนชั้นและกลุมผลประโยชนหันมา รวมมือ
และผนวกตัวกัน โดยมีเบนจามิน ดิสซาเอลลี (Benjamin
Disraeli) เปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนฝายซายใน
พรรคที่สนับสนุนแนวทางเอกภาพแหงสหราชอาณาจักร
(British Unionism) และความรวมมือกับสหภาพยุโรป
ทั้ ง นี้ นายเดวิ ด คาเมรอน (David
Cameron)
นายกรั ฐ มนตรีค นป จจุ บั น ถื อเป นสมาชิก คนสํ า คัญ ของ
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
ชื่อกลุมยอย
เปาหมายและแนวทางของกลุม
การเมือง
สมาคมวันจันทร
(Monday Club)95
พรรคอนุรักษนิยม

ฝายซาย (left wing)96

พรรคแรงงาน

ฝายขวา (right wing)97

เปนกลุมที่ใหการสนับสนุนพรรคและองคกรของพรรคโดย
มีประเด็นมุงเนนเรื่องการรักษาอธิปไตยของชาติภายใต
สถาบันกษัตริย การสนับสนุนคุณคาเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม สวนในดานเศรษฐกิจนั้นกลุมตอตานการเขา
รวมสหภาพยุโรป และเชื่อวาอังกฤษควรควบคุมและจัดการ
กิจการตางๆ ดวยตนเองเพื่อประโยชนของพลเมืองชาว
อังกฤษ
ถูกเรียกวาเปนฝายจารีตในพรรคแรงงาน หรือold labour
เชื่อวาการที่รัฐเขาเปนเจาของในกิจการสําคัญของชาติ ถือ
เปนตัวชีว้ ัดความเปนสังคมนิยม และยึดถือความเสมอภาค
ในผลที่ได (equality of outcome) ยึดมั่นในอุดมการณ
สังคมนิยม
เรียกตัวเองวาเปนฝายกาวหนาในพรรคแรงงาน หรือ new
labour ไมเห็นดวยกับการที่รฐั เปนเจาของกิจการสําคัญ
และยึดถือความเสมอภาคในโอกาส (equality of
opportunity)และเนนอุดมการณที่ถือการปฏิบัติไดจริง
(pragmatic)

กรณี ตั ว อย า งพรรคการเมื อ งในเอเซี ย อย า งญี่ ปุ น นั้ น แม พ รรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย ( Liberal
Democratic Party:LDP)จะเปนพรรคการเมืองเดียวที่ครองอํานาจมาอยางยาวนาน นับตั้งแตการกอตั้ง
ขึ้นในป ค.ศ.1955 ซึ่งประกอบไปดวยกลุมยอยภายในพรรค จํานวน 5-6 กลุม ซึ่งในแตชวงเวลากลุม
เหลา นี้ จะถูกเรีย กตามชื่อ หั ว หน า กลุม โดยมี บทบาทสํา คั ญในการชว งชิง ตํา แหน ง หั ว หน า พรรคและ
ตําแหนงในคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงตําแหนงสําคัญอื่นๆ ในพรรค ตอมาในชวงปลายทศวรรษ 1990 เกิด
การชวงชิงอํานาจระหวางกลุมตางๆ ในพรรค จนนําไปสูการแยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหมที่ชื่อวา
พรรคญี่ปุนใหม (Japan New Party :JNP) นําโดยนายโฮโซกาวา โมริฮิโร (Hosokawa Morihiro)
ในขณะที่นายโอซาวา อิชิโร (Ozawa Ichiro)แยกออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อวาShinseito หรือ
พรรคฟนฟูญี่ปุน (Japan Renewal Party :JRP)98
95

อานรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ http://www.conservativeuk.com/views.htm
พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. , อางแลว หนา 163.
97
เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน.
98
ไชยวัฒน ค้าํ ชู”.ประชาธิปไตยที่ไมธรรมดาในประเทศญี่ปนุ :ปญหาและแนวโนม”เอเซียปริทัศน30,1 (มกราคมมิถุนายน),2552,หนา 25.
96
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แมวากลุมยอยภายในพรรคการเมืองนั้นมีแนวโนมที่จะถูกมองวาเกี่ยวพันกับความออนแอ ความ
แตกแยกและความไรเอกภาพของพรรคการเมือง เปนการฉกฉวยโอกาสกันระหวางผูนําพรรคการเมือง
ไปจนถึง เสถีย รภาพและการดํ า เนิ น นโยบายของรั ฐบาลผสม ตัว อย า งกรณีก ารเมื อ งในอิ น เดี ย ชว ง
ระหวางป ค.ศ.1977-1979 นั้น ถือเปนวิวัฒนาการของพรรคการเมืองในยุคที่ 3 หลังจากการเปนเอกราช
ภายใตการปกครองของอังกฤษ พรรคการเมืองตางๆ ไดแก พรรคคองเกรส (เกา) ภายใตการนําของนาย
โมราจิ เดชาย พรรคภารัตติยาโลกดาล พรรคสังคมนิยม พรรคฮินดูชนะสังฆ พรรคคอคาลิดาล และ
พรรคคองเกรสเพื่อประชาธิปไตย 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
อยางไรก็ดคี วามสําคัญของกลุมยอยนั้นไมไดจํากัดอยูแตภายในพรรคการเมืองเทานั้น เนื่องจาก
บอ ยครั้ง กลุม ย อ ยเหลา นี้ ยั ง แสดงบทบาทหรือ มี อิ ท ธิ พลที่ ขยายขอบเขตออกมาตามเปา หมายหรื อ
วัตถุประสงคทางการเมือง การมีกลุมยอยภายในพรรคการเมืองที่นํามาสูการแยกตัวออกมาตั้งพรรค
การเมืองใหม หรือการเกิดพรรคการเมืองที่สามในระบบสองพรรค โดยสภาพกอนที่จะเกิดการพัฒนา
ของกลุมยอยเชนนี้ คือ มีความแตกแยกในประเด็นปญหาที่รุนแรงอันเปนผลมาจากวิกฤตการณทาง
การเมืองและความกดดันทางการเมืองที่รุนแรง สวนในชวงของ การพัฒนาจากการเปนกลุมโนมเอียง
ไปสูขั้นตอนของการพัฒนาเปนกลุมยอยภายในพรรคการเมืองนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรง ความยึดมั่นใน
ขอผูกพันระหวางสมาชิก ไปจนถึงขีดความสามารถในการเปนผูนําของกลุมยอยตางๆ ที่เกิดขึ้นในพรรค
การเมืองนั้นๆ

99

ประณต นันทิยะกุล,”พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งในอินเดีย”, เอเซียปริทัศน 25,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547),
หนา159-160.
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ภาพที่ 5.1 แสดงตราสัญลักษณและสื่อประชาสัมพันธของกลุม The Tory Reform GroupและThe
Cornerstone Group100

ดังตัวอยางการเลือกตั้งในป ค.ศ. 1824 เกิดการแตกแยกในพรรคแอนตี้เฟเดอรัลลิสต (AntiFederalist Party) ที่ มี ฐานคิ ดในการตอ ตานการมี รัฐบาลกลาง ซึ่ง กอตั้ง โดย โทมั ส 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 ขึ้นมา102 ซึ่งการเกิดพรรคการเมืองแบบนี้ถือเปนการเกิดขึ้นของพรรค
การเมืองในรัฐสภา
ดังกรณีตัวอยาง ความแตกแยกในพรรคแรงงาน(Labour Party) ของอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1981
เนื่ องจากกลุม ฝ ายขวาในพรรคไม เห็ น ดว ยกับการให สหภาพแรงงานมี อํา นาจมากขึ้น ในการเลือกตั้ง
หัวหนาพรรค กลุมนี้จึงแยกออกไปตั้งพรรคใหมชื่อ พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democrat
100

http://toryreformgroup.tumblr.com/About_TRG และ http://cornerstone-group.org.uk/about/
วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุม ผลประโยชน,(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
102
บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อางแลว หนา 27-28.
101
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Party-SDP) และในการเลือกตั้งเมื่อป ค.ศ. 1983 พรรคใหมนี้ไดรวมเปนพันธมิตรกับพรรคเสรีนิย ม
(Liberal Party) เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันกัน 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
และตอ งเปน ไปตามเงื่ อ นไขที่ ขอ บัง คั บสภาผู แทนราษฎรแห ง สหพั น ธ (Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages) กําหนด โดยเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองแตละ
พรรคที่ มีที่ นั่งในสภาผูแทนราษฎรย อมจะตอ งจัด ตั้ง กลุมการเมือ งในสภา(Fraktion)ขึ้น การตั้ง กลุม
การเมืองดังกลาวอาจเปนกรณีที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งเปนกลุมการเมืองในสภาโดยตนเองหรือ
อาจจะรวมพรรคการเมืองตั้งแตสองพรรคขึ้นไปเปนกลุมการเมืองในสภากลุมเดียวกันก็ได เมื่อมีการตั้ง
กลุมการเมืองในสภาขึ้นแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดกลุมการเมืองในสภากลุมใด ยอมมีหนาที่
รักษาวิ นั ย ของกลุม การเมื อ งในสภากลุม นั้ น อี กทั้ ง ข อ บัง คั บของสภาผู แทนราษฎรแห ง สหพั น ธ ไ ด
กําหนดการมีสวนรวมในกระบวนการตรากฎหมายรวมตลอดถึงสิทธิตางๆ ใหแกกลุมการเมืองในสภาเปน
จํ า นวนไม น อ ย เช น การเสนอร า งกฎหมายจะกระทํ า ได ก็ แ ต โ ดยกลุ ม การเมื อ งในสภา หรื อ การตั้ ง
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
103

วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,อางแลว หนา 33 และ .151
วรเจตน ภาคีรัตน,รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและอํานาจหนาทีข่ องสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง
และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน ,(กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2544), หนา 62-64.
104

69

รัฐบาลถึงปญหาปจจุบันเรงดวน (Aktuelle Stunde) ของกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธ
ยอมถูกจํากัดใหมีนอยกวาของกลุมการเมืองในสภา เปนตน
(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะสังกัดกลุมการเมืองใด จะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
สังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน หรือสังกัดพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองอยางเดียวกัน และ
ไมแขงขันกันเองในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งหรือหลายมลรัฐ
5.3 กลุมยอยและความแตกแยกของพรรคการเมืองไทย
กรณีประเทศไทยนั้น ความแตกแยกและการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมืองมีลักษณะเดน คือ
“ความแตกแยกที่ มีความตอเนื่อง” กลาวคือ พรรคการเมืองไทยแมวาจะผานการพัฒนาและมีความ
พยายามในการสรางใหเปนสถาบันทางการเมืองเพียงใด แตความแตกแยกและการเกิดกลุมยอยภายใน
พรรคการเมืองกลับเปนรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดมา อีกทั้งการแตกแยกที่เกิดขึ้นมักสงผลกระทบตอการ
เมืองไทยในภาพรวมมากกวาภายในพรรคการเมืองนั้นๆ 105 โดยเฉพาะในชวงของการตอรองตําแหนงใน
รัฐบาลและการผลักดันนโยบายตางๆ ที่เปนเปาหมายของกลุมการเมืองภายในพรรค ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในการ
เปนรัฐบาลผสมและการเปนรัฐบาลพรรคเดียว ซึ่งมักเปนการแบงเปนกลุมตามแกนนําในพรรคการเมือง
นั้นๆ
ดังตัว อยา งพรรคไทยรักไทย ซึ่ง ถือไดวา เคยเปนพรรคขนาดใหญและมีศักยภาพในการจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดียวในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 โดยกลุมการเมืองในพรรคไทยรักไทยเปนกลุมผูรับ
การอุปถัมภและกลุมบุคคล (personal and client-group factions) ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 แสดงกลุมยอยในพรรคไทยรักไทยและแกนนํากลุม106
ชื่อกลุมยอย
กลุมบานจันทรสองหลา

กลุมวังบัวบาน
กลุมวังพญานาค
กลุมวังคางคาว

สมาชิกของกลุม
เปนกลุมที่ใหญที่สุดในพรรคไทยรักไทย นําโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร สมาชิกคนสําคัญ ไดแก
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ นายวราเทพ รัตนากร นายวิเชษฐ เกษมทองศรี
นายพงศเทพ เทพกาญจนานายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี
นายแพทยพรหมมินทร เลิศสุริยเดช
นางเยาวภา วงศสวัสดิแ์ ละสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคเหนือ
นายพินิจ จารุสมบัติ
นายประชา มาลีนนทและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคเหนือ

105

บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อางแลว หนา 229.
“กลุมตางๆ ในพรรคไทยรักไทย”,Retrieved from URL http://www.poakpong.com/tag/democrat และ “พรรคไทยรัก
ไทย”,Retrieved from URL http://th.wikipedia.org/wiki/พรรคไทยรักไทย.
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ตารางที่ 5.2 แสดงกลุมยอยในพรรคไทยรักไทยและแกนนํากลุม (ตอ)
ชื่อกลุมยอย
กลุมวังน้ํายม
กลุมวังน้ําเย็น
กลุมบานริมน้ํา
กลุมราชบุรี
กลุมชลบุรี
กลุมบุรีรัมย
กลุมกรุงเทพ
กลุมวังมะนาว
กลุมวาดะห

สมาชิกของกลุม
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจนายบุญชูตรีทอง นายสุชน ชามพูนท
และศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
นายเสนาะ เทียนทอง
นายสุชาติ ตันเจริญเปนหัวหนากลุม มีสมาชิกสวนใหญเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ภาคกลางและภาคอีสาน
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
นายสนธยา คุณปลื้ม และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดชลบุรี
นายเนวิน ชิดชอบ
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
นายสมพงษ อมรวิวัฒน นายธานี ยี่สารนายจําลอง ครุฑขุนทด และสมาชิก
กลุม 16 เดิม107
นายวันมูหะมัดนอร มะทา

สาเหตุที่นําไปสูการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมืองไทยมี 2 ประการสําคัญ ไดแก
(1) การสนับสนุนทางการเงิน ในการเลือกตั้งที่มีการใชจายในการหาเสียงสูงมาก ทําใหผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มักประสบปญหาทางการเงินภายหลังการเลือกตั้ง สถานการณเชนนี้ทําให
นักการเมืองในพรรคบางคนที่มีฐานะการเงินดีไดมีโอกาสเขามาใหการอุปถัมภกลุมนักการเมืองดังกลาว
นําไปสูการรวมตัว กันเปนกลุมย อยขึ้นในเวลาตอ มา ซึ่งบางพรรคการเมือ งใชวิธีการนี้ ในการจัดกลุม
ผูสมัครหรือสมาชิกสภาผูแทนตามภูมิภาค และหากนักการเมืองคนใดสามารถมีจํานวนผูสมัครในกลุมที่
ไดรับเลือกตั้งเปนจํานวนมาก นักการเมืองผูนั้นจะกลายเปนผูมีบารมีในพรรค เชน พรรคชาติไทย ในชวง
แรกแมวากลุมยอยที่เกิดขึ้นจะเปนกลุมอุดมการณทางการเมือง โดยกลุมหัวเกาหรือ “กลุมอนุรักษนิยม”
กับ “กลุมหัวสมัยใหม” แตในระยะตอมาการแบงกลุมของพรรคจะยึดติดอยูกับภูมิภาคเปนสําคัญจาก
การแบงเปนกลุมเทิดไท กลุม 16 กลุมวังน้ําเย็น กลุมปากน้ํา กลุมสุพรรณบุรี และกลุมลําปาง เปนตน
108
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กลุม 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
108
สังศิต พิริยะรังสรรค”,พรรคชาติไทย จากกลุม ซอยราชครูถึงกลุมเจาพอทองถิ่น,“อางแลว หนา 41-42.
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(2) การชวงชิงตําแหนงสําคัญทางการเมือง ในกรณีของไทยเห็นไดชัดเจนวาเมื่อกลุมยอยใน
พรรคการเมืองใดมีจํานวนสมาชิกรวมตัวกันอยางเขมแข็งก็มักจะมีอิทธิพลตอการตอรองตําแหนงทาง
การเมือง เชน รัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและตําแหนงอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ในบางครั้งยังมีอิทธิพลตอ
การต อ รองผลประโยชน อื่ น หรื อ การจั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น สํ า หรั บ โครงการต า งๆ ซึ่ ง มั ก มี
ผลประโยชนทับซอนหรือเมื่อมีเหตุการณใดที่กระทบกระเทือนตอหัวหนากลุมมักจะมีสมาชิกของกลุม
แสดงบทบาทปกปองหรือตอบโตเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและใหหัวหนากลุมเห็นความสําคัญของตน
เนื่องจากคาดหวังตอการไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงหรือประโยชนทางการเมืองอื่นๆ ตอไป 109
ตําแหนงที่มีความสําคัญโดยเฉพาะหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค รวมทั้งตําแหนงอื่นๆ ในรัฐบาล
นํามาสูการแขงขัน ชวงชิงกันระหวางผูนํากลุมตางๆ หรือบุคคลสําคัญในพรรคการเมือง ซึ่งผลจากการ
แขงขันมักนําไปสูความขัดแยงที่อาจนําไปสูการแบงเปนกลุมยอยในเวลาตอมา110 เชน การเกิดกลุม 10
มกราในพรรคประชาธิปตยภายหลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลในป พ.ศ. 2529111 เปนตน
ทั้งนี้ ยังถือไดวาปญหาเรื่องความแตกแยกและการแขงขันภายในพรรคการเมือง ถือเปนอีกหนึ่ง
เรื่องที่เปนปญหาหลักของพรรคการเมืองไทยไปจนถึงการนําไปสูปญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลผสม
ดั ง กรณีตัว อย า งรัฐบาลของนายชวน หลีก ภัย และรั ฐบาลของนายบรรหาร ศิ ลปอาชา ในระหว า ง
พ.ศ.2535-2539 จากผลการศึกษาของ จิตสิริ สัจจญาณ พบวา รัฐบาลผสมทั้ งสองกรณีตัว อย า ง
ประสบปญหาทั้งความขัดแยงภายในแตละพรรคและการแตกแยกระหวางพรรครวมรัฐบาล โดยรัฐบาล
ของนายชวน หลักภัยมีปญหาในเรื่องความขัดแยงในนโยบายการทํางานและความคิดเห็นที่แตกตางกัน
เปนปจจัยหลัก ในขณะที่รัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดปญหาในเรื่องการจัด สรรตําแหน ง
รัฐมนตรีเปน สํา คั ญ ซึ่ง ผลจากความแตกแยกที่ เกิด ขึ้น ทํ า ให รัฐบาลผสมของไทยประสบกับความไร
เสถียรภาพอยูเสมอ และนําไปสูความออนแอของระบบรัฐสภา112

109

กมลชัย รัตนสกาวงศ ใน นรนิติ เศรษฐบุตร(บรรณาธิการ),สารานุกรมการเมืองไทย เลม 3,(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,
2549),หนา 70.
110
สังศิต พิริยะรังสรรค,อางแลว หนา 41.
111
เรื่องเดียวกัน หนา 108และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน พูลศักดิ์ อยูประเสริฐ,พรรคประชาธิปตย : โครงสรางและ
การบริหาร,สารนิพนธหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2539.
112
จิตสิริ สัจจญาณ,การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย
กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา ,(วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2540).
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กลองขอความที่ 5.1 ทัศนะของรังสรรค ธนะพรพันธุตอข อคาดการณเกี่ย วกับการเปลี่ยนแปลง
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
ประเด็ น ที่ 1 เสถีย รภาพและความเปน อัน หนึ่ งอั น เดี ย วกัน ภายในพรรคการเมือ งแตละพรรค
ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคลเปนสําคัญ โดยไมมีการบมเพาะมาจากอุดมการณแตอยางใด สิ่งนี้
ยอ มนํ า ไปสูการพึ่ ง พาขีด ความสามารถในการแบง ปน ประนี ประนอมและประสานประโยชน รว มกัน
ระหวางสมาชิกในกลุมเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันพบไดในสถานการณของการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีและ
การคัดเลือกผูสมัครเพื่อลงแขงขันในเขตเลือกตั้งหรือการจัดลําดับรายชื่อผูสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นๆ
ประเด็นที่ 2 พรรคการเมืองไทยสวนใหญ ขาดกติกาที่แนนอนในการจัดสรรผลประโยชนและไมมี
การควบคุมสมาชิกโดยวินัยของพรรค (party discipline) อยางเขมงวด สงผลใหขาดการจัดการความ
113

รังสรรค ธนะพรพันธุ, เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, (กรุงเทพฯ
: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (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 ยอมแยกไมออกจากการตอรองผลประโยชนที่ในแรกเริ่มกอนจะจัดตั้ง
รัฐบาลก็คือ การเจรจาเพื่อรวมจัดตั้งรัฐบาลอันอาศัยเงื่อนไขหรือกระบวนสําคัญ คือ การจัดสรรตําแหนงทั้งใน
ระดับรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีรวมถึงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นๆ ในกระทรวงตางๆ ตามโควตาที่
คํานวณจากจํ านวนสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรที่ พรรคนั้นๆมีอ ยูแ ละประเด็นจํา เป นอื่ นๆจึง ไมใช เรื่ องแปลกหาก
กระทรวงที่รับผิดชอบงานในกลุมเดียวกันจะมีรัฐมนตรีผูดูแลจากหลายพรรคประกอบกัน
ประเด็นสําคัญไมไดอยูที่จะตองทําใหในประเทศหนึ่งๆเหลือพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเชนเดียวกัน
กับไมไดอยูที่การทําใหพรรคการเมืองแตกออกเปนกลุมเล็กๆ จนไมสามารถนําเสนอนโยบายที่ครอบคลุมประโยชน
ในทุกดานของประชาชนทั้งประเทศไดเพราะในกรณีแรกนั้นพรรคการเมืองก็จะไมมีการตรวจสอบจากฝายคานตาม
วิถีทางของระบบรัฐสภาสวนกรณีที่สองพรรคการเมืองก็จะไมตางอะไรไปจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
สังคมที่มุงประโยชนเฉพาะกลุมตนโดยปจจัยที่สําคัญในการ คงอยูของรัฐบาลผสมก็คือภาวะผูนําของหัวหนารัฐบาล
และการจั ด สรรงบประมาณให แ ก ก ระทรวงที่ พรรคร ว มรั ฐ บาลรั บ ผิ ด ชอบอยู อ ย า งเหมาะสมอี ก นัย หนึ่ง ก็ คื อ
นายกรัฐมนตรีอยูในสถานะที่ตอง “เกรงใจ” พรรครวมรัฐบาล
สภาวะความเกรงใจของผูนํารัฐบาลที่มีตอพรรครวมรัฐบาลนั้นก็เปนสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเขาใจเปนอยาง
ดีดังจะเห็นไดจากผลจากการสํารวจของสวนดุสิตโพล ที่เผยแพรเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2552 ในหัวขอ “ประชาชน
มองความขัดแยงในรัฐบาลผสมชุดนี้ ณ วันนี้ อยางไร”ที่พบวาประชาชนสวนใหญ 38.32%เห็นวา ผลประโยชนไม
ลงตัวยอมขัดแยง 30.72% เห็นวาเปนการรวมตัวกันเพื่ออํานาจและผลประโยชน 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
ละพรรคเรงเพื่อเตรียมการเลือกตั้งครั้งตอไป

คําถามทายบทที่ 5
(1) จงอธิบายถึงรูปแบบของการเกิดกลุมยอยในพรรคการเมือง
(2) จงอธิบายพรอมยกตัวอยางบทบาทและอิทธิพลของกลุมยอยที่มีตอพรรคการเมืองและ
รัฐบาล

115

บุญธรรม 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.
116
จาตุรนต 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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บทที่ 6
กลุมผลประโยชน
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจความหมาย การจําแนกประเภทและบทบาทของกลุมผลประโยชน
(2) เพื่อเขาใจความแตกตางและความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนกับ
พรรคการเมือง

po01
[Type the company name]

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
จึง หมายถึง การรวมตัวของบุคคลที่มี อุด มการณห รือ เปา หมายรว มกัน และตอ งการใหเปาหมายนั้ น
บรรลุผลดวยการตอรอง กดดันเพื่อสรางอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายหรือการบริหารงานตามนโยบาย
รัฐ120
ดานแนวทางการศึกษาและวิเคราะหกลุมผลประโยชนนั้น นิยมศึกษากันใน 3 แนวทาง121 ไดแก
(1) การศึกษาลักษณะของกลุม (natureofthegroups) คือ การพิจารณาจากโครงสรางการ
ดําเนินงาน ขนาดของจํานวนสมาชิก จุดมุงหมายและกิจกรรมที่กลุมดําเนินการอยู

(2)การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร (history and tradition)คือ การพิจารณาในเรื่องเหตุผล
หรือที่มาในการกอตั้งกลุม พัฒนาการของกลุมในชวงระยะเวลาที่ผานมาในอดีต เปนตน
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อางใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว., ระบบการเมือง : ความรูเบื้องตน,(พิมพครั้งที่ 6),(กรุงเทพ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2546),หนา 127 – 128.
118
เรื่องเดียวกัน หนา 127 – 128.
119
อางใน สมบัติ สมบัติ ธํารงธัญวงศ,การเมืองอังกฤษ (พิมพครั้งที่ 2),(กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544),หนา 213.
120
อภิญญา รัตนมงคลมาศ“กลุม ผลประโยชนและกลุมกดดัน”, ใน สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสาร
การสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หนวยที่ 1-8) ,นนทบุรี :มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช,2548),หนา .129
121
อางใน 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
การบัง คับให มี การปฏิ บัติตามกฎเกณฑห รือ อํ า นาจที่ ชอบธรรมนั้ น122 ถือ ไดว า กลุม ผลประโยชน เปน
โครงสร า งซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ รี ย กร อ งผลประโยชน ใ นฐานะตั ว แสดงทางการเมื อ งที่ ทํ า หน า ที่ แ ปรสภาพ
ขอเรียกรองหรือการสนับสนุน ในสวนของปจจัยนําเขา (input) ใหเปนผล(output) จากการตัดสินใจ
ภายในระบบการเมือง 123
ลักษณะเชนนี้จึงทําใหบทบาทหนาที่ของกลุมผลประโยชนนอกจากจะทําหนาที่เชนเดียวกับพรรค
การเมื อ งในการทํ า หน า ที่ เ ชื่ อ มโยงประสานประชาชนกั บ สถาบั น การปกครองหรื อ ผู มี สิ ท ธิ อํ า นาจ
(authority) ที่ จ ะกํ า หนดนโยบายรั ฐ แล ว 124 ยั ง มุ ง เน น ไปที่ ก ารเรี ย กร อ งผลประโยชน (interest
articulation) ตอผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจทางการเมืองของรัฐใหตอบสนองตอความตองการของกลุม
ตน125
ภาพที่ 6.1 แสดงภาพตัวแบบแนวคิดระบบการเมือง (political system theory)126

122

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

46.
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David Robertson, The Routledge Dictionary Of Politics,(London : Europa,2002),p. 241.
พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. ,ประชาธิปไตย แบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2544),หนา 153.
125
วิสุทธิ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา,2550), หนา 140.
126
“political system theory”,Retrieved from URLhttp://www.dadalos.org/politik_int/politik/systemtheorie.htm
124
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ในบางประเทศเชนอังกฤษนั้น กลุมผลประโยชนไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหม หากแตเติบโตขึ้น
พรอมกับกิจกรรมหรือนโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ เชน โครงการสวัสดิการสังคม
การสงเสริมอุตสาหกรรม และการวางแผนทางเศรษฐกิจ ซึ่งการทํากิจกรรมดังกลาวทําใหรัฐบาลตอง
ติดตอใกลชิดกับประชาชนและกลุมประชาชนตางๆ ไดกลายมาเปนแรงผลักดันใหเกิดกิจกรรมตางๆ ขึ้น
โดยที่ในการทํางานของรัฐบาลจะตองมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญนอกเหนือไปจากขาราชการ จึงเปนโอกาส
ที่กลุมเหลานี้ไดเขามามีอิทธิพลในการทางการเมืองดวยการทําหนาที่ใหคําปรึกษาและใหความรวมมือใน
โครงการตางๆ ของรัฐ127
ด า นการจํ า แนกประเภทของกลุ ม ผลประโยชน นั้ น โรเบิ ร ต เอช.ซาลิ ส เบอรี่ (Robert H.
Salisbury)128 นั กวิ ช าการผู มี ค วามเชี่ ย วชาญในการศึ ก ษากลุม ผลประโยชน ช าวอเมริ กั น ได จํา แนก
ลักษณะของการจัดประเภทของกลุมผลประโยชนออกเปน3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 การพิจารณาจากเนื้อหาของผลประโยชน (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) การจัดตามความเปนรูปธรรมหรือ นามธรรม (tangible/intangible interests) โดยมี
รูปแบบแบงออกเปน 3 ลักษณะ กลาวคือ ผลประโยชนทางวัตถุ (material economic benefits)
ผลประโยชนจากการไดคบหาหรือมีความสัมพันธ (solidary benefits) และผลประโยชนของการมีความ
เชื่อรวมกันหรือผลประโยชนทางอุดมการณรวมกัน (expressive or purposive benefits)
กลุมที่ 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)
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สมบัติ ธํารงธัญวงศ,อางแลว,หนา 213.
อางใน วิสทุ ธิ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 139-140.
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กลุมที่ 3 การพิจารณาจากประเภทของสมาชิกในแตละระดับ (membership types)
(1) กลุมปฏิบัติการหรือกลุมทองถิ่น (operationunit / local group)
(2) กลุ ม ระดั บทุ ติย ภูมิ (second-order groups) เปน การรวมกั น ของบรรดาเหล า กลุ ม
ปฏิบัติการหรือกลุมทองถิ่นทั้งหลาย
(3) กลุม ระดับชาติ (peak groups) ที่ รวมเอากลุม ตา งๆ ในประเทศที่ มีผ ลประโยชน หรือ
กิจกรรมที่ คลายคลึงกันเขาด วยกัน เชน สหภาพแรงงานและอุตสาหกรรมอเมริกัน (AFL-CIO) และ
สมาพันธอุตสาหกรรมอังกฤษ (The Confederation of British Industries) เปนตน
ภาพที่ 6.2 แสดงกิจกรรมของสมาพันธอุตสาหกรรมอังกฤษ129

นอกจากนี้แลว อัลมอนด และ พาวเวลล130ไดแบงประเภทของกลุมผลประโยชน ตามลักษณะ
ของการรวมกลุ ม และการแสดงบทบาทในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมหรื อ เรี ย กร อ งผลประโยชน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) กลุมผลประโยชนแบบไรบรรทัดฐาน หรือ กลุมฉับพลัน (anomic interest groups)
เปนกลุมที่มักเกิดขึ้นในสภาพที่ไมมีกลุมที่ไดรับการจัดตั้งอยูในสังคม หรือมักเปนกลุมที่ถูกปดกั้นไมให
แสดงออกซึ่งความตองการและมักปะทุขึ้นอยางกะทันหันตามสถานการณ เชน การจลาจล การเดิน
ประทวง โดยไมมีการจัดตั้งเปนองคกร ขอสังเกตประการสําคัญของกลุมผลประโยชนแบบไรบรรทัดฐาน
ก็คือ นอกจากการมีบทบาทในการเรียกรองผลประโยชนแลวอาจทําหนาที่อื่นๆ ดวย เชน การสรางขาว
ลือเพื่อสรางการสนับสนุนใหแกสัญลักษณของชาติ รัฐบาลหรือผูนําทางการเมือง เปนตน
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://in.reuters.com/article/2011/12/06/investment-summit-oneillidINDEE7B50AA20111206 และ http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-/2064400British-don-t-right-jobs-saysConfederation-British-Industry.html
130
พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 129-133 และ วิสุทธิ โพธิแทน,อางแลว,หนา 138-139.

79

(2) กลุมผลประโยชนที่ไมมีการจัดตั้ง หรือ กลุมที่มีโครงสรางหลวม (non-associational
interest groups)โดยทั่วไปมักเกิดจากกลุมเครือญาติ กลุมเชื้อชาติ กลุมภูมิภาค กลุมสถานภาพและ
กลุมชนชั้น ซึ่งเปนกลุมคนที่อาจไมไดมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอแตมีความรูสึกรวมกัน และมีความ
เชื่อมโยงทางจิตใจหรือทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีการแสดงบทบาทเรียกรองผลประโยชนของกลุมเปนครั้ง
คราวโดยผานการเจรจากับบุคคลหรือผูนําที่มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเรื่องนั้นๆ
จะเห็นไดวาทั้ง 2 กลุมขางตนเปนกลุมที่มีการจัดตั้งในระดับต่ํามักมีการเรียกรองผลประโยชน
เปนครั้งคราวหรือเพียงครั้งเดียว โดยไมมีขั้นตอนหรือการจัดตั้งที่แนนอนและไมมีความตอเนื่องในการ
เรียกรอง ดังนั้นในสังคมสมัยใหมที่มีการแบงแยกหนาที่ระหวางโครงสรางตางๆ อยางชัดเจน กลุมใน
ลักษณะดั งกลาวจะมี อิทธิ พลตอรองได นอ ย เพราะในสภาพสังคมเชน นี้มักมีกลุมที่ มีการจัด ตั้งขึ้นมา
มากมายที่มีการแขงขันกันอยูทําใหไมมีการเปดโอกาสใหกลุมที่ไรการจัดตั้งไดเขามามีอิทธิพลไดมากนัก
นอกจากนี้แลวหากกลุมที่ไรการจัดตั้งเหลานี้มีความตองการหรือดําเนินการอยางจริงจังที่จะ
จัดตั้งกลุมขึ้น ก็จะปรับตัวไปสูการเปนกลุมผลประโยชนในระดับที่พัฒนาขึ้นตอไปซึ่งเปนกลุมที่มีการ
จัดตั้งในระดับสูง
(3) กลุมผลประโยชนที่เปนสถาบัน (institutional interest groups)เปนองคกรที่เปน
ทางการที่มีบทบาทหนาที่เฉพาะตนที่ไมไดจัดตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อเรียกรองผลประโยชน โดยกลุมเหลานี้
อาจเรียกรองผลประโยชนเพื่อกลุมตนเองหรือทําหนาที่เปนตัวแทนผลประโยชนของกลุมอื่นๆ ในสังคม
ซึ่งมักอาศัยการยอมรับนับถือในสถาบันที่สังกัดอยูเปนทรัพยากรสําคัญในการไดมาซึ่งผลประโยชนของ
กลุมตนเอง ทั้งนี้ ในสังคมของประเทศกําลังพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น กลุมผลประโยชนที่เกิดขึ้นใน
สถาบันที่มีอยูแลว เชน ในระบบราชการและในกองทัพไดมีการจัดตั้งอยางเหนียวแนนและมีอํานาจมาก
ในสังคม แตขณะเดียวกันกลุมผลประโยชนอื่นๆ นอกจากสถาบันดั งกลาวกลับมีจํานวนนอยและขาด
ประสิทธิภาพ
(4) กลุมผลประโยชนที่เปนทางการ หรือ กลุมสมาคม (associational interest groups)
เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนกระบอกเสียงหรือตัวแทนผลประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ โดย
เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นแบบมีโครงสรางชัดเจนและมีบุคลากรทํางานประจํา กลุมแบบนี้มักมีแนวทางหรือ
วิธีการเรียกรองผลประโยชนและนําขอเรียกรองเสนอตอระบบการเมือง ซึ่งในสังคมที่พัฒนาแลวกลุม
แบบนี้มีความไดเปรียบหรือมีอํานาจตอรองมากกวากลุมที่ไมเปนทางการ (non-associational interest
groups)ในแงมุ มของการไดรับการยอมรับถึงความชอบธรรมและความครอบคลุมถึงกลุมตางๆ ที่ มี
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หลากหลายในสังคม ซึ่งจะสงผลใหการเรียกรองผลประโยชนโดยกลุมที่ไมเปนทางการหรือเรียกรองแบบ
ตัวคนเดียว จะลดนอยลงโดยปริยาย
รูปแบบของกลุมผลประโยชนที่มีบทบาทสําคัญในสังคมนั้น แบงออกเปน 6 กลุมหลัก ไดแก
(1) กลุมธุรกิจเปนกลุมที่มีความสําคัญอันเนื่องมาจากความจําเปนทั้งในการแสวงหาประโยชน
และปกปองผลประโยชนของกลุมตนเองไว ดังนั้นกลุมธุรกิจจึงมักมีการรวมตัวกันระหวางเจาของกิจการ
ที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกัน และพยายามเขา ไปมี บทบาทผลักดั น ทางการเมื อ ง เชน การพยายามจํา กั ด
บทบาทของรัฐในการควบคุมกิจการเอกชนใหนอยที่สุด หรือผลักดันใหรัฐสนับสนุนธุรกิจของกลุมคน
เปนตน
(2) กลุมแรงงาน ถือเปนกลุมที่เปนคนสวนใหญของสังคม แตยังคงมีลักษณะขาดการจัดตั้งและ
สรางกระบวนการในการรวมตัวกันอยางเปนทางการ จึงสงผลตอการเสริมสรางพลังหรืออิทธิพลใหมี
มากเพี ยงพอตอ การตอรอง โดยผลประโยชนที่ เรีย กรองนั้น มักเกี่ยวขอ งกับการกํา หนดค าตอบแทน
สภาพการทํางานหรือนโยบายของรัฐดานอุตสาหกรรม เปนตน
(3) กลุมเกษตรกร มักเกิดขึ้นในประเทศที่เปนสังคมการเกษตร ที่มีเกษตรกรเปนคนกลุมใหญใน
สังคม ในดานการจัดตั้งนั้นกลุมเกษตรกรยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมแรงงานที่ขาดการจัดตั้ง การ
สรางกระบวนการในการรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ และการไมมีองคกรที่ถาวร สงผลใหการผลักดัน
นโยบายรัฐในเรื่องการเกษตรเปนไปในลักษณะชั่วคราวหรือเกิดขึ้นเฉพาะในชวงเวลาที่เกิดความขัดแยง
อยางรุนแรงเทานั้น
(4) กลุมวิชาชีพตางๆ ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหมถือวาการรวมตัวกันเปนกลุมของบรรดาผู
ที่อยูในวิชาชีพตางๆ นั้น เปนกลุมที่มีความสําคัญจากการที่แมจะเปนกลุมขนาดเล็กที่รวมตัวกันเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกลุมอาชีพตนเอง แตประเด็นขอเรียกรองกลับมีค วามสําคัญในเชิงของวิชาชีพ โดย
วิ ชาชี พที่ มั กมี ก ารรวมกลุม กั น นั้ น มั กเป น วิ ช าชีพ ที่ มี ค วามเฉพาะทางและเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ของสัง คม
โดยรวม ตัวอยางเชน สมาคมทนายความและแพทย เปนตน
(5) กลุ ม ข า ราชการ ถื อ ได ว า ข า ราชการเป น กลุ ม ผลประโยชน ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมาก
เพราะในความเปนจริงแลวระบบราชการไมสามารถสรางใหเกิดภาวะองคกรที่ปลอดจากการถูกแทรกแซง
หรือมีความเปนกลางทางการเมืองไดอยางแทจริง แตลักษณะของกลุมขาราชการมักแสดงออกผาน
ค า นิ ย ม ทั ศ นคติ ร วมทั้ ง การแสดงออกแบบไม เ ป น ทางการหรื อ ให ก ารสนั บ สนุ น และคั ด ค า นต อ
แนวนโยบายของรัฐหรือการผลักดันจากฝายการเมืองที่สงผลตอผลประโยชนของตน ทั้งนี้ความนาสนใจ
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อีกประการหนึ่ง ของกลุมขาราชการคื อการเปน ตัวแสดงสํา คัญในกระบวนการนํา นโยบายไปปฏิ บัติมี
อิทธิพลอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายรัฐ
(6) กลุ ม ป ญ ญาชน ได แ ก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และนั ก วิ ช าการ ซึ่ ง แม บุ ค คลเหล า นี้ จ ะไม มี
ผลประโยชนเฉพาะกลุมอยางเดนชัดดังเชนกลุมตางๆ ที่ไดกลาวมา แตแสดงบทบาทสําคัญในการรักษา
ผลประโยชนทางสังคมสวนรวมหรือมีบทบาทในการวิพากษวิจารณประเด็นสาธารณะทั้งในเชิงของการ
สนับสนุนและคัดคาน
าน ทั้งนี้กลุมปญญาชนจะมีบทบาทอยางกวางขวางและมีอิทธิพลตอสังคมมากใน
ระบบการเมืองที่เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือเสรีภาพในการแสดงออก
ภาพที่ 6.3 แสดงคําศัพทที่มักพบในการศึกษาเรื่องกลุมผลประโยชน131
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วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ,พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน (Political
Political Parties and Interest
group), (กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,2544),หน
แหง
า 235.
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6.2 ปจจัยและวิธีการดําเนินงานของกลุมผลประโยชน
กลุมผลประโยชนเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น ไดทั้ง ในสังคมอุตสาหกรรมและสัง คมในประเทศ
กําลังพัฒนา กลาวคือ ในสังคมอุตสาหกรรมที่มีการแบงแยกหนาที่ออกจากกันโดยเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น ได
นําไปสูการเกิดกลุมทุติยภูมิ (secondary groups) มากมายหลากหลายกลุมในสังคมนั้นๆ ซึ่งกลุมที่
เกิดขึ้นนี้ บางกลุมไดเขามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายของรัฐบาล และการกระทํานี้ไดกลายเปน
“กลุมผลประโยชน” ทั้งยังสงผลใหเกิดการติดตอกันระหวางกลุมเหลานี้กับองคกรของรัฐ อันเปนผลมา
จากการที่รัฐแผขยายบทบาทออกไปมากขึ้นกวาเดิมและมีผลกระทบตอสังคมมากขึ้นกวาเดิม ทําใหกลุม
เหลา นี้พยายามเขา มามีอิ ท ธิพลตอรัฐ เพราะมองเห็ น วา รัฐมี ความสํา คั ญตอตนหรือกลุม ตนมากขึ้น
ตามลําดับ
ในขณะที่ ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา กลั บ มี ก ลุ ม ผลประโยชน ซึ่ ง มี พื้ น ฐานทางสั ง คมที่ แ คบกว า
กลุมผลประโยชนในประเทศที่พัฒนาแลว หรือมีความครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมตางๆ นอยกวาใน
สังคมของประเทศที่พัฒนาแลว อี กทั้งในประเทศกําลังพัฒนากลุม ที่มีการจัดตั้งและมีความสํานึกใน
ผลประโยชนรวมกันของสมาชิกมักจะเปนกลุมที่เปนหัวใจของการดําเนินงานของรัฐ ไดแก ขาราชการ
ทหารและตํารวจ โดยกลุมผลประโยชนที่เห็นไดชัดและแข็งแกรงที่สุดในประเทศกําลังพัฒนามักเปนกลุม
ที่สามารถใชกลไกของรัฐใหเปนประโยชนแกตน เพราะในสังคมเชนนี้ ภาครัฐบาลเปนแหลงที่มาของ
อาชีพ สถานภาพทางสังคมตลอดจนความมั่งคั่งมากกวาเอกชน
ทั้งนี้ รูปแบบที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะของการตอรองกับหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดมาซึ่งกฎหมาย
กฎเกณฑหรือเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือกฎเกณฑในการรักษาหรือเกื้อหนุนสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของกลุมตน นอกจากนี้แลว กลุมผลประโยชนในประเทศกําลังพัฒนาโดยภาพรวมมักเปนกลุมที่เกิดจาก
การเปนเครือญาติ ชาติพันธุหรือมาจากภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งการเปนเครือขายแบบอุปภัมภ (patronclient networks)132 ดานวิธีการดําเนินการของกลุมผลประโยชนนั้น ถือเปนแนวทางที่มุงไปสูการทําให
ขอเสนอหรือขอเรียกรองตางๆ เกิดขึ้นไดจริงดวยหลากหลายวิธีการ133 ไดแก
(1) การเขาถึง (access)หมายถึง การสรางความใกลชิดในการติดตอ ประสานงาน แรงจูงใจ
หรือแรงกดดันตอผูมีอํานาจตัดสินใจในประเด็นหรือผลประโยชนนั้นๆ โดยขึ้นอยูกับจํานวนของตัวแทน
132

อางใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อางแลว หนา 136 – 138 และดูคําอธิบายในเรื่องวัฒนธรรมทางความคิดกับการจัดตั้ง
กลุมผลประโยชนและกลุม กดดัน เพิม่ เติมไดใน อภิญญา รัตนมงคลมาศ, อางแลว หนา 207-208.
133
สมบัติ ธํารงธัญวงศ, อางแลว หนา221-226 วิสุทธิ โพธิแทน,อางแลว หนา141-142 และ สมชัย ศรีสุทธิยากร,อางแลว
หนา 9-10.
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กลุม ที่ เขา ไปมี บทบาทในการตัด สิน ใจหรือ ผลักดั น ในองค กรหรือ หน ว ยงานรัฐนั้ น ๆ ว า มี จํา นวนมาก
เพียงใด รวมทั้งการที่กลุมสามารถสรางอิทธิพลตอหนวยงานในการสรางความไวใจและความรวมมือใน
การเปนที่ปรึกษาหรือรวมหารือ ซึ่งนําไปสูการเปน “คนใน” ของหนวยงานที่มีบทบาทในการควบคุมหรือ
กํา หนดเนื้ อหาขอมู ลในฐานะแหลงขา ว โดยการเขา ถึง ที่กลา วมานี้ ทํ า ไดห ลายวิ ธี อาทิ การเขา ไปมี
ตําแหนงที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ (occupying authority role) โดยการเขาไปเปนกรรมการใน
คณะกรรมการชุดตางๆ ของรัฐในฐานะตัวแทนกลุมและการใหคําปรึกษาแกผูมีอํานาจตัดสินใจของรัฐ
(consultation)
(2) การเขาหาผลักดัน (lobbying) เปนความพยายามของกลุมที่จะใหรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวของดําเนินการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเปนไปตามที่กลุมตองการ
ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี อาทิ การติดตอพูดคุยอยูเสมอกับผูนําในการตัดสินใจของรัฐ (elite interaction)
การวิ่ ง เต น อาชี พ (professional lobbying) ดั ง ที่ มี อ ยู ใ นสหรั ฐ อเมริ ก ารวมไปถึ ง การปลุ ก ระดม
(mobilization) ชักจูงใหมหาชนคลอยตามแลวหันมาสนับสนุนการเรียกรองของกลุม
(3) การกดดัน(exercising pressure)และการสําแดงพลัง(demonstration)ดวยวิธีการตางๆ
ที่ มี ลั กษณะสร า งให เกิ ด สถานการณบั ง คั บแกผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจ โดยทั่ ว ไปมั กเห็ น รูป แบบของการ
เดินขบวนและการใชความรุนแรง อันเปนวิธีการที่มักมีการนํามาใชเมื่อวิธีการอื่นๆ ใชไมไดผล ทั้งนี้ขอดี
ของวิ ธี การเหลา นี้ คื อ การดึ ง สมาชิก ให เขา มามี สว นร ว มในกิ จกรรมของกลุ ม ได โ ดยตรง ทํ า ให เกิ ด
ความรูสึกรวมในการเรียกรองและมีสวนชวยใหการผลักดันนโยบายของรัฐไดรับผลสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นได
(4) การรณรงคสาธารณะ (public campaigns) และโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) เปน
วิธีการที่มุงสูประชาชนโดยหวังผลในเชิงสนับสนุนตอกิจกรรมหรือของกลุม ซึ่งรูปแบบที่นิยมใชกันมาก
คือการเผยแพรขอมูลขาวสารดวยการตีพิมพ เผยแพรทางโทรทัศน วิทยุและอินเตอรเนท เปนตนทั้งนี้
การรณรงค ส าธารณะแยกได เ ป น การรณรงค แ บบต อ เนื่ อ งยาวนานเป น การให ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคิดเห็นสาธารณะในระยะยาวกับการรณรงคระยะสั้นแบบ “ประเด็นรอน”
เพื่ อ เตื อ นภั ย หรื อ ระงั บ บางสิ่ ง บางอย า งที่ ก ลุ ม เห็ น ว า เป น ป ญ หา โดยหวั ง พึ่ ง กระแสความคิ ด เห็ น
สาธารณะเปนพลังขับเคลื่อนทางการเมือง
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ภาพที่ 6.4 แสดงกรณีตัวอยางแผนผังแสดงความสัมพันธและเสนทางการผลักดันระหวางกลุม
ผลประโยชนกับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา134

(5) บริบททางการเมือง (political context) กลุมผลประโยชนจะมีกิจกรรมเชนใดหรือมี
ชองทาง มีอิทธิพลตอการปกครอง หรือเขาไปผลักดันนโยบายของรัฐไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับบริบททาง
การเมืองหรือโครงสรางโอกาสทางการเมืองเปนสําคัญ ตัวอยางในสหรัฐอเมริกานั้น การที่อํานาจรัฐ
กระจายอยูระหวางสถาบันตางๆ ไดแก ประธานาธิบดี รัฐสภา และศาล รวมไปถึงรัฐบาลมลรัฐ ทําให
กลุมตองทําการติดตอสถาบันอํานาจตางๆ กระจายไปดวย แตในประเทศอังกฤษนั้น การตัดสินใจตางๆ
134

“Lobbying for a Trillion-Dollar
Dollar Tax Holiday”
Holiday ,Retrieved from
URLhttp://www.businessweek.com/magazine/lobbying
com/magazine/lobbying-for-a-trilliondollar-tax-holiday-09292011-gfx.html
gfx.html
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รวมศูนยอ ยูที่กระทรวงตางๆ และระบบราชการที่กรุง ลอนดอน ดังนั้นกลุมผลประโยชนจึง ถือวาการ
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
ผลประโยชน กั บ พรรคการเมื อ งนั้ น สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของชาร ล เอเดรี ย น และ ชาร ล ส เ พรสส
(Charles R. Adrian and Charles Press)137 ที่ไดอธิบายถึงความแตกตางซึ่งมีอยูหลายลักษณะ
กลาวคือ กลุมผลประโยชนเรียกรองผลประโยชนผานทางพรรคการเมือง โดยไมมีเปาหมายเพื่อการเขาไป
มีตํา แหน ง ทางการเมือ งแตมุ ง สรา งอิ ทธิ พลตอ นโยบายสาธารณะ นอกจากนี้กลุมผลประโยชน ยั ง มี
พื้นฐานของผลประโยชนหรือความเปน กลุมกอนในเชิงนโยบายที่คลายคลึงกันมากกวาพรรคการเมือง
(2) การแสดงบทบาท ด า นภารกิ จ และบทบาทของพรรคการเมื อ งที่ ม ากไปกว า กลุ ม
ผลประโยชนนั้นสรุปไดวา ในขณะที่กลุมผลประโยชนมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่มุงผลสําเร็จในการให
ไดมาซึ่งเปาหมายของกลุมตนเปนสําคัญ โดยอาจดําเนินการในรูปแบบกดดันการตอรองรัฐบาล และมัก
แสดงบทบาทเฉพาะชวงเวลาที่มีประเด็นสําคัญอันเกี่ยวของกับผลประโยชนของตนเองเทานั้น138
(3) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ พรรคการเมืองจําเปนตองสรางและรวบรวมแรงสนับสนุน
จากกลุมองคกรภาคประชาชนและกลุมผลประโยชนที่หลากหลาย แปรความตองการที่ขัดแยงกันของ
135

พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ว.ร.,อางแลว,หนา .217และ 205
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
137
อางใน เสนีย คําสุข ใน สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพืน้ ฐานทางรัฐศาสตร
หนวยที่ 1-9, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548),หนา 291.
138
พัฒนะ เรือนใจดี,กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2548),หนา 2.
136
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ประชาชนกลุมตางๆ ใหกลายเปนนโยบายที่ลงตัว เลือกและฝกฝนผูลงสมัครรับเลือกตั้งและผูนําทางการ
เมือง นําเสนอคณะทํางานและนโยบายเพื่อเปนตัวเลือกใหกับประชาชน และหากไดรับเลือกตั้งใหเขาไป
ทําหนา ที่ในรัฐสภา พรรคการเมื องจําเปน ตอ งทํ าหน าที่ บริหารบา นเมือ งและแสดงความรับผิด ชอบ
รวมกันในการกระทําของตนเอง139
6.3.2 ความสัมพันธระหวางกัน
(1) การกําหนดนโยบายสาธารณะและการสรางคะแนนนิยม กลาวคือ กลุมผลประโยชนเปน
ตัวเชื่อ มชองวา งระหวา งผู ตัด สิน ใจทางการเมือ งกับปจเจกชนบุค คลในสังคม ซึ่ง กลุมผลประโยชน มี
อิท ธิพลนอกรัฐสภา (extra-parliamentary influence) ที่เขาไปมี บทบาทในกระบวนการกําหนด
นโยบายของรัฐ โดยเปนกลไกสําคัญในกระบวนการทางการเมืองที่มีความสลับซับซอนในการทําความ
เข า ใจต อ การตั ด สิ น ใจของรั ฐ ในการกํ า หนดและดํ า เนิ น นโยบาย ด ว ยเหตุ ที่ รั ฐ บาลจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
แรงผลักดันอื่นๆ นอกเหนือจากกลุมผลประโยชน จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอคะแนนเสียงเลือกตั้งและ
ตอผลประโยชนของผูสนับสนุนรัฐบาลโดยตรง
สิ่ง เหลา นี้ เ ปน เงื่ อ นไขพื้ น ฐานที่ ทํ า ให รัฐ บาลจํา เป น ต อ งหาทางประนี ประนอมหรือ ประสาน
ประโยชน ความตองการตางๆ ที่แขงขันกันอยู เพื่อเปาหมายในการสรางความยอมรับจากกลุมที่อิทธิพล
สําคัญๆ ของประเทศดังในกรณีของประเทศอังกฤษนั้น พรรคอนุรักษนิยมใหความสําคัญตอกลุมธุรกิจ
ในขณะที่พรรคแรงงานใหสหภาพแรงงานมีอิทธิพลตอพรรคอยางมาก เปนตน140
(2) การสนับสนุนการสรางสาขาและเครือขายพรรคการเมือง ตัวอยางเชน ในฟลิปปนสนั้น
พรรคการเมื อ งแตละพรรคจะมี กลุม ผลประโยชนสนั บสนุ น อยู ทั้ ง ในการเสนอนโยบายการสนั บสนุ น
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
140
พฤทธิสาณ 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
ใช ใ นการติ ด ต อ กั บ ผู มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย ง ทั้ ง ในการโฆษณาและวิ ธี ก ารอื่ น ๆ แต ใ นป จ จุ บั น พรรค
การเมืองและกลุมผลประโยชนจะใหทั้งเงินสนับสนุนผูสมัครที่ตนชอบและใชเงินในการสรางอิทธิพลตอ
การเลือกตั้งโดยตรง ปรากฏการณเชนนี้ทําใหการตรวจสอบคาใชจายในการเลือกตั้งเปนไปดวยความ
ยากลําบากมากขึ้น ทั้งยังนําไปสูความกังวลใจวาผูบริจาคและกลุมผลประโยชนอาจจะเขามามีอิทธิพลตอ
นโยบายสาธารณะเกินควร143
(4) การพัฒนาการ ดวยเหตุที่พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนเปนลักษณะการรวมตัวกัน
ของประชาชนที่มีเปาหมายบางอยางรวมกัน ซึ่ง ลักษณะหรือรูปแบบของการรวมตัวและการดําเนิ น
กิจกรรมตางๆ อาจมีผลตอการปรับตัวของกลุมที่เกิดขึ้น กลาวคือ การรวมกลุมในชวงแรกเมื่อมีความ
มั่นคงจนจัดตั้งเปนพรรคการเมืองได หากประสบความสําเร็จก็จะพัฒนาเปนพรรคการเมืองที่มีความ
เขมแข็ง แตหากประสบความลมเหลวในการแขงขันเลือกตั้งแลว การรวมตัวนั้นอาจยังคงมีอยูแตพรรค
อาจจะกลายสภาพเปนเพียงกลุมผลประโยชนในทางตรงกันขามการพัฒนาการของกลุมผลประโยชนก็
141

สีดา สอนศรี และคณะ,พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศึกษาเฉพาะ ประเทศอินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส ไทยและ
มาเลเซีย,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546),หนา 92.
142
วิสุทธิ โพธิแทน,อางแลว หนา 141
143
สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง
วิชาการเรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ วันที่ 6 ตุลาคม 2547
ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(กรุงเทพฯ:สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2547),หนา 78.
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อาจนําไปสูการจัดตั้งพรรคการเมืองไดเชนกัน เมื่อมีการรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนที่ตองเขาไป
เกี่ยวของกับการแสดงบทบาทกดดันทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ กลุมเหลานั้นอาจ
พัฒนาขึ้นเปนขบวนการทางการเมืองและสามารถพัฒนาขึ้นเปนพรรคการเมืองได โดยมีนโยบายหรือ
เปาหมายหลักของกลุมผลประโยชนเปนฐานในการจัดทํานโยบายหลักของพรรค
คําถามทายบทที่ 6
(1) กลุมผลประโยชนที่แบงตามลักษณะของการรวมกลุมและการแสดงบทบาทในการดําเนิน
กิจกรรมหรือเรียกรองผลประโยชน มีกี่ประเภทและแตละประเภทมีลักษณะอยางไร
(2) กลุมผลประโยชนและพรรคการเมืองมีความแตกตางกันอยางไร
แหลงขอมูลเพิ่มเติม
 Bleiklie,Ivar.“Interest Groups” in Mary Hawkesworth and
MauriceKogan(ed).Encyclopedia of government and politics (Volume 1).London
and New York: Routledge, 2004.
 Johnston,Larry.Politics : An Introduction to The Modern
DemocraticState.Peterborough,Ont. : Broadview Press,2001.
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บทที่ 7
แนวคิดเรื่องการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงแนวคิดและเงื่อนไขของการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง
(2) เพื่อเขาใจถึงพัฒนาการและประเด็นการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง

po01
[Type the company name]

7.1 แนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่พลเมืองเขาไปมีสวนรวมดวย
การแสดงเจตจํ า นงตามความตอ งการและการสนั บสนุ น ด ว ยการเลือ กตัว แทนให เข า ไปทํ า หน า ที่ ใ น
การปกครองประเทศ 144 ซึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ถือไดวาการเลือกตั้งเปนกระบวนการที่มีความ
จําเปนในการสงเสริมใหบรรลุเปาหมายหลัก 4 ประการ145 ไดแก
ประการที่ 1การไดมาซึ่งผูแทนของประชาชนสังคมการเมืองในสมัยใหม ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
จํานวนมากและมีลักษณะเปนสังคมพหุลักษณซึ่งมีความหลากหลายในมิติตางๆ นั้น กลุมของสังคมทุก
กลุมตองสามารถที่จะมีสวนรวมทางการเมืองไดดังนั้นการมีผูแทนเพื่อเขาไปมีสวนในการตัดสินใจของรัฐ
จึงมีความสําคัญ
ประการที่ 2การหลอ หลอมเจตจํา นงและความคิ ดเห็น ทางการเมือ งของประชาชนเนื่อ งจาก
การเลือกตั้งจะมีผลชวยในการการสราง “เจตจํานงรวม” ทางการเมืองขึ้นภายใตความเปนพหุลักษณ
ของสังคมซึ่งความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของประชาชนในการใชสิทธิ
เลือกตั้งและการยอมรับผลการเลือกตั้ง
ประการที่ 3การสรางความชอบธรรมให แกผูปกครองกลา วคื อ ในรัฐเสรีประชาธิ ปไตยถือว า
อํานาจรัฐมีที่มาจากประชาชนดังนั้นเมื่อผูปกครองมาจากการเลือกตั้งที่เปนไปตามเงื่อนไขพื้นฐานที่
ประชาชนมีโอกาส “เลือกสรร” ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดแขงขันกันอยางเสรียอมถือวาผูปกครองมีที่มา
โดยความชอบธรรมในทางตรงกันขามกับรัฐที่ปกครองในระบบเผด็จการหรือในระบบที่มีพรรคการเมือง
พรรคเดียวแมวาจะมีการเลือกตั้งแตผูสมัครรับเลือกตั้งถูกกําหนดโดยพรรคการเมืองที่คุมอํานาจรัฐและ
ประชาชนมีสภาพถูกบังคับใหไปเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในลักษณะเชนนี้ยอมถือวาผูปกครองที่ไดมาจาก
การเลือกตัง้ เชนนั้นไมมีความชอบธรรม
ประการที่ 4การควบคุมการใชอํานาจรัฐเนื่องจากการเลือกตั้งเปนเทคนิคประการหนึ่งในการ
ควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยประชาชนไดรับโอกาสในการลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวผูแทนเมื่อ
ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ที่นําไปสูการคัดเลือกครั้งใหมซึ่งคะแนนเสียงของ
ผูไปใชสิทธิยอมเปนปจจัยชี้ขาดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่
บริหารประเทศ
144

ธโสธร ตูทองคํา ใน สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย หนวยที่ 1-8,(นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548),หนา 535.
145
วรเจตนภาคีรัตน”,การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตย,“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
สําคัญของประชาธิปไตยที่แทรกอยูในสถาบันทางการเมือง 147
ป จ จุ บั น การให สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อยู ภ ายใต ก ารปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ในเนื้อหาสวนหนึ่งของขอ 21 ที่ไดกําหนดให
ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนในรัฐบาลของประเทศตนจะเปนโดยตรงหรือโดยผานทางผูแทนซึ่งไดเลือกตั้งโดย
อิสระและเจตจํานงของประชาชนจะตองเปนมูลฐานแหงอํานาจของรัฐบาลเจตจํานงนี้จะตองแสดงออก
ทางการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาและอยางแทจริงซึ่งอาศัยการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาคและการ
ลงคะแนนลับหรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอยางอื่นทํานองเดียวกัน148
จากแนวทางขา งตนได นํา มาสูการสรา งแนวปฏิบัติในการจัดการการเลือกตั้ง ที่มุ ง เน นใหเกิด
อยางนอย 2 แนวทาง กลาวคือ
แนวทางที่ 1การเลือกตั้งอยางมีทางเลือก หมายถึง การเปดโอกาสใหมีผูสมัครหลากหลาย ทั้งที่
เปนบุคคลหรือพรรคการเมือง ในมิติของจํานวนผูสมัครและความคิดเห็นในดานตางๆ เพื่อใหผูเลือกตั้งได
พิจารณาเลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ดีที่สุดเพื่อใหเขาไปทําหนาที่ในฐานะผูแทนของตน
แนวทางที่ 2การเลือกตั้งอยางไมมีการคดโกงหรือการทุจริต หมายถึง การเลือกตั้งจะ ตอง
เปนไปตามเจตนารมณหรือความตองการของประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งโดยแท ซึ่งหากมี การทุจริตดวย
ประการใดๆ ยอมถือวาเปนการบิดเบือนเจตจํานงของผูใชสิทธิเลือกตั้ง
อนึ่ ง ในกระแสของประชาธิ ปไตยนิ ยมในปจจุบัน จากการสํา รวจวิเคราะห ของฟรีดอม เฮาส
(Freedom House)149ซึ่งเปนองคกรเอกชนนานาชาติอันมีบทบาทในการศึกษาเรื่องเสรีภาพของประเทศ

146

”Parliamentary Constituencies in the unreformed House,“Retrieved from URL
http://www.election.demon.co.uk/prereform.html
147
วิสุทธิ์ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 36.
148
กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ,ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน,(กรุงเทพฯ :กระทรวงการ
ตางประเทศ,2551),หนา 26.
149
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.freedomhouse.org
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ตางๆ ทั่วโลกนั้น ไดใชกระบวนการเลือกตั้ง (electoral process) ในฐานะรูปแบบหนึ่งของสิทธิทาง
การเมืองเพื่อการจําแนกกลุมประเทศที่มีระดับเสรีภาพแตกตางกันไป ไดแก
(1) ประมุขของรัฐ หัวหนารัฐบาล หรือผูมีอํานาจปกครองในชื่ออื่นๆ มาจากการเลือกตั้งที่อิสระ
และเที่ยงธรรมหรือไม
(2) ผูแทนราษฎรทั้งหลายมาจากการเลือกตั้งที่อิสระและเที่ยงธรรมหรือไม
(3) มีกฎหมายเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมและใหโอกาสในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอยาง เทาเทียม
กัน มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งอยางเปนธรรมหรือไม
นอกจากนี้ แล ว ในการจั ด แบง กลุม ประเทศประชาธิ ปไตยในระดั บต า งๆ ที่ ถู กจั ด กลุม ว า เป น
“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) เชื่อวาการมีสิทธิหรือมีสวนรวมในการปกครองนั้นเปน
สาระ สําคัญในการที่จะสงเสริมความเจริญของปจเจกบุคคลแตละคนในสังคมดังนั้นจึงควรใหสิทธิอยาง
กวางขวาง
(3) ทฤษฎีกฎหมาย (legal theory)เชื่อวาการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเปนผูไดรับสิทธิทาง
การเมืองซึ่งมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว

150

วิสุทธิ์ โพธิแทน.47-43อางแลว หนา ,
ศักดิ์ ไทยวัฒน อางใน ดํารงคศักดิ์ ยอดทองดี,ชองไมประสงคจะลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง : ศึกษาเจตนารมณของผูราง
กฎหมายกับพฤติกรรมการใชสิทธิของผูเลือกตั้ง,(วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545),
หนา 21.
151
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จากทฤษฎีพื้นฐานทั้ง 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
รูปแบบที่ 2แนวคิดเรื่องการเลือกตั้งเปนหนาที่ (duty) เปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิด
เรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของชาติจาก เอมานูเอล โจเซฟ ซีเอเย (Emmanuel JosephSieyès)154นัก
ปฏิ วัติชาวฝรั่งเศส ซึ่ง ถือ วา ผูมี สิทธิ เลือกตั้ง ทุ กคน ตอ งไปใชสิท ธิ เลือกตั้ง เมื่ อ มีการกํา หนดให มีการ
เลือกตั้ง โดยไมเกี่ยวของกับความสมัครใจหรือไมสมัครใจ แตเปนเงื่อนไขบังคับทางกฎหมายและหากไม
ไปใชสิท ธิเลือ กตั้ง ถือ เปนการละเวน การทํ าหนา ที่ หรือ อาจถือเปน การกระทํ าความผิด ซึ่งอาจมีการ
กําหนดบทลงโทษหรือเปนเหตุใหเสียสิทธิทางการเมืองบางประการขึ้นอยูกับบทบัญญัติตามกฎหมายใน
แตละประเทศ
7.2 รูปแบบของสิทธิเลือกตั้ง
(1) สิทธิเลือกตั้งเปนการทั่วไป (Universal suffrage)หมายถึง การที่พลเมืองทุกคนในรัฐนั้นมี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไมถูกจํากัดหรือกีดกันไมใหสิทธิเลือกตั้งโดยเงื่อนไขหรือขอพิจารณาทางการเมือง
152

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ดํารงคศกั ดิ์ยอดทองดี,อางแลว.
รุสโซ (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).
154
ซีเอเย (Sieyès) ไดเสนอแนวคิดไวในเอกสาร เรื่อง Qu'est-ce que le tiers-état? หรือ ชาติที่สามคืออะไรที่เผยแพรในป
ค.ศ. 1789 เนื้อหาสําคัญของเอกสารฉบับนี้ เขาไดเสนอวา “แมประเทศหรือรัฐจะประกอบดวยประชาชนะ แตแทจริงแลวการที่ประชาชนมา
อยูรวมกันเชนนั้นทําใหเกิด “สภาวะความเปนชาติ” ขึ้น เปนเอกเทศจากประชาชนของประเทศนั้น ที่แมจะเสียชีวิตไปแลวแตชาติก็ยังคงอยู
ดังนั้นประชาชนแตละคนในรัฐหนึ่งจึงเปนทั้งผูที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยและเปนผูใตอํานาจอธิปไตย ซึ่งมอบไวใหแกสังคมและสังคมอาจ
มอบอํานาจนี้ใหใครเปนผูแทนและใชอํานาจนี้ก็ได แตตองอยูภายใตการควบคุมของสมาชิกในสังคม” อานเพิ่มเติมไดใน วิษณุ เครืองาม,
กฎหมายรัฐธรรมนูญ,(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพนิติบรรณาการ,2530),หนา 218-220.
153
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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 ซึ่ง หลักการทั่ วไปของความเสมอภาคคื อ การกํา หนดให ผูมี สิท ธิเลือกตั้ง ทุกคนมีคะแนนเสีย ง
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

155

สนธิ เตชานันท,พื้นฐานรัฐศาสตร (พิมพครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),หนา 201.
”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
157
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน “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
156

94

ตารางที่ 7.1 แสดงพัฒนาการใหสิทธิเลือกตั้งแกผูหญิงในประเทศตางๆ 158
ประเทศ
นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย
แคนาดา
เยอรมัน
สวีเดน
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สเปน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ญี่ปุน
สวิสเซอรแลนด

ปที่มีการใหสิทธิเลือกตั้งแกผูหญิง (ค.ศ.)
1893
1902
1918
1919
1919
1920
1928
1931
1944
1945
1945
1971

แมวาการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง (eligible voter) จะใชหลักเกณฑที่เสมอภาคกัน
แต ค วามสํ า คั ญ ของการคั ด สรรหรื อ เลื อ กบุ ค คลเข า สู ตํ า แหน ง สาธารณะนั้ น จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังตอไปนี้159
(1) ความเปนพลเมืองของประเทศ (citizenship) ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองเปนผูมีสัญชาติตาม
กฎหมายของประเทศนั้ น ๆ ซึ่ ง ถื อ ว า ในการเลื อ กตั้ ง ตํ า แหน ง ต า งๆ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ทางการปกครอง
พลเมืองของประเทศเทานั้นจึงควรมีสิทธิในการกําหนดการดํารงอยูหรือการพัฒนาของประเทศ บนฐาน
คิดที่เชื่อวาความเปนเจาของประเทศของพลเมืองจะมีความหวงใยและรักษาผลประโยชนของชาติใหมาก
ที่สุด
(2) ความเปนผูมีสํานึกรู (maturity) คุณสมบัตินี้อางอิงตามขอมูลทางการแพทยหรือทาง
จิตวิทยาวาระดับอายุเทาใดจึงจะมีวุฒิภาวะหรือวัยวุฒิเพียงพอในการรูจักใชเหตุผลและความผิดชอบชั่วดี
เนื่องจากการตัดสินใจเลือก “ผูแทน” จําเปนตองใชวิจารณญาณและการพิจารณาจากหลายๆ ปจจัย

158

Larry Johnston,Politics : An introduction to the modern democratic state2nd ed.,(Peterborough, Ontario :
Broadview Press, 2001),p.338.
159
วิสุทธิ์ โพธิแทน,อางแลว หนา 55-56.
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เพื่อใหไดผูแทนที่ดีที่สุด โดยทั่วไปมีการกําหนดอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งเริ่มตนที่ 18-21 ป ขึ้นอยูกับ
การกําหนดในแตละประเทศ
(3) การอยู ในเขตเลื อกตั้ ง (residence) ผู มี สิ ท ธิ เ ลือ กตั้ ง ตอ งมี ชื่อ ระบุ ในทะเบีย นผู มี สิ ท ธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปนระยะเวลาตามที่กฎหมายของแตละประเทศกําหนด เชน 90 วัน 180 วัน
หรือ 1 ป เปนตน ซึ่งเปนขอกําหนดเพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดมีเวลาเพียงพอที่จะเชื่อไดวามีความรูจัก
ผูสมัครในเขตเลือกตั้งของตน อีกทั้งยังเปนประโยชนตอการดําเนินการจัดการการเลือกตั้งเพื่อใหสามารถ
ทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดทันเวลาและถูกตอง รวมทั้งเพื่อไมใหเกิดความสับสนในการใชสิทธิเลือกตั้ง
และการบริหารจัดการเลือกตั้ง
(4) การไมเปนผูวิกลจริตฟนเฟอน (not being insane)หลักเกณฑนี้กําหนดขึ้น เนื่องจากเห็น
วา ผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนถือเปนผูมีสภาพจิตใจไมปกติและขาดความความสามารถในการใชดุลยพินิจ
ดังเชนบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งอาจสงใหเกิดการใชสิทธิที่ไมเปนไปตามเจตจํานงที่แทจริงของบุคคลผูนั้น
ทั้งอาจยังสงผลตอการดําเนินการจัดการเลือกตั้งที่อาจเปนไปดวยความไมเรียบรอยได
(5) การไมอยูระหวางการถูกลงโทษจําคุก (not being a convict of serious crime)เปน
ขอกําหนดที่เห็นวาผูที่อยูในระหวางการถูกลงโทษจําคุกเปนเวลาหลายปแสดงใหเห็นวาเปนอาชญากรผู
ละเมิ ด กฎหมายหรือ ก อ ความเดื อ ดร อ นให แ กสัง คม เพื่ อ ปอ งกัน ไม ให ใ ชสิท ธิ อั น อาจก อ ให เกิ ด ความ
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 ขอถกเถียงกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดในการไดมาของตัวแทน ดังจะเห็นไดจาก
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการเลือกตั้ง เชน ในระยะเริ่มแรกของระบอบประชาธิปไตยในอเมริกา ผูคน
160

ดูกรณีตัวอยางและคําอธิบายในมิติทางกฎหมายไดจาก ธงทอง นิพัทธรุจิ,การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา
: ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง,วิทยานิพนธนติ ิศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552.
161
G.A. Jacobsen and M.H. Lipman อางใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ,หลักรัฐศาสตร,(กรุงเทพฯ:บพิธการพิมพ,2549),หนา
220-223.
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สวนใหญมีความเชื่อวาหากใหประชาชนเปนผูตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งเองทั้งหมดอาจจะไดผูแทนหรือ
ผูนําที่ไมมีคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงที่มีความสําคัญอยางตําแหนงประธานาธิบดีจึงใหมีการ
เลือกตั้งทางออมหรือ คณะผูเลือกตั้ง (electoral college) ในการทําหนาที่เลือกแตอยูบนพื้นฐานของ
ระดั บความนิ ย มในแตละรัฐนั้ น เปน สํา คั ญ ในขณะที่ฝ รั่ง เศสชว งสาธารณรัฐที่ 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
ประเทศที่อยู ภายใตการปกครองแบบอํานาจนิ ยมหรือระบบพรรคเดียวมักจะมีเงื่อนไขทางการเมือ ง
บางอยางที่ทําใหมีผูลงสมัครเปนจํานวนนอยหรือมักพบวามีเพียงผูสมัครจากพรรคการเมืองที่ผูกขาด
อํานาจเทานั้นที่สงผูสมัครลงรับการเลือกตั้ง
(4) บัตรเลือกตั้ง (ballot)ในชวงแรกของการเลือกตั้งชวงตนศตวรรษที่ 19 ใชวิธีการที่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตองใหคณะกรรมการการเลือกตั้งขานชื่อทั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งและชื่อผูสมัครที่บุคคลนั้นเลือกดวย
เสียงอัน ดัง โดยอยูบนฐานความคิดที่ว าการเลือกตั้งเปนกิจกรรมสาธารณะที่ ควรเปด เผย ซึ่งนําไปสู
ปฏิกิริยาตางๆ จากกลุมสนับสนุนของผูลงสมัครที่สรางความกดดันใหแก ผูลงคะแนนเสียง ทําใหในเวลา
ตอมาไดมีการพัฒนาการออกเสียงเลือกตั้งมาเปนรูปแบบทางลับ (secret ballot) ครั้งแรกในประเทศ
ออสเตรเลียในป ค.ศ.1856 ที่มีชื่อเรียกวา “การลงคะแนนเสียงแบบออสเตรเลีย (Australian ballot)”
หรือ “การออกเสียงแบบวิคตอเรีย (Victorian ballot)”162 อันมีเปาหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการขมขูหรือติด
สินบน รวมทั้งสรางใหเกิดเอกสิทธิ์ทางการเมือง (political privacy) แกผูใชสิทธิที่มาจากความตั้งใจที่
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อนันตชัย 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/

97

แทจริง ที่มีการจัดพิมพบัตรลงคะแนนลับโดยทางราชการ และมีการพิมพรายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งหมดเพื่อใหผูใชสิทธิไดทําเครื่องหมายหรือกาชื่อผูสมัครที่ตองการเลือก
นอกจากนี้ยังมีการเวนชองวางสําหรับใหผูลงคะแนนเขียนชื่อบุคคลอื่นที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุ
ไวในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเจาหนาที่จะไดแจกจายใหกับผูมีสิทธิลงคะแนนณ ที่เลือกตั้ง ทั้งนี้การลงคะแนน
เสียงทางลับมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามระบบการเลือกตั้งในแตละประเทศ ซึ่งสวนใหญจะใชกระดาษที่
มีชองวางใหผูใชสิทธิเลือกตั้งไดทําเครื่องหมายลงคะแนนเลื
งหมายลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ตองการ
ลงคะแนนเลื
เลือก จากนั้นก็จะหยอนบัตรที่ทําเครื่องหมายแลวลงในกลองที่มีความมิดชิดเพื่อนําไปนับ
คะแนนตอไป
อยางไรก็ดี รูปแบบบัตรเลือกตั้งออสเตรเลียดังที่ไดกลาวมา ไดถูกนํามาเปนแบบและปรับใชใน
การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาตั้งแต
งแตป ค.ศ.
ค 1888 ในการเลือกตั้งที่มลรัฐ แมสชาซูเซส ซึ่งเปนรัฐแรกที่
นํารูปแบบการลงคะแนนเสียงทางลับมาใชเปนที่รูจักในชื่อ “Massachusetts ballot”เป
เปนบัตรเลือกตั้งที่
พิมพชื่อผูลงสมัครตามตําแหนงที่สมัครรับเลือกตั้ง (office-block ballot) ดังภาพที่ 7.2 และบัตร
เลือกตั้งอีกแบบหนึ่ง คือ บัตรเลือกตั้งแบบอินเดียนา(Indiana ballot) ซึ่งเปนบัตรเลือกตั้งที่พิมพชื่อ
ผูสมัครเปนรายพรรค (party-column
column ballot)
ballot 163 ดังภาพที่ 7.3
ภาพที่ 7.2 แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐแมสชาซูเซส “Massachusetts ballot”164
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จรูญ สุภาพ,สารานุ
สารานุกรมรัฐศาสตร,(พิมพครั้งที่ 5),(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2535),หนา 24-25.
25.
”Ballot
Ballot without party symbols, Upton, Massachusetts“,Retrieved
Massachusetts Retrieved from URL http://americanhistory.si.edu/vote/
reform.html
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ภาพที่ 7.3 แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐอินเดียนา“Indiana ballot”165

(5) การกําหนดชวงระยะเวลาในการเลือกตั้ง (frequency and time of election) โจทย
สําคัญคือการเลือกตั้งควรเปนกระบวนการที่จัดขึ้นใหมีความเหมาะสมตอการที่จะไดมาซึ่งผูที่ไดรับการ
เลือกตั้งจะสามารถเขามามีอํานาจหนาที่ในการควบคุมใหเกิดผล ซึ่งไมควรมีระยะเวลาที่สั้นหรือมีการ
เลื อ กตั้ ง บ อ ยจนไม ส ามารถทํ า งานได เ นื่ อ งจากเปลี่ ย นผู ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ นโยบายบ อ ยจนเกิ น ไป
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
ได กระตุน ให ประชาชนหั น มาให ค วามสนใจกับการแสดงออกทางการเมื อ งโดยตรงมากขึ้น เชน การ
รวมกลุมประทวงและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน
(9) การบังคับใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง (compulsory voting) การบังคับใชไปใชสิทธิเลือกตั้งถือ
ไดวามีอยูโดยทั่วไป ที่บุคคลจะตองไปใหสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งลักษณะเชนนี้ถือไดวา
เปนการเปลี่ยนจากสิทธิเลือกตั้งในฐานะที่เคยเปนสิทธิทางการเมืองใหกลายเปนหนาที่ตามกฎหมายที่
กํา หนดโดยรั ฐ ซึ่ ง จากการสํ า รวจเมื่ อ พ.ศ. 2548 มี จํ า นวน 32 ประเทศทั่ ว โลกที่ มี ก ารบัง คั บ ให
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
กับปญหาในการเขา ทํ า งานในหน ว ยงานภาครัฐ หรือ ในประเทศออสเตรเลีย ได มีการกํา หนดค า ปรับ
สําหรับการไมไปใชสิทธิประมาณ AUD20 – 50(600-1,500 บาท) สวนประเทศกรีซนั้น ผูไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งจะไมสามารถไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตได เปนตน166
(10) การใชสิทธิในชองไมประสงคลงคะแนน (no vote)เนื่องจากการเลือกตั้งถูกกําหนดใหเปน
“หนาที่” ของพลเมืองตามกฎหมาย หรือการไมไปเลือกตั้งทําใหเสียสิทธิทางการเมืองบางประการเชน
สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองสิทธิรองคัดคานการเลือกตั้ง สิทธิการเขาชื่อ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนตนประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปใน
สังคมโลกเกิดปญหาการไมมาใชสิทธิเลือกตั้งในสัดสวนที่สูงขึ้น เหตุผลหนึ่งมาจากความไมพอใจของ
ประชาชนที่มีตอคุณภาพของผูสมัครหรือพรรคการเมือง จึงไดนํามาสูการกําหนดใหมีชองไมลงคะแนน
166

ประเทศเหลานี้ ไดแก ออสเตรีย อาเจนตินา ออสเตรเลีย เบลเยียม โบลิเวีย บลาซิล ชิลี คอสตาริกา ไซปรัส โดมินิกัน
เอกวาดอร อียิปต ฟจิ ฝรั่งเศส (เฉพาะตําแหนงสมาชิกวุฒสิ ภา) กาบอง กรีซ กัวเตมาลา อิตาลี ฮอนดูรัส อิตาลี ลิกเทนสไตน
ลักเซมเบอรก เม็กซิโก นาอูรู ปารากวัย ปานามา ฟลิปปนส สิงคโปร สวิสเซอรแลนด (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 เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดสามารถแสดงเจตจํานงของตนเองไดโดยตรงโดยไมตองผาน
ผูอื่นหรือแสดงตอสาธารณชน ซึ่งเปนวิธีการที่สอดคลองกับหลักการเลือกตั้งที่วาดวยการลงคะแนน
เสียงลับ167
ตัวอยางในประเทศแอฟริกาใต ไดมีการสรางคําขวัญ “ไมมีแผนดิน ไมมีบาน ไมออกเสียง(No
Land! No House! No Vote!)” เพื่อเปนการตอตานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพลเมืองที่เปนคน
ยากจน เนื่องจากพวกเขาเห็นวาไมมีพรรคการเมืองใดที่เปนตัวแทนของพวกเขาอยางแทจริง ซึ่งคําขวัญ
นี้ไดกลายเปนคําขวัญหลักที่ถูกนํามาใชแทบทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น168 สวนกรณีของไทยนั้นได
มี ก ารกํ า หนดให มี ขึ้ น ตั้ ง แต ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง พ.ศ. 2535 (ฉบั บ ที่ 3) โดยมี
เจตนารมณหลักเพื่อกระตุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้งแม จะไมมีความประสงคจะลงคะแนน
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 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554170

กลองขอความที่ 7.1การใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยไมตองไปที่หนวยเลือกตั้ง (absentee voting)171
167

ดํารงคศักดิ์ ยอดทองดี,อางแลว,หนา 60-63.
M'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.
169
ดํารงคศักดิ์ยอดทองดี,อางแลว หนา 64.
170
“ชาวเฟซบุกปลุก กระแส "Vote No" ลางบางนักการเมืองโกง-ขายชาติ”,Retrieved from URL http:// www.
manager.co.th/ Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000041488
168
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การใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยไมตองไปที่หนวยเลือกตั้ง (absentee voting) เปนกระบวนการที่ถูกใชในหลาย
ประเทศ เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถไปใชสิทธิที่คูหาเลือกตั้งตามที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานได อันเนื่องมาจาก
ขอจํากัดดานภาระหนาที่ หรือ เหตุผลอื่นๆ ตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไดเปดโอกาสใหทหารอเมริกันที่ไป
ประจําการในตางประเทศระหวางที่มีการเลือกตั้งไดทําการใชสิทธิลงคะแนนเสียง ณ หนวยเลือกตั้งในกองทหาร
โดยรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบในการสงบัตรเลือกตั้งที่ทหารเหลานั้นไดลงคะแนนแลวกลับไปยังสถานที่ที่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีภูมิลําเนาอยูเพื่อรวมคะแนนตอไป ซึ่งการเปดโอกาสใหใชสิทธิดังกลาวนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ 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 เพื่อเปดโอกาสใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองอื่นมีโอกาสเขามาแขงขัน
ได โดยทั่วไปอยูในระหวาง 4-5 ป อีกกรณีหนึ่ง คือ การยุบสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตามระบบรัฐสภาเปน
อํานาจของนายกรัฐมนตรี เพื่อเปนการคืนอํานาจใหแกประชาชนในการตัดสินใจเลือกผูแทนและรัฐบาล
ในการเขามาบริหารประเทศดวยการจัดใหมีการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งทั่วไปนี้ นอกจากจะเปนการแสดงความตองการของประชาชนในการเลือกบุคคลหรือ
คณะรัฐบาลใหเขามาปกครองประเทศแลว ยังกลาวไดวาเปนการวัดกระแสความคิดและความนิยมของ
ประชาชนที่มีตอนักการเมืองและพรรคการเมืองไดเปนอยางดี ทั้งนี้อาจมีลักษณะบงชี้ที่แตกตางกันไป
ตามระบบพรรคการเมือง กลาวคือ ในระบบสองพรรคการเมืองนั้น การเลือกตั้งทั่วไปเปนกิจกรรมทาง
การเมืองที่เปนเครื่องชี้วัดวา ประชาชนยังคงสนับสนุนรัฐบาลปจจุบันอยูหรือไม แตในระบบหลายพรรค
แลว ภายใตแนวโนมของการเปนรัฐบาลผสมอาจทําใหชี้ชัดไมไดวาประชาชนตองการรัฐบาลปจจุบันใหมี
อํานาจตอไปหรือตองการรัฐบาลใหม เพราะการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยูกับการรวบรวมเสียงเพื่อใหไดเสียง
ขางมากของ พรรคการเมืองตางๆ 172
ประเภทที่ 2 การเลือกตั้งซอม (By election) เปนการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนกําหนดเวลา
ครบวาระในการดํารงตํา แหนงทางการเมืองนั้นๆ ที่อาจเปนผลมาจากการขาดสมาชิกภาพ เชน ตาย
ลาออก หรือมีคําสั่งตามกฎหมายใหพนจากสมาชิกสภาพ
171

Frank Bealey,The Blackwell dictionary of political science : A user's guide to its terms Malden, (Mass.:
Blackwell, 1999),p.7 และ จรูญ สุภาพ,สารานุกรมรัฐศาสตร,พิมพครัง้ ที่ 5,(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2535),หนา 2.
172
พัฒนะ เรือนใจดี,กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548),หนา 17-18.
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ประเภทที่ 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
ออกเสียงจะใชสิทธิเพื่อแสดงเจตจํานงหรือความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งถือเปนการชวยเหลือ
หรือชี้นําการตัดสินใจทางการเมืองของผูนําหรือผูแทนราษฎรใหไดรับทราบถึงความตองการของ
ประชาชนเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของชาติไดอยางถูกตอง โดยทั่วไปการออกเสียง
ประชามติ มักเปนการนํารางกฎหมาย รางรัฐธรรมนูญและนโยบายที่สําคัญของประเทศ ไปผาน
การตั ด สิ น เพื่ อ แสดงความเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบโดยประชาชนผู เ ปน เจ า ของอํ า นาจอธิ ป ไตย
นับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจตอแนวทางการปกครองประเทศ และ
ถือ เปน ประชาธิ ปไตยทางตรงแบบหนึ่ ง ซึ่ง ประชาชนมี ส ว นมี เสีย งโดยตรงในการบริห ารราชการ
แผนดิน
ประเทศไทย เคยมีการนําเอาการออกเสียงประชามติมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2540 และฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 โดยสามฉบับแรก
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเทานั้ น
สวนฉบับ พ.ศ. 2540 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสามารถขอใหประชาชนออกเสียง
ประชามติใ นเรื่อ งที่ อ าจกระทบถึ ง ผลประโยชน ของประเทศชาติห รือ ประชาชนตามหลักเกณฑ ที่
กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมเคยมีการดําเนินการออกเสียงประชามติตามที่รัฐธรรมนูญ
ได บั ญ ญั ติ ไ ว จ นกระทั่ ง พ.ศ. 2550 ที่ มี ก ารออกเสี ย งให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบต อ ร า ง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติใหนําการออกเสียง
ประชามติมาใชตามมาตรา 165 โดยการจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในสองกรณี คือ
173

ณรงคเดช สรุโฆษิต,โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย),(กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2550),หนา

161-162.

174

จรูญ สุภาพ,อางแลว หนา ,“ประชามติ” และ 7Retrieved from URL http://www.2ect.go.th/about.php?Province=
nonthaburi&SiteMenuID=.1547
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กรณีที่ คณะรัฐมนตรีเห็น ว ากิจการในเรื
การใน เรื่องใดอาจกระทบถึง ประโยชนไดเสียของประเทศชาติห รือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราช กิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได และในกรณีที่มี
กฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ โดยรั
โดยรัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และให
บุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็น ชอบกับกิจการนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเท า
เที ย มกั น หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารออกเสี ย งประชามติ ใ ห เ ป น ไปตามพระราชบั
ไปตาม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
ภาพที่ 7.5 แสดงเงื่อนไขการลงประชามติตามพระราชบั
ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออก
175
เสียงประชามติ พ.ศ.2552

คําถามทายบท
(1) ใหอธิบายถึงความหมายและรูปแบบของสิทธิเลือกตั้งมาโดยสังเขป
(2) นิสิตคิดวาประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งเรื่องใดที่เปนประเด็นที่นาสนใจที่สุด ภายใต
บริบทการเมืองไทยปจจุบัน จงอธิบาย
175

“อธิบายเงื่อนไขของ ‘การลงประชามติ
การลงประชามติ’ ตามรัฐธรรมนูญไทย”,Retrieved
Retrieved from URL http://www.siamintell
igence.com/thailand-referendum-explained/
explained/
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง”.Retrieved from URL
http://www2.ect.go.th/about.php?Province =mp54& SiteMenuID=7624.
 “Glossary of Election Terms”.Retrieved from URL
http://www.abc.net.au/elections/federal/2010/guide/glossary.htm
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บทที่ 8
ระบบการเลือกตั้ง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงความเปนมาของทฤษฎีการเลือกตั้งและแนวคิดเรื่องเขตเลือกตั้ง
(2) เพื่อเขาใจถึงความแตกตางและลักษณะเดนของระบบการเลือกตั้งในรูปแบบตางๆ
และวิธีการคํานวณคะแนนเสียง

po01
[Type the company name]

8.1 ความเปนมาของทฤษฎีการเลือกตั้ง
ทฤษฎี การเลือ กตั้งหรือ การลงคะแนนเสีย ง (Voting theory) เปนหั ว ขอ การศึกษาที่ มี
ความสัมพันธกันระหวางสาขาวิชารัฐศาสตร เศรษฐศาสตรและคณิตศาสตร ไดถูกพัฒนาใหมีความเปน
วิชาการขึ้นในชวงปฏิวัติฝรั่งเศส โดย ฌอง ชารลส เดอ โบดา (Jean-Charles de Borda) นัก
คณิตศาสตรและดาราศาสตร ชาวฝรั่งเศส ไดสรางวิธีการนั บคะแนนสํา หรับการเลือกตั้ง สมาชิกราช
บัณฑิตวิทยาศาสตรแหงฝรั่งเศส (French Academy of Sciences) ขึ้นใน ป ค.ศ. 1770 ซึ่งตอมา
แนวคิดของเขาก็ถูกตอบโตโดย มารคี เดอ กองโดเซ (Marquis de Condorcet) นักคณิตศาสตรและ
รัฐศาสตรชาวฝรั่งเศสซึ่งไดใชแนวทางโดยเปรียบเทียบในลักษณะคูตอคู โดยบุคคลทั้งสองทานไดรับการ
ยอมรับวาเปนบิดาของทฤษฎีการเลือกตั้ง
ต อ มา ในศตวรรษที่ 18 ประเด็ นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กา รกํ า หนด จํ า นวนผู แ ทนรา ษฎ ร
(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

106

8.2 เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง (constituency) หมายถึง เขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งซึ่งมีการนําคะแนนขอบเขตนั้น
มารวมกันเพื่อกําหนดวาใครจะเปนผูแทนของเขตนั้น ซึ่งมีหลักการพืน้ ฐานในการกําหนดเขตการ
เลือกตั้ง 3 ประการ ไดแก
(1) ความเสมอภาค โดยให ค วามสํา คั ญกับการเปน ตัว แทนของผู แทนที่ สมั ค รรับเลือ กตั้ง ที่
จะตองเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงควรมีการกําหนดจํานวนประชากรในแตละเขต
เลือกตั้งใหมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันและมีความเหมาะสม
(2) ภูมิศาสตรและสภาพทางธรรมชาติ 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
ฟนแลนด
นอรเวย
เดนมารค
นิวซีแลนด
กรีซ
โปรตุเกส

จํานวน ส.ส.

ประชากร (ลานคน)

200
165
179
120
300
230

5.2
4.4
5.4
3.7
10.7
9.9

ขนาดเขตเลือกตั้ง
(ประชากร/ที่นั่ง)
26,000
27,000
30,000
31,000
36,000
43,000

176

Larry 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
ออสเตรีย
อิสราเอล
สาธารณรัฐเชค
ไอรแลนด
เบลเยียม
โปแลนด
อิตาลี
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
แคนาดา
เนเธอรแลนด
สเปน
เยอรมัน
ออสเตรเลีย
ญี่ปุน
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
อินเดีย

จํานวน ส.ส.
183

ประชากร (ลานคน)
8.1

120
200
60
150
460
630
659
577
301
150
350
669
148
500
450
435
545

5.7
10.3
3.6
10.2
38.6
56.7
59.1
59.0
31.0
15.8
39.2
82.1
18.8
126.2
146.4
272.6
1000.8

ขนาดเขตเลือกตั้ง
(ประชากร/ที่นั่ง)
44,000
48,000
51,000
61,000
68,000
84,000
90,000
90,000
102,000
103,000
105,000
112,000
123,000
127,000
252,000
325,000
627,000
1,836,000

นอกจากนี้แลว ไมเพียงแตหลักการพื้นฐานของการกําหนดเขตเลือกตั้งดังที่ไดกลาวมาเทานัน้
แตผลที่ไดจากการกําหนดเขตเลือกตั้งยังจําเปนตองพิจารณาถึงมิติตางๆ อีก 3 ดาน ซึ่งมีความสัมพันธ
กับบริบททางการเมืองที่จะเกิดขึ้นภายในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ไดแก
(1) ความเปนหนึ่งเดียวกัน (homogeneity)คือ ระดับของความเปนสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่มี
ลักษณะบางประการรวมกัน
(2) ความสมัครใจ (voluntariness)คือ ระดับของการที่พลเมืองสามารถตัดสินใจเลือกบุคคล
ใหเขาไปทําหนาที่ผูแทนของตนเอง
(3) ความมีเสถียรภาพ (stability)คือ สมาชิกในฐานะผูลงคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ มีการ
โยกยายหรือเปลี่ยนแปลงการเปนสมาชิกของเขตเลือกตั้งในระหวางการเลือกตั้งหรือไม
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ประเด็ น สํา คั ญในการพิ จารณาถึง มิ ติทั้ ง สามด า นในการกํา หนดหรือ แบง เขตเลือ กตั้ง ดั ง ที่ ไ ด
กล า วมานั้ น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะตอ งให ค วามสนใจกั บผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ตอ พฤติ ก รรมทางการเมื อ งของ
พลเมืองและผลที่อาจเกิดขึ้นตอระบบการเลือกตั้ง ไปจนถึงผลของการเลือกตั้งที่พัฒนาไปสูประเด็นเรื่อง
ของการจัดตั้งรัฐบาลและความเข็มแข็งของพรรคการเมืองภายใตผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ดังตารางที่
8.2
ตารางที่ 8.2 แสดงมิติ 3 ดานของเขตเลือกตั้ง177
มิติ

ระดับ

ความเปนหนึ่งเดียวกัน
(Homogeneity)

สูง

ความเปนหนึ่งเดียวกัน
(Homogeneity)

ต่ํา

สูง
ความสมัครใจ
(Voluntariness)
ต่ํา

ความมีเสถียรภาพ
(Stability)

สูง

ความมีเสถียรภาพ
(Stability)

ต่ํา

177

Ibid,p.44.

คําอธิบายและตัวอยาง
มีระดับของการเลือกผูสมัครในฐานะตัวแทนของเขตเลือกตัง้ ทีเ่ ปนหนึ่งเดียวกัน
สูง เชน ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่ผูลงคะแนนอยูภายใตเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน
มีระดับของการเลือกผูสมัครในฐานะตัวแทนของเขตเลือกตั้งที่เปนหนึง่ เดียวกัน
ต่ํ า ตั ว อย า งเช น ระบบการเลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขตเดี ย วเบอร เ ดี ย วใน
สหรัฐอเมริกานั้น พบวา บางเขตเลือกตั้งมีการลงคะแนนเลือกพรรครีพับบลิ
กัน 45 % พรรคเดโมแครต 43% และผูสมัครอิสระ 12% เปนตน
มีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาถึงผลไดผลเสียจากการลงคะแนนใหผูสมัครหรือ
พรรคการเมือ งใดในระดับ ต่ํ า เช น การเลื อ กตั้ งระบบสั ด ส ว นที่ กํ า หนดเขต
เลือกตั้งที่ผูลงคะแนนอยูภายในเขตเลือกตั้งเดียวกัน
มีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาถึงผลไดผลเสียจากการลงคะแนนใหผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใดในระดับที่สูงกวาการเขาสูและออกจากการตัดสินใจเลือกตั้งมี
เชน ภายในเขตเลือกตั้งมีการจําแนกหรือภาวะกีดกันแบงแยก เพศ ศาสนาและ
เชื้อชาติ เปนตน
การเปนสมาชิกหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ กําหนดใหเหมือนเดิม
ในการเลือกตั้งแตละครั้ง เชน การใชระบบกําหนดเขตเลือกตั้งดวยอาณาเขต
หรือภาคพื้น (territorial system) และระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่พรรค
การเมืองมีความยั่งยืนและมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดวยตนเองสูง
การเปนสมาชิกหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปในการ
เลือกตั้งแตละครั้งตัวอยางในพรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพต่ําและมีการสลับ
สับเปลี่ยนตําแหนงของผูสมัครในชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง
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กลองขอความที่ 8.1การเลื
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา178
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ระบบเลือกตั้งแบบเสียงขางมากถูกนํามาใช
ควบคู กั บ ระบบ “คณะผู
คณะผู เ ลื อ กตั้ ง (electoral
college)” ที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ โดยสมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองภายในมลรัฐตางๆ โดยในวันเลือกตั้งประชาชนจะไปลงคะแนนใหกับผูเลือกตั้งที่เปน
ตัว แทนหรื อ สนั บ สนุ น ผู ส มั ค รชิ ง ตํ า แหน ง ประธานาธิ บ ดี ค นใดคนหนึ่ ง ซึ่ ง ผู ส มั ค รที่ ช นะในแต ล ะ
มลรัฐ คือ ผูที่ไดคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมจากประชาชน (popular vote) มากที่สุดเมื่อรวมคะแนน
จากทุกเขตเลือกตั้ง โดยไมจําเปนตองไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ผูชนะจะถือวาไดคะแนนของคณะ
ผูเลือกตั้งทั้งหมดในมลรัฐนั้น เรียกวา “ผูชนะกินเรียบ หรือ winner take all”” จากนั้นในเดือน
ธันวาคมหลังจากวันเลือกตั้งประธานาธิบดีบรรดาผูเลือกตั้งจะไปเมืองหลวงของมลรัฐเพื่อหยอนบัตร
เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิ
งประธานาธิบดีโดยผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีจะตองไดรับ
คะแนนเสียงจากผูเลือกตั้งไมต่ํากวา 270 เสียง
ภาพที่ 8.1 แสดงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา179

178

สิ ริ พ รรณ นกสวน อ า งแล ว ,หน
หน า 103-105 และ สํ า นั กวิ ช าการและสํ า นั ก พัฒ นาบุ ค ลากร สํ า นั กงานเลขาธิ การสภา
ผูแทนราษฎร,อางแลว,หนา 90.
179
the Office of Citizen Services
es and Innovative Technologies,“How
Technologies,“How to Become President of the U.S.
Poster”,Retrieved from URL http://kids.usa.gov/president/index.shtml
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ดานรูปแบบของการแบงเขตเลือกตั้งนั้น แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) การเลือกตั้งแบบแบงเขต(single-member constituency)
เขตเลือ กตั้ง แบบที่ มี ผู แทนราษฎรได ค นเดี ย ว ประเทศที่ ใชเขตเลือ กตั้ง แบบแบง เขต ที่ เปน
ตัวอยางสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกาที่ใชการแบงเขตแบบนี้ในการเลือกตั้งผูแทนหลายประเภท อาทิ
สมาชิกสภาเมือง ซึ่งสมาชิกแตละคนจะไดรับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่เรียกวา วอรด (ward) ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (county councils) ซึ่งสมาชิกแตละคนจะไดรับเลือกมาจากเขตเลือกตั้งที่
เรียกวา council-seat district ในระดับมลรัฐเชนกัน สวนใหญเขตเลือกตั้งจะเปนแบบแบงเขต ซึ่งแตละ
เขตเลือ กตั้ง จะเลื อ กผู แทนได 1 คน และนั บตั้ ง แตป ค.ศ. 1967 เปน ต น มา ผู แทนระดั บชาติในทุ ก ๆ
ตําแหนงจะไดรับการเลือกตั้งแบบแบงเขต สําหรับในสวนของฝายบริหารตั้งแตระดับทองถิ่นขึ้นมาจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งไดแก นายกเทศมนตรี และผูวาการมลรัฐ ตางก็ไดรับเลือกตั้งโดยใชวิธีการแบงเขตทั้งสิ้น
ทั้งนี้การเลือกตั้งแบบแบงเขตมั กจะใชควบคูกับระบบการคิดคะแนนเสียงขางมากธรรมดา ที่ผู ไดรับ
เลือกตั้งคือผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดหรือมากกวาผูสมัครคนอื่นๆ นั่นเอง180
ขอดีของการเลือกตั้งแบบแบงเขตที่สําคัญ ก็คือ เปนการสรางโอกาสใหผูแทนกับประชาชนใน
เขตเลือกตั้งมีความสัมพัน ธกันอยางใกลชิดและดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึง เนื่องจากเขตเลือกตั้ง มี
ขนาดเล็กและมีผูแทนเพียงคนเดียวทําใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีขึ้น แตขอเสียของ
การแบงเขตเลือกตั้งที่ไดรับการกลาวถึงอยางมากก็คือ การที่เขตเลือกตั้งเล็กก็จะเปนการสรางโอกาสให
เกิดการแขงขันและความขัดแยงในการเลือกตั้งที่รุนแรงขึ้นจากความพยายามในการทุจริตตางๆ เชน การ
ซื้อเสียง ที่ทําใหงายขึ้น เปนตน181
2) การเลือกตั้งแบบรวมเขต(multi-member constituency)
เปนการกําหนดใหเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผูแทนราษฎรมากกวา 1 คนขึ้นไป โดยผูมีสิทธิเลือกตั้งในแต
ละเขตสามารถลงคะแนนเลื อ กผู แ ทนได ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายกํ า หนดให มี ไ ด ใ นเขตนั้ น ๆ
การเลือ กตั้ง แบบรวมเขตนั้ น มั ก ใชใ นประเทศยุ โ รปตะวั น ตกเป น ส ว นใหญ เช น ฝรั่ ง เศส เบลเยี ย ม
นอรเวย จอรแดน ออสเตรียและสวิตเซอรแลนด ซึ่งมักพบปญหาเมื่อใชรวมกับระบบการเลือกตั้งแบบ
สัดสวน182

180

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

207.

181

พัฒนะ เรือนใจดี,กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2548),หนา 21.
สนธิ เตชานันท,อางแลว หนา 207.

182

111

ขอดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขตนั้น ก็คือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมจําเปนตองเลือกผูสมัครทั้งหมด
ตามที่ กํ า หนดให มี ใ นเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น ๆ หรื อ ไม จํ า เป น ต อ งเลื อ กผู ส มั ค รจากพรรคการเมื อ งใดเพี ย ง
พรรคการเมืองเดียว โดนอาจเลือกจากผูสมัครจากหลายพรรคการเมืองไดตามจํานวนที่กําหนดใหมีใน
เขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงถือไดวาเปนการลงคะแนนที่ไมจํากัดความเปนอิสระในการตัดสินใจของผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง ในทางตรงกันขามจากการที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถเลือกผูสมัครจากพรรค
การเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือผสมกันไดนั้นอาจนําไปสูปญหาของการเกิดรัฐบาลผสมหลาย
พรรคที่ไมมีเสถียรภาพได183
กล า วได ว า เขตเลื อ กตั้ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การเลื อ กตั้ ง ทั้ ง ในมิ ติ ข องการบริ ห ารจั ด การและ
การแขงขันระหวางผูสมัคร เนื่องจากเกี่ยวพันกับสัดสวนและจํานวนของผูลงคะแนนเสียงในแตละพื้นที่
ของเขตเลือกตั้ง ซึ่งแบงประเด็นการพิจารณาออกไดเปน 2 ดาน ไดแก
(1) ขนาด (district magnitude) ขนาดของเขตเลือกตั้งมีผลตอยุทธศาสตรการหาเสียงของ
พรรคการเมือ ง และที่ สํา คั ญสามารถเอื้ อ ประโยชน ตอพรรคการเมื อ งไดตา งกัน ดั งจะเห็น ได วา เขต
เลือกตั้งขนาดใหญมากที่ใชประเทศเปนเขตเลือกตั้ง เชน เขตเลือกตั้งในระบบการเลือกแบบบัญชีรายชื่อ
หนึ่งพรรคการเมืองตอหนึ่งบัญชีรายชื่อ ตัวอยางประเทศไทย ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 จะเอื้อประโยชนใหพรรคการเมืองขนาดใหญที่มีเงินทุนสูงและมีบุคคลที่มีชื่อเสียงสังกัดพรรค
จํานวนมากและมีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนอยูแลว เพราะพรรคการเมืองเหลานี้มีทรัพยากรใน
การหาเสียงไดมากกวาพรรคขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลยุทธและศักยภาพในการลงทุนเพื่อการรณรงคผาน
สื่อโทรทัศน วิทยุและ ปายโฆษณาที่ตองกระจายใหทั่วพื้นที่มีความจําเปนอยางมากในเขตเลือกตั้งขนาด
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

183

พัฒนะ เรือนใจดี ,อางแลว หนา 20.
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นั้นก็จะไดรับการชดเชยที่นั่งในเขตเลือกตั้งระดับชาติเชนเดียวกันกับที่ใชในระบบการเลือกตั้งแบบผสม
เขตกับสัดสวน184
ภาพที่ 8.2 แสดงการแบ
แบงเขตเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ในการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2554
2554185

8.3 ระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
เลือกตั้ง186
ในการจําแนกระบบการเลือกตั้งนั้น ประเด็นที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงระบบการลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อเปนการสรางกติกาและจัดระบบการแขงขันเลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ใชใน
ปจจุบันแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก

184

สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.
พล
และ เอก ตั้งทรัพยวัฒนา (บรรณาธิการ), คําและความคิดในรัฐศาสตร
รวมสมัย (Concepts
Concepts in contemporary political science) เลม 2,(กรุงเทพฯ:สํสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2551),หนา
108.
185
“การแบงเขตเลือกตั้ง”,Retrieved from URL http://www2.ect.go.th/about.php? Province= udonthani&SiteMenuID
=3984
186
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องระบบการเลือกตั้งและการนับคะแนนโดยละเอียดเพิ่มเติมไดจาก สิรพิ รรณ นกสวน
นกสวน, อางแลว หนา
103-116 และ สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,อ
าช างแลว หนา 543-550.
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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 (singlemember constituency) ระบบนี้เริ่ม ใชในสหราชอาณาจักร และประเทศอื่ นๆ เชน สหรัฐอเมริกา
อินเดีย ปากีสถานและบังกลาเทศ เปนตน
ภาพที่ 8.3 แสดงสัดสวนการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสามัญชนของพรรคการเมืองตางๆ ในการ
เลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2015188

187

วลี first-past-the-post มีที่มาจากการแขงมาในอังกฤษ และยังถูกเรียกวาเปนระบบแองโกลอเมริกัน “Anglo-American
System” เนื่องจากมักนํามาใชในประเทศแถบอเมริกาเหนือ เชน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เปนตนอางใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ:ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),หนา 156 และ ไชยวัฒน ค้าํ ชู
,“ประชาธิปไตยที่ไมธรรมดาในประเทศญี่ปุน: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
กลองขอความที่ 8.2ระบบการเลือกตั้ง SNTV ของประเทศญี่ปุน189
ในประเทศญี่ปุน 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 เพื่อทําใหคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งลดลง เพราะใน
การเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว ผูสมัครจากพรรคเดียวกันไมตองแขงขันกันเองอีกตอไป และเพื่อ
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
189

ไชยวัฒน ค้าํ ชู,อางแลวหนา 30-31.
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ไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง ผูสมัครที่ไดคะแนนนอยที่สุดจะถูกตัดทิ้ง และคะแนนของบัตรเลือกตั้ง
นั้นจะถูกโอนไปใหผสู มัครที่ถูกเลือกเปนลําดับที่สอง 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
โอกาสได รับการเลือกตั้งได ในปจจุบันระบบนี้ใชกับการเลือกตั้งผู แทนราษฎรในมลรัฐอิลลินอยส
สหรัฐอเมริกา

190

จรูญ 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
คะแนนเสียงขั้นต่ําของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหรือผูมีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไว 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
เสียงขางนอ ย เพื่ อใหทุ กกลุม หรือ ทุกพรรคมีโอกาสไดที่นั่ งในรัฐสภาตามสัดสวนคะแนนที่ได รับจาก
ประชาชน เปนที่นิยมในประเทศประชาธิปไตยในปจจุบัน แตก็ไดรับการวิจารณวาไมเปดโอกาสใหเลือก
ผูสมัครเปนรายบุคคลและผูสมัครที่ไดรับเลือกไมจําเปนตองผูกพันกับพื้นที่เขตเลือกตั้งใด
อยางไรก็ดี ถือไดวาการคํานวณคะแนนเสียงในระบบสัดสวนกับตําแหนงที่ไดรับการเลือกตั้งใน
บัญชีรายชื่อนั้น ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการการเลือกตั้งในระบบสัดสวน ซึ่งเกณฑที่ใชในการ
คํานวณมี 3 แนวทาง191 ไดแก
(1) การออกกฎหมายกําหนดลวงหนาถึงจํานวนคะแนนพื้นฐานที่จะไดผูแทน 1 คน สําหรับทุก
เขตเลือกตั้งไวใหแนนอนกอนมีการเลือกตั้ง
(2) กํ า หนดเขตเลื อ กตั้ ง เป น หลั ก วิ ธี นี้ ส ะดวกไม สั บ สนและได รั บ ความนิ ย มมาก กล า วคื อ
นํา คะแนนเสีย งของผูไปใชสิทธิ เลือ กตั้ง ที่ เปน บัตรดีในเขตเลือ กตั้ง หนึ่ ง หารดว ยจํา นวนผู แทนตามที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกําหนดใหมีไดในเขตนั้นๆ ออกมาเปนคะแนนพื้นฐานสําหรับ 1 ที่นั่งใน
เขตเลือกตั้งนั้น เปนหลักการคํานวณสัดสวนผูไดรับเลือกตั้ง

191

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

วิธีการแบบโทมัส แฮร (Thomas Hare Method)
จํานวนที่นั่งที่พรรคได = จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด (Total Votes)
จํานวนที่นั่งทั้งหมด (Total Seats)

วิธีการแบบฮาเกนแบซ บิซฮอฟ (Hagenbach Bischoff Method)
จํานวนที่นั่งที่พรรคได = จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด (Total Votes)
จํานวนที่นั่งทั้งหมด (Total Seats) + 1

วิธีการแบบดรูป โควตา (Droop Quota)
จํานวนที่นั่งที่พรรคได = จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด (Total Votes) +1
จํานวนที่นั่งทั้งหมด (Total Seats) + 1

นอกจากการคํานวณคะแนนเสียงกับสัดสวนที่นั่งตามวิธีการขางตนแลว ประเด็นหนึ่งที่ตองหา
วิธีการจัดการก็คือ เศษของคะแนนที่ยังเหลืออยูของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อเมื่อรวมกัน
แลว ยอมมีจํานวนเพียงพอสําหรับจํานวนคะแนนมาตรฐานและจํานวนที่นั่งของผูแทนราษฎรที่เหลือ
ระบบการจัดสรรที่นั่งผูแทนราษฎรที่เหลือใหแกพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ หรือ วิธีคํานวณเศษ
ของคะแนนเหลานี้ มี 2 แนวทาง คือ
(1) ระบบเหลือเศษมากที่สุด (Largest Remainder System) หมายถึง การจัดสรรผูแทน
ให แ ก พ รรคการเมื อ งโดยพิ จ ารณาจากคะแนนมาตรฐานข า งต น แต ห ากยั ง มี จํ า นวนที่ นั่ ง ของ
ผูแทนราษฎรเหลืออยู จํานวนผูแทนที่เหลืออยูก็จะถูกจัดสรรใหแกพรรคการเมืองที่เหลือเศษคะแนน
เสียงขางมากที่สุด
(2) ระบบคะแนนเฉลี่ ย มากที่สุ ด (Highest-average
System) หมายถึ ง ระบบที่ ต อ ง
คํานวณหาคะแนนเฉลี่ยสําหรับที่นั่งของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ไดแก
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ระบบดองต (D'Hondt
D'Hondt method)
method
ระบบนี้คิดขึ้นโดย วิคเตอร ดองต (Victor d’Hondt) นักคณิตศาสตรชาวเบลเยียม ระบบดองต
เปนระบบคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยมากที
มากที่สุดซึ่งไดรับความนิยมมาก เนื่องจากงาย และสามารถรูผลได
รวดเร็ว โดยนํา คะแนนเสียงที่แตละพรรคการเมื องไดรับไปหารด วยตัวเลขตั้งแต 1 เปน ตนไป จนถึง
ตัวเลขเทากับจํานวนพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อที่สงผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทั้งหมด เชน ถามี
พรรคการเมืองส
องสงชื่อผูสมัครทั้งหมด 4 พรรค ก็ใหนําตัวเลข 1,2,3 และ 4 ไปหารดวยคะแนนเสียงที่แต
ละพรรคไดรับ จากนั้นนําผลลัพธที่ไดจากการหารแตละครั้งที่ไดของทุกๆ พรรคการเมืองมาจัดเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยจนถึงจํานวนที่นั่งที่พึงจะมี แลวนําผลลัพธสุดทายที่ไดไปหารจํานว
นวนจํานวนคะแนน
เสียงที่แตละพรรคไดรับ ซึ่งจะไดจํานวนที่นั่งที่แตละพรรคพึงไดรับจริง การคํานวณวิธีนี้จะไมทําใหมีที่นั่ง
เหลือใหตองจัดสรรเพิ่ม
ภาพที่ 8.4 แสดงภาพตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคะแนนเสียงที่เหลือเศษแบบ
ระบบดองต (D'Hondt method)192

ระบบเซนต ลาเก (Sainte
Sainte-Laguë method)
เปนการคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยสําหรับที่นั่งของแตละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ โดย
คํานวณหาจํานวนที่นั่งที่จะไดรับจากคะแนนมาตรฐาน แลวเพิ่มจํานวนที่นั่งสมมติเขาไปอีก 1 ที่นั่ง
จากนั้นจึงนําจํานวนที่นงั่ ที่เพิ่มขึ้นไปหารจํานวนคะแนนเสี
นวนคะแนนเสียงที่พรรคไดรับก็จะไดคะแนนเฉลี่ย ดังสูตร
ตอไปนี้
192

http://www.zapadroid.com/droid/id/157306/air.cat.acb.android.DHondtMethod2
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คะแนนเฉลี่ย
= จํานวนคะแนนเสียงที่ไดรบั
จํานวนที่นั่งที่พรรคไดรบั

จากสูตรการคํานวณที่ไดกลาวมา หากพรรคใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ก็จะไดรับจัดสรรที่นั่งที่เหลือ
ถามีที่นั่งเหลืออยูเกินกวา 1 ที่นั่ง จะตองทําการคํานวณวิธีนี้ทุกครั้งสําหรับที่นั่งที่เหลือแตละที่นั่ง กรณี
ที่พรรคการเมืองใดไดรับจัดสรรที่นั่งที่เหลือไปแลว ก็ใหเพิ่มจํานวนที่นั่งสมมติเขาไปอีกในการคํานวณ
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
เพิ่ ม ขึ้น เพื่ อ ให เท า กับผู แทนทั้ ง สองประเภทของอี กพรรคการเมื อ งหนึ่ ง ประเทศที่ ใชระบบนี้ ได แ ก
นิวซีแลนด เยอรมันและอิตาลี
ภาพที่ 8.5แสดงระบบเลือกตั้งผสมแบบไทย-เยอรมัน ตามรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558193

193

โครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw),“ระบบเลือกตั้งผสมแบบไทย-เยอรมัน ตามรางรัฐธรรมนูญ
2558”,Retrieved from URL http://ilaw.or.th/node/3710
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(2) ระบบคูขนานระหวางเขตและสัดสวน (Parallel systems หรือ PSsystems
PSsystems)
เป น ระบบที่ มี ผู แ ทนสองประเภท คื อ มี ทั้ ง ผู แ ทนแบบแบ ง เขตและผู แ ทนแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ
บางประเทศกําหนดใหมีผูแทนทั้งสองประเภทในสัดสวนเทากัน หรืออาจกําหนดใหผูแทนประเภทหนึ่งมี
มากกวาอีกประเภทหนึ่ง โดยในการเลือกตั้งนั้นผูมีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนใหทั้งผูสมัครในระบบเขต
เลือกตั้งและระบบสัดสวนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งการนับคะแนนจะเป
คะแนนจะเปนอิสระจากกันและ
ไมมีการชดเชยคะแนนใหกัน เพื่อเปนการแสดงสัดสวนคะแนนที่แทจริงของพรรคจากระบบบัญชีรายชื่อ
ระบบนี้ใชในประเทศญี่ปุนและประเทศไทยภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
พ
เปนตน
อยางไรก็ดีในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบการเลือกตั้งแตละระบบนั้น มีเกณฑในนการ
พิจารณาในมิติตางๆ ที่เปนพื้นฐานในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป
ความเหมาะสมและเปนประเด็นที่มีการให
ความสําคัญ ดังตารางที่ 8.3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ความเสมอภาค เปนเกณฑพื้นฐานที่สุดที่ตองใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันของผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ถือวามีความเสมอภาค
ความเสมอภาค คือ การถือหลัก 1 คน 1 เสียง (one
one man one vote
vote)ใน
ระบบการเลือกตั้งทั่วไป มีเพียงการเลือกตั้งแบบรวมเขตเทานั้น ที่ถือไดวามีระดับความเสมอภาคนอยลง
เนื่ อ งจากแตละเขตมี จํา นวนผู แทนไม เทา กัน ทํ า ให ผู มี สิท ธิเลือ กตั้ง หนึ่ ง คนจะมีจํา นวนผู แทนในเขต
เลือกตั้งแตกตางกันไป
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(2)ความรับผิดชอบของผูแทน เขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กและมีการเลือกตัวบุคคลที่ชัดเจนยอม
ทําใหเกิดสํานึกรับผิดชอบตอผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง นอกเหนือจากการเปนผูแทนของประชาชนทั้ง
ประเทศในการทําหนาที่สมาชิกรัฐสภา
(3) ความเทาเทียมของสภาพการเปนผูแทน โดยผูแทนแตละคนไมควรมีความแตกตางในเรื่อง
การเปนตัวแทนของจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือขอบเขตพื้นที่แตกตางกันมากนัก ดังจะเห็นได
วา ในระบบแบงเขต แตละเขตเลือกตั้งควรมีผูมีสิทธิเลือกตั้งใกลเคียงกัน ซึ่งระบบการเลือกตั้งแบบแบง
เขตสองรอบยอมมีความเทาเทียมในดานสภาพของการเปนผูแทนไดดีกวาระบบแบงเขตคะแนนสูงสุด
เพราะในระบบแรกผูแทนตองมีสภาพการเปนผูแทนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนกึ่งหนึ่งเปนอยางนอย
ในขณะที่ระบบที่สองไมมีเงื่อนไขเชนนี้
(4)การทํ า งานอย า งเป น เอกภาพของกลุ ม ผู แ ทนหากในรั ฐ สภามี ห ลายกลุ ม หรื อ หลาย
พรรคการเมือง โอกาสที่จะสามารถทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพยอมเปนไปไดยาก ระบบแบงเขต
เอื้ออํานวยใหพรรคที่มีขนาดใหญสามารถครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร ทั้งๆ ที่อาจมีสัดสวน
คะแนนนิยมทั่วประเทศไมมากนัก ในขณะที่ระบบสัดสวนทําใหโอกาสการทํางานรวมกันระหวางผูแทน
ลดลง เพราะพรรคใดพรรคหนึ่งจะครองเสียงขางมากไดยากขึ้น สวนระบบเขตเดียวเบอรเดียวเปดโอกาส
ใหการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพไดนอยเพราะผูสมัครทุกคนในแตละเขตตองแขงขันกันเอง ทําให
ไมสามารถลงสมัครในเขตเลือกตั้งเปนกลุมเดียวกันเชนเดียวกับระบบรวมเขตเรียงเบอร
(5)ความเปนผูแทนของรัฐสภารัฐสภาควรเปนกระจกสะทอนความคิดทางการเมืองที่หลากหลาย
หรือตัวแทนของประชาชาติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุมอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะและทั้งจากคน
สวนใหญและคนกลุมนอย
(6) ความเรี ย บง า ยในการจั ด การ ระบบการเลื อ กตั้ ง ที่ ทํ า ความเข า ใจและมี ขั้ น ตอนในการ
ดําเนินการที่งายตอการจัดการถือเปนขอไดเปรียบในการนําไปใช เนื่องจากประชาชนและหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบสามารถทําความเขาใจไดงายและสามารถตรวจสอบเพื่อสรางความโปรงใสได
ตารางที่ 8.3 แสดงการเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งตามเกณฑตางๆ194

194

โคทม อารียา,อางแลว หนา 20-22.
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ระบบเลือกตั้ง

ความ
เสมอภาค

ความ
รับผิดชอบ
ของผูแทน

แบงเขตคะแนนสูงสุด

ดี

ดี

ปานกลาง

การทํางาน
อยางเปน
เอกภาพ
ของ
กลุมผูแทน
ดี

แบงเขตสองรอบ
รวมเขตเรียงเบอร
รวมเขตเบอรเดียว
ระบบผสม
บัญชีรายชื่อ
สัดสวนมีสมาชิกสอง
ประเภท

ดี
ไมดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ไมดี
ไมดี
ปานกลาง
ไมดี

ดี
ไมดี
ไมดี
ปานกลาง
ดี

ดี

ปานกลาง

ปานกลาง

ความ
เทาเทียมของ
สภาพการเปน
ผูแทน

ความเปน
ผูแทนของ
รัฐสภา

ความเรียบ
งายในการ
จัดการ

ไมดี

ดี

ดี
ดี
ไมดี
ปานกลาง
ปานกลาง

ไมดี
ไมดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ไมดี
ปานกลาง

ปานกลาง

ดี

ไมดี

คําถามทายบทที่ 8
(1) ประเทศไทยไดมีการนําระบบการเลือกตั้งแบบใดมาใชบาง จงเลือกมาอยางนอย 2 ระบบ พรอมอธิบาย
และยกตัวอยาง
(2) นิสิตคิดวาเงื่อนไขใดทีม่ ีความสําคัญที่สุดในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําระบบเลือกตั้งมาใช
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/
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บทที่ 9
พฤติกรรมการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
(2) เพื่อเขาใจแนวทางในการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกตั้ง

po01
[Type the company name]

9.1 ความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ผูออกเสียงเลือกตั้ง (Electorate) เปนแนวคิดที่สอดคลองกับทฤษฎีประชาธิปไตยแบบ
มี ตั ว แทนและผลของการเลื อ กตั้ ง ก็ เ ป น ตั ว อย า งของมติ ม หาชนที่ เ ห็ น ชั ด ที่ สุ ด ในสั ง คม
ประชาธิปไตย195โดย การเลือกตั้งนั้น หมายความถึง กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การให ไดม าซึ่ง ตั ว แทนของประชาชนที่ เปน ประชาชนเปน ผูเลื อกตั้ ง โดยใชดุล ยพิ นิ จ เลื อกตั้ ง
ผูแทนของตนจากบรรดาผูสมัครรับเลือกตั้งที่หลากหลาย เพื่อใหผูไดรับเลือกไปดํารงตําแหนง
และทํ า หน า ที่ อ ย า งใดอย า งหนึ่ ง แทนประชาชน 196 ซึ่ ง ในทั ศ นะของพอล เวปป ( Paul
Webb)197เห็นวาการมีสวนรวมในการเลือกตั้งและพฤติกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนหนึ่งใน
หัวขอทางการศึกษาที่นักรัฐศาสตรใหความสนใจในการแสวงหาคําตอบ
“พฤติกรรมการเลือกตั้ง” เปนลักษณะของพฤติกรรมทางการเมืองที่ใหความสําคัญกับการใช
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ความสนใจหรือความเบื่อหนายทางการเมืองอันเปนตัวชี้วัดถึงการยอมรับ
หรือไมยอมรับที่จะเลือกใหบุคคลใดเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองตามวิถีแบบประชาธิปไตย ซึ่งเคย
ลอวสัน (Kay Lawson) มีความเห็นวาการศึกษาในดานพฤติกรรมการเลือกตั้ง ไมวาจะอยูภายใตรูปแบบ
การเมือง การปกครองแบบใดก็ตามตางเปนความพยายามที่จะทําความเขาใจความสัมพันธระหวา ง
ประชาชนกับผูปกครอง และประชาชนกับระบบกลไกทางการเมืองการปกครอง
สิ่งเหลานี้ทําใหการเลือกตั้ง กลายเปนวาระทางการศึกษารวมสมัยที่ยังคงไดรับความสําคัญทั้งใน
มิติการศึกษาทางรัฐศาสตร ตลอดจนสาขาวิชาเฉพาะดา นตา งๆ เชน จิตวิทยาการเมื อง สังคมวิทยา
การเมื อ งรวมถึ ง การสื่ อสารทางการเมื อง เป นต น นอกจากนี้ ยั ง กล า วไดว า การลงคะแนนเสี ย ง
เลื อ กตั้ ง เป น การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชนขั้ น พื้ น ฐานและแสดงออกถึ ง การ
ตัดสินใจทางการเมืองที่พบเห็นไดบอยครั้ง198
อยางไรก็ดี การเลือกตั้งและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือกตั้ง ตางเปนกิจกรรมทาง
การเมืองที่มีความเกี่ยวพันกันอยางสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้งที่มี การแขงขันกัน
ระหวางผูสมัครหรือกลุมอํานาจตางๆ เขมขนมากเพียงใด จะยิ่งเปนผลใหมีการใชกลวิธีตางๆ ในกิจกรรม
195

38.

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

196

วิสุทธิ์ โพธิแทน,แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 51.
Paul 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
197
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เลือกตั้งสูงตามไปดวย จึงนําไปสูการตั้งขอสังเกตวา การเลือกตั้งมีแนวโนมที่จะมีความซับซอนหรือมี
ปจจัยที่ เกี่ยวเนื่อ งมากยิ่ งขึ้น อาทิ การมีผูค นเขา มามี สว นรวมมากยิ่ง ขึ้น การเลือกตั้ง ที่มี การใชเงิ น
จํานวนมากขึ้น การสรางความสําคัญใหแกองคกรทางการเมืองตางๆ มากขึ้น ตลอดจนการเลือกตั้งได
สรางความชอบธรรมใหกับการปกครองสมัยใหมไดอยางดียิ่งขึ้น จนสามารถกําหนดไดทันทีวา
จะใหใครหรือคนกลุมใดเปนผูปกครอง199
ในเบื้ อ งต น อี แ วนซ (Evans)200ได ใ ห ข อ สั ง เกตว า เมื่ อ จะทํ า การศึ ก ษาธรรมชาติ ข องการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแลว จําเปนตองใหความสนใจในฐานะกระบวนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่ง จากนั้น
จึงคนหาเหตุผลวาทําไมประชาชนจึงตัดสินใจเชนนั้น อยางไรก็ดี ปจจัยที่มีผลตอการลงคะแนน ไดแก
ผลประโยชนของกลุมที่ไดรับความสามารถในการบริหารจัดการของผูที่ไดรับเลือกเลือกใหลงสมัครรับ
เลือกตั้ง การใหความสําคัญตอประเด็นปญหาที่ประชาชนใหความสนใจ และการเลือกเพื่อใหเกิดการ
ตอรองอํานาจกับพรรคการเมืองอื่นๆ เปนตนซึ่งลักษณะหรือตัวแปรสําคัญที่มักถูกนํามาใชในการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกตั้ง ไดแก อายุ เพศสถานภาพทางสังคมหรืออาชีพ กลุมทางศาสนาและกลุมทาง
อุดมการณเปนตน
ในด า นพั ฒ นาการของการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง นั้ น มั ก มุ ง เน น ที่ ป ระเด็ น ของการ
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.
200
Jocelyn A.J. Evans,Voters and Voting : An Introduction,(London : Sage, 2004),p.3-6.
201
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน 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).
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เสีย งเลือกตั
อ กตั้ง ซึ่ง พบว า กลุม ที่ มี ฐานะทางเศรษฐกิจและสัง คมในระดั บต่ํา จะมี ค วามรูสึกนึกคิ ด และ
พฤติกรรมทางการเมืองคลายคลึงกัน
สาระสังเขปนักคิดที่ 9.1 ประวัติและผลงานของ Charles Merriam202

Charles Merriam (1874 –1953) ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหง
มหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) สหรัฐอเมริกา ผูกอตั้ง
สภาวิจัยทางสังคมศาสตร (Social
Social Science Research Council)
Council
ถื อ เป น นั ก วิ ช าการคนสํ า คั ญ ในช ว งเวลาของการเปลี่ ย นผ า นในช ว ง
วิกฤตการณสงครามโลกและเศรษฐกิจตกต่ํา โดยไดยืนยันความเชื่อที่วา
กระบวนการแปรเปลี่ ย นระบบเศรษฐกิ จ จากเกษตรกรรมให เ ป น
อุตสาหกรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรนั้น เปนปจจัยในการ
ผลั ก ดั น การมี ส ว นร ว มของประชาชนในกิ จ การสาธารณะ ตั ว อย า ง
ผลงานของเขา เชน Systematic politics (1945) เปนตน

การศึกษาของนั กรัฐศาสตรในสหรัฐอเมริกาในชว งเวลาตอมา ได ขอสรุปเกี่ย วกับพฤติกรรม
การลงคะแนนเสีย งว า ผู ที่ ไ ปใชสิท ธิ เลือ กตั้ง นั้ น ได แก ผู ที่ สนใจติด ตามขา วสารการเมื อ งและสนใจ
กิจกรรมสาธารณะ คือ ชนชั้นกลาง อาศัยอยูในเมือง ไดรับการศึกษา อายุในวัยยกลางคน
กลางคน มีความสนใจผล
การเลือกตั้งหรือเปนผูนิยมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง มีความรูสึกที่ดีตอการเมืองการ
ปกครอง มีลักษณะของการเปนผูชอบเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากกวาแยกตัวออกจากสังคมหรือมี
ความรูสึกในทางลบ เปนผูใหความสําคัญกับการเลือกตั้งและเปนผูที่อาศัยอยูในทองถิ่นเปนเวลายาวนาน
ซึ่งลักษณะเหลานี้เปนการผสมผสานที่มี ความสลับซับซอนของปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ บุคลิกภาพ
โครงสรางทางการเมื องและสถานการณท างการเมือ งที่ มีอิ ท ธิพลตอ กัน อัน สงผลตอ พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ยุ ค ที่ 2 การศึ ก ษาในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาและด อ ยพั ฒ นา เป น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ลงคะแนนเสียงของประเทศตางๆ ที่ถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาในมิติทาง
เศรษฐกิจและการเขาสูการเปนประชาธิปไตย ผลงานสําคัญ ไดแก การศึกษาของซามูเอล ฮันติงตัน และ

202

“Charles
Charles E. Merriam | Political Science”,Retrieved
Science
from URL
http://www.lib.uchicago.edu/e/spcl/centcat/
http://www.lib.uchicago.edu/e/spcl/centcat/fac/facch15_01.html
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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
ลงคะแนนเสีย งเลือ กตั้ง เพราะถูกชักจูง ด ว ยเงื่ อ นไขตา งๆ มากกว า การตัด สิน ใจเลือ กด ว ยตนเองโดย
ประชาชนในกลุมนี้สวนใหญเปนผูที่อาศัยในพื้นที่ชนบท ไมไดรับการศึกษาหรือมีการศึกษาระดับต่ํา
ดังนั้นจึงนําไปสูขอสรุปที่วา บุคคลที่อยูในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีระดับต่ํามักลงคะแนน
เสียงจากการถูกระดมเปนสําคัญ และประเด็นคําถามที่วา “ใคร?” คือ ผูมีอิทธิพลตอการจูงใจหรือระดม
คะแนนเสียงใหประชาชนเหลานี้ไปใชสิทธิและลงคะแนนเลือก รวมไปถึงวิธีการที่ถูกนํามาใชไดกลายเปน
วาระทางการศึกษาที่ไดรับความสนใจอยางมากในเวลาตอมาตัวอยาง เชน การคนพบวาเครือขายของ
ระบบอุปถัมภ (patron-clientsystem) ไดกลายมาเปนวิธีการที่พรรคการเมืองใชในการหาคะแนนเสียง
ในชนบท ผูรับอุปถัมภทางการเมืองมักจะถูกพรรคการเมืองใชใหเปนหัวคะแนน โดยอาจใหผลตอบแทน
แกผูรับอุปถัมภ เชน การใหสัญญาในการปฏิรูปที่ดินเพื่อแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง ดังตัวอยางในการ
แขง ขั น ระหว า งพรรคคอมมิ ว นิ สต กับพรรคคริ สเตีย นเดโมแครตในอิ ตาลี และในเวเนซูเอลา เปน ต น
ทั้งหมดเปนกระบวนการทางการเมืองของมวลชนที่ไดรับการจัดตั้งจากเบื้องบนเชื่อมโยงลงมาจนถึง
ทองถิ่น กลุมการเมืองทองถิ่นถูกผนวกเขาไปภายในระบบอุปถัมภและตองสูญเสียความเปนตัวตนของ
ตนเอง204 เปนตน
9.2 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไป
นั้น มี 4 กลุม ไดแก
(1) ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด (determinative theories) เปนแนวทางการศึกษา
ปจจัยทางสังคมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมสวนบุคคลในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แนวคิด
พื้ น ฐานของทฤษฎี นี้ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด เรื่ อ งตั ว แบบแรงผลั ก ดั น ทางสั ง คม (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).
204
ปรีชา คุวินทรพันธุ ใน เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.(บรรณาธิการ),คําและความคิดในรัฐศาสตร
รวมสมัย (Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2550),หนา 232233.
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
พรรคการเมื อ งใดยอ มขึ้น อยูกับเหตุ ผลหรื อสอดคล องกั บเปา หมายหรื อผลประโยชน ของผู
ลงคะแนนเสียงมากที่สุด
รูปแบบพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีทั้ง 2 เรื่องที่ไดกลาวมา
ขางตน คือ การลงคะแนนเสียงแบบแยกพรรค (ticket splitting) เปนการลงคะแนนเสียงใหผูสมัครที่มา
จากคนละพรรคในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน เชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครจากพรรคเดโม
แครตใหเปนประธานาธิปดี แตเลือกผูสมัครจากพรรครีพับลิกันใหเปนสมาชิกวุฒิสภา เปนตน208

206

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน 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).
207
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน 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.
208
สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 95.
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สาระสังเขปนักคิดที่ 9.2 ประวัติและผลงานของ Paul Lazarsfeld 209
Paul Lazarsfeld (1901 –1976)
นักวิชาการชาวออสเตรีย ที่ไดเดินทางเขามาในสหรัฐอเมริกาดวย
ทุน Rockefeller และไดสถานะเปนพลเมืองในเวลาตอมา
ลาซาเฟลเปนศาสตราจารยดานสังคมวิทยา ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
(Columbia University) ความสนใจหลักๆ ของเขาคือ การพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัยและสถาบันเพื่อการฝกอบรมและวิจัยทางสังคมศาสตร
ซึ่งเขาไดรบั การขนานนามวา เปนบิดาแหงสังคมวิทยาเชิงประจักษ
สมัยใหม ตัวอยางผลงานของเขา เชน An Episode in the History of
Social Research (1969) เปนตน

(3) ทฤษฎีจิตวิทยา(psychology theories)แนวทางนี้เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานความรูสึกหรือความผูกพันทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด สังคมจิตวิทยา (social psychology)210ของเคริ์ต เลวิน (Kurt Lewin)
เนื่องจากมองวาความผูกพันทางการเมืองเปนเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวพันกับทัศนคติ ความเชื่อ และการ
แสดงออกตอ พรรคการเมื อ งใดพรรคการเมื อ งหนึ่ ง ซึ่งความผู กพั น กับพรรคการเมื อ งที่ เกิด ขึ้น นี้ มี
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
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ”Introduction to Social Psychology,“Retrieved from URL http://wwwwilderdom.com/
psychology/social/Introduction.html
211
สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผองแผว,พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย,(กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร
ผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527),หนา .5-4
210
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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
ในการศึ กษาถึง การเลือ กตั้ ง กลา วได ว า กระบวนการทางการเมื อ งที่ เกิ ด ขึ้น ในชว งของการ
เลือกตั้งเชน ความแตกตางของจํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง และความนิยมตอผูสมัครหรือพรรคการเมือง
ยังเปนภาพสะทอนวัฒนธรรมทางการเมืองและความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศหรือเขต
เลือกตั้งนั้นๆ ไดเปนอยางดี213 โดยทั่วไปแลว วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) หมายถึง
แบบแผนทางทั ศ นคติ แ ละความโน ม เอี ย งที่ ป จ เจกบุ ค คลในฐานะสมาชิ ก ของระบบการเมื อ งมี ต อ
การเมือง214 รวมถึงการเปนแบบแผนความเชื่อหรือพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคม อันเปนฐาน
รากที่ สํ า คั ญ ของระบอบการเมื อ งการปกครองของประเทศนั้ น ๆ 215ซึ่ ง นั ก รั ฐ ศาสตร ไ ด ใ ช คํ า ว า
วัฒนธรรมทางการเมืองในการอธิบายความสัมพันธระหวางทัศนคติทางการเมืองของปจเจก
บุคคลกั บระบบการเมื อง 216 ด ว ยการอา งถึ ง ความโน ม เอี ยงทางจิ ต วิ ท ยาของประชาชน ซึ่ ง
หมายความไปถึงรูปแบบของความโนมเอียงที่มีตอสถาบันทางการเมือง เชน พรรคการเมือง
รัฐบาลและรัฐธรรมนูญ เปนตน โดยแสดงออกถึงความเชื่อ สัญลักษณและคุณคา

212

สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.อางแลว หนา 94.
พัฒนะ เรือนใจดี,กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,2548),หนา 18.
214
Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell,Comparative Politics : A Developmental Approach, (Boston :
Little & Brown1966,),p.50.
215
จารุภัทร เรืองสุวรรณ,“ยุทธศาสตรการปลูกฝงอุดมการณและสรางวัฒนธรรมทางการเมืองสูวิถชี ีวิตประชาธิปไตย”
,Retrieved from URL http://www.ect.go.th/thai/download48/forum2.doc.
216
Keith Faulks,Political Sociology: A Critical Introduction,(New York: New York University Press,2000),p.107.
213
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ดานการทําหนาที่ของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น พิจารณาไดเปน 2 มิติ กลาวคือ ใน
มิติของปจเจกบุคคล วัฒนธรรมทําหนาที่ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทางการเมือง
ใหแกบุคคลผูนั้น ขณะเดียวกันในมิติทางสังคมโดยรวม วัฒนธรรมทางการเมืองเปรียบเสมือน
แผนที่ของคานิยม (value) และบรรทัดฐาน (norms) ทางการเมืองเพื่อชวยใหเกิดความเปน
ระเบียบแบบแผนหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการดํ
ของการดําเนินการของสถาบันและองคกร
ทางการเมืองตางๆ นั่นเอง217
ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองแตกตางจากความเห็นสาธารณะ (public
public opinion
opinion)
ตรงที่ระยะเวลาของการใหคุณคาของวัฒนธรรมทางการเมืองมีการบมเพาะและมีระยะเ
ะยะเวลาที่
ยาวนานกวาการแสดงออกของประชาชนตอประเด็นหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะ ดังเชน
ลักษณะของความเห็นสาธารณะที่ประชาชนมีตอประเด็นตางๆ ในชวงเวลานั้น 218
ภาพที่ 9.1 แสดงความสัมพันธระหวางผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับสถาบันการเมืองตางๆ
ภายในระบบการเมืองของประเทศอิ
งประเทศอิหราน219

217

พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,ระบบการเมื
ระบบการเมือง : ความรูเบื้องตน (พิมพครัง้ ที่ 8),(กรุงเทพฯ:สํสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548),หนา 97-98.
218
Andrew Heywood,Key
Key Concepts in Politics,(New
Politics
York : St. Martin's Press,2000),p..216
219
http://nicolasrapp.com/?p=683
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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) วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งเกี่ ย วข อ งกั บ เสรี ภ าพและการควบคุ ม บั ง คั บ ทางการเมื อ ง
กลาวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมนั้นใหการยอมรับหรือเคารพตอเสรีภาพของประชาชนมาก
นอยเพียงใดหรือมุงเนนการใชอํานาจบังคับเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม
(4) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับความจงรักภักดีและยึดมั่นในสังคมการเมืองของ
บุคคลกลาวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองชวยสรางเอกลักษณทางการเมืองใหแกบุคคลในสังคมที่จะยึด
มั่นรวมกันและพรอ มที่จะตอ สูปกปอ งรักษาไว ซึ่งเอกลักษณนั้น ให คงอยูตอไปอาจจะโดยการยิน ยอม
เสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวมหรือสละผลประโยชนระยะสั้นเพื่อผลประโยชนระยะยาวเปนตน
สาระสังเขปนักคิดที่ 9.3 ประวัติและผลงานของ Gabriel Almond221
Gabriel Almond (1911 –2002) นักวิชาการดานการเมืองเปรียบเทียบผูทรงอิทธิพลใน
ศตวรรษที่ 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

220
221

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในLucien W. Pye,Aspects of Political Development,(Boston : Little & Brown),1966.
http://news.stanford.edu/news/2003/january8/obitalmond-18.html
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นอกจากนี้ แล ว ทั ศนะที่ไดรับการอา งถึง อยางมากของกาเบรี ยล อัล มอนด (Gabriel
Almond) และซิดนีย เวอรบา (Sidney Verba)222 จากแนวคิดเรื่อง “วัฒนธรรมพลเมือง (civic
culture)”ที่ เ น น ความสํ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมและค า นิ ย มพื้ น ฐานของทั้ ง ผู นํ า และประชาชน
ส ว นรวมทั้ ง หมด ทํ า ให แ นวคิ ด นี้ มี ค วามเกี่ ย วข อ งมากกว า เรื่ อ งทั ศ นคติ ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน แตยังรวมไปถึงองคกรของประชาสังคมและวิถีทางที่สาธารณชนสามารถมีอิทธิพล
ต อ ขบวนการทางการเมื อ ง 223 โดยได เ สนอรู ป แบบวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งซึ่ ง เอื้ อต อ การ
สถาปนาระบอบเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ที่มั่นคง จากการวิจัยเชิงสํารวจประชาชน
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวนประเทศละ 1,000 คน ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน
ตะวันตก อิตาลีและเม็กซิโกชวงระหวาง ค.ศ.1959-1960 และไดขอสรุปวาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง
จะเกิด ขึ้ น ในสัง คมที่ มี วั ฒ นธรรมพลเมื อ ง ซึ่ ง เป น วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งที่ ผ สมผสานกั น ระหว า ง
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 ทั้งนี้เพื่อควบคุม กํากับและตรวจสอบใหผูปกครองใชอํานาจปกครองเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนซึ่งในทัศนะของอัลมอนดและเวอรบาแลว การมีสวนรวมทางการเมืองถือเปน
แบบแผนวัฒนธรรมที่เปนรูปแบบสําคัญในการพัฒนาไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ดี ทั้งยังเปนเกณฑใน
การจําแนกระดับความเปนประชาธิปไตยในประเทศตางๆ ที่นํามาเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยของเขาดวย

222

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน G.A. Almond and S. Verba,The civic culture : political attitudes and democracy in
five nations,(Princeton, N.J. : Princeton University Press,1963).
223
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน สุรชัย ศิริไกร,“ความลมเหลวของ 75 ป ประชาธิปไตยไทย”, รัฐศาสตรสาร29,1 (มกราคมเมษายน, 2551):252-298.
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ความแตกตางระหวางแนวคิดทั้ง 2 กลุมนี้ ก็คือ พฤติกรรมการเลือกตั้ง เปนการศึกษาที่เนน
ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการลงคะแนน เปนการศึกษาที่เนนศึกษาตัวปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล
แต ใ นทางตรงกัน ข า มวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งเป น การศึ ก ษาที่ เ น น แบบแผนของกระบวนการทาง
การเมืองที่แสดงออกในรูปของปรัชญา อุดมการณ ทัศนคติและความเชื่อทางการเมืองวามีลักษณะเปน
อยางไรที่จะกอใหเกิดเปนบรรทัดฐานหรือเปนรูปแบบของระบบการเมืองของสังคมนั้นๆ ซึ่งจะสะทอนถึง
กระบวนการสรางผูนําและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (political socialization) ที่เปนแบบฉบับ
เฉพาะของสังคม224
ในดานความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนั้น
กลาวไดวา พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงแบบแผนพฤติกรรมการเมืองที่
สําคัญ ในระดับตางๆ เชน ระดับบุคคล สถาบัน กลุมประชาชาติ หรือกลุมวัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้
แลวโดยทั่วไปพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง คือเปนตัวแบบของวิถีชีวิตประชาธิปไตยและเปนตัวแบบใน
การสรางคุณค าประชาธิ ปไตยให สังคมเชน เดีย วกับรัฐบาลและรัฐธรรมนูญที่แสดงออกถึง ความเปน
ประชาธิปไตยทั้งในเนื้อหาและการปฏิบตั ิ225
ดังนั้นจึงสรุปไดวาพฤติกรรมการเลือกตั้งและวัฒนธรรมทางการเมืองเปนประเด็นการศึกษาที่แม
มีประเด็ น ในการพิจารณาที่ แตกตา งกัน แตกลับมีค วามสัม พั นธ กัน อย า งหลีกเลี่ย งไมได ตัว อยา งใน
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
224

ดํารงค ฐานดี,“วัฒนธรรมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองของเกาหลีใต (Political Culture and Political
Development of South Korea)”,Retrieved from URL http://www.ru.ac.th/korea/article1/article23.pdf
225
จารุภัทร เรืองสุวรรณ,อางแลว และ ดูตัวอยางการวิเคราะหวัฒนธรรมทางการเมืองกับการเลือกตั้ง กรณีประเทศอินโดนีเซีย
ไดใน วิทยา สุจริตธนารักษ ใน สีด า สอนศรี และคณะ,พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศึกษาเฉพาะ ประเทศอินโดนีเซีย
ฟลิปปนส ไทยและมาเลเซีย,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546),หนา 17-26.
226
อางใน 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
ธุรกิจและบุคคลผูมีรายไดสูงจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับพรรครีพบั บลิกันมากกวาพรรคเดโมแครต
(3) ศาสนา (religion) ในอดีตผูที่นั บถือ ศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทจะลงคะแนนเสีย ง
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) มี แ นวโน ม จะลงคะแนนเสี ย งให พ รรคเดโมแครต ในขณะที่ พ วกเชื้ อ สายแองโกลแซกซอน
(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 กลุมเพื่อนและ
อื่นๆ ที่นําไปสูการตัดสินใจเลือกพรรคที่ตนเองพอใจ
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(2) ความเขาใจในตัวผูสมัคร (perception of the candidates) ภาพลักษณของผูสมัครมี
ความสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจลงคะแนนเสี ย งของผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ด ว ยเช น กั น ตั ว อย า งชั ย ชนะของ
ประธานาธิบดี ไอเซนฮาวร (Dwight D.Eisenhower) เปนผูมีบุคลิกดี มีภาพลักษณดีในฐานะวีรบุรุษใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทําใหเขาเปนที่รูจักและไดรับเลือกตั้งเปนตน
(3) ประเด็นการหาเสียง (issue preference) มีความแตกตางกันไปในการเลือกตั้งแตละครั้ง
และแตละระดั บ ผู สมั ค รจํา เปน ตอ งสรา งประเด็ นหรือ เนื้ อ หาการหาเสีย งที่ ตรงใจผู มี สิท ธิ อ อกเสีย ง
เลือกตั้งเพื่อใหไดรับการลงคะแนนเลือกตอไป ซึ่งโดยทั่วไปมักเปนประเด็นเกี่ยวของกับ สิทธิพลเมือง
การแกปญหาการวางงานและสวัสดิการตางๆ เปนตน
อยางไรก็ดี ในกรณีของไทยนั้นผลการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป
พ.ศ. 2554 ภายใตบริบทของความขัดแยงและความแตกแยกทางความคิดในสังคมไทยที่ไดกอใหเกิด
ความตื่นตัวและความสนใจทางการเมืองของประชาชนในวงกวาง ประกอบกับความกาวหนาและการแพร
ขยายของการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ในเชิงปจจัยทางสังคมนั้นพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของประชาชนในการเลือกตั้งเปรียบเทียบเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนสองพรรค
ใหญมีลักษณะโดยสรุป ดังตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1แสดงขอมูลประชากรกับแนวโนมความนิยมของพรรคการเมืองเปรียบเทียบระหวาง
พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
กลุมประชากร
พรรคการเมือง

เพื่อไทย

เพศ

ประชาชนที่อาศัยในตางจังหวัดในพื้นที่เขตชนบทจะ
นิยมพรรคเพื่อไทย
ผูชายสวนใหญนิยมเลือกพรรคเพื่อไทย

อายุ

พรรคไดรับความนิยมจากประชาชนอายุ 60 ปขึ้นไป

เขตที่พักอาศัย

การศึกษา
อาชีพ

ประถมศึกษา
เกษตรกรและรับจางทั่วไป

ประชาธิปตย
ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครจะนิยมเลือกพรรคประชาธิปตย
ผูหญิงสวนใหญนิยมเลือกพรรคประชาธิปตย
พรรคไดรับความนิยมจากประชาชนอายุ 18-29 ป
ปริญญาตรี
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

ในขณะที่ ปจ จัย ด า นจิต วิ ท ยานั้ น ความขั ด แย ง ทางการเมื อ งที่ เกิ ด ขึ้น มาโดยตลอดนั บตั้ ง แต
ภายหลัง การรัฐประหารในป พ.ศ. 2549 ได ทําใหประชาชนตองการพรรคการเมืองที่มีศักยภาพมาก
เพี ย งพอตอ การตอบสนองจุด ยื น ทางการเมื องของตน รวมไปถึง ความคาดหวั ง ให พรรคการเมื อ งมี
แนวนโยบายที่สรางความสมานฉันททางการเมือง ประกอบกับการนําเสนอนโยบายของพรรคการเมือง
ตางมุงนําเสนอนโยบายที่มีลักษณะของ “ความเปนประชานิยม” หรือ “การตลาดเชิงนโยบาย” ภายใต
ชื่ อ ชุ ด นโยบายที่ แ ตกต า งกั น ออกไป จนทํ า ให ก ารนํ า เสนอนโยบายที่ จู ง ใจไม ไ ด เ ป น คุ ณ สมบั ติ ที่ มี
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ความสํา คั ญเปน ลํา ดั บแรกอี กตอ ไปดั ง ที่ เคยเปน ปจจัย สํา คั ญในการเลือ กตั้ง ครั้ง ที่ ผ า นๆ มา ในชว ง
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

227

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน สิรพิ รรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, บทสรุปสําหรับผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY)
โครงการศึกษาวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2554: ศึกษาบทบาทพรรคการเมืองและพฤติกรรมและการตัดสินใจ
เลือกตั้งของประชาชนในสถานการณความขัดแยงทางการเมือง,(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,2554).
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บทที่ 10
การทุจริตและการซื้อเสียงเลือกตั้ง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อทําความเขาใจถึงรูปแบบ ลักษณะเกี่ยวกับการทุจริตและการซื้อเสียง
(2) เพื่อเรียนรูคําอธิบายเกี่ยวกับการทุจริตและการซื้อเสียงเลือกตั้งที่มีความ
แตกตางกันไป

po01
[Type the company name]

10.1 การทุจริตเลือกตั้ง
การลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง มี ค วามสํ า คั ญ มากต อ การได ม าซึ่ ง ผู แ ทนหรื อ ตํ า แหน ง
สาธารณะตางๆ ที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งของประชาชน ดังที่ธีโอดอร รูสเวล (Theodore
Roosevelt) ประธานาธิปดีคนที่ 26 ของสหรัฐ อเมริ กาไดแสดงทัศนะว าการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งก็เหมือนปนกล ซึ่งประโยชนของมัน ยอมขึ้นอยูกับลักษณะของผูใช228 เมื่อเปนเชน นี้
ดวยเปาหมายในการระดมคะแนนเสียง จึงนําไปสูการใชกลยุทธตางๆ ที่มีแนวโนมการทุจริตหรือ
กระทํ า ผิ ด ที่ ไ ด ก ลายเป น ปรากฏการณ ท างการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู เ สมอ แต ห ากปรั บ เปลี่ ย น
รูปแบบไปตามบริบททางกฎหมายและการแขงขันในการเลือกตั้งนั้นๆ
การทุจริตการเลือกตั้ง (electoral fraud หรือ vote rigging)229 หมายถึง การกระทํา
ความผิดกฎหมายในกระบวนการเลือกตั้ง อันมีผลตอการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียงที่มีตอผลการเลือกตั้งทั้งในแงของการเพิ่มหรือลดคะแนนของผูสมัครหรือพรรคการเมือง
ที่ ล งสมั ค รในการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการทุ จ ริ ต เลื อ กตั้ ง มั ก เกิ ด ขึ้ น ในช ว งเวลาของการ
ลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การรณรงคหาเสียงการลงคะแนนและการนับคะแนน เปนตน
ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะหลั ก ของการทุ จ ริ ต เลื อ กตั้ ง มั ก มุ ง หวั ง ผลใน 2 ลั ก ษณะ นั่ น คื อ 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
229
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 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
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(2) การขมขู (Intimidation) มักเปนไปในลักษณะของการกดดันหรือสรางเงื่อนไขที่สงผลตอ
ความสามารถหรือทําใหเกิด ความรูสึกไมปลอดภัย ในการใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจเปน ผลมาจากการใช
อิทธิพล การใชกําลังประทุษราย ไปจนถึงความบกพรองในการปองกันและรักษาความเปนการลงคะแนน
ลับของหนวยเลือกตั้ง ทั้งนี้การขมขูอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะ อาทิ การใชความรุนแรง การคุกคาม
การทํ า ลายสถานที่ เ ลื อ กตั้ง และการสร า งเงื่ อ นไขทางกฎหมาย รวมทั้ ง การสรา งความกดดั น ทาง
เศรษฐกิจ เชน การที่นายจางถือวาการที่ลูกจางหยุดงานไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนวันลาหรือขาดงานทําให
ไมไดรับหรือถูกตัดเงินคาจาง เปนตน
(3) การใหขอมูลที่ผิด (Misinformation)มักพบในรูปแบบของการกระจายขาวหรือขอมูลที่
เปนเท็จหรือทําใหเกิดความเขาใจผิดที่อาจสงผลตอผลของการเลือกตั้งทั้งในแงของการไปใชสิทธิและ
การลงคะแนนเลือกตั้ง เชน ขอมูลเรื่องหนวยเลือกตั้ง วัน-เวลา และรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสงผลให
พลาดโอกาสในการไปใชสิทธิหรือมีความผิดพลาดในการลงคะแนนเสียง
(4) การโกงดวยบัตรเลือกตั้ง (Chain ballot / Chain Voting)230เปนวิธีการที่รูจักกันดีและมี
กระแสการเฝา ระวัง ตอปญหาของการซื้อ เสีย งแบบนี้อ ย างแพรห ลายนับตั้ง แตป ค.ศ.1934 อั นเปน
ช ว งเวลาของการเติ บ โตในเทคโนโลยี ด า นการพิ ม พ ด ว ยคอมพิ ว เตอร แ ละเครื่ อ งถ า ยเอกสาร โดย
นักการเมืองที่ทําการทุจริตจะนําบัตรเลือกตั้งมาทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งมาทํา
เครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งแลวมอบใหกับผูมาใชสิทธิลงคะแนนอยาง
ลับๆ เพื่อใหผูใชสิทธินั้นนําบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไวแลวนําเขาไปในคูหาเลือกตั้ง จากนั้นผูใชสิทธิ
เลือกตั้งจะนําเอาบัตรเลือกตั้งนั้นใสลงในหีบบัตรและนําเอาบัตรที่ไดมาจากเจาหนาที่ทิ้งไป
ในกรณีของไทยนั้น มีการทุกจริตโดยใชบัตรเลือกตั้ง เรียกวา“ไพไฟ” หมายถึง รูปแบบการทุจริต
การเลือกตั้งโดยใชตั้งแตบัตรลงคะแนนเสียงเลือกดวยวิธีการทุจริต ดวยการนําบัตรผี หรือบัตรปลอมลง
ในกลองใสบัตรเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ในชวงจังหวะที่ไมมีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง ในหนวยเลือกตั้งจึงมี
เพียงคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ดูแลและควบคุมการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน เปนการ
เปดโอกาสใหเกิดการทุจริตในลักษณะดังกลาวไดงาย หรืออาศัยชวงเวลาเปดหีบเลือกตั้งแลวใชกลวิธีรีบ
นําไพไฟหยอนในหีบใหเร็วที่สุด หรือใกลเวลาปดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนในกรณีที่นับคะแนนประจํา
หนวยเลือกตั้งก็จะมีการนําไพไฟเขามานับคะแนนรวมดวย231
230

จรูญ 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
231
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โอฬาร ถิน่ บางเตียว,“ไพไฟ”,Retrieved from URL
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/ไพไฟ.
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(5) การเข า ถึ ง ข อ มู ล หรื อ แทรกแซงระบบของเครื่ อ งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง อิ เ ลคทรอนิ ค
(Tampering with electronic voting machines)เป
machines)เปนรูปแบบวิธีการโกงการเลือกตั้งที่สามารถ
เกิดขึ้นได ในลักษณะตา งๆที่ มีวิ ธีการไมซับซอ นมากนั กด วยการใสชิ้นสวนอิ เลคทรอนิ คหรือ โปรแกรม
บางอยางในเครื่องลงคะแนน เพื่อใหเกิดการควบคุมการคํานวณคาผลรวมของคะแนนเสียง ตลอดจน
จัด การระบบให ผู มี สิท ธิ เลือ กตั้ง สามารถลงคะแนนเลื
สามารถลงค ะแนนเลือ กได ห ลายครั้ง ซึ่ง โดยทั่ ว ไปบริษัท ผู ผ ลิตและ
หนวยงานของรัฐซึ่งเปปนผูจัดซื้อจะไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลของเครื่องลงคะแนนเนื่องจาก
ถือเปนความลับของทางราชการ
(6)การลงคะแนนหรื
การลงคะแนนหรือบันทึกคะแนนเสียงเลือกตั้งผิด (Misrecording
Misrecording of votes
votes) สวนใหญ
เกิดขึ้นใน 2 กรณี ไดแก กรณีแรกมักเกิดในประเทศที่ใหสิทธิเลือกตั้งแกผูพิการทางสายตา เนื่องมาจาก
กระบวนการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง อาจเป ด โอกาสให แ ก เ จ า หน า ที่ ในฐานะ “ผูผู ใ ห ก ารช ว ยเหลื อ
(helper)ในการลงคะแนนนั
ในการลงคะแนนนั้น ดําเนินการลงคะแนนที่ไมเปนไปตามเจตนาของผูใชสิทธิ สวนอีกกรณีหนึ่ง
นั่นคือ
การสรางใหเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรืออาจมีการใชกลโกงเพื่อเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคโทรนิค เชน การที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรค
การเมืองหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งแตกลับถูกบันทึกวาไดลลงคะแนนให
งคะแนนใหกับหมายเลขอื่นๆ เปนตน
ภาพที่ 10.1 แสดงเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส232

232

http://truedemocracyparty.net/voting
http://truedemocracyparty.net/voting-machines
และ http://nyclovesnyc.blogspot.com//09
09 /2013primaryelection-retro-twist-mechanical.html
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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)” เพื่อรวมดําเนินการบริหารจัดการ
เลือกตั้งของรัฐบาลกลาง รวมทั้งสรางมาตรฐานในการจัดการเลือกตั้งระดับมลรัฐดวย
นอกจากรูปแบบและลักษณะของการทุจริตการเลือกตั้งดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว ยังมีประเด็นที่
ไดรับความสนใจในการศึกษาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ “การแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรม” ซึ่งความสําคัญ
ของการแบงเขตเลือกตั้งอยูที่ความตองการที่จะทําใหการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น ไมไดมีขอไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบเกิดขึ้นแกพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเมื่อมีการแบงเขตการเลือกตั้งใหมก็
ตองมีขั้นตอนการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมและเปนเหตุเปนผลทางปกครอง
กรณีการแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรมซึ่งถือเปนประวัติศาสตรการเมืองโลก ไดแก แกรรี่ แมน
เดอรริ่ง (Gerrymandering)
เปนการใหความหมายถึง การแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรมอันมี
เปาหมายเพื่อเอื้อผลประโยชนใหแกพรรคการเมืองและสรางความไดเปรียบในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวพันกับการแบงเขตเลือกตั้งใหม (redistricting) อันเปนกระบวนการกําหนด
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส (congress) ทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยทั้ง
สมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันตางแขงขันกันเพื่อจะไดเปนผูมีอํานาจในการควบคุมกลไกทาง
กฎหมายและทางการเมืองในการแบงเขตเลือกตั้งใหม โดยชื่อเรียก “Gerrymandering” นั้นมาจากการ
ผสมคํ าระหวา งชื่อ ของนายเอลบริดจ แกรรี่ (Elbridge Gerry)
ผู วาการรัฐแมสชาซูเซส กับ
สัตวเลื้อยคลานยุคดึกดําบรรพที่ชื่อซาลาแมนเดอร (Salamander) อันเนื่องมาจากในทุกๆ 10 ปจะมีการ
สํ า รวจสํ า มะโนประชากรเพื่ อ กํ า หนด เขตเลื อ กตั้ ง ตามสั ด ส ว นในการจั ด เพื่ อ ให ไ ด จํ า นวนตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากเขตเลือกตั้งในรัฐตางๆ จํานวน 435 ตําแหนง ซึ่งในแตละรัฐจะมีการขยาย
หรือลดพื้นที่เขตเลือกตั้งในพื้นที่ของตนเองตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจํานวนประชากรจริง โดย

233

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ”The Help America Vote Act and ElectionsReform: Overview and Issues ,“Retrieved
from URL http://fpc.state.gov/documents/organization/155625.pdf
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ที่ในแตละรัฐจะได รับการประกัน จํานวนที่นั่ งหรือตํา แหน งของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรอย างน อย 1
ตําแหนง
ภายใตหลักทางกฎหมายที่กลาวมา นายแกรรี่ไดใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดเขต เลือกตั้งขึ้น
ใหมเพื่อใหพรรค Democratic-Republican
Republican (พรรคเดโมแครตในป
(
จจุบัน) อันเปนพรรคการเมืองที่
ตนเองสั ง กั ด ได ป ระโยชน จ ากคะแนนนิ ย มในพื้ น ที่ ที่ พ รรคการเมื อ งของตนมี คความได เ ปรี ย บ
พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเฟเดอรัลลิสต (Federalist Party) ซึ่งเปนคูแขงขัน โดยลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของเขตเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นนี้มีลักษณะเหมือนตัวซาลาแมนเดอร มีผลบังคับใชในป คค.ศ.1812
ซึ่งตอมาถูกยกเลิกไปในป ค.ศ.1813
1813 ภายหลังที่นายแกรรี
แกรรี่พายแพการเลือกตั้งผูวาการรัฐในสมัยตอมา
ภาพที่ 10.2 แสดงภาพการตูนการเมือง“Gerrymandering”
ง
ซึ่งหนังสือพิมพ Boston Weekly
Messenger ตีพิมพในเดือนมีนาคม ค.ศ.1812
ค
เพื่อแสดงความเห็นตอการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใน
รัฐแมสชาซูเซส (Massachusetts)
Massachusetts) สหรัฐอเมริกา234

234

“Gerrymandering
Gerrymandering in the United States: Crimes Against Geography?”,Retrieved
,Retrieved from URLhttp://www.
geocurrents.info/geopolitics/elections/gerrymandering-united-states-crimes-geography#ixzz3XuxvrSay
geocurrents.info/geopolitics/elections/gerrymandering
geography#ixzz3XuxvrSay
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ภาพที่ 10.3 แสดงการจําลองภาพการอธิบายการแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเปนธรรม235

10.2 การซื้อเสียง
การซื้อ เสียง (vote buying) เปนหนึ่ งในการทุจริตหรือโกงการเลือกตั้งนอกเหนือจากที่ได
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-eversee/?tid=sm_fb
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ชิน ซู หวัง และ ชาลส ครูสแมน (Chin-Shou
Shou Wang and Charles Kurzman
Kurzman)ไดทําการศึกษา
การ ซื้อเสียงในการเลือกตั้งป ค.ศ.. 1993 ในประเทศไตหวัน พบวา การเลือกตั้งในประเทศไตหวันนั้น มี
ความจําเปนตองใชการซื้อเสียง โดยปจจัยที่จะนําไปสูคความสํ
วามสําเร็จในการ ซื้อเสียงมีอยู 5 ประการ ไดแก
การเลือกผูจัดการการเลือกตั้งที่มีความสามารถ การมีเงินจํานวนมากพอ การมีหัวคะแนนที่เพียงพอ
และมีการจัดระบบที่ดี การปองกันการจายเงินซ้ํา และการปองกันไมไดถูกฟองรองดวยกฎหมาย236
สาระสังเขปนักคิดที่ 10.1 ประวั
ะวัติและผลงานของ Frederic C. Schaffer237
Frederic C. Schaffer ศาสตราจารยทางรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยแมตซาชูเสต
เมืองแอมเฮริ์ส (University of Massachusetts Amherst) มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาการเมืองเปรียบเทียบ เนนที่ การใหความหมายตอประชาธิปไตย การเลือกตั้ง
และการบริหารจัดการการเลือกตั้ง เขาเปนหนึ่งในนักวิชาการที่มีผลงานศึกษา
ประเด็นการซื้อเสียงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เอเซีย ตัวอยางผลงานของเขา
เชน Democracy in Translation: Understanding Politics in an Unfamiliar
Culture (1998
1998) และบทความตีพิมพในวารสาร International Political Science
Review เปนตน

อยางไรก็ดี เฟรดริก แซฟเฟอร (Frederic C. Schaffer)ได
ไดทําการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรม
การซื้อเสียงในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เพื่อวิเคราะหแบบแผนของการซื้อเสียงของประเทศ
ตา งๆ เหลา นี้ โดยได เลือ กศึ กษาจากประเทศประชาธิ ปไตยเกิด ใหม ในแถบเอเชีย แปซิฟค และพบว า
ประเทศเหลานี้ แมจะมีพฤติกรรมการที่แตกตาางกั
งกัน แตสิ่งที่เหมือนกันก็คือ กิจกรรมหรือพฤติกรรมการ
ซื้อเสียงไมสามารถถูกมองไดวาเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่ถูกแทนคาดวยรูปแบบของตัว
เงิน หรือการ ตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉพาะหนา ที่เกิดมาจากความเห็นแกตัว ความไมสํานึก หรือความ
โง และการไมใสใจในนโยบายของชาติ
ยของชาติ แตการขายเสียงเปนเรื่องของการตัดสินใจที่จะเลือก “สัญญา”
หรือการ “ประมูล” ที่ใหผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งผูที่จะไดคะแนนเสียงจากผูลงคะแนน คือ “ผูที่ใหคํา
สัญญาและพิสูจนใหเห็นไดวาจะมีการปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว และไดประมูลเสียงไปในราคาสัญญาที่สูง
ที่สุด”
เชนเดียวกับในประเทศฟลิปปนส การซื้อเสียงไมใชแคการตกลงซื้อขายทางเศรษฐกิจ แตมีความ
เกี่ยวของกับความเทาเทียมและความยุติธรรม ที่ประชาชนจะไดรับจากผูที่ตนใหคะแนนเสียง238ในขณะที่
236

Chin-Shou
Shou Wang and Charles Kurzman,”Dilemmas of Electoral Clientelism:Taiwan, 1993” International
Political Science Review (28,2),2007 p.225-245.
p.225
237
“Frederic C. Schaffer”, Retrieved from URL http://polsci.umass.edu/profiles/schaffer_frederic_c
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ประเทศไทยและไตห วัน ประชาชนมองว าการขายเสียงเปนพิ ธีกรรมทางสัง คมแบบหนึ่ง โดยการให
ของขวัญเล็กๆ นอยๆ เปนเรื่องที่จําเปนตองกระทําเพื่อการแสดงความเคารพ การแสดงความสุภาพ และ
การนับถือผูรับ239เปนตน
ในปจจุบันถือไดวาการศึกษาเรื่องซื้อเสียงในการเลือกตั้งของไทยยังคงมีความรวมสมัยในฐานะ
ประเด็นที่ไดรับความสนใจแวดวงการศึกษาทางรัฐศาสตรของไทยมานานและถูกมองวาเปนวิธีการที่มี
อิทธิพลมากกวากลวิธีอื่นๆ เชน การใชอิทธิพลบังคับ เปนตน ปจจุบันการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของไทยตามแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักมุงเนนปญหาการซื้อเสียงในฐานะ ที่เปนพฤติกรรมฉอฉลและ
ผิดกฎหมายระหวางสองฝายคือ ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เลือกรับอามิสสินจางในลักษณะตางๆ กับ
ผูลงสมัครรับเลือกตั้งที่ตองการไดคะแนนเสียง
แนวทางอธิบายเชนนี้สงผลใหผลการเลือกตั้งถูกตั้งคําถามหลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่อ งขอ สงสัยในความชอบธรรมของการเลือ กตั้ง ซึ่งมี จากการซื้อเสีย ง ขอ ถกเถีย งนี้นํ า มาสูการไม
ยอมรั บในความชอบธรรมของผู บ ริห ารประเทศ และนํ า ไปสู กิ จกรรมทางการเมื อ งที่ บานปลายจน
กลายเปนความขัด แย ง ตลอดจนความรุน แรงทางการเมือ งดั งปรากฎในชวงป พ.ศ.2548-2553ซึ่ง
การศึกษาเรื่อ งการซื้อ เสีย งในการเมือ งไทยนั้น นอกจากจะเผยใหเห็ นถึง กระบวนการของการระดม
คะแนนเสียงในการแขงขันเลือกตั้งของการเมืองไทย แตยังสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณ ความเชื่อและ
วิถีทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง240 จนนําไปสูการสรางทฤษฎี “โง-จน-เจ็บ” ที่มักถูก
นํามาใชเพื่ออธิบายภาวะดอยพัฒนาของชาวชนบทไทย 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.
240
ศุ ท ธิ ก านต มี จั่ น ,รายงานวิ จั ย เรื่ อ ง การซื้ อ เสี ย งในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ : กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด มหาสารคาม
,(มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556),หนา 2.
241
ปนแกว เหลืองอรามศรี และคณะ,รายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการจิตสํานึกและขบวนการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงใน
จังหวัดเชียงใหม.(เชียงใหม : ภาควิชาสังคมวิท ยาและมานุษยวิ ทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม,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
นายทุนทองถิ่นจึงเปนบุคคลที่คนในทองที่ตองมาพึ่งพาขอความชวยเหลือตางๆ อยูเสมอ พวกเขาจึง
ไดรับการสถาปนาใหเปนผูมีอิทธิพล และกลายเปน “นาย” คือ มีสวนในการตัดสินใจของประชาชนผูมี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง พวกเขาจึงกลายปนกลุมเปาหมายที่นักการเมืองซึ่งตองการคะแนนเสียงในเขต
หัวเมือง หรือตองการสนับสนุนนักการเมืองเขามาประสานผลประโยชน
เมื่ อ เปน เชน นี้ น ายทุ น ทอ งถิ่น และนั กการเมื อ งจึง มั กประสานผลประโยชน กัน นํ า ไปสูการเกิด
ศูนยกลางของทุนนิยมตางจังหวัดที่มีอิทธิพล ซึ่งไดมีการอธิบายวา กลุมทุนหัวเมืองพวกนี้ไดเชื่อมโยง
กับสวนกลาง หรืออาจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
นักการเมืองสามารถประสบความสําเร็จในการเปนรัฐมนตรี พวกเขาจะสามารถกําหนดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรของรัฐไปใหกับพวกพองและเครือญาติ รวมทั้งนายทุนทองถิ่นบางแหงที่ผูมีอิทธิพลสามารถ
เขาไปแสวงหาผลประโยชนไดหรืออาจมีการปกปองธุรกิจผิดกฎหมาย เชน การลักลอบคาของเถื่อน การ
หลีกเลี่ยงภาษี การตัดไม การยึดที่ดิน และการพนัน เปนตน242
อยางไรก็ดี การตีความถึงเหตุผลและปจจัยที่นําไปสูการขายเสียงในสังคมการเมืองของไทยนั้น
แบงออกไดเปน 2 กระแสแนวการอธิบายหลักๆ กลาวคือ
(1) การศึกษาปญหาเรื่องการซื้อเสียงในแนวทางกระแสหลัก

242

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร,คอรัปชัน่ กับประชาธิปไตยไทย,(กรุงเทพฯ: ศูนย
ศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2537) และ ผาสุก พงษไพจิตรและคริส เบเคอร,เศรษฐกิจ
การเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ,(เชียงใหม:Silkworm Books,2546).
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เป น การทํ า วิ จั ย หรื อ การศึก ษาที่ เน น ว า ผู มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จหรือ สัง คมต่ํา มี แ นวโน ม ที่ จ ะ
ยินยอมกระทําการทุจริตในการเลือกตั้งไดงายกวาคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา ซึ่งไดรับอิทธิพล
อยางมากจากผลงานเรื่อง “สองนคราประชาธิปไตย” ของ เอนก เหลาธรรมทัศน243 ที่ชี้วาประเทศไทย
มีประชาธิปไตยสองรูปแบบ โดยมีพื้นฐานมาจากความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคมของชนชั้นกลาง
ในเมืองและชาวชนบท โดยคนชนบทซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร หรือผูประกอบการรายยอยนั้น มักจะเห็น
วาประชาธิปไตยเปนเรื่องของผูนอยหรือลูกนองที่ใชในการลงคะแนนเสียง เพื่อการเชื่อมโยงตนเอง (ใน
ฐานะผูนอย) เขากับผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกวา (ในฐานะผูใหญหรือผูอุปถัมภ) การเลือกตั้ง
ของชาวชนบทจึงขึ้นอยูกับบุญคุณของผูสมัครที่มีตอตนเองและครอบครัว หรือพวกพองในอดีต รวมถึง
ความคาดหวังที่จะไดผลประโยชนทั้งเฉพาะหนาและผลประโยชนในอนาคต
ในขณะที่ชนชั้นกลางที่อยูในเมือง มีมาตรฐานที่แตกตางจากคนสวนใหญของประเทศ โดยมอง
คุ ณ ภาพของนั ก การเมื อ งและรั ฐ บาลด ว ยอุ ด มการณ แ ละคุ ณ ธรรม มี ก ารลงคะแนนเสี ย งด ว ย
วิจารณญาณทางการเมือง โดยไมคํานึงถึงหนี้บุญคุณ หรืออามิสสินจางใดๆ ซึ่งชนชั้นกลางในเมืองได
วิพากษวิจารณคุณภาพของนักการเมืองสวนใหญที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนในชนบท และ
พยายามลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคนในชนบท โดยมองวาผูที่มาจากการเลือกตั้งในชนบทนั้น
มาจากการซื้อเสียง
ดวยเหตุนี้ความแตกตางระหวางอุดมการณของคนสวนใหญในสังคมที่เลือกรัฐบาลเขามาบริหาร
ประเทศกับคนสวนนอ ยในสัง คมที่เปนฐานนโยบายซึ่งมี บทบาทเปนผู ลม หรือ ถอดถอนรัฐบาลที่ไม มี
ความชอบธรรม โดยความแตกตางในแนวคิดทางการเมืองของคนสองกลุมนี้เกิดจากความไมสมดุลใน
การพัฒนาที่ไดสรางรัฐรวมศูนย ผูกขาดอํานาจปกครอง จนทําใหคนในชนบทเกิดความออนแอ ไมตื่นตัว
ตอการมีสวนรวมทางการเมือง จึงพากันเรียกรองเงิน ความชวยเหลือ และความอุปถัมภจากรัฐหรือ
นักการเมืองในลักษณะตางๆ พรอมกับการซ้ําเติมดวยความยากจน ขาดแคลน และไมสามารถพึ่งพา
ตนเองได อันเปนตนเหตุสําคัญหรือที่มาของการขายเสียง
(2) การศึกษาปญหาเรื่องการซื้อเสียงในแนวทางกระแสรอง244
มองการศึกษาปญหาเรื่องการซื้อเสียงและการเลือกตั้งในแนวทางกระแสหลักวา ไดกลายเปน
วาทกรรมทางการเมืองที่สงผลตอการแสดงคุณคาทางการเมือง ที่ทําใหการทุจริตในการเลือกตั้งถูกมอง
243

เอนก เหลาธรรมทัศน,สองนัคราประชาธิปไตย,(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมติชน,2538).
ตัวอยางงานในกลุมนี้ 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).
244
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วาเปนตนตอของปญหาทั้งหมดของการเมืองไทย จนละเลยปญหาอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ดังเชน แอนดรู
วอลคเกอร (Andrew Walker)นักวิชาการชาวออสเตรเลียที่ใหความสนใจในการศึกษาการเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสังคมวิทยาในชนบทของไทย ไดทําการศึกษาวิจัยแบบฝงตัวอยูในทองถิ่นทางภาคเหนือ
แห ง หนึ่ ง พบวา พฤติกรรมการเลือ กตั้ง ของคนในชนบทไม ใชเรื่อ งอามิ สสิน จาง แตเปน การสรา งคํ า
สัญญาระหวางประชาชนกับผูแทนของเขา นั่นคือ สิ่งที่เรียกวา “ธรรมนูญแหงชนบท” ในฐานะสัญญา
ประชาคมระหวางผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและนักการเมือง ไดกลายเปนปจจัยที่ทําใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งเลือกผูแทนราษฎรของตน ซึ่งแนวคิดธรรมนูญแหงชนบทนี้ ไดทําลายฐานความคิดที่มองวาคน
ชนบทจะเลือกตั้งตามจํานวนเงินที่ตนเองไดรับจากการขายเสียง
ทั้งนี้ “ธรรมนูญแหงชนบท” ในแงมุมนี้ คือ ขอตกลงระหวางชาวนากับรัฐ โดยชาวนาตองการ
มองนโยบายในฐานะที่ จ ะต อ งเชื่ อ มโยงระหว า งตนเองกั บรั ฐ ผู แ ทนราษฎรซึ่ง เปน ผู ใ ช อํ า นาจรัฐ ใน
สวนกลาง ตองมีความสัมพันธกับทองถิ่นเพื่อประสานผลประโยชนระหวางชาวนากับรัฐ นโยบายของรัฐ
ตองเกิดประโยชนกับตน นอกจากนี้ผูแทนราษฎรจะตองมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรับผิดชอบ และมี
ความชอบธรรม ชาวบานใหความสําคัญกับความโปรงใสและความสามารถในการบริหารงาน และภายใต
กรอบ “ธรรมนูญแหงชนบท” นี้ จึงกลายเปนบรรทัดฐานของการจัดการทางสังคมที่เปนชองทางในการ
ตัดสินใจของชาวบานวาจะเลือกใครเปนผูแทนของตน
เชนเดียวกันกับงานของ วิลเลียม คัลลาฮาน (William Callahan) ที่ใหความเห็นวา การศึกษา
เรื่องการซื้อเสียงในประเทศไทยอยูที่การจัดวางพื้นที่ใหเปนการละเมิดกฎหมาย 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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William A. Callahan

ศาสตราจารย ท างความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศและจี น ศึ ก ษา ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
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.

ในแง นี้ วิ เ คราะห ไ ด ว า การซื้ อ เสี ย งกลายมาเป น ตั ว สร า งภาพเกี่ ย วกั บ ความเข า ใจเรื่ อ ง
ประชาธิปไตยและการเมืองไทยอยางแคบๆ เทานั้น ทั้งยังมองการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเปนวาทกรรมทาง
การเมืองแบบหนึ่งที่ตําหนิการเลือกตั้ง ซึ่งนักปฏิรูปการเมืองและชนชั้นกลางในเมืองหลวงมักมองวา
การซื้อเสียงเปนเรื่องของนักการเมืองเลวที่คูกับชาวบานเห็นแกได โดยวาทกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เปนความรวมมือระหวางขาราชการกับนักธุรกิจในเมือง เพื่อสรางระบบการเมืองมืออาชีพที่สะอาด การ
ปฏิรูปการเมืองไทยที่ผานมาจึงไมใชการขยายฐานเสียงใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองแตเปนการ
หาคนดี มี ค วามสามารถ ดั ง ที่ ปรากฏชั ด เจนในเนื้ อ หาของการปฏิ รูปการเมื อ งผ า นรัฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ไดสรางกลไกและเครื่องมือควบคุมระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนปองกัน
การทุจริตจากนักการเมืองในฐานะตัวอันตรายของระบบการเมือง เขามองเห็นวามีความจําเปนที่จะตอง
ตอ สู กับ การทุ จริ ตในวงการราชการและให ค วามสํ า คั ญกั บกระจายทรัพ ยากรลงสู พื้น ที่ ช นบทอย า ง
สม่ํ า เสมอและเท า เที ย มยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น การแก ไ ขเชิ ง โครงสร า ง อั น เป น ต น ตอที่ สํ า คั ญ ของป ญ หา
ประชาธิปไตยในประเทศไทย
10.3 องคกรจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Electoral Commission) ในประเทศตางๆ ถือวาเปนองคกรที่มี
ความสําคัญโดยมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและการบริหารจัดการเลือกตั้ง ซึ่งอํานาจหนาที่และความ
รับผิ ด ชอบของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ในแตละประเทศจะมีม ากน อ ยแตกตา งกัน ออกไปอาทิ ใน
ประเทศอินเดียและออสเตรเลียกําหนดใหมีอํานาจบริหารจัดการเฉพาะการเลือกตั้งระดับชาติในขณะที่
สหรัฐ อเมริกามีบทบาทเฉพาะการกํากับดูแลการใชเงินในการเลือกตั้งประธานาธิบดี สวนประเทศญี่ปุน
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กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สามคณะที่ เ ป น อิ ส ระต อ กั น โดยแบ ง เป น คณะกรรมการที่
รับผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการที่รับผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
และคณะกรรมการทําหนาที่รับผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น246
ในกรณีของไทยนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา เหตุผลประการหนึ่งของการจัดตั้งองคกรดังกลาวก็เพื่อ
แกปญหาผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)247 รวมไปถึงการขาดการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการทําหนาที่รับผิดชอบโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่
ดําเนินงานมาตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
ซึ่งแนวความคิดในการจัดตั้งองคกรเขามาทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้งไดรับการกลาวถึงอยางมาก
ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อั น เนื่ องมาจากการพัฒนาทางการศึกษาและเศรษฐกิจ
รวมทั้งกระแสตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง ดังตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 แสดงพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งองคกรตรวจสอบการเลือกตั้งของ
ไทย248
ชวงเวลา
พ.ศ. 2519

ชื่อกลุมหรือองคกร
แนวความคิดและเปาหมายในการจัดตั้ง
คณะกรรมการควบคุมการ จัดตั้งขึ้นในรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจัดตั้งขึ้นเพื่อใหดําเนินการ
เลือกตั้ง
ควบคุมการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 ใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม

พ.ศ. 2529

คณะกรรมการ
สังเกตการณการเลือกตั้ง
กลุมอาสาประชามติ

พ.ศ. 2535

องคกรกลาง

จัด ตั้ ง โดยศู นย ก ลางนิสิ ต นัก ศึ ก ษาแห ง ประเทศไทย (สนนท.) เพื่ อ
สังเกตการณความเรียบรอยในการเลือกตั้ง
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการในการเลือกตั้งทั่วไปใน ป พ.ศ.2519 โดยมีพล
เอกสายหยุด เกิดผล เปนประธานดําเนินงานในการสังเกตการณการ
เลือกตั้งในปนั้นและในอี กหลายป ตอมา และถือ วาเป นที่มาของการ
จัดตั้งองคกรกลางในเวลาตอมา
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดมีคําสั่งแต งตั้งขึ้นโดยมีนายเกษม
สุ ว รรณกุ ล เป น ประธาน ทํ า หน า ที่ ส อดส อ งดู แ ลการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี
ผลสําเร็จระดับหนึ่งและไดมีการดําเนินการในการเลือกตั้งครั้งตอมา
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วิสุทธิ์ โพธิแทน,แนวคิดพืน้ ฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา,2550),หนา 59.
เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจมีที่มาจากการเลือกตั้งหรือสังกัดพรรคการเมืองจึงอาจกอใหเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติ หนา ที่แกขาราชการ เพราะรัฐมนตรีใ นฐานะผู บังคั บบัญชาเปนผูมี สวนไดส วนเสียในการเลื อกตั้ งซึ่งอาจนําไปสูค วามขัดกันของ
ผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาที่ได ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ประพันธ นัยโกวิท,“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ใน
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,(นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล า
,2552),หนา 15-16.
248
เรื่องเดียวกัน อางแลว หนา .17-16
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พ.ศ. 2540

คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง พ.ศ.2541 ตามข อ เสนอแนวทางปฏิ รู ปการเมือ งของ
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ที่มีนายแพทยประเวศ วะสี เปน
ประธาน ซึ่ ง เป น ได จั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกรอบแนวคิ ด และ
หลักการที่ประมวลจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งกอนป
พ.ศ.2540

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจครอบคลุมไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกี่ยวของกับ
การเลือกตั้งอี กดว ย โดยวั ตถุประสงค สํา คั ญของการจัดให มีค ณะกรรมการการเลือกตั้งก็เพื่อ ใหการ
ควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้งเปนไปตามเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
เพื่ อ แกไ ขปญ หาตา งๆ อั น เกิด จากการเลือ กตั้ง เพื่ อ ให การเลือ กตั้ ง เป น ไปอย า งโปรง ใส บริ สุท ธิ์ และ
ยุติธรรมซึ่งอํานาจหนาที่หลักแบงออกเปน 4 ดาน 249 ไดแก
(1) การควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
(2) การสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม นับคะแนนใหม รวมทั้ ง
สั่ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครและสมาชิกรัฐสภาที่ทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง
(3) การออกระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนดที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(4) สนั บสนุ น การดํ า เนิ น กิจกรรมของพรรคการเมื อ ง ให ค วามรูและการศึกษาแกประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กลองขอความที่ 10.2 ความหมายของ “Poll Watcher”250
“Poll Watcher”หมายถึง การสังเกตการณที่หนวยเลือกตั้งในวันลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเพื่อเปนการจับ
ตาดูในการปองกันการทุจริตซึ่งโดยทั่วไปผูที่ทําหนาที่นี้ จะมาจากพรรคการเมืองแตละพรรคที่ไดสงตัวแทนเขาไป
อยางนอย 2 คนตอหนวยเลือกตั้ง รวมทั้งบุคคลเหลานี้ยังทําหนาที่คัดคานในกรณีที่เห็นวาผูออกเสียงเลือกตั้งไมมี
คุณสมบัติในการลงคะแนน

กลาวโดยสรุป การเลือกตั้งที่อิสระและเที่ยงธรรม (free and fair election)เปนสิ่งที่สําคัญและ
มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ การแข ง ขั น ในกระบวนการทางการเมื อ งที่ ไ ม เ พี ย งแต โ ดยเฉพาะในประเทศ
ประชาธิปไตยเทานั้น แตยังไดรับความสําคัญในประเทศที่ไมใชประชาธิปไตยแตมีกระบวนการเลือกตั้ง
เพื่อรองรับหรือเปดโอกาสใหมีการแขงขันภายใตขอบเขตของกติกาแหงรัฐนั้นๆ นอกจากนี้แลวยังถือได
วาการเลือกตั้งบทบาทในการยุติขอขัดแยงหรือเปนการแกไขปญหาทางการเมืองอยางสันติ ซึ่งสิ่งเหลานี้
249

http://www.ect.go.th/newweb/th/ect/
สมบัติ 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

251

อรรถสิทธิ์ พานแกว, “การเปลี่ยนแปลง การคงอยู และความคาดหวัง: ขอสังเกตจากการเลือกตั้งทัว่ ไป ป พ.ศ. 2554”
วารสารสถาบันพระปกเกลา (พฤษภาคม-สิงหาคม), 2554,หนา 29.
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บทที่ 11
การสํารวจความคิดเห็นในการเลือกตั้ง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงความเปนมาและความสําคัญของการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอพรรค
การเมืองและการเลือกตั้ง
(2) เพื่อเขาใจถึงระเบียบวิธีและแนวทางการสํารวจความคิดเห็นแบบตางๆ

po01
[Type the company name]

11.1 ความเปนมาของการสํารวจความคิดเห็น
ความเชื่อที่วาความเห็นของสาธารณชนเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดของประชาธิปไตย นําไปสูการให
คุณคาวาการสํารวจความคิดเห็นหรือโพล (poll) เปนวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความเห็นของสาธารณชน
เพราะยอมใหความเห็นของทุกคนไดมีโอกาสเปนตัวแทน252 ซึ่งการแพรหลายของ การนําผลการศึกษา
ไปใชในโทรทัศนและหนังสือพิมพเห็นไดชัดวา มักเปนการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูที่ยังดํารงตําแหนงอยู แนวทางในการปฏิบัติของรัฐบาลทัศนคติตอการเมืองและ
กระบวนการทางการเมือง ดังจะเห็นไดวาเมื่อใดก็ตามที่มีประเด็นปญหาหรือเหตุการณเปนที่สนใจและยัง
เปนที่ถกเถียงกันอยูก็มักจะมีการทําโพล เพื่อสํารวจความเห็นของสาธารณชนโดยเฉพาะในสังคมขนาด
ใหญและมีความหลากหลาย เชน สหรัฐอเมริกา การสํารวจความคิดเห็นเปนกลไกที่ดีในการสะทอนให
เห็นถึงความเห็นของสาธารณชนที่หลากหลาย253
ทั้งนี้ ในการสํารวจความคิดเห็นเพื่อการเลือกตั้งที่มุงวัดคะแนนนิยมของพรรคการเมืองนั้น 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

252

พิชิต พิทักษเทพสมบัต,ิ โพลและสังคม,(กรุงเทพ:สํานักพิมพเสมาธรรม,2543),หนา 2.
เรื่องเดียวกัน หนา 3 และ 11.
254
ณรงคเดช สรุโฆษิต,โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย),(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา,2551),หนา 10-11.
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(Woodrow Wilson) จะไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีทําใหการสํารวจครั้งนี้สามารถสรางชื่อเสียงและ
ไดรับความสนใจอยางมาก
อยางไรก็ดี จากพื้นฐานของวิธีการเก็บขอมูลที่ใชการพิมพบัตรลงคะแนนแจกจายใหแกสมาชิก
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
เปลี่ยนสําคัญที่นําไปสูการพึ่งพาระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติในการสุมตัวอยางอันเปนนิยามของการสํารวจ
ความคิดเห็นในปจจุบัน255 ทั้งนี้ไดมีการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอความแมนยําของการพยากรณจาก
กรณีความลมเหลวของวารสารลิทเทอแรรี่ ไดเจสทวา จําเปนตองคํานึงถึง จังหวะเวลาในการทําการ
สํารวจ การดําเนินการกับผูลงคะแนนเสียงที่ยังไมตัดสินใจ การประมาณผูที่จะมาลงคะแนนเสียงในวัน
เลือกตั้ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจ256
สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการสํารวจความคิดเห็นอยางเปนที่รูจักกันครั้งแรกในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรในป พ.ศ. 2518 โดยสถาบัน บัณฑิตพั ฒนบริห ารศาสตร หรือ “นิ ด า โพล”
จากนั้ นในเวลาตอมาไดมีการจัด ทําผลสํารวจของสถาบันการศึกษาอื่นๆ เชน “ธีรยุทธ โพล” ของ
สถาบันวิ จัย สัง คม จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย “สวนดุสิตโพล” ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ สวนดุ สิต
“เอแบคโพล” ของมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ และ “กรุงเทพโพล” ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมไปถึง
สํานักขาวตางๆ อาทิ หนังสือพิมพมติชน เดอะเนชั่น และ สถานีโทรทัศนชอง 3 เปนตน ซึ่งทุกสํานักมัก
สรางชื่อเสียงจาก การทําโพลเลือกตั้ง (Election Poll/Electoral Poll) และการสํารวจการลงคะแนนหนา
255

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธัญลักษณ เหลืองวิสุทธ,วรรณกรรมโพล : วิทยาศาสตร ความจริงและโวหารของการวิจัย
เชิงสํารวจ,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิภาษา,2544),หนา 7-9.
256
พิชิต พิทักษเทพสมบัต,ิ อางแลว หนา 126.
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หนวยเลือกตั้ง (Exit poll) ในการนําเสนอถึงความเคลื่อนไหวและแขงขันกันในการรายงานผลหรือ
ทํานายผลการเลือกตั้ง257
สาระสังเขปนักคิดที่ 11.1 ประวัติและผลงานของ George Gallup258
George Gallup (1901
(
–1984)
ชาวอเมริกันผูกอตัง้ สถาบันสํารวจความคิดเห็นสาธารณะ the American Institute
of Public Opinion ที่ไดพัฒนามาเปน The Gallup Organization ในป ค.ศ.1935
ค
ซึ่งดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทั้งในประเด็นดานการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
รวมไปถึงความเชื่อทางศาสนาของประชาชนในทัว่ โลก
ดานการศึกษา เขาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยไอโอวา (University
University of Iowa)
เคยสอนดานหนังสือพิมพที่มหาวิทยาลัยหลายแหง ไดแก Drake University
Northwestern University และ Columbia University
ปจจุบันองคกรของเขามีพนักงานประมาณ 2,000 คน ในสํานักงาน 40 แหง
ทั่วโลก ทั้งยังเปนองคกรดานการสํารวจความคิดเห็นที่ยิ่งใหญแหงหนึ่งของโลก

ภาพที่ 11.1 แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของประชาชนตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในป คค.ศ. 2013
โดยแกลลัปโพล (Gallup Poll)259

257

ณรงคเดช สรุโฆษิตอางแลว หนา,14-15 และ 18.
http://www.gallup.com/corporate/21364/george
http://www.gallup.com/corporate/21364/george-gallup-19011984.aspx
259
“Bloomberg Poll Shows Americans Waking Up to Government Fraud”,Retrieved
Fraud”,Retrieved from URL
http://www.infowars.com/ bloomberg-poll
poll-nearly-half-the-nation-views-obama-unfavorably/
258
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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 เพื่อรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับ
ภาพลักษณทั่วๆไปของผูสมัคร จุดยืนในเรื่องตางๆ และลักษณะทางประชากรของผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยมี
เปาหมายเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการประเมินความกาวหนาของ การรณรงคหาเสียง ซึ่งขอมูลสําคัญ
ไดแก การทราบชือ่ ผูสมัคร คะแนนเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง และความเห็นของประชาชนตอผลงาน
ของผูที่ยังดํารงตําแหนงอยู
(2) การสํารวจแบบเจาะจงการตัดสินใจเลือกผูสมัคร (Trial Heat Survey:THS)คือ การ
สํารวจความคิดเห็นที่ไมใชการสํารวจในตัวของมันเอง แตเปนการสรางชุดคําถามโดย การจับคูผูสมัคร
แลวถามประชาชนวา “จะเลือกใครในบรรดาผูสมัครเหลานี้” ซึ่งคําถามที่ใชในการสํารวจ มักตั้งคําถาม
ดังตอไปนี้ “สมมติวาถามีการเลือกตั้งในวันนี้ ทานจะลงคะแนนใหใคร” หรือในบางครั้งอาจจะถามโดย
การสมมติขึ้นมาเปนคูแขง ขันโดยเฉพาะในระยะเริ่มตนของการเลือกตั้ง แตทั้งนี้มีขอควรระวังในการ

260

ณรงคเดช สรุโฆษิต,อางแลว,หนา 8-9.
พิชิต พิทักษเทพสมบัต,ิ อางแลว หนา 18.
262
เรื่องเดียวกัน, หนา 120-125 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Herbert Asher,Polling and the public : what every
citizen should know,(Washington, D.C. : CQ Press,2004).
261
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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
เมื่ อ ทํ า เช น นี้ ต อ ไปเรื่ อ ยๆ สํ า นั ก สํ า รวจความคิ ด เห็ น ก็ จ ะได คํ า ตอบจากประชาชนผู มี สิ ท ธิ
ลงคะแนน 1,200 คนตลอดเวลา เมื่อเก็บขอมูลไดนานพอสมควร ผูสมัครหรือคณะทํางานหาเสียงก็จะ
สามารถวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการหยั่งเสียงทั้งหมดและสังเกตผลกระทบของเหตุการณบางเหตุการณ
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
263

สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง
วิชาการเรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ วันที่ 6 ตุลาคม 2547
ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(กรุงเทพฯ:สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2547),หนา 96.
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เพื่อรับทราบความคิดเห็นที่คนกลุมนี้มีตอการเลือกตั้งในแงมุมตางๆ เชน ภาพลักษณของผูสมัครและ
การรณรงคหาเสียง เปนตน ซึ่งความเห็นที่ไดรับจากการประชุมกลุมยอยนี้จะชวยใหคณะทํางานรณรงค
หาเสียงสามารถทําความเขาใจตอการรับรูวาอะไรเปนแรงจูงใจที่จะทําใหประชาชนตัดสินใจเลือกหรือไม
เลือก ทั้งยังเปนแนวทางที่ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิผลของการหาเสียงที่ไดดําเนินการไปไดอยางลึกซึ้ง อีกทั้ง
ยัง เปน แนวทางที่สามารถพั ฒนาคํ าถามที่ จะนํ า ไปใชในการสํา รวจความคิ ด เห็ น ตอ ไป อย า งไรก็ตาม
ขอจํากัดของการสํารวจแบบนี้ คือ ปญหาในการประยุกตผลที่ไดกับประชากรทั้งหมด เพราะไมทราบวา
ผูเขารวมประชุมกลุมยอยเปนใครและมีแรงจูงใจใดในการเขารวม
ภาพที่ 11.2 แสดงผลการสํารวจคะแนนนิยมของผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. 2012 ระหวางนาย Barack Obama กับ นาย Mitt Romney โดยวิธีสํารวจแบบเจาะจง
การตัดสินใจเลือกผูสมัคร264

(6) การสํารวจแบบเวทีประชาเสวนาถกแถลง (Deliberative Opinion Polls : DOP)คือ
การสํารวจความคิดเห็นที่เปนการรวมลักษณะเดนของการประชุมกลุมยอยกับการสํารวจทั่วๆ ไป โดยเปน
การนําเอาตัวแทนของประชาชนมาประชุมรวมกันแลวใหขอมูลขาวสารและโอกาสในการอภิปรายประเด็น
ปญหา แลวสํารวจความคิดเห็นในประเด็นคําถามหรือปญหานั้นๆ
(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
สํ า รวจแบบนี้ ถู ก ใช ใ นการพยากรณ แ ละอธิ บ ายผลการเลื อ กตั้ ง ในตํ า แหน ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เช น
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
พรรคการเมืองจะตองปรับปรุงวิธีการหาเสียงของตนเพื่อพยายามโนมนาวใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงหัน
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 หรืออาจจะนําไปสูการเตรียมการเพื่อซื้อขายเสียงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผูสมัครยังสามารถใชผลการสํารวจเพื่อทดสอบเหตุการณทางการเมืองในหลายๆ ดาน เชน
การประเมินโอกาสที่จะไดรับเลือกความคาดหวังและความนาเชื่อถือ266 เปนตน
(2) รั ฐ บาลและผู แ ทนราษฎร การสํ า รวจความคิ ด เห็ น เป น การนํ า เสนอความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนทั่วไปอยางเปนระบบ บนความเชื่อที่วาประชาชนควรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือการตัดสินใจ
ของผูที่เปนตัวแทน ในการนําความคิดเห็นของประชาชนเหลานั้นมาแปลงเปนนโยบาย แมวาในความ
เปนจริงอาจตองใชเวลายาวนานมากกวาจะกลายเปนนโยบายที่ไดรับการนําไปปฏิบัติก็ตาม
(3) สื่ อ มวลชน นอกจากบทบาทหลั ก ของสื่ อ ในการนํ า เสนอการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ใน
การนําเสนอรายงานหรือบอกกลาวตอสาธารณชนถึงผลของการสํารวจ และการใหเงินสนับสนุนสําหรับ
ดําเนินการสํารวจแลว กลาวไดวา เนื้อหาและการปลุกเราของสื่อในการนําเสนอผลการสํารวจจะนําไปสู
ระดับหรือแนวโนมความนิยมในนโยบายของพรรคการเมืองหรือตอผูสมัครรับเลือกตั้ง อีกทั้งบทบาท
หลักของสื่อมวลชนในชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งที่มักสรางหรือนําเสนอถึงผูสมัครตัวเก็ง(frontrunner) หมายถึง ผูลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งถูกมองวาเปนผูที่ไดรับคะแนนนิยม
สูงสุดหรือมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากที่สุด
ลักษณะเชนนี้มุงใหเกิดสถานการณเสมือนการแขงมา (horse race) เปนคําอุปมาที่แสดง
ความรูสึกตื่นเตนของประชาชนในขณะชมการแขงขันมา คํานี้ยังหมายถึงการเสนอขาวเกี่ยวกับการหา
เสีย งซึ่ง มั กเน น สถานะความนิย มของผู สมัค รแตละคนจากการหยั่ง เสียงประชาชนราวกับว า ผูสมั ค ร
เหลานั้นเปนมาแขง แทนที่จะกลาวถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของผูส มัครในเรื่องตางๆ267
(4) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากประโยชนของผลการสํารวจที่เปนโอกาสใหประชาชนได
เรียนรูถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนอื่นๆ แลว ยังกลาวไดวา อาจนําไปสูผลตอการตัดสินใจหรือ
พฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้ง อิทธิพลของ ผลสํารวจความคิดเห็นที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง จัดไดเปน 2 กลุม ไดแก

266

พิชิต พิทักษเทพสมบัติอางแลว หนา,125.
สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 91-92.
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กลุมที่ 1 กลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง
 เลื อ กตามกระแส (Bandwagon effects)เป น พฤติ ก รรมที่ ผู มี สิ ท ธิ เ ลือ กตั้ ง หั น ไป
ลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง เพราะไดรับทราบวาผูสมัครหรือพรรค
การเมืองนั้นเปนที่นิยมในหมูประชาชนทั่วไปมากกวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองอื่นๆ
 ปฏิเสธหรือสวนกระแส (Underdog effects) เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจ
ลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ผลการสํารวจระบุวามีความนิยมในหมู
ประชาชนนอยกวาหรือนาจะแพการเลือกตั้ง ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดจากการทาทายตอ
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ไดรับความนิยมมากๆ จึงหันไปลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองฝายตรงขาม
 การลงคะแนนเสียงเชิงกลยุทธ (Strategic voting)เปนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่
มักเกิดขึ้นในระบบการเมื องที่มี หลายพรรคการเมือ งแขง ขัน กัน โดยผูมี สิท ธิเลือ กตั้ง
ตัดสินใจเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่มีโอกาสชนะหรือสามารถจัดตั้งเปนรัฐบาลได
ซึ่งไมคํานึงวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงคะแนนเลือกนั้นจะเปนผูสมัครหรือพรรค
การเมื อ งที่ ตนเองชื่ น ชอบมากที่ สุด หรือ ไม เช น หากมี การรายงานผลการสํ า รวจว า
ผูสมัครจากพรรคการเมือง A จะชนะการเลือกตั้ง โดยมีผูสมัครจากพรรคการเมือง B
เปนอันดับสอง และทิ้งหางพรรคการเมือง C เปนจํานวนมาก หากพรรคการเมือง B
และ C เปนพันธมิตรกัน ประชาชนที่สนับสนุนพรรค C อาจจะตัดสินใจลงคะแนนเลือก
ผูสมัครจากพรรค B เพื่อผลักดันใหสามารถชนะผูสมัครจากพรรค A ใหได เปนตน
ลักษณะเชนนี้มักเกิดขึ้นในการเลือกตั้งของไทย เนื่องจากผูมีสิทธิเลือกตั้งมักเลือกลงคะแนน
เสียงใหกับพรรคการเมืองขนาดใหญหรือขนาดกลางมากขึ้นเพื่อใหคะแนนเสียงของตนมีความหมายหรือ
สงผลสําคัญตอการเลือกตั้งมากกวาการลงคะแนนใหกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก268
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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
115.
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กลุมที่ 2 กลุมที่มีผลตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน
 การไมไปใชสิทธิเพราะขาดแรงจูงใจ (Demotivating Effect)เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไม ไปใชสิท ธิเพราะเชื่อ วา ผู สมั ค รหรือพรรคการเมือ งที่ตนชื่น ชอบจะชนะการ
เลือกตั้งอยางแนนอน หรือในทางตรงกันขามหากเชื่อวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่จะ
ลงคะแนนใหนั้นจะแพการเลือกตั้งอยางแนนอน รวมทั้งเห็นวาคะแนนเสียงของตนไมมี
ผลตอผลการเลือกตั้งแตอยางใด จึงตัดสินใจไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
 การไปใชสิทธิโดยมีแรงจูงใจ (Motivating Effect)เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับ
แรงกระตุน จากการนํ า เสนอขอ มู ล ของผลสํา รวจที่ ผู ส มั ค รหรือ พรรคการเมื อ งที่ ต น
สนั บ สนุ น นั้ น มี ค ะแนนนิ ย มใกลเ คี ย งกับ คู แ ขง จึง เปน ผลให ผู มี สิท ธิ เ ลือ กตั้ง จะยิ่ ง ให
ความสําคัญและออกไปใชสิทธิเพื่อลงคะแนนใหกับผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นๆ ให
ไดรับชัยชนะ
 การไปใชสทิ ธิเพื่อทาทายผลการสํารวจ (Free-will Effect)เปนพฤติกรรมที่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไปใชสิทธิเพื่อสะทอนความคิดเห็นของตน ซึ่งบางครั้งเปนการทาทายหรือ
ตองการพิสูจนวาผลการสํารวจที่เผยแพรออกมานั้นไมถูกตอง
11.4 การควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็น
จากอิทธิพลที่ผลการสํารวจความคิดเห็นมีตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของประชาชนในการ
เลือกตั้งดังที่ไดกลาวมา ไดนํามาสูการกําหนดมาตรการในการควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจ
ความคิดเห็นทางการเมืองในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ดังตารางที่ 11.1
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ตารางที่ 11.1 แสดงมาตรการควบคุมการเผยแพรการสํารวจความคิดเห็นในตางประเทศ269
ประเทศ
ฝรั่งเศสและ อิตาลี
สเปน
เยอรมัน
สาธารณรัฐสโลวัก
รัสเซีย

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพรการสํารวจความคิดเห็น
หามเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็น มีกําหนดระยะเวลา 7 วัน จนถึงวันลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง
หามเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็น มีกําหนดระยะเวลา 5 วันจนถึงวันลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง
หามเผยแพรผลสํารวจ Exit Poll ในวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
หามมิใหสื่อมวลชนใดๆ ก็ตามเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็น มีกําหนดระยะเวลา 3 วัน
กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี หามมิใหสื่อมวลชนเผยแพรผลสํารวจประชามติกอนวัน
ลงคะแนนเสียง มีกําหนดระยะเวลา 3 วันและในวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

อินเดีย

หามเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็น มีกําหนดระยะเวลา 2 วัน กอนวันลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งและในวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

อัลเบเนีย

กําหนดหามสื่อมวลชนทุกประเภทเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็นมีกําหนดระยะเวลา 8 วัน
กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

มอลตา

หามมิใหสื่อมวลชนใดๆ ก็ตามเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็นในหนังสือพิมพ ในวันที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

สาธารณรัฐเชค

หามมิใหเผยแพรผลสํารวจความคิดเห็นในสื่อใดๆ ไมวาจะอยูใน รูปของ ลายลักษณอักษร
เสียงและหรือรูปภาพใดๆ มีกําหนดระยะเวลา 7 วันกอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ความจําเปนในการออกมาตรการควบคุมการเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นกอนการ
ลงคะแนนเลือกตั้งนั้น มาจากเหตุผลหลัก 2 ประการ ไดแก
ประการที่ 1 สถาบันหรือองคกรที่ทําการสํารวจอาจตกอยูภายใตอิทธิพลของนักการเมืองหรือ
กลุมธุรกิจ ทําใหการสํารวจที่เกิดขึ้นอํานาจไมไดดําเนินการดวยความสุจริตและถูกตองตามหลักวิชาการ
รวมทั้งเปนเพียงการสํารวจทัศนคติของกลุมประชาชนเปนจํานวนนอยเทานั้น270
ประการที่ 2 การสํารวจความคิดเห็นในบางกรณีอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีผลตอการโนมนาว
การตัดสินใจของประชาชน ที่จะลงคะแนนเสียงใหกับผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
269

วัชรา ไชยสาร,อางแลว หนา 130.
พิชิต พิทักษเทพสมบัต,ิ อางแลว หนา 83.
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นอกจากนี้ แล ว เมื่ อ ผลของการสํา รวจความคิ ด เห็ น มี อิ ท ธิ พลตอ ประชาชนผู รับ ขา วสารและ
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
การเลือ กตั้ง แต พึง พิ จารณาว า การสํา รวจความคิ ด เห็ น ทั้ ง สองประเภทนี้ มี ลักษณะและเป า หมายที่
แตกตา งกัน คื อ การสํา รวจโดยสื่อ มวลชนเปน การทํ า เพื่ อ สาธารณชนและมี เป า หมายเพื่ อ แจง ให ผู
ลงคะแนนเสียงทราบวาผูสมัครคนใดกําลังไดรับคะแนนนิยมนําผูสมัครคนอื่นๆ อยู ในขณะที่การสํารวจ
ความคิดเห็นของพรรคการเมืองโดยหนวยงานที่เปนเอกเทศนั้น มักเนนที่การประเมินจุดแข็งและจุดออน
ของผูสมัครหรือพรรคการเมือง รวมทั้ง การวิเคราะหกลุมประชากรที่ใหการสนับสนุนผูสมัครแตละคน
(3) “ความจริง” ของขอมูล ดังจะพบไดเสมอวาผลสํารวจโดยเฉพาะเมื่อความคิดเห็นของ
ประชาชนมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามเวลาและขอมูลที่ไดรับนั้น ความคิดเห็นของคนๆ หนึ่งจะ
เปน จริ ง ณ เวลาที่ กํา ลัง สอบถาม แตเ มื่ อ ได ข อ มู ลใหม ค วามเห็ น ก็เปลี่ย นแปลงได นอกจากนี้ ผู ใ ห
ความเห็นอาจจะใหความเห็นตามกระแสสังคมมากกวาความเห็นที่เปนจริงตามความเห็นของตนเอง
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ตารางที่ 11.2 แสดงตัวอยางการนําเสนอเสนอผลการสํารวจ (exit poll) และผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภา ผูแทนราษฎรของไทย เมื่อวันที่ 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
ความคิดเห็น
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เรื่องเดียวกัน,หนา 40.
เจิมศักดิ์ ปนทอง,รูทันโพลล (Poll) ,คณะวุฒิอิสระเพื่อปฎิรปู การเมือง (เอกสารอัดสําเนา มปป.),หนา 3-4.
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แหลงคนควาเพิ่มเติม
 วัฒนา สุนทรธัย.“ความแมนยําของโพลล (Poll)”. Retrieved from URL http:// tulip.
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บทที่ 12
การสื่อสารของพรรคการเมือง
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเขาใจถึงรูปแบบและชองทางการสื่อสารของพรรคการเมือง
(2)เพื่อเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการพัฒนาการสื่อสารของ
พรรคการเมือง

po01
[Type the company name]

12.1 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารของพรรคการเมือง
นับตั้งแตชวงเริ่มตนศตวรรษที่ 21 “การสื่อสาร” ไดมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน
ของพรรคการเมือง เนื่องจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพรรคการเมืองไดสรางประโยชนใหแก
พรรคการเมือง อยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรก ชวยสรางพื้นที่ใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
ประการตอมา เปนการวางกรอบทางเลือกใหกับประชาชน และประการสุดทาย เปนการเชื่อมผูนํากับผู
ไดรับการเลือกตั้งใหสามารถเขาถึงกันไดมากขึ้นในโครงการตางๆ ของพรรค โดยการสื่อสารของพรรค
การเมืองที่พบบอยที่สุด คือ การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง อันเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารทางการเมืองของนักการเมืองและเปดโอกาสใหประชาชนรวมตัดสินวาใครจะมาเปนผูปกครอง
ของตน
นอกจากนี้การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งยังเปนการใหสิทธิกับประชาชนในการกําหนดแนวโนมของ
นโยบายที่จะมีผลตอทั้งชีวิตสวนตัวและสวนรวมของประชาชน273 ซึ่งในปจจุบันนั้นพรรคการเมืองไมไดให
ความสําคัญตอการสื่อสารแคเพียงลักษณะหรือรูปแบบการสื่อสารในชวงรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเทานั้น
แตการพัฒนาชองทางการสื่อสารที่พรรคการเมืองใชสําหรับการพัฒนาความสัมพันธกับประชาชน และ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาการสื่อสารเหลานี้ไปสูนโยบายการสื่อสารซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่รัฐบาลนําไปใชใน
การไดมาซึ่งการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไดในที่สุด
อี ก ทั้ ง ในช ว งต น ศตวรรษเดี ย วกั น พรรคการเมื อ งมี บ ทบาทอย า งมากในกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งบทบาทในดานการสื่อสารทางการเมืองไดกลายมาเปนสวนสําคัญในการ
ดําเนินงานของพรรคการเมือง โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพรรคการเมืองไดนํามาสูผลสําคัญใน
การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันเลือกตั้งที่อิสระและยุติธรรมระหวางพรรคการเมืองหลายพรรคและผูลง
สมั ค รรับเลือ กตั้ง การสรา งภาคประชาสั ง คมโดยให ค วามชว ยเหลือ องค กรที่ ประชาชนเป น เจ า ของ
คณะทํางานเพื่อรณรงคทางสังคมและสื่อมวลชนอิสระ รวมไปถึงการเพิ่มความเขมแข็งขององคกรหลัก
ของรัฐใหระบบยุติธรรมมีความเปนอิสระ ออกกฎหมายที่มีประสิทธิผลและจัดการระบบราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ
จากความสํา คั ญดั ง กลา ว นํ า มาสูการพั ฒนาชองทางการสื่อ สารที่ พรรคการเมื อ งใชสํา หรับ
การพัฒนาความสัมพันธกับประชาชน รวมไปถึงการเชื่อมโยงการพัฒนาการสื่อสารเหลานี้ไปสูนโยบาย
การสื่อสารอันสําคัญที่รัฐบาลนําไปใชในการไดมาซึ่งการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และภายใตเทคโนโลยี
273

สมบัติ ธํารงธัญวงศ,การเมืองอเมริกา(พิมพครั้งที่ 6),(กรุงเทพฯ :เสมาธรรม,2548),หนา 285.
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การสื่อสารที่เติบโตอยางรวดเร็วไดกระตุนใหผูนําพรรคการเมือง ตองปรับปรุงกลยุทธการสื่อสารของ
พรรคอยางตอเนื่องเพื่อประโยชน 3 ดาน กลาวคือ
(1) การสรางฐานคะแนนเสียงหรือความนิยมใหมีผูสนับสนุนมากยิ่งขึ้นและรักษา ฐานเสียงเดิม
ไวใหไดอยางเหนียวแนน
(2) การสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเปนอิสระ โดยไมผานการถอดความหรือกลั่นกรองโดย
สื่อมวลชนที่อาจเปนปฏิปกษตอพรรคการเมือง
(3) การสรางพลังใหแกพรรคการเมือง ในดานการเสริมสรางความนาเชื่อถือและการสรางการมี
สวนรวมกับภาคสวนที่เขามาขับเคลื่อนทางการเมืองมากยิ่งขึน้ 274
12.2 การรณรงคของพรรค
การเมือง275
ในการพิ จ ารณาถึ ง การรณรงค ข องพรรคการเมื อ งนั้ น กล า วได ว า จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ ง
พิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ป ระกอบต า งๆ ที่ มี ผ ลต อ รู ป แบบ การพั ฒ นาช อ งทางและ
ประสิ ท ธิ ภาพในการถา ยถอดเนื้ อ หาสาระตา งๆ รวมไปถึ ง ผลที่ มี ต อ การรับ รูและสรา งความนิ ย มต อ
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
274

Pippa Norris,”Developments in Party Communications“,Retrieved from URL http://www.ndi.org/files/1950_ pol
part_norris_110105.pdf.
275
Ibid.
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12.2.2 ชองทางการสื่อสาร
(1) การสื่อสารทางตรง เปนชองทางที่พรรคการเมืองควบคุมไดดวยตนเอง ซึ่งโดยทั่วไป การ
สื่อสารทางตรงจะใชไดดีในการติดตอและระดมมวลชนที่เปนนักกิจกรรม ผูสนับสนุนหรือผูที่มคี วามนิยม
ในพรรคการเมืองนั้นๆ อีกทั้งการสื่อสารทางตรงยังใชไดผลเปนอยางดีกับเฉพาะกลุม โดยเฉพาะกลุม
สื่อมวลชนมืออาชีพ ทั้งนี้ แบงการใชชองทางประเภทนี้ออกเปน 4 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ 1 การจัดเวที เชน การจัดประชุมระดับทองถิ่นหรือภูมิภาค การจัดเวทีอภิปรายของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง การกลาวปราศรัยโดยผูนําพรรค และการเดินสายหรือขบวนแหเพื่อการหาเสียง เปน
ตน
แนวทางที่ 2 การใชสื่อสิ่งพิมพ มักเปนการใชสื่อสิ่งพิมพที่มีตราสัญลักษณหรือคําขวัญของ
พรรค โดยตีพิมพเปนจดหมายขาว แผนพับ ปายโฆษณา โปสเตอร และเอกสารนโยบายของพรรคในชวง
ของการหาเสียงเลือกตั้ง
แนวทางที่ 3 การใชหัวคะแนน276 หรือนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อการติดตอประสานงาน ซึ่งเปน
วิธีการทั่วไปที่พรรคการเมืองนิยมใชในการแขงขันเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเพียงคนเดียวหรือในเขตการ
เลือกตั้งขนาดเล็กที่มีตัวแทนจํานวนไมมาก
แนวทางที่ 4 การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ การออกอากาศโดยไมเสียคาใชจาย
และอินเตอรเนท เวปบอลกและสังคมออนไลน ตัวอยาง การถายทอดของสถานีซีแสปน(C-SPAN) ใน
สหรัฐอเมริกา หรือการรายงานขาวสัมมนาของพรรคอยางตอเนื่องในอังกฤษ เปนตน
ภาพที่ 12.1 แสดงการนําเสนอขาวของสถานีซีแสปน (C-SPAN)277

276

อานเพิ่มเติมในประเด็นเรื่อง “หัวคะแนน” ไดที่ เพิ่มพงษ เชาวลิต และ ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี,หาคะแนนอยางไรใหไดเปน
ส.ส., (กรุงเทพฯ : นิติธรรม,2531).
277
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://cspanblog.wordpress.com/page/5/
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(2) การสื่อสารทางออม เปนการเขาถึงกลุมเปาหมายที่ใหญกวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง
อิทธิพลตอผูลงคะแนนเสียงที่ยังไมไดตัดสินใจเลือกหรือยังไมมีพรรคใดสามารถควบคุมคะแนนเสียงใน
กลุมคนเหลานี้ไดอยางเต็มที่ ตัวอยางการสื่อสารลักษณะนี้ ไดแก การสงขาวใหสื่อชวยประชาสัมพันธ
การเขารวมเวทีอภิปรายของผูนําพรรค การแสดงความคิดเห็นผานบทบรรณาธิการ ซึ่งวิธีการเหลานี้ถูก
ออกแบบมาเพื่อชวยใหพรรคการเมืองสามารถสงสารผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมทั้งกลุมผลักดัน
นโยบายและกลุมผลประโยชนสาธารณะตางๆ อีกดวย
เนื่องมาจากเหตุผลที่วาเมื่อ “อิทธิพลทางการเมือง” หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
ทรั พ ยากร ซึ่ ง สามารถนํ า มาใช ใ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของประชาชนที่ มี ค วามสํ า คั ญ ใน
กระบวนการตัดสินใจบางประการ หนึ่งในทรัพยากรเหลานี้ คือ “ชื่อเสียง” หรือ ภาพลักษณของบุคคล
ในสายตาของสาธารณชน จึงไมใชเพียงฝายพรรคการเมืองหรือผูสมัครเทานั้นที่ตองสรางสรรค “สาร”
ในการสงใหประชาชน แตในขณะเดียวกันตัวอยางการรณรงคในสหรัฐอเมริกาถือไดวาชวงเวลาของหา
เสียงเลือกตั้งคือโอกาสที่ กลุมผลประโยชนจะผลักดันทัศนะของตนใหกับนักการเมือง พรรคและผูนํ า
ทางการเมื อ งเพื่ อ นํ า ไปกํา หนดทั ศนคติ นโยบายและเปน โอกาสที่ ผู สมั ค รรับเลื อ กตั้ง จะได พ บปะกั บ
ประชาชน ใหประชาชนไดซักถามในผลงานที่ผานมาและจุดประสงคในอนาคต
ทั้งนี้ การสื่อสารทางออมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จากความสามารถในการเขาถึง กลุมคน
ส ว นใหญ ก ว า กลุ ม ผู ส นั บ สนุ น และนั ก เคลื่ อ นไหวของพรรคซึ่ ง เป น กลุ ม ขนาดเล็ ก กว า ตั ว อย า งเช น
การนํ า เสนอขา วผา นหนั ง สือ พิ ม พ ซึ่งถือ ว า มี ความน า เชื่อ ถือ และเปน ทางการกว าขา วที่ นํ าเสนอผ า น
ชองทางที่ไมเปนทางการ นอกจากนี้แลวในภาพรวมยังถือไดวาทั้งการสื่อสารทางตรงและทางออมยัง
เปนการเชื่อมโยงสมาชิก นักเคลื่อนไหวและเจาหนาที่ของพรรคการเมืองเขาดวยกัน อีกทั้งยังเปนการ
เชื่อมโยงผูนําพรรคและตัวแทนพรรคกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งและกลุมการเมืองอื่นๆ
12.2.3 ความคิดเห็นหรือผลตอบรับของประชาชน
แมวาการสื่อสารจากพรรคการเมืองจะถูกมองวาเปนการสื่อสารแบบทางเดียวจากพรรคไปสู
มวลชนก็ตาม แตภายใตระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองสามารถทราบถึงความตองการที่มีตอ
นโยบายสาธารณะและความสําคัญของประเด็นทางสังคมตางๆ รวมถึง ความนิ ยมทางการเมื องของ
มวลชนไดเชนเดียวกัน ซึ่งผลตอบรับหรือความคิดเห็นของประชาชนจะชวยใหพรรคการเมืองคิดคนและ
นําเสนอนโยบายที่สะทอนความตองการของมวลชนอยางแทจริง
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โดยทั่วไปพรรคการเมืองสามารถรับทราบความคิดเห็นของประชาชนไดจากการจัดเวทีหรือการ
พบปะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปจจุบันพบมากในการโตตอบผานกระดานสนทนาในเวปไซต
น กระดานสนทนาในเวปไซตหรือสังคม
ออนไลนตางๆ อยางไรก็ตาม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเหลานี้ยังนําไปสูการพัฒนาอุดมการณ
ของสมาชิกพรรค การขับเคลื่อนกิจกรรมและเสริมพลังในการสรางความนิยมตอพรรคการเมืองนั้นๆ ได
เปนอยางดี
กลองขอความที่ 12.1 บารมีนักการเมือง278
บารมีนักการเมือง (Coattails) คําศัพทนี้มีที่มาจากชายเสื้อคลุมหางยาวของสุภาพบุรุษ ในทางการเมือง
อเมริกันนั้น หมายถึง ความสามารถของผูที่อยูในตําแหนงหรือผูที่ลงสมัครชิงตําแหนงทางการเมืองที่จะ
ใชความเปนที่นิยมของประชาชนของตนใหเปนประโยชนเพื่อเพิ่มโอกาสชนะใหแกผูสมัครคนอื่นๆ จาก
พรรคการเมืองเดียวกันที่สมัครชิงตําแหนง กลาวกันวา ผูสมัครประเภทนี้จะนําผูสมัครคนอื่นๆ ไป
ไปสูชัยชนะ
ดวย โดยใหเกาะชายเสื้อคลุมของตน

12.2.4 รูปแบบการรณรงคของพรรคการเมือง
(1) การรณรงคหาเสียงแบบเนนการเขาถึงประชาชน ปจจุบันเปนวิธีการที่ยังคงมีการนํามาใช
แมจะมีการนิยมใชวิธีการนี้นอยลง เชน การจัดชุมนุมและการเดินหาเสียงตามบาน แตการรณรงคหา
เสียงแบบนี้ก็ยังไมไดถูกทดแทนดวยวิธีการอื่น แตกลับถูกเสริมสรางใหเขมแข็งขึ้นจากระบบเลือกตั้งที่
ผู ส มั ค รจากพรรคเดีดี ย วกั น ยั ง คงแย ง ชิ ง คะแนนเสี ย งกั น เองอยู ซึ่ ง การรณรงค ที่ เ น น การเข า ถึ ง ตั ว
ประชาชนแบบดั้งเดิมนั้น มีลักษณะ สําคัญ 3 ประการ ไดแก

278

สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,เอกสารประกอบโครงการอภิ
ทนราษฎร เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง
วิชาการเรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่ 6 ตุลาคม 2547ณ
หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(,(กรุงเทพฯ:สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2547),หนา 89 และภาพประกอบจ
และภาพประกอบจาก
http://hoosierpundit.blogspot.com/2010/05/obamas
pundit.blogspot.com/2010/05/obamas-coattails.html และ
http://www.filibustercartoons.com/index.php/2003/01/30/riding
.php/2003/01/30/riding-coattails/
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ประการที่ 1 พรรคตองการรณรงคหาเสียงโดยใชวิธีการติดตอสื่อสารโดยตรงระหวางผูลงสมัคร
รับเลือกตั้งกับประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ตามระยะสั้นเฉพาะกิจที่เขียนโดยผูนําพรรค
ประการที่ 2 การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนนั้น พรรคการเมืองนําเสนอสารที่ตองการจะสื่อสู
สาธารณชนผานหนาหนั
าหนังสือพิมพที่อาจจะสนับสนุนแตละพรรคตางกันออกไป
ประการที่ 3 ผู มี สิ ท ธิ เลือ กตั้ ง ได รับ อิ ท ธิ พลจากปจ จัย ทางสัง คมและความจงรั กภัก ดี ที่ มี ต อ
พรรคการเมืองโดยมักจะลงคะแนนใหกับพรรคการเมืองเดิมอยางตอเนื่องในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา
กลองขอความที่ 12.2การโตวาที279
การโตวาที (debate) หมายถึง การอภิปราย โตเถียงกันในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางผูที่มี
ความ
คิดเห็นแตกตางกัน 2 ฝายหรือมากกวานั้น ซึ่งในทางการเมืองของอเมริกาโดยเฉพาะในการแขงขันเลือกตั้งเพื่อชิง
ตําแหนงประธานาธิบดีของสหรั
งสหรัฐอเมริกานั้นถือไดวาการโตวาทีเปนประเพณีและไดรับการแพรภาพทางโทรทัศนโดย
ผูสมัครแตละพรรคจะนําเสนอความเห็นของตนและของพรรค ในการตอบคําถามจากสื่อมวลชนหรือผูชม

(2) การรณรงคโดยแพรภาพออกอากาศกระจายเสียงแบบสมัยใหม วิธีการหาเสียงแบบนี้เปน
การใชสื่อเพื่อแพรภาพขอความหรือสารเดียวกันใหเขาถึงผูลงคะแนนทุกคน ซึ่งเปนการสื่อสารที่เกิดจาก
แหลงขอมูลในสวนกลางพรรคที่ผานการวางแผนโดยผูนําและการไดรับคําปรึกษาจากนักสื่อสารมืออาชีพ
รูปแบบที่พบโดยทั่วไป เชน การจัดแถลงขาว การสร
การสรางคําขวัญหรือประเด็นการโฆษณาและการสราง
กิจกรรมที่โดดเดนเพื่อใหมาซึ่งความสนใจจากสื่อมวลชนและการแยงชิงพื้นที่สื่อตางๆ ทั้งนี้การรณรงค
ลักษณะนี้ ก อ ให เ กิด ลักษณะความสัม พั น ธ ระหว า งพรรคการเมื อ งและประชาชนผู รับ สื่อ 2 ประการ
กลาวคือ
ประการที่ 1 การแพรภาพไม
ภาพไมสรางใหประชาชนมีความรูสึกรวมกับพรรคการเมือง เพราะวิธีการนี้
เนนการสงสารผานสื่อโทรทัศนที่ทําใหผูลงคะแนนเสียงทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกตการณกระบวนการ
ตางๆ เทานั้น
279

สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อ
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ประการที่ 2 การรณรงคดวยวิธีการนี้มักจัดความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับประชาชนผูมี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง แบบทิ้ ง ระยะห า งจากพรรคการเมื อ งและกลุ ม ผู ส นั บ สนุ น เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ก ารที่ ใ ห
ความสําคัญกับการสนับสนุนเบื้องหลังที่มีตัวแสดงสําคัญ คือ นักการเมืองและที่ปรึกษามืออาชีพที่เปน
ผูสํารวจความคิดเห็นมาจากประชาชนแลว
(3) การรณรงคผานอินเตอรเนทเปนวิธีการสรางประเด็นและเนื้อหาการหาเสียงทางอินเตอร
เนทเกิดขึ้นโดยกลุมที่ปรึกษามืออาชีพดานการโฆษณาทําการสํารวจความเห็นของประชาชนและไดวาง
แผนการขาวเพื่อแขงขัน กับกลุมนักการเมืองในพรรคเพื่อสรา งบทบาทและความสําคัญภายในพรรค
การเมือง โดยกลุมที่ปรึกษาดังกลาวมักเนนกิจกรรมที่จัดรวมกับประชาชนทั่วไปอยางเหนียวแนน และ
เมื่อลูกคาหรือผูที่ตนเองสนับสนุนไดรับการเลือกตั้งจะเปนผลใหกลุมที่ปรึกษามีบทบาทขึ้นมาอยางมาก
ในฐานะ “นักประชาสัมพันธดานการเมือง” ซึ่งความโดดเดนของการรณรงคแบบนี้มีดวยกัน 3 ประการ
กลาวคือ
ประการที่ 1 การเนนความสามารถในการเชื่อมโยงผูนําพรรคการเมือง ผูลงสมัคร นักเคลื่อนไหว
และผูสนับสนุนพรรคใหสามารถเขาถึงและตอบโตกันได ซึ่งสําหรับประชาชนแลวเทคโนโลยีสมัยใหม
เปรียบไดกับการกลับมาอีกครั้งของการรณรงคแบบเขาถึงตัวโดยตรงอันเปนผลมาจากการสรางพื้นที่
และโอกาสใหประชาชนและพรรคการเมืองสามารถโตตอบกันได
ประการที่ 2 การเสริมประสิทธิภาพของพรรคการเมืองในหลายดาน อาทิ การบริหารงานภายใน
องคกรพรรคการเมือง ที่ไดมีการเชื่อมโยงสวนตางๆ เขาดวยกันผานระบบการสื่อสารทั้งระหวางสาขา
พรรคและการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ชวยเสริมในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง อีก
ทั้งยังเปนการเพิ่มความเขมแข็งในการสื่อสารแบบตัวตอตัวและภายในกลุมเครือขายของพรรคการเมือง
ตัว อยา งเชน การใชจดหมายอิ เลคทรอนิ ค ส หรือ E-mail และการสนทนาในชุมชนออนไลน เชน
Facebook เปนตน
ประการที่ 3 การเพิ่มรายรับและดึงดูดสมาชิกใหสนับสนุนพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจาก
การเขาถึงสมาชิกไดโดยตรงและสงสารที่โตตอบระหวางกันไดอยางกวางขวาง ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีจะ
ชว ยกระชับความสัม พั น ธ และแสดงออกถึง ความกา วหน า ในการดํ า เนิ น งานตา งๆ อย างรวดเร็ว แลว
ยังสามารถกระตุนใหผูสนับสนุนพรรคมีชองทางและสรางโอกาสในการพบปะกันแบบตัวตอตัวหรือสราง
ประเด็นในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกันไดอันสงผลตอการพัฒนากลยุทธใหมๆ ของการรณรงค
หาเสียงแบบเขาถึงตัวประชาชนไดมากยิ่งขึ้น
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กลองขอความที่ 12.3การชักใยหรือปนกระแสโดยที่ปรึกษาดานการรณรงคหาเสียง280
การชักใยหรือปนกระแสโดยที่ปรึกษาดานการรณรงคหาเสียง (spin doctor /spin)หมายถึง ที่ปรึกษาดาน
สื่อมวลชนหรือที่ปรึกษาทางการเมืองที่ไดรับการวาจางจากผูรณรงค หาเสียงเพื่อทําใหผูสมัครดังกลาวไดรับการ
เสนอขาวในแงดีที่สุดเทาที่จะทําได ไมวาจะอยูในสถานการณเชนใด
ตัวอยางเชน ภายหลังการโตวาทีระหวางผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดี ที่ปรึกษาทางดานสื่อของผูสมัคร
แตละคนจะเขาหานักขาวเพื่อชี้ใหนักขาวเห็นจุดเดนของผูสมัครของตน ในระหวางการโตวาที และโนมนาวให
นักขาวเชื่อวาผูสมัครนั้นๆ “ชนะ” การโตวาที ซึ่งจะทําใหประชาชนเชื่อตามไปดวย เมื่อที่ปรึกษาใชวิธีการดังกลาว
จะเรียกไดวา พวกเขากําลัง “ชักใย” หรือ “ปนกระแส” ในสถานการณหรือเหตุการณนั้นๆ

ผลลัพธที่ไดจากการสื่อสารสัมพันธกับผูรับสารกับชองทางการสื่อสาร ซึ่งพรรคการเมืองในฐานะ
ผูกําหนดและสงสารมักมีเปาหมายเพื่อกระตุนและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผูใชสิทธิเลือกตั้งใหหัน
มาลงคะแนนเลื อ กตนเอง ซึ่ง สื่ อ แตล ะชนิ ด มี รู ป แบบและศัก ยภาพต อ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่
แตกตางกัน กลาวคือ
(1) หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อที่สงขอมูลไดจํานวนมากและเหมาะสมที่สุดในการใช
สงสารที่มีความสลับซับซอนหรือเปนประเด็นใหมๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลว ผูที่อานหนังสือพิมพมักเปนบุคคลที่
สนใจการเมืองและการบริโภคสารจากหนังสือพิมพหรือสื่อสิ่งพิมพมักจะมีความเชื่อมโยงในเชิงบวกกับ
การลงคะแนนเสียง และมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปลี่ยนแนวคิดของผูนําทางความคิดและวางกรอบ
ในการกําหนดแนวทางการหาเสียงตอไป
(2) โทรทัศนเปนสื่อ ที่มี ขอ ไดเปรีย บในการนํ า เสนอภาพเหตุการณที่ เกิด ขึ้น จริง และนํ า เสนอ
ประเด็ น ที่ มี ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลได แต ใ นอี ก ด า นหนึ่ ง สื่ อ โทรทั ศ น มี ศั ก ยภาพจํ า กั ด ในการขั บ เคลื่ อ น
ผูลงคะแนนเสียง เพราะโดยสวนใหญแลวสารที่ถูกนําเผยแพรในสื่อโทรทัศนมาจากขาวที่นําเสนอเปนลาย
ลักษณอักษร
(3) วิทยุเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะและสรางพื้นที่ใหเกิดการสนทนาตอเนื่อง
สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ ก ลุ ม เป า หมายสนใจ และสื่ อ วิ ท ยุ ยั ง สามารถขยายการอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ประเด็ น
สาธารณะอีกดวย
(4) อินเทอรเนท เปนสื่อที่ถูกสรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่ออํานวยความสะดวกใหบุคคลแตละคนที่อาจ
มีความคิดแบบจริงจังในบางประเด็น แตไมรูจักบุคคลอื่นที่มีความคิดแนวเดียวกัน ซึ่งสื่อประเภทนี้มี
ประสิทธิภาพมากในการขับเคลื่อนความสนใจรวมของคนเหลานี้
280
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ภาพที่ 12.2 แสดงการใชสื่อสังคมออนไลนระหวางนายBarak Obama กับ นาย Mitt Romney ใน
การแขงขันเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริก า ค.ศ.2012281และการรณรงคหาเสีย งเลื อกตั้ งใน
ตําแหนงประธานาธิปดีของนาง Hillary Clintonค.ศ.2015282

นอกจากที่ไดกลาวมาแลว ชองทางการสื่อสารเหลานี้ยังมีความแตกตางกันไปในแตละกรณี เชน
พรรคการเมืองขนาดใหญในประเทศกําลังพัฒนาที่ยากจนยังนิยมใชการสื่อสารแบบพบปะผูคนซึ่งเปนผูมี
สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ในขณะที่ พ รรคการเมื อ งหลั ก ของประเทศที่ พั ฒ นาแล ว มั ก หั น ไปให
ความสําคัญกับการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนทางอินเตอรเนท มากขึ้น ซึ่งสัมพันธกับสถานะ
ทางการเงินในการลงทุน บทบาทหรืออิทธิพลของสื่อมวลชน และระดับการมีสวนรวมของประชาชน
281

”Social Politics,“Retrieved from URL http://pjsandcoffee.net/wp-content/uploads/2013/11/romney-obama.jpg
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ภาพที่ 12.3 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในการสื่อสารของพรรคการเมือง283
บริบท
โครงสรางของ
สื่อมวลชน

กฎระเบียบ
เกี่ยวกับพรรค
การเมือง
พรรคการเมือง
โครงสรางทาง
สังคม

การรณรงคหาเสียงแบบเนน
การเขาถึงประชาชน
การประชุมพรรค การจัดชุมนุม
ในทองถิ่น การใชหัวคะแนน
การปราศรัย

ความเห็นของ
ประชาชน

การรณรงคโดยแพรภาพ
ออกอากาศกระจายเสียงแบบ
สมัยใหมโทรทัศน วิทยุ และการ
โฆษณาที่ตองจายเงิน

การโนมนาว

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

ขอมูล

การขับเคลื่อน

การตอบรับของประชาชน

283
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ตารางที่ 12.1 แสดงพัฒนาการและรูปแบบสื่อสารเพื่อรณรงคหาเสียงของพรรคการเมือง284
ชองทางการเขาถึงประชาชน
ชองทางการสื่อสาร
แบบดั้งเดิม
แบบสมัยใหม
ชวงเวลาสําคัญใน กลางศตวรรษที่ 19 – กลาง ตนทศวรรษ 1960 – ราวป
ประเทศ
ทศวรรษ 1950
1990
ประชาธิปไตย
มั่นคง
องคกรที่ทําการ
อาสาสมัครของพรรคระดับ
สวนกลางประสานกับ
รณรงคหาเสียง
ทองถิ่นและจากสวนกลาง
หนวยงานทองถิ่น
ชองทางโดยตรง

ชองทาง
โดยออม
การเตรียมการ
รณรงค
การประสานจาก
สวนกลาง

การชุมนุมและประชุมระดับ
ทองถิ่น การเดินสายแหหา
เสียงของผูนําพรรค การ
อภิปรายของผูสมัคร การ
ปราศรัย โปสเตอรและปาย
โฆษณา ใบปลิว ธง สติก
เกอร ปายชื่อ
หนังสือพิมพที่ลงขาว
สนับสนุนบางพรรคและการ
กระจายเสียงการเลือกตัง้ ทาง
วิทยุ
ระยะสั้น เฉพาะกิจ
ผูนําพรรค

เสียงสะทอนจาก
มวลชน

การเดินหาเสียงตามบานและ
การชุมชนในชุมชน

คาใชจา ย

นอย

284
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ชองทางผานอินเตอรเนท
ตั้งแตป 1990 เปนตนมา

สวนกลางดําเนินการและกระจาย
กลุมเปาหมาย ใชอาสาสมัครและ
พนักงานรับจางของพรรค
การจัดแถลงขาวรายวัน การ E-mail หองสนทนา (Chat room)
ลงรูปถายทีค่ ัดสรรแลว
ระบบอินเตอรเนท (internet) ของ
โฆษณาทางโทรทัศนโดยเสีย พรรค เวปบอลก (weblog) ของ
คาใชจายและการเผยแพรภาพ นักเคลื่อนไหว
ขาวสารของพรรค การสงขาว
โดยตรงใหประชาชนทาง
ไปรษณีย
การแพรภาพทางโทรทัศนทาง การแพรภาพทางโทรทัศนผาน
รายการขาวและรายการ
สถานีเฉพาะ (เชน C-SPAN) การ
ประจําวันทางสถานีหลัก
สนทนาทางรายการวิทยุ สื่อ
และเวปไซตผลักดันนโยบาย
ระยะยาว
ถาวรโดยมีการปรับเปลีย่ นการ
บริหารขาวสารดานการเมือง
สํานักงานใหญ ที่ปรึกษา
วอรรูมของพรรคและการใชที่
พิเศษ การบริหารขาวสาร
ปรึกษามืออาชีพอยางแพรหลาย
อยางเปนมืออาชีพมากขึ้น
ผูสํารวจประชามติ
การสํารวจความคิดเห็นเปน
การสํารวจความคิดเห็นเปนประจํา
ครั้งคราว
การจัดสนทนากลุมยอย อีเมล
และเว็ปไซตที่สามารถโตตอบกันได
ปานกลาง
จายสูงสําหรับที่ปรึกษา มืออาชีพ
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12.3 ปจจัยในการสรางความสําเร็จของการสื่อสารของพรรคการเมือง
นอกจากกลยุทธหรือวิธีการตางๆ จะเปนหัวใจสําคัญในการรณรงคใหเกิดประสิทธิผลแลว ยัง
กลาวไดวา สภาพแวดลอมอื่นๆ ยังมีผลตอการเลือกตั้ง285 อาทิ
(1) ป จ จั ย การเปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี ได แ ก นวั ต กรรมด า นคอมพิ ว เตอร ก ารจั ด ทํ า
ฐานขอมูลสมาชิกและกลุมเปาหมาย มีการประมวลผลขอมูลในเชิงการวิจัยและการติดตอสื่อสารกับผู
ลงคะแนนเสียง ซึ่งในปจจุบันนั้นนอกจากคอมพิวเตอรและอินเตอรเนทแลว ยังกลาวไดวาเทคโนโลยี
ดานโทรทัศนยังไดมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและรายการโทรทัศนแบบเนน
ปฏิสัมพันธ กับผูชม ซึ่งมีผลตอการรณรงคทางการเมืองยุคใหมเปนอยางมาก ในขณะที่การสื่อสาร
โดยตรงดวยจดหมายยังเปนการมุงเนนที่จะสรางสัมพันธระยะยาวกับผูสมัคร
(2) ปจจัยการเปลี่ย นแปลงดานโครงสรางทางการเมือง ไดแก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
การเลือกตั้งในแงมุมตางๆ อาทิ การกําหนดงบประมาณการหาเสียง กฎหมายหามกระทําการจูงใจให
เลือกตั้งดวยอามิสสินจาง ขอกําหนดในการใชสื่อโทรทัศนวิทยุในการหาเสียง และกฎหมายการบริจาค
เงินใหแกพรรคการเมือง เปนตน
กลองขอความที่ 12.4การสนับสนุนงบประมาณการเลือกตั้งโดยรัฐบาลเยอรมัน286
การเลือกตั้งในเยอรมัน รัฐบาลจะใหเงินชวยเหลือการเลือกตั้งจากกองทุนสาธารณะ เพื่อชวยสนับสนุน
คาใชจายที่จําเปนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งแกพรรคการเมืองและผูสมัครอิสระตามสมควรจนสิ้นสุดการ
เลือกตั้งหรือมีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว โดยมีหลักเกณฑวา พรรคที่จะมาขอรับเงินชวยเหลือจะตองเปน
พรรคที่ไดคะแนนเสียงจากเสียงที่สองไมนอยกวา รอยละ 0.5 ของคะแนนรวมในเขตเลือกตั้งนั้นหรือหากเปนพรรค
ที่ไมไดเสนอบัญชีเลือกตั้งของเสียงที่สอง ก็จะตองไดรับคะแนนเสียงรวมจากเสียงที่หนึ่งไมนอยกวารอยละ 10 ซึ่ง
หลักเกณฑนี้นํามาใชกั บผูสมัครอิส ระด วย สํ าหรับ เงินชวยเหลือจะคิดตามจํ านวนผูที่มาลงคะแนนใหแก พรรค
การเมืองนั้นๆ โดยคิดใหคะแนนเสียงละ 3.50 มารกเยอรมัน

(3) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงตัวแทนแหงอํานาจ เปนปจจัยที่เกี่ยวพันกับตัวแสดงทางการเมือง
7 กลุมที่มีบทบาทในกระบวนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก พรรคการเมือง ผูสมัคร คณะที่ปรึกษา
มือ อาชีพ ผูทํ าการสํา รวจหรือโพล กลุม ผลประโยชน และผู มี สิท ธิ เลือกตั้งโดยกลุมเหลา นี้มี บทบาท
เชื่อมโยงสัมพันธกันในการเลือกตั้งและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจที่สําคัญในทางการเมือง
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นันทนา นันทวโรภาส,ชนะเลือกตั้ง...ดวยพลังการตลาด,(กรุงเทพฯ : ฃอคิดดวยฅน,2549),หนา 32-33.
สนธิ เตชานันท,อางแลว, หนา223-224.
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กลองขอความที่ 12.5การควบคุมการบริจาคเงินทางการเมืองตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน287
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

ดา นอิ ท ธิ พลของสื่อ มวลชนตอ สถาบัน และผู นํ า ทางการเมื อ งนั้ น กลา วได ว า สื่อ มวลชนได มี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารทางการเมืองหลายประการ ดังขอสังเกตของ บิล
โจนส (Bill Jones) ที่มีตออิทธิพลของสื่อมวลชนในอังกฤษ288 ดังนี้
(1) การปรับตั วของนักการเมือง ดวยการสื่อสารสมัยใหมสงผลใหนักการเมืองตองเปลี่ย น
ลักษณะการสื่อสารจากการเปนนักปราศรัยในที่ประชุมซึ่งมีความเปนทางการมาสูการเปนผูสื่อความที่
ตรงประเด็น มีสีสันและไมเปนทางการเมื่อปรากฏในสื่อโทรทัศน อีกทั้งยังตองสรางบุคลิกที่เหมาะสมตอ
การออกอากาศ ซึ่งเปนเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกผูนําพรรค
(2) การจัดองคกรพรรคการเมืองในระดับทองถิ่นมีความสําคัญลดลงเนื่องจากสื่อโทรทัศน
สามารถสื่อกับประชาชนไดงายและมีประสิทธิภาพ สารที่พรรคการเมืองตองการนําเสนอหรือสื่อสารกับ
ประชาชนจึงมีลักษณะรวมศูนยที่สวนกลางมากขึ้นและยังมีผลใหสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยไม
ต อ งพึ่ ง พาเครื อ ข า ยสาขาพรรคที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ เช น พรรคสั ง คมประชาธิ ป ไตย (Social
Democratic Party : SDP) แตเมื่อความสนใจของสื่อมวลชนลดลงก็ยอมสงผลเสียตอพรรคการเมืองได
เชนกัน
(3) สภาผูแทนราษฎรลดบทบาทดานการใหขอมูลขาวสารและการใหการศึกษาเนื่องจากใน
ปจจุบันรัฐบาลและรัฐมนตรีมั กนิย มประกาศนโยบายหรือ ชี้แจงประเด็ นปญหาตา งๆ ผานสื่อมวลชน
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ไชยวัฒน ค้าํ ชู.“ประชาธิปไตยที่ไมธรรมดาในประเทศญี่ปนุ :ปญหาและแนวโนม”เอเซียปริทัศน30,1 (มกราคมมิถุนายน),2552 หนา 31-32.
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อางใน 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
เป น ช อ งทางในการแสดงบทบาทของตน รวมทั้ ง ยั ง ใช เ ป น พื้ น ที่ ใ นการแสดงให ป ระชาชนเห็ น และ
ตรวจสอบการทํางานของสภาผูแทนราษฎรได แมวาจะมีขอถกเถียงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นตอวิธีการประชุม
ก็ตาม
(4) การเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการสื่อสารตัวอยางในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 รัฐบาล
พรรคอนุ รั ก ษ นิ ย มของอั ง กฤษได ใ ช สื่ อ มวลชนเป น ช อ งทางหลั ก ในการสื่ อ สารด า นนโยบายให เ กิ ด
ภาพลักษณที่ ดี ด ว ยการเพิ่ มงบประมาณการโฆษณาเปนจํา นวนมากโดยเฉพาะในเรื่อ ง การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ (privatization) รวมไปถึงการประชาสัมพันธเรื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอพรรครัฐบาล โดย
อาศัย ชอ งว า งทางกฎหมายหรือ ระเบี ย บอื่ น ๆ ในการสอดแทรกค า นิ ย มทาง การเมื อ งและชวนเชื่ อ
นโยบายของพรรค นอกจากนี้ แลว ในหลายประเทศยั งมี การใชสื่อเพื่ อทํ า ลายฝ า ยตรงขาม 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) ในสหรัฐอเมริกานั้นใชเปนคําศัพทเพื่อใชแยก
ความแตกตางระหวางเงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งที่อยูและไมอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายรัฐบาล
กลางวาดวยเงินบริจาคเพื่อการรณรงคหาเสียง เงินแข็ง (hard money) คือ เงินที่อยูภายใตการควบคุมของ
กฎหมายและอาจใชเพื่อสรางผลกระทบตอผลการเลือกตั้ง ซึ่งก็คือ การใชเพื่อโนมนาวใหประชาชนเลือกตั้ง
ผูสมัครรายใดรายหนึ่ง
สวนเงินออน (soft money) นั้น ไมอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายและอนุญาตใหใชเฉพาะใน
กิจกรรมที่ไมไดมีผลกระทบตอการเลือกตั้งผูสมัครในตําแหนงระดับชาติ ซึ่งก็คือ กิจกรรมประเภทการณรงค
ใหผูมีสิทธิออกเสียงไปลงทะเบียนเลือกตั้ง กิจกรรมที่สรางความเขมแข็งใหพรรคการเมือง คาใชจายดาน
บริหารและการใหความชวยเหลือผูสมัครระดับรัฐและระดับทองถิ่น
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เรื่องเดียวกัน,อางแลว หนา 92.
สํานักวิชาการและสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,อางแลว หนา 91.
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คําถามทายบทที่ 12
(1) จงอธิบายและยกตัวอยางถึงรูปแบบและชองทางการสื่อสารของพรรคการเมือง
(2)จงอธิบายถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการพัฒนาการสื่อสารของ พรรคการเมืองตอการสราง
ความเขมแข็งใหแกระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศ
แหลงขอมูลเพิ่มเติม
 เศรษฐพร คู ศ รี พิ ทั ก ษ .ถ า อยากเป น ผู แ ทน .กรุ ง เทพฯ : สถาบั น นโยบายศึ ก ษาสมาคม
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