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ผู้เขียนได้ปรับรูปแบบการอ้างอิงให้เหมาะสมกับผู้เรียน ในการจัดเรียงชื่อผู้แต่งโดยใช้ชื่อตามด้วยสกุล และใช้

ชื่อเต็มแทนที่การใช้อักษรย่อเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาของตัวบทและเป็นการง่ายต่อผู้เรียนในการท าความ

รู้จักชื่อของนักวิชาการและเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือเข้าใจความหมายและลักษณะส าคัญของพรรคการเมือง 

(2) เพ่ือเข้าใจถึงวิวัฒนาการของพรรคการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 1  

พรรคการเมือง คือ อะไร  

      บทนี้เริ่มจากการอธิบายความหมายและความส าคัญของพรรคการเมือง เพ่ือชี้ให้ เห็นถึง

สาระส าคัญของข้อโต้แย้งที่แสดงให้เห็นถึงบริบททางการเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งการให้

นิยามหรือความหมายของพรรคการเมืองที่ใช้ในแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์ในกลุ่มต่าง ๆ ส่วนที่สองเป็น

การอธิบายถึงคุณลักษณะของพรรคการเมืองอันเป็นการจ าแนกให้พรรคการเมืองนั้นแตกต่างจากการ

รวมกลุ่มหรือการเป็นตัวแสดงในกระบวนการทางการเมืองอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ในส่วนที่สาม เป็นการ

อธิบายถึงการเกิดข้ึนและวิวัฒนาการของพรรคการเมืองนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน 
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1.1 ความหมายของพรรคการเมือง  

 
 พรรคการเมือง (political party) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน จากค าว่า “Pars” ที่แปลว่า “ส่วน” 

จึงหมายถึง การที่ประชาชนแบ่งออกเป็นส่วนๆ หรือกลุ่มต่างๆ อาจเป็นได้ทั้งในเชิงของความคิดเห็นหรือการ

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง1  จึงนิยามได้ว่า “พรรค” ในความหมายทางการเมืองนั้นหมายถึงกลุ่ม

องค์กรของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ืออ านาจทางการเมือง   ซึ่งในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดนี้

ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน ทั้งนี้ ค าว่า “พรรค” ไม่มีความหมายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยต้นก าเนิดพรรค

การเมืองนั้นถูกกล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพ่ือน าเสนอถึงความต้องการของกลุ่มตนเอง รวมทั้งด ารงอยู่

และด าเนินงานเพ่ือก้าวสู่อ านาจที่ท าลายความเป็นเอกภาพของผลประโยชน์และความคิดเห็นในสังคม2   

ทั้ งนี้  ความหมายและความส าคัญของพรรคการเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีสาระของ                  

การโต้แย้งที่แสดงให้เห็นถึงบริบททางการเมืองของการแข่งขัน การช่วงชิงอ านาจทางการเมืองและข้อถกเถียง

ในเรื่องการเป็นปัจจัยที่อาจน าไปสู่การบ่อนท าลายความเป็นเอกภาพของชาติ  ข้อสังเกตดังกล่าว พิจารณาได้

นับตั้งแต่ในช่วงต้นของการก่อร่างพรรคการเมืองขึ้นมานั้นมีเป้าหมายหลักเพ่ือรองรับกระบวนการทางการเมือง

แบบรัฐสภาซึ่งพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 18  เป็นต้นมา โดยช่วงเวลานั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับพรรคการเมือง

แตกต่างกันไป ทั้งท่ีมองเห็นในแง่ท่ีไม่มีประโยชน์ต่อการปกครองและสร้างความแตกแยกในชาติ  

ดังผลงานการบรรณาธิการของ ซูซาน อี. สแควร์โรว (Susan E. Scarrow)3   ที่ได้ยกตัวอย่าง แนวคิด

ของ เฮนรี่ เซนต์ จอห์น วิสเคาวท์ โบลิงโบรก (Henry Saint-John Viscount Bolingbroke) จากบทความชื่อ 

“The Patriot King and Parties (1738)” ที่มองว่า ถ้าจะมีกษัตริย์หรือระบอบกษัตริย์ก็จะต้อง เป็นผู้น าทาง

การเมืองและมีอ านาจอยู่เหนือพรรคการเมืองเพ่ือท างานให้แก่ผลประโยชน์ของชาติ โดยโบลิงโบรกมีทัศนะว่า

พรรคการเมืองเป็นผู้สร้างกลุ่มแตกแยก (factions) เพราะฉะนั้นกษัตริย์ที่รักชาติต้องไม่คิดสร้างพรรค   

แนวคิดดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ เดวิด ฮูม (David Hume) 4 จากบทความชื่อ 

“Of  Parties in General (1742) ”  ที่มองว่าพรรคการเมืองเหมือนกับกลุ่มแตกแยกหรือ กลุ่มลัทธิ (sects) 

ซึ่งจะบ่อนท าลายรัฐบาล อันส่งผลให้กฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ และท าให้ประชาชนกลายเป็นศัตรูกันภายใน

                                                           
1 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภณัทารักษ์, (2544),พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์,(กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์มหาวิทยาลยั

รามค าแหง), หน้า 3. 
2 David Robertson,(2004),The Routledge dictionary of politics,(London : Routledge),pp.373-374. 
3 Susan E. Scarrow,(2002),Perspectives on political parties: classic readings, (London :Palgrave Macmillan).  
4 Ibid,pp.30-36. 
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ชาติเดียวกัน และพรรคการเมืองยังเปรียบเสมือนวัชพืชที่ไม่มีค่าแต่อาจจะหยั่งรากลึกได้  รวมไปถึงทัศนะของ

เจมส์ บลายส์ (James Bryce)5 ที่น าเสนอในผลงานที่ชื่อ “Political Organizations in the United States 

and England (1893)” ที่เห็นว่า แม้ว่าไม่มีประเทศเสรีขนาดใหญ่ใดที่จะขาดพรรคการเมืองได้ ไม่มีใครแสดง

ให้เห็นว่ารัฐบาลที่อาศัยผู้แทนราษฎรจะท างานได้อย่างไรโดยปราศจากพรรคการเมือง เป็นต้น   

ในขณะนี้ เอ็ดมันต์ เบริ์ก (Edmund Burke) ได้แสดงทัศนะผลงานที่ชื่อ “Thought on the Cause 

of the Present Discontents (1770)” โดยมีความเห็นว่า พรรคการเมืองจะส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ 

เมื่อตกลงกันได้ในหลักการบางอย่าง แต่การแบ่งแยกออกเป็นพรรคการเมืองก็อาจน าไปสู่การท าลายสภา

สามัญชน (House of Common) และท าลายรัฐบาลที่เสรีได้ ประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่จอร์จ 

วอชิงตัน (George Washington)  รัฐบุรุษและประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาได้เตือนถึงอันตรายของ

พรรคการเมืองว่าจะก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นฝักฝ่าย (faction) ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อการรักษาความเป็น

เอกภาพของชาติและอาจน าไปสู่การเกิดรัฐบาลที่อ่อนแอ 

สาระสังเขปนักคิดที่ 1.1 ประวัติและผลงานของ Edmund Burke6   

      

 

                                                           
5 Ibid,pp.233-238. 
6“A biography of Edmund Burke (1729-1797)” ,Retrieved from URL http://www.let.rug.nl/usa/biographies 

/edmund-burke/(15 January 2016). 

Edmund Burke (1729-1797) รัฐบุรุษ นักการเมืองและนักคิดเช้ือสายไอริช   
ที่มีบทบาทอย่างมากในช่วง 30 ปีนับตั้งแต่ ค.ศ.1765 ต าแหน่งทางการเมืองของ
เขาเริ่มต้นเมื่อได้เข้ามาเป็นเลขานุการส่วนตัวให้แก่ผู้น าคนหนึ่งของพรรควิก 
(Whig) ซึ่งต่อมาเขาเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทาง
รัฐธรรมนูญเรื่องการเพิ่มอ านาจของกษัตริย์ในรัชสมัยของกษัตริย์จอร์จที่ 3 
(George III) 

ในฐานะนักคิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของเขา ได้แก่  A Vindication of Natural 
Society (1756) และ A Philosophical Inquiry into the Origin of Our 
Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) นอกจากนี้ยังมีสุนทรพจน์
ส าคัญที่เขาได้แถลงในรัฐสภา 2 เรื่อง ได้แก่  On American Taxation (1774) 
และ On Moving His Resolutions for Conciliation With America (1775) 
เป็นต้น



 
 

4 

รวมไปถึงนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสอย่าง ชองค์ ชาร์ค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) และ เจมส์ 

เมดิสัน (James Madison) 7 หนึ่งในแกนน าผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา (Founding Fathers) ที่ในเวลาต่อมาได้

ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 4 แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมองพรรคการเมืองว่าเป็น “กลุ่มผลประโยชน์ฝ่าย

ซ้าย” ที่ท าลาย ก้าวล่วงและแย่งชิงความปรารถนาของเสียงส่วนใหญ่ ทั้งยังกล่าวได้ว่าพรรคการเมืองถือเป็น

หนึ่งในผลผลิตทางสังคมที่มนุษย์ในสังคมการเมืองได้สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญในการจัดการ

ปกครองที่ท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและน าไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่สามารถน าสังคม

ไปสู่เป้าหมายที่ผู้ก่อตั้งพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ มุ่งหวังและร่วมกันก าหนดไว้8  

ภาพที่ 1.1 บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา (The Founding Fathers of the United States) 9 

 

 

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

part_ norris_110105.pdf (25 May 2015). 
8 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,(2548),เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1-9, 

(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช),หน้า 290. 
9 บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา (The Founding Fathers of the United States) หมายถึง ผู้น าทางการเมืองที่ได้ลงนามในค าประกาศ

อิสรภาพในช่วงป ีค.ศ. 1776 หรือได้มีส่วนร่วมในสงครามการปฏวิัติอเมริกา ที่ได้มีบทบาทส าคัญในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเกิดขึ้น

เมื่อ 11 ปีให้หลัง ในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพ ซ่ึงบุคคลในภาพที่ 1.1 ประกอบด้วย จอร์จ วอชิงตัน (George Washington), จอห์น อดัมส์ 

(John Adams), โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson), เจมส์ แมดิสัน (James Madison) และ อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน (Alexander 

Hamilton) ดูรายละเอียดได้จาก  “Founding fathers: the men who made America”, Retrieved from URL https://www.history 

extra.com/period/georgian/founding-fathers-men-who-made-america-us-constitution-bill-rights-washington-hamilton-

jefferson/ (11 November 2020).  
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การให้นิยามหรือความของพรรคการเมืองที่ใช้ในแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์ปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น            

3 กลุ่ม ที่มีประเด็นการเน้นย้ าที่แตกต่างกันไป  ได้แก่ 

(1) กลุ่มที่เน้นเป้าหมายการจัดตั้งพรรคการเมือง 

 โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) 10 นักรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เชื้อสายออสเตรียน -

อเมริกัน ได้แสดงทัศนะว่า จุดมุ่งหมายประการแรกและส าคัญที่สุดของพรรคการเมืองแต่ละพรรค ก็คือ  การมี

อ านาจเหนือพรรคการเมืองอ่ืนๆ เพ่ือที่จะเข้าไปสู่อ านาจหรือเพ่ือที่จะรักษาอ านาจไว้ 

แกรี่ ซี จาคอบสัน (Gary C. Jacobson)  ให้ค านิยามว่า พรรคการเมือง คือ การจัดรวมกันเป็น

สมาคมหรือองค์การของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมบุคคลและนโยบายของรัฐบาล11

เช่นเดียวกับนักคิดชาวฝรั่งเศสที่ศึกษาสังคมการเมืองอเมริกันอย่าง อเล็กซิส  เดอ ต๊อกเกอร์วิลล์ (Alexis de 

Tocqueville) ทีเ่ห็นว่า แม้การสร้างนักการเมืองท่ามกลางสภาพสังคมที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายจะ

ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทักษะที่ส าคัญของคนที่อยู่ในโลกของการเมืองในสหรัฐอเมริกา ก็คือ ศิลปะของการสร้าง

พรรคการเมือง ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นทักษะพิเศษของคนอเมริกันเนื่องจากมีความเสมอภาคกันจึงจ าเป็นต้องรวมตัว

กันเพ่ือสร้างพลังในการต่อรอง12   

(2) กลุ่มที่เน้นบทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง  

โจเซฟ ลาพาลอมบารา (Joseph LaPalombara) และ ไมรอน ไวเนอร์ (Myron Weiner) ศาสตรา- 

จารย์ด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน แสดงทัศนะว่า องค์กรทางการเมืองจะสมควรได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมือง 

จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่หาเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปท าหน้าที่เลือกสรรผู้น า

ทางการเมืองและจะต้องเหนียวแน่นต่อการได้มาและรักษาอ านาจทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยพรรคเดียวหรือ

ร่วมกับพรรคอ่ืน13 

                                                           
10 สนธิ เตชานันท์,(2548),พื้นฐานรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์),หน้า 173. 
11 ดู วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ์,อ้างแลว้ หนา้ 5 และ Gary C. Jacobson, (1990), The Electoral Origins 

Of Divided Government: Competition in U.S. House Elections, 1946-1988 (Transforming American Politics), (Boulder, 
Colorado :Westview Press). 

12 Susan E. Scarrow, (2002), Perspectives on political parties: classic readings, (London :Palgrave Macmillan), 
pp.177-182.  

13 สิริพรรณ นกสวน ใน เอก ตั้งทรัพยว์ัฒนา และ  พฤทธิสาน ชุมพล (บรรณาธิการ), (2550),ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมยั
(Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 243. 
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จิโอวานนิ ซาโทริ (Giovanni Sartori) นักรัฐศาสตร์ชาวอิตาลี ให้ความเห็นว่าพรรคการเมืองเป็น

ช่องทางของการแสดงออก ท าให้เป้าหมายประการแรกสุดของการเป็นพรรคการเมือง คือ การท าหน้าที่เป็น

เครื่องมือในการเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการและข้อเรียกร้อง 14 ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกันนี้ อัลเฟรด เดอ กราเซีย (Alfred de Grazia) ให้ค านิยามว่า พรรคการเมือง คือ  กลุ่มคนที่มี

บทบาทในการก าหนดประเด็นปัญหาและส่งตัวแทนเข้าสมัครรับเลือกตั้ง15 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว นักรัฐศาสตร์ชาวไทย อธิบายถึงความหมายของพรรคการเมืองโดยชี้ให้เห็นถึง

บทบาทภายหลังการเลือกตั้งว่า พรรคการเมืองเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันในลัทธิการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ และต้องการน าความคิดเห็นเหล่านั้นไปเป็นหลักในการบริหาร

ประเทศ ด้วยการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งโดยมุ่งหวังที่จะได้เป็นรัฐบาล หรือถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็

เพ่ือที่จะได้มีส่วนร่วมในการควบคุมสอดส่องการบริหารงานของรัฐบาลโดยท าหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน16 

 

(3) กลุ่มที่เน้นความจ าเป็นของพรรคการเมืองต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แม้จะปรากฏเป็นรูปธรรมว่าไม่เพียงเฉพาะแต่ประเทศประชาธิปไตยเท่านั้นที่มีการจัดตั้งพรรค

การเมือง เพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมหรือเผด็จการอ านาจนิยมต่างก็มีการตั้งพรรคเพ่ือ

ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศแทบทั้งสิ้น แต่ความหมายของพรรคการเมืองถูกนิยามในมิติที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่น แนวคิดของเอลเมอร์ อีริค  แชทชไนเดอร์ 

(Elmer Eric Schattschneider) 17 นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันนั้นให้ความส าคัญต่อการศึกษาพรรคการเมืองใน

ฐานะเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการท างานในทางปฏิบัติของรัฐบาล หรืออาจกล่าวได้ว่า ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนในยุคสมัยใหม่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ หากปราศจากพรรคการเมือง  

นอกจากนี้แนวคิดของ แอนดรูว์ มิลนอร์ (Andrew J. Milnor) ยังแสดงจุดเน้นที่เชื่อว่าพรรคการเมือง 

คือ เงื่อนไขที่จ าเป็น (sine quo non) ของประชาธิปไตยเสรีนิยม ซึ่งถือว่าพรรคการเมืองเป็นวิธีในการควบคุม

ทางการเมืองโดยมวลชนที่สนใจการเมืองกลุ่มใหม่และยังเป็นเครื่องมือในเชิงจัดองค์กรที่ระดมมวลชนให้เข้าไป

                                                           
14 เร่ืองเดียวกัน หนา้เดียวกัน. 
15 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภณัทารักษ์,อ้างแล้ว หน้า .4 
16 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,(2544),รัฐบาลผสม,(กรุงเทพฯ:สถาบันวิถีไทย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย), หน้า 47. 
17 “Schattschneider, Democracy, and Parties”, Retrieved from URL http://www.exampleessays.com/view 

paper/17951. html(25 May 2015). 
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ร่วมกับกิจการต่าง ๆ ของรัฐ18  ในขณะที่คาร์ตัน โรดี และคนอ่ืนๆ (Carton C. Rodee et al.) เห็นว่า พรรค

การเมืองเป็นสิ่งจ าเป็นตามธรรมชาติของรัฐสมัยใหม่ โดยเฉพาะรัฐบาลประชาธิปไตยเกิดขึ้น ได้เมื่อมีพรรค

การเมือง ดังตัวอย่างสหรัฐอเมริกาที่การเมืองระดับชาติท าให้เกิดรัฐบาลที่รับผิดชอบ ขณะที่การจัดองค์กรและ

วินัยพรรคของประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพรรคการเมืองระดับชาติ ท าให้รัฐบาลบรรลุผล

ส าเร็จในการด าเนินการทางการเมือง 19 

สาระสังเขปนักคิดที่ 1.2 ประวัติและผลงานของ Elmer Eric Schattschneider20 

 

จากความหมายของพรรคการเมืองจากท้ัง 3 กลุ่ม ดังที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า  พรรคการเมืองเป็นคณะ

บุคคลที่รวมตัวกันเป็นองค์การ ตามแนวคิด อุดมการณ์หรือหลักการบางอย่างที่เห็นพ้องต้องกัน โดยร่วมกัน

ก าหนดประเด็นปัญหาและนโยบายมีการคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง อันมีเป้าหมายที่จะ เข้าไปจัดตั้ง

รัฐบาลหรือควบคุมการด าเนินงานและนโยบายของรัฐบาล ทั้งโดยพรรคเดียวหรือร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ 

รวมทั้งยังถือได้ว่าเป็นกลไกการเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในระบอบ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม 

 

 

 

                                                           
18 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช,อ้างแลว้ หนา้ 291. 
19 เร่ืองเดียวกัน หนา้ 293. 
20 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “Elmer Eric (E. E.) Schattschneider”, Retrieved from http://www.findagrave.com/cgi-bin/ 

fg.cgi?page=gr&GRid=11039666 (25 May 2015). 

Elmer Eric Schattschneider (1892 -1971)

ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ เคยสอนที่ Rutgers University และ Wesleyan 
University เขาเคยเป็นประธานสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกาใน ค.ศ.1956–1957 
แนวคิดที่สร้างช่ือเสียงของเขา คือ "The Semisovereign People" ที่ได้จากการ
ท าวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างผลงานของเขา ได้แก่ The 
Struggle for Party Government (1948), Equilibrium and Change in 
American Politics (1958) และ Two Hundred Million Americans in 
Search of  a Government (1969)

http://www.findagrave.com/cgi-bin/
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1.2 คุณลักษณะของพรรคการเมือง  

  
นอกจากความหมายของพรรคการเมืองดังที่ได้กล่าวมา ยังได้มีการสร้างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึง

การเป็นลักษณะของพรรคการเมืองที่แท้จริง อันเป็นการจ าแนกให้พรรคการเมืองนั้นแตกต่างจากการรวมกลุ่ม
หรือการเป็นตัวแสดงในกระบวนการทางการเมืองอ่ืนๆ อันมีลักษณะส าคัญ  3  ประการ  ได้แก่ 
  

  (1) ความยั่งยืน  พรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยยึดจุดร่วมทางอุดมการณ์ นโยบายหรือหลักการใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือแนวทางบริหารประเทศเป็นหลัก ย่อมมีความมั่นคงและได้รับการยอมรับ
ได้ว่าจะมีการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอย่างมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของข้อตกลงที่สมาชิกส่วนใหญ่มี
ความเห็นพ้องต้องกัน ในทางตรงกันข้ามพรรคการเมืองที่ยึดถือตัวบุคคลหรือกลุ่มผู้น าพรรคเป็นหลักนั้นมี
แนวโน้มที่จะแตกสลายได้ง่ายหากผู้น าหรือกลุ่มแกนน าเสียชีวิตหรือสูญเสียอ านาจทางการเมือง   
 

 (2) การแสวงหาการสนับสนุนจากมหาชน พรรคการเมืองต้องมีความพยายามระดมคะแนนเสียง
เมื่อมีการเลือกตั้งและแสวงหาความนิยมจากประชาชนเมื่อไม่มีการเลือกตั้ง กล่าวคือ พรรคการเมืองต้อง
ด าเนินการเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดส านึกทางการเมืองและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากที่สุด ซึ่งการ
ด าเนินบทบาทดังกล่าวนอกจากจะเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองแล้ว ยังเป็นการผลักดันให้ประชาชนเข้า
มาสนับสนุนพรรคอีกด้วย 

(3) การสร้างองค์การพรรคและสาขาในระดับท้องถิ่น  กล่าวได้ว่า สาขาของพรรคในท้องถิ่นรวมทั้ง

การมีเครือข่ายการติดต่อกันระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขาพรรคในท้องถิ่น ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญของพรรค

การเมือง ในการท าหน้าที่ประสานหรือเชื่อมโยงระหว่างพรรคกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญใน

การรวบรวมข้อมูลด้านปัญหาและความต้องการของประชาชนเข้าสู่การก าหนดเป็นนโยบายของพรรคเพื่อใช้ใน

การเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและใช้พรรคการเมือง

เป็นเครื่องมือในการควบคุมรัฐบาลได้ 
 

1.3 วิวัฒนาการของพรรคการเมือง21     
 

การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่วิวัฒนาการมาเป็นรูปแบบสมัยใหม่ในปัจจุบันนั้น ได้ผ่านช่วงเวลาของ

การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป  นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางศตวรรษที่ 20 จากผลของ

การเติบโตของระบอบประชาธิปไตยที่ผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งพรรคการเมือง ถือเป็นความจ าเป็นที่

                                                           
21  ตีพิมพ์ใน ศุทธิกานต ์มีจั่น ,(2555) ,“วิวัฒนาการพรรคการเมือง : พัฒนาทางการเมืองจากศตวรรษที ่19 ถึงปัจจุบัน” ,วารสาร

พรรคการเมืองสัมพันธ์ 2,(17): 24-31.  
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เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีจ านวนมากขึ้น  และแม้ว่าในระยะเริ่มแรกพรรคการเมืองจะถูก

จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป้าหมายในการเอาชนะและได้มาซึ่งคะแนนเสียงก็ตาม22 แต่ด้วยบริบทต่างๆ ทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้น าไปสู่การปรับตัวของพรรคการเมืองในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่ง

ออกเป็น 6 ระยะ23 ได้แก่  

 ระยะที่ 1  พรรคจากฐานอุดมการณ์ของชนชั้นน า 

 การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในระยะแรก เริ่มต้นในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษก่อนแล้วขยายไป

สหรัฐอเมริกา โดยพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

รัฐสภาที่มีความเห็นหรืออุดมการณ์คล้ายคลึงกัน อาทิ  กลุ่มเสรีนิยม (Liberals) กลุ่มอนุรักษ์นิยม 

(Conservatives) กลุ่มสาธารณรัฐนิยม (Republicans) กลุ่มประชาธิปไตย (Democrats) กลุ่มนิยมกษัตริย์ 

(Monarchists)  เป็นต้น ทั้งนี้ พรรคการเมืองในยุคเริ่มต้นมีลักษณะส าคัญ คือ การเป็นการรวมกลุ่มของชน

ชั้นสูงและชนชั้นกลางที่มีการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอย่างเข้มงวดส่งผลให้การแข่งขันทางการเมืองจ ากัดอยู่ใน

แวดวงของชนชั้นดังกล่าว นอกจากนี้แล้วยังกล่าวได้ว่า การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในยุคแรกนี้ เผชิญกับ

ความท้าทายจากการความไม่เห็นด้วยในการถูกให้คุณค่าถึงสิ่งที่จะน าไปสู่ความแตกแยกหรือบั่นทอนความ

สามัคคีของคนในชาติ รวมไปถึงการส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดความเป็นอิสระ เนื่องจากต้องปฏิบัติ

ตามมติของพรรคการเมืองมากกว่าความต้องการของคนในสังคม  

 

ระยะที่ 2  การขยายสิทธิเลือกตั้งกับการพัฒนาองค์กรพรรคการเมือง 

ในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 ราวทศวรรษ 1830 – 1870 ได้มีการขยายสิทธิเลือกตั้ง (suffrage) 

ส่งผลให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น โดยเริ่มจากสหรัฐอเมริกา ขยายไปในอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันและ

ประเทศกลุ่มแสกนดิเนเวีย พรรคการเมืองต่างๆ จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์กรถาวรของพรรคขึ้นเพ่ือท าหน้าที่

รวบรวมคะแนนเสียงสนับสนุนผู้สมัคร เงินทุนและจัดท านโยบายของพรรค แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวองค์กรของ

พรรคยังไม่มีความเข้มแข็งเนื่องจากมีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าพรรคกับสมาชิกพรรคแบบปิรามิด

หรือสามเหลี่ยมฐานกว้าง กล่าวคือ  สมาชิกที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นส่วนสูงสุดในขณะที่สมาชิกที่เป็น

ประชาชนซึ่งมีจ านวนมากอยู่เป็นฐานล่าง  และแม้ว่าพรรคการเมืองได้จัดตั้งองค์กรและสร้างสัญลักษณ์ของ

                                                           
22 see Phillips Shivley,(2003),Power & choice : an introduction to political science,(New York: McGraw-Hill). 
23 พัฒนาการใน 5 ระยะแรก อ้างจากแนวคิดของ Roy C. Macrid อา้งใน เรืองวทิย์ เกษสวุรรณ,(2549),หลักรัฐศาสตร์,(กรุงเทพฯ : 

บพิธการพิมพ์) นอกจากนีย้ังค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก Paul J Best, David F. Walsh, Kul B Rai,(1986),Politics in three worlds : An 
Introduction to Political Science,(New York: McMillian),pp.253-255. 
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พรรคเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่การด าเนินงานต่างๆ ของพรรคยังอยู่ภายใต้การควบคุม

ของผู้น าพรรคเป็นหลัก ประกอบกับนโยบายของพรรคยังไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สมาชิกพรรคได้รับ

การเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ชนชั้นแรงงานรู้สึกว่าไม่ได้รับ

ความส าคัญจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จึงได้เริ่มมีการรวมกลุ่มกันนอกระบบพรรคการเมืองและ

พัฒนาขึ้นในเวลาต่อมา  

ทั้ งนี้  ลักษณะของพรรคการเมืองทั้ ง 2 ช่วงระยะเวลาที่ กล่าวมา สรุปได้ ว่า โดยทั่ วไปแล้ว                   

พรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยชนชั้นน าในประเทศตะวันตกในศตวรรษที่ 19  มักมีคุณลักษณะที่มีจ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองที่จ ากัดเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นที่สมาชิกซึ่งเป็นชนชั้นน าในสังคม          

จึงมีการกระจายของทรัพยากรทางการเมืองที่จ ากัดเฉพาะกลุ่มเน้นสถานภาพหรือชนชั้นทางสังคมเป็นกลไกใน

การแสวงหาฐานสนับสนุน ท าให้ไม่ให้ความส าคัญกับการรณรงค์หาเสียง เนื่องจากแหล่งทุนและการสื่อสาร

ของพรรคมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ดังตัวอย่าง พรรคการเมืองแบบชนชั้นในยุโรปที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 

19 ซึ่งถือเป็นต้นแบบของพรรคชนชั้น ได้แก่ พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) พรรคเสรีนิยม 

(Liberal Party) และพรรคก้าวหน้า (Radical Party)  ทั้งสามพรรคนี้เกิดขึ้นในอังกฤษ โดยทั้งสามพรรคเน้น

การรักษาโครงสร้างหรือลักษณะของความเป็นชนชั้นน า ได้แก่ การเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการ

รวบรวมสมาชิกให้มีจ านวนมากที่สุด แต่ให้ความส าคัญกับการรวบรวมสมาชิกเฉพาะที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง  

ผู้มีฐานะดีและมีศักยภาพในการสนับสนุนด้านการเงินแก่พรรคการเมืองเพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อีกทั้งในด้าน

การบริหารเน้นการรวมอ านาจไว้ที่ผู้น าหรือกลุ่มผู้น าพรรคเป็นหลัก24 

ระยะที่ 3 การเกิดขึ้นและเติบโตของพรรคองค์กรนอกรัฐสภา 

นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 อันเป็นระยะที่พรรคการเมืองได้พัฒนาไปสู่องค์กรนอกรัฐสภา (extra-

parliamentary) แกนน าในการจัดตั้งพรรคเปลี่ยนจากนักการเมืองหรือสมาชิกรัฐสภาที่มีชื่อเสียงมาเป็นนักจัด

องค์กรพรรค (political organizers)  โดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาที่ได้รับอิทธิพลมาจากชนชั้น

แรงงานเป็นส าคัญ ในการมุ่งเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  ส าหรับรูปแบบการด าเนินงานของพรรคใน

ช่วงเวลานี้ มักเป็นการขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มหรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งและชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกอย่าง

กว้างขวาง มีการสร้างระบบการจัดเก็บค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกท าให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่ วมในการ

ด าเนินงานของพรรคการเมืองมากขึ้น โดยพรรคการเมืองที่เกิดข้ึนนี้ถือเป็นพรรคที่มีระเบียบวินัยและได้รับการ

                                                           
24 โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ และ นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ), (2521) ,พรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, หน้า 4 และ วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชมัณฑารักษ์,อ้างแล้ว,หน้า 41. 
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สนับสนุนจากมวลชนมาก ตัวอย่างเช่น พรรคแรงงานในอังกฤษ (The Labour Party) พรรคสังคมนิยมใน

ฝรั่งเศส (The Socialist Party)  และพรรคสังคมประชาธิปไตยในเยอรมัน (The Social Democratic Party) 

เป็นต้น  ในช่วงเวลานี้การด าเนินการของพรรคการเมืองมักปรากฏในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การ

เดินขบวนการรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารไปจนถึงการนัดหยุดงาน 

ภาพที่ 1.2 แสดงภาพโปสเตอร์การรณรงค์หาเสียงของพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic 

Party) ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแห่งสมาพันธ์เยอรมัน  (The Reichstag Election) วันที่ 5 มีนาคม 

ค.ศ.1933 25 

 

 

ระยะที่ 4 การเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์ 

ช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ราวทศวรรษ 1890-1910  ได้น าไปสู่ระบอบการปกครอง

แบบเผด็จการที่ด าเนินงานโดยพรรคคอมมิวนิสต์ (communist party) อันเป็นลัทธิทางการเมืองที่ทรงพลัง

และแพร่หลายอย่างมากในยุโรปตะวันออกในเวลานั้น  ทั้งยังกลายเป็นแหล่งที่มาของอ านาจที่ส าคัญในฐานะที่

เป็นทั้งกองทัพและศาสนา ซึ่งยึดถือความจงรักภักดีและมีวินัยของสมาชิกที่มีต่อพรรคเป็นส าคัญ  โดยได้รับ

อิทธิพลมาจากการจัดองค์การพรรคบอลเชวิคแห่งสหภาพโซเวียต (Russian Social Democratic Labour 
                                                           

25 สัญลักษณ์สามลูกศรแสดงถึงปฏิกิรยิาการต่อต้านลัทธิอนุรกัษ์นิยม นาซีและคอมมิวนิสต์ ภายใต้ค าขวัญ "Against Papen, 

Hitler,Thälmann”, Retrieved from URL https://beckassets.blob.core.windows.net/product/other/14534363/leseprobe_ 

munich-and- the-national-socialism.pdf (1 November 2021). 

https://beckassets.blob.core.windows.net/product/other/14534363/leseprobe_
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Party - Bolsheviks) รวมไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีน (China Communist Party) ที่ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติ

ชาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก26 

ดังเห็นได้ว่า ไม่เพียงการจ่ายค่าบ ารุงพรรคเท่านั้น แต่สมาชิกยังต้องท างานอย่างเสียสละ และร่วม

กิจกรรมตามกฎข้อบังคับของพรรค  รวมไปถึงภารกิจในการปฏิวัติซึ่งถือว่า เป็นหน้าที่ของพรรคด้วย            

ในด้านสมาชิกที่เข้าร่วมพรรคนั้นโดยส่วนใหญ่มาจากที่ท างาน เช่น โรงงาน ข้าราชการ มหาวิทยาลัย และ

โรงเรียน โดยจะมีการประชุมร่วมกันเสมอ นอกจากนั้นยังถือว่าพรรคเป็นหัวใจส าคัญของระบบการเมือง  

 

ภาพที่ 1.3 แสดงสมาชิกพรรคคนส าคัญและกิจกรรมของพรรคบอลเชวิคแห่งสหภาพโซเวียต27 
                    

 

 

อย่างไรก็ดี การเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์ท าให้พรรคการเมืองได้พัฒนามาถึงจุดสูงสุดในด้านการ

พัฒนาทางการเมืองของยุคนั้น และเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มหรือพรรคการเมืองอื่นๆ เช่น พรรคสังคมนิยม พรรค

เสรีนิยม ได้หันมาปรับปรุงองค์กรพรรคของตนเอง และขอรับการสนับสนุนจากมวลชนมากขึ้น รวมไปถึงการ

ใช้มาตรการตอบโต้ของกลุ่มศาสนาคริสต์คาทอลิคท่ีได้หันมาร่วมมือกันจัดตั้งพรรคคาทอลิค (Catholic Party) 

ขึ้น เพ่ือร้องขอการสนับสนุนจากประชาชนในการต่อต้านพรรคสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์ ส่วนพรรค

สังคมนิยมได้หันมายอมรับแนวทางรัฐสภามากขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ ชนชั้นกลางและสหภาพแรงงานได้หัน

                                                           
26 รานา มิตเตอร์ (เขยีน) กิตติพงศ์ สนธิสมัพันธ์ (แปล), (2554), จีนสมัยใหม ่: ความรู้ฉบับพกพา (Modern china),(กรุงเทพฯ:

ส านักพิมพโ์อเพ่นเวิลด์ส (openworlds), หน้า 73. 
27 “The Bolsheviks”,Retrieved from URL https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/(30 July 2015). 

https://www.marxists.org/history/ussr/events/terror/cc-1917.jpg
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มาให้ความร่วมมือกับพรรคการเมือง ประกอบกับผลจากการขยายสิทธิเลือกตั้งทั่วไปอย่างสมบูรณ์ (universal 

suffrage) ได้ก่อให้เกิดกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาจ านวนมาก เช่น กลุ่มธุรกิจ พ่อค้า ศาสนา สหภาพแรงงานต่างๆ ให้

เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่มาจากมวลชนนี้ ท าให้เกิดการพัฒนา

การเมืองไปสู่สังคมประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 

ระยะที่ 5 พรรคการเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวทศวรรษ 1950 เกิดการพัฒนาทางการเมืองที่ส าคัญ  2 ประการ คือ 

ประการแรก รูปแบบพรรคการเมืองของทั้งกลุ่มเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ถูกน าไปใช้กับประเทศโลกที่

สามทั้งในแอฟริกา เอเชียและตะวันออกกลาง โดยพรรคการเมืองเป็นกลไกท่ีถูกใช้ในการระดมมวลชนต่อสู้เพื่อ

กอบกู้อิสรภาพ รวบรวมชนเผ่า ชาติพันธุ์และศาสนาต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น พรรคคองเกรสในอินเดีย (The 

Nationalist Congress Party :NCP) ประการที่สอง คือ พรรคการเมืองในประเทศตะวันตกและประเทศที่

เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้า เช่น ญี่ปุ่น ได้มีพรรคการเมืองที่ลักษณะมุ่งไปสู่การเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็น

พรรคปฏิบัติการ (pragmatic) ซึ่งปรับอุดมการณ์ของพรรคให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น 

โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด  

ภาพที่ 1.4 แสดงภาพการเคลื่อนไหวของพรรคคองเกรสต่อนโยบายการขึ้นภาษีรายได้ในปี ค.ศ.201428 

 

ลักษณะเช่นนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมได้แบ่งผู้คนออกเป็นกลุ่มต่างๆ มากมาย 
โดยพรรคการเมืองที่มีอยู่ได้เริ่มสูญเสียอุดมการณ์และได้กลายเป็นภาพตัวแทนของสังคมที่แตกสลาย พรรค
การเมืองได้กลายเป็นทั้งตัวแทน (representative) และการเป็นนักปฏิรูป (reformist) โดยการแสดงบทบาท

                                                           
28 “Nationalist Congress Party gets a week's time from I-T department to reply in unaccounted cash case”, The 

Economic Times, (30 May 2017). 
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ของพรรคมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือปัญหาบางอย่างเป็นการเฉพาะและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ ส่งผลให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองน้อยลงและให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางการเมืองโดยตรงมากขึ้น อาทิ การจัดตั้งพรรคสตรีแห่งชาติ (the National Women's Party) 
โดยขบวนการสตรีนิยมแนวเสรีนิยมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 

ภาพที่ 1.5 แสดงการรณรงค์ของพรรคสตรีแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา29 

   

 

ระยะที่ 6 การพัฒนาพรรคการเมืองไปสู่สถาบันที่พัฒนาแล้ว 
 

ในช่วงเวลาต่อมานับตั้งแต่การเริ่มต้นของ “คลื่นลูกที่สามประชาธิปไตย (Democracy's Third 
Wave)” ตามแนวคิดของ แซมมูเอล พี. ฮันติงตัน (Samuel P. Huntington)30   ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่
ทศวรรษ 1970 หนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ ทั้งประชาธิปไตยที่อยู่ในช่วง
เปลี่ยนผ่านและประเทศประชาธิปไตยเข้มแข็ง ก็คือ การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันเลือกตั้งที่อิสระและ
ยุติธรรมระหว่างพรรคการเมืองหลายพรรคและผู้สมัครรับการเลือกตั้งโดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
 

นอกจากนี้แล้ว ผลจากการเกิดประเทศประชาธิปไตยใหม่ ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา ได้น ามาสู่การพัฒนาประเด็นการศึกษาเรื่องพรรคการเมืองที่มีความสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน  (representative democracy) ในช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่ 
21 เป็นต้นมา โดยฮันติงตัน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงและมี
คุณภาพ  กล่าวคือ ต้องมีการจัดองค์กรและโครงสร้างให้เหมาะสมเพ่ือการท าหน้าที่ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้ลักษณะของการมีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ 

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

womans-party/(30 July 2015). 
30 อ่านเพิ่มเติมได้ใน Samuel P. Huntington, (1991), “Democracy's Third Wave”. Journal of Democracy 2,(2):12-34. 

http://www.socialwelfarehistory.com/wp/wp-content/uploads/2011/01/National_Womens_Patry_picketing_the_White_House.jpg
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(complexity) ความเป็นอิสระ (autonomy) และความเป็นปึกแผ่น (coherence) หรือมีความเห็นพ้อง
ต้องกันในหลักการส าคัญของพรรค เช่น อุดมการณ์ นโยบาย การอยู่ร่วมกัน และระเบียบวิธีการแก้ไขปัญหาที่
สามารถสร้างให้เกิด “เอกภาพในความแตกต่าง (unity of diversity)”    

 
 

ค าถามท้ายบทที่ 1 

  (1) ให้สรุปความหมายของพรรคการเมืองและลักษณะของความเป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงมาโดยสังเขป 
  (2) วิวัฒนาการของพรรคการเมืองในแต่ละยุคสมัย มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย    

 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

 
พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์.(2557). “วิวัฒนาการพรรคการเมืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน” วารสารพรรคการเมือง 
 สัมพันธ์ 19, (2) : 4-12. 
Joseph LaPalombara and Weiner Myron (editors). (1966).Political Parties and Political  
 Development. Princeton: Princeton University Press. 
Robert McNamara.“Extinct Political Parties of the 1800s:The History of Political Parties  
 Includes the Successful and the Doomed.”Retrieved from URL http:// history1800s.  
 about.com/od/  presidential campaigns/a/politicalparty 1. htm (30 July 2015). 
 
 
 



วัตถุประสงค ์
(1) เพ่ือเข้าใจถึงการเกิดข้ึนของพรรคการเมืองในแต่ละรูปแบบ 
(2) เพ่ือเข้าใจปัจจัยที่น าไปสู่การล่มสลายของพรรคการเมือง 

บทที่ 2  

การเกิดขึ้นของพรรคการเมือง 
  

po01 
[Type the company name] 

บทท่ี 1  

     บทนี้เป็นการอธิบายเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการอธิบายถึงทฤษฎี
การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในแต่ละแนวทางการศึกษา ส่วนที่สองเป็นการน าเสนอ
เนื้อหาเก่ียวกับรูปแบบการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในลักษณะต่าง ๆ จากตัวอย่างที่
เกิดข้ึนในหลายประเทศ และส่วนสุดท้ายเป็นการอธิบายถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่
การล่มสลายของพรรคการเมือง 
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2.1 ทฤษฎีการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง   
 

 

โจ เซฟ  ลาพาลอมบารา (Joseph Lapalombara) และ ไมรอน ไว เนอร์  (Myron Weiner) 1 
ศาสตราจารย์ ด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้เสนอแนวทางการศึกษาในการอธิบายถึงก าเนิดของพรรคการเมือง
ไว้ 3 ทฤษฎี ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ได้แก่  

 
(1) ทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theories) เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่า ก าเนิดของพรรคการเมืองใน

ยุคแรกนั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวในรูปของสโมสรและกลุ่มของฝ่ายค้านในรัฐสภา ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นพรรค
การเมืองที่มีโครงสร้างเข้มแข็งขึ้น  ตามทฤษฎีนี้ใช้ได้ดีกับการอธิบายการก่อร่างที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ
พรรคการเมืองในหลายประเทศ อีกทั้งยังพบว่าบ่อยครั้งที่ระบบพรรคการเมืองในหลายๆ ประเทศยังเกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีรัฐจะได้มีการประกาศให้สิทธิเลือกตั้ งแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางเช่นในปัจจุบัน อาทิ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และกลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ และ
เดนมาร์ก  ในทางตรงกันข้ามทฤษฏีสถาบันกลับไม่สามารถอธิบายพัฒนาการของพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใน
หลายประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝรั่งเศส ที่การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในระบบรัฐสภาได้ถูกท า
ให้ขาดหายไปและถูกแทนที่ด้วยหลักการสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระขององค์กรรัฐสภาภายใต้การน าของ
ประธานาธิบดีซึ่งมีอ านาจสูงสุด   

 
(2) ทฤษฎีวิกฤตการณ์เชิงประวัติศาสตร์ (Historical Crisis Theories) ทฤษฎีนี้ได้อธิบายก าเนิด

พรรคการเมืองว่า เกิดจากวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ตามประวัติศาสตร์ซึ่งพิจารณาจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน  ช่วงระยะเวลาระหว่าง
กลางศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางศตวรรษท่ี 20 โดยจ าแนกออกได้เป็นรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ วิกฤติด้านอัตลักษณ์
ของชาติ (national identity) ที่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มชาตินิยมและกลุ่มเรียกร้องเอกภาพของ
ชาติที่ เกิดขึ้นในช่วงของกระบวนการสร้างชาติซึ่งกลุ่มเหล่านี้แสดงบทบาทในฐานะพรรคการเมือง  อีก
สถานการณ์หนึ่งที่มีความส าคัญ คือ วิกฤติด้านความชอบธรรมของรัฐ (state legitimacy) ที่ระบบพรรค
การเมืองได้รับผลกระทบจากความแตกแยกภายในกลุ่มชนชั้นปกครองจนน ามาสู่การตั้งค าถามต่อความชอบ
ธรรมของรัฐที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางศตวรรษที่ 19   นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงวิกฤตด้านการมี
ส่วนร่วม (political participation) วิกฤตด้านการกระจายทรัพยากร (distribution of resources) และ
วิกฤตที่รัฐเข้าแทรกแซงสังคม (state penetration of society)  

 

                                                 
1 LaPalombara, Joseph and Anderson, Jeffrey in Mary Hawkesworth and Maurice Kogan (ed), (2004), Encyclopedia 

of Government and Politics Volume 1,(New York : Routledge),pp 395-400. 
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(3) ทฤษฎีกระบวนการสร้างความทันสมัย (Modernization Theories) แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพล
จากแนวทางโครงสร้างหน้าที่นิยมโดยการน าเสนอว่าในความเป็นจริงแล้วพรรคการเมืองจะไม่เกิดขึ้นได้
จนกระทั่งกระบวนการท าให้เป็นสมัยใหม่จะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ความทันสมัยหรือการท าให้เป็นสมัยใหม่ รวมไป
ถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ตลาดเศรษฐกิจ ชนชั้นผู้ประกอบการ การพัฒนาทางการสื่อสารและการขนส่ง การเพ่ิมข้ึน
ของการศึกษาและการท าให้เป็นเมือง ความเชื่อมั่นทางสังคมและการแยกรัฐออกจากศาสนา (secularization)  
ซึ่งผลของการท าให้เป็นสมัยใหม่ได้น าไปสู่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนนั้นมี
สิทธิในการใช้อ านาจทางการเมืองที่ต้องการได้รับสิทธิที่เข้ามาอิทธิพลในการใช้อ านาจ ( right to influence 
the exercise of power) จึงได้เกิดความคิดที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่เติบโต
และเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมไปถึงกลุ่มชนชั้นน าที่ยังคงต้องการรักษา
สถานภาพและอ านาจของตนไว้ในการมีอิทธิพลผ่านการสนับสนุนจากมวลชนสาธารณะด้วย 

 
สาระสังเขปนักคิดที่ 2.1 ประวัติและผลงานของ Joseph Lapalombara2 

 
 
2.2 รูปแบบการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง  

 
กลุ่มที่ 1 การเกิดขึ้นตามสถานะของสมาชิกพรรค 

   

(1) การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา 
การก่อตั้งพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา (Parliamentary Origins of Parties) โดยเริ่มต้นจากการ

ที่บรรดาสมาชิกรัฐสภามีความจ าเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันในการท าหน้าที่ของสมาชิก โดย
ในระยะแรกได้ขยายสมาชิกเฉพาะสมาชิกรัฐสภาก่อน เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา  
ประกอบกับผลสืบเนื่องมาจากการขยายจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากขึ้นท าให้กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งอยู่ในรัฐสภา จึงจ าเป็นต้องมีการรวมตัวกันเพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือกันในการเลือกตั้ง เพ่ือที่จะ

                                                 
2 “Joseph Lapalombara”, Retrieved from URL http://politicalscience.yale.edu/people/joseph-lapalombara (30 July 

2015) 

Joseph Lapalombara

ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยเยล (Yale University)
สหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยประเด็นด้านความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายสาธารณะ  องค์กรข้ามชาติและการลงทุนในประเทศด้อยพัฒนา  
โดยมีผลงานตีพิมพ์ทั้ งในอเมริกาและอิตาลี ตัวอย่างเช่น Politics Within
Nations (1974) , Multinational Corporations and Developing Countries 
(1981) และ Stati uniti? Italia e USA a confronto  (2009) เป็นต้น

http://politicalscience.yale.edu/people/joseph-lapalombara%20(30
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ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาสู่รัฐสภาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  จนในที่สุดเมื่อกลุ่มมีจ านวนสมาชิกมากขึ้นก็ได้
พัฒนาเป็นรูปพรรคการเมืองในที่สุด  

 
มอริส  ดูแวร์แยร์ (Maurice Duverger)3 เชื่อว่าพรรคการเมืองเริ่มต้นในรัฐสภาโดยบรรดา

ผู้แทนราษฎรได้มีการรวบรวมกันเป็นกลุ่มในสภาก่อน  ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นการรวมกลุ่มโดยการยึดถือเอา
มาตุภูมิหรือถิ่นฐานเดิมแห่งเดียวกันเป็นหลักในการรวมกลุ่ม  โดยผู้แทนเหล่านี้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันจน
กลายเป็นพวกที่มีความเห็นคล้ายคลึงกัน ก่อนที่จะเป็นการรวมกันโดยยึดอุดมการณ์  จากนั้นจึงรวมเอา
แนวความคิดที่เหมือนกันของสมาชิกรัฐสภา จัดตั้งเป็นกลุ่มในสภา  เช่น  กลุ่มซ้าย  กลุ่มกลาง  กลุ่มขวา  และ
กลุ่มอิสระ เป็นต้น  โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน   

 
ในยุคแรกเริ่มนั้นกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่มีอ านาจในทางการปกครองยังไม่ได้ใช้ชื่อว่า “Party” หรือ 

“พรรค” แต่มักใช้ชื่อเรียกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น “Club” ซึ่งหมายถึง ชมรม หรือ สมาคม  ตัวอย่างในกรณีนี้เห็น
ได้ชัดในรัฐสภาของฝรั่งเศส ช่วงปี ค.ศ.1789  เช่น  กลุ่มบรีตัน (Breton Club) ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้ประกอบ 
ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนที่มาจากแถบเบรอตาน (Bretagne) ทั้งยังมีกลุ่มผู้แทนที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ร่วมกันเช่า
ร้านกาแฟเป็นที่ชุมนุมกันและจัดให้มีการประชุมในเพ่ือต่อสู้ในสภาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  และ
ปัญหานโยบายพ้ืนฐานของชาติเป็นประจ า  จากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อมีการย้ายที่ตั้งรัฐสภาจากพระราชวัง       
แวร์ซายส์ไปยังกรุงปารีส โดยสมาชิกกลุ่มนี้ได้ไปเช่าโรงอาหารของส านักนางชีเป็นที่ท าการ และได้พัฒนา
กลายเป็นกลุ่มจาโคแบง (Jacobins Club) ซึ่งถือเป็นสมาคมทางการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส 
และด้วยขบวนการเดียวกันนี้ได้ก่อให้เกิดกลุ่ม จิรองแดง (Girondins Club) ที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา  

 
ในกรณีของประเทศอังกฤษ ก็มีการจัดตั้งสโมสรการเมืองและกลุ่มพวกขุนนางเกิดขึ้นมากมายใน

ศตวรรษที่ 19 พรรคอนุรักษ์นิยม (The Conservative Party)  ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นมายาวนาน 
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างส าคัญของการเกิดพรรคการเมืองโดยสมาชิกรัฐสภา  โดยเริ่มจากการก่อตัวเป็น “กลุ่มทอรี 
(Tory)” 4 ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาในรัฐสภาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนถึงทศวรรษที่ 1870 เมื่อมีการจัดตั้ง
พรรคอนุรักษ์นิยมขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเข้ามา
เป็นสมาชิกรัฐสภาและมีจ านวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือสามารถกดดันให้รัฐบาลรับนโยบายหรือความ
                                                 

3 โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ และ นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ), (2521),พรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 
หน้า 4 และ วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชมัณฑารักษ์, (2544), พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์,(กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
หน้า 29 – 30 และ 52. 

4 ค าว่า ทอรี (Tory) เป็นค าที่ ใช้ในสองความหมาย ความหมายแรก เป็นชื่อเรียกพรรคอนุรักษ์นิยม (conservative party)          
อย่างสั้นๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ โดยมีที่มาจากชื่อพรรคฝ่ายขวาที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนถึงทศวรรษที่ 1830 ซ่ึงมีการจัดตั้งพรรคอนุรักษ์นิยม 
ส่วนความหมายที่สองนั้น เป็นการวิจารณ์ลักษณะของความเป็นฝ่ายขวา ที่มีลักษณะของการอนุรักษ์ความเหลื่อมล้ าและประเพณีนิยม เพราะเช่ือว่า
จะท าให้สังคมมีระเบียบ อ้างใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว., (2544), ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ, (กรุงเทพฯ:ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,หน้า 159. 
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เห็นชอบไปปฏิบัติ จึงจ าเป็นที่พรรคการเมืองต้องหาความสนับสนุนจากประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งซึ่งมีจ านวน
มากขึ้น เพ่ือให้สมาชิกของพรรคได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด พัฒนาการต่อมาของพรรคการเมืองแบบนี้
จึงขยายโครงสร้างออกไปนอกรัฐสภามากยิ่งขึ้น  จนน าไปสู่การตั้งสาขาพรรคตามท้องถิ่นหรือเขตเลือกตั้ง
ต่างๆ5    

 
ภาพที่ 2.1 แสดงอาคารที่ตั้งและบรรยากาศในสมาคมจาโคแบง (Jacobin Club)  ประเทศฝรั่งเศส 6 

 
 
กรณีของประเทศไทยนั้น พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นในอดีต (พ.ศ. 2498 -2514) เช่น ในกรณีของ             

พรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์และพรรคสหประชา
ไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ล้วนแต่เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าโดยเป็น
การรวบรวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าด้วยกันและจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง ซึ่งพรรคเหล่านี้ถือเป็น
พรรคที่เกิดขึ้นภายในรัฐสภาและเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน ที่มีมูลเหตุจูงใจจากเป้าหมาย
ในการรวมพลังเพ่ือต่อรองผลประโยชน์ รวมถึงการสร้างความชอบธรรมในการปกครองหรือเพ่ือให้มีความชอบ
ธรรมในการปกครองหรือในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งพรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไม่มีฐานสนับสนุน
จากประชาชนและไม่มีสาขาพรรคที่ใกล้ชิดกับมวลชน7  

 
(2) การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองโดยการรวมตัวของกลุ่มบุคคลนอกรัฐสภา 
พรรคการเมืองโดยการรวมตัวของบุคคลนอกรัฐสภา(Extra-Parliamentary  Origins  of  Parties) 

มักมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบพรรคการเมืองที่มีโครงสร้างโดยอ้อม ( indirect structure) อันเป็นพรรค

                                                 
5 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 158-159. 
6 “Closure of the Jacobin club, 1794,” Retrieved from URL http://www.cla.calpoly.edu/~lcall//111week_five.html 

(31 July 2016) และ “Political Parties of the French Revolution”, Retrieved from URL http://napoleonstark.wordpress. com/ 
political-parties -of-the-French-revolution (31 July 2016). 

7 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, (2544), รัฐบาลผสม, (กรุงเทพฯ:สถาบันวิถีไทย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย),หน้า 83-84. 

http://www.cla.calpoly.edu/~lcall/111/week_five.html%20(31
http://www.cla.calpoly.edu/~lcall/111/week_five.html%20(31
http://napoleonstark/
http://napoleonstark.files.wordpress.com/2008/07/rouget-de-lisle-singing-for-the-first-time-la-marseillaise-at-the-home-of-dietrich-mayor-of-strasbourg.jpg
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การเมืองที่สมาชิกไม่ได้รวมตัวกันเพ่ือเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งพรรคการเมืองโดยตรง แต่ประกอบขึ้นโดยองค์กร 
สมาคมหรือกลุ่มต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ8 ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ได้แก่  

 
 พรรคสังคมนิยม (Socialist Parties) ส่วนส าคัญของพรรค ได้แก่ สหภาพแรงงาน สมาคม

สงเคราะห์แรงงาน พรรคนี้จะอยู่ในฐานะประชาคมของชนชั้นในสังคมชนชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะชนชั้นผู้ใช้แรงงาน 
เช่น พรรคแรงงานอังกฤษ และพรรคแรงงานเบลเยี่ยม เป็นต้น ตัวอย่างพรรคแรงงานอังกฤษ (Labor Party)  
ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของสหภาพแรงงาน มติให้จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือส่งตัวแทนเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รวมทั้งสมาคมเฟเบียน (Fabian Society) ซึ่งเป็นองค์กรที่         
ท าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับชนชั้นกรรมาชีพโดยตรง  ก็มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรค
แรงงานโดยช่วยเผยแพร่ปรัชญาในทางสังคมนิยมให้พรรคแรงงาน 

 
พรรคคาทอลิค (Catholic Parties) องค์การศาสนาก็มีส่วนส าคัญในการจัดตั้งพรรคการเมืองใน

หลายประเทศ  เช่น  พรรคอนุรักษ์นิยมคาทอลิก (Catholic Conservative Party) เพ่ือต่อต้านการริดรอน
อ านาจทางการศึกษาที่พวกพระสงฆ์มีอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม  รวมทั้งพรรคคริสเตียนประชาธิปไตย 
(Christian Democratic Party) ในอิตาลีที่อาศัยความคิดทางศาสนาเป็นอุดมการณ์   เป็นต้น 

 
พรรคชาวไร่ชาวนา (Agrarian Parties) เกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาสหพันธ์และสหภาพ

ชาวนาชาวไร่ ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานด้านเกษตรกรรมเช่นเดียวกับการรวมตัวกันของกรรกรในพรรคแรงงาน แต่
การรวมตัวเป็นพรรคการเมืองของเกษตรกรเหล่านี้ไม่เข้มแข็งเหมือนกรรมกรในภาคอุตสาหกรรม เช่น   The 
Bulgarian Agrarian Party และ The Australian Country Party เป็นต้น 

 
พรรคชาตินิยม (The  nationalist  parties)  ก าเนิดจากการก่อตัวของขบวนการชาตินิยมเพ่ือ

ต่อสู้จักรวรรดินิยม  เป็นผลให้มีการเกิดพรรคการเมืองแนวทางชาตินิยมขึ้นมา  ภารกิจส าคัญของพรรค ก็คือ  
ระดมพลเมืองให้สนับสนุนการต่อสู้และต่อต้านเจ้าของอาณานิคม  เพ่ือความเป็นเอกราชในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะทางการเมือง ซึ่งมีความโดดเด่นในทวีปเอเชียและแอฟริกา  ตัวอย่างพรรคการเมืองเช่นว่านี้ คือ  
พรรคคองเกรสแห่งอินเดีย (The Congress Party of India) และพรรคสมัชชาประชาชนแห่งกานา (The 
Convention  People’s Party) เป็นต้น   นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของสหราชอาณาจักรที่แคว้นต่าง ๆ มี
กระแสเรียกร้องความเป็นอิสระจากการถูกผนวกเป็นหนึ่งสหราชอาณาจักร น าไปสู่การเกิดพรรคชาตินิยม  
สก็อต (Scottish National Party) ที่เริ่มมีความส าคัญในสก๊อตแลนด์ในช่วงทศวรรษที่ 1970 แต่ก็มีอิทธิพล

                                                 
8 โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ และ นรนิติ เศรษฐบุตร,อ้างแล้ว หนา้ 9  วิทยา นภาศิรกิุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารกัษ์,อ้างแล้ว หน้า 49-52 

และ สนธ ิเตชานันท์, (2550), พื้นฐานรัฐศาสตร์.(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) ,หน้า 181. 
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ลดลงในเวลาต่อมา โดยในปี ค.ศ. 1992 ได้รับคะแนนเสียง 1 ใน 5 ของคะแนนทั้งหมดและมีสมาชิกสภา
สามัญชนเพียง 3 คน ในจ านวนที่นั่งทั้งหมด 72 คน9 เป็นต้น 
 

กลุ่มที่ 2  การเกิดขึ้นตามกลุ่มผู้น าพรรค 
 
 

 (1) การก่อตั้งพรรคการเมืองโดยกลุ่มผู้น าทางการเมืองระดับชาติ 
 

รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศตะวันตก ซึ่งรูปแบบที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการ
ก่อตั้ งพรรคการเมืองโดยกลุ่มผู้น าทางการเมือง หรือมักเรียกว่า พรรคชนชั้น  (Cadre Party) หรือ              
พรรคแบบดั้งเดิม (Traditional Party) นั้น ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการก่อก าเนิดพรรคการเมืองที่ เก่าแก่              
มักประกอบด้วยชนชั้นสูงหรือชนชั้นน าในสังคม โดยที่พรรคการเมืองในยุคแรกๆ ของประเทศต่างๆ            
มักเป็นไปในรูปแบบนี้ทั้งสิ้น  เนื่องจากในยุคแรกของการมีการจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้ที่จะมีโอกาสได้รับเลือก
ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะดีหรือมีชื่อเสียง  เมื่อบุคคลเหล่านี้มารวมตัวกันเข้าเป็นพรรคการเมืองก็มักไม่มุ่งเน้นการ
สร้างฐานจากสมาชิกท่ีเป็นประชาชนทั่วไปเพื่อเป้าหมายในการสนับสนุนพรรคมากนัก เพราะต่างมีเงินทุนและ
ชื่อเสียงดีอยู่แล้ว แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความแตกแยกภายในพรรคการเมืองได้ง่าย  ตัวอย่างพรรคการเมือง
ในรูปแบบนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista Party) ซึ่งถือเป็นองค์กร
การเมืองแรกของประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้ระบอบอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1989 โดยได้รับการ
กล่าวถึงว่าพรรคได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือการแสวงหาผลประโยชน์ของครอบครัวชนชั้นน า จึงมีความเปราะบาง
ต่อความแตกแยกโดยการด าเนินการของพรรคสิ้นสุดลงหลังการพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือน
พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1992 โดยได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 3.410 เป็นต้น 

 
(2) การก่อตั้งพรรคการเมืองโดยกลุ่มผู้น าทางเศรษฐกิจ 
การก่อตั้งพรรคการเมืองโดยกลุ่มผู้น าทางเศรษฐกิจ  มักจะเป็นพรรคที่มีเจ้าของซึ่งเป็นนายทุนเป็น

กลุ่มคนจ านวนไม่มาก ซึ่งโดยทั่วไปมักมีเป้าหมายเพ่ือใช้อ านาจทางการเมืองในการปกป้องหรือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของตนเอง และอาจพบลักษณะของการใช้เงินจ านวนมากในการลงทุนเพ่ือ
แสวงหาการยอมรับจากประชาชน  
 

ในกรณีของไทยนั้น ตัวอย่างพรรคการเมืองไทยที่กลุ่มผู้น าทางเศรษฐกิจมีบทบาทใน  การก่อตั้งพรรค
การเมือง ได้แก่ พรรคชาติไทย โดย “กลุ่มซอยราชครู”11  ซึ่งเป็นเครือข่ายทหาร-นักธุรกิจที่กล่าวได้ว่าในช่วงปี 

                                                 
9 พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อ้างแล้ว หน้า 165. 
10 ไมเคิล ลีเฟอร์ (เขียน) จุฬาพร เอื้อรักสกุล (แปล-เรียบเรียง) พรรณงาม เง่าธรรมสาร (บรรณาธิการ), (2548),พจนานุกรมการเมือง

สมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า 392-393. 
11 กลุ่มราชคร ูเรียกตามทีอ่ยู่ของผู้น ากลุม่คือ จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ที่ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน นอกจาก จอมพลผนิ ก็ยังมีสมาชกิ

อื่นได้แก่ พลต ารวจเอก เผ่า ศรียานนท์, พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร, พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นต้น ดูรายะเอียดได้จาก นรนิติ เศรษฐบุตร, 

https://m.se-ed.com/Search/Result/author?key=%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4+%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a3+%e0%b8%a3%e0%b8%a8.
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พ.ศ. 2490-2500 กลุ่มซอยราชครู เป็นกลุ่มที่มีอ านาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจสูงมาก ธุรกิจของกลุ่มนี้ 
เช่น บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา บริษัททหารสามัคคี บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจ
แห่งชาติ บริษัทประมงไทย ไทยเดินเรือทะเล รวมทั้งกลุ่มยังให้การอุปถัมภ์ธุรกิจจ านวนมาก ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ  บริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตบูรพา และบริษัทเอเซียทรัสต์ เป็นต้น 12  ในเวลา
ต่อมาบทบาทของกลุ่มผู้น าทางเศรษฐกิจของไทยในการด าเนินกิจกรรมพรรคการเมือง กลับมามีความโดดเด่น
อีกครั้งจากการเกิดขึ้นและเติบโตอย่างมากของพรรคไทยรักไทย อันเป็นผลมาจากพลังของทุนในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรค ซึ่งมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จ านวนมาก ให้การสนับสนุนทั้งในฐานะผู้บริจาคเงิน
ให้แก่พรรคและการเป็นผู้บริหารพรรค  โดยกลุ่มทุนเหล่านี้มีทั้งกลุ่มธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ธุรกิจสายการบิน ธนาคาร กลุ่มบริษัทก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น 

 
คุณลักษณะของพรรคการเมืองโดยกลุ่มผู้น าทางเศรษฐกิจของไทยนั้น นอกจากการมุ่งเน้นสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้น าพรรคในสายตาของประชาชนแล้ว ยังมีการเสนอนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งนโยบายถูกใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญที่ท าให้พรรคการเมืองได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และพยายามสร้างภาพว่าพรรคเป็นตัวแทน
ของกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายในสังคม โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยแสวงหาความต้องการของประชาชน เพ่ือ
น าไปพัฒนาเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียง รวมไปถึงความโดดเด่นที่ส าคัญคือการมีระบบการสื่อสารกับประชาชน
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีศักยภาพในการลงทุนงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ไดเ้ป็นจ านวนมาก13 

 
 (3) การก่อตั้งพรรคการเมืองโดยกลุ่มผู้น าท้องถิ่น 

 

การก่อตั้งพรรคการเมืองโดยกลุ่มผู้น าท้องถิ่นนั้น เป็นการก่อตั้งพรรคที่เริ่มต้นด้วยการสนับสนุนจาก
สมาชิกที่มีอุดมการณ์หรือเป้าหมายร่วมกันในท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน หรือ อัตลักษณ์บาง
ประการร่วมกัน  ตัวอย่างของการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในรูปแบบนี้มีอยู่ในหลายประเทศ อาทิ พรรคเชื้อ
สายดยะก์ของซาราวัก (Parti Bangsa Dyak Sarawak) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นองค์กรการเมืองที่มีชุมชนชน
เผ่าเป็นฐานสนับสนุนในการแสวงหาผลักดันผลประโยชน์ของชาว“ดยะก์” ในรัฐซาราวัก เกาะเบอร์เนียวทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย โดยถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาวพ้ืนเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลทางการเมืองตั้งแต่กลาง

                                                                                                                                                        
(2540), กลุ่มราชครูในการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ “ราชครู-สี่เสาเทเวศร์ 2 กลุ่มการเมืองใหญ่ ในยุค
เผด็จการทหาร”, สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/history/article_ 56576 (23 กุมภาพันธ ์2558). 

12 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน สังศิต พิริยะรงัสรรค์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ), (2542),จิตส านึกและอดุมการณ์ของ
ขบวนการประชาธิปไตยร่วมสมัย,(กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 28-29 และ 
นรนิติ เศรษฐบุตร, (2553), กลุ่มราชครใูนการเมืองไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์). 

13 สิริพรรณ นกสวน ใน เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.(บรรณาธิการ), (2550), ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วม
สมัย (Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 264-270. 

https://www.silpa-mag.com/history/
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ทศวรรษ 1960 และได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นในปี ค.ศ. 1983 14 นอกจากนี้แล้ว ใน
สหรัฐอเมริกายังมีตัวอย่างของพรรคการเมืองระดับภูมิภาค (Regional parties) จ านวนมาก เช่น พรรค
อนุรักษ์นิยมแห่งมลรัฐนิวยอร์ค (Conservative Party of New York State) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1962  พรรค
อนุรักษ์นิยมนิวเจอร์ซี่ (New Jersey Conservative Party) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1992  และพรรคอิสระแห่งมลรัฐ
โอเรกอน (Independent Party of Oregon) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2007 เป็นต้น  
 

ภาพที่ 2.2 แสดงตราสัญลักษณ์ของพรรคพรรคอนุรักษ์นิยมแห่งมลรัฐนิวยอร์คและพรรคอิสระแห่งมลรัฐ
โอเรกอน สหรัฐอเมริกา 15 

         
 

ในกรณีของไทยนั้น แม้การก่อตั้งพรรคการเมืองอาจจะไม่ใช่การรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้น าท้องถิ่นที่มี
เป้าหมายในการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยตรง แต่กลุ่มผู้น าท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคมีบทบาทโดยตรง
และยังสะสมบารมีของตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในการสร้างอ านาจต่อรองในพรรคการเมือง   ทั้งด้วย
ปัจจัยด้านเงินทุนและจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเครือข่ายอุปถัมภ์ของตนเอง ประกอบกับการผลักดัน
ให้เกิดแนวคิดแบบภูมิภาคนิยม ดังจะเห็นได้จากการชูนโยบายเลือกนายกท่ีเป็นตัวแทนของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่ง
กล่าวได้ว่า พรรคการเมืองที่มีฐานสนับสนุนจากกลุ่มผู้น าท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้น ในยุคที่นักการเมืองหรือ
กลุ่มทุนในส่วนภูมิภาค (rural capitalists) และนักการเมืองที่อยู่ในเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ (network 
politicians) เกิดและเติบโตในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2543  ที่เป็นช่วงรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ จนถึงพรรคการเมืองที่เติบโตก่อนการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 ที่มีการเกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทย16 

 
 

 

                                                 
14 ไมเคิล ลีเฟอร์ (เขียน) จุฬาพร เอื้อรักสกุล (แปล-เรียบเรียง) พรรณงาม เง่าธรรมสาร (บรรณาธิการ),อ้างแล้ว หน้า 365-366. 
15 “The Conservative Party,”Retrieved from URL http://www.cpnys.org (23 July 2016) และ “the Independent Party 

of Oregon,” Retrieved from URL http://www.indparty.com (23 July 2016). 
16 สิริพรรณ นกสวน, อา้งแล้ว หน้า 249-250, และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Siripan Nogsuan Sawasdee, (2006).Thai 

Political Parties in the Age of Reform,(Bangkok: Institute of Public Policy Studies). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_Party_of_New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey_Conservative_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Party_of_Oregon
http://www.indparty.com/
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2.3 การล่มสลายของพรรคการเมือง   
 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่การล่มสลายของพรรคการเมือง มีดังต่อไปนี้17 
 

     (1)  สภาวะทางการเมือง  การเสื่ อมอ านาจของรัฐบาลหรือการเปลี่ ยนระบบพรรคการเมือง                       
การเปลี ่ยนแปลงกติกาทางการเมือง การเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง  เช่น การยกเลิกรัฐบาล การเกิด
รัฐประหารมีผลต่อการยุบเลิกพรรคการเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพรรคการเมือง ที่อาจส่งผลให้
พรรคการเมืองล่มสลายได ้
 

   (2) วิกฤตศรัทธาและความชอบธรรม  พรรคการเมืองทุกพรรคต้องมีความชอบธรรม หมายถึง        
ความเชื่อ ความคิดเห็น การยอมรับของประชาชนที่มีต่อพรรคว่าพรรคนั้นมีสิทธิชอบธรรมที่จะปกครองหรืออยู่ใน
ระบอบการเมือง แต่พรรคที่สูญเสียความชอบธรรมเนื่องจากการท างานไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน 
หรือมีภาพลักษณ์ท่ีเสื่อมเสีย ส่งผลให้ประชาชนหมดความไว้วางใจและไม่เชื่อใจพรรคนั้นอีกต่อไป จนไม่ให้การ
สนับสนุนส่งผลให้พรรคการเมืองนั้นต้องล่มสลายไป 
 
  (3) ระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ส่งผลให้เกิดการล่มสลายของพรรคการเมืองได้ เนื่องจาก
ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ส่งผลให้ภายในพรรคประกอบด้วยกลุ่มการเมืองย่อยต่างๆ มากมาย สามารถประสานความ
ร่วมมือและเชื่อมโยงกันได้ บนฐานของผลประโยชน์และปัจจัยด้านผู้น าเป็นหลัก  หากผู้น าย้ายพรรคหรือสมาชิก
หมดศรัทธาต่อผู้น าพรรค  ตลอดจนกลุ่มย่อยต่าง ๆ ไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ต้องการ จะส่งผลให้กลุ่มย่อย
เหล่านี้แยกตัวไปอยู่กับพรรคใหม่ จนท าให้พรรคเก่าขาดเสถียรภาพและล่มสลายในที่สุด 
 
    (4)  การบริหาร  พรรคการเมืองจะด ารงอยู่ได้นั้นจะต้องมีทรัพยากรทางการบริหารประกอบด้วย เงินทุน 
กลุ่มคน  ผู้น า และการประสานงาน เป็นต้น คอยสนับสนุนและเป็นแรงขับเคลื่อนการท างานของพรรค หาก
ทรัพยากรเหล่านี้มีน้อยลงก็จะท าให้พรรคชะงักงันจนน าไปสู่การยุบตัวในที่สุด  
 

ในกรณีของไทยในอดีตเคยมีเหตุแห่งการยุบพรรคจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย  อันเป็นผลจากการ
รัฐประหาร เมื่อพ.ศ. 2494 จอมพล ป. พิบูลสงคราม หัวหน้าคณะรัฐประหารได้ท าการยึดอ านาจโดยมีเหตุผลเพ่ือ
น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง จึงท าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2489 ถูกยกเลิกและส่งผลให้พรรคการเมืองในขณะนั้น ซึ่งมีจ านวน 10 พรรคถูกยุบเลิกโดยค าสั่งของ
คณะรัฐประหาร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 249418 อย่างไรก็ดี การสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไทยโดย
                                                 

17 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน สิงห์ทอง บัวชมุ, (2550).การเกิดขึ้นและการลม่สลายของพรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2547,
วิทยานพินธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

18 ปัญญา อุดชาชน และ วุฒิเลิศ เทวกุล ,รายงานการวิจัย เรื่อง อ านาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง : กรณีศึกษา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2547),หน้า 46. 
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เงื่อนไขทางกฎหมาย ดังเช่นตัวอย่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น เกิดขึ้นได้ใน  3  
แนวทาง19 ได้แก่  

 
  แนวทางท่ี 1  การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (ตามมาตรา 91) โดยเป็นอ านาจของนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศการสิ้นสภาพของพรรค
การเมืองในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่สามารถด าเนินการหา
สมาชิกพรรคหรือจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

(2) ภายหลังจากท่ีได้รับการจดทะเบียน พรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่ก าหนด  
ติดต่อกันเกิน 90 วัน  

(3) มีจ านวนสาขาพรรคการเมือง เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี  
(4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็น

ระยะเวลา ติดต่อกัน 1 ปี โดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย  
(5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้ง  

ติดต่อกันหรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน  
(6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
(7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง การสิ้นสภาพของพรรคการเมืองตาม

มาตรา 91 เป็นอ านาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง  
 

แนวทางท่ี 2 ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (ตามมาตรา 92) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
สั่งยุบพรรคการเมืองนั้น  

(1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญ  

(2) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข  

(3) ด าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน 

                                                 
19 ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา, “เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2560”. สืบค้นจาก  https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=581 
68&filename=index (12 กันยายน 2563) และดูรายละเอียดเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 หมวด 4 การสิ้นสภาพ การเลิกและการยุบพรรคการเมือง 
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  (4) ยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการ
ควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ
อิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  

(5) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดย ทางอ้อมเพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี ้เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคล จะ
พึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก  

(6) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดขึ้นนอกราชอาณาจักร  
(7) รับบริจาคจากผู้ใดเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความ

มั่นคง ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน  
(8) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อย

หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
(9) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพ่ือให้ผู้นั้นหรือบุคคล อ่ืน

ได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
หรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ  

(10) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วย กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

(11) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร นิติบุคคล
ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็น ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 เป็นต้น  

(12) แจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยรู้อยู่ว่า
เป็นความเท็จ  

(13) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายก าหนด  
 

แนวทางที่ 3 มีการควบรวมพรรคการเมือง (ตามหมวด 9 การควบรวมพรรคการเมือง)  ซึ่งจะ
กระท าได้เฉพาะเป็นการรวมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่เท่านั้น  โดยในระหว่างอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้  ขั้นตอนการควบ
รวมพรรคการเมือง  
  

อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่ถูก
ยุบ สามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ 
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ผลจากการยุบพรรคการเมืองของไทยในช่วง พ.ศ.2549-2550 นั้น ณรงค์เดช สรุโฆษิต20 ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการ
ยุบพรรคการเมืองอาจสร้างปัญหาในระบบพรรคการเมืองในหลาย  ๆ ด้าน อาทิเช่น  การลดทอนความ
หลากหลายทางการเมือง  การปิดกั้นโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในฐานะผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพราะรัฐธรรมนูญมีเงื่อนไขบังคับให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ตลอดจนเป็นการท าลายตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนอันเป็น
หน้าที่ส าคัญของพรรคการเมือง รวมทั้งยังท าลายโอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันใน
ระบบการเมือง เป็นชนวนบ่มเพาะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในระยะที่ผ่านมาให้ลุกลาม
บานปลายยิ่งขึ้น  ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการตีความและใช้บังคับกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ -
หลักนิติธรรมและหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทั้งยังควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  
 

 นอกจากนี้ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และคณะ21 ยังได้น าเสนอว่า เหตุในการยุบพรรคการเมืองของ
ประเทศไทย เช่น การไม่จัดท าหรือแจ้งการรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือไม่จัดท าหรือแจ้ง
รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง หรือการรับบริจาคจากบุคคล นิติบุคคล หรือองค์การบาง
กรณี ถือเป็นเหตุในการยุบพรรคการเมืองได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผิดในการยุบพรรคการเมืองของต่างประเทศ ที่
มุ่งเน้นเหตุในการยุบพรรคท่ีจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงและส่งผลต่อการด ารงอยู่ของรัฐ หรือกระทบกระเทือนต่อ
ระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย อีกทั้งผลของการยุบพรรคการเมืองแต่ละครั้งไม่ได้กระทบต่อ
สมาชิกที่รวมกลุ่มกันภายในพรรคการเมือง เพราะท้ายที่สุดกลุ่มการเมืองเหล่านี้ก็จะรวมตัวเพ่ือย้ายไปสมัคร
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นใหม่หรือพรรคการเมืองอ่ืน และไปสร้างอ านาจต่อรองกับกลุ่ม
เครือข่ายใหม่ตามปกติ  
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงตัวอย่างกรณีการยุบพรรคการเมืองของไทย โดยค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง 
พ.ศ.2550-2561 

วันวินิจฉัยคดี พรรคการเมือง ข้อกล่าวหา บทลงโทษ 
30 พฤษภาคม 2550 พรรคไทยรักไทย 

พรรคพัฒนาชาติไทย 
พรรคแผ่นดินไทย 
 

กระท าความผิดตามมาตรา 66 ของ 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541 

ยุบพรรคและให้เพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคมี
ก าหนด 5 ปี 

 

                                                 
20 ณรงค์เดช สรุโฆษิต,แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการยบุพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,2554). 
21 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และคณะ, (2558), การยบุพรรคการเมือง โดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ ,(กรุงเทพฯ : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ). 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงตัวอย่างกรณีการยุบพรรคการเมืองของไทย โดยค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง 
พ.ศ.2550-2561 (ต่อ) 

วันวินิจฉัยคดี พรรคการเมือง ข้อกล่าวหา บทลงโทษ 

2 ธันวาคม 2551 พรรคชาติไทย 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
พรรคพลังประชาชน 

กระท าความผิดตามมาตรา 237 
วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
มาตรา111 และพระราช บัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 
(1) (2) และมาตรา 95 

ยุบพรรคและให้เพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคมี
ก าหนด 5 ปี 

21 กุมภาพันธ์ 2563 พรรคอนาคตใหม่ กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ที่ห้ามมิให้พรรค
การเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดย
รู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ยุบพรรคและให้เพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคมี
ก าหนด 10 ปี 

7 มีนาคม 2562 พรรคไทยรักษาชาติ การกระท าอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในการเสนอพระนามทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชี
นายกรัฐมนตรีของพรรค 

ยุบพรรคและให้เพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคมี
ก าหนด 10 ปี 
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 นอกจากนี้ ผลการยุบพรรคการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการยุบพรรคการเมืองขนาดเล็ก ซึ่งไม่ได้เป็น
การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองแต่อย่างใด แต่กลับเป็นการตัดตอนหรือท าลายการเจริญเติบโตของ
พรรคการเมืองขนาดเล็ก อันก่อให้เกิดการผูกขาดเฉพาะพรรคการเมืองขนาดใหญ่ และสุดท้ายผลของการยุบ
พรรคการเมืองก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบพรรคการเมืองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรือ
ป้องกันแก้ไขไม่ให้บุคคลใดหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคไปด าเนินการในลักษณะที่อาจหมิ่นเหม่ต่อ
เหตุในการยุบพรรค แต่กลับหลบเลี่ยงหรือท าให้ผลของการยุบพรรคส่งผลกระทบถึงบุคคลภายในพรรคให้น้อย
ที่สุด เช่น การปรับลดจ านวนกรรมการบริหารของพรรคในพรรคการเมืองต่าง ๆ 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงข้อมูลจ านวนพรรคการเมืองที่ถูกยุบโดยค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญและการเปรียบเทียบคดี 
ยุบพรรคกรณีของไทยและต่างประเทศ22 

   

                                                 
22 “22 ปี ศาล รธน.ยุบ 110 พรรค” สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2020/02/thailand-election-2562-85/ (25 กันยายน 

2564). 

ทั้งนี้ มาตรการในการยุบพรรคการเมืองสามารถกระท าได้ 
แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักความได้สัดส่วนและไม่ท าลายเจตจ านงของ
ประชาชนในการก่อตั้งพรรคการเมืองเกินความจ าเป็น ดังนั้นการ
น ามาบังคับใช้จึงต้องกระท าโดยเคร่งครัด โดยก่อนที่ผู้มีสิทธิ์ยื่นค า
ร้องต่อศาลเพ่ือขอให้มีค าสั่งยุบพรรคการเมือง รัฐหรือหน่วยงานรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้อง ต้องมีพยานหลักฐานอย่างเพียงพอในการ
สนับสนุนว่า พรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหานั้นกระท าหรือใช้ความ
รุนแรง หรือมีส่วนเกี่ยวพันกับการก่อการร้าย หรือมีกิจกรรมล้ม
ล้างทางการเมืองอ่ืน ๆ ประกอบกับต้องประเมินสถานการณ์ โดย
ค านึงถึงเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศว่า พรรคการเมืองนั้นเป็น
ภยันตรายต่อประชาธิปไตย หรือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล หรือต่อ
สิทธิอ่ืน ๆ มากน้อยเพียงใด และควรพิจารณาว่ามาตรการที่มี
ความรุนแรงน้อยกว่าการยุบพรรคการเมืองสามารถน ามาปรับใช้ได้
หรือไม่ เช่น การปรับ การใช้ค าสั่งทางปกครอง หรือการลงโทษ
เฉพาะสมาชิกพรรคที่กระท าผิด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความได้
สัดส่วนของการกระท าความผิด เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบทที่ 2  

(1) การเกิดข้ึนของพรรคการเมืองตามสถานะของสมาชิกพรรค มีลักษณะอย่างไร 
(2) ให้อธิบายปัจจัยที่น าไปสู่การล่มสลายของพรรคการเมืองมาโดยสังเขป 

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.(2550).ค าวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ 3-5/2550 เรื่อง อัยการสูงสุด 
ขอให้มีค าสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทยและพรรคไทยรักไทย พร้อมความเห็นใน 
การวินิจฉัยคดีส่วนตนของตุลาการรัฐธรรมนูญ.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา 
นุเบกษา.  

“Essays on Political Parties Of The 1700's And 1800's”.Retrieved from URL http://www.  
cyberessays.com/lists/political-parties-of-the-1700's-and-1800's/(23 April 2015). 

“The History Of Political Parties”.Retrieved from URL http://americanhistory.about.com/  
od/political parties/The_History_of_Political_Parties.htm (23 April 2015). 
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วัตถุประสงค ์
(1) เพ่ือเข้าใจลักษณะสําคัญของการศึกษาพรรคการเมืองเชิงเปรียบเทียบ 
(2) เพ่ือให้สามารถนําแนวการอธิบายไปประยุกต์ใช้สําหรับการทําความเข้าใจพรรค
การเมืองในบริบทต่างๆ 

 

บทที่ 3  

การศึกษาพรรคการเมืองเชิงเปรียบเทียบ  

             เนื้อหาในบทนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงการศึกษาพรรคการเมืองตามอุดมการณ์เชิงเศรษฐกิจ
การเมือง การแบ่งพรรคการเมืองเป็นฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 
อันเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 จนถึงการจ าแนกลักษณะในการแข่งขันทางการเมืองใน
ปัจจุบัน เนื้อหาส่วนต่อมาเป็นการอธิบายถึงการศึกษาพรรคการเมืองตามระบอบการเมืองและตาม
ทฤษฎีกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการอธิบายว่าเหตุใดพรรคการเมืองจึงกลายเป็นเรื่องพ้ืนฐานในโลกปัจจุบัน   
โดยเนื้อหาในส่วนสุดท้ายเป็นการอธิบายถึงพรรคการเมืองโดยเน้นที่การจ าแนกระบบพรรคการเมือง
โดยการใช้ระดับการเป็นปรปักษ์เพ่ือแสดงให้เห็นทั้งการแข่งขันและขัดแย้งที่ให้ความส าคัญกับการ
เป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร์ 
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3.1 การศึกษาพรรคการเมืองตามอุดมการณ์เชิงเศรษฐกิจการเมือง  

 
 พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งผลของการปฎิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ได้สร้างการแบ่งแยกระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ เนื่องมาจากโรงงานและศูนย์การผลิต
ต่างๆ ได้เริ่มกระจายตัวอยู่ทั่วยุโรป เช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมืองเพ่ือแสวงหาโอกาสใน
ในการจ้างงานในเขตเมือง ประเด็นสืบเนื่องตามมาจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้แก่ สิทธิแรงงาน สวัสดิภาพ
ของแรงงาน สวัสดิการและประเด็นเกี่ยวกับแรงงานเด็กได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและได้นําไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างกระฏุมพีกับกรรมาชีพ  ข้อถกเถียงสําคัญคือ การตั้งคําถามว่า ใครกําลังเป็นผู้จ่ายและใครคือผู้ที่ได้รับ
การจ่ายในกิจการสาธารณะนั้นๆ  ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายกลายเป็นเส้นแบ่งที่มีความสําคัญที่
จําแนกความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองในการแข่งขันในด้านประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ   

 
เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า พวกฝ่ายขวานั้น ได้แก่ นายทุนและกระฏุมพี1 ผู้สนับสนุนแนวทางเสรีนิยม 

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ พวกฝ่ายขวามีข้อกังวลเกี่ยวกับหลุมพรางอันเกิดจากความต้องการของแรงงานในฐานะที่
เป็นเงื่อนไขในการแข่งขันทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการควบคุมต้นทุนการผลิต ซึ่งโดยทั่วไป นักการเมืองฝ่ายขวานั้น
ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางธุรกิจและเอ้ือต่อการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานต้องการแบ่งปันผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับข้อเรียกร้องด้านสิทธิแรงงานและความปลอดภัยในโรงงาน ภายใต้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคธุรกิจ ชนชั้นแรงงานนั้นไม่ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมใน
การดําเนินอุตสาหรรมและกลุ่มชนชั้นกลาง นอกจากนี้มักยังต้องเผชิญกับการขาดความคุ้มครองทางกฎหมาย
แรงงาน ประกอบกับปัญหาอันเกิดจากเงื่อนไขการทํางานที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งผลประโยชน์อันเกิดจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจนั้นกระจุกและไม่กระจายไปยังประชาชนส่วนใหญ่ นั่นทําให้การไหลเวียนทางเศรษฐกิจ
ทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพและมือที่มองไม่เห็นตามแนวคิดของอดัม สมิธ (Adam Smith)2  ต้องการมือที่

                                                 
1  กระฎุมพี (Bourgeoisie) หรือ นายทุนผู้ที่ถือครองทุนในการผลิต ถือกําเนิดขึ้นภายในเมืองใหญ่ในยุคกลางของยุโรป ซ่ึงมี

ความสามารถในการสะสมความมั่งค่ังเพิ่มเติมจากการค้าขาย การพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมโดยอาศัยเสรีภาพในระบบตลาดและในการขยาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีบทบาทอย่างยิ่งในการต่อสู้กับระบบศักดินา ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ใน จักรพล ผลละออ, “มาร์กซ์และชนชั้นทาง
สังคม”, Retreived from URL https://blogazine.pub/blogs/althusser1993/post/6120 (25 มีนาคม 2563) กรณีของไทยนั้น  นิธิ เอียวศรี
วงศ์ ให้ความเห็นว่ากระฎุมพี หมายถึง คนชั้นกลางในตระกูลที่เติบโตทางเศรษฐกิจมาพร้อมกับนโยบายพัฒนาของระบอบสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ การ
ขยายการศึกษาเพื่อรับการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทําให้พวกเขาได้รับการศึกษาสูงขึ้น เขยิบเข้าไปเป็นคนงานคอปกขาว แล้วก็เขยิบ
ต่อไปถึงระดับบริหาร ตั้งแต่ชั้นสูงถึงชั้นกลางๆ ลูกหลานของเขาซ่ึงบัดนี้ก็เป็นหนุ่มสาว ได้รับการศึกษาสูงกว่าคนทั่วไป และกําลังไต่เต้าอยู่ในบันได
ของหน้าที่การงานต่างๆ ซ่ึงดูจะมีอนาคตดีกว่ารุ่นพ่อแม่ของตนอง ดูเพิ่มเติมได้ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์,กบฏกระฎุมพี (1 -2), สืบค้นจาก 
https://prachatai.com/journal/2014/02/51839 (25 มีนาคม 2563). 

2 แนวคิดเรื่องมือที่มองไม่เห็น (Invisible hand) ของ Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ปรากฏในหนังสือชื่อ The Wealth 
of Nation (1776) มาจากความคิดพื้นฐานที่ว่า ภายใต้เสรีภาพในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและปราศจากการแทรกแซงของรัฐ มนุษย์จะตัดสินใจ
ด้วยเหตุผลเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เสมือนมีมือที่มองไม่เห็นหรือกลไกตลาดที่นําไปสู่การสร้างผลประโยชน์แก่ส่วนรวม อ่าน
เพิ่มเติมได้ใน ภราดร ปรีดาศักดิ์, (2548), “นักเศรษฐศาสตร์ที่ควรรู้จัก (Adam Smith)”, เศรษฐสาร 19,(11).  
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มองเห็นของรัฐบาลในการเช้ามาจัดการให้แก่ประชาชนในการสร้างการจัดสรรภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซึ่งในประเด็นนี้พรรคสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์เริ่มก่อรูปการต่อสู้เพ่ือชนชั้นแรงงานและมีบทบาทมาก
ในรัฐบาลที่มุ่งเน้นนโยบายการแบ่งสรรปันส่วนด้านความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย-ขวา3 
 

 
 

นอกจากแนวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้ว ยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่น การเกิดสหภาพยุโรปที่ได้นําไปสู่
การกําหนดสกุลเงินเดียว ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงมาตรการต่าง ๆ ด้านกฎหมาย
แรงงาน อย่างไรก็ดี ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกยังได้นําไปสู่การลดสวัสดิการประเด็นเหล่านี้ได้
เกิดปฏิกิริยาโต้กลับหลายประการในช่วงศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยนภาวะเศรษฐกิจตกต่ํานําไปสู่
การปรับลดเงินบํานาญ ซึ่งยังได้คืบคลานไปสู่มาตรการประหยัดเงินงบประมาณต่าง ๆ ซึ่งนําไปสู่การสร้างข้อ
ถกเถียงที่แบ่งพรรคการเมืองออกเป็นฝ่ายซ้ายกับขวาตามแนวทางนโยบายและข้อเรียกร้องต่าง  ๆ  เป็นต้น 
นอกจากนี้ข้อถกเถียงในด้านการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ เป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนในการดําเนินแนวทาง
นโยบายของพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน ดังเช่นในประเทศนิวซีแลนด์ พรรคแรงงานสนับสนุนให้มีการเพ่ิม
ค่าแรงขั้นต่ํา ในขณะที่พรรคแห่งชาติเสนอให้มีการงดเว้นภาษี เป็นต้น 
 

กล่าวได้ว่า ความแตกต่างระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวายังคงอยู่อย่างต่อเนื่องในการแข่งขันทาง
การเมืองปัจจุบัน จากการสํารวจอย่างผิวเผินในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในโลกปัจจุบัน สามารถ
เห็นได้ว่าพรรคการเมืองที่ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจจะเป็นกลุ่มฝ่ายขวา ในขณะที่พรรคการเมืองที่ให้การ

                                                 
3 David McCandless & Stefanie Posavec, 2010, “Left vs. Right (US)”, Retrieved from URL https://www.information 

isbeautifu .net/ visualizations/left-vs-right-us/ (20 March 2020). 

https://www.information/
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สนับสนุนสหภาพแรงงานจะเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายตามการแบ่งแยกที่ได้กล่าวมา นอกจากนี้แล้ว วาระหรือประเด็น
สาธารณะที่เกิดขึ้นในช่วงหลังโลกอุตสาหกรรม เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การต่อต้านนิวเคลียร์ เช่นเดียวกับ
การเรียกร้องความเท่าเทียมกันในมิติต่างๆ การแบ่งแยกเป็นซ้าย-ขวาก็ยังคงเป็นลักษณะในการนําเสนอ
ทางเลือกทางนโยบายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแม้จะมีชื่อเรียกพรรคการเมืองแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น 
พรรคคอมมิวนิสต์ พรรคสังคมนิยม พรรคอนุรักษ์นิยม พรรคเกษตรกรและพรรคก้าวหน้า เป็นต้น  
 
ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างพรรคการเมืองและลักษณะของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ
นิวซีแลนด์ 
 

 
สาระสังเขปนักคิดที่ 3.1 ประวัติและผลงานของ Alex Tan  

 
 

3.2 การศึกษาพรรคการเมืองตามระบอบการเมือง  

 
 หากเราลองสํารวจระบบการเมืองในโลกปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีพรรคการเมืองอยู่ในทุกระบอบไม่ว่าจะ
เป็นประชาธิปไตยหรืออํานาจนิยม  พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบที่ระบอบการเมืองเหล่านั้นมีอยู่
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ อาจไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําความเข้าใจได้ว่าเหตุใดพรรคการเมืองจึงดํารงอยู่ได้ในประเทศ
ประชาธิปไตย กรณีตัวอย่างสหรัฐอเมริกา พรรคการเมืองดํารงอยู่ตั้งแต่การก่อตั้งพรรคสหพันธ์รัฐนิยม 
(Federalist Party) โดย อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน (Alexander Hamilton) ส่วนในสหราชอาณาจักรนั้น การ
ก่อตั้งพรรคอนุรักษ์นิยมถูกมองย้อนไปถึงปี ค.ศ.1832 ในขณะที่ประเทศในยุโรปและประเทศประชาธิปไตย
ใหม่จํานวนมากมีลักษณะของระบบหลายพรรค ตารางที่ 3.1 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในประเทศที่

Alex Tan ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์  
ผลงานวิชาการของเขาเน้นที่การศึกษาเรื่องพรรคการเมืองและการเลอืกตั้ง เศรษฐศาสตร์การเมือง 
รวมทั้งประเด็นทางการเมืองและการต่างประเทศในเอเชีย อาทิ Members, organization and 
performance: an empirical analysis of the impact of party membership size (2000) 
และ Tipping the Scale: PRC’s Military Modernization and Cross-Taiwan Straits 
Relations (2014) เป็นต้น เขายังทํางานในฐานะกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการช้ันนํา เช่น 
Electoral Studies, Political Behavior, Asian Survey, Journal of Asian Security และ 
International Affairs เป็นต้น
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ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ยังมีพรรคการเมือง ดังเช่นกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองที่จด
ทะเบียนจัดตั้งมากกว่า 1 พรรค แต่มีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นที่มีอํานาจครอบงําและมีอิทธิพลเหนือ
พรรคการเมืองอ่ืนๆ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลไกหลักของรัฐ 
 
ตารางท่ี 3.1  ตัวอย่างพรรคการเมืองในประเทศระบอบต่าง ๆ  
 

อ านาจนิยม  
จีน Chinese Communist Party 

China Democratic League 
China Peasants and Workers Democratic Party 
China Democracy Party 

เกาหลีเหนือ Worker’s Party of Korea 
ประชาธิปไตยใหม่ 
เม็กซิโก National Action Party (PAN) 

Institutional Revolutionary Party (PRI) 
Party of the Democratic Revolution (PRD) 

ไต้หวัน Democratic Progressive Party 
Kuomintang (Nationalist) 
People’s First Party 
Taiwan Solidarity Union 

ประชาธิปไตยอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
ฝรั่งเศส Socialist Party  

Communist Party  
Union for French Democracy  
Union for a Popular Movement  
National Front 

เยอรมนี  Christian Democratic Union 
Greens 
Free Democrats 
Social Democratic Party 

สหรัฐอเมริกา Republicans 
Democrats 
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 ทั้งนี้ นักวิชาการด้านพรรคการเมืองมักแบ่งทฤษฎีออกเป็น 2 กลุ่มในการอธิบายว่าเหตุใดพรรค
การเมืองจึงกลายเป็นเรื่องพ้ืนฐานในโลกปัจจุบัน กลุ่มแรก คือ ทฤษฎีการแพร่กระจาย (contagion theory)4 
และทฤษฎีโครงสร้าง (functional theory)  ซึ่งทฤษฎีการแพร่กระจายอธิบายว่าเงื่อนไขสําคัญมาจากการ
แพร่กระจายขององค์กร เช่นเดียวกับตัวแบบจําลองนิเวศวิทยาประชากรในการศึกษาองค์กรที่มีความ
สลับซับซ้อนและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งนี้ภายใต้ทฤษฎีการแพร่กระจาย ยังแบ่งออกเป็นทฤษฎีการเลียนแบบ 
(copycat theory) และ ทฤษฎีการบีบบังคับ (coercion theory) โดยทฤษฎีการเลียนแบบนั้นอ้างว่า การ
แพร่กระจายของพรรคการเมืองนั้นเป็นผลมาจากการเอาอย่างและเกิดการแพร่หลายออกไป โดยระบบ
การเมืองใดที่เกิดขึ้นก่อนและได้รับความสําเร็จจะเป็นตัวอย่างและถูกนําไปเลียนแบบ ในขณะที่ทฤษฎีการบีบ
บังคับเชื่อว่าการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองเป็นผลจากการถูกบังคับให้สถาปนาขึ้นโดยพลังหรืออํานาจบังคับ
ภายนอก ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหราชอาณาจักรถูกกดดันให้เอกราชแก่อาณา
นิคม ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขของรัฐบาลอังกฤษก็คือประเทศเหล่านี้จะต้องจัดตั้งพรรคการเมืองและรัฐบาล
ประชาธิปไตยขึ้น ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ ในขณะที่หลายประเทศในกลุ่มนี้เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งพรรค
การเมืองจํานวน 2 พรรคหรือมากกว่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นการใช้ระบบพรรคเดียวหลังจาก
ได้รับเอกราช 
 

ตารางท่ี 3.2  ตัวอย่างพรรคการเมืองในประเทศอดีตอาณานิคมของอังกฤษ 
เคนยา Kenyan African National Union (1960) 
อูกันดา Uganda People’s Congress (1955) 
แซมเบีย Zambian African National Congress (1958 และถูกยุบในปี 1959) 

United National Independence Party (1959) 
แทนซาเนีย (1954) Tanganyika African National Union/ Chama Cha Mapinduzi 
 
 อย่างไรก็ดี ทฤษฎีข้างต้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการตอบคําถามว่า “เหตุใดประชาธิปไตยจึงต้องมีพรรค
การเมือง?” หนึ่งในคําอธิบายที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก คือ คําอธิบายตามแนวทางโครงสร้างที่มองว่าพรรค
การเมืองปฎิบัติการเพ่ือตอบสนองระบบการเมือง (political system) กล่าวคือ ในฐานะที่ระบบการเมือง
เติบโตและขยายตัวออกไป พรรคการเมืองจึงเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่เกิดขึ้นเพ่ือปฏิบัติติหน้าที่ต่าง ๆ ทาง
การเมือง ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา การเติบโตของพรรคการเมืองเกี่ยวข้องอย่างมากต่อข้อถกเถียงที่อยู่ราย
ล้อมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงสิทธิในการเลือกตั้ง และด้วยจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้นของผู้มีสิทธิ

                                                 
4 ตัวอย่างการศึกษาที่นําทฤษฎีนี้มาเป็นข้อถกเถียงหลักในการอภิปราย ได้แก่ Tania Verge & Meryl Kenny,(2013),“Contagion 

Theory Revisited: When Do Political Parties Compete on Women's Representation?”, The 3rd Annual General Conference of 
the European Political Science Association 20-22 June 2013 Barcelona, Parlament de Catalunya แ ล ะ  Laron K. Williams &  
Guy D. Whitten,(2015),“Don't Stand So Close to Me: Spatial Contagion Effects and Party Competition”, American Journal of 
Political Science 59, (2): 309-325. 
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ลงคะแนนเสียง ความหลากหลายของกลุ่มผลประโยชน์ที่นําไปสู่การจัดตั้งองค์กรที่รองรับการเลือกตั้งใน
ตําแหน่งทางการเมืองนั้นๆ ทั้งนี้ ในด้านของการเลือกตั้งองค์ประกอบและลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักมีความ
แตกต่างกันไปตามระบอบการเมืองนั้นๆ ดังตารางที่ 3.3  
 
ตารางที่ 3.3 เงื่อนไขและลักษณะของการเลือกตั้งในระบอบการเมือง 5 
การเลือกตั้ง √ x อํานาจนิยมแบบปิด เช่น จีน ซาอุดิอาระเบีย 

การแข่งขันในการเลือกตั้ง √ x อํานาจนิยมแบบครอบงํา เช่น ตูนีเซีย อุเบกิสฐาน 

การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและยุติธรรม √ x อํานาจนิยมแบบแข่งขัน เช่น ซิมบักเว มาเลเซีย 
เสรีภาพ พหุนิยม และหลักนิติรัฐ √ x 

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม เช่น สวีเดน สหรฐัอเมริกา 
 

หมายเหตุ การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติเพ่ือเลือกผู้นําฝ่ายบริหารโดยตรง หรือเพ่ือเลือกสมาชิกรัฐสภาที่เข้าไป
ทําหน้าที่เลือกผู้นําของฝ่ายบริหาร 
 
กล่องข้อความที่ 3.1 Pasokification 
 
 
13.3 การศึกษาพรรคการเมืองด้วยลักษณะของการเป็นปรปักษ์  
 
 
 

3.3 การศึกษาพรรคการเมืองตามระดับการเป็นปรปักษ์  

 
 นอกเหนือจากศึกษาพรรคการเมืองโดยเน้นที่การจําแนกระบบพรรคการเมืองตามจํานวนพรรคที่มี
การแข่งขันแล้ว อาเรน ลิจภาต (Arend Lijphart) เสนอว่าการใช้ระดับการเป็นปรปักษ์ (antagonism)6 ที่
แสดงให้เห็นทั้งการแข่งขันและขัดแย้งจะทําให้เข้าใจการศึกษาระบบพรรคการเมืองและพลวัตรของพรรค
การเมืองได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสําคัญกับการผลผลิตทางประวัติศาสตร์ที่ยังดํารงอยู่ใน
สังคมที่นักรัฐศาสตร์มองไปที่การแบ่งแยก (cleavages) ซึ่งในสังคมตะวันตกทุกวันนี้มีการแบ่งแยกเกิดขึ้นใน

                                                 
5 ปรับจาก Adcock, Robert, and David Collier,(2001),“Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and 

Quantitative Research”, American Political Science Review 95(3) : 529–46. 
6 ดู Arend Lijphart,(1969), “Consociational Democracy”, World Politics 21,2, pp. 207-225 และ Arend Lijphart, 

(1999),Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries, (New Haven, CT : Yale 
University Press). 

Pasokification หมายถึง กระบวนการที่พรรคการเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยเสื่อมความนิยมลงไปในยุโรปและอีกหลาย
ประเทศตะวันตกในช่วงทศวรรษ 2010 คําศัพท์นี้มาจากกรณีของพรรค PASOK (Panhellenic Socialist Movement) ซึ่ง
ถือเป็นพรรคการเมืองสําคัญของกรีซมาตั้งแต่ปี 1977 ได้รับความนิยมน้อยลงอย่างมากในการเลือกตั้งปี 2012 หลังจากกรีซ
เกิดเศรษฐกิจตกต่ํารุนแรง นําไปสู่การได้รับความนิยมของประชาชนท่ีมีต่อพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเพิ่มมากข้ึน   
 
  
 
พรรคที่ได้ประโยชน์จากการที่ PASOK เสื่อมความนิยมก็คือพรรค Syriza หรือ The Coalition of the Radical Left ซ่ึงพูดง่ายๆ ก็คือเป็นพรรค 
‘ซ้ายจัด’ นั่นเอง การเลือกตั้งในปี 2015 แสดงให้เห็นว่าคนกรีซนิยมพรรคซ้ายจัดเพิ่มมขึ้นมากอย่างที่เรียกได้วา่ถล่มทลาย จนทาํให้เกิด ‘ศัพท์ใหม่’ 
ในทางการเมือง ที่กลายเป็นศัพท์สามัญประจําบา้นไปแล้ว (แม้จะเรียกยาก) คือ Pasokification ซ่ึงมีความหมายเฉพาะ หมายถึงการที่พรรค
การเมืองแบบ ‘ซ้ายกลาง’ สูญเสียความนิยมไปให้กับพรรคการเมืองแบบ ‘ซ้ายจัด’ เช่นเด๋ียวนี้เวลานักวิเคราะห์จะวิเคราะห์กันให้เก๋ๆ ก็ต้องบอกวา่
กําลังเกิดกระบวนการ Pasokification ข้ึนกับพรรคแรงงานของอังกฤษ อะไรแบบนี้เป็นต้น 
 
Posokification นี่ มีคนวิเคราะหก์ันเยอะนะครับว่าเป็นหัวเล้ียวหวัต่อสําคัญของยุโรป (และที่จริงก็ของโลกดว้ย) เพราะมันทําให้เราตระหนักว่า ใน
เวลาที่โลกมุ่งหน้าไปสู่อนุรกัษ์นิยมขวาจดั เกิดอาการ ‘ขวาหัน’ ขึ้นนั้น ก็เกิดกระแสต้านจากอกีฝั่งหนึ่งขึ้นด้วย นั่นคือการกลายไปเป็น ‘ซ้ายจัด’ ซ่ึง
เอาเข้าจริงก็มีหลายระดับ ตั้งแต่ซ้ายจัดธรรมดาๆ กระทั่งถึงซ้ายจั๊ดจัด (คือ Ultra-Leftism) ซ่ึงจะมีอุดมการณ์และนโยบายในรายละเอียดแตกต่าง
กันไป แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อประชันขันแข่งในทางอุดมการณ์กับฝ่ายขวา 
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หลายลักษณะ อาทิ ชนชั้น ชาติพันธุ์ ศาสนา ชนบท -เมือง เสรีนิยม-อนุรักษ์นิยม และภาษา เป็นต้น ทั้งนี้
รูปแบบของการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นส่งผลต่อระดับของการเป็นปรปักษ์ภายในระบบการเมือง โดยแบ่งเป็น 3 
รูปแบบ ดังนี้    

 
ความเห็นพ้อง (Consensus)  

 ระบบพรรคการเมืองแบบเห็นพ้องกัน เป็นระบบพรรคที่พรรคการเมืองหลักไม่แยกตัวออกจากกันใน
ประเด็นสาธารณะนั้นๆ รวมทั้งยังมีระดับความเห็นพ้องต้องกันในการสร้างความร่วมมือและประนีประนอม
ระหว่างพรรคการเมือง โดยทั่วไปพรรคการเมืองเช่นนี้มีระดับความเป็นหนึ่งเดียวกันสูงในวัฒนธรรมทาง
การเมือง ซึ่งส่งผลให้นําไปสู่ระบบการแบ่งแยกที่ต่ําภายในระบบการเมือง ทั้งนี้การก้าวข้ามความแบ่งแยกทาง
สังคมมีแนวโน้มในการก้าวข้ามมากกว่าเสริมสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น รวมไปถึงมีแนวโน้มที่จะลดการสร้าง
ข้อตกลงที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งในประเด็นที่มีความสําคัญ ตัวอย่างระบบพรรคการเมืองเช่นนี้ พบได้ใน 
สหราชอาณาจักร ประเทศในกลุ่มแสกนดิเนเวียและสหพันธรัฐเยอรมัน ซึ่งพรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้มี
ประสบการณ์และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในการทํางานร่วมกันอันเป็นผลจากการเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระดับสูงทางวัฒนธรรมทางการเมือง ดังเห็นได้จากการพยายามในการก้าวข้ามการแบ่งแยกที่ดํารง
อยู่ในสังคม 
 
สาระสังเขปนักคิดที่ 3.2 ประวัติและผลงานของ Arend Lijphart  
 

 
 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 

โดยพ้ืนฐานแล้ว ระบบการเมืองที่มีการแตกแยกอย่างมากและพรรคการเมืองหลักต่างไม่มีประเด็น
ร่วมกันและเป็นปรปักษ์กันอย่างมาก ในระบบพรรคการเมืองเช่นนี้ ความแตกแยกของระบบพรรคการเมืองมี
แนวโน้มที่เสริมสร้างการแบ่งแยกมากกว่าก้าวข้ามความแตกต่างดังเช่นในระบบพรรคแบบความร่วมมือ 
บ่อยครั้งที่พรรคการเมืองเช่นนี้สามารถนําเสนอโดยการกระจายตัวแบบสองฐานนิยม (Bimodal distribution) 
ของผู้เลือกตั้งในพ้ืนที่ที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ต่างอยู่ในด้านที่ตรงข้ามกัน ซึ่งมักจะกระตุ้นให้เกิดการ
กระจายตัวของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าที่จะแก้ไขผลกระทบของความแตกแยกที่มีอยู่ ดังที่เกิดขึ้นในความ

Arend Lijphart นักรัฐศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนดท์ี่มีความเช่ียวชาญในสาขาการเมือง
เปรียบเทียบ การเลือกตั้งและระบบการลงคะแนนเสยีง รวมไปถึงประเด็นเรือ่งเชื้อชาติ
และการเมือง หนึ่งในผลงานท่ีสําคัญของเขาคือการศึกษาความแตกตา่งระหว่าง
ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากและแบบฉันทามต ิตัวอย่างผลงานของเขา เช่น Patterns 
of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries 
ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1999 และ 2012 เป็นต้น
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ขัดแย้งระหว่างฝ่ายซ้าย-ฝ่ายขวาซึ่งส่งผลต่อพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ต่างมีความ
เข้มแข็ง ซึ่งพบเห็นทั่วไปในลักษณะของการแบ่งแยกทางศาสนา เช่น ระหว่างฝ่ายโปแตสแตนกับฝ่ายคาทอลิค 
รวมไปถึงกรณีของฝ่ายสาธารณรัฐและฝ่ายนิยมเจ้า โดยประเด็นข้อขัดแย้งได้นําไปสู่การเกิดระบบพรรค
การเมืองแบบขัดแย้ง ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงสาธารณรัฐที่ 3 (ค.ศ . 1870 - 1940) และ 4 ( ค.ศ. 
1946- 1958) เช่นเดียวกับในอิตาลีและสาธารณรัฐไวมาร์ (ค.ศ. 1918 – 1933)7  

 
ความร่วมมือ (Consociation)  

  

 ประเทศประชาธิปไตยกับการแบ่งแยกในระดับวัฒนธรรมย่อย รวมทั้งที่มีแนวโน้มของการไม่
เคลื่อนไหวและความไม่มั่นคงที่มีการปรับตัวสู่ระบบที่มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยผู้นําของวัฒนธรรมย่อยหลักๆ 
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบพรรคแบบร่วมมือ ในทางปฏิบัติระบบพรรคการเมืองแบบนี้อาจนําไปสู่การแบ่งแยก
ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและความไร้เสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ระบบการเมืองของประเทศเหล่านี้
หลีกเลี่ยงที่นําไปสู่ความขัดแย้งเนื่องจากการสร้างความร่วมมือและการประนีประนอมเกิดขึ้นในระดับชนชั้นนํา 
ทั้งนี้ เพ่ือเป้าหมายในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้งไปสู่ระบบที่มีความร่วมมือมากขึ้น จําเป็น
จะต้องให้ความสําคัญกับเงื่อนไข 4 ประการ กล่าวคือ  
 

(1) ชนชั้นนําและประชาชนต้องตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากระบบพรรคที่มีจํานวนกระจัดกระจาย  
การปรากฏภาพของการแบ่งแยกทางสังคม เช่น การเป็นซ้าย-ขวาที่แม้จะมีการถกเถียงกันมากขึ้นภายใต้
สถานการณ์ทางการเมืองที่อาจนําไปสู่ระดับความรุนแรงมากขึ้นนั้น หากชนชั้นนําไม่สามารถจัดการกับความ
แตกแยกทางวัฒนธรรมที่ลึกล้ําได้  ผลที่ตามมาอาจเป็นหายนะต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของระบบ
การเมืองได้  
 

(2) ความรับผิดชอบของชนชั้นนําในการดํารงรักษาระบบการเมือง โดยต้องเห็นพ้องกันว่าการดํารง 
อยู่ของรัฐชาตินั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นต้องคงอยู่ ในสังคมที่แตกสลายย่อมเป็นเรื่องง่ายที่กลุ่มในสังคมจะถอน
ตัวและก่อรูปรัฐที่แตกต่างไป ตัวอย่างสําคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การล่มสลายของยูโกสลาเวียในปลาย
ทศวรรษ 1990 การกระจายตัวของพลเมืองในแง่ของชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษาและชนชั้นที่เคยร่วมมือกันผ่าน
ช่วงเวลาหลังสงครามภายใต้การนําของประธานาธิปดีโจซิป บรอซ ตีโต้ (Josef Broz Tito) นอกจากนี้ผลจาก
การพังทลายลงของกําแพงเบอร์ลินและการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ที่ส่งผลให้ให้เกิดความไม่พอใจต่อ
ความไม่มีประสิทธิภาพของผู้นํายูโกสลาฟในการจัดสรรอํานาจให้เป็นที่พอใจต่อวัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ การแยก
สหพันธรัฐยูโกสลาเวียออกเป็นส่วน ๆ จึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

                                                 
7 เป็นชื่อที่ในปัจจุบันใช้เรียกสาธารณรัฐเยอรมนีหลังจากจักรวรรดิเยอรมันถกูล้มล้างลงหลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยชื่อ

ของสาธารณรัฐนั้นตั้งตามชื่อเมือง Weimarer ซ่ึงรัฐสภาได้ประชุมกันเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่
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(3) ความสามารถของชนชั้นนําที่จะอยู่เหนือความแบ่งแยกในวัฒนธรรมย่อยและมองสถานการณ์จาก 
มุมมองของรัฐชาติ นั่นคือ ในขณะที่มีความจําเป็นในการดูแลความต้องการของเหล่าวัฒนธรรมย่อย ชนชั้นนํา
ควรตระหนักถึงการจัดสรรทรัพยากรที่กลุ่มเหล่านี้มีความพึงพอใจและตอบสนองต่อสังคมในภาพรวมด้วย 
กรณีตัวอย่างในประเทศเบลเยี่ยม การสอนในโรงเรียนที่มีการใช้ภาษาหลากหลายได้รับความสําคัญมากกว่า
การกําหนดให้มีการเรียนการสอนภายใต้ภาษากลางเพียงภาษาเดียว ชนชั้นนําต้องให้ความสนใจต่อการ
มองเห็นประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มสามารถเลือกการสอนโดยใช้ภาษาของตนในแต่ละพ้ืนที่ ดังเช่นที่สมาพันธรั ฐ
สวิสที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความหลากหลายในด้านภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาเยอรมัน 
 

(4) ความสามารถของชนชั้นนําในการปรับการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของวัฒนธรรมย่อย ซึ่งชนชั้นนําสามารถออกแบบการจัดการเชิงสถาบันที่เหมาะสมซึ่งสามารถปกป้องความ
ต้องการของวัฒนธรรมย่อยโดยปราศจากการประนีประนอม ทั้งนี้ หนึ่งในการจัดการเชิงสถาบันที่สามารถสร้าง
การเป็นตัวแทนได้มากยิ่งขึ้นก็คือการใช้ระบบสัดส่วนในระบบการเลือกตั้ง เช่น การจัดให้ตัวแทน ในแต่ละ
วัฒนธรรมย่อยเพ่ือให้มีที่นั่งในรัฐสภา เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ระบบการเลือกตั้งยังนําไปสู่การก่อตัวของ
รัฐบาลผสมที่มาจากพรรคการเมืองหลายพรรคไม่มาจะมาจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตาม 
ซึ่งพรรคการเมืองเหล่านี้ต่างมีบทบาทในการดําเนินนโยบายสาธารณะ เช่น เดียวกับทางเลือกอ่ืนๆ ที่มี
ความสําคัญภายใต้ระบบความร่วมมือ นั่นคือ การปรากฏขึ้นของรัฐบาลผสมของพรรคขนาดใหญ่เกิดขึ้นเพ่ือ
เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ลงรอยกัน 
 

อย่างไรก็ดี การพิจารณาโดยใช้ทั้งรูปแบบของระบบพรรคการเมืองตามระดับการแข่งขันและการเป็น
ปรปักษ์เป็นหัวข้อที่ได้รับการถกเถียงมาเป็นเวลานาน ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอย่างของประเทศที่ได้รับ
การศึกษาในการจําแนกด้วยเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย ซึ่งกรณีของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
มองเห็นถึงระบบสองพรรคแบบยินยอม ในขณะที่ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นหลังสงครามในอิรักและพัฒนาการของ
สงครามการต่อต้านการก่อการร้ายหลังเหตุการณ์  11 กันยายน ค.ศ. 2001 นําไปสู่ข้อพิจารณาว่าสหรัฐ 
อเมริกามีแนวโน้มไปสู่ระบบพรรคการเมืองที่มีความขัดแย้งกันมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะนําไปสู่การ
แบ่งแยกทางการเมืองที่มีนัยสําคัญ เนื่องจากคนอเมริกันส่วนใหญ่มองตนเองในฐานะชนชั้นกลางและคน
จํานวนมากมีทัศนะทางการเมืองแบบเป็นกลาง ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่แม้จะได้รับการพูดถึงในการเมือง
อเมริกันแต่ก็ยังมีทัศนะที่ไม่สุดโต่งไปทางใดมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในโลก ซึ่งการสํารวจ
ข้อมูลผู้นําพรรคเดโมแครตและรีพับบริกันต่างก็มีลักษณะคล้ายกัน ก็คือ การมีพ้ืนฐานการศึกษาและอาชีพที่ดี 
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ตารางท่ี 3.4 ตัวอย่างของประเทศตามรูปแบบของระบบพรรคการเมืองตามระดับการแข่งขันและการเป็น
ปรปักษ์8 

ระดับการแข่งขัน 
 
ลักษณะการเป็นปรปักษ์ 

ระบบสองพรรค ระบบหลายพรรค 

ความเห็นพ้อง (Consensual Mode) สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เยอรมันนี 

ความขัดแย้ง (Conflictual Mode) ออสเตรีย (1918-1934) ฝรั่งเศส (สาธารณรัฐที่ 3-4) 
สาธารณรัฐไวมาร์ อิตาลี 

ความร่วมมือ (Consoiational Mode) ออสเตรีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 

  
ด้านระบบหลายพรรคที่มีความร่วมมือนั้น ประเทศในกลุ่มแสกนดิเนเวียเป็นตัวอย่างที่ดีของการ

อันหนึ่งอันเดียวกันของวัฒนธรรมทางการเมืองและการก้าวข้ามเรื่องการแบ่งแยกต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ทั้ง
ประเทศเดนมาร์ค ฟินแลนด์ นอร์เวย์และสวีเดนนั้น ระดับของความเห็นพ้องต้องกันทางการเมืองยังคงมีอยู่
เนื่องจากชนชั้นนําทางการเมืองในประเทศเหล่านี้ให้การสนับสนุนตามแนวทางของรัฐสวัสดิการ ส่งผลให้
การเมืองและระบบพรรคการเมืองในประเทศกลุ่มนี้มีแนวโน้มเป็นกลุ่มซ้ายกลางมากกว่าประเทศอ่ืนๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือแม้แต่สหราชอาณาจักร โดยที่ประเทศในกลุ่มแสกนดิเนเวียนั้น การ
ครองอํานาจนําเป็นเวลานานของพรรคฝ่ายซ้ายอย่างพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นผลให้แนวโน้มของผู้
ลงคะแนนเสียงเป็นในแนวทางซ้ายกลาง ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาเน้นนําเสนอแนวทางแบบเป็นกลาง
หรือโน้มเอียงไปทางขวาเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคกรเมืองอ่ืนๆ ในโลก 
 
ค าถามท้ายบทที่ 3 
(1) จงอธิบายลักษณะสําคัญของการศึกษาพรรคการเมืองตามการแบ่งแยกตามอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ
การเมือง 
(2) จงอธิบายลักษณะสําคัญของระบบพรรคการเมืองตามระดับการเป็นปรปักษ์  
 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
Fabio Wolkenstein.(2019). “Party Reforms and Electoral Systems: Proportional  
 Representation is More Hospitable to Internal Democratisation”. Representation.  
 57 (3): 313-328. 
 

                                                 
8 Alex Tan,(2013), Comparing the Politics of Nations, (Canterbury, NZ: Pearson Education), p.179. 
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วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจ าแนกระบบพรรคการเมืองรูปแบบต่างๆ 

(2) เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของระบบพรรคการเมือง

แต่ละรูปแบบได ้

 

บทที่ 4  

ระบบพรรคการเมือง 

  

po01 
[Type the company name] 

บทท่ี 1  

บทนี้เริ่มต้นจากการอธิบายถึงความหมายและเกณฑ์การจ าแนกระบบพรรคการเมือง 

ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคเหล่านั้น ตลอดจนระบบเลือกตั้งและรวมไปถึง

ลักษณะความคงทนในความสนับสนุนที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีต่อพรรคนั้น ๆ ต่อมาในส่วนที่สอง

อธิบายเรื่องรูปแบบการจ าแนกระบบพรรคการเมืองตามการจ าแนกในลักษณะต่าง ๆ  ในส่วนที่

สามของบทนี้อธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นจากระบบพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการเป็นตัวแทน

และการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชน  รวมทั้งโครงสร้างทางการเมืองและเสถียรภาพของ

รัฐบาล 
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4.1 ความหมายและเกณฑ์การจ าแนกระบบพรรคการเมือง  

  
ระบบพรรคการเมือง หมายถึง ชุดของบรรดาพรรคที่มีนัยส าคัญในประเทศ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พรรคเหล่านั้น ระบบเลือกตั้ง และอาจรวมไปถึงลักษณะความคงทนในความสนับสนุนที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี
ต่อพรรคนั้น ๆ 1 โดยการศึกษาเกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง เป็นการสร้างเกณฑ์เรื่องจ านวนของพรรค
การเมือง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงลักษณะ การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มหรือ พรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศ
นั้น ๆ ว่ามีอิทธิพลหรือความส าคัญในการผลักดันนโยบายหรือทิศทางในการบริหารประเทศอย่างไร ซึ่งการที่
ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีจ านวนพรรคการเมืองหรือระบบพรรคการเมืองเช่นใด ย่อมส่งผลต่อระบบ
การเมืองของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากพรรคการเมืองเชื่อมโยงกับ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผู้น า อันส่งผลต่อ
โครงสร้างอ านาจหรือสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ โดยการศึกษาระบบพรรคการเมืองจะท าให้วิเคราะห์ได้ถึง
บทบาท หน้าที่ ตลอดจนอิทธิพลและพฤติกรรมที่มีต่อระบบการเมืองในประเทศนั้นได้อย่างดียิ่งขึ้น ซึ่งเกณฑ์
ในการจ าแนกระบบพรรคต่าง ๆ2  พิจารณาได้ ดังนี้  
 
 (1) จ านวนพรรคการเมืองในระบบหรือพรรคการเมืองที่แท้จริงและจ านวนพรรคที่มีนัยส าคัญ 

กล่าวคือ แม้ว่าในประเทศเสรีประชาธิปไตยโดยทั่วไปจะมีการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นพรรคการเมืองจ านวนมากก็

ตาม แต่เกณฑ์การจ าแนกเป็นระบบพรรคนั้นจะพิจารณาถึงพรรคที่มีโอกาสจัดตั้งเป็นรัฐบาล  ซึ่งอาจส่งผลให้

ในบางครั้งภายใต้ระบบสองพรรคอาจมีหลายพรรคการเมืองได้ 

 (2) พลวัตการแข่งขันของพรรคการเมือง โดยพิจารณาว่าในระบอบการเมืองนั้นเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันหรือไม่ให้มีการแข่งขันเพียงใด รวมไปถึงการวิเคราะห์ถึงลักษณะ ความเข้มข้นในการแข่งขันของระบบ
การเมือง การแข่งขันที่พรรคการเมืองเข้าสู่ศูนย์กลาง (centripetal) ถือเป็นความพยายามช่วงชิงคะแนนเสียง
จากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองแบบสายกลาง เป็นรูปแบบที่พบมากในระบบพรรค
การเมืองแบบสองพรรคและการแข่งขันระหว่างพรรคอุดมการณ์เสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม ในทางตรงกันข้าม
การแข่งขันท่ีเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางเพ่ือแสวงหาฐานเสียงจากกลุ่มอุดมการณ์ซ้ายหรือขวามักจะพบมากใน
ระบบพรรคการเมืองหลายพรรคที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองขนาดเล็กแข่งขันกันในสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย จึงส่งผลให้พรรคการเมืองจ าเป็นต้องแสดงจุดยืนทางอุดมการณ์ที่ชัดเจนเพ่ือรวบรวมคะแนนเสียง
จากกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 

                                                           
1 พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. ,(2544), ,ประชาธิปไตย แบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 

หน้า  156. 
2 วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ์,(2544)พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์,(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง),หน้า 133-134 และ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, (2553),การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ,(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), หน้า 142-143. 
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 (3) ความแตกแยกเป็นฝักฝ่ายและความร่วมมือระหว่างพรรคการเมือง กล่าวคือ  การพิจารณาให้
ความส าคัญต่อการเกาะกลุ่มหรือการกระจัดกระจายของพรรคการเมือง หากมีความแตกแยกเป็นฝักฝ่ายสูง
มักจะมีจ านวนพรรคการเมืองในระบบที่จะมีมากตามไปด้วย   ในขณะที่หากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมสามารถเกาะ
กลุ่มและรวมตัวภายใต้พรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งก็มักจะส่งผลให้พรรคการเมืองในระบบมีจ านวนน้อยลงด้วย 
นอกจากความแตกแยกแล้วยังพิจารณาไปถึงความเข้มข้นเชิงอุดมการณ์และมีความร่วมมือกันด้วยว่ามีผลต่อ
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ว่าจะขัดแย้งกันหรือร่วมกันท างานเพียงใด ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบอบ
และระบบการเมืองด้วย โดยมักพิจารณาถึงความร่วมมือกันเสนอนโยบายร่วมต่อ ผู้ลงคะแนนเสียงและ
สืบเนื่องถึงความร่วมมือกันในรัฐสภา เป็นต้น 
 

 (4) วินัยของพรรคการเมือง กล่าวคือ แม้การรวมกันเป็นพันธมิตรกับพรรคการเมืองอ่ืน ๆ อย่าง
มั่นคงจะมีแนวโน้มท าให้ระบบหลายพรรคก้าวเข้าสู่การเป็นระบบสองพรรค  แต่ในทางตรงกันข้ามหากแต่ละ
พรรคการเมืองในระบบสองพรรคมีความอ่อนแอในเชิงโครงสร้างและไม่มีวินัยในการออกเสียงในรัฐสภาย่อม
ส่งผลต่อความเป็นเอกภาพในพรรคและเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบสองพรรคมีแนวโน้มไปสู่
การกลายเป็นระบบหลายพรรคได้   
 

(5) การกระจายความเข้มแข็ง หมายถึง การมีพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่
ที่สุดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งตลอดเวลาจนถึงขั้นเป็นพรรคที่ครอบง าการจัดตั้งรัฐบาลอย่างยาวนานหรือไม่ 
หรือมีการแข่งขันจากพรรคอ่ืน ทั้งนี้พรรคการเมืองที่สามารถแข่งขันได้รับที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวน
เท่าใด โดยจ านวนต าแหน่งที่ได้จะเป็นเกณฑ์บ่งชี้ถึงระดับความเข้มแข็งของพรรคการเมือง  

 

4.2 รูปแบบการจ าแนกระบบพรรคการเมือง    
 

4.2.1 ระบบพรรคการเมืองแบบจ าแนกตามสมาชิกพรรคและความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับ

สมาชิก 

(1) ระบบพรรคการเมืองแบบจ าแนกตามสมาชิกพรรค เป็นการจัดระบบพรรคการเมืองที่ได้รับ

ความนิยมมากพอสมควร คือ ข้อเสนอของ มูริช ดูเวอร์แยร์(Maurice Duverger) 3 ที่จ าแนกไว้ 3 ประเภท คือ 

(1.1) พรรคประเภทดั้งเดิมหรือชนชั้นน า (Traditional / Cadre /Elite Party) คือ  พรรคการเมืองที่
เกิดขึ้นจากชนชั้นน าซึ่งถือเป็นคนส่วนน้อยที่มุ่งคัดเลือกสมาชิกจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก 

                                                           
3 สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา (บรรณาธิการ), (2551),ค าและความคิดในรฐัศาสตร์ร่วม

สมัย (Concepts in contemporary political science) เล่ม 2,(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 249-250. 
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โดยไม่มุ่งหวังจ านวนสมาชิกมาก ตัวอย่างเช่น พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) และ พรรคเสรีนิยม 
(Liberal Party)ในประเทศต่าง ๆ เป็นต้น 
 

(1.2) พรรคมวลชน (Mass Party) คือ พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มี
ทรัพยากรและอ านาจการต่อรองน้อยกว่ากลุ่มชนชั้นน า และด้วยเหตุผลของการมีทรัพยากรด้านต่างๆ และทุน
ที่จ ากัด ท าให้มุ่งหาสมาชิกเป็นจ านวนมาก ซึ่งลักษณะของสมาชิกมักมีความผูกพันหรืออุดมการณ์ร่วมกันที่
เข้มข้นกว่าพรรคประเภทชนชั้นน า ตัวอย่างเช่น พรรคคอมมิวนิสต์ (Communist Party) และพรรคฟาสซิสต์ 
(Fascist Party) ในประเทศต่าง ๆ  
 

(1.3) พรรคระหว่างกลาง (Intermediate-Type Party) คือ พรรคการเมืองที่มีลักษณะผสมผสานกัน

ระหว่างพรรคประเภทดั้งเดิมและพรรคมวลชน ตัวอย่างเช่น พรรคแรงงาน (Labour Party) พรรคคริสเตียนเด

โมแครต (Christian Democratic Party) ในประเทศต่าง ๆ  

ทั้งนี้ ดูเวอร์แยร์เชื่อว่า ในที่สุดแล้วพรรคของชนชั้นน าจะต้องยอมจ านนให้แก่พรรคมวลชน เนื่องจาก

โครงสร้างพรรคที่อ่อนแอกว่า ทั้งยังมีจ านวนสมาชิกน้อยและขาดอุดมการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้แล้วพรรค

มวลชนในความหมายของเขาแม้จะเน้นที่พรรคจะต้องมีสมาชิกจ านวนมาก แต่สมาชิกพรรคจะต้องมี

คุณลักษณะ สถานภาพทางสังคมหรืออัตลักษณ์ บางประการร่วมกัน ซึ่งการท างานของพรรคที่อยู่บนฐานของ

การมีวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ร่วมกันได้น าไปสู่แนวทางท่ีเน้นการระดมแรงงาน(labor-intensive) มากกว่า

การระดมทุน(capital intensive) โดยที่แหล่งทุนส าคัญที่สุดอยู่ที่การจ่ายค่าบ ารุงพรรคของสมาชิกพรรคทุก

คน ทั้งยังเน้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้น าพรรคเป็น

แบบล่างสู่บน (bottom-up) ที่ผู้น าพรรคจะต้องรับผิดชอบและตัดสินใจตามมติของพรรค 

(2) ระบบพรรคการเมืองจ าแนกตามระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค แนวคิดนี้เสนอโดย เคย์ 
ลอว์สัน (Kay Lawson) 4  ศาสตราจารย์หญิงชาวอเมริกัน ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ไว้ 6 ประเภท
ได้แก่  

(2.1) พรรคคณะกรรมการ (committee party) คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกมีส่วนร่วมในพรรคน้อย
แต่มีการกระจายอ านาจสูง 

(2 .2) พรรคศาสนา (convocation party) คือ พรรคการเมืองที่ สมาชิกมีส่วนร่วมในพรรค          
ปานกลางและมีการกระจายอ านาจสูง  

(2.3) พรรคสมาคม (club party) คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกมีส่วนร่วมในพรรคสูงและมีการกระจาย
อ านาจสูง  

                                                           
4 วิสุทธิ์ โพธิแท่น, (2550),แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 146-147. 
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(2.4) พรรคชนชั้นน า (cadre party) คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกมีส่วนร่วมในพรรคน้อยและ         
รวมอ านาจสูง  

(2.5) พรรคที่มีองค์การน าทางการเมืองเป็นกองหน้า (vanguard party)5 คือ  พรรคการเมืองที่
สมาชิกมีส่วนร่วมในพรรคปานกลางแต่รวมอ านาจสูง เช่น พรรคคอมมิวนิสต์  

(2.6) พรรคมวลชน (mass party) พรรคที่สมาชิกมีส่วนร่วมในพรรคสูงแต่รวมอ านาจสูงเช่นเดียวกัน  
 

 

4.2.2 ระบบพรรคการเมืองแบบนับจ านวนพรรค  

1) การนับจ านวนพรรคที่โดดเด่น 

 แบบที่ 1  เป็นการจัดระบบพรรคการเมืองที่เน้นจ านวนพรรคที่โดดเด่นโดยได้รับเลือกตั้งติดต่อกัน

ยาวนาน ตามแนวคิดของ มูริช ดูเวอร์แยร์(Maurice Duverger)6 ซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายมากที่สุด โดยจัด

ออกเป็น  

 ระบบพรรคเดียว (one-party or single party system) หมายถึง การมีเพียงพรรคการเมืองเดียว

หรือมีพรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวที่มีอ านาจครอบง าพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งไม่สามารถกระท าการขัด

หรือแย้งใด ๆ ต่อพรรคการเมืองหลักพรรคเดียวนั้นได้ ตัวอย่างเช่น พรรคคอมมิวนิสต์ในจีนและรัสเซีย หรือ 

พรรคฟาสซิสต์ในอิตาลี เป็นต้น  

ระบบสองพรรค (two-party or bi-party system) หมายถึง การมีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคหรือ

อยู่เป็นกลุ่มพันธมิตรถาวรสองฝ่ายที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพได้รับเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในการจัดตั้ง

รัฐบาลเอง  ในขณะเดียวกันประเทศนั้น ๆ อาจมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ แต่พรรคเหล่านั้นไม่มีศักยภาพเหนือสอง

พรรคใหญ่นั้นได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบสองพรรคในสหรัฐอเมริกาภายใต้การแข่งขันระหว่างพรรค         

เดโมแครตและรีพับบลิกัน และตัวอย่างในประเทศอังกฤษที่มีพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน ทั้งนี้

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นได้ในระบบสองพรรค ก็คือ การเกิดขึ้นของพรรคทางเลือกที่สาม 

(Third Party)7  

                                                           
5 มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองปฏิวัติ ที่ถือว่าตนเองเป็นกองหน้าในการน าชนชั้นแรงงานให้ปฏิวัติโค่นล้มชนชั้นผู้ปกครอง เพื่อสถาปนา

รัฐส าหรับแรงงาน อ้างใน วิทยากร เชียงกูล, (2545),อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่,(กรุงเทพฯ:สายธาร), หน้า 245. 
6 วิสุทธิ ์โพธิแท่น,อา้งแล้ว หน้า 147-148.  
7 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “3rd Party Australia”, Retrieved from URL http://3rdparty.org/default.aspx (20 September 

2020).  
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ระบบหลายพรรค (multi-party system)  หมายถึง การมีพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรค แต่ไม่มี

พรรคใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยจ านวนที่นั่งซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยพรรคของตนเองทั้งหมด แต่ต้องใช้

การรวบรวมเสียงหรือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้เสียงข้างมากในการ

จัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค (coalition government)  

ภาพที่ 4.1  แสดงผลการเลือกตั้งท่ัวไปของประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง ค.ศ.1991-20208 

 

ในประเด็นระบบหลายพรรคการเมืองนั้น เจมส์ แดนซิเจอร์ (James Danziger) 9 นักวิชาการด้าน

รัฐศาสตร์ชาวอเมริกันยังได้จ าแนกออกเป็น 2 แบบคือ  

(1) ระบบหลายพรรคที่ด าเนินงานได้ (working multiparty systems) ในระบบนี้จะมีพรรคการเมือง

ที่มีความแตกต่างกันเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลผสมและพรรคต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรัฐบาลต่างก็เต็มใจให้ความร่วมมือใน

การปกครองร่วมกัน จึงท าให้รัฐบาลบริหารงานได้ 

(2) ระบบหลายพรรคที่ไม่มั่นคง (unstable multiparty systems) ระบบหลายพรรคมักสร้างให้เกิด

ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ภายในรัฐบาลผสม อันอาจน ามาสู่การถอนพรรคการเมืองบาง

พรรคหรือพรรคการเมืองนั้นอาจถอนตัวจากการร่วมเป็นพรรครัฐบาลซึ่งจะน าไปสู่วิกฤตทางเสถียรภาพของ
                                                           

8 “Singapore election results give PAP supermajority as rivals rise”, Retrieved from URL https://asia.nikkei. 
com/Politics/Singapore-election/Singapore-election-results-give-PAP-supermajority-as-rivals-rise (20 September 2020). 

9 อ้างใน เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, (2549),เอกสารค าสอนวิชา 2400101 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์,(กรุงเทพฯ:ภาควิชาการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, หน้า 42. 

https://asia/


 
 

50 

รัฐบาล โดยสภาพการณ์ของรัฐบาลเช่นนี้มักน าไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีหรือการประกาศยุบสภา 

ในขณะที่ระบบประธานาธิบดีมีแนวโน้มจะน าไปสู่ภาวะอัมพาตทางการเมือง (immobilize) 

ภาพที่ 4.2 แสดงภาพการ์ตูนล้อเลียนการแข่งขันระหว่าง Democrat Party และ Republican Party 

หรือ ระบบสองพรรคของสหรัฐอเมริกา10 

           

ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว (one dominant-party system หรือ predominant-party system) 

หมายถึง การมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดเพียงพรรคเดียว

ติดต่อกันหลายสมัย ซึ่งในบรรดาพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ไม่มีพรรคใดสามารถเอาชนะหรือแข่งขันได้ ดังตัวอย่างที่

เคยเกิดขึ้นกับพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party :LDP) ประเทศญี่ปุ่นที่เคยเป็นรัฐบาล

พรรคเดียวติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 30 ปี และพรรคคองเกรส (Congress Party) ประเทศอินเดีย ที่เป็น

รัฐบาลพรรคเดียวติดต่อกันมากกว่า 20 ปี เป็นต้น ทั้งนี้พรรคการเมืองในระบบนี้เมื่อเกิดภาวะที่พรรคเด่น

พรรคเดียวมีความอ่อนแอลงจะมีแนวโน้มไปสู่ระบบหลายพรรคที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด

ในรัฐสภาได้ 

แบบที่ 2 เป็นการจัดระบบพรรคการเมืองที่เน้นจ านวนพรรคที่โดดเด่นแบบจ าแนกละเอียดยิ่งขึ้น 

ตามแนวคิดของ จิออวานี่ ซาโทริ (Giovanni Sartori)   นักรัฐศาสตร์ชาวอิตาลี สังเคราะห์จากรูปแบบที่

เกิดข้ึนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งซาโทริได้ให้ความส าคัญกับ “พรรคขนาดใหญ่” ที่มีศักยภาพทั้งในการเป็น

พรรคร่วมรัฐบาล (coalition potential) และการมีศักยภาพในการตรวจสอบหรือข่มขวัญรัฐบาล (blackmail 

potential) โดยแบ่งออกเป็น  7 แบบ ได้แก่  

 

                                                           
10 รูปลาเป็นสัญลักษณ์แทนพรรคเดโมแครต (Democratic / Democrat Party) ในขณะที่รูปช้างใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพรรค            

รีพับริกัน (Republican Party) และอ่านรายละเอียดเกีย่วกับการแข่งขันกันของระบบสองพรรคได้ใน “Why our two party system works”, 
Retrieved from URL http://livingtotheright.blogspot.com/ 2010/12/why-our-two-party-system-works.html (15 October 2021). 
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(1) ระบบพรรคเดียว (one party systems) เช่น ประเทศคอมมิวนิสต์ 

(2) ระบบพรรคหลักครอบง า (hegemonic party systems) หรือการมีพรรคการเมืองเดียว

ครอบครองอ านาจในการบริหารประเทศ เช่น ประเทศโปแลนด์ และ เม็กซิโก 

(3) ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว (predominant party systems) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่พรรค

เดียวที่ได้รับการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ดังเช่นกรณีของญี่ปุ่น

และอินเดีย  

(4) ระบบสองพรรค (two party systems) ซึ่ งอาจมีพรรคได้รับเลือกตั้ งมากกว่าสองพรรค            

แต่มีเพียงสองพรรคหลักเท่านั้นที่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาล ดังตัวอย่างประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย เป็นต้น 

 (5) ระบบหลายพรรคที่มีพรรคใหญ่หลายพรรค (limited/moderate pluralism party systems) 

เป็นระบบที่มีพรรคใหญ่หลายพรรคแต่ไม่เกิน 5 พรรค เช่น ประเทศเดนมาร์ค 

(6) ระบบหลายพรรคที่มีพรรคใหญ่เกิน  5 พรรคแต่ไม่เกิน 10 พรรค (extreme pluralism party 

systems) เช่น ประเทศอิตาลี 

(7) ระบบหลายพรรคที่ไม่มีพรรคใหญ่แต่เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยหลากหลาย หรือ ที่เรียกว่า                

พรรคเบี้ยหัวแตก (atomized party systems) ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน 

สาระสังเขปนักคิดที่ 4.1 ประวัติและผลงานของ Giovanni Sartori11 

 

 

                                                           
11 “Giovanni Sartori” ,Retrieved from URL http://www.giovannisartori.it/index.Php?o p tion =com_content 

&view=article&id=4&Itemid=5 (15 October 2021). 

Giovanni Sartori ศาสตราจารย์กิตติคณุ (Emeritus Professor) ทางรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลยัฟอเรนซ์ 
(University of Florence ) ประเทศอิตาลี เขาเป็นนักวิชาการที่ผลิตผลงานเป็นจ านวนมาก
ทางด้านทฤษฎีประชาธิปไตย และการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น Parties and Party 
Systems (1976) , The Theory of Democracy Revisited (1987) และ La Terra 
Scoppia (2003)
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2) การนับจ านวนพรรคที่มีการแข่งขันหรือไม่มีการแข่งขัน   

 แบบที่ 1 เป็นแนวคิดนี้น าเสนอโดย โจเซฟ ลาพาลอมปารา และ ไมรอน ไวเนอร์ (Joseph 

LaPalombara and Myron Weiner)12 ได้แก่  

 (1) ระบบพรรคที่มีการแข่งขัน (competitive party system) แบ่งออกเป็น  

 (1.1) ระบบแข่งขันที่พรรคใดพรรคหนึ่งอยู่ในอ านาจยาวนาน (hegemonic competitive party 
system) ซึ่งมีสองลักษณะ กล่าวคือ เป็นพรรคที่ยึดอุดมการณ์ (hegemonic ideological competitive 
party system) และพรรคที่มุ่งผลปฏิบัติ (hegemonic pragmatic competitive party system)  

(1.2) ระบบแข่งขันที่พรรคผลัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนมีอ านาจ ( turnover competitive party 
system) ซึ่งมีสองลักษณะเช่นกัน คือ เป็นพรรคที่ยึดอุดมการณ์ (turnover ideological competitive 
party system) และพรรคที่มุ่งผลปฏิบัติ (turnover pragmatic competitive party system) 
 

 (2) ระบบพรรคที่ไม่มีการแข่งขัน (non-competitive party system) แบ่งออกเป็น ระบบพรรค

อ านาจนิยมพรรคเดียว (one-party authoritarian system) ระบบพหุนิยม  พรรคเดียว (one-party 

pluralistic system) และระบบเบ็ดเสร็จพรรคเดียว (one-party totalitarian system) 

กล่องข้อความที่ 4.1 การสังกัดหรือไม่สังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง13  
           การใช้ระบบการเลือกตั้งที่บังคับให้ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมือง (partisan elections) เป็นการเสริมความ
เข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองให้สามารถท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ประชาชนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกได้จากการพิจารณาแนวนโยบายของพรรค ซึ่งพรรคการเมืองต่าง ๆ จะต้องให้
ความส าคัญกับการสรรหาบุคคลให้มาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคเพื่อให้ได้รับความนิยมจากประชาชน 
ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งที่ไม่ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง (nonpartisan 
elections) มีข้อดี คือ ประชาชนจะมีความเป็นอิสระในการเลือกผู้แทนของตนได้อย่างเสรีและผู้สมัครไม่ผูกพันหรือ
ตกอยู่ภายใต้นโยบายของพรรคการเมือง แต่ก็มีข้อเสีย คือ จะท าให้ลดบทบาทของพรรคการเมืองและผู้แทนที่ได้มี
ลักษณะกระจัดกระจาย ไม่มีพลังหรืออิทธิพลในการควบคุมการท างานของฝ่ายรัฐบาลได้อย่างเพียงพอ  
 

แบบที่ 2 เป็นการแนวคิดของโรเบิร์ต เอ ดาห์ล (Robert A. Dahl) 14 ที่ใช้เกณฑ์ความเข้มข้นของการ

แข่งขันระหว่างพรรคการเมืองทั้งในการแข่งขันเลือกตั้งและในรัฐสภา โดยได้จ าแนกออกเป็น 4 แบบ ได้แก่  

                                                           
12 วิสุทธิ ์โพธิแท่น,อา้งแล้ว หน้า 149-150. 
13 สมชัย ศรีสุทธยิากร,กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง การเลือกตั้งไทย (เอกสารประกอบการศึกษา มธ.122 สังคมกับการ

ปกครอง),(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2531),หน้า 19-20. 
14 สิริพรรณ นกสวน, อา้งแล้ว หน้า 247. 
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  (1) ระบบพรรคแบบแข่งขันสูง (strictly competitive) หมายถึง มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นทั้ง

ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภา ที่สมาชิกแต่ละพรรคมีความเป็นเอกภาพในพรรค

การเมืองของตนเองอย่างมาก 

 (2) ระบบพรรคแบบแข่งขันผสมร่วมมือ (co-operative competition) ดังตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาท่ี

มีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองสูงในช่วงของการเลือกตั้ง แต่เมื่อท าหน้าที่สมาชิกรัฐสภาแล้วกลับมีความ

ร่วมมือระหว่างพรรคมากเนื่องจากเอกสารของสมาชิกพรรคอยู่ในระดับต่ า รวมไปถึงกรณีของฝรั่งเศสและ

อิตาลี ที่ระบบหลายพรรคน าไปสู่การจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมและท าให้การแข่งขันที่เข้มข้นเกิดได้ยาก 

 (3) ระบบพรรคแบบช่วยเหลือผสมแข่งขัน (coalescent-competitive) ดังตัวอย่างประเทศ

ออสเตรเลียที่พรรคฝ่ายค้านมักไม่มุ่งแข่งขัน แต่ให้การช่วยเหลือพรรคเสียงข้างมาก 

(4) ระบบพรรคแบบช่วยเหลือกัน (strictly coalescent) เช่น ประเทศโคลัมเบีย ที่มีการให้ความ

ร่วมมือกันทั้งในช่วงของการเลือกตั้งและการท าหน้าที่ในรัฐสภา 

สาระสังเขปนักคิดที่ 4.2 ประวัติและผลงานของ Robert A. Dahl15 

 

 

3) การนับจ านวนพรรคที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล  

 การจ าแนกระบบพรรคการเมืองตามเกณฑ์นี้ เป็นแนวคิดของสไตน์ รอคแคน (Stein Rokkan) 16  นัก
รัฐศาสตร์ชาวนอร์เวย์ ที่ได้จัดแบ่งระบบพรรคการเมืองโดยเน้นศึกษาประเทศท่ีมีระบบหลายพรรคในยุโรป ซึ่ง
รอคเคนให้ความส าคัญกับโอกาสที่พรรคการเมืองใหญ่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียว โดย

                                                           
15 “Robert A. Dahl”, Retrieved from URL http://politicalscience.yale.edu/people/robert-dahl (15 June 2021). 
16 เร่ืองเดียวกัน หนา้ 140. 

Robert A. Dahl (1915-2014)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลยัเยล(Yale University) เคยเป็นอดีต
ประธานสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน แนวคิดส าคัญของเขาคือ "Polyarchy" หรือ 
พหุอ านาจ โดยมีผลงานท่ีมีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก 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) เป็นต้น
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ประเมินควบคู่กับระดับความแตกแยกเป็นกลุ่มและความเข้มแข็งของพรรคการเมืองขนาดเล็ก เกณฑ์ดังกล่าว
จ าแนกพรรคการเมืองออกได้เป็น 3 แบบ กล่าวคือ  
 (1) ระบบที่พรรคใหญ่สองพรรคแข่งขันกันจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคที่สามซึ่งเป็นพรรคขนาดเล็กต่อสู้
ด้วย เช่น ประเทศอังกฤษและเยอรมัน  
 

 (2) ระบบที่พรรคการเมืองหลักหนึ่งพรรคแข่งขันกับพรรคการเมืองขนาดเล็กจ านวน 3-4 พรรค ที่อาจ
เป็นพันธมิตรร่วมกัน  
 

 (3) ระบบหลายพรรคที่สมดุล ซึ่งพรรคการเมืองมีจ านวน 3 พรรคขึ้นไปที่มีขนาดใกล้เคียงกันแข่งขัน
ในการจัดตั้งรัฐบาลผสม  
 

กล่องข้อความที่ 4.2 ระบบส่ีพรรค (Quadri-partism)17 

          ระบบสี่พรรค เป็นปรากฏการณ์ของประเทศยุโรปตอนเหนือหรือแถบแสกนดิเนเวีย ซึ่งถูกเรียกว่า ระบบหลายพรรค
แบบนอร์ดิค (Nordic type of Multi party system) อันเป็นผลจากการพัฒนามาจากพรรคเกษตรกร (Agrarian Party) ซึ่ง
เป็นตัวแทนของพวกชาวนา ชาวไร่ นอกเหนือจากการเกิดขึ้นของพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งเป็นตัวแทนของชนช้ันสูง พรรคเสรี
นิยมของพวกชนช้ันกลาง และพรรคสังคมนิยมของกลุ่มกรรมาชีพที่มีอยู่โดยทั่วไป  ระบบสี่พรรคจึงถือได้ว่าก าเนิดตาม
โครงสร้างทางชนช้ันเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง 
         ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญอันเป็นเหตุผลที่ท าให้พรรคเกษตรกรพัฒนาในกลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย 
(Scandinavia) ก็คือ ประเทศเหล่านี้ไม่เคยตกอยู่ภายใต้ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudal System) ท าให้ชาวนาเป็นอิสระ
จากอิทธิพลของพวกขุนนาง ประกอบกันชาวนาเป็นกลุ่มที่มีตัวแทนเข้าไปท าหน้าท่ีในรัฐสภาเป็นระยะเวลายาวนาน อันส่งผล
ให้มีความคุ้นเคยกับการจัดองค์การและการท าหน้าตัวแทนของกลุ่มที่เป็นอิสระจากการควบคุมโดยชนช้ันอ่ืนๆ  
 

4.2.3 ระบบพรรคการเมืองแบบจ าแนกตามนโยบาย 

ในต่างประเทศยังได้มีการจ าแนกความแตกต่างของพรรคการเมืองตามลักษณะนโยบาย18 โดยแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

(1) พรรคอุดมการณ์ (Ideological Party) เป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เป็นฐานแห่งนโยบาย  

ซึ่งถือก าเนิดมาจากแนวคิดของการวิพากษ์สังคมและการหาทางออกในด้านนโยบายที่มีความผูกพันอย่างเป็น

ระบบและเป็นโครงสร้าง ตัวอย่างพรรคการเมืองแบบนี้ คือ พรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศส เยอรมันและสเปน 

พรรคแรงงานในอังกฤษ และพรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรป  

                                                           
17 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภณัทารักษ์,อ้างแล้ว หน้า .170 
18 สมชาย ภคภาสน์ววิัฒน์, (2547),การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย (พิมพค์รั้งที่ 6) , (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ),หน้า 

126-127. 



 
 

55 

(2) พรรคนโยบาย (Strategic Party) เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในนโยบายต่างๆ ที่มีความต่อเนื่อง

ในเงื่อนเวลา พรรคการเมืองประเภทนี้จะมีความแตกต่างจากพรรคอุดมการณ์ ตรงที่พรรคอุดมการณ์นั้นจะมี

แนวนโยบายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันบนฐานที่สามารถอธิบายในกรอบของอุดมการณ์เดียวกัน ในขณะที่

พรรคนโยบายนั้นมีนโยบายที่หลากหลายโดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับความเป็นเอกภาพในเชิงอุดมการณ์ร่วมกัน 

ตัวอย่างพรรคการเมืองแบบนี้พบได้ทั่วไปทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เช่น พรรคประชาชนของสเปน พรรค 

คริสเตียนเดโมแครตในประเทศเยอรมันและอิตาลี พรรครีพับบลิกันและพรรคเดโมแครต ในสหรัฐอเมริกา  

(3) พรรคนโยบายเฉพาะกิจ (Tactical Party) เป็นพรรคการเมืองที่แม้มีการจัดท านโยบายแต่เป็น

นโยบายที่มุ่งเน้นเพ่ือการหาเสียงเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือน ามาเป็นแนวทางที่ต้องยึดมั่นอย่างจริงจัง 

ลักษณะเช่นนี้มีผลให้แม้ว่าพรรคการเมืองเหล่านี้จะได้เป็นรัฐบาล แต่นโยบายต่างๆ ของพรรคมักขาดความ

ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหรือเปลี่ยนไปตามผู้น าพรรคในแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปจะเห็นได้

ว่าพรรคการเมืองแบบนี้จะน าเสนอนโยบายที่เป็นนามธรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้มี การตีความหรือปรับเปลี่ยนได้

ง่ายตามสถานการณ์ ซึ่งพรรคแบบนี้มีน้อยมากในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีประชาชนมีการรับรู้ทางการ

เมืองสูงเพราะมักไมได้รับความนิยมจากประชาชน 

กล่องข้อความที่ 4.3 พรรคที่มุ่งตอบสนองคนทุกกลุ่ม (catch-all party)19 

      พรรคที่มุ่งตอบสนองคนทุกกลุ่ม (catch-all party) เป็นข้อเสนอของ ออตโต เคริ์ซไฮเมอร์ 
(Otto  Kirchheimer) นักรัฐศาสตร์เชื้อสายเยอรมัน-อเมริกัน ที่เห็นว่า พรรคการเมืองในยุโรป
ตะวันตกนับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคุณลักษณะที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้มากกว่าเน้นอุดมการณ์ 
เขาจึงได้เสนอตัวแบบพรรคการเมืองที่มุ่งสนองคนทุกกลุ่มซึ่งเป็นรูปแบบที่พรรคจะพัฒนา
ยุทธศาสตร์และเทคนิคการแสวงหาเสียงสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายในสังคมที่มีความ
สลับซับซ้อน โดยไม่จ ากัดเสียงสนับสนุนไว้ในวงแคบเฉพาะสมาชิกที่มีอุดมการณ์ร่วมกันชัดเจน
ภายในกลุ่มท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันเท่านั้น  

 
 
 
 
 

                                                           
19  สิริพรรณ นกสวน,อา้งแล้ว หน้า 250 และดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “Otto Kirchheimer and the catch-all party”, 

Retrieved from URL http://www.highbeam.com/doc/1G1-103473767.html (15 August 2021). 
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4.3 ผลที่เกิดขึ้นจากระบบพรรคการเมืองต่างๆ 20   

 

(1) โครงสร้างทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล  

รัฐที่ใช้ระบบพรรคเดียว ดังตัวอย่างสหภาพโซเวียตและพรรคฟาสซิสต์ของอิตาลีในอดีตนั้น ไม่ยอมรับ

ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับการด าเนินงานของพรรค จึงไม่ยอมให้มีการตั้งพรรคการเมืองอ่ืนมาแข่งขัน โดยพรรค

การเมืองที่ครองอ านาจจะเข้าด าเนินกิจการทุกด้านตามแผนงานของพรรค เนื่องจากถือว่ากิจการทุกอย่างที่

เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดท า ดังนั้นรัฐจึงลดฐานะลงเป็นเพียงองค์การที่มีหน้าที่

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของพรรค  

อีกทั้งในระบบพรรคเดียวนั้น รัฐบาลจะมีอ านาจมากและยิ่งเป็นพรรคการเมืองที่ครองอ านาจภายใต้

เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมที่ยึดถือความเป็นหนึ่งเดียวกันของพรรคแล้ว ยิ่งเป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับรัฐบาลมาก

ยิ่งขึ้น  ในขณะที่รัฐสภาต้องอยู่ในระเบียบวินัยและเชื่อฟังค าสั่งขององค์กรพรรคระดับสูง ประกอบกับรูปแบบ

การถ่วงดุลโดยการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาถูกจ ากัดซึ่งรายละเอียดที่มีความส าคัญมักจะไม่ปรากฏภาพของ

การอภิปรายนโยบายทั่วไปของรัฐบาล ตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็นเพียง

การรับรองตามแบบพิธีการเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า รัฐสภาภายใต้ระบบพรรคเดียวเช่นนี้มีฐานะเป็นเพียง 

“รัฐสภาแต่เพียงในนาม (Rump Parliamentary)”21 เท่านั้น 

 ด้านระบบสองพรรคในระบบรัฐสภาโดยทั่วไปนั้น พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้ างมากจะได้เป็นพรรค

จัดตั้งรัฐบาลและมีแนวโน้มผนวกอ านาจ นั่นคือ พรรคนั้นจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและถือ

ครองอ านาจฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกัน ดังนั้นความขัดแย้งระหว่างรัฐสภากับรัฐสภาจึงไม่ปรากฏบ่อยนัก 

เนื่องจากผู้แทนที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น ๆ จะลงมติตามแนวทางของรัฐบาล   

อย่างไรก็ตาม แม้ระบบพรรคเดียวและระบบสองพรรคจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในการผนวกอ านาจ 

แต่กลับมีระดับอ านาจของรัฐบาลที่แตกต่างกัน เป็นเพราะอ านาจของรัฐบาลภายใต้ระบบสองพรรคถูกจ ากัด

โดยบทบาทของพรรคฝ่ายค้าน และแม้ว่าจะมีจ านวนสมาชิกหรือเสียงในสภาผู้แทนราษฎรน้อยกว่า  แต่ด้วย

บทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ แก่สาธารณชน อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ จึงกล่าวได้ว่าระบบสองพรรคมีแนวโน้มไปสู่รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

                                                           
20 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ์,อา้งแล้ว หนา้ 136-183. 
21 มีที่มาจากรัฐสภาของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 15 และรัฐสภาเยอรมันในศตวรรษที่  17 รวมไปถึงการแสดงบทบาทของรัฐสภาแบบนี้

ได้ใน “Rump Parliament”, Retrieved from URL https://www.britannica.com/topic/Rump-Parliament (12 August 2021). 
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ทั้งยังมีพรรคฝ่ายค้านที่เข้มแข็งซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์มาก  ในทางตรงข้ามการเป็นพรรคฝ่ายค้านใน

ระบบพรรคเด่นพรรคเดียวที่มีแนวโน้มว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ จะเป็นฝ่ายค้านถาวรนั้น มักจะมีบทบาทเพียง

การเฝ้าดูมากกว่าการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมักมีแนวโน้มใช้วิธีการต่อสู้แบบทางลับหรือไม่

เป็นไปตามวิถีทางกฎหมาย เนื่องจากไม่มีโอกาสผลัดเปลี่ยนอ านาจเช่นเดียวกับฝ่ายค้านในระบบสองพรรค 

กล่องข้อความท่ี 4.4 ระบบ 195522 

        ระบบ 1955 (1955 System) เป็นระบบหรือโครงสร้างการแข่งขันแบบระบบสองพรรคในยุคที่มีการ
เริ่มก่อตั้งพรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 1955-1993 ซึ่งเป็นการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นระหว่าง
อุดมการณ์ที่แตกต่างกันของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นการรวมตัวกันของพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น ( Japan 
Democratic Party) และ พรรคเสรีนิ ยม (Liberal Party) เข้ าเป็ นพรรคเสรีประชาธิป ไตย (Liberal 
Democratic Party of Japan :LDP) กับอีกฝ่ายหนึ่ง คือ พรรคสังคมนิยม (Japan Socialist Party :JSP) 
และภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงระบบนี้ก็ล่มสลายลงในเวลาต่อมา 
 

ในส่วนของรัฐบาลภายใต้ระบบหลายพรรค มักมีลักษณะเป็นรัฐบาลผสมที่จัดตั้งโดยความร่วมมือกัน

ระหว่างหลายพรรคการเมือง ซึ่งมักมีความคิดเห็นและแนวทางในการด าเนินงานที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ผลที่

เกิดขึ้น คือ รัฐบาลจ าเป็นต้องก าหนดและด าเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันใน

ระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลได้ นอกจากนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลผสม ก็คือ พรรคการเมือง       

ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรัฐบาลมักฉวยโอกาสในการเรียกร้องให้พรรคการเมืองหลักยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ือเป็น

การตอบแทนหรือจูงใจในการเข้าร่วมรัฐบาล และหากไม่ยอมรับเงื่อนไขมักเกิดความขัดแย้งจนน าไปสู่การ 

ถอนตัวจนอาจน าไปสู่การเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้  รวมไปถึงการร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านในการลงมติ          

ไม่ไว้วางใจรัฐบาล  

 ประเด็นปัญหาในระบบรัฐสภาดังที่กล่าวมามีลักษณะตรงข้ามกับระบบประธานาธิบดี เนื่องจากระบบ

หลายพรรคมีแนวโน้มเพ่ิมอ านาจให้กับรัฐบาลและลดอ านาจของรัฐสภาลงไป โดยเฉพาะหากเสียงข้างมากใน

สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับประธานาธิบดี จะส่งผลให้อ านาจของรัฐบาลมีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ

กับระบบสองพรรค  เพราะการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมักกระจัดกระจายไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน

                                                           
22 อาภารัศมี ณะมณี,(2554), “ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง : การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ของไทยและ

พรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่น” ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4 (สังคมศาสตร์),
(กรุงเทพฯ:โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย), หน้า 328 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Kohno Masaru, (1997),Japan's Postwar 
Party Politics,(Princeton University Press) และ “Establishment of 1955 System”, Retrieved from URL https://www.ndl.go.jp/ 
modern/e/cha6/ index. html(12 August 2021). 

https://www.ndl.go.jp/
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เนื่องจากมีพรรคการเมืองหลายพรรค ซึ่งมักเป็นผลให้การแบ่งออกเป็นหลายพรรคหลายกลุ่มเป็นปัจจัยบั่น

ทอนพลังของสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่หากประธานาธิบดีและพรรคการเมืองเสียงข้างมากเป็นพรรค

การเมืองเดียวกันมักจะท าให้อ านาจของรัฐบาลมีน้อยลงกว่าในระบบสองพรรค เนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่ง

ประธานาธิบดีไม่สามารถใช้อ านาจของหัวหน้าพรรคเสียงข้างมากกดดันหรือก าหนดทิศทางการลงมติของ

รัฐสภาได้ เนื่องจากใช้หลักแบ่งแยกอ านาจจึงถือได้ว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะมีอ านาจน้อยกว่ารัฐบาลในระบบ

รัฐสภา23 

(2) การเป็นตัวแทนและการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชน  

 ระบบสองพรรค ระบบหลายพรรคและระบบพรรคเด่นพรรคเดียว มักสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐบาล พรรคการเมืองและประชาชน โดยสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเบื้องล่างสู่เบื้องบน (people-leaders) 

และจากเบื้องบนมาสู่เบื้องล่าง (leaders-people) แต่ในระบบพรรคเดียวทั้งแบบคอมมิวนิสต์และฟาสซิสต์มัก

วางรูปแบบโครงสร้างของพรรคในลักษณะที่มีความสัมพันธ์จากบนลงล่าง โดยมีหน่วยย่อย  (cell) และพล

พรรค (militia) ซึ่งกระจายอยู่ท าหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ส่งผ่านไปยังหน่วยงานของพรรคระดับสูง

และรัฐบาล ซึ่งได้รับการวิจารณ์ว่าลักษณะเช่นนี้มีท าให้พรรคการเมืองเป็นบริวารของผู้ปกครอง เผด็จการ

มากกว่าการเป็นตัวแทนของประชาชน   

อย่างไรก็ดี ระบบพรรคเดียวในบางประเทศที่มีลักษณะเป็นพรรคมวลชน เช่น ประเทศในแอฟริกา ที่

แม้ว่าจะมุ่งควบคุมอ านาจทางการเมือง แต่ผู้น ายังคงต้องการแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนเพ่ือความ

มั่นคงในอ านาจจึงมีแนวทางในการเปิดรับสมาชิกอย่างกว้างขวาง ด้านการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนนั้น 

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ระบบสองพรรคการเมืองใหญ่ แม้โดยทั่วไปประชาชนจะมีความรู้สึกร่วมหรือ

ฝักฝ่ายทางการเมืองในฐานะสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างชัดเจน แต่ในบางครั้งอาจเกิดสภาวะของการสร้าง

ทางเลือกท่ีไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของประชาชน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนมี

ทางเลือกได้ไม่มากนัก  

ในขณะที่ระบบหลายพรรคอาจมีแนวโน้มที่จะมีพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งที่จะมีนโยบายเฉพาะด้าน

หรือมีประเด็นทางการเมืองที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ใกล้เคียงที่สุด  อีกทั้ง

                                                           
23 โดยทั่วไป หากประธานาธิบดีมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ดังเช่น ประเทศฝรั่งเศส รัฐบาลในระบอบประธานาธิบดี

ย่อมมีอ านาจเหนือรัฐสภา เพราะในระบบหลายพรรคนั้น พรรคการเมืองต่าง ๆ ในรัฐสภาไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเจตจ านงของประชาชนส่วน
ใหญ่ได้ เพราะไม่มีพรรคใดมีเสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภา แต่ถือว่าประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและการได้รับ
เลือกตั้งมักมาจากบารมีหรือบุคลิกภาพส่วนตัวของประธานาธิบดี ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ท าให้อ านาจของประธานาธิบดีมีเหนือกลุ่มการเมืองใด ๆ , อ้างใน 
วิทยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภัณทารักษ์,อ้างแล้ว หน้า 223.  
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ประชาชนมีโอกาสติดตามว่าพรรคการเมืองใดมีนโยบายและวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งประชาชนสามารถให้             

ความสนใจและให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ๆ ได้เสมอ  ทั้งนี้ในส่วนของระบบพรรคเด่นพรรคเดียวนั้น 

มีความคล้ายคลึงกับระบบสองพรรคและระบบหลายพรรค ในด้านการแสวงหาการสนับสนุนความนิยมจาก

ประชาชนทุกกลุ่มและมุ่งเน้นการแสวงหาผู้น าของพรรคที่มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแวดวง        

ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความนิยมให้แก่พรรคการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

ค าถามท้ายบทที่ 4 

(1) อะไร คือ หลักเกณฑ์ในการจ าแนกระบบพรรคการเมืองออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ  
(2) จงอธิบายถึงลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของระบบพรรคการเมืองแต่ละรูปแบบ 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

สิริพรรณ นกสวน.(2548).การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์.นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 
Richard Gunther and Larry Diamond, (2003). “Species of Political Parties : A New   

Typology” Party Politics 9,(2) :167-199. 
Siripan Nogsuan Sawasdee.(2019).  "The transformation of dominant parties in Asia:  

Introduction to the special issue". Asian Journal of Comparative Politics 4,(1)  
(February):3-7. 



วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือเข้าใจถึงโครงสร้างและรูปแบบการจัดองค์กรของพรรคการเมือง 

(2) เพ่ือเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของโครงสร้างภายในพรรคการเมืองในด้านต่างๆ  

 

บทที่ 5  

โครงสร้างและการจัดองค์กรของพรรคการเมือง 

  

po01 
[Type the company name] 

บทท่ี 1  

บทนี้เริ่มต้นโดยการอธิบายถึงโครงสร้างและปัจจัยในการก าหนดรูปแบบและการจัด

องค์กรพรรคการเมืองภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ  โดยยกตัวอย่างประสบการณ์หรือแนวทางที่เคย

น ามาใช้ในประเทศหรือการปกครองระบอบต่าง ๆ เนื้อหาส่วนต่อมาเป็นการน าเสนอตัวแบบและ

มิติของการจัดองค์กรพรรคท่ีแสดงให้เห็นถึงประเด็นท้าทายและแรงกดดันภายในพรรคการเมืองที่

แตกต่างกัน รวมไปถึงตัวแบบของการจัดองค์กรพรรคและแนวโน้มทางด้านองค์กร ส่วนที่สาม

อธิบายถึงการจัดโครงสร้างและองค์กรพรรคการเมือง โดยหยิบยกบทเรียนจากสหราชอาณาจักร 

เพ่ือชี้ให้เห็นตัวอย่างการจัดโครงสร้างของพรรคในรัฐสภาและนอกรัฐสภาของพรรคอนุรักษ์นิยม

และพรรคแรงงาน 
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5.1 โครงสร้างและปัจจัยในการก าหนดรูปแบบและการจัดองค์กรพรรคการเมือง   
 

5.1.1 รูปแบบโครงสร้างพรรคการเมือง  โดยทั่วไปการศึกษาโครงสร้างพรรคการเมืองมักใช้เกณฑ์

การพิจารณาจากรูปแบบการเข้าร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง1 ได้แก่  

(1) โครงสร้างโดยตรง (direct structure) หมายถึง พรรคการเมืองที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบ

อันหมายถึงสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ ได้โดยตรง กล่าวคือ การเป็นบุคคลทั่วไป เอกชน หรือปัจเจกบุคคลที่

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคตามระเบียบและวิธีการที่พรรคการเมืองได้ก าหนดไว้ โดยเมื่อได้รับสถานะเป็น

สมาชิกพรรคแล้วบุคคลนั้นมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกพรรค   

ลักษณะของพรรคการเมืองที่มีโครงสร้างโดยตรงนี้ เป็นลักษณะของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบัน ตัวอย่างพรรคอนุรักษ์นิยมในอังกฤษ นั้นองค์การสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้งประกอบด้วยสมาชิกที่

ลงทะเบียนประมาณ 4,000 - 6,000 คน การรับสมาชิกเปิดรับจากบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและชายผู้ซึ่งมีภูมิล าเนา

อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น และเป็นผู้สนับสนุนวัตถุประสงค์ของสาขาพรรค รวมทั้งให้เงินสนับสนุนเป็นค่าสมาชิก

ภาพแก่กองทุนของสาขา ในส่วนของผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งอาจเป็นสมาชิกได้ถ้าหากมีผลประโยชน์ 

เกี่ยวกับเขตเลือกตั้งนั้น ๆ  ส่วนใหญ่ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพราะเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ของพรรคอนุรักษ์

นิยมมากกว่าจะเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทอย่างจริงจังในกิจกรรมของพรรค2 

(2) โครงสร้างโดยอ้อม ( indirect structure) หมายถึง พรรคการเมืองที่มี โครงสร้างหรือ

ส่วนประกอบอันหมายถึงสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ ได้โดยทางอ้อม กล่าวคือ บุคคลที่ต้องการเป็นสมาชิกของ

พรรคการเมืองนั้นๆ จะติดต่อหรือเป็นสมาชิกของพรรคได้โดยผ่านกลุ่มองค์กร สมาคม สโมสรต่างๆ ทั้งที่เป็น

กลุ่มทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกลุ่มทางสังคม  

 
ตัวอย่างพรรคแรงงานของอังกฤษในอดีต ที่เป็นพรรคการเมืองอันเกิดจากการร่วมมือและรวมตัวกัน

ระหว่างสหภาพแรงงาน จ านวน 75-80 องค์การ สมาคมสหกรณ์ จ านวน 8-10 องค์การ กลุ่มปัญญาชน และ

สมาคมหรือองค์การสังคมนิยมต่างๆ อีกประมาณ 5-7 สมาคม โดยการรวมกลุ่มเหล่านี้ท าให้มีสมาชิกรวมกัน

ประมาณ 600,000-700,000 คน  ลักษณะโครงสร้างพรรคแบบนี้จะมีการจัดองค์กรพรรคที่ค่อนข้าง

สลับซับซ้อนกว่าโครงสร้างพรรคโดยตรง เนื่องจากประกอบด้วยองค์กรจ านวนมากที่ร่วมเป็นพันธมิตร   

                                                           
1 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภณัทารักษ์, (2544),พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (Political Parties and Interest 

Group),(กรุงเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง), หนา้ 49-50. 
2 สมบูรณ์ สุขส าราญ,(2548),ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 41-42.  
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบันพรรคแรงงานมีสมาชิกโดยตรงจากสาขาพรรคแรงงานตามเขตเลือกตั้งที่มีอยู่

ประมาณ 667-680 สาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีสมาชิกประมาณ 800,000-1,000,000 คน ซึ่งสมาชิก

พรรคโดยตรงนี้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจการของพรรคภายนอกรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ

โฆษณาเผยแพร่หลักการและนโยบายของพรรค การรณรงค์หาเสียง ซึ่งในกิจการเหล่านี้สมาชิกของพรรคท่ีเป็น

องค์การหรือสมาคมมิได้มีบทบาทส าคัญ แต่เป็นผู้ให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินเป็นหลัก3 

 

5.1.2 ปัจจัยในการก าหนดรูปแบบและการจัดองค์กรพรรคการเมือง  

5.1.2.1 ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมหรือบริบททางการเมือง4  ได้แก่  

(1) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ตัวแปรส าคัญที่เป็นตัวก าหนดประเภทหรือรูปแบบของ

พรรคการเมืองในสังคมใดสังคมหนึ่ง นอกจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลต่อลักษณะของการ

แข่งขันกันของพรรคการเมืองซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของพรรคการเมืองแล้วยังได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม 

และวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้น ดังจะเห็นได้ว่า พรรคการเมืองที่มีโครงสร้างไม่เป็นประชาธิปไตย 

อาจประสบความส าเร็จในการแข่งขันเลือกตั้งได้ยากภายใต้สังคมแบบเสรีประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ ดัง

ตัวอย่างในทศวรรษ ค.ศ. 1930 เมื่อสหภาพฟาสซิสต์แห่งอังกฤษ (British Union of Fascists) ไม่ได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชนอันเนื่องมาจากอุดมการณ์และการจัดองค์กรของพรรคเป็นเผด็จการและนิยมความ

รุนแรง ประกอบกับผลของการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของสังคม (Public Order Act) ในปี ค.ศ.1936 ที่มุ่งเน้นควบคุมการชุมนุมประท้วงในพ้ืนที่สาธารณะ   

(2) ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ พรรคการเมืองถือเป็นประดิษฐกรรมของกระบวนการเมือง

สมัยใหม่ที่จะต้องมีระดับของความเป็นสังคมเมืองและพัฒนาการทางด้านสื่อสารมวลชนที่เหมาะสม ซึ่งในอดีต

นั้นผู้น าทางการเมืองมีความต้องการที่จะขยายฐานสนับสนุนทางการเมืองให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและมีความ

พยายามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเมืองของประชาชนประกอบกับการแพร่ขยายของการขยายสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง ตัวอย่างในยุโรปตะวันตกได้บีบบังคับให้กลุ่มอนุรักษ์นิยม (conservative) และกลุ่ม เสรี

นิยม (liberal)ในรัฐสภาต้องจัดตั้งองค์กรพรรคระดับชาติขึ้นมาเพ่ือขยายฐานเสียงสนับสนุนจากผู้ออกเสียง

เลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาหรือรักษาอ านาจทางการเมือง  ดังตัวอย่างการประกาศใช้

พระราชบัญญัติการปฏิรูป (Reform Act) ปี ค.ศ.1867 ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผลให้เกิดการขยายสิทธิ

                                                           
3 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 48-50. 
4 สนธิ เตชานันท์, (2548),พื้นฐานรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),หน้า 180-181. 
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เลือกตั้งให้แก่ชนชั้นแรงงานบางส่วนที่น าไปสู่การจัดตั้งสหภาพแห่งชาติ (National Union) โดยเป็นองค์กร

ระดับชาติของพรรคอนุรักษ์นิยมในรัฐสภาที่มุ่งแสวงหาเสียงสนับสนุนจากผู้ออกเสียงเลือกตั้ง  

(3) ปัจจัยจากกติกาการเลือกตั้ง  กล่าวได้ว่า กติกาการเลือกตั้งกับองค์กรพรรคการเมืองนั้นมี

ความสัมพันธ์กัน  ดังจะเห็นได้จากระบบการเลือกตั้ งแบบสัดส่วนที่ เขตเลือกตั้ งมีขนาดใหญ่  ส่งให้             

พรรคการเมืองมีแนวโน้มที่จ าเป็นต้องแสดงจุดเน้นของพรรคทั้งในเชิงอุดมการณ์หรือนโยบายที่ชัดเจนกว่าใน

ระบบการเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งมีขนาดเล็ก ลักษณะเช่นนี้ส่งผลโดยตรงให้พรรคการเมืองต้องสร้างองค์กรที่มี

ความเข้มแข็ง  ในขณะที่เขตเลือกตั้งขนาดเล็กมักให้ความส าคัญกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้สมัคร  ซึ่งนัก

รัฐศาสตร์มักให้การสนับสนุนระบบเลือกตั้งที่เอ้ือให้พรรคการเมืองมีการพัฒนาอุดมการณ์และนโยบายที่

ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างกว้างขวางมากกว่าระบบการเลือกตั้งที่ส่งเสริมให้พรรคเน้นการ

แสวงหาคะแนนนิยมจากกลุ่มต่างๆ ในวงแคบ เช่น กลุ่มศาสนาหรือกลุ่มวัฒนธรรม ตลอดจนกลุ่มภูมิภาค           

เป็นต้น5 

5.2.2.2 ปัจจัยจากการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง   

ลักษณะและแนวทางการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง กล่าวได้ว่า ส่งผลส าคัญต่อการจัดรูปแบบและ

องค์กรของพรรคการเมือง ซึ่งโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายใต้รูปแบบและการจัดองค์กรดังกล่าว มีผลส าคัญต่อหน้าที่

และวิธีการที่พรรคการเมืองใช้ ดังที่ มอริช ดูแวร์แยร์ (Maurice Duverger) 6 ได้จ าแนกรูปแบบของพรรค

การเมืองไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ 

(1) พรรคที่มีฐานจากชนชั้นน า (elite-based parties) มีลักษณะของการเน้นที่คุณภาพของ

สมาชิกที่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นมากกว่าปริมาณหรือจ านวนของสมาชิกพรรค  อันมี

ลักษณะของโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและไม่มุ่งเน้นการจัดองค์กรที่เข้มงวดมากนัก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละ

คนสามารถสร้างประโยชน์จากการแสดงออกทางการเมืองได้โดยเสรีภาพ ท าให้ภาพรวมโดยทั่วไปของพรรค

แบบนี้มีความอ่อนแอและขาดการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง (pragmatic) ในด้านการสนับสนุนทางการเงิน

ของพรรคแบบนี้ ได้รับจากผู้สนับสนุนหลักซึ่งเป็นสมาชิกพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็น

                                                           
5 อ้างใน สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล ,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา (บรรณาธิการ), (2551), ค าและความคิดใน

รัฐศาสตร์ร่วมสมัย (Concepts in contemporary political science) เล่ม 2 ,(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 
114-115 แ ละ อ่ า น เพิ่ ม เติ ม ได้ ใน  Katz, Richard S. (1980),A Theory of Parties and Electoral System,(Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press. 

6 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 (21 January 2020). 

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

สมาชิกผู้นั้น  

(2) พรรคที่มีฐานจากมวลชน  (mass-based parties) มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นแบบแผนและมี

การจัดโครงสร้างที่เข้มแข็งในลักษณะแบบพีระมิดที่รองรับระบบการจัดการแบบล าดับชั้น  โดยสมาชิกพรรค

ในรูปแบบนี้มักแสดงจุดยืนของตนเองร่วมกับอุดมการณ์ของพรรคมากกว่าผู้น าของพรรค รวมทั้งสมาชิกของ

พรรคมีการตัดสินใจร่วมกัน และในด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคนั้นใช้รูปแบบการจ่ายเงิน ค่าบ ารุง

พรรคโดยสมาชิกพรรค ซึ่งลักษณะเช่นนี้น าไปสู่การมีสมาชิกเข้าร่วมพรรคเป็นจ านวนมาก  

อย่างไรก็ดี รูปแบบพรรคการเมืองทั้งสองแบบนี้มีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่การเป็นพรรคการเมืองที่ให้

ความส าคัญกับสิทธิเลือกตั้งและประชาธิปไตย ดังเช่น พรรคที่มีฐานจากชนชั้นน ามักด าเนินกิจกรรมกับ

ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะแรงงานทางการเมือง (political labor) โดยให้ความส าคัญกับการ

เลือกตั้ง แม้ว่าผลเสียที่ตามมาคือการน าไปสู่การแข่งขันที่กระตุ้นให้เกิดการปรับองค์กรให้กลายเป็นพรรคที่มี

ฐานจากมวลชนก็ตาม   

สาระสังเขปนักคิดที่ 5.1 ประวัติและผลงานของ Maurice Duverger7  

 
5.1.3 ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานของพรรคการเมือง   

จากรูปแบบของพรรคการเมืองดังที่ได้กล่าวมา สามารถจ าแนกลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานของพรรค

การเมืองออกได้เป็น 4 ประเภท8 กล่าวคือ  

                                                           
7 “Maurice Duverger”, Retrieved from URL http://www.denistouret.net/textes/Duverger.html  (30 May 2021). 

Maurice Duverger นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่ผันตัวมาจากการเปน็นักกฎหมายใน
มหาวิทยาลัยบอร์คโดว์ (University of Bordeaux) ผู้ที่ได้สร้างทฤษฎีจนได้รบัการเรียกว่า 
"Duverger's law" ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบการลงคะแนนแบบแบ่งเขต
คะแนนสูงสุด (first-past-the-post) กับระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค ซึ่งได้มาจาก
การวิเคราะห์ระบบการเมืองของฝรั่งเศส 

ด้านผลงานวิชาการ นอกจากหนังสือจ านวนมาก เช่น Les partis politiques (1951) , 
Sociologie de la politique (1973) ,  La République des Citoyens (1982) และ 
L'Europe dans tous ses États (1995) แล้ว เขายังได้แสดงทัศนะทางการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ Le Monde ที่มิอิทธิพลอย่างสูงในฝรั่งเศส
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(1) โครงสร้างแบบคณะกรรมการ (caucus)  เป็นรูปแบบโครงสร้างพรรคที่ประกอบด้วยสมาชิก

กลุ่มเล็ก โดยเน้นที่คุณภาพของสมาชิกในเชิงของการเป็นผู้มีชื่อเสียงและอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ลักษณะ

พรรคเช่นนี้มักเน้นกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือหวังผลการเลือกตั้งเป็นส าคัญโดยมักไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ  นอก

ช่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ตัวอย่าง พรรคก้าวหน้าของฝรั่งเศส (Radical Party) และพรรคแรงงานของ

อังกฤษ (Labour Party) ในช่วงก่อน ค.ศ.1918 แต่เมื่อมีการขยายสิทธิเลือกตั้งมากขึ้นพรรคการเมืองประเภท

นี้ค่อยๆ หมดไปหรือแปรสภาพเป็นพรรคในลักษณะอ่ืนๆ  

(2) โครงสร้างแบบสาขาพรรค (branch) เป็นรูปแบบพรรคที่เป็นผลมาจากการขยายสิทธิเลือกตั้ง 

โดยเป็นรูปแบบโครงสร้างที่เน้นการมีสมาชิกเป็นจ านวนมาก และมีโครงสร้างแบบรวมอ านาจเข้าศูนย์กลาง

แล้วมีสาขาพรรคกระจายไปในพ้ืนที่ต่างๆ เชิงภูมิศาสตร์ให้สอดคล้องกับการก าหนดเขตเลือกตั้ง ด้านกิจกรรม

ทางการเมืองพรรคแบบนี้เน้นการด าเนินงานตลอดเวลาโดยไม่ค านึงว่าจะเป็นช่วงเวลาของการหาเสียงเพ่ือการ

เลือกตั้งในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่  ตัวอย่าง พรรคสังคมประชาธิปไตยของเยอรมัน (Social Democratic 

Party : SPD) ที่ก าหนดให้มีตัวแทนที่ได้รับเลือกผ่านสาขาพรรคจากภูมิภาคเพ่ือเข้าร่วมประชุมพรรคท่ีจัดให้มี

ปีละ 2 ครั้ง ทั้งยังกล่าวได้ว่าองค์กรพรรคการเมืองดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับพรรคแรงงานของอังกฤษใน

หลายๆ ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายภายในพรรค 

(3) โครงสร้างแบบหน่วยย่อย  (cell) เป็ นรูปแบบที่ คิ ดค้น โดยพรรคสั งคมนิ ยมปฏิ วัติ 

(Revolutionary Socialist Parties) ที่ออกแบบให้พรรคมีฐานการด าเนินงานอยู่ในสถานที่ท างานซึ่งอาจเป็น

แปลงเกษตรหรือโรงงาน  โดยหน่วยย่อยหรือเซลล์มีขนาดเล็กกว่าสาขาพรรคดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแต่มี

ลักษณะของการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้ งนี้แนวคิดพ้ืนฐานของโครงสร้างแบบ                

หน่วยย่อย คือ ความเชื่อว่าโครงสร้างทั้งหมดจะไม่ตกอยู่ในอันตรายหากมีการแทรกซึมหรือท าลาย             

หน่วยย่อยใดหน่วยย่อยหนึ่ง เนื่องจากแต่ละหน่วยย่อยในระดับเดียวกันจะไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กันและยังมี

แนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชัยชนะในการเลือกตั้งรองลงมาจากการด ารงอยู่ของพรรค ตัวอย่างพรรคใน

รูปแบบนี้ ได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรป 

 

                                                                                                                                                                                     
8 สนธิ เตชานันท์,อา้งแล้ว,หน้า 178-180 และดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภัณทารกัษ์, 

อ้างแล้ว หน้า 56-66. 
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(4) โครงสร้างแบบพลพรรค (militia) โครงสร้างพรรคแบบนี้มีการก าหนดระดับชั้นในการบังคับ

บัญชาแบบกองทัพทหาร ตัวอย่างเช่น หน่วยกองก าลังพายุเยอรมัน (Strom Troopers) ของ อดอฟ ฮิตเลอร์ 

(Adolf Hitler) และหน่วยกองก าลังฟาสซิสต์ อิตาลี  (Fascist Militia) ของ เบนิ โต  มุ โสลินี   (Benito 

Mussolini) เป็นต้น 

กล่องข้อความที่ 5.1 เพื่อไทยพลัส9 

 
"เพ่ือไทยพลัส" คือ ช่ือคณะท างานที่เป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย โดยเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร อดีตผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ที่มีแนวคิดหลักการตามแนวทางประชาธิปไตยมารวมตัวกัน ทั้ง
ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท างานร่วมกันระหว่างคน 3 รุ่นในพรรคเพื่อไทย ได้แก่ ผู้บริหารพรรค ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ ์และ
คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะขับเคลื่อนการท างานของพรรคในการขับเคลื่อนแนวทาง Smart Democracy คือรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ชาญฉลาด เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ค านึงถึงทุกฝ่าย และรับฟังความคิดเห็นของคนทุก
รุ่น รวมทั้งยังเป็นไปตามแผนปฏิรูปพรรคเพื่อไทยสู่เป้าหมาย “ประชาชนคิด เพื่อไทยท า” ที่หน่ึงในยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ “New 
Blood พลิกเพื่อไทย เพื่อประเทศไทยที่เราอยากเห็น” โดยการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับพรรคมากขึ้น ตลอดจน
ผลักดันให้เกิดกลุ่มศึกษานโยบายแต่ละกลุ่ม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการท างานและสร้างสรรแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเติมเต็ม
ช่องว่างในมุมมองของคนรุ่นเก่า  

 

5.2 ตัวแบบและมิติของการจัดองค์กรพรรค  

 

ซูซาน สกาโรว์ (Susan Scarrow) 10 ได้น าเสนอถึงตัวแบบของการจัดองค์กรพรรคสมัยใหม่ที่แสดงให้

เห็นถึงประเด็นท้าทายและแรงกดดันภายในพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้พรรคการเมืองต่างใช้แนวทางที่

แตกต่างกันออกไปในการจัดองค์กรพรรคของตนและพรรคเหล่านี้ยังทดลองใช้โครงสร้างใหม่ๆ ตลอดจน

ขั้นตอนปฏิบัติใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือจัดการกับแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกพรรค 5 แบบ ดังต่อไปนี้  

(1) พรรคที่มีผู้น าครอบง า (Dominant Leader)  เป็นพรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้ การน าของผู้น า
พรรคเพียงคนเดียวและผู้ที่อยู่รายล้อม ซึ่งมักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง จงรักภักดีต่อผู้น าและในบางครั้งอาจเป็น
                                                           

9 “รายการเพื่อไทย พลัส ep3 : รู้จักเพือ่ไทยพลัสใน 3 นาที”,(2562), สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?V 
=sQQ4rBsc1sM 

10 Scarrow, Susan,“Implementing Intra-Party Democracy”,Retrieved from URL http://www.ndi.org/ files/1951_ 
polpart_ scarrow_110105.pdf 
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บุคคลที่เป็นแหล่งทุนของพรรค  ลักษณะโดดเด่นของผู้น าพรรคมักเป็นผู้มีความสามารถในการแสดงสุนทร
พจน์หรือมีความเป็นเลิศในการสร้างแรงบันดาลใจในโครงการต่างๆ ของพรรคได้   
 

นอกจากนี้แล้วพรรคอาจใช้ชื่อตามผู้น า พรรคการเมืองที่ประสบความส าเร็จหลายพรรคในระบอบ
ประชาธิปไตยร่วมสมัยมักตรงกับค าอธิบายนี้ อาทิ พรรคเสรีภาพแห่งประชาชน (Il Popolo della Libertà : 
PdL) ภายใต้การน าของนายพลซิลวิโย เบอร์ลุสโคนี (Silvio Berlusconi) ประเทศอิตาลี ซึ่งการด าเนินงานของ
พรรครูปแบบนี้ หัวหน้าพรรคอาจเลือกตนเองขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคด้วยความชอบธรรมในฐานะผู้ก่อตั้งพรรค 
หรืออาจได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมพรรค แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้น าพรรคท่ีมีอ านาจครอบง านี้
สามารถมีอ านาจหรืออิทธิพลต่อการตัดสินใจของพรรค ทั้งในขณะที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเป็น
ทางการหรือในขณะที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งก็ตาม  ซึ่งพรรคการเมืองในรูปแบบนี้อาจใช้สาขาพรรคในท้องถิ่นหรือ
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคเป็นเครื่องมือในการระดมเสียงสนับสนุน แต่คุณลักษณะที่ส าคัญก็คือ อ านาจในการ
ก าหนดทิศทางทางการเมืองของพรรคนั้นถูกรวมศูนย์ไว้อย่างเหนียวแน่น 
 

ด้านการจัดองค์กรของพรรคการเมืองที่มีผู้น าครอบง า มักมีความเป็นสถาบันที่ค่อนข้างอ่อนแอ

เช่นเดียวกับพรรคที่มีฐานจากชนชั้นน าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งในระยะสั้นแล้ว การมีบุคลิกที่โดดเด่นของผู้น าที่

มีความสามารถจะช่วยท าให้พรรคนั้นมีความโดดเด่นหรือมีสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการจดจ าและการประชาสัมพันธ์ 

ซึ่งผู้น าสามารถก าหนดทิศทางของพรรคได้ แต่ในระยะยาวแล้วกล่าวได้ว่า การขาดโครงสร้างต่าง ๆ ในการ

ตัดสินใจอย่างเป็นทางการมักน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อาทิ การสืบทอดอ านาจและการก าหนดนโยบายของพรรค 

ซึ่งข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจน าไปสู่การแยกตัวออกจากพรรคมากกว่าการเกิดฝักฝ่ายหรือกลุ่มย่อยภายใน

พรรคการเมืองของประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่และประเทศประชาธิปไตยท่ีเพ่ิงฟ้ืนฟูกลับมาใหม่  

นอกจากนี้แล้ว ผู้น าทางการเมืองที่มีความโดดเด่นเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็ง

ของพรรค เช่นกรณีของ เนลสัน เมนเดลา (Nelson Mandela) แห่งแอฟริกาใต้ และ คิม แด จุง (Kim Dae-

Jung) อดีตผู้น าเกาหลีใต้11 ที่ได้รับความนิยมสูงมากนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นต่อหลักการ

                                                           
11 เนลสัน เมนเดลา รัฐบุรุษและอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในช่วงปี ค .ศ.1994 - 1999 โดยเป็นประธานาธิบดีคน

แรกที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตย ซ่ึงก่อนหน้านี้เขามีชื่อเสียงในฐานะ นักเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวใ น
แอฟริกาใต้ และในปี ค .ศ. 1993 เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ  ส่วนคิม แด จุง  (1925-2009) ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1998-2003 และในปี ค.ศ. 2000 เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ซ่ึงท าให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็น “เนลสัน เมนเดลาแห่ง
เอเชีย” จากการที่เขาได้ยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการอ านาจนิยมมาเป็นเวลายาวนาน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “Mandela's life and 
times”,Retrieved from URL http://www. bbc.co.uk/news/ world-africa-12305154 (12 March 2020) และ“The Nobel Peace Prize 
2000:Kim Dae-jung”,Retrieved from URL http://nobel prize.org/nobel_ prizes/ peace/ laureates/ 2000/dae-jung-bio.html        
(12 March 2020). 
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ประชาธิปไตยและการยกเลิกข้อจ ากัดทางการเมืองต่างๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้ เห็นว่าความส าเร็จทางการเมืองที่

อาจเกิดข้ึนก่อนการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง  

(2) พรรคของชนชั้นสูง (Party of Notables)  เมื่อพรรคการเมืองแบบประชาธิปไตยได้เติบโตขึ้น

ในศตวรรษที่ 19 พรรคส่วนใหญ่มีความเป็นสถาบันที่อ่อนแอซึ่งมีลักษณะของการมีขั้นตอนการตั ดสินใจที่

หลวมๆ มีความสามัคคีกันในรัฐสภาค่อนข้างน้อยและองค์กรของพรรคมีการจัดตั้งได้ไม่นาน ท าให้โดยทั่วไปมัก

ไม่มีกิจกรรมใดๆในระหว่างที่ว่างเว้นจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ พรรคการเมืองหลายพรรคเกิดขึ้นจากแรงกดดัน

ภายในรัฐสภาที่ท าให้สมาชิกได้พัฒนาโครงสร้างต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงตนเองกับผู้สนับสนุนมากกว่าการจัดตั้ง

องค์กรขึ้นมาเพ่ือรองรับผู้น าที่มีความโดดเด่นเพียงคนเดียว  

พรรคแบบนี้มักถูกครอบง าโดยกลุ่มผู้น าจากเขตเลือกตั้งของพรรค กลุ่มผู้น าชุมชนท้องถิ่นและ

ผู้บริหารพรรค โดยอ านาจมักกระจายออกไปยังกลุ่มผู้น าพรรคระดับต่างๆ ซึ่งใช้กฎเกณฑ์หรือหลักการที่ไม่เป็น

ทางการ เช่น การใช้วิธีประชุมลับเพ่ือคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้น าพรรค เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะร่วมกัน

ของพรรคชนชั้นสูงแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ คือ การไม่วิตกกังวลต่อการแสดงออกถึงประชาธิปไตยภายใน

พรรคและการน าเสนอนโยบายที่มุ่งเน้นแสวงหาความนิยมจากกลุ่มคนที่มีบทบาทหรือตัวแสดงที่มีอ านาจใน

สังคมมากกว่าการสนับสนุนจากประชาชนจ านวนมากแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังคงด ารงรักษารูปแบบ

การตัดสินใจของพรรคให้อยู่ภายใต้อ านาจของกลุ่มชนชั้นน าที่ท าหน้าที่เสมือนตัวแทนพรรคในเวทีสาธารณะ

ด้วย 

(3) พรรคตัวแทนปัจเจกชน (Individual Representation) รูปแบบพรรคแบบนี้เกิดขึ้นในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 อันเป็นผลมาจากความส าเร็จของพรรคสังคมนิยมที่เกิดใหม่ในช่วงเวลานั้น ซึ่งในช่วงแรก

ถือได้ว่าพรรคสังคมนิยมและพรรคแรงงานเกิดขึ้นภายนอกรัฐสภา ส่วนหนึ่งมาจากการถูกจ ากัดการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ในการเลือกตั้ง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความพยายามในการสร้างองค์กรถาวรขึ้นมาเพ่ือเปิดรับ

ผู้สนับสนุนและจัดกิจกรรมในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ซึ่งองค์กรที่จัดกิจกรรมนอกเหนือจากการหาเสียงเหล่านี้ช่วยก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมการเมือง ที่น าไปสู่

การก่อรูปนโยบายแห่งชาติในเวลาต่อมาดังท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ   

พรรคแบบนี้มีแนวโน้มจะสร้างองค์กรที่สมาชิกแต่ละคนหรือกลุ่มมีตัวแทนในการแสดงบทบาทเพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ให้ในที่ประชุมพรรคทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ แม้ว่าในการแสดงความคิดเห็นหรือ

บทบาทในการตัดสินใจภายในพรรคอาจยังคงรวมศูนย์อ านาจแต่สมาชิกพรรคเหล่านี้ได้ถูกก าหนดให้อยู่ใน

โครงสร้างพรรคที่มีล าดับช่วงชั้นที่เป็นทางการและมีฐานเสียงกว้างขวางครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่ในพรรค
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ของชนชั้นสูง  ลักษณะเหล่านี้ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 อันเป็นช่วงเวลาที่พรรคการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่เพ่ิงเกิดใหม่ทั่วโลกเริ่มมองหาตัวแบบเพ่ือการสร้างความผูกพันที่เข้มแข็งระหว่างผู้น า

ทางการเมืองกับประชาชนหรือผู้สนับสนุนพรรคของชนชั้นน า  รวมไปถึงพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ได้ยอมรับ

ความคิดในการจัดองค์กรแบบนี้โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตนเพ่ือท าให้มีความเป็นทางการมากขึ้นและมี

ความเป็นชนชั้นน าน้อยลง 

(4) พรรคตัวแทนกลุ่มความร่วมมือ (Corporatist Representation) ในช่วงเวลาของการพัฒนา

ทางการเมืองศตวรรษที่ 21 พรรคการเมืองจ านวนมากมีความมุ่งมั่นในการสถาปนาความเป็นประชาธิปไตยใน

พรรคการเมือง อันหมายถึง การส่งเสริมโอกาสในการมีส่วนร่วมส าหรับสมาชิกหรือผู้สนับสนุนบางพรรคได้

พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า “กลุ่มความร่วมมือ (corporatist)” หรือการมุ่งเน้นฐานที่ระดับกลุ่ม (group based) อัน

เป็นรูปแบบของการมีตัวแทนในพรรค ซึ่งผู้น าของเขตเลือกตั้งที่มีบทบาทโดดเด่นจะได้รับสิทธิพิเศษภายใน

พรรคในการได้รับต าแหน่งในรัฐสภาของพรรคการเมืองนั้นๆ และท าหน้าที่ผู้แทนของกลุ่มสนับสนุนของตน 

ตัวอย่างเช่น พรรคแรงงานอังกฤษ พรรคสังคมประชาธิปไตยของประเทศสวีเดน  พรรคประชาชนของประเทศ

ออสเตรเลียและพรรคปฏิวัติสถาบันของประเทศเม็กซิโก   

ทั้งนี้  โดยทั่วไปพรรคการเมืองแบบกลุ่มบริษัทมีความเป็นสถาบันที่แข็งแกร่งในเรื่องของความ

จงรักภักดีต่อกลุ่ม แต่ในเรื่องของการระดมก าลังผู้สนับสนุนนั้นอาจไม่ได้พัฒนาขึ้นมากนัก ขึ้นอยู่กับ           

พรรคการเมืองว่าจะสามารถพ่ึงพาความเข้มแข็งขององค์กรของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรได้มีเพียงใด นอกจากนี้แล้ว 

ยังกล่าวได้ว่าการตัดสินใจในพรรคเหล่านี้มีการครอบคลุมกว้างขวางในแง่ผลประโยชน์ของกลุ่ม แต่ไม่ใช่ในแง่

ผลประโยชน์หรือความต้องการส่วนตัว  ปัจจุบัน พรรคการเมืองรูปแบบนี้เกิดข้อถกถียงในเรื่องการน าวิธีสงวน

ต าแหน่งไว้ให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้กับกลุ่มคนที่แต่เดิมไม่ค่อยมีตัวแทนในพรรค เช่น กลุ่มสตรี เยาวชนและ

ชนกลุ่มน้อย เนื่องจากการให้สิทธิพิเศษแก่คนเหล่านี้ต้องด าเนินการไปพร้อมกับการจัดการเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เคย

ก าหนดไว้ในการกระจายอ านาจในพรรคและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะเกิดข้อขัดแย้งกับหลักการ “หนึ่งสมาชิก 

หนึ่งเสียง” ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ละคน 

(5) พรรคที่มีประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน (Basis Democracy) เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมาไม่นานอัน
เป็นผลมาจากข้อวิจารณ์ของกลุ่มนักปฏิรูปพรรคการเมืองถึงการจัดการเรื่องการมีตัวแทน  ทั้งที่มีพ้ืนฐานจาก
เรื่องสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิของกลุ่มที่ได้ผลักดันแนวทางที่องค์กรพรรคให้สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคได้เข้า
มามีบทบาทโดยตรงในการปรึกษาหารือและตัดสินใจที่ส าคัญภายในพรรคหรือเรียกว่า “ประชาธิปไตยที่ทุกคน
ได้ลงมติ (plebiscitary democracy)” ซึ่งตัวแบบนี้นิยมกันมากในพรรคแนวซ้ายใหม่ (New Left) ที่เกิดขึ้น
ในยุโรปราวทศวรรษ 1980  
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โดยข้อค้นพบส าคัญที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของพรรคการเมืองเหล่านี้ ก็คือ พรรคสามารถสร้าง
ความเป็นสถาบันได้ดีกว่าที่ตั้งใจไว้ และท าให้ได้มีการแก้ไขในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น การสร้างกฎระเบียบ
ใหม่ๆ ที่ชัดเจน การจัดให้มีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเพ่ือเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือการลงมติของสมาชิกทั้งหมดเพ่ือเลือกหัวหน้าพรรค และการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติใหม่ส าหรับ
การก าหนดประเด็นต่าง ๆ ในการท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคการเมือง เป็นต้น  

 
สาระสังเขปนักคิดที่ 5.2 ประวัติและผลงานของ Susan E. Scarrow12 

 

ทั้ งนี้  ในด้ านมิ ติ ในการจัดองค์กรพรรคการเมื องนั้ น  โทมั ส  ไม เออร์ (Thomas Meyer)  13                     

นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เห็นว่า ประชาธิปไตยที่ทันสมัย พรรคการเมืองย่อมต้องเป็นพรรคการเมืองแบบที่มี

ประชาธิปไตยภายในพรรคด้วย เพราะถ้ามีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองก็จะเป็นช่องทางที่จะ

ท าให้คนในสังคมเข้ามาสู่ระบบการเมือง  

ดังนั้น พรรคการเมืองจึงจ าเป็นต้องพยายามดึงเอาคนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก

ได้  เพ่ือให้สั งคมเห็นว่าพรรคการเมืองนั้นมีความชอบธรรมซึ่ งแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยภายใน               

พรรคการเมือง (Intra-Party Democracy) เป็นแนวคิดเชิงอุดมคติที่ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปี

ที่ผ่านมา  เป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางและมักน าไปใช้ในการอธิบายถึงวิธีการต่างๆ ในการรวบรวมสมาชิก

พรรคให้ เข้าร่วมการประชุม หารือและการตัดสินใจภายในพรรค เพ่ือเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยภายในองค์กรให้ดีข้ึน14 

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

professors/scarrow/index.php (22 May 2019). 
13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า,(2551),เอกสารสรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทของพรรคการเมืองแบบ

มีสมาชิกมากและความเป็นประชาธปิไตยในพรรคการเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร.โทมสั ไมเออร์ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2551,(นนทบุรี : 
สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 9. 

14 Scarrow, Susan,Ibid. 

Susan E. Scarrow

ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัฮุสตัน (University of Houston) สหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเปรียบเทียบ การเลือกตั้งและการเมืองยุโรป นอกจากบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เช่น West European Politics,Electoral studies และ Annual 
Review of Political Science แล้ว ตัวอย่างผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางของเธอ 
ได้แก่  Parties and their Members (1996) และ Perspectives on Political Parties: 
Classic Readings (2002)
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การจัดองค์กรพรรคการเมืองอาจเป็นได้ทั้งลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากนัก ดังที่เห็น

ได้จากความแตกต่างในการจัดกิจกรรมหรือไม่มีกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ยกเว้นในช่วงเวลาของการเลือกตั้ง 

ซึ่งในการพิจารณาถึงการจัดองค์กรพรรคการเมืองอาจพิจารณาได้จากวิธีการที่พรรคการเมืองเข้าควบคุมการ

ท าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค เช่น  การคัดเลือกผู้น าพรรคและผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้  

(1) การรวมศูนย์อ านาจ (centralization)  หมายถึง ขอบเขตซึ่งการตัดสินใจจัดท าขึ้นโดยสมาชิก 
หรือกลุ่มผู้น าเพียงกลุ่มเดียวหรือโดยองค์กรที่ตัดสินใจเท่านั้น โดยมีการรวมศูนย์อ านาจอย่างมากในทุกระดับ
ของพรรค ลักษณะเช่นนี้ตรงข้ามกับพรรคการเมืองที่มีการกระจายอ านาจที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมี
การประชุมกันไม่บ่อยแต่เน้นที่การประสานงานและสื่อสารระหว่างกัน 
 

(2) การครอบคลุมทุกฝ่าย (inclusiveness) ประเด็นเรื่องการครอบคลุมทุกฝ่ายจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ากลุ่ม
ผู้มีบทบาทในการตัดสินใจในพรรคมีขนาดใหญ่หรือมีจ านวนคนมากน้อยเพียงใด ซึ่งพรรคการเมืองที่เปิด
โอกาสหรือพ้ืนที่ให้ทุกกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดนั้น สมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนพรรคทุกคนจะ
ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่มีความส าคัญ รวมไปถึงการเข้าร่วมหารือกันอย่าง
เปิดเผยก่อนการตัดสินใจ  
 
 (3) การสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง ( institutionalization) ประเด็นนี้มุ่งเน้นที่การมี
อิสระในตัวเองของพรรคการเมือง ขอบเขตการพัฒนาองค์กรภายในพรรค การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง 
พรรคการเมืองกับผู้สนับสนุนพรรค ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมบทบาทของสมาชิกและ
ผู้สนับสนุนพรรค ทั้งนี้ความเป็นสถาบันเป็นเรื่องยากที่จะสร้างให้เกิดขึ้นแต่การสร้างให้เป็นสถาบันนั้นเป็นผล
พวงของกาลเวลาที่พรรคการเมืองนั้นๆ จะต้องสั่งสมประสบการณ์หรือผ่านการเลือกตั้งหลายครั้งจึงจะสามารถ
สร้างฐานคะแนนเสียง ซึ่งท าให้เกิดการเสริมสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง แต่ข้อถกเถียงที่เกิด ก็
คือ ส าหรับพรรคการเมืองที่มีผู้น าหลายคนและมีผลประโยชน์ส่วนตัวสูงอาจเห็นว่าการสร้างความเป็นสถาบัน
ของพรรคการเมืองที่เข้มแข็งเป็นภัยคุกคามอ านาจของตนที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นได้  
 
 จากแนวคิดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจะสามารถช่วยในการอธิบายถึงข้อแตกต่างเชิงองค์กรระหว่างพรรค

การเมืองต่างๆ รวมไปถึงการวัดระดับถึงการจัดองค์กรพรรคการเมืองที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและระดับของ

การเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ซึ่งถือเป็นประเด็นการศึกษาที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ดัง

ตารางที่ 5.1  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงตัวแบบของการจัดองค์กรพรรคและแนวโน้มทางด้านองค์กร15 

ประเภท การรวมศูนย์อ านาจ การครอบคลุมทุกฝ่าย การสร้างความเป็นสถาบัน 

พรรคที่มผีู้น าครอบง า 
(Dominant Leader) 

สูง ต่ า โดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ า 

พรรคของชนช้ันสูง 
(Party of Notables) 

ปานกลาง  
โดยมักเป็นล าดับชั้น 

ต่ า ต่ าจนถึงปานกลาง 

พรรคตัวแทนของทุกคน 
(Individual Representation) 

ปานกลางจนถึงสูง ปานกลางจนถึงสูง ปานกลางจนถึงสูง 

พรรคตัวแทน 
กลุ่มความร่วมมือ 
(Corporatist Representation) 

ปานกลางจนถึงสูง ปานกลาง ปานกลางจนถึงสูง 

พรรคที่มีประชาธิปไตย 
เป็นพื้นฐาน 
(Basis Democracy) 

ต่ าจนถึงปานกลาง สูง ปานกลางจนถึงสูง 

 

อย่างไรก็ดี การจัดองค์กรพรรคการเมืองนั้น ยังต้องให้ความส าคัญกับการแสดงบทบาทหรือ          

ท าหน้าที่ พ้ืนฐานของพรรคการเมือง ดังที่  ไมเคิล จี รอสกิน (Michael G.Roskin) 16 ศาสตราจารย์ทาง

รัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้น าเสนอถึงหน้าที่ของพรรคการเมืองโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยที่             

พรรคการเมืองเป็นกลไกที่ท าหน้าที่ส าคัญในการด ารงรักษาระบบการเมือง ซึ่งในบางหน้าที่นั้นก็เกิดขึ้นโดย

บังเอิญกับพรรคการเมืองหลายพรรคในประเทศท่ีไม่ใช่ประชาธิปไตย โดยหน้าที่ส าคัญนั้น ได้แก่  

(1) การเป็นกลไกเชื่อมประสานระหว่างประชาชนกับรัฐบาล (A Bridge Between People and 

Government) ในมิติของทฤษฎีระบบการเมืองนั้น กล่าวได้ว่า พรรคการเมือง เป็นองค์ประกอบส าคัญที่           

ท าหน้าที่ “น าเข้า” (input) ความต้องการและข้อเรียกร้องเข้าสู่ระบบการเมือง ซึ่งหากปราศจากพรรค 

การเมืองแล้ว ปัจเจกบุคคลย่อมต้องต่อสู้ตามล าพังหรือถูกเพิกเฉยจากรัฐบาล  

 (2) การรวบรวมผลประโยชน์ (Aggregation of Interests) พรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการเข้ามา

ท าหน้าที่ช่วยในการประนีประนอมและบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยการท าหน้าที่รวบรวมผลประโยชน์ที่

แตกต่างกันไประหว่างกลุ่มเหล่านั้นให้มาอยู่ร่วมกันภายใต้องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์จะหันมา

                                                           
15 Scarrow, Susan,Ibid. 
16 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมเร่ืองบทบาทของพรรคการเมืองและการเปรียบเทียบบทบาทเด่นที่แตกต่างกันระหว่างประเทศประชาธิปไตย

และคอมมิวนิสต์ ได้ใน Roskin, Michael G. [et al.],Political science : an introduction,(Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 
1997),pp.204-209. 
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แสดงบทบาทในการผลักดันความต้องการ ประสานและท างานให้เกิดประโยชน์แก่พรรคเพ่ือเป้าหมายในการ

ได้รับประโยชน์อย่างน้อย ด้านใดด้านหนึ่งจากพรรคการเมือง โดยเฉพาะการเข้าร่วมกับพรรคการเมืองขนาด

ใหญ่  

(3) การสร้างบูรณาการให้แก่ระบบการเมือง ( Integration into political system) เมื่อกลุ่ม

ผลประโยชน์ต่างๆ ถูกพรรคการเมืองดึงเข้าสู่ระบบการเมืองที่เป็นอยู่ จุดนี้จะส่งผลให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนระบบการเมืองโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปฏิบัติหรือทางด้านจิตวิทยา 

(4) การกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization)  ในขณะที่พรรคการเมืองน าเอากลุ่ม

ต่างๆ ผนวกเข้ามาในสังคม พรรคการเมืองจะมีกระบวนการท าให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ทางการเมืองว่าจะ

แสดงบทบาทหรือแสดงออกทางการเมืองอย่างไร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกล่อมเกลาทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง

นั่นเอง 

(5) การระดมคะแนนของผู้ มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ ง (Mobilization of Voters) เนื่ องจาก                   

พรรคการเมืองต้องท าการแข่งขันในการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้แข่งขัน ดังนั้นพรรคการเมืองต่างๆ ต้องกระตุ้นให้

ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนเหล่านั้นออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(6) การจัดตั้งรัฐบาล (Organization of Government) พรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

ก็จะท าการจัดตั้งรัฐบาล ที่จะน ามาซึ่งต าแหน่งและอ านาจในการปกครองและบริหารงานประเทศ 

ส าหรับประชาธิปไตยร่วมสมัยแล้ว  โทมัส ไมเออร์ (Thomas Meyer) แสดงทัศนะว่า การจัด

โครงสร้างหรือองค์กรพรรคการเมืองพรรคมีส่วนส าคัญต่อการแสดงบทบาท 3 ประการ17 ได้แก่  

 (1)  พรรคการเมืองเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาสังคม ระบบการเมืองและระบบการถือครองอ านาจ 

เนื่องจากพรรคการเมืองเท่านั้นที่สามารถบูรณาการผลประโยชน์ ค่านิยมต่างๆ  ในสังคมและแปลงให้เป็น

นโยบายที่จะน าเสนอแก่สังคมส่วนรวม ทั้งยังสามารถผลักดันให้มีการน านโยบายเหล่านี้ไปปฏิบัติได้ 

 (2) พรรคการเมืองเป็นศูนย์กลางของประชาสังคม เนื่องจากสามารถดึงเอาค่านิยมต่างๆ เข้ามาบูรณา

การร่วมกันแล้วหาค าตอบให้กับวาระต่างๆ ของชาติที่ได้มีการก าหนดไว้  

 (3) พรรคการเมืองสร้างความชอบธรรมให้แก่กระบวนการทางการเมือง ดังเห็นได้ว่า หาก             

พรรคการเมืองมีสมาชิกสนับสนุนมากมายก็แสดงว่านโยบายที่ที่พรรคการเมืองได้น าเสนอนั้น เป็นสิ่งที่สังคม

                                                           
17 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า,อา้งแล้ว หน้า 8-9. 
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ต้องการ อีกทั้งในระบบการเมืองจะต้องมีพรรคการเมืองหลายๆ พรรค  เพ่ือ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ

ผลประโยชน์หรือค่านิยมท่ีหลายหลากในสังคม 

 

5.3 การจัดโครงสร้างและองค์กรพรรคการเมือง: บทเรียนจากสหราชอาณาจักร18   
  

5.3.1 พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party)19 การจัดโครงสร้างของพรรคอนุรักษ์นิยมนั้น 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่  

 (1) โครงสร้างของพรรคอนุรักษ์นิยมในรัฐสภา (Conservative Party in Parliament) ประกอบ 

ด้วยสมาชิกสภาสามัญชนและองค์กรของพรรคที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ของพรรคภายในรัฐสภา  โดยหัวหน้า

พรรคพรรคอนุรักษ์นิยมจะเป็นบุคคลที่มีอ านาจมาก อันเป็นผลมาจากการแสดงความรับผิดชอบและรายงาน

การกระท าใด ๆ ของตนต่อสมาชิกของพรรคทั้งภายในและภายนอกรัฐสภา ทั้งยังเป็นผู้ที่มีอ านาจเด็ดขาดใน

การก าหนดนโยบายของพรรคต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

 หน่วยงานของพรรคอนุรักษ์นิยมในรัฐสภา เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นกลไกและเครื่องมือของ

หัวหน้าพรรค และสมาชิกชั้นน าของพรรคท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ 

ส านักงานกลาง (Central Office) ซึ่งเป็นเสมือนกลไกของพรรคที่หัวหน้าพรรคใช้ควบคุมการด าเนินงานทาง

การเมือง การก าหนดนโยบาย การคลัง  การบริหารและการประสานงานของพรรคในรัฐสภากับองค์การพรรค

ภายนอกรัฐสภาทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีหน่วยวิจัยของพรรคเป็นที่ระดมนักวิชาการ และมันสมองของพรรคมา

ท าหน้าที่ในการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคอยเก็บวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ

เสนอต่อหัวหน้าพรรคและสมาชิกระดับแกนน า ในการน ามาก าหนดเป็นนโยบาย แก้ปัญหาเพ่ือแสวงหา

ทางเลือก หรือการคัดค้านนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (2) โครงสร้างของพรรคอนุรักษ์นิยมภายนอกรัฐสภา (Extra - Parliamentary Conservative 

Party)  หมายถึง บรรดาสมาชิกพรรคผ่านจากองค์การของพรรคในระดับต่าง ๆ อันเป็นรากฐานของพรรคใน

การพัฒนาให้เป็นองค์การพรรคแบบมวลชน (Mass Party Organization) และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพรรค

กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกพรรคกับผู้น าของพรรคและประชาชนทั่วไป โดยมี 4 ส่วนส าคัญ ได้แก่  

                                                           
18 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน  Dennis Kavanagh, (1996), British Politics :Continuities and Change,(Oxford : Oxford 

University Press), พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว., (2544), ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ ,(กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), สมบูรณ์  สุขส าราญ,อ้างแล้ว และ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, (2544),การเมืองอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 2), (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม). 

19 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “Party Structure and Organisation”, Retrieved from URL https://www.conservatives. 
com/organisation (15 February 2021). 
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  (2.1) องค์การสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง (Constituency Association Organizations)  สาขา

ของพรรคประจ าเขตเลือกตั้งเป็นหน่วยรากฐานของโครงสร้างของพรรคภายนอกรัฐสภา มีเท่าจ านวนเขต

เลือกตั้ง บางสาขาอาจจะมีสมาคมหรือกลุ่มอ่ืน ๆ เข้ามาสมทบด้วย โดยมีผู้ท าหน้าที่ด าเนินกิจการของสาขา

พรรคในเขตเลือกตั้งมีจ านวนสาขาละ 50-100 คน โดยมีประธาน (Chair Man) ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการเสนอ

มาตรการในการหาตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งในแต่ละเขต โดยการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับผู้น าคนส าคัญอ่ืนๆ 

การจัดหาทุนและการควบคุมการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แนะองค์การพรรคระดับภูมิภาคให้

ทราบถึงทัศนคติของสาขาพรรคของตนที่มีต่อการก าหนดนโยบายของพรรคระดับสูง 

 (2.2) องค์การของพรรคอนุรักษ์นิยมระดับภูมิภาค เป็นองค์การของพรรคภายนอกรัฐสภาในระดับที่

เหนือขึ้นมาจากระดับท้องถิ่นเป็นองค์การที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้งกับองค์การ

ของพรรคระดับชาติ  องค์การของพรรคส่วนภูมิภาคในอิงค์แลนด์ (England)และเวลส์ (Wales) แบ่งออกเป็น 

12 เขต ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์การของพรรค

ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการของพรรคภายในเขตรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือและ

ให้ค าแนะน าแก่สาขาพรรคในเขตเลือกตั้งเพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงและเป็นผลประโยชน์แก่สาขานั้นๆ ซึ่ง

องค์การพรรคระดับภูมิภาคมีความเป็นอิสระในการบริหารกิจการของตน โดยร่วมมือระหว่างองค์การระดับ

เดียวกัน 

 (2.3) องค์การของพรรคอนุรักษ์นิยมระดับชาติ  มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับโครงสร้างพรรคระดับ

ภูมิภาค โดยต าแหน่งสูงสุดได้แก่ ประธาน (Chairman) ประธานกิตติมศักดิ์  รองประธาน เลขาธิการ

กิตติมศักดิ์ และเหรัญญิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งเลือกทุกปีโดยสภาของส่วนภูมิภาค (Area Council)  และมีหน่วยงาน

ต่าง ๆ แบ่งออกเป็นคณะกรรมการบริหารภูมิภาค (Area Executive Committees) และคณะกรรมการที่

ปรึกษา (Area Advisory Committees)  

 (2.4) สหภาพอนุรักษ์นิยม มีหน้าที่ส าคัญ  ได้แก่ ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาสาขาของพรรคในเขต

เลือกตั้งทั่วสหราชอาณาจักร  ส่งเสริมเผยแพร่หลักการและวัตถุประสงค์ของพรรคโดยมีเป้าหมายให้การ

ปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างหัวหน้าพรรคกับองค์การต่าง ๆ ของพรรค

ทั่วประเทศ และให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ของตัวแทนในสาขาพรรคได้รับการถ่ายทอดถึงหัวหน้าพรรคและ

ประธานองค์การส าคัญๆ ของพรรค จึงได้มีการจัดองค์กรของสหภาพอนุรักษ์นิยม ดังต่อไปนี้ 

 -สภาการปกครอง (Centre Council) ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม ประธานพรรค 

ผู้อ านวยการส านักงานกลางของพรรค และเจ้าหน้าที่คนส าคัญของส านักงานกลาง สมาชิกสภาสามัญและ
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สมาชิกสภาขุนนางสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยม คณะกรรมการบริหารของสหภาพอนุรักษ์นิยม และตัวแทนจาก

สาขาพรรคในเขตเลือกตั้งเขตละ 4 คน รวมแล้วประมาณ 3,000 คน  

 -คณะกรรมการบริหารของสหภาพอนุรักษ์นิยม (Executive Committees of The Nation Union) 

เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการบริหารด้านต่าง ๆ เฉพาะด้าน เพื่อแก้ปัญหาจากการที่โครงสร้างของสภาการปกครองเป็น

องค์กรที่มีขนาดใหญ่เกินไปและประชุมกันเพียงปีละครั้ง จึงยากท่ีจะท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การพรรค

นอกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอ านาจหน้าที่ส าคัญ ได้แก่ การพิจารณาให้รับหรือไม่รับสมาคมหรือ

องค์การทางการเมืองใด ๆ เข้าเป็นสมาชิกพรรคและอ านาจในการยุติข้อพิพาทภายในสาขาพรรคหรือระหว่าง

สาขาพรรคอ านาจในการคัดเลือกตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกของพรรคเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

เป็นต้น 

 -คณะกรรมการที่ปรึกษากลาง (Central Committee) มีจ านวน 4 คณะ ภายใต้การดูแลของหัวหน้า

พรรคและประธานพรรคโดยตรง ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการคลัง คณะกรรมการที่ปรึกษาการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ

คณะกรรมการประสานงานของพรรค   

 5.3.2 พรรคแรงงาน (Labour Party)20 การจัดโครงสร้างของพรรคแรงงานนั้น แบ่งออกเป็น                  

2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 

 (1) โครงสร้างของพรรคแรงงานภายในรัฐสภา (Parliamentary Labour Party : PLP) หมายถึง

สมาชิกรัฐสภาที่สังกัดพรรคและองค์การของพรรคแรงงาน จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นกลไกทางการเมืองให้แก่ผู้น าพรรค

ในรัฐสภา ต าแหน่งที่ส าคัญภายในโครงสร้างนี้ได้แก่ หัวหน้าพรรค ประธานพรรค (Chairman)  รองประธาน

พรรค (Deputy Chairman) และหัวหน้าผู้ควบคุมวินัย (Chief Whip) ซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาทุก ๆป ี

โดยมีส านักงานใหญ่ (Head Office) เป็นกลไกหรือเครื่องมือให้กับพรรคแรงงานในรัฐสภาในการท าหน้าที่เป็น

ส านักงานเลขาธิการของพรรคแรงงานในรัฐสภาและแผนกงานต่าง ๆ  ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการ แผนก

องค์การพรรค แผนกกิจกรรมสตรี แผนกการกิจการต่างประเทศ แผนกการโฆษณาและเผยแพร่ และแผนก

การคลังของพรรค  ทั้งนี้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพรรคในรัฐสภากับองค์กรพรรคภายนอกรัฐสภา

สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะคือ 

                                                           
20 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “How does the Labour Party work?”, Retrieved from https://labour.org.uk/about/how-

we-work/ (23 November 2021). 
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 ลักษณะที่ 1 เม่ือพรรคแรงงานเป็นพรรคฝ่ายค้าน  กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพรรค

แรงงานภายในรัฐสภา กับองค์กรพรรคภายนอกรัฐสภามีลักษณะเป็นประชาธิปไตย โดยองค์การพรรค

ภายนอกรัฐสภาสามารถใช้อ านาจและอิทธิพลกดดันให้หัวหน้าพรรคและสมาชิกรัฐสภาด าเนินนโยบายไป

ในทางที่ตนต้องการได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคอนุรักษ์นิยมแล้ว กล่าวได้ว่า หัวหน้าแรงงานไม่มีอ านาจ

เด็ดขาดในการควบคุมองค์การของพรรค ภายในรัฐสภาเมื่อเปรียบเทียบกับหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม ทั้งยังดู

เหมือนกับว่าหัวหน้าพรรคแรงงานในขณะที่เป็นฝ่ายค้านท าหน้าที่เป็นเพียง “กระบอกเสียง” ขององค์การ

พรรคทั้งภายในและภายนอกรัฐสภาเท่านั้น 

ลักษณะที่ 2 เม่ือพรรคแรงงานเป็นพรรครัฐบาล กล่าวได้ว่า องค์กรพรรคแรงงานภายในรัฐสภาจะ

กลับมามีอ านาจมากและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การพรรคภายนอกรัฐสภาน้อย  แม้ว่าตามหลักการแล้ว 

คณะกรรมการบริหารขององค์การพรรคภายนอกรัฐสภาจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้แก่

พรรคแรงงานภายในรัฐสภา  แต่ในปัจจุบันบทบาทขององค์กรพรรคในรัฐสภาโดยเฉพาะเมื่อได้แสดงให้เห็นว่า

อ านาจที่แท้จริงอยู่ที่บรรดาผู้น าพรรคในรัฐสภาเพียงไม่กี่คน และผู้ที่ควบคุมกิจการของพรรคนั้นก็อยู่กับคน

เพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น 

 (2) โครงสร้างของพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภา เนื่องจากพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภาเกิดขึ้นจาก

การเรียกร้องของขบวนการประชาชนและขบวนการแรงงาน ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองในรัฐสภา โดย

องค์การของพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภาเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุน ทั้งนี้องค์การที่เป็นสมาชิกแรงงาน

แบ่งออกเป็น  3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 (1) สมาคมหรือองค์การสังคมนิยม (Socialists and other Societies)  ประกอบด้วยสมาคม

ปัญญาชนและวิชาชีพ (Professional Men) เช่น สมาคมเฟเบียน สมาคมนักกฎหมาย ฮาลเดน (Haldane 

Society of Lawyers) แพทย์สมาคมสังคมนิยม (Socialists Medical Association) สมาคมครูผู้สังกัดพรรค

แรงงานแห่งชาติ (The Nation Association of Labour Teachers) เป็นต้น สมาชิกส่วนนี้แม้จะมีจ านวนไม่

มาก แต่นับว่าเป็นมันสมองของพรรค 

 (2) สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์กรรมกร (Trade Union) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 75-80 องค์การ มีสมาชิก

ประมาณ 6-8 ล้านคน และเป็นสมาชิกที่ให้เงินอุดหนุนพรรคประมาณร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายประจ าของ

พรรคและให้ความช่วยเหลือพรรคในด้านการให้บริการด้านก าลังคน โดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแรงงานนั้น 

แต่ละสหภาพแรงงานต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคและจะมีบทบาทในการบริหารกิจการต่างๆ ของพรรคมาก
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น้อยตามจ านวนสมาชิกที่แต่ละสหภาพมี  ซึ่งโดยปกติสภาแห่งสหภาพแรงงานมักจะให้ความส าคัญแก่

ผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานมากกว่าความส าคัญของพรรค 

 (3) สมาคมสหกรณ์ (Co-operative Societies) มีอยู่ประมาณ 8-10 องค์การ ถึงแม้ว่าอังกฤษจะเป็น

สมาคมสหกรณ์จ านวนมากกว่า 8 ล้านคน แต่สมาชิกสมาคมสหกรณ์ที่สมัครเป็นสมาชิกของพรรคแรงงานโดย

ผ่านสหกรณ์กลับมีจ านวนน้อยมาก จึงไม่มีอิทธิพลในองค์กรของพรรคแรงงานมากเท่ากับสหภาพแรงงาน 

 ทั้งนี้ การจัดองค์กรภายนอกรัฐสภาของพรรคแรงงานอาจแยกพิจารณาได้เป็น 3 ระดับ กล่าวคือ  

-ระดับท้องถิ่น ได้แก่ วอร์ด (Ward) และสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง (Constituency) มีอยู่จ านวน   

667-680 แห่ง มีอิสระในการบริหารกิจการของตนเองในการเลือกเจ้าหน้าที่ขององค์การ การจัดหาและการ

บริหารเงินทุน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเขตเลือกตั้งและมีบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งและ

การรณรงค์หาเสียงในนามของพรรค อย่างไรก็ดี “ความเป็นอิสระ” นี้จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของ

พรรคซึ่งก าหนดขึ้นตามมติของที่ประชุมใหญ่ประจ าปี โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ

ระดับชาติเสียก่อนและไม่ขัดกับกฎระเบียบที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว 

 -ระดับภูมิภาค แบ่งออกเป็น 12 เขต แต่ละภาคจะครอบคลุมถึงสาขาพรรคตามเขตเลือกตั้ง 

องค์ประกอบขององค์การของพรรคในระดับภูมิภาค ได้แก่ สภาภูมิภาค (Regional Council) ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแทนของสาขาพรรคและองค์การต่าง ๆ ที่สังกัดพรรคแรงงานดังที่กล่าวมาแล้ว อ านาจหน้าที่ของสภานี้มี

น้อยมากเม่ือเทียบกับสภาภูมิภาคของพรรคอนุรักษ์นิยม 

 -ระดับชาติ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวทางและนโยบายของพรรคแรงงาน ภายใต้การจัดการ

ของคณะกรรมการบริหารระดับชาติ (National Executive Committee : NEC)21 อันประกอบด้วยตัวแทน

จากสาขาพรรคในระดับต่าง ๆ รวมกัน โดยในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2020 คณะกรรมการบริหารระดับชาติ

ของพรรคแรงงานได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการจ านวน 39 คน ในที่ประชุมใหญ่ประจ าปีของพรรคตาม

สัดส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละองค์การที่สังกัดในพรรค โดยมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส าคัญ 

ได้แก่ 

                                                           
21 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “Labour Party Rule Book 2020”, Retrieved from URL https://labour.org.uk/wp-

content/uploads/2020/04/Rule-Book-2020.pdf (21 August 2021). 
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 (1) อ านาจและหน้าที่ในการควบคุมและแนะน าการด าเนินกิจกรรมของพรรคแรงงานภายนอกรัฐสภา

ในทุกระดับ มีอ านาจในการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับองค์การใดองค์การหนึ่ง หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้าเป็น

สมาชิกพรรคและมีอ านาจที่จะขับไล่องค์การหรือบุคคลนั้น ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือวินัยของพรรค  

(2) การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และการเสนอร่างนโยบายแนวทางปฏิบัติของพรรคต่อที่ประชุม

ใหญ่ประจ าปี  บทบาทนี้มีความส าคัญและแสดงถึงอิทธิพลในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติของคณะกรรมการ

บริหาร  ซึ่งที่ประชุมใหญ่ประจ าปีของพรรคมักจะรับเอานโยบายและโครงการที่คณะกรรมการบริหารเสนอมา

ปฏิบัติ 

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบในด้านโครงสร้างและหน้าที่แล้ว กล่าวได้ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรค

แรงงานต่างมีลักษณะของการจัดวางกลไกและการแสดงบทบาทในแต่ละโครงสร้ างที่แตกต่างกัน มีเพียง

บทบาทขององค์กรพรรคในเขตเลือกตั้งเท่านั้นที่ทั้งสองพรรคต่างท าหน้าที่สนับสนุนระดมทุนการสรรหา

คัดเลือกผู้สมัครและรณรงค์หาเสียงในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ดังตารางที่ 5.2  

ตารางท่ี 5.2  แสดงการสรุปลักษณะโครงสร้างอ านาจภายในพรรคเปรียบเทียบระหว่าง พรรคอนุรักษ์นิยม
กับพรรคแรงงาน22 

ประเด็น พรรคอนุรักษ์นิยม พรรคแรงงาน 
โครงสร้าง - เป็นปิรามิด จากบนลงล่าง 

- อ านาจกระจุกอยู่ที่ผู้น า และพรรคในรัฐสภา 
- เสมอภาค เป็นแนวราบ แต่มีระดับอ านาจท่ีต่างกัน 
- ผู้น าและพรรคในรัฐสภาเป็นเพียงหนึ่งส่วน ของพรรค
ที่เข้าร่วมประชุมประจ าปี (ร่วมกับพรรคในเขตสหภาพ
แรงงาน สหกรณ์และกลุ่มนักคิดหลายกลุ่ม) ซึ่งเลือก
คณะกรรมการบริหารพรรค 

ที่ประชุมประจ าป ี - ที่ชุมนุมของพรรคทั้งในและนอกรัฐสภา 
- โดยจารตี เป็นที่แสดงความสามคัคี  แต่
ระยะหลังผู้น าควบคุมยากขึ้น 
- โดยทั่วไปสนบัสนุนหัวหน้าและผูน้ า 

- การรวมพลของพรรค 
- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อบริหารพรรค 
- ญัตติที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เป็นนโยบาย 
แต่หัวหน้าและคณะกรรมการบริหารตัดสินว่าจะน าไป
ปฏิบัติเมื่อใด อย่างไร 

พรรคในเขต
เลือกตั้ง 

บทบาทเชิงเกื้อหนุน  หาทุน  เลือกสรรผู้สมัคร รณรงค์หาเสียง 
- อ านาจหลัก :  คัดสรรผู้สมคัรภายใต้กรอบ
ของการได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
กลาง 

- อ านาจหลัก : คัดสรรผู้สมัครภายใต้ 
กรอบของการไดร้ับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบรหิาร 

 
 

                                                           
22 ค าอธิบายของ Dennis Kavanagh อ้างใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อ้างแลว้ หน้า 173. 
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ค าถามท้ายบทที่ 5 
 (1) ปัจจัยในการก าหนดรูปแบบและการจัดองค์กรพรรคการเมืองมีอะไรบ้าง  จงอธิบายโดยสังเขป 
 (2) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของพรรคอนุรักษ์นิยมในรัฐสภากับ
โครงสร้างของพรรคแรงงานในรัฐสภา 
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วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเข้าใจถึงแนวคิดและเงื่อนไขของการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเข้าใจถึงพัฒนาการและประเด็นการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง 

 

บทที่ 6  
แนวคิดเรื่องการเลือกต้ังและสิทธิเลือกตั้ง  

บทนี้ เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงแนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง ซึ่งถือได้ว่าการเลือกตั้งเป็น

กระบวนการที่มีความจ าเป็นในการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายหลักในรัฐเสรีประชาธิปไตย จากนั้นใน

ส่วนที่สองเป็นการอธิบายถึง แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งนั้นในแต่ละกลุ่มทฤษฎี ตลอดจนรูปแบบ

ของสิทธิเลือกตั้งและการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนที่สามเป็นการอธิบายถึงประเด็น

ในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งที่ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นปัญหาที่มีข้อถกเถียงกันเพ่ือแสวงหาแนวทาง

ที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดในการได้มาของตัวแทน การบริหารงานเลือกตั้ง และการบังคับให้ไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง เป็นต้น ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับการลงประชามติโดยหยิบยกตัวอย่างในประเทศนิวซีแลนด์

และประเทศไทย  
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6.1 แนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง  
 

การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่พลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย            

การแสดงเจตจ านงตามความต้องการและการสนับสนุนด้วยการเลือกตัวแทนให้ เข้าไปท าหน้าที่ ใน             

การปกครองประเทศ 1  ซึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ถือได้ว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นใน

การส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายหลัก 4  ประการ2 ได้แก่  

ประการที่ 1 การได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชน  สังคมการเมืองในสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนมากและมีลักษณะเป็นสังคมพหุลักษณ์  ซึ่งมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ นั้น กลุ่มของสังคมทุกกลุ่ม
ต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้  ดังนั้นการมีผู้แทนเพ่ือเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจของรัฐจึงมี
ความส าคัญ   

 
 ประการที่  2 การหล่อหลอมเจตจ านงและความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน  เนื่องจาก           
การเลือกตั้งจะมีผลช่วยในการการสร้าง “เจตจ านงร่วม”ทางการเมืองขึ้นภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์ของสังคม
ซึ่งความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง และการ
ยอมรับผลการเลือกตั้ง 
 

ประการที่ 3 การสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครอง  กล่าวคือ ในรัฐเสรีประชาธิปไตยถือว่าอ านาจ
รัฐมีที่มาจากประชาชน  ดังนั้นเมื่อผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งที่เป็นไปตามเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ประชาชนมี
โอกาส  “เลือกสรร” ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้แข่งขันกันอย่างเสรี ย่อมถือว่า ผู้ปกครองมีที่มาโดยความชอบ
ธรรม ในทางตรงกันข้ามกับรัฐที่ปกครองในระบบเผด็จการหรือในระบบที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียว  แม้ว่า
จะมีการเลือกตั้งแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกก าหนดโดยพรรคการเมืองที่คุมอ านาจรัฐและประชาชนมีสภาพถูก
บังคับให้ไปเลือกตั้ง   ซึ่งการเลือกตั้งในลักษณะเช่นนี้ย่อมถือว่าผู้ปกครองที่ได้มาจากการเลือกตั้งเช่นนั้นไม่มี
ความชอบธรรม 
 
 ประการที่ 4 การควบคุมการใช้อ านาจรัฐ  เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นเทคนิคประการหนึ่งในการ
ควบคุมการใช้อ านาจรัฐ  โดยประชาชนได้รับโอกาสในการลงคะแนนเสียงเพ่ือเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนเมื่อครบ
วาระการด ารงต าแหน่งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ที่น าไปสู่การคัดเลือกครั้งใหม่   ซ่ึงคะแนนเสียงของ ผู้ไปใช้
สิทธิย่อมเป็นปัจจัยชี้ขาดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่บริหารประเทศ   

                                                           
1 ธโสธร ตู้ทองค า ใน สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช,(2548),เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8,(นนทบรุี :มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช),หนา้ 535. 
2 วรเจตน์  ภาคีรัตน์“,การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตย,” สืบค้นจาก www.nccc.go.th/ constitution/News Upload/ 39_ 1 _ 

acharnvorachet01.doc (25 สิงหาคม 2557). 
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อย่างไรก็ดี เมื่อการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่เน้นย้ าถึงการแสดงออกทางการเมืองของพลเมืองใน

การก าหนดผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะแล้ว สถานะหรือการก าหนดว่าใครคือพลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้งจึงเป็น

ประเด็นที่มีความส าคัญ  โดยการให้สิทธิเลือกตั้ง (Franchise) นั้น เป็นการที่รัฐให้สิทธิทางการเมืองแก่

ประชาชน 3 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของสิทธิทางการเมือง (political rights) อันเป็นลักษณะส าคัญของ

ประชาธิปไตยท่ีแทรกอยู่ในสถาบันทางการเมือง 4  

ปัจจุบันการให้สิทธิเลือกตั้งอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ในเนื้อหาส่วนหนึ่งของข้อ 21 ที่ได้ก าหนดให้ทุกคนมีสิทธิที่จะ

มีส่วนในรัฐบาลของประเทศตน จะเป็นโดยตรงหรือโดยผ่านทางผู้แทนซึ่งได้เลือกตั้งโดยอิสระ และเจตจ านง

ของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล  เจตจ านงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตาม

ก าหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งอาศัยการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาคและการลงคะแนนลับ หรือวิธีการ

ลงคะแนนโดยอสิระอย่างอ่ืนท านองเดียวกัน5 

จากแนวทางข้างต้นได้น ามาสู่การสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการการเลือกตั้งที่มุ่งเน้นให้ เกิด              

อย่างน้อย 2 แนวทาง กล่าวคือ  

แนวทางที่ 1 การเลือกตั้งอย่างมีทางเลือก หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครหลากหลาย ทั้งที่เป็น

บุคคลหรือพรรคการเมือง ในมิติของจ านวนผู้สมัครและความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เลือกตั้งได้พิจารณา

เลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ดีท่ีสุดเพ่ือให้เข้าไปท าหน้าที่ในฐานะผู้แทนของตน 

แนวทางท่ี 2 การเลือกตั้งอย่างไม่มีการคดโกงหรือการทุจริต หมายถึง การเลือกตั้งจะ ต้องเป็นไปตาม

เจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแท้ ซึ่งหากมี การทุจริตด้วยประการใดๆ ย่อม

ถือว่าเป็นการบิดเบือนเจตจ านงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

อนึ่ง ในกระแสของประชาธิปไตยนิยมในปัจจุบัน จากการส ารวจวิเคราะห์ของฟรีดอม เฮาส์ 

(Freedom House)6 ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนนานาชาติอันมีบทบาทในการศึกษาเรื่องเสรีภาพของประเทศต่างๆ 

                                                           
3 “Parliamentary Constituencies in the unreformed House,”Retrieved from URL http://www.election.demon.co. 

uk/prereform.html (30 August 2016). 
4 วิสุทธิ์ โพธิแท่น,(2550),แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 36. 
5 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,(2551),ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,(กรุงเทพฯ :กระทรวงการ

ต่างประเทศ), หน้า 26. 
6 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “Countries”, Retrieved from URL https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores (24             

December 2021). 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores%20(24
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ทั่วโลกนั้น ได้ใช้กระบวนการเลือกตั้ง (electoral process) ในฐานะรูปแบบหนึ่งของสิทธิทางการเมืองเพ่ือ

การจ าแนกกลุ่มประเทศที่มีระดับเสรีภาพแตกต่างกันไป ได้แก่  

(1) ประมุขของรัฐ  หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้มีอ านาจปกครองในชื่ออ่ืนๆ มาจากการเลือกตั้งที่อิสระและ
เที่ยงธรรมหรือไม่  

(2) ผู้แทนราษฎรทั้งหลายมาจากการเลือกตั้งที่อิสระและเที่ยงธรรมหรือไม่ 
(3) มีกฎหมายเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมและให้โอกาสในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่าง เท่าเทียมกัน มี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมหรือไม่ 
 
นอกจากนี้แล้ว ในการจัดแบ่งกลุ่มประเทศประชาธิปไตยในระดับต่างๆ ที่ถูกจัดกลุ่มว่าเป็น 

“ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง (electoral democracy)” โดยมีเกณฑ์ขัน้ต่ าในการพิจารณา7 ดังนี้  

(1) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผู้น าที่มีอ านาจทั้งหลายได้อย่างเสรีจากผู้สมัครหรือกลุ่ม
ผู้สมัครที่เข้าแข่งขันกัน โดยผู้สมัครทั้งหมดไม่ได้ถูกก าหนดจากรัฐบาล 
 (2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเกี่ยวกับผู้สมัครและนโยบายของผู้สมัคร 

(3) ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกได้อย่างเสรีโดยปราศจากการกดดันจากผู้มีอ านาจของรัฐ 
(4) ผู้สมัครทั้งหลายสามารถรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้โดยเสรีปราศจากการคุกคาม 
 
ด้านแนวคิดเก่ียวกับสิทธิเลือกตั้งนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มทฤษฎี8 ได้แก่  

(1) ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (natural right theory) มีความเห็นว่าบุคคลมีความ เสมอภาคกันตาม

ธรรมชาติและมีความสนใจในกิจการสาธารณะเท่าเทียมกันจึงมีสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกัน 

(2) ทฤษฎีศีลธรรม (ethical theory) เชื่อว่าการมีสิทธิหรือมีส่วนร่วมในการปกครองนั้นเป็นสาระ 

ส าคัญในการที่จะส่งเสริมความเจริญของปัจเจกบุคคลแต่ละคนในสังคม ดังนั้นจึงควรให้สิทธิอย่างกว้างขวาง 

(3) ทฤษฎีกฎหมาย (legal theory) เชื่อว่าการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นผู้ได้รับสิทธิทางการเมือง

ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ 

 จากทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 3 กลุ่มที่ได้กล่าวมานั้น ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในการก าหนดเป็นแนวทางในการ

ให้ ได้เป็น 2 รูปแบบ9 ดังนี้   

                                                           
7 วิสุทธิ ์โพธิแท่น.47-43 อา้งแล้ว หน้า, 
8 ศักดิ์ ไทยวัฒน ์อ้างใน ด ารงค์ศักดิ์ ยอดทองดี, (2545),ช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง : ศึกษาเจตนารมณ์ของผู้ร่าง

กฎหมายกับพฤติกรรมการใช้สิทธขิองผู้เลือกตั้ง,(วิทยานพินธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 21. 
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 รูปแบบท่ี 1 แนวคิดเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิ (right)  แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด

เรื่องอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ของ ชองค์ ชาร์ค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 10 นักปรัชญา

ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิส่วนบุคล ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถเลือกตัดสินใจเองได้ว่าจะไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ได้โดยเสรีและปราศจากสภาพ

บังคับใดๆ ซึ่งการไม่ไปใช้สิทธิไม่ถือเป็นความผิดหรือไม่ถูกลงโทษใดๆ ในปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ยึดหลักการ

นี้ที่ให้ถือว่าการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิส่วนบุคคล  

 รูปแบบที่ 2 แนวคิดเรื่องการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ (duty) เป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด

เรื่องอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติจาก เอมานูเอล โจเซฟ ซีเอเย (Emmanuel Joseph Sieyès) 11 นักปฏิวัติ

ชาวฝรั่งเศส ซึ่งถือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อมีการก าหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยไม่

เกี่ยวข้องกับความสมัครใจหรือไม่สมัครใจ แต่เป็นเงื่อนไขบังคับทางกฎหมายและหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถือ

เป็นการละเว้นการท าหน้าที่ หรืออาจถือเป็นการกระท าความผิด ซึ่งอาจมีการก าหนดบทลงโทษหรือเป็นเหตุ

ให้เสียสิทธิทางการเมืองบางประการขึ้นอยู่กับบทบัญญัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ  

6.2 รูปแบบของสิทธิเลือกตั้ง  
  

(1) สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป (Universal suffrage) หมายถึง การที่พลเมืองทุกคนในรัฐนั้นมี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไม่ถูกจ ากัดหรือกีดกันไม่ให้สิทธิเลือกตั้งโดยเงื่อนไขหรือข้อพิจารณาทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เพศ ภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ รายได้ จ านวนภาษีที่เสีย ระดับการศึกษา อาชีพและความคิด

ทางการเมือง เป็นต้น12   

                                                                                                                                                                                     
9 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน ด ารงค์ศักดิ์ ยอดทองดี,อ้างแลว้. 
10 รุสโซ (Rousseau) ได้เสนอแนวคิดของเขาในหนังสือเรื่อง “The Social Contract” หรือสัญญาประชาคม ในปี ค.ศ.  1762 ซ่ึงเป็น

ผลงานส าคัญในการวางรากฐานของความจ าเป็นในการสร้างความชอบธรรมให้แก่อ านาจปกครอง โดยชี้ให้เห็นว่า “ผู้ปกครองควรตระหนักถึง สิทธิ
บางประการที่ผู้อยู่ใต้ปกครองหรือประชาคมได้ยอมสละไป เพื่อให้มอบหมายให้ผู้ปกครองท าหน้าที่สร้างความปลอดภัยในสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาคม ดังนั้นอ านาจแท้จริงของผู้ปกครองย่อมมาจากประชาคมนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนควรจะเป็นผู้ที่ใช้สิทธิของตนเลือกผู้ปกครองขึ้นมา”  
อ่านเพิ่มเติมได้ใน วิภาดา กิตติโกวิท (แปล) , (2550) ,สัญญาประชาคม หลักแห่งสิทธิทางการเมือง:ว่าด้วยบ่อเกิดและพื้นฐานระบอบ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ,(กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ). 

11 ซีเอเย (Sieyès) ได้เสนอแนวคิดไว้ในเอกสาร เรื่อง Qu'est-ce que le tiers-état? หรือ ชาติที่สามคืออะไรที่ เผยแพร่ในปี            
ค.ศ. 1789 เนื้อหาส าคัญของเอกสารฉบับนี้ เขาได้เสนอว่า “แม้ประเทศหรือรัฐจะประกอบด้วยประชาชนะ แต่แท้จริงแล้วการที่ประชาชนมาอยู่
รวมกันเช่นนั้นท าให้เกิด “สภาวะความเป็นชาติ” ขึ้น เป็นเอกเทศจากประชาชนของประเทศนั้น ที่แม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชาติก็ยังคงอยู่ ดังนั้น
ประชาชนแต่ละคนในรัฐหนึ่งจึงเป็นทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยและเป็นผู้ใต้อ านาจอธิปไตย ซ่ึงมอบไว้ให้แก่สังคมและสังคมอาจมอบอ านาจนี้
ให้ใครเป็นผู้แทนและใช้อ านาจนี้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกในสังคม” อ่านเพิ่มเติมได้ใน วิษณุ เครืองาม, (2530),กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ,(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์นิติบรรณาการ), หน้า 218-220. 

12 สนธิ เตชานันท์, (2548),พื้นฐานรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3),(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), หน้า 201. 



 

 
 

86 

ภาพที่ 6.1 แสดงตราไปรษณียากรเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีแห่งการประกาศให้มีสิทธิเลือกตั้ง                     

เป็นการทั่วไป ประเทศนิวซีแลนด์ (ค.ศ.1893-2018)13 

  

(2) สิทธิเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (Equal suffrage) ในบางครั้งถูกน าไปใช้ร่วมกับสิทธิเลือกตั้งเป็น
การทั่วไป แต่ในความหมายของสิทธิเลือกตั้งรูปแบบนี้ก็คือ การที่ประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับ
ความส าคัญและการยอมรับโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงรายได้ ความมั่งคั่งและสถานภาพทางสังคม ซึ่ง
หลักการทั่วไปของความเสมอภาค คือ การก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากัน หรือ 
หลักการหนึ่งเสียงหนึ่งคน (one man one vote) นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงกระบวนการเลือกตั้งทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การสมัครรับเลือกตั้ง  การเตรียมการเลือกตั้ง การณรงค์หาเสียง การนับคะแนน และการแบ่งสรรที่นั่งใน
รัฐสภา  

(3) สิทธิเลือกตั้งของสตรี (Women's suffrage) เป็นสิทธิเลือกตั้งที่ผู้หญิงสามารถลงคะแนนเสียง

ได้เท่าเทียมกับผู้ชาย อันเป็นเป้าหมายของผู้เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง (suffragists) และผู้สนับสนุนการขยายสิทธิ

เลือกตั้งให้แก่ผู้หญิง (suffragettes) โดยในปี ค.ศ. 1756 ลิเดีย  แชปปิน ทาร์ฟ (Lydia Chapin Taft) เป็น

ผู้หญิงคนแรกที่เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ14 และในเวลาต่อมาได้มีการให้สิทธิเลือกตั้ง

แก่ผู้หญิงขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังตัวอย่างตามตารางท่ี 6.1 

 
 
 

                                                           
13 “Woman's Suffrage in Stamps”, Retrieved from URL http://virtualnewzealand stamps.blogspot.com/2018/08/ 

suffrage-thematic-collection.html (20 September 2021). 
14 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “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 (14 April 2016). 

http://virtualnewzea/
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ตารางท่ี 6.1 แสดงพัฒนาการให้สิทธิเลือกตั้งแก่ผู้หญิงในประเทศต่าง ๆ 15 

ประเทศ ปีท่ีมีการให้สิทธิเลือกตั้งแก่ผู้หญิง (ค.ศ.) 
นิวซีแลนด์ 1893 

ออสเตรเลีย 1902 
แคนาดา 1918 
เยอรมัน 1919 
สวีเดน 1919 

สหรัฐอเมริกา 1920 
สหราชอาณาจักร 1928 

สเปน 1931 
ฝรั่งเศส 1944 

อิตาลี 1945 
ญี่ปุ่น 1945 

สวิสเซอร์แลนด์ 1971 
 

แม้ว่าการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (eligible voter) จะใช้หลักเกณฑ์ที่เสมอภาคกัน แต่

ความส าคัญของการคัดสรรหรือเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งสาธารณะนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณสมบัติของผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้16  

 (1) ความเป็นพลเมืองของประเทศ (citizenship) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชาติตามกฎหมาย

ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งถือว่าในการเลือกตั้งต าแหน่งต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญทางการปกครอง พลเมืองของประเทศ

เท่านั้นจึงควรมีสิทธิในการก าหนดการด ารงอยู่หรือการพัฒนาของประเทศบนฐานคิดที่เชื่อว่าความเป็นเจ้าของ

ประเทศของพลเมืองจะมีความห่วงใยและรักษาผลประโยชน์ของชาติให้มากท่ีสุด  

 (2) ความเป็นผู้มีส านึกรู้ (maturity)  คุณสมบัตินี้อ้างอิงตามข้อมูลทางการแพทย์หรือทางจิตวิทยา

ว่าระดับอายุเท่าใดจึงจะมีวุฒิภาวะหรือวัยวุฒิเพียงพอในการรู้จักใช้เหตุผลและความผิดชอบชั่วดี เนื่องจากการ

ตัดสินใจเลือก “ผู้แทน” จ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณและการพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยเพ่ือให้ได้ผู้แทนที่ดีที่สุด 

โดยทั่วไปมีการก าหนดอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเริ่มต้นที่ 18-21 ปี ขึ้นอยูก่ับการก าหนดในแต่ละประเทศ  

                                                           
15Larry Johnston,(2001),Politics : An introduction to the modern democratic state 2nd ed.,(Peterborough, 

Ontario : Broadview Press) ,p.338. 
16 วิสุทธิ ์โพธิแท่น,อา้งแล้ว หน้า 55-56. 
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 (3) การอยู่ในเขตเลือกตั้ง (residence) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่อระบุในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตเลือกตั้งนั้นๆ เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศก าหนด เช่น 90 วัน 180 วัน หรือ 1 ปี เป็น

ต้น ซึ่งเป็นข้อก าหนดเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีเวลาเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ามีความรู้จักผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง

ของตน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการจัดการการเลือกตั้งเพ่ือให้สามารถท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ได้ทันเวลาและถูกต้อง รวมทั้งเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้สิทธิเลือกตั้งและการบริหารจัดการเลือกตั้ง 

 (4) การไม่เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือน (not being insane) หลักเกณฑ์นี้ก าหนดขึ้น เนื่องจากเห็นว่า 

ผู้วิกลจริตหรือฟ่ันเฟือนถือเป็นผู้มีสภาพจิตใจไม่ปกติและขาดความความสามารถในการใช้ดุลยพินิจดังเช่น

บุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งอาจส่งให้เกิดการใช้สิทธิที่ไม่เป็นไปตามเจตจ านงที่แท้จริงของบุคคลผู้นั้น ทั้งอาจยัง

ส่งผลต่อการด าเนินการจัดการเลือกตั้งที่อาจเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อยได้ 

 (5) การไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษจ าคุก  (not being a convict of serious crime) เป็น

ข้อก าหนดที่เห็นว่าผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษจ าคุกเป็นเวลาหลายปีแสดงให้เห็นว่าเป็นอาชญากรผู้ละเมิด

กฎหมายหรือก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคม เพ่ือป้องกันไม่ให้ใช้สิทธิอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 

ทั้งนี้ การยกเว้นหรือตัดสิทธิเลือกตั้ง(disfranchisement/disenfranchisement) หมายถึง การไม่ให้ 

การเพิกถอนหรือยกเว้นสิทธิเลือกตั้งแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด อาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยกฎหมาย การข่มขู่ รวม

ไปถึงการกระท าที่ไม่มีเหตุผลใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกของผู้ลงคะแนนเสียงทั้งเป็นผลมาจากการ

ใช้อ านาจทางการเมืองและการลงโทษทางอาญา17 

ภาพที่ 6.2 แสดงการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของพลเมืองฟิลิปปินส์ในประเทศ

นิวซีแลนด์ ในปี ค.ศ.202218 

 
                                                           

17 ดูกรณีตัวอยา่งและค าอธิบายในมิติทางกฎหมายได้จาก ธงทอง นิพัทธรุจิ, (2552),การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา : 
ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง,วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

18 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1265949463811681&set=a.117709978635641 (27 April 2022). 
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6.3 ประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้ง19  
 

(1) การเลือกตั้งทางตรงและทางอ้อม (direct and indirect elections)  เป็นประเด็นปัญหาที่มี 

ข้อถกเถียงกันเพ่ือแสวงหาแนวทางที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดในการได้มาของตัวแทน ดังจะเห็นได้จากการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการเลือกตั้ง เช่น ในระยะเริ่มแรกของระบอบประชาธิปไตยในอเมริกา  ผู้คนส่วน

ใหญ่มีความเชื่อว่าหากให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งเองทั้งหมดอาจจะได้ผู้แทนหรือผู้น าที่ไม่มี

คุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งที่มีความส าคัญอย่างต าแหน่งประธานาธิบดีจึงให้มีการเลือกตั้งทางอ้อม

หรือ คณะผู้เลือกตั้ง (electoral college) ในการท าหน้าที่เลือกแต่อยู่บนพ้ืนฐานของระดับความนิยมในแต่ละ

รัฐนั้นเป็นส าคัญ ในขณะที่ฝรั่งเศสช่วงสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ.1946-1958) ประธานาธิบดีและสมาชิกวุฒิสภามา

จากการเลือกตั้งทางอ้อม ซึ่งได้มีการแก้ไขภายหลังเข้าสู่สาธารณรัฐที่ 5  (ค.ศ.1958 – ปัจจุบัน) ให้ต าแหน่ง

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เป็นต้น  

 (2) ประเภทของต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง (types of offices) การก าหนดต าแหน่งที่ต้องมา

จากการเลือกตั้งนั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เช่น ผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาท้องถิ่นในชื่อเรียกต่างๆ หรือที่ถูกก าหนดให้เป็น “ต าแหน่งสาธารณะ (public office)” ตัวอย่าง

ในสหรัฐอเมริกานั้นมีความเชื่อว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้น ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือภารกิจ

สาธารณะควรต้องมาจากการเลือกตั้งทุกต าแหน่ง  

 (3) จ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (number of candidates) ในประเทศประชาธิปไตยโดยทั่วไปยัง

ไม่ได้มีการจ ากัดจ านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยลักษณะการจัดการต่อการมีผู้สมัครเป็นจ านวนมากที่อาจ

น ามาสู่การไม่ได้รับคะแนนเสียงเด็ดขาดน ามาสู่การจัดระบบการเลือกตั้งแบบสองรอบ ส่วนบางประเทศที่อยู่

ภายใต้การปกครองแบบอ านาจนิยมหรือระบบพรรคเดียวมักจะมีเงื่อนไขทางการเมืองบางอย่างที่ท าให้มีผู้ลง

สมัครเป็นจ านวนน้อยหรือมักพบว่ามีเพียงผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่ผูกขาดอ านาจเท่านั้นที่ส่งผู้สมัครลงรับ

การเลือกตั้ง  

 (4) บัตรเลือกตั้ง (ballot)  ในช่วงแรกของการเลือกตั้งช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ใช้วิธีการที่ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งขานชื่อทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งและชื่อผู้สมัครที่บุคคลนั้นเลือกด้วยเสียง

อันดัง โดยอยู่บนฐานความคิดที่ว่าการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมสาธารณะที่ควรเปิดเผย ซึ่งน าไปสู่ปฏิกิริยาต่างๆ 

จากกลุ่มสนับสนุนของผู้ลงสมัครที่สร้างความกดดันให้แก่ ผู้ลงคะแนนเสียง ท าให้ในเวลาต่อมาได้มีการ

                                                           
19 Gary C. Jacobson & Michael Lipman อ้างใน เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ,(2549),หลักรัฐศาสตร์,(กรุงเทพฯ:บพิธการพิมพ์),หน้า         

220-223. 
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พัฒนาการออกเสียงเลือกตั้งมาเป็นรูปแบบทางลับ (secret ballot) ครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ.

1856 ที่มีชื่อเรียกว่า “การลงคะแนนเสียงแบบออสเตรเลีย (Australian ballot)” หรือ “การออกเสียงแบบ

วิคตอเรีย (Victorian ballot)”20 อันมีเป้าหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงการข่มขู่หรือติดสินบน รวมทั้งสร้างให้เกิด           

เอกสิทธิ์ทางการเมือง (political privacy) แก่ผู้ใช้สิทธิที่มาจากความตั้งใจที่แท้จริง ที่มีการจัดพิมพ์บัตร

ลงคะแนนลับโดยทางราชการ และมีการพิมพ์รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดเพ่ือให้ผู้ใช้สิทธิได้ท า

เครื่องหมายหรือกาชื่อผู้สมัครที่ต้องการเลือก   

นอกจากนี้ ยังมีการเว้นช่องว่างส าหรับให้ผู้ลงคะแนนเขียนชื่อบุคคลอ่ืนที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

บัตรเลือกตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้แจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงทางลับมี

รูปแบบที่แตกต่างกันไปตามระบบการเลือกตั้งในแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กระดาษที่มีช่องว่าง ให้ผู้ใช้

สิทธิเลือกตั้งได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ต้องการลงคะแนนเลือก จากนั้นก็

จะหย่อนบัตรที่ท าเครื่องหมายแล้วลงในกล่องที่มีความมิดชิดเพ่ือน าไปนับคะแนนต่อไป  

ภาพที่ 6.3 แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐแมสชาซูเซส “Massachusetts ballot” 21  

 

                                                           
20 อนันต์ชัย เลาหะพันธุ, (2551),ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียสมัยอาณานิคม ค.ศ.1788-1901,(กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์), หน้า 

176-177 และ 253  และดูประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งและวิวัฒนาการของบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ Douglas W. Jones, “A Brief Illustrated 
History of Voting”, Retrieved from URL http://www.cs.uiowa. edu/~ jones/ voting/pictures/ (23 June 2018). 

21 “Ballot without party symbols, Upton, Massachusetts”,Retrieved from URL http://ameri canhistory.si.edu/vote/ 
Zreform. Html (30 September 2016). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_privacy
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อย่างไรก็ดี รูปแบบบัตรเลือกตั้งออสเตรเลียดังที่ได้กล่าวมา ได้ถูกน ามาเป็นแบบและปรับใช้ในการ

เลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ในการเลือกตั้งที่มลรัฐ แมสชาซูเซส ซึ่งเป็นรัฐแรกที่น ารูปแบบ

การลงคะแนนเสียงทางลับมาใช้เป็นที่รู้จักในชื่อ “Massachusetts ballot” เป็นบัตรเลือกตั้งที่พิมพ์ชื่อผู้ลง

สมัครตามต าแหน่งที่สมัครรับเลือกตั้ง (office-block ballot) ดังภาพที่ 6.3 และบัตรเลือกตั้งอีกแบบหนึ่ง คือ 

บัตรเลือกตั้งแบบอินเดียน่า(Indiana ballot) ซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งที่พิมพ์ชื่อผู้สมัครเป็นรายพรรค (party-

column ballot)22 ดังภาพที่ 6.4  

ภาพที่ 6.4 แสดงบัตรเลือกตั้งมลรัฐอินเดียน่า“Indiana ballot”23 

     

(5) การก าหนดช่วงระยะเวลาในการเลือกตั้ง (frequency and time of election)  โจทย์
ส าคัญคือการเลือกตั้งควรเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นให้มีความเหมาะสมต่อการที่จะได้มาซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
จะสามารถเข้ามามีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมให้เกิดผล ซึ่งไม่ควรมีระยะเวลาที่สั้นหรือมีการเลือกตั้งบ่อยจน
ไม่สามารถท างานได้เนื่องจากเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่ งหรือนโยบายบ่อยจนเกินไป โดยทั่วไปความถี่และ
ระยะเวลาในการเลือกตั้งเป็นไปตามการก าหนดวาระด ารงต าแหน่งนั้นๆ เช่น 4-5 ปี ในขณะที่ระบบรัฐสภาให้
อ านาจแก่นายกรัฐมนตรีในการยุบสภาซึ่งน ามาสู่การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนก าหนดระยะเวลาครบวาระ
ตามต าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น  

 (6) การบริหารงานเลือกตั้ง (administration of election) โดยทั่วไปการจัดการการเลือกตั้ง

เกี่ยวข้องกับการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่องค์กรหรือบุคคลและวิธีการด าเนินการในการ

จัดการเลือกตั้งทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดให้มีการลงคะแนนและนับ

คะแนนเสียง ไปจนถึงการประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งในแต่ละประเทศต่างมีแนวทางบริหารจัดการ

ที่แตกต่างกันออกไป เช่น หลายประเทศในยุโรปเป็นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์โดยก าหนดให้การจัดการ

                                                           
22 จรูญ สุภาพ,สารานุกรมรัฐศาสตร์, (2535), (พิมพ์ครั้งที่ 5),(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช), หนา้ 24-25. 
23 “Indiana ballot”,Retrieved from URL http://www.gutenberg.org/files/38014/38014-h/38014-h.htm(30 September 

2016). 
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เลือกตั้งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง  ในขณะที่สหรัฐอเมริกากระจายอ านาจ

ให้มลรัฐและท้องถิ่นเข้ามามีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง  

 (7 ) ก ารป้ อ งกั น ก ารก ระท าทุ จ ริ ต ก าร เลื อ กตั้ ง  (prevention of corrupt practices)           

การกระท าความผิดในการเลือกตั้ง เช่น การติดสินบน การข่มขู่ การลงคะแนนซ้ า และการใช้สิทธิลงคะแนน

แทน เป็นสิ่งที่ถูกระบุว่าเป็นความผิดตามกฎหมายในแต่ละประเทศ  ซึ่งการกระท าความผิดดังกล่าวจะมีการ

ก าหนดบทลงโทษตั้งแต่ปรับ จ าคุก ตัดสิทธิทางการเมืองในลักษณะต่างๆ  

 (8) ปัญหาการไม่ไปใช้สิทธิ (problems of nonvoting) ในเรื่องระดับหรืออัตราการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งของประชาชนในแต่ละประเทศมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ประเทศที่มีการใช้สิทธิมาก ได้แก่           

กลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย (นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก)และอังกฤษ  ในขณะที่สหรัฐอเมริกาบางช่วงเวลามี

อัตราการไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่อนข้างน้อย เหตุผลมาจากคนกลุ่มน้อยในบางรัฐเห็นว่าการไปลงคะแนนเสียงของ

พวกเขาไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง หรือปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนๆ เช่น ความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการเลือกตั้ง

บ่อยครั้งเกินไป ประกอบกับความไม่เชื่อถือหรือไม่พอใจในการท างานของรัฐบาลหรือผู้แทนได้กระตุ้นให้

ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับการแสดงออกทางการเมืองโดยตรงมากขึ้น เช่น  การรวมกลุ่มประท้วงและ

การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น  

 (9) การบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (compulsory voting) การบังคับใช้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถือได้ว่า

มีอยู่โดยทั่วไป ที่บุคคลจะต้องไปให้สิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการ

เปลี่ยนจากสิทธิเลือกตั้งในฐานะที่เคยเป็นสิทธิทางการเมืองให้กลายเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดโดยรัฐ  

ซึ่งจากการส ารวจเมื่อ พ.ศ. 2548 มีจ านวน  32 ประเทศทั่วโลกที่มีการบังคับให้ประชาชนใช้ไปสิทธิเลือกตั้ง 

โดยประเทศเบลเยียม ถือเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่ที่สุดในการใช้บังคับใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้มีการก าหนด

ตั้งแต่ ค.ศ.1892 ส าหรับผู้ชาย และในปี ค.ศ. 1949 ส าหรับผู้หญิง ซึ่งประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้งจะถูกปรับเป็นเงินจ านวนไม่มากนัก และหากไม่ไปใช้สิทธิมากกว่า 4 ครั้งก็จะสูญสิทธิในการ

เลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้ผู้ที่สูญสิทธิในการเลือกตั้งจะประสบกับปัญหาในการเข้าท างานในหน่วยงาน

ภาครัฐ  หรือในประเทศออสเตรเลียได้มีการก าหนดค่าปรับส าหรับการไม่ไปใช้สิทธิประมาณ AUD 20 – 50 

(600-1,500 บาท) ส่วนประเทศกรีซนั้น ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะไม่สามารถได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ 

เป็นต้น24  

                                                           
24 ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ ออสเตรีย อาเจนตินา ออสเตรเลีย เบลเยยีม โบลิเวีย บลาซิล ชิลี คอสตาริกา ไซปรัส  โดมินิกัน เอกวาดอร์ 

อียิปต์ ฟิจิ ฝรั่งเศส (เฉพาะต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา) กาบอง กรีซ กัวเตมาลา อิตาลี ฮอนดูรัส อิตาล ีลิกเทนสไตน์ ลักเซมเบอร์ก เม็กซิโก นาอูรู 
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(10) การใช้สิทธิในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน (no vote) เนื่องจากการเลือกตั้งถูกก าหนดให้เป็น 

“หน้าที่” ของพลเมืองตามกฎหมาย หรือการไม่ไปเลือกตั้งท าให้เสียสิทธิทางการเมืองบางประการ เช่น สิทธิใน

การสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สิทธิการเข้าชื่อถอดถอนผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในสังคมโลกเกิด

ปัญหาการไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในสัดส่วนที่สูงขึ้น เหตุผลหนึ่งมาจากความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อ

คุณภาพของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  จึงได้น ามาสู่การก าหนดให้มีช่องไม่ลงคะแนนไว้ในบัตรเลือกตั้ง 

เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้สามารถแสดงเจตจ านงของตนเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้ อ่ืนหรือแสดงต่อ

สาธารณชน ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งที่ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงลับ25  

ตัวอย่างในประเทศแอฟริกาใต้  ได้มีการสร้างค าขวัญ “ไม่มีแผ่นดิน ไม่มีบ้าน ไม่ออกเสียง                

(No Land! No House! No Vote!)” เพ่ือเป็นการต่อต้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพลเมืองที่เป็นคน

ยากจน เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่เป็นตัวแทนของพวกเขาอย่างแท้จริง ซึ่งค าขวัญนี้ได้

กลายเป็นค าขวัญหลักที่ถูกน ามาใช้แทบทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น 26 ส่วนกรณีของไทยนั้นได้มีการ

ก าหนดให้มีขึ้นตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) โดยมีเจตนารมณ์หลักเพ่ือ

กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแม้จะไม่มีความประสงค์จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือพรรค

การเมืองใดเป็นส าคัญ27   

ในปัจจุบันการออกเสียงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้กลายเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทางการเมือง

ของประชาชนต่อพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

บทบาทของตนเอง หากต้องการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน   ดังเห็นได้จากการรณรงค์ให้ไป

ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 

พ.ศ. 2549 และในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   

                                                                                                                                                                                     
ปารากวัย ปานามา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ (เฉพาะเมือง Schaffhausen) ไทย ตุรกี และอุรุกวยั ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Elliot 
Frankal, “Compulsory voting around the world”,Retrieved from URL http://www.guardian.co.uk/ politics/ 2005/ jul/04/ 
votera pathy.uk(30 September 2016). 

25 ด ารงค์ศักดิ์ ยอดทองดี,อ้างแล้ว,หน้า 60-63. 
26 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(30 September 2016). 
27 ด ารงค์ศักดิ์ ยอดทองดี,อ้างแล้ว หนา้ 64. 

http://en.wikipedia.org/wiki/No_Land!_No_House!_No_Vote!
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ภาพที่ 6.5  แสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อการรณรงค์ 'VOTE NO' หรือการกากบาทในช่องไม่ประสงค์จะ

ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  28 

                       
 

กล่องข้อความท่ี 6.1 การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปท่ีหน่วยเลือกตั้ง (absentee voting) 29 

         การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้ง  (absentee voting)  เป็นกระบวนการที่ถูกใช้ในหลาย
ประเทศ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิที่คูหาเลือกตั้งตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้าน
ภาระหน้าที่ หรือ เหตุผลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ทหารอเมริกันที่ไปประจ าการใน
ต่างประเทศระหว่างที่มีการเลือกตั้งได้ท าการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ณ หน่วยเลือกตั้งในกองทหาร โดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการส่งบัตรเลือกตั้งท่ีทหารเหล่านั้นได้ลงคะแนนแล้วกลับไปยังสถานท่ีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีภูมิล าเนาอยู่เพื่อรวมคะแนนต่อไป  
ซึ่งการเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยในการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ การจัดการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่  

 ประเภทท่ี 1 การเลือกตั้งท่ัวไป (General election) หมายถึง การเลือกตั้งที่จัดให้มีการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปการเลือกตั้งทั่วไปมักเกิดขึ้นได้ใน  2 กรณี คือ การเลือกตั้งตาม

ก าหนดระยะเวลา (periodic election) ที่ต้องมีช่วงเวลาที่แน่นอนตามวาระในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง

นั้นๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองอ่ืนมีโอกาสเข้ามาแข่งขันได้ โดยทั่วไปอยู่ในระหว่าง 

4-5 ปี อีกกรณีหนึ่ง คือ การยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามระบบรัฐสภาเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็น

การคืนอ านาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้แทนและรัฐบาลในการเข้ามาบริหารประเทศด้วยการจัด

ให้มีการเลือกตั้ง  

การเลือกตั้งทั่วไปนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความต้องการของประชาชนในการเลือกบุคคลหรือคณะ

รัฐบาลให้เข้ามาปกครองประเทศแล้ว ยังกล่าวได้ว่าเป็นการวัดกระแสความคิดและความนิยมของประชาชนที่มี

ต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจมีลักษณะบ่งชี้ที่แตกต่างกันไปตามระบบพรรค
                                                           

28“ชาวเฟซบุ๊กปลกุ กระแส  "Vote No" ล้างบางนักการเมืองโกง-ขายชาติ”,Retrieved from URL http:// www. manager.co.th/ 
Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000041488(22 สิงหาคม 2558). 

29 Frank Bealey,The Blackwell dictionary of political science : A user's guide to its terms Malden, (Mass.: 
Blackwell, 1999),p.7 และ จรูญ สุภาพ, (2535),สารานุกรมรัฐศาสตร ์,พิมพค์รั้งที่ 5,(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช), หน้า 2. 
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การเมือง กล่าวคือ ในระบบสองพรรคการเมืองนั้น การเลือกตั้งทั่วไปเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นเครื่องชี้

วัดว่า ประชาชนยังคงสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันอยู่หรือไม่ แต่ในระบบหลายพรรคแล้ว ภายใต้แนวโน้มของการ

เป็นรัฐบาลผสมอาจท าให้ชี้ชัดไม่ได้ว่าประชาชนต้องการรัฐบาลปัจจุบันให้มีอ านาจต่อไปหรือต้องการรัฐบาล

ใหม่ เพราะการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับการรวบรวมเสียงเพื่อให้ได้เสียงข้างมากของ พรรคการเมืองต่างๆ 30 

ประเภทที่ 2 การเลือกตั้งซ่อม (By election) เป็นการจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนก าหนดเวลาครบ

วาระในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการขาดสมาชิกภาพ เช่น ตาย ลาออก หรือมี

ค าสั่งตามกฎหมายให้พ้นจากสมาชิกสภาพ  

ประเภทที่ 3 การเลือกตั้งใหม่ หรือ การเลือกตั้งซ้ า (Re-election)  มักเกิดจากสถานการณ์ท่ีมีเหตุ

อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งที่ได้มีขึ้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมรวมไปถึงกรณีที่ในวันเลือกตั้งที่ได้จัดให้

มีข้ึนก่อนหน้านี้มีผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น และผล

การลงคะแนนปรากฏว่าผู้ลงสมัครได้คะแนนน้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนั้น หรือได้คะแนนน้อยกว่าจ านวนบัตรที่มีผู้กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 

โดยเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้มักจะจัดให้มีการก าหนดวันเลือกตั้งใหม่31 

กล่องข้อความที่ 6.2 ประชามติ32 

          ประชามติ (Referendum) คือ การแสดงเจตนาหรือทัศนะของประชาชน โดยการใช้สิทธิในการลงประชามติจะผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่า การลงคะแนนหยั่งเสียง(advisory ballot) ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงจะใช้สิทธิเพื่อแสดงเจตจ านงหรือความ
คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือหรือช้ีน าการตัดสินใจทางการเมืองของผู้น าหรือผู้แทนราษฎรให้ได้รับทราบ
ถึงความต้องการของประชาชนเพื่อจะได้น าไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของชาติได้อย่างถูกต้อง  โดยทั่วไปการออกเสียง
ประชามติ มักเป็นการน าร่างกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญและนโยบายที่ส าคัญของประเทศ    ไปผ่านการตัดสินเพื่อแสดงความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย นับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่อแนวทางการปกครองประเทศ และถือเป็นประชาธิปไตยทางตรงแบบหนึ่งซึ่งประชาชนมีส่วนมีเสียงโดยตรงในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
        ประเทศไทย เคยมีการน าเอาการออกเสียงประชามติมาบัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 พ.ศ. 
2511 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2540 และฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2549 โดยสามฉบับแรกก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนฉบับ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสามารถ
ขอให้ประชาชนออกเสียงประชามติในเรื่องที่อาจกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนตามหลักเ กณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่เคยมีการด าเนินการออกเสียงประชามติตามที่

                                                           
30 พัฒนะ เรือนใจดี, (2548),กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามค าแหง), หนา้ 17-18. 
31 ณรงค์เดช สรุโฆษิต, (2550),โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย),(กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา),หน้า161-162. 
32 จรูญ สุภาพ,อา้งแล้ว หน้า 7 และ “ประชามติ”, สืบค้นจาก http://www.2ect.go.th/about.php? Province= nonth 

buri&SiteMenuID= 1547.  (10 กรกฎคม 2562). 
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รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้จนกระทั่งให้มีการออกเสียงให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 และ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256033  

 
ภาพที่ 6.6  แสดงเงื่อนไขการลงประชามติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ.255234 

 
 

กล่องข้อความที่ 6.3 การลงประชามติการใช้กัญชาเพื่อการเพื่อการสันทนาการอย่างถูกกฎหมายของ

ประเทศนิวซีแลนด์ ค.ศ.2020 (The 2020 New Zealand cannabis referendum)35 

นิวซีแลนด์ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แบบถูกกฎหมาย แต่การใช้กัญชาเพื่อ
สันทนาการยังถือว่าผิดกฎหมาย  การลงประชามตินี้เป็นการท าให้การเข้าถึงและใช้กัญชาเพื่อสันทนาการถูกกฎหมาย โดย
จะอนุญาตให้คนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี สามารถครอบครองและบริโภคกัญชาได้ ภายใต้ข้อจ ากัดสามารถซื้อกัญชาอบแห้ง
ได้ไม่เกิน 14 กรัมต่อวันจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าไปยังร้านค้าที่จ าหน่ายหรือให้บริโภคกัญชาได้ในสถานที่
ส่วนตัวหรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น โดยผลการลงประชามติที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีผู้ลงประชามติไม่เห็นชอบมากกว่า
ร้อยละ 50 ท าให้การใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการจะยังคงไม่ถูกกฎหมายต่อไป ส่วนการใช้กัญชาส าหรับการแพทย์นั้นไม่ได้
รับผลกระทบใด ๆ จากการลงประชามตินี้ 

                                                           
33 ดูข้อวจิารณ์ต่อความชอบธรรมในกระบวนการจัดท าประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ใน “3 ปี ประชามติ: ท าไมคนถงึไม่พอใจ

ประชามติ ป ี2559”,สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/5355 (14 ตุลาคม 2563). 
34 “อธิบายเง่ือนไขของ ‘การลงประชามต’ิ ตามรัฐธรรมนูญไทย”,Retrieved from URL http://www.siamintell igence.com/ 

thailand-referendum-explained/(15 กรกฎาคม 2558). 
35 ดูรายละเอยีดได้ใน “Election 2020: Cannabis referendum result on a knife-edge, new UMR poll suggests”, 

Retrieved from URL https://www.nzherald.co.nz/nz/election-2020-cannabis-referendum-result-on-a-knife-edge-new-umr-
poll-suggests/LXZRSSVMWT7BH6J7TDURLIJKWI/ (19 April 2021). 

http://www.siamintelligence.com/wp-content/uploads/2012/12/referendum.png
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ค าถามท้ายบท 

 (1) ให้อธิบายถึงความหมายและรูปแบบของสิทธิเลือกตั้งมาโดยสังเขป 
 (2) นิสิตคิดว่าประเด็นในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งเรื่องใดที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุด ภายใต้บริบท          
การเมืองไทยปัจจุบัน จงอธิบาย  
 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

“พ.ร.บ.ประชามติ : สรุป 10 สาระส าคัญในร่างกฎหมายฉบับผ่านรัฐสภา”. สืบค้นจาก https://www.  
bbc.com/thai/thailand-57564516 (22 มิถุนายน 2564) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”.สืบค้นจาก http://www2.ect.go.th/ about.php? 
Province =mp54& SiteMenuID=7624 (26 กุมภาพันธ์ 2559). 

“Glossary of Election Terms”.Retrieved from URL http://www.abc.net.au/elections/federal/  
2010/guide/glossary.htm (28 February 2016).  

 

http://www2.ect/


วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือเข้าใจถึงความเป็นมาของทฤษฎีการเลือกตั้งและแนวคิดเรื่องเขตเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเข้าใจถึงความแตกต่างและลักษณะเด่นของระบบการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ 

และวิธีการค านวณคะแนนเสียง 

 

บทที่ 7  
ระบบการเลือกตั้ง  

po01 
[Type the company name] 

บทท่ี 1  

        บทนี้เริ่มต้นด้วยการน าเสนอถึงความเป็นมาของทฤษฎีการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนเสียงที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวนผู้แทนราษฎร และการศึกษาถึงวิธีการแบ่งสรรที่เป็นธรรมจากตัวอย่าง

ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  หลักการพ้ืนฐานในการก าหนดเขตการเลือกตั้ง  รวมไปถึงการก าหนดเขต

เลือกตั้ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองในมิติต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบของการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ส่วนที่สามเป็นระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งแบบเสียงข้างมาก  แบบสัดส่วน 

และแบบกึ่งสัดส่วน ตลอดจนเกณฑ์พ้ืนฐานในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นประเด็นที่มีการ

ให้ความส าคัญในมิติต่าง ๆ 

 



 

 
 

99 

7.1 ความเป็นมาของทฤษฎีการเลือกตั้ง   
  

ทฤษฎีการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนเสียง (Voting theory) เป็นหัวข้อการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างสาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ถูกพัฒนาให้มีความเป็นวิชาการขึ้นในช่วงปฏิวัติ

ฝรั่งเศส โดย ฌอง ชาร์ลส์ เดอ โบดา (Jean-Charles de Borda)  นักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาว

ฝรั่งเศส ได้สร้างวิธีการนับคะแนนส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกราชบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศส (French 

Academy of Sciences) ขึ้นใน ปี ค.ศ. 1770 ซึ่งต่อมาแนวคิดของเขาก็ถูกตอบโต้โดยมาร์คี เดอ  กองโดเซ 

(Marquis de Condorcet) นักคณิตศาสตร์และรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ใช้แนวทางโดยเปรียบเทียบใน

ลักษณะคู่ต่อคู่ โดยบุคคลทั้งสองท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาของทฤษฎีการเลือกตั้ง  

 ต่อมาในศตวรรษที่ 18 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวนผู้แทนราษฎร (apportionment) 

กลับมาได้รับการศึกษาอีกครั้ง โดยมีแรงผลักดันในการวิจัยถึงวิธีการแบ่งสรรที่เป็นธรรมซึ่งมีฐานคิ ดมาจาก

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ที่มีบทบัญญัติให้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีการแบ่งสรรระหว่างมลรัฐต่างๆ 

ตามจ านวนประชากร  ทั้งนี้ วิธีการเลือกตั้งที่หลากหลายถูกน าเสนอโดยรัฐบุรุษ เช่น อเล็กซานเดอร์ แฮมมิล

ตัน (Alexander Hamilton) โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) และ เดเนียล เวปสเตอร์ (Daniel 

Webster)  ทั้งนี้ วิธีการในการแบ่งสรรต าแหน่งบางอย่างที่จัดให้มีขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ได้รับอิทธิพลจาก

แนวทางที่ใช้ในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 19 เช่น วิธีการแบ่งสรรตามระบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการของเจฟเฟอร์สัน 

(Jefferson's method)  คล้ายคลึงกับระบบดองต์ (d'Hondt method) ในขณะที่วิธีการที่เสนอโดย แฮมมิล

ตัน (Hamilton's method) เหมือนกับระบบแฮร์ (Hare method) และวิธีการของ เวปสเตอร์ (Webster's 

method) ได้รับอิทธิมาจากระบบเซนต์ ลาเก้ ( Sainte-Laguë method) เป็นต้น    

ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งแบบถ่ายโอนคะแนนเสียงได้ (Single Transferable Vote : STV) ถูก

พัฒนาขึ้นโดย คาร์ล อังเดร์ (Carl Andréa) ในประเทศเดนมาร์กเมื่อปี ค.ศ. 1855 และถูกน ามาใช้ในอังกฤษ

โดย โทมัส แฮร์ (Thomas Hare) เมื่อปี ค.ศ. 1857 ส่วนระบบบัญชีรายชื่อถูกน ามาใช้ครั้งแรกในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยุโรปราวต้นศตวรรษที่ 20 ตัวอย่างประเทศเบลเยียม ที่น ามาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.

1899 และนับตั้งแต่นั้นมาระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนและระบบเลือกตั้งแบบกึ่งสัดส่วน ถูกน ามาใช้อย่าง

แพร่หลายในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วย  
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7.2 เขตเลือกตั้ง  
 

เขตเลือกตั้ง (constituency) หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่มีการเลือกตั้งซึ่งมีการน าคะแนนขอบเขตนั้นมา

รวมกันเพื่อก าหนดว่าใครจะเป็นผู้แทนของเขตนั้น  ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐานในการก าหนดเขตการเลือกตั้ง 3 

ประการ  ได้แก่  

(1) ความเสมอภาค โดยให้ความส าคัญกับการเป็นตัวแทนของผู้แทนที่สมัครรับเลือกตั้งที่จะต้องเป็น

ตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงควรมีการก าหนดจ านวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งให้มี

สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและมีความเหมาะสม  

(2) ภูมิศาสตร์และสภาพทางธรรมชาติ การแบ่งเขตเลือกตั้งอาจค านึงถึงเขตการปกครองหรือ

พรมแดนตามธรรมชาติเป็นส าคัญ เช่น แม่น้ า ภูเขา หมู่บ้าน จังหวัดและมลรัฐ เป็นต้น ซึ่งหลักการนี้ส่งผลต่อ

ความสะดวกของผู้ลงคะแนน การจัดการเลือกตั้งไปจนถึงการมีความรู้สึกร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่ อัน

ส่งผลต่อความเป็นผู้แทนของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งด้วย  

(3) การพิจารณาทบทวนเขตการเลือกตั้ง ควรด าเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรหรือ ผู้

มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ภายใต้ระยะเวลาที่มีการก าหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน เช่น ทุก 5 หรือ

10 ปี เป็นต้น 

ตารางท่ี 7.1 แสดงขนาดของเขตเลือกตั้งกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสองสภา           

ของประเทศต่างๆ 1 

ประเทศ จ านวน ส.ส. ประชากร (ล้านคน) 
ขนาดเขตเลือกต้ัง 
(ประชากร/ท่ีนั่ง) 

ฟินแลนด ์ 200 5.2 26,000 
นอร์เวย์ 165 4.4 27,000 
เดนมาร์ค 179 5.4 30,000 
นิวซีแลนด์ 120 3.7 31,000 
กรีซ 300 10.7 36,000 
โปรตุเกส 230 9.9 43,000 

 

                                                           
1 Larry Johnston,(2001),Politics : An introduction to the modern democratic state, (Peterborough, Ontario : 

Broadview Press),p.336. 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงขนาดของเขตเลือกตั้งกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสองสภาของ

ประเทศต่างๆ (ต่อ) 

ประเทศ จ านวน ส.ส. ประชากร (ล้านคน) 
ขนาดเขตเลือกต้ัง 
(ประชากร/ท่ีนั่ง) 

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

 

นอกจากนี้แล้ว ไม่เพียงแต่หลักการพ้ืนฐานของการก าหนดเขตเลือกตั้งดังท่ีได้กล่าวมาเท่านั้น แต่ผลที่

ได้จากการก าหนดเขตเลือกตั้งยังจ าเป็นต้องพิจารณาถึงมิติต่าง ๆ อีก 3 ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริบททาง

การเมืองที่จะเกิดขึ้นภายในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ได้แก่  

(1) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (homogeneity) คือ ระดับของความเป็นสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่มี

ลักษณะบางประการร่วมกัน  

(2) ความสมัครใจ (voluntariness) คือ ระดับของการที่พลเมืองสามารถตัดสินใจเลือกบุคคลให้

เข้าไปท าหน้าที่ผู้แทนของตนเอง 
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(3) ความมีเสถียรภาพ (stability)  คือ สมาชิกในฐานะผู้ลงคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ  ได้มีการ             

โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของเขตเลือกตั้งในระหว่างการเลือกตั้งหรือไม่ 

 ประเด็นส าคัญในการพิจารณาถึงมิติทั้งสามด้านในการก าหนดหรือแบ่งเขตเลือกตั้ง   ดังที่ ได้           

กล่าวมานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจกับผลที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองและ

ผลที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเลือกตั้ง ไปจนถึงผลของการเลือกตั้งที่พัฒนาไปสู่ประเด็น   เรื่องของการจัดตั้ง

รัฐบาลและความเข็มแข็งของพรรคการเมืองภายใต้ผลการเลือกตั้งที่เกิดข้ึน ดังตารางที่ 7.2 

ตารางท่ี 7.2 แสดงมิติ 3 ด้านของเขตเลือกตั้ง2 

มิต ิ ระดับ ค าอธิบายและตัวอย่าง 

ความเป็นหนึ่งเดยีวกัน 
(Homogeneity) 

สูง 
มีระดบัของการเลือกผู้สมัครในฐานะตัวแทนของเขตเลือกตั้งท่ีเป็นหนึ่งเดียวกันสูง เช่น 
ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนท่ีผูล้งคะแนนอยู่ภายใต้เขตเลือกตั้งเดยีวกัน 

ความเป็นหนึ่งเดยีวกัน 
(Homogeneity) 

ต่ า 

มีระดับของการเลือกผู้สมัครในฐานะตัวแทนของเขตเลือกตั้งที่เป็นหนึ่งเดียวกันต่ า 
ตัวอย่างเช่น ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเดียวเบอร์เดียวในสหรัฐอเมริกานั้น พบว่า 
บางเขตเลือกตั้งมีการลงคะแนนเลือกพรรครีพับบลิกัน 45 %  พรรคเดโมแครต 43% 
และผู้สมัครอิสระ 12% เป็นต้น 

ความสมคัรใจ 
(Voluntariness) 

สูง 
มีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาถึงผลได้ผลเสียจากการลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใดในระดับต่ า เช่น การเลือกตั้งระบบสัดส่วนที่ก าหนดเขตเลือกตั้งที่ผู้
ลงคะแนนอยู่ภายในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

ต่ า 
มีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาถึงผลได้ผลเสียจากการลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใดในระดับที่สูงกว่า การเข้าสู่และออกจากการตัดสินใจเลือกตั้งมี เช่น ภายใน
เขตเลือกตั้งมีการจ าแนกหรือภาวะกีดกันแบ่งแยก เพศ ศาสนาและเช้ือชาติ เป็นต้น  

ความมีเสถียรภาพ 
(Stability) 

สงู 

การเป็นสมาชิกหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ก าหนดให้เหมือนเดิมในการ
เลือกตั้งแต่ละครั้ง  เช่น การใช้ระบบก าหนดเขตเลือกตั้งด้วยอาณาเขตหรือภาคพื้น 
(territorial system) และระบบการเลอืกตั้งแบบสัดส่วนท่ีพรรคการเมืองมีความยัง่ยนื
และมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองสูง 

ความมีเสถียรภาพ 
(Stability) 

ต่ า 
การเป็นสมาชิกหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปในการเลือก
ตั้งแต่ละครั้ง ตัวอย่างในพรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพต่ าและมีการสลับสับเปลี่ยน
ต าแหน่งของผู้สมัครในช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
 
 
 

                                                           
2 Ibid, p.44. 



 

 
 

103 

ภาพที่ 7.1 แสดงเขตเลือกตั้งประเทศสิงคโปร์3 

 
 

กล่องข้อความท่ี 7.1 การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา4 

          ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากถูกน ามาใช้ควบคู่กับ
ระบบ “คณะผู้เลือกตั้ง (electoral college)” ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิกของพรรคการเมืองภายในมลรัฐ
ต่างๆ โดยในวันเลือกตั้งประชาชนจะไปลงคะแนนให้กับผู้เลือกตั้งที่เป็นตัวแทนหรือสนับสนุนผู้สมัครชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งผู้สมัครที่ชนะในแต่ละมลรัฐ คือ ผู้ที่ได้คะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมจาก
ประชาชน (popular vote) มากที่สุดเมื่อรวมคะแนนจากทุกเขตเลือกตั้ง โดยไม่จ าเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่ง ผู้ชนะจะถือว่าได้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมดในมลรัฐนั้น เรียกว่า “ผู้ชนะกินเรียบ หรือ winner 
take all”   จากนั้นในเดือนธันวาคมหลังจากวันเลือกตั้งประธานาธิบดีบรรดาผู้เลือกตั้งจะไปเมืองหลวงของมล
รัฐเพ่ือหย่อนบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีโดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้งไม่ต่ ากว่า 270 เสียง  

 

                                                           
3 “electoral division”, Retrieved from URL https://www.eld.gov.sg/elections_map_electoral.html (21 November 

2021). 
4 ส านักวิชาการและส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2547) , เอกสารประกอบโครงการ อภิปรายทาง

วิชาการเรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ วันที่ 6 ตุลาคม 2547 ณ ห้อง
ประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216, (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร),หน้า 90. 

https://www.eld.gov.sg/elections_map_electoral.html%20(21
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ภาพที่ 7.2 แสดงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา5 
 

 
 

ด้านรูปแบบของการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (single-member constituency) 

เขตเลือกตั้งแบบที่มีผู้แทนราษฎรได้คนเดียว  ประเทศที่ใช้เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ที่เป็นตัวอย่าง
ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาที่ใช้การแบ่งเขตแบบนี้ในการเลือกตั้งผู้แทนหลายประเภท อาทิ สมาชิกสภาเมือง 
ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่เรียกว่า วอร์ด (ward) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 
(county councils) ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะได้รับเลือกมาจากเขตเลือกตั้งที่เรียกว่า council-seat district ใน
ระดับมลรัฐเช่นกัน ส่วนใหญ่เขตเลือกตั้งจะเป็นแบบแบ่งเขต ซึ่งแต่ละเขตเลือกตั้งจะเลือกผู้แทนได้ 1 คน และ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 เป็นต้นมา ผู้แทนระดับชาติในทุก ๆ ต าแหน่งจะได้รับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ส าหรับ
ในส่วนของฝ่ายบริหารตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับชาติ ซึ่งได้แก่ นายกเทศมนตรี และผู้ว่าการมลรัฐ 
ต่างก็ได้รับเลือกตั้งโดยใช้วิธีการแบ่งเขตทั้งสิ้น ทั้งนี้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมักจะใช้ควบคู่กับระบบการคิด
คะแนนเสียงข้างมากธรรมดา ที่ผู้ได้รับเลือกตั้งคือผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดหรือมากกว่าผู้สมัครคน อ่ืน ๆ 
นั่นเอง6 

                                                           
5 The Office of Citizen Services and Innovative Technologies, “How to Become President of the U.S. Poster”, 

Retrieved from URL http://kids.usa.gov/president/index.shtml (21 July 2021). 
6 สนธิ เตชานันท์, (2548) , พื้นฐานรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3), (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),หน้า 206-207. 
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ข้อดีของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่ส าคัญ ก็คือ เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้แทนกับประชาชนใน เขต

เลือกตั้งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเขตเลือกตั้งมีขนาดเล็กและมี

ผู้แทนเพียงคนเดียวท าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น แต่ข้อเสียของการแบ่งเขตเลือกตั้งที่

ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากก็คือ การที่เขตเลือกตั้งเล็กก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการแข่งขันและความ

ขัดแย้งในการเลือกตั้งที่รุนแรงขึ้นจากความพยายามในการทุจริตต่างๆ เช่น  การซื้อเสียงที่ท าให้ง่ายขึ้น           

เป็นต้น7 

2) การเลือกตั้งแบบรวมเขต (multi-member constituency) 
เป็นการก าหนดให้เขตเลือกตั้งหนึ่งมีผู้แทนราษฎรมากกว่า 1 คนขึ้นไป โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ

เขตสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนได้ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก าหนดให้มีได้ในเขตนั้นๆ  การเลือกตั้ง

แบบรวมเขตนั้น มักใช้ในประเทศยุโรปตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฝรั่งเศส เบลเยียม นอร์เวย์ จอร์แดน 

ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมักพบปัญหาเมื่อใช้ร่วมกับระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน8   

ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขตนั้น ก็คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่จ าเป็นต้องเลือกผู้สมัครทั้งหมดตามที่

ก าหนดให้มีในเขตเลือกตั้งนั้นๆ หรือไม่จ าเป็นต้องเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดเพียง พรรคการเมืองเดียว 

โดนอาจเลือกจากผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองได้ตามจ านวนที่ก าหนดให้มีในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงถือได้ว่า

เป็นการลงคะแนนที่ไม่จ ากัดความเป็นอิสระในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในทางตรงกันข้าม

จากการที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือ

ผสมกันได้นั้นอาจน าไปสู่ปัญหาของการเกิดรัฐบาลผสมหลายพรรคที่ไม่มีเสถียรภาพได้9 

กล่าวได้ว่า เขตเลือกตั้งมีความส าคัญต่อการเลือกตั้งทั้งในมิติของการบริหารจัดการและการแข่งขัน

ระหว่างผู้สมัคร เนื่องจากเก่ียวพันกับสัดส่วนและจ านวนของผู้ลงคะแนนเสียงในแต่ละพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้ง ซึ่ง

แบ่งประเด็นการพิจารณาออกได้เป็น  2 ด้าน ได้แก่  

(1) ขนาด (district magnitude) ขนาดของเขตเลือกตั้งมีผลต่อยุทธศาสตร์การหาเสียงของ          

พรรคการเมือง และที่ส าคัญสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อพรรคการเมืองได้ต่างกัน ดังจะเห็นได้ว่า เขตเลือกตั้ง

ขนาดใหญ่มากที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง เช่น เขตเลือกตั้งในระบบการเลือกแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งพรรค

การเมืองต่อหนึ่งบัญชีรายชื่อ ตัวอย่างประเทศไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จะ

เอ้ือประโยชน์ให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูงและมีบุคคลที่มีชื่อเสียงสังกัดพรรคจ านวนมากและมี
                                                           

7 พัฒนะ เรือนใจดี, (2548),กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง), หนา้ 21. 
8 สนธิ เตชานันท์,อา้งแล้ว หน้า  207. 
9 พัฒนะ เรือนใจดี ,อา้งแล้ว หน้า 20. 



 

 
 

106 

ผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนอยู่แล้ว เพราะพรรคการเมืองเหล่านี้มีทรัพยากรในการหาเสียงได้มากกว่า

พรรคขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลยุทธ์และศักยภาพในการลงทุนเพ่ือการรณรงค์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและ ป้าย

โฆษณาท่ีต้องกระจายให้ทั่วพื้นที่มีความจ าเป็นอย่างมากในเขตเลือกตั้งขนาดใหญ่ 

(2) ล าดับชั้นของเขตเลือกตั้ง (tiers) ก็มีความส าคัญกับระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่ล าดับชั้นของ
เขตเลือกตั้งออกเป็นระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งรูปแบบนี้มีใช้อยู่ในบางประเทศ  อาทิ 
ประเทศกรีซได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นระดับจังหวัด 1 เขต ระดับประเทศ 13 เขต  ระดับภาค 13 เขตและ
ระดับท้องถิ่น 56 เขต เป็นต้น การจัดสรรที่นั่งหรือต าแหน่งในแต่ละล าดับชั้นของเขตเลือกตั้งมีความสัมพันธ์
กัน โดยมักใช้คะแนนเสียงที่พรรคได้รับในระดับประเทศ ซึ่งเป็นล าดับชั้นของเขตเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
แก้ไขสัดส่วนที่เบี่ยงเบนของคะแนนเสียงที่พรรคได้รับในเขตเลือกตั้งระดับรองลงมา เช่น หากพรรคการเมื อง
ได้รับที่นั่งในเขตเลือกตั้งระดับจังหวัดน้อยกว่าที่พรรคได้รับในระดับชาติพรรคนั้นก็จะได้รับการชดเชยที่นั่งใน
เขตเลือกตั้งระดับชาติเช่นเดียวกันกับที่ใช้ในระบบการเลือกตั้งแบบผสมเขตกับสัดส่วน10 

ภาพที่  7.3 แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ชัยภู มิ  ในการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256211 

 
                                                           

10 สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา  (บรรณาธิการ), (2551),ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วม
สมัย (Concepts in contemporary political science) เล่ม 2,(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 108. 

11 “ปิดสมัครส.ส.ชัยภูมิวันสุดท้ายแข่งเดือดทะลุกวา่200ได้แค่6สรุปรายชื่อทั้งหมด!”, สืบค้นจาก https://www.77kaoded.com/ 
news/mr-suttipongsettarangsri/313549 (20 สิงหาคม 2562). 

https://www.77/
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7.3 ระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง12  
  

ในการจ าแนกระบบการเลือกตั้งนั้น ประเด็นที่ส าคัญ คือ การพิจารณาถึงระบบการลงคะแนนและการ

นับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสร้างกติกาและจัดระบบการแข่งขันเลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ใช้ในปัจจุบันแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  

ประเภทท่ี 1  แบบเสียงข้างมาก  (Plurality and Majority Systems)  

(1) ระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด (First-past-the-post13 หรือ FPTP systems)  กล่าวคือ เป็น

ระบบการเลือกตั้งที่มีกติกาเรียบง่าย โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในเขตเลือกตั้งจะได้เป็นผู้ชนะ

หรือได้รับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะได้คะแนนเท่าใดก็ตามและไม่จ าเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป14 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเท่ากันหลายคน อาจใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งการ

ถือคะแนนสูงสุดเป็นเกณฑ์เช่นนี้ อาจท าให้ผู้ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้ มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย

ระบบการเลือกตั้งแบบนี้มักใช้ควบคู่กับเขตเลือกตั้งแบบ 1 เขต 1 คน (single-member constituency) 

ระบบนี้เริ่มใช้ในสหราชอาณาจักร และประเทศอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย ปากีสถานและบังกลาเทศ  

เป็นต้น   

(2) ระบบแบ่งเขตไม่ถ่ายโอนคะแนนเสียง (Single Non-Transferable Vote หรือ SNTV 

systems) เป็นระบบการเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้มากกว่า 1 คน แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนน

ได้เพียง 1 เสียงเท่านั้น โดยผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดตามล าดับลงมาเท่าจ านวนผู้แทน

ในเขตเลือกตั้งนั้นได้ก าหนดไว้ ระบบนี้น ามาใช้ในประเทศญี่ปุ่น จนถึงปี ค.ศ. 1994 และประเทศอ่ืนๆ เช่น  

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

 

 

                                                           
12 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมเร่ืองระบบการเลือกตั้งและการนับคะแนนโดยละเอียดเพิม่เติมได้จาก สิริพรรณ นกสวน, อ้างแลว้  หน้า 103-

116 และ “Types of Voting Systems”, Retrieved from URL https://www.fairvote.org/types_of_voting_systems (15 November 
2021). 

13 วลี “first-past-the-post” มีที่มาจากการแข่งม้าในอังกฤษ และยังถูกเรียกว่าเป็นระบบแองโกลอเมริกัน “Anglo-American 
System” เนื่องจากมักน ามาใช้ในประเทศแถบอเมริกาเหนือ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นต้น  อ้างใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ:ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544),หน้า 156 และ ไชยวัฒน์ ค้ าชู,(2552), 
“ประชาธิปไตยที่ไม่ธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น:ปัญหาและแนวโน้ม”เอเชยีปริทัศน์ 30,(1) (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 30. 

14 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน สิริพรรณ นกสวน,(2561),ระบบเลือกตั้งเปรียบเทยีบ, (กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์), หน้า 39. 
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ภาพที่ 7.4 แสดงสัดส่วนการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาสามัญชนของพรรคการเมืองต่าง ๆ  ในการ

เลือกตั้งท่ัวไปของสหราชอาณาจักร ค.ศ.201915 

 

กล่องข้อความท่ี 7.2 ระบบการเลือกตั้ง SNTV ของประเทศญี่ปุ่น16  

         ในประเทศญี่ปุ่น การใช้ระบบเลือกตั้งแบบ SNTV เป็นการก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผสม
กันระหว่างแบบที่มีที่มาจากการเลือกตั้งเขตเดียวเบอร์เดียวซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
(First Past the Post) กับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ งแบบสัดส่วนของคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับ 
(Proportional Representation:PR) โดยก าหนดให้มีสมาชิกจ านวนรวมทั้งสิ้น 500 คน แบ่งเป็นแบบแบ่ง
เขต จ านวน 300 คน และแบบสัดส่วนที่แต่ละพรรคได้รับใน 11 เขตภูมิภาคของประเทศ (regional basic) 
จ านวน 200 คน โดยเขตไหนจะมีผู้แทนราษฎรได้กี่คนขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในเขตนั้นๆ เช่น เขตที่มี
ประชากรหนาแน่นที่สุด คือ เขตคินกิ (Kinki) มีผู้แทนฯ แบบสัดส่วนจ านวน 33 คน ในขณะที่ เขตที่มีจ านวน
ประชากรน้อยอย่าง เขตชิโกกุ(Shikoku) มีจ านวนผู้แทนฯ จ านวน 7 คน 
          เป้าหมายส าคัญในการเลือกตั้งระบบนี้ ก็คือ เพ่ือท าให้ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งลดลง เพราะใน
การเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว ผู้สมัครจากพรรคเดียวกันไม่ต้องแข่งขันกันเองอีกต่อไป และเพ่ือส่งเสริมให้
มีการรณรงค์หาเสียงโดยเน้นที่การถกเถียงเรื่องประเด็นนโยบายระหว่างพรรคการเมืองที่แข่งขันกันในเขต
เลือกตั้งนั้น ๆ ซึ่งในที่สุดจะส่งเสริมให้เกิดมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีความรับผิดชอบที่พรรคการเมืองใหญ่
สองพรรคได้มีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาล 
  

                                                           
15 “U.K. Election Results Map: How Conservatives Won in a Landslide” ,Retrieved from URL https://www.nytimes. 

com/interactive/2019/12/13/world/europe/uk-general-election-results.html (25 April 2018). 
16 ไชยวัฒน์ ค้ าชู,อา้งแล้ว หน้า 30-31. 
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(3) ระบบแบ่งเขตแบบถ่ายโอนคะแนนเสียง (Single Transferable Vote หรือ STV systems) 

เป็นระบบการเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้มากกว่า 1 คน แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนได้มากกว่า  

1 เสียงตามล าดับความชอบ (alternative vote / preference vote) ซึ่งในการนับคะแนนนั้น รอบแรกจะ

เป็นการนับเฉพาะผู้สมัครที่ถูกเลือกในล าดับที่หนึ่งเท่านั้น หากในรอบแรกมีผู้สมัครที่ชนะด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากเด็ดขาด  การเลือกตั้งครั้งนั้นจะสิ้นสุดลง แต่หากไม่มีผู้ชนะรอบแรก จะมีการนับคะแนนในรอบที่สอง โดย

ผู้สมัครที่ได้คะแนนต่ าสุดจะถูกตัดทิ้งไป แต่น าเอาบัตรเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับ

หนึ่งมานับใหม่ ด้วยการพิจารณาว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัครคนใดเป็นคนถัดไป คะแนนเสียงนั้นก็จะถูก

ถ่ายโอนไปให้ หากในการนับคะแนนรอบที่สองยังไม่มี ผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ผู้สมัครที่ได้คะแนน

น้อยที่สุดจะถูกตัดทิ้ง และคะแนนของบัตรเลือกตั้งนั้นจะถูกโอนไปให้ผู้สมัครที่ถูกเลือกเป็นล าดับที่สอง ซึ่งจะ

ท าวิธีการนี้เรื่อยไปจนกว่าจะมีผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด 

(4) ระบบแบ่งเขตแบบจ ากัดจ านวนคะแนน (Limited Vote หรือ LV systems) หมายถึง ระบบ

การลงคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนได้มากกว่า 1 เสียง แต่น้อยกว่าจ านวนผู้แทนที่เขตเลือกตั้ง

นั้นพึงมี ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้มากกว่า  1 คน ตัวอย่างเช่น ในเขตเลือกตั้งนั้นมีผู้แทนได้ 

4 คน แต่มีการก าหนดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนได้  2 เสียง ผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามล าดับจ านวนเท่ากับที่จะมีผู้แทนในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ได้ 

กล่องข้อความที่ 7.3 การลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งเสียง (cumulative voting) 17 

การลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งเสียง (cumulative voting)  หมายถึง ระบบการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มากกว่าหนึ่งเสียง แต่ไม่เกินจ านวนเสียง
ที่ผู้มีสิทธินั้นจะลงคะแนนได้ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครเพียงคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ บางครั้งจึงได้มีการเรียกการลงคะแนนแบบนี้ว่าการเทคะแนนเสียง ผลของรูปแบบการ
ลงคะแนนเสียงแบบนี้จะสามารถท าให้ผู้สมัครฝ่ายเสียงข้างน้อยมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งได้ ในปัจจุบันระบบ
นี้ใช้กับการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในมลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 

                                                           
17 จรูญ สุภาพ, (2535),สารานุกรมรัฐศาสตร์(พิมพ์ครั้งที่ 5),(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช), หน้า 83 ; สนธิ เตชานันท์,อา้งแล้ว หนา้ 

220 และภาพประกอบจาก “cumulative voting”, Retrieved from URL http://www.biologydaily.com/biology/Cumulative_voting 
(12 December 2021) และ “Methods for electing Legislative Bodies”, Retrieved from URL https://www.sightline.org /2017/05/ 
18/glossary-of-methods-for-electing-legislative-bodies/ (12 December 2021). 

http://www.biologydaily.com/biology/Cumulative_voting%20(12
http://www.biologydaily.com/biology/Cumulative_voting%20(12
https://www.sightline.org/
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 (5) ระบบแบ่งเขตสองรอบ (Two-round หรือ TR systems) ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง  มีผู้แทนได้

หนึ่งคน แต่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสองรอบ เว้นแต่ในรอบแรกมีผู้สมัครได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งอย่างเด็ดขาด 

(absolute majority) ก็จะเป็นผู้ชนะหรือได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งรอบสอง (run-off) แต่

หากไม่มีผู้สมัครคนใดสามารถได้รับคะแนนเสียงดังที่กล่าวมาได้ การลงคะแนนรอบสองจะเกิดขึ้น ซึ่งระบบนี้

นิยมใช้ในประเทศฝรั่งเศสโดยเป็นแนวทางที่ต้องการแก้ไขข้อวิจารณ์ต่อระบบคะแนนเสียงสูงสุดที่ผู้ได้รับการ

เลือกตั้งอาจเป็นผู้แทนของเสียงข้างน้อย โดยที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่   

รายละเอียดของการเลือกตั้งรอบสองจะมีความแตกต่างกันไป บางประเทศให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเป็น

อันดับหนึ่งและที่สองเท่านั้น ให้มาแข่งขันในการเลือกตั้งรอบที่สอง แต่บางประเทศจะมีการก าหนดคะแนน

เสียงขั้นต่ าของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไว้  และเฉพาะผู้สมัคร  ที่ได้คะแนน

เกินขั้นต่ าที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิแข่งขันในรอบที่สอง ซึ่งก็มีบางประเทศเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถถอนตัวได้

ในรอบท่ีสอง และหากมีการก าหนดคะแนนขั้นต่ าไว้  

การเลือกตั้งรอบสองจะถือคะแนนสูงสุดและถ้ามีผู้แข่งขันกันเกินสองคน ผู้ชนะอาจไม่ได้คะแนนเสียง

ข้างมากอย่างสมบูรณ์ ระบบนี้นิยมใช้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงดังตัวอย่างใน ประเทศฝรั่งเศส ชิลี 

โคลัมเบียและรัสเซีย เป็นต้น 

 

http://academickids.com/encyclopedia/index.php/Image:Cumballot.gif
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ภาพที่ 7.5 แสดงภาพระบบเลือกตั้งสองรอบ (Two-Round System) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ

ฝรั่งเศสในเดือนเมษายน ค.ศ.202218 

 

(6) ระบบรวมเขตเรียงเบอร์ (Block vote หรือ BV systems)  ในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผู้แทนได้

หลายคน (รวมเขต) ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้หลายคน (เรียงเบอร์) แต่ไม่

เกินจ านวนของผู้แทนหรือจ านวนต าแหน่งที่มีในเขตเลือกตั้งนั้น ระบบนี้ต้องการให้เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ขึ้น  

โดยทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครได้ครบตามจ านวนต าแหน่งผู้แทนหรือน้อยกว่าก็ได้ และเลือก

ได้โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องเลือกผู้สมัครจากกลุ่มเดียวหรือพรรคเดียวกัน  ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งจะเป็นผู้ที่

ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับจนครบตามจ านวนผู้แทนที่พึงมีในเขตนั้น ทั้ งนี้บางประเทศได้มีการก าหนดให้

เลือกเป็นพรรค โดยพรรคท่ีได้คะแนนสูงสุดจะมีผลให้ผู้สมัครทุกคนของพรรคนั้นจะได้รับการเลือกตั้ง  

(7) ระบบรวมเขตเบอร์เดียว (Single vote หรือ SV systems) ในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผู้แทนได้

หลายคน (รวมเขต) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งสามารถเลือกผู้สมัครได้คนเดียว (เบอร์เดียว) ผู้สมัครที่ได้คะแนน

สูงสุดเรียงตามล าดับจนครบตามจ านวนผู้แทนที่พึงมีในเขตนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้  แม้ว่าระบบนี้จะ

เอ้ือประโยชน์ต่อเสียงข้างน้อยและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลตามความพอใจของ

ตนเอง แต่ก็มีประเทศที่ใช้ระบบนี้น้อยมาก 

                                                           
18 “ระบบเลือกตั้งฝรั่งเศส : ประชาชนเลือกได้สองรอบ การันตีเสียงข้างมากเด็ดขาด”, สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/6126 

(23 เมษยน 2565). 

https://ilaw.or.th/node/6126
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ประเภทท่ี 2 แบบสัดส่วน (Proportional Representation หรือ PR)  

(1)บัญชีรายช่ือ ( List Proportional Representation หรือ LPR) 

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผู้แทนได้หลายคนและมักเป็นเขตเลือกตั้งที่ใหญ่ เช่น ใช้ภูมิภาคหรือประเทศเป็น

เขตเลือกตั้ง โดยค านึงถึงปัจจัยที่ต้องสัมพันธ์กัน 5 ประการ ได้แก่ ขนาดของเขตเลือกตั้ง ล าดับชั้นของเขต

เลือกตั้ง สูตรการค านวณ เกณฑ์ขั้นต่ า และการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยผู้สมัครจะมีรายชื่อเป็นกลุ่ม

หรือเป็นบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกบัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี ซึ่งจ านวนผู้ได้รับ

เลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อต่าง ๆ  จะเป็นสัดส่วนกับคะแนนที่บัญชีรายชื่อนั้นๆ ได้รับ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ ผู้ที่มี

ชื่อในบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับจากหมายเลขล าดับต้นลงไปจนเท่ากับจ านวนที่ได้ตามสัดส่วนผู้แทนที่ค านวณ

ได้จากบัญชีรายชื่อนั้น  ทั้งนี้ ระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์ต่อเสียงข้างน้อย เพ่ือให้ทุกกลุ่มหรือ 

ทุกพรรคมีโอกาสได้ที่นั่ งในรัฐสภาตามสัดส่วนคะแนนที่ ได้รับจากประชาชน เป็นที่นิยมในประเทศ

ประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่ก็ได้รับการวิจารณ์ว่าไม่เปิดโอกาสให้เลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลและผู้สมัครที่

ได้รับเลือกไม่จ าเป็นต้องผูกพันกับพ้ืนที่เขตเลือกตั้งใด  

อย่างไรก็ดี ถือได้ว่าการค านวณคะแนนเสียงในระบบสัดส่วนกับต าแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้งในบัญชี
รายชื่อนั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมี  
3 แนวทาง19 ได้แก่  

(1) การออกกฎหมายก าหนดล่วงหน้าถึงจ านวนคะแนนพ้ืนฐานที่จะได้ผู้แทน 1 คน ส าหรับทุกเขต
เลือกตั้งไว้ให้แน่นอนก่อนมีการเลือกตั้ง 

(2) ก าหนดเขตเลือกตั้ งเป็นหลัก วิธีนี้ สะดวกไม่สับสนและได้รับความนิยมมาก กล่าวคือ              
น าคะแนนเสียงของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีในเขตเลือกตั้งหนึ่งหารด้วยจ านวนผู้แทนตามที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายเลือกตั้งก าหนดให้มีได้ในเขตนั้น ๆ ออกมาเป็นคะแนนพ้ืนฐานส าหรับ 1 ที่นั่งในเขตเลือกตั้งนั้น 
เป็นหลักการค านวณสัดส่วนผู้ได้รับเลือกตั้ง 

(3) น าคะแนนเสียงของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีทั้งประเทศ (ทุกเขตเลือกตั้ง) หารด้วยจ านวน
ผู้แทนตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งก าหนดให้มีทั้งประเทศออกมาเป็นคะแนนพ้ืนฐานส าหรับผู้แทน 
1 คนในทุกเขตเลือกตั้ง โดยมีสูตรการคิดที่ส าคัญ 3 วิธี คือ  

 

                                                           
19 พัฒนะ เรือนใจดี,อ้างแลว้ หนา้ 28. 
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วิธีการแบบโทมัส แฮร์ (Thomas Hare Method) 

 

 

         วิธีการแบบฮาเกนแบซ บิซฮอฟ (Hagenbach Bischoff Method) 

       

  

วิธีการแบบดรูป โควต้า (Droop Quota) 

 

             
 
นอกจากการค านวณคะแนนเสียงกับสัดส่วนที่นั่งตามวิธีการข้างต้นแล้ว ประเด็นหนึ่งที่ต้องหาวิธีการ

จัดการก็คือ เศษของคะแนนที่ยังเหลืออยู่ของแต่ละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อเมื่อรวมกันแล้ว ย่อมมี
จ านวนเพียงพอส าหรับจ านวนคะแนนมาตรฐานและจ านวนที่นั่งของผู้แทนราษฎรที่เหลือ ระบบการจัดสรรที่
นั่งผู้แทนราษฎรที่เหลือให้แก่พรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ หรือ วิธีค านวณเศษของคะแนนเหล่านี้ มี   2 
แนวทาง คือ  

 (1) ระบบเหลือเศษมากที่สุด (Largest Remainder System) หมายถึง การจัดสรรผู้แทนให้แก่
พรรคการเมืองโดยพิจารณาจากคะแนนมาตรฐานข้างต้น แต่หากยังมีจ านวนที่นั่งของผู้แทนราษฎรเหลืออยู่ 
จ านวนผู้แทนที่เหลืออยู่ก็จะถูกจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่เหลือเศษคะแนนเสียงข้างมากที่สุด 

 (2) ระบบคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (Highest-average System) หมายถึง ระบบที่ต้องค านวณหา
คะแนนเฉลี่ยส าหรับที่นั่งของแต่ละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีวิธีการค านวณ ได้แก่  

 ระบบดองต์ (D'Hondt method) 

 ระบบนี้คิดขึ้นโดย วิคเตอร์ ดองต์ (Victor d’Hondt) นักคณิตศาสตร์ชาวเบลเยียม ระบบดองต์เป็น
ระบบค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งได้รับความนิยมมาก เนื่องจากง่าย และสามารถรู้ผลได้รวดเร็ว โดย
น าคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับไปหารด้วยตัวเลขตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป จนถึงตัวเลขเท่ากับจ านวน
พรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อที่ส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด เช่น ถ้ามีพรรคการเมืองส่งชื่อผู้สมัคร
ทั้งหมด 4 พรรค ก็ให้น าตัวเลข 1,2,3 และ 4 ไปหารด้วยคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับ จากนั้นน าผลลัพธ์ที่

จ านวนที่น่ังที่พรรคได้ =        จ านวนคะแนนเสยีงท้ังหมด (Total Votes) 
                                           จ านวนที่น่ังทั้งหมด (Total Seats) 

จ านวนที่น่ังที่พรรคได้ =               จ านวนคะแนนเสียงท้ังหมด (Total Votes) 
                                             จ านวนที่น่ังทั้งหมด (Total Seats) + 1 

จ านวนที่น่ังที่พรรคได้ =          จ านวนคะแนนเสยีงท้ังหมด (Total Votes) +1 
                                          จ านวนที่น่ังทั้งหมด (Total Seats) + 1 
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ได้จากการหารแต่ละครั้งที่ได้ของทุกๆ พรรคการเมืองมาจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยจนถึงจ านวนที่นั่งที่
พึงจะมี แล้วน าผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ไปหารจ านวนจ านวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับ ซึ่งจะได้จ านวนที่นั่งที่
แต่ละพรรคพึงได้รับจริง การค านวณวิธีนี้จะไม่ท าให้มีที่นั่งเหลือให้ต้องจัดสรรเพ่ิม  
 

ภาพที่ 7.6  แสดงภาพตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณคะแนนเสียงท่ีเหลือเศษแบบระบบ
ดองต์ (D'Hondt method)20  

 

ระบบเซนต์ ลาเก้ (Sainte-Laguë method)  

 เป็นการค านวณหาคะแนนเฉลี่ยส าหรับที่นั่งของแต่ละพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อ โดยค านวณหา
จ านวนที่นั่งที่จะได้รับจากคะแนนมาตรฐาน แล้วเพ่ิมจ านวนที่นั่งสมมติเข้าไปอีก 1 ที่นั่ง จากนั้นจึงน าจ านวนที่
นั่งที่เพ่ิมข้ึนไปหารจ านวนคะแนนเสียงที่พรรคได้รับก็จะได้คะแนนเฉลี่ย ดังสูตรต่อไปนี้  
 
 
 
  

จากสูตรการค านวณท่ีได้กล่าวมา หากพรรคใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ก็จะได้รับจัดสรรที่นั่งที่เหลือ ถ้ามี
ที่นั่งเหลืออยู่เกินกว่า 1 ที่นั่ง จะต้องท าการค านวณวิธีนี้ทุกครั้งส าหรับที่นั่งที่เหลือแต่ละที่นั่ง กรณีท่ีพรรค
การเมืองใดได้รับจัดสรรที่นั่งที่เหลือไปแล้ว ก็ให้เพ่ิมจ านวนที่นั่งสมมติเข้าไปอีกในการค านวณครั้งต่อไปด้วย 

                                                           
20 “D'Hondt method”, Retrieved from URL http://www.zapadroid.com/droid/id/157306/air.cat.acb.android. 

DHondtMethod2 (20 June 2015). 

คะแนนเฉลีย่       =       จ านวนคะแนนเสยีงท่ีได้รบั  
                                 จ านวนที่น่ังที่พรรคไดร้ับ 

http://www.zapadroid.com/droid/id/
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ประเภทท่ี 3 แบบกึ่งสัดส่วน (Semi-proportional Representation)  

(1) ระบบสัดส่วนมีสมาชิกสองประเภท (Mixed Member Proportional Representation 

หรือ MMPR) 

 เป็นระบบที่มีผู้แทนแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ แต่ผู้แทนแบบแบ่งเขตเท่านั้นที่มีจ านวนคงที่ 

แต่ผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อจะต้องค านึงถึงสัดส่วนที่นั่งรวมของผู้แทนทั้งสองประเภทในสภาจะต้องเป็นสัดส่วน

ที่สัมพันธ์กับคะแนนนิยม กล่าวคือ ใช้คะแนนจากบัญชีรายชื่อมาค านวณจ านวนที่นั่งรวมดังกล่าวและชดเชย

ความไม่ได้สัดส่วนของระบบเขต เช่น พรรคขนาดเล็กสองพรรคได้คะแนนจากระบบบัญชีรายชื่อร้อยละ 10 

เท่ากัน แต่พรรคหนึ่งไม่มีผู้แทนแบบแบ่งเขต ก็จะได้ผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมข้ึน เพื่อให้เท่ากับผู้แทนทั้งสอง

ประเภทของอีกพรรคการเมืองหนึ่งประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ นิวซีแลนด์ เยอรมันและอิตาลี 

ภาพที่ 7.7 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งระบบสัดส่วนมีสมาชิกสองประเภทของประเทศนิวซีแลนด์21 

 

 

                                                           
21 “voting system”, Retrieved from http://www.ucpols.co.nz/mmp-and-fpp (11 June 2021). 
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ภาพที่ 7.8 แผนภาพแสดงผลการเลือกตั้งท่ัวไปของประเทศนิวซีแลนด์ ค.ศ. 202022 

 

(2) ระบบคู่ขนานระหว่างเขตและสัดส่วน (Parallel systems หรือ PS systems) 

 เป็นระบบที่มีผู้แทนสองประเภท คือมีทั้ งผู้แทนแบบแบ่งเขตและผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ                

บางประเทศก าหนดให้มีผู้แทนทั้งสองประเภทในสัดส่วนเท่ากัน หรืออาจก าหนดให้ผู้แทนประเภทหนึ่งมี

มากกว่าอีกประเภทหนึ่ง โดยในการเลือกตั้งนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนให้ทั้งผู้สมัครในระบบเขตเลือกตั้ง

และระบบสัดส่วนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งการนับคะแนนจะเป็นอิสระจากกันและไม่มีการ

ชดเชยคะแนนให้กัน เพ่ือเป็นการแสดงสัดส่วนคะแนนที่แท้จริงของพรรคจากระบบบัญชีรายชื่อ ระบบนี้ใช้ใน

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นต้น   

อย่างไรก็ด ีในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบการเลือกตั้งแต่ละระบบนั้น มีเกณฑ์พ้ืนฐานในการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นประเด็นที่มีการให้ความส าคัญในมิติต่าง ๆ ดังนี้  

 (1) ความเสมอภาค เป็นเกณฑ์พ้ืนฐานที่สุดที่ต้องให้ความส าคัญต่อความเท่าเทียมกันของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ซึ่งระบบที่ถือว่ามีความเสมอภาค คือ การถือหลัก 1 คน 1 เสียง (one man one vote) ในระบบการ

                                                           
22 “2020 New Zealand general election” ,Retrieved from URL https://twitter.com/ForecastOceania/status/ 

1317466403402899457/photo/1 (3 April 2021). 

https://twitter.com/ForecastOceania/status/
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เลือกตั้งทั่วไป มีเพียงการเลือกตั้งแบบรวมเขตเท่านั้น ที่ถือได้ว่ามีระดับความเสมอภาคน้อยลง เนื่องจากแต่ละ

เขตมีจ านวนผู้แทนไม่เท่ากัน ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนจะมีจ านวนผู้แทนในเขตเลือกตั้งแตกต่างกันไป 

 (2) ความรับผิดชอบของผู้แทน เขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กและมีการเลือกตัวบุคคลที่ชัดเจนย่อม           

ท าให้เกิดส านึกรับผิดชอบต่อผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง นอกเหนือจากการเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ

ในการท าหน้าที่สมาชิกรัฐสภา 

 (3) ความเท่าเทียมของสภาพการเป็นผู้แทน โดยผู้แทนแต่ละคนไม่ควรมีความแตกต่างในเรื่องการเป็น

ตัวแทนของจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือขอบเขตพ้ืนที่แตกต่างกันมากนัก ดังจะเห็นได้ว่า ในระบบ

แบ่งเขต แต่ละเขตเลือกตั้งควรมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งใกล้เคียงกัน ซึ่งระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตสองรอบย่อมมี

ความเท่าเทียมในด้านสภาพของการเป็นผู้แทนได้ดีกว่าระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด เพราะในระบบแรกผู้แทน

ต้องมีสภาพการเป็นผู้แทนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนกึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย ในขณะที่ระบบที่สองไม่มี

เงื่อนไขเช่นนี้  

 (4) การท างานอย่างเป็นเอกภาพของกลุ่มผู้แทน หากในรัฐสภามีหลายกลุ่มหรือหลายพรรคการเมือง 

โอกาสที่จะสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพย่อมเป็นไปได้ยาก ระบบแบ่งเขตเอ้ืออ านวยให้พรรคที่มี

ขนาดใหญ่สามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งๆ ที่อาจมีสัดส่วนคะแนนนิยมทั่วประเทศไม่มาก

นัก ในขณะที่ระบบสัดส่วนท าให้โอกาสการท างานร่วมกันระหว่างผู้แทนลดลง เพราะพรรคใดพรรคหนึ่งจะ

ครองเสียงข้างมากได้ยากขึ้น ส่วนระบบเขตเดียวเบอร์เดียวเปิดโอกาสให้การท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

ได้น้อยเพราะผู้สมัครทุกคนในแต่ละเขตต้องแข่งขันกันเอง ท าให้ไม่สามารถลงสมัครในเขตเลือกตั้งเป็นกลุ่ม

เดียวกันเช่นเดียวกับระบบรวมเขตเรียงเบอร์ 

 (5) ความเป็นผู้แทนของรัฐสภา รัฐสภาควรเป็นกระจกสะท้อนความคิดทางการเมืองที่หลากหลาย

หรือตัวแทนของประชาชาติที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย  ทุกฐานะและทั้งจากคนส่วน

ใหญ่และคนกลุ่มน้อย 

 (6) ความเรียบง่ายในการจัดการ ระบบการเลือกตั้งที่ท าความเข้าใจและมีขั้นตอนในการด าเนินการที่

ง่ายต่อการจัดการถือเป็นข้อได้เปรียบในการน าไปใช้ เนื่องจากประชาชนและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและสามารถตรวจสอบเพ่ือสร้างความโปร่งใสได้ 
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ตารางท่ี 7.3 แสดงการเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งตามเกณฑ์ต่าง ๆ 23 

ระบบเลือกตั้ง 
ความ             

เสมอภาค 

ความ
รับผิดชอบ
ของผู้แทน 

ความ          
เท่าเทียมของ
สภาพการเป็น

ผู้แทน 

การท างาน
อย่างเป็น
เอกภาพ        

ของกลุม่ผู้แทน 

ความเป็น
ผู้แทนของ

รัฐสภา 

ความเรียบ
ง่ายในการ

จัดการ 
 

แบ่งเขตคะแนนสูงสุด ด ี ด ี ปานกลาง ด ี ไม่ด ี ดี 

แบ่งเขตสองรอบ ด ี ด ี ด ี ด ี ไม่ด ี ดี 

รวมเขตเรียงเบอร์ ไม่ด ี ไม่ด ี ไม่ด ี ด ี ไม่ด ี ปานกลาง 

รวมเขตเบอร์เดียว ด ี ไม่ด ี ไม่ด ี ไม่ด ี ปานกลาง ปานกลาง 

ระบบผสม ด ี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ไม่ด ี

บัญชีรายชื่อ ด ี ไม่ด ี ด ี ปานกลาง ด ี ปานกลาง 
สัดส่วนมสีมาชกิสอง
ประเภท 

ด ี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ี ไม่ด ี

 

 
ภาพที่ 7.9 แสดงการเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2560 24 

 

                                                           
23 โคทม อารยีา, (2544),สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง ระบบการ

เลือกตั้ง, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 20-22. 
24 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw),“เลือกตั้ง 5 คร้ังใช้ 4 ระบบ เปรียบเทียบระบบเลือกตั้ง 2540 ถงึปัจจุบัน”,

สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/5572 (21 มิถุนายน 2563). 

https://ilaw.or.th/node/5572
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ค าถามท้ายบทที่ 7  

(1) ประเทศไทยได้มีการน าระบบการเลือกตั้งแบบใดมาใช้บ้าง จงเลือกมาอย่างน้อย 2 ระบบ  พร้อมอธิบายและ
ยกตัวอย่าง 
 (2) นิสิตคิดว่าเงื่อนไขใดที่มีความส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าระบบเลือกตั้งมาใช้กับ
ประเทศไทย จงอธิบาย 
 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล.“ระบบเลือกตั้ง และ ปัญหาของระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 กับแนวทาง 
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วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเข้าใจถึงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารของพรรคการเมือง 

(2) เพ่ือเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาการสื่อสารของพรรคการเมือง 

บทที่ 8 

การสื่อสารของพรรคการเมือง  

po01 
[Type the company name] 

บทท่ี 1  

บทนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงความหมายและความส าคัญของการสื่อสารของพรรค

การเมือง ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่พรรคการเมืองใช้ส าหรับการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับประชาชน รวมไปถึงการเชื่อมโยงการพัฒนาการสื่อสารเหล่านี้ไปสู่นโยบาย 

ส่วนที่สองเป็นการอธิบายถึงการรณรงค์ของพรรคการเมืองที่จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อรูปแบบ การพัฒนาช่องทางและประสิทธิภาพในการ

ถ่ายถอดเนื้อหาสาระต่าง ๆ รวมไปถึงผลที่มีต่อการรับรู้และสร้างความนิยมต่อประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง ในส่วนที่สามน าเสนอถึงปัจจัยในการสร้างความส าเร็จของการสื่อสารของพรรค

การเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง 
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8.1 ความหมายและความส าคัญของการสื่อสารของพรรคการเมือง  
  

นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่ 21 “การสื่อสาร” ได้มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานของ

พรรคการเมือง เนื่องจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพรรคการเมืองได้สร้างประโยชน์ ให้แก่             

พรรคการเมือง อย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ประการ

ต่อมา เป็นการวางกรอบทางเลือกให้กับประชาชน และประการสุดท้าย เป็นการเชื่อมผู้น ากับผู้ได้รับการ

เลือกตั้งให้สามารถเข้าถึงกันได้มากขึ้นในโครงการต่าง ๆ ของพรรค โดยการสื่อสารของพรรคการเมืองที่พบ

บ่อยท่ีสุด คือ  การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง

ของนักการเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินว่าใครจะมาเป็นผู้ปกครองของตน  

นอกจากนี้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังเป็นการให้สิทธิกับประชาชนในการก าหนดแนวโน้มของ

นโยบายที่จะมีผลต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนร่วมของประชาชน 1  ซึ่งในปัจจุบันนั้นพรรคการเมืองไม่ได้ให้

ความส าคัญต่อการสื่อสารแค่เพียงลักษณะหรือรูปแบบการสื่อสารในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น               

แต่การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่พรรคการเมืองใช้ส าหรับการพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชน และ

เชื่อมโยงกับการพัฒนาการสื่อสารเหล่านี้ไปสู่นโยบายการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐบาลน าไปใช้ใน              

การได้มาซึ่งการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ในที่สุด  

 อีกท้ังในช่วงต้นศตวรรษเดียวกัน พรรคการเมืองมีบทบาทอย่างมากในกระบวนการประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทน ซึ่งบทบาทในด้านการสื่อสารทางการเมืองได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงานของพรรค

การเมือง โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพรรคการเมืองได้น ามาสู่ผลส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการ

แข่งขันเลือกตั้งที่อิสระและยุติธรรมระหว่างพรรคการเมืองหลายพรรคและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การสร้างภาค

ประชาสังคมโดยให้ความช่วยเหลือองค์กรที่ประชาชนเป็นเจ้าของคณะท างานเพ่ือรณรงค์ทางสังคมและ

สื่อมวลชนอิสระ รวมไปถึงการเพ่ิมความเข้มแข็งขององค์กรหลักของรัฐให้ระบบยุติธรรมมีความเป็นอิสระ ออก

กฎหมายที่มีประสิทธิผลและจัดการระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากความส าคัญดังกล่าว น ามาสู่การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่พรรคการเมืองใช้ส าหรับ           

การพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชน รวมไปถึงการเชื่อมโยงการพัฒนาการสื่อสารเหล่านี้ไปสู่นโยบาย         

การสื่อสารอันส าคัญที่รัฐบาลน าไปใช้ในการได้มาซึ่งการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และภายใต้เทคโนโลยีการ

                                                           
1สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, (2548),การเมืองอเมริกา(พิมพ์ครั้งที่ 6),(กรุงเทพฯ :เสมาธรรม), หน้า 285. 



 
 

122 

สื่อสารที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้กระตุ้นให้ผู้น าพรรคการเมือง ต้องปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารของพรรคอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ 3 ด้าน กล่าวคือ  

(1) การสร้างฐานคะแนนเสียงหรือความนิยมให้มีผู้สนับสนุนมากยิ่งขึ้นและรักษา ฐานเสียงเดิมไว้ให้ได้

อย่างเหนียวแน่น  

(2) การสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเป็นอิสระ โดยไม่ผ่านการถอดความหรือกลั่นกรองโดยสื่อมวลชน

ที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคการเมือง 

(3) การสร้างพลังให้แก่พรรคการเมือง ในด้านการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างการมีส่วน

ร่วมกับภาคส่วนที่เข้ามาขับเคลื่อนทางการเมืองมากยิ่งข้ึน2 

กล่องข้อความที่ 8.1 Election Access Fund  

 

 

 

 

 

 

 

8.2 การรณรงค์ของพรรคการเมือง3  
  

ในการพิจารณาถึงการรณรงค์ของพรรคการเมืองนั้น กล่าวได้ว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อรูปแบบ การพัฒนาช่องทางและประสิทธิภาพในการถ่าย

ถอดเนื้อหาสาระต่างๆ รวมไปถึงผลที่มีต่อการรับรู้และสร้างความนิยมต่อประชาชนผู้มี สิทธิเลือกตั้ง 

องค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่  

                                                           
2Pippa Norris,“Developments in Party Communications”,Retrieved from URL http://www.ndi.org/files/1950_ pol 

part_norris_110105.pdf (15 February 2016). 
3Ibid. 

          Election Access Fund คือ กองทุนเข้าถึงการเลือกตั้ง เกิดขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภา

นิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 และได้รับการรับรองในเดือนมีนาคม ค.ศ.2020 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการและเปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการในการได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสนับสนุน กิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรใน

การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนให้การสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเพื่อ

สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกพรรคในการมีส่วนร่วมภายในพรรคการเมือง 

http://www.ndi.org/files/1950_%20pol%20part_norris_110105.pdf
http://www.ndi.org/files/1950_%20pol%20part_norris_110105.pdf
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 8.2.1 บริบทของการสื่อสาร  

 สภาพแวดล้อมหรือบริบทของการสื่อสารก าหนดด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ โครงสร้างของสื่อมวลชน 

องค์ประกอบของตลาดหนังสือพิมพ์และจ านวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ จ านวนสื่อโทรทัศน์วิทยุและจ านวนผู้ชม 

รวมทั้งการเติบโตด้านเทคโนโลยีสื่อสาร เช่น อินเตอร์เนทและโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงนโยบาย

และกฎหมายควบคุมด้านการสื่อสารของพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและค่าใช้จ่ายของพรรค การโฆษณาหาเสียง การออกอากาศกระจายเสียงและ

เสรีภาพของสื่อมวลชน ทั้งนี้โครงสร้างทางสังคมยังมีส่วนส าคัญในการก าหนดแนวทางการสื่อสารของพรรค

การเมืองด้วยเช่นกัน โครงสร้างเหล่านี้ได้แก่ อัตราการรู้หนังสือของประชากรและการเข้าถึงข้อมูลของ

สื่อมวลชน 

8.2.2 ช่องทางการสื่อสาร 

 (1) การสื่อสารทางตรง เป็นช่องทางที่พรรคการเมืองควบคุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งโดยทั่วไป การสื่อสาร

ทางตรงจะใช้ได้ดีในการติดต่อและระดมมวลชนที่เป็นนักกิจกรรม ผู้สนับสนุนหรือผู้ที่มีความนิยมในพรรค

การเมืองนั้นๆ อีกท้ังการสื่อสารทางตรงยังใช้ได้ผลเป็นอย่างดีกับเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชนมือ

อาชีพ  ทั้งนี้ แบ่งการใช้ช่องทางประเภทนี้ออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 

 แนวทางท่ี 1 การจัดเวที เช่น การจัดประชุมระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค การจัดเวทีอภิปรายของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง การกล่าวปราศรัยโดยผู้น าพรรค และการเดินสายหรือขบวนแห่เพ่ือการหาเสียง           

เป็นต้น 

 แนวทางท่ี 2 การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ มักเป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีตราสัญลักษณ์หรือค าขวัญของพรรค 

โดยตีพิมพ์เป็นจดหมายข่าว แผ่นพับ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ และเอกสารนโยบายของพรรคในช่วงของการหา

เสียงเลือกตั้ง  

แนวทางท่ี 3 การใช้หัวคะแนน4  หรือนักเคลื่อนไหวในพ้ืนที่เพ่ือการติดต่อประสานงาน ซึ่งเป็น

วิธีการทั่วไปท่ีพรรคการเมืองนิยมใช้ในการแข่งขันเพ่ือเลือกตั้งตัวแทนเพียงคนเดียวหรือในเขตการเลือกตั้ง

ขนาดเล็กที่มีตัวแทนจ านวนไม่มาก  

                                                           
4อ่านเพิ่มเติมในประเด็นเร่ือง “หัวคะแนน” ได้ที่ เพิ่มพงษ์ เชาวลิต และ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, (2531),หาคะแนนอย่างไรให้ได้เป็น

ส.ส., (กรุงเทพฯ : นิติธรรม). 
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แนวทางท่ี 4 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การออกอากาศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน

อินเตอร์เนท เวปบอล์ก (weblog)และสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่าง การถ่ายทอดของสถานีซีแสปน(C-SPAN) ใน

สหรัฐอเมริกา หรือการรายงานข่าวสัมมนาของพรรคอย่างต่อเนื่องในอังกฤษ เป็นต้น  

ภาพที่ 8.1 แสดงการน าเสนอข่าวของสถานีซีแสปน (C-SPAN) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 

อเมริกา ค.ศ.20205 

 
 

 (2) การสื่อสารทางอ้อม เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง

อิทธิพลต่อผู้ลงคะแนนเสียงที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกหรือยังไม่มีพรรคใดสามารถควบคุมคะแนนเสียงในกลุ่มคน

เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างการสื่อสารลักษณะนี้ ได้แก่ การส่งข่าวให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเวที

อภิปรายของผู้น าพรรค การแสดงความคิดเห็นผ่านบทบรรณาธิการ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้

พรรคการเมืองสามารถส่งสารผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มผลักดันนโยบายและกลุ่มผลประโยชน์

สาธารณะต่าง ๆ อีกด้วย  

เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าเมื่อ “อิทธิพลทางการเมือง” หมายถึง ความสามารถในการควบคุมทรัพยากร 

ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่มีความส าคัญในกระบวนการตัดสินใจบาง

ประการ หนึ่งในทรัพยากรเหล่านี้ คือ “ชื่อเสียง” หรือ ภาพลักษณ์ของบุคคลในสายตาของสาธารณชน จึง

ไม่ใช่เพียงฝ่ายพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเท่านั้นที่ต้องสร้างสรรค์ “สาร” ในการส่งให้ประชาชน แต่ใน

ขณะเดียวกันตัวอย่างการรณรงค์ในสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าช่วงเวลาของหาเสียงเลือกตั้งคือโอกาสที่กลุ่ม

ผลประโยชน์จะผลักดันทัศนะของตนให้กับนักการเมือง พรรคและผู้น าทางการเมืองเพ่ือน าไปก าหนดทัศนคติ 

                                                           
5 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “Election Night 2020”, Retrieved from URL https://www.c-span.org/video/?477417-

1/election-night-2020 (23 November 2020).  
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นโยบายและเป็นโอกาสที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้พบปะกับประชาชน ให้ประชาชนได้ซักถามในผลงานที่ผ่าน

มาและจุดประสงค์ในอนาคต   

ทั้งนี้  การสื่อสารทางอ้อมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จากความสามารถในการเข้าถึง  กลุ่มคน            

ส่วนใหญ่กว่ากลุ่มผู้สนับสนุนและนักเคลื่อนไหวของพรรคซึ่ งเป็นกลุ่มขนาดเล็กกว่า ตัวอย่างเช่น                   

การน าเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นทางการกว่าข่าวที่น าเสนอผ่านช่องทางที่ไม่

เป็นทางการ นอกจากนี้แล้วในภาพรวมยังถือได้ว่าทั้งการสื่อสารทางตรงและทางอ้อมยังเป็ นการเชื่อมโยง

สมาชิก นักเคลื่อนไหวและเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงผู้น าพรรคและ

ตัวแทนพรรคกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและกลุ่มการเมืองอ่ืนๆ 

กล่องข้อความที่ 8.2 บารมีนักการเมือง6 
          บารมีนักการเมือง (Coattails) ค าศัพท์นี้มีที่มาจากชายเสื้อคลุมหางยาวของสุภาพบุรุษ ในทางการเมืองอเมริกันนั้น 
หมายถึง ความสามารถของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหรือผู้ที่ลงสมัครชิงต าแหน่งทางการเมืองที่จะใช้ความเป็นที่นิยมของประชาชนของตน
ให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาสชนะให้แก่ผู้สมัครคนอื่นๆ จากพรรคการเมืองเดียวกันที่สมัครชิงต าแหน่ง กล่าวกันว่า ผู้สมัคร
ประเภทน้ีจะน าผู้สมัครคนอ่ืนๆ ไปสู่ชัยชนะด้วย โดยให้เกาะชายเสื้อคลุมของตน 

 
 

8.2.3 ความคิดเห็นหรือผลตอบรับของประชาชน  

แม้ว่าการสื่อสารจากพรรคการเมืองจะถูกมองว่าเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวจากพรรคไปสู่มวลชนก็

ตาม แต่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองสามารถทราบถึงความต้องการที่มีต่อนโยบายสาธารณะ

และความส าคัญของประเด็นทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงความนิยมทางการเมืองของมวลชนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผล

ตอบรับหรือความคิดเห็นของประชาชนจะช่วยให้พรรคการเมืองคิดค้นและน าเสนอนโยบายที่สะท้อนความ

ต้องการของมวลชนอย่างแท้จริง  

                                                           
6ส านักวิชาการและส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2547),เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง

วิชาการเรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่ 6 ตุลาคม 2547  ณ ห้อง
ประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(กรุงเทพฯ:ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, หนา้ 89 และภาพประกอบจาก “obamas-
coattails”, Retrieved from URL http://hoosie rpundit.blogspot.com/2010/05/obamas-coattails.html(30 June 2015) และ “riding 
coattails”, Retrieved from URL http://www.filibustercartoons.com/index.php/ 2003/01/30/riding-coattails/(30 June 2015). 
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โดยทั่วไปพรรคการเมืองสามารถรับทราบความคิดเห็นของประชาชนได้จากการจัดเวทีหรือการพบปะ

ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันพบมากในการโต้ตอบผ่านกระดานสนทนาในเวปไซต์หรือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเหล่านี้ยังน าไปสู่การพัฒนาอุดมการณ์ของสมาชิกพรรค 

การขับเคลื่อนกิจกรรมและเสริมพลังในการสร้างความนิยมต่อพรรคการเมืองนั้น ๆ ได้เป็นอย่างด ี

กล่องข้อความที่ 8.3 การโต้วาที7 

        การโต้วาที (debate) หมายถึง การอภิปราย โต้เถียงกันในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
สองฝ่ายหรือมากกว่านั้น ซึ่งในทางการเมืองของอเมริกาโดยเฉพาะในการแข่งขันเลือกตั้งเพื่อชิงต าแหน่งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกานั้นถือได้ว่าการโต้วาทีเป็นประเพณีและได้รับการแพร่ภาพทางโทรทัศน์โดยผู้สมัครแต่ละพรรคจะน าเสนอความเห็น
ของตนและของพรรค ในการตอบค าถามจากสื่อมวลชนหรือผู้ชม 

 
 

8.2.4 รูปแบบการรณรงค์ของพรรคการเมือง  

(1) การรณรงค์หาเสียงแบบเน้นการเข้าถึงประชาชน  ปัจจุบันเป็นวิธีการที่ยังคงมีการน ามาใช้          

แม้จะมีการนิยมใช้วิธีการนี้น้อยลง เช่น การจัดชุมนุมและการเดินหาเสียงตามบ้าน แต่การรณรงค์หาเสียงแบบ

นี้ก็ยังไม่ได้ถูกทดแทนด้วยวิธีการอ่ืน แต่กลับถูกเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นจากระบบเลือกตั้งที่ผู้สมัครจากพรรค

เดียวกันยังคงแย่งชิงคะแนนเสียงกันเองอยู่ ซึ่งการรณรงค์ที่เน้นการเข้าถึงตัวประชาชนแบบดั้งเดิมนั้น มี

ลักษณะ ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่   

ประการที่ 1 พรรคต้องการรณรงค์หาเสียงโดยใช้วิธีการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ลงสมัครรับ

เลือกตั้งกับประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ตามระยะสั้นเฉพาะกิจที่เขียนโดยผู้น าพรรค 

ประการที่ 2 การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนนั้น พรรคการเมืองน าเสนอสารที่ต้องการจะสื่อสู่

สาธารณชนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ที่อาจจะสนับสนุนแต่ละพรรคต่างกันออกไป  

                                                           
7ส านักวิชาการและส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,อ้างแล้ว หน้า 90  และภาพประกอบจาก “Obama 

beats McCain in first presidential debate”, Retrieved from URL http://silentarchimedes.wordpress.com/2008/09/27/obama-
wins-first-debate-over-mccain (26 December 2021). 
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ประการที่  3 ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมและความจงรักภักดีที่มีต่อ             

พรรคการเมืองโดยมักจะลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองเดิมอย่างต่อเนื่องในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 

กล่องข้อความที่ 8.4 ฟิวเจอร์ริสต้า (Futuristas)8  
 

            ฟิวเจอร์ริสต้า (Futuristas) หมายถึง ชาวอนาคตใหม่หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต เป็นค าที่พรรคอนาคต
ใหม่เรียกสมาชิกพรรคที่ให้การสนับสนุนและรณรงค์หาเสียงให้แก่พรรค ค านี้ปรากฏขึ้นเป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์และ
สื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้ชื่อ # Futuristas เช่นเดียวกับค าอื่น ๆ ในช่วงเวลาของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี พ.ศ.
2562 เช่น #ฟ้ารักพ่อ และ #โตแล้วเลือกเองได้ เป็นต้น กล่าวได้ว่า การเกิดขึ้นและการเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์ริสต้า
นั้น สอดคล้องกับแนวทางของพรรคที่เน้นช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ การผลักดันวาระทางสังคมและประเด็นข่าวสาร        
ต่าง ๆ ในพื้นที่ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นครั้งแรก (first-time voters) ที่ได้รับอิทธิอย่างมากจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความนิยม
ต่อหัวหน้าพรรคและภาพลักษณ์ของพรรคที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ 

 

(2) การรณรงค์โดยแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงแบบสมัยใหม่ วิธีการหาเสียงแบบนี้เป็นการ
ใช้สื่อเพ่ือแพร่ภาพข้อความหรือสารเดียวกันให้เข้าถึงผู้ลงคะแนนทุกคน ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เกิดจาก
แหล่งข้อมูลในส่วนกลางพรรคที่ผ่านการวางแผนโดยผู้น าและการได้รับค าปรึกษาจากนักสื่อสารมื ออาชีพ 
รูปแบบที่พบโดยทั่วไป เช่น การจัดแถลงข่าว การสร้างค าขวัญหรือประเด็นการโฆษณาและการสร้างกิจกรรมที่
โดดเด่นเพ่ือให้มาซึ่งความสนใจจากสื่อมวลชนและการแย่งชิงพ้ืนที่สื่อต่าง ๆ ทั้งนี้การรณรงค์ลักษณะนี้
ก่อให้เกิดลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและประชาชนผู้รับสื่อ 2 ประการ กล่าวคือ  
 

ประการที่ 1 การแพร่ภาพไม่สร้างให้ประชาชนมีความรู้สึกร่วมกับพรรคการเมือง เพราะวิธีการนี้เน้น
การส่งสารผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ท าให้ผู้ลงคะแนนเสียงท าหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์กระบวนการต่าง ๆ เท่านั้น 
 

ประการที่ 2 การรณรงค์ด้วยวิธีการนี้มักจัดความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแบบทิ้งระยะห่างจากพรรคการเมืองและกลุ่มผู้สนับสนุน เนื่องจากเป็นวิธีการที่ให้ความส าคัญกับตัว
แสดงส าคัญที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง นั่นคือ นักการเมืองและที่ปรึกษามืออาชีพที่ได้ส ารวจความคิดเห็น
มาจากประชาชนแล้ว  

 
 (3) การรณรงค์ผ่านอินเตอร์เนท เป็นวิธีการสร้างประเด็นและเนื้อหาการหาเสียงทางอินเตอร์เนท

เกิดขึ้นโดยกลุ่มที่ปรึกษามืออาชีพด้านการโฆษณาท าการส ารวจความเห็นของประชาชนและได้วางแผนการ
ข่าวเพ่ือแข่งขันกับกลุ่มนักการเมืองในพรรคเพ่ือสร้างบทบาทและความส าคัญภายในพรรคการเมือง โดยกลุ่มที่
ปรึกษาดังกล่าวมักเน้นกิจกรรมที่จัดร่วมกับประชาชนทั่วไปอย่างเหนียวแน่น และเมื่อลูกค้าหรือผู้ที่ตนเอง

                                                           
8 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน Anyarat Chattharakul,(2019),“Social media: Hashtag #Futurista”, Contemporary 

Southeast Asia, 41(2): 170-175. 
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สนับสนุนได้รับการเลือกตั้งจะเป็นผลให้กลุ่มที่ปรึกษามีบทบาทขึ้นมาอย่างมากในฐานะ “นักประชาสัมพันธ์
ด้านการเมือง” ซึ่งความโดดเด่นของการรณรงค์แบบนี้มีด้วยกัน 3 ประการ กล่าวคือ  
 

ประการที่ 1 การเน้นความสามารถในการเชื่อมโยงผู้น าพรรคการเมือง ผู้ลงสมัคร นักเคลื่อนไหวและ
ผู้สนับสนุนพรรคให้สามารถเข้าถึงและตอบโต้กันได้ ซึ่งส าหรับประชาชนแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่เปรียบได้กับ
การกลับมาอีกครั้งของการรณรงค์แบบเข้าถึงตัวโดยตรงอันเป็นผลมาจากการสร้างพ้ืนที่และโอกาสให้
ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถโต้ตอบกันได้ 

 
ภาพที่ 8.2 แสดงแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคอนาคตใหม่ในระหว่างปี ค.ศ.2018-20209 

 

ประการที่ 2 การเสริมประสิทธิภาพของพรรคการเมืองในหลายด้าน อาทิ การบริหารงานภายใน
องค์กรพรรคการเมือง ที่ได้มีการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบการสื่อสารทั้งระหว่างสาขาพรรค
และการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ช่วยเสริมในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อีกท้ังยังเป็นการ
เพ่ิมความเข้มแข็งในการสื่อสารแบบตัวต่อตัวและภายในกลุ่มเครือข่ายของพรรคการเมือง ตัวอย่างเช่น การใช้
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ หรือ E-mail และการสนทนาในชุมชนออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น 
 

ประการที่ 3 การเพ่ิมรายรับและดึงดูดสมาชิกให้สนับสนุนพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการ
เข้าถึงสมาชิกได้โดยตรงและส่งสารที่โต้ตอบระหว่างกันได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีจะช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์และแสดงออกถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถกระตุ้นให้

                                                           
9 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน Duncan McCargo and Chattharakul Anyarat, (2020), Future Forward: The Rise and Fall 

of a Thai Political Party, (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies). 
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ผู้สนับสนุนพรรคมีช่องทางและสร้างโอกาสในการพบปะกันแบบตัวต่อตัวหรือสร้างประเด็นในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อันส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ของการรณรงค์หาเสียงแบบเข้าถึงตัว
ประชาชนได้มากยิ่งข้ึน 

 
กล่องข้อความที่ 8.5 การชักใยหรือปั่นกระแสโดยท่ีปรึกษาด้านการรณรงค์หาเสียง10 

         การชักใยหรือปั่นกระแสโดยที่ปรึกษาด้านการรณรงค์หาเสียง (spin doctor /spin) หมายถึง ที่ปรึกษาด้าน
สื่อมวลชนหรือที่ปรึกษาทางการเมืองที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้รณรงค์ หาเสียงเพื่อท าให้ผู้สมัครดังกล่าวได้รับการเสนอ
ข่าวในแง่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด ตัวอย่างเช่น ภายหลังการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครชิง
ต าแหน่งประธานาธิบดี ที่ปรึกษาทางด้านสื่อของผู้สมัครแต่ละคนจะเข้าหานักข่าวเพื่อช้ีให้นักข่าวเห็นจุดเด่นของ
ผู้สมัครของตน   ในระหว่างการโต้วาที และโน้มน้าวให้นักข่าวเช่ือว่าผู้สมัครนั้น ๆ “ชนะ” การโต้วาที ซึ่งจะท าให้
ประชาชนเช่ือตามไปด้วย  เมื่อที่ปรึกษาใช้วิธีการดังกล่าว จะเรียกได้ว่า พวกเขาก าลัง  “ชักใย” หรือ “ปั่นกระแส” 
ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ  

 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่อสารสัมพันธ์กับผู้รับสารกับช่องทางการสื่อสาร ซึ่งพรรคการเมืองในฐานะผู้

ก าหนดและส่งสารมักมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้หันมา

ลงคะแนนเลือกตนเอง ซึ่งสื่อแต่ละชนิดมีรูปแบบและศักยภาพต่อความคิดเห็นของประชาชนที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือ  

(1) หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์  เป็นสื่อที่ส่งข้อมูลได้จ านวนมากและเหมาะสมที่สุดในการใช้            

ส่งสารที่มีความสลับซับซ้อนหรือเป็นประเด็นใหม่ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์มักเป็นบุคคลที่สนใจ

การเมืองและการบริโภคสารจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์มักจะมีความเชื่อมโยงในเชิงบวกกับ การ

ลงคะแนนเสียง และมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแนวคิดของผู้น าทางความคิดและวางกรอบในการ

ก าหนดแนวทางการหาเสียงต่อไป  

(2) โทรทัศน์ เป็นสื่อที่มีข้อได้เปรียบในการน าเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและน าเสนอประเด็น

ที่มีลักษณะส่วนบุคคลได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งสื่อโทรทัศน์มีศักยภาพจ ากัดในการขับเคลื่อนผู้ลงคะแนนเสียง 

เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วสารที่ถูกน าเผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์มาจากข่าวที่น าเสนอเป็น ลายลักษณ์อักษร 

(3) วิทยุ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสร้างพ้ืนที่ให้เกิดการสนทนาต่อเนื่อง

ส าหรับประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ และสื่อวิทยุยังสามารถขยายการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะอีก

ด้วย 

                                                           
10ส านักวิชาการและส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,อ้างแล้ว หน้า 78. 
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(4) อินเทอร์เนท เป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคคลแต่ละคนที่อาจมี

ความคิดแบบจริงจังในบางประเด็น แต่ไม่รู้จักบุคคลอ่ืนที่มีความคิดแนวเดียวกัน ซึ่งสื่อประเภทนี้มี

ประสิทธิภาพมากในการขับเคลื่อนความสนใจร่วมของคนเหล่านี้  

ภาพที่ 8.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารของพรรคการเมือง11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากท่ีได้กล่าวมาแล้ว ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เช่น พรรค

การเมืองขนาดใหญ่ในประเทศก าลังพัฒนาที่ยากจนยังนิยมใช้การสื่อสารแบบพบปะผู้คนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในขณะที่พรรคการเมืองหลักของประเทศที่พัฒนาแล้ว มักหันไปให้ความส าคัญกับการ

                                                           
11Pippa Norris, Ibid. 

บริบท 

โครงสร้างของ

สื่อมวลชน 

 

กฎระเบียบ

เกี่ยวกับพรรค

การเมือง 

 

โครงสร้างทาง

สังคม 

 

พรรคการเมือง 

ความเห็นของ

ประชาชน 

ข้อมูล 

 

 

การโน้มน้าว 

 

 

 

การขับเคลื่อน 

การรณรงค์หาเสียงแบบเน้นการ
เข้าถึงประชาชน 
การประชุมพรรค การจัดชุมนุมใน
ท้องถิ่น การใช้หัวคะแนน              
การปราศรัย 

การรณรงค์โดยแพร่ภาพ
ออกอากาศกระจายเสียงแบบ
สมัยใหม่ โทรทัศน์ วิทยุ และการ
โฆษณาทีต่้องจ่ายเงิน 

ช่องทางผ่านอินเตอร์เนท 
เวปไซต์ข่าว เวปไซต์ของพรรค
การเมือง กลุ่มผู้รับ E-mail และ
พื้นที่ทางสังคมออนไลน์ Twitter, 
Facebook, Hi5 

การตอบรับของประชาชน 
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สื่อสารทางการเมืองกับประชาชนทางอินเตอร์เนท มากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับสถานะทางการเงินในการลงทุน 

บทบาทหรืออิทธิพลของสื่อมวลชน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตารางท่ี 8.1 แสดงพัฒนาการและรูปแบบสื่อสารเพื่อรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมือง12 

 ช่องทางการเข้าถึงประชาชน
แบบด้ังเดิม 

ช่องทางการสื่อสาร 
แบบสมัยใหม ่

ช่องทางผ่านอินเตอร์เนท 

ช่วงเวลาส าคัญใน
ประเทศ
ประชาธิปไตยมั่นคง 

กลางศตวรรษที่ 19 –              
กลางทศวรรษ 1950 

ต้นทศวรรษ 1960 –              
ราวปี 1990 

ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา 

องค์กรท่ีท าการ
รณรงค์หาเสียง 

อาสาสมัครของพรรคระดับ
ท้องถิ่นและจากส่วนกลาง 

ส่วนกลางประสานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น 

ส่วนกลางด าเนินการและกระจาย
กลุ่มเป้าหมาย ใช้อาสาสมัครและ
พนักงานรับจ้างของพรรค 

ช่องทางโดยตรง การชุมนุมและประชุมระดับ
ท้องถิ่น การเดินสายแหห่าเสียง
ของผู้น าพรรคการอภิปรายของ
ผู้สมคัรการปราศรัย โปสเตอร์
และป้ายโฆษณา ใบปลิว ธง    
สติกเกอร์ ป้ายชื่อ 

การจัดแถลงข่าวรายวัน การลง
รูปถ่ายที่คัดสรรแล้วโฆษณาทาง
โทรทัศน์โดยเสยีค่าใช้จ่ายและ
การเผยแพร่ภาพข่าวสารของ
พรรค การส่งข่าวโดยตรงให้
ประชาชนทางไปรษณีย ์

E-mail ห้องสนทนา (Chat room) 
ระบบอินเตอร์เนท (internet)  ของ
พรรค เวปบอล์ก (weblog) ของนัก
เคลื่อนไหว 

ช่องทาง            

โดยอ้อม 

หนังสือพิมพ์ท่ีลงข่าวสนับสนุน
บางพรรคและการกระจายเสยีง
การเลือกตั้งทางวิทยุ 

การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ทาง
รายการข่าวและรายการ
ประจ าวันทางสถานีหลัก 

การแพร่ภาพทางโทรทัศนผ์่านสถานี
เฉพาะ (เช่น C-SPAN)   การสนทนา
ทางรายการวิทยุ สื่อและเวปไซต์
ผลักดันนโยบาย  

การเตรียมการ
รณรงค์ 

ระยะสั้น เฉพาะกจิ ระยะยาว ถาวรโดยมีการปรับเปลี่ยนการบรหิาร
ข่าวสารดา้นการเมือง 

การประสานจาก
ส่วนกลาง 

ผู้น าพรรค ส านักงานใหญ่ ที่ปรึกษาพิเศษ 
การบริหารข่าวสารอย่างเป็นมือ
อาชีพมากข้ึน 

วอร์รูมของพรรคและการใช้ที่ปรึกษา
มืออาชีพอย่างแพร่หลาย ผูส้ ารวจ
ประชามต ิ

เสียงสะท้อนจาก
มวลชน 

การเดินหาเสยีงตามบ้านและการ
ชุมชนในชุมชน 

การส ารวจความคดิเห็นเป็นครั้ง
คราว 

การส ารวจความคดิเห็นเป็นประจ า 
การจัดสนทนากลุ่มย่อย อีเมล 
และเว็ปไซต์ทีส่ามารถโตต้อบกันได้ 

ค่าใช้จ่าย น้อย ปานกลาง  จ่ายสูงส าหรับท่ีปรึกษา มืออาชีพ 

 

                                                           
12Pippa Norris,Ibid. 
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ภาพที่ 8.4 แสดงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ระหว่างนาย Barak Obama กับ นาย Mitt Romney ในการ
แข่งขันเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.201213  และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในต าแหน่ง
ประธานาธิปดีของนาง Hillary Clinton ค.ศ.201514 

    

 

ภาพที่ 8.5 ภาพแสดงผลส ารวจการใช้สื่อออนไลน์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งท่ัวไปของ

ประเทศนิวซีแลนด์ในปี ค.ศ.2020 15 

 

 
 

 
                                                           

13 “Social Politics,”Retrieved from URL http://pjsandcoffee.net/wp-content/uploads/2013/11/romney-obama.jpg 
(25 July 2021). 

14 “Hillary Clinton's campaign logo ignites trash talk on Twitter”,Retrieved from URL http://www.cbc.ca/news/ 
trending/hillary-clinton-s-campaign-logo-ignites-trash-talk-on-twitter-1.3030962 (25 July 2021). 

15 “Prime Minister Jacinda Ardern dominates social media as Kiwis take political engagement online”, Retrieved 
from URL https://www.nzherald.co.nz/nz/prime-minister jacinda-ardern-dominates- social-media-as-kiwis-take-political-
engagement-online/YN2LVD2L7SXHB6GTQ7TAUWA35Q/(25 July 2021). 
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ภาพที่ 8.6 แสดงแหล่งรายได้ของพรรคการเมืองในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปี ค.ศ.201916 
 

 
 

กล่องข้อความท่ี 8.6 การควบคุมการบริจาคเงินทางการเมืองตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น17 

        ภายหลังการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปการเมือง ในปี ค.ศ. 1994 ได้มีการออกกฎหมายควบคุมการบริจาคเงินทางการ
เมือง (Political Fund Control Law) ซึ่งห้ามองค์กรหรือบริษัททางธุรกิจบริจาคเงินให้แก่นักการเมืองเป็นรายบุคคลโดยตรง 
แต่สามารถบริจาคผ่านองค์กรหาทุนอย่างเป็นทางการ (official fundraising organization) ของนักการเมืองได้ ภายใต้วงเงิน
ไม่เกิน 500,000 เยน หรือประมาณ 140,000 บาทต่อราย และก าหนดวงเงินในการบริจาครวมแล้วปีหนึ่งไม่เกิน 7.5- 100 
ล้านเยน หรือประมาณ 2.1 - 28 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับเงินทุนและขนาดขององค์กรหรือบริษัททางธุรกิจนั้น ๆ ในขณะที่
ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปสามารถบริจาคเงินได้ไม่เกิน 20 ล้านเยน หรือประมาณ 5.6 ล้านบาท อีกทั้งยังก าหนดให้พรรค
การเมืองเท่านั้นท่ีสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้โดยตรง 
        ในขณะที่รัฐบาลจะอุดหนุนเงินแก่พรรคการเมือง ปีละ 31,000 เยน หรือประมาณ 8,700 บาท ซึ่งพรรคการเมืองจะ
ได้รับเงินสนับสนุนเท่าใดนั้น ข้ึนอยู่กับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้น ๆ ในรัฐสภาและสัดส่วนคะแนน
เสียงท่ีได้รับท้ังหมด แต่เงินอุดหนุนที่ได้รับนั้นจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของรายได้พรรคในปีท่ีผ่านมา 
 

                                                           
16German national parliament audit reports https://www.politico.eu/article/political-party-funding-in-germany-

explained/ 
17 ไชยวัฒน์ ค้ าชู,(2552),“ประชาธิปไตยที่ไม่ธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น:ปัญหาและแนวโน้ม”เอเซียปริทัศน์ 30,1 (มกราคม-มิถุนายน), 

หน้า 31-32. 
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8.3 ปัจจัยในการสร้างความส าเร็จของการสื่อสารของพรรคการเมือง  
  

 นอกจากกลยุทธ์หรือวิธีการต่าง ๆ จะเป็นหัวใจส าคัญในการรณรงค์ให้เกิดประสิทธิผลแล้ว              

ยังกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ยังมีผลต่อการเลือกตั้ง18 อาทิ  

 (1) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ได้แก่ นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์การจัดท าฐานข้อมูล

สมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย มีการประมวลผลข้อมูลในเชิงการวิจัยและการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงคะแนนเสียง ซึ่ง

ในปัจจุบันนั้นนอกจากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทแล้ว  ยังกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ยังได้มีการ

พัฒนาไปมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและรายการโทรทัศน์แบบเน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ซึ่งมีผลต่อ

การรณรงค์ทางการเมืองยุคใหม่เป็นอย่างมาก  ในขณะที่การสื่อสารโดยตรงด้วยจดหมายยังเป็นการมุ่งเน้นที่

จะสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้สมัคร 

(2) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางการเมือง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย                    

การเลือกตั้งในแง่มุมต่างๆ อาทิ การก าหนดงบประมาณการหาเสียง กฎหมายห้ามกระท าการจูงใจให้เลือกตั้ง

ด้วยอามิสสินจ้าง ข้อก าหนดในการใช้สื่อโทรทัศน์วิทยุในการหาเสียง และกฎหมายการบริจาคเงินให้แก่พรรค

การเมือง เป็นต้น 

 (3) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงตัวแทนแห่งอ านาจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันกับตัวแสดงทางการเมือง 7 

กลุ่มที่มีบทบาทในกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคการเมือง ผู้สมัคร คณะที่ปรึกษามืออาชีพ  

ผู้ท าการส ารวจหรือโพล กลุ่มผลประโยชน์และผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยกลุ่มเหล่านี้มีบทบาทเชื่อมโยงสัมพันธ์กันใน

การเลือกตั้งและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอ านาจที่ส าคัญในทางการเมือง 

กล่องข้อความที่ 8.7 เงินบริจาคพรรคการเมืองกรณีของประเทศไทย19 
            การสนับสนุนให้มีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของระบบพรรคการ
เมืองไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเมือง รวมทั้งประชาชนยังสามารถสนับสนุน
พรรคการเมืองได้อย่างเปิดเผยตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “บริจาค” หมายถึง การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรค
การเมืองนอกจากค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงพรรคการเมือง และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง 
บรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ตามที่คณะกรรมการก าหนดด้วย ซึ่งค าว่า “ประโยชน์อื่นใด” หมายความรวมถึง การให้ใช้
ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการ  
ท าให้หน้ีที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปด้วย   
 

                                                           
18นันทนา นันทวโรภาส, (2549) ,ชนะเลอืกตั้ง...ด้วยพลังการตลาด,(กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยฅน),หน้า 32-33. 
19 “การสนับสนุนพรรคการเมือง”,สืบค้นจาก https://www.ect.go.th/fdp/ewt_news.php?nid=50(26 สิงหาคม 2563). 
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ภาพที่ 8.7 แสดงเงินบริจาคภาษีให้แก่พรรคการเมืองไทย ประจ าปี 256020 

 

กล่องข้อความที่ 8.8 เงินแข็งและเงินอ่อน (hard money/soft money)21 

          เงินแข็งและเงินอ่อน (hard money/soft money) ในสหรัฐอเมริกานั้นใช้เป็นค าศัพท์เพื่อใช้แยกความแตกต่าง
ระหว่างเงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยเงินบริจาคเพื่อ
การรณรงค์หาเสียง  
          เงินแข็ง (hard money) คือ เงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและอาจใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อผลการ
เลือกตั้ง ซึ่งก็คือ การใช้เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนเลือกตั้งผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง  ส่วนเงินอ่อน (soft money) นั้น ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกิจกรรมที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้สมัครในต าแหน่ง
ระดับชาติ ซึ่งก็คือ กิจกรรมประเภทการณรงค์ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงทะเบียนเลือกตั้ง กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้
พรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายด้านบริหารและการให้ความช่วยเหลือผู้สมัครระดับรัฐและระดับท้องถิ่น 

 
ด้านอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสถาบันและผู้น าทางการเมืองนั้น กล่าวได้ว่า สื่อมวลชนได้มีบทบาทใน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารทางการเมืองหลายประการ ดังข้อสังเกตของ บิล โจนส์ (Bill Jones) 

ที่มีต่ออิทธิพลของสื่อมวลชนในอังกฤษ22 ดังนี้  

 (1) การปรับตัวของนักการเมือง ด้วยการสื่อสารสมัยใหม่ส่งผลให้นักการเมืองต้องเปลี่ยนลักษณะ

การสื่อสารจากการเป็นนักปราศรัยในที่ประชุมซึ่งมีความเป็นทางการมาสู่การเป็นผู้สื่อความที่ตรงประเด็น มี

สีสันและไม่เป็นทางการเมื่อปรากฏในสื่อโทรทัศน์ อีกทั้งยังต้องสร้างบุคลิกที่เหมาะสมต่อการออกอากาศ ซึ่ ง

เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกผู้น าพรรค  

                                                           
20  “เปิดยอดเงินบริจาคภาษีป ี60 ให้ 33 พรรคการเมือง ยอดรวม 5.3 ล้านบาท”, สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/ 

content/ 282204 (21 สิงหาคม 2563). 
21ส านักวิชาการและส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,อ้างแล้ว หน้า 91. 
22อ้างใน  พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว., (2544) ,ประชาธิปไตย แบบรัฐสภาในอังกฤษ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย), หน้า 203-204. 
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 (2) การจัดองค์กรพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นมีความส าคัญลดลงเนื่องจากสื่อโทรทัศน์สามารถ

สื่อกับประชาชนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ สารที่พรรคการเมืองต้องการน าเสนอหรือสื่อสารกับประชาชนจึงมี

ลักษณะรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากขึ้นและยังมีผลให้สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาเครือข่าย

สาขาพรรคที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party : SDP) แต่

เมื่อความสนใจของสื่อมวลชนลดลงก็ย่อมส่งผลเสียต่อพรรคการเมืองได้เช่นกัน  

 (3) สภาผู้แทนราษฎรลดบทบาทด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการให้การศึกษา เนื่องจากใน

ปัจจุบันรัฐบาลและรัฐมนตรีมักนิยมประกาศนโยบายหรือชี้แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนมากกว่า

การหวังผลด้านคะแนนนิยมจากการชี้แจงผ่านที่ประชุมรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร แต่ในขณะเดียวกัน

รูปแบบของการถ่ายทอดสดการประชุม โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในอังกฤษเริ่มจัดให้มีการถ่ายทอด

ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.1989 เป็นต้นมานั้น ส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการ

แสดงบทบาทของตน รวมทั้งยังใช้เป็นพ้ืนที่ในการแสดงให้ประชาชนเห็นและตรวจสอบการท างานของสภา

ผู้แทนราษฎรได้ แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นต่อวิธีการประชุมก็ตาม 

กล่าวได้ว่า สื่อมวลชนถือเป็นเครื่องมือทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายอ่ืน ๆ เป็นช่องทางหลักในการ

สื่อสารด้านนโยบายให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่ในกรณีของอังกฤษเท่านั้น หลายประเทศยังมีการใช้

การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือประโยชน์ด้านอื่น ๆ ดังเห็นได้จากการเพิ่มงบประมาณการโฆษณาเป็นจ านวนมาก

โดยเฉพาะในเรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อพรรครัฐบาล โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหรือระเบียบ อ่ืน ๆ ในการสอดแทรกค่านิยมทาง  

การเมืองและชวนเชื่อนโยบายของพรรค นอกจากนี้แล้วในหลายประเทศยังมีการใช้สื่อเพ่ือท าลายฝ่ายตรงข้าม 

เช่น การโฆษณาทางลบ (negative ads) หมายถึง การโฆษณาที่พยายามโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน

เสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งด้วยวิธีการสร้างภาพลบให้ผู้สมัครคู่แข่ง อาจเป็นการโจมตีบุคลิกลักษณะของ

ผู้สมัครรายนั้นหรือท่าทีท่ีผ่านมาของผู้สมัครในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 23 

ค าถามท้ายบทที่ 8 

(1) จงอธิบายและยกตัวอย่างถึงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารของพรรคการเมือง 
(2)จงอธิบายถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาการสื่อสารของ พรรคการเมืองต่อการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศ 

                                                           
23เร่ืองเดียวกัน,อ้างแล้ว หน้า 92. 
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วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเข้าใจถึงความเป็นมาและความส าคัญของการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อพรรคการเมือง

และการเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเข้าใจถึงระเบียบวิธีและแนวทางการส ารวจความคิดเห็นแบบต่าง ๆ   

บทที่ 9  
การส ารวจความคิดเห็นในการเลือกตั้ง1  

                                                           
1 ส่วนหนึ่งของบทนี้ ตพีิมพ์ใน ศุทธกิานต์ มีจั่น, (2557),“การส ารวจความคิดเห็น : ความเป็นมา วธิีการและผลต่อพฤตกิรรมการเลือกตั้ง”,

วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ , 19 (1),หน้า 4-8.  

         บทนี้น าเสนอส่วนแรกด้วยการอธิบายถึงความเป็นมาและรูปแบบการส ารวจความคิดเห็น 
ซึ่งเป็นการน าเสนอพัฒนาการทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ส่วนที่สองเป็นการอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการส ารวจกับการเลือกตั้ง โดยเน้นไปที่ทฤษฎีปัจจัยเชิงตัวแสดงและ
รูปแบบที่ถูกใช้ในการอธิบายลักษณะของพฤติกรรมการเลือกตั้งอันมีผลจากผลการส ารวจความ
คิดเห็น นอกจากนี้แล้ว ในส่วนที่สาม เป็นการน าเสนอข้อก าหนดในการควบคุมการเผยแพร่ผลการ
ส ารวจความคิดเห็น  



 
 

139 

9.1 ความเป็นมาและรูปแบบการส ารวจความคิดเห็น  
 

ความเชื่อที่ว่าความเห็นของสาธารณชนเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของประชาธิปไตย น าไปสู่การให้คุณค่าว่า

การส ารวจความคิดเห็นหรือโพล (poll) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความเห็นของสาธารณชน เพราะยอมให้ความเห็น

ของทุกคนได้มีโอกาสเป็นตัวแทน2  ซึ่งการแพร่หลายในการน าผลการศึกษาไปใช้ในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เห็น

ได้ชัดว่า มักเป็นการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ 

แนวทางในการปฏิบัติของรัฐบาลทัศนคติต่อการเมืองและกระบวนการทางการเมือง ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มี

ประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์เป็นที่สนใจและยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็มักจะมีการท าโพล  เพ่ือส ารวจความเห็นของ

สาธารณชนโดยเฉพาะในสังคมขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย เช่น สหรัฐอเมริกา การส ารวจความคิดเห็นเป็น

กลไกท่ีดีในการสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นของสาธารณชนที่หลากหลาย3  

ทั้งนี้ ในการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือการเลือกตั้งที่มุ่งวัดคะแนนนิยมของพรรคการเมืองนั้น มีวัตถุประสงค์

ส าคัญ 3 ด้าน คือ การคาดหมายว่าผู้ใดจะชนะการเลือกตั้ง การประมวลหรือรวบรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง และ 

การวิเคราะห์คะแนนที่ผู้ชนะหรือผู้แพ้การเลือกตั้งได้รับในการเลือกตั้งนั้น ๆ4   

ความเป็นมาของการท าการส ารวจความคิดเห็นหรือโพลนั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปี ค.ศ. 1824 

เมื่อหนังสือพิมพ์แฮริสเบอร์ก เพนซิลวาเนียน (The Harrisburg Pennsylvanian) ได้ส่งผู้สื่อข่าวออกไปส ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระหว่างนายแอนดรู  แจ๊คสัน 

(Andrew Jackson) กับ จอห์น ควินซี่ อดัมส์  (John Quincy Adams)  อันเป็นตัวอย่างให้หนังสือพิมพ์อ่ืนๆ ท า

ตามในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งต่อ ๆมา ซึ่งในการส ารวจยุคนี้นั้นเป็นการด าเนินการตามความสะดวกของ

ผู้สื่อข่าวโดยไม่ค านึงตามหลักวิชาการจึงถูกเรียกว่าโพลเทียม (Pseudo polls / Straw polls / Junk Polls) และ

มุ่งส ารวจในระดับท้องถิ่นหรือมลรัฐเท่านั้น ต่อมาใน ค.ศ. 1916  วารสารลิทเทอแรรี่ ไดเจสท์ (Literary Digest) 

ได้ด าเนินการส ารวจ  ความคิดเห็นในระดับประเทศและสามารถท านายผลการเลือกตั้งในช่วงเวลานั้นได้อย่าง

ถูกต้องว่า วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)  จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ท าให้การส ารวจครั้งนี้สามารถ

สร้างชื่อเสียงและได้รับความสนใจอย่างมาก  

                                                           
2  พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, (2543),โพลและสังคม,(กรุงเทพ:ส านักพิมพ์เสมาธรรม) ,หน้า 2. 
3 เร่ืองเดียวกัน หน้า 3 และ 11. 
4 ณรงค์เดช สรุโฆษิต, (2551),โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย),(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา), หนา้ 10-11. 
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อย่างไรก็ดี จากพ้ืนฐานของวิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้การพิมพ์บัตรลงคะแนนแจกจ่ายให้แก่สมาชิกวารสาร

และพัฒนามาเป็นการแจกจ่ายไปตามรายชื่อในสมุดโทรศัพท์และทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรน้อยมาก

หรือประมาณร้อยละ 30 รวมไปถึงกระแสความนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆ ในสังคมอเมริกั นยุคนั้น ซึ่งหนึ่ง

สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1936 วารสารลิทเทอแรรี่ ไดเจสท์ได้ท านายผลว่า นายอัลเฟรด แลนดอน 

(Alfred Landon) จากพรรครีพับบลิกันจะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากกว่านายแฟรงคลิน ดี รูสเวลล์  (Franklin D. 

Roosevelt) จากพรรคเดโมแครต ในขณะที่การส ารวจจากส านักอ่ืน ๆ เช่น แกลลัป โพล (Gallup Poll) ครอสลีย์ 

(Crossley) และ โรเปอร์ (Roper) สามารถท านายผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องว่า รูสเวลล์ จะได้รับชัยชนะอย่าง

ถล่มทลาย (landslide victory)   

หลังจากนั้น ส านักโพลเหล่านี้ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลด้วยระเบียบวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น เช่น การ

ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเชิงประชากรศาสตร์(demographically representative sample) และการประยุกต์เครื่องมือ

ในการส ารวจจากการวิจัยตลาดสินค้า เป็นต้น ผลจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่น าไปสู่การพ่ึงพา

ระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติในการสุ่มตัวอย่างอันเป็นนิยามของการส ารวจความคิดเห็นในปัจจุบัน 5   ทั้งนี้ได้มีการ

วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นย าของการพยากรณ์จากกรณีความล้มเหลวของวารสารลิทเทอแรรี่ ไดเจสท์

ว่า จ าเป็นต้องค านึงถึง จังหวะเวลาในการท าการส ารวจ การด าเนินการกับผู้ลงคะแนนเสียงที่ยังไม่ตัดสินใจ การ

ประมาณผู้ที่จะมาลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ6   

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการส ารวจความคิดเห็นอย่างเป็นที่ รู้จักกันครั้งแรกในการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2518 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “นิด้าโพล” จากนั้นในเวลา

ต่อมาได้มีการจัดท าผลส ารวจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น  “ธีรยุทธ์โพล” ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย “สวนดุสิตโพล” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เอแบคโพล” ของมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ และ 

“กรุงเทพโพล” ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมไปถึงส านักข่าวต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์มติชน เดอะเนชั่น และ 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3  เป็นต้น ซึ่งทุกส านักมักสร้างชื่อเสียงจาก การท าโพลเลือกตั้ง (Election Poll/Electoral 

                                                           
5 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน ธัญลักษณ ์เหลืองวิสุทธ์, (2544),วรรณกรรมโพล : วทิยาศาสตร์ ความจริงและโวหารของการวิจัยเชิงส ารวจ, 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วภิาษา), หน้า 7-9. 
6 พิชิต พิทกัษ์เทพสมบัติ,อ้างแลว้ หนา้ 126. 
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Poll) และการส ารวจการลงคะแนน หน้าหน่วยเลือกตั้ง (Exit poll) ในการน าเสนอถึงความเคลื่อนไหวและแข่งขัน

กันในการรายงานผลหรือท านายผลการเลือกตั้ง7   

สาระสังเขปนักคิดที่ 9.1 ประวัติและผลงานของ George Gallup8   

  

ด้านรูปแบบการส ารวจความคิดเห็นในการเลือกตั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นการสุ่มส ารวจความนิยมของ

ประชาชนที่มีต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมือง รวมไปถึงผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะด าเนินการขึ้นก่อนวัน

เลือกตั้ง (Pre-election Poll) ไม่ว่าจะมีการประกาศก าหนดวันเลือกตั้งแล้วหรือไม่9  องค์ประกอบส าคัญของการ

ส ารวจความคิดเห็นคือ วิธีวิจัยในการส ารวจ ที่ต้องอาศัยการสุ่มตัวอย่างที่อาศัยความเป็นไปได้ และการใช้

แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูล อีกทั้งในแง่เนื้อหาที่ครอบคลุม ควรเป็นความเห็นต่อเรื่อง

การเมืองและรวมไปถึงเรื่องอ่ืนๆ ได้ด้วย แต่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่ยังถกเถียงหรือยังหาข้อสรุปไม่ได้ 

(live issue) และไม่เป็นเรื่องบรรทัดฐานทางสังคม10  ในด้านรูปแบบของการส ารวจความคิดเห็นนั้น มีแนวทางที่

แตกต่างกันไป ดังที่ เฮอร์เบริ์ท  อัชเชอร์ (Herbert Asher) 11 ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ

                                                           
7 ณรงค์เดช สรุโฆษิตอ้างแล้ว หน้า,14-15 และ 18.  
8 “George Gallup”, Retrieved from URL http://www.gallup.com/corporate/21364/george-gallup-19011984.aspx  (12 July 

2021). 
9 ณรงค์เดช สรุโฆษิต,อ้างแล้ว,หน้า 8-9. 
10 พิชิต พิทกัษ์เทพสมบัติ,อ้างแลว้ หนา้ 18. 
11 เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 120-125 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Herbert Asher, (2004),Polling and the public : what every 

citizen should know,(Washington, D.C. : CQ Press). 

George Gallup (1901 –1984)

ชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งสถาบันส ารวจความคดิเห็นสาธารณะ the American Institute 
of Public Opinion ที่ได้พัฒนามาเป็น The Gallup Organization ในปี ค.ศ.1935
ซึ่งด าเนินการส ารวจความคิดเห็นทั้งในประเดน็ด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 
รวมไปถึงความเชื่อทางศาสนาของประชาชนในท่ัวโลก 

ด้านการศึกษา เขาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa) เคย
สอนด้านหนังสือพิมพ์ท่ีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่  Drake University  
Northwestern University และ Columbia University

ปัจจุบันองค์กรของเขามีพนักงานประมาณ  2,000 คน ในส านักงาน 40 แห่งทั่วโลก 
ท้ังยังเป็นองค์กรด้านการส ารวจความคิดเห็นท่ียิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

http://www.gallup.com/corporate/21364/george-gallup-19011984.aspx
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โอไฮโอ (The Ohio State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จ าแนกระเบียบวิธีการส ารวจความคิดเห็น

ออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่  

(1) การส ารวจวัดความนิยมของผู้สมัครระหว่างคู่แข่ง (Benchmark Survey:BS)  คือ  การส ารวจ

ความคิดเห็นที่ท าได้เมื่อผู้สมัครได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว เพ่ือรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทั่ว ๆ 

ไปของผู้สมัคร จุดยืนในเรื่องต่าง ๆ และลักษณะทางประชากรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูล

พ้ืนฐานในการประเมินความก้าวหน้าของการรณรงค์หาเสียง ซึ่งข้อมูลส าคัญได้แก่ การทราบชื่อผู้สมัคร คะแนน

เสียงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และความเห็นของประชาชนต่อผลงานของผู้ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ 

(2) การส ารวจแบบเจาะจงการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร (Trial Heat Survey:THS) คือ  การส ารวจ

ความคิดเห็นที่ไม่ใช่การส ารวจในตัวของมันเอง แต่เป็นการสร้างชุดค าถามโดย การจับคู่ผู้สมัครแล้วถามประชาชน

ว่า “จะเลือกใครในบรรดาผู้สมัครเหล่านี้” ซึ่งค าถามที่ใช้ในการส ารวจ มักตั้งค าถามดังต่อไปนี้ “สมมติว่าถ้ามีการ

เลือกตั้งในวันนี้ ท่านจะลงคะแนนให้ใคร” หรือในบางครั้งอาจจะถามโดยการสมมติขึ้นมาเป็นคู่แข่งขันโดยเฉพาะ

ในระยะเริ่มต้นของการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้มีข้อควรระวังในการส ารวจแบบนี้ คือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ในช่วงระหว่างเวลาที่ถามค าถามกับวันลงคะแนนเสียงจริง  

ภาพที่ 9.1 แสดงตัวอย่างการส ารวจแบบเจาะจงการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร12 

 

                                                           
12 “Gallup Presidential Election Trial-Heat Trends, 1936-2008”, Retrieved URL https://news.gallup.com/poll/110548/ 

gallup-presidential-election-trial-heat-trends.aspx (25 November 2021). 

https://news.gallup.com/
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(3) การส ารวจแบบติดตามผลต่อเนื่อง (Tracking Polls : TP) คือ การส ารวจความคิดเห็นที่ท าให้

ผู้สมัครสามารถติดตามหรือ “จับตาดู” ความรู้สึกของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในช่วงการหาเสียงที่ให้ข้อมูลทันต่อ

กระบวนการหาเสียงมากที่สุด  ซึ่งในช่วงแรกของการหยั่งเสียง ส านักส ารวจความคิดเห็นต่าง ๆ จะสัมภาษณ์ผู้มี

สิทธิลงคะแนน จ านวนเท่าๆ กันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เช่น สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 400 คนเป็น

เวลาติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งจะได้จ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด 1,200 คน  และในวันที่สี่ส านักส ารวจความคิดเห็นจะ

ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิลงคะแนนอีก 400 คน และน าผล ที่ได้ไปรวมกับผลการส ารวจก่อนหน้านี้ พร้อมกับ

ลบค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ในวันแรกออกไป  เมื่อท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ส านักส ารวจความคิดเห็นก็จะได้

ค าตอบจากประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนน 1,200 คนตลอดเวลา เมื่อเก็บข้อมูลได้นานพอสมควร ผู้สมัครหรือ

คณะท างานหาเสียงก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการหยั่งเสียงทั้งหมดและสังเกตผลกระทบของเหตุการณ์

บางเหตุการณ์ท่ีมีต่อท่าทีของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้13   

ภาพที่ 9.2 แสดงตัวอย่างการส ารวจแบบติดตามผลต่อเนื่อง14 

 

 

                                                           
13 ส านักวิชาการและส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2547),เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทางวิชาการ

เรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ วันที่ 6 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(กรุงเทพฯ:ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร), หน้า 96. 

14 “About the Tracking Polls”, Retrieved from URL https://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/1996/ polls/cnn.usa.gallup/ 

tracking/ (25 November 2021). 

https://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/1996/
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(4) การส ารวจแบบสุ่มจากหลายกลุ่มตัวอย่างผสมผสานกับการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างเดียว           

(Cross-sectional vs Panel Surveys : CS vs PS) คือ การส ารวจความคิดเห็นที่น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

ระหว่างแบบสุ่มจากหลายกลุ่มตัวอย่าง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลายๆ ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไป 

ในขณะที่การสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างเดียว เป็นการถามบุคคลคนๆเดียวตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ซึ่งการส ารวจแบบสุ่มจาก

หลายกลุ่มตัวอย่างจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าคะแนนเสียงหรือแนวโน้มความนิยมต่อผู้สมัคร เป็นอย่างไร แต่อาจมี

ข้อจ ากัดในเรื่องการท าความเข้าใจต่อรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงหรือการขึ้นลงของแนวโน้มคะแนน ตรงข้ามกับ

การส ารวจแบบการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างเดียวที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของการรณรงค์หาเสียงและ

การตัดสินใจของผู้ลงคะแนน แต่ข้อจ ากัดคืออาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าจากการติดตามสัมภาษณ์บุคคลคนๆ เดียว และ

บุคคลคนเดียวนี้ อาจปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ครั้งต่อไป รวมทั้งประสบการณ์ที่เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนอาจจะมีผล

ต่อการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป 

ภาพที่ 9.3 แสดงตัวอย่างการส ารวจแบบสุ่มจากหลายกลุ่มตัวอย่างผสมผสานกับการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง

เดียว15 

 

 

(5) การส ารวจโดยประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups : FG) คือ การส ารวจ ความคิดเห็นที่ไม่ใช่ การ

ส ารวจในตัวของมันเอง โดยเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกประชาชนจ านวนหนึ่งที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทน เพ่ือรับทราบ

ความคิดเห็นที่คนกลุ่มนี้มีต่อการเลือกตั้งในแง่มุมต่างๆ เช่น ภาพลักษณ์ของผู้สมัครและการรณรงค์หาเสียง เป็น

ต้น ซึ่งความเห็นที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยนี้จะช่วยให้คณะท างานรณรงค์ หาเสียงสามารถท าความเข้าใจต่อ

                                                           
15 Jared Langevin, (2014),  Human Behavior & Low Energy Architecture: Linking Environmental Adaptation, Personal 

Comfort, & Energy Use in the Built Environment, Thesis for  Civil Engineering at Lawrence Berkeley National Laboratory. 
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การรับรู้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้ประชาชนตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือก ทั้งยังเป็นแนวทางที่ชี้ให้เห็นถึง

ประสิทธิผลของการหาเสียงที่ได้ด าเนินการไปได้อย่างลึกซึ้ง  อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาค าถามที่จะ

น าไปใช้ในการส ารวจความคิดเห็นต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของการส ารวจแบบนี้ คือ ปัญหาในการประยุกต์

ผลที่ได้กับประชากรทั้งหมด เพราะไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเป็นใครและมีแรงจูงใจใดในการเข้าร่วม  

ภาพที่ 9.4 แสดงผลการส ารวจคะแนนนิยมของผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 

2020 ระหว่างนาย Joe Biden กับ นาย Donald Trump โดยวิธีส ารวจแบบเจาะจงการตัดสินใจเลือก

ผู้สมัคร16   

 

 (6) การส ารวจแบบเวทีประชาเสวนาถกแถลง (Deliberative Opinion Polls : DOP) คือ              

การส ารวจความคิดเห็นที่เป็นการรวมลักษณะเด่นของการประชุมกลุ่มย่อยกับการส ารวจทั่วๆ ไป โดยเป็นการ

น าเอาตัวแทนของประชาชนมาประชุมร่วมกันแล้วให้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการอภิปรายประเด็นปัญหา แล้ว

ส ารวจความคิดเห็นในประเด็นค าถามหรือปัญหานั้น ๆ  

(7) การส ารวจการลงคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง (Exit Polls : EP) คือ การส ารวจความคิดเห็นด้วย

การสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งหลังจากการใช้สิทธิแล้วหน้าคูหาเลือกตั้ง โดยมีค าถามหลักว่า “ท่านลงคะแนนเสียง
                                                           

16 “‘Trump vs. Biden: Timeline”, Retrieved from URL https://www.statista.com/chart/22714/trump-biden-favorability-

timeline/ (20 November 2021). 
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หรือเลือกใคร” รวมไปถึงค าถามอ่ืนๆ ในเรื่องท่าทีและลักษณะทางประชากร ซึ่งการส ารวจแบบนี้ถูกใช้ในการ

พยากรณ์และอธิบายผลการเลือกตั้งในต าแหน่งที่มีความส าคัญ เช่น ประธานาธิบดีและ สมาชิกรัฐสภา เป็นต้น 

ทั้งนี้ ความโดดเด่นของการส ารวจแบบนี้ คือ การเป็นผลส ารวจที่วัดจากผู้ลงคะแนนเสียงจริง จึงไม่ประสบกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการส ารวจก่อนการเลือกตั้ง และสามารถประมวลผล พรรณนา วิเคราะห์และรายงานผลไ ด้

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ตลอดจนท าให้มีข้อมูลมากมายที่ท าให้สื่อมวลชนและนักสังคมศาสตร์เข้าใจปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจ  

9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการส ารวจกับการเลือกตั้ง  
   

(1) ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เมื่อมีผลการส ารวจเผยแพร่ต่อประชาชนในลักษณะที่น าเสนอ

ถึงความนิยมของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ตาม ย่อมท าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองจะต้อง

ปรับปรุงวิธีการหาเสียงของตนเพ่ือพยายามโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงหันมาให้ความสนใจที่จะตัดสินใจ

เลือกตนให้ได้ หรืออาจจะน าไปสู่การเตรียมการเพ่ือซื้อขายเสียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สมัครยังสามารถใช้ผลการ

ส ารวจเพ่ือทดสอบเหตุการณ์ทางการเมืองในหลายๆ ด้าน เช่น การประเมินโอกาสที่จะได้รับเลือกความคาดหวัง

และความน่าเชื่อถือ17 เป็นต้น  

 (2) รัฐบาลและผู้แทนราษฎร การส ารวจความคิดเห็นเป็นการน าเสนอความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

อย่างเป็นระบบ บนความเชื่อที่ว่าประชาชนควรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของผู้ที่เป็นตัวแทน ในการ

น าความคิดเห็นของประชาชนเหล่านั้นมาแปลงเป็นนโยบาย แม้ว่าในความเป็นจริงอาจต้องใช้เวลายาวนาน

มากกว่าจะกลายเป็นนโยบายที่ได้รับการน าไปปฏิบัติก็ตาม 

(3) สื่อมวลชน  นอกจากบทบาทหลักของสื่อในการน าเสนอการส ารวจความคิดเห็นในการน าเสนอ  

รายงานหรือบอกกล่าวต่อสาธารณชนถึงผลของการส ารวจ และการให้เงินสนับสนุนส าหรับด าเนินการส ารวจแล้ว  

กล่าวได้ว่า เนื้อหาและการปลุกเร้าของสื่อในการน าเสนอผลการส ารวจจะน าไปสู่ระดับหรือแนวโน้มความนิยมใน

นโยบายของพรรคการเมืองหรือต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  อีกทั้งบทบาทหลักของสื่อมวลชนในช่วงเวลาของการหา

เสียงเลือกตั้งที่มักสร้างหรือน าเสนอถึงผู้สมัครตัวเก็ง (front-runner) หมายถึง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการ

เสนอชื่อ ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดหรือมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากท่ีสุด  

                                                           
17 พิชิต พิทกัษ์เทพสมบัติ อ้างแลว้ หนา้,125. 
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ลักษณะเช่นนี้มุ่งให้เกิดสถานการณ์เสมือนการแข่งม้า (horse race) เป็นค าอุปมาที่แสดงความรู้สึกตื่นเต้น

ของประชาชนในขณะชมการแข่งขันม้า ค านี้ยังหมายถึงการเสนอข่าวเกี่ยวกับการหาเสียงซึ่งมักเน้นสถานะความ

นิยมของผู้สมัครแต่ละคนจากการหยั่งเสียงประชาชนราวกับว่าผู้สมัครเหล่านั้นเป็นม้าแข่ง แทนที่จะกล่าวถึง

ทัศนคติ ความคิดเห็นของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ18     

(4) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากประโยชน์ของผลการส ารวจที่เป็นโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึง

ทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนอ่ืนๆ แล้ว ยังกล่าวได้ว่า อาจน าไปสู่ผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมทาง

การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้ง อิทธิพลของผลส ารวจความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการเมืองของ

ประชาชนในการเลือกตั้ง  จัดได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  

เลือกตามกระแส (Bandwagon effects)  เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหันไปลงคะแนนเสียงให้แก่

ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เพราะได้รับทราบว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไป

มากกว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอ่ืน ๆ  

ปฏิเสธหรือสวนกระแส (Underdog effects) เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจลงคะแนนเลือก

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ที่ผลการส ารวจระบุว่ามีความนิยมใน หมู่ประชาชนน้อยกว่าหรือน่าจะแพ้การ

เลือกตั้ง ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดจากการท้าทาย ต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมมากๆ จึงหันไป

ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม 

การลงคะแนนเสียงเชิงกลยุทธ์ (Strategic voting) เป็นพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่มักเกิดขึ้นในระบบ

การเมืองที่มีหลายพรรคการเมืองแข่งขันกัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีโอกาส

ชนะหรือสามารถจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้ ซึ่งไม่ค านึงว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงคะแนนเลือกนั้นจะเป็นผู้ สมัคร

หรือพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดหรือไม่ เช่น หากมีการรายงานผลการส ารวจว่า ผู้สมัครจากพรรค

การเมือง A จะชนะการเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครจากพรรคการเมือง B เป็นอันดับสอง และทิ้งห่างพรรคการเมือง C 

เป็นจ านวนมาก หากพรรคการเมือง B และ C เป็นพันธมิตรกัน ประชาชนที่สนับสนุนพรรค C อาจจะตัดสินใจ

ลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรค B เพ่ือผลักดันให้สามารถชนะผู้สมัครจากพรรค A ให้ได้ เป็นต้น  

                                                           
18 ส านักวิชาการและส านกัพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,อ้างแล้ว หนา้ 91-92. 
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ลักษณะเช่นนี้มักเกิดข้ึนในการเลือกตั้งของไทย เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมักเลือกลงคะแนนเสียงให้กับ

พรรคการเมืองขนาดใหญ่หรือขนาดกลางมากขึ้นเพ่ือให้คะแนนเสียงของตนมีความหมายหรือส่งผลส าคัญต่อการ

เลือกตั้งมากกว่าการลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองขนาดเล็ก19  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน 

การไม่ไปใช้สิทธิเพราะขาดแรงจูงใจ (Demotivating Effect) เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้

สิทธิเพราะเชื่อว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอน หรือในทางตรงกันข้าม

หากเชื่อว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่จะลงคะแนนให้นั้นจะแพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอน รวมทั้งเห็นว่าคะแนน

เสียงของตนไม่มีผลต่อผลการเลือกตั้งแต่อย่างใดจึงตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การไปใช้สิทธิโดยมีแรงจูงใจ (Motivating Effect) เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับแรงกระตุ้นจาก

การน าเสนอข้อมูลของผลส ารวจที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนนั้นมีคะแนนนิยมใกล้เคียงกับคู่แข่ง จึง

เป็นผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะยิ่งให้ความส าคัญและออกไปใช้สิทธิเพ่ือลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  

นั้น ๆ ให้ได้รับชัยชนะ  
 

การไปใช้สิทธิเพ่ือท้าทายผลการส ารวจ (Free-will Effect) เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเพื่อ

สะท้อนความคิดเห็นของตน ซึ่งบางครั้งเป็นการท้าทายหรือต้องการพิสูจน์ว่าผลการส ารวจที่เผยแพร่ออกมานั้นไม่

ถูกต้อง  

 

9.3 การควบคุมการเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็น  
 

จากอิทธิพลที่ผลการส ารวจความคิดเห็นมีต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง

ดังที่ได้กล่าวมา ได้น ามาสู่การก าหนดมาตรการในการควบคุมการเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นทางการเมือง

ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ดังตารางที่ 9.1  

 
                                                           

19 สิริพรรณ นกสวน ใน พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา  (บรรณาธิการ), (2551), ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ ร่วมสมัย 
(Concepts in contemporary political science) เล่ม 2,(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), หน้า 115. 
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ตารางท่ี 9.1 แสดงตัวอย่างการใช้มาตรการควบคุมการเผยแพร่การส ารวจความคิดเห็นในต่างประเทศ20  

ประเทศ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่การส ารวจความคิดเห็น 
ฝร่ังเศส และ อิตาลี ห้ามเผยแพรผ่ลส ารวจความคิดเหน็ มีก าหนดระยะเวลา 7 วัน จนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
สเปน ห้ามเผยแพรผ่ลส ารวจความคิดเหน็ มีก าหนดระยะเวลา 5 วัน จนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
เยอรมัน ห้ามเผยแพรผ่ลส ารวจ Exit Poll ในวันท่ีมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
สาธารณรัฐสโลวัก ห้ามมิให้สื่อมวลชนใด ๆ ก็ตามเผยแพร่ผลส ารวจความคิดเห็น มีก าหนดระยะเวลา 3 วัน ก่อนวัน

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รัสเซีย ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี หา้มมิให้สื่อมวลชนเผยแพร่ผลส ารวจประชามติก่อนวันลงคะแนน

เสียง มีก าหนดระยะเวลา 3 วันและในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

อินเดีย ห้ามเผยแพรผ่ลส ารวจความคิดเหน็ มีก าหนดระยะเวลา 2 วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและ
ในวันลงคะแนนเสยีงเลือกตั้ง 

อัลเบเนีย ก าหนดห้ามสื่อมวลชนทุกประเภทเผยแพรผ่ลส ารวจความคดิเห็นมีก าหนดระยะเวลา 8 วัน ก่อน
วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

มอลต้า ห้ามมิให้สื่อมวลชนใดๆ กต็ามเผยแพร่ผลส ารวจความคดิเห็นในหนังสือพิมพ์ ในวันท่ีมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

สาธารณรัฐเชค  ห้ามมิให้เผยแพรผ่ลส ารวจความคดิเห็นในสื่อใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปของ ลายลักษณ์อักษร เสียง
และหรือรูปภาพใดๆ มีก าหนดระยะเวลา 7 วันก่อนวันลงคะแนนเสยีงเลือกตั้ง 

 

ทั้งนี้ ความจ าเป็นในการออกมาตรการควบคุมการเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นก่อนการลงคะแนน

เลือกตั้งนั้น มาจากเหตุผลหลัก 2 ประการ ได้แก่  

 ประการที่ 1 สถาบันหรือองค์กรที่ท าการส ารวจอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจ 

ท าให้การส ารวจที่เกิดข้ึนอ านาจไม่ได้ด าเนินการด้วยความสุจริตและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งเป็นเพียงการ

ส ารวจทัศนคติของกลุ่มประชาชนเป็นจ านวนน้อยเท่านั้น21  

ประการที่ 2 การส ารวจความคิดเห็นในบางกรณีอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีผลต่อการโน้มน้าวการ

ตัดสินใจของประชาชน ที่จะลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  

                                                           
20 วัชรา ไชยสาร,อ้างแล้ว หนา้ 130. 
21 พิชิต พิทกัษ์เทพสมบัติ,อ้างแลว้ หนา้ 83. 
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นอกจากนี้แล้ว เมื่อผลของการส ารวจความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อประชาชนผู้รับข่าวสารและตัวแสดงอ่ืนๆ 

ทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะในกระบวนการการเลือกตั้งดังที่ได้ กล่าวมา จึงควรมีการตั้งข้อสงสัยต่อผล

การส ารวจที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้  

(1) ความถูกต้องแม่นย า หรือความเป็นวิทยาศาสตร์ในการท าการส ารวจ เนื่องจากการส ารวจที่ไม่เป็นไป

ตามหลักวิชาและมีอคติหรือมีความล าเอียงย่อมท าให้ผลการส ารวจนั้นผิดพลาด ขาดความแม่นย า  ทั้งยังเป็นเหตุ

ให้ผู้ที่ได้รับผลดีจากผลการส ารวจดังกล่าวปฏิเสธที่จะยอมรับผลของการส ารวจดังกล่าว  รวมไปถึงการที่ส านักหรือ

กลุ่มที่ท าการส ารวจอาจถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของการชี้น าของคู่แข่งทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การพิจารณาถึงกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างว่ามีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับประเด็นของการส ารวจความ

คิดเห็นหรือไม่  

อีกท้ังกรณีที่อ้างว่าเป็นการส ารวจระดับชาติ ต้องพิจารณาว่าเป็นการส ารวจทางโทรศัพท์หรือไม่ ทั้งนี้หาก

เป็นการส ารวจด้วยวิธีการดังกล่าวย่อมไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากอาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้ท าการส ารวจอาจไม่

ด าเนินการส ารวจทั่วทั้งประเทศจริง   รวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตต่อแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการส ารวจความ

คิดเห็นนั้นๆ ด้วยว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการน าเสนอผลการส ารวจนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร 

(2) ความแตกต่างระหว่างการส ารวจโดยสื่อมวลชนและการส ารวจโดยผู้สมัครหรือพรรคการเมือง แม้

จะถือได้ว่าการส ารวจความคิดเห็นเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการทางการเมืองในช่วงของการเลือกตั้ง แต่พึง

พิจารณาว่าการส ารวจความคิดเห็นทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะและเป้าหมายที่แตกต่างกัน คือ การส ารวจโดย

สื่อมวลชนเป็นการท าเพ่ือสาธารณชนและมีเป้าหมายเพ่ือแจ้งให้ผู้ลงคะแนนเสียงทราบว่าผู้สมัครคนใดก าลังได้รับ

คะแนนนิยมน าผู้สมัครคนอ่ืนๆ อยู่  ในขณะที่การส ารวจความคิดเห็นของพรรคการเมืองโดยหน่วยงานที่เป็น

เอกเทศนั้น มักเน้นที่การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง รวมทั้ง การวิเคราะห์กลุ่ม

ประชากรที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครแต่ละคน    

(3) “ความจริง” ของข้อมูล  ดังจะพบได้เสมอว่าผลส ารวจโดยเฉพาะเมื่อความคิดเห็นของประชาชนมี

การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามเวลาและข้อมูลที่ได้รับนั้น ความคิดเห็นของคนๆ หนึ่งจะเป็นจริง ณ เวลาที่ก าลัง

สอบถาม แต่เมื่อได้ข้อมูลใหม่ความเห็นก็เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ผู้ให้ความเห็นอาจจะให้ความเห็นตามกระแส

สังคมมากกว่าความเห็นที่เป็นจริงตามความเห็นของตนเอง 
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ภาพที่ 9.5 แสดงตัวอย่างการน าเสนอเสนอผลการส ารวจ (exit poll) และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรของไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต22     

 

  

กล่าวได้ว่า การส ารวจไม่ใช่ประชามติและความจริงที่ได้จากการส ารวจนั้นมีข้อจ ากัดอยู่มาก เป็นได้เพียง

การสะท้อนส่วนปลายความคิดเห็นของประชาชนหรือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาที่ถูกถามเท่านั้น เมื่อ

เป็นเช่นนี้การส ารวจที่เกิดขึ้นจึงมีฐานะเป็นเพียงการสะท้อนความคิดเห็นเพียงบางส่วนบางเวลาต่อบางประเด็น

ค าถามเท่านั้น และยังสามารถเปลี่ยนแปลงความเห็นได้ง่าย โดยไม่พึงยึดถือ การส ารวจความคิดเห็นว่าเป็นเสียง

ส่วนมากและน ามาอ้างอิงว่าเป็นการตัดสินใจของประชาชนแทนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีอ่ืน ๆ23     

ค าถามท้ายบทที่ 9 
(1) ผลการส ารวจหรือการท าโพล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
อย่างไร จงอธิบาย 
 (2) อะไรคือสาเหตุที่จ าเป็นต่อการสร้างกลไกหรือเงื่อนไขการควบคุมการเผยแพร่ผลการส ารวจ ความคิดเห็น 

 

 

                                                           
22 “ดุสิตโพลเผยผลส ารวจหลังเลือกตั้ง "เพื่อไทย" อันดับ1 ตามดว้ยพลังประชารัฐ”, สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/politic/ 

news/584396 (20 พฤษภาคม 2563).   
23 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, (ม.ป.ป.),รู้ทันโพลล์ (Poll) ,คณะวุฒิอิสระเพื่อปฎิรูปการเมือง (เอกสารอัดส าเนา),หนา้ 3-4.  

https://www.posttoday.com/politic/
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วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือเข้าใจถึงความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

(2) เพ่ือเข้าใจแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกตั้ง 

บทที่ 10  

พฤติกรรมการเลือกตั้ง  

บทนี้เริ่มจากการอธิบายความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง ที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในยุคต่าง ๆ 
ส่วนที่สองเป็นการอธิบายถึงแนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งและพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ  ในส่วนที่สามเป็นการอธิบายถึงวัฒนธรรม
ทางการเมืองกับการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง รวมไปถึงปัจจัยที่น ามาใช้ในการก าหนด
ทางเลือกของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
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10.1 ความหมายและพัฒนาการในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง  
 

ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง (Electorate) เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน
และผลของการเลือกตั้งก็เป็นตัวอย่างของมติมหาชนที่เห็นชัดที่สุดในสังคมประชาธิปไตย 1 โดยการ
เลือกตั้งนั้น หมายความถึง กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชน
ที่เป็นประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งโดยใช้ดุลยพินิจเลือกตั้งผู้แทนของตนจากบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกไปด ารงต าแหน่งและท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนประชาชน 2  ซึ่งใน
ทัศนะของพอล เวปป ( Paul Webb)3 เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและพฤติกรรมทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในหัวข้อทางการศึกษาที่นักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจในการแสวงหาค าตอบ  
 

“พฤติกรรมการเลือกตั้ง” เป็นลักษณะของพฤติกรรมทางการเมืองที่ให้ความส าคัญกับการใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ความสนใจหรือความเบื่อหน่ายทางการเมืองอันเป็นตัวชี้วัดถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับที่
จะเลือกให้บุคคลใดเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามวิถีแบบประชาธิปไตยซึ่ง  เคย์ ลอว์สัน (Kay Lawson) มี
ความเห็นว่าการศึกษาในด้านพฤติกรรมการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้รูปแบบการเมือง การปกครองแบบใดก็ตาม
ต่างเป็นความพยายามที่จะท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับผู้ปกครอง และประชาชนกับระบบ
กลไกทางการเมืองการปกครอง   

 
สิ่งเหล่านี้ท าให้การเลือกตั้ง กลายเป็นวาระทางการศึกษาร่วมสมัยที่ยังคงได้รับความส าคัญทั้งในมิติ

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาเฉพาะด้านต่างๆ เช่น จิตวิทยาการเมือง สังคมวิทยาการเมือง รวมถึง
การสื่อสารทางการเมือง เป็นต้น  นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนขั้นพื้นฐานและแสดงออกถึงการตัดสินใจทางการเมืองที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง4 
 
 อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือกตั้ง ต่างเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มี

ความเกี่ยวพันกันอย่างสลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งที่มี การแข่งขันกันระหว่างผู้สมัครหรือกลุ่ม

อ านาจต่าง ๆ เข้มข้นมากเพียงใด จะยิ่งเป็นผลให้มีการใช้กลวิธีต่างๆ ในกิจกรรมเลือกตั้งสูงตามไปด้วย จึงน าไปสู่

                                                           
1 เสถียร เชยประทับ, (2552),มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง,(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),หน้า 38. 
2 วิสุทธิ์ โพธิแท่น, (2550),แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย,(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า),หน้า 51. 
3Paul Webb, ( 2004),“Campaigns, Elections and Electoral Systems” in Mary Hawkesworth and Maurice Kagan (ed), 

Encyclopedia of Government and Politics Volume 1, (New York : Routledge) ,p.399. 
4Kay Lawson,(2006),The Human Polity : A Comparative Introduction to Political Science 2nd,(MA : Houghton  

Mifflin Company), p 93. . 
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การตั้งข้อสังเกตว่า การเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนหรือมีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องมากยิ่งขึ้น อาทิ การมีผู้คน

เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การเลือกตั้งที่มีการใช้เงินจ านวนมากขึ้น  การสร้างความส าคัญให้แก่องค์กรทาง

การเมืองต่าง ๆ มากขึ้น ตลอดจนการเลือกตั้งได้สร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองสมัยใหม่ได้อย่างดี

ยิ่งขึ้น จนสามารถก าหนดได้ทันทีว่าจะให้ใครหรือคนกลุ่มใดเป็นผู้ปกครอง5  

 ในเบื้องต้น อีแวนซ์ (Evans) 6 ได้ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อจะท าการศึกษาธรรมชาติของการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งแล้ว จ าเป็นต้องให้ความสนใจในฐานะกระบวนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่ง จากนั้นจึงค้นหาเหตุผลว่าท าไม

ประชาชนจึงตัดสินใจเช่นนั้น  อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนน ได้แก่ ผลประโยชน์ของกลุ่มที่ได้รับ

ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้ที่ได้รับเลือกเลือกให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง   การให้ความส าคัญต่อประเด็น

ปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจ และการเลือกเพ่ือให้เกิดการต่อรองอ านาจกับพรรคการเมืองอ่ืน  ๆ  เป็นต้น  ซึ่ง

ลักษณะหรือตัวแปรส าคัญที่มักถูกน ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ได้แก่ อายุ เพศ  สถานภาพทาง

สังคมหรืออาชีพ กลุ่มทางศาสนา และกลุ่มทางอุดมการณ ์เป็นต้น 

 ในด้านพัฒนาการของการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนั้น มักมุ่งเน้นที่ประเด็นของการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งของประชาชนมากกว่าการศึกษาการเลือกตั้งทั้งระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ยุค ได้แก่   

ยุคที่ 1 การศึกษาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก  เป็นการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงใน

ช่วงแรก ผลงานส าคัญ ได้แก่ ผลงานชื่อ “Non-voting, Causes and Methods of Control (1924)” ตาม

แนวทางประจักษ์นิยมส านักชิคาโก (Chicago school) ของ ชาร์ล เมอเรียม (Charles Merriam)  และ ฮาโรลด์ 

กอสเนล (Harold F. Gosnell) 7  โดยมุ่งศึกษาถึงอิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล โดย

อาศัยตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เช่น อายุ เพศ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ซึ่ง

พบว่า กลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ า จะมีความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมทางการเมืองคล้ายคลึง

กัน   

                                                           
5 Jame Barber, (1969), Citizen Politics: An Introduction to Political Behavior, (Chicago: Marknam Publishing),p.4. 
6 Jocelyn Evans, (2004), Voters and Voting: An Introduction, (London: Sage), pp.3-6. 
7 ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ได้ ใน  Charles Merriam and Harold Gosnell, (1924),Non-Voting: Causes and Methods of 

Control,(Chicago: University of Chicago Press) และการศึกษาของนักวิชาการไทยที่กล่าวถึงการศึกษาของ  เมอเรียมและ กอสเนล ได้จาก พรศักดิ์  
ผ่องแผ้ว,(2527),พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดขอนแก่น 18 เมษายน 2526,(กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา
การพิมพ์ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (บรรณาธิการ), (2526),รัฐศาสตร์ : ขอบข่าย สถานภาพ และการศึกษาวิจัย,(กรุงเทพฯ:เจ้าพระยาการพิมพ์). 
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สาระสังเขปนักคิดที่ 10.1  ประวัติและผลงานของ Charles Merriam8 

 

 การศึกษาของนักรัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาต่อมา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรม การลงคะแนน

เสียงว่า ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น ได้แก่ ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารการเมืองและสนใจกิจกรรมสาธารณะ คือ ชนชั้น

กลาง อาศัยอยู่ในเมือง ได้รับการศึกษา อายุในวัยกลางคน มีความสนใจผลการเลือกตั้งหรือเป็นผู้นิยมในพรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีความรู้สึกที่ดีต่อการเมืองการปกครอง มีลักษณะของการเป็นผู้ชอบเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมมากกว่าแยกตัวออกจากสังคมหรือมีความรู้สึกในทางลบ เป็นผู้ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้ง

และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นเวลายาวนาน ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นการผสมผสานที่มี ความสลับซับซ้อนของ

ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ บุคลิกภาพ ตลอดจนโครงสร้างทางการเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิพล

ต่อกันอันส่งผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

ยุคที่ 2 การศึกษาในประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง

ของประเทศต่างๆ ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจและ การเข้าสู่การ

เป็นประชาธิปไตย ผลงานส าคัญ ได้แก่ การศึกษาของซามูเอล ฮันติงตัน และ โจน เนลสัน (Samuel P. 

Huntington and Joan M. Nelson)  9 ใน ผ ล ง า น ที่ ชื่ อ  “ No easy choice: Political participation in 

developing countries (1976)” ซึ่งพบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะถูกชักจูงด้วย

                                                           
8 “Charles E. Merriam | Political Science”, Retrieved from URL http://www.lib.uchicago.edu/e/spcl/centcat/ 

fac/facch15_01.html (20 July 2020). 
9 Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, (1976), No easy choice: Political participation in developing countries, 

(Cambridge, Mass.:Harvard University Press).   

Charles Merriam (1874–1953)   ศาสตราจารย์ ทา งรั ฐศาสตร์ แห่ ง
มหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) สหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งสภาวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research Council) ถือเป็นนักวิชาการ
คนส าคัญในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านในช่วงวิกฤตการณ์สงครามโลกและ
เศรษฐกิจตกต่ า โดยได้ยืนยันความเช่ือที่ว่ากระบวนการแปรเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจจากเกษตรกรรมให้ เป็นอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์นั้น เป็นปัจจัยในการผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
สาธารณะ ตัวอย่างผลงานของเขา เช่น  Systematic politics (1945) เป็นต้น 

http://www.lib.uchicago.edu/e/spcl/centcat/
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เงื่อนไขต่าง ๆ มากกว่าการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง โดยประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ชนบท 

ไม่ได้รับการศึกษาหรือมีการศึกษาระดับต่ า  

ดังนั้นจึงน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า บุคคลที่อยู่ในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีระดับต่ ามักลงคะแนนเสียงจาก

การถูกระดมเป็นส าคัญ และประเด็นค าถามที่ว่า “ใคร?” คือ ผู้มีอิทธิพลต่อการจูงใจหรือระดมคะแนนเสียงให้

ประชาชนเหล่านี้ไปใช้สิทธิและลงคะแนนเลือก รวมไปถึงวิธีการที่ถูกน ามาใช้ได้กลายเป็นวาระทางการศึกษาที่

ได้รับความสนใจอย่างมากในเวลาต่อมา  ตัวอย่าง เช่น การค้นพบว่าเครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ (patron-client 

system) ได้กลายมาเป็นวิธีการที่พรรคการเมืองใช้ในการหาคะแนนเสียงในชนบท ผู้รับอุปถัมภ์ทางการเมืองมักจะ

ถูกพรรคการเมืองใช้ให้เป็นหัวคะแนน โดยอาจให้ผลตอบแทนแก่ผู้รับอุปถัมภ์ เช่น การให้สัญญาในการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง ดังตัวอย่างในการแข่งขันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคคริสเตียนเดโมแครต

ในอิตาลีและในเวเนซูเอลา เป็นต้น ทั้งหมดเป็นกระบวนการทางการเมืองของมวลชนที่ได้รับการจัดตั้งจากเบื้องบน

เชื่อมโยงลงมาจนถึงท้องถิ่น กลุ่มการเมืองท้องถิ่นถูกผนวกเข้าไปภายในระบบอุปถัมภ์และต้องสูญเสียความเป็น

ตัวตนของตนเอง10 เป็นต้น 

10.2 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง  
 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไปนั้น มี         

4 กลุ่ม ได้แก่    

 (1)  ทฤษฎีปัจจัยตัวก าหนด (determinative theories) เป็นแนวทางการศึกษาปัจจัยทาง

สังคมที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมส่วนบุคคลในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี

นี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องตัวแบบแรงผลักดันทางสังคม (social forces) ของ พอล ลาซาเฟลด์ 

(Paul Lazarsfeld) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันและทฤษฎีสนาม (field theory) ของ เคริ์ต  เลวิน (Kurt 

Lewin) นักจิตวิทยา เชื้อสายเยอรมัน-อเมริกัน11 ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เสนอเงื่อนไขในการก าหนดรูปแบบ

พฤติกรรม  โดยเชื่อว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล (SES : socio economic status) ทั้งที่

                                                           
10 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ ใน เอก ตั้งทรัพยว์ฒันา และ พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.(บรรณาธิการ), (2550) ,ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย 

(Concepts in contemporary political science),(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั),หน้า 232-233. 
11 “Field Theory - Kurt Lewin”, Retrieved from URL http://wilderdom.com/theory/FieldTheory. html  (25 September 

2020). 
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ได้มาโดยก าเนิดหรือได้มาในภายหลัง ได้แก่ ชาติก าเนิด เพศ  ฐานะทางการเงิน ระดับการศึกษา ชนชั้นทางสังคม 

และภูมิล าเนา แล้วแต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แตกต่างกันไป12  

(2) ทฤษฎีส านึกเชิงเหตุผล (consciously rational theories) เป็นแนวทางที่ให้ความส าคัญ

เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการไตร่ตรองเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง

และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวทางดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคในทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางวิชาการเรื่อง “An Economic Theory of Democracy 

(1957)” ของ แอนโทนี่ ดาวส์ (Anthony Downs) 13 นักวิชาการชาวอเมริกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนไม่ว่า

จะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันไปเป็นฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้าย จะให้การสนับสนุนพรรคการเมืองที่

สนองตอบต่อความต้องการของพรรคการเมืองหรือฝ่ายที่สนองต่อผลประโยชน์ของตน ดังนั้นการตัดสินใจของ

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือสอดคล้อง

กับเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของผู้ลงคะแนนเสียงมากที่สุด   

รูปแบบพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีทั้ง 2 เรื่องที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ 

การลงคะแนนเสียงแบบแยกพรรค (ticket splitting) เป็นการลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่มาจากคนละพรรคในการ

เลือกตั้งครั้งเดียวกัน เช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตให้เป็นประธานาธิปดี แต่

เลือกผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น14 

(3) ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological theories) แนวทางนี้เป็นการศึกษาที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัย

ด้านความรู้สึกหรือความผูกพันทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยได้รับอิทธิพล

มาจากแนวคิด สังคมจิตวิทยา (social psychology)15 ของเคริ์ต เลวิน (Kurt Lewin) เนื่องจากมองว่าความ

                                                           
12 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน Paul F.Lazarsfelf, Bernard Berelson and Hazel Gaudet, (1968),The people's choice : How the 

voter makes up his mind in a presidential campaign,(New York : Columbia University Press). 
13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Anthony Downs, (1957),An Economic Theory of Democracy,(New York: Harper and Row)และ 

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

14 ส านักวิชาการและส านกัพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,(2547), เอกสารประกอบโครงการ อภิปรายทางวิชาการ
เรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธบิดีสหรัฐ วันที ่6 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ หมายเลข 215-216, (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร), หน้า 95. 

15 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “Introduction to Social Psychology,”Retrieved from URL http://www wilderdom. com/ 
psychology/social/Introduction.html (25 August 2020). 

http://en.wikipedia.org/wiki/An_Economic_Theory_of_Democracy
http://www.wilderdom.com/psychology/social/Introduction.html
http://www.wilderdom.com/
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ผูกพันทางการเมืองเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวพันกับทัศนคติ ความเชื่อ และการแสดงออกต่อ พรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งความผูกพันกับพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคล  

นั่นหมายความว่า โดยทั่วไปแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีแนวโน้มจะลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่ตนเองมี

ความรู้สึกผูกพัน แต่การตัดสินใจอาจเปลี่ยนแปลงไปได้อันเป็นผลมาจากทัศนคติที่มีต่อประเด็นการเมือง ความ

สนใจในตัวผู้สมัคร ความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อนโยบายของพรรค สถานการณ์ทางการเมืองภายในและภายนอก

ประเทศ รวมไปถึงบรรยากาศใน การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจท าให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเปลี่ยนความนิยมที่

เคยมีให้พรรคการเมืองหนึ่งไปยังพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ได ้

สาระสังเขปนักคิดที่ 10.2 ประวัติและผลงานของ  Paul Lazarsfeld 16 

 

(4) ทฤษฎีระบบ (Easton's systems theory) เป็นการน าทฤษฎีระบบทางการเมืองของเดวิด อีสตัน 

(David Easton) 17  นักรัฐศาสตร์ชาวแคนาดาที่มีบทบาทอย่างมากในวงการรัฐศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยการน าแนวทางการศึกษาตามทฤษฎีระบบมาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น 

เนื่องจากในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนเสียงเป็นความพยายามท าความเข้าใจต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับการปกครอง โดยให้ความสนใจสภาวะสมดุลของระบบการเมืองกับอิทธิพล

แวดล้อมของสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดดุลภาวะหรือเสียดุลภาวะในระบบอันมีผลต่อ

                                                           
16 “Paul Lazarsfeld”, Retrieved from URL www.nasonline.org/publications/biographical.../lazarsfeld-paul-f.pd (25 August 

2020). 
17 สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผอ่งแผ้ว, (2527),พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย,(กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่

ผลงานวิจัย ฝา่ยวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย), หน้า 4-5. 

Paul Lazarsfeld (1901 –1976) 

นักวิชาการชาวออสเตรีย ที่ได้เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาด้วยทุน Rockefeller 
และได้สถานะเป็นพลเมืองในเวลาตอ่มา ลาซาเฟลเป็นศาสตราจารยด์้านสงัคมวิทยา 
ท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ความสนใจหลักๆ ของเขาคือ การ
พัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและสถาบันเพื่อการฝึกอบรมและวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเขา
ได้รับการขนานนามว่า เป็นบิดาแห่งสังคมวิทยาเชิงประจักษ์สมัยใหม่ ตัวอย่างผลงาน
ของเขา เช่น  An Episode in the History of Social Research (1969) เป็นต้น 

http://www.nasonline.org/publications/biographical.../lazarsfeld-paul-f.pd
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การเลือกตั้ง เช่น นโยบายและประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามนโยบายของพรรคการเมือง  รวมไปถึงความ

สนใจของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครและปัญหาทางการเมืองในช่วงเวลานั้นๆ เป็นต้น  

ทั้งนี้ ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีระบบสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง

ประท้วง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่สามหรือ พรรคการเมืองขนาดเล็กโดยไม่ได้หวัง

จะเลือกผู้สมัครรายนั้น แต่เป็นการแสดงความไม่พอใจต่อผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่ในระบบสองพรรค18 

10.3 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง  
 

ในการศึกษาถึงการเลือกตั้ง กล่าวได้ว่า กระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งเช่น 

ความแตกต่างของจ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และความนิยมต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ยังเป็นภาพสะท้อน

วัฒนธรรมทางการเมืองและความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศหรือเขตเลือกตั้งนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี19  

โดยทั่วไปแล้ว วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) หมายถึง แบบแผนทางทัศนคติและความโน้มเอียงที่

ปัจเจกบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองมีต่อการเมือง20  รวมถึงการเป็นแบบแผนความเชื่อหรือพฤติกรรม

ทางการเมืองของคนในสังคม อันเป็นฐานรากท่ีส าคัญของระบอบการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ21  ซึ่งนัก

รัฐศาสตร์ได้ใช้ค าว่าวัฒนธรรมทางการเมืองในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางการเมืองของ              

ปัจเจกบุคคลกับระบบการเมือง22 ด้วยการอ้างถึงความโน้มเอียงทางจิตวิทยาของประชาชน ซึ่ง

หมายความไปถึงรูปแบบของความโน้มเอียงที่มีต่อสถาบันทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง รัฐบาลและ

รัฐธรรมนูญ เป็นต้น โดยแสดงออกถึงความเชื่อ สัญลักษณ์และคุณค่า  

ด้านการท าหน้าที่ของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น พิจารณาได้เป็น 2 มิติ กล่าวคือ ในมิติของ

ปัจเจกบุคคล วัฒนธรรมท าหน้าที่ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทางการเมืองให้แก่บุคคลผู้นั้น  

ขณะเดียวกันในมิติทางสังคมโดยรวม วัฒนธรรมทางการเมืองเปรียบเสมือนแผนที่ของค่านิยม (value) 

                                                           
18 ส านักวิชาการและส านกัพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.อ้างแล้ว หนา้ 94. 
19 พัฒนะ เรือนใจดี, (2548),กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง), หน้า 18. 
20 Gabriel A. Almond and Bingham G.Powell,(1966),Comparative Politics : A Developmental Approach, (Boston : 

Little & Brown),p.50. 
21 จารุภัทร  เรืองสุวรรณ,“ยุทธศาสตร์การปลูกฝังอุดมการณ์และสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองสู่วิถีชีวิตประชาธปิไตย” , สืบค้นจาก 

http://www.ect.go.th/thai/download48/forum2.doc (14 กันยายน 2562).  
22Keith Faulks, (2000), Political Sociology: A Critical Introduction,(New York: New York University Press) ,p.107. 

http://www.ect.go.th/thai/download48/forum2.doc%20(14
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และบรรทัดฐาน (norms) ทางการเมืองเพื่อช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบแบบแผนหรือความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของการด าเนินการของสถาบันและองค์กรทางการเมืองต่างๆ นั่นเอง23   

ทั้งนี้  วัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างจากความเห็นสาธารณะ (public opinion) ตรงที่

ระยะเวลาของการให้คุณค่าของวัฒนธรรมทางการเมืองมีการบ่มเพาะและมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการ

แสดงออกของประชาชนต่อประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังเช่น ลักษณะของความเห็น

สาธารณะที่ประชาชนมีต่อประเด็นต่างๆ ในช่วงเวลานั้น 24   

ภาพที่ 10.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกบัสถาบันการเมืองต่างๆ ภายใน
ระบบการเมืองของประเทศอิหร่าน25 

 

ลูเซียน พาย (Lucian W. Pye) 26 นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาการเมือง

เปรียบเทียบ ได้ให้ค านิยามลักษณะ รูปแบบ รวมทั้งการให้ข้อสังเกตต่อการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง

ใน 4 ความหมาย ได้แก่  

(1) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจของบุคคลต่อบุคคลอ่ืน

หรือต่อสถาบันทางการเมือง เช่น การมีความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นต่อสถาบันหรือผู้น าทางการเมือง 

                                                           
23 พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว., (2548) ,ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8),(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

หน้า 97-98. 
24Andrew Heywood, (2000), Key Concepts in Politics,(New York : St. Martin's Press), p.216. 
25 “A Complex political system”, Retrieved from URL http://nicolasrapp.com/?p=683 (26 July 2015). 
26 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน Lucien W. Pye, (1966), Aspects of Political Development, (Boston: Little & Brown).  

http://nicolasrapp.com/?p=683


 
 

162 

(2) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่ออ านาจทางการเมือง  ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการยอมรับและ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง หรือผู้น ากับประชาชนทั่วไปซึ่งทัศนคติเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ส่งผล

โดยตรงต่อการที่ประชาชนให้ความร่วมมือหรือต่อต้านอ านาจทางการเมืองของผู้ปกครอง 

(3) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับเสรีภาพและการควบคุมบังคับทางการเมือง กล่าวคือ 

วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมนั้น ให้การยอมรับหรือเคารพต่อเสรีภาพของประชาชนมากน้อยเพียงใด  หรือ

มุ่งเน้นการใช้อ านาจบังคับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 

(4) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีและยึดม่ันในสังคมการเมืองของบุคคล 

กล่าวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองช่วยสร้างเอกลักษณ์ทางการเมืองให้แก่บุคคลในสังคมที่จะยึดมั่นร่วมกันและ

พร้อมที่จะต่อสู้ ปกป้องรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์นั้นให้คงอยู่ต่อไป อาจจะโดยการยินยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน

เพ่ือส่วนรวมหรือสละผลประโยชน์ระยะสั้นเพ่ือผลประโยชน์ระยะยาว เป็นต้น  

สาระสังเขปนักคิดที่ 10.3 ประวัติและผลงานของ Gabriel Almond27  

 

นอกจากนี้แล้ว ทัศนะที่ได้รับการอ้างถึงอย่างมากของกาเบรียล อัลมอนด์ (Gabriel Almond) 

และซิดนีย์ เวอร์บา (Sidney Verba) 28 จากแนวคิดเรื่อง “วัฒนธรรมพลเมือง (civic culture)” ที่เน้น

ความส าคัญของวัฒนธรรมและค่านิยมพื้นฐานของทั้งผู้น าและประชาชนส่วนรวมทั้งหมด ท าให้แนวคิดนี้

มีความเกี่ยวข้องมากกว่าเรื่องทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชน แต่ยังรวมไปถึงองค์กรของประชา

                                                           
27 “Gabriel A. Almond, preeminent political scientist, dies”, Retrieved from URL http://news.stanford.edu/news/ 2003/ 

january8/obitalmond-18.html (15 June 2021). 
28  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน  Gabriel Almond and Sidney Verba, (1963), The civic culture : political attitudes and 

democracy in five nations , (Princeton, N.J. : Princeton University Press).  

Gabriel Almond (1911 –2002) นักวิชาการด้านการเมืองเปรียบเทียบผู้ทรงอิทธิพลใน
ศตวรรษที่ 20 และเป็นผู้พัฒนาแนวคิดเรื่อง "วัฒนธรรมทางการเมือง" ตัวอย่างผลงานของเขา 
ได้แก่ 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) เป็นต้น

http://news.stanford.edu/
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สังคมและวิถีทางที่สาธารณชนสามารถมีอิทธิพลต่อขบวนการทางการเมือง 29  โดยได้เสนอรูปแบบ

วัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเอื้อต่อการสถาปนาระบอบเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ที่มั่นคง จาก

การวิจัยเชิงส ารวจประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนประเทศละ 1,000 คน ในสหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร เยอรมันตะวันตก อิตาลีและเม็กซิโก ช่วงระหว่าง ค.ศ.1959 -1960  และได้ข้อสรุปว่าระบอบ

ประชาธิปไตยที่มั่นคง จะเกิดขึ้นในสังคมที่มีวัฒนธรรมพลเมือง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผสมผสานกัน

ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองใน 3 รูปแบบ ดังนี้   

(1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (the parochial political culture) ที่บุคคลไม่มีการรับรู้ 

ไม่มีความเห็น และไม่ใส่ใจต่อระบบการเมือง ไม่คิดว่าตนเองมีความจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (the subject political culture) ที่บุคคลมีความรู้ความ

เข้าใจต่อระบบการเมืองแต่ไม่สนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตลอดในทุกๆ กระบวนการ ทั้งยังอาจไม่มี

ความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลที่ส่งผลต่อระบบการเมือง บุคคลเหล่านี้มักมีพฤติกรรมยอมรับอ านาจ

รัฐ เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐด้วยความเต็มใจ     

(3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (the participant political culture)  ที่บุคคลมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างดี คนกลุ่มนี้มองเห็นและรู้สึกถึงคุณค่าและความส าคัญในการเข้ามี

ส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือควบคุม ก ากับ และตรวจสอบให้ผู้ปกครองใช้อ านาจปกครองเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ซึ่งในทัศนะของอัลมอนด์และเวอร์บาแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นแบบแผน

วัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบส าคัญในการพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ดี ทั้งยังเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกระดับ

ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ที่น ามาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยของเขาด้วย 

ความแตกต่างระหว่างแนวคิดทั้ง 2 กลุ่มนี้ ก็คือ พฤติกรรมการเลือกตั้ง เป็นการศึกษาที่เน้นศึกษา

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนน เป็นการศึกษาที่เน้นศึกษาตัวปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แต่ในทางตรงกัน

ข้ามวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นการศึกษาที่เน้นแบบแผนของกระบวนการทางการเมืองที่แสดงออกในรูปของ

ปรัชญา อุดมการณ์ ทัศนคติและความเชื่อทางการเมืองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรที่จะก่อให้เกิดเป็นบรรทัดฐานหรือ

                                                           
29 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน สุรชัย ศิริไกร, (2551), “ความล้มเหลวของ 75 ป ีประชาธิปไตยไทย”, รัฐศาสตร์สาร 29,(1) (มกราคม-

เมษายน), หนา้ 252-298. 



 
 

164 

เป็นรูปแบบของระบบการเมืองของสังคมนั้นๆ ซึ่งจะสะท้อนถึงกระบวนการสร้างผู้น าและกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม (political socialization) ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของสังคม30 

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนั้น  กล่าวได้ว่า 

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงแบบแผนพฤติกรรมการเมืองที่ส าคัญ ในระดับต่างๆ  

เช่น ระดับบุคคล สถาบัน กลุ่มประชาชาติ หรือกลุ่มวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วโดยทั่วไปพรรคการเมือง

และการเลือกตั้ง คือเป็นตัวแบบของวิถีชีวิตประชาธิปไตยและเป็นตัวแบบในการสร้างคุณค่าประชาธิปไตยให้สังคม 

เช่นเดียวกับรัฐบาลและรัฐธรรมนูญที่แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยท้ังในเนื้อหาและการปฏิบัติ31   

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งและวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นประเด็นการศึกษาท่ีแม้มีประเด็น

ในการพิจารณาที่แตกต่างกันแต่กลับมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 

คัมมิ่ง และ ไวส์ (Milton C. Cummings and David Wise) 32 ได้ศึกษาปัจจัยก าหนดทางเลือกของผู้ใช้สิทธิ

เลือกตั้ง จ าแนกได้เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่  

 ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยทางสังคม (Sociological Factor) ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชน  
 
 (1) การศึกษา (education) โดยทั่วไปผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาน้อย ซึ่งผู้ที่มีการศึกษาสูงจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรครีพับบลิกันส่วนผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่าจะ
ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครต ตัวอย่างในปี ค.ศ.1980  ผู้ที่ส าเร็จระดับวิทยาลัยขึ้นไปลงคะแนนเสียงให้
นายโรนัล เรแกน(Ronald Reagan)ร้อยละ 53 ในขณะที่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาลงคะแนนเสียงให้ 
นาย จิมมี่ คาร์เตอร์ (James Earl "Jimmy" Carter, Jr) ร้อยละ 43  เป็นต้น 
 
 (2) ชนชั้นทางสังคม รายได้และอาชีพ (social class , income and occupation) ผู้ที่ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งในกลุ่มชนชั้นสูงและชนชั้นกลางส่วนมากลงคะแนนเสียงให้กับพรรครีพับบลิกันมากกว่าผู้ออกเสียงในกลุ่ม
                                                           

30 ด ารงค์ ฐานดี,“วัฒนธรรมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองของเกาหลีใต้ (Political Culture and Political Development of 
South Korea)”,สืบค้นจาก http://www.ru.ac.th/korea/article1/article23.pdf (18 มกราคม 2562). 

31 จารุภัทร  เรืองสุวรรณ,อ้างแล้ว และ ดูตัวอย่างการวิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองกับการเลือกตั้ง กรณีประเทศอินโดนีเซีย ได้ใน วิทยา 
สุจริตธนารักษ์ ใน สีดา สอนศรี และคณะ, (2546),พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเฉพาะ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและ
มาเลเซีย,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 17-26. 

32 อ้างใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, (2548),การเมืองอเมริกา(พิมพ์ครั้งที่ 6),(กรุงเทพฯ:เสมาธรรม) ,หน้า 295-298. 

http://www.ru.ac.th/korea/article1/article23.pdf%20(18
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ชนชั้นล่าง ซึ่งลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครต   ส่วนนักวิชาการนักธุรกิจและบุคคลผู้มีรายได้สูงจะลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งให้กับพรรครีพับบลิกันมากกว่าพรรคเดโมแครต 
 
 (3) ศาสนา (religion) ในอดีตผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์จะลงคะแนนเสียงให้กับพรรค
รีพับบลิกัน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนานิกายคาทอลิกจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครต  โดยรูปแบบนี้ได้
เปลี่ยนไปในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี ค.ศ.1972 ซึ่งเป็นปีที่ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) 
จากพรรครีพับบลิกันได้รับเลือกจากกลุ่มคาทอลิก ร้อยละ 52 และในปี ค.ศ.1964 ประธานาธิบดีลินดอน จอห์น
สัน (Lyndon Johnson) จากพรรคเดโมแครตได้รับเลือกจากกลุ่มโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 55 แต่หลังจากการ
เลือกตั้งปี ค.ศ.1980 พรรครีพับบลิกันกลับมาได้รับความนิยมจากโปรแตสแตนท์เช่นในอดีต  
 
 (4) เชื้อชาติ (ethnic background) ผู้ที่มีเชื้อสายไอริช (Irish) สลาฟ (slaves) และ อิตาเลียน (Italian) มี
แนวโน้มจะลงคะแนนเสียงให้พรรคเดโมแครต ในขณะที่พวกเชื้อสายแองโกลแซกซอน (Anglo-Saxon) และนอร์ธ 
ยูโรเปียน (north European) มีแนวโน้มจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรครีพับบลิกัน 
 
 (5) อายุ (age) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีอายุน้อยส่วนมากจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครต
มากกว่าพรรครีพับบลิกัน ตัวอย่างในช่วงปี ค.ศ.1960-1980 พรรคเดโมแครตได้รับคะแนนเสียงจากผู้ลงคะแนน
เสียงอายุต่ ากว่า 30 ปีมากกว่าผู้ลงคะแนนเสียงที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี แต่ในการเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1984          
ผู้ลงคะแนนเสียงอายุต่ ากว่า 30 ปี  กลับลงคะแนนให้กับพรรครีพับบลิกัน ในการเลือกนายโรนัลด์  เรแกน สูงถึง
ร้อยละ 60  
 
 ปัจจัยที่ 2  ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) เป็นปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการ
ตัดสินใจของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง  ได้แก่  

(1) ความผูกพันกับพรรคการเมือง : โดยทั่วไปชาวอเมริกันมีความผูกพันกับพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็นความผูกพันที่มีอิทธิพลมาจากครอบครัว กลุ่มเพ่ือนและอ่ืนๆ ที่น าไปสู่การตัดสินใจเลือก
พรรคที่ตนเองพอใจ  

(2) ความเข้าใจในตัวผู้สมัคร : ภาพลักษณ์ของผู้สมัครมีความส าคัญต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของผู้
มีสิทธิเลือกตั้งด้วยเช่นกัน ตัวอย่างชัยชนะของประธานาธิบดี ไอเซนฮาวร์ (Dwight D. Eisenhower) เป็นผู้มี
บุคลิกดี  มีภาพลักษณ์ดีในฐานะวีรบุรุษในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งท าให้เขาเป็นที่รู้จักและได้รับเลือกตั้ง เป็นต้น 
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(3) ประเด็นการหาเสียง : มีความแตกต่างกันไปในการเลือกตั้งแต่ละครั้งและแต่ละระดับ ผู้สมัคร
จ าเป็นต้องสร้างประเด็นหรือเนื้อหาการหาเสียงที่ตรงใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพ่ือให้ได้รับการลงคะแนนเลือก
ต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับ สิทธิพลเมือง การแก้ปัญหาการว่างงานและสวัสดิการต่าง ๆ เป็น
ต้น  

อย่างไรก็ดี ในกรณีของไทยนั้นผลการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2554 
ภายใต้บริบทของความขัดแย้งและความแตกแยกทางความคิดในสังคมไทย ที่ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวและความ
สนใจทางการเมืองของประชาชนในวงกว้าง ประกอบกับความก้าวหน้าและการแพร่ขยายของการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า ในเชิงปัจจัยทางสังคมนั้นพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง
เปรียบเทียบเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นสองพรรคใหญ่มีลักษณะโดยสรุป ดังตารางที่ 10.1  
 
ตารางที่ 10.1 แสดงข้อมูลประชากรกับแนวโน้มความนิยมของพรรคการเมืองเปรียบเทียบระหว่างพรรคเพื่อ
ไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 

 
กลุ่มประชากร 

พรรคการเมือง 
เพ่ือไทย ประชาธิปัตย์ 

เขตท่ีพักอาศัย 
ประชาชนท่ีอาศัยในต่างจังหวัดในพื้นที่เขต
ชนบทจะนิยมพรรคเพื่อไทย 

ประชาชนท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครจะนิยมเลือก
พรรคประชาธิปัตย ์

เพศ ผู้ชายส่วนใหญ่นยิมเลือกพรรคเพือ่ไทย ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมเลือกพรรคประชาธิปัตย ์

อาย ุ
พรรคได้รับความนิยมจากประชาชนอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 

พรรคได้รับความนิยมจากประชาชนอายุ 18-29 ปี 
 

การศึกษา ประถมศึกษา ปริญญาตร ี
อาชีพ เกษตรกรและรับจ้างท่ัวไป ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 

 
ในขณะที่ปัจจัยด้านจิตวิทยานั้น ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแต่ภายหลังการ

รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ได้ท าให้ประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่มีศักยภาพมากเพียงพอต่อการตอบสนอง
จุดยืนทางการเมืองของตน รวมไปถึงความคาดหวังให้พรรคการเมืองมีแนวนโยบายที่สร้างความสมานฉันท์ทาง
การเมือง ประกอบกับการน าเสนอนโยบายของพรรคการเมืองต่างมุ่งน าเสนอนโยบายที่มีลักษณะของ “ความเป็น
ประชานิยม” หรือ “การตลาดเชิงนโยบาย” ภายใต้ชื่อชุดนโยบายที่แตกต่างกันออกไป  จนท าให้การน าเสนอ
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นโยบายที่จูงใจไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรกอีกต่อไปดังที่เคยเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกตั้ง
ครั้งทีผ่่าน ๆ มา ในช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2540-255033  

 
ภาพที่ 10.2 แสดงตัวอย่างนโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียงของพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในปี พ.ศ.256234 

 

 

 

ค าถามท้ายบทที่ 10 

 (1) ให้สรุปค าอธิบายกลุ่มแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการอธิบายพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง โดยสังเขป 
 (2) นิสิตคิดว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใดสอดคล้องกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประเทศไทยใน
ภาพรวมมากที่สุด จงอธิบาย    

                                                           
33 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, (2554),บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) โครงการ

ศึกษาวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554: ศึกษาบทบาทพรรคการเมืองและพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนใน
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง,(กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง).  

34 “กางนโยบาย พรรคไหนมีอะไรเด่น จัดหนักจัดเต็มอย่างไร ก่อนเข้าคูหาเลือกตัง้ 2562”, สืบค้นจาก https://hilight. kapook.com/ 
view/183676 (21 พฤษภาคม 2562). 

https://hilight/
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(17 January 2021).  

 

 



วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือท ำควำมเข้ำใจถึงรูปแบบ ลักษณะเกี่ยวกับกำรทุจริตและกำรซื้อเสียง 

(2) เพ่ือเรียนรู้ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรทุจริตและกำรซื้อเสียงเลือกตั้งที่มีควำมแตกต่ำงกันไป 

 

บทที่ 11  

การทุจริตและการซื้อเสียงเลือกตั้ง  

po01 
[Type the company name] 

บทท่ี 1  

บทนี้เริ่มต้นด้วยกำรอธิบำยถึงกำรทุจริตเลือกตั้ง โดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะหลักและวิธีกำรของ

กำรทุจริตเลือกตั้งมักมุ่งหวังผลในกำรเลือกตั้ง ส่วนต่อมำเป็นกำรอธิบำยถึงกำรซื้อเสียง ในฐำนะ

ประเด็นหรือวิธีกำรที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมทำงกำรเมือง ในส่วนสุดท้ำยเป็นกำรศึกษำ

ถึงองค์กรจัดกำรและตรวจสอบกำรเลือกตั้ง ตลอดจนพัฒนำกำรและควำมเคลื่อนไหวในกำรจัดตั้ง

องค์กรตรวจสอบกำรเลือกตั้งของไทย 
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11.1 การทุจริตเลือกตั้ง   
 

กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรได้มำซึ่งผู้แทนหรือต ำแหน่งสำธำรณะ

ต่ำงๆ ที่มำจำกกระบวนกำรเลือกตั้งของประชำชน ดังที่  ธีโอดอร์ รูสเวล (Theodore Roosevelt) 

ประธำนำธิปดีคนที่ 26 ของสหรัฐอเมริกำได้แสดงทัศนะว่ำ “กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เหมือน        

ปืนกล ซึ่งประโยชน์ของมันย่อมขึ้นอยู่กบัลักษณะของผู้ใช้”1 เมื่อเป็นเช่นนี้ด้วยเป้ำหมำยในกำรระดม

คะแนนเสียง จึงน ำไปสู่กำรใช้กลยุทธ์ต่ำง ๆ ที่มีแนวโน้มกำรทุจริตหรือกระท ำผิดที่ได้กลำยเป็น

ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่หำกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตำมบริบททำงกฎหมำย

และกำรแข่งขันในกำรเลือกตั้งนั้น ๆ  

กำรทุจริตกำรเลือกตั้ง (electoral fraud หรือ vote rigging) 2 หมำยถึง  กำรกระท ำควำมผิด

กฎหมำยในกระบวนกำรเลือกตั้ง อันมีผลต่อกำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียงที่มีต่อผล

กำรเลือกตั้งทั้งในแง่ของกำรเพิ่มหรือลดคะแนนของผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองที่ลงสมัครในกำร

เลือกตั้ง ซึ่งโดยทั่วไปกำรทุจริตเลือกตัง้มักเกิดขึน้ในช่วงเวลำของกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำร

รณรงค์หำเสียง กำรลงคะแนนและกำรนับคะแนน เป็นต้น  

ทั้งนี้ ลักษณะหลักของกำรทุจริตเลือกตั้งมักมุ่งหวังผลใน 2 ลักษณะ นั่นคือ   กำรขัดขวำง

ไม่ให้ผู้ใช้สิทธิสำมำรถลงคะแนนเสียงได้อย่ำงอิสระ และ กำรเปลี่ยนหรือแก้ไขผลกำรเลือกตั้ง โดย

วิธีกำรที่มักน ำมำใช้ ได้แก่  

(1) การควบคุมการจัดการเลือกตั้ง(Electorate  manipulation) มักเกิดขึ้นในลักษณะของกำร

ก ำหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เช่น กำรก ำหนดเขตเลือกตั้ง และกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้

มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งในหลำยกรณีกำรกระท ำนี้อำจไม่ผิดกฎหมำย แม้ว่ำจะเป็นกำรขัดต่อหลักกำรบำง

ประกำรของระบอบประชำธิปไตยก็ตำม 

(2) การข่มขู่ (Intimidation) มักเป็นไปในลักษณะของกำรกดดันหรือสร้ำงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ

ควำมสำมำรถหรือท ำให้เกิดควำมรู้สึกไม่ปลอดภัยในกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง  ซ่ึงอำจเป็นผลมำจำกกำรใช้อิทธิพล 

                                                           
1“A vote is like a rifle; its usefulness depends upon the character of the user”, Retrieved from URL http://think 

exist.com/ quotation/a_vote_is_like_a_rifle-its_usefulness_depends/225963.html (15 March 2019). 
2 ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมใน Chad Vickery and Erica Shein,“Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the 

Vocabulary”,Retrieved from URL http://www.ifes.org/~/ media/Files/ Publications/ White%20PaperReport/2012/ Assessing_ 
Electoral_Fraud_Series_Vickery_Shein.pdf (15 March 2019). 

http://www.ifes.org/~/%20media/Files/%20Publications/
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กำรใช้ก ำลังประทุษร้ำย ไปจนถึงควำมบกพร่องในกำรป้องกันและรักษำควำมเป็นกำรลงคะแนนลับของหน่วย

เลือกตั้ง ทั้งนี้ กำรข่มขู่อำจเกิดขึ้นในหลำยลักษณะ อำทิ กำรใช้ควำมรุนแรง กำรคุกคำม  กำรท ำลำยสถำนที่

เลือกตั้ง และกำรสร้ำงเงื่อนไขทำงกฎหมำย รวมทั้งกำรสร้ำงควำมกดดันทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรที่นำยจ้ำงถือ

ว่ำกำรท่ีลูกจ้ำงหยุดงำนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นวันลำหรือขำดงำนท ำให้ไม่ได้รับหรือถูกตัดเงินค่ำจ้ำง เป็นต้น 

 (3) การให้ข้อมูลที่ผิด (Misinformation) มักพบในรูปแบบของกำรกระจำยข่ำวหรือข้อมูลที่เป็น

เท็จหรือท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดที่อำจส่งผลต่อผลของกำรเลือกตั้งทั้งในแง่ของกำรไปใช้สิทธิและกำร

ลงคะแนนเลือกตั้ง เช่น ข้อมูลเรื่องหน่วยเลือกตั้ง วัน-เวลำ และรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งส่งผลให้พลำดโอกำส

ในกำรไปใช้สิทธิหรือมีควำมผิดพลำดในกำรลงคะแนนเสียง 

(4) การโกงด้วยบัตรเลือกตั้ง (Chain ballot / Chain Voting) 3 เป็นวิธีกำรที่รู้จักกันดีและมี

กระแสกำรเฝ้ำระวังต่อปัญหำของกำรซื้อเสียงแบบนี้อย่ำงแพร่หลำยนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1934 อันเป็นช่วงเวลำของ

กำรเติบโตในเทคโนโลยีด้ำนกำรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยนักกำรเมืองที่ท ำกำรทุจริต

จะน ำบัตรเลือกตั้งมำท ำเครื่องหมำยลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งมำท ำเครื่องหมำยลงคะแนนให้กับ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งแล้วมอบให้กับผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนอย่ำงลับๆ เพ่ือให้ผู้ใช้สิทธินั้นน ำบัตร

เลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไว้แล้วน ำเข้ำไปในคูหำเลือกตั้ง จำกนั้นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะน ำเอำบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลง

ในหีบบัตรและน ำเอำบัตรที่ได้มำจำกเจ้ำหน้ำที่ท้ิงไป  

ในกรณีของไทยนั้น มีกำรทุจริตโดยใช้บัตรเลือกตั้ง เรียกว่ำ  “ไพ่ไฟ” หมำยถึง รูปแบบกำรทุจริตกำร

เลือกตั้งโดยใช้ตั้งแต่บัตรลงคะแนนเสียงเลือกด้วยวิธีกำรทุจริต ด้วยกำรน ำบัตรผี หรือบัตรปลอมลงในกล่องใส่

บัตรเลือกตั้งเป็นจ ำนวนมำก ในช่วงจังหวะที่ไม่มีผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้งจึงมีเพียงคณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ดูแลและควบคุมกำรใช้สิทธิเลือกตั้งของประชำชน เป็นกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรทุจริต

ในลักษณะดังกล่ำวได้ง่ำย หรืออำศัยช่วงเวลำเปิดหีบเลือกตั้งแล้วใช้กลวิธีรีบน ำไพ่ไฟหย่อนในหีบให้เร็วที่สุด 

หรือใกล้เวลำปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนในกรณีที่นับคะแนนประจ ำหน่วยเลือกตั้งก็จะมีกำรน ำไพ่ไฟเข้ำมำ

นับคะแนนร่วมด้วย4  

(5) การเข้าถึงข้อมูลหรือแทรกแซงระบบของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิค (Tampering 

with electronic voting machines)  เป็นรูปแบบวิธีกำรโกงกำรเลือกตั้งที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในลักษณะ

                                                           
3 จรูญ สุภำพ, (2535),สารานุกรมรัฐศาสตร์(พิมพ์ครั้งที่ 5),(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนำพำนิช), หน้ำ 51 และ Douglas W. Jones, 

“Chain Voting”, Retrieved from URL http://vote.nist.gov/threats/papers/ChainVoting.pdf(15 March 2019). 
4 ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมใน โอฬำร ถิ่นบำงเตียว, “ไพ่ไฟ”,Retrieved from URL http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/

ไพ่ไฟ (21 มกรำคม 2562). 

http://www.thaipolitics/
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ต่ำง ๆ ที่มีวิธีกำรไม่ซับซ้อนมำกนักด้วยกำรใส่ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์หรือโปรแกรมบำงอย่ำงในเครื่อง

ลงคะแนน เพ่ือให้เกิดกำรควบคุมกำรค ำนวณค่ำผลรวมของคะแนนเสียง ตลอดจนจัดกำรระบบให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งสำมำรถลงคะแนนเลือกได้หลำยครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงำนของรัฐซึ่ง เป็นผู้จัดซื้อจะ

ไม่อนุญำตให้บุคคลทั่วไปเข้ำถึงข้อมูลของเครื่องลงคะแนนเนื่องจำกถือเป็นควำมลับของทำงรำชกำร  

ภาพที่ 11.1 แสดงเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์5  

 

(6)  การลงคะแนนหรือบันทึกคะแนนเสียงเลือกตั้งผิด (Misrecording of votes)  ส่วนใหญ่

เกิดขึ้นใน 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรกมักเกิดในประเทศที่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่ผู้พิกำรทำงสำยตำ เนื่องมำจำก

กระบวนกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอำจเปิดโอกำสให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ในฐำนะ “ผู้ให้กำรช่วยเหลือ (helper)” ใน

กำรลงคะแนนนั้น ด ำเนินกำรลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตำมเจตนำของผู้ใช้สิทธิ ส่วนอีกกรณีหนึ่ง นั่นคือ              

กำรสร้ำงให้เกิดควำมผิดพลำดทำงเทคนิค หรืออำจมีกำรใช้กลโกงเพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรลงคะแนนเสียง

แบบอิเลคทรอนิคส์เช่น กำรที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองหมำยเลขใดหมำยเลข

หนึ่งแต่กลับถูกบันทึกว่ำได้ลงคะแนนให้กับหมำยเลขอ่ืนๆ เป็นต้น   

นอกจำกรูปแบบและลักษณะของกำรทุจริตกำรเลือกตั้งดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว ยังมีประเด็นที่

ได้รับควำมสนใจในกำรศึกษำอีกประเด็นหนึ่งก็คือ “กำรแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม” ซึ่งควำมส ำคัญของ

กำรแบ่งเขตเลือกตั้งอยู่ที่ควำมต้องกำรที่จะท ำให้กำรเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

เกิดขึ้นแก่พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยเมื่อมีกำรแบ่งเขตกำรเลือกตั้งใหม่ก็ต้องมีขั้นตอนกำร

พิจำรณำเพื่อควำมเหมำะสมและเป็นเหตุเป็นผลทำงปกครอง   

                                                           
5 “Voting Machines”, Retrieved from URL http://truedemocracyparty.net/voting-machines (15 March 2019) และ 

“Voting Machines”, Retrieved from URL http://nyclovesnyc.blogspot.com/ 2013/ 09/ primary-election-retro-twist-mechan 
ical.html (15 March 2019). 

http://truedemocracyparty.net/voting-machines
http://nyclovesnyc.blogspot.com/2013/
http://nyclovesnyc.blogspot.com/2013/
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กล่องข้อความที่ 11.1  The Help America Vote Act6 

           The Help America Vote Act (Pub.L. 107–252) : HAVA  เป็นกฎหมำยของรัฐบำลกลำงที่
ประกำศใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม ค.ศ.2002 ซึ่งถูกร่ำงขึ้นมำภำยใต้บริบทของควำมขัดแย้งในช่วงของกำร
เลือกตั้งประธำนำธิปดีเมื่อปี ค.ศ.2000 โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรแก้ปัญหำของกำรใช้บัตรลงคะแนนแบบเจำะรู 
(Punch card) และเครื่องลงคะแนนแบบคันโยก (Lever) โดยได้สร้ำงกลไกที่ชื่อ “คณะกรรมกำรผู้ช่วย
ด ำเนินกำรเลือกตั้ง (the Election Assistance Commission)” เพ่ือร่วมด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเลือกตั้ง
ของรัฐบำลกลำง รวมทั้งสร้ำงมำตรฐำนในกำรจัดกำรเลือกตั้งระดับ มลรัฐด้วย 
 

กรณีกำรแบ่งเขตเลือกตั้ งที่ ไม่ เป็นธรรมซึ่ งถือเป็นประวัติศำสตร์กำรเมืองโลก ได้แก่  แกรรี่            

แมนเดอร์ริ่ง (Gerrymandering)   ซึ่งหนังสือพิมพ์ Boston Weekly Messenger ตีพิมพ์ในเดือนมีนำคม 

ค.ศ.1812 เพ่ือแสดงควำมเห็นต่อกำรเลือกตั้ งสมำชิกวุฒิ สภำในรัฐแมสชำซู เซส (Massachusetts) 

สหรัฐอเมริกำ เป็นกำรให้ควำมหมำยถึง กำรแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมอันมีเป้ำหมำยเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์

ให้แก่พรรคกำรเมืองและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกำ    ซึ่งเกี่ยวพันกับกำร

แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ (redistricting) อันเป็นกระบวนกำรก ำหนดเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำคองเกรส (congress) 

ทั้งสมำชิกวุฒิสภำและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  โดยทั้งสมำชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่ำงแข่งขัน

กันเพ่ือจะได้เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรควบคุมกลไกทำงกฎหมำยและทำงกำรเมืองในกำรแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดย

ชื่อเรียก “Gerrymandering” นั้นมำจำกกำรผสมค ำระหว่ำงชื่อของนำยเอลบริดจ์ แกรรี่ (Elbridge Gerry)  

ผู้ว่ำกำรรัฐแมสชำซูเซส กับสัตว์เลื้อยคลำนยุคดึกด ำบรรพ์ที่ชื่อซำลำแมนเดอร์ (Salamander) อันเนื่องมำจำก

ในทุกๆ 10 ปีจะมีกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรเพ่ือก ำหนด เขตเลือกตั้งตำมสัดส่วนในกำรจัดเพ่ือให้ได้จ ำนวน

ต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำกเขตเลือกตั้งในรัฐต่ำงๆ จ ำนวน 435 ต ำแหน่ง ซึ่งในแต่ละรัฐจะมีกำร

ขยำยหรือลดพ้ืนที่เขตเลือกตั้งในพื้นที่ของตนเองตำมจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตำมจ ำนวนประชำกรจริง  โดย

ที่ในแต่ละรัฐจะได้รับกำรประกันจ ำนวนที่นั่งหรือต ำแหน่งของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอย่ำงน้อย 1 ต ำแหน่ง   

ภำยใต้หลักทำงกฎหมำยที่กล่ำวมำ นำยแกรรี่ได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดเขต เลือกตั้งขึ้นใหม่

เพ่ือให้พรรค Democratic-Republican (พรรคเดโมแครตในปัจจุบัน) อันเป็นพรรคกำรเมืองที่ตนเองสังกัดได้

ประโยชน์จำกคะแนนนิยมในพ้ืนที่ที่พรรคกำรเมืองของตนมี ควำมได้เปรียบพรรคกำรเมืองโดยเฉพำะพรรค      

เฟเดอรัลลิสต์ (Federalist Party) ซึ่งเป็นคู่แข่งขัน โดยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของเขตเลือกตั้งที่ก ำหนดขึ้นนี้มี

                                                           
6 ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “The Help America Vote Act and Elections Reform: Overview and Issues ,”Retrieved from 

URL http://fpc.state.gov/documents/organization/155625.pdf (20 March 2021). 

http://fpc.state.gov/documents/organization/155625.pdf%20(20
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ลักษณะเหมือนตัวซำลำแมนเดอร์ มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ.1812 ซึ่งต่อมำถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ.1813 ภำยหลัง

ที่นำยแกรรี่พ่ำยแพ้กำรเลือกตั้งผู้ว่ำกำรรัฐในสมัยต่อมำ   

ภาพที่ 11.2 แสดงภาพการ์ตูนการเมือง“Gerrymandering”7 

 

 
 
ภาพที่ 11.3 แสดงการจ าลองภาพการอธิบายการแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีไม่เป็นธรรม8 
 

 
 

                                                           
7 “Gerrymandering in the United States: Crimes Against Geography?”,Retrieved from URL http://www. 

geocurrents.info/geopolitics/elections/gerrymandering-united-states-crimes-geography#ixzz3XuxvrSay (21 March 2021). 
8 “This is the best explanation of gerrymandering you will ever see”, Retrieved from URL http://www.washing 

tonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/03/01/this-is-the-best-explanation-of-gerrymandering-you-will-ever-see/?tid= sm_ 
fb(21 March 2021). 

http://www/
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11.2 การซื้อเสียง  
 

กำรซื้อเสียง (vote buying) เป็นหนึ่ งในกำรทุจริตหรือโกงกำรเลือกตั้ งนอกเหนือจำกที่ ได้              

กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น และยังถือว่ำเป็นประเด็นหรือวิธีกำรที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมทำงกำรเมือง

ด้วย โดยถือได้ว่ำเป็นประเด็นที่ได้รับควำมส ำคัญในฐำนะหนึ่งในปัญหำพฤติกรรมกำรเบี่ยงเบนในกำรเลือกตั้งที่

เป็นกำรฉ้อฉลและผิดกฎหมำยของสองฝ่ำย คือ ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เลือกรับอำมิสสินจ้ำงในลักษณะ

ต่ำงๆ และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องกำรได้คะแนนเสียงด้วยวิธีกำรที่ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง โดยกำรซื้อเสียงเป็น

ผลจำกวัฒนธรรมกำรเมืองแบบระบบอุปถัมภ์และระบบเศรษฐกิจแบบตลำด กำรซื้อเสียงเกิดจำกกำรที่ผู้ซื้อ

และผู้ขำยค ำนึงถึงผลตอบแทนจำกกำรแลกเปลี่ยนเฉพำะหน้ำ  เป็นหลัก 

ชิน ซู หวัง และ ชำล์ส ครูสแมน (Chin-Shou Wang and Charles Kurzman) ได้ท ำกำรศึกษำกำร 

ซื้อเสียงในกำรเลือกตั้งปี ค.ศ. 1993 ในประเทศไต้หวัน พบว่ำ กำรเลือกตั้งในประเทศไต้หวันนั้น  มีควำม

จ ำเป็นต้องใช้กำรซื้อเสียง โดยปัจจัยที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำร ซื้อเสียงมีอยู่ 5 ประกำร ได้แก่  กำรเลือก

ผู้จัดกำรกำรเลือกตั้งที่มีควำมสำมำรถ  กำรมีเงินจ ำนวนมำกพอ กำรมีหัวคะแนนที่เพียงพอและมีกำรจัดระบบ

ที่ดี กำรป้องกันกำรจ่ำยเงินซ้ ำ และกำรป้องกันไม่ให้ถูกฟ้องร้องด้วยกฎหมำย9 

สาระสังเขปนักคิดที่ 11.1 ประวัติและผลงานของ Frederic C. Schaffer10 

 

อย่ำงไรก็ดี  เฟรดริก แซฟเฟอร์ (Frederic C. Schaffer) ได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์พฤติกรรม            

กำรซื้อเสียงในประเทศก ำลังพัฒนำหลำยประเทศ เพ่ือวิเครำะห์แบบแผนของกำรซื้อเสียงของประเทศต่ำง ๆ 

                                                           
9 Chin-Shou Wang and Charles Kurzman,“Dilemmas of Electoral Clientelism: Taiwan, 1993” International  

Political Science  Review 28 (2),2007:225-245. 
10 “Frederic C. Schaffer”, Retrieved from URL http://polsci.umass.edu/profiles/schaffer_frederic_c(21 March 2021). 

Frederic C. Schaffer ศำสตรำจำรย์ทำงรัฐศำสตรแ์ห่งมหำวิทยำลัยแมตซำชูเสต เมือง
แอมเฮริ์ส (University of Massachusetts Amherst) มีควำมเช่ียวชำญในสำขำกำรเมือง
เปรียบเทียบ เน้นที่ กำรให้ควำมหมำยต่อประชำธิปไตย กำรเลือกตั้งและกำรบริหำรจัดกำร
กำรเลือกตั้ง  เขำเป็นหนึ่งในนักวิชำกำรที่มีผลงำนศึกษำประเด็นกำรซื้อเสยีงในประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ เอเซีย ตัวอย่ำงผลงำนของเขำ เช่น  Democracy in Translation: 
Understanding Politics in an Unfamiliar Culture (1998) และบทควำมตีพิมพ์ใน
วำรสำร International Political Science Review เป็นต้น
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เหล่ำนี้ โดยได้เลือกศึกษำจำกประเทศประชำธิปไตยเกิดใหม่ในแถบเอเชียแปซิฟิค และพบว่ำ ประเทศเหล่ำนี้ 

แม้จะมีพฤติกรรมกำรที่แตกต่ำงกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ กิจกรรมหรือพฤติกรรมกำรซื้อเสียงไม่สำมำรถถูก

มองได้ว่ำเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงเศรษฐกิจที่ถูกแทนค่ำด้วยรูปแบบของตัวเงิน หรือกำรตอบแทนทำง

เศรษฐกิจเฉพำะหน้ำที่เกิดมำจำกควำมเห็นแก่ตัว ควำมไม่ส ำนึก หรือควำมโง่ และกำรไม่ใส่ใจในนโยบำยของ

ชำติ แต่กำรขำยเสียงเป็นเรื่องของกำรตัดสินใจที่จะเลือก “สัญญำ” หรือกำร “ประมูล” ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี

ที่สุด ซึ่งผู้ที่จะได้คะแนนเสียงจำกผู้ลงคะแนน คือ “ผู้ที่ให้ค ำสัญญำและพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ำจะมีกำรปฏิบัติตำม

สัญญำที่ให้ไว้ และได้ประมูลเสียงไปในรำคำสัญญำที่สูงที่สุด” 

เช่นเดียวกับในประเทศฟิลิปปินส์ กำรซื้อเสียงไม่ใช่แค่กำรตกลงซื้อขำยทำงเศรษฐกิจ แต่มีควำม

เกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมและควำมยุติธรรม ที่ประชำชนจะได้รับจำกผู้ที่ตนลงคะแนนเสียงให้11  ในขณะที่

ประเทศไทยและไต้หวัน ประชำชนมองว่ำกำรขำยเสียงเป็นพิธีกรรมทำงสังคมแบบหนึ่ง โดยกำรให้ของขวัญ

เล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องที่จ ำเป็นต้องกระท ำเพ่ือกำรแสดงควำมเคำรพ กำรแสดงควำมสุภำพ และกำรนับถือ

ผู้รับ12  เป็นต้น  

กล่องข้อความที่ 11.2 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด13 

ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หมำยถึง ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในกำรประชุมครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2561 จึงออกระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งไว้เพ่ือบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำซึ่งก็คือวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2561 
เป็นต้นมำ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำเป็นกำรทั่วไปแต่
ละครั้ง  โดยผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเข้ำมำแทนที่กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดในอดีตที่ได้ถูกยกเลิกไป เนื่องจำกได้รับข้อวิจำรณ์ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกับฝ่ำยกำรเมืองโดยเฉพำะ
ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรปฏิบัติติหน้ำที่  
 

                                                           
11Rainier Ibana, (1996), “Epilogue: Ordinary People in Everyday Life.” In Myrna J. Alejo, Maria Elena P. Rivera, and 

Noel Inocencio P. Valencia. [De]scribing Elections: A Study of Electionsin the Lifeworld of San Isidro,Quezon City: 
Institute for Popular Democracy. 

12 Shelly Elizabeth Rigger, (1994), Machine Politics in the New Taiwan: Institutional Reform and Electoral 
Strategy in the Republic of China on Taiwan. Ph.D.  Dissertation, Harvard University. 

13 ฉัตรชัย ศรีเมืองกำญจนำ, ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งคือใคร ท ำหน้ำที่อะไร“? .”สืบคน้จำก  https:// library2.parliament. go.th/ 
ebook/content-issue/2561/hi2561-041.pdf (20 มิถุนำยน 2563). 
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ในปัจจุบันถือได้ว่ำกำรศึกษำเรื่องซื้อเสียงในกำรเลือกตั้งของไทยยังคงมีควำมร่วมสมัยในฐำนะ

ประเด็นที่ได้รับควำมสนใจแวดวงกำรศึกษำทำงรัฐศำสตร์ของไทยมำนำนและถูกมองว่ำเป็นวิธีกำรที่มีอิทธิพล

มำกกว่ำกลวิธีอ่ืนๆ เช่น กำรใช้อิทธิพลบังคับ เป็นต้น  ปัจจุบันกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเลือกตั้งของไทยตำม

แนวคิดทฤษฎีกระแสหลักมุ่งเน้นปัญหำกำรซื้อเสียงในฐำนะท่ีเป็นพฤติกรรมฉ้อฉลและผิดกฎหมำยระหว่ำงสอง

ฝ่ำยคือ ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เลือกรับอำมิสสินจ้ำงในลักษณะต่ำงๆ กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ต้องกำรได้

คะแนนเสียง 

แนวทำงอธิบำยเช่นนี้ส่งผลให้ผลกำรเลือกตั้งถูกตั้งค ำถำมหลำยประเด็น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องข้อ

สงสัยในควำมชอบธรรมของกำรเลือกตั้งซึ่งมีจำกกำรซื้อเสียง ข้อถกเถียงนี้น ำมำสู่กำรไม่ยอมรับในควำมชอบ

ธรรมของผู้บริหำรประเทศ และน ำไปสู่กิจกรรมทำงกำรเมืองที่บำนปลำยจนกลำยเป็นควำมขัดแย้ง ตลอดจน

ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองดังปรำกฎในช่วงปี พ.ศ.2548-2553  ซึ่งกำรศึกษำเรื่องกำรซื้อเสียงในกำรเมืองไทย

นั้น นอกจำกจะเผยให้เห็นถึงกระบวนกำรของกำรระดมคะแนนเสียงในกำรแข่งขันเลือกตั้งของกำรเมืองไทย 

แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงอุดมกำรณ์ ควำมเชื่อและวิถีทำงกำรเมืองของประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14 จนน ำไปสู่

กำรสร้ำงทฤษฎี “โง่-จน-เจ็บ” ที่มักถูกน ำมำใช้เพ่ืออธิบำยภำวะด้อยพัฒนำของชำวชนบทไทย และจุดเริ่มต้น

ของกำรซื้อสิทธิขำยเสียงมำตลอดหลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำ15  

ที่มำของกำรศึกษำปัญหำกำรซื้อเสียงเลือกตั้งเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลำยทศวรรษ พ.ศ.2520 – 

2530 อันเป็นช่วงเวลำหลังจำกกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ได้ด ำเนินกำรมำแล้วตั้งแต่ต้น

ทศวรรษ พ.ศ.2500  ตลอดจนมีกำรผ่อนปรนทำงกำรเมืองภำยหลังยุคเผด็จกำรอ ำนำจนิยมซึ่ งทหำร ในฐำนะ

ตัวแสดงที่มีควำมส ำคัญได้ลดบทบำททำงกำรเมืองในช่วงระยะเวลำหนึ่ง 

 จุดสังเกตที่น่ำสนใจของกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเลือกตั้งในกระแสหลักนี้คือ ได้มีกำรน ำแนวคิดเรื่อง

วัฒนธรรมกำรเมืองเข้ำมำผสมผสำนกับปัจจัยเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กล่ำวคือ น ำระบบอุปถัมภ์ซึ่ง

เป็นวัฒนธรรมไทยมำอธิบำยรวมกับกำรขยำยตัวของระบบทุนนิยม เกิดค ำอธิบำยว่ำ กำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจได้สร้ำงนำยทุนท้องถิ่นขึ้นมำในเขตหัวเมืองที่เป็นผู้ครอบครองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ ซึ่งมักเป็น

                                                           
14 ศุทธิกำนต ์มีจั่น,(2556),รายงานวิจัย เรื่อง การซื้อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวดัมหาสารคาม, 

(มหำสำรคำม : วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม, หน้ำ 2.  
15 ปิ่นแกว้ เหลืองอร่ำมศรี และคณะ,(2553),รายงานวิจัยเรื่อง  พัฒนาการจติส านึกและขบวนการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงใน

จังหวัดเชียงใหม่.(เชียงใหม่ : ภำควิชำสงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่),หน้ำ 2 และ ดูรำยละเอียดใน
ประเด็นนี้เพิ่มเติมได้ใน ประจักษ์ ก้องกรีติ,“นิทำนสอนใจว่ำด้วยควำมโง่จน เจบ็ ของผู้เลือกตั้งชนบท : มำยำคติและอคติของนักรัฐศำสตร์ไทย”,
สืบค้นจำก http://www.polsci.chula.ac.th/jakkrit/anthro/Rural_ Sociology_files /The% 20Tale %  20 of% 20 Ignorance %  20  
Suffer%20and%20Poor.pdf (20 มถินุำยน 2563). 

http://www.polsci.chula.ac.th/jakkrit/anthro/Rural_%20Sociology_files%20/The%25%2020Tale
http://www.polsci.chula.ac.th/jakkrit/anthro/Rural_%20Sociology_files%20/The%25%2020Tale
http://www.polsci.chula.ac.th/jakkrit/anthro/Rural_%20Sociology_files%20/The%25%2020Tale
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คนจีนหรือเป็นพ่อค้ำคนกลำงที่มีทุนในกำรซื้อสินค้ำเกษตรจำกประชำชน   นำยทุนท้องถิ่นที่เกิดใหม่เหล่ำนี้ 

ประสบควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมต่ออิทธิพลของตนเองเข้ำกับข้ำรำชกำรท้องถิ่น นำยทุนท้องถิ่นจึงเป็นบุคคลที่

คนในท้องที่ต้องมำพ่ึงพำขอควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ อยู่เสมอ พวกเขำจึงได้รับกำรสถำปนำให้เป็นผู้มีอิทธิพล 

และกลำยเป็น “นำย” คือ มีส่วนในกำรตัดสินใจของประชำชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง พวกเขำจึงกลำยเป็น

กลุ่มเป้ำหมำยที่นักกำรเมืองซึ่งต้องกำรคะแนนเสียงในเขตหัวเมือง หรือต้องกำรสนับสนุนนักกำรเมืองเข้ำมำ

ประสำนผลประโยชน์  

เมื่อเป็นเช่นนี้นำยทุนท้องถิ่นและนักกำรเมืองจึงมักประสำนผลประโยชน์กันน ำไปสู่กำรเกิดศูนย์กลำง

ของทุนนิยมต่ำงจังหวัดที่มีอิทธิพล ซึ่งได้มีกำรอธิบำยว่ำ กลุ่มทุนหัวเมืองพวกนี้ได้เชื่อมโยงกับส่วนกลำง หรือ

อำจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเสียเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อนักกำรเมืองสำมำรถ

ประสบควำมส ำเร็จในกำรเป็นรัฐมนตรี พวกเขำจะสำมำรถก ำหนดกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกรของรัฐไปให้กับ

พวกพ้องและเครือญำติ รวมทั้งนำยทุนท้องถิ่นบำงแห่งที่ผู้มีอิทธิพลสำมำรถเข้ำไปแสวงหำผลประโยชน์ได้หรือ

อำจมีกำรปกป้องธุรกิจผิดกฎหมำย เช่น กำรลักลอบค้ำของเถื่อน กำรหลีกเลี่ยงภำษี กำรตัดไม้ กำรยึดที่ดิน 

และกำรพนัน เป็นต้น16  

 อย่ำงไรก็ดี กำรตีควำมถึงเหตุผลและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรขำยเสียงในสังคมกำรเมืองของไทยนั้น แบ่ง

ออกได้เป็น 2 กระแสแนวกำรอธิบำยหลักๆ กล่ำวคือ  

 (1) การศึกษาปัญหาเรื่องการซื้อเสียงในแนวทางกระแสหลัก  

เป็นกำรท ำวิจัยหรือกำรศึกษำที่เน้นว่ำผู้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคมต่ ำ มีแนวโน้มที่จะยินยอม

กระท ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้งได้ง่ำยกว่ำคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำ ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่ำงมำกจำก

ผลงำนเรื่อง “สองนครำประชำธิปไตย” ของ อเนก  เหล่ำธรรมทัศน์17 ที่ชี้ว่ำประเทศไทยมีประชำธิปไตยสอง

รูปแบบ โดยมีพ้ืนฐำนมำจำกควำมแตกต่ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของชนชั้นกลำงในเมืองและชำวชนบท โดย

คนชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบกำรรำยย่อยนั้น มักจะเห็นว่ำประชำธิปไตยเป็นเรื่องของ

ผู้น้อยหรือลูกน้องที่ใช้ในกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือกำรเชื่อมโยงตนเอง (ในฐำนะผู้น้อย) เข้ำกับผู้มีฐำนะทำง

เศรษฐกิจและสังคมดีกว่ำ (ในฐำนะผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์) กำรเลือกตั้งของชำวชนบทจึงขึ้นอยู่กับบุญคุณของ

                                                           
16 ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ผำสุก พงษ์ไพจิตร, (2537), คอรัปชั่นกับประชาธปิไตยไทย,(กรงุเทพฯ: ศูนย์

ศึกษำเศรษฐศำสตร์กำรเมือง คณะเศรษฐศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั) และ ผำสุก พงษ์ไพจิตรและคริส เบเคอร์, (2546),เศรษฐกิจการเมือง
ไทยสมัยกรุงเทพฯ,(เชียงใหม่:Silkworm Books). 

17 อเนก  เหล่ำธรรมทัศน์, (2538),สองนัคราประชาธิปไตย,(กรุงเทพฯ:ส ำนักพิมพ์มติชน). 
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ผู้สมัครที่มีต่อตนเองและครอบครัวหรือพวกพ้องในอดีต รวมถึงควำมคำดหวังที่จะได้ผลประโยชน์ทั้งเฉพำะ

หน้ำและผลประโยชน์ในอนำคต   

ในขณะที่ชนชั้นกลำงที่อยู่ในเมือง มีมำตรฐำนที่แตกต่ำงจำกคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมอง

คุณภำพของนักกำรเมืองและรัฐบำลด้วยอุดมกำรณ์และคุณธรรม มีกำรลงคะแนนเสียงด้วยวิจำรณญำณทำง

กำรเมือง โดยไม่ค ำนึงถึงหนี้บุญคุณ หรืออำมิสสินจ้ำงใดๆ ซึ่งชนชั้นกลำงในเมืองได้วิพำกษ์วิจำรณ์คุณภำพของ

นักกำรเมืองส่วนใหญ่ที่ได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนในชนบท และพยำยำมล้มรัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้งของคนในชนบท โดยมองว่ำผู้ที่มำจำกกำรเลือกตั้งในชนบทนั้นมำจำกกำรซื้อเสียง  

ด้วยเหตุนี้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงอุดมกำรณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เลือกรัฐบำลเข้ำมำบริหำร

ประเทศกับคนส่วนน้อยในสังคมที่เป็นฐำนนโยบำยซึ่งมีบทบำทเป็นผู้ล้มหรือถอดถอนรัฐบำลที่ไม่มีควำมชอบ

ธรรม โดยควำมแตกต่ำงในแนวคิดทำงกำรเมืองของคนสองกลุ่มนี้เกิดจำกควำมไม่สมดุลในกำรพัฒนำที่ได้สร้ำง

รัฐรวมศูนย์ ผูกขำดอ ำนำจปกครอง จนท ำให้คนในชนบทเกิดควำมอ่อนแอ ไม่ตื่นตัวต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำร

เมือง จึงพำกันเรียกร้องเงิน  ควำมช่วยเหลือ และควำมอุปถัมภ์จำกรัฐหรือนักกำรเมืองในลักษณะต่ำงๆ พร้อม

กับกำรซ้ ำเติมด้วยควำมยำกจน ขำดแคลน และไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ อันเป็นต้นเหตุส ำคัญหรือที่มำของ

กำรขำยเสียง 

 (2) การศึกษาปัญหาเรื่องการซื้อเสียงในแนวทางกระแสรอง18 

มองกำรศึกษำปัญหำเรื่องกำรซื้อเสียงและกำรเลือกตั้งในแนวทำงกระแสหลักว่ำ ได้กลำยเป็น             

วำทกรรมทำงกำรเมืองที่ส่งผลต่อกำรแสดงคุณค่ำทำงกำรเมือง ที่ท ำให้กำรทุจริตในกำรเลือกตั้งถูกมองว่ำเป็น

ต้นตอของปัญหำทั้ งหมดของกำรเมืองไทย จนละเลยปั ญหำอ่ืนๆ ที่มีควำมส ำคัญ ดังเช่น แอนดรู             

วอล์คเกอร์ (Andrew Walker) นักวิชำกำรชำวออสเตรเลียที่ให้ควำมสนใจในกำรศึกษำกำรเมืองและกำร

เปลี่ยนแปลงเชิงสังคมวิทยำในชนบทของไทย ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยแบบฝังตัวอยู่ในท้องถิ่นทำงภำคเหนือแห่ง

หนึ่ง พบว่ำพฤติกรรมกำรเลือกตั้งของคนในชนบทไม่ใช่เรื่องอำมิสสินจ้ำง แต่เป็นกำรสร้ำงค ำสัญญำระหว่ำง

ประชำชนกับผู้แทนของเขำ นั่นคือ สิ่งที่เรียกว่ำ “ธรรมนูญแห่งชนบท” ในฐำนะสัญญำประชำคมระหว่ำงผู้

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและนักกำรเมือง ได้กลำยเป็นปัจจัยที่ท ำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเลือกผู้แทนรำษฎร

                                                           
18 ตัวอย่ำงงำนในกลุ่มนี้ ได้แก่ แอนดรู วอล์คเกอร์ (เขียน) จักรกริช สังขมณี (แปล) , “ธรรมนูญแห่งชนบท” และวิลเลียม คัลลำฮำน 

(เขียน) ดำริน อินทร์เหมือน (แปล) ,“วำทกรรมเร่ืองกำรซ้ือเสียงและกำรปฏิรูปกำรเมืองในประเทศไทย” ใน ประจักษ์ ก้องกีรติ (บรรณำธิกำร), 
(2555).การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง:วาทกรรม อ านาจ และพลวัตชนบทไทย,(กรุงเทพฯ : ฟ้ำเดียวกัน). 
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ของตน ซึ่งแนวคิดธรรมนูญแห่งชนบทนี้ ได้ท ำลำยฐำนควำมคิดที่มองว่ำคนชนบทจะเลือกตั้งตำมจ ำนวนเงินที่

ตนเองได้รับจำกกำรขำยเสียง  

สาระสังเขปนักคิดที่ 11.2 ประวัติและผลงานของ William A. Callahan19    

               

ทั้งนี้ “ธรรมนูญแห่งชนบท” ในแง่มุมนี้ คือ ข้อตกลงระหว่ำงชำวนำกับรัฐ  โดยชำวนำต้องกำรมอง

นโยบำยในฐำนะที่จะต้องเชื่อมโยงระหว่ำงตนเองกับรัฐ ผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นผู้ใช้อ ำนำจรัฐในส่วนกลำง ต้องมี

ควำมสัมพันธ์กับท้องถิ่นเพ่ือประสำนผลประโยชน์ระหว่ำงชำวนำกับรัฐ นโยบำยของรัฐต้องเกิดประโยชน์กับ

ตน นอกจำกนี้ผู้แทนรำษฎรจะต้องมีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมชอบธรรม ชำวบ้ำนให้

ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใสและควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน และภำยใต้กรอบ “ธรรมนูญแห่งชนบท” นี้ 

จึงกลำยเป็นบรรทัดฐำนของกำรจัดกำรทำงสังคมที่เป็นช่องทำงในกำรตัดสินใจของชำวบ้ำนว่ำจะเลือกใครเป็น

ผู้แทนของตน 

เช่นเดียวกันกับงำนของ วิลเลียม คัลลำฮำน (William Callahan) ที่ให้ควำมเห็นว่ำ กำรศึกษำเรื่อง

กำรซื้อเสียงในประเทศไทยอยู่ที่กำรจัดวำงพ้ืนที่ให้เป็นกำรละเมิดกฎหมำย กำรไม่ยึดถือในหลักธรรมำภิบำล

และกำรไม่สนับสนุนคนดีมีควำมสำมำรถ โดยนัยนี้กำรซื้อเสียงจึงถูกวำงโครงเรื่องให้เป็น คู่ตรงข้ำมกับควำมดี

หรือคุณธรรมต่ำง ๆ เช่น คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรเลือกผู้น ำตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 

บทบำทของภำคประชำสังคม และกำรมีผู้น ำที่ดีหรือมีควำมรู้  

ในแง่นี้วิเครำะห์ได้ว่ำ กำรซื้อเสียงกลำยมำเป็นตัวสร้ำงภำพเกี่ยวกับควำมเข้ำใจเรื่องประชำธิปไตย

และกำรเมืองไทยอย่ำงแคบเท่ำนั้น  ทั้งยังมองกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงเป็นวำทกรรมทำงกำรเมืองแบบหนึ่งที่

                                                           
19 ดูประวัติและผลงำนเพิ่มเติมได้ที่ http://williamacallahan.com 

ศำสตรำจำรย์ทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศและจีนศกึษำ ที่มหำวิทยำลัย
แมนเชสเตอร์ (University of Manchester) สหรำชอำณำจักร ซึ่งก่อนหน้ำนี้
เขำเคยสอนท่ีมหำวิทยำลัยรังสติ ประเทศไทย  โดยมีผลงำนกำรศึกษำเกี่ยวกับ
กำรซื้อเสียงและกำรปฎิรปูกำรเมืองในทศวรรษ พ.ศ. 2540  ตัวอย่ำงผลงำน
ของเขำ เช่น Cultural Governance and Resistance in Pacific Asia 
(2006) ทั้งยังมีบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก อำทิ 
International Organization, International Studies Quarterly และ the 
Journal of Strategic Studies.

William A. Callahan



 
 

181 

ต ำหนิกำรเลือกตั้ง ซึ่งนักปฏิรูปกำรเมืองและชนชั้นกลำงในเมืองหลวงมักมองว่ำกำรซื้อเสียงเป็นเรื่องของ

นักกำรเมืองเลวที่คู่กับชำวบ้ำนเห็นแก่ได้ โดยวำทกรรมกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง

ข้ำรำชกำรกับนักธุรกิจในเมือง เพ่ือสร้ำงระบบกำรเมืองมืออำชีพที่สะอำด กำรปฏิรูปกำรเมืองไทยที่ผ่ำนมำจึง

ไม่ใช่กำรขยำยฐำนเสียงให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองแต่เป็นกำรหำคนดีมีควำมสำมำรถ  ดังที่ปรำกฏ

ชัดเจนในเนื้อหำของกำรปฏิรูปกำรเมืองผ่ำนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ได้สร้ำงกลไก

และเครื่องมือควบคุมระบบกำรเลือกตั้ง ตลอดจนป้องกันกำรทุจริตจำกนักกำรเมืองในฐำนะตัวอันตรำยของ

ระบบกำรเมือง  เขำมองเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับกำรทุจริตในวงกำรรำชกำรและให้ควำมส ำคัญ

กับกระจำยทรัพยำกรลงสู่พ้ืนที่ชนบทอย่ำงสม่ ำเสมอและเท่ำเทียมยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นกำรแก้ไขเชิงโครงสร้ำง อัน

เป็นต้นตอทีส่ ำคัญของปัญหำประชำธิปไตยในประเทศไทย 

11.3 องค์กรจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้ง   
 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (Electoral Commission) ในประเทศต่ำงๆ  ถือว่ำเป็นองค์กรที่มี

ควำมส ำคัญโดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมและกำรบริหำรจัดกำรเลือกตั้ง ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในแต่ละประเทศจะมีมำกน้อยแตกต่ำงกันออกไป  อำทิ ในประเทศ

อินเดียและออสเตรเลียก ำหนดให้มีอ ำนำจบริหำรจัดกำรเฉพำะกำรเลือกตั้งระดับชำติ ในขณะที่สหรัฐอเมริกำมี

บทบำทเฉพำะกำรก ำกับดูแลกำรใช้เงินในกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดี ส่วนประเทศญี่ปุ่นก ำหนดให้มี

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสำมคณะที่เป็นอิสระต่อกัน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำและคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่

รับผิดชอบกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น20  

  ในกรณีของไทยนั้น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) มีฐำนะเป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ เหตุผลประกำรหนึ่งของกำรจัดตั้งองค์กรดังกล่ำวก็เพ่ือแก้ปัญหำ

ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)21 รวมไปถึงกำรขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำร

เลือกตั้งอันเนื่องมำจำกกำรท ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยที่ด ำเนินงำนมำตั้งแต่

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2476 ซึ่งแนวควำมคิดในกำร

                                                           
20 วิสุทธิ ์โพธิแท่น,(2550),แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย, (นนทบุรี: สถำบันพระปกเกล้ำ),หนำ้ 59. 
21 เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยอำจมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งหรือสังกัดพรรคกำรเมืองจึงอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่แก่ข้ำรำชกำร เพรำะรัฐมนตรีในฐำนะผู้บังคับบัญชำเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรเลือกตั้งซ่ึงอำจน ำไปสู่ควำมขัดกันของผลประโย ชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประพันธ์ นัยโกวิท, (2552) , “คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง” ใน สารานุกรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,(นนทบุรี : วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ), หน้ำ 15-16. 
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จัดตั้งองค์กรเข้ำมำท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรเลือกตั้งได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำงมำกภำยหลังเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 

พ.ศ. 2516 อันเนื่องมำจำกกำรพัฒนำทำงกำรศึกษำและเศรษฐกิจ รวมทั้งกระแสต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิขำยเสียง 

ดังตำรำงที่ 11.1 อย่ำงไรก็ดี ได้มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำควำมส ำเร็จขององค์กรตรวจสอบกำรเลือกตั้งก่อนกำร     

ปฏิรูปกำรเมือง โดยเฉพำะองค์กรกลำงที่แม้จะมีขีดจ ำกัดภำยใต้รัฐธรรมนูญและกลไกของรัฐ แต่กลับสำมำรถ

ท ำหน้ำที่ร่วมมือกับสื่อมวลชนในกำรท ำหน้ำที่เชื่อมโยงและเสริมพลังให้แก่ภำคประชำชน (concerned 

citizen) ทั้งในกำรรณรงค์ให้ประชำชนมีควำมตื่นตัวและเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้ง  

มำกกว่ำกำรมุ่งเน้นจับตำกำรกระท ำผิดของผู้สมัคร22 

ตารางท่ี 11.1 แสดงพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งของไทย23 

ช่วงเวลา ชื่อกลุม่หรือองค์กร แนวความคิดและเป้าหมายในการจัดต้ัง 

พ.ศ. 2519 คณะกรรมกำรควบคุม         
กำรเลือกตั้ง 

จัดตั้งขึ้นในรัฐบำล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมช จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ด ำเนินกำรควบคุม
กำรเลือกตั้ง เมื่อวันท่ี 4 เมษำยน 2519 ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

คณะกรรมกำรสังเกตกำรณ์
กำรเลือกตั้ง 

จัดตั้งโดยศูนย์กลำงนิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทย (สนนท.) เพื่อสังเกตกำรณ์
ควำมเรียบร้อยในกำรเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2529 กลุ่มอำสำประชำมต ิ จัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินกำรในกำรเลือกตั้งทั่วไปใน ปี พ.ศ.2519 โดยมีพลเอก
สำยหยุด เกิดผล เป็นประธำนด ำเนินงำนในกำรสังเกตกำรณ์กำรเลือกตั้งในปี
นั้นและในอีกหลำยปีต่อมำ และถือว่ำเป็นที่มำของกำรจัดตั้งองค์กรกลำงใน
เวลำต่อมำ 

พ.ศ. 2535 องค์กรกลำง รัฐบำลนำยอำนันท์ ปันยำรชุน ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งขึ้นโดยมีนำยเกษม สุวรรณกุล 
เป็นประธำน ท ำหน้ำที่สอดส่องดูแลกำรเลือกตั้งซึ่งมีผลส ำเร็จระดับหนึ่งและ
ได้มีกำรด ำเนินกำรในกำรเลือกตั้งครั้งต่อมำ 

พ.ศ. 2540  คณะกรรมกำร                  
กำรเลือกตั้ง 

จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง พ.ศ.2541 ตำมข้อเสนอแนวทำงปฏิรูปกำรเมืองของคณะกรรมกำร
พัฒนำประชำธิปไตย ที่มีนำยแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธำน ซึ่งเป็นได้
จัดท ำร่ำงรัฐธรรมนูญตำมกรอบแนวคิดและหลักกำรที่ประมวลจำกสภำพ
ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรเลือกตั้งก่อนปี พ.ศ.2540 

พ.ศ. 2556 We Watch เป็นเครือข่ำยประชำชนโดยควำมร่วมมือของเหล่ำอำสำสมัครจำกหลำกหลำย
อำชีพ ภำยใต้ค่ำนิยมของเครือข่ำยที่ว่ำ “ทุกคนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้” 
และ “ทุกคนจับตำ” โดยมีพันธกิจหลักในกำรเปิดพื้นที่กำรมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองและผลักดันให้เกิดกำรเลือกตั้งที่เป็นอิสระและยุติธรรม นอกจำกนี้ยัง

                                                           
22 ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมที่ William Callahan, (2017), Pollwatching, Elections and Civil Society in Southeast Asia, 

(Abingdon, Oxon: Routledge). 
23 เร่ืองเดียวกัน อำ้งแล้ว หน้ำ 16-17 และ “We Watch Thailand” สืบค้นจำก https://wewatchthailand.org/ (25 พฤษภำคม 

2562). 
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เน้นกำรส่งเสริมบทบำทและขยำยอำสำสมัครทำงกำรเมืองเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรผลักดันกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่เป็นประชำธิปไตย ตลอดจน
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดตำมทำงกำรเมืองและกิจกรรมของ
เครือข่ำย 

 

กล่องข้อความท่ี 11.3 Poll Watcher24 

             “Poll Watcher ” หมำยถึง กำรสังเกตกำรณ์ที่หน่วยเลือกตั้งในวันลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนน
เพ่ือเป็นกำรจับตำดูในกำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่ท ำหน้ำที่นี้ จะมำจำกพรรคกำรเมืองแต่ละพรรคที่ได้ส่ง
ตัวแทนเข้ำไปอย่ำงน้อย 2 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งบุคคลเหล่ำนี้ยังท ำหน้ำที่คัดค้ำนในกรณีที่เห็นว่ำ ผู้ออก
เสียงเลือกตั้งไม่มีคุณสมบัติในกำรลงคะแนน  
 

ทั้งนี้ ภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ ำนำจ

ครอบคลุมไปถึงกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ส ำคัญของกำรจัด

ให้มีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็เพ่ือให้กำรควบคุมและบริหำรจัดกำรเลือกตั้งเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตยและเพ่ือแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ อันเกิดจำกกำรเลือกตั้งเพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไป

อย่ำงโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม ซ่ึงอ ำนำจหน้ำที่หลักแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน 25 ได้แก่  

(1) กำรควบคุมและด ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้ง ทั้งกำรเลือกตั้งและสรรหำสมำชิกวุฒิสภำ 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น รวมทั้งกำรออกเสียงประชำมติ 

(2) กำรสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขำด สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมำชิกรัฐสภำที่ท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง 

(3) กำรออกระเบียบ ค ำสั่ง ข้อก ำหนดที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
(4) สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมือง ให้ควำมรู้และกำรศึกษำแก่ประชำชนเกี่ ยวกับ

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
 

กล่ำวโดยสรุป กำรเลือกตั้งที่อิสระและเที่ยงธรรม (free and fair election) เป็นสิ่งที่ส ำคัญและมี
ควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรแข่งขันในกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่ไม่เพียงแต่โดยเฉพำะในประเทศประชำธิปไตย
เท่ำนั้น แต่ยังได้รับควำมส ำคัญในประเทศที่ไม่ใช่ประชำธิปไตยแต่มีกระบวนกำรเลือกตั้งเพ่ือรองรับหรือเปิด
โอกำสให้มีกำรแข่งขันภำยใต้ขอบเขตของกติกำแห่งรัฐนั้น ๆ นอกจำกนี้แล้วยังถือได้ว่ำกำรเลือกตั้งบทบำทใน
กำรยุติข้อขัดแย้งหรือเป็นกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเมืองอย่ำงสันติ ซึ่งสิ่ งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ำย

                                                           
24 สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์, (2548),การเมืองอเมริกา (พิมพ์ครั้งที่ 6),(กรุงเทพฯ : เสมำธรรม),หน้ำ 284. 
25 ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมที่ http://www.ect.go.th/newweb/th/ect/ 
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เคำรพและปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกติกำ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ อันจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทำงกำรเมืองอย่ำง
กว้ำงขวำงและลึกซึ้งอีกด้วย 26  
 

ค าถามท้ายบทที่ 11 

        (1) ให้สรุปรูปแบบและอธิบำยถึงลักษณะกำรทุจริตเลือกตั้งมำโดยสังเขป 
        (2) ให้อธิบำยถึงแนวกำรอธิบำยเรื่องกำรซื้อเสียงของไทย ที่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงแนวทำงกระแส
หลักและแนวทำงกระแสรอง 
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วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเข้าใจถึงรูปแบบและแนวทางการเกิดกลุ่มย่อยในพรรคการเมือง 

(2) เพ่ือเข้าใจถึงบทบาทและอิทธิพลของกลุ่มย่อยที่มีต่อพรรคการเมืองและรัฐบาล 

 

บทที่ 12  

กลุ่มย่อยในพรรคการเมือง 

  

ในบทนี้เริ่มต้นอธิบายถึงความหมายและประเภทของกลุ่มย่อยในพรรคการเมือง โดยชี้ให้เห็นถึง

ลักษณะของการจัดองค์กรแต่ละประเภท ในส่วนที่สองเป็นการน าเสนอตัวอย่างการเกิดขึ้นของกลุ่มย่อยใน

พรรคการเมืองต่างประเทศ ในกรณีของออสเตรเลีย ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่นและ

อินเดีย ส่วนที่สามเป็นการน าเสนอค าอธิบายกลุ่มย่อยและความแตกแยกของพรรคการเมืองไทย โดยเฉพาะ

สาเหตุที่น าไปสู่การเกิดกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองไทย การน าเสนอตัวอย่างกลุ่มย่อยในพรรคไทยรักไทย

และพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่มีบทบาทและถือเป็นตัวอย่างที่ส าคัญในการศึกษาการเมืองไทย 

นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงลักษณะของรัฐบาลที่มีพรรคร่วมมากที่สุด ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการแข่งขัน

ของพรรคการเมืองไทยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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12.1 ความหมายและประเภทของกลุ่มย่อยในพรรคการเมือง   
 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป มักจะมีปรากฏการณ์การรวมตัวของประชาชนเป็น  “กลุ่ม

เฉพาะ” หรือ “กลุ่มการเมือง” เพ่ือด าเนินการทางการเมือง เช่น การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่

ประชาชนเดือดร้อนหรือเรียกร้องการมีบทบาทส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ ซึ่งกลุ่มการเมืองที่

เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในเฉพาะหมู่ประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ในประเทศที่มีพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่มี

บทบาทส าคัญ อย่างในประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา มักจะมีกลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองที่มี

บทบาทต่อระบบการเมืองอย่างมาก1 

ในด้านนิยามของ “กลุ่มย่อยในพรรคการเมือง (faction)” นั้น เดนนิส ซี เบลเลอร์ และ แฟรงค์ พี         

เบลโลนี (Dennis C. Beller and Frank P. Belloni) 2 ให้ความหมายถึง กลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

กลุ่มอ่ืนๆ อีกที และเป็นกลุ่มทางการเมืองที่แข่งขันกับกลุ่มคู่แข่งอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในเชิงอ านาจภายใน

พรรคการเมืองที่กลุ่มย่อยนั้นด ารงอยู่ 

กลุ่มย่อยอาจจ าแนกได้ตามลักษณะของการจัดองค์กรไว้ 3 ประเภท3 ได้แก่  

 (1) กลุ่มย่อยภายในพรรคการเมืองที่เป็น “กลุ่ม” หรือ “กลุ่มโน้มเอียง” (factional cliques or 

tendencies) เป็นกลุ่มที่ก่อร่างข้ึนจากบุคคลที่มีจุดร่วมบางอย่างร่วมกัน อาทิ อุดมการณ์ นโยบาย และอ่ืนๆ โดย

ที่การรวมกลุ่มขึ้นนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มแต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มย่อยประเภทนี้อาจ

ถูกเรียกว่า “ฝ่าย/ฝั่ง (wings)” ของพรรคการเมือง กลุ่มความคิดเห็นหรือกลุ่มโน้มเอียง หรือกลุ่มย่อยที่ไม่เป็น

ทางการ กลุ่มย่อยประเภทนี้มักปรากฏในช่วงที่มีประเด็นปัญหาหนึ่งหรือในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกของ

กลุ่มย่อยประเภทนี้มักมีจ านวนไม่แน่นอนและมีความคงทนของกลุ่มในระยะสั้น 

 ในด้านความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยกับกลุ่มโน้มเอียงนั้น ริชาร์ด โรส (Richard Rose) 4 ศาสตราจารย์

ด้านรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้อธิบายว่า กลุ่มย่อยนั้นเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาภายในพรรคการเมืองเพ่ือการแข่งขัน
                                                           

1 เชาวน์วัศ เสนพงศ์,(2549),การเมืองไทยยุคปัจจุบัน : ปญัหาการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย (PS 210), (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง),หน้า 36. 

2 Dennis C. Beller and Frank P. Belloni อ้างใน บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,(2531),ความแตกแยกภายในพรรคการเมอืงไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบพรรคประชาธปิัตย์พรรคกิจสังคม และพรรคชาติไทย,(วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย),หน้า.23. 

3 อ้างใน เร่ืองเดียวกัน หน้า 24-26. 
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ทางการเมือง ส่วนกลุ่มโน้มเอียงเป็นเพียงกลุ่มที่รวมตัวขึ้นมาในประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งมักจะมีการรวมตัวกัน

อย่างหลวมๆ ไม่เป็นทางการและไม่ยาวนาน  

 (2) กลุ่มย่อยภายในพรรคการเมืองที่เป็นกลุ่มผู้รับการอุปถัมภ์และกลุ่มบุคคล (personal and 

client-group factions) กลุ่มในลักษณะนี้จะมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้

อุปถัมภ์และผู้รับการอุปถัมภ์ ที่เน้นวิธีการสรรหาสมาชิกและด ารงรักษากลุ่มไว้ภายใต้ความผูกพันระหว่างผู้น ากลุ่ม

กับสมาชิกในฐานะบริวาร ซึ่งกลุ่มย่อยในลักษณะนี้มักมีสมาชิกค่อนข้างน้อยและมักมีการใช้ชื่อของหัวหน้ากลุ่มมา

เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม โดยที่ความยั่งยืนของกลุ่มประเภทนี้จะยาวนานกว่ากลุ่มย่อยประเภทแรก แต่ไม่ยาวนาน

ไปกว่าชีวิตทางการเมืองของผู้น ากลุ่ม 

(3) กลุ่มย่อยภายในพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันหรือเป็นองค์กร ( institutionalized or 

organizational factions) กลุ่มประเภทนี้มักถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่เป็นทางการ (formalized factions) 

และกลุ่มที่พัฒนาแล้ว (developed factions) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มย่อยประเภทนี้จะมีลักษณะของการท างานร่วมกัน

บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน มีต าแหน่งและกฎระเบียบที่แน่นอนเป็นทางการมากกว่ากลุ่มย่อยในสองลักษณะ

ข้างต้น และมีความยั่งยืนของกลุ่มเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้ พื้นฐานของการด ารงอยู่ของกลุ่มย่อยแบบนี้เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ในหลากหลายด้าน ทั้งในเชิงอุดมการณ์ วัตถ ุผลประโยชน์สาธารณะไปจนถึงผลประโยชน์เฉพาะตน 

  

12.2 ตัวอย่างการเกิดขึ้นของกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองต่างประเทศ  

 
ด้านรูปแบบและการเกิดขึ้นของกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองนั้น กล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ความแตกแยก

ภายในพรรคการเมืองนั้นพบเห็นได้ในประเทศประชาธิปไตยอ่ืนๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
ออสเตรเลีย ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักเป็นความแตกแยกที่บ่มเพาะจากความแตกต่างทั้งทางอุดมการณ์ เป้าหมายและ
ประเด็นที่สมาชิกภายในพรรคให้ความสนใจหรือก าหนดเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มตนที่มีความแตกต่างกันไป
ภายใน พรรคการเมืองนั้น ๆ   

 

ตัวอย่างแรก ในกรณีของออสเตรเลียนั้น พรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างพรรคแรงงานออสเตรเลีย (the 
Australian Labor Party) มีกลุ่มการเมืองภายในพรรค ได้แก่ กลุ่มแรงงานฝ่ายขวา (Labor Right Party)  ที่มี
เครือข่ายสมาชิกกลุ่มเป็นจ านวนมากในรัฐต่าง ๆ โดยมีมุมมองทางการเมืองที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการ

                                                                                                                                                                                           
4 Richard Rose, (1964),“Parties, Factions and Tendencies in Britain”, Political Studies 12 (1) : 3–46.  
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างก้าวหน้ากับการจัดการทางเศรษฐกิจที่เป็นแนวทางให้ชุมชนสามารถพัฒนาและเติบโต
ขึ้นได้ โดยยังคงรักษาสถานภาพเดิมของชุมชนที่ถูกคาดหวังเอาไว้  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มสังคมนิยมฝ่ายซ้าย 
(Socialist Left) ซึ่งเป้าหมายในการแทรกแซงและผลักดัน นโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม การเคลื่อนไหวใน
เรื่องสิทธิสตรี  สิทธิของคนรักเพศเดียวกัน รวมไปถึงการด าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเสรี เป็นต้น 5  อีก
ตัวอย่างหนึ่ง คือ กรณีที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ดังเห็นได้จากพรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party)และ
พรรคแรงงานในประเทศอังกฤษ ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์และประเด็นผลักดัน เป็น
สาระส าคัญที่ท าให้เกิดกลุ่มย่อยภายในพรรคที่มีเป้าหมายแตกต่างกันไป น าไปสู่การขับเคลื่อนหรือวาระในการ
ผลักดันทางนโยบายหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แตกต่างกันไปภายใต้การด าเนินงานของพรรคการเมือง
เดียวกัน  ดังตารางที่ 12.1 
 

ตารางท่ี 12.1 แสดงรายชื่อและเป้าหมายของกลุ่มย่อยในพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงานในสหราช
อาณาจักร 
ชื่อพรรคการเมือง ชื่อกลุ่มย่อย เป้าหมายและแนวทางของกลุ่ม 

พรรคอนุรักษ์นิยม 

กลุ่มอนุรักษ์นิยมหัวก้าวหน้า           
(No Turning Back and 
Conservative Way Forward) 

เป็นตัวแทนของฝ่ายที่อยู่ ในฐานอ านาจเดิมของนางมากาแรต          
แธตเชอร์ (Margaret Thatcher) อดีตผู้น าพรรคและนายก รัฐมนตรี
ของอังกฤษ ที่สนับสนุนนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การรื้อระบบ
รัฐสวัสดิการและนโยบายเน้นความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 
(Atlanticism) 

กลุ่มคอรเ์นอร์สโตน  
(The Cornerstone Group)  

เป็นกลุ่มประเพณีนิยมฝา่ยขวา ที่มีบทบาทในการต่อต้านสิทธิของกลุ่ม
คนรักเพศเดียวกันและนโยบายแยกคนต่าง สีผิว ในโรงเรียน อีกทั้ง
กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่ม  ยูโรสเกปติก (Eurosceptic) ซึ่งมีท่าทีแข็งกร้าว
คัดค้านในลงประชามติเห็นชอบต่อธรรมนูญยุโรปในปีค.ศ. 2009 ทั้ง
ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการลงโทษประหารชีวิต  

 
 
 
 

                                                           
5 “The Australian Labor Party’s Left Faction Is Just Propping up the Right”,Retrieved from URL https://www. 

jacobinmag.com/2021/04/australian-labor-party-alp-left-right-faction-nsw-loyal-opposition (12 June 2019) และ “Factions and 
Fractions: A Case Study of Power Politics in the Australian Labor Party”, Retrieved from URL http://www.andrewleigh.org/pdf/ 
Factions(AJPS).pdf (12 June 2019). 
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ตารางท่ี 12.1 แสดงรายชื่อและเป้าหมายของกลุ่มย่อยในพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงานในสหราช
อาณาจักร (ต่อ) 

ชื่อพรรคการเมือง ชื่อกลุ่มย่อย เป้าหมายและแนวทางของกลุ่ม 

พรรคอนุรักษ์นิยม 

กลุ่มทอรีปฏริูป                             
(The Tory Reform Group) 

เป็นแนวร่วมของกลุ่ม“One Nation Conservatism” ที่มีแนวทาง
สร้างความเป็นหนึ่งเดยีวกันทั้งชาติ  ซึ่งต้องการให้ทุกชนช้ันและกลุม่
ผลประโยชน์หันมา ร่วมมือและผนวกตัวกัน โดยมเีบนจามิน ดสิซา
เอลลี (Benjamin Disraeli) เป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในฐานะตัวแทน
ฝ่ายซ้ายในพรรคที่สนบัสนุนแนวทางเอกภาพแห่งสหราชอาณาจักร 
(British Unionism) และความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ทั้งนี้ นาย
เดวิด คาเมรอน (David Cameron) อดีตนายกรัฐมนตรี ถือเป็น
สมาชิกคนส าคัญของกลุ่มนี้  

สมาคมวันจันทร์  
(Monday Club)6 

เป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนพรรคและองค์กรของพรรคโดยมีประเด็น
มุ่งเน้นเรื่องการรักษาอธิปไตยของชาติภายใตส้ถาบันกษัตรยิ์ การ
สนับสนุนคณุค่าเชิงประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม ส่วนในด้าน
เศรษฐกิจนั้นกลุม่ต่อต้านการเข้ารว่มสหภาพยุโรป และเช่ือว่าอังกฤษ
ควรควบคุมและจดัการกิจการต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองชาวอังกฤษ 

พรรคแรงงาน 

ฝ่ายซ้าย (left wing)7 ถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายจารีตในพรรคแรงงาน หรือ old labour เชื่อว่า
การที่รัฐเข้าเป็นเจ้าของในกิจการส าคัญของชาติ ถือเป็นตัวช้ีวัดความ
เป็นสังคมนิยม และยึดถือความเสมอภาคในผลที่ได้ (equality of 
outcome) ยดึมั่นในอุดมการณ์สงัคมนิยม 

ฝ่ายขวา (right wing)8 เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายกา้วหน้าในพรรคแรงงาน หรือ  new labour 
ไม่เห็นด้วยกับการทีร่ัฐเป็นเจ้าของกิจการส าคญัและยึดถือความเสมอ
ภาคในโอกาส (equality of opportunity)และเน้นอุดมการณ์ที่ถือ
การปฏิบัตไิดจ้ริง (pragmatic) 

 
 
 
 

                                                           
6 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “the Conservative Monday Club”, Retrieved from URL http://www.conservativeuk.com/ 

views.htm (23 June 2019). 
7 พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว. , อ้างแล้ว หนา้ 163. 
8 เร่ืองเดียวกัน หนา้เดียวกัน. 

http://www.conservativeuk/
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ภาพที่ 12.1 แสดงตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม  The Tory Reform Groupและ The 

Cornerstone Group9  

    

 กรณีตัวอย่างพรรคการเมืองในเอเซียอย่างญี่ปุ่นนั้น แม้พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic 
Party :LDP) จะเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ครองอ านาจมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ การก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1955 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยภายในพรรค จ านวน 5-6 กลุ่ม ซึ่งในแต่ช่วงเวลากลุ่มเหล่านี้จะถูกเรียกตามชื่อหัวหน้า
กลุ่ม โดยมีบทบาทส าคัญในการช่วงชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคและต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงต าแหน่งส าคัญ
อ่ืน ๆ ในพรรค ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เกิดการช่วงชิงอ านาจระหว่างกลุ่มต่างๆ ในพรรค จนน าไปสู่การ
แยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพรรคญี่ปุ่นใหม่ (Japan New Party :JNP) น าโดยนายโฮโซกาวา             
โมริฮิโร (Hosokawa Morihiro) ในขณะที่นายโอซาวา อิชิโร (Ozawa Ichiro) แยกออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองที่
ชื่อว่า Shinseito หรือ พรรคฟ้ืนฟูญี่ปุ่น (Japan Renewal Party :JRP) 10 
 

แม้ว่ากลุ่มย่อยภายในพรรคการเมืองนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเกี่ยวพันกับความอ่อนแอ  ความแตกแยก

และความไร้เอกภาพของพรรคการเมือง เป็นการฉกฉวยโอกาสกันระหว่างผู้น าพรรคการเมือง  ไปจนถึงเสถียรภาพ

และการด าเนินนโยบายของรัฐบาลผสม  ตัวอย่างกรณีการเมืองในอินเดียช่วงระหว่างปี ค.ศ.1977-1979 นั้น ถือ

เป็นวิวัฒนาการของพรรคการเมืองในยุคที่ 3 หลังจากการเป็นเอกราชภายใต้การปกครองของอังกฤษ พรรค

การเมืองต่าง ๆ ได้แก่ พรรคคองเกรส (เก่า) ภายใต้การน าของนายโมราจิ เดชาย พรรคภารัตติยาโลกดาล พรรค

สังคมนิยม พรรคฮินดูชนะสังฆ์ พรรคคอคาลิดาล และพรรคคองเกรสเพ่ือประชาธิปไตย รวมทั้งพรรคคองเกรสใน

กลุ่มของนายจันทรา เชการ์ ได้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรในการจัดตั้งพรรคชนะตะ (Janata Party) ซึ่งถือได้ว่าพรรค

การเมืองนี้เป็นพรรคการเมืองแรกของอินเดียที่เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคร่วมกันบริหารประเทศ แต่ด าเนินการได้

                                                           
9 ดูรายละเอยีดที่ https://www.facebook.com/ToryReformGroup และ http://cornerstone-group.org.uk/about/ 
10 ไชยวัฒน์ ค้ าชู,(2552),“ประชาธิปไตยที่ไม่ธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น:ปัญหาและแนวโน้ม”เอเซียปริทัศน์ 30,1 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 

25. 
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เพียง 28 เดือน ได้เกิดความแตกแยกขึ้น โดยนายจรัน สิงห์ ผู้น าของพรรคภารัตติยาโลกดาล ได้ลาออกจากพรรค

ชนะตะ มีผลท าให้พรรคชนะตะ เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นผลให้นายโมราจิ เดชาย  (Morarji Desai) 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยื่นใบลาออกจากต าแหน่งในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1979 ก่อนการเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจเพียงหนึ่งวัน 11 

อย่างไรก็ดี ความส าคัญของกลุ่มย่อยนั้นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ภายในพรรคการเมืองเท่านั้น เนื่องจากบ่อยครั้ง

กลุ่มย่อยเหล่านี้ยังแสดงบทบาทหรือมีอิทธิพลที่ขยายขอบเขตออกมาตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

การมีกลุ่มย่อยภายในพรรคการเมืองที่น ามาสู่การแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือการเกิดพรรคการเมือง

ที่สามในระบบสองพรรค โดยสภาพก่อนที่จะเกิดการพัฒนาของกลุ่มย่อยเช่นนี้ คือ มีความแตกแยกในประเด็น

ปัญหาที่รุนแรงอันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความกดดันทางการเมืองที่รุนแรง ส่วนในช่วงของ 

การพัฒนาจากการเป็นกลุ่มโน้มเอียงไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาเป็นกลุ่มย่อยภายในพรรคการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับ

ความรุนแรง ความยึดมั่นในข้อผูกพันระหว่างสมาชิก ไปจนถึงขีดความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มย่อยต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในพรรคการเมืองนั้นๆ   

ดังตัวอย่างการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1824 เกิดการแตกแยกในพรรคแอนตี้เฟเดอรัลลิสต์  (Anti-Federalist 

Party) ที่มีฐานคิดในการต่อต้านการมีรัฐบาลกลาง ซึ่งก่อตั้งโดย โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) และ 

เจมส์ เมดิสัน (James Madison) ในระยะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคเดโมแครต-รีพับบลิกัน (Democratic-

Republican Party) ซึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1800 พรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมาตลอด จนถึงปี ค.ศ. 1824 เกิด

ปัญหาความขัดแย้งในการเลือกผู้สมัครลงชิงต าแหน่งประนาธิบดี ท าให้กลุ่มที่สนับสนุน แอนดรู แจ๊คสัน(Andrew 

Jackson) แยกออกมาตั้งพรรคเดโมแครต (Democratic Party) ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ที่น าโดย จอห์น ควินซี่ อดัมส์ 

(John Quincy Adams) และ แฮรี่  เคลย์  (Henry Clay) แยกตัวออกมาตั้ งพรรค เนชันแนล รีพับบลิกัน 

(National Republican Party) ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อพรรควิก (Whig Party) เป็นต้น12 

อย่างไรก็ดี หากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วลดลงไปก็จะท าให้  ความ
แตกแยกที่เกิดขึ้นในพรรคการเมืองลดลงไปได้ แต่หากประเด็นปัญหานั้นยังคงมีความส าคัญและลุกลามอย่าง

                                                           
11 ประณต นันทิยะกุล, (2547),“พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งในอินเดีย”, เอเชยีปริทัศน์ 25,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม),หน้า 159-160. 
12 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภณัทารักษ์, (2544),พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์,(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง),หน้า 

149 และ “Democratic-Republican Party”, Retrieved from URL http://www.princeton.edu/~ achaney/tmve/ wiki100k/docs/ 
Democratic%E2%80%93Republican_Party.html (15 May 2019). 
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ต่อเนื่องย่อมต้องส่งผลให้กลุ่มโน้มเอียงกลายเป็นกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองและมีความเป็นไปได้ที่จะแยกตัวออก
จากพรรคการเมืองนั้น ๆ อย่างถาวร ทั้งนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจะปรากฏ
กลุ่มย่อยหรือกลุ่มโน้มเอียงขึ้นมาเสมอโดยมักน าไปสู่การแตกแยกและแยกตัวออกมาสร้างพรรคการเมืองใหม่ๆ 
ขึ้นมา13 ซึ่งการเกิดพรรคการเมืองแบบนี้ถือเป็นการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในรัฐสภา  

ดังกรณีตัวอย่าง ความแตกแยกในพรรคแรงงาน(Labour Party) ของอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1981 เนื่องจาก
กลุ่มฝ่ายขวาในพรรคไม่เห็นด้วยกับการให้สหภาพแรงงานมีอ านาจมากขึ้นในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กลุ่มนี้จึง
แยกออกไปตั้งพรรคใหม่ชื่อ พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democrat Party-SDP) และในการเลือกตั้งเมื่อปี 
ค.ศ. 1983 พรรคใหม่นี้ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) เพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันกัน เป็นผล
ให้ได้รับคะแนนเสียงถึง 1 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้ งหมดเกือบมีชัยชนะเหนือพรรคแรงงาน  ซึ่งนับเป็น
ปรากฏการณ์ครั้งแรกที่อังกฤษอาจมีโอกาสมีระบบพรรคที่ไม่ใช่ระบบสองพรรค แต่จ านวนที่นั่งโดยระบบการ
เลือกตั้งที่ใช้อยู่ท าให้มีที่นั่งไม่มาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 ทั้งสองพรรคนี้ได้รวมเป็นพรรคเดียวกันภายใต้ชื่อ พรรค
ประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal Democrat Party) ในเวลาต่อมา  รวมไปถึงตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาที่ความ
แตกแยกภายในพรรคน ามาสู่การแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่  เช่น พรรคก้าวหน้า (Progressive Party) 
แยกตัวออกมาจากพรรครีพับบลิกัน และพรรคอิสระชนอเมริกัน (American Independent Party) แยกออกมา
จากพรรคเดโมแครต เป็นต้น14 

ในกรณีของสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมันนั้น15 กลุ่มย่อยมีลักษณะที่แตกต่างจากที่ได้กล่าวมา และต้อง
เป็ น ไปตาม เงื่อน ไขที่ ข้ อบั งคับสภาผู้ แทนราษฎรแห่ งสห พันธ์  (Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages) ก าหนด  โดยเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่มีที่นั่งในสภา
ผู้แทนราษฎรย่อมจะต้องจัดตั้งกลุ่มการเมืองในสภา(Fraktion) ขึ้น การตั้งกลุ่มการเมืองดังกล่าวอาจเป็นกรณีที่
พรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งเป็นกลุ่มการเมืองในสภาโดยตนเองหรืออาจจะรวมพรรคการเมืองตั้งแต่สองพรรคขึ้น
ไปเป็นกลุ่มการเมืองในสภากลุ่มเดียวกันก็ได้  เมื่อมีการตั้งกลุ่มการเมืองในสภาขึ้นแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
สังกัดกลุ่มการเมืองในสภากลุ่มใด  ย่อมมีหน้าที่รักษาวินัยของกลุ่มการเมืองในสภากลุ่มนั้น  อีกทั้งข้อบังคับของ
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ได้ก าหนดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายรวมตลอดถึงสิทธิต่างๆ ให้แก่
กลุ่มการเมืองในสภาเป็นจ านวนไม่น้อย เช่น การเสนอร่างกฎหมายจะกระท าได้ก็แต่โดยกลุ่มการเมืองในสภา หรือ

                                                           
13 บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อ้างแลว้ หนา้ 27-28. 
14 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภณัทารักษ์,อ้างแล้ว หน้า 33 และ 151. 
15 วรเจตน์  ภาคีรัตน์, (2544), รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและ

การปฏบิัตหิน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน ,(กรุงเทพฯ : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ), หน้า 62-64. 
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การตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมเป็นสิทธิของกลุ่มการเมืองในสภาเท่านั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ 
เงื่อนไขการจัดตั้งกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มย่อยในสภาของเยอรมัน ได้แก่     

 (1) กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด เหตุที่มีการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขั้นต่ าที่จะ
รวมตัวเป็นกลุ่มการเมืองในสภาไว้ ก็เนื่องจากกฎหมายไม่ต้องการให้มีกลุ่มการเมืองในสภามากเกินไปอันจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของสภาได้  ซึ่งพรรคการเมืองใดที่ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ไม่ถึงร้อย
ละ 5 ย่อมไม่มีสถานะเป็นกลุ่มการเมืองในสภา แต่มีสถานะเป็นเพียงกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ 
(Gruppe) ที่มีสิทธิน้อยกว่ากลุ่มการเมืองในสภา เช่น ไม่มีสิทธิร้องขอให้ลงคะแนนตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
รายบุคคล ระยะเวลาในการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลถึงปัญหาปัจจุบันเร่งด่วน (Aktuelle Stunde) ของกลุ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ย่อมถูกจ ากัดให้มีน้อยกว่าของกลุ่มการเมืองในสภา เป็นต้น 

 (2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะสังกัดกลุ่มการเมืองใด จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัด
พรรคการเมืองเดียวกัน หรือสังกัดพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน และไม่แข่งขันกันเอง
ในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งหรือหลายมลรัฐ 

12.3 กลุ่มย่อยและความแตกแยกของพรรคการเมืองไทย   

กรณีประเทศไทยนั้น ความแตกแยกและการเกิดกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองมีลักษณะเด่น คือ “ความ
แตกแยกที่มีความต่อเนื่อง” กล่าวคือ พรรคการเมืองไทยแม้ว่าจะผ่านการพัฒนาและมีความพยายามในการสร้าง
ให้เป็นสถาบันทางการเมืองเพียงใด แต่ความแตกแยกและการเกิดกลุ่มย่อยภายในพรรคการเมืองกลับเป็นรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นตลอดมา อีกทั้งการแตกแยกที่เกิดขึ้นมักส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยในภาพรวมมากกว่าภายในพรรค
การเมืองนั้น ๆ 16 โดยเฉพาะในช่วงของการต่อรองต าแหน่งในรัฐบาลและการผลักดันนโยบายต่างๆ ที่เป็น
เป้าหมายของกลุ่มการเมืองภายในพรรค ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในการเป็นรัฐบาลผสมและการเป็นรัฐบาลพรรคเดียว ซึ่งมัก
เป็นการแบ่งเป็นกลุ่มตามแกนน าในพรรคการเมืองนั้น ๆ  

สาเหตุที่น าไปสู่การเกิดกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองไทยมี 2 ประการส าคัญ  ได้แก่ 

 (1) การสนับสนุนทางการเงิน   ในการเลือกตั้งที่มีการใช้จ่ายในการหาเสียงสูงมาก ท าให้ผู้สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มักประสบปัญหาทางการเงินภายหลังการเลือกตั้ง สถานการณ์เช่นนี้ท าให้นักการเมืองใน

                                                           
16 บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อ้างแลว้ หนา้ 229. 
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พรรคบางคนที่มีฐานะการเงินดีได้มีโอกาสเข้ามาให้การอุปถัมภ์กลุ่มนักการเมืองดังกล่าว น าไปสู่การรวมตัวกันเป็น

กลุ่มย่อยขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งบางพรรคการเมืองใช้วิธีการนี้ในการจัดกลุ่มผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนตามภูมิภาค 

และหากนักการเมืองคนใดสามารถมีจ านวนผู้สมัครในกลุ่มที่ได้รับเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก นักการเมืองผู้นั้นจะ

กลายเป็นผู้มีบารมีในพรรค เช่น พรรคชาติไทย ในช่วงแรกแม้ว่ากลุ่มย่อยที่เกิดขึ้นจะเป็นกลุ่มอุดมการณ์ทาง

การเมือง โดยกลุ่มหัวเก่าหรือ“กลุ่มอนุรักษ์นิยม” กับ “กลุ่มหัวสมัยใหม่” แต่ในระยะต่อมาการแบ่งกลุ่มของพรรค

จะยึดติดอยู่กับภูมิภาคเป็นส าคัญจากการแบ่งเป็นกลุ่มเทิดไท กลุ่ม 16 กลุ่มวังน้ าเย็น กลุ่มปากน้ า กลุ่มสุพรรณบุรี 

และกลุ่มล าปาง เป็นต้น 17   

 (2) การช่วงชิงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง ในกรณีของไทยเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อกลุ่มย่อยใน พรรค

การเมืองใดมีจ านวนสมาชิกรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งก็มักจะมีอิทธิพลต่อการต่อรองต าแหน่งทาง การเมือง เช่น 

รัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและต าแหน่งอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญ ในบางครั้งยังมีอิทธิพลต่อการต่อรองผลประโยชน์อ่ืน

หรือการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินส าหรับโครงการต่างๆ ซึ่งมักมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่

กระทบกระเทือนต่อหัวหน้ากลุ่มมักจะมีสมาชิกของกลุ่มแสดงบทบาทปกป้องหรือตอบโต้เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีและให้หัวหน้ากลุ่มเห็นความส าคัญของตน เนื่องจากคาดหวังต่อการได้รับการสนับสนุนให้ได้ต าแหน่ง

หรือประโยชน์ทางการเมืองอ่ืนๆ ต่อไป 18 ต าแหน่งที่มีความส าคัญโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค 

รวมทั้งต าแหน่งอ่ืนๆ ในรัฐบาลน ามาสู่การแข่งขัน ช่วงชิงกันระหว่างผู้น ากลุ่มต่างๆ หรือบุคคลส าคัญในพรรค

การเมือง ซึ่งผลจากการแข่งขันมักน าไปสู่ความขัดแย้งที่อาจน าไปสู่การแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในเวลาต่อมา19 เช่น การ

เกิดกลุ่ม 10 มกราในพรรคประชาธิปัตย์ภายหลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลในปี พ.ศ. 252920 เป็นต้น  

ทั้งนี้ ยังถือได้ว่าปัญหาเรื่องความแตกแยกและการแข่งขันภายในพรรคการเมือง ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็น

ปัญหาหลักของพรรคการเมืองไทยไปจนถึงการน าไปสู่ปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลผสม ดังกรณีตัวอย่าง

รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา ในระหว่างพ.ศ.2535 -2539  จากผล

การศึกษาของ จิตสิริ สัจจญาณ พบว่ารัฐบาลผสมทั้งสองกรณีตัวอย่างประสบปัญหาทั้งความขัดแย้งภายในแต่ละ

                                                           
17 สังศิต พิริยะรังสรรค์“,พรรคชาติไทย จากกลุ่มซอยราชครูถึงกลุ่มเจ้าพ่อทอ้งถิ่น,”อ้างแล้ว หนา้ 41-42. 
18 กมลชัย รัตนสกาวงศ์ ใน นรนิติ เศรษฐบุตร(บรรณาธิการ),สารานุกรมการเมืองไทย เลม่ 3,(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549),หน้า 

70. 
19 สังศิต พิริยะรังสรรค์,อ้างแล้ว หน้า 41. 
20 เร่ืองเดียวกัน หนา้ 108  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน พูลศักดิ์ อยูป่ระเสริฐ,(2539),พรรคประชาธิปัตย์ : โครงสรา้งและ               

การบริหาร,สารนิพนธห์ลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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พรรคและการแตกแยกระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล โดยรัฐบาลของนายชวน หลักภัยมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งใน

นโยบายการท างานและความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยหลัก ในขณะที่รัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา เกิด

ปัญหาในเรื่องการจัดสรรต าแหน่งรัฐมนตรีเป็นส าคัญ ซึ่งผลจากความแตกแยกที่เกิดขึ้นท าให้รัฐบาลผสมของไทย

ประสบกับความ ไร้เสถียรภาพอยู่เสมอ และน าไปสู่ความอ่อนแอของระบบรัฐสภา21   

ตารางท่ี 12.2 แสดงกลุ่มย่อยในพรรคไทยรักไทยและแกนน ากลุ่ม22 

ชื่อกลุ่มย่อย สมาชิกของกลุ่ม 
กลุ่มบ้านจันทร์ส่องหล้า เป็นกลุ่มที่ใหญ่ทีสุ่ดในพรรคไทยรกัไทย น าโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน 

ชินวัตร โดยมสีมาชิกคนส าคญั ไดแ้ก่  
ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบรูณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
ดร.เกษม วัฒนชัย (รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลัง) 
นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
ดร.สรุเกียรติ์ เสถียรไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุาพันธุ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
นายสุธรรม แสงปทุม (รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) 
นายจาตรุนต์ ฉายแสง (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี) 
พล.อ. ธรรมรัตน์ อิศรางกูร ณ อยธุยา (รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี) 
พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม) 
นายจ าลอง ครุฑขุนทด (รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
นายสุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) 
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตร) 
นายสุวรรณ วลัยเสถียร (รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน) 
นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี  
นายแพทยพ์รหมมินทร์ เลศิสุรยิเดช 

กลุ่มวังบัวบาน นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคเหนือ 

                                                           
21 จิตสิริ สัจจญาณ,(2540),การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศกึษาเปรียบเทยีบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย 

กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา,(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย). 
22 “กลุ่มต่างๆ ในพรรคไทยรักไทย”, Retrieved from URL http://www.poakpong.com/tag/democrat (28 มกราคม 2556) และ 

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์,(2548), จาก Thaksinomics สู่ทักษณิาธปิไตย เล่ม 1-2, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ : openbooks),หน้า 27-28. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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ตารางท่ี 12.2 แสดงกลุ่มย่อยในพรรคไทยรักไทยและแกนน ากลุ่ม (ต่อ) 

ชื่อกลุ่มย่อย สมาชิกของกลุ่ม 
กลุ่มวังน้ ายม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี) 

นายสุรยิะ จึงรุ่งเรืองกิจ (รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
นายบุญชู ตรีทอง  นายสุชน ชามพูนท และ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 

กลุ่มวังพญานาค นายพินิจ จารุสมบัต ิ

กลุ่มวังค้างคาว นายประชา มาลีนนท์ (รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม)  
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคเหนือ                          

กลุ่มวังน้ าเย็น นายเสนาะ เทียนทอง 
นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ )ยกรัฐมนตรีรองนา(  
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ )รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตร(  
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม )รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย(  

กลุ่มบ้านริมน้ า                        นายสุชาติ ตันเจรญิ เป็นหัวหน้ากลุ่ม  
มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคกลางและภาคอีสาน 

กลุ่มราชบุรี นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 

กลุ่มชลบุร ี นายสนธยา คณุปลืม้ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดชลบรุ ี

กลุ่มบุรีรัมย ์ นายเนวิน ชิดชอบ 

กลุ่มวังมะนาว             นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายธานี ยี่สาร นายจ าลอง ครฑุขุนทด และสมาชิกกลุม่ 16 เดิม23   

กลุ่มวาดะห ์ นายวันมูหะมดันอร์ มะทา 

กลุ่มเสรีธรรม นายสมบตัิ อุทัยสาง )รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(  

กลุ่มก าแพงเพชร วราเทพ รัตนากร )รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(  

กลุ่มอดิเรกสาร (ซอยราชครู) นายปองพล อดิเรกสาร )รองนายกรัฐมนตรี(  

กลุ่มคุณกิตติ นายสุวิทย์ คณุกิตติ )รองนายกรัฐมนตรี(  

ดังตัวอย่างพรรคไทยรักไทย ซึ่งมีรากฐานเดิมจากพรรคพลังธรรม และขยายฐานของพรรคจากการควบ
รวมกลุ่มการเมืองจากพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ทั้งก่อนการเลือกตั้ง เช่น กลุ่มวังน้ าเย็น ของนายเสนาะ เทียนทอง จาก
พรรคความหวังใหม่ และกลุ่มคุณกิตติ ของนายสุวิทย์ คุณกิตติ จากพรรคกิจสังคม รวมทั้งการควบรวมพรรค

                                                           
23กลุ่ม 16 เป็นชื่อกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวของ ส.ส.รุ่นใหม่ ในปี พ.ศ.2535 ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนา 

ก่อตั้งกลุ่มขึ้นเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2535 โดยมีสมาชิกคนส าคัญในขณะนั้น อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายเนวิน ชิดชอบ นายสรอรรถ กลิ่นประ
ทุม และนายวราเทพ รัตนากร เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ "กลุ่ม16 ที่มีพลังต่อรองสูงในอดีตเสียวสันหลัง (ว่ะ)  " ,สืบค้นจาก URL http://www. 
matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1256987643&catid=02 (16 พฤษภาคม 2561). 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%B0_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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การเมืองภายหลังการเลือกตั้ง อาทิ พรรคเสรีธรรม เป็นต้น 24 ทั้งยังเคยเป็นพรรคขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการ
จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 โดยกลุ่มการเมืองในพรรคไทยรักไทยเป็นกลุ่มผู้รับการ
อุปถัมภ์และกลุ่มบุคคล (personal and client-group factions) ดังตารางที่ 12.2  

กล่องข้อความที่ 12.1 ทัศนะของรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ต่อข้อคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ตลาดการเมืองไทย25 

          ในกรณีของประเทศไทย อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่ฝังตัวอยู่ในระบบรัฐธรรมนูญ  ท าให้พรรค
การเมือง ไทยแทนที่จะเลือกเส้นทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ด้วยการก่อร่างสร้างพรรคและขยาย
ใหญ่ในภายหลัง กลับเลือกเส้นทางการเติบโตจากภายนอก (External Growth) ด้วยการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองที่มีศักยภาพ
ที่จะชนะการเลือกตั้งโดยช าระราคาเป็นเงินหรือต าแหน่งทางการเมือง หรือทั้งสองอย่าง ในบางกรณี ถึงกับเหมาซื้อทั้ง 
‘มุ้ง’  การเติบใหญ่ของพรรคการเมืองไทยจึงมิได้เกิดจากฐานอุดมการณ์ หากแต่เกิดจากฐานผลประโยชน์ 

 

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกได้ปรากฏภาพของกลุ่มย่อยที่เข้ามามี

บทบาททั้งในพรรคการเมืองและรัฐบาล ซึ่งพอล แชมเบอร์ส และอูเรล ครัวซองค์  (Paul W. Chambers and 

Aurel Croissant) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีของไทยนั้นถือได้ว่าการจัดการกลุ่มย่อยได้กลายมาเป็นเป้าหมายหลัก

ของการจัดการภายในพรรคการเมือง ซึ่งกลุ่มย่อยที่เกิดขึ้นนั้นมีบทบาทและลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละพรรค 

โดยเครื่องมือส าคัญที่ผู้น าพรรคใช้ในการควบคุม กลุ่มย่อยเหล่านี้ก็คือการสนับสนุนทางการเงินและเงื่อนไขของ

บทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการก าหนดให้การลงสมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรค26 

ทั้งนี้ ข้อสังเกตต่อลักษณะของความแตกแยกและกลุ่มย่อยในพรรคการเมืองไทย มี 2 ประเด็น กล่าวคือ  

ประเด็นที่ 1 เสถียรภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในพรรคการเมืองแต่ละพรรค ขึ้นอยู่กับ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ โดยไม่มีการบ่มเพาะมาจากอุดมการณ์แต่อย่างใด สิ่งนี้ย่อมน าไปสู่การ

พ่ึงพาขีดความสามารถในการแบ่งปัน ประนีประนอมและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิก ในกลุ่มเป็น

ส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันพบได้ในสถานการณ์ของการจัดสรรต าแหน่งรัฐมนตรีและการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือลงแข่งขันใน

เขตเลือกตั้งหรือการจัดล าดับรายชื่อผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นๆ นอกจากนี้แล้วบางกรณี
                                                           

24 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์,อา้งแล้ว หน้า 14-15. 
25 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์,เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, (กรงุเทพฯ : ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.), 2545),หน้า 404. 
26 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): 3-33. 
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ยังส่งผลไปถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มการเมืองภายในพรรคกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ดังเช่น กรณีกลุ่มดาว

ฤกษ์27 ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งใช้สิทธิงดออกเสียงในการลงคะแนนญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลกับ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2564 ด้วยเหตุผลว่าตลอดการอภิปรายและการชี้แจงไม่พบค าชี้แจงที่ชัดเจนเพียงพอ ในการตอบค าอภิปรายของ

พรรคฝ่ายค้าน และท าให้สังคมตั้งข้อกังขา28 ซึ่งน ามาสู่การลงโทษจากพรรคพลังประชารัฐในการตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนและสมาชิกของกลุ่ม ได้แก่ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี และนายศิริพงษ์ รัสมี ถูกปรับออกจาก

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) หรือวิปรัฐบาล ในส่วนพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งมีค าสั่งให้

ยุติบทบาททุกต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากต าแหน่งในกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎรเป็น

เวลา 3 เดือน29 

ประเด็นที่ 2 พรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ ขาดกติกาที่แน่นอนในการจัดสรรผลประโยชน์และไม่มีการ
ควบคุมสมาชิกโดยวินัยของพรรค (party discipline) อย่างเข้มงวด ส่งผลให้ขาดการจัดการความขัดแย้งในพรรค
อย่างเป็นระบบและไม่มีกลไกการปกครองและบริหารงานของพรรคที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน30   
 

ปัญหาดังกล่าวน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ส.ส.งูเห่า” เป็นชื่อเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ย้ายไป
พรรคใหม่หรือกระท าการขัดต่อมติหรือแนวทางของพรรคท่ีตนสังกัด โดยต้นก าเนิดของค านี้มาจากค าเปรียบเปรย
ของ นายสมัคร สุนทรเวช อดีตหัวหน้าพรรคประชากรไทยที่เปรียบตัวเองเป็นเหมือนชาวนาตามนิทานอีสปเรื่อง
ชาวนากับงูเห่า ที่ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มปากน้ า ของนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในสังกัด จ านวน 13 คน ถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นงูเห่า เนื่องจากในเวลานั้นกลุ่มการเมืองนี้เดิมสังกัดพรรคชาติไทย 
ภายใต้การน าของนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค แต่เมื่อมีความขัดแย้งกับพรรค จึงมาเข้าสังกัดพรรค
ประชากรไทยที่นายสมัครเป็นหัวหน้าพรรค แต่ต่อมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้เปลี่ยนไปสนับสนุนพรรค

                                                           
27 กลุ่มดาวฤกษ์เป็นการรวมตัวของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี, นาย

ศิริพงษ์ รัสมี, นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา, นางสาวภาดาท์ วรกานนท์, นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ และนางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ อา้งใน 
“เจาะใจ “ดาวฤกษ์” พลังประชารัฐโหวตสวนมติพรรค  :ยอมหกัไม่ยอมงอ ”, สบืค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/ 2041024 (3 
กันยายน 2564). 

28 “ส่องปรากฏการณ์ กลุ่มดาวฤกษ์งดโหวต ‘ศักดิ์สยาม’-เทียบภูมิใจไทยงดโหวต ‘ประยุทธ์’”, สืบค้นจาก https://www.bangkokbiz 
news.com/news/detail/923763 (21 กุมภาพันธ ์2564). 

29 “6 ดาวฤกษ ์สู่ ดาวเคราะห์ ประกาศิต “บิ๊กป้อม” แช่แข็งเก้าอี้การเมือง .”สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/politics/news-
637776(20 สิงหาคม 2564). 

30 บุญธรรม เลิศสุขีเกษม,อ้างแล้ว หน้า 230-239 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Paul Chambers,(2544),“Mung Lek Nai Mung Yai : 
How Factions Matter in Contemporary Thai Politics” ใน วารสารสังคมศาสตร์ (32,2) (กรกฎาคม-ธันวาคม),หน้า 192-230. 

https://www.thairath.co.th/
https://www.prachachat/
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ประชาธิปัตย์ให้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งท าให้นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 
2 ใน พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการขัดต่อมติของพรรคประชากรไทย ที่สนับสนุนพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้า
พรรคชาติพัฒนา เป็นนายกรัฐมนตรี 
 

กล่องข้อความที่ 12.2  6 เดือนของรัฐบาลผสม : ภาพสะท้อนการพัฒนาประชาธิปไตย31 
         สภาวะของการมีรัฐบาลผสมจากหลายพรรค ย่อมแยกไม่ออกจากการต่อรองผลประโยชน์ท่ีในแรกเริ่มก่อนจะจัดตั้งรัฐบาลก็
คือ การเจรจาเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาล อันอาศัยเงื่อนไขหรือกระบวนส าคัญ  คือ  การจัดสรรต าแหน่งทั้งในระดับรัฐมนตรีและที่ปรึกษา
รัฐมนตรี รวมถึงต าแหน่งข้าราชการการเมืองอื่น ๆ ในกระทรวงต่าง ๆ ตามโควตา ที่ค านวณจากจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคนั้น ๆมีอยู่และประเด็นจ าเป็นอื่น ๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากกระทรวงที่รับผิดชอบงานในกลุ่มเดียวกันจะมีรัฐมนตรีผู้ดูแลจาก
หลายพรรคประกอบกัน   ประเด็นส าคัญไม่ได้อยู่ที่จะต้องท าให้ในประเทศหน่ึงๆเหลือพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว เช่นเดียวกันกับ
ไม่ได้อยู่ที่การท าให้พรรคการเมืองแตกออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จนไม่สามารถน าเสนอนโยบายที่ครอบคลุมประโยชน์ในทุกด้านของ
ประชาชนทั้งประเทศได้ เพราะในกรณีแรกนั้นพรรคการเมืองก็จะไม่มีการตรวจสอบจากฝ่ายค้านตามวิถีทางของระบบรัฐสภา  ส่วน
กรณีที่สองพรรคการเมืองก็จะไม่ต่างอะไรไปจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมที่มุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่มตนโดยปัจจัยที่
ส าคัญในการ คงอยู่ของรัฐบาลผสม ก็คือ ภาวะผู้น าของหัวหน้ารัฐบาล และ การจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงท่ีพรรคร่วมรัฐบาล
รับผิดชอบอยู่อย่างเหมาะสม อีกนัยหนึ่ง ก็คือ นายกรัฐมนตรีอยู่ในสถานะที่ต้อง “เกรงใจ” พรรคร่วมรัฐบาล  
            สภาวะความเกรงใจของผู้น ารัฐบาลที่มีต่อพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจเป็น อย่างดี ดังจะเห็นได้
จากผลจากการส ารวจของสวนดุสิตโพล ท่ีเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2552 ในหัวข้อ “ประชาชนมองความขัดแย้งในรัฐบาลผสม
ชุดนี้ ณ วันนี้ อย่างไร” ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.32 เห็นว่า ผลประโยชน์ไม่ลงตัวย่อมขัดแย้ง 30.72% เห็นว่าเป็นการ
รวมตัวกันเพื่ออ านาจและผลประโยชน์ เมื่อไม่ได้ดังใจก็ขัดแย้งกัน และอีกร้อยละ 15.50 เห็นว่า การมุ่งผลประโยชน์ โดยเฉพาะฐาน
เสียงและประชานิยมที่เลือกตั้งครั้งต่อไปท าให้ขัดแย้งกัน เช่นเดียวกับผลส ารวจของส านักฯเดียวกันในหัวข้อ “สิ่งใดหรือปัจจัยใดท่ีท า
ให้เกิดความขัดแย้งในรัฐบาลผสมชุดนี้” ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.38เห็นว่า ผลประโยชน์จากโครงการหรืองานของ
กระทรวงที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพรรค ร้อยละ 30.32 เห็นว่า ความหวาดระแวง สงสัย ไม่ไว้ใจกันในแต่ละพรรคร้อยละ 16.42  
เห็นว่า การให้สัมภาษณ์ วิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละพรรคท าให้เกิดความขัดแย้ง และร้อยละ 11.30  เห็นว่า การสร้างฐานเสียงหรือ
ประชานิยมที่แต่ละพรรคเร่งเพื่อเตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 

ในปัจจุบัน ค าเรียกนี้ได้รับการหยิบยกขึ้นมาใช้หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เมื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่ายค้านได้ฝ่าฝืนมติทั้งของพรรคที่ตนสังกัดและพรรคร่วมฝ่ายค้านในการลงมติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาล หรือไม่ลงคะแนนเสียงท าให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้รับคะแนนในการลงมติ
น้อยลง เช่น กรณีลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2563 ในวาระที่ 3 ซึ่งสมาชิกของพรรคเพ่ือไทย 
ได้แก่ นางพรพิมล ธรรมสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี ลงมติสนับสนุน และนายพลภูมิ วิภัติภูมิ
ประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครไม่ลงคะแนนเสียง รวมไปถึงกรณีของนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล 

                                                           
31 จาตุรนต์ ฉายแสง,“6 เดือนของรัฐบาลผสม : ภาพสะท้อนการพัฒนาประชาธิปไตย”,สืบค้นจาก http://chaturon.net/profiles/ 

blog/show?id=2596075%3ABlogPost%3A2543&commentId=2596075%3AComment%3A3103 (21 สิงหาคม 2559). 
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นายภาสกร เงินเจริญกุล นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ และนายสุภดิช อากาศฤกษ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ลงคะแนนเห็นด้วยให้กับฝ่ายรัฐบาลในการผ่าน
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้   
 

อย่างไรก็ดี ค าเรียก “ส.ส.งูเห่า” ปัจจุบันมุ่งไปที่อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ ทั้งที่ลง
มติขัดต่อแนวทางของพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมทั้งได้ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล32 ทั้งนี้ การ
ย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลของอดีตสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเหล่านี้ได้ส่งผลต่อสัดส่วนสมาชิกของพรรคฝ่ายรัฐบาล
ที่ได้รับเพ่ิมขึ้น อันมีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา โดยข้อกล่าวหาในการย้ายพรรค
นั้น ถูกมุ่งไปที่ผลตอบแทนซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ได้รับจากการย้ายพรรค โดยมูลค่าของผลตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับฐาน
ของคะแนนนิยม ตลอดจนความจ าเป็นของการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคต้องการ 
 

กล่องข้อความที่ 12.3  รัฐบาลที่มีพรรคร่วมมากที่สุด33 

รัฐบาลที่มีพรรคร่วมมากท่ีสดุ หมายถึง คณะรัฐมนตรีคณะที่ 62 หรือ คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2 ท่ีตั้งข้ึนภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งจัดตั้งรัฐบาลผสมอันประกอบด้วยพรรคการเมือง 19 พรรค โดยพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน า
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อสนับสนุนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วมรัฐบาลมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อเปรียบเทียบรัฐบาลผสมในอดีต อาทิ รัฐบาลภายใต้การน าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้า
พรรคกิจสังคม ซึ่งมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพียง 18 คน แต่สามารถรวบรวมพรรคต่างๆ อีก  12 พรรคจัดตั้ง
รัฐบาลได้ จนน ามาสู่การขนามนามว่า “รัฐบาลสหพรรค” อย่างไรก็ดี รัฐบาลผสมในเวลาต่อมามักมีพรรคร่วมรัฐบาลจ านวนไม่มากนัก 
ดังเช่น รัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2540 ประกอบด้วย 6 พรรคการเมือง และรัฐบาลของนายชวน 
หลีกภัย ระหว่างปี พ.ศ.2540-2544 ท่ีประกอบด้วย 5 พรรคการเมือง เป็นต้น  

                                                           
32 สมาชิกเหล่านี้ ได้แก่ การย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยของ นายวิรัช พันธุมะผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นายฐิตินันท์ 

แสงนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ขอนแก่น เขต 1 นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แพร่ เขต 2 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายมณฑล โพธิ์คาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต10 นายอนาวิล รัตนสถาพร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3  นายเอกการ ซ่ือทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แพร่ เขต 1 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 23 และนายส าลี รักสุทธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ในขณะที่ นายจารึก ศรีอ่อน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.จันทบุรี และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชลบุรี ย้ายไปเข้าร่วมกับพรรคพลังท้องถิ่นไท และ พ.ต.ท.ฐน
ภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. จันทบุรี เขต 1 ย้ายไปสังกัดพลังประชารัฐ ดูรายละเอียดได้ใน “เปิด8งูเห่าฝ่ายค้าน โหวตหนุนรัฐบาลผ่าน
งบ มีทั้งเพื่อไทย-อนาคตใหม่-เศรษฐกิจใหม่”.(2563).สืบค้นจาก https://www.khaosod. co.th/politics/news_3368327(15 กรกฎาคม 2563). 

33 “ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล 19 พรรคร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง‘ประยุทธ’์ เป็นนายกฯ”. สืบค้นจาก  https:// 
thestandard.co/prayut-and-19-coalition-parties-gets-royal-endorsement-as-prime-minister/ (12 ตุลาคม 2563). 
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ภาพที่ 12.2 แสดงกลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ 34 

   

  

                                                           
34 “เปิดมุ้ง ‘พลังประชารัฐ’ ใครเป็นใคร มีพลังต่อรองแค่ไหน”, สืบค้นจาก https://thestandard.co/palang-pracharath-bargaining-power/ (30 กรกฎาคม 2563). 
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ค าถามท้ายบทที่ 12 

       (1) จงอธิบายถึงรูปแบบของการเกิดกลุ่มย่อยในพรรคการเมือง 
       (2) จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างบทบาทและอิทธิพลของกลุ่มย่อยที่มีต่อพรรคการเมืองและรัฐบาล 
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Studies, 28(2): 251-277. 

John Crysler.“The end of ideology? Factional competition and the making of modern parties”,  
Retrieved from URL http://www.cpsa-acsp.ca/ papers-2007/ Crysler.pdf (15 July 2020). 

Paul Chambers.(2544). “Mung Lek Nai Lung Yai : How Factions Matter in Contemporary Thai  
 Politics” ใน วารสารสังคมศาสตร์ 32 (1) : 192-230. 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค ์
(1) เพ่ือเข้าใจความหมาย การจ าแนกประเภทและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
(2) เพ่ือเข้าใจความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมือง 

 

บทที ่13  

กลุ่มผลประโยชน์  

po01 
[Type the company name] 

บทท่ี 1  

บทนี้เป็นการน าเสนอถึง ความหมายและประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ในแนวทางต่าง ๆ  
รวมทั้งการจ าแนกลักษณะของการจัดประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ นอกจากนี้แล้วยังน าเสนอท่ี
ทางและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในตัวแบบระบบการเมือง ส่วนที่สองเป็นการน าเสนอปัจจัย
และวิธีการด าเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน รวมไปถึงรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์
ที่มีบทบาทส าคัญในสังคม  ในส่วนที่สาม ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเป็นการอธิบายถึงความแตกต่างและ
ความสัมพันธ์กันระหว่างพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน 
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13.1 ความหมายและประเภทของกลุ่มผลประโยชน์  
 

ความหมายของค าว่า “กลุ่มผลประโยชน์ (interest group)” นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังเช่น 
โรเบิร์ต ดาเวส และ จอห์น ฮิวส์ (Robert E. Dowes and John A. Hughes) นิยามว่า กลุ่มผลประโยชน์ คือ
การรวมตัวของบุคคล ซึ่งมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการปกครองในรูปแบบที่จะเอ้ือต่อผลประโยชน์ของกลุ่ม 
โดยที่กลุ่มดังกล่าวไม่ใช่พรรคการเมือง1  ด้าน อัลมอนด์ และ พาวเวลล์ (Gabriel A. Almond and G. 
Bingham Powell Jr.) ได้ให้ความหมายถึงกลุ่มคนที่เชื่อมโยงกันโดยมีความสนใจหรือห่วงใยในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันและโดยมีความส านึกอยู่ไม่มากก็น้อยว่ามีความเชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ 2  ในขณะที่       
เดนนิส คาร์วานาฟ (Dennis Kavanagh) 3 ให้ความส าคัญต่อการแสดงบทบาทว่ากลุ่มผลประโยชน์ คือ กลุ่มที่
มีอิทธิพลต่อรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการน านโยบายไปปฏิบัติ   ความหมายโดยรวมของกลุ่ม
ผลประโยชน์นั้นจึงหมายถึง การรวมตัวของบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือเป้าหมายร่วมกันและต้องการให้เป้าหมาย
นั้นบรรลุผลด้วยการต่อรอง กดดันเพ่ือสร้างอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการบริหารงานตามนโยบายรัฐ4 

 
สาระสังเขปนักคิดที่ 13.1 ประวัติและผลงานของ Mançur Lloyd Olson  
 

 

 

                                                 
1 อ้างใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,(2546) ,ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น ,(พิมพ์ครั้งที่ 6),(กรุงเทพ : ส านักพิมพแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, หน้า 127 – 128.   
2 เร่ืองเดียวกัน หนา้ 127 – 128.   
3 อ้างใน สมบัติ สมบัต ิธ ารงธัญวงศ์, (2544) ,การเมืองอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 2),(กรุงเทพฯ : เสมาธรรม), หน้า 213. 
4 อภิญญา รัตนมงคลมาศ,“กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน” ใน  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, (2548),เอกสาร

การสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที ่1-8, (นนทบุรี:มหาวิทยาลัย สุโขทยัธรรมาธิราช), หน้า 129. 

Mançur Lloyd Olson (1932–1998) 

• นักเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ผลงานของเขาที่
ชื่อ "The Logic of Collective Action: Public Goods and the 
Theory of Groups" ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1965 ได้รับการอ้างอิง
อย่างมากในการศึกษาเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ในการน าเสนอทฤษฎีที่
อธิบายว่า อะไรคือปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขที่กระตุ้นให้ผู้คนด าเนินการ
บางอย่างร่วมกัน นั่นคือแรงจูงใจอันเป็นผลมาจากผลประโยชน์
ส่วนตัว ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
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ด้านแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มผลประโยชน์นั้น นิยมศึกษากันใน 3 แนวทาง5 ได้แก่  

  (1) การศึกษาลักษณะของกลุ่ม (nature of the groups) คือ การพิจารณาจากโครงสร้างการ
ด าเนินงาน ขนาดของจ านวนสมาชิก จุดมุ่งหมายและกิจกรรมที่กลุ่มด าเนินการอยู่  

(2) การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ (history and tradition) คือ การพิจารณาในเรื่องเหตุผลหรือ

ที่มาในการก่อตั้งกลุ่ม พัฒนาการของกลุ่มในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต เป็นต้น 
(3) การศึกษากลุ่มในเชิงพฤติกรรมการเมือง (extent of its involvement in politics) คือ 

การพิจารณาจากบทบาทการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองของ
สังคม เป็นต้น 

 
ภาพที่ 13.1 แสดงภาพตัวแบบแนวคิดระบบการเมือง (political system theory)6 

 
 

ทั้งนี้ ภายใต้การอธิบายของแนวคิดระบบการเมือง (political system theory) ของเดวิด อีสตัน 
(David Easton) ดังภาพที่ 13.1 ซึ่งเน้นถึงแบบแผนความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ที่ เกี่ยวข้องกับอ านาจ             
การบังคับให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรืออ านาจที่ชอบธรรมนั้น7 ถือได้ว่ากลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน
เป็นโครงสร้างซึ่งท าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ในฐานะตัวแสดงทางการเมืองที่ท าหน้าที่แปรสภาพข้อ

                                                 
5 อ้างใน สมชัย ศรีสุทธิยากร, (2531),กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง การเลือกตั้งไทย (เอกสารประกอบการศึกษา มธ.122 สังคม

กับการปกครอง),(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), หนา้ 3-4. 
6 ดูค าอธิบายเพิ่มเติมได้ใน Michael G. Roskin, et al , (2017),Political science: an introduction edition, New 

York :Pearson Education, Inc., p18 และ Emile Kok-Kheng Yeoh, (2016), “Introduction – Political Governance and Strategic 
Relations: Domestic-Foreign Policy Nexus and China’s Rise in the Global System”, Contemporary Chinese Political 
Economy and Strategic Relations: An International Journal (CCPS),2 (1): 1-108. 

7 จุมพล หนิมพานิช,(2545),กลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองไทย,(นนทบุรี : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช),หน้า 46. 

https://www.researchgate.net/publication/303881161_Emile_Kok-Kheng_Yeoh_2016_Introduction_-_Political_Governance_and_Strategic_Relations_Domestic-Foreign_Policy_Nexus_and_China's_Rise_in_the_Global_System_Contemporary_Chinese_Political_Economy_and_Str
https://www.researchgate.net/publication/303881161_Emile_Kok-Kheng_Yeoh_2016_Introduction_-_Political_Governance_and_Strategic_Relations_Domestic-Foreign_Policy_Nexus_and_China's_Rise_in_the_Global_System_Contemporary_Chinese_Political_Economy_and_Str
https://www.researchgate.net/publication/303881161_Emile_Kok-Kheng_Yeoh_2016_Introduction_-_Political_Governance_and_Strategic_Relations_Domestic-Foreign_Policy_Nexus_and_China's_Rise_in_the_Global_System_Contemporary_Chinese_Political_Economy_and_Str
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เรียกร้องหรือการสนับสนุน ในส่วนของปัจจัยน าเข้า ( input) ให้เป็นผล(output) จากการตัดสินใจภายใน
ระบบการเมือง 8  ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้บทบาทหน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดันนอกจากจะท า
หน้าที่เช่นเดียวกับพรรคการเมืองในการท าหน้าที่เชื่อมโยงประสานประชาชนกับสถาบันการปกครองหรือผู้มี
สิทธิอ านาจ (authority) ที่จะก าหนดนโยบายรัฐแล้ว9 ยังมุ่งเน้นไปที่การเรียกร้องผลประโยชน์ (interest 
articulation) ต่อผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจทางการเมืองของรัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มตน10  

 
ในบางประเทศเช่นอังกฤษนั้น กลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ หากแต่เติบโตขึ้น

พร้อมกับกิจกรรมหรือนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศ เช่น โครงการสวัสดิการสังคม การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และการวางแผนทางเศรษฐกิจ ซึ่งการท ากิจกรรมดังกล่าวท าให้รัฐบาลต้องติดต่อใกล้ชิด
กับประชาชนและกลุ่มประชาชนต่างๆ ได้กลายมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น โดยที่ในการท างาน
ของรัฐบาลจะต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือไปจากข้าราชการ จึงเป็นโอกาสที่กลุ่มเหล่านี้ได้เข้ามามี
อิทธิพลในการทางการเมืองด้วยการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ของรัฐ11  

 

ด้านการจ าแนกประเภทของกลุ่มผลประโยชน์นั้น โรเบิร์ต เอช. ซาลิสเบอรี่ (Robert H. Salisbury) 12 
นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญในการศึกษากลุ่มผลประโยชน์ชาวอเมริกัน ได้จ าแนกลักษณะของการจัด
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

 
 กลุ่มที่ 1 การพิจารณาจากเนื้อหาของผลประโยชน์ (interest content)  
  (1) การจัดตามแนวทางนักรัฐศาสตร์อเมริกัน เป็นการจ าแนกที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับบทบาท
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 (2) การจัดตามแนวทางนักรัฐศาสตร์อังกฤษ มีมิติในการจ าแนกที่เริ่มจากการพิจารณาว่ากลุ่มท่ีเกิดข้ึน
เป็น “กลุ่มเฉพาะ (sectional groups)” หรือเป็น “กลุ่มท่ีอ้างเหตุ (cause or promotional groups)”  
 

(3) การจัดตามความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม (tangible/intangible interests) โดยมีรูปแบบแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ กล่าวคือ ผลประโยชน์ทางวัตถุ (material economic benefits) ผลประโยชน์จากการ
ได้คบหาหรือมีความสัมพันธ์ (solidary benefits) และผลประโยชน์ของการมีความเชื่อร่วมกันหรือ
ผลประโยชน์ทางอุดมการณ์ร่วมกัน (expressive or purposive benefits)  

 
 

                                                 
8 David Robertson,(2002),The Routledge Dictionary Of Politics,(London : Europa),p. 241. 
9 พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,(2544),ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,(กรุงเทพฯ : ศูนย์ยโุรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั),หน้า  

153. 
10 วิสุทธ ิโพธิแท่น, (2550), แนวคิดพื้นฐานของประชาธปิไตย,(นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกล้า), หน้า 140. 
11 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์,อ้างแล้ว,หนา้ 213. 
12 อ้างใน วิสุทธิ โพธแิท่น,อ้างแล้ว ,หน้า 139-140. 
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 กลุ่มที่ 2 การพิจารณาจากรูปแบบการจัดองค์การ (organizational forms)  
 (1) การจัดแบบสหพันธ์รัฐ (federally organized groups) และรูปแบบเอกรัฐหรือรัฐเดี่ยว (unitary 
organized groups)  
 (2) การจัดแบบกลุ่มระดับต่างๆ ได้แก่ กลุ่มขนาดเล็ก (small groups) กลุ่มขนาดกลาง
(intermediate groups) และกลุ่มขนาดใหญ่ (large groups) 
 

กลุ่มที่ 3 การพิจารณาจากประเภทของสมาชิกในแต่ละระดับ (membership types)   
 (1) กลุ่มปฏิบัติการหรือกลุ่มท้องถิ่น (operation unit / local group)  
 (2) กลุ่มระดับทุติยภูมิ (second-order groups) เป็นการรวมกันของบรรดาเหล่ากลุ่มปฏิบัติการ

หรือกลุ่มท้องถิ่นท้ังหลาย 
           (3) กลุ่มระดับชาติ (peak groups) ที่รวมเอากลุ่มต่างๆ ในประเทศที่มีผลประโยชน์หรือกิจกรรมที่
คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน เช่น สหภาพแรงงานและอุตสาหกรรมอเมริกัน (AFL-CIO) และสมาพันธ์อุตสาหกรรม
อังกฤษ (The Confederation of British Industries) เป็นต้น  
 
ภาพที่ 13.2 แสดงกิจกรรมของสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ 13 

  
 
นอกจากนี้แล้ว อัลมอนด์ และ พาวเวลล์14  ได้แบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์  ตามลักษณะของ

การรวมกลุ่มและการแสดงบทบาทในการด าเนินกิจกรรมหรือเรียกร้องผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 (1) กลุ่มผลประโยชน์แบบไร้บรรทัดฐาน หรือ กลุ่มฉับพลัน (anomic interest groups) เป็น
กลุ่มที่มักเกิดขึ้นในสภาพที่ไม่มีกลุ่มที่ได้รับการจัดตั้งอยู่ในสังคม หรือมักเป็นกลุ่มที่ถูกปิดกั้นไม่ให้แสดงออกซึ่ง
ความต้องการและมักปะทุขึ้นอย่างกะทันหันตามสถานการณ์ เช่น การจลาจล การเดินประท้วง โดยไม่มีการ

                                                 
13 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน http://in.reuters.com/article/2011/12/06/investment-summit-oneill-idINDEE7 B50AA20 

111206  และ  http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article- 2064400/ British-don-t-right-jobs-says-Confederation-British-
Industry.html 

14 พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อ้างแล้ว หน้า 129-133 และ วิสุทธิ โพธแิท่น,อ้างแลว้,หน้า 138-139. 
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จัดตั้งเป็นองค์กร ข้อสังเกตประการส าคัญของกลุ่มผลประโยชน์แบบไร้บรรทัดฐาน ก็คือ นอกจากการมี
บทบาทในการเรียกร้องผลประโยชน์แล้วอาจท าหน้าที่อ่ืน ๆ ด้วย เช่น การสร้างข่าวลือเพ่ือสร้างการสนับสนุน
ให้แก่สัญลักษณ์ของชาติ รัฐบาลหรือผู้น าทางการเมือง เป็นต้น  
 
 (2) กลุ่มผลประโยชน์ที่ ไม่มีการจัดตั้ง หรือ กลุ่มที่ มีโครงสร้างหลวม (non-associational 
interest groups) โดยทั่วไปมักเกิดจากกลุ่มเครือญาติ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มภูมิภาค กลุ่มสถานภาพและกลุ่มชน
ชั้น ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาจไม่ได้มีการพบปะกันอย่างสม่ าเสมอแต่มีความรู้สึกร่วมกัน และมีความเชื่อมโยงทาง
จิตใจหรือทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีการแสดงบทบาทเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นครั้งคราวโดยผ่านการ
เจรจากับบุคคลหรือผู้น าที่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ  
 

จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งในระดับต่ า มักมีการเรียกร้องผลประโยชน์เป็น
ครั้งคราวหรือเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีขั้นตอนหรือการจัดตั้งที่แน่นอนและไม่มีความต่อเนื่องในการเรียกร้อง 
ดังนั้นในสังคมสมัยใหม่ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างโครงสร้างต่าง ๆ อย่างชัดเจน กลุ่มในลักษณะดังกล่าวจะ
มีอิทธิพลต่อรองได้น้อย เพราะในสภาพสังคมเช่นนี้มักมีกลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นมามากมายที่มีการแข่งขันกันอยู่
ท าให้ไม่มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ไร้การจัดตั้งได้เข้ามามีอิทธิพลได้มากนัก นอกจากนี้แล้วหากกลุ่มที่ไร้การ
จัดตั้งเหล่านี้มีความต้องการหรือด าเนินการอย่างจริงจังที่จะจัดตั้งกลุ่มขึ้น ก็จะปรับตัวไปสู่การเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์ในระดับที่พัฒนาขึ้นต่อไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งในระดับสูง  
 

(3) กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสถาบัน (institutional interest groups) เป็นองค์กรที่เป็นทางการที่
มีบทบาทหน้าที่เฉพาะตนที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพียงเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์ โดยกลุ่มเหล่านี้อาจเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพ่ือกลุ่มตนเองหรือท าหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่ม อ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งมักอาศัยการ
ยอมรับนับถือในสถาบันที่สังกัดอยู่เป็นทรัพยากรส าคัญในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง ทั้งนี้ ใน
สังคมของประเทศก าลังพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น กลุ่มผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสถาบันที่มีอยู่แล้ว เช่น ใน
ระบบราชการและในกองทัพได้มีการจัดตั้งอย่างเหนียวแน่นและมีอ านาจมากในสังคม แต่ขณะเดียวกันกลุ่ม
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากสถาบันดังกล่าวกลับมีจ านวนน้อยและขาดประสิทธิภาพ 
 

(4) กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการ หรือ กลุ่มสมาคม (associational interest groups) เป็น
กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นกระบอกเสียงหรือตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเป็นกลุ่ม
ที่จัดตั้งขึ้นแบบมีโครงสร้างชัดเจนและมีบุคลากรท างานประจ า กลุ่มแบบนี้มักมีแนวทางหรือวิธีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์และน าข้อเรียกร้องเสนอต่อระบบการเมือง  ซึ่งในสังคมที่พัฒนาแล้วกลุ่มแบบนี้มีความได้เปรียบ
หรือมีอ านาจต่อรองมากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (non-associational interest groups) ในแง่มุมของการ
ได้รับการยอมรับถึงความชอบธรรมและความครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ที่มีหลากหลายในสังคม ซึ่งจะส่งผลให้
การเรียกร้องผลประโยชน์โดยกลุ่มที่ไม่เป็นทางการหรือเรียกร้องแบบตัวคนเดียว จะลดน้อยลงโดยปริยาย 
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รูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีบทบาทส าคัญในสังคมนั้น แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก  ได้แก่  
 

(1) กลุ่มธุรกิจ เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญอันเนื่องมาจากความจ าเป็นทั้งในการแสวงหาประโยชน์และ
ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองไว้ ดังนั้นกลุ่มธุรกิจจึงมักมีการรวมตัวกันระหว่างเจ้าของกิจการที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและพยายามเข้าไปมีบทบาทผลักดันทางการเมือง เช่น การพยายามจ ากัดบทบาทของรั ฐ
ในการควบคุมกิจการเอกชนให้น้อยที่สุด หรือผลักดันให้รัฐสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มคน เป็นต้น   

 
(2) กลุ่มแรงงาน ถือเป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม แต่ยังคงมีลักษณะขาดการจัดตั้งและสร้าง

กระบวนการในการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ จึงส่งผลต่อการเสริมสร้างพลังหรืออิทธิพลให้มีมากเพียงพอต่อ
การต่อรอง โดยผลประโยชน์ที่เรียกร้องนั้นมักเกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทน สภาพการท างานหรือ
นโยบายของรัฐด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น  

 
(3) กลุ่มเกษตรกร มักเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นสังคมการเกษตร ที่มีเกษตรกรเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม 

ในด้านการจัดตั้งนั้นกลุ่มเกษตรกรยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานที่ขาดการจัดตั้ง การสร้าง
กระบวนการในการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ และการไม่มีองค์กรที่ถาวร ส่งผลให้การผลักดันนโยบายรัฐ
ในเรื่องการเกษตรเป็นไปในลักษณะชั่วคราวหรือเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งอย่ างรุนแรง
เท่านั้น  

 
(4) กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ถือว่าการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของบรรดาผู้ที่อยู่

ในวิชาชีพต่าง ๆ นั้น เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญจากการที่แม้จะเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่รวมตัวกันเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มอาชีพตนเอง แต่ประเด็นข้อเรียกร้องกลับมีความส าคัญในเชิงของวิชาชีพ โดยวิชาชีพที่
มักมีการรวมกลุ่มกันนั้นมักเป็นวิชาชีพที่มีความเฉพาะทางและเป็นเรื่องส าคัญของสังคมโดยรวม ตัวอย่างเช่น 
สมาคมทนายความและแพทย์ เป็นต้น 

 
(5) กลุ่มข้าราชการ ถือได้ว่าข้าราชการเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความส าคัญอย่างมากเพราะในความ

เป็นจริงแล้วระบบราชการไม่สามารถสร้างให้เกิดภาวะองค์กรที่ปลอดจากการถูกแทรกแซงหรือมีความเป็น
กลางทางการเมืองได้อย่างแท้จริง แต่ลักษณะของกลุ่มข้าราชการมักแสดงออกผ่านค่านิยม ทัศนคติรวมทั้งการ
แสดงออกแบบไม่เป็นทางการหรือให้การสนับสนุนและคัดค้านต่อแนวนโยบายของรัฐหรือการผลักดันจากฝ่าย
การเมืองที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของตน ทั้งนี้ ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของกลุ่มข้าราชการ คือ การเป็น
ตัวแสดงส าคัญในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีอิทธิพลอย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย
รัฐ 

(6) กลุ่มปัญญาชน ได้แก่ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งแม้บุคคลเหล่านี้จะไม่มีผลประโยชน์
เฉพาะกลุ่มอย่างเด่นชัดดังเช่นกลุ่มต่างๆ ที่ได้กล่าวมา แต่แสดงบทบาทส าคัญในการรักษาผลประโยชน์ทาง
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สังคมส่วนรวมหรือมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสาธารณะทั้งในเชิงของการสนับสนุนและคัดค้าน 
ทั้งนี้กลุ่มปัญญาชนจะมีบทบาทอย่างกว้างขวางและมีอิทธิพลต่อสังคมมากในระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้มี
การแสดงความคิดเห็นหรือเสรีภาพในการแสดงออก 

 
ภาพที่ 13.3 แสดงค าศัพท์ท่ีมักพบในการศึกษาเรื่องกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน15 

 

 

   
 
13.2 ปัจจัยและวิธีการด าเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน   

  
กลุ่มผลประโยชน์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในสังคมอุตสาหกรรมและสังคมในประเทศก าลัง

พัฒนา กล่าวคือ ในสังคมอุตสาหกรรมที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ออกจากกันโดยเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น ได้น าไปสู่การ
เกิดกลุ่มทุติยภูมิ (secondary groups) มากมายหลากหลายกลุ่มในสังคมนั้น ๆ ซึ่งกลุ่มที่เกิดขึ้นนี้ บางกลุ่มได้
เข้ามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายของรัฐบาล และพัฒนาไปสู่การเป็น “กลุ่มผลประโยชน์” ทั้งยังส่งผลให้

                                                 
15 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และ สุรพล ราชภณัทารักษ์,(2544),พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (Political Parties and Interest 

group), (กรุงเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง), หนา้ 235. 

กลุ่มกดดัน หรือ             
กลุ่มอิทธิพล

Pressure 
groups  การรวมกลุ่มของผู้มี

ผลประโยชน์ และได้มี
การรวมกันในลักษณะ
องค์กร

Organized 
groups  

ผลประโยชน์ของกลุ่ม        
ที่มีการรวมกลุ่มกัน         
โดยไม่มีการจัดตัง้องค์กร

Group 
interest  กลุ่มอุดมการณ์ไม่มกีาร

แบ่งเป็นชนช้ัน เพศและ
อาชีพ

Ideological 
groups  

กลุ่มการเมือง หรือ 
สโมสรทางการเมือง 
(political clubs)

Political 
groups  

กลุ่มพลังต่างๆ หรือ 
ขบวนการต่างๆ 

Power 
groups  
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เกิดการติดต่อกันระหว่างกลุ่มเหล่านี้กับองค์กรของรัฐ อันเป็นผลมาจากการที่รัฐแผ่ขยายบทบาทออกไปมาก
ขึ้นกว่าเดิมและมีผลกระทบต่อสังคมมากขึ้นกว่าเดิม ท าให้กลุ่มเหล่านี้พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐ เพราะ
มองเห็นว่ารัฐมีความส าคัญต่อตนหรือกลุ่มตนมากข้ึนตามล าดับ  

 
 ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา กลับมีกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งมีพ้ืนฐานทางสังคมที่แคบกว่ากลุ่มผล 
ประโยชน์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือมีความครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ น้อยกว่าในสังคมของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งในประเทศก าลังพัฒนากลุ่มที่มีการจัดตั้งและมีความส านึกในผลประโยชน์ร่วมกัน
ของสมาชิกมักจะเป็นกลุ่มที่เป็นหัวใจของการด าเนินงานของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ ทหารและต ารวจ โดยกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดและแข็งแกร่งที่สุดในประเทศก าลังพัฒนามักเป็นกลุ่มที่สามารถใช้กลไกของรัฐให้เป็น
ประโยชน์แก่ตน เพราะในสังคมเช่นนี้ ภาครัฐบาลเป็นแหล่งที่มาของอาชีพ สถานภาพทางสังคมตลอดจนความ
มั่งค่ังมากกว่าเอกชน  
 

ทั้งนี้  รูปแบบที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะของการต่อรองกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ได้มาซึ่งกฎหมาย 
กฎเกณฑ์หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในการรักษาหรือเกื้อหนุนสถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตนเอง นอกจากนี้แล้ว กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศก าลังพัฒนาโดยภาพรวมมักเป็นกลุ่มที่เกิดจากการเป็น         
เครือญาติ ชาติพันธุ์หรือมาจากภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งการเป็นเครือข่ายแบบอุปถัมภ์ (patron-client 
networks) 16  ด้านวิธีการด าเนินการของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ถือเป็นแนวทางที่มุ่งไปสู่การท าให้ข้อเสนอหรือ
ข้อเรียกร้องต่างๆ เกิดข้ึนได้จริงด้วยหลากหลายวิธีการ17 ได้แก่  

 
 (1) การเข้าถึง (access) หมายถึง การสร้างความใกล้ชิดในการติดต่อ ประสานงาน แรงจูงใจหรือ
แรงกดดันต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจในประเด็นหรือผลประโยชน์นั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับจ านวนของตัวแทนกลุ่มท่ีเข้าไป
มีบทบาทในการตัดสินใจหรือผลักดันในองค์กรหรือหน่วยงานรัฐนั้นๆ ว่ามีจ านวนมากเพียงใด รวมทั้งการที่
กลุ่มสามารถสร้างอิทธิพลต่อหน่วยงานในการสร้างความไว้ ใจและความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาหรือร่วม
หารือ ซึ่งน าไปสู่การเป็น “คนใน” ของหน่วยงานที่มีบทบาทในการควบคุมหรือก าหนดเนื้อหาข้อมูลในฐานะ
แหล่งข่าว โดยการเข้าถึงที่กล่าวมานี้ ท าได้หลายวิธี อาทิ การเข้าไปมีต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
(occupying authority role) โดยการเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของรัฐในฐานะตัวแทน
กลุ่ม และการให้ค าปรึกษาแก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจของรัฐ (consultation) 
 

                                                 
16 อ้างใน พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.,อ้างแล้ว หน้า 136 – 138 และดูค าอธิบายในเร่ืองวัฒนธรรมทางความคิดกับการจัดตัง้กลุ่ม

ผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน เพิ่มเติมได้ใน อภิญญา รัตนมงคลมาศ, อ้างแล้ว หน้า 207-208.   
17 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, อ้างแลว้ หนา้ 221-226, วิสุทธิ โพธิแท่น,อ้างแล้ว หน้า141-142 และ สมชัย ศรีสุทธยิากร,อ้างแล้ว  หนา้ 9-10. 
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 (2) การเข้าหาผลักดัน (lobbying) เป็นความพยายามของกลุ่มที่จะให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ           
รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวข้องด าเนินการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปตามที่กลุ่มต้องการ ซึ่งอาจ  
ท าได้หลายวิธี อาทิ การติดต่อพูดคุยอยู่เสมอกับผู้น าในการตัดสินใจของรัฐหรือนักวิ่งเต้นมืออาชีพ  ดังที่มีอยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการปลุกระดมชักจูงให้มหาชนคล้อยตามแล้วหันมาสนับสนุนการเรียกร้องของกลุ่ม
ตนเอง   
 

(3) การกดดัน(exercising pressure) และการส าแดงพลัง(demonstration)  ด้วยวิธีการต่างๆ 
ที่มีลักษณะสร้างให้เกิดสถานการณ์บังคับแก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยทั่วไปมักเห็นรูปแบบของการเดินขบวน
และการใช้ความรุนแรง อันเป็นวิธีการที่มักมีการน ามาใช้เมื่อวิธีการอ่ืนๆ ใช้ไม่ได้ผล ทั้งนี้ข้อดีของวิธีการ
เหล่านี้ คือ การดึงสมาชิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มได้โดยตรง ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมในการ
เรียกร้องและมีส่วนช่วยให้การผลักดันนโยบายของรัฐได้รับผลส าเร็จเร็วยิ่งขึ้นได้  

 
(4) การรณรงค์สาธารณะ (public campaigns) และโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda)  เป็น

วิธีการที่มุ่งสู่ประชาชนโดยหวังผลในเชิงสนับสนุนต่อกิจกรรมหรือของกลุ่ม  ซึ่งรูปแบบที่นิยมใช้กันมาก คือการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยการตีพิมพ์ เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุและอินเตอร์เนท เป็นต้น  ทั้งนี้การรณรงค์
สาธารณะแยกได้เป็น การรณรงค์แบบต่อเนื่องยาวนานเป็นการให้การศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
ความคิดเห็นสาธารณะในระยะยาวกับการรณรงค์ระยะสั้นแบบ “ประเด็นร้อน” เพ่ือเตือนภัยหรือระงับบางสิ่ง
บางอย่างที่กลุ่มเห็นว่าเป็นปัญหา โดยหวังพ่ึงกระแสความคิดเห็นสาธารณะเป็นพลังขับเคลื่อนทางการเมือง  

 
(5) บริบททางการเมือง (political context) กลุ่มผลประโยชน์จะมีกิจกรรมเช่นใดหรือมีช่องทาง 

มีอิทธิพลต่อการปกครอง หรือเข้าไปผลักดันนโยบายของรัฐได้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองหรือ
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองเป็นส าคัญ ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานั้น การที่อ านาจรัฐกระจายอยู่ระหว่าง
สถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ประธานาธิบดี รัฐสภา และศาล รวมไปถึงรัฐบาลมลรัฐ ท าให้กลุ่มต้องท าการติดต่อ
สถาบันอ านาจต่าง ๆ กระจายไปด้วย แต่ในประเทศอังกฤษนั้น การตัดสินใจต่างๆ รวมศูนย์อยู่ที่กระทรวง
ต่างๆ และระบบราชการที่กรุงลอนดอน ดังนั้นกลุ่มผลประโยชน์จึงถือว่าการเข้าถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ
รัฐมนตรีเป็นช่องทางที่ส าคัญที่สุด ในขณะที่รัฐสภาหรือสื่อมวลชนเป็นเพียงช่องทางเสริมหรื อใช้แทนเมื่อไม่
สามารถเข้าถึงกระทรวงได้ 18 

 

                                                 
18 พฤทธิสาน ชุมพล,ม.ร.ว.,อ้างแลว้,หน้า 205 และ 217. 
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ภาพที่ 13.4 แสดงกรณีตัวอย่างแผนผังแสดงความสัมพันธ์และเส้นทางการผลักดันระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์กับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา19 

 
 

อย่างไรก็ดี แนวการวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์รวมไปถึงกลุ่มกดดันต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา
ประเทศกลุ่มเสรีประชาธิปไตยนั้น มีลักษณะในการศึกษา 5 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างทางสถาบันทางการเมือง 
ลักษณะหรือธรรมชาติของระบบพรรคการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ลักษณะของประเด็นปัญหาหรือข้อ
ถกเถียงในบริบททางการเมืองนั้น ๆ รวมไปถึงลักษณะของกลุ่ม20  
 
 

                                                 
19 “Lobbying for a Trillion-Dollar Tax Holiday” ,Retrieved from URLhttp://www.businessweek.com/magazine/ 

lobbying-for-a-trilliondollar-tax-holiday-09292011-gfx.html (21 March 2021). 
20 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน Allan Ball and B. Guy Peters, (2006), Modern Politics and Government, London: 

Macmillan Education. 
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13.3 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน  

พรรคการเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ สามารถพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ทั้งในแง่ของความแตกต่าง
และความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ  

13.3.1 ความแตกต่าง 

(1) เป้าหมาย  จากข้อสรุปของ โทมัส บรูเนล (Thomas Brunell) 21 กล่าวว่า กลุ่มผลประโยชน์มุ่ง
แสวงหาประโยชน์ทางนโยบายให้ได้มากที่สุด ในขณะที่พรรคการเมืองมุ่งแสวงหาที่นั่งในรัฐสภาให้ได้มากที่สุด 
สิ่งเหล่านี้เป้าหมายของการแข่งขันมีความหมายส าคัญส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับพรรค
การเมืองนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของชาร์ล เอเดรียน และ ชาร์ลส์ เพรสส์ (Charles R. Adrian and 
Charles Press) 22  ที่ได้อธิบายถึงความแตกต่างซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ กล่าวคือ กลุ่มผลประโยชน์เรียกร้อง
ผลประโยชน์ผ่านทางพรรคการเมือง โดยไม่มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าไปมีต าแหน่งทางการเมืองแต่มุ่งสร้าง
อิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ กลุ่มผลประโยชน์ยังมีพ้ืนฐานของผลประโยชน์หรือความเป็น กลุ่ม
ก้อนในเชิงนโยบายที่คล้ายคลึงกันมากกว่าพรรคการเมือง  
 

(2) การแสดงบทบาท  ด้านภารกิจและบทบาทของพรรคการเมืองที่มากไปกว่ากลุ่มผลประโยชน์นั้น
สรุปได้ว่า ในขณะที่กลุ่มผลประโยชน์มีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่มุ่งผลส าเร็จในการให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย
ของกลุ่มตนเป็นส าคัญ โดยอาจด าเนินการในรูปแบบกดดันการต่อรองรัฐบาล และมักแสดงบทบาทเฉพาะ
ช่วงเวลาที่มีประเด็นส าคัญอันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น23 กรณีตัวอย่างในประเทศนิวซีแลนด์
นั้น เนื่องจากการมีจ านวนประชากรที่ เติบโตขึ้นและมีความหลากหลายสูง ส่งผลให้จ านวนของกลุ่ม
ผลประโยชน์รวมถึงกลุ่มกดดันต่าง ๆ มีทั้งจ านวนและความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น กลุ่มที่ มีขนาดใหญ่มักมี
การจัดการทรัพยากรของกลุ่มที่ดี เช่น มีส านักงานระดับชาติและมีการจ้างเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ในขณะที่กลุ่ม
ขนาดเล็กมักด าเนินงานโดยอาสาสมัคร24  
 

(3) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  พรรคการเมืองจ าเป็นต้องสร้างและรวบรวมแรงสนับสนุนจาก
กลุ่มองค์กรภาคประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย แปรความต้องการที่ขัดแย้งกันของประชาชน

                                                 
21 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(accessed 3 November 2021). 

22 อ้างใน เสนีย์ ค าสขุ ใน สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,(2548),เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพื้นฐานทาง
รัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1-9, (นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), หนา้ 291.   

23 พัฒนะ เรือนใจดี,(2548),กฎหมายว่าดว้ยพรรคการเมือง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), หนา้ 2. 
24 Raymond Miller, 'Interest groups', Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, Retrieved from URL http://www. 

TeAra.govt.nz/en/interest-groups (3 November 2021). 
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กลุ่มต่างๆ ให้กลายเป็นนโยบายที่ลงตัว เลือกและฝึกฝนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้น าทางการเมือง น าเสนอ
คณะท างานและนโยบายเพ่ือเป็นตัวเลือกให้กับประชาชน และหากได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปท าหน้าที่ในรัฐสภา 
พรรคการเมืองจ าเป็นต้องท าหน้าที่บริหารบ้านเมืองและแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการกระท าของ
ตนเอง25 

 
13.3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 

 (1) การก าหนดนโยบายสาธารณะและการสร้างคะแนนนิยม   กล่าวคือ กลุ่มผลประโยชน์เป็น
ตัวเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ตัดสินใจทางการเมืองกับปัจเจกชนบุคคลในสังคม ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์มีอิทธิพลนอก
รัฐสภา (extra-parliamentary influence) ที่เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐ โดยเป็น
กลไกส าคัญในกระบวนการทางการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนในการท าความเข้าใจต่อการตัดสินใจของรัฐใน
การก าหนดและด าเนินนโยบาย ด้วยเหตุที่รัฐบาลจะต้องค านึงถึงแรงผลักดันอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งและต่อผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนรัฐบาล
โดยตรง  

สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องหาทางประนีประนอมหรือประสานประโยชน์ 
ความต้องการต่าง ๆ ที่แข่งขันกันอยู่ เพ่ือเป้าหมายในการสร้างความยอมรับจากกลุ่มที่อิทธิพลส าคัญๆ ของ
ประเทศ ดังในกรณีของประเทศอังกฤษนั้น พรรคอนุรักษ์นิยมให้ความส าคัญต่อกลุ่มธุรกิจ ในขณะที่พรรค
แรงงานให้สหภาพแรงงานมีอิทธิพลต่อพรรคอย่างมาก เป็นต้น26 

 
(2) การสนับสนุนการสร้างสาขาและเครือข่ายพรรคการเมือง  ตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์นั้น            

พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะมีกลุ่มผลประโยชน์สนับสนุนอยู่ทั้งในการเสนอนโยบาย   การสนับสนุนกิจกรรม
ของพรรคและเงินสนับสนุนในการเลือกตั้ง เช่น พรรค Laban ng Demokratikong Pilipino (Struggle/ 
Fight of Democratic Filipinos)  ของนางคอราซอน อากีโน (Corazón Aquino) ได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่ม NAJFD (Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy) กลุ่มแรงงาน และกลุ่ม
นักศึกษา ในขณะที่พรรค Lakas-CMD (Lakas-Christian Muslim Democrats) ของนายฟิเดล รามอส 
(Fidel V. Ramos) มีกลุ่ม NUCD (the National Union of Christian Democrats) ซึ่งมีเครือข่ายในหลาย
ประเทศให้การสนับสนุน โดยกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้จะแสดงออกอย่างชัดเจน27 

 

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

polpart_norris_110105.pdf(3 November 2021). 
26 พฤทธิสาณ ชุมพล ,ม.ร.ว.,อ้างแลว้ หนา้ 205. 
27 สีดา สอนศรี และคณะ,(2546),พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเฉพาะ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปนิส์ ไทยและ

มาเลเซีย,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), หนา้ 92. 
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 (3) การคัดสรรและสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ดังจะเห็นได้ว่าในขณะที่พรรคการเมืองมีการ
คัดเลือกผู้สมัครด้วยกระบวนการต่างๆ ภายในพรรคการเมือง  โดยกลุ่มผลประโยชน์ถือได้ว่าเป็นตัวแสดง
ส าคัญในการสนับสนุนผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของกลุ่มให้ได้รับการคัดสรรเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองในการ
เลือกตั้ง โดยเฉพาะความต้องการผลักดันให้เกิดนโยบายที่สอดรับกับเป้าหมายของกลุ่มที่เป็นประเด็นเฉพาะ
ด้าน ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษกลุ่มต่อต้านการล่าสัตว์และกลุ่มต่อต้านการท าแท้ง พยายามหาทางให้
พรรคคัดสรรผู้สมัครที่มีแนวความคิดเดียวกับกลุ่มและได้พยายามโน้มน้าวให้พรรคการเมืองน าประเด็นของ
กลุ่มเข้าบรรจุในเอกสารนโยบายหาเสียง   

 
นอกจากนี้ แล้วยั งรวมไปถึ งการสนับสนุนการเป็นสมาชิก (sponsored membership) คือ          

การสนับสนุนผู้มีอ านาจหรือผู้ที่กลุ่มคิดว่าจะเข้าไปมีอ านาจตัดสินใจของรัฐด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการ
สนับสนุนในการเลือกตั้งในการให้เงินหรือช่วยหาเสียง เป็นต้น 28 ซึ่งแต่เดิมนั้น พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์จะเน้นการใช้ทรัพยากรในการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยผู้สมัครจะน าเงินไปใช้ใน
การติดต่อกับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งในการโฆษณาและวิธีการอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบันพรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์จะให้ทั้งเงินสนับสนุนผู้สมัครที่ตนชอบและใช้เงินในการสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตั้งโดยตรง 
ปรากฏการณ์เช่นนี้ท าให้การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความยากล าบากมากขึ้น ทั้งยัง
น าไปสู่ความกังวลใจว่าผู้บริจาคและกลุ่มผลประโยชน์อาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะเกินควร29 

 
(4) การพัฒนาการ ด้วยเหตุที่พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เป็นลักษณะการรวมตัวกันของ

ประชาชนที่มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน ซึ่งลักษณะหรือรูปแบบของการรวมตัวและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
อาจมีผลต่อการปรับตัวของกลุ่มที่เกิดขึ้น กล่าวคือ การรวมกลุ่มในช่วงแรกเม่ือมีความม่ันคงจนจัดตั้งเป็นพรรค
การเมืองได้ หากประสบความส าเร็จก็จะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็ง แต่หากประสบความ
ล้มเหลวในการแข่งขันเลือกตั้งแล้ว การรวมตัวนั้นอาจยังคงมีอยู่แต่พรรคอาจจะกลายสภาพเป็นเพียงกลุ่ม
ผลประโยชน์  ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์ก็อาจน าไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองได้
เช่นกัน เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทกดดันทางการเมือง
เพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ  กลุ่มเหล่านั้นอาจพัฒนาขึ้นเป็นขบวนการทางการเมืองและสามารถ
พัฒนาขึ้นเป็นพรรคการเมืองได้ โดยมีนโยบายหรือเป้าหมายหลักของกลุ่มผลประโยชน์เป็นฐานในการจัดท า
นโยบายหลักของพรรค   
 

                                                 
28 วิสุทธ ิโพธิแท่น,อา้งแล้ว หน้า 141. 
29 ส านักวิชาการและส านกัพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2547) ,เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทาง

วิชาการเรื่อง เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 2004 : ประเด็นและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ วันที ่6 ตลุาคม 2547 ณ ห้อง
ประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 215-216,(กรุงเทพฯ:ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร), หนา้ 78. 
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ค าถามท้ายบทที่ 13  

 (1) กลุ่มผลประโยชน์ที่แบ่งตามลักษณะของการรวมกลุ่มและการแสดงบทบาทในการด าเนินกิจกรรมหรือ
เรียกร้องผลประโยชน์ มีก่ีประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร  
 (2) กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองมีความแตกต่างกันอย่างไร  
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