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ค�ำน�ำสถำบันพระปกเกล้ำ

พรรคการเมืองถือเป็นหนึ่งในกลไกที่ส�าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก

พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันพื้นฐานอันเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

โดยหลักการแล้ว พรรคการเมืองเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีแนวความคิดและอุดมการณ์อย่างเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกันเพื่อแสดงออกถึงเจตจ�านงร่วมกันและน�าเจตจ�านงดังกล่าวนั้นก้าวเข้าสู่การบริหารประเทศ 

ผ่านการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ นอกจากนี ้เมือ่ศกึษาถงึประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงของประเทศไทยแล้ว จะเหน็ว่า 

ประเทศไทยได้เริ่มให้ความส�าคัญแก่พรรคการเมืองอย่างชัดเจนที่สุดตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 โดยก�าหนดให้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จะต้องสังกัดพรรคการเมือง

นอกจากนี้ ตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งถือเป็น

รฐัธรรมนญูฉบบัปฏริปูการเมืองเป็นต้นมา จนถงึการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบัุน 

ก็มีการก�าหนดกติกาเกี่ยวกับพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นเพื่อวางรากฐานให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบัน

ทางการเมอืง และให้พรรคการเมอืงฝังรากลกึในสงัคมประชาธปิไตยไทย ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการจดัตัง้พรรคการเมอืง 

การคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง การด�าเนินกิจกรรมภายในพรรคการเมือง การเงินของพรรคการเมือง  

ตลอดจนการสิ้นสภาพและการยุบพรรคการเมือง

ดงันัน้ สถาบนัพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรทีม่ภีารกจิในการส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ระบบรฐัสภา และสนบัสนุนงานวชิาการให้แก่รฐัสภา ได้จัดท�างานวจิยัจ�านวนมากทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัปรงุกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องกบัพรรคการเมือง ตลอดจนงานวจิยัทีค่าดการณ์ผลการบญัญติักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัพรรคการเมอืง

ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลต่อพรรคการเมืองอย่างไร ซึ่งได้จัดท�างานวิจัยดังกล่าวมาตั้งแต่ 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมืองที่บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 มาจนถงึปัจจุบนั ในเอกสารซึง่เป็นงานวจิยัส�าหรบัรฐัสภา (Parliamentary 

Research) ชิ้นนี้ จึงได้ท�าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวทั้งหมด และเรียบเรียงโดยค�านึงถึง

สถานการณ์ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

 สถาบันพระปกเกล้า
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บทน�ำ

พรรคการเมืองถือเป็นหนึ่งในกลไกที่ส�าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก 

พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันพื้นฐานอันเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

โดยหลักการแล้ว พรรคการเมืองเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีแนวความคิดและอุดมการณ์อย่างเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกันเพื่อแสดงออกถึงเจตจ�านงร่วมกันและน�าเจตจ�านงดังกล่าวนั้นก้าวเข้าสู่การบริหารประเทศ

ผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ เม่ือศึกษาถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยแล้ว  

จะเหน็ว่าประเทศไทยได้เริม่ให้ความส�าคญัแก่พรรคการเมอืงอย่างชดัเจนทีสุ่ดตัง้แต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2517 โดยก�าหนดให้ผู้ทีจ่ะลงสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จะต้องสังกัดพรรคการเมือง

นอกจากน้ี ต้ังแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งถือเป็น

รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองเป็นต้นมาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

ก็มีการก�าหนดกติกาเกี่ยวกับพรรคการเมืองเพ่ิมมากขึ้นเพื่อวางรากฐานให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบัน

ทางการเมอืง และให้พรรคการเมอืงฝังรากลกึในสงัคมประชาธปิไตยไทย ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการจดัตัง้พรรคการเมือง 

การคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง การด�าเนินกิจกรรมภายในพรรคการเมือง การเงินของพรรคการเมือง  

ตลอดจนการสิ้นสภาพและการยุบพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม ผลจากการก�าหนดกติกาของพรรคการเมือง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้ก่อให้เกิดค�าถามมากมาย เช่น การก�าหนดเงื่อนไข 

ในการจัดต้ังสาขาพรรคซึ่งเช่ือมโยงกับการด�ารงอยู่ของพรรคการเมือง เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกผู้สมัคร 

รบัเลอืกตัง้ การส้ินสภาพพรรคการเมอืง ตลอดจนการยบุพรรคการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่การยบุพรรคการเมอืง

ซึ่งได้เกิดค�าถามในเชิงวิชาการท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย และในส่วนที่เก่ียวกับการตีความของ 

ศาลรัฐธรรมนูญที่มีอ�านาจในการวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมือง 
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 สถาบนัพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรทีม่ภีารกจิในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ระบบรฐัสภา และสนบัสนุนงานวชิาการให้แก่รฐัสภา ได้จัดท�างานวจิยัจ�านวนมากทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัปรงุกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องกบัพรรคการเมือง ตลอดจนงานวจิยัทีค่าดการณ์ผลการบญัญติักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัพรรคการเมอืง

ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลต่อพรรคการเมืองอย่างไร ซึ่งได้จัดท�างานวิจัยดังกล่าวมาตั้งแต่ 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมืองที่บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 มาจนถงึปัจจุบนั ในเอกสารซึง่เป็นงานวจิยัส�าหรบัรฐัสภา (Parliamentary 

Research) ชิ้นนี้ จึงได้ท�าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวทั้งหมด และเรียบเรียงโดยค�านึงถึง

สถานการณ์ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

 ท้ังน้ี งานวิจัยส�าหรับรัฐสภาชิ้นนี้ได้เรียบเรียงประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยพรรคการเมืองตั้งแต่  

(1)	เรื่องการจัดตั้งพรรคการเมือง ซ่ึงต้ังแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน ก็ได้มีความพยายามแก้ไข

ปรับปรงุกฎหมายมาตลอดโดยมจุีดประสงค์เพือ่ให้พรรคการเมืองกลายเป็นสถาบนัทางการเมอืงของประชาชน 

ที่แท้จริงและมีจุดยึดโยงกับประชาชน ตลอดจนสามารถสะท้อนอุดมการณ์ของสมาชิกพรรคการเมืองทุกคน 

ที่มีร่วมกันได้ ไม่ใช่กลุ่มบุคคลท่ีจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่น แต่การก�าหนด

บทบัญญัติดังกล่าวกลับถูกวิจารณ์ว่าท�าให้พรรคการเมืองเล็ก ๆ จัดตั้งและด�ารงอยู่ได้ยาก ซ่ึงจะส่งผลให้ต่อไป 

พรรคการเมืองมีแนวโน้มที่จะถูกครอบง�าโดยกลุ่มนายทุน และ (2)	นโยบายของพรรคการเมือง โดยกฎหมาย

พรรคการเมืองฉบับปัจจบุนัได้ก�าหนดให้การด�าเนนินโยบายหาเสยีงของพรรคการเมอืงจะต้องเป็นไปตามกรอบที่

กฎหมายก�าหนด อกีทัง้ต้องมีกระบวนการรายงานต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ซึง่การก�าหนดดงักล่าวน้ีถูกมองว่า 

อาจท�าให้พรรคการเมืองขาดอิสระได้ จากนั้น จะเป็นการเรียงเรียงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาวิจัยเรื่อง  

(3)	การเงนิของพรรคการเมอืง ซึง่กฎหมายฉบับปัจจบัุนได้พยายามลดการครอบง�าของนายทุนต่อพรรคการเมอืง 

จงึมีข้อก�าหนดเกีย่วกบัระบบการเงนิของพรรคการเมอืงมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ประเด็นส�าคญัเกีย่วกบัพรรคการเมอืง

ที่ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือ (4)	การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นกระบวนการส�าคัญที่กฎหมาย 

เก่ียวกับพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันต้องการให้การคัดเลือกผู ้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น  

มีจุดยึดโยงกับเสียงของประชาชนมากที่สุด และสุดท้าย งานวิจัยส�าหรับรัฐสภานี้ก็ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับ 

(5)	การสิ้นสภาพของพรรคการเมือง และ	(6)	การยุบพรรคการเมือง 

 นอกจากนี้ ในแต่ละประเด็นจะมีการกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหา และ 

จากนั้นจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรืออาจน�าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน และในบางประเด็น อาจมีการกล่าวถึงกรณีศึกษาต่างประเทศประกอบด้วย 
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1

การจัดตั้งพรรคการเมือง 1

การก่อตัวของพรรคการเมืองไทย2 เริ่มต้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร  

เมื่อ พ.ศ. 2475 สมาชิกจ�านวนหนึ่งของคณะราษฎร พยายามเปลี่ยนสถานภาพของกลุ่มที่ตนเองสังกัด  

โดยมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งน�าโดยหลวงวิจิตรวาทการ ได้ขอจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้น ใช้ช่ือว่า “คณะชาติ”  

แต่รัฐบาลในขณะนั้นภายใต้การน�าของคณะราษฎรไม่ยอมให้จัดตั้งขึ้น เพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง  

และความวุ่นวายทางการเมืองขึ้น ความพยายามที่จะจัดต้ังพรรคการเมืองจึงถูกระงับไปชั่วคราว และ 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรยากาศทางการเมืองของไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 แทนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 ได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้ พรรคการเมืองไทยยุคแรกจึงก่อตัวขึ้นโดยมีพรรคก้าวหน้า	

เป็นพรรคแรกที่จัดตั้งขึ้นในปลาย	พ.ศ.	2488 และต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 

ใน พ.ศ. 2498 ถือได้ว่ามีการจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีกฎหมายรองรับเป็นครั้งแรก  

นอกเหนอืจากบทบญัญติัในรฐัธรรมนญู ท้ังน้ี ในช่วงทีมี่การรัฐประหาร การด�าเนินกจิกรรมในฐานะพรรคการเมอืง

จะถอืว่าผดิกฎหมาย และจะกลบัมาด�าเนนิได้หลงัจากมกีารจัดท�ารฐัธรรมนูญเพ่ือเข้าสูก่ารเลอืกตัง้ จึงอาจกล่าวได้ว่า  

พรรคการเมืองไทยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย (Legal Creature)3 อย่างไรก็ดี แม้จะมีสถานภาพชัดเจนกว่า 

1 ข้อมูลส่วนนี้ เรียบเรียงโดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ช�านาญการ สถาบันพระปกเกล้า
2 สรุปจาก สุจิต บุญบงการ, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรื่อง พรรคการเมือง, นนทบุรี : 

สถาบันพระปกเกล้า ,2552
3 ณรงค์เดช สรุโฆษิต, “บทนิยามพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560”, 

เอกสารวชิาการส่วนบคุคล หลักสตูรหลกันติธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุน่ที ่6 วทิยาลัยศาลรัฐธรรมนญู ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู, 

http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/read.php?bibid=11805&cat=4&typ=4&file=IS6D_610612.pdf



10 การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

ในช่วงก่อนหน้านัน้เพราะมกีฎหมายรองรบั แต่พรรคการเมอืงกย็งัมีความอ่อนแอ เป็นการรวมกลุม่ของนกัการเมอืง 

อย่างหลวม ๆ ไม่มีฐานสนับสนนุจากมวลชนแต่อย่างใด นโยบายหรอือดุมการณ์กไ็ม่ชดัเจน เพราะการปกครอง

ในช่วงหลังจากนั้นอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารหลายคณะอย่างยาวนานจนถึง พ.ศ. 2516 

หลังจากการชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และต่อต้านรัฐบาลทหารของนิสิตนักศึกษาและประชาชน  

ในปลาย พ.ศ. 2516 ท�าให้รฐับาลทหารสิน้สดุอ�านาจลง และการประกาศใช้รฐัธรรมนญู และกฎหมายพรรคการเมอืง

ฉบบัใหม่ ใน พ.ศ. 2517 พรรคการเมอืงไทยก็ก่อตัวขึน้มาใหม่ เนือ่งจากรฐัธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมอืง

ฉบับนี้ ระบุให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองเป็นครั้งแรก จ�านวน

พรรคการเมืองท่ีขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีพรรคการเมืองเพียงไม่กี่พรรค อาทิ  

พรรคประชาธปัิตย์ พรรคชาตไิทย พรรคกจิสงัคม และพรรคธรรมสงัคม เท่านัน้ ทีม่บีทบาทส�าคัญในการท�างาน

ทางรัฐสภาและในการจัดตั้งรัฐบาล ต่อมา คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ยึดอ�านาจ เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม  

พ.ศ. 2519 ได้ยุบเลิกรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองไทยจึงต้องสลายตัวไปเช่นเดียวกับคราวก่อน ๆ4

ในช่วง พ.ศ. 2522-2534 พรรคการเมืองได้รับการจัดตั้งข้ึนมาอีกครั้งหลังจากมีการประกาศใช ้

พระราชบัญญัติพรรคการเมืองใน พ.ศ. 2522 เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรในปีน้ัน พรรคการเมือง

ส�าคัญช่วงนี้ ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลผสมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

คนกลางหลายคร้ัง พรรคกิจสังคมซ่ึงการจัดตั้งข้ึนมาอีกโดยอยู่ภายใต้การน�าของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช  

ทีร่บัชยัชนะในการเลอืกตัง้เมือ่ พ.ศ. 2522 และ 2526 พรรคชาติไทยทีเ่ข้าร่วมเป็นรัฐบาลผสมของ พลเอก เปรม 

และชนะการเลือกตั้งในพ.ศ. 2531 จนได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล นอกจากน้ี ในช่วงน้ียังมีพรรคเล็ก ๆ เกิดขึ้น  

เป็นจ�านวนมากและมักเป็นพรรคที่ยึดโยงกับตัวบุคคล และมักจะเป็นการแยกออกจากพรรคใหญ่ พรรคเหล่านี้ 

จงึมลีกัษณะเป็นพรรคส่วนตวัของผูน้�าเท่านัน้ เช่น พรรคประชากรไทย มีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นหวัหน้าพรรค  

พรรคมวลชน มีร้อยต�ารวจเอก เฉลิม อยู่บ�ารุงเป็นหัวหน้าพรรค ทั้งนี้ พรรคการเมืองทั้งหลายสิ้นสุดลงเมื่อ 

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ร.ส.ช) เข้ายึดอ�านาจในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25345

ภายหลังการจดัท�ารฐัธรรมนญู 2540 เป็นต้นมา ซึง่เน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนผ่านกลไกต่าง ๆ  

ท�าให้การตั้งพรรคการเมืองท�าได้ง่าย และมีการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือให้พรรคการเมืองสามารถด�าเนิน

กิจกรรมได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้น พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นล้วนเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น  

กลุม่นายทุน กลุม่ข้าราชการ6 เป็นต้น ไม่ได้สะท้อนความเป็นพรรคการเมืองทีมี่ประชาชนเป็นเจ้าของแต่อย่างใด 

ผลก็คือ พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก มีการตั้งสาขาพรรคจ�านวนมากโดยหวังจะได้รับเงินสนับสนุน

จากกองทุนเพ่ือการพัฒนาการเมือง แต่สาขาพรรคการเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ด�าเนินกิจการตามที่กฎหมาย

4 อ้างแล้วใน 2.
5 เพิ่งอ้าง.
6 พลอย ธรรมาภริานนท์ , “นายทนุไทยในการเมือง: ผูส้นบัสนนุประชาธิปไตยแบบมเีงือ่นไข” , https://www.the101.world/

thai-capitalist/.
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ก�าหนด ท�าให้เกดิปัญหาการยบุพรรคการเมืองตามมา7 นอกจากน้ี เมือ่ถกูค�าสัง่ยุบพรรคการเมอืงจากการกระท�า 

ผิดกฎหมาย กลุ่มการเมืองกลุ่มเดิมก็ไปยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่8 อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง

ตัง้แต่รฐัธรรมนญู 2550 และต่อมาในรฐัธรรมนญู 2560 กฎหมายพรรคการเมอืงได้มบีทบญัญติัทีเ่ข้มงวดมากขึน้ 

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในกฎหมายฉบับก่อนและเพื่อบังคับให้พรรคการเมืองจะต้องด�าเนินงานและบริหาร

กิจการต่าง ๆ ภายในพรรคอย่างเคร่งครัดและให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมด 

ท้ังน้ี แม้ว ่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะก�าหนดรับรองเสรีภาพในการจัดต้ังพรรคการเมือง  

แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ก�าหนดให้พรรคการเมืองจะต้องจดทะเบียน อีกทั้ง มีเงื่อนไขอย่างอื่น 

อีกมากมายที่อาจกระทบต่อการด�ารงอยู่ของพรรคการเมือง ซึ่งสามารถสรุปถึงประเด็นปัญหา กรณีศึกษา 

ต่างประเทศ และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

1.1 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง

จากการศึกษาที่พบ ในช่วงแรกท่ีกฎหมายข้างต้นมีผลบังคับใช้ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งท่ัวไปใน  

พ.ศ. 2562 พรรคการเมืองในช่วงนั้นประสบปัญหาในการด�าเนินการหลายประการ คือ9

1) ปัญหาเกี่ยวกับนิยามของ “พรรคการเมือง” 

การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ให้ความหมายของ

พรรคการเมอืงว่าเป็น “คณะบคุคลทีร่วมตวักนัจดัตัง้เป็นพรรคการเมอืงโดยได้จดทะเบียน ตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี”้ และได้ก�าหนดแนวทางและขัน้ตอนการจดัตัง้และด�าเนินการของพรรคการเมอืงไว้อย่าง

ละเอยีด โดยมุง่เน้นกระบวนการต่าง ๆ ทีพ่รรคการเมอืงต้องจดัท�าเพือ่ให้สามารถจดทะเบยีนพรรคการเมอืงและ

สามารถด�ารงสถานะของพรรคการเมอืงท่ีจดทะเบยีนไว้ได้นัน้ หากเทยีบกบันยิามท่ีเคยก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ที่ระบุนิยามของพรรคการเมืองไว้ว่า “พรรคการเมือง”  

หมายความวา คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป ็นพรรคการเมือง โดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข โดยมุงที่จะสงสมาชิกเข้าสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู ้ ้แทนราษฎร และมีการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอยางตอเนื่อง” 

7 อาทิ การยุบพรรคถิ่นไทย ซึ่งมิได้จัดท�ารายงานการด�าเนินกิจกรรมของพรรค โปรดดูค�าวินิจฉัย ที่ 1/2545
8 อาท ิการยบุพรรคไทยรกัไทย และมกีารก่อต้ังพรรคพลงัประชาชน ซึง่ต่อมาถกูยบุพรรค และก่อตัง้เป็น พรรคเพือ่ไทย โปรดดู 

ข่าวสด, "เปิดไทม์ไลน์ทีม่า ก่อนเป็นพรรคเพือ่ไทย ได้เวลาผ่าใหญ่-ปรบัฮวงจุย้โลโก้”, https://www.khaosod.co.th/lifestyle/

news_5003568
9 อเนก สุขดี , “การเปลีย่นแปลงของพรรคการเมอืงภายหลงัการน�าบทบญัญตัว่ิาด้วยพรรคการเมอืงของกฎหมายพรรคการเมือง

ฉบบั พ.ศ. 2560 ไปปฏบัิต”ิ,วารสารรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ ปีที ่12 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถินุายน 2564): หน้า 144.
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รายละเอียดที่ปรากฏ เป็นการสะท้อนคุณค่าของการเป็นพรรคการเมือง บทบาท และคุณค่าของ

พรรคการเมืองที่ต้องยึดถือ และต้องประกอบสร้างกิจกรรมและขยายแนวคิดเพื่อน�าไปสู่การเป็นสถาบัน

ทางการเมืองที่เข็มแข็ง แต่บทนิยามของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. 2560 เป็นบทนิยามเพียงเพื่อประโยชน์ในการอ่านและตีความกฎหมายว่า พรรคการเมืองต้องจดทะเบียน

เท่านั้น10

2) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดเงื่อนไขการจัดต้ัง

พรรคการเมอืงทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนินการทางการเมอืง กฎเกณฑ์เหล่านีไ้ด้กลายเป็นเครือ่งมอืในการควบคมุ 

ก�ากับ และกีดกันมิให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยง่าย11 ดังนี้

•  การตั้งพรรคการเมืองยากขึ้น โดยการก�าหนดให้พรรคการเมืองจะต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 

หนึ่งล้านบาทเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการของพรรคการเมืองเอง แต่บทบัญญัติดังกล่าว 

ได้ส่งผลกระทบต่อการจดัตัง้พรรคการเมอืงทีย่ากขึน้ โดยเฉพาะพรรคการเมอืงขนาดเลก็ในเรือ่ง

การระดมสมาชิกให้ครบตามจ�านวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และร่วมกันจ่ายเงิน 

เพื่อเป็นทุนประเดิมพรรค

•  การระดมสมาชิกให้ครบตามจ�านวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และร่วมกันจ่ายเงิน 

เพื่อเป็นทุนประเดิมพรรคตามระยะเวลาที่ก�าหนดท�าได้ยาก 

•  ด�าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาชิกพรรครวมทั้งค่าสมาชิกในปีแรกคนละ 50 บาท หรือในปีถัด

ไปไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาท หรือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ตลอดชีพ) และการจัดประชุมใหญ่

สาขาพรรคเพ่ือให้การจัดต้ังสาขาพรรคครบถ้วนตามเง่ือนไขของกฎหมายและจัดตั้งได้อย่างเป็น

ทางการ เป็นภาระแก่พรรคการเมืองมาก

3) ปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองต้องหยุดการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลานานเนื่องมาจากประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ยังมีผลบังคับใช้อยู ่  

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 53/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

บางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นประกาศฉบับแรกที่มีการห้ามด�าเนินกิจกรรม

ทางการเมอืง และได้มีประกาศห้ามเพิม่เติมเรือ่ยมา จนมาถงึค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)  

ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ 11 ธันวาคม  

10 ณรงค์เดช สรุโฆษิต, อ้างแล้วใน 2 หน้า 13.
11 คเชนท์ พันนมุา, “ปัญหาทางกฎหมายในการจดัตัง้ การสิน้สภาพและการยบุพรรคการเมอืง”, วารสารวจิยัราชภฏักรงุเก่า ปีที ่8  

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564, หน้า 120.
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พ.ศ. 2561 เป็นประกาศที่อนุญาตให้พรรคการเมืองได้ด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ โดยเป็นการยกเลิก 

ค�าสั่งและประกาศคสช. 9 ฉบับ ที่เคยห้ามเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน การก�าหนดเงื่อนไขการปล่อยตัว

บุคคลที่มารายงานตัว ค�าสั่งห้ามการชุมนุม ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า การยกเลิกค�าสั่งให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่ก�าหนด

ห้ามบุคคลหรือให้บุคคลใดละเว้นการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง หรือห้ามการด�าเนินการช่วยเหลือ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

•  ปัญหาการยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคในระยะเวลาที่จ�ากัด 

•  ปัญหาความไม่พร้อมของสมาชกิพรรคทีจ่ะต้องช�าระค่าบ�ารงุพรรคตามทีก่ฎหมายพรรคการเมอืง

ก�าหนด 

•  การรกัษาสถานภาพของพรรคตามเงือ่นไขเพือ่การด�ารงอยูข่องพรรคท�าได้ยากท�าให้พรรคการเมอืง

ไม่สามารถทีจ่ะพฒันาได้ตามธรรมชาติในทางการเมอืง จงึมีแนวโน้มทีจ่ะสิน้สภาพพรรคการเมอืง

ได้โดยง่าย12

•  กรอบการด�าเนินการต่าง ๆ ที่ก�ากับกิจกรรมของพรรคการเมืองและพฤติกรรมของสมาชิก

พรรคการเมืองนั้นมีโทษที่รุนแรง ท�าให้การด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองไม่อาจท�าได้โดย

สะดวก

1.2 กรณีศึกษาต่างประเทศ 

จากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) นิยามของพรรคการเมือง 

 ในประเทศมกีารก�าหนดนยิามของพรรคการเมืองไว้ในกฎหมายทีค่่อนข้างชดัเจนว่าพรรคการเมือง 

มีขึ้นเพื่อท�าหน้าที่และตอบสนองคุณค่าและค่านิยมหลักของสังคมของประเทศนั้น ๆ อาทิ

•  ประเทศเยอรมนี ก�าหนดให้ “พรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์พ้ืนฐานในระบอบ 

เสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างอิสระและต่อเนื่องของประชาชน 

ในการสร้างเจตจ�านงทางการเมือง... เพื่อเข้าไปมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตจ�านงทางการเมือง  

ไม่ว่าจะด�าเนินการในระดับสหพันธ์หรือในระดับมลรัฐ และประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ หรือสภาแห่งมลรัฐ...”13

12 คเชนท์ พันนมุา, ปัญหาทางกฎหมายในการจดัต้ัง การส้ินสภาพและการยุบพรรคการเมอืง, วารสารวจัิยราชภัฏกรงุเก่า ปีที ่8  

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564, หน้า 118.
13 § 2 (1), Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) [Germany] 
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•  ประเทศอินโดนีเซีย พรรคการเมือง คือ “องค์กรระดับชาติที่ก่อต้ังข้ึนด้วยความสมัครใจ  

ชาวอินโดนีเซียอันมีความมุ่งมั่นและเจตนาร่วมกันในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน ์

ทางการเมืองของสมาชิก สังคม และชาติไปพร้อมกับรักษาบูรณภาพแห่งประเทศ”14 

•	 	เกาหลีใต้	ก�าหนดให้ “พรรคการเมือง คือ องค์กรที่เกิดจากความสมัครใจที่จะร่วมส่งเสริม 

และรบัผดิชอบความมุง่มัน่ทางการเมอืงหรอืนโยบาย เพือ่มส่ีวนในการสร้างเจตจ�านงทางการเมอืง

ระดับชาติ... โดยแนะน�าหรือสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งในต�าแหน่งสาธารณะ”15 

2) การจัดตัง้พรรคการเมือง และการด�าเนนิกจิการของพรรคการเมือง

แต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ในการจัดต้ังพรรคการเมืองท่ียากง่ายต่างกันไป โดยเงื่อนไขของจ�านวน

สมาชิกพรรค ในประเทศเยอรมนีมิได้ก�าหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ แต่พรรคจะสูญเสียสถานะทางกฎหมาย 

ของความเป็นพรรคการเมือง หากมิได้ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังภายใน 6 ปี16 ประเทศอินโดนีเซียก�าหนดให้ต้องมี

กลุ่มผู้ก่อต้ังพรรคไม่น้อยกว่า 50 คน โดยต้องเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่า 30 คน17 ส่วนเกาหลีใต้

ก�าหนดพรรคการเมอืงระดบัชาตใินการก่อตัง้และรบัการจดัทะเบยีนต้องมีสมาชกิอย่างน้อย 200 คน และสมาชกิ

สาขาพรรคระดับเมอืง 100 คน18 โดยอาจถกูเพกิถอนทะเบยีนหากจดัตัง้แล้วไม่สามารถมสีาขาพรรคระดบัเมอืง

อย่างน้อย 5 แห่ง และมสีมาชกิในสาขาพรรคระดบัเมอืงอย่างน้อย 1,000 คนได้ หรือไม่ได้ส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

ภายใน 4 ปี หรือได้คะแนนจากการเลือกตั้งไม่ถึงร้อยละสอง19 ในขณะที่ไต้หวันก�าหนดไว้ที่ 100 คน20 โดยต้อง

มีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งภายใน 4 ปี21 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทั้งด้านระยะเวลาหรือจ�านวนสมาชิกของ

พรรคการเมือง มิได้มีความส�าคัญเท่ากับการด�าเนินกิจกรรมส�าคัญของพรรคการเมือง คือ ต้องมีความมุ่งมั่น 

ทีจ่ะเข้าสูก่ระบวนการใช้อ�านาจรฐั ด้วยการส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ หากมไิด้ด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 

จะเป็นเหตุให้สิ้นสภาพของการเป็นพรรคการเมือง

14 Article 1 of Political Parties Act No. 31/2002 [Indonesia] 
15 Articles 2 of Political Parties Act 2005 [South Korea] 
16 § 2 (2), Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) [Germany]
17 Article 2 (1) and (1aX of Political Parties Act No. 31/2002 [Indonesia] 
18 Articles 6 of Political Parties Act 2005 [South Korea] 
19 Articles 17 18 and 44 of Political Parties Act 2005 [South Korea] 
20 Articles 7 of Political Parties Act 2017 [Taiwan] 
21 Articles 27 of Political Parties Act 2017 [Taiwan] 
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1.3 ข้อเสนอแนะ

ในส่วนของข้อเสนอแนะนัน้ งานวจิยัฉบับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้กล่าวถงึข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย

เกี่ยวกับพรรคการเมือง สรุปได้ ดังนี้ 

1) ในส่วนของบทนิยาม ควรแก้ไข บทนิยาม “พรรคการเมือง” 

•  เพื่อสะท้อนคุณค่าของพรรคการเมืองที่แท้จริงตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ โดยอาจท�าได้โดยน�า 

บทนยิามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 2550 กลบัมาบัญญตัไิว้ในกฎหมาย

อีกครั้งหนึ่ง22

•  ก�าหนดข้อความใหม่ว่า “พรรคการเมอืง” ให้หมายความรวมถงึ “การแสดงออกของปัจเจกบคุคล

โดยเป้าหมาย หรือพิจารณาจากพฤติการณ์ เมื่อมีความมุ่งหมายมารวมกันเพื่อด�าเนินกิจกรรม 

ในทางการเมอืง ย่อมได้รบัการรบัรองและคุม้ครองเป็นพรรคการเมอืงตามบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนูญ” 

เพ่ือให้กจิกรรมเหล่านีไ้ด้รบัการรับรองและคุม้ครอง เป็นพรรคการเมืองโดยบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู 

ท�าให้การจัดตัง้พรรคการเมอืงสามารถจดัตัง้ได้ 2 ประเภท คือ พรรคการเมอืงท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 

ตามเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และ

พรรคการเมืองที่เกิดจากปัจเจกบุคคลท่ีมารวมกันเพ่ือจัดต้ังพรรคการเมืองภายใต้การรับรอง 

และคุม้ครองของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 45 โดยท่ีการจดัตัง้ 

พรรคการเมืองในรูปแบบแรกพรรคการเมืองที่จะได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 

จะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและวธิกีารตามทีก่ฎหมายว่าด้วยพรรคการเมอืงก�าหนด ส่วนการจดัตัง้

พรรคการเมอืงในรปูแบบทีส่องถือว่าเป็นการเปิดช่องทางและเสรภีาพให้กบัประชาชนอย่างแท้จรงิ 

ท�าให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถพัฒนาไปได้โดยธรรมชาติทางการเมือง23

2) กรณีการจัดตั้งพรรคการเมือง

•  รัฐควรจะพิจารณาออกประกาศเพื่อยกเว้นการเก็บเงินค่าบ�ารุงพรรคการเมือง ในระยะแรก 

ของการเป็นสมาชกิพรรค ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะให้สมาชิกพรรคได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรม

ของพรรค รวมทั้งพรรคการเมืองเองควรจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ในระยะแรกเข้าแก่ 

สมาชิกพรรคซึ่งเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรค24

22 ณรงค์เดช สรุโฆษิต, เรื่องเดิม หน้า 13..
23 คเชนท์ พันนุมา, อ้างแล้วใน 8. หน้า 121.
24 อเนก สุขดี, อ้างแล้วใน 5 หน้า 153.
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3) กรณีการจัดตั้งสาขาพรรค

•  ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนจาก

กองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเป็นธรรมและควรมีเกณฑ์ในการจัดสรรทีห่ลากหลาย 

โดยพรรคในส่วนกลางควรมกีารจดัสรรเงินทุนบางส่วนเพือ่สนบัสนนุการจัดต้ังสาขาพรรคการเมอืง 

สมาชิกพรรค กรรมการบริหารสาขาพรรค และกกต. ควรมีการหารือหรือแสวงหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาด้านการเงินของสาขาพรรคที่เหมาะสมต่อไป25

•  แก้ไขกฎหมายให้ยกเลิก หรือไม่ให้มีการเก็บค่าบ�ารุงพรรคการเมืองหรือค่าสมาชิกพรรค  

เพราะจะท�าให้สามารถเชิญชวนผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกพรรคได้ง่ายขึ้น และอาจสามารถ 

หาสมาชิกพรรคได้ในจ�านวนที่มากขึ้นด้วย26

4) กรณีการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการมือง

•  ควรแก้ไขเนื้อหาในกฎหมายพรรคการเมืองใหม่ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและมีเนื้อหาที่ส่งเสริม

เสรีภาพของพรรคการเมืองในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองให้มากข้ึน รวมทั้งเปิดโอกาสให้

สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับพรรคให้มากขึ้นมากว่าการมุ่งบังคับ

กิจกรรมของพรรคเพื่อสร้างพรรคการเมืองในอุดมคติ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากกระบวนการสั่งสมทาง 

การเมืองมากกว่าจะเกิดจากการก�าหนดกฎเกณฑ์การผ่อนคลายความเข้มงวดของกฎหมาย 

จะช่วยท�าให้พรรคมีเสรีภาพในการด�าเนินงานมากขึ้นและมีโอกาสที่จะแก้ตัวและปรับปรุงตัว 

เพื่อจะได้เป็นพรรคที่ดีที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต27

 

25 อเนก สุขดี, เพิ่งอ้าง หน้า 154.
26 เสนย์ี ค�าสขุ และ อเนก สุขด ี, ปัญหา อปุสรรคในการจัดตัง้สาขาพรรคการเมอืงไทย ภายใต้กฎหมายพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560,  

Journal of Modern Learning Development ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 208.
27 อเนก สุขดี, เพิ่งอ้าง หน้า 152.
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2

นโยบายพรรคการเมือง28 

ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองนั้น ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2564) กล่าวถึงประเด็น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง

ก่อนการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นั้น 

พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีสถานภาพหลัก ๆ เป็นเพียงเครื่องจักรในการท�างานทางการเมืองของชนชั้นน�า 

ทางการเมือง ผู้น�ากองทัพ ข้าราชการระดับสูง หรือนักธุรกิจทั้งระดับประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ เท่าน้ัน 

พรรคการเมืองจึงไม่ได้มีบทบาทในการสร้างนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะ

นโยบายสาธารณะและกฎหมายต่าง ๆ ล้วนมาจากการน�าเสนอของหน่วยงานราชการมากกว่าการริเริ่มโดย

ฝ่ายนิติบัญญัติ พรรคการเมืองไทยจึงไม่ได้มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายสาธารณะมากนักเม่ือเทียบกับ 

ระบบราชการ กองทัพ หรือกลุ่มทุน 

แต่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้ส่งผลต่อบทบาทของพรรคการเมอืงไทยในกระบวนการนโยบายสาธารณะ คอื 

การก่อก�าเนดิของการเมอืงเชงินโยบาย อนัเนือ่งมาจากความส�าเรจ็ของพรรคไทยรกัไทย ทีส่ามารถใช้ประโยชน์

จากการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งให้มีการเลือกต้ังแบบบัตรสองใบ คือ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

28 เนื้อหาส่วนนี้ เรียบเรียงโดย ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า
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แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (Member District) และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

(Proportional Representation or Party List) ที่ก�าหนดให้ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ระบบการเลือกต้ังน้ี สอดคล้องกับการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการหาเสียงและการจัดท�านโยบายสาธารณะของ

พรรคไทยรักไทย ที่เน้นการให้ความส�าคัญกับการจัดท�าชุดนโยบายสาธารณะมากขึ้น เพื่อสร้างความนิยม 

ให้กับพรรคการเมือง และเมื่อเข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาล พรรคไทยรักไทยก็ประสบความส�าเร็จในการผลักดัน 

นโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่ริเริ่มมาจากพรรคการเมือง เช่น โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และโครงการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

หลังจากนั้นเป็นต้นมา การจัดท�าและการหาเสียงด้วยชุดนโยบายสาธารณะหรือ “การเมือง 

เชิงนโยบาย” กลายเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการสร้างความนิยมให้แก่พรรคการเมืองในการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ความส�าคัญของนโยบายพรรคการเมืองในการเลือกตั้งน้ัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจาก 

ตวัระบบเลอืกตัง้ทีน่อกเหนอืจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตแล้ว ยงัให้มกีารเลอืกตัง้แบบบัญชีรายช่ือทีใ่ช้ประเทศ

เป็นเขตเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เริ่มมีแนวโน้มไปสู ่

การตดัสนิใจลงคะแนนบนพืน้ฐานของความนยิมในตวัพรรคการเมอืงมากกว่าความนยิมในตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

ในเขตเลอืกตัง้มากขึน้ ถงึแม้ว่าหลงัจากนัน้จะเกดิการรฐัประหารขึน้ 2 ครัง้ และการประกาศใช้รฐัธรรมนญูใหม่ 

อีก 2 ฉบับ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาในเรื่องระบบเลือกตั้ง และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในเวลาต่อมาอีก 3 ครั้ง ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 แต่การเปลี่ยนแปลงข้างต้น ไม่ได้มีผลต่อการยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพรรคการเมือง 

ในการจัดท�าและน�าเสนอชุดนโยบายสาธารณะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อ ๆ มาได้

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กลับก�าหนดให้

พรรคการเมืองท่ีหาเสียงด้วยนโยบายต่าง ๆ จะต้องจัดท�ารายงานเสนอคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับ 

รายละเอียด งบประมาณ ขัน้ตอนการด�าเนนิการ และผลกระทบของนโยบาย ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็ว่า 

เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เพื่อด�าเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ ตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์  

และนโยบายของรัฐบาลจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งข้อก�าหนดนี้มุ่งหวังจะจ�ากัดการเมือง 

เชิงนโยบาย มาตรการดังกล่าวจะเป็นการท�าให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ถูกล็อกด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
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2.2 ข้อเสนอแนะ

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2564) ได้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านกฎหมายของ 

พรรคการเมือง ดังต่อไปนี้ 

1.  ไม่ควรมีกฎหมายก�ากับในเร่ืองนโยบายของพรรคการเมือง การพัฒนากระบวนการนโยบาย

ของพรรคการเมืองควรเป็นการพัฒนาท่ีเป็นธรรมชาติระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มทางสังคม

ที่พรรคการเมืองต้องการเป็นตัวแทนเชิงนโยบาย จึงไม่ควรมีกฎหมายที่จะมาบังคับก�ากับ 

เรื่องนโยบายโดยตรง 

2.  ภาครัฐควรมีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนให้กับพรรคการเมืองในเรื่องนโยบาย เช่น การสร้าง

แรงจูงใจที่ท�าให้พรรคการเมืองมีก�าลังใจในการพัฒนากระบวนการก�าหนดแนวนโยบาย 

3.  ในส่วนของกฎหมายนั้น ควรมีกฎหมายที่ส่งเสริมความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองผ่าน

กองทนุพฒันาพรรคการเมอืงอย่างต่อเนือ่ง โดยกรรมการจดัสรรเงนิกองทุนพฒันาพรรคการเมอืง 

ควรให้ความสนใจกับการพัฒนากระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะมากกกว่าการพัฒนา 

สาขาพรรคการเมือง ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเมื่อพรรคการเมืองนั้นได้รับ 

การเลอืกตัง้อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีก่ารพฒันากระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะท�าให้พรรค

สามารถสร้างและขยายฐานคะแนนเสียงของตนเองได้ทันที และสาขาพรรคก็จะพัฒนาตามมา 

เมื่อพรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนจากประชาชน คณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุนอาจจะ 

เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเสนอกระบวนการพัฒนาแนวนโยบายผ่านการเสนอท�า “โครงการ

วิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือการบริการชุมชน” ในพื้นที่ที่พรรคการเมืองสนใจและน�าไปปฏิบัติจริง 

เป็นตัวแบบ (Model) โครงการเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมีขอบเขตที่ใหญ่โต อาจจะเป็นการท�างาน

ร่วมกับกลุ่มคนในพื้นที่ 1 กลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มองค์กรพัฒนา

เอกชน อาจจะต้องใช้เวลาเกิน 1 ปีงบประมาณเพื่อให้เห็นผลจริง ๆ แต่มีการส่งความก้าวหน้า 

(Progress Report) ทุก ๆ 6 เดือน ข้อดีของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริการชุมชน  

คอื พรรคการเมอืงร่วมมอืกบัคนในพ้ืนท่ีในการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบ

โครงการเพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็และเป็นการฝึกฝนคนในท้องถิน่ให้สามารถออกแบบนโยบาย

ผ่านการท�าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้
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3

การเงินพรรคการเมือง29

ในส่วนที่เก่ียวกับระบบการเงินของพรรคการเมืองที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้น 

อรรถสทิธิแ์ละณชัชาภทัร (2564) ได้วเิคราะห์ในประเดน็ดงักล่าวทัง้ในส่วนของประเดน็ปัญหา และข้อเสนอแนะ  

ดังนี้ 

3.1 ปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินในพรรคการเมือง

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ชัดเจนเก่ียวกับระบบการเงินพรรคการเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการเงินพรรคการเมืองทั้งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุน 

เพือ่พฒันาพรรคการเมอืง และคูม่อืการเงนิและบญัชขีองพรรคการเมอืง (2564) แต่ในทางปฏบิตัแิล้วกย็งัพบว่า 

มีปัญหาและท้าทายอยู่หลายประการในเรื่องพรรคการเมือง ซึ่งขอแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การก�าหนดเพดานบริจาคและลักษณะต้องห้าม
(donation bans and limits)

กฎหมายฉบับนี้ มีเป้าหมายในการลดการครอบง�าของนายทุนพรรคการเมือง เพราะโครงสร้าง

ของกฎหมายพรรคการเมืองไทยก่อน พ.ศ. 2541 ยังไม่มีการให้ความส�าคัญกับการก�าหนดเพดานบริจาค 

และลักษณะต้องห้ามของคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองไทยในอดีตจึงมัก

ถูกครอบง�าโดยเจ้าของพรรคการเมืองเพียงไม่กี่คน อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดเพดานในลักษณะดังกล่าว

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในฉบับต่อ ๆ มา กลับเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีการตั้ง

29 เนื้อหาส่วนนี้ เรียบเรียงโดย ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า
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กฎระเบียบทางการเงินมากขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ไม่อาจแก้ไขปัญหาการครอบง�าพรรคการเมืองได้ จึงควรเน้นที่ 

การสร้างความโปร่งใสทางการเงนิมากกว่าการเพ่ิมกฎระเบยีบ และควรท�าให้กฎระเบยีบสามารถท�าความเข้าใจ

ได้ง่าย ควรจะเข้าใจธรรมชาติของพรรคการเมืองตั้งใหม่หรือพรรคขนาดเล็ก และควรช่วยให้พรรคการเมือง

สามารถระดมทุนได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการระดมทุนจากผู้สนับสนุนรายย่อย 

มิติที่ 2 การก�าหนดเพดานการใช้จ่ายและลักษณะต้องห้าม 
(spending bans and limits) 

	 ในมติิทีส่อง ได้แก่ การก�าหนดเพดานการใช้จ่ายและลกัษณะต้องห้ามนัน้ มวีตัถปุระสงค์ คอื ต้องการ

ให้พรรคการเมอืงใช้จ่ายเงนิด้วยความโปร่งใส พรรคขนาดเลก็และพรรคขนาดใหญ่ไม่ได้เปรียบหรอืเสยีเปรยีบกนั 

มากเกินไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการหาเสียงเลือกต้ัง ซึ่งจะท�าให้เกิดความไม่ยุติธรรม ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 

มีความเห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองของไทยในภาพรวมอยู่ระหว่างพรรคที่มีทุนมากกับพรรคท่ีมีทุนน้อย  

แต่ในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยพบว่า พรรคการเมืองยังคงสับสนกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ ลดโอกาสในการที่ให้

พรรคการเมืองจะคิดพิจารณาถึงแนวทางในการก�าหนดค่าใช้จ่ายของตนเอง อันท�าให้ลดทอนความเข้มแข็ง 

และความเป็นอิสระของพรรคการเมือง นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ก�าหนดเพดาน 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจจะท�าให้ท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน 

ในลักษณะชองภูมิศาสตร์และลักษณะของประชากรท�างานล�าบาก จึงควรให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการก�าหนด 

ค่าใช้จ่ายบางประการพร้อมไปกับการระดมความคิดเห็นกับตัวแทนพรรคการเมืองและภาคประชาสังคม

มิติที่ 3 การสนับสนุนภาครัฐ (public subsidy)

พรรคการเมืองยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนา

ความเข้มแข็งของพรรคการเมอืง แต่ปัญหาในปัจจบุนั คอื พรรคการเมอืงสามารถน�าเงนิไปพฒันาการมส่ีวนร่วม 

หรือท�ากิจกรรมทางการเมืองได้เท่าน้ัน ไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายในด้านการพัฒนาองค์กร เช่น ค่าเช่าสถานที่  

ค่าอุปกรณ์วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ควรจะมีการพิจารณาสัดส่วนของเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 

เพื่อช่วยเหลือพรรคขนาดเล็กให้เติบโต การช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี  

การลดข้อจ�ากดัและต้นทนุของพรรคการเมอืง เพ่ือช่วยพรรคการเมอืงขนาดเลก็ประหยดัค่าใช้จ่าย แต่ยงัสามารถ

ท�ากิจกรรมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติที่ 4 รายงานทางการเงิน (financial reporting) 

วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินน้ัน คือ เพ่ือให้สามารถพบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติของ

พรรคการเมอืงได้ แต่ในทางปฏบัิตพิบว่าบางพรรคการเมอืงกลับมกีารรายงานทางการเงนิทีไ่ม่ตรงกบัความเป็นจริง  

เนื่องจากต้องการปกปิดการครอบง�าของผู้สนับสนุนรายใหญ่ หรือการใช้จ่ายเงินที่ไม่ถูกต้อง การรายงาน 

ทางการเงินควรจะท�าให้ง่าย มีการแนะน�าการรายงานทางการเงินอันเป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ

พรรคการเมืองในการท�างานเชิงการเมือง 
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3.2 กรณีศึกษาต่างประเทศ

จากการศึกษาคู ่มือการเงินพรรคการเมืองของประเทศแคนาดา องค์การว่าด้วยความมั่นคง  

และความร่วมมือในยุโรป และกรีซ มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

คู่มือฉบับแรกท่ีน�ามาใช้คือ “Political Financing Handbook for  

Registered Parties and Chief Agents” เป็นคู่มือการจัดหาเงินทุนส�าหรับ

พรรคการเมืองของประเทศแคนาดา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พรรคการเมือง  

หัวหน้าพรรค และตัวแทนของพรรคสามารถบริหารและจัดการการเงินของ

พรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคู่มือดังกล่าวจะมีปรับปรุงและแก้ไข

อยู่เสมอ ๆ ตามกฎหมายและขั้นตอนที่เปล่ียนไป โดยคู่มือดังกล่าวพยายามที่จะ

สรปุสาระส�าคญัเดมิและประเดน็ทีเ่ปลีย่นไปให้เข้าใจง่าย มขีัน้ตอนการด�าเนินการ

ต่าง ๆ ที่ชัดเจน เว็บไซต์ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่พรรคการเมืองน้ัน ๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการเงินของพรรคการเมือง  

โดยในคู่มือดังกล่าวจะมีอยู่ด้วยกัน 14 บท ได้แก่

บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาและขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง 

บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการบริจาค 

บทที่ 3 การกู้ยืมเงิน การรายงานเงินกู้ และดอกเบี้ย

บทที่ 4 การโอน

บทที่ 5 การระดมทุน

บทที่ 6 ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จดทะเบียน

บทที่ 7 ระเบียบหรือแนวทางส�าหรับการหาเสียงของพรรคการเมือง

บทที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

บทที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลและข้อก�าหนดส�าหรับการจัดท�ารายงานของพรรคการเมือง 

บทที่ 10 การท�างานกับหน่วยงานอื่น 

บทที่ 11 สิ่งที่พรรคควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนทางการเมือง

บทที่ 12 การเงินของการสรรหาผู้น�าพรรคการเมืองและการแต่งตั้ง 

บทที่ 13 รายงานการเงินที่พรรคการเมืองต้องกรอก

บทที่ 14 การช�าระเงินคืน
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คู่มือฉบับนี้มีจุดเด่น คือ ท�าให้พรรคการเมืองมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการเงินภายในพรรค  

มีการเขียนแผนผังการจัดท�าการรายงานทางการเงิน มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน  

ซึ่งท�าให้พรรคการเมืองสามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย เช่น เอกสารที่จะต้องใช้ แบบฟอร์มที่จะต้องเตรียม  

รวมถึงเรื่องของการช่วยการตัดสินใจให้กับพรรคการเมืองด้วยว่าในกรณีที่พบปัญหานั้น พรรคการเมือง 

ควรจะเลอืกตดัสนิใจอย่างไร นอกจากนี ้ยงัมกีารเน้นย�า้ให้เห็นถงึเหตผุล หลกัการ หรอืทีม่าของข้อก�าหนดต่าง ๆ  

เพื่อให้พรรคการเมืองได้ท�าความเข้าใจว่าหลักการของข้อก�าหนดต่าง ๆ มีที่มาอย่างไร ซึ่งจะช่วยท�าให้ 

พรรคการเมืองสามารถใช้ดุลพินิจในการท�าตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายได้อย่างถูกต้องด้วย อย่างไรก็ดี  

คูม่อืนีใ้ช้ภาษาทีค่่อนข้างอ่านยากส�าหรบัประชาชนทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นภาษาทางการเงนิและค�าศพัท์เฉพาะทาง

ที่พรรคการเมืองเท่านั้นที่จะเข้าใจ แต่เม่ือพยายามท�าความเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคู่มือน้ีคือพรรคการเมือง 

กส็ามารถท�าให้เข้าใจได้ว่าเพราะเหตใุดคูม่อืนีจ้งึได้เขยีนด้วยภาษาทีท่�าความเข้าใจได้ยากส�าหรบัประชาชนทัว่ไป

ส่วนคู ่มือฉบับที่สองที่ได้น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ คู ่มือที่จัดท�าขึ้น 

เพ่ือภาคประชาชนทั่วไปในการท�าความเข้าใจการเงินพรรคการเมือง คู ่มือ 

“Handbook for the Observation of Campaign Finance” ขององค์การ

ว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป โดยหลักแล้วคู่มือเป็นคู่มือส�าหรับ

ประชาชนเพื่อท�าความเข้าใจถึงเรื่องการเงินของพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชน

รู้เท่าทันการกระท�าต่าง ๆ ของพรรคการเมือง และถือเป็นการสอดส่องกิจกรรม

ทางการเงินต่าง ๆ ของพรรคการเมือง โดยคู่มือดังกล่าวเริ่มด้วยการกล่าวถึง 

ความส�าคัญของพรรคการเมืองต่อการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐ  

และประชาชนกม็คีวามชอบธรรมในการดแูลระบบการเงนิให้มคีวามเท่าเทยีมและโปร่งใส และจ�ากดัโอกาสทีจ่ะ

เกดิการทุจรติ ดงัน้ัน กฎข้อบงัคับด้านการเงินในการหาเสยีง จงึต้องสร้างความสมดลุระหว่างข้อก�าหนด 2 ประการ 

ในแง่หนึง่คอื ความจ�าเป็นในการเคารพเสรภีาพในการแสดงออก และอีกประการหน่ึงคอื ความถกูต้อง ยติุธรรม

คู่มือฉบับนี้มีจุดเด่น คือ ท�าให้ประชาชนท�าความเข้าใจว่าหลักการต่าง ๆ หรือข้อก�าหนดต่าง ๆ  

ที่ปรากฏในกฎหมายการเงินพรรคการเมืองนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร มีหลักการรับรองอย่างไร โดยสามารถ

อ้างอิงหลักการหรือมาตรฐานในระดับระหว่างประเทศ และมีการแจกแจง ยกตัวอย่างประเทศอื่น ๆ ที่

ประสบความส�าเร็จในการควบคุมการเงินพรรคการเมือง ซึ่งท�าให้การเมืองมีความโปร่งใส พรรคการเมือง 

มคีวามรบัผดิชอบ ซึง่การท�าความเข้าใจในลกัษณะดงักล่าวเป็นการช่วยเสริมสร้างพลเมอืงตืน่รู้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ผลที่ได้จากคู่มือการเงินพรรคการเมืองฉบับนี้ก็คือ ท�าให้ภาคประชาชนเข้าใจถึงหลักการและความส�าคัญของ 

การที่ภาคประชาชนจะได้ช่วยเข้ามาสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
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ในส่วนของคู่มือฉบับท่ีสามเป็นคู่มือที่มีกลุ ่มเป้าหมายคือ องค์กร 

ภาคประชาชนหรือกลุ่มคนที่ต้องการตรวจสอบ “Integrity in Political Finance 

in Greece” ที่ว่าด้วยประเทศกรีซนั้นเป็นรายงานที่ต้องการน�าเสนอข้อเสนอแนะ 

ว่าด้วยความโปร่งใสเก่ียวกับการเงินของพรรคการเมือง โดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด  

5 บท โดยในส่วนแรกของคู่มือนี้อธิบายว่า การเงินในการเมืองเป็นดาบสองคม  

โดยเป็นองค์ประกอบทีจ่�าเป็นของกระบวนการประชาธปิไตยทีท่�าให้สามารถแสดง

ความคิดเห็นและท�าผลประโยชน์ทางการเมืองได้ อย่างไรก็ตาม หากการจัดหา 

เงินทุนของพรรคการเมือง และการหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้รับการควบคุมและ 

ตรวจสอบอย่างเพยีงพอ เงนิทีไ่ด้มาอาจเป็นสิง่ทีท่�าเพ่ือผลประโยชน์ของพรรคมากกว่าเมือ่ผลประโยชน์สาธารณะ

ที่ไม่เหมาะสม 

จดุเด่นของคู่มอืฉบับนี ้คอื ได้ถูกน�ามาใช้ให้เป็นเครือ่งมอืในการสอดส่องกจิกรรมทางการเงนิต่าง ๆ ของ

พรรคการเมอืง คูม่อืเล่มนีเ้หมาะสมกบัผูท้ีต้่องการสงัเกตการณ์เร่ืองการเงนิของพรรคการเมือง โดยมวีตัถปุระสงค์

เพ่ือให้ภาคประชาสงัคมมีความตระหนกัว่า เงนิพรรคการเมอืงสามารถกลายไปเป็นปัญหาใหญ่ของระบบการเมอืง 

การมีจ�านวนเงินที่น้อยเกินไปท�าให้พรรคการเมืองไม่สามารถท�ากิจกรรมได้ และแทบจะไม่มีโอกาสในการได้

คะแนนเสียงเลือกต้ังเลย ดังนั้น ภาคประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความชอบธรรมในการเข้าไปควบคุม 

สอดส่อง ดูแลระบบการเงินให้มีความโปร่งใสและเท่าเทียม และจ�ากัดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต หนังสือเล่มนี้

ได้กล่าวถึงจุดสมดุลของการเงินของพรรคการเมืองว่า จะต้องสามารถรักษาและรับรองเสรีภาพของประชาชน

ในการแสดงออก และความจ�าเป็นที่พรรคการเมืองจะมาแข่งขันในการเลือกตั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

จดุเด่นของคูม่อืเล่มนี ้คอื ได้มกีารตัง้ค�าถามไปสูค่�าตอบหรือทางออกทีเ่หมาะสมในการสงัเกตการณ์ทางการเมอืง 

เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันการกระท�าต่าง ๆ ของพรรคการเมือง

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการทางการเงินในประเทศต่าง ๆ โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า  

คู่มือการจัดหาเงินทุนส�าหรับพรรคการเมืองและรูปแบบการบริหารจัดการการเงินพรรคการเมืองต่าง ๆ  

มีรูปแบบการจัดการและกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

และการเมือง ในกรณีของกรีซและโปแลนด์ เนื่องด้วยเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและยังเป็นสมาชิกของ 

สหภาพยุโรปด้วย ท�าให้กฎหมายว่าด้วยการเงินพรรคการเมืองยังต้องสอดรับไปกับกฎหมายของสหภาพยุโรป 

และหลักการเกีย่วกบัประชาธิปไตยทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของประชาชน หลกันติริฐั และความโปร่งใส ส่วนแคนาดา

จากคู่มือจะเห็นว่ามีความเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมาก และพยายามน�าหลักดังกล่าวไปใช้จริง 

โดยทีใ่นคูม่อืได้ยกตวัอย่างในหลายกรณีให้เห็นเป็นรปูธรรมชดัเจน อกีทัง้ยงัมช่ีองทางการตดิต่อและการให้โอกาส 

ในการแก้รายงานการเงินอีกด้วยในกรณีที่มีข้อผิดพลาด แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของกระบวนการเพื่อให้

พรรคการเมืองสามารถน�าปฏิบัติใช้ได้จริง ไม่ยากเกินหรือมีขั้นตอนซับซ้อนเกินไป 
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ส�าหรับประเทศไทยนั้น เม่ือศึกษาจากกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเงินพรรคการเมืองทั้งที่อยู่ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง และคู่มือการเงิน

และบัญชีของพรรคการเมือง (2564) พบว่า กฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างมีมาตรฐานในเรื่องการปฏิรูป

ระบบการเงินพรรคการเมือง โดยในส่วนของการก�าหนดเพดานการบริจาคและลักษณะต้องห้าม มีการให ้

รายละเอยีดทีค่่อนข้างมากและสลบัซบัซ้อนเกีย่วกบัเรือ่งของรายได้ และมจี�านวนมากกว่าเนือ้หาเรือ่งอืน่ ๆ  ทัง้หมด  

เพือ่ทีจ่ะป้องกนัไม่ให้มผีูส้นบัสนนุรายใหญ่อนัจะน�าไปสูก่ารครอบง�าทางการเมอืง ในส่วนของเพดานการใช้จาย 

และลกัษณะต้องห้าม นัน้ก็มีการก�าหนดไว้ละเอยีด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงของพรรคการเมอืง 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

พรรคการเมือง และอธิบายถึงบทลงโทษที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ในส่วนของการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น 

ประเทศไทยได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  

ซึ่งภายใต้ระเบียบนั้นมีวัตถุประสงค์ให้พรรคการเมืองสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุด 

ผ่านทางการเป็นสมาชกิพรรคการเมือง (ซึง่ต้องจ่ายค่าบ�ารงุสมาชกิพรรคการเมอืง) การได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้  

และการได้รับเงินท่ีได้การแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และจ�านวนของสาขา

พรรคการเมือง และในเร่ืองของการรายงานทางการเงินนั้น ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีการเงินต่าง ๆ  

รวมทัง้แบบฟอร์มต่าง ๆ และระบเุงือ่นไขเวลาทีช่ดัเจนในการส่งเอกสารต่าง ๆ และต้องมบีรษิทัตรวจสอบบญัชี

เป็นผู้รับรองรายงานทางการเงินในแต่ละปี 

3.3 ข้อเสนอแนะ

1) การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการเงินพรรคการเมอืงผา่นพรรคการเมอืง

พรรคการเมืองสามารถจัดการการเงินและบัญชีของพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ 

ไปในทางเดียวกัน เพื่อที่จะให้พรรคการเมืองมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ และข้อบังคับต่าง ๆ  

เกี่ยวกับการเงินพรรคการเมือง จึงได้มีการสรุปเนื้อหาของคู่มือทางการเงินพรรคการเมืองเป็นแผนพับ  

จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 1) แนวคิดพ้ืนฐานที่มาของกฎหมาย ข้อก�าหนด ระเบียบ ทางการเงินการบัญชี

ของพรรคการเมือง 2) เอกสารท่ีจ�าเป็นต้องมีและต้องท�าบันทึกในการท�าการเงินและบัญชีพรรคการเมือง  

3) การให้ข้อมูลว่าที่เป็นส่วนของข้อก�าหนดทางเอกสารว่าต้องมีอะไรบ้าง และรวมถึงข้อก�าหนดด้านเวลา 

ในการส่งเอกสาร และ 4) ข้อมูลการติดต่อที่จ�าเป็นในเรื่องการเงินและบัญชีพรรคการเมือง
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2) การสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัการเงนิพรรคการเมอืงผา่นประชาชน 

ประชาชน เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง สนับสนุนทางการเมือง 

โดยประชาชน ซึ่งเป็นการร่างแนวทางการท�า infographic ที่เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

สถาบันพระปกเกล้า ในการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง 

โดยการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง โดยความพยายามสร้างเจตคติให้ประชาชนรู้สึกว่าพรรคการเมือง 

จะสามารถท�างานด้านการเมืองได้อย่างเป็นอิสระ และสมดุลได้โดยการไม่พึ่งพาผู้สนับสนุนรายใหญ่มากเกินไป 

infographic ฉบับนี้จึงมุ ่งจะก่อให้เกิดแนวคิดของการให้การสนับสนุนทางการเงินของ

พรรคการเมือง ที่ตั้งอยู ่ในฐานของความเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนน้ัน 

จะสามารถเติบโตในทางการเมืองอย่างเข้มแข็งและมีอนาคตในการเป็นสถาบันทางการเมือง แม้ว่าแนวคิดนี้ 

จะขัดธรรมชาติพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยในขณะนี้ Infographic จึงถูกจัดท�าขึ้นมาเพื่อเป็น 

จุดเริ่มต้นของการชวนคนไทยคิด ในอีกทางหนึ่งในมุมของการเงินกับการเมืองว่า ประชาชนสามารถเป็น  

‘ผู้ให้’ มากกว่า ‘ผู้รับ’ ในการเมือง และที่ส�าคัญเสริมสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบ 

การเงินของพรรคการเมือง โดยความพยายามสร้างเจตคติให้ประชาชนรู้สึกว่า พรรคการเมืองจะสามารถ 

ท�างานด้านการเมืองได้อย่างเป็นอิสระ และสมดุลได้โดยการไม่พึ่งพาผู้สนับสนุนรายใหญ่มากเกินไป และ 

ยังเป็นแรงผลักให้พรรคการเมืองสร้างฐานทางอุดมการณ์และฐานนโยบาย เพ่ือที่จะใช้ประเด็นทั้งสองนี ้

เป็นฐานผลักดันให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมือง 
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การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง30 

กระบวนการและระบบการสรรหาผู้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้บ่งบอกถงึหลกัการของความเป็นประชาธปิไตย 

(democratic principles) ในเชิงปฏิบัติการจริงในกระบวนการเลอืกตัง้ ทีส่่งผลตัง้แต่ในระดบัองค์กรพรรคการเมอืง 

จนไปถึงการแข่งขันในการเลือกตั้งท่ีสะท้อนประชาธิปไตยของประเทศ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประชาธิปไตย 

จะไม่สามารถมองได้จากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงไปพิจารณาถึงช่วงเวลา “ก่อน” การเลือกตั้ง 

ที่เป็นกระบวนการส�าคัญในการสรรหาผู้เข้ามาลงแข่งขันเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบการสรรหาผู้ลงสมัคร 

รบัเลอืกตัง้มผีลต่อการท�าความเข้าใจการเมอืงใน 2 ด้าน โดยด้านแรก คอื ระบบการสรรหาผูล้งสมคัรรับเลือกตัง้ 

จะช่วยให้สามารถอธิบายการเมืองของพรรคการเมือง (party politics) ในการพิจารณาว่าภายใต้องค์กร

พรรคการเมืองมีโครงสร้างอย่างไร ส่วนใดเป็นส่วนส�าคัญในการใช้อ�านาจ ใครเป็นผู้มีอิทธิพลหลัก และสมาชิก

พรรคสามารถมีส่วนร่วมได้มากหรือน้อยเพียงใด และในอีกด้านหนึ่ง คือ ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

จะท�าให้เหน็พฤติกรรมของพรรคการเมอืงและนกัการเมอืงว่า จะมปีฏกิริิยาอย่างไรต่อระบบการสรรหาผูเ้ข้ามา 

แข่งขันรับเลือกตั้ง (Rahat and Hazan 2001, 297) หรือกล่าวให้ง่ายกว่านั้น คือ ระบบการสรรหาผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งจะท�าให้เห็นว่าการเมืองในพรรคการเมืองและการเมืองระดับชาติจะเป็นแบบ “นับรวมคนทุกคน” 

(inclusiveness) หรือเป็นแบบ “เฉพาะกลุ่ม” (exclusiveness)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดขั้นตอนและ

กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองที่เรียกว่า “การเลือกตั้งข้ันต้น” หรือท่ีนิยม 

เรียกกันว่า “ไพรมารีโหวต” ซึ่งถือเป็นวิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งวิธีหนึ่ง แต่ว่ายังไม่

ได้มีการน�ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 แต่หากมี 

30  เนื้อหาส่วนนี้ เรียบเรียงโดย ปุรวิชญ์ วัฒนสุข นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
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การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังใหม่และยังไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว การเลือกต้ังขั้นต้นจะถูก 

น�ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองในการเตรียมความพร้อม รายงาน 

การศึกษานี้จะเป็นการรวบรวม ส�ารวจประเด็นปัญหา กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเร่ืองระบบไพรมารีโหวต 

บนพ้ืนฐานของงานวจัิยทีส่ถาบนัพระปกเกล้าด�าเนินการ 31 โดยแบ่งการน�าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัญหา

ของกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. 2560 2) กรณีศึกษาในต่างประเทศ และ 3) ข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นปัญหา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้นมีหลายมาตราที่ได้สร้าง

ผลกระทบต่อบทบัญญัติในกฎหมาย ส่งผลให้ระบบการเลือกตั้งขั้นต้น (primary vote) นั้นไม่สามารถน�าไป

ปฏิบัติได้จริง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงสร้างของพรรคการเมือง
ในการพยายามเข้าสู่การเลือกตั้งขั้นต้น

•	 	จ�านวนสมาชิกพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

มาตรา	33	(1) ก�าหนดว่า ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคการเมือง 

ต้องด�าเนินการ ให้มีจ�านวนสมาชกิไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิม่จ�านวนสมาชกิให้มจี�านวน 

ไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายในส่ีปี ซ่ึงหากย้อนกลบัไปพจิารณากฎหมายพรรคการเมอืง พ.ศ. 2550 

จะพบว่ามกีารบญัญตัเิพยีงว่าภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนพรรคการเมอืง พรรคการเมอืง

ต้องด�าเนินการให้มีจ�านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คนนั้น ไม่ได้ก�าหนดว่าภายใน 4 ปี  

ต้องมสีมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 10,000 คน จะเหน็ได้ว่า การทีก่ฎหมายพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560  

ก�าหนดให้เพิม่จ�านวนสมาชกิให้มจี�านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายในสีปี่ ถอืเป็นเรือ่งทีค่่อนข้าง 

ท�าได้ยากต่อการปฏิบัติจริง และอาจผิดเป้าหมายของกฎหมายหากเกิดกรณีพรรคการเมือง 

หาสมาชกิพรรคจ�านวนมากทีไ่ม่ได้มีส่วนร่วมจรงิ แต่เพ่ือได้รบัเงนิอดุหนนุจากกองทนุพฒันาการ

เมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 	การตั้งสาขาพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

มาตรา	33	(2)	ก�าหนดว่า ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด�าเนินการ 

จัดให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่ กกต. ก�าหนด อย่างน้อย 

31  ปุรวิชญ์ วัฒนสุข และ วีระ หวังสัจจะโชค (2564). ไป (ไม) ถึงฝั่งฝัน: ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิด  

กรณีศึกษา และการน�ามาใช้ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า
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ภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ี 

ทีร่บัผดิชอบของสาขานัน้ตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป หากย้อนกลบัไปพจิารณากฎหมายพรรคการเมอืง

พ.ศ. 2550 จะพบว่า มีการบัญญัติเพียงว่าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนพรรคการเมือง 

พรรคการเมอืงต้องด�าเนนิการจดัตัง้สาขาพรรคให้ได้อย่างน้อยภาคละหนึง่สาขาเท่านัน้ แต่ในกรณี

ของกฎหมายพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 น้ัน ได้ให้ความส�าคัญกับการจดัตัง้สาขาของพรรคการเมอืง 

เพือ่ให้สาขาพรรคเป็นกลไกของพรรคในการเชือ่มโยงกับประชาชน อนัจะเป็นการวางรากฐานความ

เข้มแขง็ให้แก่พรรคการเมอืงนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ถงึแม้กฎหมายพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 ทีมี่ผล

ใช้บงัคับอยูใ่นขณะน้ีก�าหนดให้พรรคการเมอืงจะต้องจดัให้มสีาขาพรรคการเมอืงอย่างน้อยภาคละ 

1 สาขา แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า จ�านวนการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคส่วนใหญ่จะ

มกีารจดัตัง้สาขาพรรคอยูท่ี ่1-4 สาขา โดยเป็นการจดัตัง้ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนดเท่านัน้ 

แต่ขาดกจิกรรม หรือการเป็นกลไกทีมุ่ง่หวงัทีจ่ะเช่ือมโยงประชาชน และเมือ่สาขาพรรคการเมอืง

ไม่พร้อม ย่อมท�าให้มีพรรคการเมือง “ส่วนน้อย” เท่านั้นท่ีจะพร้อมด�าเนินการตามขั้นตอนของ

การเลือกตั้งขั้นต้น หรือใช้กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรรับเลือกตั้งตามกฎหมาย

•	 	ด้านงบประมาณในการด�าเนินการ กฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา	9 ก�าหนดว่า

เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิกจิการของพรรคการเมอืง พรรคการเมอืงต้องมทุีนประเดมิไม่น้อยกว่า 

หนึ่งล้านบาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิม

คนละไม่น้อยกว่าหนึง่พนับาท แต่ไม่เกนิคนละห้าหมืน่บาท และการจ่ายค่าบ�ารงุพรรค กฎหมาย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา	15	(15) ก�าหนดว่า การจ่ายเงินค่าบ�ารุงพรรคการเมือง  

ให้แต่ละพรรคก�าหนดลงในข้อบังคับการประชุม โดยต้องเรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่า 

ปีละหนึ่งร้อยบาท หรืออาจก�าหนดให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้  

แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพนับาท อย่างไรกต็าม ในบทเฉพาะกาล มาตรา	146 ระบวุ่า ในการเรียกเกบ็ 

ค่าบ�ารุงพรรคการเมืองส�าหรับปีแรกที่กฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้บังคับใช้ พรรคจะเรียกเก็บ

ต�่ากว่าหนึ่งร้อยบาทก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบบาท ซึ่งหากย้อนกลับไปพิจารณากฎหมาย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะพบว่า การจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นไปอย่าง “สะดวก” มากกว่า 

โดยไม่มบีทบญัญตัใิห้พรรคการเมอืงต้องมทุีนประเดิมแต่อย่างใด รวมถึงจะพบว่า ไม่มบีทบัญญตัิ

ให้สมาชิกพรรคจะต้องจ่ายค่าบ�ารุงพรรคแต่อย่างใดเช่นเดียวกัน

โดยสรปุจะเห็นได้ว่า ปัญหาทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัโครงสร้างของพรรคการเมอืงในการพยายามเข้าสู ่

รปูแบบการเลอืกต้ังขัน้ต้น (Primary vote) นัน้ ชีใ้ห้เหน็ถงึข้อจ�ากดั และบทบญัญติัทีเ่ข้มงวดมากขึน้ในการควบคมุ

การด�าเนนิกจิการของพรรคการเมอืงจงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อพรรคการเมอืง ท้ังท่ีเจตนารมณ์ในรฐัธรรมนูญนัน้ 

ให้ความส�าคัญกับบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมืองค่อนข้างมาก เน่ืองจากกฎหมาย

ก�าหนดให้สาขาพรรคการเมอืงมส่ีวนในการสรรหาผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ทัง้ระบบเขตเลอืกตัง้ และระบบบญัชีรายช่ือ  

หากพรรคการเมืองใดไม่มีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัดก็ไม่มีสิทธิที่จะส่งผู้สมัคร 
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รับเลือกตั้งในเขตนั้นได้ โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 น้ันต้องการให ้

สมาชกิพรรคการเมอืงได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและการส่งผูส้มัครรบัเลือกต้ัง อาจส่งผลให้พรรคการเมือง

แต่ละพรรคจดัตัง้สาขาพรรคกระจายไปในพ้ืนทีต่่าง ๆ เพิม่มากขึน้กว่าในอดตีทีผ่่านมา และถอืได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้น

ส�าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น อันจะน�าไปสู่การพัฒนาพรรคการเมือง

ของประเทศไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความเข้มแข็ง หากมีพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งแล้ว 

ย่อมส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้วยเช่นกัน

2) ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการคัดสรรผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นมีปัญหาที่ควรพิจารณาว่า เป็นกระบวนการ 

ที่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองมีความ 

ชอบธรรมตามหลกัผูแ้ทนปวงชน และมคีวามอสิระตามหลกัการของผูแ้ทน อนัเป็นการสะท้อนความเป็นประชาธิปไตย 

ในภาพรวมการปกครองของประเทศในที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน พรรคการเมืองในประเทศไทยเริ่มประสบปัญหา 

ความไม่พอใจของสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนผู้สนับสนุนพรรคการเมืองเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก

ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง และเริ่มมีการเรียกร้องให้มีการน�าวิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มี

ความเป็นประชาธปิไตยมากขึน้มาใช้แทนทีก่ารทีห่วัหน้าพรรคการเมอืงหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมอืง

สามารถใช้อ�านาจควบคมุหรือแทรกแซงกระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ ซึง่ปัญหาดงักล่าวอาจวเิคราะห์

ได้จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และจากปัญหา 

ในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากระบบการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary vote) แต่พบว่า กฎหมายดังกล่าวได้สร้าง

ปัญหาและอุปสรรคด้านการกระบวนการคัดสรรผู้ลงสมัครในการเลือกตั้ง ดังนี้

•	 	ด้านระยะเวลา การท่ีกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา	50	(5)	และมาตรา	51	(5)  

ได้ก�าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งห รือแบบบัญชี 

รายช่ือใหม่ ในกรณทีีท่ีป่ระชมุร่วมของคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงกบัคณะกรรมการสรรหา 

ไม่เห็นชอบด้วยกับผลการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยไม่ได้ก�าหนดจุดสิ้นสุดของการด�าเนินการ

ดังกล่าวไว้ อาจท�าให้พรรคการเมืองไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ภายในก�าหนดเวลาที่

รัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดไว้ได้

•	 	การใช้อ�านาจของคณะกรรมการบริหารพรรค ในกระบวนการคัดสรรผู้ลงสมัครในการเลือกตั้ง

ขั้นต้น (Primary vote) โดยมาตรา	50	(5) วางหลักกฎหมายให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อ

ผู้สมคัรซึง่ได้รบัคะแนนของแต่ละเขตเลอืกตัง้ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมอืงพจิารณาให้

ความเหน็ชอบ โดยพจิารณาจากผู้มคีะแนนสูงสุดของ แต่ละเขตเลือกตัง้ หากคณะกรรมการบรหิาร

พรรคการเมอืงไม่เหน็ชอบ ให้แสดงเหตผุลและให้พจิารณาผูส้มคัรซึง่ได้คะแนนในล�าดบัถดัไปเป็น
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ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขา

พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกัน หากที่ประชุมร่วมกัน มีมติเห็นชอบ 

กับรายชื่อผู้สมัครผู้ใด ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ถ้าที่ประชุมร่วมกัน  

มมีตไิม่เหน็ชอบกบัรายชือ่ผูส้มคัรทีส่าขาพรรคการเมอืงหรอืตวัแทนพรรคการเมอืงประจ�าจงัหวดั 

ส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทน 

พรรคการเมืองประจ�าจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และให้ด�าเนินการตาม (1) (2) (3) และ (4)  

จนกว่าจะได้ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ โดยจากการวเิคราะห์บทบญัญตัดิงักล่าว พบว่า 

การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งยังคงอยู่ภายใต้อ�านาจการตัดสินใจหรือการครอบง�าของ	

หัวหน้าพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองอยู่เช่นเดิม แม้บทบัญญัติ 

จะพิจารณาจากผู้มคีะแนนสงูสดุของแต่ละเขตเลอืกตัง้ และเปิดโอกาสให้สมาชิกของพรรคการเมอืง

ในระดับท้องถิ่นหรือสาขาพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง  

หรือออกเสียงเลือกผู้สมัครในที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็ตาม แต่ผู้มีอ�านาจในกระบวนการคัดสรร 

ผู้ลงสมัครในการเลือกตั้ง คือ คณะกรรมการบริหารพรรคในระดับชาติ ซึ่งเป็นด่านสุดท้าย 

ในการพิจารณาลงมติคัดเลือกบุคคลในการลงรับสมัครเลือกตั้งดังเดิม มากกว่าการใช้เสียง 

ของประชาชนหรือสมาชิกพรรคเป็นผู้ตัดสิน

•	 	ความเท่าเทยีมกันระหว่างชายและหญงิ ในการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา	90	(3)  

จะก�าหนดให้ในการจดัท�าบญัชรีายชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมอืง 

แต่ละพรรค ต้องค�านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง 

ชายและหญิงด้วย แต่การท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 

มาตรา	51 ได้ก�าหนดให้การสรรหาผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่  

ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงล�าดับตามผลรวมของ

คะแนนผูส้มคัรทีไ่ด้รับจากสาขาพรรคการเมอืงหรอืตวัแทนพรรคการเมอืงประจ�าจงัหวดัจนครบ

จ�านวน ท�าให้คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงไม่สามารถใช้ดลุพนิจิพจิารณาและจดัท�าบญัชี

รายชื่อผู้สมัครโดยค�านึงถึงผู้สมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง

ชายและหญิงได้ เนื่องจากการจัดท�าบัญชีรายชื่อต้องจัดเรียงล�าดับตามผลคะแนนที่บุคคลนั้น 

ได้รับเลือก ต่างจากเมื่อก่อนที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะเป็นคนที่พิจารณาในเรื่องความรู ้

ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยค�านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ 

และความเท่าเทยีมกนัระหว่างชายและหญงิได้ ทีเ่ป็นเร่ืองของ “ความสมคัรใจ” ของพรรคการเมอืง 

มากกว่าประเด็นเรื่อง “โควตา” ให้กับเพศหญิงเพื่อเข้าสู่การเมือง
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จากการวิเคราะห์ถึงบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ในประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในเชิง 

“กฎหมาย” ทีท่�าให้ระบบการเลอืกตัง้ขัน้ต้น (primary vote) ไม่สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงินัน้ จะพบปัญหาหลกั 

อยู่สองส่วนด้วยกัน คือ ปัญหาจากโครงสร้างพรรคการเมือง และปัญหาจากกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร 

รับเลือกตั้ง โดยระบบการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยนั้นล้วนอยู่ภายใต้อ�านาจตัดสินใจ 

หรอืการครอบง�าของหวัหน้าพรรคการเมอืง และคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันตัวบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้มีผลบังคับใช้ จึงเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถ

ก�าหนดรูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เอง

แม้ในอดีตจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่จะม ี

การก�าหนดวิธีการคดัเลอืกผู้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไว้ใน มาตรา	38 และการคัดเลอืก 

ผู้สมัครรับเลือกต้ังโดยการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองตาม มาตรา	39 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที ่

เปิดโอกาสให้สมาชกิของพรรคการเมอืงในระดบัท้องถิน่หรอืสาขาพรรคการเมอืงได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการเสนอ 

ชือ่บคุคลเพือ่ลงรบัสมัครเลือกตัง้ในวิธีการแรก สดุท้ายแล้วอ�านาจในการควบคมุในเชงิโครงสร้างพรรคการเมอืง 

ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่ลงสมคัรรับเลอืกตัง้กย็งัเป็นหวัหน้าพรรคการเมอืง และคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง

ตามเดิม โดยที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

หากพิจารณาจากบทบัญญัติเก่ียวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังโดยวิธีการเลือกต้ังข้ันต้น 

ในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ จะพบว่าไม่มีบทบัญญัติการเลือกต้ังขั้นต้น 

ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากว่าการเลือกต้ังขั้นต้นนั้นเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

โดยมองว่าเป็นกิจการภายในของพรรค

เมือ่มกีารบญัญตัเิก่ียวกับวธีิการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้โดยวธีิการเลอืกตัง้ขัน้ต้น (Primary vote) 

ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบัญญัติรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับ 

วิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยวิธีการเลือกตั้งขั้นต้นไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

พรรคการเมือง โดยจะต้องมีบทบัญญัติท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้น 

เช่น รูปแบบการเลือกต้ังข้ันต้น วิธีการในการเลือกตั้งขั้นต้น เกณฑ์การนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้น  

หลักเกณฑ์ในการสมัครหรือเสนอชื่อผู้สนใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือกระบวนการขั้นตอนอื่น ๆ ที่ส�าคัญ 

ในการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการ 

ด�าเนินการในกระบวนการดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยวิธีการเลือกตั้งขั้นต้น  

(Primary vote) นั้นจะต้องมีการบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นไว้ในกฎหมายเพื่อให้พรรคการเมืองปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัด โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกันว่าพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติดังกล่าว ผ่านการด�าเนินการและหลักเกณฑ์วิธีการต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
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รฐัธรรมนญูเกีย่วกบัพรรคการเมอืง และเพือ่เป็นการลดช่องว่างในกรณีทีก่ารบญัญตัเิก่ียวกบัการเลอืกตัง้ขัน้ต้น 

ไว้ในกฎหมายนั้นไม่สามารถก�าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับทุกพรรคการเมืองได้ จึงต้องมีการบัญญัติ	

ไว้ในเชิงของการเป็นแนวทางเพ่ือให้พรรคการเมืองมีช่องทางการน�าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติได้  

เช่น รูปแบบการเลือกตั้งขั้นต้นควรบัญญัติให้พรรคการเมืองสามารถ “เลือก” รูปแบบที่เหมาะสมกับ 

พรรคตนเองได้ว่าควรมีรูปแบบการเลือกตั้งขั้นต้น “แบบเปิดหรือแบบปิด” โดยเป็นทางเลือก (alternatives)  

เพราะไม่ใช่ทกุพรรคการเมอืงจะสามารถตอบโจทย์การเลอืกตัง้แบบเดยีวกนัได้ หรอือาจกล่าวได้ว่าไม่มวีธิกีารเดยีว 

ที่ดีท่ีสุดส�าหรับกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองที่สามารถใช้พร้อมกันทั้งหมด  

ไม่ว่าจะพรรคขนาดใหญ่หรือพรรคขนาดเล็ก

ในส่วนของหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เห็นว่าสามารถบังคับใช้ได้กับทุกพรรคการเมืองตามนโยบายหรือ 

ความต้องการของรัฐก็สามารถบัญญัติในรายละเอียดลงไปได้ ตลอดจนพรรคการเมืองอาจจะต้องก�าหนด 

รายละเอียดกฎเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยวิธีการเลือกตั้งขั้นต้นไว้ในข้อบังคับของพรรค 

เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพ่ือให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน

ต่อผู้สนใจในการสมัครรับเลือกตั้ง และสนใจในการเป็นสมาชิกพรรค

ยกตัวอย่างเช่น หากก�าหนดรูปแบบให้ใช้การเลือกต้ังขั้นต้นแบบปิด (Closed Primary Elections)  

กบัทกุพรรคการเมอืง จะท�าให้พรรคการเมืองทีมี่สมาชิกน้อยในแต่ละเขตไม่สามารถจดัให้มกีารคดัเลอืกผู้สมคัร 

รับเลือกตัง้ขัน้ต้นได้ ดงันัน้ รูปแบบการเลอืกตัง้ขัน้ต้นทีเ่หมาะสมควรจะพจิารณาจากบรบิทในแต่ละพรรคการเมอืง 

โดยการเลือกตัง้ข้ันต้นแบบปิด นัน้เหมาะกบัพรรคการเมอืงทีม่สีมาชกิพรรคจ�านวนมากทีเ่พยีงพอต่อการสะท้อน

ให้เห็นถึงเสียงของสมาชิกทุกคนโดยรวมในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ แต่ส�าหรับการเลือกตั้งแบบเปิด (Open Primary 

Elections) นั้นอาจเหมาะสมกับบริบทที่สมาชิกพรรคการเมืองนั้นมีไม่มากนัก ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให ้

ผู้สนับสนุนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้ ซึ่งอาจมีการก�าหนดเงื่อนไขบางประการ 

ในการคัดกรองผู้สนับสนุน

จากปัญหาข้างต้น ได้ชี้ประเด็นในเชิงข้อกฎหมายและตัวบทที่จ�าเป็นจะต้องมีการทบทวนใหม่เพื่อให้

พรรคการเมืองและกระบวนการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองได้ร่วมสร้างสถาบันทางการเมือง 

ที่เข้มแข็งและปฏิบัติได้จริง และทางออกในหลายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีความจ�าเป็นต้องกลับไปพิจารณา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปี 2550 และน�ามาเปรียบเทียบกับฉบับ 2560 

ในปัจจุบัน เพื่อวางกติกาใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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4.2 กรณีศึกษาต่างประเทศ

1) สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดี 

เป็นประมุขของประเทศและเป็นผู้น�าฝ่ายบริหาร ซึ่งมีรูปแบบการปกครองแบบระบบสหพันธรัฐ (Federal 

System) ที่ประกอบไปด้วยมลรัฐท้ังหมด 50 รัฐ และเขตปกครองของสหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลาง (Federal 

District) อกีหนึง่แห่ง คอื วอชงิตนั ดซี ีซึง่เป็นเมืองหลวงของสหรฐัอเมรกิา กระบวนการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี

ของสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นจากกระบวนการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งประธานาธิบดี (Presidential 

Nomination) ซึง่แต่ละพรรคการเมอืงจะด�าเนนิการคัดเลอืกผูท้ีจ่ะลงสมัครในต�าแหน่งประธานาธิบดีของพรรค

ด้วยวิธีต่าง ๆ อันได้แก่ การเลือกต้ังขั้นต้น (Primaries) หรือการประชุมพรรคการเมือง (Caucus) เพื่อเลือก 

ผู้แทน (delegates) ไปเข้าร่วมประชุมพรรคระดับชาติ (National Convention) เพ่ือคัดเลือกผู้ท่ีจะลงสมัคร 

รับเลือกตั้งต�าแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรคการเมืองนั้น ๆ ในการเลือกตั้งทั่วไป (General Election)

ตามที่กฎหมายในแต่ละมลรัฐก�าหนด ซ่ึงโดยหลักแล้วจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในสองขั้นตอน คือ  

การเลือกตั้งเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครประธานาธิบดี (Presidential Preference Vote) และการเลือกตั้งผู้แทน 

เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับชาติ (National Convention Delegates Vote) ดังนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะของ 

การเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อเสนอช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังในต�าแหน่งประธานาธิบดี (Presidential Primaries) แล้ว 

จะพบว่าเป็นลักษณะของการเลือกต้ังข้ันต้นโดยอ้อม (Indirect Primaries) กล่าวคือ เป็นการที่ประชาชน 

เลอืกผูแ้ทนเพือ่เข้าไปด�าเนนิการเลอืกผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ต�าแหน่งประธานาธิบดีทีต่นลงคะแนนเสียงให้อีกท่ีหน่ึง 

มิใช่การเลือกผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ บางพรรคการเมืองในบางมลรัฐอาจไม่ใช้วิธีการเลือกต้ังข้ันต้นในการด�าเนินการคัดเลือก 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งประธานาธิบดี แต่จะใช้วิธีการที่เรียกว่า คอคัส (Caucus) คือ การประชุมภายใน

พรรคการเมืองเพื่อคัดเลือกผู้แทน (Delegates) ไปเข้าร่วมประชุมระดับชาติ เพื่อด�าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร

ในต�าแหน่งประธานาธิบดีของพรรค โดยการประชุมคอคัสนี้ เป็นวิธีการที่เก่าแก่ท่ีสุดในการคัดเลือกผู้สมัคร

รับเลือกตั้งและมีศูนย์กลางอยู่ภายในพรรค แตกต่างจากการเลือกตั้งขั้นต้นที่เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคและ

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ รูปแบบการประชุมคอคัสนั้นจะเริ่มตั้งแต่

การประชุมของสมาชิกพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นเพ่ือเลือกผู้แทนที่สัญญาว่าจะสนับสนุนผู้สมัครรายใด

รายหนึ่ง ผู้แทนเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของท้องถิ่นในการประชุมพรรคในระดับเคาน์ตี้ (County) ซ่ึงจะท�าการ

คัดเลือกผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมพรรคในระดับรัฐ (State) และผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐนี้  

ก็จะคัดเลือกผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมในระดับชาติ (National Convention) 



41

2) สหราชอาณาจักร

ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานกว่า 800 ปี  

และมีระบบเลือกต้ังแบบเสียงข้างมากแบบ First Past the Post (FPTP) หนึ่งเขตหนึ่งคน (single-member 

district, SMD) ผู้ลงสมัครคนไหนได้เสียงมากกว่าคนอื่นก็ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นผู้แทน เป็นการเลือกแบบ

เสยีงข้างมาก (plurality voting method) เข้าสูก่ารเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (the House of Commons) 

จ�านวน 646 ทีน่ัง่ วาระ 5 ปี ซึง่ FPTP เป็นระบบเลอืกต้ังทีเ่ข้าใจง่ายทีส่ดุ และถูกวจิารณ์มากทีส่ดุเช่นเดียวกนั32

ด้วยเหตุนี้ ท�าให้พรรคการเมืองของสหราชอาณาจักรอย่างพรรคอนุรักษนิยม (The Conservative 

Party) จะต้องมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาแข่งขันเลือกตั้งที่จะได้บุคคลที่มีความพร้อมเข้ามาแข่งขัน 

แต่ด้วยสภาพของพรรคอนรุกัษ์นยิมทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนานและกลไกพรรคทีม่ขีนาดใหญ่ ท�าให้กระบวนการ

คัดสรรผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ยังมีภาพของรูปแบบเดิมอยู่คือ การที่คณะกรรมการพรรคในส่วนกลางก�าหนด  

“รายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ” (Approved Lists) มาเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและ 

คัดเลือกผู้ลงสมัครจากรายชื่อดังกล่าว (Ashiagbor 2008, 35)

พรรคอนุรักษ์นิยมจะตั้งคณะกรรมการคัดสรรผู้แทน (Candidates Committee) เพ่ือตรวจสอบ 

รายชือ่เลอืกตัง้ในระดบัชาต ิและดแูล “รายชือ่ท่ีได้รับการอนมุตั”ิ โดยอาศัยคณะกรรมการคัดเลือก (Selection 

Committee) ที่ประกอบด้วยบุคคลจากตัวแทนนักการเมือง ผู้หญิง เยาวชน และกลุ่มเฉพาะทางสังคมต่าง ๆ  

ที่อยู่ในสาขาของพรรคร่วมก�าหนดรายชื่อที่จะลงแข่งขันเลือกตั้งในแต่ละเขต 

กระบวนการของพรรคอนุรักษ์นิยมน้ีท�าให้เห็นได้ว่า อ�านาจการตัดสินใจเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ยงัอยูท่ีก่รรมการบรหิารพรรคในส่วนกลาง ทีจ่ะก�าหนดรายชือ่ท่ีได้รบัการอนมัุติมาต้ังแต่แรก ส่วนสาขาของพรรค

ท�าได้เพียงการเลือกบุคคลที่เหมาะสมจากรายชื่อดังกล่าว แม้ว่าจะมีตัวแทนจากเพศและกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไป 

ร่วมคัดสรร แต่การจะส่งผู้แทนที่เป็นสมาชิกเพศหญิงหรือผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์มักจะผ่านการคัดสรรเพื่อ 

ลงแข่งขันรับเลือกตั้งจริงเพราะในเขตเลือกตั้งที่ “มั่นใจว่าจะชนะ” (safe) และเป็น “เป้าหมายหลัก” (target) 

อยู่แล้ว (Ashiagbor 2008, 34)

เมื่อหันมาพิจารณาพรรคการเมืองคู่แข่งอย่างพรรคแรงงาน (The Labour Party) ได้มีกระบวนการ

สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ในขั้นตอนของคุณสมบัติจะต้องเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อย  

12 เดือน และเป็นสมาชิกของสหภาพหรือสนับสนุนสหภาพที่อยู่ในกลุ่มของพรรคแรงงาน โดยการคัดเลือก 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมาจากการสมัครของสมาชิกดังกล่าว

32  ระบบเลือกตั้งแบบ FPTP เป็นระบบเลือกตั้งที่เข้าใจง่าย แต่มักถูกวิจารณ์ในเรื่องของการลงคะแนนเสียงท่ีท�าให้ผู้แทน 

เสียงข้างน้อยสามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้ ปัญหาเรื่องเสียงของประชาชนที่เลือกผู้แพ้ถูกละเลย ปัญหาความเป็นตัวแทน  

และปัญหาเรือ่งการส่งเสรมิการตดัสนิใจทางลบ (negative vote) ทีป่ระชาชนจะเลอืกผูแ้ทนทีต่นเองเกลยีดน้อยทีส่ดุ มากกว่า

คนที่ตนเองชอบ เพียงเพราะคนที่ตนเกลียดนั้นมีโอกาสชนะเลือกตั้ง
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ข้ันตอนในการสรรหาผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแรงงานเริ่มต้นจากการที่กรรมการบริหาร

พรรคก�าหนดแนวทางในการเปิดรับสมัครและแบบฟอร์มสมัครส�าหรับสมาชิกพรรคที่ต้องกรอกคุณสมบัติ 

เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ในพรรคแรงงาน ประสบการณ์ท�างาน ความรู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร  

ทักษะการรณรงค์หาเสยีง ทกัษะในการแก้ไขปัญหาในฐานะตวัแทน ทกัษะในการท�างานเป็นทมี และทกัษะอืน่ ๆ

เมื่อยื่นใบสมัครแล้วจะมีการสัมภาษณ์และคัดเลือกคณะกรรมการจากสาขาพรรคในท้องถิ่น  

(local branches) ในชื่อรวมกันว่าเขตเลือกตั้งพรรคแรงงาน (Constituency Labour Party) จนได้รายชื่อ 

ผู้ลงสมคัรเบือ้งต้น (list of pre-approved candidates) เพ่ือน�ารายช่ือมาพจิารณาความเหมาะสม ทัง้คุณสมบตัิ

ทัว่ไปและคณุลกัษณะเฉพาะ เช่น เพศและชาตพินัธุ ์เป็นต้น จนคณะกรรมการเขตเลอืกตัง้ทัว่ไป (Constituency  

General Committees) ได้ตดัสนิใจเลอืกรายชือ่จนได้เป็น “ชดุรายชือ่” (shortlists) เพือ่ให้สมาชกิพรรคการเมือง

ท่ีมีสมาชิกสภาพเกิน 6 เดือน ร่วมลงคะแนนตัดสินว่าจะส่งใครลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งจากชุดรายชื่อดังกล่าว 

จนได้รายชื่อเพื่อส่งไปให้คณะกรรมการบริหารพรรคในส่วนกลางรับรองขั้นสุดท้ายเพ่ือส่งเข้าแข่งขันเลือกตั้ง

ทั่วไป (Ashiagbor 2008, 50-53)

3) แอฟริกาใต้

ประเทศแอฟริกาใต ้เป ็นประเทศที่มีระบบเลือกตั้งตัวแทนแบบสัดส ่วน (proportional  

representation, PR) โดยมีบัญชีท่ีรายชื่อพรรคการเมืองแบบปิด (closed list)33 ให้ประชาชนเลือก  

ซึ่งในสถาบันการเมืองอย่างรัฐสภาที่ใช้ระบบสภาคู่ (bicameralism) ได้มีที่น่ังผู้แทนรวมกันกว่า 400 ท่ีน่ัง  

และยังมีสภาแห่งชาติของแต่ละภูมิภาค (National Council of Province, NCOP) อีกกว่า 90 ที่นั่ง  

เพื่อสะท้อนความหลากหลายของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ท�าให้การเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้แทนของแอฟริกาใต้ 

มีการแข่งขันกันพอสมควร 

โดยพรรคการเมืองที่ส�าคัญอย่างพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา (The African National Congress,  

ANC) ที่ผ่านประสบการณ์การต่อสู้และความขัดแย้งภายในประเทศตั้งแต่ ค.ศ. 1912 จนมาจดทะเบียน 

อย่างถูกกฎหมายใน ค.ศ. 1990 ที่มียอดสมาชิกพรรคใน ค.ศ. 2015 จ�านวน 769,000 คน และมีผู้แทน 

ชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

33  ระบบเลอืกตัง้แบบสดัส่วน สามารถแบ่งออกได้เป็นแบบปิด (Closed list) หมายถงึ บัญชีรายช่ือในสดัส่วนของพรรคการเมอืง

ถูกก�าหนดไว้แล้วจากการสรรหาของพรรคการเมือง ผู้ลงคะแนนเสียงจะเน้นเลือก “พรรคการเมือง” โดยไม่สามารถเลือกหรือ

เข้าไปมส่ีวนร่วมกบัการเลอืกตวัแทนในบญัชนีัน้ ๆ หากพรรคการเมอืงไหนได้คะแนนเสยีงมาก รายช่ือในบัญชีกจ็ะได้รบัเลอืกตัง้ 

เป็นตัวแทนตามล�าดับที่วางไว้ตั้งแต่แรก ตัวอย่างประเทศที่ใช้แบบปิด เช่น อาเจนตินา อิตาลี และรัสเซีย เป็นต้น จึงแตกต่าง

จากระบบเลือกต้ังแบบสัดส่วนแบบเปิด (Open list) ที่ผู้ลงคะแนนเสียงสามารถเข้าไปมีส่วนในการก�าหนดว่าจะเอาผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งคนไหนในล�าดับของพรรคการเมือง ซึ่งการเลือกตั้งแบบเปิดท�าให้ผู้ลงคะแนนเสียงจะเน้นที่ “ตัวบุคคล” ที่จะได้รับ

เลือกตั้ง และการเลือกตัวบุคคลด้วยระบบสัดส่วนแบบเปิดนี้มันจะเลือกว่าการลงคะแนนตามความชอบ (preference vote) 

ตัวอย่างประเทศที่ใช้แบบเปิด เช่น โคลอมเบีย ญี่ปุ่น และสวีเดน เป็นต้น
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พรรค ANC ได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ANC ไว้ 4 ข้อ  

(Ashiagbor 2008, 31) ดังต่อไปนี้

1.  ต้องเป็นสมาชิกของพรรค ANC ที่มีประวัติการท�างานเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในขบวนการ 

ขับเคลื่อนประชาธิปไตย

2.  มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการท�างานด้านการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ

3.  ไม่มีประวัติการกระท�าผิดทางอาญา ยกเว้นกรณีความผิดเก่ียวกับการเมืองก่อนเมษายน  

ค.ศ. 1994

4.  ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการท�าผิดวินัย การทุจริต และการกระท�าที่ขัดกับแนวปฏิบัติ (code of 

conduct) ของพรรค

เม่ือผ่านคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว พรรค ANC จะมีกระบวนการในการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

อีกประมาณ 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.  กรรมการบริหารพรรคจะก�าหนดแนวทางในกระบวนการคัดเลือกและตั้งคณะกรรมการกลาง 

ของพรรคส�าหรับการคัดเลือกรายชื่อในบัญชีเลือกตั้ง

2.  สาขาของพรรค (Branches) จะด�าเนินการประชุมเพือ่เสนอช่ือตวัแทน (delegates) ส�าหรับเข้าไป

ประชุมรายชื่อระดับจังหวัด/ภูมิภาค (Provincial List Conference) โดยการเสนอช่ือข้ันต้น 

จะเป็นบทบาทของสามารถพรรคเพือ่ให้ความส�าคญักบัเครอืข่ายของพรรคระดับจงัหวดั/ภมูภิาค

3.  คณะกรรมการรายชือ่ระดบัจงัหวดั/ภมูภิาค (Provincial List Committees) จะได้รบัการแต่งตัง้ 

จากคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด/ภูมิภาค (Provincial Executive Committees)  

เพ่ือตรวจสอบรายช่ือท่ีรบัเสนอเข้ามาในขัน้ต้น เพือ่น�าไปส่งต่อเข้าสูโ่ครงการการสรรหาของพรรค

4.  คณะกรรมการรายชือ่ระดบัจงัหวดั/ภมิูภาค จะตดัสนิเลอืกบญัชรีายชือ่ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว 

(consolidated lists) ในพืน้ทีแ่ต่ละภูมิภาคของตนเอง เพ่ือส่งรายชือ่ตวัแทนเข้าไปสูก่ารประชมุ

รายชื่อระดับชาติ (National List Conference)

5.  คณะกรรมการบัญชีรายช่ือระดับชาติ (National List Committees) จะตรวจสอบรายชื่อจาก 

ทุกภูมิภาคท่ีถูกส่งเข้ามา โดยร้อยละ 25 ของบัญชีรายชื่อแต่ละภูมิภาคจะได้รับคัดเลือก 

โดยอตัโนมตั ิเนือ่งจากเป็นรายชือ่ส�าคญัทีไ่ว้ล�าดบัต้น ส่วนทีเ่หลอืจะมกีารคดัเลอืกรายบคุคลอีกที  

ซึ่งการคัดเลือกรายบุคคลนี้จะมีตัวแปรเรื่องเพศสภาพและความเท่าเทียมกัน (gender and 

equity) เข้ามาก�าหนดจ�านวนตัวแทนที่จะได้รับคัดเลือก
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6.  การประชุมบัญชีรายช่ือระดับชาติ (National List Conference) จะร่วมลงคะแนนเลือก

ร่างรายช่ือทั้งหมด โดยผู้เข้ามามีส่วนร่วมจะมีทั้งกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรคที่อยู่ใน

บัญชีรายชื่อ ตัวแทนจากภูมิภาคต่าง ๆ ของพรรค สมาคมผู้หญิงและเยาวชนของพรรค และ

เครือข่ายพันธมิตร จะร่วมเข้ามาลงคะแนนเลือกรายช่ือในบัญชีท่ีจะส่งเข้าแข่งขันด้วยเสียง

ข้างมาก และในแต่ละบัญชีจะมีโควตาให้กับเพศหญิงจ�านวนร้อยละ 50 (มีชื่อในบัญชีให้เลือก  

แต่ผลลัพธ์จากการเลือกจนไปถึงบัญชีสุดท้ายอาจมีเพศหญิงน้อยกว่านั้นก็ได้)

7.  พรรค ANC จะเปิดช่องให้เครือข่ายภูมิภาคของพรรคยื่นอุทธรณ์รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  

โดยจะมกีารตัง้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ (Appeal Committee) เพือ่ตรวจสอบรายชือ่อกีที

8.  คณะกรรมการบัญชีรายชื่อระดับชาติ (National List Committees) ของพรรคจะด�าเนินการ 

สรุปจนเป็นบัญชีรายชื่อแบบสมบูรณ์เพื่อน�าไปลงสมัครแข่งขันรับเลือกต้ังของประเทศ  

ทั้งในการเลือกตั้งรัฐสภา และสภาของแต่ละภูมิภาค 

4) ไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีมีระบบการเมืองแบบรัฐสภา (parliamentary system) แม้ว่า 

จะมีต�าแหน่งประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกต้ังเป็นประมุขแห่งรัฐ (head of state) ท�าหน้าท่ีในเชิงพิธีการ  

แต่อ�านาจในทางการเมืองและการตัดสินใจมาจากรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และหัวหน้ารัฐบาล (head of  

government ฝ่ายบริหาร) โดยรัฐสภาเป็นระบบสภาคู่ (Bicameralism) ประกอบด้วยสภาสูง (Seanad)  

มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม และสภาล่าง/ผู้แทนราษฎร (Dáil) มาจากการเลือกตั้งทางตรง ท�าให้สภาล่าง 

ผู้แทนราษฎรมีอ�านาจทางการเมืองเนื่องจากผู้แทนในสภาเสียงข้างมากจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน 166 ที่นั่งของไอร์แลนด์มีการใช้ระบบเลือกตั้งแบบระบบ 

ถ่ายโอนคะแนนเสียง (Single Transferable Vote, STV) โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะถูกเรียงล�าดับตามตัวอักษร

และประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงด้วยการจัดล�าดับตัวเลข (1, 2, 3, ...) ให้ผู้สมัครที่ตนตัดสินใจจะลง 

คะแนเสียงให้ ผู้สมัครคนไหนได้คะแนนเสียงขั้นต�่าในการเป็นผู้แทนราษฎรก็จะได้รับเลือกตั้ง และคะแนน 

ส่วนเกิน (surplus vote) ก็จะโอนไปให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในล�าดับถัดไป

เน่ืองด้วยการทีไ่อร์แลนด์มรีะบบเลอืกตัง้แบบ STV ท�าให้การจดัล�าดับและการก�าหนดจ�านวนผู้ลงสมัคร

รบัเลอืกต้ังมีความส�าคญัอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวแปรในการลงคะแนนว่าใครจะได้รบัเลือกตัง้ โดยพรรคการเมือง

ส�าคัญอย่างพรรค	Fine Gael พรรค Fianna Fáil และพรรค Labour ต่างมีกระบวนการสรรหาผู้สมัคร 

ทีม่คีวามแตกต่างกนัโดยจะพบว่า พรรค Fine Gael เปิดช่องให้ผูน้�าพรรคเข้ามามีส่วนในการก�าหนดจ�านวนสงูสดุ

และต�่าสุดของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตได้ แตกต่างจากพรรค Fianna Fáil และพรรค Labour ที่เน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ส่วนย่อย/สาขาของพรรคเข้ามาร่วมก�าหนดกระบวนการสรรหาผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
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5) เม็กซิโก

ประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ภายใต้กลไก

ระบบการเมืองแบบประธานาธิบดี (Presidential system) โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทางตรง 

และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี ในขณะที่รัฐสภา (The Federal Congress, Congreso de Unión)  

เป็นสภาคู่ ประกอบด้วยวุฒิสภา (The Senate, Cámara de Senadores) มีสมาชิกทั้งหมด 128 คน  

แบ่งเป็น 96 คนมาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากของ 31 มลรัฐ (มลรัฐละ 3 ที่นั่ง) และอีก 3 ที่นั่งจาก 

เขตเลือกตั้งสหพันธรัฐ (the Federal District) และอีก 32 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนในระดับชาติ 

ในส่วนสภาผูแ้ทนราษฎร (the Chamber of Deputies, Cámara de Diputados) จ�านวน 500 ทีน่ัง่ 

ได้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสม (mixed system) โดยจ�านวน 300 ท่ีนั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบ 

หนึ่งเขตหนึ่งคน ด้วยระบบ FPTP และอีก 200 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน บนฐานของการแบ่ง

มลรัฐออกเป็น 5 กลุ่มบัญชีรายชื่อภูมิภาค

โดยพรรคการเมืองที่ส�าคัญอย่างพรรคคณะปฏิวัติสถาบัน (Institutional Revolutionary Party, 

Partido Revolucionario Institucional, PRI) เป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทส�าคัญตั้งแต่ ค.ศ. 1929 และ

ครอบครองอ�านาจในการเมอืงเมก็ซิโกเป็นเวลายาวนานตลอดศตวรรษท่ี 20 แต่ช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 ความนยิม

ในพรรค PRI กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความฝ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 2000, 2006 และ 2018 

ด้วยระบบเลอืกตัง้แบบผสม และอทิธพิลพรรค PRI ตลอดระยะเวลาในการครองอ�านาจทางการเมอืง  

ผู้น�าพรรคการเมืองเป็นผู้ก�าหนดบัญชีรายช่ือในส่วนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วน และกลไกส่วนกลาง 

ของพรรคสามารถก�าหนดบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งได้ แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งขั้นต้น (primaries) ภายในพรรค 

ก็ตาม โดยพรรคได้ออกแบบกลไกในการสรรหาผู้สมัครไป 2 กลไก ประกอบด้วย “สภาการเมืองระดับชาติ”  

(National Political Council, Consejo Político Nacional, CPN) และ “คณะกรรมการะดับชาติ 

เพ่ือการจัดการภายใน” (National Commission for Internal Processes, Comisión Nacional de  

Procesos Internos, CNPI)

การที่จะบอกว่าใครได้เสียงข้างมาก (majoritarian seats) ในกระบวนสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง  

จะมี 2 ทางเลือกดังนี้

1.  การเลือกตั้งขั้นต้น (Primaries) โดยกลไกของ CPN สามารถก�าหนดการเลือกต้ังข้ันต้นให้เป็น

แบบเปิด (ผูส้รรหาเป็นบคุคลทัว่ไปทีม่าลงทะเบยีน) หรอืแบบปิด (ผูส้รรหาต้องเป็นสมาชกิพรรค

เท่านั้น) เพื่อสรรหาผู้แทนไปแข่งขันเลือกตั้งภายในพรรคของตนเอง

2.  การประชุมใหญ่ (Conventions) เป็นกลไกพรรคระดับสหพันรัฐเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับ 

การสรรหาไปลงแข่งขันเลือกตั้ง โดยจะต้องได้เสียงจากผู้แทนสรรหา (delegates) เกินกว่า 

ร้อยละ 50 ซึ่งแต่ละผู้แทนสรรหาจะมาจากแต่ละพื้นที่ตามเขตภูมิศาสตร์
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จากกลไกข้างต้นจะพบได้ว่า พรรคคณะปฏิวัติสถาบัน แม้จะพยายามสร้างความเป็นสถาบัน 

และการมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้กว้างขวางขึ้นก็ตาม แต่การตัดสินใจสุดท้าย 

ที่ยังอยู่ในอ�านาจของกรรมการบริหารพรรคท�าให้เห็นบทบาทของพรรคในระดับชาติ มากกว่าสาขาพรรค 

ในแต่ละมลรัฐ สะท้อนให้เห็นภาพของการรวมศูนย์อ�านาจในการจัดการภายในพรรคการเมือง

6) ไต้หวัน

ในการศึกษากระบวนการและวิธีการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองในไต้หวัน 

อย่างพรรคก๊กมินตั๋ง (The Kuomintang, KMT) ในฐานะพรรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน 

ตั้งแต่การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยในจีน สงครามระหว่างจีนและญี่ปุ่น จนมาถึงการเปลี่ยนแปลง 

หลังความขัดแย้งภายในประเทศจีนที่พรรคคอมมิวนิสต์สามารถยึดอ�านาจไว้ได้ ท�าให้พรรคก๊กมินตั๋งต้องมา 

ปกครองไต้หวนั และได้ท�าการปฏริปูการเมอืงเพือ่สร้างประชาธปิไตยในหลงัทศวรรษ 90 ท�าให้เกดิพรรคการเมอืง

อ่ืน ๆ เข้ามาแข่งขนัในการเลอืกตัง้ จงึเกดิพรรคคูแ่ข่งอย่างพรรคประชาธปิไตยก้าวหน้า (Democrat Progressive  

Party, DPP) ที่สามารถเอาชนะพรรคก๊กมินตั๋งได้ในปัจจุบัน

สภาของไต้หวัน (the Legislative Yuan) มีจ�านวนทั้งสิ้น 113 ที่นั่ง วาระ 4 ปี โดยการเลือกตั้ง 

จะมีการลงคะแนนแบบคู่ขนาน (parallel voting) ระหว่างการเลือกต้ังแบบเขตที่ใช้ระบบ FPTP จ�านวน  

73 ท่ีน่ัง และการเลือกต้ังแบบสัดส่วนด้วยบัญชีรายชื่อจ�านวน 34 ที่นั่ง และอีก 6 ท่ีนั่ง มาจากการเลือกตั้ง 

ของประชาชนพื้นเมือง ทั้งนี้ ในบัญชีรายชื่อแบบสัดส่วนถูกก�าหนดโดยกฎหมายว่าต้องมีเพศหญิงอัตราส่วน 

ร้อยละ 50 ด้วย (Ashiagbor 2008, 47)

ส�าหรับกระบวนการและวธีิการสรรหาผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคก๊กมนิตัง๋ นอกจากจะต้องมข้ีอมลู

เรื่องการศึกษา ความเช่ียวชาญ และทักษะต่าง ๆ พรรคยังมีกระบวนการตรวจสอบประวัติการกระท�าผิดอย่าง

เข้มข้น โดยหากผูส้มคัรเคยถกูตดัสนิว่ามคีวามผดิดงัต่อไปนี ้จะถกูตดัออกจากการลงสมัครแข่งขนัเลือกตัง้ทนัที

• มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และการคอร์รัปชัน

• กระท�าความผิดในหน่วยงานของรัฐ ติดสินบน ซื้อเสียง และคุกคามประชาชน

• การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ

• ความผิดรุนแรงทางอาญา เช่น การฆาตกรรม การปล้น ลักพาตัว ฉ้อโกง เป็นต้น
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ในการคัดเลือกผู้สมัครจะมีคณะกรรมการชุดคัดเลือกจ�านวน 9 คน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค  

รองหัวหน้าพรรค 5 คน เลขาธิการพรรค 1 คน และสมาชิกพรรคอีก 2 คนที่คณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมา  

โดยคณะกรรมการชดุนีจ้ะเป็นผูค้วบคุมการสรรหาผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้(Ashiagbor 2008, 49)

1.  บุคคลที่สนใจจะลงสมัครแข่งขันเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัครผ่านสาขาของพรรคการเมือง 

ตามเขตเลือกตั้งที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และในกระบวนการสมัคร

ห้ามไม่ให้มีการท�าลายช่ือเสียงพรรคหรือสมาชิกพรรคคนอื่น ห้ามไม่ให้มีการทุจริตหรือให้เงิน 

ใต้โต๊ะในกระบวนการคัดสรร และห้ามไม่ให้ใช้การประท้วงเพื่อมามีอิทธิพลกับการเสนอชื่อ

2.  จัดให้มีการลงคะแนนโดย “บุคคลท่ัวไป” (public opinion poll) ตามชุดรายช่ือ (shortlist)  

ของผู้สมัคร

3.  จัดให้มีการลงคะแนนโดย “สมาชิกพรรคการเมือง” (party members vote) เลือกบุคคล 

ในชุดรายชื่อนั้น

4.  คะแนนบุคคลทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 70 และคะแนนสมาชิกพรรคอยู่ที่ร้อยละ 30 และหากผู้สมัคร 

ไม่สามารถได้คะแนนรวมเกินร้อยละ 30 หรือส่วนต่างระหว่างผู้สมัครที่แข่งขันกันน้อยกว่า 

ร้อยละ 3 ให้มีการจัดท�าการลงคะแนนโดยบุคคลทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง

5.  สาขาพรรคส่งรายชือ่เสนอให้กบัคณะกรรมการกลางของพรรคเพือ่ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการนี้ 

มีชื่อว่าคณะกรรมการตรวจสอบและยืนยันการเสนอชื่อผู้สมัครในส่วนกลาง (the Central  

Nomination Examination and Verification Committee, CNEVC)

6.  คณะกรรมการ CNEVC ส่งรายช่ือต่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย  

ก่อนส่งลงเข้าแข่งขันเลือกตั้ง

กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคก๊กมินตั๋งนี้ มีขั้นตอนที่มาจากกลไกของพรรค 

ในหลายระดับ และได้รับให้มีการรับฟังความเห็นจากทั้งบุคคลทั่วไปและสมาชิกพรรค พร้อมทั้งเงื่อนไข 

โควตาบญัชรีายชือ่ให้กบัเพศหญงิ ท�าให้เหน็กลไกการท�างานของพรรคทีพ่ยายามสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึน้  

แม้ว่าผู้ตรวจสอบสุดท้ายจะอยู่กับคณะกรรมการกลางจากพรรคการเมืองก็ตาม
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7) กรีซ

ส�าหรับประเทศกรีซมีพรรคการเมืองส�าคัญอย่างพรรคขบวนการสังคมนิยมกรีก (The Panhellenic 

Socialist Movement, PASOK) เป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่มีบทบาทส�าคัญตั้งแต่ ค.ศ. 1974 หลังจาก 

การหมดอ�านาจของเผด็จการทหารฝ่ายขวาที่ปกครองในช่วง ค.ศ. 1967-1974 ท�าให้พรรค PASOK มีบทบาท

กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกรีซหลายครั้ง แม้ว่าจะมีช่วงที่ได้รับชัยชนะและแพ้เลือกตั้งสลับกันไป

การเลือกตั้งสมาชิกสภาของประเทศกรีซ (The Greek Parliament, Voulí ton Ellínon) มีจ�านวน

ท้ังส้ิน 300 ที่นั่ง วาระ 4 ปี ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน (PR) ภายใต้เขตเลือกตั้งจ�านวน 59 เขต (7 เขต  

มี 1 ที่นั่ง และอีก 52 เขตมีหลายท่ีนั่ง แบ่งตามจ�านวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง) และพรรคการเมืองที่ได้ 

คะแนนเสียงสูงสุดจะได้ “ที่นั่งพิเศษ” อีก 50 ที่นั่ง 

ส�าหรับกระบวนการและวิธีการในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค PASOK ส�าหรับผู้สมัคร 

ที่จะลงแข่งขันในเขตเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเขตที่สามารถมีผู้แทนได้เพียงคนเดียว หรือหลายคน จะมี 4 ขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ (Ashiagbor 2008, 65-66)็น

1.  บุคคลที่สนใจสมัครเข้าคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรค สามารถส่งประวัติส่วนบุคคล

และเอกสารชี้แจงภาษีให้กับสาขาพรรค

2.  สาขาของพรรคจะตรวจสอบเอกสารทัง้หมด และสามารถเรียกบคุคลทีมี่ส่วนเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวได้

3.  สาขาของพรรคสามารถเลือกผู้สมัครทั้งหมดเข้ามาร่วมอภิปรายระหว่างกัน โดยบางสาขาพรรค

อาจจัดให้มีการลงคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วไปก็ได้

4.  พรรคการเมอืงในส่วนกลางจะท�าการเลอืกคณะกรรมการเลอืกต้ังแห่งชาติของพรรค (the party’s 

national electoral committee) เข้ามาตรวจสอบการรายงานบุคคลของสาขาของพรรค 

และด�าเนินการตัดสินใจสุดท้ายเพื่อก�าหนดรายชื่อว่าใครจะได้เป็นผู้สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง

แม้ว่าขั้นตอนข้างต้นจะดูเหมือนว่าพรรคส่วนกลางจะมีอ�านาจเหนือกว่าสาขาพรรคในการตัดสินใจ

สดุท้าย แต่ความน่าสนใจของพรรค PASOK คอื ความพยายามทดลองรปูแบบการคดัเลอืกผูส้มคัรภายในพรรค 

ในลักษณะของ “การลงคะแนนแบบปรึกษาหารือ” (deliberative polling) ที่ทดลองใช้ในการเลือกตั้ง 

ผู้ว่าการเมือง Maroussi ใน ค.ศ. 2006

การลงคะแนนแบบปรึกษาหารือเป็นรูปแบบทดลองการใช้วิธีการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

(deliberative democracy) ผ่านนวัตกรรมของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มหาวิทยาลัย 

Stanford ที่คิดค้นวิธีการลงคะแนนลักษณะดังกล่าวขึ้นมา โดยการลงคะแนนแบบปรึกษาหารือจะเป็นวิธีการ
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สุ่มค�าถามก่อนและหลังการปรึกษาหารือจากประชาชนที่สุ่มขึ้นมาจ�านวน 160 คน ซึ่งในก่อนการเลือกตั้ง 

มผีูเ้สนอชือ่จ�านวน 15 คน และท�าการคดัออกโดยพรรคการเมืองเหลอื 6 คน มาร่วมท�าการปรึกษาหารอืและถก

เถียงปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือง Maroussi ในด้านต่าง ๆ และลงคะแนนภายใต้การปรึกษาหารือนั้น ผลจากการใช้

เวลากว่า 10 ชัว่โมง จนเหลอืผูส้มคัรทีไ่ด้รบัคะแนนปรึกษาหารือสงูสดุ คอื Panagiotis Alexandris เป็นตัวแทน 

ของพรรคในการส่งเข้าแข่งขันเลือกตั้ง

 อย่างไรก็ดี ผลการเลือกตั้งผู้ว่าเมือง Maroussi พรรค PASOK และผู้ลงแข่งขันคือ Panagiotis 

Alexandris จะแพ้การเลือกตั้ง แต่กระบวนการสรรหาผู้สมัครด้วยวิธีการลงคะแนนแบบปรึกษาหารือ ถือว่า 

เป็นนวตักรรมและประสบการณ์ใหม่ส�าหรบัพรรคการเมอืงในการลงคะแนนเพือ่เลอืกผูส้มคัร ผ่านประเดน็ค�าถาม

และปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งก่อนและหลังการปรึกษาหารือ ท�าให้การลงคะแนนเลือกตัวแทนพรรค

สะท้อนให้เห็นภาพของประชาธิปไตยในองค์กรที่เข้มข้นเพื่อให้ได้ตัวแทนพรรคที่เหมาะสมที่สุด

8) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศของมหาอ�านาจตั้งแต่ยุคของจักรวรรดิออตโตมัน จนมาถึงยุคสงครามโลกท่ียังเป็นส่วนหนึ่งของ

ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย และสามารถประกาศเอกราชใน ค.ศ. 1992 ภายใต้ข้อตกลงเดย์ตัน (Dayton 

Agreement) ก่อตัวเป็นประเทศจนมาถึงปัจจุบัน มีพรรคการเมืองส�าคัญอย่างพรรคสังคมประชาธิปไตย  

(the Social Democratic Party of Bosnia and Herzegovina, Socijaldemokratska partija Bosne  

i Hercegovine, SDP BiH) เป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่มีฐานเสียงจากกลุ่มแรงงานและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  

มีสมาชิกพรรคประมาณ 43,000 คน

โดยประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้มีรัฐสภาแบบสภาคู่ และมีระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน (PR)  

ในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ�านวนท้ังสิ้น 42 ที่น่ัง โดย 28 ที่นั่ง มาจากการเลือกในส่วนของ

สหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (the Federation of Bosnia-Herzegovina) และอีก 14 ที่นั่ง มาจาก 

การเลือกตั้งในพื้นที่การปกครองอิสระในช่ือสาธารณรัฐเซิร์ปสกา (the Republika Srpska) และเขตเบิร์ชคอ  

(the District of Brcko) (Ashiagbor 2008, 67)

ด้วยความแตกต่างของพ้ืนท่ีการปกครองและชาติพันธุ์ของประชาชนในประเทศบอสเนียและ 

เฮอร์เซโกวีนา ท�าให้พรรคสังคมประชาธิปไตยต้องมีกระบวนการและวิธีการในการสรรหาผู้สมัครลงแข่งขัน 

รับเลือกตั้งที่มีความเฉพาะ เช่น การก�าหนดสมาชิกพรรคที่สะท้อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การคัดเลือก

ผูแ้ทนลงแข่งขันในระบบสัดส่วนจะต้องมกีารแบ่งเพสสภาพทีแ่ตกต่างกนั (ชาย หญงิ และอืน่ ๆ ทกุหนึง่ในสาม)  

การให้สัดส่วนกับผู้สมัครรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปีเข้าสู่ต�าแหน่ง เป็นต้น โดยกระบวนการคัดเลือกของ 

พรรคสังคมประชาธิปไตยมี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1.  คณะกรรมการบริหารพรรค (main party board) ที่มาจากการเลือกต้ังของสมาชิกพรรค  

ออกประกาศก�าหนดแนวทางและขั้นตอนในการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2.  “หน่วยฐานรากของพรรค” (grassroots party units) ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายท�างานด้านสตรี 

เยาวชน การค้าและสวัสดิการภายในพรรค ด�าเนินการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

3.  คณะกรรมการพรรคในระดับท้องถิ่น (municipal party board) ด�าเนินการคัดเลือกจนได้ 

ชุดรายชื่อ (shortlist)

4.  คณะกรรมการพรรคระดับมณฑล (cantonal party board) ด�าเนินการรวบรวมและตรวจสอบ

ชุดรายชื่อ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขของพรรค

5.  คณะกรรมการบริหารพรรค ด�าเนินการลงคะแนนคัดเลือกเพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อสุดท้ายส�าหรับ

ลงแข่งขันเลือกตั้ง

6.  ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีผ่่านกระบวนการคดัสรรเรยีบร้อยแล้ว ต้องด�าเนินการลงนามกบัพรรคการเมอืง

เพื่อยอมรับกฎหมายเลือกตั้ง ก่อนที่หัวหน้าพรรคจะด�าเนินการส่งรายชื่อเข้าแข่งขันเลือกตั้ง

กระบวนการและวิธีการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคสังคมประชาธิปไตยท�าให้เห็นกลไก 

การท�างานของพรรคใน 4 ระดับส�าคัญ ตั้งแต่ระดับหน่วยท�างานฐานราก ระดับท้องถ่ิน ระดับมณฑล และ 

ระดับชาติ ที่ท�างานเป็นคณะกรรมการในการกลั่นกรองชุดรายชื่อผู้สมัครให้เหมาะสมมากที่สุด

9) ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบสองพรรคการเมือง (two-party system) ที่เข้มแข็งอีกประเทศ

หนึง่ โดยพรรคการเมอืงหลกัสองพรรค ได้แก่ พรรคแรงงานออสเตรเลยี (Australian Labour Party: ALP) และ 

พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) ในงานศึกษาของ Cross & Gauja (2014) ซึ่งท�าการศึกษากระบวนการสรรหา 

ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังของท้ังสองพรรค ได้จ�าแนกรูปแบบการสรรหาออกเป็น 3 รปูแบบ โดยใช้อ�านาจในการตัดสนิใจ 

เลือกผู้สมัครของพรรคเป็นเกณฑ์ ได้แก่

1.  สมาชิกพรรคมีอ�านาจเต็มในการตัดสินใจเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

2.  อ�านาจในการการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกพรรค 

และผู้บริหารพรรคส่วนกลาง

3.  อ�านาจในการตัดสินใจเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นของผู้บริหารพรรคการเมืองส่วนกลาง  

โดยที่ไม่มีตัวแทนของสมาชิกพรรคร่วมตัดสินใจ
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 Cross & Gauja (2014) ได้ท�าการศกึษารูปแบบการสรรหาผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ของสองพรรคการเมอืง

หลักในออสเตรเลียทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยแบ่งตามรัฐ

ต่าง ๆ ในออสเตรเลีย วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะจ�าแนกตามรูปแบบตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยใส่

วงเล็บไว้ด้านหลัง

รัฐ การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พรรคแรงงาน พรรคเสรีนิยม พรรคแรงงาน พรรคเสรีนิยม

New	South	

Wales

ลงคะแนนเ ลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

มี ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง 

(Electoral college) 

ป ระกอบด ้ ว ยคณะ

กรรมการสรรหาผูส้มัคร

รับเลือกตั้งส่วนกลาง 

และการลงคะแนนจาก

ในเขตเลือกตั้ง (2)

การประชุมพรรค 

ในระดับรัฐ (State 

conference) (2)

คณะกรรมการสรรหา

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ประกอบด้วยตวัแทน

จากผูบ้รหิารพรรคใน

ระดับรัฐ และสาขา

พรรคการเมืองใน 

ท้องถิ่น (2)

Victoria มี ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง  

(Electoral college) 

ป ร ะกอบด ้ ว ยคณะ

กรรมการสรรหาผูส้มคัร

รับเลือกตั้งส ่วนกลาง 

และการลงคะแนนจาก

ในเขตเลือกตั้ง (2)

มี ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง 

(Electoral college) 

ป ระกอบด ้ ว ยคณะ

กรรมการสรรหาผูส้มัคร

รับเลือกตั้งส่วนกลาง 

และการลงคะแนนจาก

ในเขตเลือกตั้ง (2)

คณะกรรมการสรรหา

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

(3)

ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง  

(Electoral College )  

ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 

ผู้แทนจากระดับรัฐ, 

สาขาพรรค  และ 

ผู้บริหารพรรค (2)

Queensland มี ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง  

(Electoral college) 

ป ร ะกอบด ้ ว ยคณะ

กรรมการสรรหาผูส้มคัร

รับเลือกตั้งส ่วนกลาง 

และการลงคะแนนจาก

ในเขตเลือกตั้ง (2)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1) หรือ

คณะกรรมการสรรหา 

ผู ้ลงสมัครรับเลือกต้ัง  

ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิาร

พรรคในระดับรัฐและ

สมา ชิกพรรคระ ดับ 

ท้องถิ่น (2) หรือโดย

สภาของพรรคระดับรัฐ 

(State Council) (3)

การประชุมพรรค 

ในระดับรัฐ (State 

conference) (2)

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า 

พรรคในระดับ รั ฐ 

(State council) (3)
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รัฐ การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พรรคแรงงาน พรรคเสรีนิยม พรรคแรงงาน พรรคเสรีนิยม

South		

Australia

มี ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง  

(Electoral college) 

ป ร ะกอบด ้ ว ยคณะ

กรรมการสรรหาผูส้มคัร

รับเลือกตั้งส ่วนกลาง 

และการลงคะแนนจาก

ในเขตเลือกตั้ง (2)

มี ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง 

(Electoral college) 

ประกอบด้วยผู้บริหาร

พรรคในระดับรัฐและ

สมาชิกพรรคในระดับ

ท้องถิ่น (2)

มี คณะ ผู ้ เ ลื อ ก ต้ั ง

ประกอบด้วยตวัแทน

จ า ก ส ห ภ า พ แ ล ะ

ตั วแทนจากสาขา

พรรคในการประชุม

พรรคระดบัรัฐ (state 

conference) (2)

การประชุมสภาพรรค

ในระดับรัฐ (State 

council) (2)

Western	

Australia

มี ค ณ ะ ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง  

(Electoral college) 

ประกอบด้วยผู้บริหาร

พรรคในระดับรัฐและ

สมาชิกพรรคในระดับ

ท้องถิ่น (2)

คณะกรรมการสรรหา

ผู ้ลงสมัครรับเลือกต้ัง

ประกอบด ้วยผู ้แทน

จากสภาของพรรคระดบั

รัฐและตัวแทนสมาชิก

พรรคจากระดับท้องถิ่น  

(2)

ผู ้ บริหารพรรคใน

ระดับรัฐ (2)

การประชุมสภาพรรค

ในระดับรัฐ (State 

council) (2)

Tasmania มีคณะผู ้ เ ลือกตั้ งโดย

ผู ้แทนในการประชุม

พรรคระดับรัฐและการลง

คะแนนเลอืกโดยสมาชกิ

พรรคในท้องถิ่น (2)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

มี คณะ ผู ้ เ ลื อ ก ต้ั ง 

(Electoral college) 

ประกอบด้วยผู้แทน

ในการประชุมพรรค

ระดับรัฐ และการลง

คะแนนโดยสมาชิก

พรรค (2)

มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สรรหาผู้ลงสมัครรับ

เลอืกตัง้ ประกอบด้วย

ประธาน, รองประธาน 

และผู้แทนจากสาขา

พรรค (2)

Australian	

Capital		

Territory	

(ACT)

ลงคะแนนเ ลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

Northern	

Territory

ลงคะแนนเ ลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

ลงคะแนนเลือกโดย

สมาชิกพรรค (1)

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Cross & Gauja 2014: 27)
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10) กานา

กานาเป็นตัวอย่างของประเทศท่ีมีพัฒนาการทางประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งในทวีป

แอฟริกา ภายหลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่ปี 1992 กานามีการจัดการ

เลือกตั้งอย่างสม�่าเสมอมาโดยตลอด ความเปลี่ยนแปลงส�าคัญในเรื่องของการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้  

คือ การน�าระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดา (simple majority system) ในเขตเลือกตั้งแบบ 1 คน  

(single constituency) มาใช้ การเลือกตั้งขั้นต้น (primary election) เพื่อสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชกิรฐัสภาและผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิด ีได้กลายเป็นกระบวนทีม่คีวามส�าคญัในการหยัง่รากลกึ 

ของระบอบประชาธิปไตยของประเทศทีพ่รรคการเมอืงเริม่ให้ความส�าคัญมากขึน้ กานามสีองพรรคการเมอืงใหญ่

ส�าคัญ ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democratic Congress: NDC) และพรรคชาตินิยมใหม่ 

(New Patriotic Party : NPP) (Daddieh and Bob-Milliar 2012: 204-206)

กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democratic 

Congress: NDC) นัน้ คณะกรรมการบรหิารพรรคระดบัชาต ิ(The National Executive Committee - NEC)  

จะแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารเขตเลือกต้ัง (Constituency Executive Committee) ถึงช่วงเวลา 

ในการเปิดให้มีการเสนอชื่อในการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง เม่ือได้มีการแจ้ง 

คณะกรรมการบริหารเขตเลือกตั้งครบทุกเขตแล้ว จะแจ้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกต้ังทุกหน่วย 

เชิญชวนเสนอชื่อตัวแทนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน 7 วัน วันลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งขั้นต้นจะถูกก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารเขตเลือกตั้ง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเชิญให้ 

เข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ในการเลือกตั้งขั้นต้น ผู้สมัครคนใดที่ชนะด้วย

คะแนนเสียงข้างมากอย่างง่าย จะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

รัฐสภา นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของพรรค NDC จะถูกก�ากับโดย 

คณะกรรมการบริหารภาค (the Regional Executive Committee) เมื่อกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัคร 

รบัเลือกตัง้ในเขตเลอืกตัง้เสรจ็สิน้เรยีบร้อยแล้ว คณะกรรมการบรหิารภาคและคณะกรรมการบรหิารเขตเลอืกตัง้ 

จะส่งรายละเอียดผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคระดับชาติต่อไป ในข้อบังคับ 

พรรค NDC นั้น ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ของผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในการเลือกตั้งขั้นต้นว่า

• ขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาตามกฎหมายการเลือกตั้ง

• ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลา 2 ปีก่อนหน้าการได้รับการเสนอชื่อ

• ถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกพรรค

ทั้งนี้ ในการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรค NDC ในเขตเลือกตั้งนั้น ต้องได้รับการรับรองจาก 

คณะกรรมการบริหารพรรคระดับชาติก่อน และคณะกรรมการบริหารพรรคสามารถก�าหนดแนวทางเก่ียวกับ

กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ (Daddieh and Bob-Milliar 2012: 209-210)
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ส่วนกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชาตินิยมใหม่ (New Patriotic Party : NPP)  

จะมีการประกาศล่วงหน้าเป็นเวลา 18 เดือนก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไป และกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา จะจัดขึ้นในเวลาอย่างน้อย 12 เดือนก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการ

บรหิารพรรคระดบัชาตกิ�าหนดวนัเลอืกตัง้ สมาชกิพรรคทกุคนสามารถลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

เป็นสมาขิกรัฐสภาของพรรคได้ ทั้งนี้ พรรค NPP ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ผู้ท่ีสามารถลงสมัครเป็นผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งของพรรคได้ ถ้า

• เป็นสมาชิกพรรคเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

• เป็นสมาชิกพรรคที่จดทะเบียนและเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ต้องการลงสมัคร

• มีบุคลิกลักษณะที่ดี

• ช�าระค่าธรรมเนียมการลงสมัครภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารพรรคระดับชาติก�าหนด

• มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการเลือกตั้งในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา

• ลงนามยอมรับการเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาของพรรค

กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังของพรรค NPP มีการก�าหนดข้ันตอนคล้ายกับพรรค 

NDC คือ มีการเริ่มต้นจากคณะกรรมการบริหารเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารภาค และสุดท้ายคือ 

คณะกรรมการบริหารพรรคระดับชาติ ความแตกต่างส�าคัญในกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังของ 

พรรค NDC กับ NPP คือ ช่วงเวลาในการด�าเนินการจัดการเลือกตั้งข้ันต้นเพื่อสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง  

พรรค NDC ให้อ�านาจทัง้หมดในการตดัสนิใจในเร่ืองช่วงเวลาการจัดการเลือกต้ังขัน้ต้นแก่คณะกรรมการบรหิาร

เขตเลือกตั้งเลย และไม่มีการก�าหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นล่วงหน้า แต่พรรค NPP นั้นมีการก�าหนด

ในข้อบังคับพรรคว่ากระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคจะมีการประกาศล่วงหน้า 18 เดือน 

ก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไป และก�าหนดจัดให้มีการเลือกตั้งขั้นต้นจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาอย่างน้อย 12 เดือน 

ก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไป
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4.3 ข้อเสนอแนะ : แนวทางในการสร้างระบบการสรรหา 
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้ใช้ได้จริงในการเมืองไทย

1) ต้องไม่มีอ�านาจพิเศษอย่างกรณี ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 และ 

ค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่13/2561 มาก้าวล่วงรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยยึดหลักการ “สถาบันการเมือง”  

จะเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของพรรคการเมือง

• วางกติกาใหม่ ลดเงื่อนไขและข้อจ�ากัดเรื่องผู้ร่วมจัดตั้งและทุนประเดิม 

• วางกติกาใหม่ ลดข้อจ�ากัดในการตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจ�าจังหวัด

• วางกติกาใหม่ จาก “วันเลือกตั้ง” (election day) เป็น “ไตรมาสเลือกตั้ง” (election 

quarter) ระยะเวลา 90 วัน รวมการเลอืกต้ังข้ันต้น และการเลอืกต้ังทัว่ไป [แก้ไขรัฐธรรมนญู

เรื่องเงื่อนเวลา]

• สนับสนุนช่องทางในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

• ให้ กกต. ออกแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนและสามารถน�าไปอ้างอิงได้ 

2) ในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น พรรคการเมืองมีภารกิจ 2 ประการหลัก ประกอบด้วย (Cross 

et.al. 2016, 143)

• การสร้างอัตราการมาใช้สิทธิ (turnout) ของประชาชนและสมาชิกพรรคให้สูงมากยิ่งขึ้น

• การขบัเคลือ่นมวลชน (mobilization) ท่ีพรรคการเมอืงจะต้องสามารถเปลีย่นประชาชนท่ัวไป

ที่สนับสนุนพรรค ให้กลายมาเป็น “สมาชิกพรรค” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น 

(active participation) มากขึ้น

3) การออกแบบกลไกบริหารภายในพรรค (Intra-party) ใหม่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น

• ข้อจ�ากัดเรือ่งสาขาพรรคหรอืตวัแทนพรรคประจ�าจังหวดั ออกแบบใหม่เป็น “กลุม่จงัหวดั”

• ข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณของพรรคนอกเหนือจากการสนับสนุนจากรัฐ แก้ไขโดย 

การเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ลงสมัครแข่งขัน เงินสนับสนุนของสมาชิกพรรค และเงินบริจาค  

(ดูเพิ่มใน Cross et.al 2016, Chapter 7)

4) ตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา (candidacy) ลงแข่งขันเป็นชุดรายชื่อ (list) “กลุ่มจังหวัด”  

เป็นกลุ่มเดียว (pool) 
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5) บุคคลที่พรรคให้ด�าเนินการสรรหา (party selectorates) แบบวิธีการถ่วงน�้าหนัก 

• ออกแบบให้คะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกผู้สมัครแข่งขัน มีน�้าหนัก 50%

• ออกแบบให้คะแนนเสียงจากกรรมการบริหารพรรค มีน�้าหนัก 50%

6) การกระจายอ�านาจในการสรรหา (decentralization)

• กระจายเชิงพื้นที่ผ่าน “กลุ่มจังหวัด”

• กระจายเชิงสังคมผ่าน “ตัวแทนกลุ่มเฉพาะ” 

7) ระบบการเลือกหรือสรรหา (voting/appointment system) แบบวิธีการถ่วงน�้าหนักระหว่าง

คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ขัน้ต้น (primary vote) กบัคะแนนเสยีงกรรมการบรหิารพรรค (party elite 

vote) ในอัตราส่วน 50%

• การเลือกตั้งขั้นต้นไม่จ�าเป็นต้องจัดวันเดียวกัน แต่อาจจัดเป็น “กลุ่มจังหวัด” ในช่วงเวลา

ที่แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นส�าหรับกิจกรรมภายในของ

พรรคการเมือง

• การเลือกต้ังนับเป็น “ไตรมาสเลือกตั้ง” (election quarter) ระยะเวลา 90 วัน โดย  

30 วันแรกเป็นช่วงการเลือกตั้งข้ันต้น และอีก 60 วันเป็นช่วงประกาศผู้เป็นตัวแทนพรรค

เพื่อแข่งขันในวันเลือกตั้งทั่วไป 
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5

การสิ้นสภาพของพรรคการเมือง34,35

เมื่อพิจารณาจากการก�าหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน (กฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560) แล้ว สามารถเรียบเรียงข้อมูลจาก 

งานวิจัยที่เคยศึกษาถึงปัญหาการก�าหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพโดยเทียบกับบทบัญญัติในกฎหมาย 

ฉบับปัจจุบันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 ประเด็นปัญหา

เมื่อพิจารณาจากการก�าหนดเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แล้ว พบว่ามีประเด็นปัญหาที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้รับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้  

และเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

34  เนื้อหาส่วนนี้ เรียบเรียงโดย อัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า และนางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการ 

ผู้ช�านาญการ สถาบันพระปกเกล้า
35  เนื้อหาในส่วนที่ 5 การสิ้นสภาพของพรรคการเมือง และส่วนที่ 6 การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระท�าความผิด

ตามกฎหมาย มีเนื้อหาส่วนใหญ่มาจาก ณรงค์เดช สรุโฆษิต. 2554. แนวทางปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการยุบพรรคการเมือง. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า และ เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระท�าความผิด. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า
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ฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีจุดประสงค์ต้องการให้พรรคการเมืองถูกจัดตั้งโดยง่าย และให้มีความหลากหลาย ตลอดจน

ต้องการให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองอย่างแท้จริง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องการให้พรรคการเมือง

เป็นสถาบันที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ดังน้ัน  

การก�าหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมากถึง 5,000 คน จึงจะสามารถด�ารงอยู่ได้โดยไม่สิ้นสภาพไป  

อาจส่งผลให้พรรคการเมืองท่ีด�ารงอยู่ได้น้ันมีแต่พรรคการเมืองใหญ่ หรือเป็นพรรคการเมืองที่หัวหน้าพรรค 

หรือกรรมการบริหารพรรคเป็นนายทุน อีกท้ังยังเป็นการท�าลายความหลากหลายของพรรคการเมือง ซึ่งไม่น่า

จะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

2) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืงดงักล่าว ก�าหนดให้พรรคการเมอืงจะต้อง

ประชุมใหญ่ปีละหนึง่ครัง้ ซึง่โดยหลักการแล้วแม้จะถอืว่าเป็นการแทรกแซงเสรีภาพในการจดัตัง้พรรคการเมอืง

แต่ก็ไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้เห็นว่าพรรคการเมืองนั้น  

จดัต้ังขึน้เพือ่ด�าเนนิการทางการเมอืงและมีกจิกรรมร่วมกนัอย่างแท้จรงิ อย่างไรกต็าม การก�าหนดให้การไม่เรียก 

ประชุมในเวลาดังกล่าวกลายเป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองน้ันอาจถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ 

เพราะเมื่อพิจารณาจากหลักความได้สัดส่วนแล้ว อาจกล่าวได้ว่าผลท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่ได้สัดส่วนกับผลเสียที่เกิด

จากพรรคการเมืองไม่ด�าเนินกิจกรรมมาเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ท่ีส�าคัญ เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายท่ัวไป 

ของกฎหมายไทยจะเห็นว่าการรวมกลุ่มท่ีเป็นนิติบุคคลจะสิ้นสภาพไปหากไม่ด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ติดต่อกัน

เป็นเวลาต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ดังนั้น การบัญญัติให้พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพไปถ้าหากไม่ประชุมใหญ่หรือ 

ด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี นั้น อาจถือว่าเป็นการบัญญัติที่เกินความจ�าเป็น

5.2 กรณีศึกษาต่างประเทศ 

 1) กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้

รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัเกาหลใีต้ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของพรรคการเมอืงในฐานะทีเ่ป็นกลไก

ส�าคัญของความส�าเร็จและความอยู่รอดของประชาธิปไตย แต่ก็มีการบัญญัติถึงเง่ือนไขที่ท�าให้พรรคการเมือง 

สิ้นสภาพคล้ายคลึงกับประเทศไทย เช่น จ�านวนสาขาและสมาชิกของพรรคไม่ครบตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด  

กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองก�าหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองว่าต้องมีสาขา

อย่างน้อย 5 สาขาทั้งในเขตมหานครและต่างจังหวัด การด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยการไม่ส่งสมาชิก 

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน36 

36  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพ ฯ : ส�านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ. 2558, น. 80-85.
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2) กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย

ในกรณีของเครือรัฐออสเตรเลีย องค์กรผู้มีอ�านาจวินิจฉัยการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองหรือ 

ก็คือการเพิกถอนพรรคการเมือง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เหตุในการเลิกหรือเพิกถอนพรรคการเมือง  

เกิดจากพรรคการเมืองนั้นมีความประสงค์จะขอเลิกการจดทะเบียนพรรคการเมืองโดยสมัครใจ การเพิกถอน

ทะเบียนพรรคการเมืองในกรณีที่พรรคการเมืองไม่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง หรือมิได้เป็นพรรคการเมือง 

ในรัฐสภาอีกต่อไป ส�าหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท�าให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ได้แก่ การไม่ด�าเนินกิจกรรม

ทางการเมือง พรรคการเมืองมีสมาชิกน้อยกว่า 500 คน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ปรากฏค�าสั่งหรือค�าช้ีขาด 

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลิกหรือเพิกถอนพรรคการเมือง37 

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากงานศึกษาเกีย่วกบัการส้ินสุดพรรคการเมอืงตามกฎหมายนัน้ ณรงค์เดช สรโุฆษติ ในงานวจัิยเร่ือง 

“แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง” ได้มีข้อเสนอแนะไว้อย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

1) ยกเลิกเหตุแห่งการส้ินสภาพพรรคการเมืองในส่วนที่ก�าหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ถ้าหาก 

ไม่สามารถหาสมาชิกได้ครบ 5,000 คน หรือมีสาขาพรรคครบทุกภาค เนื่องจากการก�าหนดเงื่อนไขให้ต้องม ี

สมาชิกจ�านวนมากจึงจะสามารถด�ารงอยู่ได้นั้น อาจท�าให้เฉพาะพรรคการเมืองใหญ่หรือพรรคการเมือง 

ที่มีนายทุนสนับสนุนเท่านั้นที่จะด�ารงอยู่ได้ และการก�าหนดให้เฉพาะพรรคที่มีสาขาครบทุกภาคเท่าน้ัน 

ที่จะด�ารงอยู่ได้ ก็อาจส่งผลให้พรรคการเมืองเล็กที่ได้รับความนิยมเฉพาะบางพื้นที่ไม่สามารถด�ารงอยู่ได้  

ซึ่งถือเป็นการท�าลายความหลากหลายของพรรคการเมืองซึ่งส่งผลต่อการท�าลายความหลากหลายของ 

ผู้ที่จะเข้าสู่ต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 

2) ลดจ�านวนสมาชิกขั้นต�่าท่ีเป็นเหตุให้พรรคการเมืองส้ินสภาพให้เหลือ 15 คน ดังที่เคยบัญญัติไว้ 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

3) ปรับปรุงเหตุส้ินสภาพพรรคการเมืองในกรณีการไม่เรียกประชุมใหญ่หรือไม่ด�าเนินกิจกรรมทาง 

การเมือง โดยขยายเวลาออกไปเป็น 2 ปี

37  เพิ่งอ้าง, น. 110.
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6

การยุบพรรคการเมืองเนื่องจาก 
การกระท�าความผิดตามกฎหมาย38 

ปัจจุบัน นอกจากพรรคการเมืองอาจสิ้นสภาพด้วยสาเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว เช่น  

การไม่ด�าเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายก�าหนด กฎหมายยังก�าหนดให้พรรคการเมืองอาจถูกยุบได้ ถ้าหากมี 

การกระท�าที่ผิดกฎหมาย โดยเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องจากการกระท�าความผิดตามกฎหมายนี ้

ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยก�าหนดให ้

ศาลรัฐธรรมนูญสามารถสั่งยุบพรรคการเมืองได้ถ้าหากมีเหตุตามมาตรา 9239 ซึ่งได้แก่

1) พรรคการเมืองกระท�าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุ หรอืเพือ่ให้ได้มาซ่ึงอ�านาจในการปกครองโดยวธิกีารทีไ่ม่ได้เป็นไปตามวถิทีางทีบ่ญัญติัไว้ในรฐัธรรมนญู 

2) พรรคการเมืองกระท�าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3) พรรคการเมืองกระท�าการในสิ่งเหล่านี้ คือ 

•  ด�าเนินกิจการอันมีลักษณะแสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกัน

38  ข้อมูลส่วนนี้ เรียบเรียงโดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ช�านาญการ สถาบันพระปกเกล้า
39  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 90 (2) 
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•  กระท�าการอันท�าให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระท�าการอันเป็นการควบคุม ครอบง�า หรือชี้น�า

กิจกรรมของพรรคการเมือง ท�าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่ว่าจะโดย 

ทางตรงหรือทางอ้อม

•  ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม เพี่อจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสมัครเป็นสมาชิก เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคล 

จะพึงได้ในฐานะที่เป็นสมาชิก

•  จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองนอกราชอาณาจักร

•  รับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระท�าการหรือสนับสนุนการกระท�าอันเป็นการบ่อนท�าลายความมั่นคง

ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน

•  กระท�าการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท�าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบ

เรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรือกระท�าการอนัเป็นการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศ 

•  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่น

ได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมือง หรือต�าแหน่งอื่นใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ หรือ 

ให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง สมาชิก  

หรอืผูใ้ด เพือ่จงูใจให้ตนหรอืบคุคลอืน่ท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง หรอืต�าแหน่งใด 

ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

•  รบับรจิาคเงิน ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด โดยรูห้รอืควรจะได้รูว่้าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

•  รบับริจาคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด จากบคุคลทีไ่ม่มสีญัชาตไิทย นิตบิคุคลตามกฎหมาย

ต่างประเทศทีป่ระกอบธรุกจิหรือกจิการหรอืจดทะเบยีนสาขาอยู่ในหรอืนอกราชอาณาจกัร นิตบิคุคล

ทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจกัรโดยมบีคุคลผู้ไม่มสัีญชาตไิทยมทุีนหรอืเป็นผู้ถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 

สี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือ 

ถือโดยตัวแทนของบุคคลท่ีไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย คณะบุคคล 

หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ด�าเนินกิจการ

เพือ่ประโยชน์ของบคุคลผูไ้ม่มสีญัชาติไทยหรอืซึง่มผีูจ้ดัการหรอืกรรมการเป็นบุคคลผูไ้ม่มสีญัชาติ

ไทย บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง  

หรอืเพ่ือด�าเนนิกิจกรรมทางการเมอืงจากบคุคล คณะบคุคล หรอืนติบุิคคลตามทีก่ล่าวมาข้างต้น 

หรือ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะท�านองเดียวกัน
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นอกจากนี้ กฎหมายยังก�าหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในกรณีที่ท�าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป 

โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมด้วย โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ก�าหนดให้ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท�าการอันเป็นเหตุให้ 

การเลือกต้ังนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดท�าให้ผู้อื่นกระท�า 

สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท�าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้วไม่ด�าเนินการ 

เพ่ือระงับ ผู้สมัครผู้นั้นก็อาจถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้  

ถ้าหากปรากฏหลักฐานด้วยว่าหัวหน้าพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  

หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�านั้นแล้วไม่ยับยั้งแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือ 

เที่ยงธรรม อาจถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยุบพรรคการเมืองนั้นได้

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองอันเน่ืองมาจากการกระท�าผิดกฎหมาย 

ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แล้ว จะเห็นได้ว่าเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง

เนื่องจากการกระท�าความผิดตามกฎหมายในปัจจุบันมีมากกว่ากฎหมายฉบับที่ผ่านมา นอกจากนี้ ค�าวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็ได้ท�าให้เกิดข้อสงสัยในการตีความกฎหมาย 

หลายประการ จึงได้มีการศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าวมากมาย โดยในส่วนนี้ ผู้เขียนขอเรียบเรียงผลการศึกษา 

ในงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับเหตแุห่งการยบุพรรคการเมอืงอนัเนือ่งมาจากการกระท�าความผดิ โดยจะขอเรยีบเรยีง 

ในประเด็นเกี่ยวกับ (1) สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง

อันเน่ืองมาจากการกระท�าผิดกฎหมาย ซ่ึงบางประเด็นก็เป็นปัญหาตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน และจากนั้น จะขอกล่าวถึง  

(2) กรณีศึกษาต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระท�าความผิด และ  

(3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองในประเด็นเก่ียวกับการยุบพรรคการเมือง 

อันเนื่องมาจากการกระท�าผิดกฎหมายที่เคยปรากฏในงานวิจัย
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6.1 สถานการณป์จัจบุนัและประเด็นปัญหาเกีย่วกบัเหตแุห่ง
การยุบพรรคการเมอืงอนัเน่ืองมาจากการกระท�าผดิกฎหมาย 

ณรงค์เดช สรุโฆษิต ได้แสดงให้เห็นในงานวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบ

พรรคการเมืองว่า ต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงช่วง  

พ.ศ. 2553 มีพรรคการเมืองที่ถูกยุบหรือถูกประกาศให้สิ้นสภาพไปแล้วทั้งสิ้น 123 พรรค โดยใน 123 พรรคนี้  

เป็นกรณีที่พรรคการเมืองถูกยุบเนื่องจากกระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ท�าให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไป 

โดยสุจริตและเท่ียงธรรมจ�านวน 3 พรรค และเป็นกรณีที่กระท�าการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครอง

ประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น 4 พรรค ที่ส�าคัญ เข็มทอง  

ต้นสกุลรุ่งเรือง ก็ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนเช่นกันในงานวิจัยเรื่องปัญหารการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระท�า 

ความผิด ว่าการยุบพรรคการเมืองหลายครั้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) เป็นต้นมา ได้ก่อให้เกิดค�าถามเกีย่วกบัการบงัคบัใช้และการตคีวามกฎหมายเกีย่วกบั 

การยุบพรรคการเมืองเป็นอย่างมาก อีกท้ังการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมายังก่อให้เกิด 

ปัญหาส�าคัญตามมาอย่างน้อยสามประการ คือ หนึ่ง ท�าให้เกิดการลดทอนความหลากหลายทางการเมือง 

ในสังคมไทย สอง ท�าให้เกิดการปิดกั้นโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรงในฐานะ 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เนือ่งจากรฐัธรรมนญูก�าหนดให้ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังจะต้องสงักดั

พรรคการเมอืง และสาม การยบุพรรคการเมืองหลายครัง้ได้น�าไปสูค่วามขดัแย้งในสงัคมไทย ทัง้นี ้เมือ่ศกึษาจาก 

งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่าปัญหาเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระท�าความผิดนั้น  

มีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบทกฎหมาย และการตีความกฎหมาย ดังนี้ 

1) ปัญหาที่เกิดจากตัวบทกฎหมาย 

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติที่ก�าหนดเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมืองฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว พบว่าบทบัญญัติในกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น มีปัญหาที่ต้อง

พิจารณา คือ 

•  การบัญญัติฐานความผิดโดยใช้ถ้อยค�าที่คลุมเครือ : กล่าวคือ การบัญญัติให้พรรคการเมือง 

อาจถูกวินิจฉัยให้ยุบพรรคได้ ถ้าหากกระท�าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 

ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกรณีเป็นการกระท�าอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ โดยไม่ได้มกีารบญัญตัิ

อย่างชัดเจนว่า การกระท�าใดที่จะเรียกว่าเป็นการล้มล้าง หรือการกระท�าแบบใดที่จะถือว่าเป็น 

การล้มล้างการปกครอง หรือการกระท�าใดจึงจะถือว่าเป็นการกระท�าที่อาจเป็นปฏิปักษ์ และ
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ปัญหาเกีย่วกับการบญัญตักิฎหมายไว้อย่างคลมุเครอืน้ีเอง ได้ส่งผลต่อการตีความกฎหมายต่อมา 

•  ความได้สัดส่วนเกี่ยวกับการก�าหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง : โดยการก�าหนดเหตุแห่ง

การยุบพรรคการเมืองท่ีไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนนั้น อาจไม่สอดคล้องต่อพันธกรณี

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีด้วย โดยในประเด็นนี้ เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ได้สรุป 

ให้เหน็ว่ากลไกการยบุพรรคการเมอืงนัน้ มลีกัษณะเป็นกลไกทีขั่ดแย้งในตวัเองเพราะถือเป็นกลไก

ที่มีลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตย แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิทักษ์ประชาธิปไตย ดังนั้น การบัญญัติ 

เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองจึงมักจ�ากัดอยู่เฉพาะกรณีที่การด�ารงอยู่ของพรรคการเมืองนั้น 

ขัดต่อแนวคิดเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ ณรงค์เดช สรุโฆษิต  

ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 

ซึง่บัญญตัริบัรองเสรภีาพในการรวมกลุม่หรอืเสรภีาพในการสมาคม (Freedom of Association) 

โดยครอบคลุมไปถึงเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง 

ของประชาชน ด้วยเหตุนี ้การยบุพรรคการเมอืงจงึถอืเป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

การบัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองจึงต้องบัญญัติเพียงเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการก�าหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับแล้ว ท้ังงานวิจัยของเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง และณรงค์เดช สรุโฆษิต ท�าให้

สรปุข้อน่าสงัเกตต่อการบญัญัตถิงึเหตแุห่งการยบุพรรคการเมอืงได้อย่างน้อยสองประการ คอื หนึง่ ในส่วนของ 

เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองอันเน่ืองมาจากเกิดการกระท�าที่ท�าให้การเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยสุจริตและ 

เทีย่งธรรม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ฯ ได้ก�าหนดให้

พรรคการเมอืงอาจถกูยุบได้ถ้าหากหวัหน้าพรรคการเมอืง หรอืคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงมส่ีวนรูเ้หน็  

หรอืปล่อยปละละเลย หรือไม่ได้ยบัยัง้แก้ไขเมือ่ทราบ ในกรณทีีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในพรรคนัน้กระท�าการให้การเลอืกตัง้ 

ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือท�าให้ผู้อื่นกระท�า สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท�าการ 

ดังกล่าว โดยการบัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคนี้ก็เป็นไปเพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นปัญหา

เรื้อรังในระบบการเมืองไทย อย่างไรก็ตาม ในประเด็นน้ี ณรงค์เดชเห็นว่าแม้ว่าการก�าหนดให้พรรคการเมือง 

ซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องรับผิดในการกระท�าของสมาชิกพรรคท่ีอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นจะไม่ขัด 

กับหลักกฎหมายทั่วไปทั้งทางแพ่งและอาญาก็ตาม อีกทั้งการกระท�าความผิดในการซื้อเสียงดังกล่าวจะเป็น 

การกระท�าที่ยากจะหาหลักฐานได้ ตลอดจนเป็นความผิดที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

ในประเทศก็ตาม แต่การทจุรติโดยสมาชิกพรรคทีเ่ป็นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้หรอืกรรมการบรหิารพรรคเพยีงไม่ก่ีคน  

กลับส่งผลให้เกิดการยุบพรรคการเมืองและท�าให้สมาชิกพรรคอื่นที่เป็นผู ้สมัครรับเลือกต้ังจะต้องหา 

พรรคสังกัดใหม่ เพ่ือป้องกันการพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็น 

เก่ียวกับการกระท�าความผิดเลยแม้แต่น้อย ย่อมก่อให้เกิดค�าถามต่อหลักความได้สัดส่วนในการก�าหนดให ้

เหตุดังกล่าวเป็นเหตุในการยุบพรรคการเมือง ซึ่งหลักความได้สัดส่วนนี้ ก็ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

ของหลักนิติรัฐ-นิติธรรม 
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สอง ในส่วนของการก�าหนดเหตยุบุพรรคในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืงฯ  

นั้นจะเห็นได้ว่า การบัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ส�าคัญ เข็มทอง  

ต้นสกุลรุ่งเรือง ก็ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า ถ้าหากเทียบกับกรณีการยุบพรรคการเมืองในต่างประเทศแล้ว  

(ซึ่งจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป) จะเห็นว่ากฎหมายที่ก�าหนดเรื่องการยุบพรรคการเมือง 

ในต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีความผิดร้ายแรง แต่เมื่อเทียบกับกรณีของประเทศไทย ที่ก�าหนดให้ 

ยบุพรรคการเมอืงในกรณทีีท่�ากจิกรรมแสวงหาผลก�าไร หรอืรบับรจิาคเงนิผดิระเบยีบ ฯลฯ ซึง่ไม่ได้กระท�าด้วย

ความรุนแรง จึงท�าให้เกิดปัญหาต่อหลักความได้สัดส่วนในเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองดังกล่าว 

2) ปัญหาที่เกิดจากการตีความกฎหมาย 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เมื่อกฎหมายได้บัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้โดยใช้ถ้อยค�า 

ที่กว้างและมีลักษณะคลุมเครือ การบัญญัติกฎหมายลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลต่อการตีความกฎหมายของ 

ศาลรฐัธรรมนญูซ่ึงเป็นศาลทีวิ่นจิฉยัคดยีบุพรรคการเมอืง ทัง้นี ้เขม็ทองในงานวจิยัฉบบัเดยีวกนัได้แสดงให้เหน็ว่า  

การตีความของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองหลายคดีเป็นไปในทางขยายความว่าอะไรถือเป็น 

เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองอันส่งผลเป็นโทษต่อพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรณีการหยิบยกจารีตประเพณี

ทางรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาประกอบการตีความว่าการกระท�าบางประการถือเป็นการกระท�า

ที่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง ตลอดจนการตีความโดยใช้หลักการตีความของกฎหมายมหาชนท่ีว่า 

ถ้าหากกฎหมายไม่ให้อ�านาจกไ็ม่สามารถท�าได้ท้ังทีก่ารจัดตัง้พรรคการเมอืงและการท�ากจิกรรมของพรรคการเมือง

ไม่มีลักษณะการใช้อ�านาจรัฐ ซึ่งมีผลไปในทางจ�ากัดเสรีภาพในการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ก็ท�าให้

เกิดค�าถามในทางนิติวิธี 

จากประเด็นปัญหาข้างต้น นักวิจัยได้ค้นคว้าถึงเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในต่างประเทศ 

เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการก�าหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย  

ซึ่งจะได้อธิบายในส่วนต่อไป 
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6.2 กรณีศึกษาต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุแห่งการยุบ
พรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระท�าความผิด

จากงานวิจัยท้ังสองฉบับข้างต้นได้ช้ีให้เห็นว่า แม้ว่าปัจจุบันสิทธิในการจัดต้ังพรรคการเมือง 

จะถูกรับรองในระดับสากลผ่านพันธกรณีระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่ก็ยังไม่มีการก�าหนดกติกาสากลส�าหรับ 

การยุบพรรคการเมอืง อย่างไรกต็าม ในประเดน็น้ี เขม็ทองได้ชีใ้ห้เหน็ว่าในประเทศกลุม่สหภาพยโุรปได้ก�าหนด

ข้อแนะน�าว่าด้วยการห้ามและยุบพรรคการเมืองและมาตรการอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง (Guidelines on Prohibition  

and Dissolution of Political Parties and Analogues Measures) ได้ก�าหนดหลกัส�าหรบัการยุบพรรคการเมอืง

ไว้ 6 ประการ คือ 

1) รัฐต้องรับรองว่าประชาชนมีสิทธิที่จะจัดตั้งหรือเข้าร่วมพรรคการเมืองอย่างเสรี

2) การจ�ากัดเสรีภาพของประชาชนผ่านกลไกควบคุมพรรคการเมืองจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ในปฏิญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอื่น ๆ ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์

ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ในส่วนของข้อแนะน�าข้อนี้ ผู้เรียบเรียงเห็นว่าแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ภายใต้ปฏิญญายุโรป 

ว่าด้วยการคุม้ครองสทิธมินษุยชน แต่ข้อแนะน�านีก้ไ็ด้สะท้อนให้เหน็ว่า การควบคมุพรรคการเมอืงและการจ�ากดั

เสรีภาพของประชาชนผ่านการควบคมุพรรคการเมอืง จะต้องใช้หลกัการเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็นในช่วงทีส่ถานการณ์

ปกติหรือช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ไม่อาจน�ามาเป็นเหตผุลในการเพ่ิมระดบัการจ�ากัดเสรีภาพของประชาชนผ่านกลไกการควบคุมพรรคการเมอืงได้

3) การยุบพรรคการเมืองจะท�าได้เฉพาะกรณีพรรคการเมืองนั้นให้การสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรง 

เพ่ือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธปิไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ รวมถงึการก่อการร้ายหรือการสูร้บด้วยอาวุธ

หรือเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ท�ากิจกรรมลับ 

4) พรรคการเมืองไม่ควรต้องรับผิดในการกระท�าของสมาชิกพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งท่ีไม่ได้ผ่าน

ความเห็นชอบจากพรรค อาชญากรรมที่พรรคจะถูกลงโทษได้ จะต้องเป็นกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้กระท�าความผิด 

ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคการเมือง หรือการกระท�านั้นเป็นผลมาจากนโยบายหรือการอบรมจาก 

พรรคนั้น หากไม่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว โทษจะตกแก่บุคคลผู้กระท�าความผิดนั้น แต่ไม่ถึงพรรค

5) การยบุพรรคการเมอืงเป็นมาตรการทีก่ระทบต่อสิทธเิสรภีาพของประชาชน ดงันัน้ การใช้มาตรการ

ดังกล่าวนี้ จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

6) มาตรการยบุพรรคการเมอืงจะต้องเป็นมาตรการท่ีเป็นผลจากการใช้อ�านาจตลุาการเพือ่ประกาศว่า 

การกระท�าใดถือว่าเป็นการกระท�าที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญและจะต้องยุบพรรคการเมือง 

7) มาตรการยุบพรรคการเมืองจะต้องถูกสั่งโดยศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น 

ที่เทียบเคียงกันได้ 
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ทั้งนี้ ในงานวิจัยท้ังสองฉบับได้ศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศเก่ียวกับการยุบพรรคการเมืองอันเนื่อง

มาจากการกระท�าท่ีผดิกฎหมาย ได้แก่ กรณศีกึษาของประเทศเยอรมน ีประเทศสเปน ประเทศตรุเคยี ประเทศ

เกาหลีใต้ และประเทศกัมพูชา โดยมีรายละเอียดสามารถสรุปได้ ดังนี้

กรณีศึกษาการยุบพรรคการเมืองในประเทศเยอรมนี

รัฐธรรมนูญประเทศเยอรมนี (หรือที่เรียกว่า “กฎหมายพื้นฐาน”) ได้บัญญัติถึงสิทธิในการจัดตั้ง

พรรคการเมือง และก�าหนดให้พรรคการเมืองอาจถูกยุบได้ด้วยสองสาเหตุใหญ่ ได้แก่ หนึ่ง พรรคการเมืองนั้น 

มีพฤติการณ์มุ่งจะลิดรอนหรือล้มล้างหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย และ 

สอง พรรคการเมืองนัน้เป็นปฏปัิกษ์ต่อการด�ารงอยูข่องความเป็น “สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน”ี ส่วนการตคีวามว่า 

อะไรคือความเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น จะต้องพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งถือว่าเป็น “บทบัญญัติอันเป็นนิรันดร์” (Eternal Clause) หรือก็คือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญถือว่าเป็น  

“แก่น” ของรัฐธรรมนญูและห้ามแก้ไขเพิม่เตมิ ซึง่ได้แก่ การเปลีย่นแปลงรปูของรฐั และการมส่ีวนร่วมของมลรฐั 

ในกระบวนการนิติบัญญัติ หลักการรับรองสิทธิมนุษยชนว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด รวมถึง 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนหลักการที่ว่าเยอรมนีเป็นรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ หน่วยงานทางการเมือง การยุบพรรคการเมืองจะต้องกระท�าโดยศาลรัฐธรรมนูญและผู้ร้องต่อ

ศาลรฐัธรรมนญูขอให้ยบุพรรคการเมืองได้ ได้แก่ รฐัสภา วฒิุสภา หรอืฝ่ายบริหาร และตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั 

เคยมีค�าร้องขอให้ยุบพรรคการเมืองเพียง 5 ครั้ง และสามารถยุบพรรคการเมืองได้ 2 ครั้ง คือ การยุบพรรค

นาซีใหม่ (Socialist Reich Party – SRP) ใน ค.ศ. 1952 ซึ่งเป็นพรรคที่ยังคงด�าเนินนโยบายตามอุดมการณ์ 

ของพรรคนาซี และการยุบพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมัน (Kommunistische Partei Deutschlands – KDP)  

ใน ค.ศ. 1956 เนื่องจากเป็นพรรคท่ียึดถืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์จนเป็นปฏิปักษ์กับรัฐโดยมุ ่งล้มล้าง 

การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยเพื่อจัดตั้งเผด็จการกรรมาชีพ 

เมื่อพรรคการเมืองเหล่านี้ถูกยุบไปแล้ว ก็ไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้อีก และรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทยยังได้สั่งห้ามข้ึนทะเบียน ผลการยุบพรรคการเมืองเหล่าน้ีท�าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ทีสั่งกัดอยูใ่นพรรคการเมอืงดงักล่าวต้องส้ินสภาพ แต่ไม่ตดัสทิธทิางการเมอืงของกรรมการและสมาชิกพรรคการเมอืง

ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง

อย่างไรกต็าม มข้ีอน่าสงัเกตทีส่�าคญัคอื การยบุพรรคการเมอืงในประเทศเยอรมนเีกดิข้ึนเฉพาะในช่วง

ที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศเยอรมนียังไม่มั่นคง เนื่องจากเป็นช่วงสถาปนาประชาธิปไตย

ใหม่เท่านั้น แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีการยุบพรรคการเมืองอีกเลย 



71

กรณึศึกษาการยุบพรรคการเมืองในประเทศสเปน

รัฐธรรมนูญประเทศสเปนได้บัญญัติรับรองความส�าคัญของระบบพรรคการเมืองหลายพรรค 

ในมาตรา 6 และก�าหนดให้การจัดต้ังและการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปอย่างเสร ี

ตราบเท่าที่พรรคการเมืองยังเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โครงสร้างภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ต้อง

เป็นประชาธิปไตย และใน ค.ศ. 2002 ได้มีการตรากฎหมายควบคุมพรรคการเมืองข้ึนเพ่ือสร้างกลไกก�าหนด

ให้พรรคการเมืองเคารพกฎหมาย มีโครงสร้างภายใน และมีการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้  

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองของประเทศสเปน (Ley organica de Partidos 

Politicos – LOPP) ยังได้ก�าหนดการกระท�าที่ห้ามพรรคการเมืองกระท�าด้วย โดยก�าหนดห้ามกระท�าการที ่

ละเมิดหลักการพ้ืนฐาน ซึ่งถ้าหากพรรคการเมืองกระท�าการกระท�าละเมิดหลักการพื้นฐานดังกล่าวซ�้า ๆ  

ก็อาจน�าไปสู ่การถูกยุบพรรคการเมืองได้ ที่ส�าคัญกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนด้วยว่า 

การกระท�าใดที่จะถือว่าเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ 

•  ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยการสนับสนุนหรือให้ความชอบธรรมหรือแก้ต่างในการโจมต ี

ชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น หรือกีดกันแบ่งแยก หรือละเมิดบุคคลอื่น 

ด้วยเหตุผลจากอุดมการณ์ความเชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ หรือเพศสภาพ 

•  ส่งเสรมิหรอืร่วมมือท�าให้เกดิความรุนแรงเพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการบรรลวุตัถุประสงค์ทางการเมอืง 

หรือท�าลายเงื่อนไขที่ส่งเสริมความหลากหลายทางการเมือง 

•  ช่วยเหลือและให้การสนับสนนุทางการเมืองแก่องค์กรก่อการร้ายทีม่เีป้าหมายด้อยค่ารฐัธรรมนญู

ทัง้นี ้องค์กรทีว่นิจิฉยัคดยีบุพรรคการเมอืงในประเทศสเปน คือ แผนกพเิศษในศาลฎีกา และผูท้ีร่เิริม่ 

การยื่นฟ้องขอให้ยุบพรรคการเมืองได้ คือ รัฐบาลและอัยการสูงสุดเท่าน้ัน และถ้าหากศาลได้พิจารณาให ้

ยบุพรรคการเมอืงแล้ว กจ็ะท�าให้พรรคการเมืองนัน้สิน้สภาพไปและไม่สามารถจดัตัง้พรรคการเมอืงทีด่�าเนินการ

คล้ายกนักบัลกัษณะดงักล่าวข้างต้นได้ แต่สมาชกิพรรคการเมอืงทีถู่กยบุไปยงัสามารถลงสมคัรรบัเลือกตัง้ใหม่ได้ 

และสถานะของสมาชิกรัฐสภาก็ไม่สิ้นสุดลง

กรณีศึกษาการยุบพรรคการเมืองในประเทศเกาหลีใต้

รัฐธรรมนูญประเทศเกาหลีใต้ได้ก�าหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 8 โดยก�าหนด 

เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้เพียงเหตุเดียว คือ กรณีท่ีพรรคการเมืองมีอุดมการณ์ วัตถุประสงค์ หรือ 

กจิกรรมต่าง ๆ เป็นปฏิปักษ์ต่อหลกัพืน้ฐานการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ซึง่เมือ่พิจารณาจากบทบัญญตัิ

ดังกล่าวแล้ว ณรงค์เดช สรุโฆษิต ได้ตั้งข้อสังเกตส�าคัญไว้สองประการ คือ 

1)  นับแต่มีการบัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญประเทศเกาหลีใต้  

กย็งัไม่เคยมกีารเสนอคดร้ีองขอให้มกีารยบุพรรคการเมอืงไปยงัศาลรฐัธรรมนญูประเทศเกาหลใีต้เลย  

และ 
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2) รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้เลือกใช้ค�าว่า “purposes or activities” ซึ่งถือเป็นการเน้นย�้าว่าจะตัดสิน

ยุบพรรคการเมืองเนื่องจากเหตุการณ์แค่ครั้งเดียวหรือการกระท�าแค่ครั้งเดียวไม่ได่้

ทั้งนี้ การยุบพรรคการเมืองของประเทศเกาหลีใต้นั้น จะริเริ่มได้ก็แต่โดยประธานาธิบดีโดย 

ความเห็นชอบจากสภาแห่งรัฐหรือคณะรัฐมนตรี และจะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ 

สั่งยุบพรรคการเมืองแล้ว ก็จะส่งผลให้พรรคการเมืองนั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากรัฐ 

อีกต่อไป และทรัพย์สนิทีเ่หลอือยูจ่ะต้องถกูน�าส่งเข้ากระทรวงการคลงัเป็นรายได้ของรฐั และห้ามใช้ชือ่พรรคการเมอืง

ดังกล่าวเป็นช่ือพรรคใด ๆ อกี ตลอดจนห้ามจดัตัง้พรรคการเมอืงใหม่ หรอืใช้พรรคการเมอืงอืน่โดยมอีดุมการณ์

หรือนโยบายพรรคเหมือนหรือคล้ายกับของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแล้ว

กรณีศึกษาการยุบพรรคการเมืองในประเทศตุรเคีย

รัฐธรรมนูญประเทศตุรเคียมาตรา 68 ได้ก�าหนดเรื่องพรรคการเมืองไว้โดยบัญญัติให้ระเบียบ  

แผนการด�าเนินงาน และกิจกรรมของพรรคการเมืองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับอิสรภาพของรัฐ เอกราชทาง 

ดินแดนและชาติ สิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาคและหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตยและหลักโลกวิสัย 

(ซ่ึงหมายถึง การมุ่งให้รัฐมีลักษณะเป็นรัฐฆราวาส ไม่ใช่รัฐศาสนา) ที่ส�าคัญ พรรคการเมืองจะต้องไม่สนับสนุน

ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นทรราชย์ หรือกระตุ้นความเกลียดชัง ส่วนมาตรา 69 นั้น  

ได้ก�าหนดลักษณะการยุบพรรคการเมืองไว้สองแบบ คือ หนึ่ง การยุบพรรคการเมืองแบบถาวร ซึ่งจะท�าได้

ต่อเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าแผนงานของพรรคขัดรัฐธรรมนูญ และพรรคการเมืองนั้นยังเป็นศูนย์กลาง

ของการกระท�าที่ผิดกฎหมายด้วย และถ้าหากพรรคการเมืองใดถูกยุบอย่างถาวร สมาชิกพรรคการเมืองนั้น

ก็ไม่สามารถจัดต้ังพรรคการเมืองแบบเดียวกันขึ้นมาได้อีก และจะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี  

ส่วนการยุบพรรคการเมอืงแบบทีส่องนัน้เป็นการยบุพรรคการเมอืงทีไ่ม่มบีทลงโทษเรือ่งการตดัสทิธทิางการเมอืง

ทัง้นี ้ในส่วนของกระบวนการยุบพรรคการเมอืงนัน้ ต้องให้อัยการสงูสดุเป็นผูร้้องขอให้ยบุพรรคการเมอืง

ต่อศาลรฐัธรรมนญู นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาจากข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการยบุพรรคการเมอืงในประเทศตรุเคยีแล้ว  

พบว่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสาธารณรัฐใน ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา ได้มีการด�าเนินการยุบพรรคการเมืองมาแล้ว 

อย่างน้อย 24 พรรค โดยสาเหตุหลักที่เป็นเหตุในการยุบพรรคการเมือง คือ 

1)  การด�าเนินการหรือนโยบายของพรรคการเมืองนัน้ กระทบต่อเอกภาพทางดินแดน เช่น ต้องการ

เรียกร้องเอกราชทางดินแดนให้กับบางพื้นที่

2)  การด�าเนินการหรือนโยบายทางการเมืองนั้น ขัดต่อหลักการการเป็นรัฐฆราวาส เช่น ต้องการ

สถาปนารัฐอิสลามขึ้น โดยส่วนใหญ่ พรรคการเมืองที่ถูกยุบในประเทศตุรเคียจะถูกยุบไป 

ด้วยเหตุนี ้แม้ว่าการด�าเนนิการนัน้จะเลก็น้อยเพยีงใดกต็าม (เช่น การเรยีกร้องให้บรรจุวชิาศาสนา 

ลงไปในหลักสูตรการศึกษา หรือการสนับสนุนให้ใช้นโยบายผ้าคลุมหน้า ฯลฯ) 
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ต้น ค.ศ. 2017 ประเทศกัมพูชาได้มีการตรากฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ โดยในมาตรา 6  

ของกฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้พรรคการเมืองจะกระท�าการต่อไปน้ีไม่ได้ (หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ถ้าหาก 

มีการกระท�าการดังกล่าว ก็อาจน�าไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้) คือ 

1)  สร้างความแตกแยกที่จะน�าไปสู่การท�าลายสามัคคีธรรมของชาติและอธิปไตยทางดินแดน

2)  ล้มล้างการปกครองในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบพรรคการเมืองหลายพรรคและการมี

พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ 

3)  ท�ากิจกรรมที่กระทบความมั่นคงของรัฐ

4)  จัดตั้งกองก�าลังอาวุธ และ 

5)  ยุยงส่งเสริมให้เกิดการท�าลายสามัคคีธรรมของชาติ

บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นได้ถูกวิจารณ์ว่าใช้ถ้อยค�าที่กว้างขวางเกินไปจนไม่สามารถระบุได้ว่า  

การกระท�าใดบ้างท่ีจะถูกตีความว่าเข้าลักษณะดังกล่าว ส่วนการด�าเนินการยุบพรรคการเมืองและผลของ 

การยบุพรรคการเมอืงน้ัน ผูย้ืน่ค�าร้องขอให้ยบุพรรคการเมืองได้ คอื พนกังานอยัการและต้องย่ืนค�าร้องต่อศาลฎกีา  

เมื่อศาลฎีกาตัดสินยุบพรรคการเมืองแล้ว ศาลก็อาจสั่งห้ามผู้บริหารพรรคท�ากิจกรรมทางการเมืองอีก 5 ปี

จากกรณีศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เข็มทองได้ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้งหมดซ่ึงท�าให้ 

ได้ข้อสรุปว่า 

หนึ่ง การยุบพรรคการเมืองเป็นมาตรการที่ควรถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย ถ้าหากยังมีพอมีมาตรการ

อื่นที่พอจะใช้บังคับได้อยู่ ก็จะต้องลองหามาตรการอื่นมาใช้บังคับ 

สอง การยุบพรรคการเมืองจะต้องน�าไปสู่การรักษาสิทธิเสรีภาพ (น่ันคือ การยุบพรรคการเมืองที่จะ 

ก่อให้เกดิการละเมดิสทิธเิสรภีาพถ้าหากยงัด�ารงอยู)่ ไม่ใช่การยบุพรรคการเมอืงนัน้กลายเป็นการปิดกัน้เสรภีาพ

ในการแสดงออกและการรวมกลุ่มเป็นสมาคม ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นน้ัน ก็ต้องถือว่าการยุบพรรคการเมืองน้ัน 

เป็นการท�าลายประชาธิปไตย 

สาม การกระท�าท่ีจะน�าไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้นั้น จะต้องพิจารณาจากความรุนแรงด้วย  

ซึ่งถ้าหากเป็นการด�าเนินการเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเปล่ียนแปลงโดยสันติวิธี ย่อมไม่เพียงพอต่อการถือว่า 

เป็นเหตุแห่งการยบุพรรค และการกระท�านัน้ จะต้องมลีกัษณะเป็นการกระท�าของพรรคการเมอืงไม่ใช่การกระท�า 

ของสมาชิกพรรคการเมืองเพียงคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด 

สี่ การบัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองจะต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือกว้างจนเกินไป

ห้า กระบวนการยบุพรรคจะต้องมหีลกัประกนัความเป็นธรรม คือ มกีระบวนการพจิารณาท่ีเป็นธรรม 

และฝ่ายตุลาการที่ท�าหน้าที่่ยุบพรรคการเมืองจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
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6.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพรรคการเมือง 
ในประเด็นเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจาก
การกระท�าความผิด 

เมือ่พจิารณาประเดน็ปัญหาและกรณศีกึษาต่างประเทศแล้ว รายงานวจิยัทัง้สองฉบบัได้มข้ีอเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองที่ก�าหนดการยุบพรรคการเมืองอันเน่ืองมาจากการกระท�าความผิด 

ทั้งด้านการแก้ไขปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และการตีความกฎหมาย ดังนี้ 

1) การแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นปัญหา

เมือ่พจิารณาถงึกรณศีกึษาต่างประเทศเกีย่วกบัการยบุพรรคการเมอืงอนัเนือ่งจากการกระท�าความผดิ

แล้ว เขม็ทองได้เสนอว่าเหตแุห่งการยบุพรรคการเมอืงควรจะต้องเป็นเพราะเร่ืองอุดมการณ์ หรือการจัดต้ังองค์กร

และกิจกรรมที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์พื้นฐานของรัฐไทย ดังนั้น การกระท�าที่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง

ควรเหลือเพียงอย่างเดียว คือ การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุ และการกระท�าให้ได้มาซึง่อ�านาจในการปกครองประเทศโดยไม่เป็นไปตามวถิทีางแห่งรฐัธรรมนญู และ

ควรก�าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน และไม่ควรมีการก�าหนดให้ต้องมีเหตุอื่นที่จะท�าให้เกิดการยุบพรรคการเมือง

ได้อีก ดังนั้น ควรตัดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92 (3) และ (4) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 92 

(4) ที่ก�าหนดให้อาจมีบทบัญญัติอื่นมาก�าหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองเพิ่มก็ได้ 

นอกจากนี้ ณรงค์เดชยังได้เสนอว่า ในส่วนของบทบัญญัติมาตรา 92 (2) ในปัจจุบันที่บัญญัติว่า  

“กระท�าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

ควรตัดค�าว่า “อันอาจ” ออก เนื่องจากเป็นถ้อยค�าที่ท�าให้เกิดโอกาสตีความอย่างกว้างได้

ที่ส�าคัญ ในส่วนของผลการยุบพรรคการเมืองที่อาจท�าให้เกิดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ

บริหารพรรค จะต้องมกีารระบุเวลาทีชั่ดเจนและแน่นอนเป็นลายลกัษณ์อักษร และต้องเป็นระยะเวลาทีไ่ด้สดัส่วน

และสมเหตุสมผล 

2) การแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 

ในส่วนนี้ เข็มทองได้เสนอให้แก้ไขโดยผู้บังคับใช้กฎหมายเองจะต้องเข้าใจหลักการประชาธิปไตย

ป้องกันตนเอง และเข้าใจข้อดีและข้อเสียของการยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศอย่างกว้างขวาง  

เพื่อให้เข้าใจกลไกในการยุบพรรคการเมืองและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้กลไกดังกล่าว นอกจากนี้  

ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ�านาจวินิจฉัยการยุบพรรคการเมืองจะต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวังมากที่สุดเพื่อให้

เกิดความเป็นธรรม ที่ส�าคัญ การให้เหตุผลในค�าวินิจฉัย จะต้องแจกแจงเหตุผลให้ชัดเจนถึงการกระท�าความผิด

โดยปราศจากข้อสงสัย
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