ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในทาง
การเมืองของไทย
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รศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค
การศึกษาทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองของประเทศไทยจําเปน
ที่ต องศึ ก ษาถึ ง ความเป นมาในอดีต ในชว งที่มี ผ ลต อการเปลี่ย นแปลงทางการเมือ งที่
นําไปสูระบอบประชาธิปไตย
แนวความคิดทางการเมืองที่สําคัญในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งถือวาเปน
แผนพั ฒ นาการเมื อ งฉบั บ แรกของไทยเกิ ด ขึ้ น ป พ .ศ.
2428
ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในชวงที่ประเทศกําลังประสบภาวะคับขัน
อันเนื่องมาจากลัทธิจักรวรรดินิยมที่กําลังแพรหลายอยูในเอเชียในขณะนั้น ดวยขออางที่วาชาติ
มหาอํานาจที่เจริญแลวจะตองเขามาจัดการบานเมืองใหแกประเทศที่ด อยความเจริญซึ่งเปน
ภารกิจของชาวผิวขาวที่มีต อมวลมนุษยชาติ โดยตองการให มนุ ษยมีค วามสุข ความเจริญ
ไดรับความยุติธรรมเสมอหนากัน
ดวยเหตุนี้ เจานาย 4 พระองค และขาราชการอีก 7 ทาน 2 จึงไดรวมกัน
เสนอเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรกราบบังคมทูลถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองแผนดินตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ํา
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กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ เรียบเรียงจากการบรรยาย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
(นปส.) รุน 46 ประจําปงบประมาณ 2547 วิทยาลัยมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547
2
เจานาย 4 พระองค และขาราชการอีก 7 ทาน ประกอบดวย (1) พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (พระองค
เจาชายกฤษดาภินิหาร พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กับเจาจอมมารดากลิ่น (2) พระเจา
บรมวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา (3) สมเด็จฯกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษ ฎ (4) พระองคเจาปฤษฎางค
(5) นายนกแกว คชเสนี (6) หลวงเดชนายเวร (สุน สาตราภัย) (7) บุศย เพ็ญกุล (8) ขุนปฏิภาน พิจิตร (หรุน)
(9) หลวงวิเลิศสาลี (นาค) (10) นายเปลี่ยน (11) สับลุตเตอแนนตสอาด

2
เดือน 2 ปวอก ฉศก ศักราช 1246 ตรงกับวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) โดย
เห็นวาประเทศไทยยังดอยความเจริญอยูมาก โดยเฉพาะในดานการปกครองแผนดิน ซึ่ง
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงเสียใหมก็อาจสงผลทําใหเสียเอกราชได กลาวคือจะตองมีการ
พัฒนาการเมือง เพื่อความอยูรอดของชาติ โดยนําเสนอความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลง
ราชการแผนดิน รวม 7 ประการ 3 คือ
“1. ตองเปลี่ยนแปลงประเพณีปจจุบันนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตองทรงพระราชวินิจฉัยราชการบานเมืองทุกสิ่งไปในพระองค ซึ่งมีประเพณีที่อังกฤษเรียกวา
แอบโซลูดโมนากี ใหเปนประเพณีซึ่งเรียกวาคอนสติติวชั่นโมนากี ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนมหาประธานของบานเมืองที่จะทรงพระราชวินิจฉัย มีพระบรมราชโองการ
เปนสิทธิ์ขาดแกขาทูลละอองธุลีพระบาท อยางเชนสมเด็จพระเจาแผนดินทุก ๆ พระองค
ในยุโรป ที่มิตองทรงรับการดวยพระองคทั่วไปทุกอยาง
2. การปองกันรักษาและทํานุบํารุงบานเมืองทุกอยางนั้น ตองอยูในความคิด
ความตัดสินของขาราชการผูใหญซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งขึ้นไวในที่เปนพวก
คาบิเนต แลที่จะจัดการไปไดโดยพระบรมราชานุญาตกอนทุกอยาง ขาราชการเหลานี้เปน
หัวหนาของกรม หรือดิปาดเมนตทุกๆ กรม แลมีอํานาจตัดสินบังคับการรับผิดชอบของ
กรมนั้นๆ ดวยตนเองในการที่ไดทําไปทุกอยาง กรมเหลานี้ตองสามารถที่จะทําการในกรม
ไดเอง ดุจเครื่องจักรที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิตองทรงเปนพระราชกังวลอีกตอไป ตองมี
พระราชประเพณีแนนอนที่จะสืบสันตติวงศที่มิตองใหพระสงฆและขาราชการผูใหญผูนอยเลือก
เมื่อเวลาถึงแกกาล แตใหรูเปนแนนอนทั่วกัน เพื่อในเวลาถึงคราวเปลี่ยนแผนดิน การบานเมือง
ก็จะไมเปนที่ระส่ําระสาย แลเปนทางปองกันเสนาบดีผูหนึ่งผูใดที่จะคิดเอาอํานาจเขาใสตัวเอง
ไดดวย
3. ตองปดทางสินบนใหหมดทุกทางที่จะมีขึ้นได
แลตองใหผูทําราชการมี
ผลประโยชนตรงๆ เงินเดือนใหพอใชตามฐานานุรูปจริง
4. ตองใหมนุษยมีความสุขเสมอกัน แลถือกฎหมายอันเดียว แลในเรื่องเก็บภาษาแล
สักเลกตองใหความยุติธรรมที่จะไมเปนที่ลําเอียงฤาติเตียนไดทั้งไทยและฝรั่ง
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ชัยอนันต สมุทวณิช แผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย คํากราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลง
ราชการแผนดิน ร.ศ. 103 สํานักพิมพผูจัดการ พ.ย. 2538 หนา 95-97
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5. ขนบธรรมเนียมแลกฎหมายแผนดิน ซึ่งเปนการที่ยุโรปเปยนติเตียนและ
จะเปนขอกีดขวางความเจริญของบานเมืองแลว ฤาที่ไมเปนประโยชนแท ถึงธรรมเนียมนี้
จะมีมาแตโบราณครั้งใดๆก็ดีตองเปลี่ยนแปลงไปใหสมควรแกการ
6. ขาทูลละอองธุลีพระบาทแลราษฎรทั่วพระราชอาณาเขต ตองมีโสตใน
ถอยคําและความคิดความเห็นของตน ที่เปนประโยชนแลมีอํานาจที่จะแสดงออกมาใหปรากฏใน
ทามกลางที่ประชุมก็ดี ฤาในหนังสือพิมพก็ดี แตการใสถอยความที่ไมจริงนั้น จึงจะมีโทษา
นุโทษตามพระราชกําหนดกฎหมาย
7. ขาราชการผูใหญผูนอยซึ่งมีตําแหนง หรือหาตําแหนงมิไดก็ดี ตองเลือก
เอาคนที่มีความรูตั้งแตหนังสือ เลข และภาษาไทยขึ้นไป 1 ตองมีชื่อเสียง และความ
ประพฤติที่เปนหลักฐาน 1 และมีอายุพน 20 ป ขึ้นไป 1 จึงจะเขารับราชการได แลคนที่ได
ทําชั่วจนถึงถอดจากยศถาศักดิ์ดวยความชั่วแลผิดตอกฎหมายแผนดินแลวนั้น จะรับราชการ
ตอไปในกรมหนึ่งกรมใดอีกไมได เพื่อจะใหเปนความยุติธรรม แลไดคนที่สมควรรับราชการ
ไดตามขนบธรรมเนียมยุโรปไดจริงทุกอยาง ”
จะเห็นไดวา แผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย เริ่มเกิดในยุคสมัยสมบูรณาญา สิทธิราชยแตก็ไมถือวาสําเร็จ เพราะขอเสนอดังกลาวนั้น ยังไมไดรับการตอบสนองจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเทาที่ควร เพราะจะเห็นไดวาทั้ง 7 ขอ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญเรื่องการปฏิรูประบบราชการเปนอันดับแรกโดย
ในชวงป พ.ศ. 2435 จึงนําไปสูการปฏิรูประบบราชการครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มี
กระทรวงตางๆเกิดขึ้น มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปการศึกษา การสาธารณสุข
และการสาธารณูปโภค สวนในดานการเมืองเริ่มมีสุขาภิบาลแหงแรกที่ทาฉลอม ซึ่งเปน
พัฒนาการในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแตยังไมถึงขั้นมีรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ไ มใ ชเจานายและข าราชการ 11 ทา นเทา นั้น ที่ เสนอแนวคิด
ทางการเมือง แตยังมีสามัญชนที่นําเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่สําคัญ เชน
ทานเทียนวรรณ เปนสามัญชนนักหนังสือพิมพที่มีแนวคิดทางการเมืองและสังคมที่สําคัญ
คนหนึ่ ง ในยุ ค สมั ย สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย ที่ เ ห็ น ว า ระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย เ ป น
ระบอบการเมืองการปกครองที่ลาสมัย สมควรที่จะลมเลิกเสีย และใหเ ปนระบอบที่ มีรูป
รัฐธรรมนูญหรือรั ฐสภา โดยใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
ยกระดับสังคมใหกาวไปสูสังคมที่มีความเจริญมากขึ้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีขบวนการ ร.ศ. 130
มีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงประเทศไปใน 2 รูปแบบที่สําคัญ คือ
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รูป แบบแรก เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย
เป น ประมุ ข ภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ ตามแผนการนี้ หากพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัวไมทรงยินยอมลดพระราชอํานาจตามระบอบประชาธิปไตย คณะผูกอการก็จะ
เลื อ กเจ า นายพระองค อื่ น ที่ ป ระชาชนให ค วามเคารพนั บ ถื อ ขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน ง
พระมหากษัตริยแทน ซึ่ง ก็ไดตั้งความมุงหมายไวแลววาจะเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ
กรมพระนครสวรรควรพินิต ขณะที่ยังเปนกรมหลวง หากวาไมอาจจะเปนไปไดก็ตั้งความ
มุงหมายไปยัง สมเด็จพระเจาน องยาเธอกรมหลวงพิษณุโ ลกประชานาถซึ่งนิยมเรีย กพระ
นามเดิมวา “ทูลกระหมอมจักรพงษ”
รูปแบบที่สอง เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ
(Republic) คณะผูกอการก็ตั้งความมุงหมายไววาจะอัญเชิญสมเด็จพระพี่ยาเธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกระบวนการยุติธรรมขึ้นดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
อาจกลาวโดยสรุปวา แนวความคิดทางการเมืองของกระบวนการ ร.ศ. 130
มีความมุงหมายที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครอง
ประเทศ แตรูปแบบของการปกครองยังไมมีความชัดเจนวาจะเปนรูปแบบใด ระหวางระบอบ
รัฐสภากับระบอบสาธารณรัฐหรือระบอบประธานาธิบดี
อันเนื่องมาจากเหตุการณกบฏ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) โดยกลุมนายทหาร
และขาราชการพลเรือนรุนหนุมประมาณ 100 คน ไดรวมกันวางแผนเขายึดอํานาจการ
ปกครองดวยการใชกําลัง เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย แตไมประสบ
ความสําเร็จ
เหตุการณดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดความสํานึกเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยขึ้นในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 แตการที่
จะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันคงจะเปนไปไดยาก และจากการที่เคยศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
เมืองแมแหงประชาธิปไตยถึง 9 ป เศษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวา
การปลูกฝงอุดมการณประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ควรดําเนินการกอนอยางอื่น และตองใชเวลา
พอสมควร
ดวยเหตุนี้ แนวพระราชดําริทางการเมืองในรัชสมัยของพระองคที่สําคัญเพื่อ
ปลูกฝงอุดมการณและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีอยู 2 ประการ
ประการแรก ทรงสรางเมืองจําลองที่เรียกวา “ดุสิตธานี” เสมือนเปนเมือง
ประชาธิปไตยในฝนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 และยังไดทรงรางรัฐธรรมนูญการปกครองดุสิตธานี
ขึ้นเปนหลักฐานสําหรับพลเมืองชาวดุสิตธานี ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ทรงรางและประกาศใชนั้นถือได
วาเปนรัฐธรรมนูญฉบับทดลองฉบับแรกของเมืองไทยก็คงจะได นอกจากนั้นใน พ.ศ. 2464
กระทรวงมหาดไทยยังไดเสนอรางกฎหมายปรับปรุงการปกครองทองถิ่น
เพื่อเปนการ
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สนองพระบรมราโชบาย โดยไดนําเอาแบบอยางของดุสิตธานีไปปฏิบัติในจังหวัดตาง ๆ
แตการดังกลาวก็ยังไมตกลงวากระไร คงเงียบอยูจนสิ้นรัชกาล
อาจกลาวไดวา
พระองคทรงไดวางเคาโครงของระบอบประชาธิปไตย
ขั้นมูลฐาน โดยยึดใหคนไทยรูจักวิถีการปกครองกันเอง โดยใหดุสิตธานีเปนเมืองสมมติ ใหมีการ
ปกครองตัวเองในรูปแบบเทศบาลนคร มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
อยางอังกฤษ มีการออกหนังสือพิมพรายวัน คือ “ดุสิตสมัย” และหนังสือพิมพรายสัปดาห
คือ “ดุสิตสมิต”
ประการที่สอง ทรงเปดเสรีภาพแกนักหนังสือพิมพใหมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได เพื่อประชาชนจะไดรูจักแสดงความคิดเห็นที่ถูกที่ควรตามระบอบประชาธิปไตย เพราะ
หากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะที่ยังไมพรอม อาจทําใหเกิดอันตรายใหญหลวงตอ
ประเทศ นอกจากจะมี พระบรมราชานุมัติใหมีก ารออกหนั งสือพิ มพจํานวนมากมาย และ
หนังสือพิมพสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรีแลว พระองคยังเขามามีสวนรวมในวงการ
หนังสือพิมพอยางจริงจัง ไมวาจะในแงของการเปนผูสอนนักหนังสือพิมพ การปะทะคารม
กับนัก หนั งสือ พิม พห รือ คอลัม นิส ตห ลายฉบับ ที่มีความเห็ นไมตรงกัน ทรงมีน้ําพระทัย ที่
ไมถือเปนเรื่องโกรธแคน ตรงขามพระองคกลับมองวาการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมาเปนการชวยแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบานเมืองอีกดวย
กลาวโดยสรุป แนวพระราชดําริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ทรงสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว โดยการวางพื้นฐานใหแก
ประชาชนใหรูจักและเรียนรูวัฒนธรรมทางการเมือง
และรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเสียกอน ทั้งในเรื่องของการใหเสรีภาพในการพูด การเขียน การแสดงความ
คิดเห็น
ซึ่งสะทอนไดจากยุคของพระองคที่ไดรับการยอมรับวาเปนยุคทองของวงการ
หนังสือพิมพ ในขณะเดียวกันก็ทรงสรางเมืองจําลองดุสิตธานีใหเปนเมืองประชาธิปไตยใน
ฝน เพื่อฝกฝนใหประชาชนมีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย ตรงขามยังไมทรง
สนับสนุนใหเกิดระบอบประชาธิปไตยในทันทีทันใดในรัฐสมัยของพระองคอีกดวย
ในสมั ยพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ าอยู หั ว รั ช กาลที่ 7 เป น ช ว ง
หั ว เลี้ ย วหั ว ต อ ของการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งครั้ ง สํ า คั ญ ของประเทศจากระบอบ
สมบูร ณาญาสิ ทธิ ราชยมาสูระบอบประชาธิ ปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 แม วาจะทรงถู ก
คณะราษฎรยึดอํานาจโดยการใชกําลังเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกลาวก็ตาม แตจากประวัต-ิ
ศาสตร ในช วงขณะที่ ทรงมี พระราชอํ านาจ ได ทรงแสดงให เ ห็ นถึ งแนวพระราชดํ าริ ทาง
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การเมืองที่มุ งพัฒนาการเมืองไปสูระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอย าง
ชัดเจนที่สุด ไดแก
1. แนวพระราชดําริที่จะพัฒนาการเมืองจากเบื้องลางไปสูเบื้องบน 4 คือ
การที่จะใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนเสียกอน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองตนเองตามรูปแบบเทศบาล (Municipality) เมื่อประชาชนมีความรู
ทางการเมืองเพิ่มขึ้นมากแลว ก็จะพระราชทานอํานาจการปกครองใหแกประชาชนมากขึ้น ๆ
ตามลําดับ
พระราชดําริทางการเมืองที่มุงใหการศึกษาประชาธิปไตยขัน้ พื้นฐานแก
ประชาชน จะเห็นไดจาก พระราชบันทึกเรื่อง “Democracy in Siam ” ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา
“มันจะเปนการดีกวาอยางแนนอน สําหรับประชาชนที่จะเริ่มตนดวยการควบคุมกิจการ
ทองถิ่น กอนที่พวกเขาพยายามที่จะควบคุมกิจการของรัฐโดยผานทางสภา ขาพเจาเชื่อ
อยางจริงใจวา ถาการปฏิรูปเหลานี้ไดเริ่มใชอยางคอยเปนคอยไปเชนวิธีนี้ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยสามารถจะถูกนํามาใชไดโดยไมมีผลเสียมากนัก แตกระบวนการนี้
จะตองคอยเปนคอยไป และมีการกระทําอยางระมัดระวัง ถาการทดลองนี้ลมเหลวลงใน
ทุก
ขั้นตอน เมื่อ นั้น จึงเปน ไปไดที่จะชั กจูงให ประชาชนเชื่อวาประชาธิ ปไตยเปน ไปไมไ ด
สําหรับประเทศสยาม อันตรายอยูที่ความไมอดทน” 5
ดวยแนวพระราชดําริดังกลาวนี้ จึงมีผลใหเกิดรางพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น
ซึ่งไดผานการพิจารณาหลายขั้นตอน จนกระทั่งตอนสุดทายรางพระราชบัญญัติดังกลาวนี้
ไปติดอยูที่กรมรางกฎหมายตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2473 และเปนที่นาเสียดายที่
รางกฎหมายฉบับนี้ยังไมทันไดนําออกใชบังคับ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก็ถึงกาล
อวสานเสียกอนในอีก 2 ปตอมา
2. แนวพระราชดําริที่จะพัฒนาการเมืองจากเบื้องบนลงมาสูเบื้องลาง ไดแก
2.1 การวางแผนรางรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดิน ซึ่งทรงกระทํา
ทันทีที่เสด็จขึ้นครองราชยในป พ.ศ. 2469 โดยมีพระราชกระแสสั่งใหกรมหมื่นเทววงศวโรปการ เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการศึกษาแนว
ทางการจัดทํารัฐธรรมนูญ ซึ่งกรมหมื่นเทววงศวโรปการก็ไดจัดตั้งคณะทํางานประกอบดวย
4

สนธิ เตชานันท แผนพัฒนาการเมืองไปสูการปกครองระบอบ“ประชาธิปไตย”ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2469-2475) พิมพครั้งที่ 4 พ.ศ. 2545 สถาบันพระปกเกลา
จัดพิมพในงานพิธีเปดพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2545 หนา 26
5
เปนเอกสารอยูในแฟมของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรื่องเสนาบดีปรึกษารางพระราชบัญญัติองคมนตรี สบ.
42/67 กองจดหมายเหตุแหงชาติ
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บุคคลอีก 2 ทาน คือ นายเรมอนด บี สตีเวนส (Remond B. Stevens) ซึ่งเปนที่ปรึกษา
กระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น และพระยาศรีวิสารวาจา ปลัดทูลฉลองกระทรวงการ
ตางประเทศไปดําเนินการยกรางขึ้น
ผลสรุปของคณะทํางานชุดนี้ก็คือวา การที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองให
เปนระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้น จะตองจัดใหมีการเลือกตั้ง มีสภา
ผูแทนราษฎร ประชาชนจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจตอการปกครองระบอบใหมนี้
พอสมควร มิฉะนั้นแทนที่จะเปนผลดีจะกลับเปนผลรายแทน ซึ่งความเห็นนี้ก็ตรงกับ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ดวยเหตุผลนี้การที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญจึงตองมีการ
เตรียมการอยางเปนขั้นตอน คือใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนและใหประชาชนรูจัก
วิธีการ
ปกครองตนเองในรูปแบบเทศบาลดวย
อยางไรก็ ตาม แนวพระราชดํ าริที่ จะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญยั ง
ดํา เนิน การตอ ไป โดยเฉพาะอย างยิ่งเมื่อ ครั้ งที่พระยากั ลยาณไมตรี หรื อ ดร.ฟรานซิส
บี แซร (Dr. Francis B. Sayre) ผูมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือประเทศไทยในการแกไข
สนธิสัญญาตางๆ เพื่อใหประเทศไทยมีฐานะทางการเมืองระหวางประเทศเทียมบ าเทียม
ไหลกับอารยประเทศทั้งหลายในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.
2469 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทั้งนี้พระองคได
ทรงหารือและขอความเห็ นในเรื่ องการเมื องไทย และการพระราชทานรั ฐธรรมนู ญ โดยมี
พระราชหัตถเลขาเปนภาษาอังกฤษ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ภายใตหัวขอ
“Problems of Siam” ซึ่งประกอบด วยคําถามหรือข อปรึกษารวม 9 ประการ พระยา
กัลยาณไมตรีนอกจากจะตอบขอปรึกษาทั้ง 9 ประการแลว ยังไดทูลเกลาฯ เสนอโครงราง
ของรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินรวม 12 มาตรา ซึ่งนับเปนรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ของประเทศไทยที่ถูกเก็บเปนความลับมาตลอดสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
2.2 การจัดตั้งสภากรรมการองคมนตรี โดยการตราพระราชบัญญัติองคมนตรีสภา
ขึ้น มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2470 กําหนดใหมีสมาชิก 40 นาย ซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯแตง ตั้งจากผูมีความรูความสามารถ ซึ่งเปรีย บเสมือนทรงตั้ ง “เวที
การเมืองของระบอบประชาธิปไตย” ในขณะที่พระราชอํานาจของพระองคทรงมีอยาง
เต็มเปยม สภากรรมการองคมนตรีนี้ ทําหนาที่ คลา ยสภานิติ บัญญัติโดยทั่ว ไป มีหน าที่
พิจารณารางกฎหมายตางๆ
วัตถุ ประสงค ที่ท รงจัดตั้ งสภากรรมการองคมนตรี ก็เพื่ อเปนการทดลอง
และปลูกฝงการศึกษาโดยวิธีการปรึกษาโตเถียงใหสําเร็จเปนมติ ซึ่งเปนการดัดแปลงสิ่งที่มี
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อยูแลวใหใชการไดเหมาะสมตามสภาพของบานเมืองที่เปนอยูในขณะนั้น และเมื่อถึงเวลาอันควรที่
จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองประเทศตอไปก็จะสามารถทําไดโดยสะดวก 6
กลา วโดยสรุ ปไดวา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู หัว ทรงตระหนั ก
พระทัยเกี่ยวกับสภาพการณแวดลอมของโลก ในขณะนั้นที่นานาอารยประเทศที่เจริญแลว
ตางมีการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยซึ่งวันใดวันหนึ่งประเทศไทยก็อาจจําเปนที่จะตองปกครอง
ดวยระบอบประชาธิปไตยเชนเดียวกัน
ดังนั้น จึง ตองมีการเตรีย มการและเตรียมตัว โดยเฉพาะในหมูประชาชนที่
จะตองมีความสํานึกทางการเมืองใหรับการศึกษาทางการเมือง พระองคทรงยินยอมโดย
เต็ มพระทัย ที่จ ะจํ ากั ดสิ ทธิ ของพระองคเ องตามลํ าดั บ ด วยการพระราชทานสิทธิใ นการ
ออกเสียงเลือกตั้งใหแกประชาชน โดยมีจุดประสงคสูงสุดเพื่อสถาปนารัฐบาลที่มาจากตัวแทน
ปวงชนขึ้นในประเทศสยาม
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 มาจนถึงปจจุบัน
สามารถแบงออกไดเปน 5 ยุค ดังนี้
ยุคที่ 1 ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง ( พ.ศ. 2475-2490) เกิดความขัดแยง
ระหวางเจานายกับคณะราษฎร และความขัดแยงระหวางผูนําในหมูคณะราษฎรดวยกันเอง
แมพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจะกลับมาเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ
ก็ตาม แตก็ยังไมทรงพอพระทัย ในหลายประการ ตั้งแตเนื้อหาสาระในรัฐ ธรรมนูญ การ
แต ง ตั้ ง สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญญั ติ ซึ่ ง มีค ณะราษฎรเป นส ว นใหญ โดยในที่ สุ ด ไดท รงสละ
ราชสมบั ติ ซึ่งมี ถ อยคํา ที่พระองคท รงบั นทึ กไว โดยสรุปว า “ข าพเจา มุงหวัง ที่จะมอบ
อํานาจของขาพเจาใหประชาชนทุกหมูเหลา ไมใชใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหมูคณะใด
ไปทําในนามแทนขาพเจา” ในขณะเดียวกันผูนําในคณะราษฎรก็เกิดความขัดแยงกัน และ
ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุมทหารไดพยายามรวมตัวกันเพื่อชวงชิงอํานาจ
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เปนสวนหนึ่งของกระแสพระราชดํารัสของรัชกาลที่ 7 ในการเปดประชุมสภากรรมการองคมนตรีเปนครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2470 โดยราชเลขาธิการดําเนินการแทนพระองคอัญเชิญกระแสพระราชดํารัส
มาเพื่อใหที่ประชุมสภาองคมนตรีทราบในพระบรมราโชบาย
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กลับคืนใหแกจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงนําไปสูการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2490
ยุคที่ 2 ยุคเผด็จการคณาธิปไตย (พ.ศ. 2490-2516) ทหารเริ่มเขามามี
อํานาจอยางจริงจังหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ในชวงนี้เกิด
การพยายามรัฐประหารจํานวนมากเชน ในป พ.ศ. 2491 เกิดกบฏเสนาธิการที่มีนายทหาร
ไมพอใจการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จะชวงชิงอํานาจกลับคืนมา
แตไมสําเร็จ ในป พ.ศ. 2492 เกิดกบฏวังหลวง และในป พ.ศ. 2494 เกิดกบฏแมนฮัตตัน
และหลังจากนั้นความขัดแยงกันเองในหมูชนชั้นปกครองนําไปสูการรัฐประหารของจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต และคณะ
ในชวงป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับแรก
ซึ่งเนนใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการศึกษา ทําใหเกิดชนชั้นปญญาชน
ที่มาจากชนชั้นกลางที่มีการศึกษาจํานวนมาก ที่อยากเรียกรองประชาธิปไตย จนกระทั่งนํา
ไปสูเหตุการณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516
ยุคที่ 3 ยุคประชาธิปไตยเบงบาน (พ.ศ. 2516-2519) กลาวคือ หลังจาก
ชนชั้นกลางที่เปนปญญาชนจากมหาวิทยาลัยตางๆ ไดมีการเรียกรองประชาธิปไตยเปน
ผลสําเร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ตอมา มีการใชสิทธิเสรีภาพกันอยางฟุมเฟอย ในขณะที่
กลุมพลังอนุรักษนิยมที่ยังคงมีอํานาจอยูไดคอยๆ รวมพลังอํานาจกันกลับมาเมื่อวันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2519
ยุคที่ 4 ยุคกึ่งประชาธิปไตย (พ.ศ. 2519-2535) แมวาทหารจะยึดอํานาจใน
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และมีการตั้งรัฐบาลเผด็จการพลเรือนก็ตาม ทหารบางสวนก็
เริ่มรูสึกวาการใชอํานาจแบบเดิมไมไดผล จําเปนตองผอนปรนใหเกิดประชาธิปไตย โดยมี
พรรคการเมืองเขามารวมในการใชอํานาจ จึงมีการยกรางรัฐธรรมนูญ ป 2521 ที่มักเรียก
กันวา “รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบ” โดยใหพรรคการเมืองไดอํานาจดวย
ความชอบธรรมจากการเลือกตั้งของประชาชน และอํานาจอีกสวนหนึ่งเกิดจากขาราชการ
ประจําหรืออํามาตยาธิปไตย ที่ยังอนุรักษไวโดยผานวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง รวมกันใช
อํานาจ
ขณะเดียวกันก็เปดชองใหนายกรัฐมนตรีมาจากใครก็ได
ซึ่งเปนที่มาของ
นายกรัฐมนตรี
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท และพลเอกเปรม ติณสูลานนท
เมื่อ สังคมเริ่มเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว พลัง อํานาจของขาราชการก็เริ่ม
ลดลงตามลําดับ ขณะที่อํานาจของนักการเมืองเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ และในป พ.ศ.2531
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณไดเปนนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันนักธุรกิจก็เริ่มเขามามีบทบาท
ทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น

10
ยุคที่ 5 ยุคปฏิรูปประชาธิปไตย (ป พ.ศ.2535 -ปจจุบัน) สภาพปญหาการเมือง
ที่ผานมา มีการเลือกตั้งที่ผูกขาด คนดีเขาสูการเมืองยาก เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดเผด็จการทางรัฐสภา การไรเสถียรภาพทางการเมือง การขาดประสิทธิภาพทางการเมือง
สงผลใหเกิดวงจรอุบาทวทางการเมืองแบบเดิม และเมื่อมีการแกไขรัฐธรรมนูญก็จะเกิด
วงจรอุบาทวทางการเมืองแบบใหม ดังรูป
รัฐธรรมนูญ

(แก)รัฐธรรมนูญ

รัฐประหาร

วิกฤตการณ

เลือกตั้ง

รัฐบาล

วงจรอุบาทวทางการเมือง
(แบบเดิม)

ยุบสภา

วิกฤตการณ

เลือกตั้ง

รัฐบาล

วงจรอุบาทวทางการเมือง
(แบบใหม)

แตอยางไรก็ตามในชวงป พ.ศ. 2535 ไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 4 ประเด็น คือ
1. ประธานสภาเปนประธานรัฐสภา (ฉบับที่ 1)
2. สมัยประชุมสภามี 2 สมัย (ฉบับที่ 2)
3. ลดอํานาจวุฒิสภาลง (ฉบับที3่ )
4. นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภา (ฉบับที่ 4)
หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2536 ไดมีขอเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ 25 ประเด็น
แตสามารถแกไขไดเพียงประเด็นเดียว คือ ใหบุคคลอายุ 18 ป มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งถือไดวา
เปนการเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองและในยุคปฏิรูปประชาธิปไตย
นี้ ก็ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ในป พ.ศ. 2537 การแกไข
รัฐธรรมนูญ 2521 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538 และการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง ในป
พ.ศ. 2538 จนนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญ 2521 ในมาตรา 211 (ฉบับที่ 6) ใหมีการ
จัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ ในป พ.ศ.2539 เปนตน
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กรอบแนวทางการปฏิรูปการเมือง

เดียวกัน

กรอบที่ 1. มาตรการปฏิรูปกระบวนการเขาสูอํานาจ
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1 เปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการเลือกตั้งใหม
1.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1.3 การปฏิรูปพรรคการเมือง
2. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงจากประชาชน
3. คณะรัฐมนตรี
3.1 ตองมีการเสนอบัญชีรายชื่อคณะรัฐมนตรีกอนการเลือกตั้ง
3.2 หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในขณะ
3.3 เลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรง

กรอบที่ 2. มาตรการปฏิรูปกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ
1. แสดงบัญชีทรัพยสิน – หนี้สินตอสาธารณชนและมีองคกรควบคุม
ตรวจสอบ
2. จัดตั้งศาลคดีก ารเมือง และยกฐานะ ป.ป.ป. พิจารณาคดีทุจริต
หรือร่ํารวยผิดปกติ
3. ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกอน
ครบวาระ
4. ออกกฎหมายผลประโยชนขัดกัน
5. ออกกฎหมายจรรยาบรรณนักการเมือง
6. จัดตั้งศาลปกครอง
7. จัดตั้งสถาบันผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
8. ยกฐานะสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหเปนองคกรอิสระ
กรอบที่ 3. มาตรการสงเสริมพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
1. กระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นอยางทั่วถึง
2. สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ
3. สิทธิของประชาชนในการรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน
4. การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
5. การสงเสริมการประชาพิจารณ
6. ปฏิรูประบบการศึกษา
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7. สงเสริม สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน ใหปรากฏ
เปนจริงตามรัฐธรรมนูญ

เดียว

กรอบที่ 4. มาตรการจํากัดการสืบตออํานาจ
1. องคกรของรัฐที่เปนหนวยงานอิสระ ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ

2. สมาชิกวุฒิสภา ดํารงตําแหนงวาระเดียว และตองเวนวรรคการดํารง
ตําแหนง จึงจะกลับมาใหมได
3. คณะรัฐมนตรี ควรจํากัดการดํารงตําแหนงไมเกินสองวาระติดตอกัน

กลไกของการปฏิรูปการเมือง
1. สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การมีสวนรวมทางการเมือง รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันไดบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองในหลายเรื่อง เชน
การเสนอกฎหมาย การถอดถอนนักการเมือง การแสดงประชามติ และ การประชาพิจารณ
เปนตน แตก็ยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง หรือเกิดผลบาง แตคอนขางนอย
2. กลไกตรวจสอบที่ มาแหงอํานาจรั ฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมื อง ที่
เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขต ระบบพรรคการเมือง การไป
ใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง จุ ด ที่ ล ม เหลวที่ สุ ด ของกลไก คื อ ไม ส ามารถได ค นดี มี ค วามรู มี
ความสามารถเขามาดํารงตําแหนงทางการเมืองได นักการเมืองจึงเปนคนกลุมเดิม เนื่องจาก
การเลือกตั้งของสังคมไทย ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือเงิน
3. กลไกตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมวา
จะเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การควบคุมตรวจสอบทางการเมือง การตรวจสอบของ
ฝายคานยังไมมีผลเปนที่นาพอใจ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ปจ จุบั น กลไกต า งๆ ที่เ กิ ดขึ้ น ในรั ฐธรรมนูญ ยัง ทํ างานไม เต็ ม ที่ จึ งเป น
ปญหาที่น าสนใจว าจะทําอยางไรให กลไกตาง ๆ ทํางานอย างเต็ มที่ เพื่อกอ ใหเกิ ดความ
สัมฤทธิ์ผลที่นําไปสูประชาธิปไตยเชิงคุณภาพได เพราะฉะนั้น ถาจะเกิดประชาธิปไตยเชิง
คุณภาพได จึงควรพิจารณา ดังนี้
ประการที่ 1 ภาคประชาชนตองเขมแข็ง มีความรู ความเขาใจ และตื่นตัว
ทางการเมืองมากขึ้น องคกรพัฒนาเอกชน ( NGO.) ตองมีความเขมแข็ง การรวมกลุมตาง ๆ
ตองมีมาก
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ประการที่ 2 สื่อสารมวลชนตองพัฒนาตนเอง ใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสวนกระตุนประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ประการที่ 3 จําเปนตองมีขาราชการที่มีคุณภาพ วางตัวเปนกลาง มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อยาอิงการเมือง ตองยืนอยูบนความถูกตอง
ประการที่ 4 นักการเมืองผูดํารงตําแหน งทางการเมือ ง ถ าหากยังไมปรับ
ทัศนคติและพฤติกรรมแบบเดิมๆ อยู การปฏิรูปการเมืองจะไมสําเร็จ
ประการที่ 5 กรอบกติกาตองมีการปรับปรุงใหสมบูรณมากขึ้น รัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติตางๆ ที่สําคัญ ที่มีข อบกพรองตองได รับ
การแกไข
การสรางวิถีประชาธิปไตย เพื่อกอใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อตอ
ระบบประชาธิปไตยนั้น สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะยาว มีความจําเปนที่จะตองใหการศึกษาทางการเมือง การทําให
ประชาชนเขมแข็ง
2. ระยะกลาง อาจตอ งมีการแก ไ ขรัฐ ธรรมนูญ หรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญในบางเรื่อ ง โดยเฉพาะอยางยิ่ ง การจํากัดตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือรัฐมนตรี ในการกลับเขามาดํารงตําแหนง การสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรของรัฐ
ที่ เ ป น หน ว ยงานอิ ส ระ ไม ค วรให ผู มี ส ว นได เ สี ย เข า มามี ส ว นร ว มในการสรรหา และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในทางการเมือง
3. ระยะสั้ น แนวคิดที่จะทําใหประชาธิปไตยเชิงคุณภาพเกิดขึ้นเร็วที่สุ ด ดี
ที่สุด มี 2 สวน สวนที่หนึ่งคือ ผูนําตองเปนแบบอยางที่ดีของสังคม เปนภาพลักษณที่ดีตอ
สาธารณชน อีกสวนก็คือ การเมืองซึ่งอยู 2 ฝาย คือ ฝายรัฐบาล และฝายคาน โดยธรรมชาติ
จะเกิดฝายที่ 3 เกิดแลวจะพัฒนาเขมแข็งมากนอยเพียงใด ตองพิจารณารูปธรรมประกอบดวย
ซึ่งทั้ง 3 สวน อาจทําใหประเทศไทยกาวสูการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพได

พรรคการเมืองในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฝายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ

1. ความเปนมา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 และสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปก ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม โดยมีบทบัญญัติใน
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ของชนชาวสยาม มาตรา 14 รับรองเสรีภาพของบุคคลในการตั้ง
สมาคม การดําเนินกิจกรรมในทางการเมือ งยังไมมีกฎหมายบัญญัติใหจัดตั้งพรรค
การเมืองไวชัด เจน จึงอาจกลาวไดวา การดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองในขณะนั้นมี
ลักษณะ “สมาคมทางการเมือง” ซึ่งชาวตางประเทศมักกลาววาเปน “No party System”
แต อ ย า งไรก็ ต ามถื อ ได ว า กิ จ กรรมในทางการเมื อ งได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต มี ก าร
กอตั้ง “คณะราษฎร” อันอาจถือเปนระบบพรรคการเมืองในระบบการเมืองแบบใหมสมัยนั้น
กรณีดังกลาวคําวา คณะ จึงอาจมีความหมายอยางกวางไดวา หมายรวมถึง “พรรค
การเมือง” แตเนื่องจากสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมๆ ยังไมไดบัญญัติคําวาพรรค
การเมืองไวในกฎหมายใดโดยชัดเจน จะพบรองรอยคําวา พรรคการเมือง ไดจากการ
อภิปรายในรัฐสภายุคแรกซึ่งมีการใชอยูบาง ในขณะเดียวกันไดมีความพยายามที่จะกอตั้ง
คณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองอีก 1 คณะ คือ “คณะชาติ” โดยหลวง
วิจิตรวาทการ แตรัฐบาลในขณะนั้นไมยอมใหจัดตั้งขึ้น
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2489 ไดมีการ
บัญญัติสิทธิและหนาที่ของชนชาวไทยไวในหมวด 2 มาตรา 14 รับรองเสรีภาพบุคคลใน
การจัดตั้งพรรคการเมือง แสดงใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น เนื่องจากมีการ
ยกเลิกบทเฉพาะกาลและใหมีสมาชิกเต็มสภา มาจากการเลือกตั้งมี 2 สภา คือ พฤฒสภา
(สภาสูง) และสภาผูแทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีบทเฉพาะกาลวา ในการ
เลื อกตั้ง ครั้งแรก ให สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรที่มี อยู ในวันประกาศใชรั ฐธรรมนูญเปน
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องคการเลือกตั้งสมาชิก พฤฒสภา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรากฐานของรัฐธรรมนูญปจจุบัน
คือ การเริ่มมี 2 สภา แตกตางไปจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ที่กําหนดใหมีสภาเดียว
นอกจากนี้ยังมีความหมายสําหรับพรรคการเมืองเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปดโอกาสใหมีการ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไดหลายพรรค แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชไดเพียง 1 ป เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 คณะรัฐประหารนําโดย พลโท ผิน ชุณหวัณ ไดทําการ
ยึดอํานาจ และยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เปนกฎหมายพรรคการเมือง
ฉบับแรก ไดกําหนดใหตั้งพรรคการเมืองไดโดยจดทะเบียนตอสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย แตยังมิไดกําหนดใหมีนายทะเบียนพรรคการเมือง
กฎหมายพรรคการเมื องไดใช บั งคั บมาในระยะเวลาหนึ่ งจึ งได พั ฒนามาเป น
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 และ
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ซึ่งไดกําหนดใหปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน นาย
ท
ะ
เ
บี
ย
น
พ
ร
ร
ค
การเมือง โดยมีกองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง เปนผูชวยเหลือนายทะเบียนพรรคการเมือง
ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองทั้ง 3 ฉบับ
จนกระทั่ง พ.ศ. 2535 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2535 (ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา) กําหนดใหมีสํานักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รับคําขอจดทะเบียนควบคุม ตรวจสอบ การดําเนินงาน
ของพรรคการเมือง
และพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหสํานักงานนายทะเบียนพรรคการเมืองเปนสวน
ราชการหนึ่ง (มีฐานะเทียบเทากอง) ในราชการบริหารสวนกลาง ทําหนาที่รับผิดชอบใน
การ
จดทะเบียน ควบคุม การดําเนินงานของพรรคการเมือง เสนอแนะนโยบาย ประสานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ และศึกษาวิเคราะหงบประมาณตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่น
การปฏิรู ปการเมือ งครั้ งล าสุ ด โดยรัฐ ธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เจตนารมณคอนขางชัดแจงที่จะใหมี
การจัดตั้งพรรคการเมื องได งายแตยุบยาก เพราะกําหนดเงื่อนไขใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรต อ งสั ง กั ด พรรคการเมื อ งทํ า นองเดี ย วกั น รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2517 ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากมาตรา 47 ที่บัญญัติรับรองเสรีภาพในการ
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รวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง การจัดตั้งองคกรภายใน การดําเนินกิจการและขอบังคับของ
พรรคการเมื องต องสอดคล องกั บหลั กพื้ น ฐานการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริ ยทรงเปน ประมุ ข และมาตรา 328 ที่กํ าหนดให กฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือ งอยางนอยต องมี สาระสําคัญในเรื่ อง การจั ดตั้งพรรค
การเมืองโดยบุคคลตั้งแตสิบหาคนขึ้นไป การเลิกพรรคมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองมิได
ส ง ส ม า ชิ ก ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง
ห รื อ เ ห ตุ ที่
ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองยุบหรือเลิกพรรคการเมือง
การจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ การควบคุมการรับบริจาคการตรวจสอบและเปดเผย
ที่มาของรายไดและการใชจายเงิ นของพรรคการเมือง การจัดทําบัญชีแสดงรายรับและ
รายจาย บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของพรรค การเปดเผยที่มาของรายการและการใช
จายประจําปใหสาธารณชนทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งกําหนดใหแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับที่เคยมีมาในอดีต ไดแก ใหรัฐสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาสาขาพรรครวมทั้ง
การเงินหรือประโยชนอยางอื่น
นอกจากนี้ไดมีการโอนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองมาเปน
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 144 วรรคสอง โดยใหประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เปนผูรักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และเปนนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 เปนกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรค
การเมือง การดําเนินกิจ การของพรรคการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมือง การ
สนับสนุนโดยรัฐ การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง การรวมพรรคการเมือง และบทกําหนด
โทษ มีทั้งสิ้น 95 มาตรา แตมีบทกําหนดโทษ 18 มาตรา และบทเฉพาะกาล 4 มาตรา
โดยมีหนวยงานที่รับผิด ชอบเกี่ย วกั บกิจการทั่วไปและงานธุรการของนายทะเบียนพรรค
การเมือง ตามมาตรา 6 วรรคสอง บัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนาที่
รับคําขอจดแจง การจัดตั้งพรรคการเมื องควบคุม ตรวจสอบ การดําเนินงานของพรรค
การเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

2. ความหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา
4 ใหคําจํากัดความวา “พรรคการเมือง” หมายความวา พรรคการเมืองที่คณะบุคคลรวมกัน
จัดตั้งโดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

17

สว นความหมายที่ นั กวิ ช าการทางรั ฐ ศาสตรไ ด ให ค วามเห็น ว า พรรค
การเมือง หมายถึง กลุมของคนที่มีอุดมการณทางการเมืองที่สอดคลองกันและรวมกันเพื่อ
จัดตั้งเปนองคกรหรือสถาบันอันมีโครงสรางประกอบดวย สมาชิกและผูบริหารพรรค มีการ
กําหนดทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายที่สําคัญของบานเมือง และมีเปาหมายสําคัญในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงทาง
การเมื อ งอื่ น ๆ โดยหาโอกาสเข า ไปจั ด ตั้ ง เป น รั ฐ บาลบริ ห ารประเทศเพื่ อ ผลั ก ดั น
แนวนโยบายของพรรคไปสูการปฏิบัติ
โดยทั่วไปแลว พรรคการเมืองจะมีอิทธิพลตอการกระทําหนาที่ของระบบ
การเมือง และโดยกลับ กั นระบบการเมือ งก็มีอิทธิ พลตอการกระทํา หนาที่ของพรรค
การเมืองดวย
อาจสรุ ปไดว า พรรคการเมือ งของไทยจะต องพัฒนาให เป นสถาบัน ทาง
การเมืองแหงปวงชน ทําหนาที่รัก ษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

3. ลักษณะหรือองคประกอบที่สําคัญของพรรคการเมือง

พรรคการเมื อ งเป น สถาบั น ทางการเมื อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นา
การเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งพรรคการเมืองตองทําหนาที่เชื่อมโยง
ระหวางสวนที่เปน “ภาครัฐ” และสวนที่เปน “ประชาสังคม” โดยการนําความตองการ
ความจําเปนของประชาสังคมมาแปลงใหเปนนโยบาย และดําเนินการทางการเมืองใหเกิด
การปฏิบัติตามนโยบายนั้น ดังนั้น ลักษณะหรือองคประกอบที่สําคัญของพรรคการเมือง
ควรจะประกอบไปดวย
3.1 คณะบุคคลรวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกรที่ถาวร โดยมีสมาชิกของกลุม
ประกอบดวย บุคคลที่มีความคิด เห็นตรงกันในหลัก การบางอยา งหรือหลายอยาง และ
ไดรับการจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามกฎหมาย
3.2 บุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง จะตองมีอุดมการณหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง การปกครองประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในหลักการใหญ ๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.3 องคกรที่เปนพรรคการเมืองจะตองมีเจตนารมณทางการเมืองรวมกัน
เพื่อดําเนินกิจการทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุข และโดยทั่ว ไปแลว เปน ที่
คาดหมายวาพรรคการเมืองเปนสถาบันเดียวที่มีบทบาทนําการดําเนินภารกิจทางการเมือง
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ครอบคลุมระบบทุกกระบวนการ นับตั้งแตการเลือกตั้งเขาสูอํานาจไปจนถึงการใชอํานาจ
ปกครองประเทศอัน ไดแก อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร

4. หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 47 วรรค 2 ไดกําหนดให “การ
จัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการและขอบังคับของพรรคการเมืองตองสอดคลองกั บ
หลัก การพื้น ฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัต ริยท รงเป น
ประมุข ” ซึ่ง หมายความวาการจั ดองคก ารและการบริห าร (Organization and
Management) ของพรรคการเมืองจะตองเกื้อกูลที่จะใหเกิดประโยชนกับประชาชน และ
ป
ร
ะ
เ
ท
ศ
ช
า
ติ
ต
า
ม
หลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ จะตองสามารถทําให
พรรคการเมืองเปน “สถาบันของชาติ” (National -Institution) ไดอยางแทจริง ดังนั้น
พรรคการเมืองจะตองทําหนาที่และมีความรับผิดชอบตอประชาชนและประเทศชาติ อยางนอย
7 ประการ คือ
4.1 หนาที่ในการใหค วามรูทางการเมือง (Political Education) แก
ประชาชน ตามแนวทางปรัชญา นโยบาย หลักการ และวิธีการของพรรคการเมือง ทําให
ประชาชนไดมีทางเลือกและแนวทางในอันที่จะเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ
อยางกวางขวาง
4.2 หน าที่ในการสรรหาสมาชิกพรรคการเมื องจากประชาชน(Political
เพื่อรวบรวมพลังประชาชนใหมาสนับสนุนแนวทางและนโยบายของพรรค
Recruitment)
การเมือง ซึ่งเชื่อวาจะเปนผลประโยชนของชาติ (Interest Group) ตาง ๆ ของประชาชน และ
ปจเจกชนที่มีความรู ความสามารถ และคุณธรรม
4.3 หนาที่ในการระดมสรรพกําลังทางการเมือง (Political Mobilization)
เพื่อรวบรวมพลังประชาชน ใหมาสนับสนุนแนวทางและนโยบายของพรรคการเมือ ง ซึ่ง
เชื่อวาจะเปนผลประโยชนของชาติ (National Interest)
4.4 หนาที่ประสานประโยชน ความตกลงกันทางการเมื อง (Political
Agreement) ระหวางกลุมผลประโยชน (Interest Group) และกลุมอิทธิพล (Pressure
Group) ตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน
4.5 หนาที่เปนศูนยกลางทางการเมือง (Political Centre) ของสมาชิก
พรรคการเมืองและประชาชนในการแสดงความคิดเห็น รองเรีย น เรีย กรอง รองทุกข
ชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริมตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
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4.6 หนาที่ฝายคาน (Opposition Function) ในกรณีที่เปนพรรคการเมือง
ที่มิได เข าร วมเปนรั ฐบาลและเปนพรรคฝายค าน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐมนตรีและ/หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อผลประโยชนของประชาชน
4.7 หนาที่ในการสรางผูนําทางการเมือง (Political Leader)
ใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําประเทศชาติไปสูความเจริญวัฒนาถาวรไดเปนอยางดี

5. ความสําคัญของพรรคการเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

พรรคการเมือง ถือเปนกลไกหลัก ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยมีบทบาทสําคัญ คือ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อไปใช
อํานาจบริหารหรือนิติบัญญัติแทนประชาชน และเปนผูเสนอทางเลือกใหกับประชาชนในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั่วไป

ประชาชน

เลือกตั้ง
เสนอ
ความ
ตองการ

ผูแทนราษฎร
พรรคการเมือง
ผูแทนราษฎร

ฝายบริหาร

ใชอํานาจบริหาร

ตรวจสอบและถวงดุลย
ฝายนิติบัญญัติ

ระบบราชการ

ออกกฎหมาย

บริหารงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
6. การจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ไดรับรองเสรีภ าพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง โดยบัญญัติไ ววา
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เพื่อสรางเจตนารมณทาง
การเมื องของประชาชน และเพื่ อดํ าเนิ นกิ จการในทางการเมื องใหเ ปนไปตามเจตนารมณ
นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ”
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 8 และ
มาตรา 9 ไดระบุวา ผูที่จ ะจัด ตั้ง พรรคการเมื องตอ งมี สัญ ชาติไ ทยโดยการเกิด มีอ ายุ ไม
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ต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเ ลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดย
ตอ งมี จํานวนตั้ งแต สิบ หา คนขึ้น ไป และต องมีก ารประชุ มเพื่อ กํา หนดนโยบาย ข อบั งคับ
พรรคการเมือง ตลอดจนตองมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ทั้งนี้ เมื่อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับคําขอจดแจงจัดตั้งพรรคการเมือง พรอมหลักฐานเอกสาร
ตาง ๆ แลว ใหพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอจัดตั้งและคณะกรรมการบริหารพรรควา
ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด และตรวจสอบว า
นโยบาย และขอบังคับพรรคตองไมกอใหเกิดความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติหรือศาสนา ไม
เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ ไมขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
รวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารวาถูกตองครบถว นหรือไม หากเห็ นวาถูกต อง ครบถวน
ใหนายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองและแจงเปนหนังสือใหผูขอจัดตั้งพรรค
การเมือ งทราบภายในสามสิ บวันนั บแตวั นที่ ไดรับ คํา ขอจัดตั้ง พรรคการเมือ ง โดยพรรค
การเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล
กรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลว หากเห็น วาคุณสมบัติหรื อจํานวนผูข อ
จัด ตั้ง พรรคการเมือ งหรื อนโยบายและขอบั งคับ พรรคการเมือ ง หรื อคุ ณสมบั ติข องคณะ
กรรมการบริ หารพรรคการเมือ งขัดตอ กฎหมาย หรื อชื่อพรรคการเมือ ง หรื อภาพพรรค
การเมือง ซ้ําหรือพองกับพรรคการเมืองอื่น ใหนายทะเบียนสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมื อง และแจ งเปน หนั งสือ พร อมเหตุผ ลใหผู ขอจัด ตั้งพรรคการเมื องทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดรับคําขอจัดตั้ง สําหรับกรณีที่เอกสารการขอจัดตั้ง
ไมครบถวนหรือบกพรอง ใหนายทะเบียนแจงใหผูขอจัดตั้งทราบเพื่อดําเนินการแกไข โดย
หากผูขอจัดตั้งไมดําเนินการแกไขใหถูกตองใหนายทะเบียนสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองนั้น ทั้งนี้ หากผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองไมเห็นดวยกับคําสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมื องของนายทะเบียน มีสิทธิยื่นคํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ ใหวินิจ ฉัยชี้ขาด
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
จากนายทะเบียน

7. บทบาทหนาที่ของพรรคการเมืองที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของพรรคการเมื อ งที่ มี ต อ ระบบ
การเมืองและความสําคัญของพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยขางต น
แลว เมื่อเปนพรรคการเมืองซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแลว พรรคการเมืองยังมี
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หนาที่ที่จ ะตอ งดําเนินการตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 และประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอยางนอย 19 กิจกรรม ดังตอไปนี้

ที่

รายละเอียดกิจกรรม

1. ใหมีสมาชิกและจัดตั้งสาขา
พรรคการเมื อ งต อ งดํ า เนิ น การให มี
สมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป อยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีอยูในแตละ
ภาคตามบัญ ชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่
นายทะเบียนกําหนด และมีส าขาพรรค
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
2. แจงการจัดตั้งสาขา
เมื่อมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขึ้น หัวหนาพรรคการเมืองตองแจงการ
จัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรค
การเมือง

3. จัดการประชุมใหญตามขอบังคับ
พรรค
จัดการประชุมใหญเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค เลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือการอื่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับพรรค

หวงเวลาที่
กําหนด

บทกําหนด
โทษ

ขอ
กฎหมาย

ภายใน 180
วั น นั บ แ ต
วั น ที่ น า ย
ทะเบี ยนรั บจด
แจ งการจั ด ตั้ ง
พ ร ร ค
การเมือง

มีเหตุตองเลิก
หรือยุบพรรค
การเมืองตาม
ม.65(5)

ม.29 และ
ม.65(5)

ภายใน 15 วั น
นั บ แ ต วั น ที่
จั ด ตั้ ง ส า ข า
พรรค

ปรับไมเกินหา
หมื่นบาทและ
ปรับอีกไมเกิน
วันละหารอย
ตลอดเวลาที่ยัง
มิไดปฏิบัติให
ถูกตอง

ม.30 และ
ม.76

-

ห า ก ไ ม ม.25, 26
ดํ า เนิ น การให และ
ถูก ตอ ง ถือเปน ม.65 (5)
เห ตุ ยุ บ พร ร ค
ตาม
ม.65(5)
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ที่

รายละเอียดกิจกรรม

หวงเวลาที่
กําหนด

4 แจงการเปลี่ยนแปลง

5 แจงจํานวนสมาชิกเพิ่ม - ลด
หั ว หน า พรรคการเมื อ งต อ งจั ด ทํ า
ทะเบียนสมาชิกให ตรงตามความเปนจริง
เก็ บรั กษาไว ณ ที่ ตั้งสํ านักงานใหญของ
พรรคการเมือง และแจ งจํ านวนสมาชิกที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมา
ตอนายทะเบียน
ถ าหัวหน าพรรคไมแ จงนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรค
แจงจํานวนสมาชิกฯ

ขอ
กฎหมาย

ปรั บ ไม เ กิ น ห า
หมื่ น บาทและ
ปรั บ อี ก ไม เ กิ น
วั น ล ะ ห า ร อ ย
บาทตลอดเวลา
ที่ยั งมิไ ดปฏิบั ติ
ใหถูกตอง
ปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท

ม.33 และ
ม.76

ภายในเดือน
มกราคม
ของทุกป

ปรับไมเกินหา
หมื่นบาท

ม.34 วรรค
สอง และ ม.
81

ภายใน
ระยะเวลาที่
นายทะเบียน
กําหนด

ปรับไมเกินหนึ่ง ม.34 วรรค
สาม และ ม.
แสนบาท
80

ภายใน 30 วัน
หั วหน าพรรคการเมื องต องแจ งการ นับแตวันที่ได
เปลี่ ยนแปลงนโยบายพรรค ข อ บั ง คั บ มีการ
พรรคหรื อ รายการอื่ น ตามที่ ก ฎหมาย เปลี่ยนแปลง
กํ า หนด โดยแจ ง เป น หนั ง สื อ ต อ นาย
ทะเบียน
ถ าหัวหน าพรรคการเมื องไม แจ งภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นายทะเบียนมี
อํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการ
เปลี่ยนแปลง

บทกําหนด
โทษ

ภายใน
ระยะเวลาที่
นายทะเบียน
กําหนด

6 จัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ภายในเดือน
หัวหนาพรรคการเมืองตองจัดทํา
มีนาคม
รายงานการดําเนินกิจการของพรรค
ของทุกป
การเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาให
ถูกตองตามความเปนจริง และแจงตอ

(1)ปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท
(2)มีเหตุตอง
เลิกหรือยุบ

ม.33 และ
ม.80

ม.35 และ
ม.80
ม.35 และ
65(5)
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รายละเอียดกิจกรรม

หวงเวลาที่
กําหนด

นายทะเบียนเวนแตพรรคการเมืองที่
จัดตั้งขึ้นไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้น
ปปฏิทิน

7 ยื่นบัญชีทรัพยสินฯ
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค
และกรรมการสาขาพรรค ตองยื่นบั ญชี
แสดงรายการทรั พ ย สิ นและหนี้สิ น ของ
ตน คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ
ภาวะตอนายทะเบียนพรรคการเมือง

8

9

บทกําหนด
โทษ

ขอ
กฎหมาย

พรรคการเมือง

ภายใน 30 วัน
นับแตวัน ที่เขา
ดํ ารงตํ าแหน ง
แ ล ะ พ น จ า ก
ตําแหนง

ปรับไมเกินหนึ่ง ม.42 และ
แสนบาทและ ม.84
ปรั บ อี ก ไม เ กิ น
วั น ล ะ ห า ร อ ย
บาทตลอดเวลา
ที่ยั งมิไ ดปฏิบั ติ
ใหถูกตอง

ส ง มติ พ รรคกรณี ใ ห ส มาชิ ก ที่ เ ป น
ส.ส.ออก
หัวหนาพรรคการเมืองตองสง รายงาน
ห รื อ เ อ ก ส า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ที่ พ ร ร ค
การเมือ งมีม ติใ หส มาชิกพรรคการเมือ ง
ซึ่งดํารงตําแหนง เปนสมาชิ กสภาผูแทน
ราษฎรออกจากการเป น สมาชิ ก พรรค
การเมืองตามขอบังคับพรรคการเมืองไป
ยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน

ภายใน 7 วัน
นับแตวันที่
พรรคการเมือง
มีมติ

ปรั บ ไม เ กิ น ห า ม.22 วรรค
หมื่ น บาทและ สี่ และ ม.76
ปรั บ อี ก ไม เ กิ น
วั น ล ะ ห า ร อ ย
บาทตลอดเวลา
ที่ยังไมไดปฏิบัติ
ใหถูกตอง

การจั ดทํ า บั ญ ชี ข องพรรคและสาขา
พรรค
คณะกรรมการบริ หารพรรคมี หน าที่
รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการบริ หารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่ นใดของพรรค

-

ปรับไมเกินหนึ่ง ม.37, 38
และ ม.83
แสนบาท
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หวงเวลาที่
กําหนด

บทกําหนด
โทษ

ขอ
กฎหมาย

การเมืองและสาขาพรรคการเมือง และตอง
จั ด ให มี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี ต าม ม.38 ให
ถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง สาขาพรรคให
ประธานสาขาพรรคจั ดให มีก ารทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคตาม ม.38 และจั ด ส ง
บัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวใน
บัญชีของพรรคการเมือง
10 การปดบัญชี
พรรคก า รเ มื อง แ ละ ส าข า พร ร ค ภายในวันที่
การเมืองตองปดบัญชีเปนประจําทุกปใน 31 ธันวาคม
ของทุกป
วันสิ้นปปฏิทิน

ปรับไมเกินหนึ่ง ม.39 และ
ม.83
แสนบาท

11 ประชุมใหญเพื่ออนุมัติงบการเงิน
หัวหนาพรรคตองนํางบการเงินที่ผูสอบ ภ า ย ใ น เ ดื อ น ปรั บ ไม เ กิ น ห า ม.40 วรรค
หมืน่ บาท
หนึ่ง และ ม.
บั ญชี รั บ อนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รอง เมษายน
81
แล ว เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องพรรค ของทุกป
การเมืองเพื่ออนุมั ติ โดยแจ งให สมาชิ ก
ทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ ที่ตั้ง
สํานักงานของพรรคการเมือ งและสาขา
พรรคการเมือง ไมนอยกวาสิบหาวัน
12

สงงบการเงิน
หัวหนาพรรคตอ งสง งบการเงิน ซึ่งที่ ภายใน 30 วัน
ประชุ มใหญอนุมัติ แล วตอ นายทะเบียน นั บแต วั นที่ ที่
พรอมสําเนาบัญชีตามมาตรา 38
ประชุมใหญ
อนุมัติ

ปรั บ ไม เ กิ น ห า ม.40
หมื่ น บาทและ วรรคสอง
ปรั บ อี ก ไม เ กิ น และ ม.76
วันละหารอย
บาทตลอดเวลา
ที่ยังไมได
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หวงเวลาที่
กําหนด

บทกําหนด
โทษ

ขอ
กฎหมาย

ปฏิบัติให
ถูกตอง
13 การจั ด ทํ า และส ง ประกาศการรั บ
บริจาค
พรรคการเมือ งตอ งออกหลั กฐานการ ภายใน 7 วัน
รั บ บริ จ าคให แ ก ผู บ ริ จ าคและจั ด ทํ า นับแตวนั ที่
ประกาศบัญชีรายชื่อผูบริจาคและจํานวน ประกาศ
เงิ น ที่ ไ ด รั บ บริ จ าคแต ล ะรายในรอบ
สั ป ดาห ที่ ผ า นมาให ถู ก ต อ งตามความ
เป น จริ ง ให แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ทํ า การ
แรกของสัปดาหถัดมาแลวปดประกาศไว
โดยเปดเผยในวันนั้น ณ ที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของพรรคการเมืองเปนเวลาไมนอย
กว า สิบ ห า วัน โดยทุ ก ครั้ ง ที่มี ก ารจั ด ทํ า
ประกาศดั ง กล า ว ให หั ว หน า พรรค
การเมืองจัดสงประกาศใหนายทะเบียน
14 การสงเขาบัญชีการรับบริจาค
หั วหน าพรรค กรรมการบริ หารพรรค
กรรมการสาขาพรรค หรือสมาชิกพรรคซึ่ง
ได รั บ การบริ จ าคต อ งนํ า ส ง เข า บั ญ ชี
แสดงรายรับ จากการบริ จาคตามมาตรา
48

ภายใน 7 วัน
นับแตวันที่
ไดรับการ
บริจาค

จําคุกไมเกินสาม
ป หรือปรับไม
นอยกวาสาม
เทาของจํานวน
เงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชน
อื่นใดที่ใหแก
พรรคการเมือง
หรือทั้งจําทั้ง
ปรับและใหศาล
สั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดหาป

ม.46, 86 และ
ประกาศคณะ
กรรม การการ
ลือกตั้ง เรื่อง
หลักเกณฑ
และวิธีการใน
การบริจาคแก
พรรค
การเมืองและ
รับบริจาคของ
พรรค
การเมือง

ปรับไมนอยกวา ม.48, 49
สองเทา แตไม และ ม.88
เกินสี่เทาของ
จํานวนเงิน
ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด
ที่ไดรับบริจาค

15 การสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคตอง ภายใน 7 วัน ปรับไมเกินหนึ่ง ม.50 วรรค
นําเงินที่พรรคการเมืองไดรับการบริจาค นับแตวันที่ได แสนบาท
สอง และ ม.
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ไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุ
ชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
การเมืองนั้นและแจงหมายเลขบัญชีเงิน
ฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุก
บัญชีพรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียน
16 การยื่นโครงการและแผนงาน
พรรคการเมื อ งที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การ
จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ
พั ฒ นา พร ร คก าร เ มื อ ง จ ะต อง ยื่ น
โครงการและแผนงานและขอรั บ การ
ส นั บ ส นุ น ค า ไ ป ร ษ ณี ยากรและค าสาธารณู ปโภคของพรรคต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อ ขอรับ การ
จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนในรอบป
ถัดไป

หวงเวลาที่
กําหนด

บทกําหนด
โทษ

ขอ
กฎหมาย

เปดบัญชี

87

ภายในเดือน หากไม
สิ ง หาคมของ ดําเนินการ
ภายใน
ทุกป
กําหนดให
พรรคการเมือง
นั้นหมดสิทธิ
ไดรับการ
จัดสรรเงิน
สนับสนุนจาก
กองทุน ในรอบ
ปถัดไป

ประกาศ
คณะกรรมการ
การ เลือกตั้ง
เรื่องกองทุน
เพื่อ การ
พัฒนาพรรค
การเมือง
ลงวั นที่ 17
พ.ย. 2541
ขอ 23

17 การรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
พรรคการเมื องที่ ไ ด รั บเงิ นสนั บสนุ น ภายในเดือน
จากกองทุ น ต อ งจั ด ทํ า รายงานการใช มี น าคมของป
จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ในรอบป ป ฏิ ทิ น ให ถัดไป
ถูกตอ งตามความเปน จริง
และยื่ น
ตอคณะ กรรมการการเลือกตั้ง

(1)ปรั บ ไม เ กิ น ม.62, 65(5)
และ ม.69
หนึ่งแสนบาท
(2)มีเหตุตองเลิก
หรื อยุ บพรรค
การเมื องตาม ม.
65(5)
(3)ผูซึ่งเคยดํารง
ตําแหนง
กรรมการบริหาร
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ที่

รายละเอียดกิจกรรม

หวงเวลาที่
กําหนด

บทกําหนด
โทษ

ขอ
กฎหมาย

ของพรรค
การเมืองที่ตอง
ยุบไปเพราะเหตุนี้
จะขอตั้งพรรค
การเมืองขึ้นใหม
หรือเปน
กรรมการบริหาร
ของพรรค
การเมืองหรือมี
สวนรวมในการขอ
จัดตั้งพรรค
การเมืองขึ้นใหม
อีก
18 ควบคุมคาใชจายเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง
ตองควบคุมพรรคการเมืองและผูสมัครรับ
เลือกตั้งไมใหใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เกิ นวงเงิ นที่ นายทะเบี ยนกํ าหนด โดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และตองจัดสรรเงินเปนคาใชจาย
เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ของผู ส มั ค รรั บ
เลือกตั้งของพรรคการเมือง
19 การส ง บั ญ ชี แ ละงบดุ ล ในกรณี ยุ บ
พรรค
พรรคการเมืองที่เลิกหรือยุบ (นอกจาก
กรณีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรค
อื่น) ตาม ม.65(3) ตองสงบัญชีและงบดุล
รวมทั้ ง เอกสารเกี่ ย วกั บ การเงิ น ของ

เมื่ อมี ประกาศ
พระราช
กฤษฎี กาให มี
การเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร

จําคุก ไมเกินหก ม.43, 44
เดื อ นหรื อ ปรั บ และ ม.85
ไม เ กิ น ห า แสน
บาทหรื อ ทั้ ง จํ า
ทั้งปรับ

ภายใน 15 วัน
นั บ แ ต วั น ที่
พรรคการเมือง
เลิกหรือยุบ

ปรั บ ไม เ กิ น ห า ม.68 วรรค
หมื่ นบาทและ หนึ่ง
ปรับอีกไมเกินวัน และ ม.76
ละห าร อยบาท
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ที่

รายละเอียดกิจกรรม
พรรคการเมืองใหนายทะเบียน

หวงเวลาที่
กําหนด

บทกําหนด
โทษ

ขอ
กฎหมาย

ตลอดเวลาที่ยัง
มิ ได ปฏิ บั ติ ให
ถูกตอง

8. การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา
65 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได กํ า หนดว า พรรคการเมื อ งย อ มเลิ ก หรื อ ยุ บ ด ว ยเหตุ ใ ด
เหตุหนึ่ง ประกอบดวย
(1) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(2) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(3) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น ซึ่งอาจเปนได 2
กรณี ไดแก การยุบพรรคเพื่อรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม หรือการยุบรวมเขาเปน
พรรคเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได
(4) กระทําการลมลาง หรือเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(5) กระทําการรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเป นสมาชิกหรือ
ดํา รงตํ า แหน ง ใด ๆ ในพรรคการเมื อ ง หรือ ยอมให ก ระทํ า การอย า งใดอย า งหนึ่ ง เพื่ อ
ประโยชน ของพรรคการเมือ งหรือ รับ เงิน ทรัพย สินหรื อประโยชนอื่ นใดจากบุค คลผูไมมี
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่เขาขายตองหามตามกฎหมาย
(6) เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
โดยมิไ ดจัดการประชุมใหญของพรรคการเมือ ง หรื อจัดการประชุมใหญไมเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง
(7) ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง ไมสามารถดําเนินการให มีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไปและมีสาขาพรรค
การเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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(8) ไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่
ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียน
ทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(9) ใชจายเงินที่ ไดรับ การสนับสนุน จากกองทุน เพื่อ การพัฒ นาพรรค
การเมือ ง ไมเ ปน ไปตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ และไมเ ปน ไปตามหลั กเกณฑ และวิ ธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
โดยเมื่อ มีเหตุ ตาม (1) (2) (3) (6) (7) (8) และ (9) ใหนายทะเบียนยื่น
คํารอ งตอ ศาลรั ฐธรรมนู ญภายในสิบ หา วัน นับ แตวัน ที่ความปรากฏตอ นายทะเบีย น และ
เมื่อศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาแลวเห็ นวามีเหตุดั งกลา วเกิด ขึ้นจริ ง ให มีคําสั่งใหยุ บพรรค
การเมืองนั้น สําหรับกรณีเหตุตาม (4) และ (5) ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุด เพื่อให
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ทั้งนี้ จากเหตุเลิกหรือยุบพรรคการเมืองดังที่กลาวขางตน ขอเท็จจริงระหวางป
2541 - ปจจุบัน นายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่นคํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญและไดมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองไปแลว จํานวน 67 พรรค โดยพรรคการเมืองสวนใหญถูกยุบเนื่องจาก
สาเหตุที่ไมสามารถหาสมาชิกหาพันคนและมีสาขาอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในหนึ่ง
รอ ยแปดสิบวันนั บแตวันที่นายทะเบีย นรับจดแจงจัดตั้งพรรค (จํานวน 31 พรรค) ส วน
สาเหตุอันดับรองลงมาคือ ใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ไมถูกตอง ไม
รายงานการใชจา ยเงิ นใหถูกต องตามความเป นจริง ภายในระยะเวลาที่ก ฎหมายกําหนด
และไมร ายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมือ งในรอบป ปฏิทิน ที่ผานมาให ถูกตอ ง
(จํานวน 21 พรรค)

9. ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองกับพรรคการเมืองไดอยางไร

เนื่อ งจากพรรคการเมือ งถือเปน องคก รหรื อสถาบั นที่ มีค วามสํา คัญ ยิ่งใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ประชาชนจะตองสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในการเสนอความคิดเห็น รว มดําเนินกิจการ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมือง
เพื่อใหพรรคการเมืองนั้นปฏิบั ติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณและนโยบายที่ประกาศไว
ตอ สาธารณชน ซึ่ง โดยทั่ ว ไปประชาชนสามารถเข า ไปมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งได
หลากหลายลักษณะและรูปแบบเนื้อหา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปดโอกาสของระบบการเมืองนั้น ๆ
ว า เห็ น ความสํ า คั ญ ในการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชนมากน อ ยเพี ย งใด

30

แตโดยเฉพาะกรณีการมีสวนรวมทางการเมืองกับพรรคการเมืองนั้น อาจจําแนกไดหลาย
ลักษณะ ไดแก
9.1 การมีสวนรวมในการใชสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขต และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองจะทําหนาที่ใ น
การสรรหาและคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งและกําหนดทางเลือก (นโยบาย) ใหกับประชาชน
9.2 การมี สวนรวมในการรั บทราบขอมูลขาวสารและรว มกิจกรรม
กับพรรค เชน การรับฟง ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ตาง ๆ การรับฟงการแถลงผลงาน
ของพรรคการเมือ ง การรวมในกิจกรรมการรณรงคการประชาสัมพั นธของพรรคการเมือง
รวมรับฟงการประชุม และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กับพรรคการเมือง
9.3 การมีสวนรวมเปนสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งบุ คคลที่สามารถเปน
สมาชิกพรรคการเมืองไดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
คือ ตองเปนผูมีสัญชาติ ไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และที่สําคัญยิ่ง คือ ตองมีความศรัทธา และ
เชื่อมั่นในอุดมการณและนโยบายของพรรคนั้น ๆ
9.4 การมีสวนรวมในการบริจาคเงินและทรัพยสินแกพรรคการเมือง
ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและหลักเกณฑวิธีการที่กําหนด เพื่อความโปรงใส
ตรวจสอบได โดยกําหนดให การบริ จาคตอ งกระทําโดยเปด เผยและต องประกาศรายชื่อ
ผูบริจาคพรอมจํานวนเงิน และหามมิใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยบริจาคใหแก
พรรคการเมือง เพื่อปองกันมิใหทุนตางชาติเขามามีอิทธิพลในระบบการเมืองไทย
9.5 การมีส วนรวมในการรวมจัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้เปนไปตาม
รัฐ ธรรมนู ญที่ ให เสรีภ าพแก บุคคลในการรวมกันจัดตั้งเปน พรรคการเมือง เพื่อสราง
เจตนารมณ ทางการเมือ งของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจ การในทางการเมืองให เป นไป
ตามเจตนารมณนั้น
9.6 การมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจการของ
พรรค ซึ่งในฐานะที่พรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมือง ที่มิไดเปนของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ
แตเปนองคกรสาธารณะที่ทุกคนสามารถเขามามี สว นร วมได โดยเฉพาะอย างยิ่งพรรค
การเมื อ งส ว นหนึ่ ง ได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรค
การเมือง ซึ่งไดรับการจัดสรรเงินจากรัฐ และเปนเงินภาษีอากรของประชาชน ดัง นั้น การ
ดํา เนิน กิจ การของพรรคการเมือ งจึงตอ งคํ านึ งถึง ความถูก ตอ ง โปรง ใส และเปนไปตาม
ระเบี ยบแบบแผนที่กําหนด และอาจถือเปนหนาที่ของสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปที่

31

จะตองมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจการของพรรค ไดแก การติดตาม
ตรวจสอบวาพรรคการเมืองไดดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายหรือขอเสนอที่ประกาศตอ
สาธารณชนหรือไม การติดตาม ตรวจสอบ และใหขอมูลแกหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
วาพรรคการเมืองมีการใชจายเงิ นกองทุน หรือเงินที่ไดรับบริจาคเปนไปตามวัตถุประสงค
อยางถูกตอง โปรง ใสหรือไม และบุคคลภายในพรรคมีพฤติการณทุจ ริต ประพฤติมิชอบ
หรื อ ไม หรื อ ติ ด ตาม ตรวจสอบว า พรรคการเมื อ งนั้ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เ ป น
ประชาธิปไตยหรือไมเพียงใด เปนตน

10. พรรคการเมืองควรมีบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนอยางไร

พรรคการเมืองถื อเปนสถาบันทางการเมืองที่เปนสาธารณะ ดังนั้นจึงมี
ความจํ าเปน อยางยิ่งที่จะต องมีบ ทบาทในการส งเสริ มการมีสว นรว มทางการเมืองของ
ประชาชน ทั้งการมีสวนรวมกับพรรคการเมืองนั้นเองและการมีสวนรวมทางการเมืองทั่วไป
โดยอาจจําแนกบทบาทดังกลาวออกไดอยางนอย 5 ประการ คือ
10.1 การเสริมสรางความรูและทัศนคติทางการเมือง แกสมาชิกและ
ประชาชนโดยควรถือเปนภารกิจหลัก และจัดใหมีกิจกรรมในการใหความรูทางการเมือง
อย างตอ เนื่อ งในทุก พื้น ที่และทุก โอกาส มิใ ชเนน เฉพาะการโฆษณาหาเสีย งในช วงการ
เลือกตั้ง
10.2 การรั บ และสรรหาบุ คคลเขา เป น สมาชิ กพรรค โดยพรรค
การเมื อ งควรให ค วามสํ า คั ญ และแสวงหาการสนั บ สนุ น จากประชาชนในทุ ก รู ป แบบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับ บุค คลเข าเปน สมาชิ กพรรค จะตอ งไมคํา นึงถึง เชิงปริมาณ
เพี ยงอยา งเดี ยว กลา วคือ นอกจากจะตอ งมีมาตรการในการตรวจสอบคุ ณสมบัติ และ
ลักษณะตองหามตามกฎหมายแลว ควรเนนความสมัครใจ และความเชื่อมั่นศรัทธาใน
อุดมการณของพรรค ทั้งนี้ เพื่อใหไดสมาชิกที่มีคุณภาพและเพื่อขยายฐานการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึงในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น
10.3 การขยายการจัดตั้งสาขาพรรค โดยพรรคการเมืองควรขยายการ
จัดตั้งสาขาพรรคตามขีดความสามารถ และความพรอมของพรรคและสาขาพรรค เพื่อใหได
สาขาพรรคที่มีคุณภาพ ทํ าหนาที่เ ปนสื่อ กลางในการประสานระหว างพรรคการเมือ งกั บ
สมาชิกพรรคในแต ละพื้น ที่ และสามารถกระตุ นการมีส วนร วมของประชาชนไดอย างมี
ประสิทธิภาพ และควรกระจายอํานาจการบริหารจัดการ รวมถึงการสนับสนุนตาง ๆ ใหกับ
สาขาพรรค เพื่อใหสาขาพรรคมีความเขมแข็ง
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10.4 การเสนอทางเลือกใหกับประชาชน โดยพรรคการเมืองควรปรับ
บทบาทและใหความสําคัญกับการแกไขปญหาและความเดือดรอนของประชาชน โดยควร
นําเสนอนโยบายและมาตรการในการดําเนิ นกิจการหรือ การแกไขปญหาสําคัญ ๆ ตาง ๆ
อยา งชัดเจนเปน รูปธรรม เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสในการเลือกพรรคการเมืองที่นําเสนอ
นโยบายที่ตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุด
10.5 การสรางและพัฒ นาผูนํา ทางการเมือง โดยพรรคการเมือ งควร
เนน การส งเสริ มและพัฒ นาความรู ความสามารถ วิสัย ทัศ น คุณ ธรรมและจริยธรรมแก
บุคลากรภายในพรรค เพื่อพั ฒนาใหเป นผู นําทางการเมื อง และคัดเลือกบุ คคลที่ มีความ
เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองตาง ๆ
10.6 การจั ดระบบบริหารงานภายในที่มีประสิ ทธิภาพและโปรง ใส
ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหทุกฝายทั้งภายในพรรคการเมืองเอง รวมตลอดถึงสมาชิกและประชาชน
ทั่วไป สามารถที่จะตรวจสอบการดําเนินกิจการตางๆ ในทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดความรูสึกวา
พรรคการเมืองนั้นมิไดดําเนินการเพียงเพื่อประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด หากเพื่อ
ผลประโยชนของสมาชิกและประชาชน

11. ขอมูลพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2547
จํานวน 39 พรรคการเมือง
ที่

ชื่อพรรคการเมือง

วันที่จัดตั้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ไทยรักไทย
ประชาธิปตย
ชาติไทย
ความหวังใหม
ประชากรไทย
กิจสังคม
พลังธรรม
ชาติประชาธิปไตย
มหาชน
พลังประชาชน
คนขอปลดหนี้

24 กค.2541
11 มิย.2525
8 กค.2525
7 พค.2545
26 กค.2525
20 สค.2525
9 มิย.2531
15 สค.2540
10 กพ.2541
9 พย.2541
9 ธค.2541

จํานวน จํานวน
ส.ส.
สมาชิก
320 14,770,425
111
3,869,176
23
2,341,268
1
6,358
199,419
103,270
87,866
58,632
703,231
7,699
535,989

จํานวน
สาขา
10
196
17
7
9
8
4
317
32
12
221
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ที่

ชื่อพรรคการเมือง

วันที่จัดตั้ง

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

กสิกรไทย
กฤษไทยมั่นคง
ชีวิตที่ดีกวา
ไทยชวยไทย
สยาม
เพื่อฟาดิน
เผาไท
รักษถิ่นไทย
แผนดินไทย
มวลชน
เกษตรไทย
ธัมมาธิปไตย
ธรรมชาติไทย
ตนตระกูลไทย
พัฒนาชาติไทย
เกษตรกรไทย
เสรี
รักษแผนดินไทย
พลังเกษตรกร
ประชาธรรม
ประชาชนไทย
รูแจงเห็นจริง
ทางเลือกที่สาม
แรงงาน
พัฒนาสังคมไทย
ชาติพัฒนา
รวมไทย
ชาติประชาชน

10 กพ.2542
30 กย.2542
6 ตค.2542
8 ตค.2542
22 พย.2542
5 เมย.2543
21 สค.2543
22 กพ.2545
7 เมย.2545
16 เมย.2545
16 กย.2545
13 สค.2546
26 สค.2546
15 ตค.2546
29 ธค.2546
14 มค.2547
13 กพ.2547
17 มีค.2547
12 เมย.2547
8 กค.2547
8 กค.2547
10 กย.2547
15 กย.2547
4 ตค.2547
5 ตค.2547
12 พย.2547
29 เมย.2547
13 สค.2546

จํานวน
ส.ส.
-

จํานวน
สมาชิก
12,178
9,462
13,801
122,566
9,729
21,544
15,588
6,540
5,586
9,896
5,924
8,969
15
20,849
25
23
15
20
18
15
30
18
20
21
15
15
15
26

จํานวน
สาขา
19
7
23
26
7
9
20
7
50
4
11
4
5
5
5
4
4
2
-
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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
สนิท จรอนันต 1

ความนํา
พรรคการเมือง (political party) เปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญยิ่ง
และขาดเสียมิไดในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบรัฐสภา
ทั้งนี้
เนื่องมาจากปรัชญาทางรัฐศาสตรที่วา
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการเปด
โอกาสใหบุคคลจํานวนมากที่สุด (majority) เขามามีอิทธิพลเหนือรัฐบาลหรือจัดตั้งรัฐบาล
และเปดโอกาสใหมีการตอสูแขงขันทางการเมือง เพื่อเลือกเฟนกลุมหรือคณะบุคคลที่จะ
เขามาเปนรัฐบาล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองมี
กลุมของบุคคลที่รวมตัวกันขึ้น เนื่องจากความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
แนวทางกวางๆ คลายคลึงกันมารวมกัน และมีการตอสูแขงขันทางการเมืองโดยวิถีทาง
แหงระบอบประชาธิปไตย เพื่อตอรองผลประโยชนตาง ๆ ใหเกิดแกประชาชนสวนใหญ
มากที่สุดเทาที่จะกระทําได และขณะเดียวกันก็พยายามสรางอิทธิพลในการเปนรัฐบาล
เพื่ออํานวยการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคการเมืองของตน กลุมบุคคลดังกลาว
ก็คือ พรรคการเมือง นั่นเอง 2

1

ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ (เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 10ชช.) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Robert Michels, Political parties: A sociological study of the oligarchical Tendencies of modern
democracy 2 nd ed. ( New York: The Free Press, 1968), pp. 20-25.

2
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ยิ่งกวานั้น พรรคการเมืองยังเปนเครื่องประกันเสรีภาพ (liberty) และความ
เสมอภาค (equality) ของประชาชน มิใหผูมีอํานาจทางการเมืองดําเนินการปกครองแบบ
เผด็จการ รวมทั้งรัฐประหารหรือการปฏิวัติ ที่มุงจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอันมิใชวิถีทางแหง
ระบอบประชาธิ ปไตย จึงกล าวไดวา พรรคการเมือ งเปน ทั้ง สัญ ลัก ษณ (symbol) ของ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และเปนเครื่องชวยใหการเมืองพัฒนาไปตามแนวทาง
ของอุดมการณประชาธิปไตยมากขึ้น 3
บทบาทหนาที่สําคัญของพรรคการเมืองก็คือ 4 เปนองคกรในการรวมมวล
ผลประโยชนของประชาชนในชาติเขาดวยกัน
เพื่อนํามาจัดทําเปนนโยบายของชาติและ
การปฏิบัติตามนโยบายเหลานั้น โดยแสดงออกในรูปของการกําหนดนโยบายทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกว างๆ วา หากตนไดเ ปนรัฐบาลแลวจะดําเนินการไป
แนวทางใด จึงจะเกิ ดประโยชนแกประชาชนมากที่สุด อีกนัยหนึ่ ง พรรคการเมืองเปน
ศูนยรวมสําคัญของแนวความคิด ในการแบงทรัพยากรใหแกคนในชาติ และกระบวนการ
จัดสรรทรัพยากรดังกลาวนั้น รวมทั้งเปนตัวกลางเชื่อมประสานกลุมประชาชน หรือกลุม
ผลประโยชนต างๆ ใหเกิดความเขาใจและประสานการทํางานในสังคมรวมกัน นอกจากนี้
พรรคการเมืองยังเปนผูก ลั่นกรองและเลือกสรรบุคลากรทางการเมืองมาเปนผูนําในดาน
ตางๆ เช น เปน กรรมการบริหารกลางหรือสาขาพรรค การคัดเลือกผู สมัครรับเลือกตั้งใน
ระดั บตางๆ ถาบุ คลากรของพรรคไดรับเลือกตั้งก็อาจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
ตนเปนประธานหรือกรรมาธิก ารสามั ญ ถ าไดจัดตั้ง รัฐบาลก็เลือกบุคลากรของตนเปน
รัฐมนตรี หรือเปนขาราชการการเมืองในตําแหนงตาง ๆ เปนตน ยิ่งกวานั้นพรรคการเมือง
ยังเปน องคกรสําคัญ ในการใหการศึกษาเรี ยนรูทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออม และ
ระดมมวลชนเข า สู ก ระบวนการทางเมื อ งของประเทศ ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ใน
กระบวนการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปนชองทางของประชาชนใน
การแสดงออก อันจะชวยผอนคลายความตึงเครียดทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ได

3

ปรีชา หงษไกรเลิศ, การพัฒนาระบบการเมืองเพื่ อสรางเสถี ยรภาพทางการเมื องในระบอบประชาธิปไตย
(เอกสารวิ จั ยส ว นบุ ค คลหลั ก สู ตรการป องกั นราชอาณาจั ก รภาครั ฐ ร วมเอกชน รุ น ที่ 2 วิ ท ยาลั ยป อ งกั น
ราชอาณาจักร, 2533), หนา 8.
4
พรศักดิ์ ผองแผว, รายงานผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหการเงินสนับสนุนพรรค
การเมือง เสนอตอสภาวิจัยแหงชาติ 2538, หนา 19-22; วิสุทธิ์ โพธิแทน, การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2544), หนา 5.
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พรรคการเมืองยังมีบทบาทในการพัฒนาทางการเมือง กลาวคือ การทําให
ไดรับประโยชนจากการกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองมากที่สุดเทาที่จะมากได ไมวา
จะเปนพรรคการเมืองที่มีเ สียงขางมาก (พรรครัฐบาล) หรือพรรคที่มีเสียงขางนอย (พรรค
ฝายคา น) ทั้ง นี้ เนื่องจากพรรคการเมืองที่เ ปน รัฐ บาลก็ยอมที่จ ะบริหารประเทศไปตาม
แนวทางนโยบายตา งๆ ตามที่ ไดแถลงไวกับรัฐสภา และทํานองเดียวกันพรรคการเมื องที่
เปนฝายคานก็ยอมที่จะมุงปกปองรักษาผลประโยชนของประชาชน โดยพยายามชี้จุดออน
ของนโยบายของรัฐบาล เพื่อที่ จะใหรัฐ บาลแกไ ขขอบกพร องนั้นๆ โดยวิธีการในระบอบ
ประชาธิปไตย อาทิ การเสนอกระทู การเปดอภิปรายไมไววางใจ การอนุมัติหรือไมอนุมัติ
รางกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วาดวย
พรรคการเมือง
ดว ยตระหนักถึง ความสําคัญของพรรคการเมืองดังกลาว รัฐ ธรรมนูญฉบั บ
ปจจุบัน จึงไดบัญญัติหลักประกันเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งพรรคการเมืองวา บุคคลยอม
มีเสรีภาพในการรวมกั นจั ดตั้ งเปน พรรคการเมืองเพื่อ สรางเจตนารมณท างการเมื องของ
ประชาชน และเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวใ น
รัฐธรรมนูญนี้ การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการและขอบังคับของพรรคการเมืองตอง
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 5 โดยไดวางหลักการสําคัญเกี่ยวกับพรรคการเมืองไวดังนี้
1. หลักเสถียรภาพของรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหลักการนี้
ปรากฏอยูในบทบัญญัติ มาตรา 99 มาตรา 100 มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 118 และ
มาตรา 313 กลาวคือ มาตรา 99 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให
ผูมีสิท ธิเลือกตั้งมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัค รรับ เลือ กตั้ง ที่พรรค
การเมืองจัดทําขึ้น โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขต
ประเทศเปน เขตเลือกตั้งบัญชีรายชื่อรับเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ง ใหพรรคการเมืองจั ดทําขึ้ น
พรรคการเมืองละหนึ่ งบัญ ชี ไม เกิ นบั ญชีละหนึ่ งรอ ยคน และใหยื่นตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกอนวันที่เปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
รายชื่ อของบุค คลในบัญ ชีรายชื่ อจะต อง (1) ประกอบดวยรายชื่ อผูส มัครรั บเลือ กตั้ งจาก
5

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 47.
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ภูมิ ภาคตางๆ อย างเป นธรรม (2) ไม ซ้ํากับ รายชื่ อในบั ญชี ที่พรรคการเมื องอื่น จัด ทําขึ้น
และไมซ้ํากั บรายชื่ อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา 102 และ(3)
จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข มาตรา 100 บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได
คะแนนเสียงนอยกวารอยละหาของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศใหถือวาไมมีผูใดใน
บัญ ชี นั้ น ได รั บ เลือ กตั้ ง และมิ ใ หนํ า คะแนนเสี ยงดั งกลาวมารวมคํ านวณเพื่ อหาสั ดส วน
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง
มาตรา 107(4) ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตอง
เป นสมาชิ กพรรคการเมื องใดพรรคการเมืองหนึ่ งแตเพี ยงพรรคเดี ยว นับถึ งวั นสมัครรั บ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน มาตรา 118(8) บัญญัติวา สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรคนใดลาออกจากพรรคการเมืองที่ ตนเปนสมาชิก ก็ต องพนจากการเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร เชนเดียวกับที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2517
เพื่อสรางวินัยใหกับพรรค โดยเฉพาะสมาชิกพรรคการเมืองที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ลาออกจากพรรคไม ไ ด ถ าลาออกตอ งพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดว ย
นอกจากลาออกจากพรรคและตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ถาหากวา
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัด มีมติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของที่ประชุม
รวมกั นของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมื องและสมาชิกสภาผู แทนราษฎรที่สังกั ด
พรรคการเมืองนั้น ให พนจากการเปนสมาชิ กพรรคการเมืองที่ ตนเปนสมาชิ ก รั ฐธรรมนู ญ
ฉบับนี้ได สรางการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร โดยบัญชีรายชื่อขึ้น จํานวน 100 คน
เรียกวา “Party list” ปารตี้ลิสตนี้ความจริงแลว คือ การเลือกพรรคการเมือง ทั้งนี้จะมีบัตร
ลงคะแนน 2 ใบ
ใบที่หนึ่ง เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งไดคนเดียว ชอบ
นาย
ก
นาย
ข
นาย
ค
เลือกไดคนเดียว
ใบที่ส อง ชอบพรรคไหน พรรคไหนที่ดีที่สุดอยากให บริ หารบานเมือง ก็
เลือกพรรคนั้น
ระบบบัญชีรายชื่อพรรคหรือระบบปารตี้ลิสต พรรคจะเปนหลัก คนที่อยูใน
บัญชีรายชื่อ 100 คน เปนเครื่ องประกอบการพิจารณา พรรคนี้สงคนหนาตาเป นอยางไร
จะเห็นไดวา ระบบบัญชี รายชื่อ หรือระบบปารตี้ลิ สต เปนระบบที่สนับสนุนพรรคการเมือง
โดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญๆ พรรคการเมืองที่สําคัญ ที่มีโอกาสจะเปนแกนในการจัดตั้ง
รั ฐบาล ถ าหากว าพรรคการเมื องที่ เสนอปาร ตี้ ลิ สต ไ ม ดี เราก็ ไม เลื อก ถ าเราชอบพรรค
การเมื องไหน เราอยากให หัวหนาพรรคการเมื องนั้นเป นนายกรัฐมนตรี เราก็เลื อกพรรค
การเมืองนั้น เพราะฉะนั้น รัฐธรรมนูญนี้ก็สรางระบบพรรคการเมืองขึ้ นมาโดยการเลือกตั้ง
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ดวยการใหความสําคัญกับพรรคการเมือง พรรคที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของคนมา
ใชสิทธิเลือกตั้ งทั่วประเทศ บั ญชี รายชื่ อนั้นจะไมไดสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรในพรรคเลย
ตัวอยาง คนมาใชสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจํานวน 10 ลานคน พรรคใดก็ตามไดคะแนนเสียง
ต่ํากวา 5% ของ 10 ลานคน คือ ต่ํากวา 500,000 คน จะไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเลยแมแตคนเดี ยว มาตรการนี้เกิดขึ้ นเพื่ อปองกันพรรคเล็กพรรคนอยไมใ ห
เขาไปในสภามากมาย จนทําใหสภาผูแทนราษฎรประกอบไปดวยพรรคการเมืองเล็กนอยจน
ทําใหการจัดตั้งรัฐบาลยาก รัฐบาลผสมไมมีเสถียรภาพทางการเมือง
การสงสมาชิกรับสมัครการเลือกตั้ง มาตรา 108 กําหนดใหพรรคการเมือง
ที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ใดจะสงไดคนเดียว ในเขตเลือกตั้งนั้น
มาตรา 118 กําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพน
จากการเปนสมาชิก ของพรรคการเมืองที่ตนเปน สมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถื อวาสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออก หรือพรรคการเมืองมีมติเวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติคัดคาน
วามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว
มิไดมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แตถ าศาลรัฐ ธรรมนู ญวิ นิจ ฉัยว ามติดังกล าวมีลั กษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(2) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสั่ง ยุบ พรรคการเมื องที่ส มาชิกสภาผู แทนราษฎรผู นั้นเปนสมาชิ ก และไม อาจเข าเปน
สมาชิ กของพรรคการเมือ งอื่น ไดภายในหกสิบ วันนั บแตวั นที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมีคําสั่ ง ใน
กรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้ นสุด สมาชิกภาพนับแตวัน ที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่ง ในกรณีเ ชนนี้ ให
ถือวาสิ้นสุดสมาชิกสภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวัน
มาตรา 313 (1) บั ญญัติวา ญั ตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองมาจาก
คณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิ กทั้ง หมดเทาที่มี อยู ของสภาผู แทนราษฎร หรื อจากสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรและ
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สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เทาที่มี อยูของ
ทั้งสองสภา สมาชิก สภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดังกลาวได เมื่อพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได
2. หลั ก เสรี ภ าพในการรวมตั ว กั น เป น พรรคการเมื อ ง หลั ก การนี้
ปรากฏอยูในบทบั ญญัติ มาตรา 328 ที่กําหนดไววา การจัดตั้ งพรรคการเมือ งทํ าไดโดย
บุคคลตั้งแต 15 คนขึ้นไป และการจัดตั้งนั้นไมตองจดทะเบียน ใหมีการจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเทานั้น “การจดแจงการจั ดตั้ ง” ตางจาก “การจดทะเบี ยน” การจดทะเบี ยนตองมี
คุณสมบัติ เงื่ อนไขตามที่ กฎหมายกํ าหนดครบถวนแล วจึ งจดทะเบี ยน แต การจดแจ งการ
จัดตั้งเพียง 15 คน ก็ทําได นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังไดกําหนดไวอีกวา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองจะกําหนดเงื่อนไขบังคับใหเลิกพรรคการเมือง เพราะ
เหตุวาพรรคการเมืองนั้นไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือวาเพราะเหตุที่พรรคการเมืองนั้น
ไมมีสมาชิ กคนใดคนหนึ่งไดรับเลื อกตั้ งเลย มาเป นเหตุใ หต องเลิกหรื อยุบพรรคการเมื อง
อยางในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ไมได ตรงนี้เปนประเด็นสําคัญที่รัฐธรรมนูญเปดเสรีภาพใน
การตั้งพรรคการเมืองไดงายขึ้น
พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนู ญนั้น จะตองมีการบริหารพรรค
การเมื อ ง และการดํ า เนิ น กิ จ กรรมพรรคการเมื อ งสอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ใ นระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งหลักเกณฑนี้ปรากฏอยูใน มาตรา 47 วา การจัดองคกรภายใน การดําเนิน
กิจการและข อบั งคั บของพรรคการเมือ ง จะต องสอดคล องกับหลัก การพื้ นฐานของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพราะฉะนั้น พรรค
การเมือ งจะเป น พรรคการเมื อง ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ไ ม ย อมรับ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมได เชนกรณีของพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย ก็คงจะไมเปนที่ยอมรับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
การบริห าร การจัดการ และขอบังคับของพรรคการเมื องก็ตองสอดคลอ ง
กับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยดวย การกําหนดขอบังคับพรรคก็ดี การ
กําหนดวิธีการดําเนินการก็ดี ใหขัดกับหลักการพื้นฐาน เชน ไมใหสมาชิกพรรคมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของพรรคเลยในการประชุมใหญพรรคทําไมได หรือวาใหหัวหนาพรรคสามารถ
ที่จะกลับมติของกรรมการบริหารพรรคได อยางนี้ก็คงจะขัดกับหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญจึงวางกลไกไววา ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองนั้น หรือวากรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองนั้น มี
จํานวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง เห็นวามติ
หรื อ ข อ บั ง คั บ ในเรื่ อ งใดของพรรคการเมื อ งขั ด ต อ สถานะในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี ขัดหรือแย งกับหลักการพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็ดี มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ได ถ า หากว า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย แล ว เห็ น ว า มติ ห รื อ
ข
อ
บั
ง
คั
บ
นั้
น
ขัดตอหลักการพื้นฐานในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มติหรือขอ บังคับนั้นก็เ ปนอันใชบัง คับไมได และยั งใหสิทธิสมาชิกพรรค
การเมืองที่ถูกขับโดยมติของกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 3 ใน 4
สามารถอุทธรณไปยังศาลรัฐธรรมนูญวา มติที่วานั้นขัดตอหลักการพื้นฐานในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย หรือขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ได รัฐธรรมนูญไมไดตองการสรางเพียงวินัยพรรค เพื่อใหเกิดเสถีย รภาพของรัฐบาลเทานั้น
แตตองการคุมครองสมาชิกพรรคจากการบริหารที่ไมเปนประชาธิปไตยของพรรคการเมื อง
หรือหั วหนาพรรคการเมืองดวย เพราะฉะนั้ นเสถี ยรภาพและวินัย ก็จะตอ งได สมดุลกั บ
หลักการประชาธิปไตยที่คุมครองสมาชิกพรรค
3. หลักการบริหารงานของพรรคการเมืองที่จะตองเปนประชาธิปไตย
การที่จะทําใหพรรคการเมืองเขมแข็ง จะตองใหมีการสนับสนุนพรรคการเมืองทั้งทาง
การเงินและการหาเสียงเลือกตั้ง สําหรับการสนับสนุนทางการเงิน รัฐธรรมนูญกําหนด
เอาไวในมาตรา 328(5) วา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จะตองมี
สาระสําคัญในการสนับสนุนทางการเงิน หรือประโยชน อยางอื่นแกพรรคการเมื องโดยรัฐ
นอกจากนั้นในการหาเสี ยงเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญยังกําหนดไวในมาตรา 113 ดวยวา ใหรั ฐ
สนั บสนุนการเลือกตั้งสมาชิ ก สภาผูแทนราษฎร โดยพิม พและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับ
เลือกตั้ง จัดสถานีออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนใหกับพรรคการเมือง
และสนับสนุนกิจการอื่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
การที่รัฐธรรมนู ญบั งคั บใหรัฐใหการสนับสนุนทางการเงินก็ ดี หรือในการ
เลือกตั้ง เชน การจัดเวลาในการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน ฯลฯ ก็เพื่อใหพรรคการเมือง
และสมาชิ ก พรรคการเมื อง ไม ต องไปพึ่ งนายทุ นและนั กธุ รกิ จ ซึ่ งจะทํ าให นายทุ นและ
นักธุรกิ จนั้ นสามารถขอประโยชนตอบแทนแลกเปลี่ยนได เมื่อ พรรคการเมื องนั้ นเข ามามี
อํา นาจ ทั้งนี้ เพื่ อที่ จะให พรรคการเมื องเป นผู สรางเจตนารมณรว มกั นของปวงชนในการ
บริหารประเทศใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพได รัฐจะตองชวยเหลือในการนี้
การกําหนดใหรัฐตองใหการสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาสาขาพรรค
การเมือง ก็เนื่อ งมาจากในอดีตพรรคการเมืองไทยไมคอยมีสาขาพรรค เพราะการตั้ง

41

สาขาพรรคมี ค า ใชจ ายมาก และเมื่อ ตั้ง ขึ้นแลว บางครั้ งก็ ไมมีการดํา เนินการจริ งจัง
รั ฐ ธรรมนู ญ ประสงค ที่ จ ะให พ รรคการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยเปลี่ ย นเป น พรรค
การเมือ ง ซึ่ง เปน พรรคมวลชนอย างแท จริง จึงกําหนดให มีก ารสนับ สนุ นการจั ดตั้งและ
พัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐไวในมาตรา 328 (4)
4. หลักการบริหารพรรคการเมืองจะตองโปรง ใสและตรวจสอบได
กลาวคือ พรรคการเมือ งจะต องเป นพรรคการเมื องที่โ ปร งใส การดําเนิ นงานของพรรค
การเมืองสาธารณชนต องทราบและตรวจสอบได ซึ่ง หลั กการนี้บั ญญัติไ วในรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 328 ดังนี้
4.1 การสนับสนุนทางการเงิน หรือประโยชนอยางอื่นแกพรรคการเมือง
โดยรัฐ การจํากัดวงเงินคาใชจายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการควบคุมการ
รับบริจาคของพรรคการเมือง
4.2 การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมทั้งการ
ตรวจสอบและการเปดเผยที่มาของรายได และการใชจายของพรรคการเมือง
4.3 การจั ดทํา บัญชีแสดงรายรับและรายจ ายของพรรคการเมือง และ
บัญชีแ สดงทรัพยสินและหนี้สิ นของพรรคการเมือ ง ตอ งแสดงโดยเปด เผยซึ่งที่มาของ
รายได แ ละการใช จ า ยประจํ า ป ข องพรรคการเมื อ งในทุ ก รอบป ป ฏิ ทิ น เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
เมื่อรัฐใหเงินหรือ ความสนับสนุนอื่นแกพรรคการเมือง ก็เปนการลดภาระ
คาใช จา ยสว นหนึ่ง ของพรรคการเมื องไป และเปนการตัดความสัมพันธในระดับหนึ่ง ใน
ระหวางพรรคการเมืองกับนักธุรกิจ แตพรรคการเมืองจะตองเปดเผยผูบริจาค จํานวนเงินที่
บริจาค ที่มาของรายได ที่มาของคาใชจาย ตลอดจนกิจกรรมทั้งหลายใหสาธารณชนทราบ
และเพื่อประโยชนในการตรวจสอบของสื่อมวลชนและสาธารณชน
บทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทยดังกลา วขางตน เปน
ที่ม าของหลั ก การสํา คัญ ของพระราชบัญ ญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือ ง
พุทธศักราช 2541 6
หลักการสําคัญของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
6

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2541 และมีผลบังคับใชตงั้ แตวันที่ 10
มิถุนายน 2541 เปนตนมา ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ได
บัญญัติหลักการสําคัญอันเปนการตอกย้ําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในเรื่องพรรคการเมือง
ไวดังนี้ 7
1. นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดกําหนดใหประธานกรรมการการ
เลือ กตั้งเปนนายทะเบีย นพรรคการเมือง สํา นัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป และงานธุรการของนายทะเบียนพรรคการเมือง
(มาตรา 6) ซึ่ ง แตกต า งจากพระราชบั ญ ญั ติ พ รรคการเมื อ ง พ.ศ. 2524 ที่ กํ า หนดให
ปลั ดกระทรวงมหาดไทยเปน นายทะเบีย นพรรคการเมือง ทํา หน าที่ รับ ผิดชอบในการ
จดทะเบีย นควบคุ มและการดํ าเนินงานของพรรคการเมือง มีอํ านาจเรียกบุค ลากรที่
เกี่ยวของมาให คํา ชี้แจง หรื อใหส งเอกสารมาเพื่อ ประกอบการพิจ ารณาหรื อตรวจสอบ
(มาตรา 7) และมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 74 วา ผูใดไมปฏิ บัติตามคํ าสั่งของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งสั่งตามมาตรา 7 ตองระวางโทษไมเกินหาพันบาท
2. การจัดตั้งพรรคการเมือง ไดกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของผูที่จะ
รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองมีจํานวนตั้งแตสิบหาคนขึ้นไป ซึ่งเปนหลักการที่ใหเสรีภาพ
ในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหกระทําไดงายขึ้น (มาตรา 8) กําหนดใหมีการจัดประชุมเพื่อ
กําหนดนโยบายพรรคการเมือง ขอบั งคับ พรรคการเมือง และเลือกตั้ง คณะกรรมการ
บริ หารพรรคการเมือ ง ตามหลัก เกณฑ และวิธีการที่ คณะกรรมการการเลือ กตั้ งกําหนด
(มาตรา 9) นโยบายและขอบังคับพรรคการเมืองจะตองไมเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
และไมขัด ตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอ ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข (มาตรา 10)
ขอ บัง คับ พรรคการเมือ งอย างนอ ยตอ งมี (1) ชื่อพรรคการเมือ ง (2) ภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมือง (3) ที่ตั้งสํานัก งานใหญพรรคการเมือง (4) การเลือกตั้ง การดํารง
ตําแหนง การสิ้ นสุ ดและการออกจากตํ าแหน งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือ ง
และอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมือง (5) แผนและกําหนดเวลาใน
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง อํานาจหนาที่ของสาขาพรรคการเมื อง การเลื อกตั้ง การ
ดํารงตําแหน ง การสิ้น สุด และการออกจากตํา แหนง ของกรรมการสาขาพรรคการเมือ ง
และอํ า นาจหน า ที่ ข องกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง (6) การประชุ ม ใหญ ข องพรรค
การเมืองและการประชุมของสาขาพรรคการเมือง (7) สิทธิและหนาที่ของสมาชิก (8) ความ
รับผิดชอบของพรรคการเมือ งตอสมาชิก (9) การรั บเขาเป นสมาชิก และการให ออกจาก
7
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การเปนสมาชิก (10) วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก (11) หลักเกณฑและวิธีการเลือก
สมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบ
แบงเขตเลื อกตั้ง (12) การบริหารการเงินและทรัพย สิน และการจัดทําบัญ ชีของพรรค
การเมื องและสาขาพรรคการเมื อ ง (13) การให ค วามรู ท างการเมื อ งแก ส มาชิ ก และ
ประชาชนทั่วไป และ (14) การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง (มาตรา 11)
องคประกอบคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา 12) การยื่นคําขอจัดตั้งพรรค
การเมืองและรายการในคําขอใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด (มาตรา 13) การ
ตรวจสอบคําขอจัด ตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียนพรรคการเมือง การรับจดแจง และ
การไมรับจดแจง (มาตรา 14) การแจงใหแกไขเอกสารขอจัดตั้งพรรคการเมื อง (มาตรา
15) การดําเนินการในกรณีที่ชื่อหรือเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ําหรือพองหรือคลายคลึง
กับพรรคอื่น (มาตรา 16) การยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดกรณีไมเห็น
ดวยกับคําสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียน (มาตรา 17) การจด
แจงการจั ดตั้ งพรรคการเมื องในทะเบี ยนพรรคการเมือ งและการประกาศการจัดตั้งพรรค
การเมื อง (มาตรา 18) สถานะพรรคการเมือง (มาตรา 19) (โปรดดูแผนภู มิที่ 1
ประกอบ)
แผนภูมิที่ 1 กระบวนการขอจัดตั้งพรรคการเมือง
1

ผูจัดตั้งคุณสมบัติ
(เอกสารหลักฐาน
ประกอบ)

2

การประชุมเพื่อจัดตั้ง
พรรคการเมือง (ตาม
ประกาศ กกต.)

3
หัวหนาพรรค
ยื่นคําขอ
(ตามแบบ)

4

นายทะเบียน
พิจารณา
สั่งการ

สั่งใหแกไข
สั่งใหตกลง
สั่งรับจดแจง

สั่งไมรับจดแจง
ศาลรัฐธรรมนูญ

แจงเปนหนังสือ
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

5

6
พรรคการเมืองเปนนิติ
บุคคล

7
ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน
สมาชิก 5,000 คน มีที่อยู
ใน 4 ภาค ๆ ละ 1 สาขา

8
รายงานตอ
นายทะเบีย44
น

3. การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง กําหนดใหคณะกรรมการ
ที
ม
่
า
:
คู
ม

อ
ื
การปฏิ
้ง งนี้
บริหารพรรคการเมือบงัติงานของพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลื
รับอผิกตั
ดชอบดั
3.1 การดํ า เนิ น กิ จ การในทางการเมื อ ง อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หั วหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมืองใน
กิจการอัน เกี่ ยวกั บ บุคคลภายนอก หรือจะมอบหมายเป นหนังสือใหกรรมการบริหาร
ทําการแทนได (มาตรา 20) คุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา 21) เหตุแหง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมือง การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกที่เปน
สมาชิกสภาผู แทนราษฎร และการใหสิ ทธิ สมาชิ กพรรคที่เ ปน สมาชิ กสภาผูแทนราษฎร
อุท ธรณตอ ศาลรั ฐธรรมนู ญ (มาตรา 22) ขอห ามสํา หรับผูไ มมีสัญชาติไ ทยโดยการเกิด
ในการมีสวนรวมในกิจการพรรคการเมือง (มาตรา 23) กิจการที่ตองทําโดยที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมือง คือ (1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคการเมือง (2) การเปลี่ยน
ขอบังคับพรรคการเมือง (3) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง
เลขาธิ การพรรคการเมื อง รองเลขาธิ การพรรคการเมื อง เหรัญ ญิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมื อง และกรรมการบริหารอื่น (4) การยื่นตามที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้ ง
กําหนด (มาตรา 25) องคประกอบของที่ป ระชุมใหญของพรรคการเมือง (มาตรา 26)
การเตือ นในกรณี ที่มีการฝาฝนนโยบายหรื อขอบังคับของพรรคการเมือง การยื่ นคํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับหรือจัดการแกไขหรือใหหัวหนาพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได ซึ่งจะทําใหไมมี
สิทธิเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนเวลาสองป (มาตรา 27) การใหสิทธิสมาชิก
พรรคการเมืองและสมาชิก ซึ่งสมาชิก สภาผูแทนราษฎรรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉั ย
กรณีเห็นวามติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองไมถูกตอง (มาตรา 28) การดําเนินการหา
สมาชิ กใหครบตามหลักเกณฑที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 29) การแจ ง
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง แบบหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาและการออกหนังสือรับรอง
การจัดตั้ง (มาตรา 30) องคประกอบของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง (มาตรา 31)
หน าที่ ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง (มาตรา 32) การแจงการเปลี่ย นแปลง
นโยบายพรรคการเมื อ ง ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง หรื อ รายการตามที่ จ ดแจ ง ไว กั บ
นายทะเบียน การแกไขและความสมบูรณของการเปลี่ยนและการแกไข (มาตรา 33) การ
จัดทําทะเบียนสมาชิก การแจงจํานวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงในรอบปปฏิทินที่ผานมาตาม
วิธีการที่นายทะเบียนกําหนดภายในเดือนมกราคมของทุกป (มาตรา 34) การจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปปฏิทินที่ผานมาตามวิธีการที่นายทะเบีย น
กําหนดและแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป ยกเวนพรรคการเมือง
ที่จั ดตั้ง ขึ้นยั งไมถึ งเกาสิ บวัน (มาตรา 35) การหา มพรรคการเมือ งชวยเหลื อผูสมั ครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 36)
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3.2 การเงินของพรรคการเมือง ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
เปน ผูรับ ผิ ดชอบการเงิน ทรั พย สิน หรือ ประโยชนอื่ นใดของพรรคการเมือ งและสาขา
พรรคการเมือง ตลอดจนการจัดทําบัญชี และใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดทําบัญชี
สาขาพรรคการเมือง (มาตรา 37) รายการในบัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขา
พรรคการเมืองใหประกอบดวย (1) บัญชีรายวัน (2) บัญชีแสดงรายการรับจากการบริจาค
(3) บัญชีแยกประเภท (4) บัญชีแสดงสิน ทรัพยและหนี้สิน (มาตรา 38) ระยะเวลาในการ
ปดบัญชีรายการงบการเงิน งบดุล งบรายไดและคาใชจายและการรับรองงบดุล (มาตรา 39)
การอนุมัติงบการเงิน การนําสงงบการเงินและสําเนาบัญชี การประกาศเรื่องงบการเงินและ
สําเนาบัญชีใหสาธารณชนทราบ (มาตรา 40) การยกเวนภาษี (มาตรา 41) การยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 42) การควบคุม
คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
(มาตรา 43) การจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา 44)
4. การสนับสนุนพรรคการเมือง
ประกอบดวยการบริจาคแกพรรค
การเมือง
และการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ
4.1 การบริ จ าคแก พ รรคการเมื อ ง กํ า หนดให ก ารบริ จ าคแก พ รรค
การเมืองตองกระทําโดยเปด เผยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
กําหนด (มาตรา 45) ใหพรรคการเมืองออกหลักฐานการรับบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือ กตั้ง กําหนด และให พรรคการเมือ งเปด เผยรายชื่อ ผูบริ จาค และจํ านวนเงิน ตาม
หลั กเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 46) การนําจํ านวนเงิน
บริจาคไปหักลดหยอนภาษีของผูบริจาคเงินแกพรรคการเมือง (มาตรา 47) หัวหนาพรรค
การเมืองตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค โดยมี (1) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และ
รายการทรัพยสินหรื อประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินไดทุก รายการ (2) วัน เดือน ป ที่
รับ บริ จาค และ (3) สําเนาหลั กฐานการรับ บริ จาค (มาตรา 48) ระยะเวลาการนํา สง การ
รับบริจาคเขาบัญชีรายรับ (มาตรา 49) การนําเงินบริจาคไปฝากธนาคารและการสงสําเนา
บัญชีเงินฝาก (มาตรา 50) การหามรับบริจาค (มาตรา 51) การหามรับเงิน ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด (มาตรา 52 และ 53) การหามบริจาคเงิน ทรัพ ยสินหรือ ประโยชนอื่นใด
(มาตรา 54 และ 55)
4.2 การสนับ สนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ กําหนดใหมีกองทุนเพื่อการ
พั ฒนาพรรคการเมื อง และที่ มาของกองทุ น (มาตรา 56) การจั ดสรรเงิ นสนั บสนุ นและ
ควบคุ มดู แลการใช จ ายเงิ นทุ นหมุ นเวี ยน การควบคุ มดู แลกองทุ นให คณะกรรมการการ
เลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่แทน ซึ่งกรรมการสวนหนึ่งมาจาก
ผู
แ
ท
น
พ
ร
ร
ค
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การเมือง (มาตรา 57) ใหจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเปนรายปตามโครงการและ
แผนงานตามหลัก เกณฑและวิธีก ารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 58)
หลักเกณฑการใชจายเงิ นสนับ สนุ นที่ได รับ (มาตรา 59) ใหน ายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง
ประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองเพื่อแสดงผลงาน
(มาตรา 60) การสนับสนุนคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและดานอื่นๆ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 61) การจัดทําและ
ยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของ
ปถัดไป (มาตรา 62) เงื่อนไขการเรียกคืนเงินสนับสนุน (มาตรา 63) การคืนเงินสนับสนุน
เพราะเลิกหรือยุบพรรคการเมือง (มาตรา 64) (โปรดดูแผนภูมิที่ 2 ประกอบ)
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
1. เงินจากงบประมาณรายจาย
2. คาธรรมเนียมการสมัคร ส.ส.
3. เงินคาปรับ
4. เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการ
ลงโทษผูกระทําผิดกฎหมาย
5.เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของ
กองทุนจากการเลิกหรือยุบพรรค
6.เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให
กองทุน
7. เงินดอกผลของกองทุน
8. เงินรายรับอื่นๆ

ประกอบดวย (9 คน)
- นายทะเบียนพรรคการเมือง
- กกต. 1 คน
- ผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปน
ส.ส. 3 คน
- ผูแทนพรรคการเมืองที่ไมมีสมาชิก
เปน ส.ส. 1 คน
- ผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน
- ผูแทนสํานักงบประมาณ 1 คน
- เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1 คน

จัดทํารายงานการใชจายเงิน
สนับสนุนของพรรคฯ ในรอบป
ปฏิทินยื่นตอ กกต. ภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป (มาตรา 62)
ผานเลขาธิการ
กกต.

ที่มา

กองทุนเพื่อ
การพัฒนา
พรรค
คณะกรรมการ
กองทุน

(2)

พิจารณาตามหลักเกณฑ
ที่ กกต. กํ า หนด และ
กกต. ใหความเห็นชอบ

(1) เสนอโครงการและแผนงาน
ขอรับการจัดสรรเงิน
(ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป)

(3)

พรรคการเมือง
พรรคการเมือง
พรรคการเมือง

(4)

จัดสรรเงิน
ตาม

ใชจายเงินไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เพื่อบริหารพรรคการเมือง
และสาขาพรรคการเมือง เพื่อการหาสมาชิกเพิ่ม เพื่อ
เปนคาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อการใหความรูทางการ
เมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป มาตรา 59
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5. การเลิก หรือยุบ พรรคการเมื อง เงื่อนไขหรื อเหตุ ที่ตอ งเลิก หรือ ยุบ
ที่มา : คูมือการปฏิบัติงานของพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พรรคการเมือง และการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหยุบพรรคการเมืองและการ
ประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมือ ง (มาตรา 65) การกระทําที่เ ปนเหตุให อาจถูก สั่งยุ บพรรค
การเมือง (มาตรา 66) ขั้นตอนการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
และการสั่งระงับการกระทําที่อาจทําใหถูกยุบพรรคการเมือง (มาตรา 67) ระยะเวลาในการ
สงบัญชีและงบดุลของพรรคการเมืองที่เลิกหรือยุบ การชําระบัญชีและการนํา ป.พ.พ.มาใช
บัง คับ กับการชําระบั ญชี (มาตรา 68) การหา มกรรมการบริ หารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
จัดตั้งพรรคการเมืองใหมหรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป (มาตรา 69) กลาวคือ
5.1 พรรคการเมืองยอมเลิกหรือ ยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)
5.1.1 มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค (ม. 65 (1))
5.1.2 มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน (ม.65 (2))
5.1.3 มีก ารยุบพรรคการเมื องไปรวมกับพรรคการเมือ งอื่น ตาม
หมวด 5 การรวมพรรคการเมือง มาตรา 70 - 73 (ม. 65(3))
5.1.4 ไมดําเนินการดังตอไปนี้ (มาตรา 65 (5))
5.1.4.1 ไมทําการประชุมใหญในการเปลี่ยนแปลงรายการ
สําคัญ ไดแก นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ตาม
บทบัญญัติ มาตรา 25
5.1.4.2 องคประชุมใหญไมเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 26
5.1.4.3 ไมจัดใหมีสมาชิกครบ 5,000 คน จากทุกภาค (4
ภาค) และไมมี สาขาพรรคในทุ กภาคภายใน 180 วัน นับ แต ไดรับ จดแจ งการเปน พรรค
การเมืองจากนายทะเบียนตามบทบัญญัติ มาตรา 29
5.1.4.4 ไมจัดทํารายการการดําเนินกิจการของพรรคใน
รอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง ตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และ
แจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ
ตามบทบัญญัติ มาตรา 35
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5.1.4.5 ไม ใ ช จ า ยเงิ น ที่ ไ ด รั บ สนั บ สนุ น จากกองทุ น ให
เปน ไปตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ และไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคใน
รอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไปตามบทบัญญัติ มาตรา 62
ทั้งนี้ เมื่ อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่
ระบุไวใน มาตรา 65 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สิบ หาวั นนั บแตวั นที่ ความปรากฏต อนายทะเบียน (ซึ่ง ในทางปฏิบัติอ าจปรากฏเหตุยุบ
พรรคหลายเหตุใ นพรรคการเมือ งใดพรรคการเมือ งหนึ่ งตอ นายทะเบียนก็ได) เมื่อศาล
รัฐธรรมนูญ พิจารณาแลวเห็น วา มีเหตุดังกล าวเกิ ดขึ้ นกับพรรคการเมื องตามคํารองของ
นายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น (มาตรา 65 วรรคสอง) และใน
กรณีที่ศาลรัฐธรรนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุกเบกษา (มาตรา 65 วรรคสาม)
5.2 พรรคการเมือ งอาจถูกสั่ง ยุบพรรคการเมือ งเมื่อ กระทํา การอย างใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ (มาตรา 66)
5.2.1 กระทํ า การล ม ล า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 66 (1))
5.2.2 กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 66 (2))
5.2.3 กระทํา การอั นอาจเป นภั ยต อความมั่ นคงของรัฐ หรือ ขัด ต อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 66 (3))
5.2.4 กระทําการฝาฝน มาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 52 หรือ มาตรา
53 (มาตรา 66 (4)) กลาวคือ
5.2.4.1 รับคนไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเปนสมาชิ ก หรือให
ดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคหรือยอมใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนของพรรค
(มาตรา 23 วรรคหนึ่ง)
5.2.4.2 รั บเงิ น ทรั พย สิ น หรื อประโยชน อื่ นใดจากผู ใด เพื่ อ
(มาตรา 52)
1) กระทํ า การหรื อ สนั บ สนุ น การกระทํ า อั น เป น การ
บอนทําลาย (1) ความมั่นคงของราชอาณาจักร (2) ราชบัลลังก (3) เศรษฐกิจของประเทศ
และหรือ (4) ราชการแผนดิน
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2) กระทํ าการอัน เป นการกอ กวนหรื อ คุก คามความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3) กระทํ า การอั น เป น การทํ า ลายทรั พ ยากรของ
ประเทศ
4) กระทําการอั นเป นการบั่ นทอนสุ ขภาพอนามั ยของ
ประชาชน
5.2.4.3 รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองหรือดําเนินกิจการในทางการเมือง จาก (มาตรา 53)
(1) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(2) นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายต า งประเทศที่ ป ระกอบ
ธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักร
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคล
ผูไมมีสัญชาติไทยมีทุนหรือเปนผูถือหุนเกินรอยละยี่สิบหา
(4) องค ก าร หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ดร ับ ทุ น หรื อ ไดร ับ เงิน
อุดหนุนจากตางประเทศ ซึ่งมีวัต ถุประสงคดํ าเนินกิจ การเพื่อประโยชนของบุคคลผูไ มมี
สัญชาติไทย หรือมีผูจัดการหรือกรรมการเปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(5) บุคคล องคกร หรือนิติบุคคล ที่ไดรับเงินหรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการหรือดําเนินกิ จการในทางการเมืองจาก
บุคคล องคกร หรือนิติบุคคลทั้งสี่ขอขางตน (2) - (4)
(6) บุคคล องคก ร หรื อนิ ติบุ คคลที่ กําหนดในประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ขณะนี้ยังไมมีประกาศดังกลาว)
ทั้งนี้ เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจง
จากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา พรรคการเมือ งใดกระทําการตามมาตรา 66
ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่น
คํา รอ งเพื่อ ให ศาลรั ฐธรรมนูญ มีคํ าสั่ งยุบพรรคการเมือ งดังกลา ว ถ าอั ยการสูง สุด ไมยื่น
คํารอ งตอ ศาลรั ฐธรรมนู ญ ให นายทะเบีย นตั้ งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ งโดยมีผูแ ทนจาก
นายทะเบียนและผูแทนจากอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงให
อัยการสูงสุด เพื่ อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกล าวไมอาจ
หาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารอง (มาตรา 67
วรรคหนึ่ ง ) และให ก รณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคการเมื อ งใดแล ว ให
นายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 67 วรรคสอง)
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6. การรวมพรรคการเมือง การรวมพรรคการเมืองเขาเปนพรรคเดียวกัน
กับพรรคการเมืองที่เปนหลัก (มาตรา 70) การรวมพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งเปนพรรค
การเมืองใหมตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง (มาตรา
71) การยื่นคํารองเพื่อขอใหสั่งยุบพรรคการเมืองเดิมที่ไดรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
ใหม (มาตรา 72) การรวมพรรคการเมืองเขาเปนพรรคเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เปน
หลัก
(มาตรา
73)
(โปรดดูแผนภูมิที่
3
ประกอบ)
แผนภูมิที่ 3 กระบวนการการรวมพรรคการเมือง โดยการรวมเขาเปนพรรคเดียวกับ
อีกพรรคที่เปนหลัก
สมัครเขาเปนสมาชิกภายใน 30 วัน
พรรคการเมืองที่จะรวม
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

“นายทะเบียนพรรคฯ”

พรรคการเมืองหลัก
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

หัวหนาพรรคฯ ของแตละพรรค
รวมกันแจงการรวมพรรคฯ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายทะเบียนพรรคการเมืองรองตอศาล
รัฐธรรมนูญลงมติและสั่งการอนุมัติ
พรรคการเมืองเดิมของพรรคที่เขาไป
รวมสิ้นสุดสภาพลง

7. บทกําหนดโทษ ความรับผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่ง นายทะเบียน ซึ่ง
สั่ ง ตามมาตรา 7 ปรั บ ไม เ กิ น ห า พั น บาท (มาตรา74) ความรั บ ผิ ด ของหั ว หน า พรรค
การเมือ งที่ ไม ปฏิ บัติ ตามมาตรา 22 วรรคสี่ มาตรา 30 วรรคหนึ่ ง มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
มาตรา 40 วรรคสอง หรือมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกิน
วันละหาร อยบาท (มาตรา 76) ความรับผิ ดของกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรื อ
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ที่กระทําการฝาฝนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และหรือผูใดฝาฝน
มาตรา 23 วรรคสอง จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ใหศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งหา ป ถาผูฝาฝนไมมีสัญ ชาติไทยโดยการเกิด ให รัฐ มนตรี
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วา การกระทรวงมหาดไทยสั่ง เพิก ถอนสัญ ชาติไทย และเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร
(มาตรา 77 และ 78) ความรับ ผิดของหัว หน าพรรคการเมือ งที่ไ มป ฏิบั ติต ามมาตรา 35
หรือมาตรา 62 ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 80) ไมปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ปรับไมเกินหาหมื่นบาท (มาตรา 81) พรรคการเมือง
ใดชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 82)
ความรับผิดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา84)
ความรับผิดฐานใชจายเงินในการเลือกตั้งเกินกําหนด จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
ห า แสนบาท หรื อ ทั้ งจํ าทั้ ง ปรั บ (มาตรา 85) ความรั บผิ ดเกี่ ยวกั บการบริ จาคและการ
รับบริจาค จําคุกไมเกินสามป หรือ ปรับไมนอยกวาสามเทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิ นหรือ
ประโยชนอื่น ใดที่ ใหแ ก พรรคการเมือง หรื อทั้ง จําทั้ งปรั บ และใหศาลสั่ง เพิก ถอนสิท ธิ
เลือกตั้งหาป (มาตรา86) ความรับผิดฐานไมจัดทําบัญชีรายรับบริจาคหรือไมนําเงินบริจาค
ผานธนาคาร ปรั บไมเกิ นหนึ่งแสนบาท (มาตรา 87) ไมนํ าเงินที่ ไ ดรับบริจาคเขาบั ญชี
ภายใน 7 วัน ปรับไมเกินสองเทาแตไมเกินสี่เทาของจํานวนเงิน ทรั พยสิน หรือประโยชน
อื่นใดที่รับบริจาค (มาตรา 88) รับบริจาคโดยมีวัตถุประสงคที่ผิ ดกฎหมายหรือ รับบริจาค
จากบุ คคลที่ ตองห าม จํ าคุกตั้ งแตส องปถึ งสิบป หรือ ปรับตั้ งแตสองแสนบาทถึง หนึ่ งลาน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกําหนดหาป (มาตรา 89) ความ
รับผิดของบุคคลตองหามที่บริจาคใหพรรคการเมืองจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีผูไมมีสัญชาติไทย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจัก ร (มาตรา 90) ความรับ ผิดชอบของรั ฐวิส าหกิ จหรื อ
นิติบุคคลที่ถูกหามบริจาค ปรับไมนอยกวาสามเทาของจํานวนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดที่บริจาคใหแกพรรคการเมือง (มาตรา 91)
8. การรั บ รองพรรคการเมื อ งที่ จั ด ตั้ ง อยู ก อ นแล ว (มาตรา 92)
ระยะเวลาใหแจงพรรคการเมืองตามมาตรา 92 และพรรคการเมืองที่นายทะเบียนไดรับแจง
การจัดตั้งตามพระราชบัญ ญัติพ รรคการเมือ ง พ.ศ. 2524 จัดให มีป ระชุมตามมาตรา 9
(มาตรา 93) เหตุยุบพรรคการเมืองเพราะมีสมาชิกไมครบ และเหตุยกเลิกพรรคการเมืองที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญั ติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 (มาตรา 94) ระยะเวลาการนํ าเงิ น
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสงตอเหรัญญิกพรรคการเมือง (มาตรา 95)
9. หน าที่ที่พรรคการเมืองตอ งดํา เนินการ เมื่อ พรรคการเมือ งไดรั บ
การจดแจงการจัดตั้งตอนายทะเบียนแลว จะมีหนาที่ทั้งที่เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย และหน าที่ที่ควรปฏิ บัติในฐานะที่ เปนสถาบั นหลั กทางการเมื อง หากพรรค
การเมืองไมดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามกําหนดระยะเวลา อาจมีความผิ ด และตอง
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รับโทษตามที่ก ฎหมายบัญญัติ และในบางกรณีถือเปนเหตุยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา
65 (5) แหง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญว าด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. 2541 เชน
หนาที่ในการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีอยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนกําหนด และมีสาขาพรรคอยาง
นอยภาคละหนึ่งสาขา ทั้งนี้ภายใน 180 วัน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองนั้น (มาตรา29) หนาที่ในการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงตอนายทะเบียนภายในเดือน
มีนาคม ของทุกป เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นไมถึงเกาสิบวั นนับจนถึงวั นสิ้นปปฏิทิน
(มาตรา 35) และหนาที่ในการรายงานการใชจายเงินสนับสนุน ซึ่งกําหนดใหพรรคการเมือง
ที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตองจัดทํารายงานการใช
จายเงินสนับสนุนในรอบปฏิทินใหถู กตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป เปนตน ดังไดกลาวมาแล ว โดยกิจ กรรมที่
พรรคการเมืองตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 และประกาศ/ระเบียบที่เ กี่ย วขอ งมี ทั้ง สิ้น 19 กิ จกรรม โดยมีรายละเอีย ด
กิจ กรรมตามหวงเวลาที่กฎหมายกํ าหนดบทกําหนดโทษและขอกฎหมายตามตาราง ซึ่ง
กลาวไวในหนา 21 - 27

ขอ พิจารณาเกี่ย วกับ การเลิ กหรือ ยุบ พรรคการเมื องตามพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

นับตั้งแต พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.
2541 มีผลบังคับใช ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได
เสนอขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 65 วรรคสอง และศาล
รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยสั่งใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 65 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541ดังกลาวขางตน จํานวน 67 พรรค 8
จําแนกไดดังนี้
1. กรณี มีเ หตุ ตอ งเลิ กตามข อบั งคับ พรรค จํานวน 5 พรรค (มาตรา 65
วรรคหนึ่ง (1))
2. กรณีมีเ หตุตอ งเลิก ตามขอบั งคับพรรค และไมสามารถหาสมาชิกได
ครบหาพันคน จํานวน 1 พรรค (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 29)
8
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3. กรณีมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค จํานวน 5 พรรค (มาตรา 65 (2))
4. กรณีมีเหตุตองยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด 5
จํานวน 4 พรรค (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (3))
5. กรณีไมดําเนินการตาม (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5)) ประกอบดวย
5.1 มาตรา 25 กรณีไ มก ระทํา โดยที่ป ระชุมใหญของพรรคการเมือ ง
และมาตรา 26 องคป ระกอบของที่ประชุ มใหญของพรรคการเมืองไมครบตามที่ กฎหมาย
กําหนด จํานวน 3 พรรค
5.2 มาตรา 26 องคประกอบของที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองไม
ครบตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 5 พรรค
5.3 มาตรา 26 องคประกอบของที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองไม
ครบตามที่กฎหมายกําหนด และมาตรา 62 ไมใชจายเงินสนับสนุนและหรือไมจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมื องยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเงื่อนไข
และระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 พรรค
5.4 มาตรา 29 ไมสามารถดําเนินการหาสมาชิกไดค รบหาพันคน
และไมส ามารถตั้งสาขาพรรคการเมืองภาคละ 1 สาขา ได ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 27 พรรค
5.5 มาตรา 29 ไมสามารถดําเนินการหาสมาชิกไดค รบหาพันคน
และไมสามารถตั้ งสาขาพรรคการเมืองภาคละ 1 สาขา ได ภายในหนึ่งรอ ยแปดสิบวัน
ตามที่กฎหมายกําหนด และมาตรา 35 ไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 2 พรรค
5.6 มาตรา 35 ไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 7 พรรค
5.7 มาตรา 35 ไมจัดทํารายงานการดํ าเนินกิจการของพรรคการเมื อง
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และมาตรา 62 ไมใชจายเงินสนับสนุนและ
หรือไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองยื่นตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 3 พรรค
5.8 มาตรา 62 ไมใช จายเงินสนับสนุนและหรื อไมจัดทํา รายงานการ
ใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 8 พรรค
จากขอมูลขางตนจะพบวา พรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมี
คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ และศาลรัฐธรรมนูญได วินิจฉัย สั่งให ยุบพรรค

54

การเมืองดังกล าว โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 65 วรรคสองของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 จํานวน 67 พรรค ดังกลาวขางตน จําแนก
ตามเหตุที่ตองยุบตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเงื่อนไขหรือองคประกอบสําคัญที่
เปนสาเหตุนําไปสูการยุบ พรรคการเมือ งไว 5 ประการ ได แก (1) มีเ หตุ ตองเลิกตาม
ขอบังคับพรรคการเมือง (2) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน (3) มีการยุบพรรคการเมือง
ไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น ตามหมวด 5 (4) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือ ง
และหรือ (5) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 35 หรือ
มาตรา 62 ไดดังนี้
1. กรณีมีเหตุตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามขอบังคับพรรคการเมือง
(มาตรา 65 (1)) มี 5 พรรค คือ คําวินิจฉัยที่ 24/2544 คําวินิจฉัยที่ 30/2544 คําวินิจฉัยที่
50/2545 คําวินิจฉัยที่ 60/2545 และคําวินิจฉัยที่ 38/2546 การวินิจฉัยสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ตามเงื่อนไขนี้เปนไปตามเจตนารมณของคณะบุคคลผูรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง ซึ่ง
ไดแสดงเจตนาในการรวมกันจัดตั้งเปน พรรคการเมื องและการยุบหรือเลิกหรือการสิ้นสุด
ของพรรคการเมื อ งไว ใ นข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งตั้ ง แต เ ริ่ ม แรกจั ด ตั้ ง เป น กติ ก าหรื อ
เจตจํานงรวมกันที่จะไมดําเนินกิจการทางการเมืองรวมกันตอไป แตถึงกระนั้นการเลิกหรือ
ยุบพรรคการเมืองนั้นๆ ก็ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ เชน การยุบหรือเลิกองคกร สมาคมตาง ๆ
เปนตน แตตองยุบหรือเลิกโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสั่งใหยุ บ ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะรวมกันจัดตั้งเปน
พรรคการเมือ งเพื่อ สรา งเจตนารมณ ทางการเมือ งของประชาชนและเพื่อดําเนิน กิจการ
ในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น และเมื่อมีการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองแลว
ก็ไดกําหนดเงื่อนไขการเลิกพรรคการเมืองไวโดยหามมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสง
สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งหรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมาเปนเหตุ
ใหต องเลิกหรือยุบพรรคการเมือ ง ซึ่งรัฐธรรมนูญ ได บัญญัติรั บรองหลัก การดังกลาวไวใน
มาตรา 47 และมาตรา 328 ซึ่งเปนที่มาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กลาวคือ
มาตรา 47 บัญญัติไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปน
พรรคการเมือ ง เพื่อ สร างเจตนารมณท างการเมือ งของประชาชนและเพื่อ ดําเนิน กิจ การ
ในทางการเมือ งของประชาชนให เ ป น ไปตามเจตนารมณนั้ น ตามวิถ ีท างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้

55

การจั ด องค ก รภายใน การดํ า เนิ น กิ จ การ และข อ บั ง คั บ ของพรรค
การเมืองตองสอดคลองกับหลัก การพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข…”
มาตรา 328 นอกจากที่มีบัญญั ติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) การจัดตั้ง พรรคการเมือง ซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโ ดยบุคคล
ตั้งแตสิบหาคนขึ้นไป และการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง
(2) การเลิก พรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมือ ง
ไมสง สมาชิก สมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมา
เปนเหตุตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
2.
กรณีมีเหตุตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามขอบังคับพรรคการเมือง
(มาตรา 65 (1)) และมาตรา 29 มี 1 พรรค คือ คําวินิจฉัยที่ 15/2546 ก็เปนกรณีเดียวกันกับ
ขอ
1
และขอ
4.3
3. กรณีมีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด 5
(มาตรา 65 (3)) มี 4 พรรค คือ คําวินิจฉัยที่ 6/2541 คําวินิจฉัยที่ 28/2544 คําวินิจฉัยที่
12/2545 และคําวินิจฉัยที่ 7/2547 กรณีนี้เปนเจตจํานงของพรรคการเมืองหรืออีกนัยหนึ่ง
เปนเจตจํานงของคณะบุคคลผูรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองแตละพรรคประสงคจะรวม
เปน พรรคเดียวกัน เนื่อ งจากมีน โยบายในทางการเมือ ง เศรษฐกิจและสัง คมเหมื อนกัน
ดวยมองเห็นวาจะดําเนินกิจการในทางการเมืองใหบรรลุผลได มากกวาที่ดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน แตถึงกระนั้น ก็มิใหการรวมพรรคการเมืองเปนไปโดยอัตโนมัติ ทั้งที่เปนสิทธิพื้นฐาน
ที่พึงกระทําได เมื่อหัวหนาพรรคแตละพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
ของพรรคมีม ติใ หยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น โดยใหพรรคใดพรรคหนึ่ งเปน
พรรคการเมือ งหลั ก หรื อร วมกันจั ดตั้ง เปน พรรคการเมือ งใหม และไดแจ งนายทะเบีย น
พรรคการเมืองเปนหนังสือ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงจะมีคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น เพื่อไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น เหตุที่กําหนดหลักการดังกลาว
ไวในหมวด 5 เรื่อ งการรวมพรรคการเมือ ง ก็ดวยเหตุผลสําคัญที่วา พรรคการเมืองเปน
สถาบันทางการเมืองที่สําคัญ ในระบอบประชาธิ ปไตย การที่จะยุบหรือ เลิกเพื่อไปรวมกับ
พรรคการเมือง ควรดําเนินการอยางมีเหตุผลโดยใหมีคําสั่งยุบอยางเปนทางการ สาธารณชน
ไดรับทราบโดยทั่วกั น ซึ่งบทบัญญั ติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 ไดกําหนดหลักการดังกลาวไว ดังนี้
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มาตรา 70 การรวมพรรคการเมือ งอาจเป นการรวมกั นเพื่อ จัด ตั้ง เป น
พรรคการเมืองใหม หรืออาจเปนการรวมเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมือง
ที่เปนหลักก็ได
มาตรา 71 ในกรณี ที่การรวมพรรคการเมือ งเปนการรวมกันเพื่ อจั ดตั้ ง
เปนพรรคการเมืองใหม ใหพรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของ
แตละพรรคการเมือง
เมื่อที่ ประชุ มใหญ ของแตละพรรคการเมื องเห็นชอบให รวมกั นแล ว ให
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง จํานวนพรรคละสิ บคนประชุม
รวมกันเพื่อกระทําการเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหมดังนี้
(1) กําหนดนโยบายพรรคการเมือง
(2) กําหนดขอบังคับพรรคการเมือง
เมื่ อได ดําเนิ นการตามวรรคสองแล ว ให ดําเนิ นการจัดให มีการประชุ ม
รวมกันระหวางสมาชิกของทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกันเพื่อประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองตาม
มาตรา 9 การเรียกประชุมจัด ตั้งพรรคการเมืองตองแจงใหส มาชิกของพรรคการเมือ งที่จ ะ
รวมกันทราบกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติวา
ดวยการจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา 72 เมื่อ นายทะเบีย นรับ จดแจ งการจั ดตั้ง พรรคการเมือ งตาม
มาตรา 71 แลว ใหนายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา 65 วรรคสอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
สั่ง ให พรรคการเมือ งที่ร วมเขากั นเปน อัน ยุบไปโดยให สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรที่ สัง กัด
พรรคการเมือ งเดิมเปน สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรที่ สัง กัดพรรคใหมที่ จัดตั้ง ขึ้น หรื อเปน
สมาชิก สภาผูแทนราษฎรสังกั ดพรรคการเมืองอื่นในกรณีที่อาจเขาเปน สมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
และสมาชิกพรรคการเมืองเดิมเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น และใหบรรดาทรัพยสิน
หนี้ สิน สิ ทธิ และความรั บผิด ชอบของพรรคการเมื องเดิม โอนไปเปนของพรรคการเมื อง
ใหมตั้งแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ในกรณี ที่ศาลรั ฐธรรมนู ญมีคํา สั่ง ตามวรรคหนึ่ งแล ว ให นายทะเบีย น
ประกาศคําสั่งการยุบและการรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 73 ในกรณีที่การรวมพรรคการเมืองเปนการรวมพรรคการเมือง
หนึ่งหรือหลายพรรคการเมืองเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกั นกับอีกพรรคการเมืองหนึ่ง ที่
เปนหลัก ใหพรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรค
การเมือง
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เมื่อที่ประชุมใหญของแต ละพรรคการเมืองเห็นชอบใหรวมกันแลว ให
หัวหนาพรรคการเมืองที่จะรวมกันทุกพรรคการเมืองรวมกันแจงการรวมพรรคการเมืองตอ
นายทะเบียน และใหนายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา 65 วรรคสอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
สั่ง ให พรรคการเมือ งที่ร วมเขากับพรรคการเมือ งที่เปน หลั กนั้นยุ บไป นับ แต วันที่ศ าล
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งและใหนํามาตรา 72 มาใชบังคับโดยอนุโลม
4. กรณีไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 65 (5) แยกเปนรายกรณีดังนี้
4.1 กรณีไมดําเนิ นการตามมาตรา 25 ที่กําหนดวา การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายพรรคการเมือง ข อบังคับพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
เปนตน ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง และมาตรา 26 ซึ่งจะไดกลาวถึง
ในขอ 4.2 มี 3 พรรค ไดแก คําวินิจฉัยที่ 54/2545 คําวินิจฉัยที่ 25/2546 และคําวินิจฉัยที่
39/2546
4.2 กรณีไ มดํ าเนินการตามมาตรา 26 มี 5 พรรค ได แก คําวินิ จฉั ยที่
36/2545 คําวินิจฉัยที่ 64/2545 คําวินิจฉัยที่ 5/2546 คําวินิจฉัยที่ 54/2547 และคําวินิจฉัย
ที่ 10/2547 กรณีนี้ เปนเรื่ององคประกอบของที่ ประชุมใหญของพรรคการเมือ ง ตามที่
บั ญญั ติ ไว ในมาตรา 26 ซึ่ งระบุ ว า “ที่ ประชุ มใหญ ของพรรคการเมื องต องประกอบด วย
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูแทนของสาขาพรรคการเมื องและสมาชิก ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง ในระหวางที่พรรคการเมืองใด
ดําเนินการจัด ตั้งสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา 29 ใหที่ประชุมใหญของพรรคการเมือ ง
นั้นประกอบดวยคณะกรรมาธิการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิกตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง”
กรณี นี้ เป นกรอบที่ มาตรา 26 กํ าหนดไว เกี่ ยวกั บองค ประกอบของที่
ประชุมใหญของพรรคการเมือง เพื่อใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันของพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น
โดยเปดโอกาสใหพรรคการเมืองกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการไวในขอบังคับพรรคการเมือง
เพื่อเปนกติกาในการบริหารพรรคการเมือง การวินิ จฉัยใหสั่ งยุบพรรคการเมือง เนื่องจาก
ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรา 26 ได จึงชอบดวยหลักการและเหตุผลที่วาหากพรรคการเมือง
ไม ส ามารถจัด ประชุม พรรคการเมื อ งโดยมี อ งค ป ระชุ ม ตามที่ ข อ บัง คั บ พรรคการเมื อ ง
กํา หนด ซึ่ง เป นเงื่อ นไขภายใน การดํ าเนินกิจการทางการเมื องซึ่ง เปนเงื่ อนไขภายนอก
อาจจะไมสามารถดําเนินการได
4.3กรณี ไ ม ส ามารถดํา เนิน การตามมาตรา 29 มี 27 พรรค
ประกอบดว ย คําวินิจฉัยที่ 2/2542 คําวินิจฉัยที่ 45/2542 คําวินิจฉัยที่ 46/2542
คําวินิจฉัย ที่ 47/2542 คําวินิจฉัย ที่ 3/2543 คําวิ นิจ ฉัยที่ 4/2543 คําวิ นิจ ฉัยที่ 29/2543
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คําวินิจฉัยที่ 64/2543 คําวินิจฉัยที่ 1/2544 คําวินิจฉัยที่ 2/2544 คําวินิจฉัยที่ 7/2544
คําวินิจฉัยที่ 8/2544 คําวินิจฉัยที่ 21/2544 คําวินิจฉัยที่ 22/2544 คําวินิจฉัยที่ 23/2544
คําวินิจฉัยที่ 25/2544 คําวินิจฉัยที่ 29/2544 คําวินิจฉัยที่ 31/2544 คําวินิจฉัยที่ 10/2545
คําวินิจฉัยที่ 42/2545 คําวินิจฉัยที่ 51/2545 คําวินิจฉัยที่ 55/2545 คําวินิจฉัยที่ 56/2545
คําวิ นิจฉั ยที่ 13/2546 คํ าวินิ จฉั ย ที่ 26/2547 คํ าวินิ จฉัย ที่ 54/2547 และคํา วินิจ ฉัย ที่
6/2547 กรณีนี้เปนกรณีที่พรรคการเมืองไมสามารถดําเนินการหาสมาชิกไดครบตาม
จํานวนที่กําหนดไวในมาตรา 29 และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องบัญชีรายชื่อ
ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2541 ซึ่งมาตรา 29 ระบุวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้ง แต หา พัน คนขึ้นไป ซึ่ง อย างนอ ยต องประกอบดวยสมาชิ กซึ่ งมีที่ อยู ในแต ละภาคตาม
บัญ ชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบีย นประกาศกําหนด และมี สาขาพรรคการเมือ ง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา” รายชื่อภาคและจังหวัด ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติดังกลาวกําหนดมีดังนี้
(1) ภาคกลาง ประกอบดว ย กรุ ง เทพมหานคร และอี ก 26 จั ง หวั ด
ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุ รี อา งทอง
อุทัยธานี
(2) ภาคใต ประกอบด ว ย 14 จั ง หวั ด ได แ ก กระบี่ ชุ ม พร ตรั ง
นครศรี ธ รรมราช นราธิ ว าส ป ต ตานี พั ง งา พั ท ลุ ง ภู เ ก็ ต ยะลา ระนอง สงขลา สตู ล
สุราษฎรธานี
(3) ภาคเหนือ ประกอบดวย 16 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร เชียงราย
เชี ยงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิ ตร พิ ษณุโ ลก เพชรบู รณ แพร แมฮองสอน
ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ
(4) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบด ว ย 19 จั ง หวั ด ได แ ก
กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร
รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
บทบัญ ญัติ มาตรา 29 และประกาศนายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง เรื่ อง
บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2541 ซึ่งออกตามบทบัญญัติดังกลาว มีลักษณะเปนการ
กํา กับ และควบคุ มให พรรคการเมื องตองดํ าเนิ นกิ จการในทางการเมืองในพื้ นที่ ภาคและ
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จังหวั ดตามที่ นายทะเบี ยนพรรคการเมือ งเป น ผูกํ า หนด เป นเสมือ นวา พรรคการเมื อ ง
สามารถบังคับให เจริญเติบ โตหรือดําเนินการใหเ กิดใหมี ขึ้นไดในพื้น ที่ภ าคและจังหวัด
ตลอดจนภายในระยะเวลาตามที่ ตอ งการได ทั้ง ที่พึ่ งเปน ปฐมบทของการดําเนิน กิจการ
ในทางการเมืองของคณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองแตจะตองดําเนินการใหมี
สมาชิกพรรคและสาขาพรรคภายในเวลา 6 เดือน ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
เป นเหตุ ให พรรคการเมือ งทั้ง 27 พรรค ถูกยุบตามบทบัญ ญัติดั งกลา ว เนื่อ งจากไม
สามารถดําเนินการตามมาตรา 29 ได จึงนาจะไมสอดคลองกับธรรมชาติของพรรคการเมือง
ซึ่งเปนเรื่องของกลุ มบุ คคลซึ่ งมี ความสนใจและความตองการเหมื อนกันมารวมกั นจั ดตั้ ง
และในแตละขั้นตอน จะตองใชเวลาในการพัฒนาเพื่อกาวขึ้นสูความเปนสถาบันทางการเมือง
หลักของประเทศดังไดกลาวมาแลวขางตน
4.4 กรณีไ มสามารถดําเนินกิจการตามมาตรา 29 ดังกลาว และไม
สามารถดําเนินการตามมาตรา 35 คือ การจั ดทํา รายงานการดําเนิน กิจ การของพรรค
การเมือ ง ซึ่ ง จะได ก ล า วถึ ง ในข อ 4.5 มี 2 พรรค ได แ ก คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ 11/2545 และ
คําวินิจฉัยที่ 43/2545 เปนกรณีเชนเดียวกันกับขอ 4.3 และ 4.5
4.5 กรณีไ มส ามารถดํ าเนินการตามมาตรา 35 คื อ การจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง มี 7 พรรค ไดแก คําวินิจฉัย ที่ 26/2544 คําวินิจฉัย
ที่ 32/2544 คําวินิจฉัยที่ 41/2544 คําวินิจฉัยที่ 1/2545 คําวินิจฉัยที่ 5/2545 คําวินิจฉัยที่
8/2545 และคําวินิจฉัยที่ 63/2545 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 35 กําหนด “ใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตาม
ความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดและแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือน
มีนาคมของทุกปเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบเวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง
เกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน” การที่พรรคการเมืองไมสามารถจัดทํา รายงานการ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตาม
วิธีการที่นายทะเบียนกําหนดและเปนสาเหตุให ถูกยุบพรรคการเมือ ง นาจะไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงสงเสริมพรรคการเมือง โดยใหจัดตั้งงายและไมยุงยาก
แตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ทําไดยากแตถูกยุบไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากพัฒนาการ
ของพรรคการเมือง และสถานภาพของพรรคการเมือง ทั้งดานการเงิน บุคลากร และวัสดุ
อุ ปกรณ แตกต างกั น แต ทุ ก พรรคการเมื อ งจะต องทํ า เหมื อ นกั นหมด ความผิ ด ตาม
บทบัญญัตินี้นาจะแยกเปนความผิดทางแพงและทางอาญา และใหเปนความผิดเฉพาะตัว
บุคคล สวนความผิดของพรรคการเมืองนาจะตัดสิทธิในการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม เชน 2 ป หรือ 4 ป เปนตน
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4.6 กรณีไ มสามารถดําเนินการตามมาตรา 35 ดังกล าวและมาตรา 62
ซึ่งจะไดกลาวถึงในขอ 4.7 มี 3 พรรคไดแก คําวินิจฉัยที่ 6/2544 คําวินิจฉัยที่ 2/2545 และ
คําวินิจฉัยที่ 52/2545 เปนกรณีเชนเดียวกันกับขอ 4.5 และขอ 4.7
4.7 กรณี ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การตามมาตรา 62 คื อ ไม ใ ช จ า ยเงิ น
สนั บ สนุ น และหรื อไม จั ดทํ ารายงานการใช จ ายเงิ นสนั บสนุ นของพรรคการเมื องอื่ นต อ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามเงื่ อ นไขและระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนดมี 8 พรรค
ประกอบดวย คําวินิจฉัยที่ 34/2544 คําวินิจฉัยที่ 23/2546 คําวินิจฉัยที่ 50/2546 คําวินิจฉัยที่
51/2546
คําวินิจฉัยที่ 42/2547 คําวินิจฉัยที่ 49/2547 คําวินิจฉัยที่ 5/2547 และคําวินิจฉัยที่ 11/2547
กรณีนี้เปนเงื่อนไขที่มาตรา 62 กําหนดไว กลาวคือ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน
ตองใชจายเงินสนับสนุนให เปนไปตามที่บัญญัติไ ว ในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการ
ใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่น
ตอ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป หากไมดํ าเนิน การตาม
บทบัญญัติมีความผิดเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองได การยุบพรรคการเมืองดวยสาเหตุนี้
นาจะรุนแรงเกินเหตุ ถาพิจารณาจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับพรรค
การเมือง ควรเปนความผิดเฉพาะตัวบุคคลที่เกี่ยวของ ส วนความผิดของพรรคการเมือง
นาจะระงับการใชสิทธิขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐเปนเวลาระยะหนึ่ง เชน 2 ป หรือ 4 ป เปนตน
กิ จ กรรมที่พ รรคการเมื องต อ งดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดว ยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 กํา หนด รวมทั้ง ประกาศและระเบีย บที่อ อก
ตามพระราชบัญ ญัติดัง กลา ว มีลัก ษณะมุง เนน การควบคุม ใหพ รรคการเมือ งตอ งปฏิบั ติ
ตามกฎระเบียบที่มีลักษณะไมสรางสรรค หรือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะธรรมชาติของพรรคการเมืองเกิดขึ้น
ตั้งอยูหรือยุบไปขึ้ นอยูกับศรัทธา ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอพรรคการเมืองนั้นๆ
มิใ ช เ กิ ด ขึ้ นพั ฒ นาไปและหรื อ ต องยุ บ หรื อ เลิ ก ไปตามกํ า หนดเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด
กฎหมายจึงควรเปน เครื่องมือ หรื อกรอบที่ ใชใ นการสง เสริมและพัฒนาพรรคการเมือ งให
เกิ ดขึ้ นและดํ าเนิ นไปตามครรลองของระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ ง การเกิ ด ขึ้ นของพรรค
การเมืองขึ้นอยูกับความตองการและเปาประสงคที่จะดําเนินกิจการทางการเมืองของกลุ ม
ชนที่มีความตองการและหรือมีความสนใจรวมกันในเรื่องเดียวกันหรือในหลายๆ เรื่อง กลุม
ชนเหลานั้นไมสามารถที่จะกําหนดไดวา จะตองมีภูมิลําเนาอยูที่ใดมีจํานวนเทาใดและจะตอง
มารวมกันเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นโดยความสมัครใจ เมื่อใด เปนตน ดังนั้น กฎหมาย
จึงไมควรเปนเครื่องมือสําหรับใชในการประหารชีวิตพรรคการเมือง เพียงแตพรรคการเมือง
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ไม อาจดําเนิ นการตามเงื่ อนไขบางประการ ซึ่งมิ ใช สาระสํ าคัญของการดํ าเนิ นกิ จการทาง
การเมื องของพรรคการเมือง ซึ่ งอยูในระยะเริ่ มตนของการก อตั้ งพรรคการเมือ งได “ปลูก
ตนไมยังตองอาศัยเวลา ปลูกประชาธิปไตยไมตองอาศัยเวลากระนั้นหรือ”
จากเงื่อนไขหรือ สาเหตุ แห งการเลิก หรื อยุ บพรรคการเมือง จํานวน 67
พรรค ดังกลา วขางตน มีข อพิ จารณาเกี่ยวกับ การเลิ กหรื อยุ บพรรคการเมื องที่สํ าคั ญ
หลายประการ คือ
1. บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 ที่ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง มีลักษณะเปนการเพิ่มอํานาจ
ศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองไวดังนี้
1.1 มาตรา 63 กรณีพรรคการเมืองใชสิทธิหรือกระทําการเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการและอาจสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นได
1.2 มาตรา 118 (9) การขาดการเปนสมาชิกพรรคการเมือง ใน
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปน
สมาชิก
หากไมเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยอมสิ้นสมาชิกภาพความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาตรา 63 กําหนดเงื่อนไขหรือสาเหตุใหตองยุบพรรคการเมือง
โดยผูรูเห็นการกระทําอันเปนเงื่อนไขหรือเหตุดังกลาว มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด สวนมาตรา 118
(9) เปนเรื่องกําหนดระยะเวลาในการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หากไมเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น สมาชิกภาพความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอันสิ้นสุด
ดังนั้น เงื่อนไขที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
สั่งยุบพรรคการเมือง จึงไดแกเงื่อนไขหรือมีเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองเฉพาะที่บัญญัติ
ไวในมาตรา
63
ดังกลาว
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2. บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 ที่กําหนดใหพรรคการเมืองตองดําเนินการมีลักษณะไมสอดคลองกับ
ธรรมชาติของพรรคการเมือง ซึ่งตองใชระยะเวลาและมีวิวัฒนาการพอสมควร เพราะเปน
เรื่องของคนหมูมาก
จึงจะดําเนินกิจการทั่วไปได
อาทิเชน
มาตรา 29 พรรคการเมืองตองดําเนินการหาสมาชิกใหครบหาพันคน
ภายในเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละ
ภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
และมีสาขาพรรค
การเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
มาตรา 35 กําหนดใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการ
ที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปเพื่อ
ประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึง
วันสิ้นปปฏิทิน
พรรคการเมืองที่ไมดําเนินการตามบทบัญญัติขางตน นายทะเบียน
พรรคการเมืองสามารถยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองได ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
3. บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 มีลักษณะไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงใหเสรีภาพประชาชน
ในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองไดงาย และยุบเลิกพรรคการเมืองไดยาก ดังที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง
ใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดตั้งองคกรภายใน
การดําเนินกิจการและขอบังคับของพรรค
การเมือง ตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา 328 ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลบัญญัติวา นอกจากที่มีบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองอยางนอยตองมี
สาระสําคัญดังนี้ (1) การจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลตั้งแต
สิบหาคนขึ้นไป และการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง (2)
การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับ
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เลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมาเปนเหตุใหตองเลิกหรือ
ยุบพรรคการเมือง ... แตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 กําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับพรรคการเมืองในลักษณะ “จัดตั้ง
ยากเลิกหรือยุบงาย” รวมทั้งประกาศระเบียบที่ออกตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
กลาวคือ
(1) กิจกรรมสําคัญที่พรรคการเมืองจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งมีกําหนดระยะเวลา และบทลงโทษ
ซึ่งมีทั้งปรับทั้งจําคุกและมีเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองดวยมีจํานวน 18 กิจกรรม มี
ประกาศและระเบียบที่ออกตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่
พรรคการเมืองตองปฏิบัติตามจํานวน
16
ฉบับ
กิจกรรมดังกลาว
ไดแก
1.1 จัดใหมีสมาชิกและสาขาพรรคตามมาตรา 29 ภายใน 180 วัน
ถาไมดําเนินการมีเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา
65
(5)
1.2 แจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา 30 ภายใน 15
วัน หากไมแจงปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่
ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา
76)
1.3 แจงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอบังคับพรรค หรือรายการอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน หากไมแจง ปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกิน
วันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา
76)
1.4 แจงจํานวนสมาชิกเพิ่ม - ลดตามมาตรา 34 วรรคสอง ภายใน
เดือนมกราคมของทุกป หากไมดําเนินการปรับไมเกินหาหมื่นบาท (มาตรา 81)
1.5 จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ตามมาตรา
35 ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ถาไมดําเนินการ (1) ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 80)
และ
(2)
มีเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา
65
วรรคสอง
1.6 หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอนายทะเบียนตามมาตรา 42 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและพนจาก
ตําแหนง ถาไมดําเนินการปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
1.7 สงมติพรรคกรณีใหสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ออกไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียนตามมาตรา 22 วรรคสี่ ภายใน 7 วัน นับแต
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วันที่พรรคการเมืองมีมติ ถาไมดําเนินการปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละ
หารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา
76)
1.8 จัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรคตามมาตรา 37 มาตรา 38
ถาไมจัดทําปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
(มาตรา
83)
1.9 ปดบัญชีพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา 39
ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ถาไมดําเนินการปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 83)
1.10 จัดประชุมใหญเพื่ออนุมัติงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองแลวเสนอที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติตามมาตรา 40
วรรคหนึ่ง
ถาไมดําเนินการปรับไมเกินหาหมื่นบาท
(มาตรา
81)
1.11 สงงบการเงินตอนายทะเบียนตามมาตรา 40 วรรคสอง ภายใน
30 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ ถาไมดําเนินการปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับ
อีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา
76)
1.12 การจัดทําและสงประกาศการรับบริจาคตามมาตรา 46 ภายใน
7 วัน นับแตวันที่ประกาศ ถาไมดําเนินการมีโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมนอย
กวาสามเทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกพรรคการเมือง หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
1.13 การสงเขาบัญชีการรับบริจาคตามมาตรา 48 มาตรา 49 ภายใน
7 วัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค ถาไมดําเนินการปรับไมนอยกวาสองเทาแตไมเกิน
สี่เทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาค (มาตรา 88)
1.14 การสงสําเนาบัญชีเงินฝากตามมาตรา 50 วรรคสอง ภายใน 7
วัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี ถาไมดําเนินการปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 87)
1.15 การยื่นโครงการและแผนงานภายในเดือนสิงหาคมของทุกป
หากไมดําเนินการภายในกําหนดใหพรรคการเมืองนั้นหมดสิทธิไดรับการจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากกองทุนในรอบปถัดไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541
ขอ 23
1.16 การรายงานการใชจายเงินสนับสนุนภายในเดือนมีนาคมของป
ถัดไป ตามมาตรา 62 มาตรา 65 ถาไมดําเนินการ (1) ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (2)
มีเหตุตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 65 (5) (3) ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ตองยุบไปเพราะเหตุนี้ จะขอตั้งพรรคการเมืองขึ้น
ใหมหรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรค
การเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
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1.17 ควบคุมคาใชจายเลือกตั้งตามมาตรา 43 มาตรา 44 เมื่อมี
ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาไมดําเนินการ จําคุก
ไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา
85)
1.18 การสงบัญชีและงบดุลในกรณียุบพรรคการเมืองที่เลิกหรือยุบ
นอกจากกรณีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคอื่น ตามมาตรา 65 (3) ตองสง
บัญชีและงบดุลรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองใหนายทะเบียนตามมาตรา
68 วรรคหนึ่ง ภายใน 15 วันนับแตวันที่พรรคการเมืองเลิกหรือยุบ ถาไมดําเนินการ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติให
ถูกตอง
(มาตรา
76)
(2) จากการดําเนินการตามขอ 1.
ตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 ถึง
7 ธันวาคม 2547 มีผลทําใหพรรคการเมืองถูกเลิกหรือยุบไป จํานวน 67 พรรค แยกเปน
พรรคการเมืองที่ถูกยุบตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) กรณีไมสามารถดําเนินการให
เปนไปตามมาตรา 29 มากที่สุด จํานวน 27 พรรค ถารวมพรรคที่ถูกยุบเนื่องจากไม
สามารถปฏิบัติตามทั้งมาตรา 29 และมาตรา 35 ก็จะมีถึง 29 พรรค ไมจัดทํารายงานกิจการ
ของพรรคการเมืองใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 12
พรรค
ไมใชจายเงินสนับสนุนและหรือไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
จํานวน 11 พรรค และขาดคุณสมบัติขององคประกอบของที่ประชุมใหญ จํานวน 5 พรรค
จํานวนพรรคการเมืองที่ถูกยุบตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5)
สะทอนใหเห็นความไมเปนธรรมชาติของการพัฒนาพรรคการเมือง เนื่องจากมีกฎหมาย
ประกาศและระเบียบกําหนดหวงเวลาที่พรรคการเมืองและนายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตองดําเนินการไวอยางชัดเจน
โดยละเลยความเปนสถาบันทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่จะตองใชเวลาในการพัฒนาองคาพยพตาง ๆ ของพรรคการเมืองใหมีความเปน
สถาบัน
ทางการเมือง เปนที่เชื่อถือและการมีสวนรวมของประชาชนทั่วไป โดยมีระเบียบและกฎเกณฑ
ที่เอื้อตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนมากที่สุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายชวย
ใหพรรคการเมืองกอกําเนิดและชวยใหการจัดรูปพรรคการเมืองเปนไปอยางมีระเบียบ
เรียบรอยได แตไมสามารถบันดาลใหพรรคการเมืองพนจากขอบกพรองและอุปสรรคไดใน
ระยะเวลาที่จํากัดดังที่กําหนดไวในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 ดังไดกลาวมาขางตน ดังนั้น พัฒนาการของพรรคการเมืองโดยธรรมชาติจะตอง
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เกิดจากความรูสึกและความตองการของประชาชนอยางแทจริง จึงจะทําใหพรรคการเมือง
มีความสามารถและปฏิบัติหนาที่ของพรรคการเมืองทั้งในดานกิจการทั่วไปและกิจการ
ทางการเมืองได
(3) บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 มีทั้งโทษปรับและหรือเปนเหตุตองยุบหรือเลิกพรรคการเมือง โดยบทบัญญัติ
ดังกลาว กําหนดระยะเวลาใหพรรคการเมืองดําเนินการไมสอดคลองกับภาววิสัยของพรรค
การเมืองในฐานะที่เปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย ในบางเงื่อนไข
ไมควรเปนสาเหตุใหตองยุบหรือเลิกพรรคการเมือง เชน เงื่อนไขตามมาตรา 29 มาตรา 35
และมาตรา 62 แตก ลับบั ญญัติใ หเปนสาเหตุ ใหพ รรคการเมือ งถูกยุบมากที่สุ ด ซึ่งไม
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังไดกลาวขางตน
(4) การเกิดขึ้นและพัฒนาการของพรรคการเมืองอาจเกิดขึ้นไดดวยสาเหตุ
หลากหลายแตเมื่อเกิดขึ้นแลวถาจะพัฒนาให “เติบโตเปนปกแผน” อันมีลักษณะ “พัฒนา”
พรรคการเมืองจะตองมีเวลาพัฒนาเพื่อใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เหมือนกับการพัฒนา
สิ่งอื่ นๆ ซึ่ง ควรจะใช เวลานานพอสมควรหลายสิ บปอ ยา งเช นในประเทศที่พัฒ นาแล ว
ทั้งหลายไมวาจะเป น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน ออสเตรเลีย เปนตน 9 ใน
ประเทศประชาธิ ป ไตยหรื อ ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาในแนวทางประชาธิ ป ไตยนั้ น เป น
ประเทศที่เปดกวางใหมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนพรรคการเมืองอยางกวางขวาง
หลายประเทศเหลานี้ไมมีกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ไมมีกฎเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง เช น อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา ฝรั่งเศส ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฯลฯ ใครอยากตั้งก็ ตั้ง
ถาไมไดรับการสนับสนุนที่เพีย งพอจากประชาชนก็ไ มเติ บโตหรือยุบพรรคไปโดยปริยาย
บางประเทศเชน เยอรมนี แมจ ะมี กฎหมายพรรคการเมือ งกําหนดกฎเกณฑ ไวบางก็เป น
การอนุญาตใหจัดตั้งพรรคไดไมยาก เพราะในประเทศประชาธิปไตยเหลานี้ถือวาเปนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่จะรวมตัวเปนพรรคการเมือง
ดังนั้นโดยขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูจึงพบวาไมมีประเทศที่เปนประชาธิปไตย
ในอัต ราสูง ทั้ง หลายที่มี พรรคการเมือ งแค 2 - 3 พรรค แต ละประเทศมีพรรคการเมือ ง
หลายสิบ พรรคการเมืองทั้งนั้น 10 เพียงแตวาบางประเทศอาจมี พรรคใหญๆ แค 2 - 3
9

วิสุทธิ์ โพธิแทน, การดําเนินกิจการพรรคการเมือง (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา), หนา 5.
ดูขอเท็จจริงจาก Alan J. Day and Henry W. Degengardt (eds). Political Parties of the World 2nd ed.
(Exsex : Longman 1984) ขอมูลเหลานี้ปจจุบันหาดูไดจาก Website ตางๆ ของระบบ Internet เชน MSN.com,
10
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พรรค (เรียกวาเปนระบบ 2 พรรค) ซึ่งมีไมกี่ประเทศหรือในบางชวงบางสมัยบางประเทศ
อาจมีพรรคใหญๆ เพียงพรรคเดียว (เรียกว าระบบพรรคเดนพรรคเดียว ซึ่งอาจถือวาเป น
ลักษณะพิเศษ “ชั่วคราว” ของบางประเทศ)

Yahoo.com, Cnn.com ใน section ที่เกี่ยวของกับการเมือง ตัวอยางการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
(พฤศจิกายน 2543) ถาดูใน Website เหลานี้มีพรรคตางๆ สงผูสมัครประธานาธิบดี หลายสิบพรรคทีเดียว

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กลาวสุนทรพจนในการประชุม
พรรคการเมืองเอเชีย ครั้งที่ 3
1

วันที่ 3 กันยายน 2547 เวลา 09.30 น. ณ หอง Ballroom โรงแรมปกกิ่ ง
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น พันตํารวจโท ทั กษิ ณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวสุนทรพจน
ในการประชุมพรรคการเมืองเอเชีย ครั้งที่ 3 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกลาวแสดงความยินดีที่ไดมีโอกาสเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนํารัฐบาล และเขารวมประชุม
พรรคการเมืองเอเชีย ครั้งที่ 3 นี้ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไดกลาวขอบคุณคณะผูจัดงาน
ที่ไดเลือกหัวขอการประชุม “การแลกเปลี่ยน ความรวมมือและการพัฒนาภายในเอเชีย"
(Exchange, Cooperation and Development within Asia) ซึ่งเปนหัวขอการประชุมที่
เหมาะสมและมีความหมาย และใกลเคียงกับหัวใจสําคัญและนโยบายของพรรคไทยรักไทย
คือ ความรวมมือพหุภาคี การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม และการสรางพรรคการเมือง
(Multilateral cooperation, socio-economic growth, and political party building) และ
หวังวาพรรคการเมืองตางๆ ในเอเชียจะรวมมือกันเพื่อนํามาซึ่งชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
ความสงบสุข ความเจริญ ความเขมแข็ง และความสุขของประชาชนชาวเอเชีย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังไดกลาวแสดงความยินดีที่มีตัวแทนสมาชิก
พรรคการเมืองมารวมประชุมอยางคับคั่ง และทําใหระลึกถึงและพบกับเพื่อนสมาชิกที่เขา
รวมการประชุมพรรคการเมืองเอเชียครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพเมื่อป 2545 ที่มี
เพื่อนทั้งจากพรรครวมรัฐบาลและพรรคฝายคานเขารวมประชุม และยิ่งนายินดีไปกวานั้น
คือ ไมวาจะอยูพรรคไหนและไมวาจะชื่อพรรคอะไร แตทุกพรรคตางมีเปาหมายเดียวกัน
คือประชาชน
1

จาก http://www.thaigov.go.th/eGovernmentWeb/ thaigov5.portal
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นอกจากนี้ ยังไดรูสึกถึงความมุงมั่นตั้งใจที่จะสรางความเปนหุนสวนของ
ความเปนเอเชียโดยการมารวมกัน ณ ที่ประชุมแหงนี้ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไดยก
คําพูดของผูนําจีนที่ยิ่งใหญ นายเติ้ง เสี่ยวผิง ที่กลาวเมื่อครั้งเฉลิมฉลองครบรอยปวา "ไม
สําคัญวาแมวจะสีอะไร ตราบเทาที่ยังจับหนู” และนายกรัฐมนตรีไดขออนุญาตกลาว
เปรียบเทียบตอวา “ไมสําคัญวาแนวคิดจะเปนสีอะไร ตราบเทาที่พรรคตางๆ นําสิ่งที่ดีที่สุด
มาสูประชาชน”
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงการประชุมภูมิภาคเอเชีย หรือ ACD 2
ที่เมืองชิงตาว
วาเปนที่นายินดีที่ประเทศสมาชิกเอเชียไดรวมกันแสดงความพรอมและ
กระตือรือรน เพื่อสรางความเปนหุนสวนภายในกรอบความรวมมือพหุภาคีของ ACD และ
เพียงแค 2 ปจากการริเริ่มของไทย ปจจุบัน ACD มีสมาชิกถึง 25 ประเทศจากทั้งเหนือ
และใตของทวีป และยังมีอีกหลายประเทศแสดงเจตจํานงขอเขาเปนสมาชิกกรอบความ
รวมมือนี้ เพื่อเอเชีย โดยเอเชีย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดกลาววาภายใตกรอบ ACD นั้น ถือวา
ทุกประเทศเปนภูมิภาคของเอเชีย โดยไมยึดติดกับเศษเสี้ยวประวัติศาสตรของการเปน
อาณานิคม จึงกลาวไดวา ACD มีสมาชิกทุกประเทศจากเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก
เอเชียกลาง ใต และตะวันออกเฉียงใต ภายใตกรอบ ACD
นอกจากสมาชิกไดรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของภูมิภาคแลว ยังไดจัด
ประชุมที่สําคัญมากมายในชวงปที่ผานมาเพื่อผลักดันความรวมมือในสาขาตางๆ ซึ่งครอบคลุม
หลากหลายสาขา เชน พลังงาน การทองเที่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การแกปญหาความยากจน และการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน
นอกจากนี้ ACD ยังเปนนวัตกรรมรูปแบบความรวมมือใหมสําหรับเอเชียอีกดวย โดยการ
เปลี่ยนความแตกตางหลากหลายเปนความเขมแข็ง และรวมกันเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา
และทุมแรงทั้งหมดเพื่อสรางสรรคผลประโยชนใหแกประชาชนชาวเอเชีย
นายกรัฐมนตรีกลาววา
ปจจุบันเมื่อมีการกลาวถึงการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความกาวหนาทางสังคม เราไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึงโลกาภิวัตนได ซึ่ง
ก็เปนไดทั้งโอกาสและหลุมพลางสําหรับเรา แมวาจะเปนเรื่องยากมากที่จะไมใหเกิดผลกระทบ
ในแงลบจากโลกาภิวัตน แตเราก็ตองพยายามอยางมากที่จะใหเกิดผลประโยชนมากที่สุด
เทาที่จะทําได ถึงเวลาแลวที่เอเชียจะตองเรียนรูที่จะฉวยประโยชนจากการไหลเวียนอยางเสรี
(free flow) ของโลกาภิวัตน อันไดแก การไปมาหาสูของผูคน การเคลื่อนยายของแหลง
เงินทุน เทคโนโลยี และขาวสาร เอเชียจําตองเรียนรูและพยายามใหมากขึ้นเพื่อบริหาร
2

ACD = Asia Corporation Dialogue
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แหลงเงินทุน ดวยการริเริ่มแนวความคิดและใชเครื่องมือใหม ๆ เชน การจัดตั้งตลาดพันธบัตร
เอเชีย เอเชียยังตองเรียนรูที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เอเชียยังตองเรียนรูและประกัน
ไดวา สังคมของเราจะพัฒนาเปนสังคมแบบฐานขาวสารและความรู ยิ่งไปกวานั้น เอเชีย
ยังตองเรียนรูที่จะอยูรวมกัน แทนสภาพตางคนตางอยูเชนในอดีต ดวยสิ่งเหลานี้ เราจึงจะ
ไดประโยชนและเอาชนะหลุมพรางของโลกาภิวัตนได
เหนือสิ่งอื่นใดที่เราตองการก็คือ ความพยายายามระหวางพรรคการเมือง
ตางๆ ในเอเชีย และสิ่งที่พรรคการเมืองทั้งหลายตองการก็คือ ผลประโยชนและความ
เปนอยูที่ดีที่จะตกไปสูประชาชนของพวกเรา ดังเชนที่นายกรัฐมนตรีไดเคยกลาวไวเมื่อ
คราวการประชุมพรรคการเมืองเอเชีย ครั้งที่ 2 เมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 โดย
กลาวถึงสัญญาประชาคมระหวางพรรคการเมืองและประชาชน
นายกรัฐมนตรียังเชื่อวา ดวยสัญญาประชาคมนี้เองที่จะทําใหพรรคการเมือง
ทั้งหลาย มีความผูกพันกับประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สัญญาประชาคมมิใชเรื่อง
งายๆ เพียงการใหสัญญากับผูลงคะแนนฯ เทานั้น แตเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและ
ความเชื่อมั่นในภาวะความเปนผูนําของเรา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนดีขึ้น และใหพวกเขาไดมีทางเลือกในการใชชีวิตที่เปนสุขมากขึ้น นอกจากนี้
ยังเปนการสรางโอกาส สรางความมั่งคั่ง และทําใหประชาชนไดเลือกทางเดินของตนเอง
เพื่อไปสูความเปนอยูที่ดี
นับเปนเรื่องเศราที่ไดเห็นวา ความหมายของความผูกพันระหวางรัฐบาล
และผูลงคะแนนเสียง กลับถูกตีความผิดและบิดเบือนไป รัฐบาลไดรับอํานาจเพื่อรับใช
ประชาชน แตกลับตองมาจบลงดวยการใชอํานาจเพื่อผลประโยชนของพวกพอง รัฐบาล
ไดรับโอกาสที่จะออกกฎหมายใหเอื้อประโยชนแกประชาชน แตกลับใชกฎหมายเหลานั้น
ไป
ในทางที่ผิด เพียงเพื่อที่จะรักษาอํานาจของพวกตนไว และรัฐบาลไดรับเลือกเพื่อที่จะทําใน
สิ่งที่ดีสุดเพื่อประเทศชาติ แตบอยครั้งกลับถูกทําไปเพื่อพวกพองของตนเอง
นายกรัฐมนตรีกลาวดวยความภาคภูมิใจวา รัฐบาลของทานมิไดบริหาร
ประเทศไปในทิศทางที่ผิดๆ เชนนั้น แมวาจะมีเสียงขางมาก แตเราก็ตระหนักดีวา เราเขา
มาไดก็เพราะเสียงสนับสนุนจากประชาชน และอาจตองจากไปเมื่อใดก็ได หากประชาชน
ปรารถนาเชนนั้น เรายังเชื่ออีกดวยวา เพื่อที่จะรักษาผลประโยชนของประเทศชาติให
ไดมากที่สุด รัฐบาลจะตองบริหารประเทศโดยยึดหลัก “ประชาชนเปนที่ตั้ง” และมุงเนนไปที่
ความตองการของประชาชนเปนสําคัญ
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เมื่อครั้งที่พวกเราไดเสนอตัวแกประชาชนเปนครั้งแรก ในการเลือกตั้งของ
ไทยเมื่อเดือนมกราคม ป พ.ศ.2544 พรรคไทยรักไทยถือเปน พรรคใหมและเพิ่ งจัดตั้งมา
เพียงไมกี่ป เราไมใชพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงมาชานาน เราไมมีทางเลือกอื่นใด นอกจาก
จะพยายามนําสิ่งดีที่สุดใหแกประชาชน สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนใชวาจะเปนสิ่งที่เราคิด
เอาเองวาดีเสมอไป ในการกอตั้งและวางนโยบายของพรรคเรานั้น เรามิไดคิดทึกทักแตฝาย
เดี ยว แต กลับ พยายามอย างจริง จังที่จ ะคนหาว า อะไรคือสิ่ งที่ประชาชนคิ ดวาดี สํา หรั บ
พวกเขา แทนที่จะนั่งเขียนนโยบายบนหอคอยงาชาง เรากลับสงคนไปทั่วทุกมุมเมือง เพื่อ
ทําการสํารวจ ความตอ งการและแทนที่เ ราจะตัด สินใจจากมุมมองของเราไปสูประชาชน
เราเลือกที่จะพิจารณาจากมุมมองของประชาชนมาสูเราเปนหลัก
ไมวาจะในเชิงธุรกิจหรือของรัฐ แนวความคิดแบบจากปจจัยขางนอกมาสู
ภายในนั้น มักจะประกันความสําเร็จไดมากที่สุด เนื่องจากจะสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค หรือความตองการที่แทจริงของประชาชนได เราถือเปนสิ่งสําคัญ
ลําดับแรกในการยึดถือความตองการของประชาชน กอนการกําหนดแนวทางการบริหาร
ประเทศ ดวยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจวา เราจะไมหลงทางและเขาถึงความตองการของประชาชน
ในฐานะที่เปนพรรคการเมืองของประชาชนและเพื่อประชาชน
นโยบายการยึด “ประชาชนเปนที่ตั้ง” เปนแนวทางหลักในการกําหนดทิศทาง
บริหารประเทศ ซึ่งเราประสบความสําเร็จทั้งในดานเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม รวมทั้ง
ความมุงหวังที่จะกําจัดความยากจนใหหมดสิ้นไปจากประเทศชาติกอนสิ้นทศวรรษนี้ เรา
ยังพยายามชวยใหประชาชนสามารถชวยเหลือตนเองและกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได
ประเทศไทยไดนํานโยบายดังกลาวมาใชโดยผานโครงการตางๆ ของรัฐบาล
ในการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางความร่ํารวยใหกับประชาชนในระดับรากหญา
อาทิ โครงการกองทุนหมูบาน และรูปแบบสินเชื่อรายยอยอื่นๆ สําหรับผูประกอบการ
ขนาดเล็ก สําหรับโครงการธนาคารประชาชน ชวยใหประชาชนสามารถสรางรายไดเสริม
จากภูมิปญญาของตนเอง และปรากฏวาระดับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) โดยเฉลี่ยอยู
เพียงรอยละ 2 - 3 เทานั้น ซึ่งรูปแบบสินเชื่อรายยอยดังกลาวจะขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
สําหรับประชาชนในระดับรากหญาใหเขาถึงทุน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในระบบเศรษฐกิจโลก
ปจจุบันใหงายมากยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรียังไดเปดเผยวา เมื่อไมกี่เดือนนี้ รัฐบาลไทยไดประกาศ
นโยบาย SML เพื่อเพิ่มอํานาจใหประชาชนและลดอํานาจบริหารภาครัฐลง โดยมุงกระจาย
งบประมาณพัฒนาไปตามหมูบานตางๆ โดยขึ้นอยูกับขนาดของแตละหมูบานตั้งแตขนาด
เล็ก กลางและใหญ โดยแตละหมูบานสามารถตัดสินใจใชงบประมาณในแตละโครงการที่
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เห็นวาเปนประโยชนแกสวนรวม และเลือกใชเงินในสาขาที่เห็นวามีความจําเปนเรงดวนได
ดวยตัวเอง โดยจะไมเพิ่มภาระการคลังใหกับประเทศ เนื่องจากนําเอางบพัฒนาที่รัฐบาลได
จัดไวใหตั้งแตเบื้องตน ทั้งนี้ เชื่อมั่นวาจากขอริเริ่มดังกลาวจะเปนกาวสําคัญในการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนภายใตรัฐบาลระบบประชาธิปไตย
ทั้งนี้ กระบวนการที่มีประชาชนเปนศูนยกลางไมไดถูกออกแบบมา เพื่อ
ปลูกสํานึกของความซื่อสัตยหรือพันธกิจระหวางประชาชนและพรรคการเมือง แตเปนการ
สรางความสัมพันธที่แข็งแกรงอยางเทาเทียมและยั่งยืนของทั้งสองฝาย โดยมีความเคารพ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของพรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรียังไดกลาววา ตองการที่จะแบงปนประสบการณ ทั้งที่
ประสบความสําเร็จและลมเหลวของไทย ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ ไดเปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการดําเนินการใหมๆ ในการแกปญหา
รวมทั้งแนวคิดที่จะนํามาซึ่งโอกาสใหมๆ
ในการรวมมือระหวางกันเพื่อประโยชนของ
ประชาชน
นายกรัฐมนตรียังไดกลาวในตอนทายนี้วา ชวงสองเดือนแรกของปนี้ จีนได
เปนเจาภาพจัดการประชุมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของเอเชียถึงสองเวที
ดวยกัน คือ ความรวมมือเอเชีย (ACD) และการประชุมพรรคการเมือง ซึ่งทั้งสองเวทีตางมี
วัตถุประสงคสําคัญในการสงเสริมความรวมมือของเอเชียเพื่อเอเชีย แมวาการประชุมพรรค
การเมืองจะเปนของความรวมมือในอีกระดับหนึ่ง แตก็สามารถรวมกันสรางความกาวหนา
ได อยางไรก็ตาม ก็ยังมีความจําเปนที่จะตองหันกลับมาประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบวา
ไดมีการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ ความรับผิดชอบในการใหบริการประชาชนไปอยางไร
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคการเมือง เจาหนาที่รัฐและประชาชนเอเชีย จะตองดําเนินตามเปาหมาย
รวมกันในการสรางความกินดีอยูดีและความรุงเรืองของประชาชน โดยรวมมือกันเพื่อบรรลุ
ความสําเร็จตาม “สัญญาประชาคม” สรางเอเชียที่เขมแข็ง เปนเอเชียที่ดีสุดสําหรับชาว
เอเชียที่
ดีสุด

แนวทางผลักดันการปฏิรูปการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ : หลักทฤษฎี เจตนารมณและ
แนวปฏิบัติ
ดร.เชาวนะ ไตรมาศ 1

1. ความสําคัญของการผลักดันการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก

เหตุผลสําคัญไดแก

1.1 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีเจตนารมณในการปฏิรูปการเมือง
1.2 การปฏิรูป การเมือ งให บรรลุผ ลสํา เร็จ ตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญ
จําเปนตองแสวงหาแนวทางในการนํารัฐธรรมนูญไปปฏิบัติ ใหเปนไปตามเจตนารมณ
เปาหมายของรัฐธรรมนูญ
1.3 การใชรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง และสรางความกาวหนาใหแก
ระบบการเมืองตองนํารัฐธรรมนูญไปใชใหเกิดผลในภาคปฏิบัติอยางมีพลวัต โดยใหสามารถ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพรอม ๆ กับการปรับแกปญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหระบบการเมืองดําเนินไปในทิศทางของเปาหมายที่พึงประสงคได
1.4 การสรางแนวทางในการนํารัฐธรรมนูญไปปฏิบัติ เปนการสรางหลักประกัน
ในการผลักดันการปฏิรูปการเมืองใหบรรลุผลสําเร็จตามรัฐธรรมนูญ

2. ปญหาขอจํากัดในการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
2.1 ปญหาขอจํากัดของการปฏิรูปการเมือง

1

ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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1. แนวทางการปฏิรูปการเมืองมักมุงเนนในการสรางผลตอการเปลี่ยนแปลง
มากกวาการสรางหลักประกันความกาวหนาจากผลของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอระบบการเมือง
2. แนวทางการปฏิรูปการเมือง มักดําเนินการแบบแยกสวนและมีความ
แตกตางหลากหลายมากกวาการสรางหลักประกันในความเปนเอกภาพระหวางฝายตาง ๆ
รวมกัน และสงผลตอองครวม
3. แนวทางการปฏิรูปการเมือง มักดําเนินไปในกรอบที่มีความเหลื่อมล้ํา
กันทั้งในฐานะ ขอบเขต และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง กอผลกระทบทั้งดานที่เปน
ความกาวหนาและความลาหลัง
จึงไมสามารถสรางหลักประกันผลลัพธบั้นปลายที่เปน
เปาหมายรวมได
4. แนวทางการปฏิรูปการเมือง ยังใหความสําคั ญในการสรางพลวัตทาง
การเมืองนอย ทําใหกระบวนการปรับแกระบบการเมืองใหสอดคลองกับสถานการณของ
การเปลี่ยนแปลงยังไมมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพเพียงพอ ทําใหการแกไขปญหาของ
ระบบการเมืองมีความออนลาและเชื่องชากวาอัตราเรงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง
2.2 ปญหาขอจํากัดจากผลกระทบของการปฏิรูปการเมือง
1. ผลกระทบของการปฏิรูปการเมื องมัก จะกอใหเ กิด การเปลี่ยนแปลง
ทั้งในกรอบที่พึงประสงคและไมพึงประสงคซึ่งจะมีทั้งความขัดแยง และความลาหลังตกคาง
จากการเปลี่ยนแปลงดวย
2. ผลกระทบของการปฏิรูปการเมือง มักจะกอใหเกิดชองวางของความ
แตกตางระหวางภาคสวนทางการเมืองมากยิ่งขึ้น
3. ผลกระทบของการปฏิรูปการเมือ งเมื่อ กอใหเ กิด ความแตกต างจาก
การเปลี่ยนแปลงแลวมักกอใหเกิดเงื่อนไขความตึงเครียดตอระบบการเมือง และการเสีย
สมดุลของระบบการเมืองตามไปดวย
4. ผลกระทบของการปฏิรูปการเมืองยอมกอใหเกิดความจําเปนในการ
เพิ่มความสามารถในการสรางพลวัตทางการเมือง เพื่อปรับแกตามใหสอดรับกับขนาดและ
อัตราเรงของผลกระทบจากการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนที่เหมาะสมสอดคลอง
กันดวย

3. การปฏิรูปการเมือง : หลักการทางทฤษฎีและหลักการตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยการปฏิรูปใน 3 สวน ดังตอไปนี้ คือ (1) การปฏิรูประบบ
การเมือง (2) การปฏิรูปภาคสวนสําคัญทางการเมือง และ (3) การปฏิรูปกลไกขององคกร
สําคัญทางการเมือง ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดดังตอไปนี้
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3.1 การปฏิรูประบบการเมือง
ระบบการเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ซึ่งเปนระบบการเมืองกระแสหลักตามกรอบกําหนดของรัฐธรรมนูญ ในมาตรา
2 นั้น จากผลของการออกแบบการเมืองการปกครองใหมของรัฐธรรมนูญ สามารถจําแนก
องคประกอบสําคัญของระบบการเมืองออกไดเ ปน 4 สวน คือ (1) ระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา (2) ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง (3) ระบอบประชาธิปไตยแบบทางออม
และ (4) ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.1.1 ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แยกพิจารณาโดยหลักการ
ทางทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดดังนี้ คือ
3.1.1.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การมี ประมุ ข เป น ผู ป กครองสูง สุ ด โดยที่ป ระมุ ขมิ ไ ด ใ ช
อํานาจการปกครองโดยตรง
2. การมีรัฐบาลจากเสียงขางมากใชอํานาจฝายบริหาร โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาล ไดรับความยินยอมจากสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้ง
โดยตรงมาจากประชาชน
3. คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลใชอํานาจบริหารโดยความรับผิดชอบ
รวมกัน (collective responsibility)
4. ฝายนิติบัญญัติอาจประกอบดวยสภาเดียว คือ สภา
ผูแทนราษฎร หรือสภาคู คือวุฒิสภาดวยก็ได
ทําหนาที่ออกกฎหมายและควบคุม
ตรวจสอบรัฐบาล โดยสามารถอภิปรายไมไววางใจเพื่อลงมติใหรัฐมนตรีทั้งคณะหรือตัวบุคคล
พนจากตําแหนงได
5. ฝายบริหาร มีอํานาจสั่งยุบสภาได
6. ความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ
มี
ความสัมพันธแบบประสานซึ่งกัน (fusion of power) และมีการควบคุมกันแบบคาน
ดุลอํานาจ (balances of power)
3.1.1.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ
ไดแก
1. พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ทรงใชอํานาจ
อธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
2. อํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
เปนของประชาชน
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3. การมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
4. นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเปนผูนํา
5. รัฐสภามีประสิทธิภาพและเหตุผล
3.1.2 ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง แยกพิจารณาโดยหลักการ
ทางทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดดังนี้ คือ
3.1.2.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. หลักการปกครองตนเองของประชาชน (self – rule) โดยที่
ประชาชนมีสวนรว มในการตัดสินใจ (decision making) ซึ่งถือวาเปนการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง (government of the people, by
the people, for the people)
2. หลั กการแยกหนวยการปกครองยอยลงสูระดับรากหญา
(grass root democracy) เพื่อใหปจเจกชนทุกคนโดยเฉพาะในระดับลางสุดสามารถเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองไดโดยตรงในระดับชุมชนเล็กที่สุดที่ตนอาศัยอยู
3. หลั ก การสนองตอบต อ ผลประโยชน ส าธารณะร ว มตาม
ความตองการของคนทั่วไปที่เรียกวาเจตนารมณรวม (common goods by common will)
4. หลักการเคารพสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลใหสอดคลอง
กับกฎธรรมชาติ (natural law)
5. หลักการเคารพในความใฝดี (goodness) และความมีเหตุผล
(rationality) ของประชาชน
3.1.2.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ
ไดแก
1. การใหประชาชนเขาชื่อเสนอกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น
2. การใหประชาชนเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
3. การใหประชาชนฟองรองหนวยงานของรัฐ
4. การใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี
5. การใหประชาชนจัดการ
และใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
6. การใหประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิเสนอจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามเจตนารมณของตน
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พิจารณ

7. การให ป ระชาชนออกเสี ย งประชามติ แ ละร ว มทํ า ประชา

3.1.3 ระบอบประชาธิปไตยแบบทางออม แยกพิจารณาโดยหลักการ
ทางทฤษฎีและหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
3.1.3.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. หลักการยอมรับการแขงขันทางการเมืองของกลุมที่มีความ
แตกต า งหลากหลาย โดยที่ ไ ม มี ก ารผู ก ขาดหรื อ ครอบงํ า โดยกลุ ม หนึ่ ง กลุ ม ใด ซึ่ ง
จําเปน ตอ งมีพรรคการเมือ งใหเ ปน ตัว เลือกมากกวา 1 พรรค และมี 2 พรรคที่ มีค วาม
แตกตางกันเปนอยางนอย
2. หลั ก การพึ่ ง พาอาศั ย ความสามารถของประชาชน ซึ่ ง
แสดงออกผานการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะการแสดงความสามารถ
ในการเลือกตัวแทนและการนโยบายของพรรคการเมืองทั้งในรูปของการเลือกตัวบุคคลและ
การเลือกพรรคการเมืองควบกันทั้ง ส.ส.แบบแบง เขตและ ส.ส. ตามบั ญชีรายชื่อของ
พรรคมาเปนผูนําหรือรัฐบาล
3. หลักการผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนผูแทนที่เปนผูปกครองหรือ
รัฐบาลตามวาระที่กําหนด
4. หลักการรับผิดชอบและตอบสนอง (responsiveness and
responsibility) ของผูแทนหรือรัฐบาลที่มีตอประชาชนที่ตนเลือก โดยเฉพาะการรับผิดชอบ
ตอพันธะสัญญาที่ใหไวในการรณรงคเลือกตั้ง ซึ่งเปนการเคารพตอการตัดสินใจเลือกผูแทน
ของประชาชน
5. หลั กการเคารพในความเสมอภาคและสิ ทธิ ของประชาชน
โดยที่ไมเปนการละเมิดตอสิทธิผูอื่น
3.1.3.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ
ไดแก
1. การใหประชาชนมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง
2. การใหประชาชนมีทั้งสิทธิและหนาที่ในการเลือกตั้ง
3. การใหประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุม
4. การใหประชาชนมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนหมูคณะ
5. การใหประชาชนมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี
3.1.4 ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม แยกพิจ ารณาโดย
หลักการทางทฤษฎีและหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
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3.1.4.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. หลักการกระจายอํานาจและการตัดสินใจทางการเมือง
2. หลักการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามาเกี่ยวของกิจกรรม
ทางการเมืองโดยตรง
3. หลักการสงเสริมบทบาททางการเมืองขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่นระดับลางที่ใกลชิดประชาชนและชุมชน
4. หลั ก การส ง เสริ ม บทบาทและอํ า นาจการตั ด สิ น ใจทาง
การเมือ งของมวลชนคนทั่วไประดับชาวบานหรือการสรางนั กการเมืองชาวบาน (citizen
politicians) แทนนักการเมืองอาชีพ (professional politicians)
3.1.4.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ
ไดแก
1. การใหประชาชนมีสิทธิที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน
2. การใหประชาชนมีสิทธิในการฟองรองหนวยงานรัฐ
3. การใหประชาชนมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารจากรัฐ
4. การใหประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณา
ของรัฐ
5. การใหประชาชนมีสิทธิในการรองทุกข
6. การใหประชาชนมีสิทธิเขามีสวนรวมในการปกครองสวน
ทองถิ่น
3.1.5 สรุป
ระบบการเมืองใหมมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข เปนการเมืองกระแสหลัก โดยผลของการออกแบบ
การเมืองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการผสมผสานและการสรางดุลยภาพระหวางประชาธิปไตย
แบบทางตรง และประชาธิ ป ไตยแบบทางอ อ ม ทํ า ให แ นวโน ม ของการเมื อ งมี ก าร
ขับเคลื่อนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปนดานหลัก ซึ่งสงผล
ใหประชาชนมีบทบาทการมีสวนรวม และมีความสําคัญตอระบบการเมืองเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปดวย
3.2 การปฏิรูปภาคสวนสําคัญทางการเมือง
ภาคสวนสําคัญทางการเมือง โดยผลตามการออกแบบของรัฐธรรมนูญ
สามารถแยกออกไดเปน 3 ภาคสวนที่สําคัญ คือ
3.2.1 ภาคผูแทนหรือนักการเมือง
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3.2.2 ภาคพลเมือง
3.2.3 ภาคองคกรตามรัฐธรรมนูญ
3.2.1 ภาคผูแทนหรือนักการเมือง แยกพิจารณาโดยหลักการทาง
ทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดดังนี้ คือ
3.2.1.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. เปนตัวแทนในการปกปองคุมครองผลประโยชนของสวนรวม
2. เปนตัวแทนในการแขงขันเขาสูอํานาจการเมืองการปกครอง
3. เป น ตั ว แทนในการใช อํ า นาจการเมื อ งการปกครองเพื่ อ
ประโยชนสาธารณะของคนสวนใหญ
4. เปนตัวแทนในการกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย
5. เปนตัวแทนในการออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมาย
3.2.1.2 หลั กการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีห ลักการสําคัญ
ไดแก
1. เป น ผู ดํ า รงตํ าแหน งในองค กรที่ ใช อํ านาจสู งสุ ด ทางการ
ปกครองแทนประชาชน ที่ประกอบดวยรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
2. การมีความชอบธรรมในการไดอํานาจและการใชอํานาจ
3. การควบคุมตรวจสอบอํานาจ
4. การถอดถอนจากตําแหนง
5. การลงโทษทั้งทางอาญาและทางการเมือง
3.2.2 ภาคพลเมื อง แยกพิจ ารณาหลัก การทางทฤษฎีและหลั กการ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
3.2.2.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. เป น บุ ค คล ท อ งถิ่ น ชุ ม ชน และกลุ ม ผลประโยชน ใ น
ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน (NGO)
2. มี ความสามารถและมี เหตุ ผลในการใช สิ ทธิ เสรี ภาพเข ามี
สวนรวมทางการเมื อง เพื่อ ปกปอ งคุ มครองสิ ทธิ ประโยชนข องตนได หลากหลายรูปแบบ
ทั้งสิทธิ เสรีภาพในความเปนมนุษย ความเปนพลเมือง และความเสมอภาค
3. มีชอ งทางและวิธีการในการใชสิทธิเสรีภาพไดทั้งในเชิ งรุก
และเชิงรับทั้งในการปองกัน การคุมครองและการเยียวยา
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4. มีความสามารถในการสร างประสิ ทธิ ผลทางการเมือ งโดย
การสรางอิทธิ พลทางการเมื องตอ รัฐ สภาและคณะรัฐมนตรีทั้งในการออกกฎหมาย และ
การดําเนินนโยบาย
5. มีความเสมอภาคทางกฎหมาย และโอกาส ไมถูกเลือ ก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
6. มี ค วามสามารถในการเข า ถึ ง อํ า นาจ ใช ป ระโยชน จ าก
อํานาจ และมีอิทธิพลเหนืออํานาจ
3.2.2.2 หลั กการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีห ลักการสําคัญ
ไดแก
1. การรั บ รองสาระสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
ครอบคลุมทั้งสิทธิ เสรีภาพความเปนมนุษย ความเปนพลเมือง และความเสมอภาค
2. การกํ าหนดพั นธะผู กพั นของรั ฐที่ มี ต อสิ ทธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชน ครอบคลุมทั้งพันธะดานการเขาถึงซึ่งอํ านาจ ประโยชนจากการใชอํานาจ และ
อิทธิพลเหนืออํานาจ
3. การรับรองวิธีการใชประโยชนจากสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ครอบคลุมทั้งการขอปองกันสิทธิการขอรับการคุมครองสิทธิ และการขอรับการเยียวยาสิทธิ
4. การมีหน าที่ของพลเมื องดี หนาที่ตอ กฎหมาย หน าที่ทาง
การเมือง หนาที่ตอประเทศ และหนาที่ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
3.2.3 ภาคองคก รตามรัฐธรรมนูญ แยกพิจ ารณาโดยหลั กการ
ทางทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
3.2.3.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การได อํานาจและการใชอํานาจผู กพันตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ
2. มีความเปนอิสระเปนเอกเทศ
3. การทําหนาที่เฉพาะทาง
4. การแยกหน า ที่ ที่ ชั ด เจน ไม ทั บ ซ อ นกั น ระหว า งการใช
อํานาจ การตรวจสอบอํานาจ และการเรียกรองสิทธิ
3.2.3.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ
ไดแก
1. การใชองคกรตามรัฐธรรมนูญสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง
และการสงเสริมคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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2. การใชองคกรตามรัฐธรรมนูญสนับสนุนความชอบธรรมของ
ระบบการเมือง และการควบคุมอํานาจรัฐใหมีประสิทธิภาพทุกระดับ
3. การใช องค กรตามรั ฐธรรมนูญ สนับ สนุน เสถี ย รภาพของ
สถาบันหลักทางการเมือง รัฐบาล และความเขมแข็งของผูนํารัฐบาล
3.2.4 สรุป
ระบบการเมืองใหม โดยผลของการออกแบบการเมืองใหมตาม
รัฐธรรมนูญสามารถแบงภาคสวนสําคัญทางการเมืองออกไดเ ปน 3 ภาคสวน คือ (1)
ภาคผูแทนหรือนักการเมือง มีบทบาทหลักในการใชอํานาจ (2) ภาคพลเมือง มีบทบาท
หลักในการกํากับอํานาจและเรียกรองสิทธิ โดยมีภาคสวนที่ (3) ภาคสวนขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ มีบทบาทหลักในการสนับสนุนใหมีการตรวจสอบการจํากัดควบคุมอํานาจรัฐ
ของภาคผูแทน และสนับสนุนใหมีการสงเสริมและคุมครองสิทธิ เสรีภาพของภาคพลเมือง
พรอมกันไป
3.3 การปฏิรูปกลไกขององคกรสําคัญทางการเมือง
กลไกขององคกรสําคัญทางการเมือง โดยผลของการออกแบบการเมือง
ใหมตามรั ฐธรรมนูญ ก อให เกิ ดระบบการทํางานหรือทํา หนาที่สํา คัญในทางการเมือ ง
การปกครอง ใน 5 กลไก คือ (1) โครงสรางหนาที่ทางการเมือง (2) ปฏิสัมพันธทาง
การเมือง (3) การสรางสมดุลทางการเมือง (4) การปรับตัวทางการเมือง และ (5)การสราง
ความกาวหนาทางการเมือง
3.3.1 โครงสรางหนาที่ทางการเมือง แยกพิจารณาโดยหลักการ
ทางทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
3.3.1.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การแบงแยกโครงสรางเฉพาะดาน (differentiation) และ
ความชํานาญเฉพาะดาน (specialization)
2. การทําหนาที่เฉพาะดานและตามความชํานาญตามโครงสราง
3. การจัดโครงสรางหนาที่เพื่อรองรับภารกิจพื้นฐาน และสราง
ความสมดุลของระบบการเมือง
4. การจั ด โครงสร า งหน า ที่ มี จุด มุ ง หมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
บรรลุเปาหมายของระบบการเมือง
3.3.1.2 หลั กการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีห ลักการสําคัญ
ไดแก
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การปฏิรูประบบการเมือง

1. การจําแนกโครงสรางและหนาที่เพื่อภารกิจและเปาหมายใน

2. การจําแนกโครงสรางหนาที่เปนอิ สระแยกจากกั นระหวา ง
ดานการใช อํานาจ ดานการตรวจสอบอํานาจและดา นการกํากับอํานาจและการเรียกรอง
สิทธิ
3.3.2 ปฏิสัมพันธทางการเมือง แยกพิจารณาโดยหลักการทาง
ทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
3.3.2.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การพึ่ง พาอาศัยซึ่ งกั นระหว างกลไกส วนย อยภายในระบบ
การเมือง
2. การประสานสัมพันธกันกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในภายนอก
3. การแก ไ ขป ญ หาความตึ ง เครี ย ดทางการเมื อ ง และการ
แลกเปลี่ยนความรวมมือ และขอมูลขาวสารระหวางกัน
4. การจัดระเบียบใหอยูรวมกันไดทั้งระบบ
3.3.2.2 หลั กการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีห ลักการสําคัญ
ไดแก
1. สรางกลไกแกไขปญหาความตึงเครีย ดทางการเมือง หรือ
ขอพิพาทการใชอํานาจขององคกรทางการเมือง การปกครอง
2. สร างกลไกควบคุ มกติกาหลัก ทางการเมือ ง การปกครอง
เพื่อรักษาระเบียบของระบบการเมืองโดยรวม
3.3.3 การสรางสมดุลทางการเมือง แยกพิจารณาโดยหลักการทาง
ทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้
3.3.3.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การรักษาการเปลี่ยนแปลงใหมีความสมดุล
2. การแกไขผลกระทบจากสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล
3. การประสานความพอดีระหวางความสามารถของระบบกับ
ความตึงเครียดจากแรงกดดันที่มีตอระบบ
3.3.3.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การจํากัดควบคุมอํานาจรัฐ ภาคนักการเมือง
2. การเสริมเพิ่มและคุมครองสิทธิเสรีภาพภาคพลเมือง
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3.3.4 การปรับตัว ทางการเมื อง แยกพิจ ารณาโดยหลั กการทาง
ทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
3.3.4.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การเพิ่มความสามารถของระบบการเมืองใหเพียงพอกับ
ความตึงเครียดจากแรงกดดันทางการเมือง และผลกระทบจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอม
2. การปรับแกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหสามารถดํารง
รักษาเปาหมายหลักของระบบการเมืองไวได
3. การใชเครื่องมือควบคุมสมรรถนะหลักของระบบการเมือง
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อการดํารงคงอยูของระบบการเมืองอยางมีรากฐานที่มั่นคง
3.3.4.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การใชกติกาสู งสุด ทางการเมืองการปกครองเปน เครื่ องมือ
ควบคุมความตึงเครียดทางการเมืองพรอม ๆ กับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
2. การควบคุมตรวจสอบอํานาจรัฐที่เขมงวดมากขึ้น และครบ
วงจร ครอบคลุมทั้งระดับทุกระดับ
3. การรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนในระดับที่กาวหนาเพิ่มขึ้น
3.3.5 การสรางความกาวหนาทางการเมือง แยกพิจารณาโดย
หลักการทางทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ คือ
3.3.5.1 หลักการทางทฤษฎี มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเพื่อลดความตึงเครียด
ทางการเมือง
2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระดับกลางเพื่อความอยูรอดตาม
ผลกระทบของอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม
3. การพัฒ นาในระดับสูง เพื่อ สรา งความกาวหน าใหม ๆ ให
ระบบการเมืองบรรลุเปาหมาย ในการสรางสมรรถนะที่เพิ่ม สูงขึ้ น และสามารถเปนฝาย
สรางอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมได
3.3.5.2 หลักการตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ มีหลักการสําคัญ ไดแก
1. การใช รั ฐ ธรรมนู ญ เป น เครื่ อ งมื อ เปลี่ ย นแปลงและแก ไ ข
ปญหาของระบบการเมือง
2. การเพิ่มความสามารถและบทบาทของภาคพลเมือง
3. การเพิ่มเสถี ยรภาพและประสิทธิ ภ าพเพื่อ ความสามารถ
ของสถาบันทางการเมือง
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การปฏิรูปการเมือง
3.3.6

4. การสรางภาวะความเปนผูนําที่เขมแข็ง
5. การสรางกลไกขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสนับสนุน

สรุป
กลไกขององค กรสํ าคั ญทางการเมื องโดยผลจากการออกแบบ
การเมื อ งใหม ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ทํ า ให เ กิ ด ระบบการทํ า งานที่ เ อื้ อ ต อ การผลั ก ดั น การ
เปลี่ยนแปลง และรองรับปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดีย วกัน ซึ่ งเปน
ก
ล
ไ
ก
ที่
ส
า
ม
า
ร
ถ
เกื้อหนุนใหระบบการเมืองมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการบรรลุเปาหมายในการปฏิรูปการเมือง
ของระบบการเมืองโดยรวมในระยะยาวตอไปได

4. แนวทางผลักดันการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
4.1 แนวทางผลักดันเปาหมายของระบบการเมือง
การปฏิ รู ป การเมื อ งใหม ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ว นร ว ม
(participatory democracy) มีเปาหมายแบบผสมผสานใน 2 เปาหมายดวยกัน คือ (1)
การจํากัด – ควบคุมอํานาจ และ (2) การสงเสริม – คุมครองสิทธิเสรีภาพ
4.1.1 การจํากัด – ควบคุมอํานาจ ในเปาหมายดังกลาว รัฐธรรมนูญ
ไดวางแนวทางในการขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ
4.1.1.1 ชองทางของการขับเคลื่อน ไดแก
1. ชองทางจํากัดควบคุมการเขาสูอํานาจ โดยเนนความสุจริต
เที่ยงธรรม
2. ชองทางจํากัดควบคุมการใชอํานาจ โดยเนนความชอบธรรม
โปรงใส และตรวจสอบได
3. ชอ งทางจํา กั ด ควบคุ ม การพ นจากอํ า นาจ โดยเน น การ
ควบคุม ปองกัน ปราบปราม ถอดถอนและลงโทษ
4.1.1.2 กลไกของการขับเคลื่อน ไดแก
1. กลไกจํากัดควบคุมการเขาสูอํานาจ โดยอาศัยองคกรตาง ๆ
เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ศาลยุติธรรม
2. กลไกจํากัดควบคุมการใชอํานาจ โดยอาศัยองคกรตาง ๆ
เชน ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ
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มนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และวุฒิสภา
3. กลไกจํากัดควบคุมการพนจากอํานาจ โดยอาศัยองคกร
ตาง ๆ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
4.1.1.3 กระบวนการของการขับเคลื่อน ไดแก
1. กระบวนการจํ า กั ด ควบคุ ม การเข า สู อํ า นาจ ประชาชน
สามารถใชประโยชนไดจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และศาลรัฐธรรมนูญ เชน
ในกรณีที่ประชาชนตองการใชประโยชนในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สอดสอง ตรวจสอบ
กํากับ ควบคุมการเลือกตั้ง และการโตแยงผลการเลือกตั้งใหมีความสุจริต เที่ยงธรรม ทั้งนี้
ประชาชนสามารถใชประโยชนไดทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม
2. กระบวนการจํ า กั ด ควบคุ ม การใช อํ า นาจ ประชาชน
สามารถใชประโยชน ได จากศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ศาลฎี กา แผนกคดีอาญาของผู
ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง และคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เช น ในกรณี ที่
ประชาชนตองการใชประโยชนในการใชสิทธิ เพื่อรับรู ตรวจสอบ เรียกรอง โตแยง และ
แก ไขวิธี การใชอํา นาจ และผลกระทบที่ก อใหเ กิดความเดือดรอ นเสีย หายจากการใช
อํ
า
น
า
จ
ข
อ
ง
ผูปกครอง ไมวาโดยการกระทําหรือโดยงดเวนการกระทําก็ตาม ทั้งนี้ประชาชนสามารถ
ใชประโยชนไดทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม
3. กระบวนการจํากัดควบคุมการพนจากอํานาจ ประชาชน
สามารถใชประโยชนไดจากศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และวุฒิสภา เชน ในกรณีที่ประชาชนตองการใชประโยชนในการใชสิทธิเพื่อหยุดยั้ง
การใชอํานาจของผูปกครอง เปลี่ยนแปลงสถานภาพลมลางและลบลางทั้งฐานะและอํานาจ
ของผูปกครองใหพนไปจากตําแหนงหรืออํานาจที่ดํารงอยู รวมทั้งการลงโทษตอผูปกครอง
ที่กระทําผิดตอตําแหนง และอํานาจที่ใชและดํารงอยูใหเทียบเทากับความผิดและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชอํานาจและตําแหนงนั้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใชประโยชนไดทั้ง
โดยทางตรงและโดยทางออม
4.1.2 การส ง เสริ ม – คุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพประชาชน ใน
เปาหมายดังกลาว รัฐธรรมนูญไดวางแนวทางในการขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ
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ไดแก

เด็ก

4.1.2.1 ชองทางของการขับเคลื่อน ไดแก
1. ชองทางการสงเสริมคุมครองสิทธิของความเปนมนุษย ไดแก
ก. สิทธิในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ข. สิทธิในชีวิตและรางกาย
ค. สิทธิในครอบครัวและความเปนสวนตัว
ง. สิทธิในทางศาสนา
จ. สิทธิในคดีอาญาและผูเสียหาย
ฉ. สิทธิในฐานะของผูตองหา
2. ชองทางการสงเสริมคุมครองสิทธิของความเปนพลเมือง
ก. สิทธิการตั้งพรรคการเมือง
ข. สิทธิการรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน
ค. สิทธิการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นทางสื่อสาธารณะ
ง. สิทธิการเขาชื่อกันของผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนหาหมื่นคน
จ. สิทธิการออกเสียงประชามติ
ฉ. สิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบใหเปลา 12 ป
ช. สิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
ฌ. สิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะของคนพิการ
ญ. สิทธิไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติไมเปนธรรมของ

3. ชองทางการสงเสริมคุมครองสิทธิของความเสมอภาค ไดแก
ก. สิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญอยางเสมอกัน
ของประชาชนทุกเหลากําเนิด เพศ และศาสนา
ข. สิทธิการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค โดยไมเลือก
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ค. สิทธิความเสมอภาคทางการเมืองของผูออกเสียงเลือกตั้ง
4.1.2.2 กลไกของการขับเคลื่อน ไดแก
1. กลไกการส ง เสริ ม คุ ม ครองด า นองค ก รป อ งกั น สิ ท ธิ ข อง
ประชาชน ไดแก คณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแหง ชาติ ผูตรวจการแผนดิ นของรัฐ สภา
ศาลปกครอง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รัฐสภา และศาลรัฐธรรมนูญ
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2. กลไกการสง เสริ มคุ มครองดา นองค กรคุมครองสิ ทธิ ของ
ประชาชน ไดแก ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
3. กลไกการส ง เสริ ม คุ ม ครองด า นองค ก รเยี ย วยาสิ ท ธิ ข อง
ประชาชน ไดแก ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ
4.1.2.3 กระบวนการของการขับเคลื่อน ไดแก
1. กระบวนการสงเสริมคุมครองในการปองกันสิทธิของประชาชน
ประชาชนสามารถใชสิทธิไดจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา ศาลปกครอง สภาที่ป รึกษาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ รัฐ สภา และศาล
รัฐ ธรรมนูญ เชน ในกรณีที่ ประชาชนต องการใชประโยชนใ นการใชสิทธิเ พื่อ ขอปกป อง
สิทธิของตนไมให การกระทําหรือการงดเวนการกระทําของรัฐและผูอื่นมากระทบ ลิดรอน
รุกล้ํา หรือเปนภัยคุกคามตอสิทธิประโยชนของตน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใชประโยชนได
ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม
2. กระบวนการส ง เสริ ม คุ ม ครองในการคุ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ประชาชน ประชาชนสามารถใชสิทธิไดจากศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เชน ในกรณีที่ประชาชนตองการใชประโยชนในการใชสิทธิเพื่อเรียกรอง
ใหมีการตอบสนองประโยชนความ ตองการตามสิทธิของตน โดยการเรียกขอใหมีผูมีสวน
รับผิดชอบในองคกรของรัฐกระทําหรืองดเวนการกระทําใหสนองประโยชนตามสิทธิของตน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใชประโยชนไดทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม
3. กระบวนการสงเสริมคุมครองในการเยียวยาสิทธิของประชาชน
ประชาชนสามารถใชสิทธิจากศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ เชน ในกรณีที่ประชาชน
ตองการใชประโยชนการใชสิทธิเพื่อหยุดยับยั้ง คุมครอง ชดเชย ทดแทน ตอบแทน หรือ
เรียกคืนความเสียหาย และผลประโยชนที่สูญเสียไปจากการถูกละเมิดหรือกระทบสิทธิของ
ตนไมวาโดยการกระทําหรือการงดเวนการกระทําจากองคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้
ประชาชนสามารถใชประโยชนไดทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม
4.1.3 สรุป
เปาหมายสําคัญของการปฏิรูประบบการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
มี 2 ดาน คือ (1) การจํากัด – ควบคุมอํานาจรัฐ และ (2) การคุมครอง – สงเสริมสิทธิ
เสรีภาพประชาชน โดยเปาหมายทั้งสองดาน รัฐธรรมนูญไดวางแนวทางขับเคลื่อนไว
ครอบคลุมทั้งชองทาง กลไก และกระบวนการในการเขาสูอํานาจ การใชอํานาจและการพน
จากอํานาจ และในการปองกันสิทธิการคุมครองสิทธิและการเยียวยาสิทธิ ซึ่งเปนแนวทาง

87

ที่หวังผลในทางปฏิบัติและอาจกลาวไดวาเปนแนวทางที่ใหความสําคัญกับผลทางปฏิบัติสูง
ทั้งนี้พิจารณาไดจากการออกแบบใหมีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่เปนการเฉพาะ
4.2 บทบาทของภาคสวนสําคัญทางการเมือง
ภาคสวนสําคัญทางการเมืองที่มีบทบาทนําในการผลักดันการปฏิรูป
การเมืองตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ มีอยู 3 บทบาทดวยกันคือ (1) บทบาทในการ
แขงขันเพื่อการใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง (2) บทบาทในการมีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครอง และ(3) บทบาทในการควบคุมตรวจสอบอํานาจทางการเมืองและการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน
4.2.1 บทบาทในการแขงขันเพื่อการใชอํานาจทางการเมืองการ
ปกครอง ในบทบาทดังกลาว รัฐธรรมนูญไดวางแนวทางในการขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ
4.2.1.1 บทบาทการแขงขันทางการเมืองในระดับชาติ ไดแก
1. การเขาสูตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตองอาศัย
กิจกรรมพื้นฐาน คือ
ก. การจัดตั้งพรรคการเมือง
ข. การเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ค. การสมัครรับเลือกตั้ง
ง. การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
2. การเขาสูตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ตองอาศัยกิจกรรมพื้นฐาน
คือ
ก. การมีคุณสมบัติพื้นฐานครบถวน ไดแก มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด
ข. อายุไมต่ํากวาสี่สิบป
ค. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
ง. มีชื่อในทะเบีย นบานในจังหวั ดที่ตนสมัครรับ เลือกตั้ ง
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปมาแลว แนะนําตัวดวยขอมูลเอกสารแทนการรณรงคหาเสียง
4.2.1.2 บทบาทการแขงขันทางการเมืองในระดับทองถิ่น ไดแก
1. กรณีองคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. จะเปนการสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต.
2. กรณีอ งคก ารบริ หารสวนจัง หวั ด หรือ อบจ. จะเปนการ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัด
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เทศบาล

3. กรณี เ ทศบาล จะเปน การสมั ค รรับ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา

4. กรณีเมืองพัทยา จะเปนการสมัครรับเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภา
เมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
5. กรณีกรุงเทพมหานคร จะเปนการสมัครรับเลือกตั้งทั้งผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต กรุงเทพมหานคร
4.2.2 บทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองใน
บทบาทดังกลาว รัฐธรรมนูญไดวางแนวทางการขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ
4.2.2.1 การเขามีสวนรวมทางการเมืองที่เปนการกระทําตอการ
เขาไปสูอํานาจของผูปกครอง ไดแก
1. การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
2. การเสนอคํ าร องขอคั ดคา นการเลือ กตั้ง ตอ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับจากการประกาศผล
3. การยื่นคํ ารองคัดคานการแสดงบัญชีรายรับ รายจายของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งภายใน 180 วัน เพื่อขอใหมีการเลือกตั้งใหม
4.2.2.2 การเขามีสวนรวมทางการเมืองที่เปนการกระทําตอการ
ใชอํานาจของผูปกครอง ไดแก
1. การรวมทําประชาพิจารณ
2. การรวมออกเสียงประชามติ
3. การยื่ นคํ ารองขอให ขา ราชการและเจาหนาที่ข องรัฐ รักษา
กฎหมาย รักษาผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและบริการประชาชน และวางตน
เปนกลางทางการเมือง
4. การฟ องรอ งหนว ยงานรัฐ ให ปฏิบัติ หนาที่รัก ษาทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. การขอรับรูขอมูลขาวสารของราชการ
6. การรองทุกขตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
7. การฟองรองคดีตอศาลปกครอง
8. การฟอ งรอ งคดี ตอ ศาลรั ฐธรรมนู ญ โดยผานทางศาลอื่ น
สํานักงานอัยการสูงสุด และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
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9. การเขา ชื่อ รวมกั นห าหมื่นคน เสนอกฎหมายที่เ กี่ย วข อง
กับสิทธิและนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
10.การรวมตัวกันเปนองคกรประชาชน หรือกลุมผลประโยชน
หรือกลุมอิทธิพล เขารวมในการกํ าหนดนโยบาย การตัดสิ นใจสําคัญทางการเมือง การ
ทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
11.การเขารวมในกระบวนการตรวจสอบการใช อํา นาจรั ฐทุ ก
ระดับ
4.2.2.3 การเขามีสวนรวมทางการเมืองที่เปนการกระทําตอการ
พนจากอํานาจของผูปกครอง
การเขาชื่อกันไมนอยกวาหาหมื่นคน (ประชาชนที่มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง) เสนอคํารองตอประธานวุฒิสภา ดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผนดิน เมื่อเห็นวา
ผูนั้นมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจ
หนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
4.2.2.4 การเขามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น ไดแก
1. การออกเสียงเลือกตั้ง
2. การเขาชื่อของผูมี สิทธิเ ลือกตั้งไมนอยกว ากึ่ งหนึ่งของผูมี
สิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองทองถิ่นนั้น เพื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
3. การตรวจสอบการบริห ารและการเข าชื่อ ของผู ที่ไปใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง จํานวนสามในสี่เพื่อ ถอดถอนสมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4. การเขามีสวนรวมในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่นชุมชน
อาทิเชน การอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่นและของชาติ จัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.2.3 บทบาทในการควบคุมตรวจสอบอํานาจทางการเมือง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ในบทบาทดังกลาว รัฐธรรมนูญไดวางแนวทางในการ
ขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ
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4.2.3.1 บทบาทในเชิงรุกและปองกัน ไดแก
1. การใหสิทธิประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ทําประชา
พิจารณฟองรอง ขอรับขอมูลขาวสาร และถอดถอนทั้งขาราชการประจําและขาราชการการเมือง
2. การสร า งองค ก รรองรั บ การตรวจสอบไต ส วน การให
คําปรึกษาแนะนํา และกลาวโทษแกขาราชการประจําและขาราชการการเมือง
3. การสรางมาตรการตรวจสอบ และแสดงทรัพยสิน หนี้สิน
ของขาราชการประจําและขาราชการการเมือง
4.2.3.2 บทบาทในเชิงรับและแกไข ไดแก
1. การสรางมาตรการตรวจสอบ – ถว งดุล ระหวางองคกร
ทางการเมืองดวยกันเอง
2. การจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง
3. การสรางมาตรการการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยอาศัยทั้งกลไกฝายการเมือง และกลไกภาคเอกชน
4. การสรางมาตรการยึดทรัพยของนักการเมือ ง ข าราชการ
โดยมูลฐานการคอรรัปชั่น
4.2.4 สรุป
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเมืองใหมทั้ง 3 บทบาท คือ
(1) บทบาทการแขงขันทางอํานาจ (2) บทบาทการมีสวนรวม และ (3) บทบาทการตรวจสอบ
อํานาจและการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เปนบทบาทที่มีความสําคัญอยางสูงในฐานะ
ที่เปนพลังหลักในการขับเคลื่อนการเมืองไปสูทิศทางของการเมืองใหม โดยทีบ่ ทบาททั้ง 3
สวน มีการผสมผสานสงผานและควบคุมซึ่งกันและกันอยางมีดุลยภาพดวย ซึ่งมีอิทธิพล
อยางสําคัญในการกํากับควบคุมใหการเมืองใหมสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กาวหนา
ตามเปาหมายของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมได
4.3 การสรางพลวัตทางการเมืองขององคกรสําคัญทางการเมือง
ในการสร างพลวัตทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปฏิรู ปการเมืองตาม
แนวทางของรัฐธรรมนูญ นั้น องคกรในภาคสวนหลัก ๆ ทางการเมือง ซึ่งถือเปนระบบ
ยอยหรือสวนประกอบสําคัญของระบบการเมือง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดภาวะ
พลวัตหรือสรางพลวัตทางการเมืองที่เอื้อหรือสอดรับกันกับแนวทางการขับเคลื่อนการเมือง
ใหม ใน 5 ดานดวยกัน คือ (1) การทําหนาที่พื้นฐานตามบทบาทหลัก (2) การเชื่อมโยง
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ความสัมพันธ (3) การรักษาดุลยภาพปรับเขาหากัน (4) การสรางเสริมจุดแข็ง และ (5)
การบรรลุเปาหมายรวมกัน
4.3.1 การทําหนาที่พื้นฐานตามบทบาทหลัก
4.3.1.1 องคกรภาคนักการเมือง
1. การแข ง ขั น ทางการเมื อ งด ว ยความสุ จ ริ ต และการใช
อํานาจทางการเมืองดวยความถูกตองชอบธรรม รับผิดชอบและตอบสนอง
2. การออกกฎหมาย และการดําเนินนโยบายตามรัฐธรรมนูญ
3. การสรางศรัทธา แสวงหาความสนับสนุนและระดมการมี
สวนรวมจากประชาชน
4.3.1.2 องคกรภาคพลเมือง
1. การมีสวนรวมทางการเมืองอยางอิสระ กระตือรือรน และมี
ประสิทธิภาพ
2. การใชสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
4.3.1.3 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
1. การปฏิบัติภาระหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
2. การรักษาความอิสระ ความเปนกลาง ความสุจริตและความ
ยุติธรรม
3. การสรางศรัทธา แสวงหาการสนับสนุน และสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
4.3.2 การเชื่อมโยงความสัมพันธ
4.3.2.1 องคกรภาคนักการเมือง
1. การเปนที่พึ่งของประชาชนสวนใหญได
2. การเปนที่ยอมรับของประชาชนสวนใหญ
3. การรักษาผลประโยชนของประชาชนสวนรวม
4.3.2.2 องคกรภาคพลเมือง
1. การแสดงออกและเรียกรองสิทธิเสรีภาพผานตัวแทน
2. การใชสิทธิผานองคกรรัฐ
3. การประสานประโยชนระหวางเครือขายพันธมิตร
4.3.2.3 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
1. การประสานความรวมมือกับภาคีภายนอก
2. การปองกันผลกระทบจากการใชอํานาจ
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สันติวิธี
เปนธรรม

3. การแสวงหาวิธีปฏิบัติที่ดีในการใชอํานาจ
4. การสงประโยชนและบริการไปสูกลุมเปาหมายและสาธารณชน
4.3.3 การรักษาดุลยภาพและปรับเขาหากัน
4.3.3.1 องคกรภาคนักการเมือง
1. การปองกันปญหาความขัดแยงโดยกลไกประนีประนอมที่
2. การแกไขปญหาและผลกระทบโดยการประสานประโยชนที่

3. การแสวงหาทางเลื อ กที่ ดี ก ว า โดยการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
แนวทางใหม ๆ ที่เปนประโยชนแกสวนรวมมากขึ้น
4. การสรางความทันสมัยตามสถานการณโดยการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงดวยความใกลชิดและพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. การรั บฟ งความคิด เห็ น และความตอ งการที่แ ตกตา ง
หลากหลาย
4.3.3.2 องคกรภาคพลเมือง
1. การหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงหรือการใชกําลัง
2. การพัฒนาองคกรและฐานขอมูลขาวสารใหเขมแข็ง
3. การเรียนรูและรวมมือกับองคกรภายนอก
4. ยกระดับความสัมพันธกับภาครัฐ เอกชน และพรรคการเมือง
ตามกรอบของสิทธิเสรีภาพและกฎหมาย
4.3.3.3 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
1. จํากัดอํานาจหนาที่และบทบาทตามกรอบกําหนดของ
รัฐธรรมนูญ
2. อุดชองวางของรัฐธรรมนูญใหเกิดผลทางปฏิบัติได
3. ปรับแกตัวเองใหทันสมัยอยูเสมอ
4. สรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
4.3.4 การสรางเสริมจุดแข็ง
4.3.4.1 องคกรภาคนักการเมือง
1. เปดรับและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
2. สรางศรัทธาทําประโยชนสูงสุดใหแกคนหมูมาก
3. แสวงหาความสนับสนุนจากประชาชน
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ยั่งยืน

4.3.4.2 องคกรภาคพลเมือง
1. สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวม
2. สรางเครือขายความรวมมือ
3. สร า งความเข ม แข็ ง ขององค ก รประชาชนอย า งต อ เนื่ อ ง

4.3.4.3 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
1. เปนที่พึ่งของประชาชนโดยทั่วไป
2. รักษาความเปนอิสระและผดุงความยุติธรรม
3. ค้ําจุนรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
4.3.5 การบรรลุเปาหมายรวมรวมกัน
4.3.5.1 องคกรภาคนักการเมือง
1. เขาสูอํานาจ ใชอํานาจ และพนจากอํานาจ โดยรับผิดชอบ
และตอบสนองตอกฎหมาย และความตองการของประชาชน
2. เข า สูอํ า นาจ ใช อํา นาจ และพ น จากอํา นาจ โดยเคารพ
เจตนารมณของประชาชน และไมละเมิดตอสิทธิเสรีภาพประชาชน
4.3.5.2 องคกรภาคพลเมือง
1. การมีสวนรวมทางการเมืองตามกรอบของสิทธิเสรีภาพ
2. การใชสิทธิเสรีภาพตามกรอบของกฎหมาย
4.3.5.3 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
1. จํากัด – ควบคุมอํานาจรัฐตามกรอบของรัฐธรรมนูญ
2. คุมครอง – สงเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนตามกรอบของ
รัฐธรรมนูญ
4.3.6 สรุป
การปฏิรูปการเมืองเปนเรื่องที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลง ตาม
ผลของการปฏิรูปการเมื อง ดั งนั้น ในการขับเคลื่ อนการเมื องตามแนวทางของรั ฐธรรมนู ญ
ภาคส วนที่ เ ปน ภาคี หรื อองคก รที่ เปน สว นประกอบหลัก ของระบบการเมื อง นอกจาก
จะต องรัก ษาบทบาทให ดําเนินไปตามครรลองของแนวทางการขับเคลื่ อนที่รั ฐธรรมนู ญ
กําหนดไว โดยตรงแลว ยังจํ าเปนตองเพิ่มบทบาทเสริมทางออมโดยการสรางพลวัตในแต
ละสวนของตนเองอีกดวย เพื่อประกอบเขาเปนองครวมในการปรับแกตามผลกระทบจาก
การขับเคลื่อนตามแนวทางของรัฐธรรมนูญที่เกิดตอระบบการเมือง ทั้งนี้ เพื่อรักษาดุลยภาพ
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ในภาพรวมของระบบการเมืองใหเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่กอใหเกิดความกาวหนา โดยที่
บรรลุผลตามเปาหมายในบั้นปลายในภาพรวมไดทั้งระบบ โดยที่มุงไปในทิศทางหลักทางเดียว

การพัฒนาการเมืองกับการจัดกระบวนการเรียนรู
วิถีประชาธิปไตยสูประชาชน
สฤษดิ์ วิฑูรย 1
ทุกวันนี้ตองยอมรับวา สังคมโลกและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว และกวางขวาง และหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
แตละดานไดสงผลกระทบถึงกัน เชื่อมโยงกันตลอดเวลา กลาวสําหรับดานการเมืองนั้น ถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอสังคมมนุษย เพราะมีผลกระทบตอความสัมพันธทาง
สังคมระหวางมนุษยที่อยูรวมกัน และนัยดังกลาวสงผลไปถึงการจัดความสัมพันธทางสังคม
และเศรษฐกิจระหวางคนในสังคมดวย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการพัฒนาการเมืองเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําระหวาง
องคประกอบทางการเมือง ซึ่งการกระทํานี้กอใหเกิดผลเปนการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม ๆ
ไปสูสิ่งใหม ๆ และสิ่งใหมที่เกิดขึ้นนี้ตองดีกวาเดิม ในการพัฒนาการเมืองนั้น ตองพิจารณา
ถึงองคประกอบที่มีความสําคัญตอกระบวนการทางการเมือง ซึ่งตองกระทํารวมกัน ไดแก
1. ประชาชนและกลุมของประชาชน
2. สังคมการเมือง
3. หลักการหรือระเบียบ(รัฐธรรมนูญ)
4. กลไกหรือเครื่องมือของรัฐ
5. สังคมเศรษฐกิจหมายถึงระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบเสรี
ในบรรดาองคประกอบทั้ง 5 นี้ ประชาชนและกลุมของประชาชนมี
ความสําคัญตอการพัฒนาทางการเมืองที่สุด ทั้งนี้เพราะประชาชนภายในรัฐจะเปนตัวที่ทํา

1

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนําไปสูการปรับเปลี่ยนกฎกติกาทางการเมืองหรือ
รัฐธรรมนูญได
ดังนั้น ในการพัฒนาทางการเมืองจึงจําเปนตองใหความสําคัญเบื้องตนตอ
ประชาชนที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมา ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ
ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) วัฒนธรรมทางการเมือง
ในที่นี้หมายถึง การกระทํารวมกันของประชาชนที่เห็นเปนพฤติกรรมรวมกันอยางชัดเจน
การจะสรางระบบความเชื่อรวมกันจนเกิดความเห็นสาธารณะรวมกันตอ
ประเด็นทางการเมืองไดนั้น
จะตองสรางระบบการเรียนรูไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให
ระบบการเรียนรูเปนกระบวนการหลอหลอมทางสังคม (socialization) ใหเกิดวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่ตองการขึ้นมา
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ควรเปนไปเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองของ
ไทย คือ วัฒนธรรมที่นําไปสูการสรางเสถียรภาพทางการเมือง (political stability) เพราะ
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐนั้นเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาทางการเมือง ซึ่ง
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐจะเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนนานคือ
การสรางความเปน
ประชาธิปไตย ( d e m o c r a t i z a t i o n )
การพัฒนาทางการเมืองของไทยที่ควรจะดําเนินการเปนเบื้องแรกคือ การ
สรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใหกับประชาชนโดยทั่วไป
ซึ่งควร
ประกอบดวย
2
แผนแมบทสําคัญ
คือ
1. แผนเคาโครงหรือแมบทเกี่ยวกับการสรางความเปนประชาธิปไตยในทุก
มิติ เชน การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง การดูแลตรวจสอบสถาบันทาง
การเมือง
การดูแลตรวจสอบระบบราชการ
ฯลฯ
2. แผนเคาโครงวิธีการหลอหลอมทางสังคมเพื่อใหเกิดการนําแผนตาง ๆ
ตามที่จะมีขึ้นไปสูการปฏิบัติ (implementation) ใหเกิดผล
การจะพัฒนาทางการเมืองจึงควรเริ่มตนดวยการสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย
โดยการใหการศึกษาและการพัฒนาทักษะการสรางวัฒนธรรมนั้นทั้งทางตรงและทางออม
แกประชาชน (civic education) แลวจึงนําไปสูการพัฒนาในมิติอื่น ๆ เพื่อการพัฒนา
การเมืองตอไป
พื้นฐานสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาการเมืองไทยบรรลุเปาหมายก็คือ การที่
ประชาชนในชาติมีความรู ความเขาใจ ตระหนักและมีจิตสํานึกเปนประชาธิปไตย ยึดถือ
หลักประชาธิปไตยเปนกรอบในการดําเนินชีวิต หรือมีวิถีชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งการ
ไปสูจุดหมายดังกลาวนี้นั้นไมใชเรื่องงาย เปนเรื่องจําเปนที่ทุกฝายจะตองใหความสนใจ
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และหันมารวมกันดําเนินกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นในสังคมใหการศึกษาทางการเมือง
และประชาชน
ตองยอมรับวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดออกแบบใหมีสวนสําคัญหลาย
สวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเมือง จึงมักมีการยกยองกันมากวาเปนรัฐธรรมนูญของ
การปฏิรูปการเมืองการปกครองไทยยุคใหม ซึ่งสิ่งที่รัฐธรรมนูญออกแบบไวนั้นปจจุบันนี้ก็
มีหลายสิ่งหลายประการที่มีการลงมือทําไปแลวเห็นผลแลว เชน การจัดองคประกอบรัฐบาล
ใหแยกจากฝายนิติบัญญัติ การเลือกตั้ง ส.ว. ส.ส. การมีองคกรอิสระ การมีสภาที่ปรึกษา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาแตละสวนนั้นไดสราง
กระบวนการเรียนรูวิถีชวิตทางการเมืองแกประชาชนเพิ่มขึ้นจากเดิมไมนอย เรื่อง “การ
พัฒนาการเมือง” รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดเขียนไวอยางชัดเจนในมาตรา 77 ใหรัฐตอง
จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง
เพื่อเปนเครื่องมือในการเสริมสรางการเมืองใหเปนปจจัย
เกื้อหนุนอันสําคัญตอการพัฒนาประเทศและสังคมไทยใหยั่งยืน
มีสันติสุขสถาพร
ดังนั้น จะเห็นวา “การพัฒนาการเมือง” ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวนั้น เปน
หนาที่ที่รัฐตองจัดทําแผนขึ้น แมวาปจจุบันแผนพัฒนาการเมืองยังไมมีรูปรางชัดเจน แต
โดยขอเท็จจริงแลว เนื้อหาของการพัฒนาการเมืองปรากฏอยูหลายที่ ทั้งจากที่รัฐบาลแถลง
ไวตอสภาเมื่อเขามาบริหารประเทศ
ทั้งในรูปของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือแมแตเนื้อหาของนโยบายที่พรรคการเมืองตาง ๆ กําหนด
เปนแนวทางในการพัฒนาการเมืองและสงเสริมประชาธิปไตย ตลอดจนการมีหลักสูตรใหมี
การศึกษาทางการเมืองแกสมาชิกพรรค รวมถึงการใหขาวสารขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับ
ความรูทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญในหลาย ๆ โอกาสโดยผานสื่อตาง ๆ เปนตน

การจัดกระบวนการเรียนรูทางการเมืองจะทําอยางไร
ผานกลไกอะไรบาง

กลุมเปาหมายใด

ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไดใหความสําคัญของการใหการศึกษาดาน
สิทธิและหนาที่พลเมือง ศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ
ปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแกเยาวชน ซึ่งเปนการใหการศึกษา
ทางการเมืองที่เปนทั้งรูปแบบการใหความรูความเขาใจ
หรือการเรียนรูจากการรับรู
(cognitive domain) และการใหการศึกษาทางการเมืองกับประชาชน ทั้งปจเจกชน กลุม
และองคกรของประชาชน ซึ่งการเรียนรูจากประสบการณตรง (experience domain) ทั้ง
สองดานนี้หากพิจารณาจําแนกสวนประกอบที่สําคัญ
และจําเปนในการใหการศึกษา
ทางการเมืองแก
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ประชาชนแลว จะมีอยู 3 ดาน 2 คือ
1. ดานการอบรมบมนิสัยใหเกิดความรับผิดชอบทางสังคม คุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งเปนรากฐานเบื้องตนของการเปนพลเมืองมีวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย
คือ มีความเชื่อมั่นและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความประพฤติและพฤติกรรมที่
รับผิดชอบตอสังคม มีความสัมพันธตอผูอื่นและตอสังคมโดยรวม เคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอื่น เคารพกติกาของสังคมในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ซึ่งการให
การศึกษาสวนนี้จะตองมีทั้งสวนที่เปนสารัตถะและสวนที่เปนทักษะ ซึ่งตองใหมีกระบวนการ
เรียนรูที่ควบคูกันไป โดยมุงใหเกิดการเรียนรูที่เขาถึง และเขาใจคุณคาและมีทัศนคติใน
ดานบวก
2. ดานการสรางกระบวนการมีสวนรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวน
รวมกับชุมชนและสังคมเพื่อกลอมเกลาปจเจกชนไมแปลกแยกจากการเมือง ไมเบื่อหนาย
หรือหนีการเมือง เนนกระบวนการสรางพลเมืองดี ก็คือ คนที่ไมดูดาย เพิกเฉยตอสังคม
และปญหาตาง ๆ ซึ่งตองเผชิญอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได พลเมืองดีจะเปนที่เขาใจและ
ตระหนักในวิถีประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพที่เกื้อกูลการพัฒนาการเมือง คือเรียนรูและทํา
ตนใหเปนประโยชนตอชุมชน สังคม มีทักษะบริการสังคม พลเมืองดี (good citizen) คือ ผู
ที่มีความตื่นตัวที่พรอมรับรูและมีปฏิกิริยาตอปญหาตาง ๆ เร็ว และมีจิตใจสาธารณะที่จะ
วิเคราะหแสดงออกทางความคิดเห็นที่ใหกับสังคม อาทิ มีความตื่นตัวตอปญหาสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และเชื่อวากระบวนการจัดการเรียนรูทางการเมืองสูวิถี
ประชาธิปไตยนั้นจะทําใหคนในสังคมลุกขึ้นมาควบคุมประเด็นในสังคมเอง มิใชปลอยให
เปนหนาที่หรือกลไกของรัฐและพรรคการเมืองเพียงฝายเดียว
3. ดานการมีความรูขอมูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวกับ
สถาบันการเมือง ประเด็นและปญหา ตลอดจนการดําเนินงานของระบอบประชาธิปไตย
การที่พลเมืองสามารถมีอิทธิพลตอการเมืองทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
องคประกอบดังกลาว เปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรูวิถี
ประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อเตรียมการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ไมเฉพาะใน
ดานการมีความรูทางการเมือง หรือ political literacy เทานั้น แตหากรวมถึงกระบวนการ
จัดการเรียนรูทางการเมือง หรือเรียนรูวิถีประชาธิปไตยสูประชาชนที่จะทําใหประชาชนมี
2

Rex Bloomfield และ ชัยอนันต สมุทวณิช, คูมือการเรียนการสอนพลเมือง-พลเมืองโลก : การบูรณาการ
การเรียนรูจากประสบการณจริงตามแนวทางรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 2545
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ทักษะ ความรู และทัศนคติที่จําเปนเพื่อใหตนเปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพตอการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจ หรือ political mind / political awareness ดวย
ดังนั้น จึงกลาวไดวา การจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตยนั้นไม
จํากัดอยูที่สถาบันใดสถาบันหนึ่ง คือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สํานักงานของพรรคการเมือง
และการจัดกระบวนการเรียนรูทางการเมืองก็ไมใชการออกแบบหลักสูตรใหกับองคกรดังกลาว
แตเปนการออกแบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มาจากปรากฎการณทางการเมือง ประเด็น
ปญหาสาธารณะ จากประสบการณและชีวิตจริง

ขอสรุปจากประสบการณในการจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตยสู
ประชาชน

ประเทศไทย ปจจุบันมีองคกรหลายภาคสวนของสังคมที่มีบทบาทหนาที่ใน
การจัดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง ประกอบดวย สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
การเมือง เชน พรรคการเมือง สื่อมวลชน องคกรภาครัฐ เชน คณะกรรมการการเลือกตัง้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงองคกรอาสาสมัครเอกชน หรือ NGO
ประเด็นสําคัญที่มีการระดมความคิดเห็นในการจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตยสู
ประชาชนนั้น
แบงออกเปนดังนี้
1. ที่ผานมาการเรียนรูวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยเปนไปในลักษณะใด
การเรียนรูนั้นเพียงพอที่จะสรางสังคมประชาธิปไตยใหมั่นคงและยั่งยืนไดหรือไม
มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตยสูประชาชน
ในอดีตหลายประเด็น อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบการปลูกฝงกลอมเกลาในสถาบันการศึกษา
การสรางเครื่องมือและคูมือเพื่อใหความรู ความเขาใจการเมืองระบอบประชาธิปไตยแก
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งเปนการใหการเรียนรู
เชิง cognitive domain เปนดานหลัก ในสวนของประสบการณตรงหรือดาน experience
domain เปนเพียงประสบการณที่มีการจัดกระบวนการเรียนรูไวโดยมีรูปแบบที่ตายตัว โดย
ผานการมีสวนรวมทางการเมืองที่สําคัญคือ รูปแบบของการเลือกตั้ง การชุมนุมเรียกรอง
และการประทวง
การจัดกิจกรรมตามกรอบการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
สถาบันการศึกษาและสถาบันทางการเมือง ภายใตกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลจาก
รัฐ
กลาวไดวา ในอดีตที่ผานมานั้น สังคมไทยยังไมเปดโอกาสใหประชาชน
สวนใหญเรียนรูวิถีชีวิตประชาธิปไตยอยางเพียงพอทั้งๆ ที่สังคมเปดมากขึ้น แตโครงสราง
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ทางวัฒนธรรมและโครงสรางทางการเมืองยังไมเปดเต็มที่ 3 ประชาชนจึงยังมีความขัดแยง
และคับของใจระหวางความรับรูทางการเมืองในมิติของการพัฒนาการเมืองสูวิถีประชาธิปไตย
กับประสบการณจริงในระบบการเมืองที่เปนอยู
อยางไรก็ตาม มีความเห็นที่สอดคลองกันวา วิถีประชาธิปไตยเปนพื้นฐาน
สําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทางการเมือง และการพัฒนาการเมืองไทยอยางยั่งยืน
ในอนาคต
2. แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตยสูประชาชน ควร
เปนอยางไร
มีความเห็นที่เปนไปในแนวทางเดียวกันวา การจัดกระบวนการเรียนรู
ทางการเมืองนั้น จะตองมีแนวทางเดียวกับการสรางวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย เริ่มจาก
ระดับพื้นฐานคือ ครอบครัว การศึกษา การดําเนินชีวิตของประชาชนที่จะตองเกี่ยวของ
สัมพันธทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเรียนรูทางการเมืองของประชาชนจึงไม
จํากัดทีก่ ารใหความเขาใจ การสรางแบบจําลองในการเรียนรู แตควรจะเรียนรูจากเหตุการณจริง
และประสบการณตรง นั่นคือ การมีชองทางที่เปดใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการ
ทางการเมืองอยางกวางขวาง
เรื่องสําคัญและเรงดวนที่ตองคํานึงถึงในการจัดกระบวนการเรียนรูวิถี
ประชาธิปไตยสูประชาชนคือ การมีขอมูลขาวสารที่พอเพียง และชองทางที่ประชาชนจะ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่สะดวก และหลายชองทาง ไดแก
- การเรียนรูจากประสบการณตรงในชีวิตประจําวัน การติดตอสัมพันธ
กับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐหรือกลไกรัฐ การแสดงออกถึงความตองการเพื่อ
การปกปอง รักษาผลประโยชนของตนเอง ชุมชน การมีความรูเขาใจกิจกรรมสาธารณะ
- การเรียนรูจากสังคมแวดลอม ผานสื่อทุกประเภท อาทิ ทีวี วิทยุ
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต
นอกจากนี้ยังควรจะตองมีองคความเรื่องรูวิถีประชาธิปไตย ที่สงเสริมให
ประชาชนมีความรูความตระหนักที่เทาทันกับกติกากฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือประเด็น
ทางการเมือง เพื่อการประเมินและตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากการครอบงํา ซึ่งโดย
พื้นฐานทางวัฒนธรรมสังคมพุทธมีปรัชญากระบวนเรียนรูเหตุ/ผลเปนพื้นฐานอยูแลว
3

อาทิ สังคมไทยยังนิยมการแกปญหาความขัดแยงแบบเผด็จการมากกวารวมมือ โรงเรียนสอนประชาธิปไตย
แตบาน (ครอบครัว) ไมสอน ประชาชนเรียกรองเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง และการตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐหรือราชการ แตมีกระบวนการขมขูคุกคาม ทําใหประชาชนกลัวภัยการเมือง ไมเห็นประโยชนและ
ความสําคัญ และขาดความเชื่อมั่นวิถีประชาธิปไตย

การจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตย
สูประชาชน
1

สถาบันนโยบายศึกษา
การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตย
สูประชาชน” เปนโครงการสัมมนาที่จัดโดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกับสถาบัน
นโยบายศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูแทนหลายภาคสวน และผูสนใจ เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการพัฒนาการเมืองไทย ในมิติที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูหรือการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน (civic education) ทั้งนี้เพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสม เปนไปไดในทางปฏิบัติในการกําหนดเปนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการเมือง
ที่เปนรูปธรรม สอดรับกับหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 การประชุมดังกลาว
ประกอบดวย 2 สวน คือสวนแรก เปนการปาฐกถานํา เรื่อง “การใหการศึกษาทางการเมือง
แกประชาชน” โดย ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทรวณิช ประธานสถาบันนโยบายศึกษา
สวนที่สอง เปนการประชุมระดมความคิดเห็น ซึ่งดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย ดร.
อภิญญา รัตนมงคลมาศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บทความนี้ เปนการเขียนและเรียบเรียงจากทั้ง 2 สวน โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน 2

1

จาก : http://www.fpps.or.th
เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษ ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เรื่อง การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน ,
ใน “การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตยสูประชาชน” วันจันทรที่
1 ธันวาคม 2546 เวลา 14.00 –17.00 น ณ หองกมลมาศ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ จัดโดยสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีรวมกับสถาบันนโยบายศึกษา
2
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การให ก ารศึ ก ษาทางการเมื อ งแก ป ระชาชน มี ค วามแตกต า งกั น ตาม
ลักษณะความเปนมาทางประวัติศาสตรของแตละสังคม สังคมไทยมีลักษณะพิเศษ มีลักษณะ
ของระบบสั งคมที่เปด แตร ะบบการเมือง และระบบราชการกึ่งปด การที่ระบบสังคมเป ด
แต ระบบการเมืองและระบบราชการกึ่งปด กึ่ งเป ด ทํา ให ในประวั ติศาสตรก ารเมื องไทย
ระบบราชการไดมีส วนสําคัญในระบบการเมืองมาเปน เวลานาน ผู กขาดการใหก ารเรีย นรู
ทางการเมืองแกประชาชน ตอมาเมื่อระบบสังคมเปดมากขึ้น จึงเกิดสภาวะที่ขัดกันระหวาง
คําแถลงการณกับสภาวะความเปนจริง ซึ่งสงผลให คนในสังคมเกิดความรูสึกสับสนและมี
ความคับของใจมากขึ้น ในการเรียนรูทางการเมืองที่รับรูกับการอยูกับระบบการเมือง
ในประเทศไทย ขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิ ปไตยทําให สังคมเปดรั บ
ขอมูลขาวสาร ทางการเมืองจากนอกประเทศมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 แตในยุคนั้นการให
การเรียนรูทางการเมือง กลไกรัฐเปนผูผูกขาดการใหความหมาย “การเมือง” โดยเฉพาะคํา
ตาง ๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญในทางการเมือง วามีความหมายอยางไร3 กลาวคือการที่
ประชาชนจะรับรู ความหมายการเมือ งอยา งไรนั้น ตอ งมาจากการที่รัฐเป นผูอธิ บาย และ
ควบคุมการใหความหมายนั้น ๆ ไว
มี คํ า ในพจนานุ ก รมหลายคํ า ที่ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ ง อาทิ คํ า ว า
government ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น หมายถึงองคกรการปกครองที่มีอํานาจเด็ดขาด ดังนั้น
ในยุค ดัง กลา ว จึงเห็น ได วา การใหก ารเรี ยนรูทางการเมือ งแกประชาชนนั้น ฝายรัฐ เปน
ผูกําหนดกรอบไว ตอมาสังคมเปด จากการเปดประเทศทางการคาก็ดี การที่ชนชั้นสูงไดไป
ศึกษาที่ตางประเทศก็ดี รวมทั้งสื่อมวลชนที่มีความเปนอิสระตางๆ เพิ่มมากขึ้น สื่อเหลานี้ได
เริ่มขยายการใหการเรียนรูทางการเมืองแกประชาชนโดยเฉพาะกลุมที่เปนสื่อมวลชน หรือ
ใกลชิดกับสื่อมวลชนโดยมีนักคิดนักเขียนเขียนหนังสือ ออกสื่อสิ่งพิมพตางๆ มากขึ้น เชน
เทียนวรรณ เปนตน แตเ ปนที่นาสังเกตวา การเรียนรูทางการเมืองนับแตยุคนั้นมา มี
ลักษณะเปนการรับรูจากสื่อ ตํารา และอุดมการณทางการเมืองที่ไดยิน ไดอาน หรือที่เรียกวา
เปนการเรียนรูจากการรับรู (cognitive domain) มากกวาการเรียนรูจากประสบการณตรง
(experience domain) ซึ่งมาจากการตอสูและเกิดการเรียนรูจากการมีสวนรวมในกระบวนการ
ทางการเมื อง การเรีย นรู ทางการเมื องหรื อการไดรับการศึ กษาทางการเมื องจึงมี ลักษณะ
ที่ขัดกันกับประสบการณจริง หรือมีความขัดแยงอยูในใจของประชาชน ตอมาแมวาจะมี

3

แมจะเปนคําที่มาจากตะวันตก เชน คําวา parliament, government เปนตน

102

การเปลี่ยนระบอบการเมืองที่เปนประชาธิปไตยมากขึ้น
แตสังคมไทยก็ยังมีความเปน
ลักษณะพิเศษดั้งเดิมอยู คือ ระบบการเมืองที่เปดไมเต็มที่มากนัก ในขณะที่สังคมเปน
ระบบเปด และมีพัฒนาการของความเปนระบบเปดเรื่อยมาโดยลําดับ
การใหการเรียนรูหรือการใหการศึกษาทางการเมืองครั้งแรกที่เปนแบบแผน
คือ การให ความรูใ นเรื่อ งหน าที่ พลเมือ ง ซึ่ง เริ่ม มีค วามหลากหลาย และกวางขวางมาก
ในชวงป พ.ศ. 2475 - 2490 โดยจะเห็นไดจากการมีหลักสูตรการปลูกฝงหนาที่พลเมือง
ผ า นตํ า ราการเรี ย นการสอนที่ มี ก ารสอดแทรกเนื้ อ หาด า นศี ล ธรรมจรรยา และวิ ถี
ประชาธิ ปไตยอุ ดมคติควบคูกันไป จนเมื่อมี การจัดตั้ งมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร ขึ้นเปน
มหาวิทยาลัยเปด การเรียนรูหรือการใหการศึกษาทางการเมือง ไดพัฒนาเปนหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนระดั บ สู ง ขึ้ น มี รู ปแบบ กระบวนการที่ ชั ดเจนมากขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเมืองสูความเปนประชาธิปไตย ซึ่งสงผลใหเกิดการ
กอและขยายตัวของขบวนการใหการศึกษาทางการเมืองในสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา การใหการศึกษาทางการเมืองนั้น สังคมไทย
ไมมีประสบการณกวางขวางที่กอผลสะเทือนตอประชาชนทุกหมูเหลาเหมือนในบางประเทศ
เชน อิตาลียุคฟาสซิสม อเมริกากอนการตอสูเพื่อเสรีภาพ ซึ่งประชาชนในประเทศเหลานั้น
มีประสบการณตรงในการเรียนรูทางการเมือง จึงสั่งสมและอาศัยประสบการณเหลานั้นมา
เปนขอมูลในการประเมินหลักคิดกับความเปนจริงในสังคมการเมือง จึงอาจกลาวไดวาโดย
พื้นฐานแล ว การให การศึกษาทางการเมื องจะพึ่ง อิง และเกื้อกู ลไปดว ยกัน กับ การ
สรางความเปนประชาธิปไตย การสรางพลเมืองใหเปนประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําใหประชาธิปไตย เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน (democracy is a
way of life) ซึ่งมีการใหการศึกษาทางการเมืองเปนฐานหลักในการสรา งสังคม
ประชาธิปไตย
การใหการศึกษาทางการเมืองนั้น มีหลายมิติ และขั้นตอน รวมทั้งมีองคประกอบ
หลายประการ ไดแก การสรางสังคมใหมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย การใหบทบาทสื่อมวลชน
ในการสรางหรือใหการเรียนรูการเมือง
และปลุกเราใหกับคนในสังคมเขามามีสวนรวม
ทางการเมือง
ในสังคมการเมืองอเมริกัน การใหการศึกษาทางการเมืองเปนเรื่องการมีและ
เสริมสรางประสบการณจริงของพลเมือง ซึ่งมุงไปสูวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย สวนของ
ประเทศเยอรมัน การใหการศึกษาทางการเมือง จะไมใชหนาที่ของรัฐแตเปนเรื่องของสังคม
เยอรมันนั้นเปนตนแบบของการมีกองทุนหรือมูลนิธิทางการเมือง เยอรมันมีวัฒนธรรมยอย
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และมีฐานของประชาธิปไตยแบบดั้งเดิม การใหการศึกษาทางการเมืองจึงมิใชเรื่องของ
รัฐบาลกลางและมีการใหความเปนอิสระของทองถิ่นสูงมาก
หลักปรัชญาทางสังคมการเมืองของเยอรมันคือ สวนใหญมีอยูเพื่อรับใช
สวนยอย การใหการศึกษาทางการเมืองของเยอรมัน จึงเปนการฟนฟูความรูสึกเกี่ยวกับ
การตอสูทางการเมืองที่มีมาเดิมซึ่งละเวนไปนานใหกลับมามีบทบาทในการปลูกฝงจิตสํานึก
ทางการเมือง เชน มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑทางการเมือง และสิ่งที่เปนประวัติศาสตรอัน
เกี่ยวกับการเมือง เพื่อเปนการถายทอดและใหการศึกษาทางการแกประชาชน
สําหรับประเทศไทยนั้น ในระยะ 30 ปที่ผานมา มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง
ไปมากขึ้น การใหการศึกษาทางการเมืองคอนขางจะหลากหลาย และรัฐไมคอยจะผูกขาด
เหมือนแตกอน 4 แตเนื้อหาของการศึกษาทางการเมืองก็ยังอยูในสวนของการรับรู (cognitive
domain) ที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง ทําใหคนในสังคมมีความคับของใจมากขึ้น จึงทําให
คนในสังคมบางสวนหาทางออกโดยการไปเรียนรูลัทธิการเมืองที่ตรงขามกับประชาธิปไตย
ดังจะเห็นไดจากการที่มีการวิเคราะหสังคมไทย ที่มีการนําเอาแนวคิดทางการเมืองที่ตาง
ออกไปมาใช และปลูกฝงขบวนการตอสูทางการเมืองแนวทางใหมขึ้น เชน ลัทธิคอมมูนิสต
เปนตน
โดยทั่วไป ลักษณะของการใหก ารศึก ษาทางการเมือ ง ที่เน นการถายทอด
การเรียนรูจากการรับรู (cognitive domain) ซึ่งมีความตรงกันขามกับการศึกษาทางการเมือง
เชิงประสบการณ (experience domain) จะทํ าใหพ ลัง ขับดันในการเข าไปมีสว นร วม
ทางการเมือ ง เพราะการไมมี ประสบการณต รง จะทํ าใหป ระชาชนไมคุ นเคยจนเกิดการ
ยอมรับและเห็นความสําคัญจํ าเปนในการเรียนรูวิ ถีชี วิตประชาธิปไตยในทางการเมื อง จึง
มักพบว าคนส วนใหญก็ ไม เห็นว ามี ประโยชนข องการศึก ษาและการรั บรู ท างการเมื อ ง
โ
ด
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เ
ฉ
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ะ
การเขาไปมีประสบการณตรง ตรงกันขามกลับมองวา การเขาไปมีประสบการณในการตอสู
ทางการเมือง การเรียกรองทางการเมืองเปนภัยมากกวา คนไทยจึงมีมุมมองวา การเรียนรู
ทางการเมือง เปนประสบการณสวนตัวมากกวา

4

อาจมีความเป นไปได 2 ประการ คือ ประการแรก สัง คมเป ดมากขึ้น จนพลัง ของรั ฐ และระบบราชการไม
สามารถเขา ไปควบคุ ม กดดันไดอย างมีป ระสิท ธิภ าพต อไป หรื อ ประการที่ส อง รัฐใจกวา งมากขึ้น ที่จะไม
ควบคุ ม เนื่อ งจากตอ งเปด รับ กับ กระแสการเปลี่ย นแปลงที่ มาจากแรงกดดัน ภายนอก การไมใหก ารศึ กษา
ทางการเมืองแกประชาชนอยางอิสระ จะมีผลเสียตอรัฐมากกวา
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกี่ยวของกับขบวนการประชาชนที่สําคัญ คือ
เหตุการณ14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และเหตุการณ 5 พฤษภาคม
2535 กลาวไดวา ไดมีสวนอยางสําคัญทําใหประชาชนเรียนรูทางการเมืองจากประสบการณ
จริงโดยตรงเพิ่มมากขึ้น แตทั้ง 3 เหตุการณนั้น ไดใหแงมุมอีกดานหนึ่งคือ เปนการให
การศึกษาทางการเมืองที่ประชาชนไดเรียนรูอยางไมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
ขอมูลขาวสาร และการตีความ 5
การจัดทํารัฐธรรมนูญ ป 2540 นั้น เปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญ
ทั้งในดานของเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
และการที่ประชาชนไดเรียนรูทางการเมืองจาก
ประสบการณตรง ไดแก การที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวางมากมายในกระบวนของ
การรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว และการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเนื้อหาที่เปดและกระตุนให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น อาทิ การใหรัฐมีหนาที่การจัดทําแผนพัฒนา
การเมือง การใหชุมชนมีสิทธิการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม การใหมีประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิ
ประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น เปนตน อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาการใหการเรียนรู
ทางการเมืองแกประชาชนของไทยปจจุบัน มีลักษณะที่นาสนใจหลายประการ คือ
1. การเมือง โดยตัวของมันเองไมใชจุดที่ประชาชนสนใจ ในแงของความ
เปนการเมือง 6 แตสนใจการเมืองในแงของการเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดผลที่ดีและเปน
ประโยชนตอวิถีชีวิตความเปนอยูของตนเองมากกวาสวนรวม การมีสวนรวมทางการเมือง
จึงมักมาจากการตัดสินใจวาตนจะไดหรือเสียประโยชน มากกวาคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
หรือประชาคม
2. รัฐบาลปจจุบัน ใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนโดยตรง ลักษณะ
เดียวกันกับการขายตรงในทางการตลาด (direct marketing) โดยใหประชาชนประเมินจาก
นโยบายประชานิยมรูปธรรมที่เปนเรื่องใกลตัว เชน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบาย

5

ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหเหตุการณที่แตกตางกันของกลุมที่มีสวนรวมในเหตุการณเดียวกัน แตคนละฝาย
ซึ่งตางมีการผลิต และอางอิงการตีความขอมูลที่ตางกัน ระหวางกลุมที่เปนวีรชน กับกลุมที่เปนผูครองอํานาจ
รัฐขณะนั้น ซึ่งตอมามีการศึกษาและตีความเพื่อใหมีการอางอิงและเขียนประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองไวในหลักสูตรการศึกษาของไทย แตการรางหลักสูตรดังกลาวไดถูกทักทวง และติติงจากหลายฝาย
ค อ นข า งมาก แม แ ต นั ก ประวั ติ ศ าสตร อิ ส ระยั ง ให ข อ สั ง เกตว า ประวั ติ ศ าสตร นั้ น ตั ว ตนของมั น มี อ ยู ใ น
ประวัติศาสตรอยู แลว ไม จําเปน ตองมี การเขียนขึ้นใหม เพราะหากมีการเขียนขึ้นใหม หรือมีค วามพยายาม
ใดๆ ที่จะทําการชําระประวัติศาสตร ก็เปนไปไดวาประวัติศาสตรนั้นจะเปนของผูเขียนหรือผูชําระมากกวา
6
อาจหมายถึงในแงปรัชญาการปกครองที่ดี ที่มีเรื่ องคุณธรรม จริยธรรม การถกเถียงเรื่องความชอบธรรม
ความเปนประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายของสังคม
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ทําสงครามกับยาเสพติด นโยบายปราบปรามผูมีอิทธิพล การสราง Entertainment complex
นโยบายเอื้อ อาทรต างๆ ประเด็ นสาธารณะทางการเมือง เชน การกระจายอํานาจ
การพัฒนาการเมือง การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การปกปองสิทธิของพลเมือง
เปนประเด็นที่ไมไดรับความสนใจหรือไดรับความสนใจนอยลง
3. มีการทําใหการเมืองกาวขามยุคของการเรียกรองหาประชาธิปไตย และ
การประเมินความมีคุณคาของอุดมการณและวิถีชีวิตประชาธิปไตยวาดีหรือไมอยางไร โดย
แทนที่ดวยการประเมินวา ประชาธิปไตยที่มีอยูทําอะไรไดบาง นําพาสังคมและประชาชน
ไปสูอะไร ทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดีขึ้นหรือไม การพัฒนาการเมืองถูกจัดวาง
ตําแหนงไว ไกลกวานโยบายที่เ ปน รูปธรรม และกระทบต อความเปนอยู ของประชาชน
ทําใหประชาชนไดเห็น และรับรูและคิดเฉพาะเรื่องที่ใกลตัว 7
นาสังเกตวา สิ่งที่รัฐบาลปจจุบันทําอยูนี้ เปนการใหการศึกษาทางการเมือง
แกประชาชนหรือไม ซึ่งถามองในอีกแงมุมหนึ่ง คือ การเมืองตองอิงอยูกับโครงสรางที่
แทจริงของสังคมนั้นๆ ก็อาจกลาวไดวา เปนการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนอีก
ดานหนึ่ง แตเปนการใหการศึกษาทางการเมืองที่หนีหางการเมืองแบบแผนเดิม คือ การ
เรียนรูวิถีชีวิตการเมืองผานการเลือกตั้ง การมีรูปแบบจําลองสภาในโรงเรียน การมีสภา
นักเรียน ไปสูการเรียนรูทางการเมืองแบบแผนใหม ในรูปแบบของการเปนกรณีศึกษา และ
การมีสวนรวมทางการเมืองจากผลกระทบ ที่มีประเด็นมาจากนโยบาย การตัดสินใจ การ
บริหารนโยบายของรัฐบาล ที่เปาหมายอยูที่ประชาชนจะไดอะไรจากการเมือง มากกวาจะ
ใหอะไรกับการเมือง ในสังคมประชาธิปไตย
ดังนั้น เพื่อปลู กฝงคานิยมและวัฒนธรรมทางการเมือง ที่จะเกื้อกูลตอการ
พัฒนาการเมือง การใหการศึกษาทางการเมือง โดยจัดกระบวนการเรียนรูวิถีประชาธิปไตย
สูประชาชนขึ้นมาในสังคมไทยเวลานี้ และตอไปในอนาคต จึงตองมีเปาหมายใหประชาชน
ได เรี ยนรูแ ละซึม ซับ คา นิย ม และวัฒนธรรมทางการเมือ งเพิ่ม ขึ้นมากกวาการเสริ มสรา ง
ประสบการณทางการเมื องแกประชาชนเฉพาะเรื่องใกลตัว เพียงดานเดี ยว อาทิ การใหมี
พิพิธภั ณฑทางการเมืองลักษณะ living museum เพื่อเปนเครื่องมื อในการใหการศึกษา
ทางการเมือ งแกประชาชนใหตระหนักถึงความสํา คัญของการตอสูทางการเมือง และพลัง
7

รัฐบาลผลิต นโยบายที่เป นรูป ธรรม ตอบสนองความตองการของประชาชนทุก ดาน ทํา ใหประชาชนไมคิด
เรื่องที่ไกลเกินประโยชนที่เปนความตองการพื้นฐานของเขา ไมชาประชาชนจะคุนเคยกับการคิดถึงประโยชน
สังคม หรือสาธารณะนอยลง การใหการเรียนรูทางการเมืองเชิงประสบการณเชนนี้ จึงอาจเปนอุปสรรคตอการ
สรางความตระหนักสาธารณะ (Public awareness) ซึ่งเปนพื้นฐานของการสรางความเปนประชาธิปไตยในวิถี
ชีวิตพลเมืองประชาธิปไตย
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ของการมีสวนรวมทางการเมือง การใหการศึกษาทางการเมืองในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
โดยการเลาเรื่อ ง (story telling) ผานกรณีศึกษา เชน กรณีทอก าชบานหินกรูด บอนอก
ปาชุมชน สมัชชาคนจน เขื่อนปากมูล เปนตน
ปจ จุบั นการให การศึกษาทางการเมื องที่รัฐทํ าตรง และน าสนใจคื อ การที่
ผูนํารัฐบาลออกมาจัดรายการวิทยุ พูดคุยกับประชาชนทุกเช าวันเสาร เปนการเขาตรงถึง
ประชาชน 8 การที่นายกรัฐมนตรีจัดรายการพบและคุยกับประชาชนเปนประจําดังกลาว
เปนการรายงานผลงานของรัฐบาลกับประชาชนสดและตรงจากปากผูที่บริหารประเทศ ซึ่ง
ถือวาเปนมิติใหมของการใหการศึกษาทางการเมือง
การกระทําดังกลาวขางตน เปนการสงสัญญาณใหองคกรประชาชน หนวยงาน
และองคกรอิสระตางๆ ที่ทําหนาที่ติ ดตาม ตรวจสอบและกํากับรัฐบาล เชน รัฐสภา กกต.
ศาลรัฐธรรมนูญ จําเปนตองเปลี่ยนบทบาทดวยการประเมิน “ประเด็นการเมืองใหม ” ที่
รัฐบาลผลิตออกอยางรอบคอบ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สิ่งดังกลาวไดแก นโยบายและยุทธศาสตรรายวัน เสริมรูปธรรมดวยเม็ดเงิน (งบประมาณ) โครงการชื่อใหมๆ ที่กระทบถึงวิถี
ชีวิตของประชาชนทุกเรื่อง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อาทิเชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
one stop service กองทุนหมูบาน สิ่งที่เปนประเด็นการเมืองใหมนี้ไมไดเกิดขึ้นในอดีต ซึ่ง
สะทอนใหเห็นว า การเมืองมีการเคลื่อนไหวอยางไมหยุดนิ่ง การเมืองจะสรางผลผลิตอยู
ตลอดเวลา
การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนที่ผูนํารัฐบาล (นายกฯทักษิณ)
ทําอยูในขณะนี้ ทําใหเกิดตัวละครในกระบวนการทางการเมืองเพิ่มขึ้นมา และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ตัวละครที่เปนผูกระทําทางการเมืองไมจํากัดอยูที่บุคคล สถาบันทางการเมือง
เทานั้น แตอาจเปนประเด็นทางการเมืองที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น ซึ่งมีผลทําให
เกิดเนื้อหาสารัตถะในการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนที่เปลี่ยนไปดวย ดังนั้น
การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน
จึงควรหันมาพิจารณาเปนกรณีศึกษาหรือ
case study มากกวาการไปสอนตํารา ขั้นตอนหรือกระบวนประชาธิปไตยในโรงเรียน ชุมชน

2. ประเด็นที่นาสังเกตเกี่ยวกับการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน
ในอนาคต
8

นาจะรวมถึงการถายทอดสด การประชุ มสําคัญ ๆ ของรัฐบาล เชน การประชุม เชิงปฏิบั ติการปฏิ รูประบบ
ราชการ การประชุม คณะรัฐมนตรีสัญ จร การประชุม เชิง ปฏิบัติก ารเพื่อ แกปญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ เปนตน
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2.1 สิ่งที่เรียกวา “การเมือง” ขณะนี้เปลี่ยนโฉมหนาในเชิงคุณภาพไป เรา
ตองรู เรื่องระหวางประเทศมากขึ้น หมายความวา การเมืองนั้น ได กาวออกนอกขอบเขต
เรื่อ งรัฐ อํานาจ ผลประโยชน การพัฒนาไปเปน เรื่องของโลก เรื่องความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ภูมิภาค
2.2 มีความจําเปนตองรูเรื่องหรือศึกษาการเมืองเชิงเศรษฐกิจ และธุรกิจมาก
ขึ้น (รวมไปถึงเรื่องธุรกิจขามชาติ)
2.3 ภูมิรัฐศาสตรมีความสําคัญมากขึ้นในขอบเขตการใหการศึกษาทาง
การเมืองแกประชาชน

3. ประเด็นที่พึงพิจารณาในการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน
3.1 การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน ที่สําคัญที่สุดก็คือ อยาทํา
ใหประชาชนเกลียดการเมือง เพราะในความเปนจริงนั้น การเมืองในความรับรูของทุกคน
เปนสิ่งไมดี ไมชอบ ไมมีความโปรงใสและยุติธรรม การเมืองเปนเรื่องของมุมตรงขามกับ
การบริหาร ประชาชนจะมีความรูสึกตอตาน ”การเมือง“ เพราะคําวาการเมืองเปนคําที่ไมมี
ความเปนกลางตองมีการเลือกขางและเลือกปฏิบัติ
3.2 การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนนั้น ไมจําเปนตองไดรับ
ผลลัพธในเชิงการสนับสนุนการเมืองเทานั้น บางครั้งจึงตองคํานึงถึงการตอตานการเมือง
ดวย ซึ่งเกิดขึ้นไดเสมอหากประชาชนเกิดความรูสึกขาดความเชื่อมั่น และเชื่อถือการเมือง
ปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นไดแมกับชนชั้นนําและปญญาชน เทคโนแครท ที่สนับสนุนรัฐบาลที่
ไมเปนประชาธิปไตย เพราะมีความรูสึกตอตานการเมือง
การใหการศึกษาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอเมริกา เพราะถือวา ครู นักเรียน
และโรงเรียน มีวิถีชีวิตและอุดมคติที่สอดคลองกันในเรื่องของประชาธิปไตย กลาวคือ มีนัย
ของการให ก ารศึกษาทางการเมือ งแกประชาชนทั้ง ที่เปน cognitive domain และ
experience domain อยางไรก็ตามมีรายงานวิจัยในสหรัฐอเมริการะบุไวอยางนาสนใจวา
ระบบประชาธิปไตยในอเมริกา ที่มีความยั่งยืนอยูไดนาน ไมไดเ พราะประชาชนสนับสนุน
ตรงกันขาม เพราะเปนระบอบที่ชนชั้นนําสนับสนุนใหคงอยู เพราะสามารถมีเวทีใหชนชั้นนํา
ตอ สูท างการเมือ งได อย างชอบธรรม จึ งเห็น ได วาประชาธิ ปไตยในอเมริ กา อาจจะไม ใช
ระบบการเมือ งการปกครองของประชาชนส วนใหญ หากแต เปนระบบการปกครองของ
ชนชั้นนํา ในหลายประเทศมีก ารกํา หนดเป นแนวทางที่ชั ดเจนว า การใหก ารศึก ษาทาง
การเมืองแกประชาชนเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางพลเมืองที่เปนประชาธิปไตย
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กลาวในสวนของสังคมไทย สังคมไทยมีคนบางคนเทานั้นที่ออกมาพูดถึง
ประชาธิปไตย และสนใจเรื่องการใหการศึกษาการเมืองแกประชาชน แตในทางปฏิบัติ
มักจะมอบบทบาทดานนี้ใหกับองคกรหลักที่รับผิดชอบในการใหการศึกษา ตรงกันขามกับ
ใน
ตางประเทศหลายประเทศที่มีองคกรที่ทําหนาที่นี้หลากหลาย และไมเพียงแตองคกรทาง
การศึกษาเทานั้น เชน อังกฤษนั้นมาจากสังคมผูใชแรงงาน พรรคการเมือง มูลนิธิ
เชนเดียวกับของเยอรมันที่มาจากมูลนิธิเปนหลัก พลเมืองในสังคมการเมืองประเทศเหลานี้
จะเรียนรูความจําเปนที่จะตองรูและเขาใจการเมือง และใชกระบวนการทางการเมืองในการ
ตอสูเรียกรอง เพื่อผลประโยชนของชุมชน ประชาคมและสังคมของตน ลักษณะการเรียนรู
ทางการเมืองหรือการใหการศึกษาทางการเมืองเชนนี้ ตรงกันขามกับไทย พลเมืองมักคอย
การหยิบยื่นให ซึ่งอาจเปนไปไดวา วัฒนธรรมพื้นฐานเดิมของไทยนั้นมีความเชื่อแตตนวา
การใหการศึกษาทางการเมืองไมไดมีบทบาทในการสรางพลเมือง และสังคมประชาธิปไตย
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การเลือกตั้งในปจจุบัน

1

อารยะ วิวัฒนวานิช 2

บทนํา
การเลือกตั้งในปจจุบัน หมายถึง การเลือกตั้งผูแทนปวงชนในรูปแบบตาง ๆ
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย มีกฎหมายเปนหลัก ใชดําเนินการ
เลือกตั้งในปจจุบัน ทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่น
การเลือกตั้งของไทยมีมาตั้งแตประเทศไทยไดเปลี่ยนการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิป ไตยใน พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงจาก
อํานาจของพระมหากษัตริยแตผูเดียวมาเปนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงจําเปนตอง
มีการตั้งตัวแทนของปวงชนไปทําหนาที่ในการใชอํานาจ ทั้งทางดานออกกฎหมาย และ
การบริหารประเทศ การตั้งตัวแทนนี้เปนการเลือกตั้งโดยตรง และลับโดยประชาชน
สําหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยของไทย ไดมีการ
พัฒนาเรื่อยมาเปนลําดับจากการเลือกตั้งเพื่อใหไดผูบริหาร และผูปกครองระดับรัฐ ตอมามี
การพัฒนาในระดับทองถิ่น มีการกระจายอํานาจใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และ
บริห ารชุ มชนของตน ซึ่งเรียกวา เทศบาล ตอจากเทศบาลก็มีองคก ารบริหารสวนจังหวัด
สุข าภิ บาล กรุงเทพมหานคร เมือ งพัท ยา และในลํ าดับสุดทายคือ องคการบริห ารส วน
ตําบล ซึ่ งรู ปแบบการปกครองชุ มชนเมือ ง หรื อนครเหลา นี้เ ราเรี ยกวา การปกครองสว น
ทองถิ่น รูปแบบการปกครองนี้ตองมีการเลือกตั้งบุคคลในแตละชุมชนนั้น ๆ ขึ้นมาบริหาร
โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามลักษณะขององคกรนั้น ๆ
1

เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน 46 ประจําปงบประมาณ 2547 ณ
วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เวลา 13.00-16.00 น.
2
นบ. น.บ.ท., กรรมการรางกฎหมายประจํากระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2, ที่ปรึกษาประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง, อดีตผูวาราชการจังหวัดพังงา และชัยนาท
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ในอดี ตประมาณ 20 ปมาแลว การเลือกตั้งผูแ ทนปวงชน หรื ออีกนั ยหนึ่ง
เราเรียกวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร” นั้นเปนการเมืองระดับชาติ ผูที่สมัครใจมาลงสมัคร
รับ เลือ กตั้ง เพื่อ เปน สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร หรื อกาวสูเ ปน ผูบริ หารระดับประเทศ เรา
เรียกวา “นักการเมือง” สวนการเลือกตั้งระดับทองถิ่นนั้นยังไมถือวาเปนการเมือง นักการเมือง
ยัง ไมย อมรับ วาการลงสมั ครรับ เลือ กตั้ง ระดับท องถิ่นเปน การเมือ ง เปน เพีย งการบา น
เทานั้น จนกระทั่งหลังจากการเลื อกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทยของ พลเอก
ชาติชาย ชุ ณหวั น ไดรับเลือกตั้งเสีย งขางมากในสภา พลเอกชาติชายฯ ไดรับแตง ตั้งให
เปนนายกรัฐมนตรี นับแต นั้นการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย โดยการเลือกตั้ง ก็
สมบูรณ ขึ้น เพราะนายกรัฐ มนตรี กอนหนา นี้ มาจากการแตง ตั้ง การเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมือ งก็ เริ่มพั ฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ มีการปรับรู ปแบบการบริหารสุขาภิบาลใหป ระชาชน
เปนประธานกรรมการแทนนายอําเภอ ซึ่งเปนประธานฯ โดยตํา แหนงมานาน ตั้งแต พ.ศ.
2499 ถึง พ.ศ. 2530 ครั้นถึงป พ.ศ. 2537 - 2539 มีการยกฐานะสุขาภิบาล เปนเทศบาล
ทั่วราชอาณาจักร และใหประชาชนเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แทนผูวาราชการ
จังหวัด และยุบสภาตําบลใหเปนองคการบริหารสวนตําบล นับวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปกครองสวนทองถิ่นในระยะ 8 ปมานี้ เปนไปดวยความรวดเร็วมาก และใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาทองถิ่น หรื อผูบ ริห ารทอ งถิ่ นโดยตรงและลั บ นับ แตนั้น มา การเลือ กตั้ งและ
บริหารทองถิ่น จึงถือวาเปนการเมือง
การเลือกตั้งผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละองคการนั้น กติกา
ก็มี ความละเอีย ดและขั้นตอนมากมายจนยากที่จ ะจดจําได รูป แบบการเลือ กตั้ง แต ละ
องคกรยังมีความแตกตางกันไป แมจะวางโครงสรางหลักไวคลายคลึงกัน แตความละเอียด
ของบางเรื่องก็ต างกันไปพอสมควร ถา พูดถึง การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภาก็ยังไมเหมือนกันเสียทีเดียว ตอไปการเลือกตั้งทั้งหมดนั้น ผูบริหารงานการเลือกตั้ง
จะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญมาก ๆ และตองมีความจําเปนเลิศ แตผูบริหารการเลือกตั้ง
ระดับสูงในป จจุบันอายุมาก ความเขมแข็งของรางกายลดลงเรื่อย ๆ ความจําเริ่มเสื่อ มไป
ตามกาลเวลา ดู แล วบริห ารการเลือ กตั้ งกั บงานจัด การเลือ กตั้ งเปนปฏิภาคสวนกลั บกั น
คอนขางจะแนนอน ในเรื่องอายุกับดานความรู และความชํานาญงาน เพราะผู บริหารการ
เลือกตั้ง ดํา รงตําแหนง กัน อยู เป นเทอม หรื อวาระ แล วมี การหมุนเวีย นผลัด เปลี่ยนกั นไป
ผูที่มาใหมจะตองศึกษาและหาความชํานาญกันเอง
อย างไรก็ตาม การบริห ารการเลือกตั้งก็ดี การปกครอง และการบริห าร
ประเทศก็ดี ตอ งอาศัยกฎหมาย ซึ่ง เปนแมบทหลัก ในการวางหลักเกณฑ และกติกาไวใ ห
ยึดถือปฏิบัติ กฎหมายนั้นเราเรียกวา รัฐธรรมนูญ และมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
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เราเรีย กกันวา พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิส ภา
มาใชปฏิบัติอีกทีหนึ่ง เพื่อหาคนดีมาเปนผูแทนราษฎร
การเขีย นเรื่อง “การเลือกตั้งในปจจุบัน” จะมุ งเขียนไปในเรื่องการวางกฎ
กติ กา ตามกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ และกฎหมายเลือ กตั้ งที่ ใช อยู ในปจ จุบั น ซึ่ง มีสิ่งใหม ๆ
แตกตางจากกฎหมายเดิมเปนหลัก และขอเรียนวา เอกสารนี้เปนเพียงประกอบคําบรรยาย
ที่ใชเวลาจํากัด เพื่อใหผูฟงพอทราบ และเขาใจหลักการใหญ ๆ เทานั้น ถาผูใดสนใจขอให
ไปศึกษา และคนควาจากผูรูเพิ่มเติมอีก เปนภาคพิสดารตอไป

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบันเปนเวลา 72 ปเศษ เรามีรัฐธรรมนูญมาหลาย
ฉบับ เปนรัฐธรรมนูญบาง เปนธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทยบาง ซึ่งเหมาะสม
กับยุคกาลสมัยนั้น ๆ ซึ่งจะบอกกลาวเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้เทานั้น
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปน รัฐธรรมนูญที่ใช อยูใ น
ปจจุบัน ใชมาเปนเวลา 6 ป 9 เดือนแลว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนฉบับที่รางมาจากประชาชน
โดยตรง ไมใชสภาปฏิวัติ หรือผูมีอํานาจรางขึ้น เหตุผลของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อ
1. แกไขเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับกาลเวลา และสภาวะบานเมือง
2. สามารถใชเปนหลักในการปกครองประเทศ
3. เปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
4. จัดทํากฎหมายอื่นสอดคลองกับรัฐธรรมนูญได
5. เปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมือง
สําหรับสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มี
1. สงเสริม และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
3. ปรับปรุงโครงสรางการเมืองใหมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น
ฉะนั้ น จะเห็ น ได ว า เพื่ อ ให ไ ด เ หตุ ผ ลของการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และ
สาระสําคัญ นั้น อยู ที่ก ารวางหลั กเกณฑ กติ กา การปฏิบั ติตอเนื่อ ง และเพื่อ ให ได คนดีม า
บริ หารบานเมืองอีก อยางหนึ่ง ซึ่ง จะตอ งวางรายละเอีย ดไวในกฎหมายตาง ๆ ซึ่ง เปน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือเปนกฎหมายอื่น ๆ ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญดวย ที่
จ
ะ
มุ
ง
ใ
ห
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครอง
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แตอยางไรก็ดี การวางโครงสรางทางการเมือง เพื่อจะไดคนดีเขามาบริหาร
บานเมืองในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดวางหลักเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผูแทนปวงชนที่ จะไดมาบริหารองคการตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ และทองถิ่นไวดวยแลว สวน
รายละเอียดจะอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เฉพาะใน
สวนของการเลือ กตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุ ฒิสภา ซึ่ง อยู หลายประเด็น
นับ วาเปน สิ่ง ใหม เปน การพัฒ นาการเมือ งไปสูระดับ ที่สู งขึ้ นกวา เดิม สมกับ คํา กล าววา
“รัฐ ธรรมนู ญฉบับปฏิรูป การเมือง อยางแทจริง ” ถาประชาชนไทยทุกคนไดสนใจ และ
ศึกษาบางตามสมควร จิตสํานึ กในการปกครองระบบประชาธิปไตยของคนในชาติจะดีขึ้ น
มีอุด มการณสูงขึ้ น การซื้อ สิทธิ ขายเสีย งก็คอย ๆ หมดไป บุคคลที่จ ะกาวขึ้นสู สภาผูแ ทน
อั น ทรงเกี ย รติ มื อ เท า และร า งกาย จิ ต ใจสะอาด เมื่ อ นั้ น ประเทศไทยของเราคง
เจริญกาวหนาเทียมทันอารยะประเทศ แทนที่จะย่ําเทาอยูกับที่เชนทุกวันนี้
มาตราที่เปลี่ยนแปลง หรือกําหนดขึ้นใหมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีดังนี้
(1) มาตรา 68 “บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้ง
โดยไมแ จงเหตุ ผลอันสมควรที่ทํา ให ไมอาจไปเลือ กตั้งได ยอมเสียสิท ธิตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ฯลฯ” แตเดิมการไปเลือกตั้งเปนเพียงสิทธิอยางหนึ่ง แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติ
ใหเปนหนาที่
(2) มาตรา 98 สภาผูแทนราษฎร มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ และสมาชิก มาจากการเลื อกตั้งแบบแบง เขต จํานวน 500 คน ซึ่งเปนครั้งแรกของ
ประเทศไทยที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง 2 แบบนี้ และมีการแบงเขตเลือกตั้งถึง 400 เขต
และเลือกได เขตละ 1 คน แตกตางกับครั้งกอนที่แบงเขต และแบงเปนกลุม ส.ส. ซึ่งเรา
เรียกวา เลือกเปนพวง ตามกฎหมายเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2522
การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม
กลาวคือ ไดเอาจํานวนประชากรของประเทศจากปสุดทายตามหลักฐานของสํานักงานกลาง
ทะเบียนราษฎรเปนเกณฑ แลวเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนที่จะพึงมี 400 คนไปหาร ได
ผลลัพธคือ เกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิก 1 คน จากนั้นก็เอาเกณฑตัว นี้ไปหารจํ านวน
ประชากรที่มีอยูในแตละจังหวัด
ถาจังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑดังกลาว ก็มี ส.ส. ได 1 คน ถาเกินเกณฑ
ก็ไ ด เ พิ่ม อี ก 1 คน ทุ ก จํา นวนราษฎรที่ ถึ งเกณฑจํ า นวนราษฎรต อสมาชิก หนึ่ งคน ถ า
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คํานวณแลวยังได ส.ส. ไมครบ 400 คน ใหดูจากเศษเหลือ ใครมีเศษมากก็ไดไปตามลําดับ
จนครบ (มาตรา 102)
ดัง นี้จะเห็นวา ผิด จากกฎหมายเลือกตั้งเดิ มที่กําหนดจํานวนราษฎร
150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีประชากรทั้งประเทศเทาใด เอาจํานวน 150,000 คนไปหาร
ไดผลลัพธเทาใดก็มี ส.ส. เทานั้น ครั้งนี้เปนหลักการใหมที่มี ส.ส. แบงเขต จํานวน 400 คน
ตายตัว แตการเฉลี่ย ส.ส. ไปตามจังหวัดก็เปนตามหลักเกณฑขางตน
(3) การนับคะแนน แทนที่จะนับที่หนวยเลือกตั้งเหมือนเดิมไปนับคะแนน
รวมที่จุดกําหนดจุดใดจุดหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่ก รรมการการเลือกตั้งกําหนด ตรงนี้ทําให
เพิ่มงาน เพิ่มคน เพิ่ มเงิน สับสน ขั้ นตอนการปฏิบัติเปดชองใหโกงได แตเหตุ ผลที่ต องใช
วิธี นี้เ พราะปอ งกันการซื้อ เสีย ง ทํา ให ผูจายเงินซื้ อ ไมส ามารถตรวจสอบจํานวนคะแนน
เลือ กตั้งของตนได เปนที่ นาแปลกคือ บทบั ญญัติป ระเด็นนี้น าจะบัญ ญัติไวในกฎหมาย
เลือกตั้ง แตกลับบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ คงจะเกรงวาถาไมบัญญัติไวเชนนี้จะแกไขงาย
(4) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังวางแมบทไวเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ผูสมัคร และผู ใชสิทธิ เลือกตั้ งไวดว ย แตเ ดิมจะไมบัญญัติ ไ วในรั ฐธรรมนูญ หากแตจ ะ
บัญญัติไว ในกฎหมายเลือกตั้ง แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงประสงคจะไมใหมีการแกไ ขได
โดยงาย จึงบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 – 112
(5) เมื่อ ได เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ยังกําหนดเรื่องอายุสภาไว
เช น การเริ่ม ตน และสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพของ ส.ส. การเลื อกตั้ง ใหมทั้ งในกรณี หมดสมั ย
การยุบสภาผูแทนราษฎร และการเลือก ส.ส. แทนตําแหนงที่วาง เปนตน
(6) สําหรับวุฒิสมาชิกก็กําหนดไวใหมีการเลือกตั้งเปนครั้งแรก การเลือกตั้ง
คลายคลึงกันกับ ส.ส. ซึ่งมีรายละเอียดมากจะไมขอกลาว ณ ที่นี้
(7) การมีค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง เปนครั้งแรกที่มีก ารเลือ กตั้ง โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ทําหน าที่จัดและดําเนินการเลือกตั้ง หรือ จัดใหมีก ารเลือกตั้ ง
โดยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งจะกลาวตอไป
อยา งไรก็ตาม การออกจากตําแหนงของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มี
บทบัญญัติไวในรั ฐธรรมนูญ มาตรา 140 เปนการครบวาระ 7 ป ถ าต องมีการออกจาก
ตําแหนงก อนครบวาระ จะบัญญัติไ วใน มาตรา 141, 142 โดยวุฒิสภามีมติ 3 ใน 5 ให
ถอดถอนจากตําแหนง หรือ ทราบวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญ
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พ.ร.บ.ประกอบรั ฐธรรมนูญว าด วยการเลือกตั้ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
ในการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหมครั้งใด จะตองมีการตรา
พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรทุก ครั้ง ในรัฐธรรมนูญฉบั บ
ปจ จุบั นมี การเลือ กตั้ง สมาชิ กวุฒิสภาเปนครั้งแรกของไทย แตเดิมใชวิ ธีการแตง ตั้ง ผู ใด
ไดมาเปนรัฐบาล ผูนั้นก็จะเปนผูเสนอแตงตั้งวุฒิสภาโดยเสนอชื่อตอพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้ง ครั้งนี้เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของชาวไทย มีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง
ซึ่ง เป นสถาบั นที่ สํ าคั ญ และทรงเกี ยรติ เปน การพั ฒ นาทางการเมือ งที่สํ าคั ญ ตอ ไปใน
อนาคต
มาตราที่สําคัญ หรือแตกตางจากเดิมที่เคยมีมา มีดังนี้
1. มาตรา 5 ไดกําหนดเพิ่มเติมในนิยามคําวา “ที่เลือกตั้ง” ตรงที่วา และ
ใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง แตเดิมใชคําวา “ปริมณฑลที่
เลือกตั้ง” ตอมาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2522 ไดเลิกใช
2. มาตรา 6 กําหนดใหมีก ารแบงเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป เปน
การลงคะแนนเปนรายบุคคล และมี เขตละ 1 คน สวนการลงคะแนนเลือ กตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อ โดยเลือ กจากบัญ ชีรายชื่ อของพรรคการเมือ งใดพรรค
การเมืองหนึ่ง และใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
3. มาตรา 7/1-2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
คณะกรรมการการเลือ กตั้ งตอ งดําเนิน การให แล วเสร็จภายใน 30 วัน นับ แตวันเลือ กตั้ง
และเปดชองไวใหกรณีมีคําสั่งใหเลือกตั้งใหม คณะกรรมการฯ มีอํานาจยน หรือขยายเวลา
ได หรืองดเว นการดําเนินการเกี่ยวกั บการเลือกตั้งในบทบัญญัติของกฎหมายเลือกตั้งได
ตามความเหมาะสม เพื่อความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม
4. มาตรา 12 เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง หมายถึง บุคคลที่มาทํา
หนาที่เลื อกตั้งสําหรับการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม บางจังหวัดแบ งออกเปนหลายเขต
ไดมีก ารแต งตั้ง ผูอํา นวยการเขต 1 คน และกรรมการเลือ กตั้ง ประจําเขต 9 คน สํา หรั บ
หนวยเลือกตั้ง มีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวา 7 คน และคณะกรรมการ
นับคะแนนมีจํานวนตามสมควร
คนเหลานี้เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ผิดจากกฎหมายเกา
ที่เ จาพนัก งานผูดําเนิน การเลือ กตั้ง เปน ขา ราชการที่แตง ตั้ง ไปประจําหนว ยเลือ กตั้ งเพื่อ
กํากับ ควบคุม ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย ตรงนี้ยังมีคนเขาใจสับสนอยูมาก
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นอกจากนี้ ผูอํานวยการประจําเขตเลือกตั้ง เปนผู แต งตั้ งเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยอีกดวย ถาสังเกตจากรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งก็มีการใหอํานาจ
และบทบาทแกผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตมาก แมในกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นก็เชนกัน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําทองถิ่นจะมีอํ านาจ
บทบาท หนาที่สําคัญมากในการเลือกตั้ง (มาตรา 17, 18 ประกอบ)
เปนที่นาสั งเกตว า การแตงตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
กรรมการประจําเขตเลือกตั้งได 3 คนเทานั้น คือ ประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน นอกนั้ น
ใหตั้งจากผูแทนพรรคการเมืองที่สงผูสมัคร หรือผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ เปนกรรมการ แต
เดิมนั้นนายอําเภอแตงตั้งเองหมด
การแตง ตั้ง คณะกรรมการการเลือ กตั้งประจําเขต ผูอํา นวยการการ
เลือกตั้งประจําเขต การแตงตั้งคณะกรรมการนับ คะแนนโดยวิธีสรรหา แตการแตงตั้ ง
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูรักษาความปลอดภัย เปนอํานาจของคณะกรรมการ
ประจําเขตเลือกตั้งที่แตงตั้งไดเอง
5. มาตรา 21 การไมไปแจ งเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตองกระทํา
กอนวันเลือกตั้งไมน อยกวา 7 วัน ตองแจงพรอมดวยเหตุผล เพราะเหตุที่ไ มใชสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งเปนหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ถาไมทําตามหนาที่ก็ตองเสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 กฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 23
6. มาตรา 24 การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต เปนคนจัดทําของแตละหนวยเลือกตั้งในเขตของตน
การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนี้ ตองใชทะเบียนบานเปนหลัก
ฉะนั้ น นายอํ าเภอทอ งที่ จึง มีสว นร วม และเกี่ ยวขอ งในเชิ งปฏิบั ติพ อสมควร ต อไปจะ
พยายามใชศูน ยขอ มูล การทะเบีย นราษฎรเขามาทํ าบัญชีรายชื่ อผูมีสิ ทธิ เลือ กโดยระบบ
คอมพิวเตอร
7. มาตรา 42 ในการแสดงคาใชจายในการเลือกตั้ง กฎหมายใหผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองแตงตั้งสมุหบัญชีเลือกตั้ง ทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและรับรอง
บัญชีคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร หรือพรรคการเมือง เลือกตั้งเสร็จแลวตองเสนอ
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8. มาตรา 44 เป น มาตราหลั ก ในการห า มซื้ อ หรื อ ขายเสี ย ง คล า ย
กฎหมายเดิม ซึ่งตองเขาใจและอานละเอียด เพราะเพียงเตรียมการก็ผิดแลว และมีปญหา
ขอกฎหมายตาง ๆ มากมาย เกิด จากการกระทําของผู สมัคร และหัวคะแนนที่มีความคิด
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แปลก ๆ และแกมโกง พยายามหาทางเลี่ยงกฎหมายแทนที่จะชวยกั นรักษา และปฏิบั ติ
ตามกฎหมายดวยความเคารพ
9. บัต รเลือ กตั้ง ตามมาตรา 51 มีทั้ง บัต รลงคะแนนให แกผูสมั ครแบบ
แบง เขตเลือกตั้ง และแบบบัญ ชีรายชื่อ ทั้งสองแบบนั้นตองมีชอ งไมประสงคจะลงคะแนน
ดวย การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งใหมนี้ตองมี 2 บัตร และในระเบียบฯ ไดออกแบบบัตรเลือกตั้ง
เปนรูปเลมคลายสมุดฉีก แตกตางจากเดิมที่ใชเปนใบ ๆ
10. มาตรา 68 การนับ คะแนน กฎหมายเลือ กตั้ง ใหมใ หม านับรวมในที่
แหงเดียวกันในเขตหนึ่ง ๆ จะนับไดเมื่อหีบบัตรเลือกตั้งมาถึงพรอมครบถวนทุกใบแลว ถา
ขนาดพื้นที่เลือกตั้งใดมีความจําเปน จะเพิ่มสถานที่นับคะแนนก็ได เพื่อใหการนับคะแนน
เสร็จเร็วขึ้น
การส ง หี บ บั ต รช า มี ป ญ หาโดยขาดเหตุ ผ ลโดยสมควร หรื อ พ น
กําหนดเวลา 12 ชั่วโมง นับ แตป ดการลงคะแนน หรื อโดยมีเหตุอั นควรเชื่อไดวามี การ
ทุจริ ต คณะกรรมการการเลือกตั้งไมเป ดหีบบัตร หรือ ไมนับคะแนนหนวยนั้น และสั่งใหมี
การเลือกตั้งใหมเฉพาะหนวยนั้น ตรงนี้เปนการปฏิบัติซึ่งไมมีในกฎหมายเลือกตั้งเดิม
11. มาตรา 69-73 ได บัญ ญัติเกี่ย วกั บการรับหีบ บัต ร ตรวจหีบ บัตร การ
เปดหีบบัตร และตรวจสอบเอกสาร การเก็บรักษาหีบบัตร วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการนับ
คะแนนที่ตองเอาบัตรมารวมกันแลวจึงทําการนับคะแนน นับคะแนนเสร็จมีการเก็บบัตรที่
นับแลวใสหีบนําไปเก็บรักษา และการจัดสถานที่นับคะแนนตองเปดเผย สะดวก เมื่อมีการ
คัดค าน ตลอดจนการสงผลคะแนนไปรวม ซึ่งต องแยกกั นระหว างคะแนนของการเลื อกตั้ ง
แบบแบงเขต ซึ่งนับกันที่เขตนั้นเลย สวนการนับแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อรวมที่เขตเสร็ จแลว
จะตองสงผลไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อคํานวณผลรวมทั้งประเทศ สรุปมาตรานี้
ทั้ง มาตราเปน หลั กปฏิ บัติ ใหม และคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ตอ งจั ดทําเปนระเบีย บขึ้น
สําหรับใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
กรณีบั ตรเลือ กตั้ง ที่นั บแลว ผลคะแนนออกมาไม ตรงกับ การรายงาน
การใชสิท ธิเลือ กตั้ง ของคณะกรรมการประจํา หน วยเลื อกตั้ง คณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ประจําเขตต องจัดใหมีการนับคะแนนใหม ถายังไมตรงกันอีก ตองเลือกตั้งใหม ตรงนี้การ
เลื อกตั้ง ที่ผานมามีป ญหามาก และเกิดขึ้นหลายแห ง เกิดจากการตรวจสอบการใชสิท ธิ
และการรายงานของคณะกรรมการประจําหนวยบกพรอง และผิดพลาด การนับคะแนนที่
จุดรวมนับก็มีสวนบางจากการคนบัตร และแยกนับกอง กอนใหหัวหนาคะแนนมารับไปนับ
12. มาตรา 74 เขตเลื อ กตั้ ง ใดมี ผู ส มั ค รคนเดี ย ว ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
ลงคะแนน และจะต องได คะแนนถึง 20% ของผู มีสิทธิ เลือกตั้ง ในเขตนั้น จึงจะถือไดว า
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ผูไดรับการเลือกตั้ง ตรงนี้ก็เปนของใหมเชนเดียวกัน
13. มาตรา 79-83 เปนการลงคะแนนเลือกตั้งสํ าหรับผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง
อยูนอกเขตเลือกตั้ง ขอบัญญัตินี้เปนของใหม ไมมีในกฎหมายเลือกตั้งเดิม เวนแตในกรณี
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเลือกตั้งไปปฏิบัติงานเลือกตั้งนอก
เขตของตน ซึ่งบัญญัติไวกวาง ๆ ไมระบุเฉพาะเจาะจง เชน กฎหมายเลือกตั้งเดิม
14. การลงคะแนนเลือกตั้งสําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้ง
ตามกฎหมายบัญญัติ มี 5 กรณี คือ (มาตรา 80-85)
(1) มาตรา 80 สําหรับผูมีภูมิลําเนาตามทะเบียนราษฎร ไมถึง 90 วัน
ถาอยากจะใชสิทธิใหไปขอใชสิทธิ ตามภูมิลํ าเนาเดิม ซึ่งปรากฏในทะเบียนราษฎรครั้ง
สุดทาย ที่ตนเคยอยูเกิน 90 วัน
(2) มาตรา 81 ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับคําสั่งจากทางราชการไปปฏิบัติ
หนาที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนจะใชสิทธิลงคะแนน ก็ให
แจงความประสงคกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตกอนวันเลือกตั้ง
(3) มาตรา 81/11 ในการเลือกตั้งทั่วไป (มิใชเลือกตั้งใหม) ผูมีสิทธิอยู
ที่จังหวัดอื่น นอกจากจังหวัดที่ต นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ถาประสงคจะขอใชสิทธิในเขต
จังหวัดที่ตนอยู ก็ไปลงทะเบียนเพื่อขอใชสิทธิ จะใชสิทธิไดตองพน 20 วัน นับแตวันยื่นคําขอ
(4) ในกรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนทหารประจําการ ทหารกองประจําการ
ตํารวจ สมาชิ กอาสารัก ษาดิ นแดน หรือ ขาราชการไดรับ คําสั่ง จากทางราชการไปปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบมั่นคงปลอดภัยของชาตินอกภูมิลําเนา ถาผูบังคับบัญชา
ตั้งแตชั้นผูบังคับกองพัน หรือเทียบเทาชั้น เห็นวาไมอาจไปลงคะแนนไดในวันเลือกตั้ง ก็
ใหแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกอนวันเลือกตั้ง
การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง สํ า หรั บ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อยู น อกเขต
เลือ กตั้ง นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดออกระเบีย บในการไปใชสิท ธิ ไวแล ว แต
หลั กการสํา คัญ คือ ตอ งมีก ารแสดงคํา รอ งขอ หรื อการไปลงทะเบีย นล วงหนา กอนการ
ลงคะแนน และมีที่ลงคะแนนเปนที่เลือกตั้งกลาง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(5) การเลือกตั้งในตางประเทศ บัญญัติไวในมาตรา 83 วาในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนการเลือกตั้งทั่วไป อันมิใชการเลือกตั้งใหม ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร จะขอใชสิทธิ ลงคะแนน ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูได โดย
ตองขอแจงการใชสิทธิไวกอน
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หลักเกณฑตาง ๆ ในเรื่องนี้มีพอสมควรจะขอสรุปแตเพียงวา ตอง
มีการขอแจงใชสิทธิกอนการเลือกตั้งตอสถานทูต หรือกงสุลของไทยที่ตั้งอยู ณ ประเทศนั้น
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให ถาทองถิ่นนั้นมีผูขอใชสิทธิเกิน 500 คน ถาไมถึง
500 คน หรือมีเหตุจํ าเปน คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจอนุญ าตใหมีการลงคะแนนทาง
ไปรษณียก็ได
15. การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
(มาตรา 85/1 -85/10)
บทบัญญัติในเรื่องนี้มีทั้งหมด 10 มาตรา เปนของใหม ไมเคยบัญญัติ
ไวในกฎหมายเลือกตั้งเดิม เปนทั้งอาวุธ และมาตรการใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใช
ในการแกไขปญหา และตัดสินที่จะใหผูสมัคร หรือผูใดที่ทําการเลือกตั้งโดยไมสุจริต และไม
เที่ย งธรรมถูกลงโทษ โทษของผู กระทําผิดจะเปนการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ง การใหมีการ
เลือกตั้งใหม การนับคะแนนใหม สั่งระงับการกระทําใด ๆ และการสั่งใหมีการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดนั้นได หรือยึดอายัดทรัพยสิน
ในการพิ จารณาสั่ งการให มีการสอบสวน ขอคนมาช วยงาน ซึ่งเปน
อํา นาจตามปกติทั่ วไป แต ในเรื่อ งนี้สั่ งให คนมาชวยโดยไมต องขอความเห็น ชอบจาก
ผูบังคับบัญชา หรือ คณะกรรมการบริหารบุคคลของหนวยงานนั้น ซึ่งเรียกวา เปนอํานาจ
พิเศษจริง ในสาระทั้ง 10 มาตรานี้ จะขอสรุปเปนดังนี้
(1) มาตรา 85/1 กอนประกาศผลการเลือกตั้ง มีหลักฐานอันควรเชื่อวา
มีการฝาฝน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ฯลฯ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(2) มาตรา 85/2 เพื่อ ให งานสอบสวนรวดเร็ว และเที่ย งธรรม ให มี
อํ า นาจแต ง ตั้ ง อั ย การ ข า ราชการอื่ น หรื อ เคยเป น ข า ราชการ หรื อ ตุ ล าการ มาเป น
คณะกรรมการตรวจสอบสํานวนสอบสวน หรือรับฟงคําชี้แจง หรือพยานหลักฐานก็ได
(3) มาตรา 85/3 ใหมีก รรมการคณะหนึ่ ง ประกอบดว ย ประธาน
กรรมการกฤษฎีกาทุ กคณะ ในกรณี คณะกรรมการการเลือ กตั้งจะเพิก ถอนสิ ทธิ ผูใดให
นําเสนอกรรมการชุดนี้ พรอมดวยสํานวนวา จะเห็นดวยหรือไม ถาไมเห็นดว ย หรือตาง
จากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๆ จะยืนยัน ตามความเห็นเดิมก็ได แตตอง
แสดงเหตุผล และประกาศคําวินิจฉัยในราชกิจจานุเบกษา
(4) มาตรา 85/4 การปรากฏตอคณะกรรมการการเลือ กตั้งวา ผูใ ด
หรือพรรคการเมืองใด กระทําการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต ยุติธรรม ก็ใหสั่งระงับ หรือ
แกไขได
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(5) มาตรา 85/5 ระหวางมีพระราชกฤษฎีกาให มีการเลือกตั้งจนถึง
วันเลือ กตั้ง มีห ลัก ฐานอั นควรเชื่อไดวา มีก ารให ทรั พย สิน หรื อเงินเพื่อ จูงใจให ผูมีสิ ทธิ
เลือกตั้งไปลงคะแนน หรืองดเวน (มาตรา 44) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยึ ด
หรืออายัดเงิน หรือทรัพยสินไวชั่วคราว จนกวาศาลจะมีคําสั่ง
(6) มาตรา 85/6 กอ นวั นเลือ กตั้ง ในหน วยเลื อกตั้ง ใด หรื อเขตใดมี
เหตุอันควรเชื่อไดวาเจาพนักงานผูดําเนินการการเลือกตั้ง หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมสุจริต หรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศงดการลงคะแนน
ในหนวยนั้น หรือเขตนั้น แลวจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
(7) มาตรา 85/7 ถามีการนับ คะแนนแลว เชื่ อว าไมสุจริต ใหง ดการ
ประกาศผลได และจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
(8) มาตรา 85/8 ก อนประกาศผลเลื อกตั้ ง ถ าปรากฏว า หลั กฐาน
อันควรเชื่อไดวา พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรค สมาชิกพรรค กระทําการฝาฝน
กฎหมายเลือกตั้ง ก็มีอํา นาจสั่ งใหบั ตรเลื อกตั้ง ที่ลงคะแนนใหแก พรรคการเมืองเปนบัต ร
เสีย และมิใหนับคะแนนเฉพาะพื้นที่ที่มีการกระทํานั้น
(9) มาตรา 85/9 มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได ว า ก อ นได รั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทําการอันไมสุจริต เพื่อใหไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือก
มาโดยไมสุจริ ต อันเปน การฝาฝนตามกฎหมายเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกผูนั้น มีกําหนดเวลา 1 ป และตองสั่งภายใน 1 ป นับแต
วันประกาศผล มาตรานี้ใหดูมาตรา 97 รัฐธรรมนูญฯ ประกอบดวย
(10) มาตรา 85/10 อํานาจการสืบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และป องกันใหก ารเลือ กตั้ง เปน ไปโดยสุ จริต และเที่ย งธรรม คณะกรรมการการเลือ กตั้ง
และผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในเคหะสถาน สถานที่ ยานพาหนะใด ๆ เขาตรวจคน
ยึด อายัดเอกสาร ทรัพยสิน หรือกระทําโดยเรงดวนได ถาเกรงวาจะมีการยักยาย กรณีนี้
จะเขาคนโดยไมมีหมายคนก็ได
16. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา 86-93 การเลือกตั้ง วุฒิสภานั้น ขั้นตอน และวิธีการคลายคลึง
กับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร แตก ารเลือกตั้งวุ ฒิสภานั้น เปนของใหม ฉะนั้น
คุณ สมบัติ ของวุฒิส ภาจะต องจบปริญญาตรี หรือ เทียบเทา การเลือ กตั้ง วุฒิสภาใชเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง เมื่ออยูครบวาระแลวใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน 30 วัน นับแตวัน
อายุสภาสิ้นสุดลง
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สํา หรับการหาเสียง ผูที่จ ะสมัครเปนวุฒิสมาชิ ก จะหาเสียงไมไ ด
เวนแตก ารแนะนํ าตัว รัฐ จะเปน ผูปดประกาศ จัด หาสถานที่ จัดสรรเวลาออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน พิมพเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เมื่อไดรับเลือกตั้งเปน
วุฒิสมาชิกแลวอยูในตําแหนงได 6 ป
การเลือ กตั้ง ให นับ คะแนน ณ ที่เ ลือ กตั้ง และกรรมการประจํ าหนว ย
เปนผูนับคะแนนดวย
17. การคัดคานการเลือกตั้ง
มาตรา 94-97 การคั ด ค า นการเลื อ กตั้ ง กระทํ า ได ภ ายหลั ง การ
ประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง ใด สามารถคัดคานได ถาเห็นวาการเลื อกตั้ง ไม
สุจริ ต ไมชอบธรรม ผู มีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัคร หรือพรรคการเมืองก็ ชอบที่คัดคาน ภายใน
30 วัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง แตถาเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชจายเงินในการ
เลือกตั้งเกิ นวงเงินที่กําหนด หรือไมยื่นบัญชีรายรับ-จายในการเลือกตั้ง ก็ตองรองคัดคาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
จุดประสงคของการคัดคาน คือ เพื่อใหเลือกตั้งใหม
เมื่อ มีคําสั่งใหเลือกตั้งใหม สมาชิก ภาพของการเปน ส.ส. ก็สิ้นสุด ลง
นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
กรณี มี คํ า สั่ ง ให นั บ คะแนนใหม และนั บ แล ว ปรากฏว า สมาชิ ก สภา
ผูแทนราษฎรผูนั้น คะแนนนอยกวาผูอื่น สมาชิก สภาพสิ้นสุดลง เมื่อ มีการประกาศผล
การนับคะแนนใหม
เรื่องการคัดคานนี้มีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใช
การแกไข เปลี่ย นแปลง เพิ่มเติม ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก ร
ไทย พ.ศ. 2540 ก็ดี พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนูญวาด วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. 2541 ก็ดี คงมีม ากกวาที่เขียนไวในบทความนี้
ฉะนั้น เรื่องใด ตอนใดที่ไมไดเขี ยนไว ก็ข ออภัย ถาทานจะให คําแนะนํา และแจงใหทราบ
จักขอบคุณยิ่ง

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
ในอดีต การเลือ กตั้ง ทอ งถิ่นจะมี พระราชบัญ ญัติก ารเลือกตั้งขององคก ร
ทองถิ่นนั้น ๆ เชน พระราชบัญญัติเทศบาล ก็จะมีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล พระราชบัญ ญัติอ งคก ารบริ หารส วนจั งหวัด ก็จะมี พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง
สมาชิกสภาจังหวัด เปนกฎหมายแยกตางหากออกมาประกอบการเลือกตั้งอีกฉบับหนึ่ง

121

ปจจุบัน การปกครองทองถิ่นมีหลายรูปแบบ เชน กรุงเทพมหานคร เมือ ง
พัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เปนไปในแนวทาง
ใกล เ คี ย งกั น หรื อ อาจมี ร ายละเอี ย ดที่ แ ตกต า งกั น บ า งเล็ ก น อ ย รั ฐ บาลจึ ง ได ร า ง
พระราชบัญญัติ การเลือ กตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริ หารทองถิ่น พ.ศ. 2545 ขึ้ นมา
แ
ล
ะ
ใ
ช
พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้เ ลือ กตั้ง สมาชิ กองค กรปกครองสว นทองถิ่น หรื อผูบ ริห ารทอ งถิ่น
เพียงฉบับเดียว ใชเลือกตั้งทองถิ่นไดทุกรูปแบบ
พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาท องถิ่น ฯ พ.ศ. 2545 มีมาตราที่
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ที่ควรทราบ มีดังนี้
1. มาตรา 6 ใหมีก ารเลือกตั้ งสมาชิก สภาทองถิ่น หรือ ผูบริห ารทอ งถิ่ น
โดยตรง และลับ
2. มาตรา 7 จัดให มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน สํา หรับ สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารอยูครบวาระ และภายใน 90 วัน ที่สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
พนจากตําแหนงนอกจากอยูครบตามวาระ ถาเหลือไมถึง 180 วัน กอนครบวาระก็ไมตอ ง
เลือกตั้ง วรรคสองของมาตรานี้บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูจัดใหมีการเลือกตั้ง
แต ข อ เท็ จ จริ ง แล ว ท อ งถิ่ น จะต อ งเป น ผู จั ด เลื อ กตั้ ง เองเกื อ บทั้ ง สิ้ น (มาตรา 10,19)
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูออกระเบียบตาง ๆ ไปใหทองถิ่นปฏิบัติเกือบทั้งสิ้น
3. มาตรา 13 การกําหนดเขตเลือกตั้ง กรุง เทพมหานครก็ดี องคการ
บริหารสวนจังหวัดก็ดี ใหเอาเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งผูบริหาร และใหใชเขต หรือเขต
อําเภอเปนเขตเลือกตั้งสมาชิก สําหรับกรุงเทพมหานคร ถือ เกณฑร าษฎรหนึ่งแสนคนใน
การกําหนดเขตเลือ กตั้ง แต องคก ารบริ หารส วนจั งหวัดกําหนดไวใ นพระราชบัญ ญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) มาตรา 9 ใหถือเกณฑ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรประกาศในปสุดทายกอนมีการเลือกตั้ง กลาวคือ จังหวัด
ใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน มีสมาชิกได 24 คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคน ไมเกิน
หนึ่ งลานคน ให มีสมาชิก ได 30 คน ถ ามีหนึ่ งลานคน แตไ มเกินหนึ่งลานหาแสนคน มี
สมาชิกได 36 คน ถาเกินหนึ่งลานหาแสนคนขึ้นไป มีสมาชิกได 42 คน ถาเกินสองลานคน
ขึ้นไป มีสมาชิกได 48 คน
การเฉลี่ย ให อํา เภอหนึ่ง มีสมาชิกได 1 คน กอนแล วเอาเกณฑเฉลี่ย
จํานวนราษฎรในจังหวัด ตั้ง เอาจํ านวนสมาชิกจะพึงมีไดไ ปหาร หาตัวกลางออกมาเป น
เกณฑ คํา นวณ แล ว เอาไปหารจํา นวนราษฎรแตล ะอํ า เภอ ๆ ใดมีร าษฎรมาก ก็ จะได
สมาชิกเพิ่มขึ้น
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สําหรับเทศบาลนั้น เทศบาลตําบลมีสมาชิก 12 คน แบงออกเปนสอง
เขตเลือ กตั้ง เทศบาลเมือ งมีส มาชิก 18 คน แบ งเปน 3 เขตเลือ กตั้ง เทศบาลนคร และ
เมืองพัทยา แบงออกเปน 4 เขตเลือกตั้ง การแบงเขตตองเฉลี่ยจํานวนราษฎรใหใกลเคียง
กัน ใชถนน คลอง แมน้ํา ตรอก ซอย เปนเขตเลือกตั้ง (มาตรา 14)
สวนการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้น บัญญัติไวในมาตรา 11
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2528 กํ า หนดเขต
เลือกตั้งใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนโดยประมาณ ฯลฯ
4. มาตรา 9 ใหผู อํ านวยการทะเบี ยนกลาง ตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎร มีหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง แสดงวา
กรมการปกครองคงตองมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
5. มาตรา 15 เพื่อประโยชนในการแบงเขต ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
มีหนาที่แ จง จํานวนราษฎรเปน รายจัง หวัด รายอํา เภอ รายเทศบาล ส วนองคก ารบริ หาร
สวนตําบล รายตําบลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 20 วัน นับแตวันประกาศ
6. มาตรา 19 ในการเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาทอ งถิ่ น หรื อผู บริ หารทองถิ่น
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด แตงตั้งหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น เปนผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแตงตั้งกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น ประกอบดวย หัวหน าพนั กงานสวนท องถิ่น และกรรมการอื่ นอีก
4 คน แตไมเกิน 6 คน (โดยวิธีการสรรหา แตงตั้ง ฯลฯ)
7. มาตรา 20 ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
อํานาจ 7 ประการ แตขอที่นาสนใจคือ การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้ง
เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ
8. มาตรา 21 คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
มีอํ านาจหน าที่ 5 ประการ ที่น าสนใจคือ การตรวจสอบ และให ความเห็น ชอบในบั ญชี
รายชื่อผูมีสิ ทธิเลือกตั้ง งานสําคัญ ในการเลือ กตั้งตาง ๆ ถาเปนบุคคลที่สรรหามาโดยเปน
บุคคลไมมีประสบการณ ก็ยากที่จะปฏิบัติงานได เพราะอยูเพียงระยะมีการเลือกตั้ง
9. มาตรา 22 เพื่อประโยชนในการเลือกตั้ง คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให
นายอําเภอดําเนินการในเรื่องที่เปนอํานาจของผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ตรงนี้ ใ นระยะนานไป นายอํ า เภอรุ น ต อ มาย อ มไม มี ค วามรู เ รื่ อ ง
ประสบการณในการเลือกตั้ง จะเปนปญหาในการสั่งใหนายอําเภอปฏิบัติหนาที่เชนวานี้ใน
อนาคต
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10. มาตรา 22 กรรมการประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง แต ล ะหน ว ยเลื อ กตั้ ง มี
เจาพนัก งานผูดําเนิน การเลือ กตั้ง ประกอบดวย ผูอํา นวยการเลือ กตั้ง ประจําหนว ย กับ
กรรมการประจํ าหนวย 7 คน คลายการเลือก ส.ส. แตไมตองมีผูแทนพรรคการเมืองมา
เปนกรรมการ
ใหผู อํานวยการเลือกตั้ง ประจําองคกรปกครองส วนทองถิ่ นแตงตั้ ง
ผูรักษาความสงบเรียบรอยหนวยเลือกตั้งละ 2 คน
11. มาตรา 26 ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ พนักงานฝายปกครอง
หรื อ ตํ า รวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มี ห น า ที่ รั ก ษาความสงบ
เรียบรอ ย และความปลอดภั ยในการเลือกตั้ง และตอ งจัดเจาหน าที่ตามที่ผูอํานวยการ
เลือกตั้งประจําองคกรสวนทองถิ่ นรองขอ ตรงนี้ กฎหมายบัง คับให เปนหนาที่ปองกันการ
บายเบี่ยง หรือปฏิเสธหนาที่ซึ่งอางเปนเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
12. มาตรา 33 คุณ สมบัติขอหนึ่ง ของผู มีสิทธิ เลือกตั้ง คือ ตองมีชื่ออยูใ น
ทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป
ตรงนี้มีปญหาสําหรับการยายทะเบียนราษฎรภายในเขตของทองถิ่น
ไปอยูในเขตเลือกตั้งที่มีในแตละแหงไมเกินป แตนับรวมทุกแหงแลวเกินกวา 1 ปขึ้นไป
13. มาตรา 35 การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ ง กฎหมายเดิ มไมมีหลั ก
ปฏิบัติคลายคลึงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
14. มาตรา 44 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มีอ ายุไม ต่ํากว า
25 ป บริบูร ณ ในวันเลือ กตั้ ง แต คุณสมบัติ ขอนี้ใ น พ.ร.บ.เทศบาลมาตรา 48 เบญจ และ
พ.ร.บ.บริ ห ารราชการเมื อ งพั ท ยา มาตรา 43 ผู ที่ จ ะสมั ค รเป น นายกเทศมนตรี และ
ผูสมัครจะเปนนายกเมืองพัทยาตองมีอายุไ มต่ํากวา 30 ป บริบูรณในวันเลือกตั้ง เมื่อ
กฎหมายขั ดกันเชนนี้ นาจะใชกฎหมายที่ประกาศใช ฉบับหลังสุด คือ พ.ร.บ.การเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 เปนหลักปฏิบัติ
15. มาตรา 56 ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ กรณีมีเหตุ
สงสัย และมี หลั กฐานน าเชื่อไดวา ผูสมัค รใชจายเลือ กตั้งเกินกวาที่ กําหนด และให แจ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดทราบ อํานาจนี้คงจะหาผูใชยาก
16. มาตรา 57 ว า ด ว ยการซื้ อ สิ ท ธิ ข ายเสี ย ง คล า ยกั บ มาตรา 44
พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
17. มาตรา 81 นั้ น ตรงขา มกั บมาตรา 57 ซึ่ งเป นการจา ยแลกเงิน หรือ
ทรัพย หรื อประโยชนอื่ นใดเพื่อ มิใ หไ ปลงคะแนน มาตรานี้ วรรค 2 หา มมี บัต รประจําตั ว
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ประชาชนของผู อื่นเกิ นกวา 2 บัตร ไวในครอบครองโดยไมมี เหตุ อันควร เริ่ม ตั้งแตวัน
ประกาศการเลือกตั้ง ถึงถัดจากวันเลือกตั้งใครมีถือวาผิดเชนวรรคแรก
18. มาตรา 85 กรณีกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศปดลงคะแนน
แลว แตมีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิตามมาตรา 69 เหลืออยูในที่เลือกตั้ง และยังไมไดรับบัตร
เลือกตั้ง ใหกรรมการจายบัตรเลือกตั้งใหแกผูแสดงตนนั้นไปลงคะแนนได
19. การนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นนั้น
แตเดิมใหมีการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง ตอมาไดมีการแกไขใหมีการนับคะแนนรวมกัน ณ
จุดใดจุด หนึ่งของแตละเขตเลือกตั้ง ตามที่กรรมการการเลือกตั้ง กําหนดไดเพียงแหงเดียว
เว นแตก ารเลือ กตั้ง ผูบริ หารท องถิ่นโดยพระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาท องถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 กลาวคือ สําหรับผูบริหารทองถิ่นใหนับจุดใด
จุดหนึ่งเพียงจุดเดียว
เมื่อการนับคะแนนตองไปรวมกัน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเขตเลือกตั้งนั้น
จึงจําเปนจะตองแกไขกฎหมายเดิมหลายมาตรา และบัญญัติเพิ่มเติมอีกหลายประการ
มาตรา 86/1 การประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ ณ ที่เลือกตั้ง หรือใกล
ที่เลือ กตั้ง การเตรีย มการรวบรวมหีบบั ตรสง ไปที่นับคะแนน ตองมีก ารทําเครื่อ งหมายที่
หีบ บัต ร และส งหีบ บัต รไปตามกํา หนดเวลาโดยเร็ว ที่ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจํา
จังหวัดกําหนดไว สํ าหรับแตละหนวยเลือกตั้ง ถาลาชาเกินกําหนดตองทําบันทึกชี้แจงตอ
คณะกรรมการนับคะแนน เปนตน
20. มาตรา 87 เปนมาตราที่กําหนดสถานที่นับคะแนนสมาชิกสภาทองถิ่น
ไวแตละเขตแตเพียงแหงเดียว เวนแตการนับคะแนนผูบริหารเลือกตั้งใหปฏิบัติดังนี้
1. สําหรับผูวากรุงเทพมหานคร แตละเขตมีเพียงแหงเดียว
2. สําหรับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แตละอําเภอมีเพียงแหง
เดียว
3. สําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหใชเขตเทศบาลเพียงแหงเดียว
4. สําหรับนายกเมืองพัทยา ใหใชเขตเมืองพัทยาเพียงแหงเดียว
5. สํา หรั บนายกองคก ารบริ หารส วนตํ าบล ใชเขตการบริ หารส วน
ตําบลเพียงแหงเดียว
แตทั้ง 5 ประการดังกลาวขางตน จะมีมากกวาหนึ่งแหงก็ได ถาจําเปน
การนับคะแนนเสร็จใหประกาศผล ณ สถานที่นับคะแนนนั้น
21. มาตรา 88 กํ า หนดใหวางรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี นับคะแนน ซึ่ง มี
ขั้นตอนถึง 8 ขั้นตอน นับวาเปนกฎหมายใหรายละเอียดมากกวากฎหมายอื่น ๆ ทั่วไป
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22. มาตราอื่น ๆ อีก 4 มาตรา แกจากกรรมการประจํ าหนวยเลือกตั้งมา
เปนกรรมการนับคะแนน เชน นับบัตรผูไมประสงคลงคะแนน แยกบัตรดี บัตรเสีย ลักษณะ
บัต รเสีย การจงใจของกรรมการนับ คะแนน อานบัต รผิดไปจากความจริง ทํา บัต รชํ ารุ ด
ฯลฯ การรวมผลคะแนน เปนตน
การนับ คะแนนเทา ที่ป รากฏในขณะนี้มี ปญ หารอ งเรีย นมาก และบั ง
เกิดผลบางประการในการเลือกตั้ง เชน การนับบัตรดี เปนบัตรเสีย หรือบัตรเสีย เปนบัตรดี
การพิจารณาแตละคนไมมีมาตรฐาน
มาตรา 95 ผลการนับ คะแนนเลือ กตั้ง ไมต รงกับรายงานการใชสิท ธิ
เลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือ กตั้งฯ ทองถิ่น จัดใหมีการนับคะแนนใหมเมื่อกรรมการ
นับแลวยังไมตรงกันอีก ใหเลือกตั้งใหม
เมื่ อคณะกรรมการการเลือ กตั้ง จังหวัดไดรั บรายงานผลการเลื อกตั้ง
ถา สุจ ริต ให รายงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประกาศผล แต ถา มีเ หตุ และหลั กฐานอั น
สมควรเชื่อ ไดวา การเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนมิไดเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ฝาฝ น
มาตรา 57 ใหรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจดําเนินการ
1. มีคําสั่งใหนับคะแนนเลือกตั้งใหม หรือ
2. มีคําสั่ง ใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตการทุจริต หรือความไมสุจริต
ไมเที่ยงธรรม ไมเกี่ยวกับผูไดรับเลือกตั้ง หรือไมเปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง
ทั้งหมดนี้ คณะกรรมการการเลือ กตั้งจะสื บสวนสอบสวนไดตาม
อํานาจหนาที่ของตนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
3. อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตามมาตรา
96 ในระยะเวลาก อนการประกาศผลการเลือกตั้ง มีอํ านาจสืบ สวน สอบสวน ในกรณี มี
หลักฐานอันควรเชื่อไดวา มีการทุจริต ฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง มีอํานาจสั่งระงับการกระทํา
ดังกลาว ถ าเห็ นวา การกระทํา ดัง กลา วนี้ จะทําใหการเลือกตั้งเปน ไปโดยไมสุ จริต ให
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิผูนั้นไดทุกรายเปนเวลาหนึ่งป
4. มาตรา 97 ในกรณีมีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว แตภายหลัง
ปรากฏมี หลักฐานว า ผูส มัครรั บเลือ กตั้งใดกระทําไมสุจ ริต เพื่อใหตนไดรับเลือกตั้ ง ฯลฯ
หรือการเลือ กตั้ง หรือการนับคะแนนมิไ ดเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม หรือฝ าฝ น
มาตรา 57 ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 1 ป แตตองสั่งภายใน 1 ป นับแตวันประกาศ
ผลเลือกตั้ง
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23. มาตรา 99 การใช เ งิน ค า เสี ย หายที่ ผู ส มั ค รกระทํ า ไปให แ ก อ งค ก ร
ปกครองทองถิ่นนั้น มีดังนี้
1. การสั่งใหเลือกตั้งใหม เพราะใชเงินในการเลือกตั้งเกินกําหนด
2. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
3. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
คาเสียหายนี้ไมเกินคาใชจายที่มีการเลือกตั้งใหม
24. มาตรา 102 การคัดคานการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลแลว ถาบุคคลดังตอไปนี้
1. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10 คน
2. ผูสมัคร
3. ผูวาราชการจังหวัดในเขตเลือกตั้ง
4. นายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้น
เห็นวาการเลือกตั้งไมสุจริต หรือไมเที่ยงธรรม หรือไมถูกตอง ใหทําการ
คัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
25. มาตรา 103 อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีดังนี้
เมื่อไดรับคํารองคัดคานแลว ใหพิจารณาวาเปนไปโดยไมสุจริต ไม
เที่ยงธรรม ฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง ใหมีคําสั่ง
1. นับคะแนนเลือกตั้งใหม หรือ
2. ใหมีการเลือกตั้งใหม
ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคํารองคดคานใหเสร็จภายใน 30
วัน ถาไมเสร็จ ขยายได 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 30 วัน
ปญ หาความไมสุ จริต ในการเลือ กตั้ง ถาเขาข ายเปน คดี อาญาทั่ วไป
หรือความผิดทางกฎหมายเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งจะสั่ง ใหดําเนินคดีอาญาอีกทาง
หนึ่งดวย
มาตรานี้ มีขอนาสังเกตคือ ไมมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
26. การควบคุมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจควบคุมการเลือกตั้ง ดังนี้
1. ควบคุ ม และดําเนิน การจัดใหมี การเลือ กตั้งให เปนไปโดยสุจ ริต
และเที่ยงธรรม ตรงนี้สอดคลองกับรัฐธรรมนูญปจจุบัน มาตรา 144
2. คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจมอบหมายให คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐดําเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง

127

การมอบหมายตามขอ 2 นั้น ไมทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ น ผิ ด หรื อ มอบไปแล ว แต ทํ า ไม ไ ด ผ ลดี ไม สุ จ ริ ต ไม เ ที่ ย งธรรม ก็ ถ อนคํ า สั่ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงได
หรือมอบหมายตามขอ 2 แลว ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา
ไปในทางทุจริต หรือเสียหาย จะสั่ง ใหยุติ หรือระงับการกระทําไวชั่วคราวได แลวรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งของไทยทุกรูปแบบ จะมีบุคคลคณะหนึ่งเขามาทําหนาที่เปน
กรรมการการเลือกตั้งนับแตการวางระเบียบ ประกาศ กําหนด คําสั่งที่ไ มขัดกฎหมาย
เปรียบเสมือนการแขงขันตองมีก รรมการคอยกํากับดูแล การแขงขัน คอยเปานกหวีด
ลงโทษผูฝาฝนกติกาใหใบเหลือง หรือใบแดง แลวแตกรณีของโทษ
การมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนของใหม เพิ่งจะมีโดยรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ แตเดิมเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เปนเจาของเรื่อง
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปตามแบบประเทศที่เจริญแลว และสามารถกํากับดูแลการเลือกตั้ง
ได อ ย า งอิ ส ระ และเที่ ย งธรรม จึ ง กํ า หนดให มี อ งค ก รอิ ส ระทํ า หน า ที่ เ ลื อ กตั้ ง คื อ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ทั้ ง นี้ เ ป น ไปโดยบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย ประธานคนหนึ่ง และกรรมการอีก
4 คน พระมหากษัตริย ทรงแตง ตั้งตามคําแนะนําของวุ ฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลาง
ทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริต เปนที่ประจักษ ตรงนี้วุฒิสภาจะตองกลั่นกรองให
แนชัด เพราะขอมูลสวนตัวคนนั้นรูไดยาก
กรรมการการเลือกตั้ง มีคุณสมบัติหลายประการ ที่สําคัญคือ อายุไมต่ํากวา
40 ป ถึงวันเสนอชื่อ ไมเปน หรือเคยเปนสมาชิก หรือดํารงตําแหนงของพรรคการเมืองใน
ระยะ 5 ป กอนดํารงตําแหนง และไมเปนกรรมการในองคกรอิสระใด ๆ
การสรรหากรรมการการเลือกตั้งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในสาระสําคัญตอง
มีกรรมการสรรหา ฯลฯ จํานวน 10 คน ประกอบดวย ประธานศาลรั ฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูง สุด อธิการบดีสถาบั นอุ ดมศึก ษาของรัฐ เลือ กกันมาเหลื อ 4 คน ผูแทน
พรรคการเมือ งที่มี สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร พรรคละ 1 คน ซึ่ง เลื อกกันเองเหลื อ 4 คน
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ทําหนาที่สรรหาใหได 5 คน และใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาคนที่สมควรเปน
กรรมการการเลือกตั้ง 5 คน เสนอตอประธานวุฒิสภาทั้งสองสายรวม 10 คน
ประธานวุฒิสภา เรียกประชุมวุฒิสภา แลวลงคะแนนลับ ผูไดคะแนนสูงสุด
5 คนแรก และตองไดเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ สว.ดวย ถายังไมไดก็ใหเลือกใหมตอเนื่องกันไป
เมื่อไดแลว กรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน เลือกกันเองเปนประธาน
กรรมการการเลือกตั้งดํารงตําแหนง วาระ 7 ป นับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง สวนการพนจากตําแหนงมีหลายกรณี ที่สําคัญวุฒิสมาชิกออกเสียง 3 ใน 5 ให
ถอดถอนออกจากตําแหนงได (มาตรา 307 รัฐธรรมนูญ)
อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1. เปน ผูควบคุม และดําเนิ นการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งวุ ฒิสมาชิก
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร สมาชิ ก สภาส ว นท อ งถิ่ น และผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น รวมทั้ ง การ
ออกเสียงประชามติ แสดงวาตองควบคุมและดําเนินการเลือกตั้งทุกรูปแบบ
2. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูรักษาการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
ก. วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน และสมาชิกวุฒิสภา
ข. วาดวยพรรคการเมือง
ค. วาดวยการออกเสียงประชามติ
ง. วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
จ. เปนนายทะเบียนพรรคการเมือง
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 145 รัฐธรรมนูญ)
1. ออกประกาศกํ า หนดการทั้ ง หลาย อั น จํ า เป น แก ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขางตน
2. มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือขาราชการส วนทองถิ่ น หรือเจาหนาที่อื่น ของรัฐ ปฎิบัติการ
อันจําเปนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขางตัน
3. สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปญหา หรือขอโตแยง
อันเกิดจากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขางตน
4. สั่งใหเลือกตั้งใหม หรือออกเสียงประชามติใหม ถามีหลักฐานวาการ
เลือกตั้งนั้นไมไดเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
5. ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ
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6. ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
อํ า นาจของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ให อํ า นาจไว
มากมายหลายประการ เชน สามารถเรียกมาให ถอ ยคํา เอกสาร ตลอดจนใหศาล อัยการ
พนั กงานสอบสวน ขาราชการ พนั กงานของรัฐ ฯลฯ ดําเนิน การเพื่อ ประโยชนแห งการ
ปฏิ บัติหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด ใครฝ าฝนก็เปนการขัดคําสั่ง บุคคล
ดังกลา วขางตนมี หน าที่ ตอ งปฏิบั ติต ามคํา สั่ง คณะกรรมการการเลือ กตั้ง นอกจากนี้ก าร
สืบสวน สอบสวนยังไดบัญญัติถึ งอํานาจการปฏิบัติการสืบสวน สอบสวน ไวอยางละเอียด
ในมาตรา 147 (2) ถึงหลักฐานอันควรเชื่อไดวาสามารถวินิจฉัยสั่งการไดแลว
อํา นาจของคณะกรรมการการเลือ กตั้ งเกี่ ย วกับ การจั ด การเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง
บัญญัติไวในมาตรา 144 กฎหมายรัฐธรรมนูญ บัญ ญัติวา คณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผู ค วบคุ ม และดํ า เนิ น การจั ด หรื อ จั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง นั ก รั ฐ ธรรมนู ญ หลายท า นให
ความเห็นวา การเลือกตั้งตาง ๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งไมตองดําเนินการเลือกตั้งเองก็
ได มอบหมายใหองคก รใดองคก รหนึ่ งเป นผูจั ดการเลื อกตั้ ง โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เปนผูควบคุมดูแลก็ได หรือจะสงวนอํานาจบางเรื่องไวทําเองได แตการวินิจฉัย
เพิ กถอนสิท ธิเลือ กตั้ง การมีคํ าสั่ งให นับ คะแนนใหม หรื อเลือ กตั้ง ใหม ซึ่ง เปน อํา นาจ
เฉพาะตัวคงตองคงเอาไว ตรงนี้เปนเพียงความเห็นเทานั้น ผูใดจะมีความเห็นประการใด
แตกตางไปยอมได เพราะเรื่องนี้ความเห็นยังไมยุติ
เอกสิทธิของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในระหวางมีพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติหามมิให
จับ คุมขัง หรือหมายเรียกกรรมการการเลือกตั้ง เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือจับไดในขณะทําความผิด
ถามีการจับ คุมขัง กรรมการการเลือกตั้ง ในขณะทําความผิด ใหรายงาน
ไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งปลอย
ผูถูกจับได
มาตราที่ สํ า คั ญ ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ที่ควรทราบ
1. มาตรา 8 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองมาประชุมไมนอยกวาสี่ในหา
ของจํ านวนกรรมการที่มี อยู จึ งจะครบองคประชุ ม การลงมติ ใชเสี ยงขางมาก เวนแต
การลงมติเรื่องดังนี้
(1) การแบงเขตการเลือกตั้ง
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(2) การสืบสวน สอบสวนขอเท็จ จริง และวินิจฉัย ชี้ขาดปญหา หรือ
ขอโตแยงเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง พรรคการเมือง ออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(3) การสั่งให มีการเลือ กตั้ง ใหม ออกเสียงประชามติ ใหม หรือ นับ
คะแนนใหม ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการไมสุจริต เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
(4) การประกาศผลการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติตองใชคะแนน
เสียงเอกฉันท
2. มาตรา 10 เปน บทบั ญญัติวาดวยอํา นาจหนาที่ ซึ่ง มี 11 ประการ มี
คําสั่ง ให ขาราชการ ฯลฯ ปฏิ บัติ ตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ออกขอกํ าหนดการ
แบงเขตเลือกตั้ง การสืบสวน สอบสวน หาขอเท็จจริง สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ประกาศผล
การเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ดําเนินการประสานงานจัดทํา รายงานผลประจําป
ดําเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
3. มาตรา 25 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนนิติบุคคล ภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และใหประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด
4. มาตรา 26 อํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดแก
รับผิดชอบงานธุรการ ศึกษา และสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยการเลือกตั้งฯ เผยแพรทาง
วิชาการ และรับเรื่องรองเรียนตาง ๆ
5. มาตรา 28 ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเลขาธิการคนหนึ่ง
ซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง เลือกตั้ง และแตงตั้ งโดยความเห็นชอบของประธานฯ
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง ขึ้นตรงกับประธานกรรมการการเลือกตั้ง
6. มาตรา 30 บัญญัติใหเลขาธิการ ควบคุมดูแลงานภายในสํานักงานฯ แต
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแลว ตองใหเลขาธิการเปนผูแทน
7. มาตรา 31 ใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจขอให ขาราชการ
ฯลฯ มาช วยงานในสํ านักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง เปนการชั่วคราวได สิ ทธิ ตาง ๆ
ที่มาชวยถือวาไดรับอนุญาต และนับเวลาราชการติดตอได
8. ขอนาสังเกต ความสําคัญ และผลสําเร็จของการเลือกตั้งอยูที่ใด
จากการเลื อ กตั้ งทั่ ว ไป ทั้ ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎร และสมาชิ ก
วุฒิสภา หัวใจของการเลือกตั้ง นาจะอยูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขตมากกวา เปนตัว
กลไกขับเคลื่อนการเลือกตั้งอยูตามสวนภูมิภาค สวนการเลือกตั้งทองถิ่นนั้นหัวใจอยูที่
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจํา องคก รปกครองสว นทองถิ่น กับคณะกรรมการประจํา
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หน วยเลือ กตั้ง และผูอํา นวยการเลือ กตั้ง ประจําองคก รปกครองสว นท องถิ่น เพราะผูที่
เกี่ยวของ และผูจัดการเลือกตั้ง ขึ้นอยูกับบุคคลเหลานี้ ซึ่งเปนผูสัมผัสกับงานโดยตรง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา กรรมการการ
เลือกตั้งจังหวัดมีบทบาทนอยมาก เวนแตการเลือกตั้งทองถิ่น ซึ่งมีมาก และมีบทบาทสําคัญ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง เปนผูออกระเบียบ ประกาศ กําหนด
คําสั่ง ออกไปใหเ ปนแนวทางปฏิบัติ เมื่อถึงวันเลือกตั้งทั่ วไปก็จะทําอะไรไมไดนอกจาก
ตอบขอหารือ และการตัดสินใจแกปญหาสําคัญเทานั้น สวนการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง
จะอยูที่กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลงไปทุกระดับ
ภายหลังการเลือกตั้ง งานใหญที่ตามมาคือ การรองเรียน หรือมีคําคัดคาน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณา และวินิจ ฉัย ซึ่ งมีมากมายจนทําไมทั น การ
ประกาศผลการเลือกตั้งตองลาชา เปนที่กลาวขวัญของสื่อมวลชน และคนทั่วไป

สรุป
ความสําเร็จสมบูรณของการเลือกตั้งนั้น ถาจะพูดใหเขาใจงาย ประกอบดวย
บุคคล 3 ฝาย ไดแก 1) ผูสมัคร หรือตัวแทนผูสมัคร 2) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 3) เจาหนาที่
หรือเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ถาบุคคล 3 ฝายนี้ตั้งใจ และพยายามทําการเลือกตั้ง
ใหเกิ ดความบริสุ ทธิ์ยุติธรรม มีความโปรงใสในการหาเสียง และดําเนินการเลือกตั้งไป
จนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง การเลือกตั้งก็จ ะเรียบรอย บริสุทธิ์ดว ยดี สมกับเจตนารมณของ
ประเทศชาติ ที่จะไดคนดีมีความสามารถ เขามาทําหนาที่ออกกฎหมาย และบริหาร
ประเทศในสภาอันทรงเกียรติ
แตทุก วันนี้หาเปนเชนนั้นไม ทั้ง 3 ฝาย ไมคอยไดใหความสนใจ หรือ
ปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ ตามที่กฎหมายกําหนด มีการศึกษาหาชองทางในการโกง หลีกเลี่ยง
หรื อฝ าฝ นกฎหมายเลื อกตั้ง อยู ตลอดเวลา ผู สมัคร หรื อตั วแทนผูส มัครนั้นจะพยายาม
ซื้อ เสียง แจกสิ่งของ หามาตรการจูงใจผูมีสิท ธิเลือกตั้ง ใหล งคะแนนใหตนทุก วิถีทาง
เพื่อใหไดชัยชนะในการเลือกตั้ง แมกระทั่งการซื้อกรรมการประจําหนวย หรือประจําเขต
แมกระทั่งกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดก็ไมละเวน สวนดานกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ
หรือเจาหนาที่ โดยเฉพาะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เปนจุดที่สําคัญที่สุด ที่จะทําให
การเลือกตั้ งทุ จริ ตได หรื อไม เปนหน วยงานที่ นาซื้ อมากที่สุด จะเห็นได วาการร องเรียน
แตละราย จะเห็นวาเกิดจากกรรมการประจําหนวยทุจริตใหคนอื่นมาลงคะแนนแทน ประวิง
หรือหนวงเหนี่ยวการลงคะแนนเพราะผูมาลงคะแนนเปนฝายตรงขาม ตลอดจนสงหีบบัตร
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ชาผิดปกติ กรรมการนับคะแนน มีสวนทําใหนับคะแนนถูกเปนผิด หรือผิดเปนถูก เปน
ตน
ในดา นผู มีสิ ทธิ เลือ กตั้ ง ประมาณรอ ยละ 80 ของผูมีสิทธิ ยังไมเ ขา ใจ
หรือสนใจการเลือกตั้งเพื่อใหไดผูแทนราษฎรที่ดี เขาสูสภาผูแทนราษฎร จากประสบการณ
ที่เ ลือ กตั้ง มาตลอดชีวิตรั บราชการ เห็น วาการไปใชสิท ธิของคนไทย จะเลือกผูใดนั้น
เพราะ
1. เห็นวาเปนพวกของตน จะเอาใครก็ขอเลือกพวกตนไวกอน ดีหรือไม
ดีไมสนใจ
2. มีผูแนะนําวาคนนั้นดี คนนี้ดี ความดีที่คนไทยยึด ถือวาเปนคนดี คือ
คนมาทําคุณประโยชน ใหสิ่งของ หรือชวยเหลือเรามากกวาคนที่ทําดีเพื่อสวนรวม คนมา
พูดดีดวย มาแจกเงินแจกสิ่งของ มาชวยทําถนน สรางวัด ก็เปนคนดีแลว แตเบื้องหลัง
อันสกปรกนั้นไมสนใจเลยแลวชี้แนะใหไปเลือกตั้ง
3. มีคนมาซื้อเสียงไวแลว รับเงินเขาแลวตองไปลงให มิฉะนั้นบาป หรือตาย
4. ไดเสนอตัวขายเสียงใหแ กคนที่ มาซื้ อไวแลว หรื อรับ ของเขาไวแล ว
บิดพลิ้วก็เกรงบาป หรือกลัวตาย
5. เปนลูกจางคนงาน เปนญาติกับผูสมัคร หรือผูมีอิทธิพลสั่งไว
6. ผูสมัครเปนคนรูปหลอ เสียงเพราะ เปนศิลปนคนโปรด หรือชอบเปน
การสวนตัว
7. เห็นวาผูสมัครเปนคนมีความรูจริง มีอุดมการณทางการเมือง เสียสละ
ซื่อสัตย และสุจริตเที่ยงธรรม
ประการที่ 7 นั้นมีนอยมาก สวนมากเปนคนมีการศึกษา และเปนคนชั้น
กลาง และเปนกลุมที่ออกมาใชเสียงนอยที่สุด นอนหลับทับสิทธิมากที่สุด
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดจัดตั้งองคกรอิสระไว
หลายองคกร โดยมุงหวังที่จะให องคกรอิสระเหลานี้เ ปนที่ถวงดุลอํานาจของรัฐบาลใหใ ช
อํานาจไดอยางเหมาะสมไมเกินขอบเขต และเปนธรรม ไมอยูในอํานาจ หรือการควบคุม
ของรัฐ บาล แต คณะกรรมการการเลื อกตั้ง นั้น นอกจะไดใช อํา นาจ และควบคุม กํากั บ
ดูแลการเลือกตั้งแลว ยังมีอํานาจสืบสวน สอบสวนบุคคลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแลว เขาสู
เป น ส ว นหนึ่ ง ของกลไกของรั ฐ ด ว ย นั บ ว า มี อํ า นาจมาก รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น
ประกาศใชมาแลว 6 ป กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไดแก กฎหมายเลือกตั้ง และ
กฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง ไดประกาศใชตามมา มีการ
เลือกตั้งทั่วไป ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ ป พ.ศ. 2543 และ

133

2544 พอจะเห็นไดเปนกลาง ๆ แลววาการเลือกตั้งที่ไดกระทําไปนั้น การเลือกตั้งเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ หรือไม สามารถทําใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริต และเที่ยง
ธรรมแลวหรือยัง แตที่แนนอน คือตองใชงบประมาณอยางมากมายกวาที่เคยมีมานับสิบ
เทา บุค คลที่นํ ามาใชในการเลือ กตั้ง เปนเจาหนา ที่ข องรัฐ หรื อเปน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ทุกระดับ ซึ่งเปนประชาชน หรือเปนขาราชการ พนักงาน ฯลฯ ของรัฐมาใช นั้น
กระทําไดผลดีหรือไมเพียงใด หรือตองจัดสรางองคกร หรือบุคลากรขึ้นมาใหมอยางไมรูจัก
พอเพี ยง สิ่งเหลานี้ เปน เรื่องที่จะต องติ ดตามกันต อไป เพื่อ ประกอบการศึ กษา และ
พิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ ข า พเจ า ได นํ า ตารางแนบท า ยเปรี ย บเที ย บการเลื อ กตั้ ง ของ
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่ งนํามาตอทายบทบรรยาย
ดวยแลว
ความแตกตางของการเลือกตั้งสมัยอยูมหาดไทยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

1. ความเปน
อิสระ

ไม เ ป น อิ ส ระ เพราะขณะทํ า การ เปนอิสระ ไมมีการเมืองเขามา
เลื อ กตั้ ง ยั ง มี ฝ า ยการเมื อ งเป น เกี่ ยวของ หรื อบั งคั บบั ญชาได
ผูบังคับบัญชาอยู
การเมืองไมสามารถครอบงําได

2. งบประมาณ

ประหยัด กวา มาก เพราะมี การใช
หน ว ยงาน ข า ราชการ ฯลฯ จาก
หนวยตาง ๆ ได เพราะมีระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมิภาคควบคุม
กระทรวงมหาดไทย เปนองคกร
ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านรั ก ษาความ
สงบภายใน เพิ่มงานเลือ กตั้ง ก็
ไมไ ดเพิ่มงบประมาณแตประการ
ใด

สิ้น เปลื องสูง เพราะต องจัดตั้ง
อ ง ค ก ร ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
เลื อ กตั้ง เพิ่ มขึ้ น ในส ว นจัง หวั ด
อํ า เภอ เช น กกต.จั ง หวั ด
กกต.ประจําเขต สําหรับองคกร
ที่ทําหนา ที่เ ลือ กตั้ง ตอ งตั้ง ขึ้น
ใ ห ม คื อ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมี
หนวยงานตาง ๆ มากมาย

3. อํานาจหนาที่

สามารถดําเนิน การไดตามอํ านาจ
หน า ที่ ค อ นข า งสมบู ร ณ ใ นทุ ก
ระดั บ เพราะผู วา ราชการจั ง หวั ด
นายอําเภอ เปนเจาพนักงาน งาน

อํานาจอยูที่คณะกรรมการการ
เลื อ กตั้ ง ที่ ค อ นข า งสมบู ร ณ
แต คณะกรรมการระดั บต าง ๆ
ลงมาไม มี อํ านาจอย างสมบู รณ
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สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
จึงเร็ว และสมบูร ณ แตการเมือง บารมีและคําสั่งตาง ๆ จึ งไมเกิ ด
แทรกแซงได
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เทาที่ควร
รวด เร็ ว ก ว า เพราะวางก าร
ตัด สิน ใจไวแล ว 2 ระดับ คือ ผูวา
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ฯ กั บ
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย
กระบวนการขั้ นตอนการเลือ กตั้ ง
ไม ซั บ ซ อ นมาก เพราะการนั บ
คะแนนที่ หน วยเลือกตั้ง กระทํ าได
รว ด เ ร็ ว แ ล ะป ระ ช าช นเ ป น
ประจักษพยานในการนับ

ล า ช า เ พ ร า ะ อํ า น า จ ก า ร
ตัด สินใจยังอยู ที่ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนสวนใหญ การ
มอบอํ า นาจให กกต.จั ง หวั ด
กกต.ประจํ า เขต ยั ง น อ ยมาก
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ทํา งานในรูปคณะกรรม การจึ ง
ตองปรึ กษาหารือ บางเรื่ องเป น
อํานาจเฉพาะตั วซึ่ งมอบอํ านาจ
ไมได

5 . ก า ร ชี้ ข า ด ขึ้นกั บการสืบสวน สอบสวน และ
ฟองตอศาลยุติธรรม มีหลักประกัน
ความผิด
ที่ ดี แ ต อ า จ ล า ช า เ พ ร า ะ มี
ในการเลือกตั้ง
กระบวนการพิจารณา

เปนอํานาจของ กกต.ที่จะชี้ขาด
ผูเดียว จึงพิจ ารณาลาชามาก
เพราะเรื่อ งร องเรี ยนมีมาก ถูก
กล า วหาว า ถู ก ครอบงํ า ทาง
การเมืองและเรียกผลประโยชน
จึงตองระมัดระวังในการวินิจฉัย

มีม ากกวา เพราะมีก ารปฏิบัติ งาน
เลื อ กตั้ ง ติ ด ต อ กั น มาตั้ ง แต เ ป น
ขาราชการชั้นผูนอย จนชั้นผูใหญ
ตลอดจนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น
กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ

การปฏิบัติงานเลือกตั้ง ระดั บ
จั ง หวั ด เขต และกรรมการ
ประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอยูเสมอ
จึ ง ขาด
ความชํ านาญ
เว น แต ผู อํ า นวยการเลื อ กตั้ ง
ประจํ าจั งหวัด และพนักงานใน
บังคับบัญชาจะชํานาญแตผูเดียว

4. ความรวดเร็ ว
ของการเลื อ กตั้ ง
จนถึงการประกาศ
ผล

6. ความ
ชํานาญการ
ในการปฏิบัติ
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7. มาตรการ การ เป น การลงโ ทษโ ดยศาลสถิ ต
ลงโทษในระบบ ยุติ ธรรม มี กระบวนการพิจ ารณา
ขบวนการยุติธรรม ที่ถอ งแท รอบคอบ เมื่อพิจารณา
แล ว คู ค วามยั ง อุ ท ธรณ ฎี ก าได ใ น
ความผิ ด นั้ น ๆ ถ า เป น ป จ จุ บั น
การสั่งงานตาง ๆ ของผูวาราชการ
จั ง ห วั ด ก็ ดี น า ย อํ า เ ภ อ ก็ ดี
กรรมการประจํา หนวยเลือ กตั้ งก็ ดี
อาจถู ก ฟ อ งต อ ศาลปกครองได
หรือถู ก ฟองทางอาญา หรือแพ ง
ได เสมอในอายุ ความ นั บว าเป น
หลักประกันของผูปฏิบัติหนาที่

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
แมจะมีการอบรมก็ไมรูจริง และ
ขาดประสบการณ
เ ป น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมี
เ พี ย ง สํ า น ว น ก า ร สื บ ส ว น
ส อ บ ส ว น เ ท า นั้ น ไ ม มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั้ น ฟ อ ง ค ดี
(อั ย การ) ขาดการต อ สู ค ดี ใ น
เ ชิ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร พิ จ า ร ณ า
เมื่ อ ชี้ ข าดแล ว อุ ท ธรณ ฎี ก า
ไมไ ด หรื อฟ องศาลปกครองก็
ไม ไ ด เว น แต ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะสั่งใหดําเนินคดี
อาญากับผูกระทําผิดจึงจะนําคดี
สูศาลยุติธรรม

หมายเหตุ ขอเปรียบเทีย บนี้ เปนความเห็น ของผูบรรยาย หากทา นใดมีค วามคิดเห็น
เพิ่มเติม ขอใหสงความคิดเห็นไปที่กองบรรณาธิการวารสารดํารงราชานุภาพ
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