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บทคัดยอ 

สังคมไทยในชวงหลายปท่ีผานมาประสบปญหาดานการเมืองการปกครองอยางตอเนื่อง รัฐบาล 

ไมสามารถแกไขปญหาและขับเคลื่อนการบริหารประเทศใหเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 

ประเด็นคําถามมีวาปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีแนวทางแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางไร  

จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพบวาปญหาสําคัญทางการเมืองของไทยอยูท่ีโครงสรางทางการเมืองท่ี

เนนบทบาทของพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งท่ีใหอํานาจกับประชาชนเปนผูตัดสินชะตากรรมของ

บานเมือง ในขณะท่ีประชาชนสวนใหญยังไมหลุดพนจากความยากจน ยังดอยการศึกษา ยังยึดติดอยูในระบบ

อุปถัมภ จึงเปนชองทางใหกลุมทุนทางการเมืองฉวยโอกาสใชทุนอันมหาศาลทําธุรกิจการเมือง หวังกุมอํานาจ

รัฐแตเพียงฝายเดียว ในขณะท่ีภาพพจนดานจริยธรรมของนักการเมืองอยูในสภาพตกต่ํา มัวหมองดวยเรื่องการ

ซ้ือเสียง ซ้ือพรรคการเมือง การใชตําแหนงแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ การหลีกเลี่ยงกฎหมายเพ่ือเอาเปรียบ

ฝายตรงขาม เอาประโยชนเขาตัว และท่ีรายท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตยคือการรวบอํานาจไวกับหมูคณะ  

เปนชนวนใหเกิดความขัดแยงในทางการเมืองและทางสังคมอยางรุนแรง จนรัฐบาลไมวามาจากฝายใด 

ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารประเทศได  

 แนวทางการแกไขปญหาคือการจะตองพัฒนาคุณภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหมี

มาตรฐานสูงข้ึนพอท่ีจะเปนพลังทางสังคมในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในดานการเมือง 

อาจตองดําเนินเปนข้ันตอน ใหรัฐสภาท่ีมีองคประกอบมาจากการเลือกตั้งผสมกับการสรรหา เพ่ือใหไดตัวแทน

ท่ีมีความหลากหลาย มีความรูความสามารถ มีจริยธรรมความรับผิดชอบตอสวนรวม 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยและการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพโดยผานทางสถาบันพรรคการเมืองท่ีมีความ

เขมแข็งและม่ันคง สามารถขับเคลื่อนการบริหารประเทศไดอยางเขมแข็ง จุดมุงหมายท้ัง 2 ประการดังกลาวได

มีการถายทอดและตราเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  

11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปนตนไป 

 ในทางการเมือง ประชาชนมีความต่ืนตัว มีความคาดหวัง อยากไดรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

เปนประชาธิปไตย สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ภายใตบรรยากาศ

ดังกลาว พรรคไทยรัก ซ่ึงเปนพรรคการเมืองเกิดใหม ไดรวบรวมอดีต ส.ส. จากพรรคตางๆ มีทุนมหาศาล  

และนําเสนอแนวนโยบายประชานิยม โดยมุงเนนไปท่ีการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีชนบท ไดรับ

การตอนรับจากประชาชนในวงกวาง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน สวนพรรคเกา เชน  

พรรคประชาธิปตย ในฐานะพรรคแกนนํารัฐบาลในขณะนั้น ไมมีทาทีรีบรอนในการดําเนินการปฏิรูปใหเปนไป

ตามรัฐธรรมนูญท่ีตราข้ึนใหม ยังคงรักษาอํานาจเปนรัฐบาลตอไปจนเกือบครบวาระ ท้ังๆท่ีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรพรรคฝายคานกดดันรัฐบาลใหยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม พากันลาออกจนเกือบหมด 

 ครั้นเม่ือถึงคราวตองมีการเลือกตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยท่ีใชนโยบาย 

ประชานิยมไดรับชัยชนะเกินคาดหมาย ได ส.ส. 248 คน จาก 500 คน เปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลโดยรวมกับ

พรรคความหวังใหมและพรรคชาติไทย ไดเสียงสนับสนุนมากถึง 325 เสียง ซ่ึงทําใหฝายคานไมสามารถยื่น

ญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  

 ในระยะแรกของการบริหารประเทศ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดรับการสนับสนุนและ

ชื่นชมเปนอยางมากบุคคลในหลายวงการ โดยเฉพาะการดําเนินการตามนโยบายท่ีหาเสียงไว เชน นโยบาย

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โครงการสุขภาพท่ัวหนา 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่ง

ตําบล โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอย 3 ป โครงการธนาคารประชาชน แตตอมาเม่ือมีการรวมพรรคเสรี

ธรรม พรรคความหวังใหม และพรรคชาติพัฒนาเขาไวในพรรคไทยรักไทย ทําใหพ.ต.ท. ทักษิณ กุมอํานาจได

เบ็ดเสร็จ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีมาก  

วางมาตรการควบคุม ส.ส. ใหเปลี่ยนพรรคไดยาก และ ส.ส. ท่ีเขารับตําแหนงรัฐมนตรีจะมีผลใหขาดจากการ

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงทําให พ.ต.ท. ทักษิณ ควบคุมรัฐมนตรีและส.ส. ในพรรคไดเด็ดขาด      



ค 

 เม่ือไดอํานาจเบ็ดเสร็จ พ.ต.ท. ทักษิณ ใชอํานาจรัฐแกไขกฎหมายใหธุรกิจในแวดวงขอตัวเองไดรับ

ประโยชน เชน การแปลงคาสัมปทานเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมเปนภาษีสรรพสามิต การแกไขเพดานผูถือ

หุนตางชาติ การออกกฎหมายเพ่ือรองรับโครงการประชานิยม นําเงินงบประมาณจํานวนมากมาใชจายตามท่ี

หาเสียง การใชอํานาจรัฐเขาแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน การสรรหากรรมการการ

เลือกตั้ง กรรมการ ปปช. การครอบงําระบบราชการ เชน การแตงตั้ง โยกยายขาราชการ  

 การใชอํานาจอยางไมชอบดวยกฎหมายและจริยธรรม ทําใหบุคคลใกลชิดและบุคคลท่ีเคยสนับสนุน

แยกตัวออกมา ตีแผการกระทําท่ีไมถูกตองตามกฎหมายและไมชอบดวยจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติท่ีไม

เหมาะสมตอสถาบันเบื้องสูง นายสนธิ ลิ้มทองกุล และเครือขาย รวมตัวเปนพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตย (พธม.) ตอตานและเคลื่อนไหวโคนลมรัฐบาลโดยสรางสัญลักษณเสื้อเหลือง มีมวลชนเขารวม

สนับสนุนจํานวนมาก จนนําไปสูการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ลมรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ และยุบ

พรรคไทยรักไทยในปถัดมา  

 ตอมาเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชน  

ซ่ึงเปนตัวแทนของพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอีก และเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายสมัคร 

สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยก็กลับมาชุมนุมประทวงเพ่ือโคนลม

รัฐบาลอีก แมตอมา นายสมัคร จะถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวากระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ และตองพนจาก

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี และพรรคพลังประชาชนสนับสนุนนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นอยเขย พ.ต.ท. ทักษิณ  

ชินวัตร ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี ฝายตอตานก็ไมยอมเลิกชุมนุมแตกลับใชมาตรการรุนแรงเพ่ิมข้ึน เชน  

ยึดทําเนียบรัฐบาล ยึดกระทรวง ปดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ จนกระท่ังศาลรัฐธรรมนูญมีคํา

วินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พธม. จึงเลิกการชุมนุมในวันถัดมา 

 หลังจากพรรคพลังประชาชนถูกยุบ สมาชิกพรรคสวนใหญไดเขาสังกัดพรรคเพ่ือไทย แตสมาชิก

บางสวนไปเขาพรรคใหม คือพรรคภูมิใจไทย รวมท้ังสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ใหเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ซ่ึงทางฝายพรรคเพ่ือไทยและมวลชนกลุมเสื้อแดง หรือกลุมแนวรวม

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ไมพอใจท่ีพรรคประชาธิปตยรวมกับผูนํากองทัพปลนชัยชนะ

ไปจากพรรคพลังประชาชน จึงเปนชนวนใหมวลชนกลุมเสื้อแดงรวมตัวชุมนุมตอตานรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  

อยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตั้งรัฐบาลใน พ.ศ. 2552 และใน พ.ศ. 2553 มีการเคลื่อนไหวของมวลชนเสื้อแดงปด

ลอมยานการคาใจกลางกรุงเทพฯ เรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ ยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม แตรัฐบาลกลับ

ใชกําลังทหารเขาสลายการชุมนุม จึงมีผูบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก  



ง 

 ตอมาเม่ือมีการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม ในวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคเพ่ือไทยชนะ

การเลือกตั้ง น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร นองสาว พ.ต.ท. ทักษิณ ไดเปนนายกรัฐมนตรี ยังคงยึดนโยบายประชา

นิยมตอไป โดยเนนท่ีคนยากจนและชาวนา จนกระท้ัง รัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ พยายามผลักดันใหรัฐสภาแกไข

รัฐธรรมนูญเรื่องเก่ียวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา และเสนอพระราชบัญญัติตินิรโทษกรรม ทําใหเกิดการ

คัดคานตอตานจากผู ไมเห็นดวยจนลุกลามออกนอกสภา เกิดกลุมคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) นําโดยนาย

สุเทพ เทือกสุบรรณ และเพ่ือน ส.ส. พรรคประชาธิปตย นํามวลชนมาปดลอมกรุงเทพฯ ยึดสถานท่ีราชการ 

กดดันใหรัฐบาลลาออกและใชมาตรา 7 แหงรัฐธรรมนูญแตงตั้งนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยพระราชอํานาจ รวมท้ัง

ปฏิรูปการเมือง แมรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ จะยุบสภาและจัดใหมีการเลือกต้ังใหม แตฝายตอตานก็คัดคานการ

กระทําทุกอยางของรัฐบาลรักษาการ ในขณะท่ีแกนนํา นปช. ก็ระดมมวลชนกลุมเสื้อแดงเคลื่อนกําลังเขามา

สนับสนุนฝายรัฐบาล สถานการณตรึงเครียดและหาทางออกไมได ผูนํากองทัพจึงเขายึดอํานาจในวันท่ี  

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

นอกจากประเด็นท่ีนักการเมืองแตละฝายไมยอมปฏิบัติตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยแลว 

ปญหาประชาธิปไตยไทยยังมีสาเหตุมาจากประชาชนไมเคารพกติกาทางการเมือง เชน การขายเสียง การใช

สิทธิ์โดยไมมีวิจารณญาณและความรับผิดชอบตอสวนรวม ในขณะท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงมีหนาท่ี

จัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม ก็ไมสามารถทําหนาท่ีใหสมบูรณแบบ ปญหาเหลานี้มีเหตุมาจากความ

ยากจน คุณภาพการศึกษาต่ํา และขาดการรวมตัวทางสังคม  

ในขณะท่ีระบบการเมืองท่ีผานมาก็เอ้ือตอบุคคลและกลุมบุคคลท่ีมีทุนมาก ใชเงินสรางพรรค ใชเงิน

ทุมเพ่ือใหไดตําแหนง ส.ส. ยิ่งลงทุนมากยิ่งมีโอกาสกุมอํานาจไดมาก ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเปนการแขงขันท่ี

ตองอาศัยเงินทุนเปนปจจัยหลัก  

การปกครองท่ีมีดุลยภาพของตางประเทศอาจแยกไดเปน 2 แนว คือแนวของประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปน

ตัวแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีประกอบดวยสถาบันตัวแทนประชาชนท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

คือ สภาสามัญ และสถาบันตัวแทนประชาชนท่ีมาจากการแตงตั้ง คือ สภาขุนนาง  2 สภานี้ทําหนาท่ีสรางดุลย

อํานาจระหวางชนทุกชั้นทุกอาชีพของสังคม โดยท่ีสภาสามัญจะเปนกลไกสะทอนกระแสความตองการ ความ

นิยม ของประชาชนในแตละชวงเวลา สวนสภาขุนนาง ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณใน

สาขาวิชาชีพตางๆ รวมท้ังอดีตผูนํา นักบวช นักกฎหมาย จะเปนกลไกพิจารณากลั่นกรองใหเกิดความถูกตอง

และชอบธรรม 



จ 

สวนอีกแนวทางหนึ่งเปนดุลยภาพของประเทศท่ีปกครองในระบอบสังคมนิยม คือ ประเทศจีน โดยมี

โครงสรางการปกครองท่ีข้ึนกับสภาผูแทนประชาชนกับสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองเปนองคกรหลัก สภาผูแทน

ประชาชนเปนกลไกท่ีสะทอนปญหาและความตองการของประชาชนโดยท่ัวไป มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง

ท้ังทางตรงและทางออม ในสวนของสภาท่ีปรึกษาการเมือง เปนกลไกใหคําปรึกษา เสนอแนะทางการเมือง 

และทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
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1 

บทนํา 

ในรอบทศวรรษท่ีผานมา ระบอบประชาธิปไตยไทยตกอยูในสภาวะวิกฤตอยางตอเนื่องไมวารัฐบาลพรรค

ใดข้ึนมาบริหารประเทศ จะถูกพรรคหรือมวลชนฝายตรงขามตอตานคัดคานอยางรุนแรง การบริหารงานของ

รัฐบาลเกิดปญหาติดขัด สังคมไทยเขาสูสภาวะของความขัดแยงแบงเปนฝกฝาย ตางฝายตางไมยอมซ่ึงกันและกัน 

ทําใหเกิดผลกระทบตอการบริหารประเทศ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยลมเหลว และการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนประสบปญหาอยางกวางขวาง  

ความเปนมาและความสําคัญของประเด็นปญหา 

การเขาสูอํานาจของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  หัวหนาพรรคไทยรักไทย ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไป  

เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในระบบการเมืองไทย แตในเวลาเดียวกันก็

นํามาซ่ึงความขัดแยงอยางรุนแรงในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง นับตั้งแตนายสนธิ ลิ้มทองกุล เจาของธุรกิจสื่อ

ในเครือผูจัดการ-ไทยเดย หนึ่งในผูใกลชิดนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร1ออกมาเคลื่อนไหววิพากษวิจารณ

การทํางานของผูนํารัฐบาลเก่ียวกับเรื่องการกระทําท่ีไมเหมาะสมตอสถาบันพระมหากษัตริยและชูประเด็นสูเพ่ือใน

หลวง โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ไดกลาววา “ในหลวงถูกละเมิดพระราชอํานาจไปเยอะ... และตองการ

ถวายอํานาจคืนในหลวง” สรางสัญลักษณการตอสูดวยการใสเสื้อสีเหลือง ทําใหกระแสการตอตาน พ.ต.ท. ทักษิณ 

กอตัวข้ึนและมีแนวรวมสนับสนุนเพ่ิมมากข้ึน2  

ในฟากของรัฐบาล มีการดําเนินการในหลายเรื่อง ซ่ึงเปนประเด็นรอนของสังคม เชน การแปลงคา

สัมปทานโทรศัพทมือถือใหเปนภาษีสรรพสามิต โดยการแกไขพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ. 2527 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 การแปลงธุรกิจดาวเทียมใหเปนธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมจากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เรื่อง

เพดานการถือครองหุนของคนตางชาติ จากเดิมกําหนดไวไมเกินรอยละ 25 รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ใชเสียงขางมาก

ในสภาผูแทนราษฎรและในวุฒิสภา แกไขเพ่ิมเติมเปนรอยละ 49 และหลังจากพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมีผล

1 ผูใกลชิด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คนอ่ืนๆ ประกอบดวยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ นายพันศักดิ์ วิญญรตัน นายชัยอนันต สมุทวณิช                

นายกนก อภิรดี ฯลฯ 
2 “ยามเฝาแผนดิน” การเมืองภาคประชาชนท่ีจับตองได ใน สุวิชชา เพียราษฎร (บรรณาธิการ) 10 วิกฤตชาติ ’50 (กรุงเทพฯ บาน

พระอาทิตย 2550) หนา 159-168 

                                                           



2 

บังคับใชเพียง 1 วัน คือในวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ก็ขายหุนไทยคม

ใหกองทุนเทมาเส็กจากสิงคโปรคิดเปนมูลคามากกวา 73,000 ลานบาท โดยเงินท่ีไดจากการขายหุนฝากไวในบัญชี

ของบุตรและญาติพ่ีนองของ พ.ต.ท. ทักษิณ 3 ทําใหมีการโจมตีอยางรุนแรงในขอหาวามีการทุจริตและมี

ผลประโยชนทับซอน รวมท้ังแจงบัญชีทรัพยสินไมครบถวนหรือ”ซุกหุน” รวมท้ังมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในการ

ขายหุนของบริษัทชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อันเปนประเด็นท่ีเก่ียวพันกับเรื่องคุณธรรมหรือจริยธรรมของ

ผูนํารัฐบาล 

การเคลื่อนไหวของนายสนธิ ลิ้มทองกุล มีกลุมพลังมวลชนหลายฝายใหการสนับสนุนและนัดชุมนุมใหญ

เปนครั้งแรกท่ีลานพระบรมรูปทรงมาในวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เพ่ือเรียกรองใหประธานองคมนตรี  

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท และผูบัญชาการทหารบก พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน สนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกรอง

ครั้งนี้ โดยชูประเด็นใหนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ลาออก และขอพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตามมาตรา 7 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 พระราชทานนายกรัฐมนตรี4 

ในสวนของคณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) เรียกประชุมองคกรพัฒนาเอกชน 40 องคกร 

สนับสนุนนายสนธิ ลิ้มทองกุล และมีมติจัดตั้งพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2549 นัดชุมนุมใหญทางการเมืองครั้งแรก ณ ลานพระบรมรูปทรงมาเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 

เพ่ือกดดันใหรัฐบาล  พ.ต.ท. ทักษิณ ลาออก และใหมีการปฏิรูปการเมือง 

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ พยายามลดแรงกดดันดวยการยุบสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2549 และกําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2549  แตการยุบสภาและกําหนดใหมีการ

เลือกต้ังดังกลาวถูกตอตานจากพรรคฝายคาน อันไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน  

โดยรวมมือกันไมสงสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งท่ีจัดข้ึนได ส.ส. ไมครบทุกเขต และมีการ

กลาวหาฟองรองคณะกรรมการการเลือกตั้งวากระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ในท่ีสุดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหการ

เลือกตั้งดังกลาวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผลการเลือกตั้งเปนโมฆะ สถานการณความขัดแยงยืดเยื้อและรุนแรงข้ึน

3เทมาเส็กติดหลม วิบากกรรมทุนสงิคโปร ใน สุวิชชา เพียราษฎร (บรรณาธิการ) เพ่ิงอาง หนา 85-96  
4สุภลักษณ กาญจนขุนดี “ขบวนการประชาชนก่ึงสําเร็จรูปฯ” ใน ฟาเดียวกัน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2549 หนา 

169, 173  
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ตามลําดับ หาทางออกไมได จนนําไปสูการยึดอํานาจโดยคณะทหารท่ีเรียกตัวเองวา “คณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” (คปค.) ในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 25495  

หลังเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดมีการจัดทําและ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมีการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ผลปรากฏวา พรรคพลังประชาชน (พรรคไทยรักไทยในชื่อใหม6) ชนะการเลือกตั้ง ไดเปนฝายจัดตั้งรัฐบาล โดยมี

นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรค เปนนายกรัฐมนตรี ตอมานายสมัครถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาวามีการ

กระทําท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไปรับจางจัดทํารายการ”ชิมไปบนไป” ทางโทรทัศน  ตองพนจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ตามคําวินิจฉัยท่ี 12-13 / 2551 วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2551 พรรคพลังประชาชนจึงมีมติ

สนับสนนุใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นองเขยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรีสืบตอจากนายสมัคร  

ในสวนของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยและกลุมแนวรวม ซ่ึงเปนกลุมพลังทางสังคมท่ี

คัดคาน พ.ต.ท. ทักษิณ มาต้ังแตกอนการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เริ่มเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลนาย

สมัครตั้งแตวันรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา และชุมนุมตอตานรัฐบาลของนายสมัครแบบยืดเยื้อตั้งแตวันท่ี  

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปนตนมา ในระหวางการชุมนุมมีการปดถนน ยึดทําเนียบรัฐบาล ปดสนามบินดอน

5 คปค. อางเหตุผลในการยดึอํานาจดังน้ี “...ปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน ความไร

ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ข้ึนอยางกวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง และ

ปญหาความขัดแยงในมวลหมูประชาชนท่ีถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝายจนเสื่อมสลายความรูรกัสามัคคีของชนในชาติอัน

เปนวิกฤติการณรุนแรงทางสังคม แมหลายภาคสวนพยายามแกไขวิกฤติการณดังกลาวแลว แตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนมวาจะทวี

ความรุนแรงยิ่งข้ึนจนถึงข้ันใชกําลงัเขาปะทะกัน ซึ่งอาจมีการสูญเสยีชีวิตและเลือดเน้ือได นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบ

การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอยของประเทศ” อารัมภบทของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับ

ช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 
6 พรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรคโดยคําตัดสินของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ท่ี 5/2550 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ใน

ความผิดฐาน(พรรคไทยรักไทยโดยกรรมการบรหิารพรรค)จางพรรคแผนดินไทยและพรรคพัฒนาชาติไทยจดัหาผูสมัครรับเลือกตั้ง

เพ่ือลงสมัครแขงขันกับผูสมัครของพรรคไทยรักไทยในเขตเลือกตั้งท่ีไมมีพรรคการเมืองอ่ืนสงสมาชิกลงสมัคร เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูก

บังคับโดยเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญฯใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ 20 ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้งน้ัน จึงจะไดรับเลือกตั้ง  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ คาํวินิจฉัยคณะตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีอัยการสูงสุดมคีํา

รองขอใหคณะตลุาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง (พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผนดินไทย) ไม

ปรากฏสถานท่ีพิมพและปท่ีพิมพ 
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เมืองซ่ึงเปนท่ีทําการชั่วคราวของรัฐบาล และยึดสนามบินสุวรรณภูมิ และใชยุทธศาสตรดาวกระจาย รวมท้ังปด

ลอมหนวยราชการตางๆและสถานทูตของตางประเทศ จนกระท่ังนายสมัครถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหพนจาก

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีถึงกระนั้น กลุมพันธมิตรฯก็ยังไมยอมเลิกการชุมนุมประทวงรัฐบาล ยังคงปกหลักชุมนุม 

ยึดถนน ยึดทําเนียบรัฐบาลตอเนื่องมาถึงสมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาใหยุบ

พรรคพลังประชาชน ตามคําวินิจฉัยท่ี 20/2551 วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช  

รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนถูกตัดสินวากระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 111  

มีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม(ซ้ือเสียง)7 อันเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจใน

การปกครองประเทศโดยวิธีการท่ีมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ประกอบมาตรา 237 

วรรคสองใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน  

ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในขณะกระทําความผิด อันมีผลใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี

ไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว การชุมนุมประทวงของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 

จึงยุติลงเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมเวลาการชุมนุมประทวงนาน 193 วัน8 

เม่ือพรรคพลังประชาชนถูกยุบ สมาชิกท่ีเปน ส.ส. สวนใหญสมัครเขาสังกัดพรรคเพ่ือไทย แตสมาชิกท่ี

สังกัดกลุมเพ่ือนเนวิน (นายเนวิน ชิดชอบ) กลุมนายสมศักด์ิ เทพสุทิน และกลุมเพ่ือแผนดินของนายพินิจ  

จารุสมบัติ และนายปรีชา เลาหพงศชนะ สนับสนุนพรรคประชาธิปตยจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปนนายกรัฐมนตรี9 การจัดตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ ถูกคัดคานจากมวลชนกลุมเสื้อ

แดงหรือแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)  ตั้งแตวันแรกท่ีมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ

รัฐสภา เพราะมวลชนกลุมเสื้อแดงถือวาการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคประชาธิปตยเปนการปลนชัยชนะไปจากพรรค

พลังประชาชน ดังนั้น จึงยอมรับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ไมได และพยายามขัดขวางการเขาทําหนาท่ีบริหารประเทศ

ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ดวยวิธีการตางๆ เริ่มดวยมวลชนกลุมเสื้อแดงทําการปดลอมอาคารรัฐสภา เพ่ือไมใหรัฐบาล

แถลงนโยบายตอท่ีประชุมรัฐสภา  รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ตองหลบหลีกไปใชหอประชุมกระทรวงการตางประเทศ

7 “ยุบพรรคลางพันธุ..ฝาวิกฤตวงจรการเมืองอุบาทว” สุวิชชา เพียราษฎร (บรรณาธิการ) 10 วิกฤตชาต’ิ52 (กรุงเทพฯ บานพระ

อาทิตย 2552)หนา 59 
8 วุฒิสาร ตันไชย และคณะ การสรางความปรองดองแหงชาติ (กรุงเทพฯ งานดีครีเอช่ัน 2556) หนา 111-113 
9 รายงานพิเศษ มติชนสดุสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1447 วันท่ี 17-22 มกราคม พ.ศ. 2552 หนา 8 
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เปนสถานท่ีประชุมรัฐสภา และแถลงนโยบายของรัฐบาล ณ ท่ีนั้น ตอมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 รัฐบาล 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก 6 ท่ีพัทยา มวลชนกลุมเสื้อแดงไดเคลื่อน

กําลังจากกรุงเทพฯไปท่ีพัทยาตอตานการประชุมดังกลาว โดยในวันท่ี 10 เมษายน บุกเขาไปในท่ีประชุม  

ณ โรงแรมรอยัลคลิฟฟ จนกระท่ังผูเขารวมประชุมแตกกระเจิงหนีเอาตัวรอด การประชุมตองลมเลิกกลางคัน 

หลังจากนั้น มวลชนกลุมเสื้อแดงไดยกกําลังกลับเขาเขากรุงเทพฯ รวมพล ณ ยานสามแยกดินแดงและยาน

อนุสาวรียชัยสมรภูมิในชวงเทศกาลวันสงกรานต เพ่ือกดดันใหนายอภิสิทธิ์ ยุบสภาเพ่ือใหมีการเลือกตั้งใหม  

ทางฝายรัฐบาลไมสนองตอบ และแกไขปญหาโดยใชกําลังเขาสลายการชุมนุม จนมีผูลมตายและบาดเจ็บจํานวน

มาก ท่ีเรียกกันวา “สงกรานตเลือด”  

ในวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ครบรอบ 1 ปของการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลของกลุมเสื้อแดง  มวลชน

กลุมเสื้อแดงซ่ึงสมาชิกสวนใหญเดินทางมาจากภาคอีสานและภาคเหนือ จัดการชุมนุมรําลึกถึงเหตุการณนองเลือด 

พ.ศ. 2552 และเรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ยุบสภาหรือลาออก โดยมวลชนคนเสื้อแดงเริ่มชุมนุมท่ีบริเวณสะพานผาน

ฟาลีลาศ ถนนราชดําเนิน และเคลื่อนขบวนปดลอมสถานท่ีสําคัญ วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีการเจาะเลือด

และนําไปเทและขวางใสบานพักนายอภิสิทธิ์ ตอมามีการกระจายกําลังไปชุมนุมท่ีสี่แยกราชประสงค ยานการคา

ทันสมัยของกรุงเทพฯ รวมถึงยานถนนพระรามท่ี 4 ชวงปากทางถนนสีลม ซ่ึงเปนยานการคาท่ีสําคัญอีกจุดหนึ่ง

ของเมืองหลวง ในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดใชทหารเขากระชับพ้ืนท่ีการชุมนุมในพ้ืนท่ีถนนราช

ดําเนินกลาง มีการปะทะกันถึงข้ันเสียชีวิตจํานวน 27 ราย และบาดเจ็บ1427 ราย ในวันท่ี 13-19 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2553 รัฐบาลใชกําลังทหารเขาสลายการชุมนุมบนถนนพระรามท่ี 4 และยานราชประสงค มีผูเสียชีวิต  

58 ราย บาดเจ็บจํานวนมาก10  

ในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  ยุบสภาเพ่ือให มีการเลือกตั้ งใหมในวันท่ี  

3 กรกฎาคม พ.ศ. 255411 ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งนี้ แมวาผูนํากองทัพจะมีทาทีไมสนับสนุนพรรคเพ่ือไทย  

แตประชาชนในภาคอีสานและภาคเหนือสวนใหญยังคงสนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ผลจึงปรากฏวา พรรคเพ่ือไทย 

10 “เปดผลสอบ 10 เมย.-19 พค” ฉบับกสม. ฟาเดียวกัน ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2554 หนา 3-5.  
11 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ บ.รุงศิลปการพิมพ 

2555) หนา สารบัญ 
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(นอมินีของพรรคไทยรักไทย) ชนะการเลือกตั้งเปนฝายจัดตั้งรัฐบาลโดยมี น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร นองสาว  

พ.ต.ท. ทักษิณ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

รัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ บริหารประเทศไปได 2 ปเศษ เหตุการณความขัดแยงระหวางกลุมการเมือง 2 ข้ัว

ปะทุข้ึนอีก เม่ือรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ เปดทางสะดวกใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพ่ือไทยและพรรค

การเมืองฝายรัฐบาล ผลักดันการแกไขรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการไดมาของวุฒิสมาชิก และการตราพระราชบัญญัต ิ

นิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมือง เปนโอกาสให

นายสุเทพฯ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย  ส.ส. จังหวัดสุราษฎรธานี และเพ่ือน ส.ส. อีกจํานวนหนึ่ง  

นํามวลขนชุมนุม ซ่ึงสวนใหญมาจากภาคใตและกรุงเทพฯ เพ่ือโคนลมระบอบทักษิณ การเคลื่อนไหวครั้งนี้กระทํา

ในนามของ”คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศให เปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” (กปปส.) การชุมนุมประทวงเริ่มท่ีบริเวณสถานีรถไฟสามเสน ยานอุรุพงษ ตอมา

มีการยึดครองพ้ืนท่ีเพ่ิมบนถนนราชดําเนิน ถนนอัษฎางคหนากระทรวงมหาดไทย บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  

5 แยกลาดพราว ศูนยราชการแจงวัฒนะ ทําเนียบรัฐบาล และยานสวนลุมพินีรวมท้ังดาวกระจายไปปดลอมสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ใหขาราชการและพนักงานยุติการทํางาน  

ในระหวางการชุมนุมตอตานรัฐบาลครั้งนี้ รัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ พยายามลดแรงกดดันโดยการประกาศ

ยุบสภาผูแทนราษฎร และกําหนดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปใหมในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 แตพรรค

ประชาธิปตย ไมสงสมาชิกเขารวมแขงขันสมัครรับเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน กลุม กปปส. กระทําการขัดขวางการ

สมัครรับเลือกตั้งดวยการปดลอมสถานท่ีรับสมัครในบางพ้ืนท่ี เชน กรุงเทพฯ และบางเขตเลือกตั้งของจังหวัด

ภาคใต รวมท้ังขัดขวางการใชสิทธิ์ของผูออกเสียงเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งทําไดไมครบทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

ภาคใต ซ่ึงเปนฐานเสียงของพรรคประชาธิปตย ในท่ีสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี  

2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 

กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 นั้น เม่ือได

ดําเนินการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 แลว ปรากฏวายังไมมีการจัดการเลือกตั้งสําหรับ 28 เขต

เลือกตั้ง ซ่ึงยังไมเคยมีการสมัครรับเลือกตั้งมากอนเลย จึงถือไดวาในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 มิไดมีการเลือกตั้งท่ัว

ราชอาณาจักร สวนการจะจัดใหมีการเลือกตั้งสําหรับ 28 เขตเลือกตั้งหลังวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 นั้น ก็ไม

สามารถกระทําได เพราะจะมีผลทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนวันเดียวกันท้ังราชอาณาจักรเชนเดียวกัน เปนผลให 
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พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 เฉพาะในสวนท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการท่ัวไปในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108วรรคสอง12 การเลือกตั้งครั้ง

นี้ จึงไมสามารถนําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลได ทําใหประเทศตกอยูในภาวะสญุญากาศทางการเมือง 

เหตุการณชุมนุมประทวงบานปลายไปสูประเด็นโครงการรับจํานําขาวเปลือกของชาวนา ซ่ึงรัฐบาล

รักษาการไมมีเงินจายใหกับชาวนาท่ีนําขาวเปลือกมาจํานํา และประเด็นการโยกยายขาราชการประจําโดยถือพวก

ถือพองฝายการเมือง กรณีนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ซ่ึงเปนการกระทําละเมิด

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดวยมติ 9 ตอ 0 

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอีก 4 คนพนจากตําแหนง13 การชุมนุมมีแนวโนมจะเกิดความรุนแรง 

เนื่องจากมวลชนเสื้อแดงไดเขามาแสดงพลังปกปองรัฐบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (บริเวณถนนอักษะ  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ)14 เพ่ือเปนการยุติการชุมนุมท่ียืดเยื้อและหาทางออกไมได ผูนํากองทัพจึงเริ่มประกาศกฎ

อัยการศึกในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และใหผูนําท้ัง 2 ฝายมาเจรจาหาขอยุติ15 แตปรากฏวา ท้ัง 2 ฝาย 

ไมอาจตกลงกันได ผูนํากองทัพ โดย พล. อ. ประยุทธ จันทรโอชา จึงประกาศยึดอํานาจในตอนบาย 4 โมงเศษ  

วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และบังคับใหมวลชนท้ัง 2 ฝายยุติการชุมนุม เดินทางกลับภูมิลําเนา16  

ประเด็นเก่ียวกับการทํารัฐประหารครั้งนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กลาวหลังจาก

รัฐประหารได 1 เดือน (วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557) ในงานเลี้ยงตอนเย็นเพ่ือจัดหาทุนของ กปปส. ท่ีแปซิฟก

ครับ กรุงเทพฯ วา ตนไดพูดคุยทางไลนกับพลเอกประยุทธและคณะเก่ียวกับการขจัดระบอบทักษิณมาตั้งแต  

พ.ศ. 2553 และกอนการประกาศกฎอัยการศึก พลเอกประยุทธ ไดบอกกับตนวา มวลชนผูชุมนุมประทวงออนลา

เต็มทีแลว ตอจากนี้ไปขอใหเปนหนาท่ีของกองทัพ นอกจากนี้ นายสุเทพ ยังเปดเผยเก่ียวกับคาใชจายในการจัด

12คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 28/2557 วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป ในวันท่ี 

2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง  
13 ดูรายงานขาว “เชือด ปู” หนังสือพิมพรายวัน ไทยรัฐ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หนา 1  
14 ดูรายงานขาว “14 พ.ค. ลุยทวงคืนอธิปไตย.. เทือกลั่น” “แดงนัด 5 พ.ค. วันปราบกบฏ ชุมนุมอักษะ” หนังสือพิมพรายวัน 

ไทยรัฐ                         1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หนา 1 
15 ดูรายงานขาว “งัดอัยการศึกสกัดนองเลือด สั่งเจรจา” หนังสือพิมพรายวัน แนวหนา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หนา 1 
16 ดูรายงานขาว “บ๊ิกตูปฏิวัติ” หนังสือพิมพรายวัน ไทยรัฐ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หนา 1 
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ชุมนุมท่ีผานมากวา 6 เดือนวาใชเงินไปเกือบ 1,400 ลานบาท โดย 400 ลานบาทไดมาจากครอบครัวและพวกพอง

ของบรรดาผูนําการชุมนุม สวนอีก 1,000 ลาน ไดมาจากเงินบริจาคของผูสนับสนุนและบรรดาผูนํา กปปส.17    

ดวยสภาพปญหาความขัดแยงทางการเมือง ประชาชนแตกแยกเปนฝกฝาย นักการเมืองไมยอมซ่ึงกันและ

กัน ทําใหการเมืองตกอยูในสภาวะชะงักงันหาทางออกไมได ประชาชนท่ัวไปเดือดรอน การประกอบอาชีพเกิด

ปญหาติดขัดงานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายมุงเพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาท่ีทําใหระบบการเมืองไทยเสียดุลยภาพ จนไม

สามารถบริหารประเทศไดตามแนวทางท่ีกฎหมายกําหนด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสาเหตุท่ีทําใหระบบการเมืองไทยเสียดุลยภาพคือไมสามารถบริหาร

ประเทศใหเปนไปตามครรลองของกฎหมาย ขณะเดียวกัน การวิจัยนี้มุงแสวงหาแนวทางการสรางดุลยภาพภายใน

ระบบการเมืองไทยวาจะทําไดอยางไร โดยมีประเด็นสําคัญ  6 ประการดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความเปนมาของระบบการเมืองไทยตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันท่ี 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปนตนมาถึงปจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาโครงสรางและกติกาทางการเมืองไทยในยุคปจจุบัน และกระบวนการการเขาสูอํานาจของ

นักการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 

3. เพ่ือศึกษาภูมิหลังทางอาชีพและสถานภาพทางสังคมของนักการเมือง เพ่ือชี้ใหเห็นวาบุคคลท่ีทํา

หนาท่ีเปนผูแทนประชาชนและใชอํานาจแทนประชาชนมาจากคนกลุมอาชีพใดและสถานภาพทาง

สังคมใด 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบของระบอบประชาธิปไตยท่ีสงผลตอฐานะทางเศรษฐกิจและความเปนอยูของ

ประชาชนคนไทย  

5. เพ่ือศึกษาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการเสียสมดุลในทางการเมืองและปญหาความขัดแยงในสังคมไทย   

6. เพ่ือศึกษากรณีตัวอยางของระบบการเมืองตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ และประเทศจีน 

ในการสรางดุลยภาพและเสถียรภาพในระบบการเมือง 

17 Bangkok Post, Monday 23  June 2014, p. 1 
                                                           



9 

7. เพ่ือสังเคราะหและเสนอแนะวิธีการและรูปแบบการสรางดุลยภาพทางการเมืองสําหรับสังคมไทย โดย

ประยุกตหลักการ รูปแบบ และกระบวนการทางการเมืองของตางประเทศบางประการมาใชประโยชน 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับปญหาและแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทยท่ีเกิดจาก

ระบบการเมือง ตั้งแตยุคหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และการข้ึนสูอํานาจ

ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ถึงสมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีการชุมนุมประทวงอยางยืดเยื้อ 

ยึดถนน ยึดสถานท่ีราชการ และเกิดข้ึนบอยมาก ทําใหประชาชนเดือดรอน การเมืองชะงักงัน แกปญหาความ

ขัดแยงไมได จนทหารตองเขาแทรกแซงยุติการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถึง 2 ครั้ง ไดแก การรัฐประหารใน 

พ.ศ. 2549 และใน พ.ศ. 2557 ท้ังนี้ เนื่องจากการเสียดุลยภาพทางการเมืองและดุลยภาพทางสังคม  

วิธีการวิจัย 

 ในการคนหาคําตอบใหกับประเด็นคําถามวาอะไรเปนสาเหตุทําใหระบบการเมืองไทยเสียสมดุลจนกระท้ัง

ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารประเทศใหเปนไปตามครรลองของกฎหมาย และประเด็นปญหาขางตนจะมีแนว

ทางแกไขอยางไร การคนหาคําตอบตางๆขางตนจะกระทําโดยการศึกษาจากเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับระบบการ

เมืองไทย กระบวนการในการเขาสูอํานาจ  แนวนโยบาย  และการใชอํานาจของรัฐบาลชุดตางๆ ภายใตปจจัย

แวดลอมทางการเมือง กติกาและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ โดยเฉพาะฉบับ พ.ศ. 2540 และพ.ศ. 2550  

อันเปนสาเหตุสําคัญของการเสียดุลยภาพทางการเมืองอยางรุนแรง นอกจากนี้ จะใชการสัมภาษณนักวิชาการ 

นักการเมือง และขาราชการท่ีสนใจปญหาของบานเมืองในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเสียดุลยภาพในทางการเมืองและ

แนวทางแกไขปญหาความไมสมดุลดังกลาว รวมท้ังการจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือฟงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็น 

ท่ีศึกษา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สําหรับการวิจัยนี้คาดหวังวาจะไดรับประโยชนท้ังในแงท่ีเปนองคความรูเก่ียวกับปจจัยแวดลอมท่ีเปน

สาเหตุของการเสียสมดุลทางการเมือง และแสวงหาประสบการณและแนวทางการแกไขปญหาดุลยภาพทาง

การเมือง ดังตอไปนี้ 
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1. ไดทราบกระบวนการและกลไกท่ีทําใหบุคคลบางกลุมบางสถานภาพเขาถึงอํานาจรัฐและใชอํานาจ

มากกวาคนกลุมอาชีพอ่ืน 

2. ไดทราบสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดความขัดแยงในสังคมไทย และปจจัยท่ีทําใหระบบการเมืองไทย

เสียสมดุล 

3. ไดองคความรูเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการในการสรางดุลยภาพและสรางความชอบธรรมใหกับ

ระบบการเมืองของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ และประเทศจีน  

4. ไดขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขกระบวนการและกลไกทางการเมืองเพ่ือสรางดุลย

ภาพทางการเมืองสําหรับสังคมไทยในอนาคต 

การเดินเรื่อง 

 บทนํา การเมืองไทยในชวง 1 ทศวรรษท่ีผานมา ตกอยูในสภาพความขัดแยงอยางรุนแรงและตอเนื่อง

ระหวางพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองท่ีมีผลประโยชนขัดกัน ทําใหรัฐบาลไมอาจบริหารงานใหเปนไปตาม

ครรลองการปกครองบานเมืองในภาวะปกติ การพัฒนาประเทศเกิดปญหาติดขัด ประชาชนเดือดรอนในการ

ประกอบอาชีพ  

บทท่ี 1 แนวคิดวาดวยดุลยภาพทางการเมือง  การสรางดุลยภาพตามแนวคิดของลัทธิพหุนิยม ลัทธิมารก

ซิสต และลัทธิฟาสซิสต และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 บทท่ี 2 ความเปนมาของระบบการเมืองไทย โครงสราง กติกาทางการเมือง และการเขาสูอํานาจของ

นักการเมือง ชวง พ.ศ. 2475-2535 

 บทท่ี 3 ความเปนมาของระบบการเมืองไทย โครงสราง กติกาทางการเมือง และการเขาสูอํานาจของ

นักการเมือง ชวง พ.ศ. 2535-2557 

บทท่ี 4 ผลผลิตและผลกระทบของระบบการเมืองตอสังคมไทย เปนการเมืองของนักธุรกิจ โดยนักธุรกิจ 

และเพ่ือนักธุรกิจ ทําใหสังคมมีความเหลื่อมล้ําสูง    
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 บทท่ี 5 การอุบัติข้ึนของพรรคไทยรักไทยและความขัดแยงในสังคม โดยกลาวถึง ภาวะผูนํา ทุนใหม 

นโยบายประชานิยม การรวบอํานาจทางการเมือง และสาเหตุของความขัดแยงทางการเมือง.. การรวบอํานาจ  

การทุจริตคอรรัปชั่น การขัดแยงกับกลุมอํานาจอ่ืน สื่อในการปลุกระดมและแบงแยกมวลชน  

 บทท่ี 6 การสรางดุลยภาพทางการเมือง เปนการมองไกลออกไปจากสังคมไทย เปนการศึกษากรณี

ตัวอยางของประเทศอังกฤษ  

บทท่ี 7 การสรางดุลยภาพทางการเมือง เปนกรณีศึกษาตัวอยางของประเทศจีน ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีระบบ

การเมืองท่ีมีดุลยภาพตอเนื่องยาวนานพอสมควร 

 บทท่ี 8 บทสรุปขอคนพบและเสนอแนะ เปนการกลาวถึงขอคนพบ และขอเสนอแนะการสรางดุลยภาพ

ทางการเมืองสําหรับประเทศไทย 
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บทที ่1 

แนวคิดทฤษฎีวาดวยรูปแบบความขัดแยงและการสรางดุลยภาพทางการเมือง 

 การศึกษาปญหาความขัดแยงและการสรางดุลยภาพทางการเมืองของสังคมไทย ในการวิจัยนี้จะเปนการ

ทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดวาดวยดุลยภาพ โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับหลักคิดในปรัชญาโบราณของจีน  

ซ่ึงสังคมจีนเคยผานสงครามความขัดแยงภายในประเทศมาเปนเวลายาวนานหลายรอยป นักปราชญท้ังหลายได

นําเสนอแนวทางการสรางดุลยภาพท้ังในแนวทางอนุรักษนิยม สังคมนิยม และเสรีนิยม และแนวคิดอุดมการณ

สมัยใหมของชาติตะวันตก ไดแก ทฤษฎีพหุนิยม ทฤษฎีมารกซิสต และแนวคิดฟาสซิสต เปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหดุลยภาพของของระบบการเมืองและระบบสังคมไทย  

แนวคิดเกี่ยวกับดุลยภาพ 

 “ดุลยภาพ” ในแงของคํา หมายถึงความเสมอกัน ความเทาเทียมกัน18 ถาเปนตราชูหรือเครื่องชั่งท่ีมี 

ท่ีชั่ง 2 ชาง ดุลยภาพก็คือ 2 ขางเสมอกัน ซ่ึงพอจะขยายความไดวา สวนตางๆท่ีเปนองคประกอบขององครวม  

มีความเสมอกันหรือเทาเทียมกัน หรืออีกนัยหนึ่งเหมาะสมกัน ถาจะอุปมาอุปมัยกับรางกายของคนเรา สวนตางๆ

เทียบเคียงไดกับอวัยวะ ใบหนา ศีรษะ ตา ค้ิว จมูก ปาก แขน ขา  มือ เทา หัวใจ ตับ ไต ท้ังหลายซ่ึงเปน

สวนประกอบของรางกาย องครวมเทียบไดกับรางกายของคนเรา รางกายของคนเราถาขาดอวัยวะยางใดยางหนึ่ง 

หรืออวัยวะอยางใดอยางหนึ่งไมสมประกอบ เปนตนวาในดานกายภาพ บิดเบี้ยว สั้นเกินไป ยาวเกินไป เล็กเกินไป 

หรือใหญเกินไป หรือในดานการทําหนาท่ีของอวัยวะชนิดนั้นๆ เชน ทํางานเร็วเกินไป ทํางานชาเกินไป ทํางานมาก

เกินไป ทํางานนอยเกินไป หรือทํางานไมสอดรับกับอวัยวะอ่ืนท่ีเก่ียวของ ก็จะทําใหเกิดอาการพิการทางกายหรือ

ทางระบบการทําหนาท่ี สิ่งเหลานี้สรางปญหาใหกับการดํารงชีวิตของบุคคลผูนั้นท้ังสิ้น มากหรือนอย สุดแตความ

บกพรองหนัก เบา มาก หรือนอยของอวัยวะนั้นๆ และอวัยวะนั้นๆมีความสําคัญตอการดํารงอยูของชีวิตมากนอย

เพียงใด เชน หัวใจ ตับ ไต ยอมมีความสําคัญตอชีวิตมากกวา แขน ขา เล็บ ผม   

ในทางการแพทยจีน ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับปรัชญาสํานักอินกับหยาง ถือวารางกายของคนเราจะปกติ  

ไมมีอาการเจ็บปวย เกิดจาก “อิน”(阴) กับ “หยาง”(阳) และธาตุท้ัง 5 (五行) ไดแก ทอง(金) ไม(木)  

18 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ นานมีบุคส 2546) หนา 412 
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น้ํา(水) ไฟ(火) และดิน(土) มีความสมดุลกัน ถาอยางใดมากเกินไปหรืออยางใดนอยเกินไปก็จะเกิดอาการ

เจ็บปวยได วิธีการเยียวยาใหหายจากความเจ็บปวยคือการสรางดุลยภาพในบรรดาปจจัยตางๆเหลานั้นใหเกิดความ

พอดีสําหรับคนๆนั้น เปนกรณีๆไป19 สวนประเด็นวาจะทราบไดอยางไรวาในรางกายคนๆนั้นมีความสมดุลหรือไม 

วิธีการทางการแพทยจีนจะใชวิธีการวินิจฉัยโรค 4 วิธี ไดแก 1) การสังเกตหรือตรวจดูสภาพรางการภายนอก เชน 

อิดโรย ซีดเซียว ฟุฟอง บวมหรือไม 2) การดมกลิ่น เชน มีกลิ่นปาก ลมหายใจ เหม็น เปรี้ยว หรือปกติ  

3) การไตถามอาการ เชน รอน หนาว การขับถาย การกินอาหาร และ 4) การจับชีพจร วาเตนเร็ว เตนชา เตนได

จังหวะหรือไม เปนตน20      

ปรัชญาโบราณของจีนมีการกลาวถึงการสรางสังคมท่ีดี หรือสังคมท่ีมีดุลยภาพไวหลากหลายสํานัก เชน 

สํานักหยู（儒家）หรือสํานักขงจื่อสอนในเรื่องจริยธรรมความสัมพันธระหวางบุคคลในฐานะตางๆวามีหนาท่ี

และความรับผิดชอบตอกันและกัน บุคคลในความสัมพันธท่ีวาไดแก ผูนําประเทศ ขาราชการ และประชาชนผูอยู

ใตการปกครอง ถาหากทุกฝายทําหนาท่ีของตนไมขาดตกบกพรอง บานเมืองก็จะมีความสงบรมเย็น หรือเกิดความ

สมดุล ดังคําตอบท่ีขงจื่อตอบลูกศิษยวา “กษัตริยปฏิบัติตัวอยางกษัตริย ขาราชการปฏิบัติตัวอยางขาราชการ  

พอปฏิบัติตัวอยางพอ ลูกปฏิบัติตัวอยางลูก”  (君君,臣臣, 父父, 子子)21 นอกจากนี้ ยังมีคุณธรรม

ประการอ่ืนๆท่ีบุคคลทุกชนชั้นควรปฏิบัติ คือ 1) เมตตาธรรม（仁）2) ยุติธรรม （义）3) จารีตธรรม

（礼）4) ปญญาธรรม（智）5) สัจธรรม（信）6) ใฝเรียนรู  （好学）7) เดินสายกลาง

（中庸）8) กตัญูรูคุณพอแม（孝顺） เปนตน22  

สํานักมอ (墨家) มองวาการสันติสุขในสังคมจีนโบราณตามแนวคิดสํานักหยูไมเกิดข้ึน เพราะสังคมมี

การแบงชั้นวรรณะ มีความเห็นแกตัว มีความไมเสมอภาค ขาดภาวะผูนํา ไมใชคนดีมีฝมือ แถมยังฟุงเฟอฟุมเฟอย 

ดังนั้น เพ่ือสรางดุลยภาพในสังคมจะตองยึดม่ันในหลักการตอไปนี้ 1) ความรักท่ีไมแบงแยกชนชั้น （兼爱）  

2) ตอตานสงครามรุกราน （非攻）3) เลือกใชคนท่ีมีความรูความสามารถ（尚贤）4) ผูปกครองตอง

มีภาวะผูนํา（尚同） 5) การใชจายอยางประหยัด （节用）6) ตอตานการจัดงานศพใหญโตและการ

19 韩鉴堂，《中国文化》北京：北语对外汉语精版教材，2011），第 253 页。 
20 เพ่ิงอาง หนาเดียวกัน 
21 นิยม รัฐอมฤต และเฉิน เซาปอ แบบเรียนพ้ืนฐานปรัชญาจีนโบราณ (กรุงเทพฯ ธรรมดาเพรส 2556) หนา 86 
22 เพ่ิงอาง หนา 79-93 
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ไวทุกขยาวนาน（节葬） 7) ตอตานการดนตรี （非乐） 8) ตอตานความเชื่องมงาย （非

命） 23 

 สํานักเตา （道家）สอนในเรื่องกฎธรรมชาติและการทําตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติ โดยมองวา 

สังคมมนุษยวุนวาย เสียดุลยภาพ เพราะการแขงขันแกงแยงกัน โดยธรรมชาติของโลก ความขัดแยง ตรงกันขาม 

เปนเรื่องปกติท่ีตองเกิด เชน กลางวันกับกลางคืน ขาวกับดํา ฟากับดิน ดีกับชั่ว ในการแกปญหาสังคมหรือ 

ดุลยภาพควรยึดหลัก”อูเหวิย” กระทําโดยไมตองกระทํา หรือกระทําเทาท่ีจําเปนจะตองทํา （无为而

治，顺其自然。）24 ไมใชแทรกแซงไปทุกเรื่อง  

โดยรวมการสรางดุลยภาพในสังคมในทัศนะของนักปรัชญาจีนโบราณ สํานักหยูสอนใหผูนําตองเขาไป

แทรกแซงควบคุมและพัฒนาใหท้ังผูนําและประชาชนมีท้ังจริยธรรมและคุณธรรม เปนแนวคิดในแนวอนุรักษนิยม 

สํานักมอ เปนแนวคิดโนมไปทางสังคมนิยม รัฐตองมีบทบาทมาก สวนสํานักเตาสอนใหเขาแทรกแซงเทาท่ีจําเปน 

เพราะการมีกฎเกณฑมาก มีการปกครองมาก ทําใหบุคคลสูญเสียเสรีภาพ เปนแนวคิดเสรีนิยม รัฐมีบทบาทนอย  

ในทางการเมืองแนวประชาธิปไตย ระบบการเมืองท่ีมีดุลยภาพจะตองมีการแบงอํานาจเปนฝายตางๆและ

มีหลักประกันความเปนอิสระของแตละฝาย สวนการจะคานกันหรือดุลกันอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับโครงสรางหรือ

รูปแบบการปกครองวาจะจัดโครงสรางแบบรัฐสภา แบบประธานาธิบดี หรือแบบผสม25 ตามปรกติ การแบง

อํานาจเปนฝายตางๆจะประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายศาล สําหรับประเทศท่ีประสบกับปญหา

ความไมไดดุลทางการเมือง เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมท้ังไทย ก็อาจเพ่ิมฝายตรวจสอบข้ึนอีกฝายหนึ่ง สวนกรณี

ของประเทศจีนยุคสาธารณรัฐ เพ่ิมฝายท่ี 5 คือ ฝายสอบบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ แตละฝายตางมีหนาท่ีของตนท่ี

จะตองปฏิบัติเปนการเฉพาะ รวมท้ังมีหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของฝายอ่ืนดวยวาชอบดวยอํานาจหนาท่ี

หรือไม โดยการแบงงานและการทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของฝายอ่ืนในลักษณะดังกลาว นอกจากจะทําให

23 เพ่ิงอาง หนา 15-20, 126-132  
24 เพ่ิงอาง หนา 21-23 
25 บรรเจดิ สิงคะเนติ “ความสัมพันธระหวางรัฐบาล-รัฐสภา-ศาล ในการใชอํานาจอธิปไตย” (เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตร 

ธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง รุนท่ี 16 สถาบันพระปกเกลา  2557) สไลดท่ี 6-43 
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แตละฝายเกิดความเชี่ยวชาญในการทําหนาท่ีของตนแลว ยังทําใหแตละฝายทําหนาท่ีของตนดวยความรับผิดชอบ 

และใชอํานาจอยางสมเหตุสมผลดวย26 

 ในทางสังคม ภาคประชาชนก็จะตองมีการรวมตัวรวมกลุมทํากิจกรรมในรูปของชมรม สมาคมสหกรณ 

หรือสหพันธ  มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุมชัดเจน และพรอมท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง 

หรือเขารวมหรือเสนอความตองการผานทางพรรคการเมืองเพ่ือจัดทําเปนนโยบายตอไป 

การสรางดุลยภาพทางการเมือง นอกจากข้ึนอยูกับการสรางกลไกทางการเมืองใหมีการทําหนาท่ีและเกิด

ดุลยภาพระหวางอํานาจฝายตางๆ และภาคสังคมจะตองมีการรวมตัวรวมกลุมแลว ยังตองคํานึงถึงปจจัยทาง 

ดานเศรษฐกิจ ดังคํากลาวของรัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค ท่ีวา “เศรษฐกิจเปนรากฐานสําคัญแหงมนุษย

สังคม สวนระบบการเมืองเปนแตเพียงโครงรางเบื้องบน ท่ีจะตองสมานกับความตองการทางเศรษฐกิจของ 

มวลมนุษยในสังคม”27 หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ดุลยภาพทางการเมืองเก่ียวพันกับดุลยภาพทางสังคม ซ่ึงรวมถึงปจจัย

ทางเศรษฐกิจดวย 

ทฤษฎีพหุนิยม 

แนวคิดพหุนิยมเปนทฤษฎีในแนวประชาธิปไตย มองการเมืองเปนกิจกรรมในลักษณะของการแขงขันและ

การรวมมือกันของกลุมพลังตางๆในสังคมท่ีจํากัดขอบเขตของกิจกรรมอยูในกรอบของกติกา ทุกฝายทุกกลุมตอง

เลนหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามกติกา โดยระบบการเมืองจะมีกติกากลางท่ีทุกฝายตองเคารพและตอง

ปฏิบัติตาม หากละเมิดกติกาก็อาจถูกตักเตือนหรือถูกตัดสิทธิในการแขงขัน การเมืองในระบบอยางนี้ ตัวแสดงทาง

การเมืองประกอบดวยประชาชนท่ีรวมตัวกันเปนกลุมเปนชมรม เปนสมาคม เปนสหภาพ เปนสหกรณหลากหลาย

ทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา หรืออ่ืนๆท่ีเปนอิสระ ไมข้ึนกับใคร มีจํานวนมากเปน

หม่ืนเปนแสน ไมมีกลุมใดมีอํานาจมากพอท่ีจะผูกขาดอํานาจหรือบังคับกลุมอ่ืนๆดวยอํานาจใหเห็นตามในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง เวนแตจะเปนเรื่องท่ีกลุมเล็กกลุมนอยสวนใหญเห็นพองตองกัน การใชวิธีชักจูงโนมนาวดวยเหตุผล  

26 นิยม รัฐอมฤต การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ (กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2553) หนา 22-26  
27 ปรีดี พนมยงค “จงพิทักษเจตนารมณประชิปไตยสมบูรณของวีรชน 14 ตุลาคม” ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันปรีดี พนม

ยงค 11 พฤษภาคม 2556 หนา 7   
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การขอความรวมมือ หรือการตอรองดวยการแลกเปลี่ยนผลประโยชนจึงจะประสบความสําเร็จ28 ดังตัวอยางของ

การเมืองในสังคมตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ในสังคมชนิดนี้ ทุกกลุมมีโอกาสแสดงออก ทุกกลุมมีโอกาส

ดํารงอยูรวมกัน ไมถูกกลืนกินหรือทําลายโดยกลุมใหญงายๆ กลาวคือ การเมืองเปนเรื่องของกลุม การเมืองเปนผล

ของแรงกดหรือแรงบีบของกลุม เราไมอาจเขาใจการเมืองไดเพียงการศึกษาแคองคกรและกระบวนการในการ

ปกครอง29 

สังคมแบบนี้ แมจะปกครองดวยเสียงสวนใหญ แตเสียงสวนนอยก็มีเสรีภาพในการแสดงออกมาก และเปน

ท่ีเคารพของเสียงขางมาก นอกจากนี้ สังคมท่ีปกครองตามตัวแบบพหุนิยมหรือแนวประชาธิปไตยนี้ยังมีจุดแข็ง 

อีก 2 ประการ คือ 1. เปนระบบท่ีจํากัดขอบเขตการกระทําของผูนํา คือเปนรัฐบาลท่ีมีอํานาจจํากัด 2. ฝายท่ี 

ไมเห็นดวยสามารถอุทธรณรองเรียนตอประชาชนได    

ในทัศนะของนักทฤษฎีพหุนิยม สังคมท่ีประชาชนไมมีการรวมตัวกันเปนกลุมเปนสมาคมมากมาย

หลากหลาย จํานวนหม่ืนจํานวนแสน จะเปนสังคมท่ีอันตรายตอการถูกปลุกระดมโดยนักปลุกระดมมวลชนไดงาย 

เพราะมวลประชาชนไมมีกลุมหรือสมาคมใหยึดเหนี่ยว ยิ่งสังคมมีปญหา ประชาชนยากจน ขาดชองทางประกอบ

อาชีพท่ีดีพอ รูสึกวาถูกเหยียดหยามดูหม่ิน ยิ่งงายตอการตกเปนเหยื่อของการปลุกระดม ไมวาการปลุกระดมนั้น 

จะมีเหตุผลหรือไมก็ตาม เชน สังคมเยอรมันยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ท่ีตกเปนเหยื่อของการปลุกระดมของฮิต

เลอร ในระหวาง ค.ศ. 1931-193330 ดังนั้น สังคมจะตองมีการรวมตัวรวมกลุมกัน เพ่ือใหมวลประชาชนปลอดจาก

การถูกปลุกปนจากนักปลุกระดม การใหการเรียนรูผานทางชองทางสื่อสารชนิดตางๆเปนสิ่งท่ีควรกระทํา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผานทางระบบโรงเรียน กลไกทางชุมชน ท้ังนี้ เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมสนใจการเมือง  

มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีใหความสนใจ31 

 

 

28 Arnold K. Sherman and Aliza Kolker, The Social Bases of Politics (Belmont, Cal.: Wadsworth Publishing Co., 

1987), pp. 126-140. 
29 Earl Latham, The group Basis of Politics (Ithaca: Cornell University Press, 1952). pp. vii-viii. 
30 Alan Bullock. Hitler, a Study in Tyranny (Revised ed.) (New York: Harper Torchbooks, 1962), pp. 187-250. 
31Arnaold K. Sherman and Aliza Kolker, op. cit., pp. 129-137. 
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ทฤษฎีมารกซิสต 

มองการเมืองเปนเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชนชั้น 2 ชนชั้นท่ีไมเทาเทียมกัน ขัดแยงกัน  

ฝายหนึ่งเปนเจาของปจจัยการผลิต คือเปนเจาของท่ีดิน เครื่องจักร เงินทุน วัตถุดิบ กับอีกฝายหนึ่งท่ีเปนผูขาย

แรงงานหรือผูออกแรงกระทําการผลิต ในความสัมพันธระหวาง 2 ฝายท่ีวานี้ ไมวาจะเปนสังคมศักดินาหรือสังคม

ทุนนิยม ลวนเปนความสัมพันธเชิงขัดแยงเปนหลัก เนื่องจากเปนความสัมพันธท่ีฝายเจาของปจจัยการผลิตเอารัด

เอาเปรียบ กดข่ีขูดรีด ฝายผูขายแรงงาน กลาวคือฝายเจาของปจจัยการผลิตแสวงหาสวนเกินจากผลการผลิตของ

แรงงาน ความสัมพันธดังกลาวสรางความทุกขยาก สรางความเดือดรอน ขณะเดียวกันก็สรางความตื่นตัว  

และความเจ็บแคนทางชนชั้นใหกับฝายผูขายแรงงาน ดังนั้น ฝายท่ีเสียเปรียบเม่ือความทุกขยากเพ่ิมมากข้ึนๆ  

โดยธรรมชาติ ยอมจะตองลุกฮือทําการปฏิวัติโคนลมทําลายลางฝายท่ีเอารัดเอาเปรียบใหสูญสิ้นไป เพ่ือปลดเปลื้อง

ความทุกขยากของตนใหหมดไป32 

อยางไรก็ดี การพยากรณวาในสังคมอุตสาหกรรมจะเกิดการปฏิวัติโคนลมชนชั้นนายทุนโดยชนชั้น

กรรมาชีพ แตปรากฏการณเชนนั้นไมเกิดข้ึนดั่งท่ีเจาของลัทธิพยากรณไว ในกรณีนี้ ไดมีการเสริมเติมลัทธิดวย

แนวคิดของเลนินและแนวคิดของเหมาเจอตงในการปฏิวัติสังคม  ถาเปนลัทธิเลนินก็ตองใชวิธีการจัดตั้งพรรค

การเมืองข้ึนมาเปนแกนนําของชนชั้นกรรมาชีพ ใชประโยชนจากความตื่นตัวทางชนชั้นของชนชั้นกรรมาชีพ ชี้นํา

การปฏิวัติโคนลมเจาท่ีดินหรือชนชั้นนายทุนดวยพลังมวลชน33 แตถาเปนแนวคิดเหมาเจอตงหรือเมาอิสตกรณีสูรบ

ในเมืองสูฝายผูปกครองไมได ก็ตองใชวิธีการสูรบแบบสงครามกองโจรหรือใชยุทธศาสตรปาลอมเมือง34 

การสรางดุลยภาพภายใตทฤษฎีมารกซิสต คือพรรคคอมมิวนิสตจะตองผูกขาดการนํา ควบคุมการนํา 

พรรคการเมืองอ่ืน กลุมการเมืองอ่ืน ชมรมหรือสมาคมอ่ืน ถามี จะดํารงอยูไดลวนตองยอมรับอํานาจและยอมรับ

การนําของพรรคคอมมิวนิสตเทานั้น จะวางตัวเปนคูแขงทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตไมได 

 

32 Karl Marx, “Manifesto of the Communist Party” in Robert C. Tucker (ed.), The Marx and Engels Reader (New 

York: W.W. Norton and Co., 1972), pp. 335-345. 
33ดู Alfred G. Meyer, Leninism (New York: Praeger Publishers, 1962), pp. 19-56. 
34 Dan N. Jacobs and Hans H. Baerwald (eds.), Chinese Communism: Selected Documents (New York: Harper 

and Row, 1963), pp. 44-45. 
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ทฤษฎีฟาสซิสต 

ตามหนังสือ The EnciclopediaItaliana  ท่ี มุสโซลินี เขียนข้ึนและตีพิมพใน ค.ศ. 1932 มีเนื้อหา

ประกอบดวย 2 สวน ไดแกสวนท่ีวาดวยแนวความคิดพ้ืนฐาน และอีกสวนหนึ่งวาดวยหลักการทางการเมืองและ

ทางสังคม ในบทความนี้ มุสโซลินี พยายามพิสูจนใหเห็นวาทฤษฎีทางสังคมท่ีลัทธิฟาสซิสตถือวาไมถูกตองไมควร

ยอมรับนั้นเปนสิ่งผิด35 และเพ่ือท่ีจะอธิบายเนื้อหาของลัทธิฟาสซิสต โดยเฉพาะในสวนท่ีวาดวยรัฐ ในเบื้องแรก  

มุสโซลินีกลาววา ลัทธิฟาสซิสตเปนขบวนการท่ีไมมีหลักการกําหนดข้ึนชัดเจนแนนอน การกระทําเปนเรื่องการใช

ดุลพินิจดูความเหมาะสม กระนั้นก็ตาม มีศรัทธาบางอยางท่ีบุคคลพรอมจะตอสูและยอมตายเพ่ือการนั้น และเม่ือ

ขบวนการคืบหนาไป หลักการก็เกิดข้ึน รูปแบบของหลักการถูกปรุงแตงโดยปฏิกิริยาการสนองตอบตอปญหาท่ีกด

บีบในเวลานั้น ในตอนนั้น มุสโซลินีถือวา ลัทธิฟาสซิสตเปนท้ังระบอบการปกครองและลัทธิแลว ลัทธิฟาสซิสต

ปฏิเสธท้ังความเปนไปไดและความนาพึงปรารถนาของสันติภาพ สงครามเทานั้นทําใหมนุษยมีความตื่นตัวและ 

มีพลังสูงสุด มุสโซลินีใหความนับถือคนท่ีมีความกลาหาญและพรอมท่ีจะเผชิญกับสงคราม ลัทธิฟาสซิสตปฏิเสธการ

ตีความประวัติศาสตรวาถูกกําหนดโดยวัตถุวิสัย ลัทธิฟาสซิสตเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความกลาหาญแบบ 

วีระบุรุษ กระทําการโดยไมเกิดจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และสิ่งนี้ไมมีความสําคัญ  

ลัทธิฟาสซิสตไมเพียงปฏิเสธหลักการพ้ืนฐานของลัทธิมารกซิสต แตยังปฏิเสธหลักการพ้ืนฐานของลัทธิเสรี

นิยมและลัทธิประชาธิปไตยดวย ลัทธิฟาสซิสตตําหนิหลักการความเสมอภาค หลักการปกครองโดยเสียงขางมาก 

การปฏิบัติและสถาบันทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับหลักการขางตนตรงกันขาม ลัทธิฟาสซิสจยกยองเชิดชูและเห็น

ประโยชนของความไมเสมอเทาเทียมกันของมนุษย อีกท้ังไมเห็นดวยท่ีจะทําใหคนเสมอเทาเทียมกัน อยางเชนการ

ใหสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเปนการท่ัวไป ในมุมมองของลัทธิฟาสซิสต บุคคลจะมีความสําคัญก็ตอเม่ือสัมพันธ

เชื่อมโยงกับรัฐ บุคคลหรือกลุมเปนเพียงสวนเสี้ยวองคประกอบยอยของรัฐ รัฐไมไดดํารงอยูเพ่ือรับใชเปาหมายท่ี

เห็นแกตัวของบุคคล หรือแมแตคุมครองชีวิตของบุคคล รัฐมีไวเพ่ือเปาหมายอะไรบางอยางท่ีสูงกวา  

ในทัศนะของมุสโซลินี รัฐเทานั้นท่ีสามารถสรางความปรองดองในสังคม สวนลัทธิพหุนิยมสรางความ

แตกแยกและนําความออนแอมาสูสังคม  นอกจากนี้ มุสโซลินียังเห็นวา ทฤษฎีมารกซิสตท่ีมองวารัฐจะหดหายไป

นั้น ไมเปนความจริง ตรงกันขาม กลับจะยิ่งเติบโตข้ึน ไมเปนพิษเปนภัยตอปจเจกบุคคล แตจะเปนผูปลดเปลื้อง

35 M. Judd Harmon, Political Thought: From Plato to the Present (New York: McGraw-Hill Book Co., 1964), pp. 

443-445. 
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ทุกขและชี้ทางสวางใหกับปจเจกบุคคล รัฐชวยสงเสริมใหปจเจกบุคคลมีพลังเขมแข็งข้ึน ไมใชออนแอลง เสมือน

บุคคลท่ีอยูในกรมกอง การจัดต้ังของทหาร ยอมจะเขมแข็งทวีคูณข้ึนตามจํานวนทหารท่ีมีอยูในกรมกอง รัฐจะตอง

จํากัดเสรีภาพท่ีไมเปนประโยชนหรือท่ีเปนพิษเปนภัย และรักษาไวสวนท่ีสําคัญ   

รัฐ ในทัศนะของนักทฤษฎีประชาธิปไตยและมารกซิสต(ในข้ันตอนสังคมนิยม)เปนเครื่องมือรับใช

ประชาชน แตรัฐในความหมายของลัทธิฟาสซิสตจะแตกตางอยางมากจากลัทธิท้ังสอง กลาวคือในมุมมองของลัทธิ

ฟาสซิสต รัฐเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเปนสิ่งมีชีวิต ในแงท่ีวามีเปาหมายเปนของตนเอง โดยเปาหมายของรัฐนั้นสูงสง

กวาเปาหมายของปจเจกบุคคลท่ีมารวมตัวกันเปนรัฐ    

ลัทธิฟาสซิสตกับลัทธินาซีไมเหมือนกันในหลายประเด็น แตมีประเด็นท่ีเหมือนกันอยูหลายประการคือ  

ท้ัง 2 ลัทธิไมเพียงเปนผลผลิตของยุคสมัยท่ีเกิดจากผลกระทบของสงครามท่ีเปนแหลงบมเพาะและเจริญงอกงาม

ของระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ แตยังเปนผลผลิตของประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาท่ีสังคมถูกหอมลอมดวยปญหา 

ท่ีสลับซับซอนอยางยิ่ง ซ่ึงงายตอการท่ีผูนําท่ีมีอุบายแยบยลเสนอหนทางการแกปญหาท่ีฟงดูมีเหตุผลและเสมือน

เปนไปไดจะเปนท่ียินดีตอนรับของมวลชน ท้ังฮิตเลอรและมุสโซลินีตางก็มีความสามารถในดานดังกลาวสามารถชัก

จูงโนมนาวมวลชนใหคลอยตามและสนับสนุนพรรคของตน ขอเสนอท่ีผูนําท้ังสองเสนอมักจะมีความขัดแยงกันเอง 

แตมักจะถูกกลบเกลื่อนในคําโฆษณาชวนเชื่อท่ีซ่ึงมวลชนใหความสนใจเลื่อมใส ผูนําท้ังสองจะปลุกเราเรื่องศักดิ์ศรี

ของมวลชนอยูเสมอวาความตกต่ําทุกขยากของประเทศเกิดจากการกระทําอันชั่วรายของศัตรูท่ีคอยๆคืบคลานเขา

มา และไมใชเกิดจากความบกพรองของมวลชนเอง  และผูนําท้ังสองจะเสนอหนทางแกไขเพ่ือสรางความม่ันคงและ

ฟนฟูประเทศชาติใหกลับสูสภาพเจริญรุงเรืองแกมวลชนผูโหยหาสิ่งเหลานั้น สําหรับชนชั้นแรงงาน ผูนําท้ังสอง 

เสนอท่ีจะสรางระบบสังคมนิยม ตอชนชั้นกลาง ผูนําท้ังสองเสนอท่ีจะปลดเปลื้องภัยคุกคามท่ีมาจากชนชั้นแรงงาน 

สําหรับนักธุรกิจอุตสาหกรรม ผูนําท้ังสองเสนอท่ีจะใหการคุมครองจากการถูกคุกคามของสหภาพแรงงานและลัทธิ

คอมมิวนิสต  

โดยธาตุแทของลัทธิฟาสซิสตและลัทธินาซีหรอืสังคมชาตินิยมเปนลัทธิแนวปฏิกิริยา หลักการของลัทธิท้ัง

สองสวนใหญถูกกําหนดข้ึนโดยสภาพของการเปนอริกับกลุมคนท่ีลัทธิท้ังสองตอตาน เนื่องจากวาเกือบทุกกลุมเปน

ศัตรูของลัทธิท้ังสอง ดังนั้น ลัทธิท้ังสองจึงมีลักษณะตรงขามและไรเหตุผล เชน ลัทธิมารกซิสต เปนลัทธิวาดวยวัตถุ

นิยม ลัทธิฟาสซิสตและนาซีเปนจิตนิยม สวนพวกเสรีนิยมและเสมอภาคนิยมใหความสําคัญตอประชาธิปไตย  

แตลัทธิฟาสซิสตและนาซีจะตอตานหลักการวาดวยหนาท่ีและโครงสรางแบบมีลําดับชั้น และแทนท่ีหลักการปจเจก
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ชนนิยมดวยหลักการวาดวยความมีเอกภาพและความเปนประชาคมเดียวกัน แนวคิดวาดวยหลักเหตุผลของลัทธิ

เสรีนิยมใหพ้ืนท่ีกับเรื่องของสันชาติญาณและอารมณความรูสึก  ลัทธิฟาสซิสตและนาซีถือวาระบบรัฐสภาเปนการ

เปดโอกาสใหพลังชั่วรายกระทําการกอกวนสรางความแตกแยก ในทางกลับกัน ลัทธิฟาสซิสตและนาซีเสนอแนว

ทางการสรางเอกภาพและการปกครองแบบเบ็ดเสร็จโดยจอมเผด็จการและพรรค สาระสําคัญของลัทธิฟาสซิสต

และนาซี คือการใหความสําคัญกับผูนําและมองกลุมพลังทางการเมืองฝายอ่ืนเปนศัตรูท่ีตองกําจัดใหหมดไป ไมอาจ

อยูรวมกันในระบบได36 

โดยสรุปดุลยภาพในระบบการเมืองแนวฟาสซิสตเกิดข้ึนไดภายใตการสยบยอมของกลุมตางๆตออํานาจ

เบ็ดเสร็จของผูนําแตเพียงเง่ือนไขเดียว 

 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนมาใชในการศึกษา เรียบเรียง และวิเคราะหปญหาความขัดแยงทาง

การเมือง ในท่ีนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลจากกฎหมาย ตํารา เอกสารทางราชการ บทความทางวิชาการ  รายงานขาว 

การสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของและนักวิชาการ และชองทางอ่ืนๆ 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 ตลอดระยะเวลากวา 80 ปเศษหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนาย พ.ศ. 2475 จากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยสูระบอบประชาธิปไตย การเมืองไทยยังคงเปนการเมืองของกลุมผู มี อํานาจเพียง  

2000-3000 คนท่ีเปนนักการเมือง นักการทหาร และขาราชการท่ีแยงชิงอํานาจผลัดเปลี่ยนกันเขาควบคุมการ

บริหารประเทศ โดยอางประชาชนและใชประชาชนเปนฐาน ท้ังๆท่ีประชาชนมิไดเขามามีสวนรวมใชอํานาจอยาง

แทจริง  ในชวง 40 ปแรกหลังเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2516 การเมืองอยูใน

อํานาจของกองทัพเปนสวนใหญ ผูนําทางทหารใชกําลังทหารเขายึดอํานาจการปกครองและสถาปนาตนเองและ

คณะข้ึนปกครองประเทศ หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การผูกขาดอํานาจของทหารถูกสั่นคลอนลง  

ทําใหตองเปดทางใหกลุมพลังนอกระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักธุรกิจหรือคหบดีผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเขา

36เพ่ิงอาง หนา 441-443. 
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รวมใชอํานาจ37 และภายใตระบบการปกครองดังกลาว การเมืองระบบพรรคและการเลือกตั้งไดเขามามีบทบาท

มากข้ึนในการกําหนดตัวบุคคลผูมีอํานาจและความชอบธรรมในการปกครอง38 

 ประมวล รุจนเสรี ขาราชการฝายปกครองเกาและเคยมีประสบการณในการเลนการเมืองในระบบพรรค

ดวย กลาวถึงการเขาสูอํานาจของนักธุรกิจและคหบดีทองถ่ินวาเขาสูอํานาจโดยอาศัยบริบทของสังคมแบบอุปถัมภ

คํ้าจุน คือตั้งตนดวยการสรางศรัทธาใหเปนท่ีรูจักชื่นชอบของประชาชนดวยการบําเพ็ญตนเปนผูมีอุปการะคุณแก

ประชาชนในดานตางๆ  เชนในดานกฎหมาย คดีความ ในดานท่ีเก่ียวกับการเกิด แก เจ็บตาย การทําบุญ การกุศล 

งานประเพณีตางๆ จนประชาชนในเชตเลือกต้ังรูจักคุนเคยดีพอแลวจึงลงสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงอาจจะเริ่มจาก

การเมืองระดับทองถ่ิน โดยทําตัวใหประชาชนไดพ่ึงพิง ใหการอุปการะคํ้าจุน สรางเครือขาย หัวคะแนน และ

จะตองเปนพ่ีใหญผูอุปถัมภเลี้ยงดูหัวคะแนน รวมถึงประชาชนผูยากไรท่ีรอการชวยเหลือ ผูเขาสูวงการเมืองตองให

ความชวยเหลือทุกกิจกรรม แมแตการจัดหาเสื้อผา ของใชอุปโภคบริโภค ตลอดจนทรัพยสินเงินทอง เพ่ือแลกกับ

การกาบัตรออกเสียงลงคะแนน39 

 การใหการอุปถัมภคํ้าจุนประชาชนไมจบสิ้นเพียงแคหลังการเลือกตั้ง เม่ือไดเปน ส.ส.แลว การใหความ

ชวยเหลือประชาชนยิ่งทวีมากข้ึน ตองแบกทุกขใหความชวยเหลือประชาชนผูเลือกตั้งทุกคน ทุกกลุม จนไม

สามารถจะทําหนาท่ีทางนิติบัญญัติและควบคุมรัฐบาล งานเหลานี้ทําใหผูเปน ส.ส.ตองใชเงินมากมายเดือนละไมต่ํา

กวา 200,000 บาท ในขณะท่ี ส.ส. ไดคาตอบแทนเดือนละ 100,000 กวาบาท ภาระดูแลประชาชนขางตนทําให 

ส.ส.ตองหารายไดพิเศษจากงบประมาณแผนดิน  ดวยการหาโครงการลงพ้ืนท่ีในเขตเลือกตั้งของตน หรือไมเชนนั้น

ก็ตองอาศัยพรรคหรือหัวหนากลุมการเมืองเปนผูสนับสนุนคาใชจาย ยิ่งพรรคขนาดใหญท่ีมี ส.ส. จํานวนมาก  

ยิ่งตองใชเงินกอนใหญสนับสนุนกิจกรรมของลูกพรรค อันเปนท่ีมาของการทุจริตเบียบบังงบประมาณแผนดิน  

การทุจริตเชิงนโยบาย และในหลายๆกรณีทํากันอยางเปดเผย40 

 ในการเลือกตั้งแตละครั้ง พรรคการเมืองตองใชเงินจํานวนมหาศาลเปนคาใชจายในการหาเสียงชวย

สมาชิกพรรค จรัญ พงษจีน นักขาวอาวุโสของหนังสือพิมพมติชน รายงานการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีจัดข้ึนใน พ.ศ. 2538 

37ประมวล รุจนเสรี อํานาจเงิน อํานาจรัฐ (นนทบุรี พรรคประชามติ ไมปรากฏปท่ีพิมพ) หนา 44- 50 
38Niyom  Rathamarit, Re-establishing Democracy: How Kriangsak and Prem Managed Political parties 

(Nonthaburi: King Prajadhipok’s Institute, 2006), pp. 41-76. 
39ประมวล รุจนเสรี อางแลว หนา51 
40เพ่ิงอาง หนา 51-52 

                                                           



22 

วามีการประเมินวงเงินท่ีใชจายมาก 2-3 หม่ืนลานบาท นอกจากนี้ ยังตั้งคําถามท่ีนาสนใจตอไปอีกวา เงินท่ีใชจาย

ในการเลือกตั้งมาจากไหน ในการตอบคําถามขางตน จรัญ พงษจีน เขียนวาจุดแรกคือการขอเงินสนับสนุนในนาม

พรรคและในนามสวนตัวจากกลุมบริษัทหลายบริษัท มีท้ังบริษัทผลิตสุรา บริษัทดานการเกษตร และธนาคาร 

หัวหนาพรรคบางพรรคเตรียมเงินทุนดวยการขายท่ี ขายหุน รวมท้ังรับเงินบริจาคจากตางประเทศก็มี41 

 เอนก เหลาธรรมทัศน อดีตนักกิจกรรม และอาจารยมหาวิทยาลัยผูผันตัวเองไปสูวงการการเมือง เขียน

ทบทวนถึงประสบการณทางการเมืองหลังพนจากตําแหนงหัวหนาพรรคมหาชนในการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. 2548  

วา การเมืองไทยเปนเรื่องของเงินทุน ไมมีเงินทุน แมนโยบายจะดี ฝปากจะดี ฐานเสียงจะดี ก็ยากท่ีจะชนะเลือกตั้ง 

การหาเสียงตองใชเงิน ไมมีเงินลูกพรรคท่ีมีฐานเสียงก็จะหนีไปเขาพรรคการเมืองอ่ืน ความพายแพของพรรค

มหาชนในการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. 2548 อยางยับเยิน ท้ังๆท่ีคาดการณวาสมาชิกพรรคจะไดรับเลือกตั้งในระดับ 

100 คน หรือประเมินข้ันเลวรายจะไดไมนอยกวา 60-70 คน ก็เนื่องจากขาดเงินทุนสนับสนุน สวนสาเหตุท่ีขาด

เงินทุนสนับสนุนนั้น อาจารยเอนก อธิบายวา “การท่ีเสบียงเดินทางมาไมถึงกองทัพนั้น มีการวิเคราะหจากหลาย

ฝายวา สวนหนึ่งอาจจะเกิดจากการตัดเสนทางลําเลียงของพรรครัฐบาล” 42    

 นอกจากนี้ อาจารย เอนก ยังต้ังขอสังเกตตอไปวา การเมือง”ยุคทักษิณครองเมือง” ไดเปลี่ยนแปลงไป

จากยุคกอนหนานี้อยางสิ้นเชิง  

“การเมืองยุคกอนเปนการเมืองแบบหลายข้ัวอํานาจ รัฐบาลรักษาการเปนรัฐบาลผสม มาจากหลายพรรค   

รัฐมนตรีท่ีกุมอํานาจในแตละกระทรวงก็มาจากคนละพรรค กลุมทุนจึงตองกระจายการสนับสนุนทางการเงินใหกับ

ทุกพรรคเพ่ือลดความเสี่ยง  

 แตเง่ือนไขทางการเมืองในปจจุบัน ภายใตการนําของพรรคไทยรักไทยท่ีรวบอํานาจไวไดท้ังหมด กลุมทุน

ตกอยูภายใตเง่ือนไขตองสวามิภักดิ์กับพรรคการเมืองพรรคเดียว การปนใจใหกับพรรคการเมืองอ่ืนเทากับประกาศ

ตัววาอยูฝายตรงขามกับรัฐบาล ซ่ึงในมุมมองของนักธุรกิจคงไมมีใครอยากจะรับความเสี่ยงดวยการเลือกสนับสนุน

41 จรัญ พงษจีน ลึกแตไมลับ คนการเมือง (กรุงเทพฯ มติชน 2550) หนา 83-84 
42 เอนก เหลาธรรมทัศน พิศการเมอืง (กรุงเทพฯ openbooks 2548) หนา 141-143 
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ฝายท่ีไมใชรัฐบาลเปนแน ทุนท้ังหมดจึงมุงไปท่ีพรรครัฐบาลพรรคเดียว นับเปนการปดทางเดินของพรรคการเมือง

อ่ืนๆไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด”43 

ในทางการศึกษา นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี กลาววาการศึกษาคือการสรางคน เปนการพัฒนา

ประชาชน โดยอางอิงองคกรยูเนสโก ไดสรุปเก่ียวกับคุณภาพของการศึกษาวา การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะชวยเรื่อง

ตอไปนี้  

1. กําจัดความยากจน การศึกษาจะใหความรู ใหทักษะวิชาชีพ แลวเอาอาชีพนั้นไปทํามาหากิน ไปรบ

ความยากจน ทุกประเทศก็ทุมเทตรงนี้ ทุกภาคสวนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพราะเรารูวาอันนี้คือเปาหมาย

หลักของการขจัดความยากจนท่ีตอเนื่องยืนยาวท่ีสุด  

2. การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทําใหประชาชนมีสุขภาพดี เพราะเขาถึงความรู เขาถึงทักษะในการดูแล

สุขภาพตนเอง สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 

3. การศึกษาท่ีมีคุณภาพชวยสนับสนุนประชาธิปไตย และสนับสนุนธรรมาภิบาล เราเรียกรองกันท้ังโลก 

วาอยากไดธรรมาภิบาลท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซ่ึงจริงๆแลวกุญแจสําคัญคือ การมีการศึกษาท่ีดี   

4. การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนได44 

ในทางสังคม พระเทพวาที (ประยุทธ ประยุตฺโต) พระผูใหญในวงการสงฆของประเทศไทย มีความเห็นวา

สังคมไทยมีปญหาเรื่องความไมสมดุลอยางมาก จุดผิดพลาดคือการเดินตามฝรั่ง โดยไมมีเปาหมายเปนของตัวเอง 

เปนเพียงการอยากไดอยากมี อันเปนคานิยมแบบผูบริโภค ไมมีคานิยมแบบผูผลิต นอกจากนี้ คานิยมแบบเจาขุน

มูลนาย ซ่ึงเปนคานิยมดั่งเดิมของคนไทย ก็มีสวนซํ้าเติมคานิยมผูบริโภคใหเลวรายยิ่งข้ึนไปอีก 

ในทางการเมือง สังคมไทยมีปญหาเรื่องคุณภาพของคนท้ังในสวนของนักการเมืองท่ีเปนผูนําและ

ประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง ในสวนของนักการเมือง “ยังไมมีผูนําท่ีประชาชนยอมรับนับถืออยางแทจริง และตัว

43 เพ่ิงอาง หนา 143-144 
44 เกษม วัฒนชัย การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตท่ียั่งยืน (กรุงเทพฯ ส. เจรญิการพิมพ 2549) หนา 9-13 
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ผูนําเองก็ยังไมสามารถแกปญหาในหมูคณะของตัวเองได...โดยเฉพาะนักการเมืองท่ัวไปมักมีภาพในความรูสึกของ

ประชาชนวาเปนคนไมคอยสะอาด”45   

ในสวนของประชาชน “ยังไมคอยเขาใจประชาธิปไตยเพียงพอ ยังมีการขายเสียงกันอยางมากมายในการ

หาเสียงเลือกต้ัง...ท่ีวาใหประชาชนเลือกต้ังนักการเมืองเขามา แตประชาชนจํานวนมากก็ไมไดเอาสติปญญา ไมได

เอาเปาหมายของการปกครองหรือเอาความเขาใจในการปกครองท่ีดีมาเปนหลักในการเลือกตั้ง แตไปมุงเอา

ทรัพยสินเงินทองผลประโยชนสวนตัว ก็ทําใหคุณภาพของประชาชนไมดีไปดวย”46 

ปญหาท่ีเปนผลตามมาคือสถาบันตางๆในสังคมมีความลักลั่นกัน เติบโตไมเสมอกัน ตัวอยางคือ ปญหา

เมืองกับชนบท การพัฒนาท่ีไมสมํ่าเสมอ ทําใหเมืองกับชนบทมีความเจริญแตกตางกันมาก คนในชนบทท่ีมีความรู 

มีพละกําลัง ท้ิงถ่ินเขามาหางานทําในเมือง เหลือแตเด็กกับคนแกอยูเฝาบาน  ชนบทไมมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา  

ตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม คนรวยก็รวยมาก คนจนยังคงจนหนักเหมือนเดิม  

สถาบันสงฆกับสถาบันฆราวาสก็มีความไมพอดีในการพัฒนา ทําใหพูดกันไมรูเรื่อง ไมสามารถถายทอด

หลักธรรมไปสูฆราวาส ชุมชนกับโรงเรียนก็เปนอีกกรณีหนึ่งท่ีเขากันไมได ท้ังๆท่ีโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

แตก็มีวิถีชีวิตแปลกแยกจากชุมชน และแปลกแยกจากวัด ตางคนตางอยูโดยไมสัมพันธกัน โรงเรียนมีวิถีชีวิตเปน

อยางหนึ่ง ชุมชนหรือชาวบานเปนอีกอยางหนึ่ง วัดเองก็เปนอีกอยางหนึ่ง47 ในสวนของวัด พระเทพวาทีเห็นวา  

มีกําลังทรัพยากรท่ีเสื่อมลงมาก เพราะขาดนโยบายท่ีจะสรางกําลังคน “วัดในทองถ่ินตางๆหมดกําลัง ไมมีพระท่ีมี

คุณภาพจะอยูวัด ไมมีการศึกษา มีแตคนท่ีแกแลว ไมมีทางไปหรือเลิกทํางานแลวเขามาบวชมารักษาวัดไวเฉยๆ  

ไมมีความรู สังคมไทยก็ลักลั่น เพราะชาวบานก็ถือวาวัดเปนผูนําของทองถ่ิน เพราะเปนผูนําของชาวบาน แตใน

ขณะเดียวกัน พระท่ีมาเปนผูนําก็คือคนท่ีเปนหางแถวของชาวบานมาบวช ก็เลยไมไดเรื่อง”48       

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาประเทศท่ีดําเนินมาตั้งแตยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แมจะทํา

ใหประเทศพัฒนาในดานวัตถุไปมากเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบานรอบดาน แตสังคมไทยก็ยังคงมีปญหาหนัก

หนวงในเรื่องดุลยภาพทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมบุคคลท่ีเขาไปกุมอํานาจทางการเมือง และใชอํานาจ

45พระเทพวาที (ประยุทธ ประยุตโฺต) ทางออกของสังคมไทย (กรุงเทพฯ มูลนิธิพุทธธรรม 2531) หนา 16  
46 เพ่ิงอาง หนา 11  
47 เพ่ิงอาง หนา 42-43 
48 เพ่ิงอาง หนา 44 
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ทางการเมืองเพ่ือประโยชนสวนตัวและพวกพอง อันทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

การแบงแยกฝกฝาย และความขัดแยงรุนแรงระหวางฝกฝาย สรางความเสียหายแกบานเมือง อันเปนประเด็น

เรงดวนท่ีจะตองหาทางแกไขเยียวยา การวิจัยนี้มีเปาหมายสําคัญท่ีจะคนหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดความไมไดดุลทาง

การเมือง และแสวงหาแนวทางแกไข 
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บทที่ 2 

ความเปนมาเกี่ยวกับรูปแบบความขัดแยงและการสรางดุลยภาพในระบบการเมืองไทย 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวข้ึนครองราชยภายใตสถานการณของโลกท่ีกระแสการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองกําลังแรงและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก ในทางการเมือง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ัวโลก

กําลังถูกทาทายจากระบอบการเมืองอยางใหม เชน การปฏิรูปในประเทศญี่ปุน (สมเด็จพระจักรพรรดิพระราชทาน

รัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2432) การปฏิวัติในประเทศตุรกี ใน พ.ศ. 2451 ประเทศจีน พ.ศ. 2454 ประเทศรัสเซีย  

ใน พ.ศ. 2460 สําหรับประเทศไทยเอง ในยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ไดมี

เจานายเชื้อพระวงศและขาราชการท่ีปฏิบัติราชการอยูในทวีปยุโรปเสนอแผนพัฒนาการเมืองใน พ.ศ. 2428  

ใหเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 

ตอนตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) มีกลุมนายทหารชั้นผูนอยวางแผนกอการ

ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2454 หรือท่ีรูจักกันในนาม ”กบฎ ร.ศ. 130”49 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) มีการเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีการปฏิรูปการปกครองโดยกลุม

คนหัวกาวหนา50  

ในทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา  

ใน พ.ศ. 2472  สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการคลังของประเทศ รายไดไมพอรายจาย รายไดจากภาษีและรายได

จากแหลงอ่ืนในชวง พ.ศ. 2472-2475 ลดลง  เพราะการสงออกและราคาสินคาสงออกลดลง ในสวนของ

ประชาชนก็มีรายไดลดลงดวย และเนื่องจากรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯตองการจะคงไวซ่ึง

งบประมาณสมดุล ทางออกคือเพ่ิมรายไดลดรายจาย แตการจะเพ่ิมรายไดในสภาวะดังกลาวทํายาก รัฐบาลจึงตอง

หาทางลดรายจาย แตผลท่ีตามมาคือตองดุลขาราชการออก ยุบสวนราชการลงจํานวนหนึ่ง ขาราชการท่ีไมถูกดุล

ออกไมมีการข้ึนเงินเดือน ซ่ึงทําใหขาราชการจํานวนหนึ่งเดือดรอนและไมพอใจวิธีการแกปญหาของรัฐบาล51 

49 ดู เหรียญ ศรีจันทร และเนตร พูนวิวัฒน กบฏ ร.ศ. 130 (กรุงเทพฯ เจรญิวิทยการพิมพ 2517) 
50 ธีรภัทร เสรีรังสรรค และคณะ ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิดทางการเมืองและสังคม (หนวยท่ี 14) 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไมปรากฏปท่ีพิมพ) หนา 333-350 
51 ชูศรี มณีพฤกษ “นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว” ใน สถาบันพระปกเกลา การเมืองการปกครอง

ไทย (ครั้งท่ี 2) (เอกสารประกอบการสัมมนา 2550) หนา 117-118 
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รวมท้ังประชาชนโดยท่ัวไปก็เดือดรอนไมมีเงินเสียภาษี ถึงกับตองถวายฎีกาขอลดหยอนภาษีและผอนผันการเสีย

ภาษี เพราะประชาชนขัดสนมาก เกือบทุกบานไมมีเงินกันเลย52    

ในทางสังคม มีการแบงชนชั้นออกเปน 3 ชนชั้น คือ กลุมท่ี 1 ไดแก ชนชั้นสูงและเจานาย กลุมท่ี 2 ไดแก

ขาราชการชนชั้นกลาง และปญญาชน และกลุมท่ี 3 ไดแก พวกไพรท่ีเปนชาวไรชาวนาและคนยากจน ในทศวรรษ

ท่ี 2470 ไดมีการสํารวจจัดทําทะเบียนราชสกุลวงศเปนครั้งแรก รวมท้ังการสํารวจประชากรและลักษณะการทํามา

หาเลี้ยงชีพ มีขอสรุปไดวา มีเจานายจํานวน 108 พระองค เปนชาย 52 พระองค เปนหญิง 56 พระองค 

ขาราชการมีจํานวน 7-8 หม่ืนคน คิดเปนรอยละ 0.83 ของประชากรท่ีทํางาน มีชนชั้นกลางประมาณ 7-8 แสนคน 

ซ่ึงรวมผูประกอบอาชีพในหมวดพอคา วิชาชีพอิสระ และการอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 10.14 ของประชากร 

ท่ีทํางาน สวนกลุมราษฎรท่ีทํานาทําไร มีรอยละ 83.05 สวนท่ีเหลืออีกเล็กนอย ทําอาชีพปาไม การประมง  

และเบ็ดเตล็ด  

สวนพวกปญญาชนจะกระจายไปอยูในกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมขาราชการ  สําหรับกลุมชนชั้นสูงจะยก

ไวในฐานะท่ีโดดเดน แยกตัวออกจากชนชั้นทางสังคมโดยท่ัวไป และจะใหความสนใจเรียนรูเรื่องจารีตประเพณี 

ชาติกําเนิด และการรักษาสถานะของชนชั้น จึงมองอยูเฉพาะในกลุมของตน ไมไดใหความสําคัญกับชนชั้นอ่ืน 

ในขณะท่ีชนชั้นกลางเปนกลุมท่ีมีความรู เห็นการเปลี่ยนแปลงในนานาประเทศ จึงมีการวิพากษวิจารณ

ประสิทธิภาพของการปกครอง รวมท้ังมีการหยิบยกคําเก่ียวกับ”คอนสติติวชันแนลโมนาก้ี” และ”ปารเลียเมนต” 

มาวิพากษวิจารณในสื่อมวลชนสมัยนั้น ทําใหเกิดแรงตานทานระบอบเกา และการคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง สวนกลุมราษฎรท่ีเปนชาวไรชาวนาจะสะทอนออกมาในรูปของการถวายฎีกาเรียกรองใหขจัดความ

ยากลําบาก  เก่ียวกับดอกเบี้ยเงินกู ภาษี และราคาขาวท่ีตกต่ํา53   

ยุคคณะราษฎร (2475 – 2490) 

   คณะราษฎร ซ่ึงประกอบดวยทหารบก ทหารเรือ และขาราชการพลเรือนระดับกลางจํานวนหนึ่ง  

มีนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนหัวหนา นายพันเอกพระยาทรงสุรเดชเปนหัวหนาสายนายทหาร 

ชั้นยศสูง นายพันตรีหวงพิบูลสงครามเปนหัวหนาสายนายทหารชั้นยศต่ํา นาวาตรีหลวงสินธุสงครามชัยเปนหัวหนา

52 นครินทร เมฆไตรรตัน การปฏิวัตสิยาม พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ ฟาเดียวกัน 2553) หนา 175 
53 เพ่ิงอาง หนา 163-164 
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สายทหารเรือ และหลวงประดิษฐมนูธรรมเปนหัวหนาสายขาราชการพลเรือน ใชกําลังทหารเขายึดอํานาจการ

ปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ในตอนเชาตรูของวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ในขณะท่ีพระองคทรงแปรพระราชฐานประทับอยูท่ีพระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

วิธีการยึดอํานาจของคณะราษฎร กระทําโดยการระดมกําลังทหารในจังหวัดพระนครมาชุมนุมกันท่ีลาน

พระรูปทรงมาจํานวนหลายกองพัน ประกาศแถลงการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตลอดจนควบคุมตัวพระบรม

วงศานุวงศและนายทหารชั้นผูใหญฝายรัฐบาลมาไวท่ีพระท่ีนั่งอนันตสมาคม แลวใหตัวแทนนําหนังสือไปกราบ

บังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 เสด็จกลับพระนคร ท่ีวังไกลกังวล54 

การยึดอํานาจการปกครองครั้งนี้ คณะผูกอการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูระบอบประชาธิปไตย เม่ือยึดอํานาจไดแลว คณะราษฎรไดทูลเชิญใหพระบาทสมเด็น

พระปกเกลาฯรับตําแหนงพระประมุขแหงรัฐ ซ่ึงพระองคทรงรับและตอมาไดทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราวและฉบับถาวร พ.ศ. 2475 ใหเปนกฎหมายแมบทในการปกครองประเทศสบืไป 

   คณะราษฎร หลังจากยึดอํานาจไดสําเร็จ ไดสถาปนาตัวเองเปนผูพิทักษระบอบใหม เขากุมอํานาจรัฐ

และอํานาจการทหาร55 ทําหนาท่ีเปนผูพิทักษระบอบและสรางรูปแบบการปกครองระบบรัฐสภาโดยการ 

ตรารัฐธรรมนูญท่ีมีบทเฉพาะกาลใหอํานาจแกคณะราษฎรในการเสนอรายชื่อบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และใชสภาผูแทนราษฎรเปนกลไกในการเสนอชื่อและควบคุมบุคคลท่ีจะเขามา

เปนรัฐบาล บุคคลท่ีคณะราษฎรเสนอชื่อใหเปนผูนํารัฐบาลในระยะเปลี่ยนผานเปนคนกลางท่ีคิดวาทุกฝายในความ

ขัดแยงยอมรับได คือ พระยามโนปกรณนิติธาดา ผูพิพากษาศาลฎีกา อยูในตําแหนงเปนเวลา 1 ปเศษ (รัฐบาลชุด

ท่ี 1 วันท่ี 28 มิถุนายน – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ชุดท่ี 2 วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 1 เมษายน พ.ศ. 2476 

ชุดท่ี 3 วันท่ี 1 เมษายน – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476)56ถูกขับออกจากตําแหนงดวยการรัฐประหารเม่ือวันท่ี  

54 นรนิติ เศรษฐบุตร วันการเมือง (กรุงเทพฯ ส. เจริญการพิมพ 2555) หนา 151-152 
55พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เปนผูบัญชาการทหารบก พันเอกพระยาทรงสุรเดช เปนรองผูบัญชาการทหารบกและ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการทางทหาร พันเอกพระยาฤทธิอัคเนย เปนผูบัญชาการทหารปนใหญ และพันตรีหลวงพิบูลสงครามเปน

รองผูบัญชาการทหารปนใหญ ใน Niyom  Rathamarit, Re-establishing Democracy: How Kriangsak and Prem 

Managed Political Parties (Nonthaburi: King Prajadhipok’s Institute, 2006), p. 9. 
56นิพัทธ สระฉันทพงษ (รวบรวม) รวมคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแตคณะแรกถึงคณะปจจุบัน (กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร 2544) หนา 1-15 
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20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 โดยคณะรัฐประหารท่ีมีนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนหัวหนา รวมดวยนายพัน

โท หลวงพิบูลสงคราม นายทหารบก และนายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย นายทหารเรือ เปนหัวหนาฝายคุมกําลังท่ี

สําคัญ หลังจากนั้น ผูนําคณะราษฎรไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเองโดยตรง57 เริ่มจากนายพันเอก  

พระยาพหลพลพยุหเสนา ดํารงตําแหนงนานราว 5 ป 6 เดือน (ชุดท่ี 1 วันท่ี 21 มิถุนายน– 16 ธันวาคม  

พ.ศ. 2476 ชุดท่ี 2 วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 – 22 กันยายน พ.ศ. 2477 ชุดท่ี 3 วันท่ี 22 กันยายน  

พ.ศ. 2477 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 ชุดท่ี 4 วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ชุดท่ี 5 

วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481)58นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีนานราว 5 ป 7 เดือน (ชุดท่ี 1 วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 ชุดท่ี 2  

วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487)59 

การสืบทอดอํานาจของคณะราษฎร อาจกลาวไดวาเปนท้ังเหตุผลเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของคณะ

ผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองเอง และเหตุผลเพ่ือการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคง ในอีก

ดานหนึ่งก็ดําเนินการลิดรอนผลประโยชนของขุนนางและเจานายเกา เพ่ือทําลายขีดความสามารถท่ีจะขัดขวางการ

ปกครองของคณะราษฎร ทําใหเกิดความขัดแยงและตอสูกันอยางรุนแรง เชน การปลดนายปรีดี พนมยงคและ

คณะออกจากคณะผูบริหารประเทศในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2476 กบฏบวรเดช ระหวางวันท่ี 11-21 ตุลาคม 

พ.ศ. 2476 ในท่ีสุดฝายขุนนางและเจานายเกาเพรี่ยงพล้ําและพายแพแกคณะราษฎร 

หลังจากกลุมอํานาจเกาถูกบั่นทอนใหออนกําลังลงและไมอยูในฐานะจะตอสูกับคณะราษฎรได ผูนําคน

สําคัญในคณะราษฎรท่ีเขามารับตําแหนงหัวหนารัฐบาลและมีฐานอํานาจทางการเมืองพอสมควรไดแก นายพันเอก

พระยาพหลพลพยุหเสนา นายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม และนายปรีดี พนมยงค  

 นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหนาคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนผูท่ี

มีอาวุโสมากท่ีสุดในคณะราษฎร และเปนผูท่ีสมาชิกทุกฝายยอมรับไดมากท่ีสุด เขาสูตําแหนงหัวหนารัฐบาลโดย

การรัฐประหารเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 รักษาอํานาจโดยการคุมกําลังในกองทัพ ในทางการเมืองกําหนด

57 นรนิติ เศรษฐบุตร เอกสารประกอบการบรรยายกลุมวิชาท่ี 5..การพัฒนาการเมืองไทย (กรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกลา 2552) 

หนา 63-64  
58เพ่ิงอาง หนา 16 - 46 
59เพ่ิงอาง หนา 47 - 66 
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รูปแบบการปกครองเปนระบบรัฐสภา มีสภาเดียว สมาชิก 2 ประเภท ครึ่งหนึ่งเขาสูตําแหนงโดยการเลือกตั้ง  

อีกครึ่งหนึ่งเขาสูตําแหนงโดยการแตงตั้ง ระหวางอยูในตําแหนง วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476- วันท่ี 16 ธันวาคม 

พ.ศ. 2481 มีเหตุการณสําคัญในทางการเมืองเกิดข้ึนคือ กบฏบวรเดช ระหวางวันท่ี 11-23 ตุลาคม พ.ศ. 2476  

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ 

รัชกาลท่ี 7 ทรงสละราชสมบัติในวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 60 พนจากตําแหนงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร  

ในวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2481 เนื่องจากรัฐบาลแพมติในสภาผูแทนราษฎรในญัตติเก่ียวกับการรางขอบังคับการ

ประชุมสภาฯ และการรางพระราชบัญญัติงบประมาณแผนดิน และไมยินดีรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลังการ

เลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 248161 

นายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (ตอมาใน พ.ศ. 2484 ไดเลื่อนยศเปนจอมพลของท้ัง 3 เหลาทัพ) สืบทอด

อํานาจของคณะราษฎร เขาสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไป ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2481 เนื่องจากพันเอกพระยาพหลฯไมยินดีรับตําหนง ขณะท่ีนายพันเอกหลวงพิบูลสงครามเปนสมาชิกคน

สําคัญของคณะราษฎรท่ีคุมกําลังกองทัพ มีบทบาทโดดเดนในการลมรฐับาลพระยามโนปกรณนิติธาดาในชวงกลาง

ป พ.ศ. 2476  และการบัญชาการกองกําลังปราบกบฏบวรเดชในชวงปลายป พ.ศ. 2476 ในระหวางท่ีดํารง

ตําแหนง วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481- 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 มีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนคือ  รัฐบาลจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ประกาศใชนโยบาย”รัฐนิยม” เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 วัตถุประสงคเพ่ือสรางชาติให

ทัดเทียมกับมหาอํานาจ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนใหทันสมัยและปลุกกระแสชาตินิยม เชน ใหเชื่อฟงผูนํา 

เลิกกินหมาก เลิกนุงโจงกระเบน ออกจากบานใหสวมหมวก ใหจุมพิศภรรยา ปรับปรุงภาษาเขียนใหงาย  

เกิดขอพิพาทอินโดจีนกับฝรั่งเศส (รัฐบาลไทยสงทหารเจาไปยึดดินแดนในลาวและเขมร ปลาย  

พ.ศ. 2483-ตน พ.ศ. 2484 ได หลวงพระบาง จําปาศักดิ์ เสียมราฐ พระตะบอง และพิบูลสงคราม) กองทัพญี่ปุน

บุกไทยท้ังทางบกและทางน้ํา ในวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยทางบกเขามาทางจังหวัดพระตะบอง ศรีโสภณ 

อรัญประเทศ นครนายก สระบุรี ลพบุรี สวนทางน้ําเขามาทางชายฝงทะเลหลายจุด เชน สมุทรปราการ 

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี สูรบกันอยู 2-3 วัน รัฐบาลไทยจึง

เจรจาสงบศึก อนุญาตใหญ่ีปุนเคลื่อนกําลังเขาสูพมา และลงนามเปนพันธมิตรรวมกับญ่ีปุน ประกาศสงครามกับ

60 นรนิติ เศรษฐบุตร เหตุบานการเมือง (กรุงเทพฯ ธรรมดาเพรส 2557) หนา 79-97 
61 นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดมาเปนนายก (กรุงเทพฯ สามลดา 2554) หนา  27-28 
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อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ไทยสงกําลังทหารไปรวมรบในเขตเชียงตุงของพมา 

และทางใตสงทหารไปรวมรบท่ีแหลมมลายู คือรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปลิส ซ่ึงเปนอาณานิคมของ

อังกฤษ62    

ในอีกดานหนึ่ง นายปรีดี พนมยงค สมาชิกคนสําคัญของคณะราษฎร และผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ไดจัดตั้งขบวนการใตดิน”เสรีไทย” เพ่ือตอตานญี่ปุน และประกาศเปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ จัดตั้ง

กองอาสาสมัครเสรีไทย ทํางานประสานกับหนวยขาวกรอง มีชื่อเรียกวาหนวย o.s.s. (Office of Strategic 

Services) โดยจัดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2485 กิจกรรมท่ีทํา ไดแก การสงยุทธภัณฑ สงขาวสาร สรางสนามบินลับ  

และใหความชวยเหลือเชลยศึก 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม พนจากตําแหนงเนื่องจากญ่ีปุนมีทาทีวาจะแพสงคราม หากปลอยใหจอมพล  

ป. พิบูลสงครามเปนหัวหนารัฐบาลตอไป ประเทศไทยอาจตกเปนประเทศแพสงครามดวย รัฐสภาจึงกดดันให 

จอมพล ป. พิบูลสงครามลาออกจากตําแหนง โดยสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภา

ผูแทนราษฎร 2 ฉบับ 2 วาระ ฉบับแรกเม่ือวันท่ี  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 รัฐบาลแพมติในเรื่องราง

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ พ.ศ. 2487 และฉบับท่ี 2 ในวันท่ี  

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 แพเสียงในสภาผูแทนราษฎรในเรื่องรางพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดสราง

พุทธบุรีมณฑล พ.ศ. 2487 ในท่ีสุด จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศลาออกจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 

พ.ศ. 248763  เปดทางใหกลุมของนายปรีดี พนมยงค ข้ึนสูอํานาจในเวลาตอมา   

ในยุคหลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีถึงวันท่ีมีการรัฐประหาร  

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โคนลมรัฐบาลพลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ นับเปนเวลา 3 ป 3 เดือนเศษ มีการ

จัดตั้งรัฐบาลรวม 8 ชุด เฉลี่ยรัฐบาลชุดหนึ่งอยูในตําแหนงประมาณ 5 เดือน เริ่มจากรัฐบาลนายควง อภัยวงศ  

เขารับตําแหนงในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 และอยูในตําแหนงจนกระท่ังถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  

รัฐบาลนายควง อภัยวงศ เปนรัฐบาลในชวงเปลี่ยนผานจากจอมพล ป. พิบูลสงครามไปสูกลุมเสรีไทย ซ่ึงนําโดย

นายปรีดี พนมยงค  เหตุท่ีนายควง อภัยวงศ ไดรับการสนับสนุนใหเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในชวงเวลา

62 พลับพลึง คงชนะ และประเสริฐ ทองประสม ประวัติศาสตรไทยยุคประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ เดอะมาสเตอรกรุปแมนเนจเมนท 

2545) หนา 34 
63ประเสริฐ ปทมะสุคนธ รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองป (2475-2517) (กรุงเทพฯ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 2526) หนา 436 
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ดังกลาว เนื่องจากกลุมนายปรีดี พนมยงค ยังคงสงวนทาทีในทางการเมือง ครั้นเม่ือญี่ปุนยอมแพสงคราม ในวันท่ี 

14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายควง อภัยวงศ จึงประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2488 เพ่ือเปดโอกาสให ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช อัครราชทูตไทยประจํากรุงวอรชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และ

หัวหนาเสรีไทยในอเมริกา ซ่ึงเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเจรจาสันติภาพกับฝายสัมพันธมิตร เขารับตําแหนง

นายกรัฐมนตรี แตในระหวางท่ี ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ยังเดินทางมาไมถึงประเทศไทย สภาผูแทนราษฎรจึงมี 

มติใหนายทวี บุณยเกตุ เปนนายกรัฐมนตรีไปพลางกอน  โดยนายทวี บุณยเกตุทําหนาท่ีรักษาการจากวันท่ี  

31 สิงหาคม – 17 กันยายน  พ.ศ. 2488 รวมเปนเวลา 18 วัน  

 รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช อยูในตําแหนงระหวางวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม  

พ.ศ. 2489 รวมเวลา ราว 4 เดือนครึ่ง ภารกิจสําคัญท่ีทําไดแก การเจรจากับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาใหประเทศ

ไทยไมตกเปนประเทศแพสงคราม และจัดการเลือกตั้งท่ัวไป ในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2489 ซ่ึงการเลือกตั้งครั้งนี้

เริ่มมีการรวมตัวกอตั้งกลุมหรือพรรคการเมือง และใชชื่อกลุมหรือพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการหาเสียง 

ภายหลังการเลือกตั้ง นายควง อภัยวงศ ไดรับการสนับสนุนของสภาผูแทนราษฎรใหเปนหัวหนาจัดตั้งรัฐบาลอีก

ครั้งหนึ่ง  

รัฐบาลนายควง อภัยวงศ (2) เขารับตําแหนงในวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2489 โดยมี ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช 

เปนรัฐมนตรีตางประเทศรวมรัฐบาล นายควง อภัยวงศ ลาออกจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 24 มีนาคมในปเดียวกัน 

เนื่องจากแพมติสภาผูแทนราษฎร เรื่องรางพระราชบัญญัติคุมครองคาใชจายของประชาชนในภาวะคับขัน หรือท่ี

เรียกกันโดยท่ัวไปในสมัยนั้นวา “ญัตติปกปายขาวเหนียว” การแพมติในสภาแกกลุมนายปรีดี พนมยงค ครั้งนี้  

ทําใหนายควง อภัยวงศ แตกคอกับนายปรีดี พนมยงค และเขารวมกับ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ในการจัดตั้งพรรค

ประชาธิปตยในเวลาตอมา เพ่ือสรางฐานทางการเมืองของตนเอง 

นายปรีดี พนมยงค หัวหนาขบวนการเสรีไทย เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม   

พ.ศ. 2489  ในระหวางอยูในตําแหนงไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 เม่ือวันท่ี 10 

พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีผลใหรัฐสภาไทยเปลี่ยนจากระบบสภาเดียว สมาชิก 2 ประเภท เปนระบบ 2 สภา คือ 

สภาผูแทนราษฎร และพฤฒิสภา มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภา จํานวน 80 คน โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนผูเลือกตั้ง ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489  ในดานตางประเทศ รัฐบาล

ไดเจรจาแกไขขอตกลงกับอังกฤษเรื่องการสงขาวโดยไมคิดมูลคา เปลี่ยนเปนการขายใหในราคาตันละ 12 ปอนด 



33 

14 ชิลลิง รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค ชุดแรก ลาออกจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหรัฐสภาได

แตงตั้งรัฐบาลชุดใหมข้ึนรับผิดชอบบริหารราชการตอไป 

ในวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2489  นายปรีดี พนมยงค ไดรับการโปรดเกลาฯแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แตยังไมทันไดแตงต้ังคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของรัฐสภาไดอันเชิญพระเจานองยา

เธอเจาฟาภูมิพลอดุลยเดช ข้ึนครองราชสมบัติสืบแทน และนายปรีดี พนมยงค นายกรัฐมนตรีไดลาออกในวันนั้น 

ตอมาในวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 รัฐสภาไดเลือกนายปรีดี พนมยงค ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

หนึ่ง ในระหวางอยูในตําแหนง รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค ไดจัดการเลือกตั้งเพ่ิมเติมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ใน 47 จังหวัด 82 เขต การเลือกตั้งเปนการหาเสียงในระบบพรรคการเมือง

อยางแทจริงเปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพรรคการเมืองท่ีสําคัญเขารวมแขงขันในการเลือกต้ัง  

เชน พรรคสหชีพ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปตย  การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค ไม

คอยราบรื่น ถูกกลาวหา ใสราย โจมตีอยูเนื่องๆ อีกท้ังรัฐบาลก็ไมสามารถใหความกระจางเก่ียวกับกรณีสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล จึงลาออกจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2489  

ตอมาในวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ผูนํารัฐสภาของสองสภาไดประชุมหารือกันและมีมติเลือก  

พลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ แกนนําขบวนการเสรีไทยและหัวหนาพรรคแนวรัฐธรรมนูญ ใหดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี และมีแกนนําขบวนการเสรีไทยคนอ่ืนๆเขารวมในคณะรัฐมนตรี ในระหวางการบริหารประเทศ 

มีเหตุการณสําคัญไดแก เรื่องคืนดินแดนในอินโดจีนใหแกฝรั่งเศส ฝายคาน นําโดยนายควง อภัยวงศ หัวหนาพรรค

ประชาธิปตย เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล เริ่มตั้งแตวันท่ี 19-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 นาน 7 วัน 7 คืน 

เก่ียวกับปญหาเรื่องการเงินการคลังของชาติ เงินเฟอ สินคาขาดตลาด การทุจริตคอรรัปชั่นของขาราชการและ

นักการเมือง รวมไปถึงเรื่องกรณีสวรรคต การเปดอภิปรายดังกลาว แมรัฐบาลจะผานความเห็นชอบจากสภา

ผูแทนราษฎร แตรัฐบาลก็ลาออกท้ังคณะ ในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 แต 2 วันตอมา สภาผูแทนราษฎร

ยังคงสนับสนุนให พลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ กลับเขามาดํารงหัวหนารัฐบาลอีก จนกระท่ัง พลโท ผิน  

ชุณหะวัณ อดีตแมทัพในสงครามมหาเอเชียบูรพาถูกปลดประจําการหลังสงครามโลกยุติ ทํารัฐประหาร เม่ือวันท่ี  
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8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ลมรัฐบาลพลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์64 กลาวไดวาการรัฐประหารครั้งนี้เปนการ

สิ้นสุดของยุคคณะราษฎร 

ยุคซอยราชคร ู(2490 – 2500) 

  หลังการรัฐประหารในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลโท ผิน ชุณหะวัณ ไดเชิญจอมพล  

ป. พิบูลสงคราม มาเปนหัวหนาคณะรัฐประหาร เนื่องจากเปนผูมีบารมีสูง ขณะเดียวกันไดเชิญ นายควง อภัยวงศ 

หัวหนาพรรคประชาธิปตย ซ่ึงเปนผูนําฝายคานในยุคของรัฐบาลพลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ ข้ึนดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีรักษาการชั่วคราว เพ่ือใหมหาอํานาจชาติตะวันตกยอมรับการยึดอํานาจท่ีไดกระทําลง  

ไป และใหรัฐบาลรักษาการของ นายควง อภัยวงศ จัดการเลือกตั้งท่ัวไป รวมท้ังจัดตั้งรัฐบาลข้ึนใหมดวยเสียง

สนับสนุนของสภาผูแทนราษฎรชุดใหม65 เม่ือจัดการเลือกตั้งเรียบรอยแลว คณะรัฐประหารก็สงนายทหารผูรวมกอ

การไปบังคับใหนายควง อภัยวงศ ลาออก และเชิญจอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ี 

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2491  

ในระหวางการอยูในอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งใหมมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองท่ี

สั่นคลอนอํานาจของรัฐบาล ไดแก การกอกบฏของกลุมนายปรีดี พนมยงค และทหารเรือ ท่ีเรียกวา “กบฏวัง

หลวง” เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2492  และ “กบฏแมนฮัตตัน” เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2494 จนเปน

เหตุใหมีการฆาตกรรมอดีต 4 รัฐมนตรี (นายทองอินทร ภูริพัฒน นายจําลอง ดาวเรือง ถวิล อุดล และนายทอง

เปลว ชลภูมิ) และนักการเมืองคนอ่ืนๆ66 ปลดนายทหารเรือจํานวนมาก และยายฐานทัพเรือและกองกําลังของ

กองทัพเรือออกนอกเขตธนบุรีและพระนคร เพ่ือตัดกําลังของกองทัพเรือในการคานอํานาจทางการเมืองของ

กองทัพบก หลังจากนั้นมีการรัฐประหารเงียบโดยพลเอกผิน ชุณหะวัณ เปนแกนนําในการยึดอํานาจ เม่ือ   

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เพ่ือยุติการเมืองในระบบพรรค หามทํากิจกรรมทางการเมือง ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2492 ซ่ึงใหอํานาจแกนักการเมือง แตจํากัดอํานาจทหารในการเขามาบริหารประเทศ  

และนํารัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2475 ท่ีมีโครงสรางการปกครองเปนระบบสภาเดียว มีสมาชิก 2 ประเภท  

64 เพ่ิงอาง  หนา 528 ,5545 
65การเลือกตั้งท่ัวไปหลังเหตุการณรฐัประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จัดใหมีข้ึนเมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2491  
66 นรนิติ เศรษฐบุตร เหตุบานการเมือง (กรุงเทพฯ ธรรมดาเพรส 2557) หนา 141-150 
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คือ เลือกตั้งครึ่งหนึ่ง แตงตั้งครึ่งหนึ่ง และไมปดก้ันทหารประจําการในการเขาบริหารประเทศ มาแกไขเพ่ิมเติมและ

บังคับใชใหม67  

 หลังการรัฐประหารเงียบ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ไดมีการ กวาดลางนักการเมืองฝาย 

ตรงขาม โดยเฉพาะกลุมของนายปรีดี พนมยงค ในทางการปกครองไดมีการนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ฉบับลงวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ท่ีกําหนดใหรัฐสภามีเพียงสภาเดียวกลับมาใชใหม68 แตสภาเดียวท่ีวานี้

ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท จํานวนเท ากัน ในวัน ท่ี  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494 มีการแต งตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 2 ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนนายทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน ข้ึนทําหนาท่ีสภา

ผูแทนราษฎรไปลางกอนในระหวางท่ียังไมมีสมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 1 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 

ประเภทท่ี 1 ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495 แตเปนการเลือกตั้งท่ีไมมีการแขงขันในระบบพรรค และเปนการ

เลือกตั้งเพียงครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังสภา รัฐบาลท่ีจัดตั้งข้ึนภายหลังการเลือกตั้งในวันท่ี 26 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2495 ยังคงนําโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตคณะรัฐมนตรีประกอบดวยผูนําเหลาทัพและขาราชการ

ระดับสูงท้ังหมด รวมท้ังแกนนําของซอยราชครู พลเอกผิน ชุณหะวัณ และลูกเขย คือ พลตํารวจโท เผา ศรียานนท 

พันตํารวจเอกละมาย อุทยานานนท และพันเอกประมาณ อดิเรกสาร69    

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม หลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เริ่มตกอยูใน

สภาพคลอนแคลนอยางมาก เนื่องจากแกนนํากลุมซอยราชครคูนสําคัญเริ่มเติบใหญ ขณะเดียวกันกลุมทหารบกท่ี

นําโดยพลโทสฤษดิ์ ธนะรัชต ก็เริ่มกลาแข็งข้ึนในหนาท่ีราชการ ตางฝายตางแขงท่ีจะเขามาแทนท่ีจอมพล ป.  

พิบูลสงคราม ซ่ึงฐานสนับสนุนทางการเมืองคอยๆลดนอยถอยลง ดังจะเห็นไดจากกรณีกบฏแมนฮัตตันท่ีจอมพล 

ป. พิุลสงคราม ถูกจี่ ตัวและนําไปคุมขังไวในเรือรบหลวงศรีอยุทธยา ในขณะท่ีกองกําลังของฝายรัฐบาล  

อันประกอบดวยกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองกําลังตํารวจ เขาจูโจมเรือรบหลวงศรีอยุธยาท่ีจอดอยูในแมน้ํา

เจาพระยา หนาวัดราชาธิวาส โดยการระดมยิงและท้ิงระเบิดเรือรบหลวงศรีอยุทธยาจนจมลง โดยมิไดคํานึงถึง

67 Niyom Rathamarit, Re-establishing Democracy: How Kriangsak and Prem Managed Political Parties 

(Nonthaburi: King Prajadhipok’s Institute, 2006), pp. 33-34. 
68 มีการแกไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 ท่ีนํากลับมาใชใหมใน พ.ศ. 2495   
69 ประเสริฐ ปทมะสุคนธ อางแลว หนา  729-730 
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ความปลอดภัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีถูกคุมขังอยูในเรือรบหลวงลําดังกลาว และตองฟนฝาสถานการณ

วายน้ําหนีออกมาเอง70  

เพ่ือสรางฐานทางการเมืองของตัวเอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงตองหันไปพ่ึงประชาชน โดยการเลน

การเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยและจัดตั้งพรรคการเมืองเปนเครื่องมือระดมพลังสนับสนุนจากมวลชน โดยตรา

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง และประกาศใช เม่ือวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2498 เปดใหมีการอภิปรายในท่ี

สาธารณะอยางท่ีมีการปฏิบัติกันท่ีไฮดปารคในประเทศอังกฤษ ในสวนของรัฐบาลไดมีการจัดตั้งพรรคเสรีมนังคศิลา 

โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาพรรค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารบก  

เปนรองหัวหนาพรรค พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจ เปนเลขาธิการพรรค สวนนักการเมืองกลุม

อ่ืนมีการจัดต้ังพรรคประชาธิปตย พรรคธรรมาธิปไตย พรรคเศรษฐกร พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคขบวนการ

ไฮดปารค และพรรคชาตินิยม71   

การเมืองไทยไดกาวมาถึงจุดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเม่ือมีการเลือกตั้งในวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ซ่ึงมีการแขงขัน

ทางการเมืองโดยมีพรรคเปนเครื่องมือในการหาเสียง และพรรคท่ีเปนคูแขงสําคัญของพรรครัฐบาล คือ  

พรรคประชาธิปตย ผลของการเลือกต้ังปรากฏวา พรรคเสรีมนังคศิลาของรัฐบาลเปนฝายชนะ สมาชิกพรรค 

เสรีมนังคศิลาไดรับเลือกตั้งเขาสูสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุด 86 คน จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 160 คน 

พรรคประชาธิปตยมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งมากเปนอันดับ 2 ได 30 คน และมีพรรคขนาดเล็กอีก 6 พรรค สมาชิก

ไดรับเลือกตั้งรวมกันได 25 คน และผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไมสังกัดพรรค จํานวน 8 คน (ดู ตาราง 2.1) 

ตาราง 2.1 แสดงผลการเลือกตั้ง ส.ส.เปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500  

ลําดับท่ี ช่ือพรรคการเมือง จํานวน/คน 

1 เสรีมนังคศิลา  86 

2 ประชาธิปตย  30 

3 เสรีประชาธิปไตย  11 

4 ธรรมาธิปตย    9 

5 เศรษฐกร    9 

70 พลับพลึง คงชนะ และประเสริฐ ทองประสม อางแลว หนา 46-47 
71 ประเสริฐ ปทมะสุคนธ อางแลว หนา  861 
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6 ชาตินิยม    3 

7 ขบวนการไฮดปารค    2 

8 อิสระ    2 

9 ไมสังกัดพรร    8 

รวม  160 

 แตถูกกลาวหาวาโกงการเลือกตั้ง โดยเฉพาะสนามการเลือกตั้งในจังหวัดพระนคร ซ่ึงมีจอมพล ป.  

พิบูลสงคราม นําทีมผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเสรีมนังคศิลาแขงกับทีมของพรรคประชาธิปตยซ่ึงนําโดยนายควง 

อภัยวงศ ผูสมัครพรรคเสรีมนังคศิลาไดรับเลือกตั้ง 7 คน สวนผูสมัครพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้ง 2 คน โดยมี

รายชื่อเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยดังนี้ 1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม (มนังคศิลา) 2 นายควง  

อภัยวงศ (ประชาธิปตย) 3. พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑยุทธกิจ (มนังคศิลา) 4. พลอากาศโท มุนีมหาสันทนะ

เวชยันตรังสฤษฎ (เสรีมนังคศิลา) 5. พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุทธยา (เสรีมนังคศิลา 6. นาวาโท  

พระประยุทธชลธี (ประชาธิปตย) 7. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ (เสรีมนังคศิลา) 8. พลเอก มังกร พรหมโยธี  

(เสรีมนังคศิลา) 9. พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (เสรีมนังคศิลา)72   

เหตุการณดังกลาวทําใหสื่อมวลชนและนิสิตนักศึกษาเดินขบวนประทวงการเลือกตั้งสกปรก จนรัฐบาล

ตองประกาศภาวะฉุกเฉินท่ัวประเทศ และแตงตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนผูบัญชาการฝายทหารทําหนาท่ี

ปองกันและปราบปรามการกอการราย73 แตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต กลับไมใชกําลังปราบปรามผูชุมนุมประทวง 

อีกท้ังเปดโอกาสใหผูชุมนุมทําการประทวงไดตามท่ีตองการ และกลาวใหทายผูชุมนุมวาเปนสิทธิ์อันชอบธรรมของ

ประชาชน กรณีดังกลาว ทําใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดคะแนนนิยม และกลายเปนขวัญใจของนิสิตนักศึกษา 

ทาทีของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําใหรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตกอยูในภาวะวิกฤต กองทัพไม

สนับสนุนรัฐบาล จอมพล ป. ตอบโตทาทีของจอมพลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต ดวยการออกคําสั่งไปถึงรัฐมนตรีทุกคนให

ถอนตัวจากการคา คือใหเลิกมีตําแหนงเปนประธานหรือกรรมการบริษัทการคาท้ังหลาย โดยหวังจะตัดกําลังทาง

การเงินของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซ่ึงมีตําแหนงอยูในบริษัทการคามากมาย แทนท่ีรัฐมนตรีสายจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต จะลาออกจากตําแหนงในบริษัท กลับยื่นใบลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี และตอมาเหตุการณความ

ขัดแยงบานปลายเปนการลาออกจากพรรคเสรีมังคศิลาดวย ในวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2500 คณะนายทหารสาย

72 นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดมาเปนนายก (อางแลว) หนา 57-58 
73 เพ่ิงอาง หนา 60-63 
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จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เรียกรองใหรัฐบาลลาออก ใหพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท ตนเหตุแหงความยุงยาก

ท้ังหลาย ลาออกจากทุกตําแหนง รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไมทําตามขอเรียกรอง ท้ังสองฝายคุมเชิงกัน  

ในท่ีสุด คืนวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เวลา 23.00 น กลุมสี่เสาเทเวศร นําโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการ

ยึดอํานาจ ลมรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม อันเปนการสิ้นสุดของยุคซอยราชครู และกาวเขาสูยุค 

สี่เสาเทเวศร 

 ในยุคท่ีกลุมซอยราชครู เรื่องอํานาจ ไดกอตั้งธุรกิจการคาหลายบริษัทหลายแขนง ไดแก บริษัททหาร

สามัคคี (2490) บริษัทศรีอยุทธยาประกันภัย (2493) บริษัทคาไมทหารสามัคคี (2494) บริษัทปานไทย (2495) 

บริษัทคาสัตวทหารสามัคคี (2496) บริษัทศรีอยุทธยาพาณิชย (2496) บริษัทคาสัตวเอ็กสปอรต (2497) บริษัท

สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ (2497) เปนตน74 

ยุคส่ีเสาเทเวศร (2500 – 2516) 

 เม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยึดอํานาจเปนผลสําเร็จ ไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2495 ใชบังคับตอไปภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 1) ให สมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท้ังประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 สิ้นสุดลง 2) ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 

ประเภทท่ี 1 ภายใน 90 วัน นับแตวันประกาศ 3) จะไดทรงแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 2 จากบุคคลท่ี

ทรงเห็นสมควร มีจํานวนไมเกิน 123 คน ในระหวางท่ีสมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 1 ยังมิไดเขาทําหนาท่ี ใหสภา

ผูแทนประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนประเภท 2 ไปพลางกอน 4) อันท่ีจะมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีเขาบริหาร

ราชการแผนดิน ใหเปนหนาท่ีของผูรักษาพระนครฝายทหารเปนผูลงนามสนองพระบรมราชโองการ 75 

ตอมามีพระบรมราชโองการแตงตั้งนายพจน สารสิน เลขาธิการองคการซีโต และอดีตเอกอัครราชทูตไทย

ประจํากรุงวอรชิงตัน เปนนายกรัฐมนตรีชั่วคราว เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2500 และจัดใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ผลการเลือกตั้งปรากฏวา พรรคสหภูมิ ท่ีมีนายสุกิจ 

นิมมานเหมินท เปนหัวหนาพรรค และสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งมากท่ีสุด 

จํานวน 44 คน รองลงไปคือ พรรคประชาธิปตย พรรคเศรษฐกร และอ่ืนๆ ดัง ตารางท่ี 2.2  

74อางใน นรนิติ เศรษฐบุตร กลุมราชครูในการเมืองไทย(กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2543) หนา 132 
75 นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดมาเปนนายก (กรุงเทพฯ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2554) หนา 136 
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ตาราง 2.2 แสดงผลการเลือกตั้ง ส.ส.เปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500  

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง จํานวน/คน 

1 สหภูมิ  44 

2 ประชาธิปตย  39 

3 เศรษฐกร    6 

4 เสรีประชาธิปไตย    5 

5 เสรีมนังคศิลา    4 

6 ชาตินิยม    1 

7 ขบวนการไฮดปารค    1 

8 อิสระ    1 

9 ไมสังกัดพรรค    59 

รวม   160 

 

เม่ือพรรคสหภูมิ ซ่ึงเปนพรรคท่ีสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไมไดเสียงขางมากในการเลือกตั้ง  

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จึงจัดตั้งพรรคชาติสังคม เพ่ือเปนแกนกลางรวบรวม ส.ส. จากพรรคตางๆและ ส.ส.อิสระ

เขามาสังกัดพรรคของรัฐบาล และมอบหมายใหพลโทถนอม กิตติขจร นายทหารผูใกลชิด เปนนายกรัฐมนตรี 

ตอจากนายพจน สารสิน ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2501 ท้ังนี้ เนื่องจากตัวเองปวยหนักตองเขารักษาตัวท่ี

สหรัฐอเมริกา  

ในระหวางท่ีพลโทถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก รัฐบาลตองเผชิญกับปญหาตางๆ

มากมาย เปนตนวาความไมมีเอกภาพภายในพรรครัฐบาล การปรับคณะรัฐมนตรีแทนท่ีจะชวยแกปญหาลดความ

ไมพอใจของ ส.ส. ท่ีเรียกรองขอตําแหนง กลับกลายเปนปญหาทําใหความไมพอใจของ ส.ส. เพ่ิมมากข้ึน  

การจัดสรรงบประมาณ รัฐบาลกับ ส.ส. มีความเห็นไมตรงกัน รัฐบาลตองการเพ่ิมงบประมาณดานการทหาร 

ในขณะท่ี ส.ส. ตองการใหเพ่ิมงบประมาณดานการศึกษา รัฐบาลตองการแกปญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลดวย

การข้ึนภาษี แต ส.ส. เห็นวาไมควรข้ึนภาษี เพราะประชาชนยากจน ไมมีกําลังทางเศรษฐกิจท่ีจะเสียภาษี  
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ความขัดแยงตางๆ มีผลตอภาพลักษณและเสียงสนับสนุนท่ีมีตอรัฐบาล รัฐบาลตกอยูในสภาพตกต่ํา แตกแยก  

และบริหารงานลําบาก เนื่องจาก ส.ส. หนวงเหนี่ยวการอนุมัติงบประมาณ76 

พลโทถนอม กิตติขจร และคณะทหารมีความเห็นวา บานเมืองถูกคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต ในขณะท่ี 

พรรคการเมืองหลายพรรคไดหลอกใชรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยดวยวิธีการอันเห็นแกตัว การใชอภิสิทธิ์

และเสรีภาพไปในทางท่ีผิดของพรรคการเมืองเหลานี้เปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาของประเทศ สรางความ

แตกแยกภายในชาติ และทําใหประชาชนเปนศัตรูซ่ึงกันและกัน จึงหารือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แลวทําการยึด

อํานาจ เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบสภาผูแทนราษฎร ประกาศใชกฎอัยการ

ศึกท่ัวประเทศ ยุบพรรคการเมือง และหามชุมนุมทางการเมืองเกินกวา 5 คน77  นอกเหนือจากเหตุผลขางตน 

คณะผูยึดอํานาจไดชี้แจงเหตุผลของการปฏิวัติวา เกิดจากการคุกคามของคอมมิวนิสตภายในประเทศท่ีมีมากข้ึน 

บอนทําลายรากฐานท่ีสําคัญของบานเมือง พยายามท่ีจะกําจัดราชบัลลังก ทําลายพุทธศาสนา และโคนสถาบัน

ตางๆทุกรูปแบบท่ีคนไทยยึดม่ัน78 

ตอมาไดมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2502 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 

พ.ศ. 2502 ซ่ึงมีท้ังหมด 20 มาตรา โดยมาตรา 6 กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญและเปน

รัฐสภาทําหนาท่ีนิติบัญญัติดวย คือเปนระบบสภาเดี่ยว และมาตรา 17 ใหอํานาจเผด็จการแกนายกรัฐมนตรีในการ

บริหารประเทศ โดยมีขอความดังนี้ 79  

มาตรา 17 ในระหวางท่ีใชธรรมนูญนี้ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการระงับหรือ

ปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักรหรือราชบัลลังก หรือการ

กระทําอันเปนการบอนทําลาย กอกวนหรือคุกคามความสงบท่ีเกิดข้ึนภายใน หรือมาจากภายนอก

ราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการ หรือกระทําการใดๆได และให

ถือวาคําสั่งหรือการกระทําเชนวานั้นเปนคําสั่งหรือการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย 

76 ทักษ เฉลิมเตียรณ การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ (กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร 2526) หนา176-183 
77เพ่ิงอาง หนา 197 และ Niyom Rathamarit, op.cit., pp. 42-50. 
78 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 4 วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501   
79 ราชกิจจานุเบกษา ดลมท่ี 76 ตอนท่ี 17 วันท่ี 28 มกราคม 2502 
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ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 มีประกาศแตงต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 240 คน ซ่ึงสวน

ใหญเปนนายทหารและตํารวจ อีกท้ังมีพระราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 250280 ในวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2502 หนังสือพิมพบางกอกโพสต 

รายงานความเห็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เก่ียวกับท่ีมาของความวุนวายทางการเมืองวา  

อยูท่ีการนําเอาระบบของตางประเทศมาใชโดยมิไดเตรียมการอยางรอบคอบ มิไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอม ลักษณะ

และอุปนิสัยของคนไทย เปนการดําเนินการตามบุญตามกรรม หากดูประวัติศาสตรชาติ จะพบวาประเทศไทย

ดําเนินไปดวยดีกวา เจริญกวา ภายใตผูนําคนเดียว แตท้ังนี้ ไมใชผูนําแบบทรราชย ตองเปนผูนําท่ีสามารถประสาน

สามัคคีในชาติไดทุกหมูเหลา81 

ในทางการเมือง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต บริหารประเทศแบบเฉียบขาด จับกุมนักการเมืองฝายคาน  

นักหนังสือพิมพ และนักศึกษาฝายซาย ปราบปรามอันธพาล รวมมือกับสหรัฐอเมริกาสกัดก้ันการแทรกซึมของพวก

คอมมิวนิสต ท้ังนี้ เนื่องจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มองวาสังคมไทยขณะนั้นแตกแยกเปนผักฝายอยางรุนแรง 

ฝกฝายตางๆมุงรายตอกัน ตองการประหัตประหารกัน รัฐบาลทํางานไมได รัฐบาลใหมตองการขจัดกวาดลาง

พฤติการณอันเปนเหตุแหงการแตกราวดังกลาว และเพ่ือสรางความสามัคคีภายในชาติใหสําเร็จ82 

ในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใชคําแนะนําของสหรัฐอเมริกาและรายงานของ

ธนาคารโลกเปนแนวทาง มีการจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2502 เพ่ือใหทําหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติไดยกรางแผนโดยอาศัยรายงานการวิจัยของธนาคารโลกและราง

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนฉบับใหมเพ่ือใชแทนกฎหมายเดิม แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี1  

พ.ศ. 2504-2509 แผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวเนนโดยสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน รัฐบาลเลิกขยายกิจการ

รัฐวิสาหกิจ ตรงกันขาม ขายรัฐวิสาหกิจบางแหงใหเอกชน เชน โรงงานเหลา และจัดสรางสิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกการประกอบการอุตสาหกรรม การสรางเข่ือนผลิตกระแสไฟฟา สรางถนน ผลิตน้ําประปา83  

80 ประเสริฐ ปทมะสุคนธ อางแลว หนา 926-932 
81ทักษ เฉลิมเตยีรณ อางแลว  หนา 204   
82 เพ่ิงอาง  หนา 205 
83 พัชรี ธนะมัย “การเมืองของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย..กรณีศึกษาพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน ป พ.ศ. 2497, 

2503 และ 2505” ใน นครินทร เมฆไตรรัตน (บรรณาธิการ) รัฐศาสตร-การเมือง รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร 2526-2542 

(กรุงเทพฯ วิภาษา 2543) หนา 131 
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ในทางสังคม มีการเรงรัดปรับปรุงการประกอบอาชีพ เชน เปดตลาดนัดสนามหลวง ยกเลิกอาชีพสามลอ

ในกรุงเทพฯ ใหคนถีบสามลอกลับไปประกอบอาชีพในชนบท ยกเลิกการสูบฝนท่ัวประเทศ ปราบปรามโจรผูราย 

ลงโทษผูกระทําความผิดอยางรุนแรงในคดีท่ีเก่ียวกับฆาและขมขืนกระทําชําเรา วางเพลิง คายาเสพติด และการ

กระทําอันเปนคอมมิวนิสต ดวยมาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2502  

ใหประหารชีวิต โดยไมตองผานกระบวนการยุติธรรม84   

 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ถึงแกอสัญกรรม เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ในขณะท่ียังคงอยูในตําแหนง

นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง พลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 9 ธันวาคม  

พ.ศ. 2506 

ในสมัยจอมพลถถนอม กิตติขจร มีเหตุการณท่ีนาสนใจคือเกิดเรื่องอ้ือฉาวใน พ.ศ. 2507 เก่ียวกับ

ทรัพยสินของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ท่ีบุตรผูเปนทายาทอางวามีมากถึง 2,874,009,794 บาทท่ีเปนมูลคา 

นับไดเปนตัวเงิน กับทรัพยสินอ่ืนๆอีกมากมายท่ีไมสามารถประเมินคาได เรื่องนี้เปนท่ีสนใจของประชาชนมาก  

และอาจสงผลเสียหายตอรัฐบาลถาไมจัดการเรื่องนี้โดยไว จอมพลถนอม กิตติขจร จึงจําเปนตองใชมาตรา 17  

ของธรรมนูญการปกครอง ยึดทรัพยของจอมพลสฤษดิ์ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอบขายการทุจริต 

ของจอมพลสฤษดิ์ ในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดดังกลาวพบวา จอมพลสฤษดิ์ ไดใชเงินแผนดินเพ่ือการ

เลี้ยงดูนางบําเรอจํานวนหลายสิบคน นํางบประมาณแผนดินไปลงทุนในธุรกิจสวนตัวมาถึง 45 แหง และมีท่ีดิน

มากกวา 20,000 ไร85 

ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม รัฐบาลถูกกดดันจากสื่อมวลชน นักวิชาการในประเทศ และสหรัฐอเมริกาให

เรงรัดการรางรัฐธรรมนูญและจัดการปกครองรูปแบบประชาธิปไตย ในท่ีสุด รัฐบาลจําเปนตองยอมใหมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ ในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 251186 หลังจากใชเวลายกรางนานกวา 9 ป87  

84 พลับพลึง คงชนะ และประเสริฐ ทองประสม อางแลว หนา 51-52 
85 ทักษ เฉลิมเตียรณ อางแลว หนา 446-448 
86 ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอนพิเศษ วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 25011 
87 สภารางรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2502 เปดประชุมครั้งแรกวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2502 
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 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 กําหนดใหฝายนิติบัญญัติประกอบดวย 2 สภา  

คือเปนระบบสภาคู ไดแก วุฒิสภา และสภาผูแทน88 วุฒิสภามีสมาชิกจํานวน 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด

ของสภาผูแทน เขาสูตําแหนงโดยการแตงตั้ง และจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการตางๆอันจะยัง

ประโยชนใหเกิดแกการปกครองแผนดิน มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณ89   

สภาผูแทนประกอบดวยสมาชิกท่ีประชาชนเลือกตั้ง มีจํานวนเทาใดใหถือเกณฑจํานวนประชาชนหรือ

ราษฎรในแตละจังหวัด ตามเหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนป ท่ี มีการเลือกต้ัง  

150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทน 1 คน จังหวัดใดมีราษฎรไมถึง 150,000 คน ใหมีการเลือกตั้งในจังหวัดนั้นได  

1 คน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ก็ใหมีการเลือกตั้งผูแทนในจังหวัดนั้นเพ่ิมข้ึนอีก 1 คนตอจํานวน

ราษฎรทุกๆ 150,000 คน เศษของ 150,000 ถึง 75,000 คนหรือกวานั้น ใหนับเปน 150,000 90 

สวนบุคคลท่ีจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไดตอง 1) มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย... 2) มีอายุไมต่ํากวา 30 ป

บริบูรณในวันเลือกตั้ง  3) มีมาตรฐานการศึกษาตามท่ีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนกําหนด และ 

4) มีคุณสมบัติอ่ืนหากกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนกําหนด91  

ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไป การเลือกตั้ง

ครั้งนี้ สมาชิกพรรคสหประชาไทย ท่ีมีจอมพลถนอม กิตติขจร เปนหัวหนาพรรค ไดรับเลือกต้ังมากท่ีสุด จํานวน 

76 คน พรรคประชาธิปตย สมาชิกไดรับเลือกตั้งมากเปนอันดับ 2 จํานวน 57 คน มีสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน และ

ผูสมัครท่ีไมสังกัดพรรคไดรับเลือกตั้งดังนี้ (ดูตารางท่ี 2.3) 

ตารางท่ี 2.3 แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง จํ าน วน  ส .ส ./

คน 

1 สหประชาไทย    76 

2 ประชาธิปตย    57 

88 มาตรา 71 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 
89 มาตรา 78 
90 มาตรา 82 และ มาตรา 83 
91 มาตรา 88 
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3 แนวประชาธิปไตย      7 

4 แนวรวมเศรษฐกร     4 

5 ประชาชน     2 

6 เสรีประชาธิปไตย     1 

7 สัมมาอาชีพชวยชาวนา     1 

8 ไมสังกัดพรรคการเมือง   71 

รวม  219 

  

 หลังการเลือกตั้ง จอมพลถนอม กิตติขจร ซ่ึงมิไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ไดรับความไววางใจจากสภา

ผูแทนราษฎรใหทําหนาท่ีนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาลตอไป ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 

มีลักษณะเดน คือ 1) กําหนดใหประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา สวนประธานสภาผูแทนเปนรองประธาน

รัฐสภา92 หมายความวาผูท่ีมาจากการแตงตั้งมีสถานะสูงกวาผูท่ีมาจากการเลือกตั้ง  2) กําหนดใหประธานรัฐสภา

เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี93 แสดงวาประธานวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอชื่อ

บุคคลเพ่ือนําข้ึนทูลเกลาใหทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 3) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีจะเปน ส.ส. หรือ ส.ว. 

ในเวลาเดียวกันไมได94 กลาวคือเปนการจัดโครงสรางการปกครองแบบแบงแยกอํานาจ แบงแยกตัวคนท่ีทําหนาท่ี

ฝายบริหาร และตัวคนท่ีจะทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติออกจากกัน ไมใหทําหลายหนาท่ีซํ้าซอนกัน แตระบบอยางนี้ 

เม่ือนํามาใชในประเทศไทยก็เกิดปญหาติดขัด เพราะฝายบริหารไมเขาใจ ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกตั้งวาตองดุแล

ทุกขสุขของประชาชนอยางใกลชิด ตองใหความหวังใหสัญญากับชาวบานตางๆนานา จึงตองเรียกรองขอตําแหนง 

ขอผลประโยชนและการจัดสรรงบประมาณแผนดินลงพ้ืนท่ี รัฐบาลถูกกดดันมากเขาๆ จากปหนึ่งสูอีกปหนึ่ง  

ทนไมได ในท่ีสุดตองประกาศยึดอํานาจการปกครองอีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ยกเลิก

รัฐธรรมนูญ ยุบสภาผูแทนราษฎร ยุบวุฒิสภา ยุบพรรคการเมือง และหามการชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน  

 เม่ือจอมพลถนอม ยึดอํานาจการปกครองแลวก็ดําเนินการปกครองโดยคณะปฏิวัติ ไมมีแมแตสภานิติ

บัญญัติท่ีมาจากการแตงตั้ง ไมเปดชองใหประชาชนมีสวนรวม ไมมีนักการเมืองและพรรคการเมืองมาขัดขวาง

92 มาตรา 72 
93 มาตรา 137 วรรค 2 
94 มาตรา139 
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รบกวนใหเกิดความวุนวายใจ การปกครองถาตองมีกฎหมายใหมออกมาบังคับใช ก็ดําเนินการโดยออกเปนประกาศ

คณะปฏิวัติหรือคําสั่งหัวหนาคณะปฏิวัติ การปกครองในรูปแบบดังกลาวดําเนินอยูนานกวา 1 ป จึงไดมีการ

ประกาศใชธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร ในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 251595 ซ่ึงเปนกติกาการปกครอง

แบบเผด็จการแบบเดียวกับท่ีเคยปฏิบัติมาในยุค 2500 กลาวคือเปนการปกครองในรูปแบบสภาเดียวมีจํานวน

สมาชิก 299 คน มีท่ีมาจากการแตงตั้ง อยูในตําแหนงวาระละ 3 ป96  

ปรากฏวาในครั้งนี้ หลังจากใชบังคับธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2515 ไปไดระยะหนึ่งก็เกิดเหตุการณท่ี

รัฐบาลทหารอาจไมไดใหความสําคัญมากนัก คือขบวนการในรั่วมหาวิทยาลัย ท่ีมีการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษา

หลายมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย มีการเคลื่อนไหวเรียกรองความเปนธรรมในเรื่อง

ตางๆ เชน ตอตานการข้ึนคารถโดยสาร ตอตานสินคาญี่ปุน ตอตานการทุจริตของผูบริหารในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ตอตานการลบชื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ขบวนการเหลานี้ขยายขอบเขตการเรียกรอง

ไปสูประเด็นทางการเมือง เรียกรองรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเม่ือรัฐบาลทหารไม

ตอบสนอง ตอบโตดวยการจับกุมคุมขัง จึงเกิดการปะทะกันระหวางผูชุมนุมเรียกรองกับทหารตํารวจ เม่ือมีคน

บาดเจ็บลมตายจํานวนมาก บานเมืองเกิดจลาจล รัฐบาลควบคุมสถานการณไมได ทําใหรัฐบาลเสียความชอบธรรม 

ตองลาออก และลี้ภัยไปอยูตางประเทศ อันเปนฉากสุดทายของจอมพลถนอมและพวก ซ่ึงผูกขาดอํานาจใน

ลักษณะเบ็ดเสร็จแบบฟาสซิสตมานานกวา 10 ป97   

ยุคลูกผสมหลายกลุม (2516 – 2535) 

 ในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เวลา 19.40 น. ทามกลางสถานการณท่ีเลวราย มีการปะทะกันถึงข้ัน

จลาจล มีคนไทยตองเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก สถานีวิทยุและโทรทัศนไดถายทอดกระแสพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีความดังนี้ 

วันนี้ เปนวันมหาวิปโยค ท่ีนาเศราสลดใจอยางยิ่ งในประวัติศาสตรชาติ ไทย ตลอดระยะเวลา  

6-7 วันท่ีผานมาไดมีการเรียกรองและเจรจากันจนกระท่ังนักศึกษาและรัฐบาลทําขอตกลงกันได แตแลวก็มีการ

ขวางระเบิดขวด และยิแก็สน้ําตาข้ึน ทําใหเกิดปะทะกัน และมีคนไดรับบาดเจ็บหลายคน ความรุนแรงไดทวีข้ึนท้ัง

95 ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนท่ี 192 วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
96 มาตรา 6 ของธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 
97 นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดมาเปนนายก (อางแลว) หนา 175-179  
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พระนคร ถึงข้ันจลาจล และยังไมสิ้นสุด มีคนไทยดวยกันตองเสียชีวิตนับรอย ขอใหทุกฝายทุกคนจงระงับเหตุแหง

ความรุนแรงดวยการตั้งสติยับยั้ง เพ่ือใหบานเมืองคืนสูสภาพปกติเร็วท่ีสุด อนึ่งเพ่ือขจัเหตุรายนั้น จอมพลถนอม

กิตติขจร ไดขอลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเม่ือคํ่าวันนี้ ขาพเจาจึงขอแตงตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปน

นายกรัฐมนตรี ขอใหทุกฝายรวมกันสนับสนุน เพ่ือใหคณะรัฐบาลใหมสามารถบริหารแผนดินโดยมีประสิทธิภาพ

เต็มเปยม และแกไขสถานการณใหคืนสูสภาพเรียบรอยไดโดยเร็ว ยังความสงบสุข ความเจริญรุงเรือง ใหบังเกิดแก

ประเทศ และประชาชนชาวไทยโดยท่ัวกัน98 

 หลังเหตุการณความรุนแรง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประกาศแตงตั้งคณะรัฐมนตรี

ในวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แตงตั้งใหพลเอก กฤษณ สีวะรา ผูบัญชาการทหารบก เปนผูอํานวยการรักษาความ

สงบแหงชาติ แตงตั้ง นายปวย อ๊ึงภากรณ อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจ  

งานแรกท่ีรัฐบาลสัญญาทําคือการเรงยกรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จโดยเร็ว รัฐบาลสัญญา ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญข้ึน 18 คน มีนายประกอบ หุตสิงห ผูพิพากษาศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ และ

มีนักวิชาการทางรัฐศาสตรชื่อดัง นายปราโมทย นาครทรรพ และนายชัยอนันต สมุทวนิช รวมเปนกรรมการยกราง  

ในอีกดานหนึ่ง ทําการดูแลบานเมืองท่ีประชาชนทุกหมูเหลา ท้ังนักศึกษา ชาวไรชาวนา และกรรมกร 

กําลังต่ืนตัวในเรื่องประชาธิปไตย เรียกรองเสรีภาพ  และความเปนธรรมกันอยางกวางขวาง  นับเปนยุคสมัยท่ีมี

การรวมตัวรวมกลุมจัดตั้งเปนชมรม เปนสมาพันธ มีการเคลื่อนไหวชุมนุมประทวง เรียกรองของภาคประชาชน 

มากท่ีสุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตรการเมืองไทย  

ในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516 อันเปนวันรัฐธรรมนูญ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง

สมัชชาแหงชาติข้ึนจํานวน 2,347 คน จากนั้นไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแหงชาติเดิม ซ่ึงถือเปนมรดก

ตกคางของระบอบเผด็จการ ในวันท่ี 16 ธันวาคม และตอมาในวันท่ี 23 ธันวาคม รัฐบาลไดนํารายชื่อบุคคลท่ี

98 อางใน วิมลพรรณ ปตธวัชชัย  สญัญษ ธรรมศักดิ์ คนของแผผนดิน (กรุงเทพฯ กองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ 2546)                     

หนา 215-216 
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สมาชิกสมัชชาแหงชาติเลือกกันเองใหเหลือเพียง 299 คน ข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรงโปรดเกลาฯแตงต้ังเปน

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดใหม99  

ภายใตรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานศาลฏีกา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทํา

หนาท่ีเปนคนกลางท่ีจะสรางความปรองดองภายในชาติและประชาธิปไตยใหเจริญงอกงาม มีความยากลําบากใน

การทําหนาท่ีใหลุลวงไมนอย สังคมมีความขัดแยงสูง รัฐบาลมีความขัดแยงกับสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยรัฐบาล

ถูกกลาวหาวาออนแอยอมตามนักศึกษามากเกินไป ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลก็รูสึกบกพรองท่ีไมสามารถรักษาคําม่ัน

สัญญาท่ีวาจะจัดใหมีการเลือกต้ังใหมภายใน 6 เดือน จึงขอลาออกจากตําแหนง ดังปรากฏตามหนังสือขอลาออก

จากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนายสัญญา ธรรมศักด์ิ ท่ี มีไปถึงประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติลงวันท่ี  

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ดังนี้100 

1. รัฐบาลนี้ตั้งมาในระยะคับขันของบานเมือง เพ่ือระงับและผอนคลายการประจันหนากันระหวางสอง

ฝายถึงเลือดถึงเนื้อ  จึงถือนโยบายรักษาความสงบประนีประนอมผอนปรนเขาหากัน ในการแกไขปญหาตางๆ

ภายในใหคืนเขาสูความสงบสุขโดยเร็ว นโยบายดังกลาวนี้ไดผลดีมาระยะหนึ่ง แตตอมาภายหลังรัฐบาลโดยเฉพาะ

นายกรัฐมนตรีถูกเพงเล็งและตําหนิวาออนแอ และเอาใจยินยอมตามคําเรียกรองของนิสิตนักศึกษาและกลุมตางๆ

มากเกินไป 

2. นายกรัฐมนตรีไดสัญญากับประชาชนไววา จะเรงรางรัฐธรรมนูญใหออกใชโดยเร็วและคาดคิดวาอยาง

ชาไมควรเกิน 6 เดือน  แลวรัฐบาลก็ไดจัดรางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จเรียบรอยภายใน 3 เดือน แตขณะนี้ถึง 7 เดือน

เศษแลว รัฐธรรมนูญก็ยังอยูในสภานิติบัญญัติแหงชาติ กวาจะเสร็จก็คงจะเปนเวลาอีกนาน ขณะนี้ก็ไดมีประชาชน

และหนังสือพิมพเรงเรามาแลววา สัญญาจะใหมีการเลือกตั้งใน 6 เดือน ทําไมไมเปนไปตามสัญญา 

3. รัฐบาลนี้ไดพยายามปฏิบัติหนาท่ีมาโดยเต็มกําลังความสามารถ พยายามแกไขปญหาตางๆมาโดยลําพัง 

แมมิใชปญหาท่ีเกิดข้ึนจากภายในประเทศเราเอง  แตเปนปญหาของโลกตนเหตุมาจากภายนอก แมกระนั้นการ

ปฏิบัติงานโดยท่ัวๆไป ก็ไมเปนท่ีพอใจของของประชาชนหลายกลุมหลายเหลา ประกอบท้ังมีการเรียกรองกันท่ัวไป 

ใหมีการปรับปรุงตัวรัฐมนตรี ซ่ึงมีรัฐมนตรีบางทานยื่นใบลาออก อีกท้ังการบีบบังคับในการบริหารราชการแผนดิน 

ไดมีมาจากกลุมตางๆ อยูเปนระยะๆ แมจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

99 เพ่ิงอาง หนา 227-229 
100 เพ่ิงอาง หนา 240-242 
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แรงกดดันของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยการยื่นใบลาออกดังกลาว ทําใหสภานิติบัญญัติไม

เพียงตองมีมติเลือกนายสัญญา ธรรมศักดิ์กลับเขาไปดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีก แตจะตองเรงพิจารณา 

รางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จโดยไว เพราะความรับผิดชอบท้ังหลายท้ังปวงในข้ันตอนตอไปเปนของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ จะชักชาหวงตําแหนงหวงอํานาจอยูมิไดอีกตอไป ในท่ีสุดสภานิติบัญญัติแหงชาติตองยอมใหรัฐธรรมนูญ

ผานสภาออกมา และประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2517  

การท่ีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไมคิดท่ีจะสรางฐานอํานาจในการเขามาเลนการเมืองในอนาคต และกลุม

อํานาจเกาถูกสั่นคลอนไมสามารถผูกขาดอํานาจไดดังแตกอน  ทําใหระบบการเมืองท่ีเคยปดสนิทสําหรับกลุม

การเมืองนอกระบบราชการไดเปดกวางใหกลุมพลังทางสังคมตางๆ ไดแก  กลุมทุน  กลุมทหาร กลุมขาราชการ 

กลุมนักวิชาการ กลุมสังคมนิยม กลุมแรงงาน เขามาแขงขันทางการเมืองโดยการรวมกลุมจัดตั้งเปนพรรคการเมือง

ตามกติกาแบบประชาธิปไตยท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 จํานวนมากถึง  

50 กวาพรรค101  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517102 กําหนดใหจัดโครงสรางการปกครองตามระบบ

รัฐสภา โดยรัฐสภาประกอบดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร กับวุฒิสภา103 ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน

ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา104 หลักการขอนี้กลับกันกับรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ 

ท่ีกําหนดใหประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนรองประธานรฐัสภา   

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังกําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองเปน ส.ส. และรัฐมนตรีอีกไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนรัฐมนตรีท้ังหมด จะตองเปน ส.ว. หรือ ส.ส. และใหประธานรัฐสภา อันไดแกประธานสภา

ผูแทนราษฎร  เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี105 ซ่ึงหมายความวา ฝายวุฒิสภาท่ี

เขาสูตําแหนงโดยการแตงตั้ง ไมอาจใชอภิสิทธิ์แตงตั้งนายกรัฐมนตรีโดยไมผานความเห็นชอบของประมุขของสภา

ผูแทนราษฎร   

101Niyom Rathamarit op.cit., pp. 65-73. 
102 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี 91 ตอนท่ี 169 วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 
103 มาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 
104 มาตรา 96 
105 มาตรา 177 
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สภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวา 240 คน แตไมเกิน 300 คน เขาสูตําแหนงโดยการเลือกตั้ง

ของประชาชนตามระบบเสียงขางมากธรรมดาคือ ผูสมัครคนใดไดเสียมากกวาผูสมัครอ่ืน คนนั้นก็ไดรับเลือกตั้ง 

ท้ังนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละจังหวัดจะพึงมีเทาใด ใหคํานวนโดยถือเกณฑจํานวนประชากรของแตละ

จังหวัดตามท่ีกฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกําหนด แตอยางนอย 1 จังหวัดจะตองมี ส.ส. 1 คน 

จังหวัดใดมี ส.ส. ไมเกิน 3 คน ไมตองแบงเขตเลือกตั้ง จังหวัดใดมี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดเปนเขต

เลือกตั้ง เขตละไมเกิน 3 คน ในกรณีจะแบงเขตเลือกตั้งใหมีเขตละ 3 คนทุกเขตไมได ใหแบงเปนเขตละ 3 คนกอน 

สวนเขตท่ีเหลือตองไมนอยกวาเขตละ 2 คน106 สวนอายุของสภาผูแทนราษฎร มีวาระคราวละ 4 ป107 สภา

ผูแทนราษฎรเปนสภาหลักในการใชอํานาจรัฐเลือก ควบคุม และถอดถอนฝายบริหาร โดยอํานาจในการยื่นญัตติ

เพ่ือขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเปนอํานาจเฉพาะของสภาผูแทนราษฎร108 

สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน 100 คน เขาสูตําแหนง พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความรูความชํานาญทางวิชาการหรือกิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการปกครองแผนดิน... มีอายุไมต่ํา

กวา 35 ปบริบูรณ และเปนบุคคลท่ีไมมีลักษณะตองหาม...โดยใหประธานองคมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแตงตั้งวุฒิสมาชิก109 มีวาระการอยูในตําแหนงคราวละ 6 ป แตวาระเริ่มแรกของสภาเม่ือครบกําหนด 3 ป 

ใหสมาชิกวุฒิสภาจับสลากออกจากตําแหนงเปนจํานวนก่ึงหนึ่ง (50 คน) เพ่ือใหการทําหนาท่ีของวุฒิสภามีความ

ตอเนื่อง ไมเขาออกพรอมกันท้ังสภา ยังมีคนเการูงานครึ่งหนึ่ง110 หนาท่ีหลักของวุฒิสภาในบรรยากาศทาง

การเมืองท่ีเปนประชิปไตยคือการทําหนาท่ีในฐานะฝายกลั่นกรองกฎหมายเปนสําคัญ  

รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยกระทรวงมหาดไทยไดจัดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 เปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยพรรคการเมืองตางๆมีสมาชิก

ไดรับเลือกตั้งเขาสูสภาผูแทนราษฎรดังนี้ (ดูตารางท่ี  2.4) 

106 มาตรา 111 และมาตรา 112 
107 มาตรา 120 
108 มาตรา 159 
109 มาตรา 107  ในเวลาตอมา มาตราน้ีมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2518 โดยตัดขอความ 

“พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้ง...” เปน “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง...” และแกไขใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแตงตั้งวุฒิสมาชิก ราชกิจจานุเบกษา เลม92 ตอนท่ี 14 วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2518 
110 มาตรา 108 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงจํานวน ส.ส. ของแตละพรรค ในการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2518 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง จํ าน วน  ส .ส ./

คน 

1 ประชาธิปตย   72 

2 ธรรมสังคม  45 

3 ชาติไทย  28  

4 เกษตรสังคม  19 

5 กิจสังคม  18 

6 สังคมชาตินิยม  16 

7 สังคมนิยมแหงประเทศไทย  15 

8 พลังใหม  12 

9 แนวรวมสังคมนิยม  10 

10 สันติชน   8 

11 ประชาธรรม   6 

12 ไท   4 

13 ฟนฟูชาติไทย   3 

14 อธิปตย   2 

15 พลังประชาชน   2 

16 แผนดินไทย   2 

17 ประชาธิปไตย   2 

18 เศรษฐกร   1 

19 เสรีชน   1 

20 พัฒนาจังหวัด   1 

21 แรงงาน   1 

22 เกษตรกร   1 

รวม  269 
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 ในการเลือกตั้งดังกลาว มีพรรคการเมืองสงสมาชิกเขารวมแขงขันมากถึง 42 พรรค บรรยากาศของการ

เลือกตั้งมีภาพของการแบงข้ัวเปนซาย-ขวาคอนขางแรง มีพรรคการเมืองท้ังฝายซายฝายขวาสงสมาชิกพรรคลง

สมัครกันคับค่ัง สวนหนึ่งเพราะสนามการแขงขันเปดกวาง พรรคทหารท่ีเคยผูกขาดรัฐบาลถูกโคนลมไป และมี

ภาพลักษณไมดีในสายตาของประชาชนคนรุนใหม ในการแขงขันเลือกต้ังครั้งนี้มีพรรคการเมืองสงสมาชิกพรรคลง

แขงขันมากถึง 42 พรรค พรรคท่ีมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเขาสูสภาผูแทนราษฎรมีมากถึง 22 พรรค โดยพรรค

ประชาธิปตย ซ่ึงประกาศตัวเปนพรรคสังคมนิยมออนๆ มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกต้ังมากท่ีสุดจํานวน 72 คน  

จากจํานวน ส.ส. ท้ังสภา 269 คน 

พรรคประชาธิปตย ไดรับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนผูจัดตั้งรัฐบาลในวันท่ี  

13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 หลังจากนั้น ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดดําเนินการจัดตั้ง

รัฐบาล รัฐบาลท่ีจัดตั้งข้ึนเปนรัฐบาลผสมเสียงขางนอยโดยรวมกับพรรคเกษตรสังคม (19 คน) รวมกับ 

พรรคประชาธิปตยเอง 72 คน เทากับ 91 คน ผลปรากฏวา ในวันแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี  

6 มีนาคม พ.ศ. 2518 ไมผานความเห็นชอบขอบของสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา 184 แหงรัฐะรรมนูญ  

ซ่ึงกําหนดใหคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎร ตองไดมติไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรไมต่ํากวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม คณะรัฐมนตรีของ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไดรับเสียงเห็นดวย 111 เสียง  

ไมเห็นดวย 152 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง บัตรเสีย 1 เสียง111 จึงมีผลทําใหรัฐบาลสิ้นสุดลง 

ผลการเลือกต้ังท่ีไมมีพรรคการเมืองใดไดเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร ทําใหไมสามารถจัดต้ังรัฐบาล

โดยพรรคการเมืองพรรคเดียวหรือ 2-3 พรรคผสมกัน การจัดตั้งรัฐบาลตองอาศัยความรวมมือของหลายพรรค

การเมือง เม่ือพรรคประชาธิปตยไมประสบความสําเร็จในการจัดตั้งรัฐบาล สภาผูแทนราษฎรจึงมีมติใหหัวหนา

พรรคกิจสังคม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เจาของหนังสือพิมพสยามรัฐท่ีทรงอิทธิพลในเวลานั้น และมี ส.ส. ในสังกัด 

18 คน รวมท้ัง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เองดวย สวนพรรคธรรมสังคมมี ส.ส. ในสภามากเปนอันดับ 2 แตหัวหนาพรรค

ไมไดรับเลือกเปน สส ทําใหขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี สวน ส.ส. ลูกพรรค และผูนํา

พรรคการเมืองอ่ืน ไมมีบารมีมากพอท่ีจะเปนผูนํารัฐบาลได ดังนั้น  ส.ส. ฝายขวา จากพรรคใหญพรรคเล็กจึง

รวมกันสนับสนุนให ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนผูจัดต้ังรัฐบาล  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ รวบรวมบรรดาพรรคเล็กพรรค

นอยจัดตั้งเปนรัฐบาลผสม 12 พรรค ยกเวนพรรคประชาธิปตย และพรรคเกษตรสังคม ซ่ึงหัวหนาพรรคกิจสังคมได

111 Niyom Rathamarit, op.cit., p. 67 
                                                           



52 

อภิปรายโจมตีรัฐบาลชุดท่ีแลวในโอกาสแถลงนโยบายไวมาก112 รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช แถลงนโยบายตอ

สภาผูแทราษฎรในวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2518 ปรากฏวาไดรับความไววางใจดวยเสียง 140 ตอ 124 เสียง ไดเปน

รัฐบาลสมความปรารถนา113  

ภายใตการนําของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รัฐบาลบริหารงานไดยากมาก เพราะพรรคการเมืองท่ีรวม

รัฐบาลท้ังหลายตางเรียกรองขอสวนแบงในตําแหนง อํานาจ และผลประโยชน  รัฐบาลตองพยายามจัดแบง

ผลประโยชนท้ังหลายใหลงตัว ซ่ึงผลท่ีเกิดตามมาคือความไมลงตัว ความไมไดดุลในการจัดแบง  เพราะจะมีพรรค

การเมืองบางพรรคท่ีรวมเปนรัฐบาลไมพอใจกับสวนแบงในตําแหนงและอํานาจในคณะรัฐมนตรีท่ีตนเองไดรับ 

โดยเฉพาะพรรคธรรมสังคม ซ่ึงมี ส.ส. ในสังกัดมาก ทําใหเกิดการเรียกรองขอตําแหนงขออํานาจเพ่ิมเติม เม่ือไมได

ดังขอเรียกรองก็จะขัดขวางการทํางานของรัฐบาล ทําใหการบริหารงานเกิดปญหาติดขัด และกรณีรายแรงก็คือทํา

ใหผูนํารัฐบาลตองตัดสินใจลาออกหรือยุบสภาผูแทนราษฎรเพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งใหม เพ่ือเปนทางออกในการ

จัดตั้งรัฐบาลชุดใหมท่ีลงตัวในโอกาสตอไป 

การเลือกตั้งท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันครั้งท่ี 2 จัดใหมีข้ึนเม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519 อัน

เปนผลมาจากการท่ีรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 12 มกราคม  

พ.ศ. 2519 การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งนี้ มีพรรคการเมืองสงสมาชิกเขารวมแขงขัน 39 พรรค มีพรรคการเมืองท่ีสมาชิก

ไดรับเลือกตั้ง 19 พรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูตามรางท่ี 2.5) 

ตาราง 2.5 แสดงจํานวน ส.ส.ท่ีแตละพรรคไดรับในการเลือกตั้ง วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง จํ าน วน  ส .ส ./

คน 

1 ประชาธิปตย 114 

2 ชาติไทย   56 

3 กิจสังคม   45 

4 ธรรมสังคม   28 

112นิยม รัฐอมฤต “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ)  การเมืองการปกครองไทยในรอบ 

60 ป แหงการครองสิริราชสมบัตขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (นนทบุรี สถาบันพระปกเกลา 2549) หนา 78-79 
113 นรนิติ เศรษฐบุตร อางแลว หนา 223-224 
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5 เกษตรสังคม     9 

6 สังคมชาตินิยม     8 

7 พลังใหม     3 

8 พลังประชาชน     3 

9 พัฒนาจังหวัด     2 

10 สังคมนิยมแหงประเทศไทย     2 

11 แนวรวมสังคมนิยม     1 

12 แนวรวมประชิปไตย     1 

13 ไทสังคม    1 

14 ธรรมาธิปไตย    1 

15 ประชาธิปไตย    1 

16 พิทักษไทย    1 

17 แรงงาน    1 

18 สังคมกาวหนา    1 

19 สยามใหม    1 

รวม  179 

  

พรรคการเมืองท่ีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งเขาสูสภามากท่ีสุด คือ พรรคประชาธิปตยมี จํานวน 114 คน 

จากจํานวนส.ส. ท้ังสภา 279 คน คือไมมีพรรคการเมืองใดไดเสียงขางมาก114 การจัดต้ังรัฐบาลตองอาศัยหลาย

พรรครวมกันจัดตั้งรัฐบาลผสม อันเปนบรรยากาศการแขงขันทางการเมืองแบบพหุนิยมและถอยทีถอยอาศัยกัน 

หากพรรคท่ีรวมรัฐบาลไมถอยทีถอยอาศัยกัน รัฐบาลผสมก็ลม ไมอาจอยูในอํานาจไดตอไป 

 พรรคการเมืองสําคัญท่ีไดจัดตั้งข้ึนในยุคนี้ ไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม  

พรรคธรรมสังคม พรรคสังคมชาตินิยม พรรคเกษตรสังคม พรรคพลังใหม พรรคเสรีนิยม พรรคสังคมนิยมแหง

ประเทศไทย พรรคแนวรวมสังคมนิยม พรรคสันติชน  พรรคประชาธรรม พรรคไท พรรคพลังประชาชน   เปนตน   

พรรคการเมืองเหลานี้ มีกลุมทุนสนับสนุนอยู เบื้องหลัง เชน พรรคชาติไทยมีนายไพบูลย พานิชชีวะ และ 

114เพ่ิงอาง หนา 79-80 
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นายบุญทรง ศรีเฟองฟุง แหงบริษัทกระจกไทย อาซาฮี นายอุดม วิทยศิรินันท แหงบริษัทธานินทรอุตสาหกรรม 

นายธรรมา ปนสุกาญจนะ แหงบริษัทสามชัย นายเดช บุญหลง แหงบริษัทเตยิ่น115  

พรรคกิจสังคม มีนายบุญชู โรจนเสถียร ผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพ นายพงศสารสิน เจาของบริษัทไทย

น้ําทิพย นายโกศล ไกรฤกษ เจาของบริษัทตะวันออกไฟแนนซ  ร.ต.อ. สุรัตน โอสถานุเคราะห เจาของบริษัทโอสถ

สภาเต็กเฮงหยู จํากัด เปนตน116 

พรรคประชาธิปตย มีกลุมนายพิชัย รัตตกุล (ธุรกิจเยาวราช จํากัด) กลุมนายนิพนธ พรอมพันธุ  

(หางหุนสวนจํากัด พรอมพันธุอุตสาหกรรมปาไม) กลุมนายโพธิพงษ ล่ําซํา (เมืองไทยประกันชีวิต) กลุมนายพรวุฒิ 

สารสิน (บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด) กลุมนายพรเสก กาญจนวารี (บริษัท พานาโซนิค จํากัด) กลุมคุณหญิงกัลยา 

โสภณพนิช (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด) กลุมนายประกอบ จิรกิติ (บริษัท ยูคอมและดีเทค) กลุมนายประดิษฐ  

ภัทรประสิทธิ์  (เดอะมอลลกรุพ จํากัด) กลุมนายพรเทพ เตชะไพบูลย (บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จํากัด  

บริษัท สุรามหาราษฎร (มหาชน) ครอสเตอร ประเทศไทย) เปนตน117      

อยางไรก็ดี การเมืองในระบบเปดอยูไดไมนานก็ถูกทําลายลงดวยกระแสตื่นกลัวภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต 

ซ่ึงกําลังแผขยายครอบคลุมประเทศอินโดจีน ท้ังเวียตนามใต กัมพูชา และลาว ทําใหกลุมฝายขวาทหาร ตํารวจ 

ศักดินา กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมนวพล กลุมกระทิงแดง ฯลฯ รวมตัวกันปราบปรามขบวนการนักศึกษาและกลุม

ฝายซายกรรมกร และชาวไรชาวนา อยางรุนแรง โดยการลอบสังหารบรรดาผูนําไปท่ีละคนสองคน และ 

ดาบสุดทายคือการจัดการกับกลุมฝายซายท่ีชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในเหตุการณประทวงการกลับ

เขาประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร โดยเริ่มจูโจมสังหารนักศึกษาในคืนวันท่ี 5 ตอเนื่องถึงวันท่ี 6 ตุลาคม  

พ.ศ. 2519  

รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไมสามารถควบคุมสถานการณได ในตอนเย็น 18.00 นาฬิกา ของวัน

เดียวกันนั้น คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินประกาศยึดอํานาจ ลมรัฐบาลผสม 4 พรรค118 นําโดย ม.ร.ว. เสนีย 

115นรนิติ เศรษฐบุตร อางแลว หนา 94  
116 เกษม ศิริสมัพันธ เหลียวมองหลัง (กรุงเทพฯ สํานักพิมพภัคทรรศ 2545) หนา 100-105 
117 ชํานาญ รอดเหตุภัย และคณะ อิทธิพลของกลุมธุรกิจกับพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะพรรคประชาธิปตยและพรรคไทยรักไทย 

(เอกสารรายงาน หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา 2546) หนา  72-74 
118 รัฐบาลผสมจตุรพรรค ไดแก  พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคธรรมสังคม และพรรคสังคมชาตินิยม 
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ปราโมช ประกาศกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร หามม่ัวสุมทางการเมืองตั้งแต 5 คนข้ึนไป และในเขตกรุงเทพฯ

หามออกนอกบานตั้งแต 24.00-05.00 นาฬิกา  ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ยกเลิกสภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และพรรคการเมือง อันเปนการสิ้นสุดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอีกคํารพหนี่ง  

ตอมาในวันท่ี  8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทามกลางความมืดมนทางการเมือง มีการแตงตั้งนายธานินทร  

กรัยวิเชียร ผูพิพากษาศาลฎีกา ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี  และประกาศจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 22 ตุลาคม  

พ.ศ. 2519 รัฐบาลชุดนี้มีความมุงม่ันอยางยิ่งท่ีจะกําจัดลัทธิคอมมิวนิสตและผูนิยมลัทธิคอมมิวนิสตใหหมดจาก

แผนดินไทย มุงสรางความม่ันคงใหกับสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย อยางจริงจัง  

ในวันเดียวกันนี้ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519119 โดยกําหนดใหมี

รัฐสภาเรียกวาสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน กําหนดใหมีจํานวนสมาชิกไมนอยกวา 300 คน และไมเกิน  

400 คน120 ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูเลือกบุคคลท่ีเห็นสมควรเปนสมาชิกทูลเกลาใหพระมหากษัตริยทรงลง 

พระปรมาภิไธยแตงตั้ง โดยกําหนดวาระไว 4 ป และวางแผนการปฏิรูปการเมืองไว 12 ป121  

ในระยะ 4 ปแรก จะเปนการฟนฟูเสถียรภาพของประเทศทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ระยะนี้ สมควร

ใหราษฎรมีสวนในการบริหารราชการแผนดินโดยทางสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน  

ระยะ 4 ปท่ีสอง สมควรเปนระยะท่ีใหราษฎรมีสวนในการบริหารราชการแผนดินมากข้ึน  โดยจัดใหมีสภา

ประกอบไปดวยสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภา สมาชิกมาจากการแตงตั้ง ท้ัง 2 สภา

จะมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินเทาเทียมกัน 

ระยะ 4 ปท่ีสาม สมควรขยายอํานาจของสภาผูแทนราษฎรใหมากข้ึน ลดอํานาจของวุฒิสภาลงเทาท่ี 

จะทําได 

แตนโยบายขวาจัดตอตานลัทธิคอมมิวนิสตอยางสุดฤทธิ์ของนายธานินทร กรัยวิเชียร กลับสรางความ

แตกแยกในสังคมอยางรุนแรง อีกท้ังประชาชนจํานวนมากไมยอมรับแผนการพัฒนาประชาธิปไตย 12 ปตาม

รัฐธรรมนูญ ทําใหคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินท่ีทําการยึดอํานาจเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตองกลับมา

119 ราชกิจจานุเบกษา  เลม 93 ตอนท่ี 135 (ฉบับพิเศษ) วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
120 มาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ  2519  
121 อารัมภบทในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 
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ยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่ง  ในวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยในครั้งนี้ใชชื่อวา “คณะปฏิวัติ” มีพลเรือเอกสงัด  

ชลออยูเปนหัวหนาคณะ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน เปนเลขาธิการ ในการยึดอํานาจครั้งท่ี 2 นี้ คณะปฏิวัติ

ประกาศวาจะคืนประชาธิปไตยใหประชาชนภายใน 1 ป และจะดําเนินนโยบายผอนคลายและรอมชอมกับ

ขบวนการนักศึกษาและกลุมฝายซาย  

เม่ือมีการยึดอํานาจ ลมรัฐบาลขวาจัดของนายธานินทร กรัยวิเชียรไปแลว คณะปฏิวัติไดดําเนินการใหมี

การประกาศใชธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2520122  ในวันท่ี 9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2520 เสนอ 

พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน ผูบัญชาการทหารสูงสุดและเลขาธิการคณะปฏิวัติ ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

โดยมีพระบรมราชโองการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520  

ธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 กําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ จัดทํา

รัฐธรรมนูญ ข้ึนโดยใหสภาคํานึงถึงการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนภายใน พ.ศ. 2521123 สภานิติบัญญัติแหงชาติ

ประกอบดวยสมาชิกไมนอยกวา 300 คน แตไมเกิน 400 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดย

กําเนิด ตามท่ีประธานสภานโยบายแหงชาติ124นําความกราบบังคมทูล125 ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

ฉบับนี้ นอกจากกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว ยังกําหนดใหมีสภานโยบายแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวย

บุคคลในคณะปฏิวัติ ทําหนาท่ีเสนอชื่อบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ และ

ใหควาเห็นแกคณะรัฐมนตรี126  

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ข้ึนสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดดวยแรงสนับสนุนของกลุมทหารหนุม จปร. 

7 หรือกลุมยังเติรก ซ่ึงคุมกําลังทหารในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกลเคียง ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  

ชมะนันทน ไดมีนโยบายท่ีจะสรางความปรองดองในชาติ โดยมีคําขวัญวา “ประเทศไทยไมมีเวลาทะเลาะกันอีก

แลว” มีการประกาศใชพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พ.ศ. 2521 เพ่ือนิรโทษกรรมแกบรรดานักศึกษาและกลุม

นักการเมืองฝายซายท่ีหลบหนีขอหาภัยสังคมตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2519 ในอีก

ดานหนึ่ง ศาลทหารไดมีคําสั่งปลอยผูตองหาในคดี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2521  

122 ราชกิจจานุเบกษา เลม 94 ตอนท่ี 111 (ฉบับพิเศษ) วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520  
123 มาตรตา 6 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 
124 ประธานสภานโยบายแหงชาติในท่ีน้ีคือ หัวหนาคณะปฏิวัติ ตามมาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญ 
125 มาตรา 7  
126 มาตรา 18 

                                                           



57 

ใหปลอยผูตองหาท้ังหมด เริ่มนํานโยบาย”การเมืองนําการทหาร” มาใช127 นอกจากนี้ รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ 

ไดฟนฟูความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบานในอินโดจีนและเปดความสัมพันธทางการทูตใหมกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2521) เนื่องจากในสมัยรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ตัดความสัมพันธกับ

ประเทศสังคมนิยม  

ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ี 13 ในวันท่ี 

22 ธันวาคม  พ.ศ. 2521 รัฐธรรมนูญฉบับนี้จัดโครงสรางการปกครองในระบบรัฐสภาเชนกัน ประกอบดวย 2 สภา 

คือ วุฒิสภา และ สภาผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานนสภาผูแทนราษฎรเปนรอง

ประธานรัฐสภา128 โดยสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงต้ัง จากบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา  

35 ปบริบูรณ ไมสังกัดพรรคการเมือง มีจํานวนไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร129  

อยูในตําแหนงคราวละ 6 ป130  

สําหรับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให คํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรของแตละจังหวัด  

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามท่ีประกาศในปสุดทายกอนมีการเลือกตั้ง 150,000 คนตอสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 1 คน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ก็ใหมีการเลือกผูแทนในจังหวัดนั้นเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน ทุกๆ 

150,000คน เศษของ 150,000 ถาถึง 75,000 หรือกวานั้น ใหนับเปน 150,000 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรใหถือเขตจังหวัดแตละจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง เวนแตกรุงเทพมหานครใหแบงเขตเลือกตั้งเปน 3 เขต  

และจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนเทากันหรือใกลเคียงกัน131  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเปนคณะตามบัญชีรายชื่อท่ีพรรค

การเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น132 ในสวนของวาระการอยูในตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป133  

127 พลับพลีง คงชนะ และประเสริฐ ทองประสม อางแลว หนา 76 
128 มาตรา 75 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 
129 มาตรา 84 
130 มาตรา 85 
131 มาตรา 90 
132 มาตรา 91 
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนฉบับท่ีมีมาตรการสงเสริมพรรคการเมืองใหเขมแข็ง และตองการใหพรรคการเมือง

เปนสถาบันหลักในการปกครองบานเมือง คือตองการขจัดพรรคการเมืองท่ีเปนพรรคเล็กพรรคนอย ตองการใหมี

พรรคการเมืองจํานวนไมมาก แตวามีความเปนสถาบันและมีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรมาก โดยมาตรการสงเสริม

พรรคการเมืองกําหนดวาพรรคการเมืองท่ีจะสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งตองสงสมัครอยางนอยครึ่งหนึ่งของ

จํานวน ส.ส. ท้ังสภา134 นอกจากนี้ ยังกําหนดระบบเลือกตั้งใหเปนแบบรวมเขตจังหวัด ใหผูออกเสียงเลือกตั้งเลือก

บัญชีผูสมัครท่ีพรรคการเมืองสงสมัครแทนการเลือกตัวบุคคล 

ในชวงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ 1 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 

22 เมษายน พ.ศ. 2522  แตการเลือกคราวนี้เปนการเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล คือไมมีการบังคับใชมาตรการ

สงเสริมพรรคการเมืองตามท่ีบัญญัติไวในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ไมมีการบังคับใชวิธีการเลือกตั้งแบบรวมเขต

จังหวัดเลือกบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองสงสมัคร135 อีกท้ังไมใหมีการจดทะเบียนพรรคการเมืองเนื่องจาก

พระราชบัญญัติพรรคการเมืองเดิมถูกยกเลิกไป และยังไมมีการประกาศใชพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับ

ใหม136 ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งดังกลาวจึงเปนการเลือกตั้งท่ีปดก้ันการใชพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการหา

เสียงเลือกตั้ง เหตุท่ีเปนเชนนี้ เขาใจกันวาเพราะพลเอกเกรียงศักดิ์ตองการจะคงอยูในอํานาจตอไป โดยท่ีตัวเองไม

มีฐานทางดานพรรคการเมือง และไมลงสมัครรับเลือกตั้ง การสืบทอดอํานาจของพลเอกเกรียงศักดิ์หลังการเลือกตั้ง

ในวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2522 จึงตองอาศัยเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงสวนใหญเปนนายทหารและ

ขาราชการ และเสียงสนับสนุนของกลุมการเมืองขนาดเล็กเปนสําคัญ โดยไมพยายามดึงกลุมการเมืองหลักๆ เชน 

ประชาธิปตย กิจสังคม ชาติไทย เขารวมรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ 2 จึงไมไดรับการสนับสนุนจาก

กลุมการเมืองหลักในขณะนั้น137  

133 มาตรา 99 
134 มาตรา 95 
135 มาตรา 204 
136 รางพระราชบัญญัติพรรคการเมืองท่ีจัดทําในสมัยรัฐบาลพลอกเกรียงศักดิ์ เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญตัิแหงชาติในวาระ

แรก เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522 วาระสอง เมื่อวันท่ี 18 เมษายน  พ.ศ. 2522 และมีการอภปิรายใน 2 วันตอมา หลังจกา

น้ันก็ไมมีการหยิบยกข้ึนมาพิจารณาอีก จนกระท่ังเขาสูสมัยพลเอกเปรม ตณิสูลานนท ด ู Niyom Rathamarit, op.cit., pp. 128-

129. 
137 Ibid., pp. 132-137. 
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อํานาจทางการเมืองของพลเอกเกรียงศักด์ิ เริ่มลดถอยลงเม่ือพลเอกเกรียงศักดิ์เกษียณอายุราชการจาก

กองทัพ ในขณะท่ีพลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดเขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีทรง

อํานาจมากท่ีสุดในการเมืองไทยในขณะนั้น อีกท้ังยังเขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมใน

รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์อีกดวย ดังนั้น เม่ือเกิดวิกฤตการณน้ํามัน ราคาพุงสูงข้ึน รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์จึงตอง

ปรับราคาน้ํามันใหสูงข้ึนตาม สงผลใหชาวประมง ซ่ึงใชน้ํามันมากในการเดินเรือออกทะเลจับปลา ชุมนุมประทวง

รัฐบาลท่ีสนามหลวง ทําใหพรรคการเมืองฝายคานอภิปรายโจมตีรัฐบาลอยางหนัก ในขณะท่ีพลเอกเปรม ติณสูลา

นนท ตีตัวออกหาง และแสดงความสงสัยในความถูกตองของรัฐบาลท่ีข้ึนราคาน้ํามัน และเสียงสนับสนุนของ

สมาชิกวุฒิสภาท่ีลดลง มีผลใหพลเอกเกรียงศักดิ์ประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีกลางสภาในวันท่ี  

29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523138  

หลังจากนั้น ในวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 ท่ีประชุมรวมของรัฐสภามีมติสนับสนุนใหพลเอกเปรม  

ติณสูลานนท ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสืบแทนพลเอกเกรียงศักดิ์ ในการจัดตั้งรัฐบาล พลเอกเปรม  

มีแนวนโยบายท่ีแตกตางจากพลเอกเกรียงศักดิ์ คือจะเชิญชวนกลุมการเมืองหลัก ไดแก ประชาธิปตย กิจสังคม 

ชาติไทยเขารวมรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็มีวุฒิสมาชิกสายทหารและขาราชการสนับสนุนอยางแนนหนา ในการ

จัดสรรตําแหนงรัฐมนตรี จะแบงสรรตําแหนงบางสวนใหกับกลุมการเมืองท่ีเขารวมรัฐบาล รวมท้ังทหารและ

ขาราชการท่ีสนับสนุนรัฐบาล ในยุคนี้ อาจกลาวไดเต็มปากวาเปนยุค “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” คืออํานาจการ

ปกครองมีการแบงปนกันครอบครองสวนหนึ่งเปนของทหารและขาราชการ อีกสวนเปนของนักการเมือง139  

ในชวงรัฐบาลพลเอกเปรม รัฐบาลพยายามสรางดุลยภาพระหวางขาราชการประจํากับนักการเมือง  

โดยไมใหฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจมากเกินไปจนควบคุมไมได ตัวพลเอกเปรมเอง ไมลงเลือกตั้ง และไมเขาสังกัด

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง อันจะทําใหพรรคการเมืองอ่ืนตั้งขอรังเกียจ ในขณะเดียวกันก็พยายาม

ควบคุมกองทัพไมใหมีอํานาจมากจนเกินไปจนควบคุมไมได ดังนั้น พลเอกเปรมจึงเปนท้ังท่ีรักและท่ีชังของฝาย

ตางๆ ท้ังทหารและนักการเมือง 

138 Ibid., pp.144-160. 
139 Ibid., pp. 160-177. 
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 ในระหวางอยูในอํานาจนาน 8 ป 5 เดือน (3 มีนาคม พ.ศ. 2523-3 สิงหาคม พ.ศ. 2531) พลเอกเปรม

ถูกกองทัพพยายามกอกบฏถึง 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 

2528 รวมท้ังมีการลอบสังหารพลเอกเปรม ติณสูลานนท หลายครั้ง โดยเฉพาะในคายทหารท่ีลพบุรี  

ในทางการเมือง ตองเผชิญกับปญหาความยุงยากในการสรางดุลยภาพระหวางนักการเมืองท่ีมาจากการ

เลือกตั้งกับทหารและขาราชการท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง และระหวางนักการเมืองดวยกันเองจนตองยุบสภา

ถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 ยุบสภาเนื่องจากรัฐสภาไมยอมผานรางแกไขรัฐธรรมนูญท่ี

วุฒิสมาชิกสายทหารตองการใหขยายเวลาในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญออกไปอีกสมัยหนึ่ง เพ่ือคงอํานาจ

แตงตั้งถอดถอนรัฐบาล ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีสาเหตุมาจากความแตกแยกภายในพรรคกิจ

สังคม ซ่ึงเปนพรรครวมรัฐบาล ทําใหรางพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ

ขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2529 ไมผานสภา และครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน  

พ.ศ. 2531 เนื่องจากความแตกแยกภายในพรรคประชาธิปตย ซ่ึงเปนพรรครวมรัฐบาล ทําใหรางพระราชบัญญัติ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีรัฐบาลเสนอผานสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ี 1 อยางหวุดหวิด ซ่ึงตอมาฝายคานยื่น

ญัตติของเปดอภิปรายไมไววางใจ รัฐบาลเกรงวาจะสูไมไดจึงชิงยุบสภา 140     

ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติพรรคการเมือง เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2524 ซ่ึงทําไมสําเร็จในสมัยรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ และในยุคเดียวกันนี้ไดมีการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป  

3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2526 อันเปนการเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ คือไมมี

การบังคับใชมาตรการสงเสริมพรรคการเมือง สภาผูแทนราษฎรมีสมาชิก 324 คน โดยสมาชิกของพรรคการเมือง

ไดรับเลือกตั้งเขาสภาจํานวน 9 พรรค (ดูตารางท่ี 2.7) 

ตาราง 2.7 แสดงผลการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2526 จําแนกตามพรรค 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง ส.ส./คน 

1 ชาติไทย 107 

2 กิจสังคม 102 

3 ประชาธิปตย  57 

4 ประชากรไทย  36 

140 นิยม รัฐอมฤต การเมืองไทย พัฒนาการ ปญหา และแนวทางแกไข (กรุงเทพฯ เอ้ืออาทร 2540) หนา 143-146 
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5 ชาติประชาธิปไตย  14 

6 กาวหนา    3 

7 สังคมประชาธิปไตย    2 

8 ปวงชนชาวไทย    2 

9 ประชาเสรี    1 

รวม  324 

  

 หลังการเลือกตั้ง พรรคชาติไทยพยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนเพ่ือเปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล แตไม

สําเร็จ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหนาพรรคกิจสังคม จึงชิงเสนอใหพลเอกเปรม เปนแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาล 

โดยมีพรรครวมรัฐบาล 4 พรรค ไดแก พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปตย พรรคประชากรไทย และพรรค 

ชาติประชาธิปไตย  

 การเลือกตั้งครั้งท่ี 2 ในสมัยพลเอกเปรม จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 มีพรรคการเมือง 

ท่ีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเขาสูสภาผูแทนราษฎร 15 พรรค มีจํานวนสมาชิก 347 คน (ดูตารางท่ี 2.8) 

 

ตารางท่ี 2.8 แสดงผลการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 จําแนกตามพรรค 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง ส.ส./คน 

1 ประชาธิปตย 100 

2 ชาติไทย   63 

3 กิจสังคม   53 

4 สหประชาธิปไตย   34 

5 ประชากรไทย   24 

6 รวมไทย   19 

7 ราษฎร   18 

8 กิจประชาคม      15 

9 กาวหนา    9 

10 ชาติประชาธิปไตย    3 
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11 มวลชน    3 

12 ปวงชนชาวไทย    1 

13 พลังใหม    1 

14 แรงงานประชิปไตย    1 

15  เสรีนิยม    1 

รวม  347 

 

 ภายหลังเลือกตั้ง พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม และพรรคราษฎร รวมกันจัดตั้งรัฐบาล

โดยสนับสนนุ พลเอกเปรม เปนนายกรัฐมนตรี 

 การเลือกตั้งครั้งท่ี 3 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 มีสมาชิกพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งเขาสู

สภาผูแทนรษฎร 15 พรรค มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 357 คน (ดูตารางท่ี 5.9) 

ตารางท่ี 5.9 แสดงผลการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 จําแนกตามพรรค 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง ส.ส./คน 

1 ชาติไทย   87 

2 กิจสังคม   54 

3  ประชาธิปตย   48 

4 รวมไทย   35 

5 ประชากรไทย   31 

6 ราษฎร   21 

7 ประชาชน   19 

8 ปวงชนชาวไทย   17 

9 พลังธรรม   14 

10 กิจประชาคม     9 

11 กาวหนา     8  

12 สหประชาธิปไตย     5 

13 มวลชน     5 

14 เสรีนิยม     3 
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15 พลังสังคมประชาธิปไตย 1 

รวม  357 

 

 หลังเลือกตั้ง พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปตย พรรคราษฎร และพรรคสหประชาธิปไตย 

สนับสนุนพลเอกเปรม เปนนายกรัฐมนตรี แตพลเอกเปรมประกาศไมรับตําแหนง พรรคท้ัง 5 จึงสนับสนุนพลตรี

ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหนาพรรคชาติไทย ซ่ึงเปนหัวหนาของพรรคท่ีมีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุดข้ึนเปน

นายกรัฐมนตรี      

 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม รัฐบาลมีผลงานโดดเดนคือสามารถสรางดุลยภาพและความปรองดองในสังคม

ไดดีตามสมควร ดวยการนํานโยบาย”การเมืองนําการทหาร” หรือคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 ใหผูท่ีมี

ความคิดเห็นตรงกันขามออกจากปาเขามาเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย141 อันเปนการยุติสงครามประชาชนท่ีตอสูกัน

มายาวนานตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์ พ.ศ. 2500 ไดอยางเบ็ดเสร็จใน พ.ศ. 2525 ในสมับรัฐบาลพลเอกเปรมนี่เอง 

 ดุลยภาพภายใตกติกาท่ีมีการรวมกันใชอํานาจระหวางฝายขาราชการประจําและกลุมการเมืองสิ้นสุดลง 

เม่ือฝายนักการเมืองเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง ทําใหรัฐบาลพลเอกเปรม  

ไรเสถียรภาพ และดุลยภาพทางการเมืองเอนเอียงมาทางฝายการเมือง พลเอกเปรมประกาศไมขอรับตําแหนง

นายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ดังกลาวขางตน และเปดทางใหพลตรี

ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศขณะนั้น)หัวหนาพรรคชาติไทย ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เปนผูนํารัฐบาลโดยไมมี

ผูนําทางทหารและขาราชการประจําเขารวมรัฐบาลเหมือนในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม เปนอันสิ้นสุดยุค

ประชาธิปไตยครึ่งใบ และเปนการเริ่มตนยุค”ประชาธิปไตยเต็มใบ” ภายใตการนําของรัฐบาลพลตรี ชาติชาย  

ชุณหะวัณ142 

พลตรีชาติชาย ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 

โดยมีพรรคการเมืองสนับสนุน 6 พรรค ไดแก พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปตย พรรคราษฎร 

พรรคสหประชาธิปไตย และพรรคมวลชน ภายใตการนําของรัฐบาลพลตรีชาติชาย สถานการณสูรบในประเทศ

 141วุฒิสาร ตันไชย และคณะ การสรางความปรองดองแหงชาติ (กรุงเทพฯ งานดีครีเอช่ัน 2556) หนา 92-93 
142 ประชาชาติธุรกิจ (กองบรรณาธิการ)  บันทึกประเทศไทย 3 ทศวรรษ (กรุงเทพฯ สํานักพิมพประชาชาติธุรกิจ 2549) หนา 54-
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เพ่ือนบานไดคลี่คลายลง รัฐบาลพลตรีชาติชายไดมีการปรับยุทธศาสตรใหม โดยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบาย

ท่ีสําคัญคือ “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” จุดออนสําคัญของรัฐบาลคือถูกพรรคการเมืองฝายคาน 

นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อมวลชน กลาวโจมตีวามีการทุจริตคอรรัปชั่นสูง จนไดฉายาวา ”บุฟเฟคาบิเน็ท”  

ยุคนี้ไดชื่อวาเปนยุคท่ีกลุมนายทุนภูธรเขายึดสภาหินออน และมีบทบาทมากกวากลุมเจาสัวเมืองกรุง กลุมนิยมเจา 

และกลุมขาราชการ นายทุนภูธรท่ีโดดเดน มีอาทิ นายณรงค วงศวรรณ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายเสนาะ  

เทียนทอง นายวิชัย เชิดชัย นายสมชาย ฤกษวราลักษณ นายทนง ศิริปรีชาพงษ นายสมชาย คุณปลื้ม143 

ในยุคนี้ รัฐบาลมีความขัดแยงกับผูนํากองทัพอยางรุนแรง เนื่องจากฝายการเมืองคอนขางแสดงบทบาท 

ท่ีเปนอิสระมากข้ึน และใหความสําคัญกับฝายขาราชการประจํานอยลง ความขัดแยงระหวางแกนนํา 2 ฝาย 

ปรากฏออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมในเรื่องรถถายทอดโทรทัศนเคลื่อนท่ีขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  

(อสมท.) ท่ีรัฐบาลไมยอมใหทหารเขาไปควบคุม ในขณะท่ีทหารอางวาเปนเรื่องความม่ันคง ทําใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมในขณะนั้นคือ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตองลาออกจากตําแหนง  ซ่ึงตอมานายกรัฐมนตรี 

ก็ขอลาออกจากตําแหนงเชนกัน ในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 แตสภาผูแทนราษฎรก็สนับสนุนใหพลเอกชาติชาย

กลับเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีก  

เรื่องท่ี 2 ท่ีสะทอนความไมไววางใจกันและเปนฟางเสนสุดทายอันนําไปสูการทํารัฐประหารของผูนํา

กองทัพ คือการท่ีรัฐบาลตั้ง พลเอกอาทิตย กําลังเอก ซ่ึงเปนคูอริกับผูนํากองทัพในขณะนั้น ข้ึนดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ทําใหผูนํากองทัพหวั่นเกรงวาจะมีการปลดผูนํากองทัพออกจากตําแหนง 

ผูนํากองทัพ ภายใตการนําท่ีแทจริงของพลเอกสุจินดา คราประยูร จึงทําการรัฐประหาร ควบคุมตัวพลเอกชาติชาย 

พลเอกอาทิตย และคณะ ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 ในขณะท่ีอยูในเครื่องบิน ณ กองทัพอากาศ  

เพ่ือเดินทางไปถวายสัตยฯท่ีพระราชวังภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม คณะทหารท่ียึดอํานาจเรียกตนเองวา 

“คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ“ (รสช.)  

อยางไรก็ดี ภายหลังการยึดอํานาจ รสช. ใหเหตุผลในการยึดอํานาจวา รัฐบาลมีพฤติกรรมฉอราษฎร 

บังหลวง แสวงหาประโยชนเพ่ือสวนตัวและพวกพอง เปนเผด็จการรัฐสภา ใชอํานาจหนาท่ีไปในทางท่ีไมสุจริต  

เชน ครอบงําและขมเหงขาราชการประจํา ทําลายสถาบันทหาร และพยายามบิดเบือนคดีลมลางสถาบัน

พระมหากษัตริย 

143 เพ่ิงอาง หนา 102-107 
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นอกจากนี้  รสช. ไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนักการเมือง ให ทําหนาท่ีสอบสวนนักการเมือง 

ท่ีมีทรัพยสินร่ํารวยผิดปรกติ พบวามีนักการเมืองจํานวนมากท่ีอยูในขายท่ีมีความผิด ในเวลาตอมา คณะ รสช.  

ไดประกาศยึดทรัพยนักการเมืองจํานวน 10 ราย144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 อางใน พลับพลึง คงชนะ และประเสริฐ ทองประสม อางแลว หนา  84 
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บทที่ 3 

รูปแบบดุลยภาพทางการเมืองหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 

 หลังการยึดอํานาจ พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ(รสช.) ไดประกาศใชธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 สาระสําคัญคือรัฐสภามีสภาเดียว ไดแก สภานิติบัญญัติแหง สมาชิกมาจากการ

แตงตั้ง จํานวนไมนอยกวา 200 คน แตไมเกิน 300 คน ทําหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหมีการเลือกตั้งภายใน  

พ.ศ. 2534 ธรรมนูญฉบับนี้ใหอํานาจประธาน รสช. ในการบริหารราชการแผนดิน โดยประกาศใชเม่ือวันท่ี  

1 มีนาคม พ.ศ. 2534 สวนฝายบริหาร คณะ รสช. ไดเชิญนายอานันท ปนยารชุน อดีตนักการทูตอาวุโสใหดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 

สมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน (2534-2535) 

รัฐบาลนายอานันท ประกอบดวยอดีตขาราชการผูเชี่ยวชาญระดับสูงท่ีมีประสบการณแกกลา มีความเปน

มืออาชีพสูง ไดฉายาวาเปน “รัฐบาลขิงแก” มีนโยบายหนักไปในทางทุนนิยมเสรี ดําเนินการแกไขกฎระเบียบตางๆ

ท่ีเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ และพยายามสรางความแข็งแกรงใหกับระบบเศรษฐกิจเสรีของประเทศ

ไทย รวมท้ังเนนความโปรงใสในการบริหารงาน รัฐบาลนายอานันท สามารถบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนตัวของตัวเองและไมถูกครอบงําโดย รสช. ไดอยางนาชื่นชม เปนท่ีถูกใจของประชาชนอยางกวางขวาง  

แตในทางกลับกัน รัฐบาลนายอานันท ก็ไมมีอิทธิพลเหนือ รสช. ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม ซ่ึงกลุมการเมือง

หลายฝายเคลือบแคลงใจวา รสช. ตองการจะใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนเครื่องมือสืบทอดอํานาจ 

รัฐบาลเฉพาะกิจของนายอานันท ไดตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 292 คน ทําหนาท่ี 

รางรัฐธรรมนูญจนสําเร็จ และประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนผลของเจตนารมณของคณะ รสช. กลาวคือ เปนการปกครองระบบรัฐสภาท่ีมี 2 สภา  

คือสภาผูแทนราษฎร กับวุฒิสภา145 ใหประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร  

เปนรองประธานรัฐสภา146  สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง โดยใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราช

145 มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 

 
146 มาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 
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โองการ มีจํานวน 270 คน147 สวนสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง มีสมาชิกจํานวน 360 คน148 โดยระบบ

เลือกตั้งยังคงยึดรูปแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติมาในครั้งกอน คือไมแบงเขตจังหวัดในกรณีท่ีจังหวัดนั้นมี ส.ส. ไมเกิน  

3 คน แตถาเกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดเขตเลือกตั้งละไมเกิน 3 คน ฯลฯ 

ในสวนของพรรคการเมืองท่ีจะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง ตองสงสมาชิกไมนอยกวา 120 คน หรือ  

1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังสภา และในแตละเขตเลือกตั้งตองสงใหครบตามจํานวน ส.ส. ท่ีพึงจะมีในเขตเลือกตั้ง

นั้น149 หลักเกณฑเก่ียวกับเง่ือนไขการสงสมัครรับเลือกต้ังนี้ ตอมาโดยรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2538 ลดเง่ือนไขเรื่องจํานวนการสงสมัครลงมาอีกเหลือเพียง 1 ใน 4 ของสมาชิกท้ังสภาท้ังสภา150  

การแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญกําหนดใหประธานสภาผุแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการ151 โดยไมมีเง่ือนไขใหตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร152 ในประเด็นนี้เปนชองทางให

บุคคลภายนอกสภาผูแทนราษฎรเขามาเปนนายกรัฐมนตรีได และเปนการเปดชองใหคณะ รสช. สืบทอดอํานาจ 

และเปนสาเหตุของการเกิดกรณีพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 

 รัฐบาลนายอานันท จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม  

พ.ศ. 2535 มีพรรคการเมืองสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ัง 15 พรรค มีพรรคการเมืองท่ีไดรับเลือกต้ัง 11 พรรค 

และมีพรรคสามัคคีธรรม (พรรคการเมืองท่ี รสช. ใหการสนับสนุน) สมาชิกไดรับเลือกตั้งมากท่ีสุด 79 ท่ีนั่ง  

ดังตารางท่ี 3.1 

 

 

 

147 มาตรา 94 
148 มาตรา 99 
149 มาตรา 106 
150 มาตรตา 112 
151 มาตรา 159 
152 มาตรา 161 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลําดับท่ี พรรค จํานวน ส.ส. 

1 สามัคคีธรรม  79 

2 ชาติไทย  74 

3 ความหวังใหม  72 

4 ประชาธิปตย  44 

5 พลังธรรม  41 

6 กิจสังคม  31 

7  ประชากรไทย    7 

8 เอกภาพ    6 

9 ราษฎร    4 

10 มวลชน    1 

11 ปวงชนชาวไทย    1 

รวม  360 

 

ท่ีมา. กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 การเลือกตั้งครั้งนี้มีขอสังเกตวา พรรคสามัคคีธรรมและพรรคความหวังใหม เปนพรรคท่ีจัดตั้งข้ึนใหม  

แตสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. มากถึง 79 คน และ 72 คน ตามลําดับ เนื่องจากมีอดีต ส.ส.จากพรรค

การเมืองอ่ืนยายมาสังกัดพรรคท้ังสองเปนจํานวนมาก จึงทําใหพรรคเติบโตอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีพรรคเกามี 

จํานวน ส.ส. นอยลง เชน พรรคเอกภาพเคยมี ส.ส.ถึง 62 คนในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2531 แตในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. 2535 มี ส.ส. เพียง 6 คน153  

 

 

153 อุมาสีว สอาดเอ่ียม “การยายพรรคของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2535” ใน รัฐสภาสาร ปท่ี 40 ฉบับท่ี 5 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2535 หนา 1-35 
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สมัยรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร (2535)   

หลังการเลือกต้ัง นายณรงค วงศวรรณ หัวหนาพรรคสามัคคีธรรม ไดรับการเสนอชื่อใหเปนฝายจัดต้ัง

รัฐบาล แตถูกขัดขวางดวยการปลอยขาวในขอหาวานายณรงค ติดบัญชีดําของสหรัฐอเมริกา เขาประเทศ

สหรัฐอเมริกาไมได จึงไดมีการเสนอใหพลเอกสุจินดา คราประยูร หัวหนาพรรคตัวจริงของ รสช. ซ่ึงกอนหนานี้

ยืนยันวาจะไมสืบทอดอํานาจหลังรัฐประหาร และจะไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี  การเขารับตําแหนง

นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา โดยมีพรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย 

พรรคราษฎร รวม 5 พรรคใหการสนับสนุน จึงเปนการทาทายใหเกิดแรงตานอยางรุนแรงจากกลุมพลังมวลชน  

ซ่ึงมีความระแวงวาผูนํา รสช. จะสืบทอดอํานาจอยูกอนแลว  

ดังนั้น ทันทีท่ีพลเอกสุจินดา เขารับตําแหนงในวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2535  ร.ต. ฉลาด วรฉัตร อดีต ส.ส. 

พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดตราด ก็ดําเนินการประทวงดวยการอดขาว ปกหลักหนารัฐสภาทันที ตามมาดวย

มวลชนกลุมตางๆ และพลตรี จําลอง ศรีเมือง หัวหนาพรรคพลังธรรม ซ่ึงประกาศนโยบายยึดม่ันในหลักธรรมอยาง

เครงครัด เขามานําการชุมนุมประทวง ทําใหการชุมนุมประทวงเกิดพลังสนับสนุนอยางกวางขวาง ยืดเยื้อและขยาย

พ้ืนท่ีไปสูสนามหลวง และถนนราชดําเนิน เกิดการปะทะกันดวยกําลังระหวางผูชุมนมุประทวงกับเจาหนาท่ีตํารวจ

ในคืนวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 รวมท้ังมีการเผาสถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง154 ในท่ีสุดรัฐบาลพลเอก  

สุจินดา ใชกําลังทหารเขาสลายการชุมนุม ในเชาตรูของวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ทําใหเกิดการบาดเจ็บลม

ตายจํานวนมาก แตผูชุมนุมประทวงไมยอมเลิก ยายการชุมนุมประทวงไปยังจุดอ่ืน โดยตั้งปอมสูท่ีมหาวิทยาลัย

รามคําแหง หัวหมาก จนในท่ีสุด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งใหพลเอก สุจินดา นายกรัฐมนตรี และ 

พลตรี จําลอง ศรีเมือง ตัวแทนของกลุมผูชุมนุม ซ่ึงถูกทหารควบคุมตัวอยู เขาเฝากลางดึกของวันท่ี 20 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2535 ความรุนแรงจึงยุติลง ตอมาในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอก สุจินดา ลาออกจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรี สถานการณจึงกลับเขาสูภาวะปรกติ155      

 

 

154 สุวพร ทองธิว (บรรณาธิการ) รวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย (กรุงเทพฯ สารคดี 2543 หนา  221-226 
155 เพ่ิงอาง หนา  226-236 
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ยุคปฏิรูปการเมือง 

สมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน รอบสอง (2535) 

หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ทหารถอนตัวออกจากการเมือง เปดทางใหนักการเมืองเขาบริหาร

ประเทศ ภายใตรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน  ซ่ึงเปนขาราชการเกาท่ีไดรับการยอมรับจากบุคคลฝายตางๆ 

กลับเขามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เปนตนมา ไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ใหเปนประชาธิปไตยมากข้ึนในหลายประเด็น เปนตนวาใหประธานสภา

ผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา156 ใหการประชุมสมัยสามัญประจําปครั้งท่ี 2 ของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา สามารถพิจารณาเรื่องใดก็ไดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี157 ตัดทอนอํานาจของวุฒิสภาในการลงมติไมไววางใจ

รัฐบาลใหเหลือเพียงการทําหนาท่ีกลั่นกรองกฎหมายเปนหลัก158 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองแตงต้ังจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร159 แตกระนั้น นักวิชาการและนักการเมืองจํานวนหนึ่งยังมองวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมท่ี

ไมครอบคลุมท้ังระบบ จึงยังมีความปรารถนาใหปฏิรูปการเมืองตอไปใหเปนประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ และรัฐบาล

ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระบบใหมมีความเขมแข็ง มี ส.ส.สนับสนุนอยางม่ันคงเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดของสภา

ผูแทนราษฎร  หรืออีกนัยหนึ่งตองการใหมีการเมืองในระบบ 2 พรรค แบบอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา เพ่ือใหการ

บริหารประเทศมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย 

ในชวงรัฐบาลเฉพาะกิจของนายอานันท ครั้งท่ี 2 ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ

ท่ัวไปเปนครั้งท่ี 2 ในปเดียวกัน ในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ปรากฏวาพรรคประชาธิปตยมีสมาชิกไดรับ

เลือกตั้งมากท่ีสุด ไดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคการเมืองอ่ืนอีก 4 พรรคเขารวมรัฐบาลคือ พรรค

ความหวังใหม พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม และพรรคเอกภาพ (ดูตาราง 3.2 รายละเอียดจํานวน ส.ส.ของแต

ละพรรค)  

156รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2538 
157รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538 

 
158รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2538 

 
159รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2538 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวน ส.ส.ของแตละพรรคในการเลือกตั้งท่ัวไป ในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง จํานวน ส.ส./คน 

1 ประชาธิปตย  79 

2 ชาติไทย  77 

3 ชาติพัฒนา  60 

4 ความหวังใหม  51 

5 พลังธรรม  47 

6 กิจสังคม  22 

7 เสรีธรรม   8 

8 เอกภาพ   8 

9 มวลชน    4 

10 ประชากรไทย    3 

11 ราษฎร    1 

รวม  360 

 

สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2535-2538) 

ในชวงรัฐบาลผสม 5 พรรค หลังการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ท่ีนําโดย 

นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดเกิดขบวนการเรียกรองจากนักวิชาการ  พรรคพลังธรรม และกลุม

กาวหนาในพรรคเอกภาพ ใหรัฐบาลจัดการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดแทนการแตงตั้ง โดยเฉพาะใหเริ่มดําเนินการ

ในจังหวัดท่ี มีความเจริญมากเปนอันดับแรก เชน จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดชลบุรี  

จังหวัดเชียงใหม แตรัฐบาลนายชวนไมสนับสนุนขอเรียกรองดังกลาว แตหันไปสงเสริมการกระจายอํานาจระดับ

ตําบลแทน โดยใน พ.ศ. 2537ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เม่ือ

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เพ่ือใหมีการยกฐานะของสภาตําบลท่ีรายไดตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดเปนองคการ

บริหารสวนตําบลและมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ิน โดยเริ่มมีผลใหมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป และมีการยกฐานสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมข้ึน



72 

ทุกป จนครบทุกตําบล ในเวลาตอมา160 การประกาศใช พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

ถือไดวาเปนกาวสําคัญท่ีทําใหการกระจายอํานาจปกครองในประเทศไทยกระจายตัวครอบคลุมท้ังประเทศอยาง

รวดเร็ว อีกท้ังทําใหมีนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองเพ่ิมข้ึนจากเดิมเปนเรือนแสนคน นับวาเปนการเสริม

กําลังใหกับการปกครองทองถ่ินอยางสําคัญ. 

นอกจากนี้ ยังมีการกดดันรัฐบาลนายชวน ใหทําการปฏิรูปการเมืองท้ังระบบ แตการเคลื่อนไหวดังกลาว

ไมไดรับความสนใจเทาท่ีควรจากรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ครั้นมีการกดดันมากข้ึน รัฐบาลก็ผลักภาระให

ประธานสภาผูแทนราษฎรไปดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเสนอแนว

ทางการปฏิรูปการเมือง แตไมเปนการผูกมัดรัฐบาลท่ีจะตองกระทําตามขอเสนอ คณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึน

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนนักการเมืองและนักวิชาการจํานวน 58 คน โดยมีนายแพทยประเวศ วะสี ราษฎร

อาวุโส เปนประธานคณะกรรมการ161และคณะกรรมการชุดดังกลาวไดวิเคราะหจุดออนและจัดทําขอเสนอและ

กรอบความคิดการพัฒนาการเมืองไทยจนเสร็จเรียบรอย และสงมอบใหประธานสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี  

28 เมษายน พ.ศ. 2538  

จุดออนของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยท่ีจะตองแกไข ในทัศนะของคณะกรรมการ

พัฒนาประชาธิปไตยมีดังนี้   

1. มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบอยมาก แตไมมีการเปลี่ยนแปลงหลักการท่ีเก่ียวกับโครงสราง องคกร 

กลไก และกระบวนการท่ีเปนปญหาสําคัญของระบบ 

2. มีการทุจริตคอรรัปชั่นโดยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงเกิดข้ึนตลอดเวลา 

เพราะกฎหมายเปดชองใหใชดุลพินิจไดกวาง อีกท้ังไมมีระบบการตรวจสอบท่ีอิสระและมีประสิทธิภาพ 

3. มีการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงและวิธีทุจริตอยางอ่ืนในการเลือกตั้ง                                                                                                                                                         

160 วุฒิสาร ตันไชย “การปกครองทองถ่ิน” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ) อางแลว หนา  335-336 
161คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ขอเสนอ กรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย (กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2538) หนา 117 
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4. มีการบังคับใหตองสังกัดพรรคในการสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ส. ทําใหตองใชเงินมาก อีกท้ังพรรค

การเมืองยังไมใชพรรคของมวลชนท่ีมีการบริหารพรรคเปนประชาธิปไตย พรรคการเมืองอยูใตอํานาจของ

คนไมก่ีคน 

5. ชาวบานในชนบทยังขาดสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน ถูกละเลยจากสวนกลาง ขาราชการก็ไมใชท่ีพ่ึงท่ีแทจริง  

เขาหายาก นักการเมืองและพรรคการเมืองจึงแทรกเขามาแกไขปญหาดวยการนําความเจริญและนําเงินไป

ใหเพ่ือสรางบุญคุณ 

6. คนในเมืองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาประนามการขายเสียงของชาวบาน และดูถูก ส.ส. 

ท่ีไดรับเลือกตั้ง 

7. บุคคลท่ีมีสํานึกทางการเมืองมองวาการเมืองเปนเรื่องของนักการเมืองและเปนเรื่องสกปรก  

จะเก่ียวของกับการเมืองก็เฉพาะเม่ือมีการเลือกตั้งและอานขาว 

8. มีการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางมาก ทําใหปญหาทุกปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศตองวิ่งมาใหสวนกลาง

แก นอกจากนี้ การแกไขปญหาลาชาและเรื้อรัง ยากท่ีจะแกไขใหลุลวงได 

9. กลไกทางการเมืองท้ังหลายไมสามารถทําหนาท่ีแกไขปญหาตางๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ  

ไมวาปญหาของคนเมือง เชน จราจร สลัม สิ่งแวดลอม ของคนชนบท เชน ท่ีทํากิน ราคาพืชผล 

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจมาก แตไมกลาใช เนื่องจากเปนรัฐบาลผสมหลายพรรค 

10. กฎหมายไทยสวนใหญใหอํานาจแกนักการเมืองและขาราชการใชดุลพินิจไดกวางขวาง เนนสิทธิ

เด็ดขาดในทางบริหารมากกวาหนาท่ีหรือภารกิจในการรักษาผลประโยชนของประชาชน 

11. มีการตรากฎหมายมากข้ึน แตขาดการมีสวนรวมของประชาชน อีกท้ังองคกรวิชาชีพท้ังหลายก็มีสวน

รวมทางการเมืองและทางการปกครองนอยดวย 

12. สังคมไทยนิยมใชอํานาจมากกวาใชกฎหมาย การยุติความขัดแยงจึงมักใชวิธีการอะลุมอลวยมากกวา

วิธีการทางกฎหมาย 
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13. มีการสรางองคกรสรางกลุมท่ีตางคนตางหวงอํานาจ ไมรวมมือกัน เม่ือมีความขัดแยงกันก็แบงฝกแบง

ฝายกลาวหากัน ประหารกันดวยความสะใจ 

14. การถายทอดเรื่องราวทางการเมืองของสื่อเนนความมัน ไมไดเนนเนื้อหา ปลูกฝงคานิยมความรุนแรง 

แบงข้ัว ในหมูผูติดตามขาว  

15. สื่อมีแนวโนมเอารัดเอาเปรียบสังคมมากกวาพิทักษปกปองผลประโยชนของสังคม 

16. สังคมไทยเปนสังคมท่ีออนแอทางวิชาการ 

17. วัดถูกครอบงําโดยระบบราชการแบบรวมศูนยอํานาจและระบบทุน ทําใหออนแอลงอยางมากในการ

ทําหนาท่ีเปนพลังนําทางจิตใจและศีลธรรม 

18. คนไทยใชศรัทธาในการแกปญหามากกวาใชปญญา การใชวิธีการดังกลาวแมวาอาจจะรวดเร็ว  

แตอาจไมถูกตองและไมสามารถใชไดในทุกกรณี162  

รัฐบาลนายชวนมีทาทีวางเฉยตอขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง  เนื่องจากแรงกดดันใหปกิรูปการเมือง

ดังกลาวมาจากพรรคการเมืองอ่ืนมากกวาเปนแนวนโยบายของพรรคประชิปตยเอง อยางไรก็ดี ครั้นถึงวันท่ี   

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 รัฐบาลนายชวน ประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรหนีการลงมติไมไววางใจของสภา

ผูแทนราษฎร เพราะสมาชิกพรรคพลังธรรม ซ่ึงเปนพรรครวมรัฐบาล มีทีทาวาจะไมออกเสียงสนับสนุนรัฐบาลใน

ประเด็นจัดสรรท่ีทํากิน สปก. 4-01 ใหกับบุคคลสําคัญของพรรคในจังหวัดภูเก็ต อันเปนประเด็นรอน และผิด

วัตถุประสงคของกฎหมายท่ีมุงแกไขปญหาเกษตรกรไรท่ีทํากิน เม่ือมีการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร รัฐบาลนาย

ชวน กําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538163  

สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (2538-2539)  

เม่ือรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไมมีทีทาวาจะทําการปฏิรูปการเมืองท้ังระบบ ภารกิจดังกลาวจึงตกมาเปน

หนาท่ีของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ซ่ึงเสนอตัวจะทําการปฏิรูปการเมืองท้ังระบบ หากไดรับเลือกต้ังใหเปน

162 คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ขอเสนอกรอบความคดิในการปฏริูปการเมืองไทย (กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2538) หนา 19-22 
163 นิยม รัฐอมฤต การเมืองไทย..พัฒนาการ ปญหา และแนวทางแกไข (กรุงเทพฯ เอ้ืออาทร 2540) หนา 141-151 
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รัฐบาลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งท่ัวไปวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ดังนั้น เม่ือพรรคชาติไทยของนาย

บรรหารชนะเลือกตั้งไดท่ีนั่งมากกวาพรรคการเมืองอ่ืนๆ จึงเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลท่ีจัดตั้งข้ึนเปน

รัฐบาลผสม 7 พรรค ประกอบดวย พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม พรรค

ประชากรไทย พรรคนําไทย และพรรคมวลชน (ดูตาราง 3.3) 

ตาราง 3.3 แสดงจํานวนท่ีนั่งของ แตละพรรคในการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง จํานวน/คน 

1 ชาติไทย  92 

2 ประชาธิปตย  86 

3 ความหวังใหม  57 

4 ชาติพัฒนา  53 

5 พลังธรรม  23 

6 กิจสังคม  22 

7 ประชากรไทย  18 

8 นําไทย  18 

9 เสรีธรรม  11 

10 เอกภาพ    8 

11 มวลชน    3 

รวม  391 

 

 ในการดําเนินการปฏิรูปการเมือง รัฐบาลนายบรรหาร ได มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2539  จัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญมีสมาชิก จํานวน 99 คน  

ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของประชาชนในแตละจังหวัดๆละ 1 คน รวม 76 คน และตัวแทนของคณาจารยจาก

สถาบันอุดมศึกษาสาขากฎหมายมหาชนจํานวน 8 คน สาขารัฐศาสตรและรัฐประสาศนศาสตร จํานวน 8 คน และ

ผูมีประสบการณทางดานการบริหารจํานวน 7 คน ทําหนาท่ียกรางรัฐธรรมนูญใหมท้ังฉบับ164แตรัฐบาลนาย

บรรหารก็ไมสามารถมีอายุยืนยาวพอท่ีจะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมใหสําเร็จเรียบรอยท้ังฉบับ เนื่องจากรัฐบาลถูก

164รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2539  มาตรา 211 
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กดดันจากพรรครวมรัฐบาลใหลาออกเพ่ือเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคการเมืองอ่ืนท่ีรวมรัฐบาลไดเปนหัวหนารัฐบาล

บาง แตนายบรรหารไมยินยอม และเลือกท่ีจะยุบสภาแทนการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี  โดยนาย

บรรหารทูลเกลาใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 และกําหนดใหมีการเลือกตั้ง

ท่ัวไปครั้งใหมในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539165 ผลการเลือกตั้งท่ัวไปคังกลาวมีพรรคการเมืองตางๆท่ีสมาชิก

พรรคไดรับเลือกตั้งดังนี้ (ดู ตาราง 3.4) 

ตาราง 3.4 แสดงจาํนวน ส.ส. ท่ีแตละพรรคไดรับในการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง จํานวน/คน 

1 ความหวังใหม 125 

2 ประชาธิปตย 123 

3 ชาติพัฒนา  52 

4 ชาติไทย  39 

5 กิจสังคม  20 

6 ประชากรไทย  18 

7 เอกภาพ    8 

8 เสรีธรรม    4 

9 มวลชน    2 

10 พลังธรรม    1 

11 ไท    1 

รวม  393 

 

สมัยรัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (2539-2540) 

ภารกิจในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม ถูกสงทอดตอมาและสําเร็จลงในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต   

ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหม ซ่ึงเขามาเปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ วันท่ี 17 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2539 โดยมีคะแนนเสียงในสภาผูแทนราษฎรมากเปนอันดับ 1 จํานวน 125 ท่ีนั่ง (ดูตาราง 3.4) เปนแกนนํา

165นิยม รัฐอมฤต การเมืองไทย พัฒนาการ ปญหา และแนวทางแกไข (กรงุเทพฯ เอ้ืออาทร 2540) หนา 157  
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ในการจัดตั้งรัฐบาล และพรรคการเมืองอ่ืนอีก 5 พรรคเขารวมรัฐบาล ไดแก พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม 

พรรคประชากรไทย พรรคเสรีธรรม และพรรคมวลชน166  

ในความเปนจริงแลว รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองดังกลาวเปนฉบับท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน

มากไมสนับสนุน โดยเฉพาะนายเสนาะ เทียนทอง เลขาธิการพรรคความหวังใหม และนายสมัคร สุนทรเวช 

หัวหนาพรรคประชากรไทย เนื่องจากเปนรัฐธรรมนูญท่ีนักการเมืองไมไดมีสวนรวมในการยกราง แตเปน

รัฐธรรมนูญของนักวิชาการมากกวา โดยเฉพาะนักกฎหมายมหาชนซ่ึงเปนตัวตั้งตัวตีในการออกแบบและยกราง  

แตเผอิญในชวงเวลาดังกลาวเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง เนื่องจากรัฐบาลปลอยคาเงินบาทลอยตัว  

เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทําใหคาเงินบาทตกวูบในทันทีทันใด บริษัทอสังหาริมทรัพย  บริษัทกอสราง 

โรงงาน โรงแรม สถาบันการเงิน ผูประกอบการดานสื่อสารมวลชน ท่ีกูเงินจากตางประเทศพากันลมละลายเปน

จํานวนมาก มีหนี้เพ่ิมข้ึนในทันทีทันใดจากกรณีคาเงินบาทเสื่อมราคาลง รัฐบาลถูกตําหนิจากการตัดสินใจในเรื่อง

ขางตน และมีคะแนนนิยมตกต่ําอยางมาก เพ่ือไมใหเกิดปญหาแกรัฐบาลมากข้ึนไปกวาท่ีเปนอยู  รัฐบาลจึงได

หาทางรอมชอมกับสภารางรัฐธรรมนูญ รัฐสภาจึงลงมติในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2540 ดวยคะแนนเสียง  

578 เสียง จาก 2 สภารวมกันเทากับ 651 เสียง ยอมใหรางรัฐธรรมนูญผานความเห็นชอบไปในท่ีสุด167และ

ประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540168 

สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อาจจําแนกไดเปน 8 ประเด็น  ดังนี้ 

1. มุงสรางความเขมแข็งใหกับผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยแยกอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝาย

นิติบัญญัติ กลาวคือ ส.ส.ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีจะตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

2. ระบบเลือกเปนระบบผสม ประกอบดวยการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และการเลือกตั้งแบบแบงเขต 

โดยมุงหวังสงเสริมพรรคการเมืองใหมีความเขมแข็ง ดวยการสรางความไดเปรียบใหกับพรรคการเมืองขนาดใหญ 

และทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบ 

166 นิยม รัฐอมฤต “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณธิการ) การเมืองการปกครองในรอบ 60 ป

แหงการครองสริิราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549) หนา 87-88 
167จรัญ   พงษจีน ลึกแตไมลับ คนการเมือง (กรุงเทพฯ มติชน 2550) หนา 101-103 
168 ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 55 ก วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
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3. สรางองคกรอิสระจํานวนมากข้ึนทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐของฝายตางๆ 

โดยเฉพาะฝายบริหาร องคกรอิสระท่ีจัดตั้งข้ึน เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

4. ลดบทบาทของฝายนิติบัญญัติในการควบคุมรัฐบาล โดยกําหนดใหการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไม

ไววางใจนายกรัฐมนตรีตองใชเสียงถึง 2 ใน 5 หรือ 200 เสียง จาก 500 เสียง  

5. เปลี่ยนรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ดวยการใหสิทธิแก

ประชาชนท่ีจะเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง เขาชื่อเสนอกฎหมาย  

มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ ฯลฯ 

6. เปลี่ยนสิทธิในการเลือกตั้งเปนหนาท่ีของประชาชนท่ีจะตองไปใชสิทธิเลือกต้ัง ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมไปใช

สิทิเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองบางประการ 

7. สรางเง่ือนไขให ส.ส. เปลี่ยนพรรคไดยาก กลาวคือผูท่ีเปน ส.ส. หากยายพรรคตองมีเวลาการเปน

สมาชิกพรรคของพรรคการเมืองท่ีสังกัดใหมติดตอกันไมนอยกวา 90 วันถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  

 8. กระจายอํานาจสูทองถ่ิน  โดยกําหนดโครงสรางการปกครองทองถ่ินตองประกอบดวยสภาทองถ่ินท่ีมา

จากการเลือกตั้ง และฝายบริหารตองมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน เปนตน 

แมรัฐบาลพลเอกชวลิต จะยอมใหรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองผานสภาไปไดเรียบรอย แตผลพวงของ

การปลอยคาเงินบาทลอยตัว และวิกฤตเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลแกไมตก ทําใหถูกกดดันจากกลุมนักธุรกิจ(มอบสีลม)  

จนตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เปดทางใหพรรคการเมืองอ่ืนรวบรวม

เสียงสนับสนุนของ ส.ส. จัดตั้งรัฐบาลข้ึนใหมตอไป169 

สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย รอบท่ี 2 (2540-2544) 

 ในการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี  พลเอกชวลิตประสงคจะใหพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  

หัวหนาพรรคชาติพัฒนา เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลชุดตอไป แตพรรคประชาธิปตย ซ่ึงมีคะแนนเสียงเปน

169 ปธาน สุวรรณมงคล “รัฐบาลไทย” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ) อางแลว หนา 195  
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อันดับ 2 จํานวน 123 ท่ีนั่ง รองจากพรรคความหวังใหม และมีพลตรี สนั่น ขจรประศาสน เปนเลขาธิการ สามารถ

ชักชวน ส.ส. ซ่ึงเปนสมาชิกพรรคประชากรไทย จํานวน 12 คน จากท้ังหมด 18 คนใหฝนมติพรรคมาสนับสนุน

พรรคประชาธิปตยในการจัดตั้งรัฐบาล  ทําใหพรรคประชาธิปตยสบโอกาสมีคะแนนเสียงสนับสนุนเปนแกนนํา

จัดตั้งรัฐบาลสืบตอจากพลเอก ชวลิต  โดยนายชวน หลีกภัย ไดเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนครั้งท่ี 2 ในวันท่ี  

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และเปนรัฐบาลเรื่อยมาจนใกลครบวาระของสภาผูแทนราษฎร จึงไดประกาศยุบสภา

ผูแทนราษฎร ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และกําหนดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งใหมใหม ในวันท่ี  

6 มกราคม พ.ศ. 2544170 

ในสมัยรัฐบาลนายชวน ไดมีการเรียกรองจากพรรคฝายคานใหยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 แตรัฐบาลนายชวน ไมสนองตอบ ยังคงบริหารประเทศไปตามอํานาจ

ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ทําให ส.ส. ในสังกัดของพรรคฝายคานพากันทยอยลาออก จนในท่ีสุดเหลือแต ส.ส. 

ฝายรัฐบาล  

รัฐบาลนายชวน เปนรัฐบาลแนวอนุรักษนิยม มีทาทีไมสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองแบบเรงรัด  

ไมกระตือรือรนในการเขาสูระบบการเมืองตามกรอบใหม ยังพอใจกับการเปนรัฐบาล ในขณะท่ีกระแสสังคม

เอือมระอาตอการทํางานของรัฐบาลท่ีไมคอยเปนมิตรกับคนยากคนจน วงการวิชาการและสื่อตางวิพากษวิจารณ 

และเริ่มนับถอยหลังรัฐบาลนายชวน และพรรคการเมืองตางๆท่ีไมไดเขารวมรัฐบาลเตรียมการเลือกต้ังอยางเต็มท่ี  

โดยเฉพาะ พรรคไทยรักไทย ซ่ึงเปนพรรคจัดตั้งข้ึนใหม มีทุนมหาศาล ประกาศโฆษณาหาเสียงกับคนยากคนจน 

และรวบรวมนักการเมืองหนาใหมหนาเกาเขาพรรคจํานวนมาก กลายเปนพรรคคูแขงท่ีสําคัญของพรรค

ประชาธิปตยในยุคนั้น 

ยุคประชานิยม 

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (2544—2548) 

ในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปครั้งแรก  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนการเลือกตั้งในระบบผสมท่ีประกอบไปดวยการเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อ ใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง มี ส.ส. จํานวน 100 คน และการเลือกตั้งแบบแบงเขต 1 เขต  

170 เพ่ิงอาง หนา 195 
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มี ส.ส. 1คน มี 400 เขต ส.ส. จํานวน 400 คน ผลการเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกพรรคไดรับเลือกต้ังมาก

เปนอันดับ 1 จํานวน 248 คน เกือบถึงครึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส. ท้ังสภา ในขณะท่ีพรรคประชาธิปตย มีสมาชิก

ไดรับเลือกตั้งมากเปนอันดับ 2 ได ส.ส. เพียง 128 คน พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม พรรคชาติพัฒนา  

พรรคราษฎร พรรคถ่ินไทย และพรรคกิจสังคม มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกเปนอันถัดไปตามลําดับ ดูตารางท่ี 3.5 

ตารางท่ี 3.5 แสดงผลการเลือกตั้ง ส.ส. เปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 

พรรค ส.ส. แบงเขต ส.ส. บัญชีรายชื่อ รวม 

ไทยรักไทย 200 48 248 

ประชาธิปตย  97 31  128 

ชาติไทย   35  6  41 

ความหวังใหม  28  8  36 

ชาติพัฒนา  22   7  29 

เสรีธรรม  14  0  14 

ราษฎร   2  0   2 

ถ่ินไทย   1  0   1 

กิจสังคม    1  0   1 

รวม 400 100 500 

ท่ีมา  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

พรรคไทยรักไทยเม่ือไดรับสิทธิใหเปนฝายจัดตั้งรัฐบาล ไดเชิญชวนพรรคความหวังใหม และพรรคชาติไทย 

เขารวมรัฐบาล  ทําใหมีเสียงสนับสนุนมากถึง 325 เสียง พรรคฝายคานจึงหมดชองทางท่ีจะยื่นญัตติขอเปด

อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี (ซ่ึงรัฐธรรมนูญกําหนดใหตองใชเสียงของ ส.ส.มากถึง 2 ใน 5 หรือ 200 เสียง

จาก 500 เสียง)171 ไมเพียงเทานี้ พรรคไทยรักไทยยังมีนโยบายรวมพรรคการเมืองอ่ืนเขามาเปนขุมกําลังของพรรค

ดวย ซ่ึงในเวลาตอมาพรรคไทยรักไทยไดรวมพรรคเสรีธรรม172 พรรคความหวังใหม173 พรรคชาติพัฒนา174เขากับ

171 มาตรา 185  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
172 รวมพรรคเสรีธรรม แมื่อวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2544 
173 รวมพรรคความหวังใหม เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 
174 รวมพรรคชาติพัฒนา เมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2547 
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พรรคไทยรักไทย ทําใหพรรคไทยรักไทยมีฐานเสียง ส.ส. แนนหนาม่ันคง และยากท่ีจะยายไปสังกัดพรรคการเมือง

อ่ืน เนื่องจากเง่ือนไขทางรัฐธรรมนูญไมเอ้ืออํานวยแลว สถานการณทางการเมืองท่ีพรรคไทยรักไทยเปนท่ีนิยม

อยางสูงสุด การยายพรรคเทากับเปนฆาตัวตายทางการเมือง ยิ่งทําใหไมมี ส.ส. คนใดอยากยายพรรค เพราะถา

ออกจากพรรคไทยรักไทยแลว มีโอกาสสูงมากท่ีจะไมไดรับเลือกตั้งกลับเขามาอีก 

การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทยโดยมุงสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศระดับรากหญา การตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพ่ือตองการใหโอกาสแกคนจนเขาหาแหลง

ทุน ใหคนจนเขาหาแหลงความรู ไดรวมคิดรวมทําดวยภูมิปญญาของตนเอง มีการประกาศระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ. 2544 และระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ พ.ศ. 2544  และตองการใหเกิดความรวดเร็วจึงไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 เพ่ือต้ังเปนกองทุนในการจัดสรรเงินใหกับหมูบานและชุมชน เพ่ือให

สมาชิกไดกูยืม175 

โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรอยาง

เรงดวน ควบคูกับการวางระบบการฟนฟูและใหความชวยเหลือ ปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจรตลอด

ระยะเวลา 3 ป (ต้ังแต 1 เมษายน  2544 – 31 มีนาคม  2547) หลังจากนั้นเกษตรกรตองจายชําระหนี้และ

ดอกเบี้ยตามเกณฑการจัดชั้นลูกคาของธนาคารการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) เกษตรกรรายยอย ลูกคา 

ธกส. เขาโครงการจํานวนท้ังสิ้น 2,309,966 ราย คิดเปนเงินตนหนี้ท้ังสิ้น 94,239 ลานบาท176   

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพ่ือใหแตละชุมชนใชภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาสินคา โดยรัฐ 

จะเขาชวยเหลือดานความรูและการตลาด ใน พ.ศ. 2545 มีการจัดงานมหกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ข้ึนเม่ือ

วันท่ี 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีกลุมอาชีพเขารวม

จําหนายผลิตภัณฑ จํานวน 714 กลุม การจัดเทศกาลสุราแชไทย สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยการสงเสริมการ

175 มีการโอนเงิน 1 ลานบาทใหแกกองทุน ท่ีกระจายไปท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 74,722 กองทุน เปนกองทุนหมูบาน 71,402 

หมูบาน และชุมชนเมือง 3,320 ชุมชน  ใน สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี รัฐบาลของประชาชน..มหสัจรรยแหงการฟนตัวทาง

เศรษฐกิจไทย เลม 3 (กรุงเทพฯ สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547) หนา 26  
176 เพ่ิงอาง หนา 33 
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ผลิตสุราแช ชนิดสุราผลไม สุราแชพ้ืนเมือง จัดข้ึนระหวางวันท่ี 6-10 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ ศูนยประชุมแหงชาติ

สิริกิติ์ กรุงเทพฯ 177    

โครงการธนาคารประชาชน เพ่ือตองการใหผูมีรายไดนอยเขาถึงแหลงเงินทุนและลดการพ่ึงพาเงินนอก

ระบบท่ีมีดอกเบี้ยสูง ทําใหประชาชนมีโอกาสสรางงานและสรางรายไดดวยตนเอง โดยใหธนาคารออมสินเปดเปน

สถาบันใหบริการสินเชื่อแกผูเขาโครงการ178 

การแปลงสินทรัพยเปนทุน รัฐบาลไดจัดตั้งสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) 

ใน พ.ศ. 2547 กําหนดประเภทสินทรัพย เชน ท่ีดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องจักร ท่ีสาธารณะ และสิทธิการเชา

ซ้ือ ท้ังนี้ มีเปาหมายอยูท่ีเกษตรกรผูครอบครอง ส.ป.ก. 4-01 ก.ส.น. 3 และ น.ค. 1 ซ่ึงมีประมาณ 10.3 ลานไร 

โดยนําสิทธิ์ครอบครองเหลานี้เปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู 

การสรางผูประกอบการใหม SMEs เพ่ือสรางงานสรางรายไดใหกับประเทศ ทดแทนผูประกอบการเดิม 

ท่ีประสบปญหา โดยจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เพ่ือใหสินเชื่อ

แกผูประกอบการ ใน พ.ศ. 2546 ธพว. อนุมัติสินเชื่อเอสเอ็มอี จํานวน 6,197 ราย เปนงินท้ังลิ้น 27,373 ลาน

บาท179 

การสรางบานใหคนจนมีท่ีอยูอาศัย โครงการบานเอ้ืออาทร มอบใหกระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนูษย ดําเนินการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร 600,000 หนวย ใหสําเร็จภายใน 

5 ป (พ.ศ. 2546-2550) ในวงเงิน 293,932.46 ลานบาท180 

 การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา รัฐไดออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 

ใหจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยจัดบริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค มีประชาชนข้ึน

ทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน 47.02 ลานคน (มิถุนายน พ.ศ. 2547)  

177 เลมเดียวกัน หนา 40-41  
178 เลมเดียวกัน หนา 28-31 
179 เลมเดียวกัน หนา 49-51 
180 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รฐับาลของประชาชน..สรางขายความมั่นคงใหประชาชนและจัดระเบียบทางสังคม เลม 4 

(กรุงเทพฯ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547) หนา 33-34 
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ในดานการศึกษา รัฐจัดใหนักเรียนมีงานทําในระหวางปดภาคเรียนกับบริษัทหางรานตางๆ โครงการ 1 ทุน 

1 อําเภอ ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยใชเงินรายไดจากการ

จําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว  การเขียนเรียงความเพ่ือขอรับทุน โครงการ 1 อําเภอ  

1 โรงเรียนในฝน โดยคัดเลือกโรงเรียน 921 โรงเรียน เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการ พัฒนาหลักสูตร สรางครูเปน

มืออาชีพ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสรางภาคีเครือขาย นอกจากนี้ ยังมีโครงการจักรยาน

ใหนักเรียนยืมเรียน181  

การดําเนินนโยบายประชานยิมของพรรคไทยรักไทยตอคนชนบท  เชน นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง แหงละ 1 ลานบาท นโยบายพักหนี้เกษตรกรรายยอยเปนเวลา 3 ป นโยบายหลักประกันสุขภาพท่ัวหนา  

30 บาท รักษาทุกโรค  โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ โครงการธนาคารประชาชน  โครงการโคลานตัว โครงการ

บานเอ้ืออาทร โครงการแท็กซ่ีเอ้ืออาทร โครงการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ ทําใหรัฐบาล  

พ.ต.ท. ทักษิณ เปนท่ีนิยมอยางยิ่ง ส.ส. ในสังกัดพรรคการเมืองอ่ืนมีทีทาจะยายพรรคมาอยูกับพรรคไทยรักไทย

เปนจํานวนมาก แมกระท่ัง ส.ส. ในสังกัดพรรคประชาธิปตยเองก็ออนไหวตอแรงดึงดูดของพรรคไทยรักไทย 

โดยเฉพาะ ส.ส. ในภาคเหนือและภาคอีสาน 

นอกจากนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ยังดําเนินนโยบายเชิงรุกในดานการบริหารราชการแผนดินแบบบูรณา

การ โดยใหอํานาจสูงสุดในการบริหารข้ึนอยูกับผูนําองคกร รัฐบาลพรรคไทยรักไทยทําการปฏิรูปโครงสรางระบบ

ราชการท่ีฉีกแนวไปจากกระแสหลักของสังคมโลกท่ีพยายามลดขนาดของระบบราชการใหเล็กลง แตรัฐบาลพรรค

ไทยรักไทยกลับขยายจํานวนกระทรวงจาก 14 กระทรวง เปน  20 กระทรวง182 ทําใหเกิดกระทรวงใหม ไดแก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลจึงมีโอกาส

แตงตั้งขาราชการระดับสูงเขาไปคุมอํานาจในกระทรวงและกรมกองตางๆไดอยางกวางขวาง  

181 เลมเดียวกัน หนา 15-27 
182 ประมวล  รจุนเสรี อํานาจของปวงชน (กรุงเทพฯ บานการพิมพ 2549) หนา 118 
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ในดานการปกครองสวนภูมิภาค มีการนําระบบการบริหารแบบบูรณาการมาใชกับการบริหารงานของ

จังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาภาพหลัก รับผิดชอบงานท่ีชัดเจนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี183  

แมแตในดานการตางประเทศก็กําหนดใหขาราชในสถานทูตไทยในตางประเทศตองตื่นตัว ทําหนาท่ีไมเพียงดาน

การทูต แตตองทําหนาท่ีเปนพนักงานขายของประเทศดวย จุดยืนดานนโยบายตางประเทศของรัฐบาลพรรคไทยรัก

ไทยคือการรักษาผลประโยชนของชาติ ท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญอยูกับปญหาเศรษฐกิจ จึง จําตองมุงเนน

ผลประโยชนของชาติดานเศรษฐกิจใหมาก นักการทูตคือนักธุรกิจ ตองมีการเสริมจุดแข็ง ตัวอยาง เชนประเทศไทย

เกงดานการเกษตร หนวยงานดานการทูตจะตองมีหนาท่ีปอนขอมูลใหผูผลิตทราบวา ประเทศนั้นๆตองการผลิตผล

ทางการเกษตรประเภทใดบาง จํานวนประมาณเทาใด และในราคาคราวๆเทาใด ใหเอกอัครราชทูตเปนเจาภาพ

หลัก หรือ CEO184  

ครั้นใกลถึงวาระ 4 ปของรัฐบาล พรรคไทยรักไทยประกาศเปาหมายท่ีจะเปนรัฐบาลพรรคเดียวในการ

เลือกตั้งคราวหนา และจะอยูในอํานาจยาวนาน 20 ป การทํางานเชิงรุก แบงมิตรแบงศัตรู  มุงผูกขาดอํานาจแต

เพียงพรรคเดียว ขจัดพรรคการเมืองอ่ืนและกลุมพลังอ่ืนออกจากสวนแบงทางอํานาจ ทําใหพรรคไทยรักไทยเปนท่ี

หวั่นเกรงของพรรคตางๆ เชน พรรคการเมืองเกา กลุมอํานาจอนุรักษนิยม กลุมทุนแนวอนุรักษ รวมท้ังกลุมผูนํา

กองทัพ 

แมพรรคไทยรักไทยจะได เปรียบพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีจะจัดให มี ข้ึนในวัน ท่ี  

6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 แตพรรคไทยรักไทยในฐานะเปนรัฐบาลก็ไมยอมปลอยโอกาสใหหลุดมือไปอยางงายๆ  

มีขาวแพรสะพัดไปท่ัววาพรรคไทยรักไทยใชกลไกทุกอยางท่ีอยูในความควบคุมของพรรค เชน ทหาร ตํารวจ 

ขาราชการฝายปกครองในทุกพ้ืนท่ี ใหชวยเหลือพรรคใหไดรับชัยชนะการเลือกตั้ง รวมท้ังการใชงบประมาณ

แผนดินจัดประชุมประชาชนท่ัวประเทศ (จากรากแกวถึงรากหญา) ณ ศูนยประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 

การโฆษณาของหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเปนการสนับสนุนพรรคไทยรักไทย การแตงตั้งขาราชการตําแหนงสําคัญๆ

เขาทําหนาท่ีในระดับจังหวัดดูแลผลประโยชนของพรรค เปนตน  

183  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของประชาชน..ยกระดบัของประเทศไทยในเวทีโลก เลม 2  (กรุงเทพฯ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 2547) หนา 23 
184 เลมเดียวกัน หนา 12-13  

                                                           



85 

ผลการเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทย ชนะการเลือกตั้งอยางทวมทน พรรคการเมืองอ่ืนถูกลดความสําคัญลง

อยางเห็นไดชัด แมแตพรรคประชาธิปตยท่ีเปนพรรคเกาแกและมีฐานเสียงม่ันคงในภาคใตและกรุงเทพฯ  

ก็กลายเปนพรรคต่ํา 100 สวนพรรคขนาดเล็กสูญพันธุเกือบหมด คงเหลือเพียงพรรคชาติไทย และพรรคมหาชน  

ท่ีมีฐานเสียงและฐานเงินทุนพอสมควรเหลืออยูในวงการเมือง ดูตารางท่ี 3.6 

ตารางท่ี 3.6  แสดงผลการเลือกตั้ง ส.ส. เปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548 

พรรค ส.ส. แบงเขต ส.ส. บัญชีรายชื่อ รวม 

ไทยรักไทย 310  67 377 

ประชาธิปตย  70  26  96 

ชาติไทย  18    7  25  

มหาชน    2    0    2 

รวม 400 100 500 

ท่ีมา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยท่ีพรรคการเมืองพรรคเดียวชนะการเลือกตั้งไดเสียงทวมทน

สามารถจัดตั้งรัฐบาลไดเองโดยไมตองอาศัยเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอ่ืน ในเวลาเดียวกัน ทําใหระบบการ

เมืองไทยถูกผูกขาดโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว และเปนสาเหตุนําไปสูความขัดแยงทางการเมืองและทางสังคม

อยางรุนแรง 

สรุปปญหาในการสรางดุลยภาพทางการเมืองและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทางเศรษฐกิจและสังคมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

 1. ขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญทําใหฝายบริหารเขมแข็ง แตการสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจ 

ประสบความลมเหลว โดยเฉพาะการใชอํานาจของฝายบริหาร  ทําใหมีกรณีฟองรองเปนคดีความมากมาย  

 2. รัฐธรรมนูญเอ้ือตอการผูกขาดอํานาจของบุคคลโดยผานทางพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคการเมือง

ของไทยมิไดเปนพรรคของประชาชนตามหลักวิชาการ แตเปนพรรคของกลุมบุคคลหรือครอบครัว 
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 3. การท่ีฝายบริหารมีอํานาจมาก ใชอํานาจแกไขกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพ่ือเอ้ือประโยชนตอ

ธุรกิจของตัวและครอบครัว ทําใหเกิดความไมไววางใจ และเปนเปาหมายของการวิพากษวิจารณในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

จริยธรรม  

4. ความแตกแยกภายในพรรครัฐบาล เปนเหตุใหคนในรัฐบาลเปดเผยการกระทําทุจริต ไมโปรงใส  

ของผูนํารัฐบาล เปดทางใหกลุมประชาชนท่ีไมสนับสนุนรัฐบาล ออกมารวมสมทบชุมนุมคัดคานรัฐบาล ในขณะท่ี

รัฐบาลไมสามารถชี้แจงใหประชาชนหายของใจได    

5. ความขัดแยงและความรุนแรงทางการเมืองทําใหผูนําและระบบการเมืองเสียความชอบธรรม เปดทาง

ใหทหารใชกําลังลมรัฐบาล ยุติการเมืองระบอบประชาธิปไตย ดังท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 

ปฏิรูปการเมืองรอบ 2 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท (2549-2550)  

 หลังการยึดอํานาจเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ข้ึนดํารงตําแหนงผูนํา

รัฐบาล ไดมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญท่ีประกอบดวยสมาชิกจํานวน 100 คน185 จัดทํารางรัฐธรรมนูญและให

ประชาชนลงประชามติ ในวันท่ี19 สิงหาคม พ.ศ. 2550  และประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี  24 สิงหาคม 

พ.ศ. 2550  โดยหลักการของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยังคงรักษาสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แตไดมี

การแกไขหลักการบางประการ ไดแก ปญหาท่ีทําใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐ และการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม  

ปญหาการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปรงใส ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม ปญหาระบบการตรวจสอบการ

ใชอํานาจรัฐท่ีเคยลมเหลว เนื่องจากถูกแทรกแซงจากฝายบริหาร และปญหาเก่ียวกับการใชสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนยังไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยางเต็มท่ี186 

หลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดแก  

1. การลดอํานาจการบริหารของนายกรัฐมนตรีลง และเพ่ิมบทบาทแกรัฐสภาในการควบคุมฝายบริหาร

มากข้ึน  การยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีใชเสียงเขาชื่อลดลงจาก  2 ใน 5 เปน 1 ใน 5 ของ

185การคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญกระทําโดยมีข้ันตอนเริ่มจากแตงตั้งสมัชชาแหงชาติ จํานวน 2000 คน จากน้ันสมาชิก

สมัชชาแหงชาติเลือกกันเองใหเหลอื 200 คน แลวเสนอใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคดัเลือกใหเหลือ 100 คน  
186สภารางรัฐธรรมนูญ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)(ไมปรากฎสถานท่ีพิมพและปท่ีพิมพ) หนา  170 
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เสียงในสภาผูแทนราษฎร187 รัฐมนตรีรวมคณะท่ีเคยกําหนดใหพนจากสมาชิกภาพของสภาผูแทนราษฎร ไมตอง

พนจากสมาชิกภาพสภาผูแทนราษฎรแมจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีก็ตาม  

 2. เปดโอกาสใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไดมีท่ีนั่งในสภาผูแทนราษฎรเพ่ิมข้ึน โดยแกไขการเลือกตั้งแบบ

บัญชีรายชื่อพรรคท่ีเคยกําหนดใหประเทศเปนเขตเลือกตั้งเขตเดียวและมีเกณฑวาพรรคท่ีจะไดรับการจัดสรรท่ีนั่ง

ในการเลือกตั้งแบบดังกลาวตองไดคะแนนเสียงของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งข้ันต่ํา 5 เปอรเซ็นตข้ึนไป เปนการ

กําหนดใหแบงเขตการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากเขตเดียวท้ังประเทศ เปน 8 เขต เขตละ 10 คน และไมมีเกณฑ

ข้ันต่ํา 5 เปอรเซ็นต188 

 นอกจากนี้ การเลือกตั้งแบบแบงเขตท่ีเคยกําหนดให 1 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. ได 1 คน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดให 1 เขตเลือกต้ังอาจมี ส.ส. ได 3 คนเปนเกณฑ ซ่ึงจะทําใหพรรคเล็กมี

โอกาสชนะเลือกตั้งมากข้ึน189  

3. เปดทางให ส.ส. มีอิสระท่ีจะยายพรรคไดงายข้ึนในกรณีมีการยุบสภา โดยลดเง่ือนไขคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรค

เดียวติดตอกันถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา 90 วัน ลงเหลือ 30 วันในวันเลือกตั้ง190 

4. สรางมาตรการปองกันการแทรกแซงของฝายการเมืองในการแตงตั้ งบุคคลในองคกรอิสระ  

โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาท่ีประกอบไปดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฏีกา ประธานศาล

ปกครองสูงสุด เปนหลัก และใหวุฒิสภามีอํานาจเพียงใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบเทานั้น191  

 5. สรางมาตรการตอตานการซ้ือเสียง โดยกําหนดใหมีมาตรการรายแรงถึงข้ันยุบพรรคในกรณีท่ีปรากฏวา

หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารมีสวนเก่ียวของหรือรับรูการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง แลวไมหามปรามการกระทํา

ดังกลาว  

187 มาตรา 158 
188 มาตรา 96 
189 มาตรา 94(4) 
190 มาตรา 101(3) 
191 เชน มาตรา 231 มาตรา 243 

                                                           



88 

 6. สงเสริมการเมืองภาคประชาชน โดยกําหนดใหมีการจัดต้ังสภาพัฒนาการเมืองท่ีประกอบดวยตัวแทน

สภาองคกรชุมชนระดับพ้ืนท่ีและตัวแทนองคกรภาคประชาสังคมโดยท่ัวไป และยังไดจัดใหมีกองทุนสนับสนุน

การศึกษาและขัดทํากิจกรรมสําหรับสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง        

การกลับมาของยุคประชานิยม 

 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศสวัสดิ์ (2551) 

เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมีการจัดการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในชวงเวลาดังกลาว สมาชิกพรรคไทย

รักไทยเดิมไดเขาไปสังกัดพรรคพลังประชาชน แตมีสมาชิกบางสวนไปเขารวมพรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคเพ่ือ

แผนดิน และพรรคประชาราช ซ่ึงเปนพรรคท่ีจัดตั้งข้ึนใหม ในการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวมีพรรคการเมืองสง

สมาชิกเขารวมแขงขันเลือกตั้งจํานวน 31 พรรค แตมีพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเพียง 7 พรรค โดยมี

พรรคพลังประชาชน สมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งมากท่ีสุด 233 เสียง สวนพรรคประชาธิปตย สมาชิกพรรคไดรับ

เลือกตั้งมากเปนอันดับสอง จํานวน 165 เสียง ดังตารางท่ี 3.7 

ตารางท่ี 3.7  แสดงผลการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

พรรค ส.ส. แบงเขต ส.ส. สัดสวน รวม 

พลังประชาชน 199 34 233 

ประชาธิปตย 132 33 165 

ชาติไทย  33   4   37 

เพ่ือแผนดิน  17   7   24 

รวมใจไทยชาติพัฒนา    8   1 9 

มัชฌิมาธิปไตย    7    0 7 

ประชาราช    4    1 5 

รวม 400   80 480  

ท่ีมา  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคพลังประชาชนไดข้ึนเปนผูนํารัฐบาล  โดยมีพรรคชาติไทย พรรคเพ่ือ

แผนดิน พรรคประชาราช เขารวมรัฐบาล รัฐบาลของนายสมัคร ถูกกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย
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ตอตานตั้งแตเริ่มแถลงนโยบายตอรัฐสภา และตอมากลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเริ่มเคลื่อนไหว

ตอตานรัฐบาลอยางยืดเยื้อ โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปนตนมา และทางกลุมพยายามขัดขวาง

การทํางานของรัฐบาลทุกรูปแบบ ยึดถนนบริเวณสะพานมัฆวาน ยึดทําเนียบรัฐบาล ใชวิธีดาวกระจายปดลอม

สถานท่ีราชการ สถานทูต แมในเวลาตอมาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยวานายสมัคร กระทําการขัดตอ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 267  เนื่องจากไปรับจางจัดรายการ”ชิมไปบนไป” ทางโทรทัศน และตองพนจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรค 1 (7)  แตการชุมนุมของกลุมพันธมิตรฯก็ยังคงไมเลิกลา  

ในดานของพรรคพลังประชาชน เม่ือนายสมัครพนจากตําแหนง ก็ไดมีมติใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ 

นองเขย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตนายสมชาย ก็ไมสามารถบริหารประเทศได

อยางราบรื่น เนื่องจากทําเนียบรัฐบาลถูกกลุมพันธมิตรฯยึดครอง ตองไปใชอาคารสนามบินดอนเมืองเปนท่ีทําการ

รัฐบาล เม่ือเปนเชนนี้ กลุมพันธมิตรฯจึงตามไปยึดสนามบินดอนเมือง เพ่ือขัดขวางการทํางานของรัฐบาล รวมท้ัง

กระจายมวลชนไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิ ในตางจังหวัดไดมีการยึดสนามบินท่ีสงขลาและภูเก็ต จนทําใหประเทศ

ตกอยูในสภาพติดขัด จนกระท่ัง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยท่ี 20/2551 ใหยุบพรรคพลังประชาชน เนื่องจาก

กรรมการบริหารพรรคกระทําความผิดฐานซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รัฐบาลชุดนาย

สมชาย รวมท้ังคณะกรรมการบริหารพรรคจึงสิ้นสุดลง กลุมพันธมิตรฯจึงยุติการชุมนุม    

 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2551-2554) 

 เม่ือพรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรคตามคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ สมาชิกพรรคท่ีเปน ส.ส. สวนใหญ

เขาสังกัดพรรคเพ่ือไทย ซ่ึงนายสุชาติ ธาดาธํารงเวช เตรียมต้ังไวรองรับการยุบพรรคพลังประชาชนอยูกอนแลว  

แตมี ส.ส. บางสวนของพรรคพลังประชาชนในกลุมของเพ่ือนเนวิน (นายเนวิน ชิดชอบ) กลุมเพ่ือแผนดินของนาย

พินิจ จารุสมบัติและนายปรีชา เลาหพงศชนะ ไดไปรวมกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ของพรรคมัชฌิมาธิปไตยเดิม 

สนับสนุนนายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ในการจัดตั้งรัฐบาล โดยไปทําขอตกลงกันท่ีกรมทหาร

ราบท่ี 1 มหาดเล็กรักษาพระองค (ร. 1 รอ.)192 โดยมีเสียงสนับสนุนดังนี้ ดูตารางท่ี 3.8 

 

 

192 รายงานพิเศษ มติชนสดุสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1447 วันท่ี 17-22 มกราคม พ.ศ. 2552 หนา 8 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงจํานวน ส.ส.และพรรคการเมืองท่ีใหการสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เปนนายกรัฐมนตรี 

พรรค อภิสิทธิ์ ประชา งดออกเสียง ไมเขาประชุม รวม 

เพ่ือไทย     0 178 0 0 178 

ประชาธิปตย 163     0   1 1 165 

เพ่ือแผนดิน   12     9  0  0   21 

ชาติไทยพัฒนา   14     1  0  0   15 

ภูมิใจไทย     8     3  0    0    11 

รวมใจไทยชาติพัฒนา     5     2  1  1 9 

ประชาราช     0     5  0  0     5 

กลุมเพ่ือนเนวิน   22   0  1   0   23 

กลุมอ่ืนๆ   11   0   0    0   11 

รวม  235  198  3   2 438  

 

รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ดําเนินนโยบายการบริหารประเทศไมตางไปจากรัฐบาลพรรคพลังประชาชน คือใช

นโยบายประชานิยมนําการบริหารเชนกัน เปนตนวามีการจัดทําโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ตั้งแต

อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โครงการรักษาพยาบาลฟรี โครงการโดยสารรถเมลฟรี รถไฟฟรี (ขยายเวลาจากท่ี

รัฐบาลเดิมทําไว) โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือเบี้ยคนชรา เดือนละ 500 บาท (3 ลานคน) เช็คชวยชาติ จํานวน 

2,000 คน/คน แจกใหผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม ผูรับเงินบํานาญ รวมท้ังลูกจางภาคราชการท่ีมี

เงินเดือนไมเกิน 15,000 บาท (จํานวน 9.7 ลานคน)193 โครงการเพ่ิมศักยภาพผูวางงาน (จัดอบรมดานวิชาชีพโดย

ใหเบี้ยเลี้ยงแกผูเขาอบรม) โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โครงการกอสรางอาคารท่ีพัก

อาศัยขาราชการตํารวจชั้นประทวน โครงการจัดสรรงบประมาณแผนดินลงพ้ืนท่ี ”โครงการไทยเขมแข็ง” ฯลฯ 

นโยบายประชานิยมตางๆไมสามารถลบลางความผูกพันท่ีมวลชนกลุมเสื้อแดงมีตอ พ.ต.ท. ทักษิณ เพราะ 

พ.ต.ท. ทักษิณ เปนผูริเริ่มและทําจริงทุกนโยบายท่ีเสนอ ในขณะท่ีพรรคอ่ืนเปนการลอกเรียนแบบ194  ดังนั้น  

193 นกูล วองธิติวงศ “แจกเงินชวยชาต”ิ มติชนสุดสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1492 วันท่ี 20-26 มีนาคม พ.ศ. 2552 หนา 39 
194 ดร. อัมมาร  สยามวาลา นักวิจัยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ช้ีวา ประชานิยมของทักษิณจะดีจะเลวเปนอีกเรื่อง แต

สิ่งท่ีตองใหเครดติก็คือ ทักษิณ เอานโยบายท่ีหาเสียงไปทําจริงทุกนโยบาย ดร. ผาสุข พงษไพจติร ใหความเห็นวากลุมท่ีได

ประโยชนจากประชานิยม 2 กลุมใหญคือ คนจากภาคเกษตรและคนจากภาคแรงงานนอกระบบ ท่ีรวมกันแลวมีมากถึง 67 
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ฝายมวลชนกลุมเสื้อแดงหรือแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) จึงทําการเคลื่อนไหวคัดคาน

การจัดตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เริ่มดวยกลุมเสื้อแดงเขาปดลอมอาคารรัฐสภา จนนายอภิสิทธิ์ ตองหลบหลีกการ

แถลงนโยบายตอรัฐสภาไปแถลงท่ีหอประชุมกระทรวงการตางประเทศ การชุมนุมของกลุมเสื้อแดงมุงขัดขวางการ

บริหารงานของรัฐบาล และเรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ ยุบสภา แตรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ไมตอบสนอง  กลุมเสื้อแดง 

จึงเคลื่อนไหวชุมนุมประทวงโดยในข้ันแรกขัดขวางการประชุมผูนําอาเซียนบวกหก ท่ีพัทยา ซ่ึงรัฐบาลเปนเจาภาพ 

จนการประชุมตองเลิกกลางคัน ผูนําประเทศท้ังหลายตางตองหนีเอาตัวรอด หลังจากนั้น มวลชนกลุมเสื้อแดง

เคลื่อนกําลังเขามาชุมนุมในกรุงเทพฯ ณ บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและบริเวณใกลเคียง จนเปนเหตุใหรัฐบาลใช

กําลังทหารเขาสลายการชุมนุม มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก เหตุการณครั้งนี้เรียกวา”สงกรานตเลือด” 

 ในวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ครบรอบ 1 ปของการเคลื่อนไหวเรียกรอง  มวลชนกลุมเสื้อแดง

ซ่ึงสมาชิกสวนใหญเดินทางมาจากภาคอีสานและภาคเหนือ จัดการชุมนุมรําลึกถึงเหตุการณนองเลือด พ.ศ. 2552 

และเรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม โดยมวลชนกลุมเสื้อแดงเริ่มชุมนุมท่ีบริเวณ

อนุสาวรียประชาธิปไตย ตอมามีการกระจายกําลังไปชุมนุมท่ีสี่แยกราชประสงค ยานการคาทันสมัยของกรุงเทพฯ 

รวมถึงยานถนนพระรามท่ี 4 ชวงปากทางถนนสีลม ซ่ึงเปนยานการคาท่ีสําคัญอีกจุดหนึ่งของเมืองหลวง ในวันท่ี 

10 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดใชทหารเขากระชับพ้ืนท่ีการชุมนุมในพ้ืนท่ีถนนราชดําเนนิกลาง มีการปะทะกัน

ถึงข้ันเสียชีวิตจํานวน 27 ราย และบาดเจ็บ1427 ราย ในวันท่ี 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 รัฐบาลใชกําลังทหาร

เขาสลายการชุมนุมบนถนนพระรามท่ี 4 และยานราชประสงค มีผูเสียชีวิต 58 ราย บาดเจ็บจํานวนมาก  

ในวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 

1) พ.ศ. 2554 เก่ียวกับองคประกอบและระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้ ใหสภาผูแทนราษฎร

ประกอบดวยสมาชิก 500 คน โดยเปนสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต 375 คน และสมาชิกซ่ึงมาจาก

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน195 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเปนระบบ 1 เขต

เปอรเซ็นต น่ีคือโครงสรางสังคมไทยท่ีทักษิณคิดและทํากอนใคร ใน รายงานพิเศษ “เฮลิกอบปมันน่ี ซานตามารคฬฬ .โปรยเงิน-

แจกความหวังฯ”  มติชนสดุสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1448 วันท่ี 23-29 มกราคม พ.ศ. 2552 หนา 9  
195 มาตรา 3 วรรค 2 แกไข มาตรา 93 
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เลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 1 คน196 สวนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปนระบบนําคะแนนรวมของ 

แตละบัญชีรายชื่อท้ังประเทศเปนเกณฑจัดสรรท่ีนั่งใหแตละบัญชี197  

ในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ประกาศยุบสภาเพ่ือใหมีการเลือกตั้งใหมใน 

วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ในการเลือกต้ังครั้งนี้มีพรรคการเมือง 40 พรรค ท่ีสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งใน

แบบบัญชีรายชื่อ 34 พรรค ท่ีสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต มีผูสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ 

1,410 คน ในแบบแบงเขต 2,422 คน   

 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ แมพรรคเพ่ือไทยจะขาดผูนําพรรคท่ีมีประสบการณทางการเมือง แตประชาชนใน

ภาคอีสานและภาคเหนือสวนใหญยังคงสนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ผลจึงปรากฏวา ผูสมัครรับเลือกตั้งของ 

พรรคเพ่ือไทย (ตัวแทนพรรคไทยรักไทย) ไดรับเลือกตั้งมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 3.9 

ตารางท่ี 3.9 แสดงผลการเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ลําดับ พรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส.ส. แบงเขต รวม 

1 เพ่ือไทย  61 204 265 

2 ประชาธิปตย  44 115 159 

3 ภูมิใจไทย   5  29  34 

4 ชาติไทยพัฒนา   4  15  19 

5 ชาติพัฒนาเพ่ือแผนดิน   2   5   7 

6 พลังชล   1   6   7 

7 รักประเทศไทย   4   0    4 

8 มาตุภูมิ   1   1    2 

9 ประชาธิปไตยใหม   1   0    1 

10 มหาชน   1   0    1 

11 รักษสันต ิ     1    0     1 

รวม                        125 375 500 

196 มาตรา 3 วรรค 7 แกไข มาตรา 94 
197 มาตรา 3 วรรค 13 แกไข มาตรา 95 
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ท่ีมา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2554 

(กรุงเทพฯ สํานักงาน กกต. 2554) หนา 371 

รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร (2554-2557) 

หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ปรากฎวา

พรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกตั้ง ได ส.ส. เกินครึ่งของจํานวนท้ังสภา เปนฝายจัดตั้งรัฐบาลโดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ  

ชินวัตร นองสาว พ.ต.ท. ทักษิณ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และเชิญพรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคพลังชล  

เขารวมรัฐบาล 

รัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ บริหารประเทศโดยยังคงใชนโยบายประชานิยมตอไป นโยบายท่ีโดดเดนในสมัยนี้ 

ไดแก นโยบายจํานําขาวเปลือกตันละ 15,000 บาท นโยบายคาแรงข้ันต่ํา 300 บาทตอวัน นโยบายเงินเดือน 

15,000 บาท สําหรับผูจบปริญญาตรี นโยบายรถคันแรก (คืนภาษีใหไมเกิน 100,000 บาท) นโยบายบานหลังแรก 

นโยบายแจกแทปเล็ทแกนักเรียนชั้นประถม เปนตน 

ในชวงแรกของการรับตําแหนง รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณตองเผชิญกับปญหาน้ําทวมใหญในภาคกลาง

และกรุงเทพฯ เปนเวลานาน 2-3 เดือน สรางความเดือดรอนในการเดินทางอยางมาก โรงงาน นาขาว และสวน

ผลไม รวมท้ังบานเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีหลายจังหวัด เชน อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร 

นครปฐม ถูกน้ําทวม เศรษฐกิจเสียหายอยางหนัก ในขณะท่ีการเมืองระหวางนักการเมืองพรรครัฐบาลกับพรรคฝาย

คานยังคงมีปากเสียงกันเก่ียวกับภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนและความไรประสิทธิภาพในการแกปญหา  

ในอีกดานหนึ่ง ความขัดแยงในเรื่องการเมืองท่ีติดคางกันอยูระหวางท่ีพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล 

รัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ  เม่ือสบโอกาสเขามาเปนรัฐบาลก็ตองการจะแกไข โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับ  

พ.ต.ท. ทักษิณ ท่ีตองคดี หลบลี้หนีภัยอยูตางประเทศ และประเด็นเก่ียวกับรัฐธรรมนูญท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะ

รัฐประหารท่ีใชกําลังทหารลมรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เปนประเด็นท่ีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณตองการแกไขมาก

ท่ีสุด แตยังทําไมได เพราะเสียงคานจากฝายตรงขามแรงมาก ทําใหรัฐบาลตองเลื่อนเวลาการแกไขออกไป 

ครั้นรัฐบาลบริหารประเทศไปได 2 ปเศษ เหตุการณความขัดแยงระหวางกลุมการเมือง 2 ข้ัวปะทุข้ึนอีก 

เม่ือรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ และสมาชิกพรรคเพ่ือไทยและพรรครวมรัฐบาล เสนอและใหความเห็นชอบแกไขราง

รัฐธรรมนูญมาตรา 190 ซ่ึงมีสาระสําคัญคือการเพ่ิมอํานาจใหฝายบริหารในการทําหนังสือสัญญาหรือขอตกลง
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ระหวางประเทศ ท้ังนี้ ไดตัดขอความท่ีกรรมาธิการเสียงขางมากของรัฐสภาไดใหความเห็นชอบไวในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญท่ีวา “หนังสือสัญญาใดท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง

กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคาการลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยยะสําคัญ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐสภา”  

อีกประเด็นหนึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง คือมีผูเสนอใหแกไข

รางรัฐธรรมนูญเรื่องท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา ใหสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งชุดปจจุบันสามารถลงสมัครรับ

เลือกตั้งไดตอไปโดยไมตองเวนวรรค ท้ังสองประเด็นขางตนทําใหรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ  ส.ส. และ ส.ว. รวม 381 

คน ถูกฟองเปนคดีตอศาลรัฐธรรมนูญ คดีดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาตัดสินตามคําวินิจฉัยเม่ือวันท่ี  

8 มกราคม พ.ศ. 2557 ระบุวา การท่ีผูถูกรองรวมกันแกไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมาตรา 190 เปนการกระทําท่ีไม

ชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 87 และมาตรา 122198  

 นอกจากนี้ การตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง

และการแสดงออกทางการเมือง ประเด็นดังกลาวเปดชองทางใหนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค

ประชาธิปตย ส.ส. จังหวัดสุราษฎรธานี และเพ่ือน ส.ส. จํานวนหนึ่ง นํามวลชน ซ่ึงสวนใหญมาจากภาคใตและ

กรุงเทพฯ ประทวงรัฐบาลในนามของคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนประชาธิปไตยท่ี

สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) และยังมีกลุมมวลชนอ่ืนๆมาเขารวม เชน กลุมเครือขาย

นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ (คปท.) กลุมกองทัพธรรม กลุมคัดคานพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ท้ังหมดนี้

รวมกันเรียกวา”ขบวนการนกหวีด”199  

การชุมนุมประทวงเริ่มท่ีบริเวณสถานีรถไฟสามเสน และอุรุพงษ ตอมามีการยึดครองพ้ืนท่ีเพ่ิมบนถนน 

ราชดําเนิน ถนนอัษฎางคหนากระทรวงมหาดไทย บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 5 แยกลาดพราว ศูนยราชการ 

แจงวัฒนะ ทําเนียบรัฐบาล และยานสวนลุมพินี รวมท้ังดาวกระจายไปปดลอมสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ 

198 ดู ทีมขาวการเมือง “ผิดซ้ําซากสภาทาส 381 แกมาตรา 190” ผูจดัการ 11-17 มกราคม พ.ศ 2557 ปท่ี 5 ฉบับท่ี 223 หนา 

18-19 
199 ธีรยุทธ บุญมี “การปฏิวัตินกหวีด” มองเช่ือมโยงกับปญหาอนาคตการเมืองไทย ใน ฟาเดยีวกัน ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 ตุลาคม-

ธันวาคม 2556 หนา 72  
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ใหยุติการทํางาน กดดันใหเกิดสุญญากาศทางการเมือง และเรียกรองใหใชมาตรา 3 และ มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยพระราชอํานาจ  

ในระหวางการชุมนุมตอตานรัฐบาลครั้งนี้ รัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ พยายามลดแรงกดดันโดยการประกาศ

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร และกําหนดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปใหมในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  

แตพรรคประชาธิปตยมีมติพรรคไมสงสมาชิกเขารวมแขงขันสมัครรับเลือกตั้ง ในอีกดานหนึ่ง กลุม กปปส.  

ปลุกกระแสตอตานและขัดขวางการเลือกตั้ง เชน ปดลอมสถานท่ีรับสมัครเลือกต้ังอาคารสนามกีฬาไทย-ญี่ปุน  

ดินแดง กรุงเทพฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต มีการนํามวลชนไปปดลอมสถานท่ีรับสมัครเลือกตั้ง  

ทําใหมีผูสมัครรับเลือกตั้งไมครบทุกเขต ตอมาในวันเลือกต้ัง กปปส. นํามวลชนไปปดลอมและขัดขวางการใชสิทธิ์

ของผูออกเสียงเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งดําเนินไปไดไมครบทุกเขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเปนฐาน

เสียงของพรรคประชาธิปตย  

จากกรณีความไมราบรื่นของการจัดการเลือกตั้ง เรื่องนี้ไดกลายเปนความขัดแยงท่ีผูตรวจการแผนดินไดรับ

หนังสือรองเรียนจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งวา คณะกรรมการการเลือกต้ังปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวย

รัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินจึงสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ในท่ีสุด ศาลรัฐธรรมนูญรับคําฟอง และมีคํา

วินิจฉัยวา เนื่องจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมิไดกระทําพรอมกันในวันเดียวท่ัวราชอาณาจักร การดําเนินการรับ

สมัครของคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 และมาตรา 30 การดําเนินการนับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขัดตอการลงคะแนนลับ และคณะกรรมการการเลือกตั้งปลอย

ใหมีการใชอํานาจรัฐ กอใหเกิดความไมเท่ียงธรรมตอการเลือกตั้ง ดังนั้น การเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2557 จึงเปนโมฆะ อีกท้ังการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไมสามารถนําไปสูการเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรเพ่ือจัดตั้ง

รัฐบาลข้ึนบริหารประเทศได  

เหตุการณชุมนุมประทวงขางตนบานปลาย มีการใชความรุนแรงลอบทํารายผูชุมนุม มีการปาระเบิดขมขู

สถานท่ีราชการตางๆ เชน สํานักงาน ปปช. ศูนยราชการฯแจงวัฒนะ และมีการปะทะกันระหวางผูชุมนุมกับ

เจาหนาท่ีของรัฐ  

ในสวนของฝายตรงขามรัฐบาล มีการกลาวหารัฐบาลในประเด็นการทุจริตเก่ียวกับนโยบายรับจํานํา

ขาวเปลือกของชาวนา อีกท้ังรัฐบาลรักษาการไมสามารถนําเงินมาจายใหแกชาวนาท่ีนําขาวเปลือกมาจํานํา ทําให
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ชาวนาบางสวนลุกฮือประทวงรัฐบาลโดยการปดถนนสายเอเซียบริเวณจังหวัดสิงหบุรี นอกจากนี้ยังมีประเด็นการ

โยกยายขาราชการประจําโดยฝายการเมือง กรณีนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ซ่ึงการ

กระทําดังกลาว นายถวิล ยื่นฟองนายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ ตอศาลปกครองวา มีคําสั่งโยกยายโดยไมเปนธรรม 

เปนการใชดุลพินิจท่ีมิชอบ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง  ในเวลาตอมาศาลปกครองกลางมีคําสั่งเพิกถอน คําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรีใหนายถวิล เปลี่ยนศรี กลับไปดํารงตําแหนงเดิม รัฐบาลยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด  

ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ใหคืนตําแหนงแกนายถวิล เปลี่ยนศรี ภายใน 45 วัน 

(ต้ังแตวันท่ีมีคําพิพากษาถึงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2557) ตอมา เรื่องนี้ไดถูกสงไปท่ีศาลรัฐธรรมนูญ และศาล

รัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยวาการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี เปนการกระทําเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเองและเครือ

ญาติ คือ พล.ต.อ. เพียวพันธ ดามาพงศ เขาไปดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนการแทรกแซงการ

บรรจุแตงต้ัง การโยกยาย และการใหขาราชการประจําพนตําแหนงโดยตรงเปนการกระทําตองหามตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 (2) (3) เปนเหตุใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของมีความผิด 

ตองพนจากตําแหนง ทําใหการเมืองใกลเกิดสุญญากาศมากข้ึน  

การชุมนุมมีแนวโนมจะเกิดความรุนแรง เนื่องจากมวลชนเสื้อแดง(กลุม นปช.) ประกาศเคลื่อนพล  

เริ่มจากชุมนุมใน 6 จังหวัด ไดแก รอยเอ็ด ชัยภูมิ พิจิตร อุตรดิตถ ลพบุรี และสุพรรณบุรี เพ่ือเตรียมความพรอม

เขาสูกรุงเทพฯ ณ บริเวณถนนอักษะ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงแกนนํา นปช. 

คาดวาศาลรัฐธรรมนูญจะอานคําวินิจฉัยเก่ียวกับสถานภาพของนายกรัฐมนตรีรักษาการ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2557 ในขณะท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนํา กปปส. นัดชุมนุมใหญในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เพ่ือปดก้ันเสนทางเคลื่อนพลของคนเสื้อแดง200 จากกรณีขางตน กรุงเทพฯไดกลายเปนสนามลองพลังของมวลชุน 

2 กลุมท่ีขัดแยงกันถึงข้ันกลาวใหรายวากลุมเสื้อแดงคิดแบงแยกประเทศ201 เพ่ือเปนการยุติการชุมนุมท่ียืดเยื้อและ

หาทางออกไมได ผูนํากองทัพจึงเริ่มประกาศกฎอัยการศึกในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และใหผูนําท้ัง 2 ฝาย

มาเจรจาหาขอยุติ แตปรากฏวา ท้ัง 2 ฝายไมอาจตกลงกันได ผูนํากองทัพ โดย พล. อ. ประยุทธ จันทรโอชา  

จึงประกาศยึดอํานาจในตอนบาย 4 โมงเศษ ของวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และบังคับใหมวลชนท้ัง 2 ฝาย

ยุติการชุมนุม เดินทางกลับภูมิลําเนา  

200 “เสื้อแดงทารบ” ผูจดัการรายสัปดาห ปท่ี 5 ฉบับท่ี 239 วันท่ี 3-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หนา  11 
201 รายงานพิเศษ “แยกประเทศเสื้อแดงจะบรรลัยเอง” ผูจัดการรายสปัดาห ปท่ี 5 ฉบับ 230 วันท่ี 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2557  หนา 

15  
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    สรุปปญหาการสรางดุลยภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทางเศรษฐกิจ

สังคม และการเมือง พรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทยซ่ึงเปนพรรคตัวแทนของพรรคไทยรักไทยท่ีเคยรวบ

อํานาจไวท่ีผูนําจนเปนเหตุใหทหารยึดอํานาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรรค

ดังกลาวยังไดรับชัยชนะกลับเขาสูอํานาจอีกครั้ง  เนื่องจากประชาชนจํานวนมากยังคงชื่นชอบนโยบายประชานิยม

ของพรรคไทยรักไทย แมพรรคฝายคานและกลุมผูสนับสนุนพรรคฝายคานจะหันมาใชวิธีการตอสูนอกสภาในการ

ประทวง กดดัน และพยายามลมรัฐบาลทุกวิถีทาง ทําใหการเมืองไทยในชวงท่ีใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีการ

ชุมนุมประทวงอยางยืดเยื้อยาวนาน ไมวาพรรคการเมืองฝายใดจะข้ึนมาเปนรัฐบาล พรรคการเมืองฝายตรงขามจะ

ระดมมวลชนของตนมาชุมนุมประทวง จนเกิดเหตุการณปะทะกันเปนระยะๆ สุดทายระบอบประชาธิปไตยไมอาจ

ใชเปนเครื่องมือในการแกไขความขัดแยงได แตกลับทําใหเกิดความวุนวายและความรุนแรง จนทหารตองออกมา

แกปญหาดวยการทํารัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 ก็ถูกยกเลิกไปอีก 
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บทที่ 4 

ผลผลิตของระบอบประชาธิปไตย จากอดีตสูปจจุบัน 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเปาหมายเพ่ือสรางความอยู ดี กินดีให กับประชาชน  

ความเสมอภาคเทาเทียมกันระหวางบุคคล และมีสิทธิเสรีภาพในดานตางๆ รวมถึงการเปดโอกาสใหเขามามีสวน

รวมในทางการเมือง ในสวนของประเทศไทย หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไดมีการนํา

ระบอบประชาธิปไตยเขามาใชในการปกครองประเทศ แตระบอบดังกลาวมีการพัฒนาแบบลมลุกคลุกคลาน  

ดวยสาเหตุตางๆ เชน พรรคการเมืองไมม่ันคง นักการเมืองไมมีอุดมการณ ขาดจริยธรรมทางการเมือง มุงแสวงหา

ผลประโยชนเฉพาะตัวและกลุม ประชาชนเกิดความแตกแยก แบงฝกแบงฝาย ภาคประชาสังคมออนแอ และการ

แทรกแซงของทหาร การเมืองไทยยังมีลักษณะเปนการปกครองโดยชนชั้นนํา เพ่ือชนชั้นนํา  

กลุมอาชีพท่ีเขากุมอํานาจรัฐ 

 ระบอบประชาธิปไตยของไทยเปนระบบรัฐสภา คือถือสภาผูแทนราษฎรเปนแกนกลางของอํานาจ  

หากผูใดคุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรได ผูนั้นคุมอํานาจรัฐได คือเปนรัฐบาลมีอํานาจในการบรหิารประเทศ 

วิธีการใหไดเสียงในสภาผูแทนราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย คือ โดยกระบวนการเลือกตั้ง ท่ีมีพรรคการเมือง

เปน ศูนยกลางการจัดการ และเป าหมายของแตละพรรคคือการเข า กุม อํานาจรัฐ นั่ น ก็ คือโดยการ 

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวาพรรคอ่ืนๆ  

 ในการท่ีจะไดตําแหนง ส.ส. ตองอาศัย 1. ผูนํา 2. เงินทุน 3. นโยบาย 4. ตัวบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 5. การ

สรางกระแส 6. การบริหารจัดการ ผลการเลือกตั้งท่ีผานมา ปรากฏวากลุมบุคคลท่ีอยูในอาชีพนักการเมืองและนัก

ธุรกิจไดรับเลือกตั้งมากท่ีสุด ดูตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปพ.ศ. ๒๕๒๙-๕๐ แยกตามอาชีพเปนดังนี้  

อาชีพ ๒๕๒๙ ๒๕๓๑ มีค. ๓๕ ๒๕๔๔ ๒๕๔๘ ๒๕๕๐ ๒๕๕๔ 

ธุรกิจ   ๘๖  ๑๐๐ ๑๖๕  ๑๔๘   ๗๘ ๑๒๖   ๘๒ 

กฎหมาย   ๓๒   ๔๐   ๓๗   ๓๕    ๒๑   ๒๔   ๑๔ 

แพทย      ๔     ๘ --   ๑๑      ๔   ๑๐     ๘ 
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คร ู    --     --      --   --      ๙    ๗    ๑๐ 

การเมือง   ๔๑   ๗๑   ๗๐ ๑๖๗  ๓๐๖  ๑๙๐ ๒๙๔ 

เกษตร   ๑๒   ๑๘   ๑๐      ๙   ๑๗   ๑๕      ๖ 

รับจาง     ๘      ๙   ๑๐   ๑๘   ๑๕    ๑๔  ๑๕ 

ราชการ   ๒๔   ๒๐   ๔๐   ๘๐   ๓๒   ๕๐  ๔๑ 

อ่ืนๆ   ๙๙   ๘๔   ๒๘   ๑๗   ๑๗   ๑๙  ๑๗ 

ไมระบ ุ   ๔๑     ๘ --   ๑๕      ๑   ๑๙   ๑๐ 

รวม ๓๔๗ ๓๕๗ ๓๖๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๔๘๐ ๕๐๐ 

 

พิจารณาจากอาชีพของผูไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร โดยหยิบยกเฉพาะอาชีพท่ีครอบคลุมคนในหลายอาชีพ

หรืออาชีพหลักๆของคนในสังคมดังนี้ 

๑. อาชีพนักการเมืองไดรับเลือกตั้งมากท่ีสุด โดยมีสถิติการไดรับเลือกตั้งดังนี้ การเลือกตั้งท่ัวไปป ๒๕๒๙ 

ได ๔๑ จาก ๓๔๗ คน เทากับ ๑๑.๘๒ เปอรเซ็นตป ๒๕๓๑ ได  ๗๑ จาก ๓๕๗ คน เทากับ ๑๙.๘๙ เปอรเซ็นต   

ป ๒๕๓๕ ได ๗๐ จาก ๓๖๐ คน เทากับ ๑๙.๔๔ เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๔ ได ๑๖๗ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๓๓.๔๐

เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๘ ได ๓๐๖ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๖๑.๒๐ เปอรเซ็นต และ ป ๒๕๕๐ ได ๑๙๐ จาก ๔๘๐ 

คน เทากับ ๓๙.๕๘ เปอรเซ็นต 

๒. นักธุรกิจไดรับเลือกตั้งมากเปนอันดับ ๒  โดยมีสถิติการไดรับเลือกตั้งตังนี้ การเลือกตั้งท่ัวไปป ๒๕๒๙ 

ได ๘๖ จาก ๓๔๗ คน เทากับ ๒๔.๗๘ เปอรเซ็นตป ๒๕๓๑ ได  ๑๐๐ จาก ๓๕๗ คน เทากับ ๒๘.๐๑ เปอรเซ็นต  

ป ๒๕๓๕ ได ๑๖๕ จาก ๓๖๐ คน เทากับ ๔๕.๘๓ เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๔ ได ๑๔๘ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๒๙.๖๐ 

เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๘ ได ๗๒ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๑๔.๔๐ เปอรเซ็นต และ ป ๒๕๕๐ ได ๑๒๖ จาก ๔๘๐ คน 

เทากับ ๒๖.๒๕ เปอรเซ็นต 

๓. ขาราชการ ไดรับเลือกตั้งมากเปนอันดับ ๓  โดยมีสถิติการไดรับเลือกตั้งตังนี้ การเลือกต้ังท่ัวไป 

ป ๒๕๒๙ ได ๒๔ จาก ๓๔๗ คน เทากับ ๑๔.๔๑ เปอรเซ็นตป ๒๕๓๑ ได ๒๐ จาก ๓๕๗ คน เทากับ ๕.๖๐ 

เปอรเซ็นต  ป ๒๕๓๕ ได ๔๐ จาก ๓๖๐ คน เทากับ ๑๑.๑๑ เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๔ ได ๘๐ จาก ๕๐๐ คน 
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เทากับ ๑๖.๐๐ เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๘ ได ๓๒ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๖.๔๐ เปอรเซ็นต และ ป ๒๕๕๐ ได ๕๐ 

จาก ๔๘๐ คน เทากับ ๑๔.๔๒ เปอรเซ็นต 

๔. เกษตรกรไดรับเลือกตั้งมากเปนอันดับ ๔  โดยมีสถิติการไดรับเลือกตั้งตังนี้ การเลือกตั้งท่ัวไปป ๒๕๒๙ 

ได ๑๒ จาก ๓๔๗ คน เทากับ ๓.๔๖ เปอรเซ็นตป ๒๕๓๑ ได ๑๘ จาก ๓๕๗ คน เทากับ ๕.๐๔ เปอรเซ็นต   

ป ๒๕๓๕ ได ๑๐ จาก ๓๖๐ คน เทากับ ๒.๗๘ เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๔ ได ๙ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๑.๘๐ 

เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๘ ได ๑๗ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๓.๔๐ เปอรเซ็นต และ ป ๒๕๕๐ ได ๑๕ จาก ๔๘๐ คน 

เทากับ ๓.๑๒ เปอรเซ็นต 

๕. อาชีพรับจางไดรับเลือกตั้งมากเปนอันดับ ๕  โดยมีสถิติการไดรับเลือกตั้งตังนี้ การเลือกตั้งท่ัวไป 

ป ๒๕๒๙ ได ๘ จาก ๓๔๗ คน เทากับ ๒.๓๐ เปอรเซ็นตป ๒๕๓๑ ได ๙ จาก ๓๕๗ คน เทากับ ๒.๕๒ เปอรเซ็นต   

ป ๒๕๓๕ ได ๑๐ จาก ๓๖๐ คน เทากับ ๒.๗๘ เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๔ ได ๑๘ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๓.๖๐ 

เปอรเซ็นต  ป ๒๕๔๘ ได ๑๕ จาก ๕๐๐ คน เทากับ ๓.๐๐ เปอรเซ็นต และ ป ๒๕๕๐ ได ๑๔ จาก ๔๘๐ คน 

เทากับ ๒.๙๒ เปอรเซ็นต 

ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาบุคคลท่ีมีอาชีพนักการเมือง เบื้องหลังเคยประกอบอาชีพอ่ืนมากอนท่ีจะเขาสูวง

การเมือง และเขาใจวาสวนใหญเปนนักธุรกิจมากอน เชน นายบรรหาร ศิลปอาชา นายเสนาะ เทียนทอง นายวัฒนา 

อัศวเหม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แมบางคนจะประกอบอาชีพราชการ แตเม่ือเลิกอาชีพเดิมก็จะหันมาประกอบ

อาชีพดานธุรกิจ เชน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายโภคิน พลกุล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ  พล.ต.อ. ประมาณ 

อดิเรกสาร   พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน  

มีขอสังเกตวา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปป ๒๕๔๘ ผูไดรับเลือกตั้งระบุอาชีพ

นักการเมืองมากเปนพิเศษถึง ๓๐๖ คน ในขณะท่ีอาชีพนักธุรกิจ ลดจาก ๑๔๘ เหลือ ๗๘ คน และขาราชการหรือ

พนักงานของรัฐลดจาก ๘๐ เหลือ ๓๒ คน แสดงวา ส.ส. เดิมไดรับเลือกตั้งซํ้าอีก จึงระบุ อาชีพของตนเองเปน

นักการเมือง ในขณะท่ีการเลือกตั้งท่ัวไปในป ๒๕๕๐ เปนการเลือกตั้งท่ีถูกตัดตอนจากการเลือกตั้งครั้งกอนดวย

การรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นักการเมืองเดิมจํานวนหนึ่งถูกถอนสิทธิ์ในทางการเมือง และมี

ผูสมัครใหมไดรับเลือกต้ังเขามาจํานวนหนึ่ง จึงปรากฏวาผูไดรับเลือกต้ังท่ีระบุอาชีพนักการเมืองลดลงจาก ๓๐๖ 
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เหลือ ๑๙๐ ในขณะท่ีผูท่ีไดรับเลือกตั้งท่ีระบุอาชีพนักธุรกิจเพ่ิมข้ึนจาก ๗๘ เปน ๑๒๖ คน และผูท่ีระบุอาชีพรับ

ราชการเพ่ิมจาก ๓๒ เปน ๕๐  คน202 

  ฐานะทางเศรษฐกิจของนักการเมือง 

การเมืองไทยยุคปจจุบันเปนกิจกรรมของทุนขนาดใหญ จะเห็นไดจากวงเงินท่ีเปนคดีฟองรองในศาลสถิต

ยุติธรรมมีมูลคานับเปนพันลานหม่ืนลานบาท เชน คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก

รัฐ (คตส.) แจงผลการตรวจสอบการซ้ือขายหุนและโอนหุนบริษัท ชิน คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) ท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยวาจะทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ในประเด็นการหลีกเลี่ยงภาษีของญาติ บุตรธิดา และบริษัทของครอบครัว

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรวมเปนภาษีและเงินเพ่ิมท่ีตองชําระเพียงรายการเดียวก็มีมูลคาถึง ๓๓,๑๐๘ ลาน

บาท203 ท้ังนี้  ยังมิไดกลาวถึงจํานวนหุน(หลักทรัพยของบริษัท ชินคอรปอเรชั่น) ๔๙ เปอรเซ็นต ซ่ึงขายให 

บริษัทเทมาเส็กของรัฐบาลสิงคโปรเพียงรายการเดียวก็มีมูลคามากถึง ๗.๖ หม่ืนลานบาท204 

ในสวนท่ีเก่ียวกับการเปดเผยทรัพยสินและหนี้สินของนักการเมืองท่ีมีกฎหมายบังคับใหตองเปดเผยตอ

สาธารณะ และนักการเมืองท่ีลงสูสนามการเมืองหรือเตรียมตัวจะลงสูสนามการเมืองพยายามท่ีจะถายโอน

ทรัพยสินท่ีอยูในชื่อของตนไปอยูในชื่อของบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลวหรือญาติพ่ีนองหรือคนใกลชิด เพ่ือไมใหบาดหู

บาดตาประชาชนและสื่อมวลชนท่ีสนใจติดตามเสนอเรื่องราวเปนขาวใหญ มีตัวอยางดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2 แสดงฐานะทางการเงินของนักการเมือง ชุดเลือกตั้งเม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ช่ือ ตําแหนง ฐานะทางการเงิน จํานวน/บาท 

ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทรัพยสินสุทธิ ๕๔๑,๑๓๒,๐๐๑. 

ยงยุทธ   วิชัยดิษฐ รองนายกฯและรมว. ทรัพยสินสุทธิ ๗๕,๐๗๔,๒๒๘ 

เฉลิม อยูบํารุง รองนายกฯ ทรัพยสินสุทธิ ๑๗๘,๒๐๙,๘๕๘. 

โกวิท วัฒนะ รองนายกฯ ทรัพยสินสุทธิ ๒๗,๔๙๑,๙๖๐. 

กิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกฯและรมต. ทรัพยสินสุทธิ ๕๙,๙๐๕,๔๖๕. 

202ดูรายละเอียดเก่ียวกับการขยายตวัของนักธุรกิจท่ีเขาสูวงการเมือง ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ คูมือการเมืองไทย (กรุงเทพฯ คบไฟ 

๒๕๔๔) หนา ๒๑๙-๒๓๗ 
203คตส. ฝากไวในแผนดิน (กรุงเทพฯ สํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน ๒๕๕๐) หนา ๑๐ 
204เขียน ธีระวิทย  ทักษิณกับการเมอืงไทย (กรุงเทพฯ บานพระอาทิตย ๒๕๕๔) หนา ๗๖-๘๘ 
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ชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกฯและรมว. ทรัพยสินสุทธิ ๔๔๑,๖๔๗,๙๐๓. 

กฤษณา สีหลักษณ รมต. ประจําฯ ทรัพยสินสุทธิ ๑๗,๔๖๕,๙๘๑. 

ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว. วิทยฯ ทรัพยสินสุทธิ ๙๖๓,๔๙๙,๕๐๒. 

ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว. กลาโหม ทรัพยสินสุทธิ ๓๘๐,๔๔๖,๘๘๑. 

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมต. คลัง ทรัพยสินสุทธิ ๑๑๓,๓๒๘,๕๔๔. 

บุญทรง เตริยาภิรมย รมช. คลัง ทรัพยสินสุทธิ ๔,๔๔๙,๓๙๔. 

วิรุฬ เตชะไพบูลย รมช. คลัง ทรัพยสินสุทธิ ๑๖๖,๐๔๒,๔๘๖. 

สุรพงษ โตวิจักษชัยกุล รมต. ตางประเทศ ทรัพยสินสุทธิ   ๔๕,๖๘๒,๗๔๒. 

สันติ พรอมพัฒน รมต. พัฒนาสังคมฯ ทรัพยสินสุทธิ   ๑๗,๗๐๑,๑๑๔. 

ธีระ วงศสมุทร รมต. เกษตรฯ ทรัพยสินสุทธิ     ๕,๑๓๕,๙๖๐. 

สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท ประธานสภาผูแทน ทรัพยสินสุทธิ ๑๔๐,๗๘๑,๑๑๓. 

เจริญ จรรยโกมล  รองประธานสภาฯ ๑ ทรัพยสินสุทธิ  ๑๔,๔๓๖,๐๐๓. 

วิสุทธิ์ ไชยอรุณ รองประธานสภาฯ ๒ ทรัพยสินสุทธิ   ๗,๘๗๔,๒๐๗. 

จตุพร พรหมพันธุ ส.ส. บัญชีราชื่อ ทรัพยสินสุทธิ   ๘,๒๒๔,๘๒๕. 

ณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ทรัพยสินสุทธิ   ๑๕,๑๒๖,๔๑๕. 

กอแกว พิกุลทอง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ทรัพยสินสุทธิ  ๗๔,๐๕๒,๙๕๙. 
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ไพโรจน 

ส.ส. สมุทรปราการ ทรัพยสินสุทธิ ๒๒๙,๗๓๖,๕๕๘. 
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ชูวิทย กมลวศิิษฏ หัวหนาพ.รักประเทศ

ไทย 

มีทรัพยสินสุทธิ ๘๖๔,๙๒๗,๗๕๖. 

ปุระชัย เปยมสมบูรณ หัวหนาพ. รักษสันต ิ มีทรัพยสินสุทธิ ๒๔๐,๓๔๖,๓๔๗. 

สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหนาพ.มาตุภูมิ มีทรัพยสินสุทธิ     ๖๑,๖๘๔,๖๒๑. 

ประกอบ จิรกิตติ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพยสินสุทธิ ๒,๐๙๐,๗๖๗,๖๙๖. 

ท่ีมา..คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  โดยสรุปรวม ส.ส. 

พรรคเพ่ือไทยท่ีมีทรัพยสินเกิน ๑๐๐ ลานมี ๓๐ คน ส.ส. พรรคประชาธิปตยท่ีมีทรัพยสินเกิน ๑๐๐ ลานมี ๓๑ คน 

สภาพความเหลื่อมล้ําในสังคมคอนขางมากดังท่ีเปนอยู สวนหนึ่งเกิดจากรัฐบาลท่ีผานมาไมมีนโยบาย

กระจายรายไดอยางจริงจัง ท้ังนี้ เนื่องจากอํานาจทางการเมืองตกอยูในความควบคุมของกลุมทุนขนาดใหญ รวมท้ัง

ในอดีตท่ีอยูในความควบคุมของระบอบอํามาตยาธิปไตย การควบคุมของกลุมทุนขนาดใหญเหนือการเมืองกระทํา

ไดโดยผานทางพรรคการเมือง พรรคการเมืองเขามาคุมอํานาจรัฐไดโดยผานทางกระบวนการเลือกต้ัง  

ซ่ึงรัฐธรรมนูญเปดใหเฉพาะพรรคการเมืองเทานั้นท่ีจะสามารถสงสมาชิกเขามาแขงขันได พรรคการเมืองท่ีจะมี

ศักยภาพในการแขงขันมีเฉพาะพรรคขนาดใหญเทานั้น ท่ีมีเงินทุนมหาศาล เพราะการแขงขันในการเลือกตั้งตองใช

เงินทุน การโฆษณาหาเสียง และเครือขายหัวคะแนนเปนอาวุธในการตอสูมากกวาความรูความสามารถ ผลงาน 

ความเสียสละ และผลประโยชนสวนรวม ในขณะท่ีประชากรกลุมอ่ืนๆ รวมท้ัง ขาราชการ ยกเวนทหาร ขาดการ

รวมกลุม ขาดเอกภาพ และขาดเปาหมายรวมกัน ท้ังนี้ ไมตองพูดถึงกลุมเกษตรกร กลุมพอคาแมคารายยอย  

กลุมคนขับแท็กซ่ี และกลุมแรงงาน  

การผูกขาดทางการเมืองโดยโครงสรางของระบบการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเชนนี้ ทําใหการ

เลือกตั้งซ่ึงในหลักการควรเปนกลไกของประชาชนในการกําหนดตัวผูปกครอง ไมเปนท่ีสนใจของประชาชนคน

ธรรมดา เพราะไมเปนจริงตามหลักการท่ีกลาวอาง ขอเท็จจริงประการนี้จะเห็นไดจากสถิติการเลือกต้ังท่ีมี
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ประชาชนมาใชสิทธิ์ออกเสียงคอนขางนอยมาตลอด แมระยะหลังๆจะเพ่ิมข้ึนมากก็ตาม สวนหนึ่งเกิดจากการซ้ือ

เสียงของนักการเมืองท่ีมีเงินทุนมาก การรณรงคหาเสียงผานหัวคะแนน ผานการโฆษณาประชาสัมพันธกันอยาง

หนัก บางสวนเกิดจากเห็นประโยชนจากนโยบายประชานิยม รวมท้ังมาตรการสุดทายการบังคับใหประชาชนไป

ออกเสียงดวยการกําหนดใหการออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาท่ี 

 ขอท่ีวาการแขงขันในการเลือกตั้งเปนการใชจายเงินจํานวนมหาศาลนั้นเห็นไดจากผูท่ีมีโอกาสชนะ

เลือกตั้งลวนเปนผูมีทุนทรัพยมาก หรือมิฉะนั้นก็อยูในพรรคการเมืองท่ีมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเงินทุน 

หรืออยูในอํานาจเปนรัฐบาล คุมงบประมาณแผนดิน เครื่องมืออุปกรณ และขาราชการ 

ลักษณะอีกประการหนึ่งของการเมืองไทย คือเปนกิจกรรมของเพศชายเปนสําคัญ ดังสถิติการเลือกต้ังท่ี

แสดงขางตน จะพบวามีสตรีเพศไดรับเลือกตั้งเขาสูวงการเมืองนอยมาก จาก ๒-๓ เปอรเซ็นต แมระยะหลังจะเพ่ิม

เปนประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นตก็ตาม แตสัดสวนเพศหญิงนั้นมีถึง ๕๐ เปอรเซ็นตหรือมากกวานั้นเล็กนอย ดังนั้น  

การเพ่ิมจํานวนสตรีในวงการเมืองก็เปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหการเมืองไทยมีดุลยภาพมากข้ึน เปนประชาธิปไตยมากข้ึน

ในแงท่ีวาหลักการขอหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยคือความเสมอภาคทางการเมือง 

สภาวะของเศรษฐกิจไทย 

 เศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมาถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีการพัฒนาโดยผานยุค

ตางๆดังนี้ (1) ยุคน้ําไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทํา พ.ศ.2500-2509  (2) ยุคสงครามเย็น พ.ศ. 2510-2519   

(3) ยุคพลเอกเปรม พ.ศ. 2520-2529 (4) ยุคโชติชวงชัชวาล พ.ศ.2530-2539  (5) ยุคประชานิยม พ.ศ. 2540-

2549 และ(6) ยุคไตรวิกฤต พ.ศ. 2550-2560 อยางไรก็ดี ในชวง 50 ปแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจการขยายตัว
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ทางเศรษฐกิจคอนขางสูง (ดู ตารางท่ี 4.3)

 

ท่ีมา .. ถวิล นิลใบ โครงสรางและสภาวะเศรษฐกิจไทย (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

www.eco.ru.ac.th/tawin 

 ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยจัดวาประสบความสําเร็จโดดเดน เปน 1 ใน 13 ประเทศท่ีสามารถ

บันดาลใหเกิด“Economic Miracles”ของโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดูตารางท่ี 4.4  

ตารางท่ี 4.4 แสดงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีเศรษฐกิจโตแบบอัศจรรยอ่ืน 

ประเทศ ชวงเศรษฐเติบโตกิจสูง ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัวจากปเริ่มตน

ถึง ค.ศ. 2005 

บอตสวานา 1960-2005 210                                            3800 

บราซิล 1950-1980 960                                            4000 



106 

จีน 1961-2005 105                                             1400 

ฮองกง 1960-1997 3100                                         29900 

อินโดนีเซีย 1966-1997 200                                        900 

ญี่ปุน 1950-1983 3500                                    39600  

เกาหลีใต 1960-2001 1100                                    13200 

มาเลเซีย 1967-1997 790                                         4400 

มอลตา 1963-1994 1100                                       9600 

โอมาน 1960-1999 950                                         9000 

สิงคโปร 1967-2002 2200                                       25400 

ไตหวัน 1965-2002 1500                                        16400    

ไทย 1960-1997 330                                             2400 

 

ท่ีมา World Bank, World Development Indicators พัฒนาจาก สมชัย จิตสุชน “ความยากจนและการ

จัดสรรทรัพยากรของประเทศ” (เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 17 สถาบันพระปกเกลา 2556) หนา 3 

แมประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญเติบโตในดานผลิตภัณฑ 

มวลรวมของชาติอยางตอเนื่อง แตหลังจากสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  เปนตนมา เศรษฐกิจไทยตอง

เผชิญกับเหตุการณความผันผวนท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ความผันผวนสะสมมาอยางตอเนื่อง 

และออกฤทธิ์รุนแรงท่ีสุดในชวงรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2540 ดูกราฟท่ี 1 และกราฟท่ี 2  
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ท่ีมา .. ถวิล นิลใบ โครงสรางและสภาวะเศรษฐกิจไทย (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

www.eco.ru.ac.th/tawin 

 

ท่ีมา .. ถวิล นิลใบ โครงสรางและสภาวะเศรษฐกิจไทย (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

www.eco.ru.ac.th/tawin 

กราฟท่ี 1 

กราฟท่ี 2 
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ผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจตอสังคม 

 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมา ถึงแมจะสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกสังคมไทยเปนท่ีนาพอใจ

ในระดับหนึ่งก็ตาม  แตอีกดานหนึ่งทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย  จากการปรับตัวไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมเมืองและสังคมชนบท ผลของการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนไมไดสรางโอกาสและความ

เปนอยูท่ีดีใหกับสังคมสวนใหญมากเทาใดนัก แตกลับสรางชองวางทางสังคมข้ึนอยางมากมาย ไมวาจะเปนชองวาง

ทางดานรายไดระหวางคนรวยกับคนจน ชองวางทางการศึกษาระหวางเมืองกับชนบท หรือชองวางของโอกาสใน

การเขาถึงทรัพยากรตางๆ ทําใหเกิดปญหาข้ึนมากมายในสังคม ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนตางก็มีความสลับซับซอน และมี

ความเก่ียวโยงกันไปมา กลาวคือปญหาหนึ่งนําไปสูอีกปญหาหนึ่ง การแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งก็มีผลประทบหรือ

เชื่อมโยงกับปญหาอ่ืนๆ ซ่ึงลวนแลวแตมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนในวงกวาง เชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ีผานมาทําใหเกิดการกระจายรายไดและสิทธิประโยชนอยางไมเทาเทียม ทําใหชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมี

มากข้ึนกวาอดีต เกิดปญหาการเขาถึงทรัพยากรอยางไมเทาเทียมกันและไมเปนธรรม ขาดโอกาสและสิทธิ

ประโยชน ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไมดีข้ึนอยางท่ีเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจตองการ205  

ความยากจนในประเทศไทยมีอยูในพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาลมากกวาในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาลเปน

พ้ืนท่ีชนบท ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะปลูกขาว ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตวผลผลิตเอา

แนไมคอยได ข้ึนอยูกับฝนฟา ระบบชลประทานยังไมท่ัวถึง อีกท้ังราคาไมแนนอน ปใดผลผลิตดี ราคาอาจไมดี 

เพราะสินคาลนตลาด ในขณะท่ีดินเสื่อมคุณภาพลงทุกวัน ตองใชปุย ใชยาฆาแมลง ซ่ึงราคาสูงข้ึนทุกวัน 

 สวนในเขตเทศบาลเปนพ้ืนท่ีเมือง ผูคนประกอบอาชีพรับจาง คาขาย รับราชการ หรือวิชาชีพอิสระ เชน 

แพทย ทนายความ ครู มีรายไดมีเงินเดือนแนนอน รายไดไมข้ึนอยูกับฟาฝนแตอยางใด นอกจากนี้ เมืองมีธุรกรรม

มากกวาชนบท เปนแหลงงานท่ีดึงดูดคนในชนบทใหเขามาแสวงหางานทําหารายได โดยท่ัวไป เมืองจะเปนแหลงท่ี

เงินหมุนเวียนสะพัดดีกวาชนบท อยางไรก็ดี ความยากจนในประเทศกําลังพัฒนา ไมวาเมืองหรือชนบทยังมีใหเห็น

อยูท่ัวไป 

205สุวรรณี คํามั่น สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลีย่นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตนดาน

สังคม (กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2551) หนา 40-41 
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 ความยากจนแยกออกเปน 2 ประเภท คือ คนจนพ้ืนฐาน กับคนจนทางสังคมหรือคนจนทางโครงสราง  

คนจนพ้ืนฐานหรือจนทางกายภาพ (basic or physical poor) คนจนพ้ืนฐานดูจากปจจัยดํารงชีพพ้ืนฐาน คนจน

กลุมนี้มีจํานวนลดลงเร็วตามภาวะทางเศรษฐกิจ แตอาจมีความยกจนเรื้อรัง (chronic poverty) บางกระจุก อีก

ท้ังมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจ 

 คนจนทางสังคมหรือคนจนทางโครงสราง ไมขาดปจจัยพ้ืนฐาน แตขาดปจจัยทางสังคม เชน การศึกษา 

เสนสาย นอกจากนี้ ยีงกลุมเสี่ยงท่ีจะกลายเปนคนจน (vulnerable groups) คือจนเปนครั้งคราว แลวแตสภาวะ

แวดลอม คนกลุมนี้มีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพราะเศรษฐกิจไทยในปจจุบันจะผันผวนมากกวาเศรษฐกิจไทยใน

อดีต 

 ภาวะความยากจนในประเทศไทยในรอบ 50 ปท่ีผานมา ลดลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะท่ี

เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตสูง แตความยากจนยังคงมีอยู สาเหตุมาจากท่ีดินทํากินเทาเดิม แตครอบครัวมีการ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ประการถัดไป คนรุนใหมไมมีทักษะการประกอบอาชีพดานการเกษตร และไมมีเครือขายทาง

สังคมใหการสนับสนุน  

 สวนคนจนทางสังคมจะมีการรวมตัว มีการเรียกรองสิทธิตามกฎหมาย สาเหตุของความยากจนของคน

กลุมนี้มาจาก 1.ระบบการศึกษาระดับมัธยมไมท่ัวถึง และไมชวยพัฒนาฝมือแรงงาน ไดรับขาวสารขอมูลนอย เม่ือ

เทียบกับชนชั้นกลาง เชน พอคา ขาราชการ คนจนทางสังคมเหลานี้ยังติดยึดอยูในระบบอุปถัมภ มีอํานาจตอรอง

ต่ํา206 

ปญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ 

 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางคนรวยกับคนจนเพ่ิมข้ึนตามลําดับจาก พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2533 

โดยดูไดจากสวนแบงรายไดระหวางคนจนกับคนรวย (ดู ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 แสดงสวนแบงรายไดระหวางคนจนกับคนรวย พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2550 

ชั้นรายได ๒๕๑๘ ๒๕๒๔ ๒๕๒๙ ๒๕๓๑ ๒๕๓๓ ๒๕๓๕ ๒๕๓๗ ๒๕๓๙ 

206สมชัย จิตสุชน ความยากจนและการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกลา 2556) หนา 4  
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จน ๒๐% ๖.๐ ๕.๕ ๔.๔ ๔.๖ ๔.๓ ๔.๐ ๔.๑ ๔.๒ 

กลุม ๔ ๙.๗ ๙.๓ ๗.๗ ๘.๐ ๗.๕ ๗.๑ ๗.๔ ๗.๖ 

กลุม ๓ ๑๔.๐ ๑๓.๗ ๑๒.๑ ๑๒.๔ ๑๑.๗ ๑๑.๑ ๑๑.๗ ๑๑.๘ 

กลุม ๒ ๒๑.๐ ๒๑.๑ ๒๐.๐ ๒๐.๖ ๑๙.๕ ๑๘.๙ ๑๙.๗ ๑๙.๙ 

ร ว ย 

๒๐% 

๔๙.๒ ๕๐.๔ ๕๕.๙ ๕๔.๔ ๕๗.๐ ๕๙.๐ ๕๗.๒ ๕๖.๕ 

รวย/จน ๘.๑ ๙.๒ ๑๒.๘ ๑๑.๙ ๑๓.๓ ๑๔.๙ ๑๔.๑ ๑๓.๕ 

 

ท่ีมา. สํานักงานสถิติแหงชาติ อางใน สมชัย จิตสุชน ความยกจนและการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (เอกสาร

ประกอบการบรรยาย หลกัสตูรการเมืองการปกครองฯสถาบันพระปกเกลา ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

 

ชั้นรายได ๒๕๔๑ ๒๕๔๓ ๒๕๔๕ ๒๕๔๗ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

จน๒๐% ๔.๒๗ ๓.๘๙ ๔.๒๓ ๔.๕๔ ๓.๘๔ ๔.๔๑ 

กลุม ๔ ๗.๖๙ ๗.๑๙ ๗.๗๒ ๘.๐๔ ๗.๖๗ ๘.๐๔ 

กลุม ๓ ๑๑.๙๑ ๑๑.๓๙ ๑๒.๐๗ ๑๒.๔๑ ๑๒.๑๒ ๑๒.๔๒ 

กลุม ๒ ๑๙.๗๔ ๑๙.๗๖ ๒๐.๐๗ ๒๐.๑๖ ๒๐.๐๘ ๒๐.๒๐ 

รวย๒๐% ๕๖.๓๙ ๕๗.๗๗ ๕๕.๙๑ ๕๔.๘๖ ๕๖.๒๙ ๕๔.๙๓ 

รวย/จน ๑๓.๒ ๑๔.๙ ๑๓.๒๓ ๑๒.๑๐ ๑๔.๖๖ ๑๒.๔๗ 

 

ท่ีมาอัศวิน ไกรนุช รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดจากการพัฒนา

ประเทศ อางใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ   ผูนํากับการแกไขวิกฤตของประเทศ (เอกสารประกอบการบรรยายหลักสตูร

ผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนท่ี ๑ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

จากขอมูลขางตน จะเห็นวาสังคมไทยเปนลักษณะ “รวยกระจุก จนกระจาย” ประชากร ๒๐ เปอรเซ็นต

ของกลุม ๕(รวยสุด) รวยเปนสิบกวาเทาของประชากร ๒๐ เปอรเซ็นตกลุมท่ี ๑ (จนสุด) ยิ่งถาแบงประชากรตาม

ชั้นรายไดเปน ๑๐ กลุม ความแตกตางระหวางกลุม ๑ (จนสุด) กับ กลุม ๑๐ (รวยสุด) จะยิ่งหางกันมากข้ึนไปอีก

หลายรอยเทา (๒๑๒ เทา) ดังขอมูลท่ีปรากฏในแผนภูมิตอไปนี้ 
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หมายเหตุ แกนต้ังหมายถึงชั้นรายได แกนนอนหมายถึงกลุมประชากรแบงกลุมตามชั้นรายไดเปน๑๐ กลุมจาก

รายไดนอยไปสูรายไดมาก กลุม ๑ ชั้นรายไดต่ําสุด  เทากับ ๐.๐๒๑๙ ลานลานบาท กลุม ๒ เทากับ ๐.๐๗๔๙ลาน

ลาน กลุม ๑๐ ชั้นรายไดสูงสุด เทากับ ๔.๖๔๓๓ ลานลานบาท     

ท่ีมา. Kiatpong Wilatluk and Nalin 2008 อางใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผูนํากับการแกไขวิกฤตของประเทศ 

เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา ๒๕๕๔ หนา ๓๐ 

นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคสูงมาก  แมวาในระยะหลังชองวางทางเศรษฐกิจ

จะลดลงบาง และประเทศไทยในสายตาของนักวิชาการเห็นวาสามารถลดจํานวนคนจนลงไดคอนขางเร็วก็ตาม แต

ความแตกตางระหวางภูมิภาคยังคงสูงมากอยูดี โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ดังแผนภูมิ

แสดงการกระจายรายไดของภูมิภาคตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๒  และตารางแสดงสัดสวนประชากรท่ีมีรายไดตํ่ากวาเสน

ความยากจน ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๕๑ ตอไปนี้ 
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หมายเหตุ แผนภูมิขางบนแสดงรายไดของประชากรท่ีแทจริง(ตอหัว/ตอป) จําแนกตามภูมิภาคของประเทศ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ภาคเหนือ (NORTH) ภาคใต (SOUTH) ภาคตะวันตก (WEST) ภาคกลาง (CENTRAL) 

ภาคตะวันออก (EAST) กรุงเทพฯและปริมณฑล (BKK+) ท่ีมา. สศช. อางมใน ทรงธรรม ปนโต นโยบายการเงิน

การคลังของไทย บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน เอกสารประกอบการ

บรรยายหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ๒๕๕๔ (ดูตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี  4.6   แสดงสั ดส วนประชากรต่ํ ากว าเส นความยากจนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล                             

พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๕๑ 

พ้ืนท่ี ๒๕๒๙ ๒๕๓๑ ๒๕๓๓ ๒๕๓๕ ๒๕๓๗ ๒๕๓๙ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ 

นอกเทศบาล ๕๒.๖ ๔๙.๗ ๓๙.๒ ๓๕.๓ ๒๒.๙ ๑๘.๒ ๒๒.๐ ๒๕.๖ 

ในเทศบาล ๒๕.๓ ๒๓.๗ ๒๐.๕ ๑๒.๑ ๙.๙ ๖.๘ ๗.๑ ๘.๕ 

ท้ังประเทศ ๔๔.๙ ๔๒.๒ ๓๓.๗ ๒๘.๔ ๑๙.๐ ๑๔.๘ ๑๗.๕ ๒๐.๔ 
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พ้ืนท่ี ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๗ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

นอกเทศบาล ๒๖.๕ ๒๓.๖ ๑๘.๙ ๑๔.๖ ๑๒.๐ ๑๐.๗ ๑๑.๕ 

ในเทศบาล ๘.๖ ๘.๕ ๖.๔ ๔.๖ ๓.๖ ๓.๓ ๓.๐ 

ท้ังประเทศ ๒๑.๐ ๑๘.๘ ๑๔.๙ ๑๑.๔ ๙.๕ ๘.๕ ๘.๙ 

ท่ีมา สํานักงานสถิติแหงชาติ อางใน สมชัย จิตสุชน อางแลว 

ความเห็นทางวิชาการจากการสนทนาตอปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย นายวิเชียร สุจิธํารงกุล 

ท่ีปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ กลาววา รัฐบาลเกือบทุกชุดไมเคยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ สวนใหญเปนแผนพัฒนาของแตละรัฐบาล มุงหาเสียงกับประชาชนเปนสําคัญ ตามความจริง รัฐบาลควร

ยึดถือตามแผนพัฒนาของชาติเปนหลัก หากไมทําตามแผนรัฐสภาควรทักทวง207  

กรณีดังกลาว นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ใหความเห็นเก่ียวกับการบังคับใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ถือเปนเรื่องยากสําหรับประเทศ 

ท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการพัฒนาประเทศตองถือเจตนารมณของประชาชนเปนเปาหมาย 

ประเทศท่ีปกครองท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือเอามือท่ีมองไมเห็นเปนหลัก (ระบบการตลาด) การพัฒนา

ประเทศทุกวันนี้ทําใหคนมีฐานะดีข้ึน แตกลับมีชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมากข้ึน ประเทศท่ีทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจประเทศแรกคือสหภาพโซเวียต ทําต้ังแต ค.ศ. 1928 แตเริ่มใช ค.ศ. 1932 สวนในประเทศไทยในสมัย

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2504 เพราะถูกธนาคารโลกบังคับ ไมเชนนั้น ไมยอม

ปลอยเงินกู208  

ในเรื่องเดียวกันนี้ นายตรี ดานไพบูลย อดีต ส.ส. และรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย มีทัศนะวา  

การปฏิบัติงานของแตละองคกรไมมีความตอเนื่อง สวนใหญเอาความคิดของตนเปนหลัก เวลาใครข้ึนมาสูอํานาจ 

207 สัมภาษณ นายวิเชียร สุจิธํารงกุล ท่ีสถาบันพระปกเกลา  ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 
208 สัมภาษณ ศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร ท่ีสถาบันพระปกเกลา  ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 

2558 
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ก็จะไมยอมรับนโยบายเดิมท่ีวางไว ควรจะคงสิ่งท่ีดีและตอยอดใหบรรลุเปาหมาย ประเทศสิงคโปรเจริญกาวหนา

รวดเร็ว เพราะมีแผนพัฒนาและดําเนินการตามแผนนั้นจึงเจริญเร็ว209  

 ปรากฏการณอยางนี้นับวาไมเปนผลดีตอสังคมโดยรวม เพราะประชากรจํานวนมากไมไดรับประโยชน

จากทรัพยากรของชาติท่ีมีอยูเทาท่ีควร จึงไมใหความสําคัญตอระบบการเมืองท่ีเปนอยู และพรอมท่ีจะสนับสนุน

ระบอบหรือนโยบายทางการเมืองท่ีใหประโยชนแกตนมากกวา อยางเชนระบอบทักษิณหรือนโยบายประชานิยม 

ซ่ึงผลท่ีตามมาคือความแตกแยกและความขัดแยงในสังคมอยางรุนแรง 

ปญหาความไมสมดุลของบริการดานสังคม 

ความไมสมดุลของบริการดานสังคมหลักๆแยกเปน 2 ดาน คือ 1. ดานการศึกษา และ 2. ดานสุขภาพและ

หลักประกัน 

1. ดานการศึกษา แยกประเด็นปญหาไดเปน 3 ประการ210 ไดแก 

1.1 การพัฒนาดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว มีการขยายโอกาสการเรียนรูตลอด

ชีวิตมากข้ึน แตความสามารถในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังไมเพียงพอ 

และประเด็นคุณภาพการศึกษายังตองเรงแกไข 

1.2 ปญหาดานความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามีคอนขางสูง เชน ประชากรในเขตเมืองและชนบทมี

อัตราการเรียนรูแตกตางหันในสัดสวนรอยละ 70.8 และ54.6 ตามลําดับ หรืออัตราการไมรู

หนังสือของหญิงสูงกวาชายมาก โดยเฉพาะกลุมท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 

1.3 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีความขาดแคลนท้ังปริมาณและคุณภาพ นับเปนขอเหนี่ยวรัง

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ แมจะมีการเรงรัดการยกระดับการศึกษา

ของแรงงานไทยใหสูงข้ึน โดยแรงงานไทยจบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพ่ิมข้ึนจากรอย

ละ 35.6 ในป พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 39.8 ในป พ.ศ. 2548 

2. ดานสุขภาพและหลักประกัน แยกไดเปน 5 ประการ ดังนี้ 

209 สัมภาษณ นายตรี ดานไพบูลย ท่ีสถาบันพระปกเกลา  ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 

 
210สุวรรณี  คํามั่น อางแลว หนา 2-13 
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2.1 ประชาชนไดรับหลักประกันสุขภาพท่ัวถึง กลาวคือ ปญหาการเจ็บปวยโดยรวมลดลง แตโรคท่ี

ปองกันได กลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

2.2 ความไมเปนธรรมของการใชบริการสุขภาพ การเขาถึงบริการระหวางคนในกรุงเทพฯกับคนใน

ตางจังหวัดยังคงแตกตางกัน 

2.3 ปญหาประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ เนนการรักษาพยาบาลมากกวาการปองกันหรือ

การสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง 

2.4 การลงทุนดานสุขภาพอยูในเกณฑคอนขางต่ํา คือประมาณ 3.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยซ่ึงอยูท่ี 7.7  

2.5 หลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาส 

ปญหาทางสังคมท่ีส่ังสม 

ปญหาทางสั่งสมท่ีสั่งสมและจะกลาวถึงในท่ีนี้  ไดแก 

1. ปญหาความยากจน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตประจําวันของผูคนจํานวนมาก ทําใหไมพอกิน

พอใช ประกอบกับวัฒนธรรมแบบตองการมีหนามีตา เพ่ือสรางการยอมรับในสังคม เชน งานบวช งานแตง ตองจัด

งานใหใหญโต เขาตําราตําน้ําพริกละลายแมน้ํา ทําใหมีหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบ เกิดความคิดอยากรวย

ทางลัด ทําใหเกิดบอนพนัน เจามือหวยใตดิน ซ่ึงทําใหเกิดความจําเปนตองติดสินบนเจาหนาท่ีตํารวจ เกิดระบบ

สวย เกิดผูกวางขวาง รวมไปถึงหัวคะแนนนักการเมือง สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตทําลายคานิยมอันดีงามและศีลธรรม

ของสังคม กัดกรอนโครงสรางของครอบครัวและสังคม โครงสรางทางการปกครอง และโครงสรางทางศาสนา   

2. ปญหาคุณภาพการศึกษา แมรัฐจะพัฒนาการศึกษาไทยใหครอบคลุมไปท่ัวทุกภาคทุกเขตของประเทศ   

มีพระราชบัญญัติจัดการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กและเยาวชน รวมท้ังมีการจัดการศึกษาสายอาชีพและ

ระดับอุดมศึกษาอยางกวางขวาง แตคุณภาพการศึกษาในภาคบังคับอยูในระดับต่ํา และไมมีการพัฒนาดานทักษะ

ของนักเรียนในดานอาชีพ จบการศึกษาแลวก็ไมสามารถใชวิชาความรูท่ีเรียนในโรงเรียนมาเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาฝมือแรงงาน เปนไดเพียงแคแรงงานไรฝมือ อีกท้ังคนท่ีจบการศึกษาจํานวนมากไมมีทักษะ ดําเนินชีวิตตาม

รูปแบบประชาธิปไตย ซ่ึงตองการพลเมืองท่ี คิดเปน ทําเปน แกปญหาได มีจํานวนไมนอยเชื่อสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ 
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โดยขาดการไตรตรอง ดวยเหตุแหงความไมรูทําใหงายตอการตกเปนเครื่องมือของคนฉลาดท่ีมีเลหเหลี่ยม มีเงิน  

มีอํานาจ  

3. ปญหาดานศีลธรรมและจริยธรรม ในรอบ 2 ทศวรรษท่ีผานมา สังคมไทยเกิดความตรึงเครียด ผูคนแบงเปน

ฝกเปนฝาย พรอมเผชิญหนาห้ําหันกันโดยไมยําเกรงตอความชั่วและบาป คณะสงฆไทยในฐานะผูนําทางจิต

วิญญาณก็มิไดมีบทบาทอะไรเลย เหมือนกับวาศาสนาไมสามารถตอบสนองตอสังคมได มหาเถรสมาคมไดออก

คําสั่งหามภิกษุสามเณรชุมนุมในการเรียกรองสิทิทางการเมือง หามภิกษุสามเณรอภิปรายหรือบรรยายเก่ียวกับ

เรื่องการเมือง ท้ังภายในและภายนอกวัด และหามภิกษุสามเณรเก่ียวของกับการเมือง ขอหามดังกลาวของมหาเถร

สมาคมนี้เปนขอหามเกาแก ปรากฏมาต้ังแตการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลท่ี 5 มีเปาหมายใหคณะ

สงฆท่ัวราชอาณาจักรอยูภายใตการกํากับของกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ดังนั้น บทบาทของคณะ

สงฆในอดีตจนถึงปจจุบันจึงตกอยูภายใตการนําของอํานาจรัฐ ทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของรัฐ หรือไมก็อยู

เฉยๆไมเก่ียวของ  

ในอดีต พระสงฆท่ีไมเห็นดวยกัยนโยบายของรัฐ เพราะทานเห็นวาการกระทําละเมิดหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจา ทานเจาคุณอุบาลีคุณูประมาจารยไดแสดงธรรมเม่ือรัชกาลท่ี 6 ทรงประกาศสงครามกับฝายอักษะ 

และสงทฟารเขาสูสมรภูมิ ทานกลาววาทหารเปนอาชีพท่ีนารังเกียจท่ีสุด เพราะตองทําปานาติบาปโดยอาชีวะเลย

ทีเดียว รัชกาลท่ี 6 ไมทรงพอพระทัย สั่งมิใหทานเจาคุณออกจากวัดบรมนิวาส211  

ยุคตอมาสมัยการปฏิรูปการปกครองแผนดิน หลังวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามฝาย

ซายและคอมมิวนิสต พระสงฆรูปหนึ่ง (กิตติวุฒโฑภิกขุ) กลาววาฆาคอมมิวนิสตไมบาป แตกลับไดบุญ ซ่ึงคํากลาว

ของทานคือการสนับสนุนและสงเสริมกลุมพลังฝายขวาทางการเมืองของไทยในกระแสความขัดแยงชวงหลัง

เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516212 

พระเทพวาที (ประยุทธ ประยุตโต) กลาววาสถาบันสงฆกับฆารวาสมีความไมพอดีในการพัฒนา พูดกันไมรู

เรื่อง พระสงฆไมสามารถถายทอดหลักธรรมไปสูฆารวาสได ชุมชนมีความแปลกแยกกับวัด กับโรงเรียน ตางคนตาง

อยู อีกท้ังพระสงฆในชุมชน ในทองถ่ินตางๆหมดกําลัง ไมมีพระท่ีมีคุณภาพ ไมมีความรูทางการศึกษา มีแต 

211 นิธิ เอ่ียวศรีวงศ “การเมืองท่ีพระยุงไมได” มติชนสดุสัปดาห ปท่ี 39 ฉบับท่ี 1500 วันท่ี 15-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หนา  

33 
212 ดู วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ (บรรณาธิการ)  รวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย สารคดี (กรุงเทพฯ โรงพิมพกรุงเทพฯ 2543) หนา 101 
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คนแก ไมมีหนทางไปทํามาหากิน มาบวชอยูวัดเฉยๆ พระท่ีเปนผูนําก็เปนหางแถวของชาวบาน สังคมไทยจึงเกิด 

ความลักลั่น213  

 ดวยเหตุท่ีวาสังคมไทยมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การศึกษา และความตกต่ําดานศีลธรรมอยาง

มาก คนจนจํานวนมากมีรายไดนอย ไมมีทักษะในการประกอบอาชีพ ยังติดยึดอยูกับวัฒนธรรมตามระบบอุปถัมภ 

ขาดการรวมกลุมทางอาชีพ ทําใหสังคมโดยรวมไมเขมแข็ง ขาดภูมิตานทาน คําสอนของศาสนาถูกละเลย ไมเกรง

กลัวโทษและบาป ดังนั้น การเมืองในระบบพหุนิยมท่ีมีการรณรงคแขงขัน แยงชิงพ้ืนท่ี และประชาชนผูมีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้ง การซ้ือสิทธิ์ขายเสียงจึงมีอยูท่ัวไป รวมท้ังมีคนจํานวนไมนอยท่ีมีอาชีพไมแนนอนตกเปนเครื่องมือ

รับจางชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองใหกับกลุมการเมืองตางๆ ดังนั้น การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยจึงสะดุด

หยุดลงเปนระยะๆ  

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

 หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขบวนการนักศึกษาไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสกับคนยากจนใน

โครงการกลับสูชนบทของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. 2517 ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เรียนรูสภาพความเปนอยูและปญหาการดํารงชีวิตของเกษตรกรชาวไรชาวนา และคนยากจนในชุมชนเมือง 

ดังนั้น ในปลาย พ.ศ. 2517 ชาวนาจากจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง นับหม่ืนไดเขามาชุมนุมท่ี

สนามหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดกอตั้งเปนสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี  

6 ธันวาคม พ.ศ. 2517 โดยเรียกรองใหรัฐบาลประกันราคาขาว แกปญหาหนี้สินอันเนื่องจากถูกฉอโกง และขอท่ี

ทํากินให เกษตรกรผู ไร ท่ี ทํากิน ผลการเรียกรองซ่ึงในเวลาตอมารัฐบาลไดออกกฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก 

พระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518214  

 ขบวนการตอสูของชาวนาขยายตัวและเติบใหญอยางรวดเร็ว โดยมีนักศึกษาคอยใหคําแนะนําและ

สนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกรองความเปนธรรมท่ีถูกละเลยมาเปนเวลาชานาน รวมท้ังขอใหรัฐบาลจัดตั้ง

213 พระเทพวาที (ประยุทธ ประยุตโต) ทางออกของสังคมไทย (กรุงเทพฯ มูลนิธิพุทธธรรม 2531) หนา 42-43 
214 สมเกียรติ พงษไพบูลย “การเมืองภาคประชาชน พลวัตรและการประเมิน” ใน สถาบันพระปกเกลา การประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกลา ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ ไฟนเน็กซ 2546) หนา 440 
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คณะกรรมการดําเนินการชวยเหลือชาวนาชาวไร ท่ีประสบปญหาความเดือดรอนในพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ  

เชน พิษณุโลก นครสวรรค พิจิตร สิงหบุรี อางทอง ฉะเชิงเทรา  อุดรธานี สุรินทร215 

 นอกจากนี้ กลุมกรรมกรและผูใชแรงงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไดมีการเคลื่อนไหวประทวง

นายจางโดยนัดหยุดงาน และชุมนุมเรียกรองท่ีทองสนามหลวงหลายครั้งใน พ.ศ. 2517 และ 2518 เพ่ือเรียกรอง

ความเปนธรรมเก่ียวกับคาแรงและสวัสดิการของกรรมกร ผลก็คือรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 

พ.ศ. 2518216 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกนายจางและลูกจาง ในสวนของผูใชแรงงาน ไดมีการกอตั้งสหภาพ

แรงงานในสาขางานตางๆเพ่ือสรางอํานาจตอรอง โดยใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานข้ึนใหมจํานวน  

23 แหง ใน พ.ศ. 2518 จํานวน 66 แหง จนถึงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีสหภาพแรงงานจัดตั้งข้ึน

ท้ังสิ้น 184 แหง  ในสวนท่ีเก่ียวกับการนัดหยุดงานเรียกรองคาจางแรงงานและสวัสดิการ ในพ.ศ. 2516 มีจํานวน 

501 ครั้ง ใน พ.ศ. 2517 มีจํานวน 357 ครั้ง ใน พ.ศ. 2518 มีจํานวน 214 ครั้ง และใน พ.ศ. 2519 มีจํานวน  

133 ครั้ง217 

 การรวมตัวของชาวนา กรรมกร และนักศึกษา ท่ีเขมแข็งข้ึนเรื่อยๆ ตองสิ้นสุดลงดวยเหตุการณการ

ปราบปรามขบวนการนักศึกษาและขบวนการฝายซายในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ของฝายอนุรักษท่ีกลัวเกรงภัย

จากลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหนักศึกษา ชาวนา และกรรมกร จํานวนมากหนีการปราบปรามเขาสูเขตปาเขารวมกับ

พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยตอสูกับรัฐบาล  

 ในยุคประชาธิปไตยเต็มใบ การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนไดกอตัวข้ึนอีกจากผลกระทบของโครงการ

พัฒนาตางๆของรัฐ ตั้งแตสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนตนมา เชน การสรางเข่ือนราษีไศล เข่ือนปาก

มูล เข่ือนแกงเสือเตน เข่ือนสิรินธร การสรางโรงไฟฟาพลังขยะ-ลิกไนต ท่ีอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ปญหาปา

ไมและท่ีดินทํากิน ปญหาราคาพืชผล ปญหาชุมชนแออัด และปญหาผูปวยท่ีเกิดจากการทํางานและสิ่งแวดลอม

เปนพิษ ปญหาเหลานี้เกิดผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง ทําใหเกิดการรวมตัว คลื่อนไหวตอตาน ชุมนุม

ประทวงเพ่ือเรียกรองสิทธิและความเปนธรรม ในชวง พ.ศ. 2533 มีการชุมนุมประทวง 170 ครั้ง ตอมาใน  

พ.ศ. 2537 มีการชุมนุมประทวง 737 ครั้ง พ.ศ. 2538 จํานวน 683 ครั้ง พ.ศ. 2539 จํานวน 772 ครั้ง พ.ศ. 2540 

215 ประภาส ปนตบแตง การเมืองบนทองถนน (กรุงเทพฯ  สํานักพิมพตนตํารับ 2541) หนา 22 
216 สมเกียรติ พงษไพบูลย อางแลว หนา 440 
217 ประภาส ปนตบแตง อางแลว หนา 23 
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จํานวน 815 ครั้ง พ.ศ. 2541 จํานวน 709 ครั้ง พ.ศ. 2542 จํานวน 786 ครั้ง พ.ศ. 2543 จํานวน 915 ครั้ง  

พ.ศ. 2544 จํานวน 797 ครั้ง  218  

 ในการเคลื่อนไหวเรียกรองระยะแรก เปนการรองเรียนเฉพาะเรื่องเฉพาะปญหาของกลุมใดกลุมหนึ่ง  

เชน กรณีปญหาท่ีทํากินในเขตปาในภาคอีสาน กรณีการสรางเข่ือนปากมูล กรณีปญหามลพิษอันเกิดจากโรงโมหิน

ในจังหวัดชุมพร แตตอมาไดมีการรวมกลุมเปนเครือขาย ไดแก เครือขายเกษตรภาคเหนือ สมัชชาชาวนาชาวไร

ภาคอีสาน สมัชชาเข่ือนภาคอีสาน สมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน เครือขายเหลานี้จะมีนักวิชาการและนัก

เคลื่อนไหวเขาไปใหคําแนะนําและการสนับสนุน  ในท่ีสุดเครือขายตางๆขางตนไดรวมตัวกันเปนสมัชชาคนจน 

และเคลื่อนกําลังพลเขากรุงเทพฯ จัดต้ังหมูบานรอบทําเนียบรัฐบาล เรียกรองใหรัฐบาลออกมาเจรจาแกปญหา

ความเดือดรอน ในเบื้องตนสมัชชาคนจนแบงกลุมปญหาความเดือดรอนเปน 5 กลุม รวม 125 กรณี ตอมาไดขยาย

เพ่ิมข้ึนเปน 7 กลุม 

 การชุมนุมเรียกรองเริ่มตนข้ึนตั้งแตสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 1 (พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2538) แดรัฐบาล

ไมไดสนองตอบตอขอเรียกรองอยางเปนท่ีพอใจของกลุมผูเรียกรอง การชุมนุมเรียกรองจึงเกิดข้ึนเปนระยะๆในสมัย

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2539) สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539- 

พ.ศ. 2540) และสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2 (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544)  

 ในสมัยนายบรรหาร มีการเจรจากับเครือขายกลุมปญหาตางๆ แตยังไมทันไดปฏิบัติ รัฐบาลก็พนจาก

อํานาจไปกอน พอมาในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ไดเขามาแกปญหา และมีมติคณะรัฐมนตรีในการจายคาชดเชยแก

ผูประสบปญหาตางๆ รวมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือแกปญหาตางๆ แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ รัฐบาลก็พนจาก

ตําแหนงไป มาถึงสมัยรัฐบาลนายชวน สมัชชาคนจนก็เรียกรองใหรัฐบาลปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล

พลเอกชวลิต แตรัฐบาลนายชวน ไมสนองตอบ อีกท้ังยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยอางวาไมชอบดวย

หลักการ ควรใชระบบราชการเปนกลไกในการแกไขปญหา ดังนั้น การชุมนุมเรียกรองของกลุมสมัชชาคนจนใน

สมัยรัฐบาลนายชวน 2 จึงยืดเยื้อนานถึง 9 เดือนเศษ โดยเริ่มชุมนุมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 และสิ้นสุดการ

ชุมนุมในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 เม่ือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผูนํารัฐบาลชุดใหมเขาไปนั่งคุยอยางเปนกันเองกับ

กลุมผูชุมนุม และรับปากวาจะนําปญหาของสมัชชาคนจนท้ัง 7 กลุม 205 กรณีปญหาไปดําเนินการแกไข  

218 สมเกียรติ พงษไพบูลย อางแลว หนา 446-447 
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ปญหาความยากจนดํารงอยูในสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง กระขายไปท่ัวภูมิภาค แตไมไดรับความสนใจ

แกไขอยางเปนรูปธรรม จึงเปนโอกาสของนักการเมืองแนวประชานิยมท่ีจะดําเนินนโยบายหาเสียงกับกลุมคนยาก

คนจนไดโดยไมยาก   
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บทที่ 5 

การเกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทย 

การปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มุงหวังใหการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยมีความเปนประชาธิปไตย และมีประสิทธิภาพเขมแข็ง สามารถสนองความตองการของประชาชนได

อยางท่ัวถึงและรวดเร็ว ในเวลาเดียวก็ปรารถนาใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาชนมีสวนรวม ในการ

ท่ีจะบรรลุเปาหมายขางตน พรรคการเมืองเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหเปาหมายดังกลาวสัมฤทธิผล ในบรรดาพรรค

การเมืองท่ีเปดตัวใหม มีความโดดเดนเปนพิเศษ มีทุนมาก มีภาวะผูนําสูง มีนโยบายนาสนใจ มีการบริหารจัดการ

ดวยเทคนิคใหมๆ คือ พรรคไทยรักไทย ซ่ึงจดทะเบียนกอตั้งเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 มี พ.ต.ท. ทักษิณ 

ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค  ร.ต.อ. ปุระชัย เปยมสมบูรณ เปนเลขาธิการพรรค ใน พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเปนนายสุริยะ 

จึงรุงเรืองกิจ219 พรรคไทยรักไทยชูประเด็นเรื่องความโปรงใส การมีสวนรวมของประชาชน และการสรางระบบ

ตรวจสอบใหเขมแข็ง ภายใตคําขวัญท่ีวา “คิดใหม ทําใหม เพ่ือไทยทุกคน” พลิกฟนประเทศไทยสูความ

เจริญรุงเรืองม่ันคง ยั่งยืนตลอดไป    

ภาวะผูนําของหัวหนาพรรค 

 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เกิดวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 การศึกษาระดับประถมและมัธยมเรียน 

ท่ีโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้นเขาเรียนท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายรอย

ตํารวจ (สามพราน) ตอมาไดไปเรียนตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีสหรัฐอเมริกา  

เริ่มรับราชการตํารวจเปนรอยตํารวจตรีประจํากองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน 

ใน พ.ศ. 2516 ไปชวยราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเลขานุการของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

(นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และเปนรองสารวัตรปราบปรามประจําสถานี

219 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอมูลรายช่ือพรรคการเมือง รายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ฯลฯ ณ วันท่ี 13 

ธันวาคม พ.ศ. 2547  
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ตํารวจพระราชวัง ใน พ.ศ. 2518 และมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีไดเลื่อนยศเปน พันตํารวจโท  

ใน พ.ศ. 2527 ตอมาลาออกจากราชการตํารวจไปประกอบธุรกิจใน พ.ศ. 2530220  

ธุรกิจท่ีทําคือเริ่มตนดวยการขายผาไหม ธุรกิจภาพยนตร (ขายหนังเร) ตอมาทําธุรกิจคอนโดมิเนียม  

ขายเพจเจอร คอมพิวเตอร บัสซาวด เอส.โอ.เอส. ไอบีซี โทรศัพทไรสายและโทรศัพทมีสาย ธุรกิจโทรคมนาคมและ

ดาวเทียม ใน พ.ศ. 2533 นําบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร จํากัด เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หลังจากนั้น

ไดรับรางวัลนักธุรกิจดีเดนท้ังจากองคกรตางประเทศและในประเทศ สวนปจจัยท่ีทําให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ประสบความสําเร็จ มีผูวิเคราะหวาเกิดจาก 1. กลาตัดสินใจอยางรวดเร็ว กลาทดลองลงทุนในธุรกิจใหมๆ 

ขณะเดียวกันก็กลาท่ีจะปรับทิศทางธุรกิจในเครือจากการคาคอมพิวเตอรไปเปนธุรกิจโทรคมนาคมไดในจังหวะ 

ท่ีเหมาะสม 2. เปนนักเจรจา มีพันธมิตรกวางขวาง และประสานกันไดลงตัว และ 3. มีวิสัยทัศนท่ีมองไปขางหนา 

ประเมินสถานการณไดถูกตองและกําหนดกลยุทธไดตรงกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน221 

จากงานดานธุรกิจ พ.ต.ท. ทักษิณ ไดกาวเขาสูวงการเมืองโดยสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคพลังธรรม 

ซ่ึงเปนพรรคการเมืองท่ีโดดเดนมากในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ชวงกอนและหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535  

พ.ต.ท. ทักษิณ ไดรับแตงตั้ งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  

ใน พ.ศ. 2537 ตอมาเปนหัวหนาพรรคพลังธรรม และเปนรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา  

ใน พ.ศ. 2538 เปนรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2540 พ.ต.ท. ทักษิณ กอตั้ง 

พรรคไทยรักไทย ใน พ.ศ. 2541 ลงสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 พรรค 

ไทยรักไทยไดท่ีนั่งในสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุดไดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศตอจากรัฐบาล

นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคประชาธิปตย 

แนวคิดในการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ในดานเศรษฐกิจเปนนโยบายคูขนาน ทางหนึ่งคือการ

สงเสริมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจภาคสงออก รักษาเสถียรภาพคาเงิน เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีมีความแนนอน

สําหรับนักลงทุนตางประเทศ และอีกทางหนึ่งคือ การสรางความแข็งแกรงใหกับเศรษฐกิจพ้ืนฐานระดับรากหญา 

อาทิ ลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาสการพัฒนาใหยั่งยืน ปราบการทุจริตและผูมีอิทธิพล สรางความเชื่อม่ัน

และความไววางใจ รูจักการใชทรัพยสินท่ีไดมาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

220 บานพิษณุโลก วิสัยทัศน นายกฯ ทักษิณ ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ เพชรเกษมการพิมพ 2546) หนา 1-2 
221 เพ่ิงอาง หนา 3 
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ในดานบริหารใชการบริหารแบบบูรณาการ คือเปนการบริหารท่ีมีเจาภาพหรือมีผูรับผิดชอบ มีวิธีการ  

มียุทธศาสตร หรือกลวิธี มีเปาหมาย และสามารถประเมินได ใชประชาชนเปนศูนยกลาง และมีการศึกษาวิจัย

ความตองการของประชาชน รวมท้ังมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร  คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ตอนหนึ่งท่ีสะทอน

แนวความคิดขางตน “ถาจะเคลื่อนพีระมิดจะตองขับเคลื่อนท่ีฐานราก หากผลักดันท่ียอดสวนบนอาจทําใหลมได 

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยก็เชนกัน ผมจึงทุมเทความพยายามและเรงรัดผลักดันโครงการพัฒนาตางๆลงสู

ชนบทระดับรากหญาของประเทศ”222  

สําหรับปจจัยท่ีเปนองคประกอบนําไปสูความสําเร็จของ พ.ต.ท. ทักษิณ ประเมินวามีดังนี้  

1. ครอบครัว แยกไดเปน 1.1 อิทธิพลจากบรรพบุรุษ 5 ประการ ไดแก “ตองมีความซ่ือสัตยกับคนท่ีคบคา

สมาคมดวย ตองใชจายอยางประหยัด ตองมีจิตใจเปนผูมีคุณธรรมตามแบบพุทธศาสนา ตองตั้งหนาศึกษาเลาเรียน

ใหมากท่ีสุด และคนไหนชอบคาขายในทางไหนก็ดําเนินการคาตามท่ีถนัด”223 1.2 สถาบันครอบครัว การใหความ

รักความอบอุนแกครอบครัว การใหเวลาแกบุตรสมํ่าเสมอ และการเห็นความสําคัญของความรัก  

2. แนวความคิด มีเอกลักษณของแนวความคิด เชน คิดใหมทําใหม คิดไวทําไว พูดจริงทําจริง  

3. อุปนิสัยรักการอาน ชอบศึกษาคนควาหาความรู มีความสนใจเทคโนโลยีใหมๆอยูตลอดเวลา 

4. การประยุกตใช เปนบุคคลท่ีสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชไดอยางดียิ่ง 

5. ความสามารถในการฝาฟนอุปสรรค เปนผูไมยอทอตอปญหา เปนนักตอสู224 

ในเม่ือ พ.ต.ท. ทักษิณ เปนผูประสบความสําเร็จในทางธุรกิจ มีความคิดบรรเจิด พรอมท่ีจะกาวเขาสูวง

การเมือง จึงเปนท่ีคาดหวังของประชาชนและนักการเมืองวาจะสามารถชวยแกปญหาความลาหลังของระบบการ

เมืองไทย ใหมีความเจริญกาวหนา และนําพาประเทศสูความเจริญรุงเรือง ดังคําประกาศของ พ.ต.ท. ทักษิณท่ี

ประกาศตอสาธารณชนในโอกาสตางๆวา “ผมจะไมยอมทําหนาท่ีเปนเพียงผูนําทางกฎหมายเทานั้น ผมจะขอเปนผุ

นําการเปลี่ยนแปลงเขามาสูประเทศไทย เพ่ือใหประเทศไทย ดีข้ึน...” 

222 เพ่ิงอาง หนา 3-4 และขอความบนหนาปก 
223 เพ่ิงอาง หนา ง 
224 เพ่ิงอาง หนา 4-6 
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ทุนสมัยใหม 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประสบความสําเร็จจากธุรกิจโทรคมนาคมโดยไดรับสัมปทานจากรัฐบาลไทย  

ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีกําไรมหาศาลจากการทําธุรกิจโทรคมนาคม ในชวงเวลาท่ีประเทศไทย

ประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ คาเงินบาทลอยตัว พ.ศ. 2540 กลุมทุนเกา เชน ธนาคารพาณิชย และบริษัท

ตางๆ มีหนี้สินเกิดข้ึนในทันทีเปนจํานวนมาก เขาสูภาวะลมละลาย แตธุรกิจของ พ.ต.ท. ทักษิณ เชน บริษัทชิน

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทแอดวานซ อินฟอร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัทชินแซทเทลไลท จํากัด 

(มหาชน)  และบริษัทไอทีวี จํากัด (มหาชน) ไมไดรับผลกระทบใดๆจากคาเงินบาทลอยตัว ตรงกันขาม กลับมีกําไร

มหาศาล เปนทุนใหมในการกอตั้งพรรค เกษียร เตชะพีระ อาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งขอสังเกตวา  

กลุมทุนใหญท่ีเหลือรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ไดเขาสูวงการเมืองและประสบความสําเร็จในการสถาปนา

ระบอบทักษิณ225  

ประกอบกับมีกลุมทุนท่ีเขาสนับสนุนพรรคไทยรักไทยอีกหลายกลุม กลุมท่ีสําคัญไดแก กลุมโพธารามิก 

ของนายอดิสัย โพธารามิก ในนามของบริษัทจัสมิน จํากัด (มหาชน) และบริษัททีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  

กลุมมาลีนนท ของนายประชา มาลีนนท เจาของธุรกิจโทรทัศน บริษัทบีอีซีเวิอลด และบริษัทในเครือ กลุมเจียร

วนนท ของนายธนินทร เจียรวนนท เจาของธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

ซีพี เซเวนอีเลเวน จํากัด (มหาชน) กลุมสิริวัฒนภักดี ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจาของบริษัทเบเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) บริษัทเบอรียุคเกอร จํากัด (มหาชน) กลุมมหากิจศิริ ของนายประยุทธ มหากิจศิริ เจาของธุรกิจบริษัท

ไทยฟลม อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) กลุมจึงรุงเรืองกิจ เจาของธุรกิจชิ้นสวนรถยนต กลุมลาภวิสุทธิสิน  

ของนายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน เจาของธุรกิจแกสหุงตม 

ยังมีกลุมทุน เชน นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ธุรกิจบันเทิงคาย Grammy กลุมอัศวโภคิน ของนายอนันต 

อัศวโภคิน เจาของธุรกิจท่ีดินบริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) เปนตน226 

พิจารณาจากกลุมตางๆท่ีเขามารวมตัวกัน พรรคไทยรักไทยมีทุนจํานวนมหาศาลท่ีจะใชในการดําเนินการ

ทางเมือง เชน การโฆษณาหาเสียง การผลิตสื่อ การสนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ัง และเม่ือชนะเลือกตั้งไดเปนฝาย

225มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร วารสารไทยคดีศึกษา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2550) หนา 285  และดู รัตพงษ สอน

สุภาพ ทุนนิยมพวกพองในประเทศไทย (ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภฏัจัทรเกษม 2554) หนา 147 
226 เพ่ิงอาง หนา   
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จัดตั้งรัฐบาล คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ จึงมีชื่อนักธุรกิจใหญ เชน นายอดิสัย โพธารามิก นายประชา 

มาลีนนท นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ ฯลฯ เปนรัฐมนตรี   

นโยบายประชานิยม 

 พรรคไทยรักไทยมีนโยบายเนนหนักและเรงดวน โดยมุงไปท่ีปญหารากหญา ซ่ึงหมายถึงคนสวนใหญของ

ประเทศ นโยบายท่ีวาคือการสรางชาติดวย 11 วาระแหงชาติ ไดแก  

1. พัฒนาตลาดเงิน ตลาดหุน และตลาดตราสารหนี้                                                                                     

2. ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจควบคูกับการปรับโครงสรางหนี้                                                                         

3. สรางรายไดแกปญหาคนตกงาน                                                                                                            

4. ฟนฟูวิถีชีวิตเกษตรกร                                                                                                                          

5. สรางคนสรางระบบการศึกษา                                                                                                                 

6. ตอสูขจัดภัยยาเสพติด                                                                                                                       

7. ประกาศสงครามกับคอรรัปชั่น                                                                                                              

8. พลิกโฉมบริการสาธารณสุข                                                                                                                 

9. สรางครอบครัวเขมแข็ง สรางบทบาทสตรีทางการเมือง                                                                            

10. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพ่ือประโยชนสูงสุดของชาติ และ                                                                         

11. วางยุทธศาสตรภูมิภาคใหม 227 

 ในบรรดา 11 วาระแหงชาติของพรรคไทยรักไทย สิ่งท่ีประชาชนระดับรากหญาเขาถึงอยางเปนรูปธรรม  

มีอาทิ โครงการสุภาพดีท่ัวหนา 30 บาท รักษาทุกโรค กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมูบาน/ชุมชน ละ 1 ลาน

บาท การพักหนี้เกษตรกรรายยอยเปนเวลา 3 ป ผลิตสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ และโครงการเอ้ืออาทรตางๆ  

ทําใหพรรคไทยรักไทยอยูในความสนใจของประชาชนระดับรากหญา ท้ังนี้ เนื่องจากสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ํา

ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก ในขณะท่ีพรรคการเมืองอ่ืน เชน พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย ก็เสนอ

นโยบายประชานิยมเชนกัน แตไมไดพุงเปาหมายไปท่ีประชาชนระดับรากหญา เปนเพียงใหความสนใจกับปญหา

ท่ัวๆไปของประเทศ 

227 พรรคไทยรักไทย เอกสารประชาสัมพันธนโยบายพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 
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 สําหรับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมูบานละ 1 ลานบาท ยังมีความคลุมเครือไมชัดเจน  

ไมลงรายละเอียดของนโยบาย มีเพียงหลักการกวางๆในชวงการหาเสียง ทําใหคูแขงทางการเมืองโจมตีวาเปน

นโยบายซ้ือเสียง จึงเรียกรองใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณานโยบายนี้วา เขาขายซ้ือเสียงหรือไม เนื่องจาก

เปนการนําเอาเงินของรัฐมาแจกจายใหกับประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนในเมืองและชนบท เทากับเปนการซ้ือ

เสียงของคนระดับรากหญา ซ่ึงเม่ือไดเปนรัฐบาลแลว พรรคไทยรักไทยไดนําเงินรายไดของรัฐไปเขาโครงการ

แจกจายไปตามหมูบานตางๆท่ัวประเทศ เปนเงิน 7 หม่ืนกวาลานบาท พรรคไทยรักไทยไดประโยชนผูกมัดใจคน

ชนบทไวไดอยางเหนียวแนน ไดผลในทางเลือกตั้ง แตในทางกลับกัน โครงการดังกลาวทําใหคนในชนบทมี 

หนี้สินเพ่ิมข้ึน ไมคิดพ่ึงพาตนเอง รอการอุปถัมภของรัฐ228 จากขอมูลเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจ นําเสนอโดย  

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล หนี้ครัวเรือนของคนไทยไดเพ่ิมสูงข้ึนจากครัวเรือนละ 68,405 บาท ในพ.ศ. 2543  

เปนครัวเรือนละ 110,133 บาท ในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2547229 

การรวบรวมนักการเมืองและนักเคลื่อนไหว 

 พรรคไทยรักไทยมีเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการทางการเมืองจํานวนมาก เริ่มจากการหาสมาชิกพรรค

เพ่ือสงลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหพรรคเติบโตอยางรวดเร็ว โดยการชักจูงบุคคลท่ีเคย

เปน ส.ส. เขาพรรค เชน ส.ส. จากพรรคความหวังใหม พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย ในเม่ือพรรคไทยรักไทยมี

เงินทุนมาก และพรอมจะใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกผูสมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงอยางเต็มท่ี จึงมีอดีต 

ส.ส. พากันละพรรคเกา มาเขาพรรคไทยรักไทยจํานวนมาก    

 ในสวนของกลุมบุคคลท่ีเขามาชวยกันสรางพรรค นอกจากกลุมทุนแลว ยังมีนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทาง

การเมือง และนักสื่อสารมวลชน ในกลุมนักเคลื่อนไหว โดยเฉพาะกลุมฝายซายทางการเมือง เชน นายแพทยพรหม

มินทร เลิศสุริยเดช นายแพทยเหวง โตจิรการ นายจาตุรนต ฉายแสง นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน นายสมาน 

เลือดวงศรัฐ นายภูมิธรรม เวชยชัย กลุมบานพิษณุโลก นายพันศักดิ์ วิญญรัตน มีบทบาทอยางสําคัญในการ

วิเคราะหสังคมไทย และกําหนดยุทธศาสตรของพรรค ทางดานเศรษฐกิจ มีนายทนง พิทยะ นายสมคิด  

จาตุศรีพิทักษ 

228 ดู เอนก เหลาธรรมทัศน  ทักษิณา-ประชานิยม (กรุงเทพฯ มติชน 2549) หนา 111-113  
229 เพ่ิงอาง หนา 138  

                                                           



127 

 ในดานการประชาสัมพันธ พรรคไทยรักไทยดําเนินการโฆษณาโดยข้ึนปายขนาดใหญไปท่ัวทุกเขตเลือกตั้ง

ในขณะท่ียังไมถึงฤดูกาลเลือกตั้ง ดวยการโฆษณาปลุกเราความสนใจผานสื่อเก่ียวกับตัวผูนําและนโยบาย     

 เม่ือมีการเลือกตั้งเกิดข้ึนในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 สมาชิกพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งมากท่ีสุดใน

เขตเลือกตั้งภาคเหนือและภาคอีสาน และเปนฝายจัดต้ังรัฐบาล สวนพรรคประชาธิปตย พรรคเกาแกของประเทศ

ไทย ทําไดเพียงรักษาเขตเลือกตั้งในภาคใตและบางสวนในกรุงเทพฯ ดูตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 

พรรค ส.ส. แบงเขต ส.ส. บัญชีรายชื่อ  รวม 

1.  ไทยรักไทย 200  48 248 

2.  ประชาธิปตย   97  31 128 

3. ชาติไทย   35   6   41 

4. ความหวังใหม   28      8   36 

5. ชาติพัฒนา   22   7   29 

6. เสรีธรรม   14   0   14 

7. ราษฎร    2    0     2 

8. ถ่ินไทย    1   0     1 

9. กิจสังคม     1    0     1 

รวม  400 100 500  

ท่ีมา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 

ครั้นไดเปนรัฐบาล พรรคไทยรักไทยสามารถดําเนินนโยบายตางๆตามท่ีโฆษณาหาเสียงไวอยางคึกคัก 

รวมท้ังมีการประชาสัมพันธผลงานของพรรคอยูตลอดเวลา พ.ต.ท. ทักษิณ พูดออกรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับ

ประชาชน” ทุกเชาวันเสาร เวลา 8.00 น. ทางสถานีวิทยุกระขายเสียงแหงประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ 
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การสื่อสารโดยตรงกับประชาชนเพ่ือใหประชาชนเขาใจแนวทาง ขอเท็จจริง ภารกิจของนายกรัฐมนตรี

จากปากของนายกรัฐมนตรีเอง ขจัดความเขาใจท่ีคาดเคลื่อนจากการเสนอขาวสารของสื่อมวลชนได ขณะเดียวกัน

เปนการปองกันมิใหนําไปตีความท่ีทําใหประชาชนเขาใจผิดจากการรับขาวสารจากทางอ่ืน230 

รายการขางตนเปนการเลาเรื่องราวตางๆเก่ียวกับการพบปะแขกเมือง ผูคนวงการตางๆ และภารกิจท่ีได

ดําเนินการไปในรอบสัปดาห หากในรอบสัปดาหมีขาวดีหรือวันสําคัญอะไรดวยก็จะใชโอกาสนั้นกลาวแสดงความ

ยินดี ชื่นชม หรือกลาวอวยพรแกบุคคลท่ีเก่ียวของ  ทําใหพรรคไทยรักไทยเปนท่ีนิยมชมชอบอยางมากในหมู

ประชาชนระดับรากหญา ในขณะท่ีพรรคการเมืองเกาปรับตัวไมทัน ไมอยูในฐานะจะรับมือกับพรรคไทยรักไทยได 

นอกจากนี้ พรรคไทยรักไทยยังสรางความเขมแข็งตอไปดวยการรวมพรรคการเมืองอ่ืนเขาไวสมาชิกพรรค ไดแก

การรวมพรรคเสรีธรรม231 พรรคความหวังใหม232 พรรคชาติพัฒนา 233 ทําใหเสียงสนับสนุนของพรรคมีความ

ม่ันคง และยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดวางมาตรการเรื่อง

การยายพรรคใหทําไดยาก เวนแตจะเวนวรรคทางการเมือง หรือลาออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอน

ครบวาระ จึงจะสามารถยายพรรคได โดยผูประสงคจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปน ส.ส. จะตองเปนสมาชิกพรรค  

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียวไมนอยกวา 90 วันในวันสมัครรับเลือกตั้ง    

สาเหตุของความขัดแยงในสังคมไทย 

 1. การรวบอํานาจ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ บริหารประเทศจนครบวาระ 4 ป และมีแนวโนมจะอยูใน

อํานาจตอไปอีกยาวนาน  ซ่ึงผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2548 ก็พิสูจนวาเปนเชนนั้น  

ดูผลการเลือกตั้งจากตารางท่ี 5.2 

ตาราง 5.2  แสดงผลการเลือกตั้ง ส.ส. เปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

พรรค ส.ส.แบงเขต  ส.ส. บัญชีรายชื่อ รวม 

1  ไทยรักไทย  310  67 377 

230 สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของประชาชน..แนวคิดลวิัธีการบริหารประเทศ เลมท่ี 1 (กรุงเทพฯ  สํานักงาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547) หนา 127 
231 รวมพรรคเสรีธรรม วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2544 
232 รวมพรรคความหวังใหม วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 
233 รวมพรรคชาติพัฒนา วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2547 
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2  ประชาธิปตย    70  26   96 

3  ชาติไทย   18   7     25 

4  มหาขน    2  0    2 

รวม 400 100 500 

ท่ีมา.. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549  

 หลังการเลือกต้ังครั้งนี้ พรรคไทยรักไทยสามารถจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียวไดตามท่ีประกาศไวกอนการ

เลือกตั้ง ความเขมแข็งของพรรคไทยรักไทย ดูเหมือนวาจะไมมีพรรคการเมืองใดสามารถท่ีจะยับยั้งความเติบโต

และการรวบอํานาจไวแตเพียงพรรคเดียวได ดังนักวิชาการไดวิเคราะหรูปแบบผูนําแบบซีอีโอมีลักษณะเดนคลาย

ผูนําแบบเผด็จการคือการตัดสินใจทําสิ่งตางๆอยางเด็ดขาด แตเปนผูไดอํานาจมาตามครรลองครองธรรมมีขอดี

คลายเผด็จการ คือทําสิ่งตางๆไดรวดเร็ว สวนขอดอยซ่ึงทําใหผูนําระบบซีอีโอลมเหลว คือเปนผูนําท่ีเยอหยิ่ง  

เจาบทบาท เจาอารมณ แตในกรณีท่ีเปนผูนําท่ีรอบคอบเกินเหตุ จะไมไววางใจใคร ตัดขาดจากโลกภายนอก  

ชอบออกนอกกฎ และชอบทําตัวไมเหมือนใคร234  ในขณะท่ีนักการเมืองมีความเห็นวา ถาผูนําเปนผูมีบารมีท้ัง

ตําแหนงหนาท่ีและสถานะทางการเงิน ผูนําประเภทนี้จะครอบงําการตัดสินใจทุกอยางไวในมือของตนเอง ไมรับฟง

หรือนําพาตอการคัดคานหรือการเสนอแนะจากผูใด ลักษณะเชนนี้ไดทําความเสียหายแกประเทศชาติและ

ประชาชนมาแลวเชนกัน235  

 ในเม่ือหัวหนาพรรคสามารถกุมอํานาจในดานตางๆไวไดอยางเบ็ดเสร็จ ไมวาจะเปนในสวนคณะรัฐมนตรี 

รัฐสภา ขาราชการประจํา สื่อมวลชน รวมไปถึงบางสวนของกองทัพ และธุรกิจเอกชน  ซ่ึงเปนการใชอํานาจโดยคน

คนเดียว การรวบอํานาจในลักษณะดังกลาวจึงนํามาซ่ึงความไมพอใจของพรรคการเมืองอ่ืนๆท่ีเคยมีสวนแบงใน

อํานาจ รวมถึงกลุมนักวิชาการ กลุมนักเคลื่อนไหว กลุมอํานาจเกา กลุมนักธุรกิจสายอนุรักษ เปนตน 

  2. นโยบายประชานิยมสุดข้ัว การดําเนินนโยบายประชานิยม แบบลด แลก แจก แถม แบบสุดข้ัว  

เชน นโยบายกองทุนหมูบาน นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค นโยบายเอ็สเอมเอล ใหเงินแกหมูบานขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ ไปจัดทําโครงการสาธารณะประโยชนในหมูบาน นโยบายเอ้ืออาทรท้ังหลาย  

234 ธีระพร อุวรรณโณ   เอกสารประกอบคําบรรยาย เรื่องรูปแบบผูนําทางการเมือง..ทฤษฎีและการสรางความเปนผูนํา (กรุงเทพฯ 

สถาบันพระปกเกลา 2556) หนา 2-3  
235 ประมวล รุจนเสรี ปฏิวัติวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ พรรคประชามติ2551) หนา 55 
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หากนโยบายประชานิยมเหลานี้ มุงสงเสริมใหคนชนบทหรือรากหญารูจักพัฒนาตนเอง คิดอยางสรางสรรค พัฒนา

คุณภาพชีวิต มีความยั่งยืน เปนชองทางนําไปสูความหลุดพนจากวังวนของความยากจน ทุกภาคสวนในสังคมคงจะ

เห็นดวยและใหการสนับสนุน แตการเรงรีบใชจายเงินของรัฐจํานวนมากอัดฉีดลงไปเพียงเพ่ือบรรเทาความทุกข

ยากในระยะเวลาสั้นๆ กลับสงผลกระทบตามมา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชนบท  

ภายหลังการยึดอํานาจเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พรรคพลังประชาชน(ตัวตายตัวแทนพรรคไทย

รักไทย) ชนะเลือกตั้งและไดกลับเขามาบริหารประเทศ ก็ยังคงใชนโยบายประชานิยมสืบตอมา จนกระท่ังเกิดพรรค

เพ่ือไทย รัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ ก็ยังคงสานตอนโยบายประชานิยมเต็มรูป เชน โครงการรถคันแรก (ตุลาคม  

พ.ศ. 2554) โครงการบานหลังแรก ใหกรมสรรพสามิต คืนภาษีสรรพสามิตใหแกประชาชนท่ีเขาโครงการ จํานวน

เงินไมเกินคนละ100.000 บาท  

อีกกรณีหนึ่งคือโครงการรับจํานําขาวเปลือกในราคาเกวียนละ 15,000 บาท ซ่ึงเปนราคาสูงกวาทองตลาด

ประมาณ 4,000 บาทตอเกวียน ทําใหรัฐตองตั้งกองทุนเงินสํารองในการรับจํานําขาวเปลือกเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยท่ี

รัฐบาลขายขาวไมได หรือขายไดก็ขาดทุน236 

การกระทําเชนนี้ เสมือนเอาเงินของรัฐไปซ้ือเสียง ยอมไมเปนธรรมตอพรรคการเมืองอ่ืน รวมท้ังคนชั้น

กลางท่ีเปนผูเสียภาษี นโยบายเชนนี้ยอมสรางความไมพอใจอยางรุนแรงใหกับผูเสียประโยชน เชน นักการเมืองฝาย

ตรงขาม กลุมทุนสายอนุรักษ และคูแขงทางธุรกิจ ดังนั้น นโยบายประชานิยมเปนเสมือนกับดักท่ีทําใหอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเฉลี่ยไมถึงรอยละ 5 ตอป ทําใหรัฐใชวิธีการทาง

งบประมาณแบบขาดดุลทางการคลังอยางตอเนื่อง มีผลตอหนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึน นําไปสูแนวโนมการขาดวินัย

ทางการคลัง237 

 3. การทุจริตคอรรัปช่ัน  ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหารายแรงท่ีทําใหเกิดการไมยอมรับรัฐบาล 

เพราะเปนการกระทําผิดกฎหมาย เปนการทํารายสังคม และเปนการเอาเปรียบคูตอสูทางการเมือง ระบบการ

ปกครองท่ีถือเงินเปนใหญหรือ “ธนาธิปไตย” ในทัศนะของประมวล รุจนเสรี อดีตขาราชการฝายปกครองท่ีเคย 

236โชกุน  “โกงจํานําขาว” ผูจัดการรายสัปดาห 31 พฤษภา-6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ปท่ี 5 ฉบับ 243 หนา 48 
237 รายงานการประชุมกลุมยอย ประเด็นอภิปราย “ประเทศไทยจะสามารถหลุดพนจากกับดัก 3 ประการ ไดอยางไร” หองประชุม

สถาบันพระปกเกลา วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556  
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ฝาขวากหนามทางการเมือง คือ “เทากับใชอํานาจเงินมหาศาลมาตั้งพรรค ซ้ือตัว ส.ส. ซ้ือสิทธิซ้ือเสียงประชาชน  

ชนะการเลือกตั้งแลวเขาสูอํานาจรัฐ เปนรัฐบาล ทุจริตคดโกง ฮุบประโยชนตางๆใหไดทุนคืน และสรางทุนใหมให

ใหญข้ึนกวาเดิม ลงเลือกตั้งใหม ใชเงินกอนใหญข้ึนซ้ือเสียง ซ้ือตัว ส.ส. ชนะการเลือกตั้ง แลวก็เขาสูอํานาจอีก”238 

ประมวล รุจนเสรี ยังไดใหขอมูลตอไปวา เม่ือนักธุรกิจการเมืองทําใหพรรคไดเสียงขางมากในสภา

ผูแทนราษฎรแลว ก็พยายามขยายอํานาจของหัวหนาพรรคเขาครอบงําวุฒิสภา ซ่ึงมีการออกมายืนยันภายหลังวา 

วุฒิสมาชิกกวา 120 คน จาก 200 เปนฝายรัฐบาลโดยตรง ก็มีผลทําใหการแตงตั้งองคกรอิสระอยูในมือนักธุรกิจ

การเมือง ผูเปนหัวหนาพรรคแตเพียงผูเดียว ทําใหการตรวจสอบควบคุมไมสามารถทําได ท้ังระบบรัฐสภาและ

องคกรอิสระ โดยความยามใจตออํานาจท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วภายใน 2-3 ป239 เม่ืออํานาจตรวจสอบควบคุม

หายไป อํานาจสมบูรณแบบอยูในมือหัวหนาพรรคและนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนคนๆเดียวกัน ก็ใชอํานาจบริหาร

ปกครองบานเมืองไปโดยอําเภอใจ ขาดการทวงติงจากนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ภาคธุรกิจการเมืองก็ไมสน ไมให

คุณคาราคา กลับตีตราวาเปนพวกโงเขลา ไมรูเรื่อง พวกชอบพูดชอบเสนอแนะ เปนพวกขาประจํา240  

ในระหวางท่ีพรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาล ไดเขาคุมกลไกตางๆของประเทศอยางเบ็ดเสร็จ ไดดําเนินการให

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรัแกไขกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการทําธุรกิจของตนและพรรคพวก เชน การแปลงคา

สัมปทานเปนภาษีสรรพสามิตเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม  การขายหุนบริษัทชินคอรปอเรชั่นใหกับกองทุนเทมา

เส็คของสิงคโปร โดยแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใหตางชาติถือหุนไดมากถึง

รอยละ 49 การกระทําดังกลาวทใหเกิดการวิพากษวิจารณและตอตาน จนเปนเหตุบานปลายสูการยึดอํานาจลม

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 

ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นเปนภัยรายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย องคกรเพ่ือความโปรงใส

นานาชาติรายงานผลการสํารวจการชี้วัดเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลก ฉบับ ค.ศ. 2013 ชี้วา “คอรรัปชั่นใน

ปจจุบัน แฝงตัวอยูรวมกับระบอบประชาธิปไตย ทําใหประชาชนไมเชื่อม่ันพรรคการเมือง ระบบราชการ  

และสถาบันตุลาการ” ผลเสียของคอรรัปชั่นทําลายความเปนธรรมในการแขงขัน ทําลายระบบประสิทธิภาพ 

กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ทําลายการเคารพกฎหมาย บั่นทอนความซ่ือสัตยท้ังสังคม  

238 ประมวล รุจนเสรี อํานาจเงิน อํานาจรัฐ (นนทบุรี พรรคประชามติ ไมปรากฏปท่ีพิมพ) หนา 21 
239 ประมวล รุจนเสรี อํานาจของปวงชน (กรุงเทพฯ ฐานการเมือง 2549 ) หนา 103 
240 เพ่ิงอาง หนาเดียวกัน 
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หากการทุจิตคอรรัปชั่นลุกลามและบานปลาย ในทายท่ีสุด ระบอบประชาธิปไตยก็เหลือแตโครงสราง แตเนื้อใน

กลายเปนรัฐอํานาจนิยมท่ีการบริหารประเทศมิไดเปนไปเพ่ือประชาชนสวนใหญ แตเพ่ือประโยชนของกลุมพรรค

พวกของตน ในขณะท่ีประชาชนท่ัวไปเปนผูแบกภาระของประเทศ241  

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติไดจัดอันดับปญหาคอรรัปชั่น 176 ประเทศท่ัวโลกใน ค.ศ. 2013

ปรากฏวา ประเทศไทยอยูท่ีอันดับ 88 มีคะแนนความโปรงใสเพียง 37 คะแนน จาก 100 คะแนน   

ภายหลังการยึดอํานาจโคนลมรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค) ในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 มีคดีฟองรองท่ีสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ (คตส.) มีท้ังหมด 23 เรื่อง 

คตส.ไดรับเรื่องไวพิจารณา 13 เรื่อง242 ไดแก 

1. การตรวจสอบการซ้ือขายหุนและโอนหุนบริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผลการตรวจสอบ 

การหลีกเลี่ยงภาษีของญาติ บุตรธิดา และบริษัทของครอบครัวผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมเปนภาษีและเงิน

เพ่ิมท่ีตองชําระ 33.108 ลานบาท  

2. การใหเงินกูเพ่ือซ้ือเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแกรัฐบาลสหภาพพมาของธนาคารเพ่ือการสงออก

และนําเขาแหงประเทศไทย ผลการตรวจสอบกรณีนี้ มีการสั่งใหธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศ

ไทย (Exim Bank) ใหรัฐสหภาพพมากูเงินในวงเงิน 4000 ลานบาท ในโครงการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ

ประเทศพมา เพ่ือเอ้ือประโยชนในธุรกิจดาวเทียมท่ีมีการซ้ืออุปกรณจากบริษัท ชินแซทเทินไลท และบริษัทในเครือ

ชินวัตร  

3. การจางกอสรางและจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณบริษัท หองปฏิบัติการกลาง ตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตร

และอาหาร จํากัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลการตรวจสอบพบวา การเริ่มตนโครงการมีผูดํารงตําแหนงทาง

241 รายงานการประชุมกลุมยอย ประเด็นอภิปราย “ทุจรติคอรรปัช่ัน..ภัยรายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย”  หอง

ประชุมสถาบันพระปกเกลา วันท่ี 9 สิงหาคม 2556   

242 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ฝากไวในแผนดิน (กรุงเทพฯ สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน 2550) หนา 10-13 
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การเมืองนําเรื่องใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ และบุคคลผูนั้น เปนผูควบคุมสั่งการในการประกวดราคา  

ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงท่ีเขาขายการฮ้ัว 

4. การไตสวนกรณีกลาวหา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับพวกกระทําผิดทางอาญากรณีโครงการจัดซ้ือ

จัดจางปรับเปลี่ยนสายพานลําเลียงกระเปาสัมภาระผูโดยสารและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ผลปรากฏวามีนักการเมือง ขาราชการ และบุคคลอ่ืน รวมกันทําความผิดดวยการแบงหนาท่ีกันทําและยังมีการ

ทํานิติกรรมอําพรางเพ่ือชวยเหลือผูรับจางไมตองเสียคาปรับ 

5. การไตสวนกรณีโครงการจัดซ้ือจัดจางทอรอยสายไฟฟาใตดินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการ

ตรวจสอบปรากฏวา การดําเนินการออกแบบและการกําหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคากระทําโดยมิชอบ 

เขาขายความผิดพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  

6. การไตสวนกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและภรรยาในการเขามาทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินของ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ถนนรัชดาภิเษก ผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองไดรวมกระทําความผิดอาญา 

7. การไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับพวกทําความผิดเก่ียวกับโครงการออกสลากพิเศษแบบเลข

ทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โดยการยกเวนและลดหยอนภาษีตามพระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ. 2478 และภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยถือวาเปนสลากการกุศล เปนมติท่ีขัดตอกฎหมาย  

8. การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับพวกทําความผิดโครงการจัดซ้ือตนกลายางและ

การดําเนินการโครงการปลกูยาง 90 ลานตนของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

9. การไตสวนกรณีทุจริตการซ้ือรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีราคาสูงเกินความ

เปนจริง  

10. การไตสวนกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการบริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) และพวกรวมกันใหกูเงินโดยทุจริต มีมูลคาประมาณ 5,185 ลานบาท 

11. การไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําความผิดเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินกอใหเกิด

ความเสียหายแกรัฐเพ่ือเอ้ือประโยชนธุรกิจของตนเองและพวกพอง (การแปลงคาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต
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เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม และเรื่องอ่ืนๆ) ผลพบวา (1) แกไขสัญญาขอตกลงลดสวนแบงรายไดคาบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบใชบัตรจายเงินลวงหนา ทําใหรัฐเสียผลประโยชนตลอดอายุสัมปทานเปนเงินประมาณ 

71,677 ลานบาท (2) แกไขสัญญาขอตกลงปรับเกณฑการตัดสวนแบงรายไดใหบริษัททีโอที จํากัด   ( มหาชน) 

เพ่ือใหเอ้ือประโยชนแกบริษัทเอกชน ทําใหรัฐเสียผลประโยชนประมาณ 700 ลานบาท (3) ตราพระราชกําหนด

ภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคม และไดมีมติคณะรัฐมนตรี แปลงคาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต ใหบริษัท

ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทําใหรัฐเสียหายประมาณ 30,667 ลานบาท  

12. การไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและพรรคพวกกระทําความผิดเก่ียวกับระบบกอสรางโครงการ

ระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศสุวรรณภูมิ เปนการกระทําโดยทุจริตเกิดความเสียหายแกรัฐประมาณ 1,200 

ลานบาท 

13. ไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและพวกรวมกระทําความผิดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเอกชนโดย

การเคหะแหงชาติ โครงการบานเอ้ืออาทร  ระยะท่ี 4 ฐานเปนพนักงานหรือเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวน

การปฏิบัติโดยมิชอบ 

ในสวนของพรรคประชาธิปตย ซ่ึงทําหนาท่ีเปนพรรคฝายคานติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยอยางใกลชิด ไดพิมพหนังสือ ”สมุดปกดํา” เมนูคอรรัปชันระบอบทักษิณ  

ออกเผยแพร รวบรวมคดีการทุจริตตางๆมากถึง 34 เรื่อง ความหนาของหนังสือมากกวา 250 หนา การกระทําของ

พรรคประชาธิปตยในการตรวจสอบรัฐบาลเปนการกระทําท่ีเกินพอดีตอพรรคไทยรักไทยหรือไม นายชวน หลีกภัย 

อดีตนายกรัฐมนตรี ตอบกลับคําทวงติงของผูนํารัฐบาลดังนี้ “...การท่ีนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)  

ระบุวาฝายคานเลนการเมืองเกินไประวังจะไมมีเวทีใหเลนนั้น ตนเห็นวาไมมีเวทีไมเปนไร แตหากทําอะไรไมถูกตอง

ระวังจะไมมีแผนดินอยู”243 

4. การแทรกแซงองคกรอิสระและขาราชการประจํา ในระหวางท่ีเปนรัฐบาล นายกรัฐมนตรีไดใชอํานาจ

ครอบ งําวุฒิ สภ าซ่ึ งเป นองค กร ท่ี มี อํ าน าจแต งตั้ งผู ดํ ารงตํ าแหน งในองค กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

243 อลงกรณ พลบุตร และคณะ สมุดปกดํา เมนูคอรรัปชันระบอบทักษิณ (กรุงเทพฯ ธรรมรัฐไทย 2550) หนา iii 
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เขาแทรกแซงการแตงตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

การแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางตําแหนง และการแทรกแซงการแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน244  

 ในสวนของขาราชการประจํา รัฐบาลไดใชมาตรการปฏิรูประบบราชการ โดยขยายกระทรวงจาก  

14 กระทรวงเปน 20 กระทรวง และจัดตั้งกรมตางๆเพ่ิมข้ึน ทําใหรัฐบาลสามารถใชอํานาจแตงตั้งโยกยาย

ขาราชการท่ีเปนคนของตนเองเขาสูตําแหนงสําคัญๆไดอยางงายดาย โดยเฉพาะขาราชการตํารวจไดรับการสงเสริม

ปูนบําเหน็จเปนพิเศษ ในฐานะท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ก็เปนตํารวจเกา รวมถึงการโอนยายขาราชการตํารวจไปอยูใน

สวนราชการตางๆท่ีจัดตั้งข้ึนใหมจํานวนมาก เชน กกต. ปปช. ดีเอสไอ ซ่ึงขอเท็จจริงประการนี้ไดรับการยืนยันโดย 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ท่ีแถลงเก่ียวกับ

สาเหตุการยึดอํานาจเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 วา “รัฐบาลไดพยายามผูกขาดอํานาจ ทําลายระบบการ

ตรวจสอบถวงดุลโดยการแทรกแซงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและการแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงสําคัญใน

องคกรอิสระ สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนคุกคามและแทรกแซงสื่อมวลชน...”245  

 5. ความขัดแยงทางอํานาจและผลประโยชนกับกลุมอํานาจอ่ืน   การผูกขาดอํานาจของพรรคไทยรัก

ไทย ยอมเปนการตัดโอกาสของกลุมอํานาจและกลุมผลประโยชนอ่ืน โดยเฉพาะกลุมธุรกิจท่ีเคยสนับสนุนพรรค

ประชาธิปตย เชน กลุมธนาคารพาณิชย กลุมสุราทิพย กลุมธุรกิจการเกษตร246  

รวมถึงการขยายอํานาจไปบดบังกลุมอํานาจเกา ทําใหเกิดความขัดแยงขยายตัวมากข้ึน ตัวอยางไดแก 

กรณีท่ีนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตผูใกลชิด พ.ต.ท. ทักษิณ ออกมากลาวโจมตี พ.ต.ท. ทักษิณ ทําตัวเสมอเจา ซ่ึงกลุม

ผูนําฝายอนุรักษ เชน พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ก็สนับสนุนและติดตามดูการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตร

ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย รวมท้ังโทรศัพทใหกําลังใจแกนายสนธิ247  

ในขณะท่ีกลุมทหาร ซ่ึงมีอํานาจในการตอรองทางการเมืองสูง และคอนขางอิสระจากการครอบงําของ

รัฐบาล ยังคงม่ันคงอยูกับกลุมอํานาจเกา 

244 ประมวล รุจนเสรี อํานาจเงิน อํานาจรัฐ (นนทบุรี พรรคประชามติ ไมปรากฏปท่ีพิมพ) หนา 26-27 
245 เพ่ิงอาง หนา24-25 
246 ทีมการเมือง “ทักษิณเดินเกมรวมพรรค สยบกลุมทุนหนุนฝายตรงขาม” ใน เนช่ันสุดสัปดาห ปท่ี 9 ฉบับท่ี 470  วันท่ี 4-10 

มิถุนายน พ.ศ. 2544 หนา 14  
247 “ผูบงการ” มติชนสุดสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1493 หนา 12 

                                                           



136 

 จากปญหาท้ัง 5 ประการท่ีกลาวมานี้ กลุมท่ีไมพอใจการบริหารงานของ พ.ต.ท. ทักษิณ ไมวาจะเปนการ

รวบอํานาจบริหารอยางเบ็ดเสร็จ การใชนโยบายประชานิยมซ้ือคะแนนเสียงจากคนชนบท การทุจริตคอรรัปชั่น 

การแทรกแซงองคกรอิสระและขาราชการประจํา และการขัดผลประโยชนของกลุมอํานาจเกา รัฐบาล  

พ.ต.ท. ทักษิณ จึงถูกตอตาน และถูกโคนลมโดยกองทัพในท่ีสุด 

 แมแตรัฐบาลท่ีเขามาสูอํานาจหลังการปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2550 อันไดแก รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 

รัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์ และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร จะสามารถกลับเขามามีอํานาจดวยนโยบาย

ประชานิยม แตก็ไมสามารถรักษาอํานาจไวไดนาน เนื่องจากมีแรงตานจากภาคสวนตางๆท่ีไมยอมรับพฤติกรรมเชิง

อํานาจของ พ.ต.ท. ทักษิณ โดยมองวาบุคคลท้ัง 3 เขามาบริหารประเทศ ลวนเปนหุนเชิดของ พ.ต.ท. ทักษิณ  

ชินวัตร มีความพยายามจะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยอาศัยความไดเปรียบท่ีครองเสียงขางมากในสภา 

เปดชองทางให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลับเขามามีบทบาททางการเมืองอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

บทที่ 6 

การสรางดุลยภาพ กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ 

เสนทางการพัฒนาประชาธิปไตยของอังกฤษดําเนินมาเปนเวลายาวนานกวา 700 ป  เริ่มตนใน 

ศตวรรษท่ี13 ชนชั้นขุนนางพยายามจํากัดอํานาจอันลนพนของกษัตริย เสนทางประวัติศาสตรหลายรอยปท่ี

กลาวถึงนี้เริ่มตนดวยการตอสูตอรองอํานาจระหวางกษัตริยกับขุนนาง จนในท่ีสุดในศตวรรษท่ี 17 อํานาจการ

ปกครองตกมาอยูกับชนชั้นขุนนาง และเม่ือประเทศอังกฤษกาวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเต็มตัว  ในศตวรรษ

ท่ี19 ชนชั้นพอคามีบทบาทในสังคมเพ่ิมมากข้ึน อํานาจการปกครองไดถูกเปลี่ยนมือมาสูชนชั้นพอคา และตอมาชน

ชั้นแรงงานไดมีการรวมตัวและจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนเปนเครื่องมือในทางการเมืองในตอนตนศตวรรษท่ี 20 

การเมืองอังกฤษไดพัฒนาสูการตอสูระหวางชนชั้นพอคากับชนชั้นแรงงานเปนสําคัญ   

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษดั่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน อาจกลาวไดวาเกิดจากวิวัฒนาการในทาง

การเมืองของสังคมอังกฤษเอง มากกวาเกิดจากการจงใจออกแบบโดยคณะบุคคลอยางเชนกรณีของประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือประเทศฝรั่งเศส    

ระบบตัวแทนประชาชน 

 ความเปนประชาธิปไตยของระบบการเมืองอังกฤษ  ในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความเปนตัวแทนของ

รัฐสภาอังกฤษ อาจกลาวไดวาการตอสูทางการเมืองของชนชั้นขุนนางไมไดมุงหมายเพ่ือสรางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย แตเปนการปกปองผลประโยชนของตนจากการถูกลวงละเมิดโดยอํานาจกษัตริย แตวิธีการตอสู 

ท่ีพยายามดึงคนกลุมอ่ืนเขามาเปนพวกเพ่ือเปนฐานสนับสนุนทางการเมือง ไดทําใหการตอสูของชนชั้นขุนนางมีผล

เปนการพัฒนาระบบการปกครองของอังกฤษใหเปนประชาธิปไตยมากข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยาย

สิทธิเลือกต้ังใหกับประชาชนในกลุมอาชีพตางๆใหมีตัวแทนในรัฐสภา การขยายสิทธิเลือกตั้งและการเลือกต้ัง

ผูแทนราษฎรถือไดวาเปนหัวใจของการเปนประชาธิปไตย เพราะระบอบประชาธิปไตยยุคปจจุบันเปน

ประชาธิปไตยโดยตัวแทน  ไมใชประชาธิปไตยโดยตรง 

 ระบบการเปนตัวแทนเกิดข้ึนในอังกฤษอยางคอยเปนคอยไป ตามแนวคิดเสรีนิยม กลาวคือมุงปกปองจาก

การถูกลวงละเมิดของอํานาจเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชยมากกวามุงพัฒนาขยายบทบาทของประชาชน  
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ในทัศนะของพวกเสรีนิยม การเปนตัวแทนเปนเสมือนผูดูแลผลประโยชน (trustees) ของผูออกเสียงเลือกตั้ง

ท้ังหลาย ดวยการทําหนาท่ีตอบสนองความตองการของผูออกเสียงเลือกตั้ง มากกวาอยูในฐานะตองรับผิดชอบหรือ

ถูกตรวจสอบโดยผูออกเสียงเลือกตั้ง 

 ศตวรรษท่ี 18 เปนยุคทองของระบบตัวแทน เนื่องจากเจาของท่ีดินท้ังหลายต้ังกลุมแขงขันกันในรัฐสภา

โดยอางความเปนตัวแทนพ้ืนท่ีและทําหนาท่ีสะทอนความคิดเห็นของผูมีสิทธิเลือกตั้ง อันไดแกผูมีทรัพยสินและผูมี

ความรู จุดเนนของการปกครองอยูท่ีประสิทธิผล มากกวาความเปนประชาธิปไตย 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในสังคมอังกฤษในเวลาตอมา ทําใหระบบตัวแทนเดิมไมเปนท่ียอมรับ เนื่องจาก

นักอุตสาหกรรมไมมีตัวแทนในรัฐสภา ดังนั้น จึงมีแรงกดดันใหรัฐสภาออกกฎหมายปฏิรูป ใน ค.ศ. 1832 ใหสิทธิ

แกพอคาและนักอุตสาหกรรมท่ีจะมีตัวแทนในรัฐสภา อันเปนจุดเริ่มตนของการเพ่ิมระดับความเปนประชาธิปไตย 

แมจะเปนการเพ่ิมเพียงนอยนิดก็ตาม 

 ในชวง ค.ศ. 1830-1840 ขบวนการชารติสต (Chartist Movement) เคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิเลือกตั้ง

สําหรับชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นกลางระดับลางท่ีไมไดเปนเจาของโรงงานเรื่อยมา แตไมไดรับการตอบสนอง 

บางครั้งการเรียกรองของคนกลุมดังกลาวบานปลายกลายเปนจลาจล จนทางการตองใชกําลังปราบปรามและยุติ

บทบาทไปในท่ีสุด อยางไรก็ดี ขบวนการของชนชั้นกรรมาชีพอ่ืนก็ทําการเคลื่อนไหวเรียกรองตอไป ในท่ีสุดพรรค

อนุรักษนิยมและพรรคเสรีนิยมตางยอมรับหลักการท่ีจะใหมีการขยายสิทธิเลือกตั้งใหแกชนชั้นกรรมาชีพท่ีเปน

แรงงานมีฝมือ (ค.ศ.1867) เพ่ือเปนการขยายฐานเสียงใหแกพรรคของตน  ตอมามีการออกกฎหมายปองกันการ

ทุจริตในการเลือกตั้งหลายฉบับระหวาง ค.ศ. 1872 และมีการปรับปรุงองคกรและวินัยพรรคการเมือง ในชวงป 

1883 ตลอดจนผูนําทางการเมืองใหความสนใจตอการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งมากข้ึน 248 

     ในชวง ค.ศ. 1880-1920 การเมืองอังกฤษไดพัฒนาเขาสูยุคการเปนการเมืองประชาธิปไตยแบบมวลชน  

มีการเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิเลือกต้ังของชนชั้นลางและกลุมตางๆเปนระลอกๆ ในชวงเวลาดังกลาวนี้ไดมีการ

ขยายสิทธิเลือกตั้งแกประชาชนในระดับลางมากข้ึน รวมท้ังการขยายสิทธิเลือกตั้งใหกับสตรีอายุ 30 ปข้ึนไปใน 

ค.ศ. 1918  และขยายไปถึงสตรีท่ีอายุ 21 ปข้ึนไปใน ค.ศ. 1926  (ดูตาราง ท่ี 6.1) 

 

248 เพ่ิงอาง หนา 26 
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ตารางท่ี 6.1  การขยายสิทธิเลือกตั้ง กอนป ค.ศ. 1832-ปจจุบัน 

ค.ศ. การขยายสิทธิเลือกตั้ง 

กอน 1832 

1832 

1867 

1872 

1884 

1918 

 

1926 

 

1969 

1985 

รอยละ 5 ของผูชายมีสิทธิเลือกตั้ง 

กฎหมายปฏิรูปใหสิทธิแกชนชั้นกลางท่ีมีทรัพยสินระดับหนึ่ง 

กฎหมายปฏิรูปใหสิทธิแกแรงงานฝมือท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง 

กฎหมายลงคะแนนโดยวิธีลับ เพ่ือปองกันการทุจริตในการเลือกตั้ง 

กฎหมายปฏิรูป ขยายสิทธิเลือกตั้งใหแรงงานในชนบทและเขตเมืองอ่ืน 

กฎหมายวาดวยตัวแทนประชาชน ใหสิทธิเลือกตั้งแกชายอายุ 21 ปข้ึนไป 

หญิงอายุ30 ปข้ึน 

กฎหมายวาดวยตัวแทนประชาชน ใหสิทธิเลือกตั้งแกหญิงอายุ 21 ป    

ข้ึนไป 

กฎหมายวาดวยตัวแทนประชาชน ใหสิทธิแกประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไป 

กฎหมายวาดวยตัวแทนประชาชน ประชาชนท่ีพํานักหรือพักผอนอยูใน

ตางประเทศยื่นเรื่องขอออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณียได 

แหลงขอมูล  พฤทธิสาณ ชุมพล “อังกฤษ ประชาธิปไตยแนววิวัฒนาการ” เอกสารประกอบการบรรยายกลุม

วิชาการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (นนทบรุี สถาบันพระปกเกลา 2546) หนา 27 

 

ตารางท่ี 6.2 สัดสวนของประชากรท่ีไดรับสิทธิเลือกตั้ง 

ป ค.ศ. รอยละ 

1831  4.4 

1868 16.4 

1914 30.3 

1921 74.0 

1931 96.6 

1969 99.0 

แหลงขอมูล เพ่ิงอาง (ตารางท่ี 2) 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการหลอหลอมรูปแบบการปกครอง 

 ปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการทําความเขาใจระบบการเมืองของอังกฤษคือขอเท็จจริงท่ีวาอังกฤษ 

ไมเคยตกเปนเหยื่อของการถูกรุกรานหรือถูกยึดครองมาเปนเวลานานเกือบ 1,000 ป การรุกรานครั้งหลังสุด 

ท่ีประสบความสําเร็จ เปนการรุกรานของพวกนอรแมนส (Normans) เกิดข้ึนใน ค.ศ. 1066 ความเปนจริงทาง

ประวัติศาสตรท่ีกลาวถึงนี้เปนลักษณะพิเศษท่ีไมเกิดข้ึนกับประเทศอ่ืนๆ ขอเท็จจริงขางตนอธิบายเหตุผลวาทําไม

จึงไมเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ในอังกฤษ 

 1. อังกฤษไมมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปกครองแบบถอนรากถอนโคนเหมือนอยางกรณีของ

ประเทศฝรั่งเศส  

 2. อังกฤษไมมีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรท่ีรวบรวมเปนเฉพาะอยางเปนหมวดหมูอยางกรณีรัฐธรรมนูญ

ของสหรัฐอเมริกา 

3. ระบบการเมืองของอังกฤษไมประณีตหรือเปนเหตุ เปนผลอยางกรณีของ federalist papers  

ของสหรัฐอเมริกาท่ีมีการอภิปรายประเด็นปญหาตางๆอยางกวางขวาง 

4. การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยางชาๆ เนนทางปฏิบัติ และความเห็นพองตองกันของคนในสังคมมากกวา

เนนทฤษฎ ี 

 ประวัติศาสตรการเมืองอังกฤษในสาระสําคัญดังไดกลาวแลวขางตน เก่ียวของกับการตอสูเพ่ือเปลี่ยนแปลง

อํานาจทางการเมืองและความรับผิดชอบจากกษัตริยท่ีทรงมีอํานาจลนพนและอางพระผูเปนเจาเปนท่ีมาของ

อํานาจการปกครองไปสูรัฐสภา ซ่ึงในเวลาตอมารัฐสภาไดพัฒนาเปนสถาบันตัวแทนของประชาชนคนธรรมดาและ

รับผิดชอบตอประชาชนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ปท่ีถือเปนจุดเริ่มตนของการวิวัฒนของระบบการเมืองอังกฤษสูความ

เปนประชาธิปไตยคือ ค.ศ. 1215 และสถานท่ีท่ีเปนจุดเกิดเหตุคือ Runnymede เม่ือพระเจาจอหน ทรงถูกบังคับ

โดยขุนนางใหตองลงพระปรมาภิไธยในมหากฎบัตรแม็กนา คารตา (Magna Carta) ซ่ึงกําหนดการใชอํานาจ

ปกครองของกษัตริยวาตองใหขุนนางรวมใชดวย 249 สถาบันรัฐสภาของอังกฤษท่ีประกอบดวย 2 สภา เกิดข้ึนใน

249John Kingdom. Government and Politics in Britain: An Introduction (3rd. ed.) (Cambridge: Polity, 2003), pp. 

61-62.  
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คริสตศตวรรษท่ี 14 250  และรูปแบบดังกลาวไดกลายเปนแบบอยางของสถาบันฝายนิติบัญญัติของหลายประเทศ

ในเวลาตอมา  

ระบบรัฐสภาของอังกฤษ 

 ระบบรัฐสภาของอังกฤษ ถือหลักดังตอไปนี้ 

 1) ความเปนประชาธิปไตย  การตัดสินใจทางการเมืองเปนอํานาจของผูนําท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

พระมหากษัตริยทรงปกเกลา แตมิไดปกครอง 

2) อํานาจสูงสุดเปนของรัฐสภา  ในทางกฎหมาย รัฐสภาจะทําอะไรก็ได ศาลไมมีอํานาจท่ีจะประกาศวา

การกระทําของรัฐสภาใดไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

3) มีความเชื่อมโยงระหวางอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหาร ผูนําพรรคฝายเสียงขางมากในสภาสามัญ

เปนฝายบริหาร ในขณะเดียวกัน ฝายบริหารรักษาตําแหนงในสภาของตนไวดวย  ไมมีการแบงแยกอํานาจระหวาง

ฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติดั่งในกรณีของสหรัฐอเมริกา 

4) ความเปนอิสระของฝายตุลาการ แมวาฝายการเมืองจะมีการเชื่อมโยงกัน  แตฝายตุลากาเปนอิสระและ

ปลอดจากการแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง ผูพิพากษาดํารงตําแหนงตลอดชีพ และไดมีการพัฒนาธรรม

เนียมปฏิบัติท่ีไมฝกใฝฝายใดในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม  

5) การคุมครองเสรีภาพสวนบุคคล 251 โดยผานทางระบบกฎหมายและระบบศาลยุติธรรม 

อํานาจอธิปไตย 3 ฝาย 

 อังกฤษมีกษัตรยิทรงเปนประมุข แตอํานาจของกษัตริยในสาระสําคัญเปนเรื่องเก่ียวกับพิธีการมากกวาการ

บริหารประเทศ ดังคํากลาวท่ีวากษัตริยทรงปกเกลามิไดทรงปกครอง (The King reins but does not rule) 

ในทางทฤษฎี โครงสรางการเมืองแนวดั้งเดิม อํานาจอธิปไตยประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก 

250 Ibid., pp.348-349. 
251 Bernard E. Brown et al, Government and Politics (N.Y.: Random House, 1966), 48  

                                                           



142 

 1. ฝายนิติบัญญัติ อันไดแกองคกรท่ีมาจากการเลือกตั้งเปนหลักและมีหนาท่ีอนุมัติกฎหมายใหมท่ีเสนอ

เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา 

 2. ฝายบริหาร อันไดแกคณะรัฐมนตรีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบริหารประเทศและเปนฝายเสนอรางกฎหมายใหม

เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา 

 3. ฝายตุลาการ อันไดแกผูพิพากษาและศาลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยคดีขอขัดแยงและให

หลักประกันวาศาลจะบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและเสมอเทาเทียมกัน 

การจัดแบงอํานาจอธิปไตยเปน 3 ฝายเชนนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงยึดถือตามหลักการแบงแยก

อํานาจอยางเครงครัดตามทฤษฎีของมองเตสกิเออ (Montesquieu) บุคคลจะเปนสมาชิกของสถาบันท่ีใชอํานาจ

อธิปไตยใดสถาบันหนึ่งเกินกวา 1 แหงไมได เชน ประธานาธิบดีจะเปนสมาชิกของสภาคองเกรสไมได หรือสมาชิก

สภาคองเกรสเปนรัฐมนตรีไมได   แนวคิดท่ีวานี้เรียกวา “การแบงแยกอํานาจ”   

   หลักการเชนวานี้ ไมไดมีการถือปฏิบัติในประเทศอังกฤษ กลาวคือ 

 1. รัฐมนตรีทุกคนในฝายบริหารเปนสมาชิกฝายนิติบัญญัติในขณะเดียวกันดวย 

 2. ผูพิพากษาบางทานท่ีมีอาวุโสในราชการมากๆ มีตําแหนงในสภาขุนนางซ่ึงเปนสภาหนึ่งในฝายนิติ

บัญญัติท่ีประกอบดวย 2 สภา 

 3. ประมุขทางการของฝายตุลาการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอาวุโสในฝายบริหารอีกตําแหนงหนึ่งดวย 

ท้ังหมดนี้เปนคําอธิบายวาทําไมจึงกลาววาระบบการเมืองของอังกฤษเนนทางปฏิบัติและความยืดหยุน

มากกวาเนนทฤษฎ ี252 

รัฐสภาอังกฤษ 

 เรามักเรียกรัฐสภาอังกฤษวาสภาเวสตมินสเตอร (Westminster) เพราะรัฐสภาแหงนี้ต้ังอยู ณ อาคารอัน

โออาสงางามในใจกลางกรุงลอนดอน ท่ี เรียกวาวิหารเวสต มินสเตอร รัฐสภาอังกฤษเปนระบบ 2 สภา  

คือ ประกอบดวยสภาสามัญ (House of Commons) และสภาขุนนาง (House of Lords) ซ่ึงเปนระบบนิติ

252 John McCormick, Comparative Politics in Transition (4th ed.) (Canada: Thomson, 2004), pp. 93-103. 
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บัญญัติท่ีใชอยูในประเทศขนาดใหญหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน 

เยอรมนี อินเดีย  

 สภาสามัญและการเขาสูตําแหนง  

 สภาสามัญคือสภาผูแทนราษฎรของประเทศอังกฤษ 253 เปนสภาท่ีทําหนาท่ีกําหนดตัวคณะผูบริหารและ

ควบคุมการบริหารประเทศ ประกอบดวยสมาชิก ท่ีมาจากการเลือกตั้งในระบบแบงเขต 1 เขต 1 คน โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง และวาระการอยูในตําแหนงของสมาชิกสภาสามัญดังตอไปนี ้

 1. ในปจจุบัน มีสมาชิก 646 คน (จํานวนสมาชิกอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับจํานวนประชากร) 

จํานวนดังกลาวนี้ถือวามากเทียบกับสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีจํานวน 435 คน สภาสามัญของ

อังกฤษประชุมเกือบทุกวันในวันทําการของแตละสัปดาห ปหนึ่งประชุมราวครึ่งหนึ่งของจํานวนสัปดาหในหนึ่งป 

 2. สมาชิกสภาสามัญแตละตําแหนงเปนตัวแทนของประชากรในเขตเลือกตั้งในแตละพ้ืนท่ี โดยท่ัวไป  

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งจะมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนระหวาง 60,000 ถึง 80,000 คน  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับวาเปนพ้ืนท่ีชนบท

หรือเมือง 

 3. ประชาชนแตละคนท่ีมีอายุ 18 ป หรือมากกวา 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง การออกเสียงเลือกตั้งไมถือเปนหนาท่ีของประชาชน คือกฎหมายไมบังคับใหประชาชนทุกคนตองออก

เสียงเลือกต้ัง ในการเลือกตั้งท่ัวไปเดือนพฤษภาคม 2005 มีผูไปใชสิทธิเพียงรอยละ 61.3 ของผูมีสิทธิเลือกต้ัง

เทานั้น ในประเทศประชาธิปไตยสวนใหญใชการเลือกต้ังระบบสัดสวน ยกเวนประเทศในกลุมแองโกล-แซกซอน 

เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ท่ีใชการเลือกต้ังระบบเสียงขางมาก ซ่ึงเปนระบบการเลือกต้ังท่ีให

ประโยชนแกพรรคใหญในแงของการไดท่ีนั่งในสภามากกวาสัดสวนของจํานวนเสียงท่ีไดรับ ในขณะท่ีระบบเลือกตั้ง

ท่ีวานี้ ทําใหพรรคเล็กเสียเปรียบ คือไดท่ีนั่งในสภานอยกวาสัดสวนของจํานวนเสียงท่ีไดรับ 

 4. วาระการอยูในตําแหนงของสมาชิกสภาสามัญไมกําหนดตายตัวเหมือนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

อีกหลายประเทศ กลาวคือ การเลือกตั้งท่ัวไปจะมีข้ึนเม่ือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจจัดใหมีการเลือกตั้ง แตการ

253 John Kingdom, Op. cit, pp.367-381. 
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เลือกตั้งท่ัวไปท่ีจะจัดใหมีข้ึนนี้จะยาวนานเกิน 5 ปนับจากการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีแลวไมได โดยปกติจะจัดใหมีข้ึน

หลังจากสมาชิกอยูในตําแหนงมาแลว 4 ป      

 5. สภาสามัญมีสมาชิกคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธาน ประธานสภาสามัญท่ีวานี้ไมเหมือนกับประธานสภา

ผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา คือตองวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมเอียงเขาขางพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่ง และในความเปนจริงตามจารีตประเพณี เม่ือจะมีการเลือกตั้งใหม พรรคการเมืองท่ีเปนคูแขงจะไมสง

สมาชิกพรรคลงแขงขันในเขตเลือกตั้งท่ีประธานสภาสามัญสมัครรับเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งท่ัวไปในอังกฤษ เม่ือ 6 พฤษภาคม 2010 มีพรรคการเมืองใหญ 3 พรรคและพรรคการเมือง

เล็กอีกจํานวนหนึ่งไดรับเลือกตั้งเขาสูสภาสามัญดังนี้ 254 

 1.พรรคอนุรักษนิยม (อุดมการณขวาคอนมาทางสายกลาง) 307 ท่ีนั่ง 

2. พรรคแรงงาน (อุดมการณซายคอนมาทางสายกลาง)   258 ท่ีนั่ง 

 3. พรรคประชาธิปไตยเสรีนิยม (อุดมการณสายกลาง) 57  ท่ีนั่ง 

 4. พรรคเล็กตางๆท่ีมีฐานเสียงในเขตสก็อตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนือ 28  ท่ีนั่ง 

 หลังการเลือกตั้งท่ัวไปดังกลาว พรรคอนุรักษนิยมรวมมือกับพรรคประชาธิปไตยเสรีนิยมจัดตั้งรัฐบาลผสม 

2 พรรคโดยมีพรรคแรงงานและพรรคการเมืองขนาดเล็กอ่ืนๆเปนพรรคฝายคาน 

 สภาขุนนางและการเขาสูตําแหนง 

 สภาขุนนางทําหนาท่ีเปนสภาสูงของอังกฤษ สภาขุนนางถือเปนสถาบันท่ีแปลกมากไมเหมือนกับประเทศ

ประชาธิปไตยท้ังหลายในโลก ความแปลกประหลาดของสภาท่ีวานี้สามารถอธิบายไดดวยประวัติศาสตรการเมือง

ของอังกฤษท่ีเหตุการณการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยางชาๆและดวยวิธีการแบบสันติ และการเปลี่ยนแปลงท่ีวานี้

ไมไดเปนไปอยางมีเหตุมีผลหรือเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณครบถวน  ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาขุนนางนี้ ในสมัย

รัฐบาลพรรคแรงงานไดมีการตรากฎหมาย The House of Lords Act 1999 มีขอท่ีนาสังเกตดังตอไปนี้ 255 

254 United Kingdom General Election, 2010, Wikipedia. 
255 Ibid., pp. 359-367. 
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 1. ไมมีการกําหนดจํานวนสมาชิกตายตัว แตในปจจุบันสภาขุนนางมีสมาชิกจํานวน 747 คน ประกอบดวย

สมาชิก 4 ประเภท ไดแก  life peers (ขุนนางท่ีไดรับแตงตั้งเฉพาะตัว) law lords (ผูพิพากษาท่ีไดรับแตงตั้งเปน

ขุนนาง) archbishops and bishops (พระชั้นผูใหญ) elected hereditary members (ขุนนางสืบสายโลหิต 

ท่ีไดรับเลือกตั้งโดยสภาขุนนาง โดยพรรคหรือกลุมของตน หรือผูท่ีสมเด็จพระราชินีทรงตั้งโดยตรง) 256 

 2. พิจารณาในแงประวัติศาสตร สมาชิกสภาขุนนางสวนใหญประกอบดวยบุคคลท่ีเปนขุนนาง มาจากการ

สืบทอดตําแหนงตามสายเลือด นั่นก็คือ ในอดีตกษัตริยหรือพระราชินีทรงแตงต้ังขุนนางเปนสมาชิกสภาขุนนาง 

และต้ังแตนั้นเปนตนมา  สิทธิท่ีจะเขานั่งประชุมในสภาขุนนางนี้ไดรับการสืบทอดโดยครอบครัว จากคนรุนหนึ่งสู

คนอีกรุนหนึ่ง เปนท่ีเห็นไดชัดวาสิทธิดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย  ในปจจุบัน พรรคแรงงาน

ไดทําการยกเลิกสิทธิดังกลาว แตยังคงยกเวนใหกับขุนนางโดยการสืบสายเลือดจํานวน 92 คน เปนสมาชิกสภาขุน

นางไดตอไป  

 3. สมาชิกสภาขุนนางเกือบท้ังหมดในปจจุบันเปนขุนนางประเภทแตงตั้งเฉพาะตัว นั่นก็คือเปนบุคคลท่ี

ไดรับการโปรดเกลาแตงตั้งโดยสมเด็จพระราชินี ตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี มีสิทธิเขาประชุมสภาขุนนาง

ตราบเทาท่ียังมีชีวิตอยู แตหลังจากสิ้นชีวิตแลว สมาชิกของครอบครัวไมมีสิทธิเขาประชุมสภาขุนนาง ในสวนของ

สมาชิกสภาขุนนางประเภทขุนนางท่ีเขาสูตําแหนงโดยการแตงตั้งเฉพาะตัวนี้ไมมีการจํากัดจํานวน จํานวนท่ีมีใน

ปจจุบันคือ 629 คน  สมาชิกเหลานี้ จํานวนมากเปนอดีตนักการเมืองอาวุโส และก็มีอีกจํานวนหนึ่งท่ีเปนบุคคลท่ีมี

ชื่อเสียงโดดเดนในสาขาวิชาชีพตางๆ เชน การบริหาร การแพทย วิทยาศาสตร การสังคมสงเคราะห        

 4. สมาชิกสภาขุนนางจํานวนนอย (26 คน) เปนผูดํารงตําแหนงอารชบิชอบ (Archbishops) และบิชอบ 

(Bishops) ในศาสนาคริสตนิกาย Church of England 

 5. สภาขุนนางโดยอาศัยสมาชิกประเภท law lords โดยอาศัย  อํานาจของ The Appellate 

Jurisdiction Act 1876 สมาชิกสภาขุนนางประเภทนี้อาจมีการแตงตั้งใหทําหนาท่ีไดถึง 12 คน เพ่ือพิจารณาคดี

อุทธรณคําตัดสินของศาลชั้นตน แตอํานาจหนาท่ีนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือมีการจัดตั้งศาลสูงสุด ในเดือนตุลาคม 2009 257 

256 House of Lords, Membership, www.parliament.uk/lords. 
257 Idem. 
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6.  การปฏิรูปสภาขุนนางของอังกฤษยังไมเสร็จสิ้น  กลาวคือ เปนท่ีเห็นพองตองกันในหมูนักการเมืองของ

พรรคตางๆวา สมาชิกสภาขุนนางสวนใหญควรมาจากการเลือกตั้ง แตยังตกลงกันในรายละเอียดของการปฏิรูปข้ัน

ตอไปไมไดวาควรเปนอยางไร อีกท้ังการปฏิรูปสภาขุนนางท่ีวานี้จะยังไมเกิดข้ึนจนกวาจะมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้ง

ใหม และการปฏิรูปสภาขุนนางดูจะเงียบหายไปเม่ือพรรคอนุรักษนิยมข้ึนสูอํานาจ ท้ังนี้ เพราะสภาขุนนางมีทาทีท่ี

สนับสนุนแนวนโยบายของพรรคอนุรักษนิยมมากกวาแนวนโยบายของพรรคแรงงาน ซ่ึงโนมไปในทางเสรีนิยม 

การวิเคราะหเปรียบเทียบดุลยภาพการเมืองอังกฤษกับไทย 

แมสภาขุนนางซ่ึงมีรากเหงามาจากชนชั้นผูปกครองเดิม จะทําใหระบบการเมืองของอังกฤษแลดูเปน

ประชาธิปไตยนอยลงไปบาง แตอาจกลาวไดวา สภาขุนนางเทาท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจนถึงยุคปจจุบัน ได

เปนท่ีรวมปูชนียบุคคล ผูทรงศีล ผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆของประเทศอังกฤษ อยูในตําแหนงโดยไมมีวาระ ไมเปน

ภาระแกรัฐบาลในดานรายจาย และไมเก่ียวของกับการเมืองในระบบพรรคโดยตรง นับไดวาเปนสถาบันท่ีจะสราง

ดุลยภาพทางการเมืองและทางสังคมไดเปนอยางดี  

ในทางเปนจริง ระบบการเมืองไทยท่ีผานมา อาจกลาวไดวามีโครงสรางและองคกรใกลเคียงกับของอังกฤษ 

กลาวคือ เปนระบบรัฐสภา ท่ีประกอบดวย 2 สภา สภาผูแทนราษฎรเปนสภาแตงตั้งและถอดถอนรัฐบาล สภาสูง

หรือวุฒิสภาเปนสภากลั่นกรอง มีพรรคการเมืองหลายพรรคแขงขันกันโดยเสรี ใชระบบเลือกตั้ง1 เขต 1 คน 

เหมือนกับระบบเลือกตั้งของอังกฤษ เพียงแตของไทยมีการเลือกตั้งแบบสัดสวนหรือแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมเขามาอีก

สวนหนึ่งดวย หากพิจารณาแตเพียงโครงสรางและระบบการเมืองของอังกฤษ โดยไมทําความเขาใจระดับการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การศึกษา และวัฒนธรรมของคนอังกฤษ คงจะทําใหเราเขาใจผิดไดวา  

ถาเราลอกเลียนแบบโครงสรางและระบบการเมืองของอังกฤษแลว เราจะประสบความสําเร็จในการพัฒนา

การเมืองของไทยใหสูงทัดเทียมของอังกฤษ  แตในความเปนจริงแลว แมเราจะปฏิรูปโครงสรางและระบบการ

เมืองไทยใหเหมือนกับโครงสรางและระบบการเมืองของอังกฤษทุกกระเบียดนิ้ว เราก็คงไมสามารถบรรลุถึง

การเมืองในระดับของคุณภาพท่ีเขาเปน สิ่งตางๆท่ีกลาวถึงคงตองพิจารณาวาเปนเพียงรูปแบบ ไมไดหมายวา

จะตองบรรลุถึงคุณภาพอยางท่ีเขาเปนดวย การจะบรรลุถึงคุณภาพอยางท่ีเขาเปนจําเปนจะตองอาศัยปจจัยดาน

อ่ืนๆ เชน ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คุณภาพของการบริหาร มาตรฐานของบริการทางสังคม ระดับและ
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มาตรฐานการศึกษา คุณภาพความรับผิดชอบของพลเมือง เปนฐานรองรับ258 ซ่ึงหากพิจารณาในดานบริบททาง

สังคม วัฒนธรรม การศึกษา รวมท้ังองคประกอบทางเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษแลว เราคงจะบอกไดวาประเทศ

อังกฤษกับประเทศไทยหางไกลกันพอสมควร อังกฤษเปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว มีการกระจายรายได

ท่ัวถึง ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและมาตรฐานความเปนอยูสูง259 ในขณะท่ีประเทศไทยเปนประเทศกําลัง

พัฒนา เปนสังคมการเกษตรก่ึงพัฒนา  การกระจายรายไดไมท่ัวถึง คนยากคนจน หากินดวยแรงกาย ขาดทักษะ

การประกอบอาชีพยังมีจํานวนมาก วัฒนธรรมของสังคมยังเปนแบบระบบอุปถัมภ260 ดังนั้น การปฏิรูปทาง

การเมืองโดยไมปฏิรูปบริบททางดาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ใหประชาชนระดับรากหญามีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีข้ึนไปพรอมๆกันก็คงจะคาดหวังใหเกิดผลทางการเมืองท่ีงดงามไดยาก    

แมประเทศอังกฤษจะมีสภาพแวดลอมและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม คุณภาพทางการศึกษา

ของประชาชนท่ีดีกวาแลว ประเทศอังกฤษยังมีระบบตรวจสอบถวลดุลท่ีมีประสิทิภาพตามสมควร นั่นก็คือการมี

สภาขุนนางเปนสถาบันทางการเมืองท่ีจะคอยทัดทานหรือคานอํานาจกับสภาสามัญท่ีมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน ไมใหเกิดการแขงขันเอาชนะกันจนเกินพอดีหรือเกินศักยภาพของประเทศท่ีจะรองรับได โดยสภาขุน

นางเปนแหลงรวบรวมบุคลกรท่ีมีประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆ เคยทําคุณประโยชนแกชาติบานเมืองมาแลว 

เขาสูตําแหนงโดยการแตงตั้ง และอยูในตําแหนงโดยไมมีกําหนดวาระ ไมมีเงินเดือนประจํา มีแตเบี้ยประชุมหรือคา

เดินทางเม่ือเขาประชุมหรือทําหนาท่ีในความรับผิดชอบของสภาขุนนาง 

พิจารณาในประเด็นขางตนแลว จะเห็นไดวาระบบการเมืองของไทยท่ีผานมามีความเปนประชาธิปไตย

มากกวาของอังกฤษ กลาวคือของไทยอิงอยูกับสถาบันท่ีมาจากการเลือกตั้งเปนหลัก ทําใหการเมืองมีความรอนแรง

ไปตามความเขมขนของการแขงขันเอาแพเอาชนะในทางการเมือง โดยขาดกลไกท่ีจะทําหนาท่ีคัดคานไดอยางมี

น้ําหนัก แมจะมี คณะกรรมการฝายตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดานตางๆ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) แต

คณะกรรมการเหลานี้ทําไดก็แคทักทวงเปนสวนใหญ คือตองรอใหความเสียหายเกิดข้ึนแลว มีผูเสียหายมารองเรียน 

จึงเขาไปทักทวง ตรวจสอบได ดังนั้น จึงเปนมาตรการท่ีไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถปองกันโครงการหรือการ

258 David Beetham and others, Democracy under Blair: A Democratic Audit of the United Kingdom (London: 

Politicos, 2002) pp. 1-82.  
259 รายไดเฉลีย่ตอหัวตอปของคนอังกฤษ เทากับ 36,208 ดอลลารสหรัฐ (สถิติ IMF, 2013) 
260 รายไดเฉลีย่ตอหัวตอปของคนไทย เทากับ 14,136 ดอลลารสหรัฐ (สถิติ IMF, 2013) 
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กระทําท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการกอความเสียหายตอประเทศชาติไดแตตนมือ เชน  โครงการจํานําขาวเปลือก 

15,000 บาท/ตัน (ราคาตลาด 7,000-8,000 บาท/ตัน) โครงการคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท/วัน (เดิม 164 บาท/วัน) 

เงินเดือนผูสําเร็จปริญญาตรีข้ันเริ่มตน 15,000 บาท/เดือน (เดิม 8,590 บาท/เดือน)261 

การแขงขันเอาแพเอาชนะในทางการเมืองเปนเรื่องธรรมชาติของการแขงขัน ในการเลือกตั้ง นักการเมือง

ยอมตองทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดชัยชนะ นโยบายประชานิยมเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการไขวควาใหไดมาซ่ึงชัย

ชนะ และรางวัลท่ีไดจากการมีชัยคือการเขาสูอํานาจ หากระบบการเขาสูอํานาจข้ึนอยูกับการเลือกตั้งท้ังรอย

เปอรเซ็นต และไมมีมาตรการกํากับถวงดุลนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีเหมาะสม การแขงขันในการเลือกตั้ง

ท่ีเกินพอดีอาจสรางความเสียหายแกประโยชนของสวนรวมไดมาก    

การเมืองทองถ่ินก็เชนเดียวกัน เก่ียวโยงกับการเมืองระดับชาติ ยิ่งใหบทบาทแกการเมืองทองถ่ินมาก

ทองถ่ินก็ยิ่งเขาไปพัวพันกับการเมืองระดับชาติมาก เปนฐานสนับสนุนการเมืองระดับชาติ การเมืองระดับชาติ

สนองตอบนักการเมืองทองถ่ินดวยการจัดสรรงบประมาณลงสูทองถ่ิน เพ่ือสรางฐานอํานาจใหแกตน  ทําใหเกิดการ

ผูกขาดอํานาจโดยไมเปนธรรม เปนการเมืองสําหรับคนเฉพาะกลุมท่ีเขาไปผูกขาดผลประโยชน การสรางดุลยภาพ

ทางการเมืองในกรณีของประเทศไทย อาจตองดําเนินการเปนข้ันเปนตอน  สภาผูแทนราษฎรท่ีเปนสภาของการใช

อํานาจรัฐจําเปนตองเปนสภาลูกผสมท่ีมาจากการเลือกและการแตงตั้งในระยะแรก โดยการแตงตั้งจะตองผาน

กระบวนการสรรหา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ีมาจากการเลือกตั้ง ใหมีจํานวนลดลงตามลําดับ

ข้ันตอนของการปฏิรูป262 

 

 

 

 

 

261 สัมภาษณ นายณรงค รัฐอมฤต กรรมการ ปปช. ทางโทรศัพท เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
262 สัมภาษณ เพ่ิงอาง 
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บทที่ 7 

การสรางดุลยภาพ กรณีศึกษาประเทศจีน 

โดยมาตรฐานของชาติตะวันตก ระบบการปกครองของจีนแผนดินใหญอาจไมไดรับการจัดอยูในประเภท 

ท่ีเปนประชาธิปไตย เพราะการปกครองของจีนถูกผูกขาดการนําโดยพรรคคอมมิวนิสต  แตกระนั้นก็ตาม  

รัฐบาลจีนและประชาชนจีนจํานวนไมนอยก็มีความเห็นวาเปนประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมกับสภาพและ

เง่ือนไขของสังคมจีน นั่นก็คือเปนประชาธิปไตยแบบรวมศูนย  กลาวคือเปนระบบการปกครองท่ีสภาประชาชนใน

ทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติถึงระดับพ้ืนท่ี มาจากการเลือกตั้งของประชาชน รับผิดชอบตอประชาชน และถูก

ตรวจสอบโดยประชาชน องคกรฝายบริหาร องคกรฝายพิจารณาพิพากษา องคกรฝายสอบสวนฟองรอง มาจาก

การแตงตั้งของสภาผูแทนประชาชน รับผิดชอบตอสภาผูแทนประชาชน และอยูในอํานาจการตรวจสอบของสภา

ผูแทนประชาชน 263 หรืออีกนัยหนึ่ง หนวยการปกครองระดับลางมีสวนรวมในการสะทอนและเสนอแนะนโยบาย

ความตองการ และสงตอข้ึนสูระดับบนตามลําดับชั้นเพ่ือกําหนดเปนนโยบายของชาติในข้ันสุดทาย และเม่ือระดับ

บนสุดกําหนดเปนนโยบายแลวก็เปนหนาท่ีของกลไกรัฐระดับตางๆจะตองนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือใหปญหา

ของประชาชนไดรับการแกไข และความตองการของประชาชนไดรับการตอบสนอง และดวยหลักการท่ีวานี้ รัฐบาล

จีนถือวาระบอบการปกครองของจีนเปนประชาธิปไตยยิ่งกวาประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบตะวันตกเสียอีกท่ีถูก

ครอบงําโดยระบบทุนและวัฒนธรรมพอคา 

 สถาบันท่ีถือวาสะทอนความเปนประชาธิปไตยของระบบการปกครองจีน ประกอบดวย 3 สถาบันท่ีสําคัญ       

ไดแก 1. ระบบตัวแทนประชาชน 2. ระบบหลายพรรครวมมือกันภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต และ  

3. ระบบการปรึกษาทางการเมือง 264 

ระบบตัวแทนประชาชน 

 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนกําหนดใหประเทศจีนเปนประเทศสังคมนิยมเผด็จการ

ประชาธิปไตยโดยประชาชน ภายใตการชี้นําของชนชั้นกรรมาชีพ อันประกอบดวยคนงานและชาวนาเปนพันธมิตร

พ้ืนฐาน ภายใตระบบสังคมนิยมเผด็จการประชาธิปไตยโดยประชาชน รวมท้ังหามมิใหผูใดทําลายระบอบสังคม

263 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 1982 มาตรา 3 
264 王顺洪：《中国概况》《北京大学出版社 1994 年第 47-53 页 
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นิยม 265  ระบอบเผด็จการประชาธิปไตยโดยประชาชนท่ีกลาวถึงนี้  ดานหนึ่งหมายถึงการใชวิธีการแบบ 

ประชาธิปไตยในการการปฏิบัติตอประชาชน อันจะทําใหประชาชนอยูในฐานะเปนเจาของประเทศ ในอีกดานหนึ่ง 

หมายถึงการใชวิธีการแบบเผด็จการในการปฏิบัติตอคนชั่ว คนไมดี จํานวนนอยนิดท่ีทํารายสังคมและทําราย

ประเทศชาติ 

 ประเด็นท่ีชนชั้นปกครองของจีนคิดคํานึงอยูเสมอคือวา ประเทศจีนมีแผนดินกวางใหญ มีประชากร

จํานวนมาก ทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหหลักการท่ีวา”ประชาชนเปนเจาของประเทศ”เปนจริงในทางปฏิบัต ิ  

ทําอยางไรใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองประเทศ ในการดําเนินการใหเปนไปตามจุดประสงคขางตน 

ประเทศจีนไดดําเนินการโดยอาศัยระบบสภาประชาชนในการดําเนินการตั้งแตระดับพ้ืนท่ีถึงระดับชาติ 

1) สถานะและหนาท่ีของสภาผูแทนประชาชนระดับชาติและระดับทองถิ่น  

 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนกําหนดวา สภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปนองคกรตัวแทนท่ีมี

อํานาจสูงสุดของประเทศ  นั่นก็คือ องคกรการปกครองของประเทศท้ังหลายจะตองรับผิดชอบตอสภาผูแทน

ประชาชนแหงชาติ โดยปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ 266 

 สมาชิกสภาผูแทนประชาชนแหงชาติประกอบดวยตัวแทนท่ีผานการเลือกตั้งของสภาผูแทนประชาชนใน

ระดับมณฑล สภาผูแทนประชาชนในระดับมหานครข้ึนตรง และสภาผูแทนประชาชนในระดับเขตปกครองตนเอง 

และตัวแทนท่ีเลือกสรรโดยกองทัพ มีจํานวนท้ังหมดไมเกิน 3,000 คน  สําหรับสัดสวนของจํานวนสมาชิกท่ีแตละ

มณฑล แตละมหานครข้ึนตรง แตละเขตปกครองตนเอง และกองทัพ พึงมี กรรมาธิการถาวรประจําสภาผูแทน

ประชาชนแหงชาติจะเปนผูกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือใหไดสมาชิกสภาผูแทนประชาชนท่ีมีลักษณะเปนตัวแทนของ

ประชาชนอยางกวางขวางและท่ัวถึง 267ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชั้นในสังคม ท้ังผูใชแรงงาน เกษตรกร 

พอคา นักวิชาการ ทหาร ขาราชการ ฯลฯ268 

265 มาตรา 1  
266 มาตรา  57  สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับความเปนมา โครงสราง อํานาจหนาท่ี กระบวนการ ดู Jiang Jinsong. The 

National People’s Congress of China (Beijing: Foreign Languages Press, 2002).    
267 มาตรา 59 
268 จาง ซีเจิ้น บทวิเคราะหระบบสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ (กรุงเทพฯ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 2557) หนา 4 

                                                           



151 

ตัวอยางของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติครั้งท่ี 8 (1991-1995) ซ่ึงมีจํานวนสมาชิก 2,977 คน 

ประกอบดวยตัวแทนสาขาอาชีพ กลุมผลประโยชน และกลุมทางสังคมตางๆดังนี้ (ดูตารางท่ี 7.1) 

ตารางท่ี 7.1 แสดงตัวแทนสาขาอาชีพของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติครั้งท่ี 8 (ค.ศ. 1991-1995) 

ลําดับท่ี ตัวแทนสาขาอาชีพและกลุมทางสังคม จํานวน / คน รอยละ 

1 กลุมแรงงานและเกษตรกร     612  20.03 

2 นักวิชาการ                                                                                                                                                             649  21.80 

3 เจาหนาท่ีของรัฐ   841  26.25 

4 พรรคการเมืองและคณะบุคคล   572  19.21 

5 กองทัพ   267  08.97 

6 ชาวจีนโพนทะเลกลับประเทศ    36  01.21 

7 สตร ี   626   21.03 

8  ชนกลุมนอย    439  14.75 

รวม  2,977 100.00 

 

สภาผูแทนประชาชนแหงชาติแตละชุดมีวาระการทําหนาท่ี  5 ป  และดังนั้น  จึงมีการเลือกตั้ ง 

สมาชิกสภาผูแทนประชาชนแหงชาติใหม ทุกๆ 5 ป       

ในประเด็นท่ีวา สภาผูแทนประชาชนแหงชาติมีสถานะทางกฎหมายและอํานาจหนาท่ีสูงสุดนั้น จะปฏิบัติ

ไดอยางไร ในประเด็นนี้ปฏิบัติไดโดยการกําหนดใหสภาผูแทนประชาชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 269 

1. แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

2. ติดตามตรวจสอบการบังคับใชรัฐธรรมนูญ 

3. ตราและแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมาย

พ้ืนฐานอ่ืนๆ 

4. เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี 

269 มาตรา 62  
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5. ใหความเห็นขอบในการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีตามท่ีประธานาธิบดีเสนอชื่อ ใหความเห็นชอบในการ

แตงตั้งรองนายกรัฐมนตรี กรรมการคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานกรรมการ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  

และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ  

6. เลือกตั้งประธานคณะกรรมการทหารกลาง และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งกรรมการตําแหนงอ่ืนๆ

ตามท่ีประธานคณะกรรมการทหารกลางเสนอชื่อ 

7. เลือกตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุด  

8. เลือกตั้งประธานอัยการประชาชนสูงสุด 

9. พิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังรับฟงรายงานสภาพและการ

ดําเนินการตามแผนการพัฒนาฯ 

10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแผนดิน รวมท้ังรับฟงรายงานสภาพการบริหารการงบประมาณ 

11.  แกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกมติของคณะกรรมาธิการประจําสภาผูแทนประชาชนท่ีไมเหมาะสม 

12. อนุมัติการจัดตั้งมณฑล เขตปกครองตนเอง มหานครข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง  

13. อนุมัติการจัดตั้งเขตการปกครองพิเศษและระบบการปกครองของเขตปกครองพิเศษ 

14. ใหความเห็นชอบการประกาศสงครามและการยุติสงคราม 

15. กระทําการใดๆท่ีเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรสูงสุดของประเทศ  

นอกจากอํานาจหนาท่ีดังกลาวขางตน สภาผูแทนประชาชนยังมีอํานาจถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง

ตางๆดังตอไปนี้270 

1. ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี 

270 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 63 
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2. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี กรรมการคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานกรรมาธิการ  

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

3. ประธานคณะกรรมการทหารกลาง และกรรมการทหารกลาง 

4. ประธานศาลประชาชนสูงสดุ 

5. ประธานอัยการประชาชนสูงสุด 

สภาผูแทนประชาชนแหงชาติมีวาระการประชุมปละ 1 สมัย หากคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา

ผูแทนประชาชนแหงชาติเห็นวามีความจําเปน หรือสมาชิกสภาผูแทนประชาชนมีจํานวนตั้งแต 1 ใน 5 ของสมาชิก

ท้ังสภาเห็นควรเปดประชุมเปนกรณีพิเศษ ก็อาจยื่นญัตติขอใหสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปดประชุมสมัย

วิสามัญได  การประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติตองกระทําโดยเปดเผย  มีหองฟงการประชุมสําหรับผูสนใจ

ติดตาม สวนการลงมติในสภาผูแทนประชาชนใหถือหลักการเสียงขางมากเปนเกณฑ 

สภาผูแทนประชาชนแหงชาติมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติชุด

หนึ่ง เปนองคกรประจํา ในระหวางสภาผูแทนประชาชนแหงชาติไมอยูในสมัยประชุม คณะกรรมาธิการสามัญ

ประจําสภาผูแทนประชาชนแห งชาติจะเปนผู ใช อํานาจหนาท่ีแทนสภาผูแทนประชาชนแห งชาติ  271 

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติประกอบดวยกรรมาธิการท่ีไดรับเลือกตั้งโดยสภา

ผูแทนประชาชนแหงชาติ คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติประกอบดวย ประธาน

คณะกรรมาธิการ 1 คน รองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ 1 คน  

และกรรมาธิการหลายคน  

ผูท่ีไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ ไมอาจรับตําแหนงตอไปนี้

ในขณะเดียวกัน ไดแก ตําแหนงในรัฐบาล ในสํานักงานอัยการประชาชน และตําแหนงในองคกรตรวจสอบ 272 

271 มาตรา 57 และ 58 
272 มาตรา 65 
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กรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนมีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 5 ป สําหรับผูดํารงตําแหนง

ประธาน และรองประธานคณะกรรมาธิการ จะดํารงตําแหนงเกินกวา 2 วาระติดตอกันไมได 273     

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติมีดังตอไปนี้ 274 

1. บัญญัติละแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายอ่ืนท่ีไมใชกฎหมายพ้ืนฐาน เพ่ิมเติมหรือแกไขกฎหมายพ้ืนฐาน  

แตการเพ่ิมเติมหรือแกไขดังกลาวจะขัดตอหลักการของกฎหมายพ้ืนฐานมิได 

2. อธิบายความหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

3. ตรวจสอบการใชบังคับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตรวจสอบการบริหารของสํานักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการการทหารกลาง ศาลประชาชนสูงสุด สํานักอัยการประชาชนสูงสุด และองคกรภาครัฐอ่ืน มีอํานาจ

ยกเลิกระเบียบหรือมติของสํานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบหรือมติของสภาผูแทนประชาชนระดับพ้ืนท่ีท่ีขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   

4. ใหความเห็นชอบในปญหาสําคัญของชาติ เชน ตรวจสอบและใหความเห็นชอบในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประชาชน  การปรับปรุงแกไขงบประมาณแผนดินบางสวนในระหวางการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ

สภาวะและทิศทาง การใหอภัยโทษ ใหความเห็นชอบตอการประกาศสงคราม และอ่ืนๆ 

5. ใหความเห็นชอบในรายชื่อบุคคลท่ีเสนอโดยนายกรัฐมนตรี เพ่ือแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ประธานคณะกรรมการ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเลขาธิการคณะคณะรัฐมนตรี  

6. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ และเรียกประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ 

7. ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆท่ีสภาผูแทนประชาชนมอบหมาย 

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ โดยท่ัวไปประชุมกัน 2 เดือนตอครั้ง ในกรณี

มีความจําเปน จะมีการเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษก็ได การประชุมคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ

หรือรองประธานคณะกรรมาธิการท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูดําเนินการประชุม 

273 มาตรา 66 
274 มาตรา 67 
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ในการปฏิบัติหนาท่ี สภาผูแทนประชาชนแหงชาติและคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชน

แหงชาติ มีอํานาจจัดตั้งองคกรตางๆไดตามความจําเปน ท่ีสําคัญไดแก  

1. คณะกรรมาธิการสามัญดานตางๆ เชน คณะกรรมาธิการชนชาติ คณะกรรมาธิการกฎหมาย 

คณะกรรมาธิการการคลังและเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม และสาธารณสุข 

คณะกรรมาธิการการตางประเทศ คณะกรรมาธิการกิจการจีนโพนทะเล  คณะกรรมาธิการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

หนาท่ีสําคัญของคณะกรรมาธิการเหลานี้คือ รับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัย ตรวจสอบและจัดทําแผน กําหนดประเด็น 

สํารวจ และดําเนินการวิจัย 275   

2. คณะกรรมาธิการวิสามัญดานการสอบสวน  จัดตั้งข้ึนเพ่ือสอบสวนปญหาพิเศษเฉพาะกรณี 276 

3. สภาประธานคณะกรรมาธิการ ประกอบดวยประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ 

และเลขานุการคณะกรรมาธิการ รับผิดชอบงานประจําสําคัญของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทน

ประชาชนแหงชาติ 

4. คณะกรรมาธิการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิสภาผูแทนประชาชนแห งชาติ  เจาหนา ท่ี

คณะกรรมาธิการ และสํานักงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ควบคูกันกับสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนกําหนดใหในแตละ

มณฑล เขตปกครองตนเอง มหานครข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง จังหวัดปกครองตนเอง อําเภอ อําเภอปกครองตนเอง 

เขตท่ีข้ึนตอนคร ตําบล และตําบลชนเผา และชุมนุมชน ใหจัดตั้งสภาผูแทนประชาชนแหงพ้ืนท่ี 277 สภาผูแทน

ประชาชนแหงพ้ืนท่ีในแตละระดับเปนองคกรท่ีมีอํานาจสูงสุดของประเทศในพ้ืนท่ีระดับนั้นๆ สภาผูแทนประชาชน

แหงพ้ืนท่ีเปนตัวแทนประชาชนทําหนาท่ีพิจารณาและตัดสินปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี จัดตั้งและตรวจสอบการ

บริหารงานของรัฐบาล องคกรบริหารอ่ืนและองคกรตุลาการ ในขณะเดียวกัน สภาผูแทนประชาชาแหงพ้ืนท่ีจะตอง

รับผิดชอบตอสภาผูแทนประชาชนในระดับสูงข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง โดยตองยอมรับการชี้นําและการกํากับควบคุมของ

สภาผูแทนประชาชนในระดับท่ีสูงข้ึนไปหนึ่งชั้น  

275 มาตรา 70 
276 มาตรา 71 
277 มาตรา 95 
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อํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนประชาชนแหงพ้ืนท่ีมีดังนี้ 278 

1. ภายในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง มีหนาท่ีคุมครองรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบียบของฝายบริหาร และมติ

ของสภาผูแทนประชาชนแหงพ้ืนท่ีในระดับสูงข้ึนไปในการชี้นําการบริหาร  ดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและงบประมาณแผนดิน 

2. สภาผูแทนประชาชนแหงพ้ืนท่ีในระดับอําเภอข้ึนไป จะตองตรวจสอบและอนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของพ้ืนท่ี รายงานเก่ียวกับงบประมาณและสภาพการดําเนินงาน พิจารณาและตัดสินงานสําคัญดาน

การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สาธารณสุข การปกครอง ชนเผา และอ่ืนๆ สภาประชาชน

ระดับตําบลและชุมนุมชน จะตองตรวจสอบและอนุมัติเรื่องเก่ียวกับการคลัง งบประมาณ รวมท้ังตรวจสอบและ

อนุมัติรายงานสภาพการบริหารการงบประมาณท่ีนําเสนอตอสภาฯ 

3. สภาผูแทนประชาชนตั้งแตระดับอําเภอข้ึนไปในแตละระดับ ใหคัดเลือกสมาชิกสภาผูแทนประชาชนใน

พ้ืนท่ีนั้น จัดต้ังเปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชน ผูนํารัฐบาล ประธานศาลประชาชน และ

อัยการประชาชนหัวหนาสํานักงานของเขตการปกครองนั้น รับฟงและตรวจสอบรายงานการทําหนาท่ีขององคกร

การปกครองและการยุติธรรมท้ังหลาย  รวมท้ังมีอํานาจแกไขและยกเลิกมติ การตัดสินใจ และคําสั่งท่ีไมเหมาะสม

ท้ังหลาย  สภาผูแทนประชาชนระดับตําบลและชุมนุมชน แตละแหง มีอํานาจเลือกตั้งผูนํารัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีของ

ตน รับฟงและตรวจสอบรายงานท่ีนําเสนอตอสภา รวมท้ังมีอํานาจยกเลิกการตัดสินใจและคําสั่งท่ีไมเหมาะสมของ

รัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีนั้น 

4. รกัษาทรัพยสินของแผนดิน ทรัพยสินของสวนรวม ทรัพยสินของสวนบุคคลไมใหถูกละเมิด รักษาความ

เปนระเบียบเรียบรอยของสังคม คุมครองสิทธิสวนบุคคลชองประชาชน สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของชาย

หญิง เสรีภาพในการเลือกคูครอง และสิทธิอ่ืนๆ คุมครองสิทธิของชนกลุมนอย และอ่ืนๆ 

5. สภาผูแทนประชาชนในระดับมณฑล มหานครข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง เขตปกครองตนเอง มีอํานาจออก

กฎขอบังคับของทองถ่ินตนเองได 

278 มาตรา 99 
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สภาผูแทนประชาชนในแตละระดับการปกครอง ตองมีการประชุมสมัยสามัญอยางนอยปละ 1 สมัย

ประชุม  กรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนตั้งแตระดับอําเภอข้ึนไป ตองมีการประชุมอยางนอย  

2 เดือนตอ 1 ครั้ง 

2) การไดมาและสิทธิของสมาชิกสภาผูแทนประชาชน 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปบริบูรณ ยกเวนผูท่ีกระทําละเมิดกฎหมายถูกตัด

สิทธิทางการเมืองแลว ลวนมีสิทธิเลือกตั้งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยไมมีการเลือกปฏิบัติเก่ียวกับเรื่อง

เชื้อชาติ เผาพันธุ เพศ อาชีพ ครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา ระดับการศึกษา ฐานะทางทรัพยสินและจํากัดใน

ดานเวลาการอยูอาศัย แตละคนผูมีสิทธิเลือกตั้งตางมีสิทธิเสมอกันในการใชสิทธิเลือกตั้ง  ไมอนุญาตใหบุคคลใดมี

สิทธิพิเศษ และไมอนุญาตใหบุคคลใดถูกกระทําดวยการเลือกปฏิบัติ 279 

การเขาสูตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนประชาชน แยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ จากการเลือกต้ังโดยตรง และ

การเลือกต้ังโดยทางออม  ตั้งแตระดับอําเภอลงไป เปนการเลือกตั้งผูแทนสภาประชาชนโดยตรง  โดยใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งหยอนบัตรเลือกตั้งตัวแทนในระดับนั้น ระดับสูงกวาอําเภอข้ึนไป เปนการเลือกต้ังทางออม โดยใหผูแทน

สภาประชาชนในระดับต่ําลงไป 1 ระดับ เลือกตัวแทนสภาผูแทนประชาชนในระดับสูงข้ึนไป 1 ระดับ การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนประชาชนในทุกระดับไมมีการจดชื่อผูออกเสียงเลือกต้ัง ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คาใชจาย

ในการเลือกตั้งท้ังหมดใหเบิกจากรัฐ นอกจากนี้ การกระทําละเมิดในการเลือกตั้งจะถูกลงโทษตามกฎหมายอยาง

เครงครัด 280 

การเลือกตั้งโดยตรง เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนใน

ระดับอําเภอเปนผูจัดการเลือกตั้ง การเลือกตั้งทางออมเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจาํสภาผูแทนประชาชนในระดับนั้นเปนผูจัดการเลือกตั้ง  

ในการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทําการแบงเขตเลือกตั้งโดยถือพ้ืนท่ีการอยูอาศัยหรือ

หนวยงานเปนเกณฑ จัดทําบัญชีผูมีสทิธิเลือกต้ัง รวมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง หลังจากนั้นจะมี

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 30 วัน และแจกบัตรผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

279 มาตรา 34 
280 มาตรา 97 
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ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนประชาชนในแตละระดับ ตองมีพรรคการเมือง หรือคณะบุคคล 

หรือปจเจกบุคคลเสนอชื่อ โดยผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือตัวแทนจํานวน 10 คนข้ึนไปเขาชื่อก็สามารถเสนอชื่อผูสมัครรับ

เลือกตั้งไดเชนกัน เนื่องจากเปนการเลือกตั้งท่ีมีผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาจํานวนตําแหนงราว 1 ใน 3 ถึงเทาตัว 

สวนการเลือกต้ังทางออม จะมีผูสมัครรับเลือกต้ังมากกวาจํานวนตําแหนงราว 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 2 บัญชีรายชื่อ

ผูสมัครท่ีเปนทางการจะผานการพิจารณาซํ้าแลวซํ้าอีกจากกลุมคนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือคณะตัวแทน ปรึกษาหารือ

ตัดสินใจ และประกาศอยางเปนทางการกอนการเลือกตั้ง   

ในการเลือกต้ังโตยตรง แตละเขตเลือกตั้งจะจัดทําหีบเลือกตั้งหรือเรียกประชุมใหญเพ่ือออกเสียงเลือกตั้ง 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนเกินครึ่งข้ึนไปมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งจึงจะมีผลตามกฎหมาย 

ผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไดคะแนนเสียงเกินครึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจึงจะถือวาไดรับเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง

ข้ึนอยูกับคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือคณะของประธานสภาผูแทนประชาชนตามท่ีกฎหมายเลือกตั้งกําหนด เปนผู

พิจารณาตัดสินและประกาศวา การเลือกตั้งนั้นมีผลหรือไมมีผลตามกฎหมาย   

เม่ือผานการเลือกตั้งโดยตรงหรือการเลือกตั้งโดยออมแลว ผูไดรับเลือกตั้งจะมีสถานะเปนผูแทนประชาชน 

เขารวมประชุมสภาผูแทนประชาชนของเขตพ้ืนท่ีการปกครองนั้น ผูแทนประชาชนมีสิทธิดังตอไปนี้ 

1. สิทธิเสนอญัตติ สมาชิกสภาผูแทนประชาชนมีสิทธิตามระเบียบของสภาท่ีจะเสนอญัตติท่ีอยูภายใน

ขอบเขตอํานาจของสภาฯตอสภาผูแทนประชาชนท่ีตนสังกัด เชน ระเบียบกําหนดวา คณะตัวแทนของ

สมาชิกสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ หรือสมาชิกจํานวนตั้งแต 30 คนข้ึนไปรวมกันเขาชื่อ สมาชิกสภาผูแทน

ประชาชนระดับอําเภอจํานวน 10 คนข้ึนไปรวมกันเขาชื่อ หรือสมาชิกสภาผูแทนประชาชนระดับตําบล 5 คนข้ึน

ไปรวมกันเขาชื่อ สามารถเสนอญัตติได เม่ือมีการบรรจุญัตติเขาสูการประชุม และญัตตินั้นผานการพิจารณาอนุมัติ

ของท่ีประชุมแลว ญัตตินั้นก็จะมีฐานะเปนมติหรือกฎหมาย 

2. สิทธิในการตั้งกระทูถาม สมาชิกสภาผูแทนประชาชนมีสิทธิตามระเบียบของสภา ในการต้ังกระทูถาม

หนวยงานตางๆของรัฐบาล หนวยงานท่ีถูกตั้งกระทูถามจําตองรับผิดชอบตอบกระทูถามนั้น เชน ระเบียบ

กําหนดใหในระหวางสมัยประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ คณะผูแทนสมาชิกสภาฯ หรือสมาชิกสภาผูแทน

ประชาชนแหงชาติต้ังแต 30 คน ข้ึนไปรวมกันเขาชื่อ สามารถทําหนังสือตามรูปแบบท่ีกําหนด ตั้งกระทูถามสํานัก
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นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงตางๆ แตละกระทรวงในเรื่องท่ีเก่ียวของ สวนการสงกระทูไปยังสวนงานท่ีเก่ียวของ

เปนอํานาจหนาท่ีการตัดสินใจของคณะประธานกรรมาธิการ (Presidium) 

3. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือปกปองผูแทนประชาชนใหสามารถแสดงออก

ไดอยางอิสระเสรี สะทอนความคิดเห็น และความตองการของประชาชนไดอยางเต็มท่ี การพูดและการลงมติใดๆ

ของผูแทนประชาชนในท่ีประชุมสภา ไมอาจนําไปฟองรองตามกฎหมายได 

4. สิทธิในการตรวจสอบ ภายใตเง่ือนไขความจําเปนแหงหนาท่ี ผูแทนประชาชน โดยตัวเองหรือเปนคณะ 

สามารถตรวจสอบสถานท่ีหรือสภาวการณดานตางๆ 

5. สิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับการคุมครอง สมาชิกสภาผูแทนประชาชนตั้งแตในระดับอําเภอข้ึนไป ไมอาจ

ถูกจับกุมหรือดําเนินคดีใดๆ หากไมไดรับความเห็นชอบจากคณะประธานกรรมาธิการของสภาผูแทนประชาชนท่ี

สมาชิกผูนั้นสังกัด หรือคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนประชาชนท่ีสมาชิกผูนั้นสังกัด 

6. สิทธิท่ีจะไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สมาชิกสภาผูแทนประชาชนท่ีอยูในระหวางปฏิบัติหนาท่ี มีสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีจะไดรับเงินอุดหนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกตามท่ีรัฐบาลกําหนดให 

ระบบหลายพรรครวมมือกันภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต 

 การเมืองระบบพรรคเปนระบบการเมืองท่ีแพรหลายในโลกยุคปจจุบัน ประเทศท้ังหลายตางก็มีระบบ

พรรคการเมืองท่ีเหมาะสมกับสภาวะของประเทศตน ระบบพรรคการเมืองท่ีปรากฏอยูมีอาทิ ระบบหลายพรรค 

ระบบสองพรรค ระบบพรรคเดียว ประเภทของพรรคการเมืองก็ไมเหมือนกัน ระบบพรรคการเมืองของจีนมี

พัฒนาการและกอรูปมาจากเง่ือนไขทางประวัติศาสตร มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ระบบพรรคการเมืองของจีนไมใช

ระบบพรรคเดียว ระบบสองพรรค หรือระบบหลายพรรค แตเปนระบบหลายพรรครวมมือกันท่ีมีพรรคนํา 1 พรรค 

ภายใตระบบท่ีวานี้ ไมมีพรรครัฐบาลและพรรคฝายคานท่ีมีจุดยืนตรงขามกัน และผลัดเปลี่ยนกันเขามาเปนรัฐบาล 

แตระบบพรรคของจีนเปนระบบท่ีมีพรรคการเมืองหนึ่งเปนรัฐบาล และมีหลายพรรคเปนพรรครวมรัฐบาล  

และพรรคเหลานั้นรวมมือกันในการปกครองประเทศ  
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 1) บทบาทการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 บทบาทการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนในประเทศจีน เปนผลมาจากวิวัฒนาการทางการเมืองของจีนยุค

ใหมแบบคอยเปนคอยไป ภายใตการเมืองยุคใหมของจีน มีการปฏิวัติเกิดข้ึนหลายครั้ง และก็มีพรรคการเมืองและ

คณะบุคคล แนวปฏิวัติ แตไมมีพรรคการเมืองหรือคณะบุคคลใดท่ีสามารถกอบกูชะตากรรมอันเลวรายของประเทศ

จีนได มีแตพรรคคอมมิวนิสตเทานั้นท่ีสามารถนําประชาชนจีน โคนลมระบอบจักรวรรดินิยม ระบอบศักดินา  

และระบอบอํามาตยาธิปไตย อันถือเปน 3 อุปสรรคใหญของประเทศ ยุติสภาพการเปนสังคมก่ึงเมืองข้ึนก่ึงศักดินา 

ทําใหประเทศจีนมีฐานะเปนประเทศเอกราช อิสระ  ประชาธิปไตย และเขมแข็ง หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนไดนําประชาชนท้ังหลายตอไปอีกหลายสิบปในการตอสูกับปญหาตางๆ  

ทําใหสามารถสรางประเทศจีนใหเปนประเทศท่ีมีความเขมแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร แกไขความ

ยากจนลาหลังของประเทศ ความแตกแยก และการถูกรังแกถูกเหยียดหยาม 281 

 ในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานทําการปฏิวัติสรางชาติ เนื่องจากความซับซอนของปญหาและสถานการณ 

ก็มีกรณีท่ีการนําของพรรคคอมมิวนิสตผิดพลาด แตในท่ีสุดก็มีการแกไขกันเองภายในระบบ และผลงานท่ีพรรค

คอมมิวนิสตไดทําใหกับประชาชนเปนสิ่งท่ีไมอาจมองขามและไมอาจลบลางได พรรคคอมมิวนิสตเปนพรรค

การเมืองท่ีม่ันคง รอบรู และใหญโตเขมแข็ง และทําหนาท่ีเปนตัวแทนผลประโยชนอันแทจริงของประชาชน 

การนําของพรรคคอมมิวนิสตอาจกลาวไดวาเปนลักษณะสําคัญมากของระบบการปกครองของจีน ท่ีสําคัญ

ไดแกการนําในทางการเมืองและการกําหนดทิศทางการบริหารประเทศ ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนจะมีการประชุม

ใหญทุกๆ 5 ป รวมท้ังการเสนอแนะบุคลากรสําคัญ การทําหนาท่ีดังกลาวใหสําเร็จลุลวงไดก็โดยอาศัยการประชุม

พิจารณาของพรรค กําหนดเสนทาง ทิศทาง นโยบาย ผานกระบวนการจัดทําเปนกฎหมาย และกลายเปน

เจตนารมณของรัฐบาลในท่ีสุด 282 นอกจากนี้ ในการดําเนินการใหบรรลุตามเจตนารมณ ยังตองอาศัยการ

เคลื่อนไหวสนับสนุนขององคกรและแกนนําของพรรค 

 

 

281 อารัมภบทของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 1982  
282 Jiang Jinsong. Op. cit, pp. 116-121. 
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2) การมีสวนรวมของพรรคและกลุมการเมืองอ่ืน 

 แมพรรคคอมมิวนิสตจะยึดครองตําแหนงการนํา  แตนั่นไมใชการปกครองระบบเผด็จการพรรคเดียว  

ในประเทศจีนยังมีพรรคและกลุมการเมืองท่ียึดถือแนวทางประชาธิปไตยอยูจํานวนหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสตได

เปดทางใหพรรคและกลุมการเมืองเหลานี้เขารวมรัฐบาลและรวมอภิปรายพิจารณาปญหาของบานเมือง  รวมมือ

รวมบริหารประเทศ เชิญพรรคและกลุมการเมืองเหลานั้นชวยเหลือพรรคคอมมิวนิสตในการชี้นําการบริหาร

ประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน  

 ในปจจุบัน ประเทศจีนมีพรรคการเมืองขนาดเล็กท่ีจัดต้ังข้ึนกอนป 1950 และจดทะเบียนเปนพรรค

การเมือง จํานวน 8 พรรค ไดแก  

1. พรรคกกหม่ินตั๋งปฏิวัติ                                                                                                             

2. พรรคพันธมิตรประชาธิปไตย                                                                                                   

3. พรรคสรางชาติประชาธิปไตย                                                                                                    

4. พรรคสงเสริมประชาธิปไตย                                                                                                    

5. พรรคเกษตรกรรมากรประชาธิปไตย  

6. พรรคเพ่ือสาธารณประโยชน (จื้อกง)                                                                                            

7. พรรคเกาสิบสาม                                                                                                                

8. พรรคพันธมิตรไตหวันปกครองตนเองแบบประชาธิปไตย  

พรรคและกลุมการเมืองเหลานี้ สวนใหญจัดต้ังข้ึนในชวงสงครามตอตานญ่ีปุน และชวงพรรคกกหม่ินตั๋ง

ปกครองประเทศจีน ภูมิหลังทางสังคมของสมาชิกพรรคและกลุมการเมืองเหลานี้ สวนใหญไดแกบุคคลท่ีเปนกลุม

นายทุนชาติ กลุมนายทุนนอยในเมือง หรือกลุมปญญาชน รวมท้ังกลุมคนรักชาติและรักประชาธิปไตย บุคคล

เหลานี้เปนผูสนับสนุนการปฏิวัติ มีเปาหมายอยูท่ีการตอตานระบบจักรวรรดินิยม เปนพวกรักชาติ และแสวงหา

ประชาธิปไตย ดังนั้น เม่ือมีการสถาปนาประเทศจีนใหมแลว พรรคและกลุมการเมืองเหลานี้ไมเพียงไดรับการ
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ยอมรบั แตยังไดรับโอกาสใหเขารวมในการจัดทํารัฐธรรมนูญ พรรคและกลุมการเมืองเหลานี้เปนเครือขายเชื่อมโยง

ชนชั้นตางๆในสังคมเขาดวยกัน และมีสถานะเปนพรรครวมรัฐบาล 283 

พ้ืนฐานทางการเมืองท่ีพรรคคอมมิวนิสตและพรรครวมรัฐบาลยึดถือรวมกันคือยึดม่ันในแนวทางสังคม

นิยมท่ีมีพรรคคอมมิวนิสตเปนแกนนํา สวนความรวมมือระหวางกันนั้นอยูบนหลักการ การอยูรอดรวมกันยาวนาน 

ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน จริงใจตอกัน ทุกขสุขรวมกัน สาระของการรวมมือรวมถึงการเขารวมในการบริหาร

ประเทศ เชน ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง เขารวมหารือในการกําหนด

ทิศทางการเมืองและการบริหาร การคัดเลือกผูนําในระดับตางๆ เขารวมในกระบวนการตรากฎหมาย การบริหาร 

และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เปนตน 

สภาท่ีปรึกษาทางการเมือง 

 ระบบการปรึกษาหารือทางการเมืองเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการเมืองจีน สาระสําคัญ

ของระบบดังกลาวคือ ภายใตการเปนแกนนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน พรรคทุกพรรค กลุมจัดตั้งภาคประชาชน 

ชนกลุมนอย ภาคสวนตางๆในสังคม  ปรึกษาหารือกันอยางประชาธิปไตย เสมอเทาเทียม และจริงใจตอกัน ภายใต

ทิศทางหลักของแนวนโยบาย ในเดือนกันยายน  ค.ศ. 1949 โดยการเชิญชวนและการดําเนินการของพรรค

คอมมิวนิสตจีน ไดจัดการประชุมปรึกษาหารือทางการเมืองท่ีกรุงปกก่ิง ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของกลุมการเมือง 

หมูคณะบุคคล กองทัพและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตางๆ โดยกระบวนการปรึกษาหารือกันอยางกวางขวางเก่ียวกับ

ปญหาสําคัญๆทางการเมืองภายหลังการปลดปลอยประเทศไดกอเกิดมติรวมกันอยางเปนเอกฉันท เปนประโยชน

ตอการเตรียมการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้น ระบบการปรึกษาหารือทางการเมืองไดกลายเปน

ระบบการปรึกษาหารือทางการเมืองของประเทศจีนใหมประเภทหนึ่งท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนมาเปนเวลายาวนาน 

ระบบการปรึกษาหารือดังกลาวไดมีสวนจรรโลงระบบประชาธิปไตยอยางกวางขวาง ทําใหการรวมมือระหวาง

หลายพรรคประสบความสําเร็จ สรางเอกภาพใหกับรูปแบบและทิศทางของยุทธศาสตรหลักและไดกอเกิด

ประโยชนอยางสําคัญตอการสงเสริมวิถีทางการเมืองของประเทศจีน ประโยชนของระบบการปรึกษาหารือทาง

การเมืองแยกไดเปน 2 ดาน คือ 1. การปรึกษาหารือ และ  2. การตรวจสอบแบบประชาธิปไตย  

283 http://en.wikipedia.org/wiki/Politics of the People’s Republic of China, p. 5. 
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การปรึกษาหารือทางการเมือง คือการนําเรื่องท่ีเปนปญหาสําคัญของบานเมืองเขาสูการพิจารณา

ปรึกษาหารือในรูปแบบตางๆและนําขอเสนอหรือความเห็นท่ีไดจากการปรึกษาหารือสงไปยังหนวยงานรัฐบาลท่ี

เก่ียวของเพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายตอไป เนื้อหาสาระของการปรึกษาหารือทางการเมือง

กวางขวางมาก ชองทางการปรึกษาหารือท่ีสําคัญไดแกกระบวนการประชุมทุกประเภททุกระดับชั้น นอกจากนี้  

ในระหวางสมัยประชุมของสภาผูแทนประชาชน สมาชิกสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองท้ังหมดสามารถเขารวมประชุม

สภาผูแทนประชาชนไดดวย โดยนําเรื่องท่ีเปนปญหาสําคัญมารวมพิจารณาหารือ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ  

 สวนการตรวจสอบแบบประชาธิปไตย หมายถึงการวิพากษวิจารณ เสนอความเห็น  ขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การงานในความรับผิดชอบของหนวยงานหรือของบุคลากรของรัฐ  หนวยงานหรือสมาชิกของสภาท่ีปรึกษา

ทางการเมืองทุกระดับชั้นใชวิธีการตรวจสอบในรูปแบบตางๆ เชน การตรวจสอบโดยการเขารวมสังเกตการณ  

การสอบสวน การประสานงานกับบุคลากรฝายตางๆ การรับฟงความเห็น ทําความเขาใจสภาพการณ ทําการวิจัย

ปญหา สะทอนปญหาใหกับหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหความชวยเหลือกับหนวยงานราชการในการ

แกไขปญหา ยกระดับประสิทธิผล ขจัดระบบราชการท่ีทําตัวเปนนายประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะหลายป

มานี้ การยกรางกฎหมาย การนําเสนอประเด็นทางการเมืองตางๆ ไดกลายเปนรูปแบบการเขารวมในกิจการ

สาธารณะและรวมอภิปรายปญหาการปกครอง อันเปนการบุกเบิกแนวทางการตรวจสอบแบบประชาธิปไตย 

ท่ีสําคัญของสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองในยุคปจจุบัน 

สภาท่ีปรึกษาทางการเมือง ไดกอตัวเปนรูปแบบการปรึกษาหารือทางการเมืองของจีน สภาท่ีปรึกษา

ทางการเมืองจําแนกไดเปนระดับชาติกับระดับทองถ่ิน สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองระดับชาติมีสมาชิกมากกวา 

2000 คน ประกอบดวยตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต กลุมและพรรคประชาธิปไตยตางๆ บุคคลท่ีไมสังกัดพรรค 

หมูคณะภาคประชาชน ชนกลุมนอย กลุมอาชีพตางๆ พ่ีนองชาวไตหวัน ฮองกงและมาเกา ชาวจีนโพนทะเลท่ีกลับ

สูมาตุภูมิ รวมท้ังบุคคลท่ีไดรับเชิญเปนพิเศษ ขอสังเกตเก่ียวกับระบบตัวแทนของจีนคือเนนย้ําการมีตัวแทนท่ีท่ัวถึง

ทุกกลุมอาชีพ ทุกเผาพันธุ ความหลากหลายทางชนชั้น รวมถึงเพศและวัย ตัวอยางสภาท่ีปรึกษาทางการเมือง

แหงชาติ ชุดท่ี 10 แตงตั้งเม่ือวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2546 มีสมาชิก 2238 คน284 ประกอบดวยตัวแทนกลุม

อาชีพ กลุมการเมือง กลุมบุคคลตางดังนี้ (ดูตาราง 7.2) 

284 中国人民政治协商会议全国委员会办公厅，《中国人民政治协商会议第十

届全国全国委员会第一次会议文件》, （北京：人民出版社，2003）, 第 69-94 页。 
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ตาราง 7.2 แสดงองคประกอบของสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแหงชาติชุดท่ี 10 

ลําดับท่ี ตัวแทนองตกร/กลุม/อาชีพ/เพศ จํานวนคน 

1 พรรคคอมมิวนิสต   99  

2 พรรคกกหมินตั๋งปฏิวัติ   65 

3 พรรคพันธมิตรประชาธิปไตย   65 

4 พรรคประชาธิปไตยสรางขาต ิ   65 

5 พรรคสงเสริมประชาธิปไตย   45 

6 พรรคเกษตรกรรมกรประชาธิปไตย   45 

7 พรรคเพ่ือสาธารณประโยชน (จื่อกง)   30 

8 สํานักเกาสิบสาม   45 

9 พันธมิตรปกครองตนเองไตหวันประชาธิปไตย   19 

10 บุคคลท่ีไมสังกัดหมูคณะ   61 

11 คณะเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต   10 

12 สมาพันธแรงงานแหงชาต ิ   51 

13 สมาคมสตรีสัมพันธแหงชาต ิ   66 

14 สมาคมเยาวชนสัมพันธแหงชาต ิ    28 

15 สมาคมพาณิชย-อุตสาหกรรมสัมพันธ    65 

16 สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    47 

17 สมาคทมิตรภาพพ่ีนองชาวไตหวันท้ังมวล     14 

18 ชาวจีนโพนทะเลสัมพันธท่ีกลับสูมาตุภูมิ     23 

19 วงการศิลปะและวัฒนธรรม   159 

20 นักวิทยาศาสตรและชางผูเชี่ยวชาญ    156 
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27 แพทนยและพยาบาล    89 



165 

28 บุคคลดานการทูตและการตางประเทศ    32 

29 นักสวัสดิการและการประกันสังคม    32 

30 ชนกลุมนอย   104  
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รวม  2,238 

 

สภาท่ีปรึกษาการเมืองระดับชาติประชุมปละ 1 ครั้ง อํานาจหนาท่ีของสภาท่ีปรึกษาแหงชาติไดแก การ

แกไขเพ่ิมเติมระเบียบการประชุมของสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแหงชาติ เลือกตั้งประธานสภาท่ีปรึกษาการเมือง

แหงชาติ รองประธานสภาท่ีปรึกษาฯ เลขาธิการสภาท่ีปรึกษาฯ และคณะกรรมาธิการประจําของสภาท่ีปรึกษาฯ 

รับฟงและตรวจสอบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีท่ีนําเสนอโดยคณะกรรมาธิการประจําของสภาท่ีปรึกษาทางกากร

เมืองแหงชาติ พิจารณาและปรึกษาหารือเก่ียวกับทิศทางการปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบท่ีสําคัญ และลงมติ 

สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแหงชาติมีวาระการอยูในตําแหนงคราวละ  5 ป การจัดประชุมสภาท่ีปรึกษาทางการ

เมืองแหงชาติ เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการประจําเปนฝายรับผิดชอบดําเนินการ คณะกรรมาธิการ

ป ร ะ จํ า ข อ ง ส ภ า ท่ี ป รึ ก ษ า ฯ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ป ร ะ ธ า น ส ภ า ท่ี ป รึ ก ษ า ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ห ง ช า ติ  

รองประธานสภาฯ  เลขาธิการสภาฯ และกรรมาธิการประจําของสภาฯ 

สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแหงชาติมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการดานตางๆตามความจําเปนของภารกิจ 

ดังตอไปนี้ คณะกรรมาธิการริเริ่มกฎหมาย คณะกรรมาธิการฝกอบรม คณะกรรมาธิการขอมูลวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมาธิการ

วัฒนธรรม การศึกษาและสาธารณสุข คณะกรรมาธิการบังคับใชกฎหมาย ชนชาติ ศาสนา สตรีและเยาวชน 

คณะกรรมาธิการชาวจีนโพนทะเล คณะกรรมาธิการมิตรภาพและการรวมประเทศ และคณะกรรมาธิการกิจการ

ตางประเทศ 

ในแตละระดับชั้นการปกครองทองถ่ิน ไดแก มณฑล เขตปกครองตนเอง นคร อําเภอ จังหวัดปกครอง

ตนเอง เขต(หนวยยอยในพ้ืนท่ีของนครขนาดใหญ) มีการจัดตั้งหนวยงานในลักษณะเดียวกันกับสภาท่ีปรึกษา
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ทางการเมืองแหงชาติ รับผิดชอบงานในระดับทองถ่ินในทํานองเดียวกับสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองในระดับชาติ 

สวนในทองถ่ินระดับต่ํากวาชั้นอําเภอลงไปไมมีการจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาทางการเมือง ในสวนของสมาชิกสภาท่ี

ปรึกษาทางการเมืองไมมีเงินเดือนประจํา แตไดรับเบี้ยประชุม คาท่ีพัก และคาเดินทางในระหวางท่ีมีการประชุม 

ระบบการปรึกษาหารือทางการเมืองถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการเมืองจีน เปนกลไกสราง

ความสมานฉันท สาระสําคัญของระบบดังกลาวคือ ภายใตการทําหนาท่ีเปนแกนนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

พรรคการเมืองทุกพรรค กลุมจัดตั้งทุกสาขาอาชีพ ภาคประชาชนท้ังหลาย ชนกลุมนอย ภาคสวนตางๆในสังคม  

ดําเนินการปรึกษาหารือกันอยางประชาธิปไตย เสมอเทาเทียมกัน และจริงใจตอกัน ภายใตขอกําหนดทิศทางแหง

นโยบายดานตางๆ ในเดือนกันยายน  ค.ศ. 1949 โดยการเชื้อเชิญและการดําเนินการของพรรคคอมมิวนิสตแหง

ประเทศจีน ไดจัดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือทางการเมืองท่ีกรุงปกก่ิง ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของกลุมการเมือง 

คณะบุคคล กองทัพ และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตางๆ โดยกระบวนการปรึกษาหารือกันอยางกวางขวางเก่ียวกับ

ปญหาสําคัญๆทางการเมืองภายหลังการปลดปลอยประเทศ  ไดกอเกิดมติรวมกันอยางเปนเอกฉันท เปนประโยชน

ตอการเตรียมการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ หลังจากนั้น ระบบการปรึกษาหารือทาง

การเมืองไดกลายเปนระบบการปรึกษาหารือทางการเมืองของประเทศจีนใหมประเภทหนึ่งท่ีไดรับการจัดต้ังข้ึนใน

ชวงเวลาอันยาวนานของการสถาปนาประเทศจีนใหม ระบบการปรึกษาหารือดังกลาวไดมีสวนจรรโลงระบบ

ประชาธิปไตยอยางกวางขวาง ทําใหการรวมมือระหวางพรรคการเมืองหลายพรรคประสบความสําเร็จ  

สรางเอกภาพใหกับรูปแบบและทิศทางของยุทธศาสตรหลักและไดกอเกิดประโยชนอยางสําคัญตอการสงเสริม

วิถีทางการเมืองของประเทศจีน  

การสรางดุลอํานาจในระบบการเมืองจีน 

ในระบบการเมืองของจีน แมอํานาจการปกครองจะรวมศูนยอยูท่ีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียว  

ซ่ึงมีแนวโนมจะทําใหเกิดระบบเผด็จการและรวบอํานาจการบริหารไวท่ีพรรคเดียวมากเกินไป การจัดใหมีสภาท่ี

ปรึกษาทางการเมืองในทุกระดับชั้นของการปกครอง ตั้งแตระดับชาติถึงระดับอําเภอ เพ่ือใหทําหนาท่ีใหความเห็น 

เสนอแนะ และตรวจสอบการทํางานของฝายสภานิติบัญญัติและฝายบริหาร รวมไปถึงองคกรอ่ืนๆท่ีเปนของรัฐ  

แตไมมีอํานาจสั่งการ เปนวิธีการสรางดุลยภาพในระบบการเมืองของจีนท่ีนาสนใจ คือมีท้ังจุดออนและจุดแข็งใน

เวลาเดียวกัน จุดออนก็คือไมมีอํานาจสั่งการท่ีเปนทางการ แตจุดแข็งก็คือเปนสภาท่ีประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิ 

มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับของหมูคณะ หรืออีกนัยหนึ่งเปนสภาของผูทรงเกียรติ  



167 

การทําหนาท่ีของสภาท่ีปรึกษาทางการเมือง โดยเฉพาะในการประชุมประจําปของ 2 สภา ไดแก  

สภาผูแทนประชาชน และสภาท่ีปรึกษาทางการเมือง ฝายบริหารมีหนาท่ีตองแถลงผลการปฏิบัติราชการตอสภา

ผูแทนประชาชน แตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองจะตองเขารวมรับฟงการแถลงผลงานของฝายบริหารนั้นดวย 

เม่ือการแถลงผลงานของรัฐบาลสิ้นสุด สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองตองนําสิ่งท่ีไดรับฟงมานั้นนําไปศึกษาวิเคราะห

ทําความเห็นและขอเสนอแนะในคณะกรรมาธิการชุดตางๆ เพ่ือจัดทําความเห็น ขอเสนอแนะตอฝายบริหาร  

และกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ  โดยฝายบริหารจะตองตอบคําถาม ชี้แจง หรือใหเหตุผลในแตละเรื่องในท่ีประชุม

สภาท่ีปรึกษาทางการเมือง ซ่ึงมีสื่อมวลชนติดตามทําขาวเผยแพรตอประชาชน  

สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองท่ีวานี้มีลักษณะโดดเดนแตกตางจากระบบการเมืองแบบตะวันตก คือ เนนการ

ปรึกษาหารือและการมีตัวแทนท่ีหลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ทุกพ้ืนท่ี ทุกเผาพันธุ ทุกเพศทุกวัย ทุกกลุม

การเมือง โดยใหแตละสาขาหรือกลุมอาชีพ กลุมบุคคล คัดเลือกตัวแทนกันเอง เปนสมาชิกสภาท่ีปรึกษาทางการ

เมืองในการทําหนาท่ีตัวแทนของกลุมนั้นๆในสภาของแตละระดับแตละพ้ืนท่ี ตัวแทนเหลานี้ไมมีเงินเดือนประจํา 

ไมมีอํานาจในการตัดสินชี้ขาดหรือชี้ถูกชี้ผิด ไมเนนการเลือกตั้งท่ีตองใชทุนในการแขงขันในการหาเสียง แตเปนการ

คัดสรรโดยเนนความรูความสามารถ ประสบการณ และภาวะผูนํา รวมไปถึงผูท่ีเคยทําคุณประโยชนใหกับสังคม 

ดวยการเชิญของรัฐบาลใหเขามาเปนสมาชิกสภาท่ีปรึกษาทางการเมือง เชน บุคคลท่ีเปนนักปราชญราชบัณฑิตใน

สาขาวิชาชีพตางๆ เชน เฉียนเสวียเซิน (นักฟสิกสดานปรมาณู) ลี่ อ่ีหนิง (นักเศรษฐศาสตร)  ตุงเจี่ยนหัว  

(นักบริหาร)  

สิ่งท่ีตัวแทนเหลานี้ไดคือเกียรติยศชื่อเสียง การทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติ คาตอบแทนท่ีเปนเบี้ย

ประชุมเฉพาะครั้ง และบริการดานท่ีพัก อาหาร และการเดินทาง รวมถึงกรณีท่ีสมาชิกสภาตองลงพ้ืนท่ีสํารวจหรือ

ทําวิจัยเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแมจะมีสมาชิกสภาจํานวนมากนับหม่ืนนับแสน

คน แตก็ไมเปนภาระดานงบประมาณมากนัก ในทางตรงกันขามรัฐไดประโยชนจารกสมาชิกสภาในการทําหนาท่ี

สะทอนปญหา ความตองการของคนแตละกลุม แตละพ้ืนท่ี แตละอาชีพไดอยางกวางขวาง ลดการผูกขาดตัดตอน

และสรางดุลยภาพในทางการเมืองและทางสังคม 

ตัวอยางผลงานของสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแหงชาติท่ีเคยทํามาแลว เชน กรณีจัดทํากติกาการปกครอง

ประเทศในการสถาปนาประเทศจีนใหม ค.ศ. 1949 กรณีสงทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลีและการใชชื่อของ

กองกําลัง ใน ค.ศ. 1950 วากองกําลังอาสาสมัคร การเสนอใหปรับปรุงตัวอักษรจีนจากตัวเต็มเปนตัวยอ และการ
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จัดต้ังเขตปกครองพิเศษในระหวาง ค.ศ. 1954-1966 การเสนอใหประเทศจีนพัฒนาดานอวกาศใน ค.ศ. 1956  

การเสนอใหฟนฟูการสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยใน ค.ศ. 1977 การเสนอใหเปดตลาดหุนเพ่ือเปนชองทางระดม

ทุน ในตอนตนของทศวรรษ ค.ศ.1980285   

ในทางปฏิบัติ สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแมไมมีอํานาจตัดสินใจในทางกฎหมาย แตเปนพลังแหงภูมิ

ปญญา พลังแหงความสามัคคี สรางเอกภาพใหสังคมจีนซ่ึงเปนประเทศขนาดใหญท่ีมีประชากรมาก มีความ

หลากหลายทางชนชาติ ความหลากหบายทางวัฒนธรรม ใหสามารถอยูรวมกันไดอยาวสันติ และพัฒนากาวหนาไป

ไดตามสมควร การสรางสรรคเหลานี้นับไดวาเปนผลงานท่ีสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองมีสวนรวมในการเสนอแนะให

เกิดข้ึนในสังคมจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285 สัมภาษณ รองศาสตราจารยจาง กงฉาง อาจารยประจํามหาวิทยาลยัซีอานเจียวทง ท่ีมาชวยงานดานการสอนในโครงการจีน

ศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ณ  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี 

พนมยงค 
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บทที่ 8 

สรุปเกี่ยวกับขอคนพบและขอเสนอแนะ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทยในรอบเวลา 80 ปเศษท่ีผานมา มีปญหาติดขัดอยูมาก เนื่องจาก

เปนระบบท่ีปกครองโดยชนชั้นนําท่ีมีความคิดเห็นและผลประโยชนไมตรงกัน มีการขัดแยงกันอยางรุนแรง และใน

หลายๆกรณีตกลงกันไมได ในขณะท่ีประชาชนในกลุมอาชีพและในสถานะตางๆยังมิไดรวมตัวกันเปนชมรมเปน

สมาคมเพ่ือเปนกลไกดูแลหรือสะทอนผลประโยชนของชมรมหรือกลุมอาชีพของตนอยางจริงจัง ยังไมไดเขามามี

สวนรวมในสมการทางการเมืองของชุมชนและของประเทศตามแนวคิดประชาธิปไตยอยางแทจริง และมิไดเขามา

เปนกลไกตัดสินความขัดแยงระหวางชนชั้นนําในกรณีท่ีมีความขัดแยงรุนแรงเกิดข้ึน หรืออาจกลาวไดวาคนไทย

สวนใหญยังอยูใน”วัฒนธรรมไพรฟา”  

สรุปเกี่ยวกับขอคนพบ 

 ในรอบเวลา 40 ปแรกของการสถาปนาระบอบใหม ระบอบประชาธิปไตยไทยยังเปนการปกครองโดยชน

ชั้นนําในระบบราชการเปนสําคัญ โดยเฉพาะคณะนายทหารซ่ึงมีความไดเปรียบดานกําลังอาวุธเหนือกลุมพลังทาง

สังคมอ่ืนๆ การรวมกลุมรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน เปนพรรคการเมืองถูกมองวาเปนอันตรายตอความเปน

ระเบียบเรียบรอยและความม่ันคงของประเทศ เปนท่ีมาของความขัดแยงในสังคมโดยไมจําเปน ดังนั้น การจัดตั้ง

พรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชนเพ่ือเปนปากเสียงสะทอนปญหาและความตองการของประชาชนจึงมักจะถูก

ปดก้ันหรือกีดกันออกจากกระบวนการทางการเมือง อีกท้ังการกระจายอํานาจใหประชาชนปกครองกันเองก็อยูใน

ขอบเขตจํากัดมาก บุคคลท่ีมีความรูความสามารถสูงก็มักเขาสูวงราชการ เพราะมีความม่ันคงและมีเกียรติยศสูง

กวาอาชีพอ่ืนๆ  ท่ีไมไดเขาสูระบบราชการก็ถูกมองวาเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถนอยกวาหรือดอยกวา 

และดวยเหตุท่ีประชาชนขาดการรวมกลุม ขาดเครื่องมือทางการเมือง อยูในฐานะต่ําตอย ดอยความรู ขาดโอกาส

ฝกการปกครองตนเอง การเมืองจึงเปนเรื่องของชนชั้นนําในระบบราชการ ในขณะท่ีประชาชนตกอยูในฐานะผูถูก

ปกครอง  

ในรอบเวลา 40 ปหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท่ีขบวนการนิสิตนักศึกษาโคนลมรัฐบาลอํานาจ

นิยมทหาร แมระบบการเมืองไทยจะผานการปฏิรูปใหเปนประชาธิปไตยมากข้ึน ทหารและขาราชการถูกจํากัด

บทบาทในทางการเมือง พรรคการเมืองไดรับการจัดตั้งข้ึนใหมเพ่ือเปนกลไกในการดําเนินการทางการเมืองของ
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คณะบุคคลหรือกลุมผลประโยชนไดรับการยอมรับและสนับสนุนมากข้ึนในการทําหนาท่ีสะทอนปญหาและความ

ตองการของกลุมอาชีพตางๆ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินมีความกาวหนาและท่ัวถึงมากข้ึน การเลือกตั้งได

กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดตัวผูปกครองแทนการรัฐประหาร และประชาชนมีบทบาทในการแสดงออก

ทางการเมืองมากข้ึน รวมท้ังการชุมนุมประทวงสาธารณะท่ีเกิดข้ึนเปนระยะๆ แตในความเปนจริงระบบการ

เมืองไทยยังมีปญหาอีกมาก ท้ังในเชิงโครงสราง กระบวนการ วัฒนธรรม และจริยธรรม ซ่ึงเก่ียวพันกับปญหาทาง

สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ดังตอไปนี้ 

1. การปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535  เปนเพียงการกีดกันทหารและขาราชการ

ประจําออกจากระบบการเมือง และเปดทางใหพอคานักธุรกิจเขามาผูกขาดการเมือง ท้ังในระดับชาติและในระดับ

ทองถ่ิน ครอบงําระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และการบริหารทองถ่ิน ซ่ึงเปนสถานการณตรงกันขามกับในอดีตกอน

เหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ท่ีขาราชการมีบทบาทมาก  ในทางปฏิบัติหากฝายขาราชการประจําหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเขาสูตําแหนงโดยอาศัยความรูความสามารถมีความเปนอิสระไมถูกครอบงํา เปนมืออาชีพ 

จะชวยรักษาผลประโยชนของประเทศชาติไดมาก   

2. ประชาชนในกลุมอาชีพอ่ืนอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงานรับจาง พอคาแมคาหาบเรแผง

ลอย ผูใชแรงงานอ่ืนๆในระดับรากหญา ขาดการรวมตัวรวมกลุม ขาดชองทางในการเขามีสวนรวมในการกําหนด

รูปแบบและทิศทางการบริหารของประเทศ แตกลับถูกหลอกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง ไมไดรับประโยชนจาก

ระบอบประชาธิปไตยอยางเปนรูปธรรมและสรางสรรค ทําใหงายตอการตกเปนเหยื่อของการโนมนาวดวยนโยบาย

ประชานิยม และการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง เนื่องจากกลุมคนเหลานี้ขาดภูมิคุมกัน ขาดประชาคมท่ีจะเปนท่ียึด

เหนี่ยวทางสังคม 

3. เกษตรกร คนงานรับจาง พอคาแมคาหาบเรและแผงลอย และผูใชแรงงานดานอ่ืนๆ ถูกทอดท้ิงใหจม

อยูในปรักของความยากจน  และไมไดรับการยกระดับในดานการประกอบอาชีพ บุคคลเหลานี้ตกเปนเปาหมาย

ของการปลุกระดมทางการเมืองเปนอยางดีของนักปลุกระดม ไมวาจะเปนกลุมการเมืองปกซายอยางผูนิยมลัทธิ

คอมมิวนิสต หรือกลุมการเมืองปกขวาอยางผูนิยมลัทธิฟาสซิสต 



171 

4. วัดและสถาบันศาสนาถูกกันออกจากวงการทางการเมือง และถูกทอดท้ิงใหรวงโรย ลาหลัง ไมไดถูก

นํามาเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาระบบการเมืองใหมีคุณธรรมจริยธรรมสูงข้ึน ท้ังๆท่ีระบบการเมืองมี

ปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนอยางยิ่ง 

5.  การเกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทย ภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

เปนภาพสะทอนการปกครองโดยนักธุรกิจซ่ึงเปนทุนขนาดใหญท่ีเขามาผูกขาดการเมืองท่ีชัดเจนท่ีสุด ท้ังนี้ มีสาเหตุ

มาจากระบบการเมืองท่ีใหความสําคัญกับพรรคการเมืองมากเปนพิเศษ ในขณะท่ีสถาบันพรรคการเมืองไทยยังเปน

พรรคของสวนบุคคล ใชเงินเปนเครื่องมือในการตอสูเขาสูตําแหนงทางการเมือง หรือเปนพรรคของครอบครวั ไมมี

ความเปนสถาบันของสังคม จึงทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตและความเสี่ยงตอการเกิดระบอบเผด็จการ

ในทางการเมือง การสืบทอดอํานาจโดยคนใกลชิดในครอบครัว โดยไมคํานึงถึงความรูความสามารถ 

6.  ระบบการเลือกตั้งของไทยยังถูกครอบงําดวยระบบอุปถัมภและการซ้ือขายเสียงอยางกวางขวาง  

นักธุรกิจท่ีม่ังค่ังเทานั้นท่ีจะมีโอกาสเขาสูวงการเมืองและควบคุมการเมือง มีทุนมากก็สามารถควาชัยชนะในการ

เลือกตั้งไดมาก ซ่ึงจะเห็นไดจากพรรคการเมืองและนักการเมืองท่ีชนะเลือกตั้ง ตองเปนพรรคหรือบุคคลท่ีมีทุนมาก

ดังปรากฏจากผลการเลือกตั้งในแตละครั้งวา นักธุรกิจหรือผูทําธุรกิจไดรับเลือกต้ังมากกวาอาชีพอ่ืน การเมืองใน

รูปแบบดังกลาวเรียกไดวาเปน “การเมืองของนักธุรกิจ โดยนักธุรกิจ เพ่ือนักธุรกิจ” ในเวลาเดียวกันก็เปนการ

ปกครองโดยคนรวยหรือ plutocracy 

7. การเมืองไทยมีลักษณะเปนธุรกิจการเมือง คือการลงทุนในทางการเมืองและแสวงหาผลประโยชนตอบ

แทนจากตําแหนงหนาท่ีโดยวิธีการทุจริต ท้ังโดยตรงหรือโดยออม โดยวิธีการผิดกฎหมายหรือไมผิดกฎหมาย แตผิด

จริยธรรม เชน การกําหนดนโยบายท่ีเปนประโยชนตอตัวเองและพวกพอง  การเมืองประเภทนี้ยอมไมเปนผลดีตอ

ประชาชน และไมเปนผลดีตอประเทศชาติโดยรวม 

8. การทุจริตคอรรัปชั่นในระบบการเมืองเปนปจจัยดึงดูดพอคานักธุรกิจใหเขามาสูวงการเมืองอยางมาก 

ขณะเดียวกันก็เปนปจจัยบอนทําลายตัวนักการเมืองและระบบการเมืองอยางรายแรง ทําใหนักการเมืองและระบบ

การเมืองสูญเสียความชอบธรรม และงายตอการตกเปนเปาหมายของการถูกโคนลมโดยพลังนอกระบบ เชน ทหาร 

หรือพลังมวลชน 
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9. สังคมไทยพยายามแยกสภาผูแทนราษฎรวาเปนเรื่องของพรรคการเมือง เรื่องของฝกฝาย ในขณะท่ี

วุฒิสภาเปนเรื่องของชาติ เรื่องของสวนรวม  ซ่ึงในทางปฏิบัติไมใหบุคคลปนใจใหกับพรรคการเมืองหรือฝกฝายทํา

ไดยากมาก เพราะบุคคลยอมถูกโนมนาวโดยฝกฝายเปนธรรมดาธรรมชาติ  ในทางหลักการไมควรปดก้ัน อยางท่ี

ปรากฏใหเห็นมาแลวทุกยุคทุกสมัย การกําหนดฐานท่ีมาของสมาชิกสองสภาขางตนใหมีนัยยะแตกตางกันอยาง

ชัดเจนนาจะเปนการเหมาะสมกวาในการทําหนาท่ีรักษาผลประโยชนของชาติ ท้ังนี้ โดยตั้งขอสมมุตติฐานท่ีวา  

ทุกสภาลวนตองทําหนาท่ีเพ่ือประชาชนเปนสวนรวม  

10. แกนแทของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือประชาชน  ประชาธิปไตยจะเขมแข็งและม่ันคง

ยอมข้ึนอยูกับการมีประชาชนท่ีเขมแข็ง มีความรูความถนัดและประสบการณ มีกลุมอาชีพหลากหลายเขาไปมีสวน

รวมในการกําหนดนโยบายอยางเปนรูปธรรม รวบถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยภาค

ประชาชน การจะคาดหวังใหมีนักการเมืองท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต ขยันทําหนาท่ี แลวประชาธิปไตยจะเขมแข็งม่ันคงเอง

ยอมเปนการคาดหวังท่ียากจะเปนจริง 

11. การสรางความเขมแข็งในภาคประชาชนใหรูจักรวมกลุมรวมตัว ปกครองตนเอง ตองอาศัยการ

วางแผนปฏิบัติในชีวิตจริง ตั้งแตวัยเด็กถึงวัยผูใหญ ต้ังแตในระดับโรงเรียนถึงระดับชุมชน ตั้งแตระดับทองถ่ินถึง

ระดับชาติ เพ่ือสรางนิสัยความเคยชินในการดําเนินชีวิตท่ีเก่ียวของกับการปกครองตนเอง ไมมองขามความสําคัญ

ของการเมือง พรอมจะเขารวมทํากิจการสาธารณะ และไมใชเงินทํางานทางการเมืองแทนตนอยูร่ําไป  แตก็ไมมี

ความจําเปนถึงตองกําหนดใหการไปออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาท่ี ดั่งท่ีมีกฎหมายบังคับในอดีตท่ีผานมา เพราะการ

ทําเชนนั้นเทากับไมเปดโอกาสใหบุคคลไดใชดุลพินิจ และเปนการสรางปญหาใหกับระบบการเลือกต้ังและระบบ

การเมืองมากกวาชวยแกปญหาการไมเขาไปมีสวนรวม  

12. รัฐธรรมนูญท่ีจัดวางระบบโครงสรางการปกครองใหเปนประชาธิปไตยมาก โดยท่ีพัฒนาการทางสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศยังตามไมทัน รัฐธรรมนูญในลักษณะดังกลาวมีแนวโนมจะทําใหสังคมเสียดุลยภาพ  

ใชบังคับไดไมนานวัน เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2489 ฉบับ พ.ศ. 2492 ฉบับ พ.ศ. 2517 

ฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ในทางกลับกัน รัฐธรรมนูญท่ีเปนเผด็จการมาก อยางกรณีของธรรมนูญการ

ปกครอง ฉบับ พ.ศ. 2502  ฉบับ พ.ศ. 2515 ฉบับ พ.ศ. 2519 ก็อาจไมเปนท่ียอมรับของประชาชนในสังคม

ปจจุบัน รัฐธรรมนูญท่ีมีลักษณะผสมผสานระหวางอํานาจนิยมกับประชาธิปไตย ไดแก  รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับถาวร) พ.ศ. 2475 ฉบับ พ.ศ. 2521 และฉบับ 2534 
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13. การสรางมาตรการควบคุมการกระทําความผิดหรือพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักการเมืองดวย

บทบัญญัติทางกฎหมายไมอาจบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณได เนื่องจากนักการเมืองมีชองทางหลีกเลี่ยง

กฎหมายไดมาก เชแ การยุบพรรคการเมืองก็ไปจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหม การตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ไปใช

ตัวแทนท่ีเปนคนใกลชิคหรือญาติพ่ีนอง การบังคับใหยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินก็ทําการโยกยายถายโอน

ทรัพยสินไปไวในชื่อคนอ่ืน การบังคับใหพรรคการเมืองตองสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งตามเกณฑท่ีกฎหมาย

กําหนดก็ไปวาจางบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวน  

14. ในชวง 1-2 ทศวรรษมานี้ พรรคการเมืองท้ังหลายไดใชนโยบายประชานิยมมาเปนเครื่องมือทาง

การเมืองเพ่ือแยงชิงประชาชน ทําใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวางตอคานิยมการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 

เปลี่ยนมาเปนการรอคอยการอุปถัมภคํ้าจุนจากรัฐ เปนการแกปญหาสังคมท่ีไมยั่งยืน เกิดความเสียหายตอ

เศรษฐกิจของชาติ และนําไปสูความขัดแยงทางสังคมอยางรุนแรง   

15. การจัดต้ังองคกรอิสระเพ่ือทําหนาท่ีควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสาเหตุสําคัญมาจากมิไดเปนองคกรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญหรือชํานาญการเปนพิเศษ ในขณะเดียวกันก็มิไดมีความเปนอิสระอยางแทจริง  เพราะกระบวนการ

แตงต้ังมีการแทรกแซงจากฝายการเมือง และตัวบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งหลายๆกรณีมิใชผูเชี่ยวชาญในสาขา

วิชาชีพนั้นๆอยางแทจริง  อีกท้ังแตกแยกเปนองคกรยอยๆ ไมเปนกลุมกอนท่ีเหนียวแนน  ไมมีฝายวิชาการและ

ธุรการท่ีเขมแข็ง 

ขอเสนอแนะ 

การปฏิรูปประเทศใหเกิดดุลยภาพท้ังในดานการเมืองและดานสังคม ประชาชนอยูดีมีสุข มีความเสมอภาค

ทางการเมืองและทางสังคมระหวางชนชั้น มีบทบาทและมีสวนรวมในระบบการเมือง รัฐบาลปฏิบัติหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอประชาชน จําเปนตองดําเนินการในหลายดานหลายสวนครอบคลุมท้ังดานการเมือง 

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และการบริหารดังตอไปนี้ 

ประการแรก รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบรัฐสภาซ่ึงเปนระบบท่ีใชมาต้ังแตเริ่มแรกของการ

สถาปนาระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ระบบสภาเดี่ยว และพัฒนาตอเนื่องมาเปนระบบสองสภาในยุคตอมา 

ยังคงเปนระบบท่ีไดรับการยอมรับวาเหมาะสมกวาระบบอ่ืน สมควรท่ีจะรักษาไวตอไป เพ่ือใหทําหนาท่ีเปนเวที
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กลางของการมีสวนรวม สะทอนปญหาและความตองการของประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ และจากทุกภาคสวน

ของประเทศ และเปนกลไกสําคัญในการเลือกและเสนอชื่อผูนํารัฐบาล อนุมัติแนวนโยบายและงบประมาณของรัฐ  

ควบคุมการบรหิารของรัฐบาล และถอดถอนรัฐบาล  

ประการสอง ระบบรัฐสภาของไทยท่ีเคยถูกครอบงําโดยกลุมอาชีพใดกลุมอาชีพหนึ่งหรือกลุมทุน  

ซ่ึงนําไปสูความขัดแยง  จนระบบดําเนินไปไมได ตองหาทางแกไขใหมีความหลากหลายในกลุมอาชีพเขามามีสวน

รวมในการรวมใชอํานาจรัฐ เพ่ือเปนการถวงดุลกับนักธุรกิจท่ีมีทุนมหาศาล ไมใหใชเงินซ้ือตําแหนงซ้ืออํานาจโดย

ทางตรงและทางออมแลวผูกขาดการปกครองประเทศแตเพียงฝายเดียว อีกท้ังเปนวิธีการปองกันการทุจริต  

ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือมีผลประโยชนทับซอนจากการกําหนดนโยบายหรือจากนโยบายท่ีนําไปปฏิบัติ 

ประการท่ีสาม การปองกันการผูกขาดอํานาจโดยกลุมนักธุรกิจหรือนักการเมือง อาจกระทําไดโดย

กําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งเปนการท่ัวไป ไมแบงตามสาขาอาชีพ แตการ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากําหนดใหเปนการเลือกตั้งตามสาขาอาชีพ ลําดับสูง กลาง ต่ํา แตละสาขาอาชีพจะมี

ตัวแทนไดมากหรือนอยใหข้ึนอยูกับจํานวนสมาชิก คุณวุฒิทางการศึกษา ความสามารถในการทําหนาท่ีทางนิติ

บัญญัติ ท้ังนี้ โดยใหบุคคลในสาขาอาชีพเลือกกันเองเปนสมาชิกวุฒิสภา เชน เกษตรกรท่ีทํานาก็เลือกตัวแทนท่ีเปน

ชาวนา ชาวไรออยก็เลือกผูประกอบอาชีพปลูกออย กลุมชาวสวนยางเลือกชาวสวนยาง และกลุมอาชีพอ่ืนๆ เชน 

ชาวประมง ผูเลี้ยงสัตว ผูใชแรงงาน ลูกจางในสํานักงาน พอคาแมคาหาบเรแผงลอย ผูประกอบการคาขนาดกลาง

ขนาดใหญ ผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูประกอบการดานโรงแรง ทนายความ ครู/อาจารย  ขาราชการ ทหาร/

ตํารวจ แพทย/พยาบาล ผูประกอบการดานการขนสง ฯลฯ ก็เลือกตัวแทนในสาขาอาชีพของตน หรือจะไมใชวีการ

เลือกตั้งโดยตรงอาจกําหนดใหประธานองคกรหรือเลขาธิการเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง การคัดเลือกกันเอง

ในสาขาอาชีพนี้เปนแนวทางปฏิบัติในการเลือกสรรสมาชิกสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองของจีน ซ่ึงสภาดังกลาวไดมี

สวนชวยสรางสรรคระบบการเมืองจีนใหมีความชอบธรรมและเปนท่ียอมรับของฝายตางๆไดเปนอยางดี 

การกําหนดใหสมาชิกในกลุมอาชีพเลือกตัวแทนสาขาอาชีพเขาไปนั่งในวุฒิสภา จะเปนการชวยสงเสริมให

เกิดการรวมกลุมทางสาขาอาชีพ ทําใหมีการพัฒนาในดานวิชาชีพเฉพาะดานมากข้ึน สมาชิกจะมีความตื่นตัว

กระตือรือรนท่ีจะสรางผลงานรับใชองคกรมากข้ึน ขณะเดียวกัน องคกรวิชาชีพก็จะพัฒนาตนเองโดยนําเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการบริหารจัดการมาสรางสรรคองคกร โดยมาตรการขางตนจะเปนการเปลี่ยนโฉมหนา 
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การเมืองไทยใหมีความเปนตัวแทนประชาชนมากข้ึน ระบบการเมืองก็จะเปนประชาธิปไตยและม่ันคงมากข้ึนตาม

ไปดวย  

ประการท่ีสี่ กลุมคนท่ีเคยถูกหามยุงเก่ียวกับการเมือง ท้ังๆท่ีในสังคมบุคคลกลุมนี้มีความสําคัญตอระบบ

ศีลธรรมจริยธรรมของสังคม เชน  พระสงฆ นักบวชในศาสนาตางๆ รัฐควรเปดโอกาสใหกลุมบุคคลเหลานี้ เขามามี

ตําแหนงหนาท่ีในวุฒิสภาเพ่ือสรางดุลยภาพในทางศีลธรรมและจริยธรรมใหกับภาคการเมือง ดั่งเชน กรณีของ

ประเทศอังกฤษท่ีแตงตั้งให อารชบิช็อบ และบิช็อบ จํานวน 26 รูป ผูพิพากษาศาลสูง จํานวนหนึ่ง เปนสมาชิกสภา

ขุนนางโดยตําแหนง286 อันจะทําใหรัฐสภามีภาพของคนดี มีความรู มีศีลธรรม มีความยุติธรรม ความเห็นในเรื่องนี้ 

พระราชนันทมุนี (ปญญานันทภิกขุ) มีความเห็นวาพระสงฆในพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนาอ่ืนก็ถือวามีสวน

กับการเมืองท้ังนั้น การจัดใหพระสงฆหรือนักบวชอยูเหนือการเมืองจึงเปนเรื่องไมถูกตอง แมจะมีบทบัญญัติของ

กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกําหนด จํากัดฐานะพระสงฆและนักบวชไว เชน หามดํารง

ตําแหนงเปนสมาชิกรัฐสภา หามไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หามสนับสนุนชวยเหลือหาเสียงในการเลือกต้ัง แตจะ

ถือวาพระสงฆหรือนักบวชไมเก่ียวกับการเมืองก็ไมไดเหมือนกัน เพราะพระสงฆหรือนักบวชมีหนาท่ีในการชวยให

บานเมืองมีความสงบมีความสุข287 

ประการท่ีหา  บุคคลท่ีทําคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติจนเปนท่ียอมรับของสังคมและนานาชาติ 

สถาบันรัฐสภาไมควรละเลยคนประเภทดังกลาว เนื่องจากเปนบุคคลท่ีไดพิสูจนแลววาเปนบุคคลท่ีเสียสละ มุงม่ัน 

และอุทิศตนเพ่ือสวนรวมอยางแทจริง จึงควรกําหนดใหเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง  อันจะทําใหสถาบัน

รัฐสภาเปนสถาบันท่ีประกอบดวยบุคคลท่ีทรงคุณคา นาเชื่อถือ ไมใชสภาท่ีมีแตนักลงทุนคากําไรเสียเปนสวนใหญ 

ประการท่ีหก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชระบบแบงเขตเพียงแบบเดียว ยกเลิกระบบบัญชี

รายชื่อ เพ่ือใหประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ใชดุลพินิจพิจารณา ท้ังในดานของคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัคร 

และนโยบายหรือผลงานของพรรคการเมืองประกอบกันไป การสงเสริมพรรคการเมืองไปในขณะท่ีพรรคการเมือง

ยังไมเปนสถาบันมากพอ เปนพรรคของสวนบุคคล ของครอบครัว หรือพรรคเฉพาะกิจ อาจนําไปสูระบบผูกขาด

286 John Kingdom, Government and Politics in Britain: An Introduction (Third Edition) (Cambridge: Polity Press, 

2003), p. 362 
287 พระราชนันทมุนี (ปญญานันทภิกขุ) ปาฐกถาธรรม เรื่องธรรมะกับการเมือง” รวบรวมโดย อุดร ตันตสินุทร ปาฐกถาธรรม เรื่อง

ธรรมะกับการเมือง (กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ 2550) หนา 12 
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อํานาจโดยนายทุน สําหรับประเทศท่ีระบบการเมืองมีความเปนสถาบันม่ันคง นาเชื่อถือ พ่ึงพาได ประชาชนยอม

เลือกพรรคมากกวาเลือกตัวบุคคลอยางแนนอน   

เหตุท่ีควรยกเลิกการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากพรรคการเมืองท้ังหลายตางมุงตอบแทนผูรวม

ลงทุนใหไดตําแหนงรัฐมนตรีโดยไมตองผานการเลือกตั้งตัวบุคคลโดยตรง และเปดชองใหนายทุนแทรกตัวเขามาสู

วงการเมืองดวยการกุมอํานาจการบริหารประเทศโดยตรง  

ประการท่ีเจ็ด ควรนําระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก 2 รอบมาประยุกตใช ในกรณีผูชนะเลือกตั้งใน

รอบแรกไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละ 50 ของผูมาใชสิทธิ์ ท้ังนี้ เพ่ือใหข้ันตอนการหาเสียงการเลือกตั้ง การเผยแพร

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับตัวผูสมัครและพรรคไดเขาถึงประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมากยิ่งข้ึน อีกท้ังจําเปนตองมี

กฎหมายบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองแถลงนโยบายตอสาธารณชนอยางเปนทางการในประเด็นเก่ียวกับภารกิจ

ท่ีจะดําเนินการ ความมุงม่ัน ความเปนไปได และความจริงใจในการรับใชประชาชนและการดูแลผลประโยชนของ

สวนรวม ท้ังนี้ เพ่ือปองกันบุคคลท่ีไมมีความพรอมในทางการเมือง เชน บุตร ภรรยา ญาติพ่ีนองของนักการเมือง 

เขามารวมกันผูกขาดอํานาจ  

ประการท่ีแปด เพ่ือใหการบริหารประเทศมีเปาหมาย มีทิศทางท่ีชัดเจน มีพลัง มีความเขมแข็ง  

และตอเนื่อง มีความจําเปนตองสรางพรรคการเมืองใหเปนสถาบัน มีความเขม มีความเปนตัวแทนของประชาชน

กลุมอาชีพตางๆในวงกวาง เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาและความตองการของประชาชน รวบรวม

พลังสนับสนุน กําหนดนโยบายบริหารประเทศอยางเหมาะสม และขับเคลื่อนนโยบายอยางมืออาชีพและมี

ประสิทธิภาพ 

ประการท่ีเกา การเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมควรเปนเง่ือนไขท่ีทําใหบุคคลขาดคุณสมบัติในการสมัคร

หรือไดรับการแตงตั้งเปนวุฒิสมาชิก หรือตําแหนงใดๆในภาคราชการ การเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรค

หนึ่งควรตองถือวาเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของพลเมืองไทยโดยท่ัวไปประการหนึ่ง และดวยเหตุดังกลาวรัฐธรรมนูญ

ไมควรกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาตองเปนกลางทางการเมือง และในความเปนจริง ท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภาตางก็เก่ียวของกับการเมือง และตองทําหนาท่ีเพ่ือประชาชนและประเทศชาติเปนสวนรวมอยูแลว 

ผลประโยชนของพรรคการเมืองตองเปนรอง   
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ประการท่ีสิบ จุดออนท่ีผานมาของพรรคการเมืองไทยคือเปนพรรคสวนบุคคลหรือพรรคครอบครัวหรือ

พรรคเฉพาะกิจ ลวนแตเปนเครื่องมือของสวนบุคคลหรือคณะบุคคลในการแสวงหาอํานาจ ทําใหระบบการเมือง

ของไทยท่ีผานมาไมสนองตอบตอผลประโยชนของสวนรวม สภาพของพรรคการเมืองไทยดังกลาวไมอาจเติบโตเปน

สถาบันท่ีรับใชผลประโยชนของประชาชนท่ีแทจริง ทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหพรรคการเมืองเปนพรรคของ

ประชาชนในวงกวาง สิ่งแรกท่ีตองทําคือการจัดตั้งพรรคการเมืองตองไมใชเงินเปนตัวตั้ง ตองอาศัยอุดมการณ 

นโยบาย คุณสมบัติของผูนํา จํานวนสมาชิกพรรค ความสมัครใจ และอุดมคติความเสียสละเปนตัวตั้ง ในกรณีนี้อาจ

ตองหามบุคคล บริจาคเงินใหพรรคหรือใหผูสมัครรับเลือกตั้งมากถึงขนาดครอบงําพรรคหรือผูสมัครรับเลือกตั้งได

ในฐานะผูมีพระคุณตอพรรคหรือนักการเมืองเปนสวนตัว อีกท้ังตองทําใหการบริจาคเงินใหพรรคหรือใหผูสมัครรับ

เลือกตั้งตองทําโดยเปดเผย ผูใดละเมิดถือเปนความผิดอาญา การโฆษณาหาเสียงท่ีเกินพอดี เชน การติดโปสเตอร

โฆษณาหาเสียง ท้ังขนาดและจํานวน จําเปนตองจํากัดและควบคุมเพ่ือลดคาใชจายของพรรคและผูสมัคร  

และกอใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย การหาเสียงใหกระทําผานโทรทัศน วิทยุ เว็บไซท โทรศัพท สื่อสิ่งพิมพ 

เปนหลัก 

ประการท่ีสิบเอ็ด เพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในสังคม ไมใหประชาชนตกเปนเหยื่อของ

การปลุกระดมของนักการเมืองฝายซายหรือฝายขวา รัฐตองถือเปนหนาท่ีสําคัญในการสรางงานสรางอาชีพใหกับ

ประชาชนในระดับรากหญา พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะและฝมือแรงงานใหเหมาะกับความถนัดของประชากร 

สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมของประชาชนในระดับชุมชน 

ประการท่ีสิบสอง เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนใหบังเกิดผลอยางจริงจัง และเปนการ

ปองกันการทุจริตในการบริหารงานของภาครัฐ ควรสงเสริมใหสภาชุมชน สถาบันชุมชนในทองถ่ิน กํานัน 

ผูใหญบาน รวมถึงพระสงฆ ผูนําทางศาสนา ครูอาจารย แพทยพยาบาล ขาราชการเกษียณ พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ี

เกษียณอายุ ทําหนาท่ีติดตามการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ โดยใหมีสิทธิเขารวม

ประชุมสภาทองถ่ินอยางเปนทางการ ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนคราวๆไป และใหมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและให

ขอเสนอแนะตอสภาทองถ่ิน แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ ในทํานองเดียวกับสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองของจีน ซ่ึงได

มีสวนเสริมสรางความรวมมือและความโปรงใสในการทําหนาท่ีของทองถ่ินอยางมาก 

ประการท่ีสิบสาม รัฐควรสงเสริมใหประชาชนรูจักปกครองตนเองตั้งแตวัยเรียนถึงวัยผูใหญ ในโรงเรียนให

โรงเรียนกําหนดกิจกรรมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางเปนรูปธรรม ใหนักเรียนจัดตั้งกลุม ชุมนุม 
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หรือโครงการ เพ่ือเรียนรูและสรางลักษณะนิสัยตั้งแตอยูในวัยเรียน  ในชุมชนใหคนในชุมชนรวมกลุมรวมตัว

ปกครองกันเอง เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สรางนิสัยและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหแพรหลาย ในกรณีนี้  

ควรจัดใหมีศาลาประชาคม สโมสร หรืออาคารโรงเรียนเปนสถานท่ีพบปะสาธารณะหรือท่ีสมาคมของชุมชน   

ท้ังนี้ ชุมชนจะติดตอขอคําแนะนําในดานอาชีพหรือในดานการเมืองการปกครองจากสถาบันการศึกษา หนวย

ราชการ หรือองคกรอาสาสมัครภาครัฐและภาคเอกชน ก็จะเปนวิธีการท่ีทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีภูมิ

ตานทาน 

ประการท่ีสิบสี่ ควรตองเรงรัดพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหเด็กและเยาวชนรูจักคิดวิเคราะห รูจักการ

ใชเหตุผล รูจักวิธีแกปญหาและรูจักวิธีการแสวงหาความรู เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการดํารงชีพ ประกอบอาชีพเลี้ยงตน

เลี้ยงครอบครัว การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะตองเนนย้ําการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานตองพัฒนาใหไดมาตรฐาน  ข้ันต่ําตองมีทักษะในการประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวไดโดยไมใชการขายแรงงาน

เพียงอยางเดียว ตองตัดเง่ือนไขเรื่องการประเมินผล เชน เรื่องหามนักเรียนตกซํ้าชั้น ซ่ึงไมสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริงของนักเรียน หรือการเรียนฟรีโดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึงเปนการทําลายจิตสํานึกความเปนเจาของ  

และการพ่ึงพาตนเอง แตมุงรอรับการอุปถัมภจากรัฐเทานั้น   

ประการท่ีสิบหา ตองพยายามลดเง่ือนไขท่ีเปนธุรกิจในภาคการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอน  

ตําราแบบเรียน คอมพิวเตอร เครื่องแบบนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ลวนแอบแฝงดวย

ผลประโยชนแบงปนเปนเปอรเซ็นตใหกับผูเก่ียวของทุกระดับ ตั้งแต โรงงานผูผลิต โรงพิมพ ผูบริหารการศึกษาใน

ระดับตางๆ ซ่ึงปรากฏมีกรณีทุจริตทุกยุคทุกสมัย สิ่งเหลานี้แสดงวาระบบการศึกษาไทยมีวัตถุประสงคมุงแสวงหา

กําไร มากกวาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็กในวัยเรียน ขณะเดียวกันก็พยายามสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมี

คุณภาพมากข้ึน เพราะถาการศึกษาในระดับนี้ไดรับการแกไข การศึกษาในระดับอ่ืนๆจะไดผลเปนทวีคูณ และจะ

เปนการบังคับใหการศึกษาในระดับสูงข้ึนไปตองปรับตัวใหไดมาตรฐานสูงข้ึนโดยปริยาย  

ประการท่ีสิบหก ตองพัฒนาบุคลากรของสถาบันทางสาสนา โดยเฉพาะวัด ใหมีศักยภาพและความรูเพ่ิม

มากข้ึนในการนําและเปนแบบอยางทางสังคมในดานศีลธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง รวมท้ังการกําหนดใหวัด

เขามาชวยเหลือสังคมในการแกไขปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน เชน ปญหาเด็กออกจากโรงเรียนกอนวัยเรียน 

ปญหาเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ปญหาเด็กและเยาวชนขาดทักษะดานอาชีพ การสังคมสงเคราะหคนชราและ

คนพิการ การพัฒนาสงเสริมภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในสังคม เปนตน ซ่ึงในปจจุบันบุคลากรของวัด โดยเฉพาะ
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พระสงฆและสามเณร ถูกทอดท้ิงใหรวงโรยมาก ขาดท้ังความรูและการนําจากสถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะขาด

แคลนในดานอุดมคติ วิสัยทัศน การอบรม และการเนนย้ําในดานการปฏิบัติ 

ประการท่ีสิบเจ็ด ตองพัฒนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยการปกครองทองถ่ิน ใหเปนองคกร

บริหารท่ีเปนมืออาชีพ โปรงใส ตรวจสอบได พ่ึงพาได และใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท่ีเปนอิสระจากฝาย

การเมือง เพ่ือสงเสริมใหกลุมพลังระบบราชการ ซ่ึงเปนกลุมพลังท่ีมีท้ังจํานวน ความรูความสามารถ ทรัพยากรและ

งบประมาณ รวมตัวกันเปนกลุมกอน และสามารถพัฒนาใหเปนสมการในการสรางดุลทางการเมืองและดุลทาง

สังคมไดคอนขางงาย 

ประการท่ีสิบแปด เพ่ือลดปญหาความสลับซับซอนทางการเมือง และมาตรการตางๆในการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน เชน การเขาชื่อถอดถอน การเสนอรางกฎหมาย การสมัครรับเลือกตั้ง และการเขาทํา

หนาท่ีของบุคคลในตําแหนงตางๆ เห็นควรใหยกเลิกมาตรการกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาท่ี โดยปกติ 

ประชาชนท่ีมีความตื่นตัวทางการเมือง แมไมมีกฎหมายบังคับก็ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยูแลว หากไมมีความตื่นตัวทาง

การเมือง หรือไมเห็นคุณคาทางการเมืองการไปใชสิทธิเลือกต้ังนั้น ก็ไมมีคุณคาในทางการเมืองอยูนั่นเอง และอาจ

งายตอการตกเปนเครื่องมือของผูแสวงหาประโยชนเฉพาะตัวเฉพาะกลุม อันเปนผลเสียท้ังข้ึนท้ังลอง   

 จากขอเสนอแนะท้ังหมด ซ่ึงมีท้ังดานการเมืองและดานเศรษฐกิขสังคม ควรดําเนินการแกไขและพัฒนา

ควบคูกันไป การปลอยใหประชาชนเปนผูตัดสินชะตากรรมของบานเมืองเพียงฝายเดียว โดยไมไดพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ จะเปนการเปดโอกาสใหกลุมทางการเมืองแยงชิงผลประโยชน โดยใชประชาชนเปนเครื่องมือ 
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บรรณานุกรม 

กฎหมายและเอกสารราชการ 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2534 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2538 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2538 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2538 

 

รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2539   

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550 

 

รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 1982  

 

ราชกิจจานุเบกษา ดลมท่ี 76 ตอนท่ี 17 วันท่ี 28 มกราคม 2502 

 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอนพิเศษ วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 25011 

 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนท่ี 192 วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี 91 ตอนท่ี 169 วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 

 

ราชกิจจานุเบกษา เลม92 ตอนท่ี 14 วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2518 
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ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 55 ก วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

 

หนังสือภาษาไทย 

เกษม วัฒนชัย การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตท่ียั่งยืน (กรุงเทพฯ ส. เจริญการพิมพ 2549) 

 

เกษม ศิริสัมพันธ เหลียวมองหลัง (กรุงเทพฯ สํานักพิมพภัคทรรศ 2545)  

  

เขียน ธีระวิทย  ทักษิณกับการเมืองไทย (กรุงเทพฯ บานพระอาทิตย ๒๕๕๔)  

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2555) 

 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ฝากไวในแผนดิน (กรุงเทพฯ 

สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 2550) 

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย  ขอเสนอตอพรรคการเมืองและผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(นนทบุรี สํานักงานปฏิรูป (สปร.) 2554 

 

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ขอเสนอ กรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย (กรุงเทพฯ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2538)  

 

 จรัญ พงษจีน ลึกแตไมลับ คนการเมือง (กรุงเทพฯ มติชน 2550)  

 

จาง ซีเจิ้น บทวิเคราะหระบบสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ (กรุงเทพฯ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 

2557)  

 

ชูศรี มณีพฤกษ “นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว” ใน สถาบันพระปกเกลา 

การเมืองการปกครองไทย (ครั้งท่ี 2) (เอกสารประกอบการสัมมนา 2550) 
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ชํานาญ รอดเหตุภัย และคณะ อิทธิพลของกลุมธุรกิจกับพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะพรรคประชาธิปตยและ

พรรคไทยรักไทย (เอกสารรายงาน หลักสตูรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบนั

พระปกเกลา 2546)  

 

ถวิล นิลใบ โครงสรางและสภาวะเศรษฐกิจไทย (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง)

www.eco.ru.ac.th/tawin 

 

ทักษ เฉลิมเตียรณ การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ (กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2526) 

 

ธีรภัทร เสรีรังสรรค และคณะ ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิดทางการเมืองและสังคม (หนวยท่ี 14) 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไมปรากฏปท่ีพิมพ)  

 

ธีรยุทธ บุญมี “การปฏิวัตินกหวีด” มองเชื่อมโยงกับปญหาอนาคตการเมืองไทย ใน ฟาเดียวกัน ปท่ี 11 ฉบับท่ี 

3 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หนา 71-76 

 

นครินทร เมฆไตรรัตน การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ ฟาเดียวกัน 2553)  

นรนิติ เศรษฐบุตร กลุมราชครูในการเมืองไทย(กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2543) 

นรนิติ เศรษฐบุตร เอกสารประกอบการบรรยายกลุมวิชาท่ี 5..การพัฒนาการเมืองไทย (กรุงเทพฯ สถาบัน

พระปกเกลา 2552) 

 

นิพัทธ สระฉันทพงษ (รวบรวม) รวมคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแตคณะแรกถึงคณะปจจุบัน (กรุงเทพฯ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2544)  

 

นิยม รัฐอมฤต การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ (กรุงเทพฯ สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2553) 

 

นิยม รัฐอมฤต การเมืองไทย พัฒนาการ ปญหา และแนวทางแกไข (กรุงเทพฯ เอ้ืออาทร 2540)  

 

นิยม รัฐอมฤต “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” ใน นรนิติ เศรษฐบตุร (บรรณาธิการ)  การเมืองการ

ปกครองไทยในรอบ 60 ป แหงการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (นนทบุรี สถาบนั

พระปกเกลา 2549) หนา 78-79 
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นิยม รัฐอมฤต และเฉิน เซาปอ แบบเรียนพ้ืนฐานปรัชญาจีนโบราณ (กรุงเทพฯ ธรรมดาเพรส 2556)  

 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ผูนํากับการแกไขวิกฤตของประเทศ (เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรผูนํายุคใหม

ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา ๒๕๕๔) 

 

บานพิษณุโลก วิสัยทัศน นายกฯ ทักษิณ ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ เพชรเกษมการพิมพ 2546) 

 

ปธาน สุวรรณมงคล “รัฐบาลไทย” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ) การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 

ป แหงการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (นนทบุรี สถาบันพระปกเกลา 2549) หนา 

195  

 

ประชาชาติธุรกิจ (กองบรรณาธิการ)  บันทึกประเทศไทย 3 ทศวรรษ (กรุงเทพฯ สํานักพิมพประชาชาติธุรกิจ 

2549)  

 

ประพาส ปนตบแตง การเมืองบนทองถนน 99 วันสมัชชาคนจน (กรุงเทพฯ สํานักพิมพตนตํารับ 2541) 

 

ประมวล รุจนเสรี ปฏิวัติวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ พรรคประชามติ  2551) 

 

ประมวล รุจนเสรี อํานาจเงิน อํานาจรัฐ (นนทบุรี พรรคประชามติ ไมปรากฏปท่ีพิมพ)  

 

ประมวล รุจนเสรี อํานาจของปวงชน (กรุงเทพฯ ฐานการพิมพ 2549) 

 

ประเสริฐ ปทมะสุคนธ รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองป (2475-2517) (กรุงเทพฯ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 2526) 

 

ปรีดี พนมยงค “จงพิทักษเจตนารมณประชาธิปไตยสมบูรณของวีรชน 14 ตุลาคม” ใน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันปรีดี พนมยงค  11 พฤษภาคม 2556 (รังสิต ปทุมธานี โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2556) หนา 6-27 

 

พระเทพวาที (ประยุทธ ประยุตฺโต) ทางออกของสังคมไทย (กรุงเทพฯ มูลนิธิฑุทธธรรม 2531) 
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พัชรี ธนะมัย “การเมืองของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย..กรณีศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน ป 

พ.ศ. 2497, 2503 และ 2505” ใน นครินทร เมฆไตรรัตน (บรรณาธิการ) รัฐศาสตร-การเมือง รวมบทความ

วิชาการทางรัฐศาสตร 2526-2542 (กรุงเทพฯ วิภาษา 2543) หนา 107-175 

 

 พฤทธิสาณ ชุมพล  “อังกฤษ ประชาธิปไตยแนววิวัฒนาการ” เอกสารประกอบการบรรยายกลุมวิชาการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกลา 2546) 

 

พลับพลึง คงชะนะ และประเสริฐ ทองประสม ประวัติศาสตรไทยยุคประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ เดอะมาสเตอร

กรุปแมนเนจเมนท 2545)   

 

รังสรรค ธนะพรพันธุ คูมือการเมืองไทย (กรุงเทพฯ คบไฟ ๒๕๔๔)  

 

วิมลพรรณ ปตธวัชชัย  สัญญษ ธรรมศักดิ์ คนของแผผนดิน (กรุงเทพฯ กองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ 

2546)  

 

วุฒิสาร ตันไชย “การปกครองทองถ่ิน” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ) การเมืองการปกครองไทยในรอบ 

60 ป แหงการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (นนทบรี สถาบันพระปกเกลา 2549) หนา  

335-336 

 

วุฒิสาร ตันไชย และคณะ การสรางความปรองดองแหงชาติ (กรุงเทพฯ งานดีครีเอชั่น 2556) 

 

 สมเกียรติ พงษไพบูลย “การเมืองภาคประชาชน พลวัตรและการประเมิน” ใน สถาบันพระปกเกลา การ

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ ไฟนเน็กซ 2546) หนา 435-451 

 

สมชัย จิตสุชน “ความยากจนและการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ” (เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสตูร

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 17 สถาบันพระปกเกลา 2556) 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของประชาชน..แนวคิดและวิธีการบริหารประเทศ เลม 1 (กรุงเทพฯ 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547)  

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของประชาชน..ยกระดับของประเทศไทยในเวทีโลก เลม 2 (กรุงเทพฯ 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547)  
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของประชาชน..มหัสจรรยแหงการฟนตัวทางเศรษฐกิจไทย เลม 3 

(กรุงเทพฯ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547)  

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของประชาชน..สรางขายความม่ันคงใหกับประชาชนและจัดระเบียบ

ทางสังคม เลม 4 (กรุงเทพฯ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547)  

 

สุภลักษณ กาญจนขุนดี “ขบวนการประชาชนก่ึงสําเร็จรูปฯ” ใน ฟาเดียวกัน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-

มิถุนายน พ.ศ. 2549 

 

สุวพร ทองธิว (บรรณาธิการ) รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย (กรุงเทพฯ สารคดี 2543 

 

สุวรรณี คําม่ัน สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต

กระแสโลกาภิวัตนดานสังคม (กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2551)  

 

สุวิชชา เพียราษฎร 10 วิกฤตชาติ’52 (กรุงเทพฯ บานพระอาทิตย 2552 

 

เสกสรรค ประเสริฐกุล การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย (กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิภาษา 

2553) 

 

เหรียญ ศรีจันทร และเนตร พูนวิวัฒน กบฏ ร.ศ. 130 (การปกิวัติครั้งแรกของไทย) (กรุงเทพฯ เจริญวิทยการ

พิมพ 2517) 

 

อุดร ตันติสุนทร (รวบรวม)  ปาฐกถาธรรม เรื่องธรรมะกับการเมือง (กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ 2550)  

 

อุมาสีว สอาดเอ่ียม “การยายพรรคของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2535” ใน รัฐสภาสาร ปท่ี 40 ฉบับท่ี 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2535                     หนา 1-35 

 

เอนก เหลาธรรมทัศน ทักษิณา-ประชานิยม (กรุงเทพฯ สํานักพิมพมติชน 2549) 

  

เอนก เหลาธรรมทัศน พิศการเมือง (กรุงเทพฯ Openbooks 2548) 
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วารสารและหนังสือพิมพ 

Bangkok Post, Monday 23 June 2014. 

ไทยรัฐ ปท่ี 65 ฉบับท่ี 20554 วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ไทยรัฐ ปท่ี 65 ฉบับท่ี 20561 วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ไทยรัฐ ปท่ี 65 ฉบับท่ี 20569 วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เนชั่นสุดสัปดาห ปท่ี 9 ฉบับท่ี 270 วันท่ี 4-10 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

แนวหนา ปท่ี 35 ฉบับท่ี 12087 วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

ผูจัดการสุดสัปดาห ปท่ี 5 ฉบับท่ี 228 วันท่ี 15-21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

ผูจัดการสุดสัปดาห ปท่ี 5 ฉบับท่ี 240 วันท่ี 10-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ผูจัดการสุดสัปดาห ปท่ี 5 ฉบับท่ี 243 วันท่ี 31 พฤษภาคม-6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

มติชนสุดสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1448 วันท่ี 23-29 มกราคม พ.ศ. 2552 

มติชนสุดสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1492 วันท่ี 20-26 มีนาคม พ.ศ. 2552 

มติชนสุดสัปดาห ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1493 วันท่ี 27 มีนาคม-2 เมษายน พ.ศ. 2552 
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การประชุมกลุมยอยทางวิชาการ 

รายงานการประชุมกลุมยอย ประเด็นอภิปราย “ประเทศไทยจะสามารถหลุดพนจากกับดัก 3 ประการได

อยางไร” หองประชุมสถาบันพระปกเกลา วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 

รายงานการประชุมกลุมยอย ประเด็นอภิปราย “ทุจริตคอรรัปชั่น..ภัยรายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของไทย”  หองประชุมสถาบันพระปกเกลา วันท่ี 9 สิงหาคม 2556  

รายงานการประชุมกลุมยอย ประเด็นอภิปราย “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว พ.ศ. 2557.. วิเคราะหจุดเดน จุดดอย หองประชุมสถาบันพระปกเกลา วันท่ี 7  

สัมภาษณหรือสนทนาทางวิชาการ 

รองศาสตราจารยจาง กงฉาง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ปจจุบันชวยงานดานการสอนใน

โครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สัมภาษณท่ีวิทยาลัยนานาชาติ

ปรีดี พนมยงค เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 

นายณรงค รัฐอมฤต กรรมการ ปปช. และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. สัมภาษณทางโทรศัพท เม่ือ

วันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558  

ศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท่ีสถาบันพระปกเกลา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจงวัฒนะ 

กรุงเทพฯ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 

นายตรี ดานไพบูลย อดีตรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและอดีตสมาชิก

วุฒิสภา (จังหวัดลําพูน) สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีสถาบันพระปกเกลา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 

นายวิเชียร รุจิธํารงกุล เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนท่ี 1 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ท่ีศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวกที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ท่ีมา รัฐธรรมนูญ การใชบังคับ ลักษณะเดน การยกเลิก 

ฉบับท่ี 1 

คณะราษฎร 

พรบ.ธรรมนูญ

การปกครอง

สยามชั่วคราว 

พ.ศ. 2475  

5 เดือน 13 วัน         

(27 มิย.-10 

ธค. 2475) 

สภาเดียว แบงเปน 3 สมัย 

สมัยแรกคณะผูรักษาพระ

นครจัดตั้งสมาชิก 70 นาย 

สมัยท่ีสอง สมาชิกแบงเปน 

2 ประเภท  ประเภทท่ี 1 

เลือกตั้ง ประเภทท่ี 2 

แตงตั้ง สมัยท่ีสาม สมาชิกมี

ประเภทเดียว เลือกตั้ง

ท้ังหมด  

มีการใชบังคับ

เพียงสมัยแรก 

แลวประกาศใช

รัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร 

ฉบับท่ี 2  

คณะกกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญท่ี

ฝายบริหารจัดตั้ง

ข้ึน โดยความ

เห็นชอบของ

รัฐสภา 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

สยาม พ.ศ. 2475 

(ถาวร) 

13 ป 4 เดือน 

29 วัน (10 

ธค. 2475 – 9 

พค. 2489)  

สภาเดียว สมาชิก 2 

ประเภท ครึ่งหนึ่งมาจาก

การเลือกตั้ง อีกครึ่งหนึ่งมา

จากการแตงตั้ง ไมหาม

ขาราชการประจําเปน สส. 

ประเภท 2 

แกไขระบบ

การเมืองใหเปน

ประชาธิปไตย

มากข้ึน 

ฉบับท่ี 3 

สมาชิกสภาผูแทน

ประเภทท่ี 2 

(แตงตั้ง) จัดทํา

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2489 

(ถาวร) 

1 ป 6 เดือน 

(10 

พฤษภาคม 

2489-8 

2 สภา สภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 

พฤฒิสภา สมาชิกมาจาก

การเลือกตั้งเชนกัน แตใน

รัฐประหารนํา

โดยพลโทผิน 

ชุณหะวัณ  
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ข้ึน แลวเสนอให

สภาผูแทนราษฎร

ใหความเห็นชอบ  

พฤศจิการยน 

2490) 

วาระเริ่มแรก บทเฉพาะกาล

ใหสมาชิกสภาผูแทนท่ีดํารง

ตําแหนงอยูกอนวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปน

ผูเลือกสมาชิกพฤฒิสภา 

ฉบับท่ี 4 

คณะรัฐประหาร 

นําโดยพลโทผิน 

ชุณหะวัณ 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พ.ศ. 

2490 

1 ป 4 เดือน 

14 วัน (9 

พฤศจิกายน 

2490-23 

มีนาคม 2492) 

2 สภา สภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 

วุฒิสภา สมาชิกมาจากการ

แตงตั้ง ไมหามขาราชการ

ประจําดํารงตําแหนงทาง

การเมือง และมีอภิรัฐมนตรี 

5 นายเปนผูบริหารราชการ

ในองคพระมหากษัตริย 

ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร 

ฉบับท่ี 5 

สภาราง

รัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวย

ตัวแทน สส. สว. 

และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2492 

(ถาวร) 

2 ป 8 เดือน 6 

วัน (23 

มีนาคม 2492-

29 

พฤศจิกายน 

2494 

2 สภา สภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 

วุฒิสภา สมาชิกมาจากการ

แตงตั้ง หามขาราชการดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 

รัฐประหารเงียบ 

นําโดยจอม

พลป. 

ฉบับท่ี 6 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2475 

(แกไขเพ่ิมเติม) 

6 ป 7 เดือน 

12 วัน (8 

มีนาคม 2495-

สภาเดียว สมาชิก 2 

ประเภท ครึ่งหนึ่งมากการ

เลือกตั้ง 

รัฐประหาร 
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คณะรัฐประหาร 

นําโดยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม 

พ.ศ. 2495 

(ถาวร) 

20 ตุลาคม 

2501 

อีกครึ่งหนึ่งมาจากการ

แตงตั้ง ไมหามขาราชการ

ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

นําโดยจอม

พลสฤษดิ์ ธนะ

รัชต 

ฉบับท่ี 7 

คณะรัฐประหาร 

นําโดยจอม

พลสฤษด์ิ            

ธนะรัชต  

ธรรมนูญการ

ปกครอง

ราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2502 

9 ป 4 เดือน 

23 วัน (28 

มกราคม 

2502-20 

มิถุนายน 

2511 

สภาเดียว สมาชิกมาจาก

การแตงตั้ง ใหอํานาจ

เบ็ดเสร็จแกนายกรัฐมนตรี 

(มาตรา 17) 

ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร 

ฉบับท่ี 8 

สภาราง

รัฐธรรมนูญ

ภายใตการกํากับ

ของคณะปฏิวัติ

นําโดยจอม

พลสฤษดิ์ 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2511 

3 ป 4 เดือน 

28 วัน (20 

มิถุนายน 

2511-17 

พฤศจิกายน 

2514) 

2 สภา สมาชิกสภาผูแทนฯ

มาจากการเลือกตั้ง สมาชิก

วุฒิสภามาจากการแตงตั้ง 

หามรัฐมนตรีเปน สส.หรือ 

สว. ในเวลาเดียวกัน ไมหาม

ขาราชการดํารงตําแหนง

ทางการเมือง 

จอมพลถนอม 

กิตติขจร ทํา

รัฐประหาร 

ฉบับท่ี 9 

คณะรัฐประหาร 

ธรรมนูญการ

ปกครอง

ราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2515 

 

1 ป 9 เดือน 

21 วัน (15 

ธันวาคม 

2515-7 

ตุลาคม 2517) 

สภาเดียว สมาชิกมาจาก

การแตงตั้ง ใหอํานาจ

เบ็ดเสร็จแกนายกรัฐมนตรี 

(มาตรา 17) 

เกิดเหตุการณ 

14 ตุลาคม 

2516 และการ

ปฏิรูปการเมือง 
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ฉบับท่ี 10 

คณะกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญท่ี

จัดตั้งข้ึนหลัง

เหตุการณ 14   

ตุลาคม 2516 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2517 

2 ป (7 ตุลาคม 

2517-6 

ตุลาคม 2519) 

2 สภา สมาชิกสภาผูแทนมา

จากการเลือกตั้ง สมาชิก

วุฒิสภามาจากการแตงตั้ง 

นายกรัฐมนตรีตองเปน สส. 

รัฐมนตรีเปนขาราชการ

ประจํามิได และตองสดง

บัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 

เกิดเหตุการณ 6 

ตุลาคม 2519 

และคณะปฏิรูป

การปกครอง

แผนดินทํา

รัฐประหาร 

ฉบับท่ี 11 

คณะปฏิรูปการ

ปกครองแผนดิน 

นําโดยพลเรือเอก 

สงัด ชลออยู 

รัฐธรรมนูญแหงร

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2519 

1 ป (22 

ตุลาคม 2519-

21 ตุลาคม 

2520) 

สภาเดียวสมาชิกมาจากการ

แตงตั้ง แบงการพัฒนา

ระบบการปกครองเปน 3 

ระยะ ๆละ 4 ป รวม 12 ป 

ใหอํานาจฝายบริหารแบบ

เบ็ดเสร็จ (มาตรา 21) 

รัฐประหารโดย

คณะปฏิรูปการ

ปกครองฯ

ภายใตชื่อใหม

วา”คณะ

ปฏิวัติ” 

ฉบับท่ี 12 

คณะปฏิวัติ นํา

โดยพลเรือเอก

สงัด ชลออยู 

ธรรมนูญการ

ปกครอง

ราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2520 

1 ป 1 เดือน 

13 วัน (9 

พฤศจิกายน 

2520-22 

ธันวาคม 

2521)  

สภาเดียว สมาชิกมาจาก

การแตงตั้ง และสภา

นโยบายของคณะปฏิวัติเปน

ฝายกําหนดนโยบายบริหาร

ประเทศ 

ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร 

ฉบับท่ี 13 

คณะกรรมการยก

รางรัฐธรรมนูญ 

ภายใตการกํากับ

ของสภานโยบาย

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2521 

12 ป 2 เดือน 

1 วัน (22 

ธันวาคม 

2521-23 

2 สภา สมาชิกสภาผูแทนฯ

มาจากการเลือกตั้ง สมาชิก

วุฒิสภามาจากการแตงตั้ง มี

มาตรการสงเสริมพรรค

การเมือง โดยบังคับ สส.ตอง

รัฐประการ โดย

คณะรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

แหงชาติ (รสช.) 
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แหงชาติ (คณะ

ปฏิวัติ) 

กุมภาพันธ 

2534) 

สังกัดพรรคการเมือง แตใน

ระยะ 4 ปแรกใหใชบท

เฉพาะกาลในเรื่องเก่ียวกับ

พรรคการเมืองและวิธีการ

เลือกตั้ง   

ฉบับท่ี 14 

คณะรักษาความ

สงบเรียบรอย

แหงชาติ 

ธรรมนูญการ

ปกครอง

ราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2534 

9 เดือน 8 วัน 

(1 มีนาคม-9 

ธันวาคม 

2534) 

สภาเดียว สมาชิกมาจาก

การแตงตั้ง 

ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร 

ฉบับท่ี 15 

คณะรักษาความ

สงบเรียบรอย

แหงชาติ 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2534 

5 ป 10 เดือน  

2 วัน (9 

ธันวาคม 

2534-11 

ตุลาคม 2540) 

2 สภา สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมาจากการเลือกตั้ง 

สมาชิกวุฒิสภามาจากการ

แตงตั้ง บทบัญญัติเดิมให

อํานาจวุฒิสภาเทาเทียมกับ

สภาผูแทนราษฎร ตอมามี

การแกไขใหเปน

ประชาธิปไตยมากข้ึน 

ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ

ฉบับปฏิรูป

การเมือง 

ฉบับท่ี 16 

สภาราง

รัฐธรรมนูญ 99 

คนท่ีมาจากการ

เลือกตั้งทางออม

จังหวัดละ 1 คน 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ..ศ. 2540 

8 ป 11 เดือน 

9 วัน (11 

ตุลาคม 2540-

19 กันยายน 

2549) 

2 สภา สมาชิกสภาผูแทนมา

จากการเลือกตั้ง 2 แบบ 

แบบบัญชีรายชื่อกับแบบ

แบงเขตสมาชิกวุฒิสภามาก

การเลือกตั้ง ออกแบบให

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจมาก 

รัฐประหารโดย

คณะปฏิรูปการ

ปกครองใน

ระบอบประชาธิ

ปไตบอันมีพระ

พระมหากษัตริย
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กับผูทรงคุณวุฒิ 

23 คน 

และมีองคกรอิสระทําหนาท่ี

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

ทรงเปนประมุข 

(คปค.) 

ฉบับท่ี 17 

คณะปฏิรูปการ

ปกครองฯ 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับ

ชัว่คราว) พ.ศ. 

2549  

10 เดือน 24 

วัน (1 ตุลาคม 

2549-24 

สิงหาคม 

2550) 

สภาเดียว สมาชิกมาจาก

การแตงตั้ง มีคณะมนตรี

ความม่ันคงแหงชาติ (คมช.)

ทําหนาท่ีกํากับการบริหาร

ประเทศ 

ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ

ฉบับถถาวร 

ฉบับท่ี 18 

สภาราง

รัฐธรรมนูญ

ภายใตการกํากับ

ของ คมช. และ

ผานการลง

ประชามติ 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 

6 ป 8 เดือน 

29 วัน (24 

สิงหาคม 

2550-22 

พฤษภาคม 

2557) 

2 สภา สมาชิกสภาผูแทนฯ

มาจากเลือกตั้ง 2 แบบ 

แบบสัดสวนกับแบบแบงเขต 

สมาชิกวุฒิสภามี 150 คน

มากจากเลือกตั้งจังหวัดละ 

1 คน ท่ีเหลือโดยการสรรหา 

ลดอํานาจของ

นายกรัฐมนตรีและให สส. มี

โอกาสยายพรรคไดงายข้ึน 

รัฐประหารนํา

โดยคณะรักษา

ความสงบ

แหงชาติ (คสช.) 

ฉบับท่ี 19 

คสช. 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พ.ศ. 

2557 

เริ่มใช 22 

กรกฎาคม 

2557 

สภาเดียว สมาชิกมาจาก

การแตงตั้ง นอกจากนี้ มี

สภาปฏิรูปแหงชาติทําหนาท่ี

ปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดทํา

รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

 

 

 

 



195 

ภาคผนวกที่ 2 

รัฐประหารและการกอกบฏหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ลําดับท่ี เหตุการณ ผูนํา วัน/เดือน/ป 

1 รัฐประหารเงียบ พระยามโนปกรณนิติธาดา 1 เมย 2476 

2 รัฐประหาร 2476 พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 20 มิย. 2476 

3 กบฏบวรเดช พล.อ.พระองคเจาบวรเดช 

กฤดากร 

10-25 ตค. 2476 

4 กบฏนายสิบ คณะทหารนายสิบ จับกุม 5 สค. 2478 

5 กบฏพระยาทรง พ.อ. พระยาทรงสรุเดช จับกุม 29 มค. 2481 

6 รัฐประหาร 2490 พล.ท.ผิน ชุณหะวณั 8 พย. 2490 

7 รัฐประหารเงียบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 6 เมย. 2491 

8 กบฏเสนาธิการ พล.ต. เนตร เขมะโยธิน จับกุม 1 ตค. 2491 

9 กบฏวังหลวง นายปรีดี พนมยงค 26 กพ. 2492 

10 กบฏแมนฮัตตัน พล.ร.ต.ทหาร ขําหิรัญ 29-30 มิย. 2494 

11 รัฐประหารเงียบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 29 พย. 2494 

12 รัฐประหาร 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  16 กย. 2500 

13 รัฐประหาร 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 20 ตค. 2501 

14 รัฐประหาร 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร 17 พย. 2514 
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15 รัฐประหาร 2519  พล.ร.อ.สงัด ชลออยู 6 ตค. 2519 

16 กบฏ 26 มีนา พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ 26 มีค. 2520 

17 รัฐประหาร 2520 พล.ร.อ.สงัด ชลออยู 20 ตค. 2520 

18 กบฏยังเตอรก พล.อ. สัณห จิตรปฏิมา 1-3 เมย. 2524 

19 กบฏ 9 กันยา พล.อ.เสริม ณ นคร 9 กย. 2528 

20 รัฐประหาร รสช. พล.อ.สุนทร คงสมพงษ 23 กพ. 2534 

21 รัฐประหาร คปค. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 19 กย. 2549 

22 รัฐประหาร คสช. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 22 พค. 2557 
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ภาคผนวกที่ 3 

เหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญของกลุมพลังและภาคประชาชน  

ตั้งแต พ.ศ. 2500-ปจจุบัน 

ปญหา กลุมพลังและเหตุการณ ผลท่ีเกิดตามมา 

1 การเลือกตั้งสกปรก การเลือกตั้ง 

สส. เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2500 

พรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. 

พิบูลสงครามไดเสียงขางมาก  

1 นักศึกษาและประชาชนในเขต

จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 

รวมตัวกันเดินขบวนประทวงผล

การเลือกตั้งดังกลาวเริ่มข้ึนในวันท่ี 

2 มีนาคม 2500 กลาวหาวาการ

จัดการเลือกตั้งของรัฐบาลมีการ

คดโกง ท้ังพลรม ไพไฟ บัตร

เลือกตั้งปลอม ฯลฯ 

2 จอมพล ป. ประกาศภาวะ

ฉุกเฉิน แตงตั้งจอมพลสฤษดใหใช

กําลังปราบปรามผูชุมนุมประทวง 

แตจอมพลสฤษดิ์ไมปฏิบัติตามท่ี

รัฐบาลตองการ 

3 การชุมนุมประทวงยังเกิดข้ึนมา

เปนระยะๆ 

1 ภาพลักษณของจอมพล ป. 

ตกต่ําลง 

2 จอมพลสฤษดิ์ ทํา

รัฐประหาร 16 กันยายน 

2500 

3 ประเทศไทยปกครองใน

ระบบเผด็จการ ตั้งแตสมัย

รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ตอเนื่อง

ไปถึงรัฐบาลจอมพลถนอม 

รวมเวลา 16 ป 

2 การเรียกรองรัฐธรรมนูญสมัยจอม

พลถนอม กิตติขจร  

1 นิสิต นักศึกษา อาจารย และ

นักการเมืองกลุมหนึ่ง ยื่นขอเสนอ

ตอรัฐบาลใหมีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยโดยมี

มีการเจรจาเปนท่ีตกลงกัน

ระหวางรัฐบาลกับผูนํา

นักศึกษา แตเกิดเหตุการณ

ปะทะกันระหวางเจาหนาท่ีกับ
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รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน

การปกครองประเทศ กลับถูก

เจาหนาท่ีจับกุม เม่ือ  6 ตุลาคม 

พ.ศ. 2516 

2 ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหง

ประเทศไทย (ศนช.) รวมตัวกันท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เรียกรองใหปลอยตัวผูถูกจับกุม 

3 ผูชุมนุมนับแสนไดเคลื่อนขบวน

ในบายวันท่ี 13 ตุลาคม 2516 ไป

ตามถนนราชดําเนิน 

นักศึกษาในชวงประกาศสลาย

การชุมนุม จนลุกลามเปน

จลาจลกลางกรุง 

2 จอมพลถนอมและเครือญาติ

หมดอํานาจลง 

3 มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ

แหงชาติชุดใหม และจัดทํา

รัฐธรรมนูญ 

3 ปญหาชาวนาชาวไร ท่ีทํากินและ

การถูกเอาลัดเอาเปรียบจากนายทุน

ทองถิ่น 

 

1 ชาวนาชาวไรจาก 23 จังหวัด

ประมาณ 5,000 คน เดินทางเขา

กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 รวมตัว

กันท่ีทองสนามหลวงเรียกรองให

รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ 

แกปญหาราคาขาวเปลือก คาเชา

นา และจัดสรรท่ีดินใหผูไรท่ีทํากิน 

2 รวมตัวกันจัดตั้งองคกรท่ี

เรียกวา “สหพันธชาวนาชาวไร

แหงประเทศไทย” 

3 การชุมนุมเรียกรองของชาวนา

ชาวไรดําเนินไปอยางตอเนื่องและ

1 กลุมนักศึกษาและกลุมอิสระ

ตางๆไดเขาชวยเหลือการตอสู

เรียกรองของสหพันธชาวนา

ชาวไรแหงประเทศไทย รวมท้ัง

ลงพ้ืนท่ีในจังหวัดท่ีมีปญหา 

2 การเรียกรองความเปนธรรม

ของชาวนาทําใหเกิดผูนําและ

แกนนําในแตละกลุมแตละภาค 

เชน นายใช วังตะกู นายอินถา 

ศรีบุญเรื่อง นายศรีทน ยอด

กันทา นายวิชัย พิกุลขาว 

3 มีการลอบสังหารผูนําชาวนา

รวม 17 คน และผูนําบางคน
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ไดเขามาใชพ้ืนท่ีใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนฐาน

การชุมนุม 

เขารวมกับฝายซายในเวลา

ตอมา 

4 การเรียกรองของกรรมกรและผูใช

แรงงานใหแกไขขอพิพาทระหวาง

ลูกจางและนายจางเกี่ยวกับกฎหมาย

แรงงานท่ีไมเปนธรรม 

1 คนงานโรงงานทอผาใน

กรุงเทพฯกวา 6,000 คน นัดหยุด

งาน และชุมนุมประทวงนายจาง 

ขอความเปนธรรมจากรัฐบาลให

แกไขกฎหมายแรงงานท่ีเอา

เปรียบ 

2 กลุมผูใชแรงงานไดรวมตัวกัน

เปนสหภาพแรงงาน เพ่ือกดดันให

รัฐบาลแกไขขอพิพาท 

1 รัฐบาลประกาศยกเลิกคําสั่ง

ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 

และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเรื่อง

แรงงานสัมพันธ  

2 รัฐบาลไดออกก

พระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ พ.ศ. 2518 ทําให

สหภาพแรงงานกลุมตางๆ

สามารถจัดตั้งสภาแรงงานได

ถูกตองตามกฎหมาย ทําใหมี

อํานาจตอรองกับภาครัฐและ

ผูประกอบการ 

5 การชุมนุมประทวงการกลับเขา

ประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร 

1 ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย 

ปราโมช จอมพลถนอมเดินทาง

กลับเขาประเทศ เม่ือวันท่ี 19 

กันยายน พ.ศ. 2519 โดยมา

อุปสมบทท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ทํา

ใหขบวนการนักศึกษารวมกับ

สหภาพแรงงาน 43 สหภาพ

ชุมนุมประทวงรัฐบาล เรียกรองให

1 นักศึกษาถูกสังหาร 43 คน 

บาดเจ็บจํานวนมาก และถูก

จับกุมกวา 3,000 คน 

2 พล.ร.อ. สงัด ชลออยู ทํา

รัฐประหารลมรัฐบาล ม.ร.ว. 

เสนีย ปราโมช และประกาศ

กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร 

รวมท้ังหามประชาชนใน
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นําพระถนอเมออกนอกประเทศ

ภายใน 5 วัน 

2 นักศึกษาไดรวมตัวชุมนุม

ประทวงอยูภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแต

วันท่ื 4 ตุลาคม 2519 

3 กลุมอนุรักษนิยม ลูกเสือ

ชาวบาน กลุมนวพล กลุมกระทิง

แดง และกองกําลังตํารวจตระเวน

ชายแดนคายนเรศวร ชุมนมุปด

ลอมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กราดยิงและบุกเขาปราบปรามผู

ชุมนุมในมหาวิทยาลยั  

กรุงเทพฯออกนอกบานตั้งแต

เวลา 24.00-05.00 น. 

3 นักศึกษาและนักการเมือง

จํานวนมากหลบหนีเขาปาและ

เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสต

แหงประเทศไทย  

6 การตอตานการสืบทอดอํานาจของ 

รสช. 

1 เม่ือพล.อ.สุจินดา คราประยูร 

ผูนํา รสช. ไดรับการสนับสนุนจาก 

5 พรรคการเมืองใหดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี และการแตงตั้ง

บุคคลท่ี รสช. กลาวหาวามีการ

กระทําทุจริตเขาเปนรัฐมนตรีรวม

คณะรัฐบาล 

2 กลุมผูตอตานประกอบดวย

พรรคการเมืองฝายคาน (พรรค

พลังธรรมและพรรคความหวัง

ใหม) คณะกรรมการรณรงคเพ่ือ

1 เกิดความสูญเสียชีวิตเลือด

เนื้อของคนในชาติเปนจํานวน

มาก รวมท้ังสถานท่ีราชการ

สําคัญถูกทําลาย เชน สถานี

ตํารวจนางเลิ้ง กรม

ประชาสัมพันธ สํานักงาน

สลากกินแบง 

2 พล.อ. สุจินดา ประกาศ

ลาออกจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2535 
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ประชาธิปไตย และสหพันธนิสิต

นักศึกษาแหงประเทศไทย รวมท้ัง

นักธุรกิจ ขาราชการใหการ

สนับสนนุการชุมนุมครั้งนี้ 

3 ทหารเขาสลายการชุมนุมในคืน

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2535 เกิด

การปะทะกันระหวางผูชุมนุมกับ

เจาหนาท่ีบานเมือง รัฐบาลจึง

ประกาศภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯในวันท่ี 18 พฤษภาคม 

2535  

4 การปะทะกัน การวางเพลิง

สถานท่ีราชการเกิดข้ึนหลายจุดใน

กรุงเทพฯ ตอเนื่องกันจนถึงวันท่ี 

20 พฤษภาคม 2535  

5 เม่ือพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวโปราดเกลาฯ ใหคูกรณี

ไดแก พล.อ.สุจินดา กับพล.ต. 

จําลอง ศรีเมือง เขาเฝารับกระแส

พระราชดํารัส เหตุการณจึงยุติลง 

3 มีการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองไทยโดยชนชั้นกลางเขา

มามีบทบาทในการรวมชุมนุม

ทางการเมือง และผลักดันใหมี

การแกไขรัฐธรรมนูญใหเปน

ประชาธิปไตยมากข้ึน 

 

7 การชุมนุมของสมัชชาคนจนท่ี

ประสบปญหาเดือดรอนจาก

ผลกระทบเนื่องจากโครงการพัฒนา

ของรัฐ 

1. เครื่อขายประกอบดวย

เครื่อขายปญหาเข่ือน เครื่อขาย

เกษตรกรภาคเหนือ เครื่อขาย

ปญหาสลัม เครื่อขายผูปวยจาก

รัฐบาลไดเปดโตะเจรจากับ

ตัวแทนสมัชชาคนจน และมี

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 22 

เมษายน 2539 รับวาจะ
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การทํางานและสิ่งแวดลอม กลุมผู

คัดคานโรงไฟฟาพลังขยะ/ลิกไนต 

อ. หางดง จ. เชียงใหม กลุม

ปญหาปาไมและท่ีดินในเขตอีสาน 

รวมเปนสมัชชาคนจน (จัดตั้งเม่ือ 

10 ธันวาคม 2528) 

2. ชุมนุมกดดันรัฐบาลนาย

บรรหาร ใหแกปญหาระหวางวันท่ี 

26 มีนาคม-23 เมษายน 2539 

แกปญหา แตไมทันดําเนินการ 

รัฐบาลนายบรรหารก็พนจาก

อํานาจ 

8 การชุมนุมของสมัชชาคนจนท่ี

ประสบปญหาเดือดรอนจาก

ผลกระทบเนื่องจากโครงการพัฒนา

ของรัฐ 

 

 

1. กลุมสมัชชาคนจนเขามาชุมนุม

บริเวณรอบทําเนียบรัฐบาล ตั้งแต

วันท่ี 25 มกราคม-2 พฤษภาคม 

2540 

2. มีรวมชุมนุมประมาณ 20000 

คน จัดตั้งเปนหมูบาน 2 หมูบาน 

เปดรานคา ประกอบพิธีกรรม

สรางสัญญาลักษณของกลุม 

เรียกรองและกดดันใหรัฐบาลพล

เอกชวลิต แกปญหา 

มีการเจรจรอยางเปนทางการ 

38 ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี 9 

มติ และตั้งคณะกรรมการข้ึน

แกไขปญหาจํานวน 12 คณะ 

รวมท้ังอนุมัติงบประมาณแกก 

ลุมตางๆเปนคาชดเชยความ

เสียหาย 

9  การชุมนุมประทวงของนักธุรกิจ

และผูประกอบการ (มอบสีลม) 

1 รัฐบาลพล.อ. ชวลิต ยงใจยทุธ 

ประกาศใชระบบแลกเปลี่บยน

การเงินแบบเสรีใหคาเงินบาท

ลอยตัวในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 

2540 สงผลกระทบโดยฉับพลัน

1 รัฐบาลถูกโจมตีอยางหนักใน

เรื่องการดําเนินนโยบาย

เศรษฐกิจ   

2 พล.อ. ชวลิต ประกาศ

ลาออกจากตําแหนง
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ตอธุรกิจการลงทุนและสถาบัน

การเงิน ทําใหบริษัทเอกชน

จํานวนมากเกิดหนี้สินและ

ลมละลาย พนักงานจํานวนมาก

ถูกเลิกจาง 

2 นักธุรกิจรวมตัวกันชุมนุมขับไล

รัฐบาลบนถนนสีลม  

 

นายกรัฐมนตรี ในวันท่ี  6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 

10 การชุมนุมของสมัชชาคนจนท่ี

ประสบปญหาเดือดรอนจาก

ผลกระทบเนื่องจากโครงการพัฒนา

ของรัฐ  

 

 

 

 

1.  กลุมสมัชชาคนจนเขามา

ชุมนุมบริเวณรอบทําเนียบรัฐบาล

นาน 9 เดือนเศษ (ตั้งแตเดือน

กรกฎาคม 2543-12 เมษายน 

2544) 

2. กลุมสมัชชาเรียกรองใหรัฐบาล

นายชวนปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีไดตกลงไวในสมัย

รัฐบาลพลเอกชวลิต รวมท้ังการ

จายเงินคาชดเชยในกรณีตางๆ  

1. นายชวนยกเลิกมติ

คณะรัฐมนตรีสมัยพลเอก

ชวลิต โดยอางวาผิดหลักการ

และผิดกฎหมาย ใหกลับไปใช

กลไกของระบบราชการในการ

แกปญหา  

2. สมัชชาคนจนจึงชุมนุมกัน

อยางยืดเยื้อ จนกระท่ังถึงสมัย

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  

3. รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 

รับปากจะนําปญหาขอ

รองเรียนท้ัง 205 กรณีไป

ดําเนินการแกไข สมัชชาคนจน

จึงยุติการชุมนุม 
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11 การตอตานรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ 

ชินวัตร ผูกขาดอํานาจ 

1 นายสนธิ ลิ้มทองกุล และกลุม

พันธมิตรประชาธิปไตยเคลื่อนไหว

ตอตานรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 

ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

2549 ณ ลานพระบรมรูปทรงมา 

จุดประสงคเพ่ือกดดันให พ.ต.ท. 

ทักษิณ ลาออกจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรี และปฏิรูป

การเมือง 

2 ผูเรียกรองกลาวหาวา พ.ต.ท. 

ทักษิณ ซุกหุน และไมเสียภาษี

กรณีขายหุนไทยคมใหเทมาเส็ก 

และมีพฤ๖กรรมเปนเผด็จการ

รัฐสภา  

1 พ.ต.ท. ทักษิณ ประกาศยบุ

สภา เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

2549 และกําหนดใหมีการ

เลือกตั้งใหมในวันท่ี 2 เมษายน 

2549  

2 การเลือกตั้งครั้งใหมนี้ถูก

ตอตานจากพรรคฝายคาน ไม

สงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง 

จึงทําใหการเลือกตั้งได สส. ไม

ครบทุกเขต และถูกศาล

รัฐธรรมนูญตัดสินวาเปนโมฆะ 

3 คณะทหารท่ีเรียกตัวเองวา 

“คณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข” (คปค.) ทํา

รัฐประหารเม่ือวันท่ี 119 

กันยายน พ.ศ. 2549 ทําให

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ สิ้นสุด

ลง รวมท้ังรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ถูกยกเลิก 
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12 การตอตานรัฐบาลนอมีนีของอดีต

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน

วัตร 

1 พรรคพลังประชาชนชนะการ

เลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 23 

ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายสมัคร 

สุนทรเวช หัวหนาพรรคไดรับการ

แตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี  

กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตย และกลุมแนวรวม

เคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลตั้งแต 

25 พฤษภาคม 2551 ดวยการ

ชุมนุมปดถนน ยึดทําเนียบรัฐบาล 

ปดสนามบิน และใชยุทธศาสตร

ดาวกระจายปดลอมหนวย

ราชการตางๆ  

2 แมนายสมัครจะพนจาก

ตําแหนง และมีการตั้งนายสมชาย 

วงศสวัสดิ์ เขาดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีสืบตอมา ผูชุมนุม

เห็นวาเปนตัวแทนของ พ.ต.ท. 

ทักษิณ เชนเดียวกันกับนายสมัคร 

จึงชุมนุมกดดันตอไปโดยไมเลิกลา  

1 นายสมัคร ถูกศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการ

กระทําท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ 

ตองพนจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรี 

2 เม่ือนายสมชาย วงศสวัสดิ์ 

ดํารงตําแหนงสืบตอจากนาย

สมัคร ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญ มี

คําวินิจฉัยใหยุบพรรคพลัง

ประชาชน เม่ือวันท่ี 2 

ธันวาคม พ.ศ. 2551  

13 การชุมนุมคัดคานรัฐบาลนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

1 คนเสื้อแดงท่ีนิยม พ.ต.ท. 

ทักษิณ ไดกอตั้งเปนแนวรวม

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ

แหงชาติ (นปช.) เคลื่อนกําลังเขา

กรุงเทพฯ ตอตานรัฐบาลนาย

1 การประชุมสุดยอดอาเซียน

บวก 6 ถูกยกเลิก 

2 รัฐบาลใหทหารเขาสลายการ

ชุมนุมในวันท่ี 13 เมษายน 
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อภิสิทธิ์ เริ่มตั้งแตวันท่ี 29 

ธันวาคม 2551 ปดลอมรัฐสภา 

กดดันใหยุบสภาและเลือกตั้งใหม 

2 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ไม

สนองตอบ ดังนั้น ในเดือนมีนาคม 

2552 กลุมนปช. ไดเคลื่อนไหว

เขามาชุมนุมครั้งใหญในกรุงเทพฯ

ตอเนื่องถึงเดือนเมษายน รวมท้ัง

ไปขัดขวางการประชุมสุดยอดผูนํา

อาเซียนบวก 6 หลังจากนั้นไดเขา

มาชุมนุมในกรุงเทพฯ (ยานดิน

แดง) ในชวงกอนวันสงกรานต 

2552 มีผูบาดเจ็บ 135 ราย 

เสียชีวิต 2 ราย และแกนนํา 

นปช. ถูกควบคุม 

14 การชุมนุมตอตานรัฐบาลนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

1 กลุม นปช. ไดกลับเขามาชุมนุม

ในกรุงเทพฯอีก เริ่มตั้งแตวันท่ี 12 

มีนาคม พ.ศ. 2553 และชุมนุม

ตอเนื่องเพ่ือกดดันใหนายอภิสิทธิ์ 

ยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้ง

ใหม  

2 การชุมนุมประทวงครัง้นี้นับวามี

ผูรวมชุมนุมจํานวนมากนับแสน 

และมีการปกหลักบนถนนราช

ดําเนินกลางบริเวณอนุสาวรีย

ประชาธิปไตย และท่ีราชประสงค

1 รัฐบาลจัดตั้งศูนยอํานวยการ

เฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหาโดย

รวมกับกองทัพบก 

2 มีการใชกําลังทหารเขาสลาย

การชุมนุม ทําใหเกิดการปะทะ

กัน และมีผูเสียชีวิตกวา 90 

คน และบาดเจ็บนับพันคน  

3 ในชวงเวลาดังกลาวมีการ

เผชิญหนาระหวางคนเสื้อแดง

กับเจาหนาท่ีฝายรัฐบาล โดยมี

การใชอาวุธลอบทําราย และ
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ไปถึงถนนสีลม หวังกดดันให

รัฐบาลยอมจํานน  

3 การชุมนุมครั้งนี้ยืดเยื้อมาก 

และปดก้ันการจราจรสายหลัก

ของกรุงเทพฯ  

การปะทะกันบอยครั้งในหลาย

พ้ืนท่ี  

15 การชุมนุมประทวงรัฐบาล น.ส. 

ย่ิงลักษณ ชินวัตร  ของ กปปส. 

1. กลุม กปปส. รวมกับเครือขาย

นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ  

(คปท) กองทัพธรรม กลุมคัดคาน 

พรบ. นริโทษกรรม  

2. เรียกรองใหรัฐบาล น.ส. ยิง่

ลักษณ ลาออกจากตําแหนง 

เพราะหมดความชอบธรรมใน

กรณีเสนอราง พรบ. นิรโทษกรรม 

และแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 

เพ่ิมอํานาจใหฝายบริหาร 

3. ผูชุมนุมเรียกรองใหแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรีคนกลาง ตาม

มาตรา 7 แหงรัฐธรรมนูญ 

1. รัฐบาลประกาศยุบสภา เม่ือ

วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 ใหมี

การเลือกตั้งในวันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2557 แตการ

เลือกตั้งครั้งนี้พรรค

ประชาธิปตยไมสงสมาชิกลง

สมัครรับเลือกตั้ง และผูชุมนุม

ขัดขวางการเลือกตั้ง 

2. ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให

การเลือกตั้งขางตนเปนโมฆะ 

3. กรณีรัฐบาลโยกยาย

ขาราชการประจํา (คดีนาย

ถวิล เปลี่ยนสี) ศาลปกครอง

สูงสุดตัดสินวา น.สง ยิ่ง

ลักษณ.และรัฐมนตรีท่ี

เก่ียวของกระทําความผิด ตอง

พนจากตําแหนง ทําใหเกิด

สูญญากาศทางการเมือง 



208 

4. เกิดการเผชิญหนาระหวางผู

ชุมนุม กปปส. กับกลุม นปช 

ซ่ึงสนับสนุนรัฐบาล เปน

เง่ือนไขนําไปสูการยึดอํานาจ 
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ภาคผนวกที่ 4 

รายช่ือผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตั้งแต พ.ศ. 2475-ปจจุบัน 

ลําดับ ช่ือนายกรัฐมนตรี ชวงเวลา ระยะเวลา 

1 พระยามโนปกรณนิติธาดา 

(กอน หุตะสิงห) 

28 มิย. 2475-20 มิย. 2476 11 เดือน 22 วัน 

2 พระยาพหลพลพยุหเสนา 

(พจน พหลโยธิน) 

21 มิย. 2476-16 ธค. 2481 5 ป 5 เดือน 25 วัน 

3 พ.อ. หลวงพิบูลสงคราม 

(แปลก ขีตตะสังคะ หรือ จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม) 

16 ธค. 2481-1 สค. 2487  5 ป 7 เดือน 16 วัน 

4 นายควง อภยัวงศ 1 สค. 2487-31 สค. 2488 1 ป 1 เดือน  

5 นายทวี บุณยเกตุ 31 สค.-17 กย. 2488  18 วัน 

6 ม.ร.ว เสนีย ปราโมช 17 กย 2488-1 มค 2489 4 เดือน 13 วัน 

7 นายควง อภัยวงศ  31 มค.-24 มีค. 2489 1 เดือน 25 วัน 

8 นายปรีดี พนมยงค 24 มีค.-21 สค. 2489 4 เดือน 28 วัน 

9 พล.ร.ต. ถวัลย ธํารงนาวาสวสัดิ ์ 23 สค. 2489-8 พย. 2490 1 ป 3 เดือน 16 วัน  

10 นายควง อภยัวงศ 10 พย. 2490-8 เมย. 2491 5 เดือน 20 วัน 

11 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 8 เมย. 2491-16 กย. 2500 9 ป 5 เดือน 8 วัน 
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12 นายพจน สารสนิ 21 กย.-26 ธค. 2500 4 เอน 5 วัน 

13 พล.ท. ถนอม กิตติขจร 1 มค.-20 ตค. 2501 10 เดือน 20 วัน 

14 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 9 กพ. 2502-8 ธค. 2506 4 ป 10 เดือน  

15  จองพลถนอม กิตติขจร 9 ธค. 2506-14 ตค. 2516 9 ป 10เดือน 5 วัน 

16 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตค. 2516-14 กพ. 2518 1 ป 4 เดือน  

17  ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช 15 กพ.-13 มีค. 2518 26 วัน 

18 ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ปราโมช 14 มีค. 2518-20 เมย. 2519  1 ป 1 เดือน 6 วัน 

19 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช 20 เมย.-6 ตค. 2519 5 เดือน 16 วัน 

20 นายธานินทร กรัยวิเชียร 8 ตค. 2519-20 ตค. 2520 1 ป 12 วัน 

21 พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน  11 พย. 2520-3 มีค. 2523 2 ป 3 เดือน 22 วัน 

22 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท 3 มีค. 2523-3 สค. 2531 8 ป 6 เดือน 6 วัน 

23 พล.ต. ชาติชาย ชุณหะวัณ (ตอมา

ไดรับการเลื่อนยศเปน พลเอก 

4 สค. 2531-23 กพ. 2534 2 ป 6 เดือน 2 วัน 

24 นายอานันท ปนยารชุน 2 มีค. 2534-22 มีค. 2535 1 ป 20 วัน 

25 พล.อ. สุจินดา คราประยูร 7 เมย.-24 พค. 2535 1 เดือน 17 วัน 

26 นายอานันท ปนยารชุน 10 มิย.-23 กย. 2535 4 เดือน 13 วัน 

27 นายชวน หลีกภัย 23 กย. 2535-19 พค. 2538 2 ป 7 เดือน 22 วัน 

28  นายบรรหาร ศืลปอาชา 13 กค. 2538-28 กย. 2539 1 ป 2 เดือน 15 วัน  
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29 พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ 25 พย. 2539-6 พย. 2540 11 เดือน 19 วัน 

30 นายชวน หลีกภัย 9 พย. 2540-9 กพ. 2544 3 ป  3 เดือน 

31 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 9 กพ. 2544-19 กย. 2549 5 ป 7 ดือน 8 วัน 

32 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท  1 ตค. 2549-29 มค. 2551 1 ป 3 เดือน 29 วัน   

33 นายสมัคร สนุทรเวช 27 มค.-9 กย. 2551 7 เดือน 11 วัน 

34 นายสมชาย วงศสวัสดิ์ 18 กย.-2 ธค. 2551 2 เดือน 20 วัน 

35 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 17 ธค. 2551-5 สค. 2554 2 ป 8 เดือน 19 วัน 

36 น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร 5 สค. 2554-1 พค. 2557 2 ป 8 เดือน 25 วัน 

37 พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 24 สค. 2557-  

หมายเหตุ  นายกรัฐมนตรีแตละสมัยอาจมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง เนื่องจากมีปญหาภายในคณะรัฐบาล

ซ่ึงประกอบไปดวยบุคคลจากหลายกลุมหรือหลายพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายหรือผลประโยชนไมตรงกัน 
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