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จากการพิจารณาสภาพปัญหาของการเมืองไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา  
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น่าเสียดายว่า ประเด็นที่เป็นปัญหาเหล่านี้กลับไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญ

เร่งด่วน จึงเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด รายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ เป็นความ

พยายามในการศึกษาทำความเข้าใจสภาพของปัญหา โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ

วิวัฒนาการความเป็นมาของระบบเหล่านี้ในต่างประเทศ กล่าวคือ ประเทศสหราช-

อาณาจักร และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูป

ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของไทย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบนำมาสู่ข้อสรุปได้ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งของไทยมาจาก

แวดวงที่จำกัดทำให้ประชาชนขาดตัวเลือก ในส่วนระบบการเลือกตั้งของไทยก็ยังไม่

สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้ ในขณะที่ระบบพรรคการเมืองก็ยังคงไม่

สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ผู้วิจัยจึงจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ

ต่างๆ กล่าวคือ ควรขยายแวดวงของผู้สมัครรับเลือกตั้งออกไป เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี

เข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับประชาชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันควรนำหลักประชาธิปไตย

ภายในพรรคการเมืองมาใช้กับการกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยการ

กำหนดดังกล่าวควรผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคในขณะที่จะต้องมีการ

พัฒนาพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะต้อง

เปิดช่องให้สมาชิกพรรคเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดความเป็นไปภายใน

พรรคการเมืองได้อย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดให้สมาชิกพรรคมีหน้าที่ต้อง  

จ่ายเงินค่าบำรุงพรรค ซึ่งจะทำให้สมาชิกพรรคมีสถานภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีปากมีเสียง

มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ควรลดการครอบงำของคณะกรรมการบริหารพรรคลง   
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สิทธิลงคะแนนเสียงเกิน หนึ่งในห้า ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

ในส่วนของระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ควรนำแนวความคิด

ของเยอรมนีมาปรับใช้ โดยให้คะแนนที่เลือกบัญชีรายชื่อเป็นตัวกำหนดว่าพรรคใดควร
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วุฒิสภานั้นควรใช้ระบบการเลือกตั้ง ที่เปิดโอกาสให้ชาวหมู่บ้านเลือกคนดีที่สุดของ

หมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้เนื่องจากมีความคุ้นเคยกันทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้  

ผู้นั้นเป็นตัวแทนเลือกคนดีจากทั้งจังหวัด เป็นสมาชิกวุฒิสภาในนามของจังหวัดต่อไป 

ถือเป็นการนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่หมู่บ้านนั่นเอง 
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ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.? 
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จากการพิจารณาสภาพปัญหาของการเมืองไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาอย่าง

ถี่ถ้วนจะพบว่าปัญหาการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ มีสาเหตุ

ส่วนใหญ่มาจากระบบพรรคการเมือง1 และการเลือกตั้งทั้งสิ้น แต่เป็นที่น่า

เสียดายว่า ประเด็นที่เป็นปัญหาเหล่านี้กลับไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญ  

เร่งด่วน จึงเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด  

หากจะเทียบเคียงให้เห็นปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม คงจะเทียบได้กับการเป็นแผล

ที่ร่างกายที่เริ่มจากสภาพของแผลเล็กๆ แต่ไม่ได้รับการดูแลจนขยายตัวเป็นบาดทะยัก

แล้ว หากยังคงละเลยต่อไปอาจถึงขั้นต้องสูญเสียชีวิต การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองของไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป ที่จะไม่ให้ความสนใจกับปัญหา  

ที่เกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

ฉะนั้น ในการปฏิรูปประเทศซึ่งจะมีขึ้นต่อไป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องศึกษา  

ข้อบกพร่องของระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง และหาทางปรับปรุงแก้ไข  

ข้อบกพร่องเหล่านั้น รายงานผลการวิจัยชิ้นนี้เป็นความพยายามในการศึกษาทำความ

เข้าใจสภาพของปัญหา โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการความเป็นมาใน  

ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งนี้ 

 1 โปรดดูการอภิปรายของ ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำน่าจรัฐ” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่   

6 สิงหาคม 2553  
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1ระบบการเลือกตั้งของประเทศสหราชอาณาจักร

1.1 วิวัฒนาการจากสมัยกลางจนถึงศตวรรษที่17 

ที่มาของรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขของอังกฤษ รวมทั้งกฎเกณฑ์การปกครองทั้งหลายนั้น อาจกล่าวได้ว่า สามารถ

สืบสาวลงไปได้ถึงยุคกลาง (Middle Ages) กล่าวคือสามารถอ้างอิงถึง Magnum 

Concilium และ Curia Regis ตลอดจนระบบศักดินา ซึ่งเป็นที่มาของระบบการตัดสิน

ใจที่พระมหากษัตริย์ทรงดำเนินการโดยการปรึกษาหารือกับเจ้าศักดินาในสมัยนั้น (King 

in Parliament) จนกระทั่งมาถึงสมัยของ Magna Charta ซึ่งพระเจ้าจอห์น ทรงลง

พระปรมาภิไธย ในปี ค.ศ. 1215 จึงได้มีการวางระบบผู้แทน ที่ว่า การเก็บภาษีประเภท

ใหม่ๆ จะทำได้ก็แต่โดยความยินยอมของผู้แทนของประชาชน (in council) เท่านั้น 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 มีการเรียกประชุมตัวแทนของเขตการปกครอง เพื่อ

ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบการเก็บภาษีเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และในช่วงกลางของ

ศตวรรษดังกล่าวนี้เองที่มีการเรียกชื่อสภานี้ว่า Parliament หรือรัฐสภา โดยที่สมาชิก

รัฐสภามิใช่มีฐานะเป็นบุคคลในอาณัติของกษัตริย์อีกต่อไป หากแต่เป็นผู้แทนของเขต

การปกครองที่ได้รับมอบหมายจากเขตปกครองของตนมาทำหน้าที่ตัดสินใจแทน 

ในปี ค.ศ. 1265 Simon de Montfort ได้เรียกประชุมภายใต้พระปรมาภิไธย

ของพระมหากษัตริย์ โดยเรียกให้ผู้แทนของเมือง (citizens of the cities or 

burgesses of the boroughs) ซึ่งเป็นสามัญชน มาประชุมร่วมกับเหล่าอัศวิน 

(knights of the shires) และขุนนางชั้นสูงทั้งฝ่ายโบสถ์และฝ่ายคฤหัสถ์ เป็นสภาแห่ง

ฐานันดรทั้งหลาย  

ราวป ีค.ศ. 1341 จงึไดม้กีารแยกการประชมุกนั ระหวา่งขนุนาง (Lords) สามญัชน 

(Commons) แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการแยกสภาล่างและสภาสูงอย่างเป็นเอกเทศ 





ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

�

 2 โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, โครงการตำราฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ 2553, หน้า 50  

แต่ทั้งสองสภาก็ผนึกกำลังกันทำหน้าที่เป็นรัฐสภา (Parliament) อย่างมีเอกภาพ   

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยทำหน้าที่ในการควบคุมงานนิติบัญญัติ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในปี ค.ศ. 1641 มีการตรากฎหมายในรัชสมัยของ

พระเจ้า Charles ที่ 1 กำหนดให้มีการเลือกและประชุมสภาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง

สามปี  

อาจกล่าวได้ว่า ประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จในการนำเอาหลักการว่าด้วย

อำนาจอธิปไตยของปวงชนมาใช้ก่อนการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสกว่า 100 ปี แต่พระเจ้า 

Charles ที่ 2 ซึ่งมีพระปรีชาญาณกว้างไกลยังต้องทรงยินยอมตามข้อเรียกร้องของสภา 

ในขณะที่ ผู้ที่พยายามฝืนกระแสดังกล่าวเช่นพระเจ้า Charles ที่ 1 ต้องพบกับจุดจบ

ด้วยการถูกสำเร็จโทษในปี ค.ศ.1649 และพระเจ้า James ที่ 2 ต้องทรงลี้ภัยไป  

ต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 1688 และจากเหตุการณ์ที่พระเจ้า James ที่ 2 ทรงลี้ภัยไป  

ต่างประเทศนี้เองที่นำมาสู่เหตุการณ์ซึ่งเป็นที่เรียกขานกันว่า “การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์” 

(theGloriousRevolution) ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่ไม่มีการนองเลือดแต่อย่างใด อัน

เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่นำมาสู่ความเป็นองค์กรสูงสุดของรัฐสภา (the supremacy of 

Parliament) และมีเอกสารสำคัญคือ  the Bill of Rights ปี ค.ศ. 16892 ในฐานะที่

เป็นสัญญาระหว่าง รัฐสภากับสถาบันกษัตริย์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ เป็นการผูกมัดกษัตริย์

พระองค์ใหม่ให้ต้องทรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (constitutional Monarchy)  

1.2 สภาขุนนาง

ภายใต้การปกครองโดยกฎหมายแบบของอังกฤษนั้น ผู้ออกกฎหมายหรือฝ่าย

นิติบัญญัติไม่อยู่ภายใต้กฎหมายใดๆ ดังที่มีคำกล่าวว่า สิ่งที่รัฐสภาอังกฤษทำไม่ได้ก็มีแต่

เพียงการเปลี่ยนผู้หญิงให้เป็นผู้ชายและผู้ชายให้เป็นผู้หญิงเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติ

ของอังกฤษจึงมีอำนาจอันไม่จำกัดในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย 

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสภาขุนนาง (House of Lords) กับสภาสามัญ 

(House of Commons) ซึ่งมีลักษณะเป็นสภาคู่ โดยสภาสามัญทำหน้าที่เป็นสภาล่าง

เป็นตัวแทนของราษฎร ส่วนสภาขุนนางจะเป็นตัวแทนของฐานันดร ทั้งนี้เพราะ 

ฐานันดรเป็นโครงสร้างสำคัญของระบอบการปกครองในสมัยกลาง   
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 3 โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา น. 250 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น,   

ภาค 1 / 2545, โครงการตำราฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2545, หน้า 42 

สำหรับองค์สมาชิกของสภาขุนนางของอังกฤษ นั้น สภาขุนนางของอังกฤษมี

สมาชิกหลายประเภทด้วยกัน 

ประเภทแรก เป็นสมาชิกที่มีฐานะเป็นขุนนางอังกฤษและขุนนางสก๊อต ซึ่งเป็น

ตำแหน่งที่ตกทอดไปยังทายาทได้ ประมาณ 850 คน  

ประเภทที่สอง เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตลอดชีพประมาณ 

190 คน  

ประเภทที่สาม เป็นขุนนางที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูงอีก 9 คน ซึ่งเป็นการ

ดำรงตำแหน่งตลอดชีพเช่นกัน  

ประเภทที่สี่ เป็นสมาชิกที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นพระระดับสูง คือ อาร์ช บิชอพ 

2 คนและบิชอพ อีก 24 คน 

ในแง่ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสภาขุนนางและสภาสามัญนั้น ก่อนปี 

ค.ศ. 1911 สภาสูงสามารถขัดขวางร่างกฎหมายที่ผ่านสภาสามัญมาแล้วได้ โดยการ

ปฏิเสธที่จะยินยอมให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้น นับได้ว่าเป็นสิทธิวีโต้ของสภาขุนนาง 

ซึ่งสะท้อนความเป็นระบบสภาคู่ตามความหมายที่เคร่งครัด3 แต่ภายหลังจากการ

ประกาศใช้ The Parliament Act ในปี ค.ศ.1911 แล้ว สภาขุนนางไม่มีสิทธิวีโต้ร่าง

กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินอีกต่อไป และสำหรับร่างกฎหมายอื่นๆ การใช้สิทธิวีโต้ของ

สภาขุนนาง จะมีผลเป็นการถ่วงเวลา ทำให้การประกาศใช้เป็นกฎหมายของร่างฯ นั้นๆ 

ล่าช้าออกไปเท่านั้น 

1.3 วิวัฒนาการของสภาสามัญในช่วงศตวรรษที่18-19

วิวัฒนาการของการปกครองของอังกฤษ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 นั้นมีการ

แบ่งกลุ่มทางการเมืองระหว่างกันขึ้นในสภาเป็นกลุ่ม Tories และ Whigs มีการก่อตั้ง

ระบบการบริหารเป็นคณะรัฐมนตรี (Cabinet Council) โดยอาจกล่าวได้ว่าพวก 

Whigs ซึ่งเป็นพวกอนุรักษ์นิยม เป็นฝ่ายผูกขาดทางการเมืองทั้งในสภาและคณะ

รัฐมนตรี จนถึงรัชสมัยของพระเจ้า George ที่ 3 คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ 

Robert Walpole สามารถบริหารประเทศได้อย่างเป็นอิสระจากกษัตริย์ แต่อย่างไร

ก็ตาม ในช่วงดังกล่าวปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อเสียงและการติดสินบน จนนำไป
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สู่การโค่นรัฐบาลของ Robert Walpole ในปี ค.ศ. 1741 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง

พลังทางการเมืองของเสียงข้างมากในสภา จนกระทั่งพัฒนามาเป็นความรับผิดชอบของ

ฝ่ายบริหารต่อสภาในช่วงหลังปี ค.ศ.1832 

พัฒนาการดังกล่าวเป็นผลพวงของจารีตประเพณีตามรัฐธรรมนูญ 2 ประการ 

กล่าวคือ ประการแรก กษัตริย์ปฏิเสธที่จะยุบสภา หากมีช่วงระยะเวลาอีกยาวนานก่อน

ครบวาระ และประการที่สอง สภาล่างจะไม่อภิปรายรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายตน  

แต่อย่างไรก็ตาม หลักการทั้งสองนี้ ได้นำไปสู่ระบบการปกครองโดยอิทธิพล          

(government by influence) ซึ่งทำให้มีการพัฒนาระบบอุปถัมภ ์มาเป็นเครื่องมือ   

ที่มีลักษณะเป็นการจัดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งเสียงข้างมาก

ในสภา ระบบอุปถัมภ์ดังกล่าว ครอบคลุมถึงการแต่งตั้งข้าราชการ การให้เครื่องราช

อิสริยาภรณ์  และการทำสัญญากับหน่วยราชการ  การซื้อสิทธิขายเสียงในระดับ 

County และ Borough จากการพึ่งพาและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลดังกล่าว ส่งผล

ให้สภาล่างไม่อาจทำหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่ จนกระทั่งมีการ

ปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1832 ซึ่งจะขอนำเสนอในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

1.4 การปฏิรูปการเลือกตั้ง

ภายหลังศึกสงครามกับจักรพรรดินโปเลียนของฝรั่งเศส ปรากฏว่ามีเสียงเรียก

ร้องทั้งนอกและในสภาให้มีการขยายการให้สิทธิแก่ประชาชนในการเลือกตั้งไปสู่

ประชาชนในระดับล่าง เพิ่มมากขึ้น แม้จะมีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายหลาย

ครั้ง แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นได้ การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1830 

ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเป็นแรงกระตุ้นสำคัญ เพราะมีการเกรงกันว่าหากไม่ดำเนินการ

ปฏิรูปอาจเกิดการปฏิวัติดังเช่นในฝรั่งเศสบ้างก็อาจเป็นได้  

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีความพยายามในการเสนอร่างกฎหมายถึงสามครั้ง   

จึงจะผ่านการพิจารณาของสภาสูงได้ แต่การขยายฐานผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในการ

ปฏิรูป ปี ค.ศ. 18324 ยังไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการและผู้ใช้แรงงานบางส่วน ทั้งสอง

กลุ่มนี้จึงผนึกกำลังกันเรียกร้องใน People’s Charter เมื่อปี ค.ศ.1838 ให้มีการขยาย

ฐานผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไปสู่พลเมืองเพศชายทุกคน โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขของการ

ครอบครองทรัพย์สิน ทั้งยังเรียกร้องให้การเลือกตั้งดำเนินการในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทน

ได้เขตละ 1 คน และเป็นการเลือกตั้งโดยลับ ควบคู่ไปกับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเงื่อนไขใน
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การจ้างงาน แต่ปรากฏว่า ข้อเรียกร้องทางด้านแรงงานผ่านเป็นกฎหมาย โดยมีการ

กำหนดให้มีการทำงานวันละไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีการตราพระราชบัญญัติโรงงานและ

เหมืองแร่ออกมา รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการสาธารณสุขให้ดีขึ้น แต่ข้อเรียกร้อง

ทางการเมืองกลับไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากถูกขัดขวางจากทั้งกลุ่ม Tories และ 

Whigs  

ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1850 ได้มีความพยายามในการเสนอร่างกฎหมาย เพื่อ

ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกตั้งลงบ้าง แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเช่นกัน 

Benjamin Disraeli ซึ่งเป็นผู้นำในสภาล่างช่วงปี ค.ศ. 1867- 1874 ได้ฉวยโอกาส  

ในช่วงที่รัฐบาลของฝ่าย Whigs กำลังอ่อนแอ โดยการเสนอร่างกฎหมายซึ่งอาจกล่าว  

ได้ว่าเป็นการปฏิรูปการเลือกตั้ง ครั้งที่สอง ใน ปี ค.ศ. 18675 ลดเงื่อนไขของการมีสิทธิ  

ออกเสียงเลือกตั้งให้น้อยลง แต่ประชาชนก็ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไป  

จากการปฏิรูประบบการเลือกตั้งดังกล่าว ส่งผลให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใน

Boroughs มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 134 % ในขณะที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใน Counties 

เพิ่มขึ้นเพียง 45 % กล่าวคือ เขตอุตสาหกรรมที่มีประชากรหนาแน่นและมีแนวความ

คิดแบบก้าวหน้ามีผู้แทนได้ในอัตราส่วนที่น้อยกว่าเขตเกษตรกรรมซึ่งมีประชากร

เบาบางและมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยม ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูป  

เพิ่มเติมอีก 3 ประเด็น กล่าวคือ เรียกร้องให้มีการขจัดการทุจริตในการเลือกตั้ง   

เรียกร้องให้ใช้หลักการเลือกตั้งโดยลับ และเรียกร้องให้มีความเสมอภาคในการเลือกตั้ง 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใน Boroughs หรือใน Counties ข้อเรียกร้องดังกล่าวสะท้อน

ให้เห็นว่าแม้จะมีกฎหมายต่อต้านการทุจริตถึง 4 ฉบับ ประกอบกับการปฏิรูปการ  

เลือกตั้งทั้งสองครั้งที่ผ่านมาก็ไม่สามารถหยุดยั้งการทุจริต ตลอดจนการใช้กลฉ้อฉล  

ด้วยวิธีการต่างๆ ในการเลือกตั้ง เพื่อให้ชัยชนะในการเลือกตั้งตกอยู่แก่ฝ่ายตนได้   

จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะลงคะแนนของตน

ให้แก่ผู้ที่จ่ายเงินซื้อเสียงแก่ตนมากที่สุด โดยมีตัวเลขยืนยันสำหรับการเลือกตั้งในปี 

ค.ศ. 1841 ว่าคะแนนเสียงที่สมาชิกสภาล่างได้มาต้องซื้อด้วยเงินเป็นมูลค่าเฉลี่ย 

คะแนนเสยีงละ 1 ปอนด ์จนเปน็ทีข่นานนามกนัวา่ “สภาสนิบน” (Bribery Parliament)

ในปี ค.ศ. 1868 มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งที่เป็นที่โจษขานในแง่ของความ

สกปรก จนมกีารเสนอรา่งกฎหมายหลายฉบบัใหม้กีารนำเอาหลกัการเลอืกตัง้โดยลบัมาใช ้

เพราะเท่าที่ผ่านมา สามารถมีการตรวจสอบกันได้ว่า ผู้ที่รับเงินมาแล้วไปลงคะแนน

 5 30- 31 Vic., c. 102. 
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เสียงตามที่ได้รับปากไว้หรือไม่ รัฐบาลภายใต้การนำของ Gladstone ได้ผลักดัน

กฎหมายเลือกตั้งปี ค.ศ. 18726  

นอกจากนี้แล้วยังมีแนวปฏิบัติที่ให้พรรคการเมืองเป็นผู้จัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งนำไปสู่การทำทะเบียนอันเป็นเท็จโดยพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้  

จึงมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ตราขึ้นหลังจากป ีค.ศ. 1878 กำหนดให้ทางราชการเป็น  

ผู้จัดทำทะเบียนดังกล่าว  

ก่อนปี ค.ศ. 1883 มีการจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไปยัง

หน่วยเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่เนื่องจากกฎหมายมิได้ห้ามการใช้รถขนส่ง 

เพียงแต่ห้ามการใช้รถรับจ้าง จึงทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น ระหว่างผู้สมัคร

รับเลือกตั้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ  

ด้อยกว่า7 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการวางกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้ง

การทุจริตในการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ ได้ พรรคการเมืองและผู้สมัครแต่ละคนกลับ

แข่งกันทุ่มทุนเพื่อการนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว Gladstone จึงนำเอา

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าวของคณะกรรมาธิการสอบสวนชุดต่างๆ มา

รวบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อเสนอเป็นร่างกฎหมายต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งอย่าง

ครอบคลุม ในปี ค.ศ. 18838 ซึ่งปรากฏว่า หลักการหลายเรื่องตามกฎหมายดังกล่าว  

ก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนทุกวันนี้ กล่าวคือ การจำกัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามสัดส่วน

ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง การห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้ งมิ ให้จ้างหัวคะแนน 

(Canvasser) มาหาเสียงแทนตน การต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง9 เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว กฎหมายดังกล่าวยังกำหนดโทษ

ปรับในอัตราที่สูงสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าว และหากเป็นกรณีที่ร้ายแรง  

ยังมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย 

ผลปรากฏว่า เมื่อมีการนำหลักการเลือกตั้งโดยลับมาใช้ควบคู่กับกฎหมายต่อ

ต้านการทุจริตในการเลือกตั้ง ทำให้การทุจริตลดลงอย่างมาก ในส่วนของกรณีการ

 6 35- 36 Vic. ,c. 33. 

 7 A. Lawrence Lowell, The Government of England, Vol. I, New York 1931, p. 226. 

 8 46- 47 Vic., c. 51. 

 9 Ibid., § 33 and Sched. II. 
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คัดค้านการเลือกตั้งก็ปรากฏว่า มีปริมาณของคดีลดลงและการคัดค้านก็มักจะไม่เป็นผล 

ในส่วนของการเลือกตั้งซึ่งยังไม่เป็นไปตามหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป เนื่องจาก

ยังมีคนบางกลุ่มที่แม้จะเป็นเพศชาย แต่ก็ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนมีการชุมนุม  

เรียกร้องสิทธิดังกล่าวกันทั่วประเทศ Gladstone จึงดำเนินการปฏิรูปการเลือกตั้ง เป็น

ครั้งที่สาม ในปี ค.ศ. 1884 ซึ่งให้สิทธิในการเลือกตั้งแก่ผู้ใช้แรงงานในชนบท ทำให้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเท่าตัว เป็นประมาณ ร้อยละ 28.5 ของจำนวน

ประชากรที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างตามครัวเรือนที่ยังไม่มี

ครัวเรือนเป็นของตนเองก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปดังกล่าว 

ฝ่ายที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับ Gladstone ประกอบด้วย สภาสูง ฝ่ายอนุรักษ์

นิยมและฝ่ายหัวรุนแรง โดยฝ่ายหลังนี้เห็นว่าการปฏิรูปดังกล่าว จะส่งผลให้ขุนนาง  

จากชนบทและผู้มีฐานะทางการเงินเป็นฝ่ายได้เปรียบ และฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เกรงว่า   

จะสูญเสียที่นั่งของตนใน County ทั้งสองฝ่ายนี้จึงร่วมมือกับสภาสูงในการบีบให้ 

Gladstone เสนอร่างกฎหมายปรับปรุงเกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง ในปี ค.ศ. 1885 กฎหมาย

ดังกล่าวกำหนดให้แบ่งเขตเลือกตั้งให้มีขนาดไล่เลี่ยกัน และให้มีผู้แทนได้เขตละเพียง 

หนึ่งคน ยกเว้นมหานครลอนดอน เมืองมหาวิทยาลัยและเมืองขนาดกลางอีก 22 เมือง 

ทำให้อังกฤษพัฒนาระบบการเลือกตั้งมาเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้เขตละ หนึ่งคน 

เกิดเป็นระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของระบบ

พรรคการเมืองและระบบการปกครองของอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ มาจนทุกวันนี้  

แม้ว่าพัฒนาการของหลักความเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของรัฐสมัยใหม ่จะเป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่ระบบการเลือกตั้ง

ใหม่นี้ก็นับได้ว่าเป็นตัวเร่งพัฒนาการดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง กล่าวคือ ระบบการเลือกตั้ง

แบบนี้ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเขตเลือกตั้ง (redistribution of 

seats ) ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายของประชากร แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการ  

ชิงไหวชิงพริบในการจัดเขตการเลือกตั้ง (gerrymandering) เพื่อให้พรรคฝ่ายรัฐบาล  

ได้เปรียบในการเลือกตั้ง ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป 
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2.วิวัฒนาการของการเลือกตั้ง
 ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2.1 ความเป็นมาก่อนปีค.ศ.1949

	 	2.1.1		 สภาวการณ์ก่อนปี	ค.ศ.	1848	10   

   นับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9  ดินแดนของชนเผ่าเยอรมันทั้งหลาย มีการ

ปกครองคล้ายๆ รัฐ นามว่า อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชนเผ่าเยอรมัน ซึ่งเป็นการ

รวมตัวกันอย่างหลวมๆ ของแว่นแคว้นต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและมีความเป็น

อิสระต่อกันค่อนข้างมาก สำหรับโครงสร้างทางสังคมนั้นยังมีลักษณะล้าหลังเมื่อเทียบ

กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้นว่าประเทศฝรั่งเศส  ได้มีการยกเลิกระบบศักดินาแบบ

ดั้งเดิมไปแล้ว แต่ในกลุ่มของแว่นแคว้นเยอรมันส่วนใหญ่ ยังคงมีโครงสร้างแบบศักดินา

แบบดั้งเดิมของยุโรป จนกระทั่งถึงวันที่  6 สิงหาคม ค.ศ.1806 ซึ่งเป็นปีที่จักรพรรดิ 

Franz ที่สอง ทรงสละมงกุฎของความเป็นจักรพรรดิ์แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

แห่งชนเผ่าเยอรมัน หลังจากที่ได้พ่ายแพ้สงครามต่อจักรพรรดินโปเลียนของฝรั่งเศส  

วันดังกล่าวจึงเป็นวันสิ้นสุดของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชนเผ่าเยอรมัน   

   ในอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชนเผ่าเยอรมัน อภิสิทธิ์ชนเช่น

ขุนนางระดับสูง และพระระดับสูง ฯลฯ จะเป็นตัวแทนของแว่นแคว้นเพื่อทำหน้าที่ต่อ

รองกับจักรพรรดิ การกำหนดตัวผู้ที่จะเป็นผู้แทนเหล่านี้จะใช้วิธีการแต่งตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้งตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น เริ่มได้รับการยอมรับ  

มากขึ้น  โดยได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1789  สำหรับใน

แคว้นปรัสเซีย ซึ่งเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งในบรรดาแว่นแคว้นทั้งหลาย ก็ได้มีการนำ

 10 สำหรับประวัติโดยละเอียด  โปรดดู E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 2. 

Aufl., Bd. I- II, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1967 – 1970, Bd. IV – VI, ebda. 1969 – 1981. 
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เอาการเลือกตั้งมาใช้เป็นครั้งแรก โดยในระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดของปรัสเซีย 

ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1808 ซึ่งเป็นผลงานการปฏิรูปการปกครองภายใต้

การนำของ v. Stein และ Hardenberg ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าการของเมือง

ตา่งๆ (Bürgermeister) และสมาชกิสภาแหง่เมอืง (Stadtverordnetenversammlung)   

โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ด้วยว่า  การเลือกตั้งจะต้องเป็นการเลือกตั้งโดยทั่วไป ที่มี

ความเสมอภาค และเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับ  ทั้งนี้โดยมีการกำหนดข้อจำกัด

ต่างๆ ไว้ด้วย  กล่าวคือ  การเลือกตั้งนั้นจะมีสิทธิเฉพาะชาวเมืองที่เป็นเพศชายเท่านั้น 

ที่มีรายได้ระหว่าง 150 – 200 Taler (หน่วยเงินตราในสมัยนั้น) ต่อปี นอกจากนั้น  

กฎหมายยังกำหนดให้สองในสามของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีบ้านในครอบครองของ

ตนเอง   

   หลังความพ่ายแพ้ของนโปเลียนแล้ว ได้มีการประชุมผู้ปกครองของ  

แว่นแคว้นต่างๆ รวมทั้งนครอิสระต่างๆ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 แห่ง  โดยมีออสเตรีย

เป็นเจ้าภาพ ณ กรุงเวียนนา (Congress of Vienna) การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้

ดำเนินการก่อตั้งสมาพันธรัฐเยอรมันขึ้น (Deutscher Bund) ซึ่งมีลักษณะเป็นการรวม

ตัวกันอย่างหลวมๆ ของแว่นแคว้นต่างๆ ของเยอรมัน  

   มาถึงปี ค.ศ.1866  ได้มีการตกลงกันใหม่ทำเป็นสัญญาทางรัฐธรรมนูญ

ขึ้นให้มีผลผูกพันในระหว่างแว่นแคว้นอิสระที่เป็นสมาชิกด้วยกัน  โดยมีการกำหนด  

กฎเกณฑ์สำหรับการปกครองในรัฐเล็กรัฐน้อยต่างๆ เพื่อให้รัฐเหล่านี้นำหลักเกณฑ์ดัง

กล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของรัฐตน  เป็นต้นว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกัน

สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปกครองในระบบสองสภา โดยสภาที่หนึ่งเป็นที่ประชุมของ

ตัวแทนของผู้ปกครองรัฐต่างๆ และสภาที่สองเป็นที่ประชุมของตัวแทนของประชาชน  

ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างจะจำกัด  และสำหรับสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่สองนี้  

จะมีได้เฉพาะพลเมืองที่เป็นชายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำเกี่ยวกับภาษีที่เสีย  

ในแต่ละปีหรือจำนวนรายได้หรือทรัพย์สินตามที่กำหนด และในส่วนของผู้มีสิทธิสมัคร  

รับเลือกตั้งนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง   

   สำหรับการปกครองของรัฐเล็กรัฐน้อยทางเหนือนั้น ส่วนใหญ่ก็ยังคง

รัฐธรรมนูญเดิมของตนเอาไว้  มีเพียงบางรัฐที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นเพียงการแก้ไข

เล็กน้อยเท่านั้น โดยกำหนดให้มีสภาประจำรัฐขึ้นมา โดยที่อำนาจหน้าที่ก็มีเพียงเป็น  

ที่ปรึกษาในการออกกฎหมายเท่านั้น   
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	 	2.1.2	 ช่วงระยะเวลาระหว่างปี	ค.ศ.1848	-	1918	

   ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย

นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลทางอ้อมของเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปี ค.ศ.1848 – 

1849 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นในประเทศฝรั่งเศส อิทธิพล

ของแนวความคิดในการปฏิวัติได้แผ่ขยายเข้ามาสู่รัฐเล็กรัฐน้อยของเยอรมันด้วย โดยมี

เสียงเรียกร้องให้รัฐเล็กรัฐน้อยของชนเผ่าเยอรมันนั้นรวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

และให้มีรัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันแก่สิทธิเสรีภาพในการพิมพ์ท่ามกลางกระแส  

การเรียกร้องดังกล่าวนี้ กลุ่มปัญญาชนเยอรมันในรัฐต่างๆ ได้ร่วมใจกันเลือกตัวแทน  

เข้าประชุมสภาประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ  สภาฯ นี้ทำการประชุม

กันที่โบสถ์ร้างแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Paulskirche ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง Frankfurt am Main 

การประชุมครั้งแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.1848  

   ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัญญาชนนี้  สภาฯ ได้ตัดสินใจเลือก

ระบบสองสภา โดยให้สภาแรก กล่าวคือ สภาแห่งรัฐเป็นสภาตัวแทนของรัฐต่างๆ สภาที่

สองเป็นสภาประชาชน สำหรับสมาชิกของสภาแห่งรัฐนั้นมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาล

ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งมาจากสภาของรัฐต่างๆ ส่วนสมาชิกของสภาประชาชนนั้นมาจาก

การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องเป็นไป

ตามหลักความทั่วไป หลักความเสมอภาค นอกจากนี้แล้ว การเลือกตั้งจะต้องเป็นการ

เลือกตั้งโดยตรงและลับอีกด้วย สำหรับระบบการเลือกตั้งนั้นกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้

ใช้ระบบเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด กล่าวคือ ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของ

ประชาชนได้นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ที่ไปใช้สิทธิ  

ออกเสียงเลือกตั้งที่เป็นบัตรดี และการเลือกตั้งจะกระทำในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนฯ   

ได้เขตละหนึ่งคน  และเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วผู้แทนฯ จะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสามปี  

   สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ยกร่างขึ้นนี้ เมื่อ  

วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.1849  และประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งแห่งอาณาจักรเยอรมัน  

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1849 แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้พร้อมทั้งกฎหมาย

ลูกด้วยต่างก็ไม่เคยมีผลใช้บังคับได้จริงแต่อย่างใด เนื่องจากความพยายามที่จะก่อตั้ง

อาณาจักรเยอรมันที่มีความเป็นเอกภาพนั้นประสบกับความล้มเหลวโดยส้ินเชิง   

   ความล้มเหลวของการก่อตั้งอาณาจักรเยอรมันที่มีความเป็นเอกภาพ

นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กษัตริย์แห่งปรัสเซีย คือ พระเจ้า Friedrich Wilhelm 

ที่ 4 ได้ทรงปฏิเสธเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1949 ที่จะรับเป็นพระจักรพรรดิแห่ง
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อาณาจักรใหม่นี้และเมื่อปราศจากอำนาจที่แท้จริง สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งเมือง 

Frankfurt am Main จึงเป็นอันต้องถูกยกเลิกไป11 

   แม้ว่ารัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้แล้วนั้น จะได้รับการรับรองจากรัฐ

เยอรมันต่างๆ ถึง 28 รัฐ  แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น รัฐอื่นๆ ส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึง

ออสเตรียและปรัสเซียด้วยนั้น ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และเมื่อ

เหตุการณ์ได้กลับกลายมาเป็นเช่นนี้แล้ว ความพยายามที่จะรวมชาติเยอรมันให้เข้ามา

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีกฎหมายเลือกตั้งฉบับเดียวกัน ที่มีหลักประกันความเสมอ

ภาคสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่ใช้สำหรับคนเยอรมันทั้งมวล ซึ่งเป็นความคิดคำนึงที่

สืบทอดกันมานานพอสมควรแล้ว  จึงจำเป็นต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว ภายหลังจาก

ความล้มเหลวครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่ามีรัฐเป็นจำนวนมากที่หันกลับไปใช้กฎหมายเลือกตั้ง

เดิม ซึ่งยังเป็นเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยสมัยใหม่แต่อย่างใด ในรัฐปรัสเซียนับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเมื่อการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐปรัสเซียนั้น เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกเป็น 9 ชั้น   

ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่นั่นเอง   

   ตามพระราชกฤษฎีกาของปรัสเซีย ว่าด้วยการดำเนินการการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาที่สอง หรือสภาประชาชนนั่นเอง ซึ่งเป็นฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 

ค.ศ.1840 ปรากฏว่ามีการจำกัดเฉพาะผู้ที่เสียภาษีให้แก่รัฐเท่านั้นจึงจะเป็นผู้มีสิทธิ  

ออกเสียงเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดย

ใช้จำนวนภาษีที่เสียให้แก่รัฐเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง กล่าวคือ ยอดเงินภาษีทั้งหมดที่รัฐ

เก็บได้จะถูกนำมาเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะหารด้วยสาม ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ จำนวนภาษีที่ผู้มี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละกลุ่มเสียให้รัฐ จากนั้นจึงจะใช้วิธีรวมจำนวนเงินภาษีโดยเริ่ม

จากผู้ที่เสียภาษีให้แก่รัฐมากที่สุดบวกเข้ากับผู้ที่เสียภาษีมากเป็นลำดับรองๆ ลงไป   

และเมือ่ครบจำนวนหนึง่ในสามของยอดภาษทีัง้หมดแลว้ กลุม่นีจ้ะเปน็กลุม่ทีห่นึง่ จากนัน้ 

จึงเริ่มรวมจำนวนเงินภาษีของผู้ที่เสียมากเป็นลำดับถัดๆ ไป เมื่อได้เป็นจำนวนเงิน

เท่ากับหนึ่งในสาม บุคคลผู้เสียภาษีเหล่านี้ก็จะเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกลุ่มที่สอง  

ที่เหลือก็คือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกลุ่มที่สาม จากการที่ใช้จำนวนเงินเป็นหลักนี้เอง

จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบดังกล่าวนี้เป็นการปกครองแบบ Timocracy ซึ่งผู้รู้บางท่าน

แปลว่า เป็นระบบธนาธิปไตย 

 11 โปรดดู  Jörg- Detlef Kühne, Die Reichsverfassung der Paulskirche, Frankfurt/M 1985, S. 47. 
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   จากผลของการวิจัย ซึ่งมีการจัดทำขึ้นในยุคหลังๆ พบว่า จำนวนผู้เสีย

ภาษีที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแรก หรือชนชั้นแรก มีจำนวนที่คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 

ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดเท่านั้น และสามารถเลือกผู้ที่จะไปทำ

หน้าที่เลือกสมาชิกสภาอีกชั้นหนึ่ง  (Electors) โดยกลุ่มนี้สามารถเลือกได้เป็นจำนวน

เท่ากับ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกลุ่มที่สาม หรือชนชั้นที่สาม ซึ่งมีจำนวนคนคิดเป็น

สัดส่วนถึงร้อยละ 84 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด จากวิธีการกำหนดกลุ่มของ

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งดังกล่าว ระบบการเลือกตั้งแบบนี้จะได้รับการขนานนามว่า

เป็นระบบการเลือกตั้งแบบสามชนชั้น (Dreiklassen wahlrecht) 12 

   เมื่อสงครามพี่น้องระหว่างปรัสเซียกับออสเตรีย ในปี ค.ศ.1966 สิ้นสุด

ลง ได้มีการยุบเลิกสมาพันธรัฐเยอรมัน แล้วก่อตั้งเป็นสมาพันธ์เยอรมันฝ่ายเหนือ   

(Nord-deutscher Bund) ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยรัฐเล็กรัฐน้อยเป็นจำนวน 22 รัฐ โดย

มีปรัสเซียเป็นแกนนำ สมาพันธรัฐนี้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญสำหรับสมาพันธรัฐฝ่ายเหนือ  

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1867 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนของ

ประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้การเลือกตั้งนี้ต้องเป็น

ไปตามหลักความทั่วไป และเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับ สมาชิกสภาอยู่ในตำแหน่ง

วาระละ 3 ปี  

   นอกจากนี้แล้วการเลือกตั้งยังต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย

เลือกตั้งสำหรับสมาพันธรัฐเยอรมันฝ่ายเหนือ ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1869  

กฎหมายเลือกตั้งนี ้กำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นพลเมืองเพศชาย   

ที่มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาอยู่ภายในรัฐนั้น ทั้งต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกจำกัด

สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้นว่า จะต้องไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้รับ

เงินสงเคราะห์จากรัฐ หรือไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ ในระบบการ

เลือกตั้งนี้กำหนดให้แต่ละเขตจะต้องมีพลเมืองประมาณ 100,000 คน และผู้แทนได้เขต

ละหนึง่คน ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้แตล่ะคน มสีทิธลิงคะแนนเสยีงได ้1 คะแนนเสยีง 

ในการตัดสินว่าผู้ใดจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งกฎหมายใช้เกณฑ์เสียงข้างมากเด็ดขาด 

กล่าวคือ ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเกิน

กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด ซึ่งหากไม่มีผู้ใดได้รับเสียงข้างมาก  

เด็ดขาด  ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งรอบตัดเชือกอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างผู้ที่ได้คะแนน

เสียงมากเป็นที่หนึ่งและที่สองซึ่งนับว่าเป็นระบบการเลือกตั้งที่ทันสมัยมากในสมัยนั้น   

 12 โปรดดู E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III, Stuttgart 1963,   

S. 49ff. 
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   เมื่อมีการรวมเอารัฐเยอรมันฝ่ายใต้เข้ามารวมอยู่ในสมาพันธรัฐเยอรมัน  

และมีการก่อตั้งอาณาจักรเยอรมันในปี ค.ศ. 1871 ก็ได้มีการรับช่วงกฎหมายเลือกตั้งนี้

มาใช้ต่อไปด้วย โดยใช้ไปจนถึงปี ค.ศ.1918 ในการใช้กฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้ ปรากฏว่า

มีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนของการ

แบ่งเขตเลือกตั้ง กล่าวคือ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งฉบับดังกล่าวแล้ว ก็ได้มี

การแบ่งเขตเลือกตั้งโดยอาศัยสถิติประชากรของปี ค.ศ. 186413 และเมื่อมีการแบ่งเขต

ดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่อีกเลยจนถึงปี ค.ศ.1918 และไม่มี

การปรับปรุงแก้ไขใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง ในขณะที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลง

ไปเป็นอย่างมากอันสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการอพยพเคลื่อนย้ายของ

ประชาชนจากชนบทเข้าสู่เมือง ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นระหว่างประชากร  

ในเมืองกับประชากรในชนบท จากผลการเปรียบเทียบจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยในเขต

เลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุด 10 เขตแรก กับจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยในเขตเลือกตั้งที่เล็กที่สุด 

10 เขตสุดท้าย ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1912 ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของประชากรในเขตใหญ่  

มีขนาดเป็น 12 เท่าของค่าเฉลี่ยของประชากรในเขตเล็ก โดยที่แต่ละเขตต่างก็มีผู้แทนฯ  

ได้เป็นจำนวนเท่ากัน คือ เขตละหนึ่งคน14 

   ปรากฏว่าในเขตเมืองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม จะมีประชากรส่วนใหญ่

เป็นคนงานและกรรมกรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นฐานสำคัญของ

พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน ในขณะที่ประชากรที่อยู่ในเขตเลือกตั้งในชนบทจะมี

แนวความคิดทางการเมืองเป็นแบบอนุรักษ์นิยม และแม้ในเขตชนบทนี้จะมีจำนวน

ประชากรลดลง แต่ก็ยังสามารถมีผู้แทนในสภาได้เท่าเดิม จึงทำให้พรรคสังคม

ประชาธิปไตยเยอรมันกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้เอง

ทำให้พรรคนี้หันมาสนใจระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนถึงกับมีมติพรรคในการประชุม

ใหญ่ที่เมือง Erfurt เรียกร้องให้มีการนำระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมาใช้ตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1891   

   เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ได้มีความพยายามที่จะแก้ไข

กฎหมายเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการออกกฎหมาย

เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และใช้ระบบสัดส่วนสำหรับเขตเลือกตั้งใหญ่ๆ โดยมี

การประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1918 แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้

 13 โปรดด ูB. Mewongukote, Wahlrecht in Thailand, jur. Diss. Heidelberg 1986, S. 151f., m.w.N. 

 14 a.a.O., S. 156 m.w.N. 
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มีการบังคับใช้ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมขึ้นเสียก่อน กล่าวคือ กลุ่มทหาร

เรือได้ก่อการกบฏขึ้น เป็นเหตุให้พระจักรพรรดิ Wilhelm ที่สองได้ประกาศสละ  

ราชสมบัติ รวมทั้งองค์รัชทายาทก็ได้ประกาศสละสิทธิที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์ด้วย 

 ในสภาวการณ์เช่นนี้  Scheidemann ซึ่งมีฐานะเป็นสมาชิกสภา สังกัด

พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันจึงได้ประกาศเปลี่ยนรูปของรัฐ จากการเป็น  

ราชอาณาจักรมาเป็นรูปแบบสาธารณรัฐและเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 สภา  

ผู้ได้รับมอบอำนาจจากประชาชน  (Rat der Volksbeauftragten) ได้เข้าทำการ  

ยึดอำนาจสำเร็จ  และใช้อำนาจปฏิวัติประกาศยกเลิกกฎหมายเลือกตั้งเก่าเสียทั้งหมด 

						2.1.3	 สาธารณรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญไวมาร์		(ค.ศ.1918	-	1933)		

   สภาผู้ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนได้ออกประกาศในฐานะที่เป็น

รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติว่า “นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป การเลือกตั้งทั้งหลายสำหรับ

องค์กรของรัฐจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีลักษณะเสมอภาคทั่วไปโดยตรงและลับ  

โดยใชร้ะบบการเลอืกตัง้ตามสดัสว่น ทัง้นีโ้ดยผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ทัง้หญงิและชาย

จะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 สภาผู้ได้

รับมอบอำนาจจากประชาชนได้ประกาศใช้กฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่าง

รัฐธรรมนูญเยอรมัน และระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันโดย

สภาผู้ได้รับมอบอำนาจจากประชาชน ได้ยืนยันในประกาศเหล่านี้ถึงความต่อเนื่องของ

อาณาจักรเยอรมัน ในโครงสร้างของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  

ภายใต้รัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจะยกร่างขึ้น ในวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.1919  

จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา มีจำนวนทั้งสิ้น 423 คน สภาร่าง

รัฐธรรมนูญเริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 ที่ เมืองไวมาร์  

(Weimar) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ในการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1919 ได้มีการปะทะ

คารมครั้งสำคัญระหว่างผู้ที่สนับสนุนระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนกับผู้ที่สนับสนุน

ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก ซึ่งฝ่ายแรกนั้นเป็นแนวความคิดของสมาชิกพรรค

สังคมประชาธิปไตยเยอรมัน ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วน  

อีกฝ่ายหนึ่งมีตัวแทนทางความคิดที่สำคัญ คือ Friedrich Naumann จากพรรค  

เสรีประชาธิปไตยเยอรมัน ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในสภาร่าง

รัฐธรรมนูญคัดค้านแนวความคิดที่จะนำการเลือกตั้งตามสัดส่วนมาใช้ โดยให้เหตุผลว่า 

“ผลของการนำเอาระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนมาใช้ก็คือ ความเป็นไปไม่ได้ของ
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การปกครองแบบรัฐสภา”15 ซึ่งก็ได้รับการตอบโต้จาก Hugo Preuss ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงกระแสความคิดในสมัยนั้นว่า “การนำระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนมาใช้ก็

เหมือนกับการนำหลักความทั่วไป ความเสมอภาค และความลับของการเลือกตั้ง 

มาใช้ ในแง่ที่ว่า เมื่อนำหลักการเหล่านี้มาใช้แล้ว ก็เป็นไม่ได้ที่จะหมุนนาฬิกาให้กลับ

ไปมีสภาพเหมือนกับยุคก่อนฉันใด การที่จะให้เลิกละจากระบบการเลือกตั้งตาม

สัดส่วน แล้วหันกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากเหมือนเดิม ก็เป็นไป

ไม่ได้ในทางการเมืองฉันนั้น”16 

   สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

เยอรมัน (รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.1919 รัฐธรรมนูญฉบับนี้

ได้วางรากฐานสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และกำหนดไว้ใน 

มาตรา 22 ให้ใช้ระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งอาณาจักร (Reichstag) ส่วนรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่

บัญญัติไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง   

   กฎหมายเลือกตั้งแห่งอาณาจักรเยอรมัน ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน   

ค.ศ. 1920 กำหนดให้พลเมืองชายหญิงที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิออกเสียง  

เลือกตั้ง  ส่วนผู้ที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้นั้น จะต้องมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ในวัน

เลือกตั้งและได้รับสัญชาติเยอรมันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในส่วนของการ  

ลงคะแนนเสียงนั้น กฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคน   

มีคะแนนเสียงคนละ 1 คะแนนเสียง และเนื่องจากระบบการเลือกตั้งเป็นระบบสัดส่วน 

จึงต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรค  

กฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้ใช้ระบบบัญชีรายชื่อแบบตายตัว กล่าวคือ ผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อได้ 

   สำหรับการจัดการเลือกตั้งนั้น กฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีการแบ่ง

เขตพื้นที่ของประเทศทั้งหมดออกเป็นเขตเลือกตั้งจำนวน 35 เขตเลือกตั้ง โดยที่แต่ละ

เขตเลือกตั้งสามารถมีสมาชิกสภาผู้แทนได้ตั้งแต่ 10 คน ถึง 20 คน ทั้งนี้เป็นไปตาม

ขนาดของแต่ละเขตเลือกตั้ง ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลของจำนวนคะแนนที่

ประชาชนมาใช้สิทธิ ให้ออกมาเป็นจำนวนที่นั่งในสภาของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้น  

 15 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 336, 

Anlagen zum stenographischen Bericht (22. Sitzung vom 4. April 1919), S. 242. 

 16 a.a.O., S. 243. 
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กฎหมายเลือกตั้งกำหนดว่าพรรคหนึ่งๆ จะได้ที่นั่งในสภา 1 ที่นั่งในทันทีที่พรรคนั้นๆ 

ได้คะแนนเสียงครบ 60,000 คะแนน ฉะนั้น ในระหว่างที่มีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ก็สามารถคำนวณจำนวนที่นั่งที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับพร้อมๆ กันไปด้วย  

ด้วยเหตุนี้ ระบบวิธีคิดแปลงจำนวนคะแนนเสียงให้เป็นที่นั่งในสภาของแต่ละพรรคตาม

วิธีนี้จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นการคิดสัดส่วนแบบอัตโนมัติ17 และวิธีการคำนวณ

แบบนี้เองที่ทำให้จำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาฯ ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ที่ไปใช้

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนั้น นอกจากนี้แล้ว กฎหมายเลือกตั้งยังกำหนดวิธีการ

ดำเนินการขั้นต่อไป หลังจากที่นับคะแนนเสียงในแต่ละเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงแล้ว   

โดยกำหนดให้มีการรวมเขตเลือกตั้งเข้าด้วยกันเป็นเขตเลือกตั้งใหญ่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 

17 เขตใหญ่ คะแนนที่เหลือเป็นเศษ กล่าวคือ มีจำนวนไม่ครบ 60,000 คะแนนของ

แต่ละพรรคในเขตเดิม จะถูกนำมารวมกันแล้วทำการคิดตามระบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง แต่

ในชั้นนี้จะมีข้อยกเว้นว่า พรรคใดที่มีเศษของคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งเดิมเขตใดเขต

หนึ่ง ก่อนที่จะรวมเป็นเขตใหญ่มีจำนวนไม่ครบถึง 30,000 คะแนน จะถูกตัดสิทธิในการ

เข้าร่วมรับการแบ่งสรรที่นั่งในชั้นนี้ และเพื่อมิให้เศษของคะแนนที่เหลือต้องสูญเปล่าไป  

ก็จะมีการจัดสรรที่นั่งรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่ง โดยในชั้นนี้เศษของคะแนนเสียงที่เหลือ

ทั้งหมดจากทุกเขตจะถูกนำมาคิดเป็นจำนวนที่นั่งตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง

ของพรรคในระดับประเทศ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดเป็นเงื่อนไขอยู่ว่า จำนวนที่

นั่งที่พรรคได้รับในชั้นนี้จะต้องไม่มากกว่าจำนวนที่นั่งที่พรรคได้รับจากเขตต่างๆ แล้ว  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกีดกันพรรคที่มีคะแนนเสียงกระจัดกระจายไปตามส่วนต่างๆ ของ

ประเทศในระดับหนึ่งนั่นเอง 

   ระบบการเลือกตั้งนี้ ทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยที่เข้าไปมีที่นั่งในสภาได้

เปน็จำนวนมาก โดยบางสมยัมจีำนวนพรรคในสภาถงึ 15 พรรค จงึเปน็การยากทีจ่ะจดัตัง้ 

รัฐบาล และเมื่อสามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วก็เป็นการยากที่จะบริหารราชการแผ่นดิน  

ต่อไป รวมทั้งงานนิติบัญญัติเองก็เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเยอรมันในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1919 จนถึง 

เดือนมีนาคม ค.ศ.1930 พบว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลกันถึง 16 คณะ ซึ่งเมื่อถัวเฉลี่ยดูแล้ว  

ปรากฏว่ารัฐบาลคณะหนึ่งสามารถบริหารราชการแผ่นดินอยู่ได้เพียง 8 เดือนเท่านั้น  

และตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็มีความพยายามและข้อเสนอ

ในการปรับปรุงกฎหมายเลือกตั้ งเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย แต่ในขณะเดียวกัน

พรรคการเมืองต่างๆ ก็คำนึงถึงประโยชน์เฉพาะหน้าของตน จนลืมมองไปถึง  

 17 ตามมาตรา 30 อนุมาตรา 1 ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งราชอาณาจักร (RWG) 
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ผลประโยชน์ของส่วนรวม ทำให้ความพยายามต่างๆ ที่จะผลักดันให้มีการแก้กฎหมาย

เลือกตั้งให้ดียิ่งขึ้นกลายเป็นความพยายามที่ไร้ผลโดยสิ้นเชิง 

	 	2.1.4	 อาณาจักรที่สาม	(ช่วงปี	ค.ศ.1933	-	1945)			

   ในการเลือกตั้งปลายปี ค.ศ.1932 ปรากฏว่า พรรคนาซีเยอรมันภายใต้

การนำของ อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์ ได้รับที่นั่งในสภาฯ มากกว่าพรรคอื่นๆ ประธานาธิบดี

เยอรมันจึงแต่งตั้งให้ อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งอาณาจักร 

(Reichskanzler) เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1933 เมื่อได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

แล้ว ฮิตเล่อร์ก็เริ่มลงมือใช้กลไกของรัฐให้เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพและภายในระยะเวลาอันสั้น ฮิตเล่อร์ก็ได้เข้าควบคุมองค์กรทุกองค์กรให้

อยู่ภายใต้อาณัติของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำจัดผู้มีแนวคิดอย่างอื่น เมื่อมี

ความมั่นใจเต็มที่แล้ว ฮิตเล่อร์ก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

ค.ศ.1933 ในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันผลงานในช่วงสั้นๆ นั้น และผลของการ

เลือกตั้งก็ปรากฏว่า พรรคนาซีได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น จนสามารถแปลง

สาธารณรัฐในระบอบประชาธิปไตยให้กลายเป็นรัฐเผด็จการที่มีพรรคการเมืองเหลือ

เพียงพรรคเดียวซึ่งก็คือ พรรคนาซีนั่นเอง  

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1933 รัฐสภาได้ตรากฎหมายที่มีชื่ออย่าง

เป็นทางการว่า กฎหมายเพื่อบำบัดภัยของประชาชนและของอาณาจักร หรือที่ได้รับ

การขนานนามในภายหลังว่า กฎหมายมอบอำนาจ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อแสดงว่า

รัฐสภาได้มอบอำนาจสิทธิขาดในการออกกฎหมายหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แก่ฮิตเล่อร์ 

โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับมาถามรัฐสภาอีก อันเท่ากับเป็นการประกาศเลิกกิจการของฝ่าย

รัฐสภานั่นเอง 

   เมื่อได้รับมอบอำนาจจากรัฐสภาดังกล่าวแล้ว  ในวันที่ 31 มีนาคม   

ค.ศ. 1933  ฮิตเล่อร์ได้ใช้อำนาจดังกล่าวในการตราพระราชกำหนดว่าด้วยการทำให้

มลรัฐต่างๆ (Länder) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักร (Reich) ซึ่งมีผลทำให้มลรัฐ  

สูญเสียความเป็นเอกเทศของตนอย่างสิ้นเชิง และเท่ากับเป็นการยกเลิกความเป็น

สหพันธรัฐนั่นเอง เพราะกฎหมายฉบับนี้ยกเลิกสภาของมลรัฐ ยกเลิกสภาสูง และให้

อำนาจรัฐบาลกลางส่งคนของตนให้เข้ามาปกครองมลรัฐได้ด้วย 

   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ   

สั่งยุบพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน ส่วนพรรคอื่นๆ นั้น   
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แม้ไม่มีประกาศสั่งยุบพรรคอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีผลเป็นการสลายพรรคต่างๆ ที่ไม่ใช่

พรรคนาซีไปโดยปริยายนั่นเอง และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐ

ในเรื่องนี้ จึงได้มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อห้ามการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1933 และเมื่อมีการตรากฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายเพื่อ

ประกันความเป็นเอกภาพระหว่างพรรคการ เมืองและรัฐขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม   

ค.ศ. 1933 ก็เท่ากับเป็นการปิดทางสำหรับการก่อตั้งพรรคใหม่โดยสิ้นเชิง และเป็นการ

กำหนดให้อาณาจักรเยอรมันกลายเป็นรัฐที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียวอย่างถาวร   

   ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งอาณาจักร ที่จัดให้

มีขึ้นอีก 3 ครั้ง ภายใต้การปกครองฮิตเลอร์ จึงเป็นการเลือกตั้งแบบพอเป็นพิธีเท่านั้น  

เพราะมีแต่พรรคนาซีเท่านั้นที่สามารถเข้าเสนอตัวบุคคลให้ประชาชนเลือกได้ และเมื่อ

ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ ได้ การเลือกตั้งดังกล่าวจึงไม่ใช่

การเลือกตั้งอย่างเสรีภาพ ในสภาพดังกล่าวเป็นแต่เพียงตรายางสำหรับผู้มีอำนาจ

เท่านั้น  ซึ่งท้ายที่สุดผู้มีอำนาจดังกล่าวก็นำประเทศเข้าสู่สงคราม และต้องพบกับความ

หายนะในที่สุด 

	 	2.1.5	 การเลือกตั้งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

   ประสบการณ์ที่ชาวเยอรมันได้รับจากผลของกฎหมายเลือกตั้ง ตาม

รัฐธรรมนูญไวมาร์ ทำให้มีการถกเถียงกันอย่างขนานใหญ่เกี่ยวกับปัญหาการเลือกตั้ง 

ภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดแล้ว และเนื่องจากมีการแบ่งเขตการ  

ยึดครองประเทศเยอรมันโดยมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตก ฉะนั้นเมื่อรัฐบาล

ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกทั้งสามชาติค่อยๆ คืนอำนาจการปกครองให้แก่คน

เยอรมัน โดยเริ่มต้นจากการให้ประชาชนเลือกตั้งองค์กรปกครองตนเองระดับท้องถิ่น

ก่อนก็ปรากฏว่า ในแต่ละเขตยึดครองก็จะใช้กฎหมายเลือกตั้งที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็เป็น

ผลดีในแง่ที่ว่ามีการทดลองระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไป และสามารถเปรียบเทียบ

ผลที่แตกต่างกันของแต่ละระบบด้วย 

   ราวกลางปี ค.ศ.1948 ที่ประชุมของผู้ว่าการของมลรัฐต่างๆ ได้เห็นพ้อง

ต้องกันว่าเป็นเวลาอันสมควรที่ประชาชนชาวเยอรมันจะปกครองตนเองอย่างเต็ม  

รปูแบบแลว้จงึไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหนึง่เพือ่ทำหนา้ทีย่กรา่งรฐัธรรมนญู 

คณะกรรมการชุดนี้ทำการประชุมกันที่เกาะแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อว่า Herrenchiemsee ซึ่ง

อยู่กลางทะเลสาบ Chiemsee ทางตอนใต้ของเยอรมัน ในการประชุมดังกล่าวเป็นที่

เข้าใจกันว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่จะมีการยกร่างขึ้นนี้จะมีลักษณะชั่วคราว กล่าวคือ จะใช้
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บังคับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปจนกว่าจะมีการรวมดินแดนของเยอรมัน ส่วนที่ถูกยึดครอง

โดยสหภาพโซเวียต จึงขนานนามรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกร่างกันนี้ว่า กฎหมายพื้นฐาน   

(Grundgesetz) ระบบการเลือกตั้งไว้ในกฎหมายพื้นฐานซึ่ง Dr. Seebohm ซึ่งเป็น

กรรมการท่านหนึ่งได้แสดงเหตุผลไว้ว่า “เราจะต้องเข้าใจว่ากฎหมายเลือกตั้งนั้น  

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐาน ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปล่อยให้มีการพัฒนาไปเองอย่างมีชีวิตชีวา”18 

   ในสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าในกฎหมายพื้นฐาน

นั้นควรบัญญัติเฉพาะส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งเท่านั้น อันได้แก่  

หลกัความทัว่ไป ความเสร ีความเสมอภาค หลกัการเลอืกตัง้โดยตรงและหลกัการเลอืกตัง้ 

โดยลับ ส่วนเรื่องของระบบการเลือกตั้งนั้นไม่ควรบัญญัติไว้ในกฎหมายพื้นฐาน19 

   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1948 คณะกรรมาธิการยกร่างกฎหมาย  

เลือกตั้ง ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินใจเลือกระบบการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง  

ครั้งแรก หลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายพื้นฐานแล้ว ในการพิจารณานั้นมีการ

กำหนดประเด็นสำหรับการพิจารณาโดยเริ่มจากระบบการเลือกตั้งที่ เป็นที่รู้จัก  

แพร่หลายก่อน คือ ระบบการเลือกตั้งที่ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นระบบที่ในทาง

วิชาการกล่าวขานถึงค่อนข้างมาก ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการลงมติไม่รับหลักการระบบ

ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 5:3 ส่วนระบบการเลือกตั้งเดิมที่ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์

นั้น ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการมีมติเป็นเอกฉันท์ปฏิเสธระบบดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า

ผู้มีสิทธิลงคะแนนควรจะมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวบุคคลด้วย20 เมื่อตัดระบบการ

เลือกตั้งแบบบริสุทธิ์ทั้งสองระบบออกไปแล้ว จึงเหลือทางเลือกไว้เฉพาะ สำหรับระบบ

การเลือกตั้งที่มีลักษณะประสานข้อดีของระบบการเลือกตั้งทั้งสองแบบเท่านั้น และ

ระบบที่กล่าวถึงนี้ปรากฏว่าได้มีการทดลองใช้แล้วในการเลือกตั้งระดับมลรัฐของ  

บางมลรัฐ 

   กฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1949  

โดยกำหนดแต่เพียงหลักการ ส่วนในรายละเอียดนั้น กฎหมายฉบับนี้มอบอำนาจให้แก่

มลรัฐแต่ละมลรัฐที่จะต้องไปกำหนดเอง หลักการตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือ สมาชิกสภา

 18 Stenographischer Bericht über die Sitzungen des Parlementarischen Rates (Bonn 1948/  

49), 3. Sitzung, 9. September 1948, S. 42. 

 19 a.a.O., S. 109. 

 20 a.a.O.; vgl. auch H. Meyer, Wahlsystem u. Verfassungsordnung, Frankfurt/M 1973, S. 32.  
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ผู้แทนราษฎรทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 400 คน โดยสมาชิก  

ร้อยละ 60 ของทั้งหมด (242 คน) เป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรง

จากเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้เขตละ 1 คน ในการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดา  

และคะแนนที่ลงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นเองจะถูกนำมา

รวบรวมเพื่อคิดเป็นคะแนนสำหรับพรรคในระดับมลรัฐ การคิดคะแนนรอบสองนี้จะ

แบ่งจำนวนที่นั่งในสภาที่เหลืออีกร้อยละ 40 ไปตามสัดส่วนของคะแนนที่พรรคได้รับ  

โดยที่แต่ละพรรคจะเสนอบัญชีรายชื่อของผู้สมัครในนามของพรรคในแต่ละมลรัฐ   

เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้มีโอกาสพิจารณาล่วงหน้า 

   ในการพิจารณาแบ่งจำนวนที่นั่งในสภาโดยอาศัยบัญชีรายชื่อนี้ จะมี

เคล็ดลับอยู่ที่ว่า จำนวนที่นั่งที่พรรคได้รับโดยตรงจากเขตเลือกตั้งต่างๆ จะถูกหักออก  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบสัดส่วนนั้นครอบการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งไว้อีกชั้นหนึ่ง  

และที่สำคัญก็คือมีการนำเอาข้อห้ามมาใช้บังคับเป็นครั้งแรกว่า หากพรรคการเมืองใดได้

คะแนนเสียงภายในมลรัฐรวมกันไม่ถึงร้อยละ 5 ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดภายในมลรัฐ 

หรือ ไม่ได้ผู้แทนจากเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 1 คน บัญชีรายชื่อของพรรคนั้นจะไม่ได้รับ

การพิจารณาในการแบ่งผู้แทนตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่ได้รับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ  

หลีกเลี่ยงปัญหาพรรคเล็กพรรคน้อยในสภานั่นเอง  

   สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่สองได้มีการตรากฎหมายเลือกตั้งซึ่งมี

ผลเช่นเดียวกับกฎหมายเลือกตั้งฉบับก่อน กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะกับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ ครั้งที่สอง กฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้แตกต่างจาก

กฎหมายเลือกตั้งฉบับก่อนไม่มากนัก โดยกำหนดเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างสมาชิก

สภาฯ ที่มาจากเขตเลือกตั้งกับสมาชิกสภาฯ ที่มาจากบัญชีรายชื่อให้มีสัดส่วนเท่ากัน  

กล่าวคือ ร้อยละ 50 สำหรับทั้งสองประเภท สำหรับผู้ไปใช้สิทธิคราวนี้นับเป็นครั้งแรก  

ที่จะมีสิทธิลงคะแนนได้สองคะแนน  โดยคะแนนเสียงที่หนึ่งใช้สำหรับเลือกผู้แทนจาก

เขตเลือกตั้ง ในขณะที่คะแนนเสียงที่สองใช้สำหรับเลือกผู้แทนจากบัญชีรายชื่อซึ่งใช้  

วิธีการคิดคะแนนแบบสัดส่วน สำหรับเกณฑ์ร้อยละ 5 จากกฎหมายฉบับก่อนนั้นก็ยังคง

มีผลใช้บังคับต่อไป กล่าวคือ พรรคใดที่ได้คะแนนเสียงที่สองไม่ถึงร้อยละ 5 จะไม่ได้รับ

การจัดสรรที่นั่งจากบัญชีรายชื่อ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีผู้แทนจากเขตเลือกตั้งอย่าง

น้อยหนึ่งคน 

   มาถึงกฎหมายเลือกตั้ งของสหพันธรัฐฉบับที่สาม ฉบับลงวันที่   

7 พฤศจิกายน ค.ศ.1956 เป็นกฎหมายเลือกตั้งที่ไม่เจาะจงให้ใช้กับการเลือกตั้งครั้งที่
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หนึ่งเพียงครั้งเดียว ดังเช่นกฎหมายทั้งสองฉบับที่ได้กล่าวมาแล้ว และในที่สุดเมื่อวันที่   

8 มีนาคม ค.ศ.1985 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงวิธีคิดสัดส่วน

ให้ทันสมัยขึ้น ดังรายละเอียดที่จะมีการนำเสนอต่อไป 

2.2 กฎหมายเลอืกตัง้ของสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนใีนปจัจบุนั

	 	2.2.1	 เนื้อหาและภารกิจของการเลือกตั้งในนิติรัฐ	

   หลักเกณฑ์พื้นฐานของการปกครองในนิติรัฐที่มีการปกครองแบบ  

เสรีประชาธิปไตย ก็คือ จะต้องมีสภาที่มีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ที่ทำหน้าที่

หลักในการปกครองประเทศ สภาดังกล่าวนี้จะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ตามระยะเวลาที่กำหนด ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้สิทธิออกเสียงของประชาชนโดย

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นจุดสุดยอดของกระบวนการ

สร้างความคิดเห็นและเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจะเวียนมาถึงเป็นระยะๆ 

นอกจากนี้แล้ว การเลือกตั้งยังเป็นการทำให้หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสายตาของประชาชน กล่าวคือ หลักการที่ว่า

อำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชน21 ดังนั้น จึงนับได้ว่าการเลือกตั้งเป็นขั้นตอนหลัก

สำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นรูปแบบที่สำคัญที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศ 

   สำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐของเยอรมนีตาม

กฎหมายพื้นฐานนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีได้เคยอธิบายขยายความ  

ไว้ว่า “คือการออกเสียงของพลเมืองเพื่อแสดงเจตจำนงออกมาว่าบุคคลใดสมควรที่จะ

เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ แทนตน ในช่วงระยะเวลา 4 ปี จากนั้นไป ซึ่งถือได้ว่า เป็นการ

แสดงเจตจำนงของพลเมืองผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งมวลอย่างมีเอกภาพ และใน

ฐานะที่เป็นผู้ถืออำนาจอธิปไตย22 และการแสดงเจตจำนงของพลเมืองเช่นนี้ สำหรับ

ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยแล้ว ย่อมเป็นการแสดงออกของประชาชน23  

หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การเลือกตั้งจะต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความต้องการ

ที่แท้จริงของประชาชน 

 21 มาตรา 12  อนุมาตรา 2 ของกฎหมายพื้นฐาน  และโปรดดู BVerfGE 20, 56 (113); 29,154. 

 22 BVerfGE 47, 253 (276). 

 23 BVerfGE 44, 125 (140) คำพิพากษานี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งตาม  

ความเข้าใจของประเทศเสรีประชาธิปไตย กับการเลือกตั้งที่เคยดำเนินการมาในประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก  

สมัยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซียนั่นเอง 
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   การที่จะพิจารณาประเด็นที่ว่า การเลือกตั้งใดเป็นการแสดงออก  

ซึ่งความต้องการอันแท้จริงของประชาชนหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จากข้อเท็จจริง  

ที่ว่าในการเลือกตั้งนั้นประชาชนมีทางเลือกระหว่างผู้สมัครหลายๆ คน ที่เป็นตัวแทน

ของแนวความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันไปหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะในประเทศที่มีการ

ปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย จะมีปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือ ความหลากหลายของ

แนวความคิดและมีการยอมรับความแตกต่างกันในทางความคิด 

   การยอมรับความแตกต่างกันในทางความคิดนี้ นับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุด

ของประเทศที่มีการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยซึ่งมีหลักการพื้นฐานมาจาก

การยึดถือหลักความจริงที่ว่า ความแตกต่างกันในทางความคิดนั้นเป็นธรรมชาติของ  

ทุกสังคม ฉะนั้นในสังคมเสรีประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องแสวงหากฎเกณฑ์ในการที่จะ

จัดการกับแนวความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่แนวความคิด

เหล่านั้นด้วย ซึ่งหมายความว่า แม้แต่ฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยก็ได้รับความคุ้นเคยและ  

มีโอกาสที่จะมีปากเสียงในสภาผู้แทนฯ ได้ 

   อาจกล่าวได้ว่า การเลือกตั้งของประชาชน นอกจากจะเป็นการให้  

ความชอบธรรมแก่ฝ่ายที่ได้รับการเลือกตั้งแล้ว ยังเป็นการควบคุมการดำเนินงานของ

สภาผู้แทนฯ ชุดที่ผ่านมาอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภารกิจสำคัญนี้เป็นภารกิจ

ของสภาฯ ก็คือ การบัญญัติกฎหมายและการที่จะผ่านร่างกฎหมายจำเป็นที่จะต้องมี

เสียงข้างมากในสภาฯ นอกจากนั้น การเลือกตั้งที่ดีก็ควรจะเป็นการเลือกตั้งที่นำมาซึ่ง

สภาที่เข้มแข็ง สามารถตั้งรัฐบาลที่มีเสถียร ภาพเข้าบริหารประเทศได้อีกด้วย 

	 	2.2.2	 หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง	

   กฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กำหนดไว้ใน มาตรา 

38 อนุมาตรา 1 ประโยคแรกว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมัน (Bundestag) ย่อม

ได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่เป็นการทั่วไป โดยตรง โดยเสรี โดยเสมอภาค และ

โดยลับ มาตรา 28 อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 2 ก็กำหนดในทำนองเดียวกันสำหรับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น ดังนั้น เมื่ออ่านประกอบกับมาตรา 20 

อนุมาตรา 3 ของกฎหมายพื้นฐานซึ่งกำหนดให้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญนั้นผูกพัน

อำนาจรัฐทั้งปวง ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จึงได้ตีความให้หลักเกณฑ์พื้นฐานของการ

เลอืกตัง้เหลา่นีม้สีถานะ เชน่ สทิธพิืน้ฐานตามรฐัธรรมนญู และใชบ้งัคบักบัการลงคะแนน 

หรือการลงมติทางการเมืองทุกประเภท24 

 24 BVerfGE 47, 253 (276f.) 49, 15 (19) รวมทั้งการเลือกตัวแทนต่างๆ ของผู้พิพากษา (BVerfGE 66, 

270 (29)  และองค์กรในมหาวิทยาลัย 39, 247 (24). 
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   โดยหลักแล้วหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งเหล่านี้ใช้ได้สำหรับ  

การเลือกตั้งในทุกขั้นตอน กล่าวคือ ตั้งแต่การเตรียมการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง การนับ

คะแนนและการคิดคะแนนให้เป็นผลของการเลือกตั้ง และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์

จะเนน้การบงัคบัใชห้ลกัเกณฑน์ีเ้ปน็พเิศษกบัการใชส้ทิธทิัง้ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ 

และการใช้สิทธิรับเลือกตั้ง25 นักวิชาการทางกฎหมายมหาชนส่วนใหญ่รวมทั้ง   

Prof. Klaus Stern ด้วย26 จึงจัดให้หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งนี้ เป็นสิทธิ  

เรียกร้องตามกฎหมายมหาชนของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

โดยที่สิทธิเรียกร้องนี้มีฐานะเท่ากับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ มีฐานะเช่นเดียวกับ

สิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งแม้จะไม่ถูกบัญญัติอยู่ในกลุ่มสิทธิขั้นพื้นฐาน27 

แต่จากธรรมเนียมปฏิบัติและตามความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้ว สิทธิเหล่านี้ก็คือ 

สิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองนั่นเอง28 ซึ่งการกระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของ

การเลือกตั้ง จึงถือเป็นสาเหตุฟ้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลจะ

สั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อการกระทำดังกล่าวถึงขนาดทำให้ผลของการ  

เลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจทำให้ผลของการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงได้ 

   2.2.2.1 หลักความทั่วไปของการเลือกตั้ง (Grundsatz der 

Allgemeinheit der Wahl) 

   หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งข้อนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ

ได้ให้ความหมายว่าโดยหลักแล้ว ผู้ที่ถือสัญชาติเยอรมันทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะออกเสียง

เลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งไม่อาจที่จะจำกัดสิทธิคนเหล่านี้ได้ โดยอ้างสาเหตุความเป็น

พลเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังกัดกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่งและไม่อาจจำกัดสิทธิ  

โดยอาศัยข้อพิจารณาทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพศ เผ่าพันธุ์ 

ชาติพันธุ์ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ จำนวนภาษีที่จ่าย การถือสิทธิ สถานะ

ทางการศึกษาหรือทางอาชีพ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือการเป็นสมาชิกพรรค  

การเมืองเพื่อนำมาเป็นเกณฑ์ตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่ามีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  

หรือไม่29 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนต้องสามารถใช้สิทธิของตนได้หากมีความ

 25 BVerfGE 11, 266 (272) ; 57, 43 (56). 
 26 K. Stern, Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2 Aufl., München 1984, S. 321. 

 27 สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันนั้น ตามมาตรา 1 อนุมาตรา 3 ของกฎหมายขั้นพื้นฐาน 

(GG) บัญญัติให้มีผลผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และฝ่ายตุลาการโดยตรง  เช่นเดียวกับกฎหมาย 

 28 BVerfGE 1, 208 (242); 51, 222 (234). 

 29 BVerfGE 15, 165 (166f). 
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ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง 

   นอกจากนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ยังตีความต่อไปว่าหลัก  

ที่ว่าการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยทั่วไปนี ้เป็นหลักเกณฑ์ย่อยที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ใหญ่

หลักเกณฑ์หนึ่ง คือ หลักความเสมอภาค ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 3 อนุมาตรา 1 ของ

กฎหมายพื้นฐาน โดยที่หลักความทั่วไปของการเลือกตั้งจะเน้นรูปแบบพิเศษ พลเมือง

ทุกคนต้องสามารถที่จะใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกันตามรูปแบบเท่าที่จะเป็นไปได้30 และ  

การใดที่ขัดต่อหลักความทั่วไปของการเลือกตั้งแล้วย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค   

ตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 แห่งกฎหมายพื้นฐานด้วยเสมอ31 

   อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าจะไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆ เลย   

เพียงแต่ว่าการจำกัดสิทธิซึ่งจะเป็นการขัดต่อหลักความทั่วไปของการเลือกตั้งนี้ จะทำได้

โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นที่อธิบายได้ กล่าวคือ ตามเนื้อหาแล้ว

ต้องทำเช่นนั้นและการกระทำนั้นมีเหตุผลที่ดีสนับสนุน32 

   2.2.2.2 ห ลั ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ย ต ร ง ( G r u n d s a t z d e r 

Unmittlelbarkeit der Wahl) 

   การเลือกตั้งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ข้อนี้เมื่อการลง

คะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดว่าผู้ใดจะได้เข้าไปนั่งใน

สภาผู้แทนราษฎร และโดยวิธีนี้เท่านั้นที่จะกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามเจตจำนง

ของประชาชน33 หลักอันนี้มิได้ห้ามเฉพาะการเลือกตัวแทนเพื่อจะให้ตัวแทนไปลง

คะแนนเลือกผู้แทนอีกทีหนึ่งเท่านั้น แต่ห้ามทุกองค์กรที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทน

ประชาชนเพื่อเลือกผู้แทนตามอำเภอใจของตนเอง34 ฉะนั้นในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

คะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงที่ลงไปจะต้องกำหนดได้แน่นอนว่าจะไม่ตกแก่ผู้สมัครคนใด  

และเมื่อลงคะแนนไปแล้วก็ไม่มีผู้ใดอีกที่จะมามีอิทธิพลต่อผลของการเลือกตั้งได้อีก  

นอกจากการใช้วิธีทางคณิตศาสตร์เข้ามาคำนวณตัวเลขดิบของจำนวนคะแนนเสียง

เท่านั้น 

 30 BVerfGE 28, 220 (225); 60, 162 (167). 

 31 BVerfGE 1, 208 (242); 36, 139 (141). 

 32 BVerfGE 60, 162 (168). 

 33 BVerfGE 3, 45 (49f). 

 34 BVerfGE 3, 45 (50f) ; 47,253 (279f). 
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   สำหรับการเลือกตามบัญชีเลือกตั้งที่ผู้ลงคะแนนเสียงไม่มีอิทธิพล  

ต่อการกำหนดตัวบุคคลในบัญชี ผู้ลงคะแนนอาจประสงค์จะเลือกเพียงบุคคลเดียวแต่ก็

ต้องเลือกบุคคลอื่นที่มีชื่ออยู่ในบัญชีด้วย กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ตัดสินว่า  

การเลือกตั้งตามบัญชีเช่นนี้ไม่ขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยตรงตราบเท่าที่บัญชีนั้นมี  

รายชื่อบุคคลต่างๆ แน่นอน กล่าวคือ ผู้เลือกทราบล่วงหน้าว่าหากลงคะแนนเสียงของ

ตนให้แก่บัญชีนี้แล้วจะช่วยส่งให้บุคคลที่ตนทราบชื่อแล้วเข้าสู่สภาได้โดยที่ไม่มีองค์กร

อื่นใดมาทำหน้าที่ตัดสิทธิแทนอีกชั้นหนึ่ง35  

   2.2.2.3  หลักการเลือกตั้งโดยเสรี (Grundsatz der Freiheit der 

Wahl)  

   หลักการเลือกตั้งโดยเสรีนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งหาก

การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหลักนี้แล้ว หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งข้ออื่นๆ ก็จะ

หมดความหมายไปโดยปริยาย36 และการเลือกตั้งนั้นก็ไม่อาจเรียกได้เลยว่าเป็นการ

เลือกตั้งในการปกครองตามระบอบเสรีประชาธิปไตย 

   หลักการเลือกตั้งโดยเสรี หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  

ทุกคนย่อมใช้สิทธิของตนได้โดยปราศจากการใช้กำลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจ 

หรือการใช้อิทธิพลใดๆ ต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าการใช้อิทธิพลเหล่านี้จะมาจากฝ่ายใดๆ   

ทั้งสิ้น และระหว่างการเลือกตั้งหรือแม้แต่ภายหลังการเลือกตั้งก็ตาม มิให้มีการควบคุม

ทิศทางการลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นการกระทำในรูปใด37 ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง  

ต้องตัดสินใจลงคะแนนได้อย่างอิสระในกระบวนการสร้างความคิดเห็นทางการเมือง  

ที่เปิดเผย 

   หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งข้อนี้คลุมถึงการตระเตรียมการ  

เลือกตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลุมถึงการหาเสียงเลือกตั้งด้วย สำหรับสิทธิในการสมัคร

รับเลือกตั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้มีคำตัดสินว่าการกำหนดให้ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้นขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยเสรีนี้38 และสิทธิในการ

สมัครรับเลือกตั้งนั้นจะมีลักษณะเสรีได้ก็ต่อเมื่อการคัดเลือกสมาชิกพรรคเข้าสมัครรับ

 35 BVerfGE 3, 45 (50); 21, 355f ; 47,253 (281, 283). 

 36  Klaus  Stern, a.a.O., S. 314ff. 

 37  BVerfGE 7, 63 (69) ; 66, 369 (380). 

 38  BverfGE 41, 399 (417) ; 47, 253 (282). 
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เลือกตั้ง การกระทำในที่ประชุมสมาชิกพรรค หรือที่ประชุมกลุ่มการเมืองที่จะส่งตัวแทน

เข้าแข่งขันในสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งย่อมหมายความว่า การเลือกผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งนั้น

จะมอบหมายให้คณะกรรมการพรรคเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น

โดยการกำหนดของกฎหมายหรือเป็นในทางข้อเท็จจริง39 

   สำหรับการใช้อิทธิพลโดยการใช้กำลังบังคับ หรือทำให้เกิดความกดดัน

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น โดยทั่วไปแล้วก็หมายถึงการกระทำต่างๆ หรือเป็นการใช้อำนาจ

ทางเศรษฐกิจหรืออำนาจทางสังคมที่เหนือกว่า เช่น ฉวยโอกาสจากการที่ผู้มีสิทธิ  

ออกเสียงเลือกตั้งอยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพาอาศัยตนอยู่ ทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงนั้นต้องลง

คะแนนเสียงไปในทางใดทางหนึ่งตามความต้องการของผู้ที่ฉวยโอกาสนั้น การกระทำ  

ดงักลา่วนอกจากจะเปน็การกระทำทีเ่ขา้องคป์ระกอบของความผดิตามประมวลกฎหมาย 

อาญาเยอรมัน มาตรา 108 ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกขู่เข็ญผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

มาตรา 108 เอ (ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง) และมาตรา 

108 บ ี(ความผดิเกีย่วกบัการใหส้นิบนผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้) แลว้ การกระทำเหลา่นี ้

ยังเป็นเหตุฟ้องให้ศาลสั่งให้การเลือกตั้งนั้นๆ เป็นโมฆะได้อีกด้วย หากเป็นที่พิสูจน์ได้

ว่าการกระทำนั้นมีอิทธิพลจนทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่สามารถต้านทานความ

กดดันนั้น และไม่อาจจะตัดสินใจเลือกอย่างเสรีได้40 และการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อ

หลักการเลือกตั้งโดยเสรีนี้ย่อมขัดต่อหลักทั่วไปของความเสมอภาคตาม มาตรา 3 ของ

กฎหมายขั้นพื้นฐานของเยอรมันเสมอ41 

   2.2.2.4 หลักการเลือกตั้ ง โดยเสมอภาค (Grundsatz der 

Gleichheit der Wahl)  

   หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง  

ที่มีความสำคัญในทางปฏิบัติมากที่สุด กล่าวคือ การฟ้องร้องหลักการเลือกตั้งโดย  

เสมอภาคนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักความทั่วไปของการเลือกตั้ง และทำให้

หลักความทั่วไปของการเลือกตั้งมีความสมบูรณ์ขึ้นในแง่ที่ทำให้คะแนนเสียงแต่ละ

คะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้มีโอกาสส่งผลในการเลือกตั้งอย่างเต็มที่   

นอกจากนัน้แลว้หลกัการเลอืกตัง้โดยเสมอภาคนีย้งัเสรมิหลกัการเลอืกตัง้โดยเสรอีกีดว้ย 

 39  BVerfGE 47, 253 (282f). 

 40  BVerfGE 66, 369 (380,384). 

 41  W. Schreiber, Handbuch des Deutschen Wahlrechts, Bd. I, S. 66. 
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   หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคนี้ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายขั้น  

พื้นฐาน มาตรา 38 อนุมาตรา 1 สำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนแห่งสหพันธ์ และใน

มาตรา 28 อนุมาตรา 1 สำหรับการเลือกตั้งระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่น โดยที่หลัก

ความเสมอภาคของการเลือกตั้งมุ่งเน้นเป็นอันดับแรก คือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  

ทุกคนควรจะใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของตนเพื่อแสดงความมีส่วนร่วมของตนในอำนาจ

รัฐได้ หรือความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดยที่มีความเท่าเทียมกันตามรูปแบบมาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้  สำหรับคำว่าความเท่าเทียมกันตามรูปแบบหรือความเท่าเทียมกัน

ตามกฎหมายนั้น Prof. Dr. Heinrich Triepel (1868 – 1942) ได้เคยเสนอให้แยก

พิจารณาให้ดีกับคำว่าความสมดุล โดยที่ “ความสมดุลนั้นตามรากศัพท์แล้วหมายถึง

ความเท่ากันของของแรง หรือ อำนาจภายนอก แต่ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

หมายถึง ความเท่าเทียมกันในแง่ของการมีสิทธิต่างๆ และมีโอกาสที่จะใช้สิทธิต่างๆ 

เหล่านั้น  สิทธิที่จะเรียกร้องความเสมอภาคตามกฎหมายนั้น หมายถึง สิทธิที่จะ  

เรยีกรอ้งความเทา่เทยีมกนัในการทีจ่ะมสีทิธติา่งๆ ได ้ถงึแมว้า่จะมอีำนาจไมเ่ทา่เทยีมกนั 

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากความคิดง่ายๆ ที่ว่าหลักการความเสมอภาคในทางกฎหมายนั้นจะ

ไร้ประโยชน์ไปทันที หากว่าบุคคลทุกคนมีอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าเทียมกัน

ทุกกรณี 42  

   ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้กฎหมายเลือกตั้ง  

ฉบับใดฉบับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งของสหพันธ์หรือของแต่ละมลรัฐ โจทก์  

มักจะอ้างว่ากฎหมายนั้นๆ ขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคนี้เสมอ สำหรับความ

เสมอภาคในการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์อธิบายคะแนนเสียงแต่ละคะแนน

ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนลงไป จะต้องมีค่าเท่ากับคะแนนของผู้มีสิทธิ  

ออกเสียงเลือกตั้งคนอื่นๆ เสมอ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงกรอบของระบบการเลือกตั้งแต่ละ

ระบบด้วย43    

   ในวิชาการกฎหมายเลือกตั้งของเยอรมันจึงมีการแบ่งการพิจารณาค่า

ของคะแนนเสียงแต่ละคะแนนออกเป็น 2 แง่ กล่าวคือ คะแนนเสียงในแง่ของค่าการนับ 

(Zählwert) กับคะแนนเสียงในแง่ของค่าการส่งผลออกมาเป็นผู้แทน (Erfolgswert)   

 42  Heinrich Triepel, Die Hegemonie, Stuttgart, 1938, S. 21. 

 43  BVerfGE 1, 208 (248) ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของเยอรมัน เห็นว่า ทั้งระบบการเลือกตั้งแบบ  

เสียงข้างมากรอบเดียว ดังที่ใช้อยู่ในอังกฤษและระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนต่างก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

แต่อย่างไรก็ตามมีความพยายามที่จะพิสูจน์ว่าระบบแรกนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ เช่น H. Meyer, supra note 19,   

S. 223f. 
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โดยระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียว จะให้เฉพาะค่าการนับเท่านั้นที่  

เท่าเทียมกัน  กล่าวคือ คะแนนของผู้ออกเสียงแต่ละคนจะถูกนับเป็นหนึ่งเท่ากัน แต่

ระบบนี้จะให้ค่าการส่งผลคะแนนแต่ละคะแนนออกมาเป็นผู้แทนในสภาที่ไม่เท่าเทียม

กัน เพราะคะแนนที่ลงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนรวมเป็นที่ 2 และถัดๆ มาจะ

สูญเปล่ามีแต่คะแนนที่ลงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนรวมเป็นที่หนึ่งเท่านั้น  

ที่จะส่งผลให้ผู้แทนผู้นี้เข้าสู่สภาได้ ขณะที่ระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนให้ได้ทั้งค่า  

การนับและค่าการส่งผลที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ คะแนนเสียงที่ลงไปแม้จะมิได้ลงให้กับ

พรรคที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดในเขตนั้น ก็ยังช่วยผลักดันให้พรรคที่ได้รับคะแนนนั้นไป

ส่งผู้แทนเข้าสภาได้ตามสัดส่วนของคะแนนพรรคที่ได้รับ  

   จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของเยอรมัน

ได้พัฒนาหลักความสอดคล้องกับระบบขึ้นมา44 กล่าวคือ หากการเลือกตั้งส่วนใดใช้

ระบบการเลือกตั้งแบบใดก็จะต้องดำเนินการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับระบบที่ใช้นั้น   

จะนำมาตรฐานของระบบการเลือกตั้งแบบหนึ่งมาอ้างเป็นข้ออ้างเพื่อลดมาตรฐานของ

ระบบการเลือกตั้งอีกแบบหนึ่งไม่ได ้

   หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคมิได้ใช้กับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เท่านั้น หากแต่ใช้กับการเลือกตั้งทุกขั้นตอน กล่าวคือ รวมทั้งการสมัครรับเลือกตั้ง 

การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบ่งจำนวน  

ที่นั่งในรัฐสภาให้แก่พรรคต่างๆ  

   เกี่ยวกับการดำเนินงานของพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธ์ของเยอรมันใช้หลักความเท่าเทียมกันในแง่ของโอกาส ซึ่งเป็นหลักที่พัฒนา  

ต่อมาจากหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคส่วนหนึ่ง โดยศาลรัฐธรรมนูญฯ ได้ชี้ว่า   

การประกันโอกาสที่เท่าเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ

กระบวนการสร้างความเห็นและเจตจำนงทางการเมืองอย่างเป็นอิสระของประชาชน

ตามกฎหมายพื้นฐาน45 และหลักความเท่าเทียมกันในแง่ของโอกาสนี้กำหนดให้

พรรคการเมืองทุกพรรคและผู้สมัครอิสระทุกคน “มีโอกาสเท่าเทียมกันในการหาเสียง

และในทุกขั้นตอนของการเลือกตั้ง เพื่อให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันเพื่อ

รับคะแนนเสียงจากประชาชน”46 หลักความเท่าเทียมกันในแง่ของโอกาสนี้มีบทบาท

 44  BVerfGE 1, 208 (246). 

 45  BVerfGE 44, 125 (145); 51, 222 (235). 

 46  BVerfGE 47, 198 (226). 
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อย่างมากในการหาเสียงเพราะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีการแบ่งเวลาให้  

หาเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐ การอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมหรือสถานที่

สาธารณะในการหาเสียง การปิดโปสเตอร์หาเสียงตามท้องถนนตลอดจนการชดเชย  

ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงที่รัฐจ่ายให้แก่พรรคการเมืองต่างๆ  

   2.2.2.5  หลกัการเลอืกตัง้โดยลบั (Grundsatz der geheimen Wahl) 

   หลักการเลือกตั้งโดยลับ (Grundsatz der geheimen Wahl) เป็น

สาระสำคัญของการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยและเป็นตัวคุ้มกันหลักการเลือกตั้ง  

โดยเสรี เพราะหากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับแล้ว การเลือกตั้งก็ไม่อาจที่จะเป็นการ

เลือกตั้งโดยเสรีได้ หลักการเลือกตั้งโดยลับนี้ให้ความคุ้มครองทั้งผู้มีสิทธิออกเสียง  

เลือกตั้งแต่ละคนและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย ในขณะเดียวกันข้อบังคับทั้งหลาย  

ที่ออกมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการนี้จึงมีลักษณะบังคับ 

   ตามหลักการเลือกตั้งโดยลับแล้วจะต้องดำเนินการเลือกตั้งโดยไม่ให้  

ผู้ใดทราบได้เลยว่าผู้ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนตัดสินใจเลือกใคร แม้ว่า  

ผู้เลือกเองจะไม่ประสงค์ให้การเลือกของตนเป็นความลับก็ไม่อาจปฏิเสธหลักนี้ได้ และ

ต้องดำเนินการเลือกตั้งของตนไปตามข้อบังคับทั้งหลายที่ออกมาเพื่อการรักษาความลับ

ของการเลือกตั้งทุกประการ  ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้เลือกตั้งปลอดจากการถูกข่มขู่  

ซึ่งอาจจะมีขึ้นภายหลังการเลือกตั้งได้ 

2.3การจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหพันธ์สาธารณรัฐ
 เยอรมนีในปัจจุบัน

	 	2.3.1	 คณะกรรมการเลือกตั้ งชุดต่างๆ	(ตามกฎหมายเลือกตั้ ง	
มาตรา	8	และ	9)		

   เนื่องจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มีการปกครองแบบสหพันธ์  

ฉะนั้นลำดับขั้นตอนของคณะกรรมการเลือกตั้งชุดต่างๆ จึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบ

การปกครองแบบสหพันธ์ด้วย  ในที่นี้จะกล่าวถึงคณะกรรมการเลือกตั้งระดับต่างๆ   

โดยเริ่มต้นจากระดับล่างสุดขึ้นไปหาระดับบนสุดตามขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้เป็นการ

สะดวกแก่การทำความเข้าใจ 
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   2.3.1.1 คณะกรรมการตรวจคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง   

   คณะกรรมการตรวจคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งนี้ ยังแบ่งประเภท

ออกไปตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบดังนี้ 

   ( ก ) คณะกรรมการตรวจคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วไป 

    คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งและตรวจนับ

คะแนนรวมทั้งประกาศผลของการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนรับผิดชอบ 

   ( ข ) คณะกรรมการตรวจคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ 

    คณะกรรมการชุดนี้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ

คณะกรรมการตรวจคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วไป จะต่างกันเพียงแต่ว่า คณะ

กรรมการชุดนี้จะเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา หรือ

เรือนจำ เป็นต้น เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ที่จะใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามสถานที่  

ดังกล่าว ซึ่งไม่อาจใช้สิทธิตามปกติได้ 

   ( ค ) คณะกรรมการตรวจคะแนนที่ลงทางไปรษณีย์ 

    ในเขตเลือกตั้งหนึ่งอาจมีคณะกรรมการ 1 ชุด ทำหน้าที่ตรวจนับ

คะแนนที่ลงทางไปรษณีย์ โดยรับผิดชอบตลอดทั้งเขตเลือกตั้ง หรือให้คณะกรรมการ

หลายชุดแบ่งเขตกันรับผิดชอบก็ได้ ตามความเหมาะสมของเขตเลือกตั้งนั้นๆ  

   2.3.1.2 คณะกรรมการเลือกตั้งระดับเขตเลือกตั้ง 

   ในแต่ละเขตเลือกตั้ง จะมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับเขตเลือกตั้ง   

1 ชุด โดยแต่ละชุดต่างมีหน้าที่รวมคะแนนภายในเขตเลือกตั้งที่ตนรับผิดชอบ   

(ทั้งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จะมีการแบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้งรวมทั้งหมด 

299 เขต)  

   2.3.1.3 คณะกรรมการเลือกตั้งระดับรัฐ 

   ในแต่ละรัฐจะมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับรัฐ 1 ชุด ทำหน้าที่  

รวบรวมผลการเลือกตั้งภายในรัฐของตน (เยอรมันประกอบด้วยรัฐต่างๆ และเมืองที่มี

ฐานะเทียบเท่ารัฐ รวมทั้งสิ้น 10 รัฐ) 
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   2.3.1.4 คณะกรรมการเลือกตั้งระดับสหพันธ์ 

   คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่รวบรวมผลการเลือกตั้งทั้งประเทศแล้ว

ประกาศว่าบัญชีการเลือกตั้งใดบ้างที่ได้รับเลือกและแต่ละบัญชีมีสิทธิส่งกี่ที่นั่งพร้อมทั้ง 

ประกาศรายชื่อผู้ได้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 

   ประธานของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับสหพันธ์จะได้รับการแต่งตั้ง

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโดยหลักแล้วจะแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ

สำนักงานสถิติของสหพันธ์ ส่วนประธานของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับอื่นๆ จะได้รับ

การแต่งตั้งโดยรัฐบาลประจำรัฐ และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วประธานของคณะ

กรรมการเลือกตั้งแต่ละชุดก็จะแต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ามา

รับผิดชอบร่วมกัน และมีส่วนสนับสนุนให้งานที่ได้รับมอบหมายลุล่วงไปด้วยดี 

   คณะกรรมการเลือกตั้งทุกระดับ จึงแยกขาดจากหน่วยงานของรัฐบาล  

ทั้งนี้ เพื่อประกันความเป็นกลางของคณะกรรมการเลือกตั้งทั้งหลายเอง ที่เป็นเช่นนี้

เนื่องจากในยุโรปนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการที่ให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่เป็น

คณะกรรมการเลือกตั้งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มจะทำการให้

เป็นประโยชน์แก่พรรคที่อยู่ในคณะรัฐบาล47 

	 	2.3.2	 คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง	

   เนื่องจากการกำหนดขนาด และขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตเลือกตั้งแต่ละ

เขตมีอิทธิพลไม่น้อยต่อน้ำหนักของคะแนนเสียงของผู้ลงคะแนนในแต่ละเขต และมี

อิทธิพลต่อโอกาสของผู้สมัครแต่ละคนด้วยว่าจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ เพื่อให้น้ำหนักของ

คะแนนเสียงของผู้เลือกตั้งในเขตต่างๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก กฎหมายเลือกตั้งเยอรมัน

จึงกำหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ ว่าจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ไม่ควรจะต่างจาก

ถัวเฉลี่ยของประชากรในเขตเลือกตั้งทุกเขต (เฉลี่ย ส.ส. 1 คน : ประชากร 222,500 คน 

ในปี ค.ศ. 1983) เกินกว่า 25% และถ้าความแตกต่างนี้เกิน 33 1/3% เมื่อใดก็จะต้องมี

การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่โดยไม่ชักช้า (กฎหมายเลือกตั้งเยอรมันมาตรา 3 วรรค 2   

ข้อ 2) และเพื่อให้การกำหนดขอบเขตพื้นที่เลือกตั้งเป็นไปโดยเที่ยงธรรม กฎหมาย  

เลือกตั้งก็ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการถาวรระดับสหพันธ์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทาง

รัฐบาล ในกรณีที่จะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งเดิม 

 47 โปรดดู K. Braunias, Das parliamentarische Wahlrecht, 2. Bd., Berlin u. Leipzig 1932, S.135. 
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   คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้ ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน   

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติของสหพันธ์เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง นอกจากนี้  

ศาลปกครองของสหพันธ์จะต้องส่งผู้พิพากษา 1 ท่าน มาร่วมเป็นกรรมการด้วย   

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ประจำคือ ทำรายงานภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง   

ภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้ง โดยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย  เพื่อให้มีการปรับปรุงเขตเลือกตั้งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้  

รายงานนี้ไม่มีความผูกพันในทางกฎหมาย จากจำนวนรายงาน 8 ชิ้น นับแต่ได้มีการ  

จัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้มา มีข้อเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ปี 1958) ฉบับที่ 5 (1973) 

และ ฉบับที่ 8 (1985) ที่ไม่ผ่านเป็นกฎหมายเลย  ส่วนรายที่เหลือจะผ่านเป็นกฎหมาย

ทั้งหมดหรือบางส่วน 

   แนวความคิดในการตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้ เยอรมันได้รับ

อิทธิพลอย่างมากจาก The Permanent Boundary Commissions ของอังกฤษ ซึ่ง

เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในแง่ของความเป็นกลางในทางการเมืองจึงมีส่วนช่วยให้การ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำเร็จลุล่วงด้วยดี48 

	 	2.3.3	 การสมัครรับเลือกตั้ง	

   2.3.3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง 

   การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในเยอรมันนั้น โดยหลักแล้วใช้วิธีการ  

เสนอชื่อบุคคลที่ทางพรรคการเมืองเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งเห็นได้ชัดในกรณีการเสนอชื่อ

รวมเป็นบัญชีรายชื่อระดับรัฐ ซึ่งจะกล่าวถึงในระดับต่อไป แต่สำหรับการเลือกตั้งใน

แต่ละเขตนั้นมีข้อยกเว้นเล็กน้อย คือ นอกจากจะมีผู้สมัครที่พรรคการเมืองเสนอชื่อแล้ว  

ยังมีผู้สมัครประเภทที่ยื่นสมัครเองอีกด้วย ในกรณีนี้กฎหมายเลือกตั้งเยอรมันก็ยังไม่

ละทิ้งแนวความคิดที่จะต้องมีผู้เสนอชื่อบุคคลนั้นเข้าสมัครรับเลือกตั้ง จึงกำหนดว่า   

ผู้สมัครที่ยื่นสมัครเอง (ไม่สมัครในนามของพรรคการเมือง) จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับ

บัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีใบรับรองจากนายทะเบียน

ว่าอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จำนวนอย่างน้อย 200 คนที่สนับสนุนตน เว้นแต่ ผู้สมัครจะ

เป็นชนกลุ่มน้อย (กฎหมายเลือกตั้งเยอรมัน มาตรา 20 ( 3 )) 

 48 Grundlagen eines deutschen Wahlrechts, Bericht der vom Bundesminister des Innern 

eingesetzten Wahlrechtskommission, Bonn 1955, S. 64 ; โปรดดูเปรียบเทียบ S. A. de Smith, 

Constitutional and Administrative Law, 21st  ed., Harmondsworth 1973, p. 246. 



ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

3�

   ข้อที่น่าสังเกตสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งประการหนึ่งก็คือ ในการ

สมัครนั้นรัฐจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร ทั้งยังมีเงินอุดหนุนช่วยค่าใช้จ่ายในการ  

หาเสียงเลือกตั้งหากผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้และ  

ทั้งนั้นสืบเนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่า การสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นการช่วยผดุงไว้ซึ่ง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่วนหนึ่ง การช่วยลดภาระในทางการเงินของ  

ผู้สมัครก็จะเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ได้คนดีเข้ามาแข่งขันกันมากๆ 

   2.3.3.2 ผู้ที่มีบทบาทในการสมัครรับเลือกตั้ง 

   ( ก ) พรรคการเมือง 

    กฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz)  

มีบทบัญญัติประกันเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา 21 อนุมาตราแรก 

ประโยคที่สอง) และกฎหมายพรรคการเมืองก็มิได้กำหนดให้มีการจดทะเบียนเป็น

พรรคการเมืองแต่อย่างใด49 แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายเลือกตั้งก็ปฏิบัติต่อพรรคการเมือง

ตามความสำคัญของพรรค กล่าวคือ พรรคการเมืองที่มีผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรจาก

การเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ไม่ถึง 5 คน จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็น

พรรคการเมืองจากคณะกรรมการเลือกตั้งระดับสหพันธ์เสียก่อน จึงจะมีสิทธิเสนอชื่อ  

ผู้สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง โดยต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับบัญชีรายชื่อที่มีลายเซ็นของ

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่สนับสนุนพรรคอย่างน้อย 200 คน สำหรับการยื่นบัญชี  

เลือกตั้งในรัฐใดรัฐหนึ่งจะต้องมีรายชื่อผู้สนับสนุนอย่างน้อย 1/100 ของผู้มีสิทธิ  

ออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวก่อนภายในรัฐนั้นแต่ต้องไม่เกิน 2,000 คน 

   ( ข ) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครรับการเลือกตั้ง  

    แม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วพรรคการเมืองจะเป็นผู้ส่งให้ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งสมัครตามเขตต่างๆ แต่กฎหมายเลือกตั้งก็ยังเปิดช่องให้ผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งที่เป็นคนเยอรมันมาอย่างน้อย 1 ปี ได้มีโอกาสที่จะเสนอตัวเองสมัครเข้ารับการ

เลือกตั้งได้ แต่กรณีนี้เป็นข้อยกเว้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วจึงต้องมีผู้สนับสนุนอย่างน้อย 

200 คน หากผู้สมัครมิได้เป็นชนกลุ่มน้อย 

    อยา่งไรกด็ ีนบัแตม่กีารเลอืกตัง้หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เปน็ตน้มา 

มีผู้ที่ยื่นสมัครเอง (ไม่สมัครในนามของพรรคการเมือง) แล้วได้รับเลือกตั้งเพียง 3 นาย  

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดได้รับเลือก  

อีกเลย  

 49  มีเพียงพรรคการเมืองขนาดใหญ่เท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นสมาคม 
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    สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องผ่านพรรคการเมืองนี้ 

แม้ว่าในทางปฏิบัติจะหมดความสำคัญลงไป แต่ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์ก็ยังให้

ความสำคัญแก่สิทธิดังกล่าว และเห็นว่าการจำกัดสิทธินี้เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ให้

ประกันความทั่วไป และความเสมอภาคในการเลือกตั้ง50  

   (ค)  สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการลาพักงานเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง 

         เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีฝีมือลงสมัครรับเลือกตั้งกันอย่าง

กว้างขวาง กฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา 48  อนุมาตรา 1 จึง

บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งย่อมมีสิทธิลาพักงานได้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อ

การเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้ง  

   นอกจากนี้ อนุมาตรา 2 ของมาตราเดียวกัน ยังบัญญัติต่อไปว่า บุคคล

ย่อมไม่อาจถูกขัดขวางในการรับและทำหน้าที่ในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

การเลิกจ้างหรือปลดจากงาน โดยอ้างเหตุดังกล่าวย่อมไม่อาจทำได ้

   2.3.3.3 การกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยพรรคการเมือง 

   กฎหมายพืน้ฐานของเยอรมน ี(Grundgesetz) กำหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ วา่ 

ระเบียบข้อบังคับภายในพรรคการเมืองจะต้องสอดคล้องกับหลักการในระบอบ

ประชาธิปไตย (มาตรา 21 อนุมาตราแรก ประโยคที่สาม) บทบัญญัตินี้จึงครอบคลุมถึง

การกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองด้วย เนื่องจากการเข้าร่วมในการ

เลือกตั้งเป็นหน้าที่หลักของพรรคการเมือง การกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงเป็นส่วน

สำคัญของระเบียบข้อบังคับภายในพรรคการเมืองด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายเลือกตั้งจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 

21 และ 27 อนุมาตรา 5 ดังต่อไปนี้   

   ( ก ) มาตรา 21 กำหนดให้พรรคเลือกผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง ในที่

ประชุมใหญ่พรรคหรือในที่ประชุมตัวแทนสาขาพรรค และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะ

ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงจะต้องเป็นไปโดยลับ  

   ( ข ) มาตรา 27 อนุมาตรา 5 บัญญัติให้วิธีการกำหนดลำดับบุคคลที่จะ

สมคัรตามบญัชรีายชือ่เปน็เชน่เดยีวกบัการกำหนดตวัผูส้มคัรในเขตเลอืกตัง้ตาม มาตรา 21 

 50  BVerfGE 11, 266 (272, 276) ; 41, 399 (417) ; 47, 253 (282). 
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   เมื่อกฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้เช่นนี้  ในทางปฏิบัติพรรคการเมือง

ต่างๆ จึงเลือกใช้วิธีที่สะดวกแก่การปฏิบัติที่กฎหมายเปิดช่องไว้แล้ว กล่าวคือ การ

กำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะกระทำในที่ประชุมตัวแทนสาขาพรรคทำให้สมาชิก

พรรคธรรมดาๆ ไม่สามารถมีบทบาทในการกำหนดตัวผู้สมัครในนามพรรคเท่าที่ควร  

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการศึกษากันในเยอรมันเพื่อหาวิธีการกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ที่ส่งเสริม ให้สมาชิกพรรคได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกลางทศวรรษที่แล้วได้มีผู้เสนอให้นำ

ระบบการกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา (Primaries) มาใช้ใน

เยอรมัน แต่เมื่อมีการศึกษาระบบ Primaries51 กันอย่างละเอียดแล้ว จึงได้พบว่า

เป็นการยากที่จะนำระบบนี้มาใช้ในเยอรมันอย่างได้ผล52 เนื่องจากโครงสร้างของ

พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกากับในเยอรมันนั้นแตกต่างกันมาก53 ทางออกทางหนึ่งที่

เป็นไปได้คือควรตัดข้อความที่ว่า “หรือในที่ประชุมตัวแทนสาขาพรรค” ออก ซึ่งเมื่อ

ตัดออกแล้วการกำหนดตัวผู้ที่พรรคจะส่งสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จะกระทำได้เฉพาะใน

ที่ประชุมสมาชิกพรรคเท่านั้น อันจะเป็นการเน้นบทบาทของสมาชิกพรรค  

โดยปริยาย 

2.4ระบบการเลือกตั้ง

	 	2.4.1	 คะแนนเสียงเลือกตั้ง	

   ตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 4 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคน    

มีคะแนนเสียง 2 คะแนนเสียง   

   ( ก ) คะแนนเสียงที่ 1 เป็นคะแนนเสียงที่ ใช้ลงให้แก่ผู้สมัครรับ  

เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งของตน เนื่องจากแต่ละเขตมีตัวแทน

ในสาขาได้ 1 คน 

   ( ข ) คะแนนเสียงที่ 2 เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ลงให้แก่บัญชีเลือกตั้งบัญชี

ใดบัญชีหนึ่งซึ่งจะมีการกล่าวถึงเรื่องบัญชีเลือกตั้งในลำดับต่อไป 

 51 T. W. Madron and C. P. Chelf : Political Parties in the United States, Boston 1974, p.152. 

 52 R. Wolfrum, Die innerparteiliche demokratische Ordnung nach dem Parteiengesetz, 

Berlin 1974, S. 187. 

 53  S. Magiera : Die Vorwahlen (Primaries) in den Vereinigten Staaten, Frankfurt/M. 1971, S. 31f. 
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   อย่างไรก็ตาม แม้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะมีคนละ 2 คะแนนเสียง  

แต่เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์แล้วก็เท่ากับว่ามีเพียงคะแนนเสียงเดียว ทั้งนี้ เพราะในท้าย

ที่สุดแล้วตัวกำหนดจริงๆ คือ คะแนนเสียงที่สองซึ่งทำหน้าที่ชดเชยให้พรรคต่างๆ มีที่นั่ง

ตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่ตนได้รับจริงๆ เท่ากับว่าระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธ์ของเยอรมนีเป็นระบบสัดส่วนนั่นเอง 

	 	2.4.2	 บัญชีเลือกตั้ง	

   พรรคการเมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมการเลือกตั้ง มีสิทธิเสนอบัญชีรายชื่อ  

ผู้สมัครในนามของตนได้ในระดับรัฐเท่านั้น (ไม่มีบัญชีรายชื่อระดับสหพันธ์) แต่ในการ

คิดคะแนนเพื่อแบ่งสรรที่นั่งจะต้องเอาคะแนนที่พรรคได้รับจากทั้งประเทศมารวมกัน

ทั้งหมด การให้เสนอบัญชีรายชื่อระดับรัฐนี้มีข้อดี คือทำให้การกระจายอำนาจการ

บริหารพรรคไปสู่ท้องถิ่น แต่ถ้าหากมีการใช้บัญชีระดับประเทศแล้ว จะทำให้กรรมการ

กลางของพรรคจะมีอำนาจมากเกินไป54 

	 	2.4.3	 การคิดคะแนนเสียงที่	1	

   การคิดคะแนนเสียงที่ 1 ที่เลือกผู้แทนเขตเลือกตั้งนั้น ใช้หลักคะแนน

เสียงข้างมากรอบเดียว กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งใน

เขตเลือกตั้งนั้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ใช้วิธีการจับสลาก (กฎหมายเลือกตั้ง

มาตรา 5) 

	 	2.4.4			การคิดคะแนนเสียงที่	2	

   ระบบการเลือกตั้งของเยอรมันนั้น แท้จริงแล้วก็คือระบบการเลือกตั้ง

ตามสัดส่วนนั้นเอง55 เพราะคะแนนเสียงที่สองเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดว่า พรรคใดจะ

ได้ที่นั่งในสภาเป็นจำนวนเท่าใด ในการคิดคะแนนจึงต้องคำนึงถึงข้อนี้เป็นหลัก สำหรับ

ข้อยกเว้นในเรื่องนี้ จะได้กล่าวถึงต่อไป 

   2.4.4.1 คะแนนที่จะนำมาคิด 

   ก่อนที่จะมีการคิดคะแนนเพื่อแบ่งสรรที่นั่ง จะต้องพิจารณาก่อนว่า

คะแนนแต่ละคะแนนเข้าเกณฑ์ที่จะนำมาคิดเพื่อแบ่งสรรที่นั่งหรือไม่ เกณฑ์ดังกล่าวนี้มี 

2 ประการคือ 

 54  W. Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 8. Aufl., Köln 2009,   

S. 230. 

 55  BVerfGE 7, 63 (67 ff.). 
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   ( ก ) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักที่ว่า ให้คะแนนเสียงที่สองเป็นตัวกำหนด

ในการแบ่งสรรที่นั่ง กฎหมายเลือกตั้งเยอรมันจึงกำหนดว่าคะแนนเสียงต่อไปนี้จะถูกตัด

ออกจากการคิดสัดส่วนคือ คะแนนเสียงที่สองของผู้เลือกตั้งที่ลงคะแนนเสียงที่หนึ่งให้

กับผู้สมัครอิสระ และผลปรากฏว่าผู้สมัครอิสระนี้เป็นผู้ได้รับเลือก และที่ถูกตัดสิทธิ  

เช่นกัน คือคะแนนเสียงที่สองของผู้เลือกตั้งที่ลงคะแนนที่หนึ่งให้กับพรรคการเมือง  

ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคระดับรัฐ (กฎหมาย

เลือกตั้ง มาตรา 6 วรรคหนึ่ง) 

   กฎหมายต้องกำหนดไว้เช่นนี้ เพราะมิฉะนั้นแล้ว ผู้ลงคะแนนเสียง  

ดังกล่าวจะได้ผล 2 ชั้น คือ เลือกผู้แทนเขต 1 คน แล้วยังเลือกผู้แทนตามบัญชีได้อีก   

1 คนด้วย ซึ่งเป็นการผิดวัตถุประสงค์ที่จะให้เสียงที่สองทำหน้าที่ชดเชยเพื่อให้เกิดความ

เท่าเทียมกันของคะแนนเสียงทุกๆ คะแนนเสียง 

   นอกจากนี้แล้ว การกรองดังกล่าวยังเป็นการตัดปัญหากรณีที่พรรคหนึ่ง

ส่งผู้สมัครของตนให้สมัครแบบอิสระครั้งเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว จึงค่อยเข้ามาร่วมกับ

พรรค ซึ่งจะทำให้พรรคนี้แข็งเกินกว่าสัดส่วนที่พรรคได้รับจากการเลือกตั้งหรือกรณีที่

พรรคการเมือง 2 พรรคตกลงกันว่าพรรคหนึ่งจะส่งเฉพาะผู้สมัครเขตขณะที่อีกพรรค

หนึ่งส่งเฉพาะผู้สมัครตามบัญชี ซึ่งกรณีนี้จะทำให้มีการรวมคะแนนเสียงที่สองของ  

ผู้เลือกตั้งทั้ง 2 พรรคไว้กับพรรคเดียว56 

   ( ข ) เพื่อเป็นการกีดกันพรรคเล็กพรรคน้อยระดับหนึ่ง กฎหมาย  

เลือกตั้งจึงกำหนดไว้ในมาตรา 6 วรรค 6 ว่า พรรคใดได้รับคะแนนเสียงจากทั้งประเทศ

รวมกันแล้วไม่ถึง 5% ของคะแนนเสียงที่ลงทั้งหมด หรือมีผู้แทนเขตไม่ถึง 3 เขต (3 คน) 

จะไม่ได้รับพิจารณาในการจัดสรรที่นั่งตามสัดส่วน คะแนนดังกล่าวจึงสูญเปล่าใช้ไม่ได ้

เว้นแต่พรรคการเมืองดังกล่าวจะเป็นพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อยของประเทศ   

ในข้อนี้จึงมีปัญหาว่า ในกรณีที่พรรคการเมืองสองพรรคตกลงกันในเนื้อหาว่าพรรค  

ที่ใหญ่กว่าจะละเว้นเขตเลือกตั้ง 3 เขตที่ตนมั่นใจ โดยไม่ส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันกับพรรค

เล็ก เพื่อให้พรรคเล็กได้รับเลือกโดยตรงใน 3 เขตนี้ ซึ่งทำให้พรรคเล็กนี้มีสิทธิเข้าร่วมรับ

แบ่งสรรที่นั่งตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ 2 ข้อตกลงเช่นว่านี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

นักวิชาการกฎหมายเยอรมันส่วนใหญ่เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่

อย่างใด และในทางปฏิบัติก็เคยมีการตกลงกันแล้วระหว่างพรรค CDU กับพรรค DP ใน

การเลือกตั้งปี 195757 

 56  W. Schreiber, S. 230f. 

 57  K. Kremer, Der Weg ins Parlament-Kandidatur zum Bundestag, Bd. 3 der Schriftenreihe, 

“Wegweiser Parlament’’, 1982. S. 99. 
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   สำหรับเกณฑ์ 5% ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคในการเลือกตั้งนั้นศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ตัดสินว่างบรรทัดฐานมาแต่ต้นว่าเกณฑ์นี้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพราะในการเลือกตั้งนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพียงแต่จะเลือกรัฐสภาที่

สะท้อนแนวความคิดของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในสังคมตามสัดส่วนที่ถูกต้องเท่านั้น หาก

แต่ยังจะต้องมีหลักประกันระดับหนึ่งว่า สภานี้จะสามารถทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเข้าบริหารประเทศ  

ได้ด้วย58 

   2.4.4.2 การคำนวณแบ่งสรรที่นั่ง 

   วิธีการคำนวณเพื่อแบ่งสรรที่นั่งตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่สอง  

ที่พรรคต่าง ๆ ได้รับนั้น กฎหมายเลือกตั้งเยอรมัน มาตรา 6 วรรค 2 กำหนดให้ใช้  

วิธีการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของ Hare ซึ่งได้รับการดัดแปลงในทศวรรษที่แล้ว 

โดย Niemeyer วิธีการคำนวณแบบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ป ี1985 หลังจากที่ใช้วิธีการ

คำนวณแบบ d’Hondt มาเป็นเวลาเกือบสามสิบปี 

   วิธีการคำนวณแบบ d’Hondt ก็คือนำเอาคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับ

มาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย 1,2,3,… และต่อๆ ไปจนกว่าจะได้จำนวนผู้แทนครบตาม

จำนวนที่นั่งที่มีอยู่ (โปรดดูตัวอย่างที่ 3) หลักการของ d’Hondt ก็คือการแบ่งจำนวน  

ที่นั่งตามคะแนนเสียงที่มากที่สุดที่แต่ละพรรคได้รับหลักการนี้ทำให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ

และยิ่งจำนวนที่นั่งที่จะแบ่งสรรนี้น้อยลงเท่าไรความได้เปรียบของพรรคใหญ่ก็จะยิ่ง  

มากขึ้นเท่านั้น ทำให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดได้ที่นั่งมากกว่าสัดส่วนของคะแนน

ที่ตนได้รับ ยิ่งไปกว่านั้นในการแบ่งที่นั่งภายในพรรคไปตามรัฐต่างๆ ซึ่งก็ใช้วิธีการคิด

แบบเดียวกันจะปรากฏว่าเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นอีก กล่าวคือ บัญชีของพรรคใน  

รัฐใหญ่ๆ ก็จะได้เปรียบเช่นเดียวกัน59 

   จากข้อด้อยของวิธีการแบบ d’Hondt นี้เอง  จึงได้มีการแก้ไขกฎหมาย

เลือกตั้ง มาตรา 6 วรรค 2 ให้หันมาใช้วิธีการคำนวณแบบ Hare/Niemeyer ซึ่งเป็น  

วิธีการที่เคยใช้กันมาบ้างแล้วในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับรัฐในบางรัฐ  

 58  BVerfGE 1, 208 (247ff). และล่าสุด BVerfGE 58, 233 (250). 

 59  กระนั้นก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐก็ยังเห็นว่าวิธีการของ d’Hondt นี้ยังสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่า สาระสำคัญของระบบเลือกตั้งตามสัดส่วนนั้นมิใช่อยู่ที่การแบ่งสรรที่นั่งให้ได้ถูกต้อง

ตามสัดส่วนอย่างแม่นยำทุกสถานการณ์ นอกจากนั้นแล้ว ยังไม่พบว่ามีวิธีการคำนวณทำนองนี้แบบอื่นที่ดีกว่านี้ 

BVerfGE 16, 130 (144) และ 34, 81 (101f.). 
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   การคำนวณแบบ Hare/Niemeyer มีวิธีการดังนี้ คือ จำนวนที่นั่ง

ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรจะถูกนำมาคูณกับคะแนนเสียงที่สองที่พรรคได้รับจากทั้ง

ประเทศ แล้วหารด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้เลือกตั้งมาใช้สิทธิลงให้แก่พรรคที่

ได้คะแนนรวมเกิน 5% ในชั้นแรกพรรคต่างๆ จะได้รับที่นั่งตามผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนเต็ม  

หากยังมีที่นั่งเหลืออยู่จำนวนที่นั่งที่เหลือจึงจะถูกแบ่งต่อไปตามลำดับค่ามากน้อยของ

เศษหลังจุดทศนิยมกรณีที่เท่ากันก็จะมีการตัดสินโดยวิธีการจับสลาก 

   ในบางกรณี วิธีการคำนวณนี้อาจส่งผลให้พรรคที่ได้รับคะแนนเสียง  

ที่สองเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด แต่ไม่ได้จำนวนที่นั่งเป็นข้างมากเด็ดขาดด้วยกฎหมาย

เลือกตั้งมาตรา 6 วรรค 3 จึงได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า ในกรณีดังกล่าวพรรคที่ได้

คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดที่ใช้ในการคิดคะแนนได้จะได้รับที่

นั่งเพิ่มอีก 1 ที่นั่งก่อนที่จะมีการแบ่งสรรที่นั่งให้แก่พรรคอื่นๆ ตามค่าของเศษหลัง

จุดทศนิยมต่อไป 

   วิธีการคำนวณแบบ Hare/Niemeyer นี้เป็นการแบ่งที่นั่งตามสัดส่วน

ของคะแนนที่พรรคได้รับกับคะแนนที่ใช้ได้ทั้งหมด  จึงให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าวิธีการ

ของ d’Hondt และมีแนวโน้มที่จะช่วยพรรคที่ไม่ใหญ่นัก เพราะเพียงเศษหลัง

จุดทศนิยมก็อาจทำให้ได้ที่นั่งมาอีก 1 ที่นั่ง 

   ตัวอย่างที่ 1 วิธีการแบ่งสรรที่นั่งตามระบบของ Hare/Niemeyer  

สมมติว่า มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด = 21 ที่นั่ง คะแนนเสียงที่สองที่พรรคต่างๆ ได้รับจากทั้ง

ประเทศมีดังนี ้

    พรรค ก ได้   10,000  คะแนน 

    พรรค ข ได้    8,000  คะแนน 

    พรรค ค ได้   4,000  คะแนน 

         พรรค ง ได้     3,000  คะแนน 

         รวมทั้งสิ้น   25,000  คะแนน 
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   วิธีการคำนวณ

        
พรรค ก

 10,000 X 21 = 10 X 21 
= 8.40

 
= 8 

       25,000   25  

        
พรรค ข

  8,000 X 21 =  8 X 21 
= 6.72 + 1 = 7 

            25,000   25 

    
    พรรค ค

  4,000 X 21 =  4 X 21 
= 3.36 = 3 

       25,000   25 

        
พรรค ง 

  3,000 X 21 =  3 X 21 
= 2.52  = 3 

       25,000   25 

                รวมทั้งสิ้น = 21 ที่นั่ง 

   เมื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลขจำนวนเต็ม จะได้ 19 ที่นั่ง  คงเหลืออีก 2 ที่นั่งที่

จะต้องแบ่งสรรต่อไป พรรค ข มีเศษที่มีค่าสูงสุด (0.72) และพรรค ง รองลงมา (0.52) 

จึงได้รับเพิ่มอีกพรรคละ 1 ที่นั่ง 

   พรรคต่างๆ จึงได้ที่นั่งดังนี้ 

         พรรค ก   ได้รับ    8  ที่นั่ง 

    พรรค ข   ได้รับ    7  ที่นั่ง 

    พรรค ค   ได้รับ    3  ที่นั่ง 

         พรรค ง   ได้รับ     3  ที่นั่ง 

         รวมทั้งสิ้น     21 ที่นั่ง 

   หมายเหตุวิธีเดียวกันนี้  ใช้กับการแบ่งที่นั่งภายในพรรคด้วยว่าที่นั่ง

ทั้งหมดของพรรคจะแจกจ่ายไปตามรัฐต่างๆ รัฐละเท่าใด (มาตรา 7 วรรค 3) 

   ตัวอย่างที่ 2  วิธีการแบ่งสรรที่นั่งตามระบบ Hare  

   คะแนนที่สองทั้งหมดที่ทุกพรรคที่ได้คะแนนเกิน 5% จะถูกนำมาหาร

ด้วยจำนวนที่นั่งทั้งหมด เพื่อหาอัตราส่วนเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดกับจำนวนที่นั่ง

ทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งนั้น แต่ละพรรคจะได้รับที่นั่งตามสัดส่วนของคะแนนที่พรรค

ได้รับกับอัตราส่วนเฉลี่ยนี้ ที่นั่งที่เหลือจะถูกแจกจ่ายไปตามลำดับค่ามากน้อยของเศษ  

ที่เหลือ 
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   สมมติว่ามีที่นั่งทั้งหมด = 21 ที่นั่ง 

   คะแนนเสียงที่สองที่พรรคต่างๆ ได้รับจากทั้งประเทศมีดังนี้ 

    พรรค ก ได้  10,000  คะแนน 

    พรรค ข ได้   8,000  คะแนน 

    พรรค ค ได้  4,000  คะแนน 

         พรรค ง ได้    3,000  คะแนน 

         รวมทั้งสิ้น  25,000  คะแนน 

   อัตราส่วนเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดกับจำนวนที่นั่งทั้งหมด = 25,000  

= 1190.47 ซึ่งเมื่อนำผลลัพธ์จำนวนนี้มาหารคะแนนของพรรคต่างๆ จะได้ผลลัพธ์เป็น

จำนวนที่นั่งของพรรคต่างๆ ดังนี้  

   
พรรค ก

 10,000 
= 8.40 = 8 

      1190.47 

   
พรรค ข

   8,000 
= 6.72 + 1 = 7 

      1190.47 

   
พรรค ค

   4,000 
= 3.36 = 3 

      1190.47 

  
 พรรค ง 

  3,000 
= 2.52 + 1 = 3 

      1190.47 

   พรรคต่างๆ จึงได้รับที่นั่งดังนี้ 

         พรรค ก   ได้รับ  8  ที่นั่ง 

    พรรค ข   ได้รับ  7  ที่นั่ง 

    พรรค ค   ได้รับ  3  ที่นั่ง 

         พรรค ง   ได้รับ  3  ที่นั่ง 

         รวมทั้งสิ้น   21 ที่นั่ง 
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   ตัวอย่างที่ 3  วิธีการตามระบบ d’Hondt 

        สมมติว่ามีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 21 ที่นั่ง คะแนนเสียงที่สองที่แต่ละ

พรรคได้รับจากทั้งประเทศ มีดังนี้ 

         พรรค ก ได้  10,000  คะแนน 

    พรรค ข ได้   8,000  คะแนน 

    พรรค ค ได้  4,000  คะแนน 

         พรรค ง ได้    3,000  คะแนน 

         รวมทั้งสิ้น  25,000  คะแนน    

ตัวหาร 

พรรค ก ได้  

10,000 คะแนน 

พรรค ข ได้  

10,000 คะแนน 

พรรค ค ได้  

10,000 คะแนน 

พรรค ง ได้  

10,000 คะแนน 

ผลลัพธ์ เลขที่นั่ง ผลลัพธ์ เลขที่นั่ง ผลลัพธ์ เลขที่นั่ง ผลลัพธ์ เลขที่นั่ง 

1 10,000 ( 1 ) 8,000 ( 2 ) 4,000 ( 4 )  3,000 ( 7 ) 

2 5,000 ( 3 ) 4,000 ( 5 ) 2,000 ( 10 ) 1,500 ( 15 ) 

3 3,333.33 ( 6 ) 2,666.66 ( 8 ) 1,333.33 ( 17 ) 1,000  

4 2,500 ( 9 ) 2,000 ( 11 ) 1,000    

5 2,000 ( 12 ) 1,600 ( 14 )     

6 1,666.66 ( 13 ) 1,333.33 ( 18 )     

7 1,428.57 ( 16 ) 1,142.85 ( 20 )     

8 1,250 ( 19 )       

9 1,111.11 ( 21 )       

10 1,000        

คำอธิบาย   คะแนนของพรรคต่างๆ จะถูกนำมาหารด้วย 1, 2, 3,.... และต่อๆ ไป เมื่อได้ผลลัพธ์เท่าใด ก็จะ  

   แบ่งที่นั่งไปตามลำดับค่ามากน้อยของผลลัพธ์เหล่านั้น ตามหลักที่ว่า “ไม่ควรที่พรรคใดจะได้รับ  

   ที่นั่ง ตราบที่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าไม่มีพรรคอื่นได้คะแนนเสียงมากกว่า” ตามตัวอย่างนี้  
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   พรรค ก  ได้รับที่นั่ ง เลขที่ 1, 3, 6, 9, 12, 13, 16, 19 และ 21  

ผลลัพธ์ของที่นั่งเลขที่ 21 มีค่าเท่ากับ 1,111.11  พรรคต่างๆ จึงได้รับที่นั่ง ดังนี้ 

     พรรค ก  ได้รับ   9  ที่นั่ง 

     พรรค ข  ได้รับ   7  ที่นั่ง 

     พรรค ค  ได้รับ    3  ที่นั่ง 

          พรรค ง  ได้รับ   2  ที่นั่ง 

     รวมทั้งสิ้น     21 ที่นั่ง 

     (ตัวอย่างเหล่านี้คัดมาจาก W. Schreiber, อ้างแล้ว, หน้า 219 – 221)   

	 	2.4.5	 ปัญหาเกี่ยวกับที่นั่งส่วนเกิน	

   ในกรณีที่มีการแบ่งสรรที่นั่งตามบัญช ี(โดยอาศัยคะแนนเสียงที่สอง) 

แล้ว ปรากฏว่าพรรคใดพรรคหนึ่งได้ที่นั่งตามบัญชีน้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่พรรคนั้นได้รับ

การเลือกตั้งมาจากเขตเลือกตั้งต่างๆ กฎหมายเลือกตั้งมาตรา 6 วรรค 5 ก็กำหนดว่าให้

พรรคนั้นๆ ยังมีสิทธิในที่นั่งส่วนที่เกินไปกว่าสัดส่วนที่พรรคควรจะได้นั้น ทั้งนี้ โดยถือว่า

ระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนที่ให้มีการเลือกตั้งบุคคลเสริมขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบที่

เยอรมันใช้อยู่นี้มีเป้าหมายอยู่ที่จะให้การเลือกตัวบุคคลมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ดังนั้น แม้ว่าที่นั่งส่วนเกินจะทำให้คะแนนเสียงของผู้เลือกพรรคที่ได้ที่นั่งส่วนเกินนี้   

มีน้ำหนักมากกว่าคะแนนเสียงของผู้เลือกพรรคที่ไม่ได้ที่นั่งส่วนเกิน แต่ศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งสหพันธ์ก็ยังเห็นว่าความแตกต่างเช่นว่านี้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ60 ในการ  

เลือกตั้งปี ค.ศ. 2009 ปรากฏว่ามีที่นั่งส่วนเกินเกิดขึ้น 24 ที่นั่ง 

2.5สภาสูงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรเยอรมัน61 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 

เมษายน ค.ศ.187162 โดยรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถืออำนาจรัฐได้แก่เจ้าผู้ครอง

แว่นแคว้นต่างๆ 22 แว่นแคว้น กับนครรัฐต่างๆ อีก 3 นครรัฐ และมีองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญรองรับคือสภาสูง (Bundesrat) ภายใต้การนำของกษัตริย์แห่งปรัสเซียใน

 60  BVerfGE 16, 130 ( 140 ) 

 61  โปรดดู H. Maurer, Staatsrecht I, 2. Aufl., M?nchen 2001, S. 61. 

 62  Das Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. 4. 1871 ( RGBl. S. 63). 
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ฐานะจักรพรรดิแห่งอาณาจักรเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเยอรมันทั้งมวลตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ มีอำนาจประกาศสงครามโดยมิต้องได้รับความยินยอมจาก

สภาสูง หากดินแดนของอาณาจักรเยอรมันถูกโจมตี  

นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชอำนาจในการทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆ และ

พระราชอำนาจอื่นๆ อีกมาก สำหรับสถานะขององค์จักรพรรดิ เมื่อเปรียบเทียบกับ  

เจ้าผู้ครองแคว้นอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า มีฐานะตามกฎหมายเป็นเพียง คนแรกในบรรดา  

ผู้มีฐานะเท่าเทียมกันเท่านั้น (primus inter pares) แต่อิทธิพลของพระองค์ตามความ

เป็นจริงนั้น อาจอยู่ที่พระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีแห่ง

อาณาจักร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งอาณาจักร นอกจาก

นี้แล้วปรัสเซียยังมีฐานะที่โดดเด่นกว่า มลรัฐอื่นๆ จากการที่ปรัสเซียมีผู้แทนอยู่ในสภา

สูงถึง 17 คน จากจำนวนสมาชิกของสภาสูงทั้งหมด 58 คน ในขณะที่รัฐธรรมนูญ

กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า ผู้แทนในสภาสูง 14 คนก็สามารถเข้าชื่อกันใช้สิทธิยับยั้ง (veto) มติ

ของสภาสูงได้แล้ว 

เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่เมืองไวมาร์ ในปี ค.ศ. 1919 มีการใช้รูปแบบการ

ปกครองแบบสหพันธรัฐ จึงต้องมีสภาสูงทำหน้าที่ตัวแทนของแต่ละมลรัฐ แต่สภาสูง

ตามรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์มีบทบาทน้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1871 และการ

ครอบงำของแคว้นปรัสเซียก็ลดลงมาก แต่บทบาทของแคว้นปรัสเซียก็ยังคงมีอิทธิพล

เป็นอย่างมากต่อสหพันธรัฐ63 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเยอรมันมีโอกาสยกร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง   

จึงได้มีการสรุปบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีต และหาทางแก้ไขไว้ในการพิจารณา

ร่างรัฐธรรมนูญที่กรุงบอนน์ จนมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1949 

โดยในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รัฐบาลทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งยึดครอง

เยอรมันตะวันตกอยู่ในขณะนั้น กำหนดประเด็นข้อเรียกร้องไว้ว่าจะต้องกำหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญว่าเยอรมนีมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ และใช้ระบบการเลือกตั้ง

แบบสัดส่วน เพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งมิให้เยอรมันมีโอกาสที่จะกลับไปเป็น

เผด็จการได้โดยง่าย จากรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐดังกล่าว ทำให้มีความ

จำเป็นที่จะต้องมีวุฒิสภาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเหล่ามลรัฐต่างๆ 

 63  H. Maurer, aaO., S. 68. 
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สำหรับสภาสูงของเยอรมันนั้น อาจมีลักษณะที่แตกต่างจากวุฒิสภาของประเทศ

อื่นๆ ที่ได้มีการพิจารณากันมาแล้ว กล่าวคือ วุฒิสภาของเยอรมันซึ่งประกอบด้วย

สมาชิก เพียง 68 คน แต่เนื่องจากเป็นที่รวมของสมาชิกซึ่งได้รับมอบอำนาจมาจาก

รัฐบาลแห่งมลรัฐของแต่ละมลรัฐ ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาของเยอรมันจึงออกมาในแง่

ของความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปกครองภาคปฏิบัติ ดังนั้น แม้ว่ารัฐธรรมนูญเยอรมัน 

มาตรา 84 อนุมาตรา 1 จะกำหนดไว้แต่เพียงว่า ให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ กฎหมาย

ที่กำหนดเกี่ยวกับองค์กรและวิธีการในการใช้บังคับกฎหมายของฝ่ายมลรัฐ ฉะนั้น   

หากกฎหมายในลักษณะดังกล่าวฉบับใดไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาย่อมขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ64 ซึ่งเท่ากับเป็นการให้น้ำหนักแก่วุฒิสภาในแง่ที่ว่าสภาผู้แทนราษฎร   

จะใช้มติของตนหักล้างมติของวุฒิสภาในกรณีเหล่านี้มิได้ 65 

 

 

 64  BVerfGE 48, 127(179ff.). 

 65  D. Posse, Der Bundesrat und seine Bedeutung, in: Benda, Maihofer, Vogel, Handbuch des 

Verfassungsrechts, Bd.2, 2. Aufl., Berlin 1995, S.1159. 
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 66  โปรดดู บุญศร ีมีวงศ์อุโฆษ, คำอธิบาย วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รัฐธรรมนูญเยอรมัน,   

โครงการตำราฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2535, หน้า 1  

3 ระบบการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย

3.1 ความเป็นมาของแนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
 ประเทศไทย

จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จะพบว่าพัฒนาการของกฎหมายมหาชน 

นั้น ล้วนเป็นผลมาจากการศึกษากฎหมายในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่มีความ

เก่าแก่ และสามารถอ้างอิงไปได้ถึงสมัยของอริสโตเติ้ล66 ด้วยเหตุนี้เองก็ไม่เป็นที่น่า

แปลกใจสำหรับวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ งและกฎหมาย

พรรคการเมืองของไทย ที่ได้รับอิทธิพลทางแนวความคิดจากต่างประเทศ และ  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไดร้บัอทิธพิลจากเยอรมนัคอ่นขา้งมาก ซึง่เปน็ทีแ่นช่ดัวา่ ในบางเรือ่ง 

ก็ได้มีการปรับเพื่อให้เข้ากับสภาวการณ์ในประเทศไทย จึงเป็นภารกิจของผู้เขียนที่จะ

วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ว่าบทบัญญัติที่เกิดจากแนวความคิดใหม่ๆ เหล่านี้   

จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมือง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันหรือไม่ โดยในการวิเคราะห์จะเริ่มจาก

กฎหมายเลือกตั้งก่อนแล้วจึงตามด้วยกฎหมายพรรคการเมือง เว้นแต่ในส่วนที่มีความ

เชื่อมโยงกัน จึงจะพิจารณาพร้อมกันไปในคราวเดียว 

  3.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์	

   เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือ กรณีที่

มีพระบรมวงศานุวงศ์ 3 องค์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 5 นาย เข้าชื่อกันในคำกราบ

บังคมทูล เรียกร้องให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปลี่ยนแปลง  
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การปกครองโดยเร็ว นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนความต้องการของเจ้านาย และ

ข้าราชการส่วนหนึ่งในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี ว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้น ต่อระบอบการ

ปกครองในสมัยนั้น จึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

(Constitutional Monarchy) แต่อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องในครั้งนั้นก็มิได้มีจุดเน้น

อยู่ที่หลักการประชาธิปไตย หากแต่อยู่ที่ฝ่ายบริหาร โดยเรียกร้องการปกครองที่  

พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงราชการด้วยพระองค์เอง พระมหากษัตริย์เพียงแต่ทรง  

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่ขึ้นเป็นคาบิเนต และมีส่วนราชการที่มีอำนาจ  

รับผิดชอบในตัวเอง สามารถตัดสินข้อราชการต่างๆ ไปได้เอง เปรียบเสมือนเครื่องจักร 

ที่พระมหากษัตริย์มิต้องทรงเป็นพระราชกังวลอีกต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเรียกร้อง  

ดังกล่าวนั้นต้องการให้มีกลไกการบริหารแบบใหม ่ประเด็นจึงไม่ไกลไปถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในโครงสร้างของการปกครอง  

   มาถงึสมยัรชักาลที ่6 จากการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

และพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนหนึ่ง ได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น

เมืองแม่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ จึงทำให้ทรงมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นอย่างดี ซึ่งพระปรีชาญาณนี้

สะท้อนออกมาทางโครงการ “เมืองดุสิตธานี” ซึ่งความหมายของโครงการนี้ก็คือ เป็น

โครงการสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อสาธิตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระดับพื้นฐาน 

หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสาธิตการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นนั่นเอง และเมื่อได้

ศึกษาในแง่หลักการและเนื้อหาของโครงการนี้แล้ว ก็จะพบว่าเป็นโครงการที่มีความ

สมบูรณ์ในแง่ของเนื้อหาจนหาที่ติได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ทรงประกาศใช้

ธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช 2461 นั้น เป็น

เครื่องยืนยัน พระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่ทรงทุ่มเทให้กับโครงการนี้ หากจะวิพากษ์

วิจารณ์ โครงการนี้จากมุมมองในปัจจุบัน ก็จะพบความบกพร่องแต่ในแง่ของรูปแบบ 

และขนาดตลอดจนความต่อเนื่องของการดำเนินการตามโครงการเท่านั้น  

   ในที่นี้ จะพิจารณาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งเท่าที่ปรากฏอยู่

ในธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช 2461 ซึ่ง

เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า สำหรับในประเทศไทยก็ได้เคยมีผลงานที่การเป็นการสะท้อน  

ให้เห็นว่า แนวความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่ เป็นผลงานที่ เกิดขึ้น 

ท่ามกลางบริบทของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยแท ้
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   ในธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธ-

ศักราช 2461 และพระราชกำหนดเพิ่มเติมและแก้ไขธรรมนูญลักษณะปกครอง  

คณะนคราภิบาล ดุสิตธานี พระพุทธศักราช 2461 ปรากฏว่ามีตำแหน่งสำคัญสอง

ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนคราภิบาล และตำแหน่ง เชษฐบุรุษ โดยตำแหน่งนคราภิบาลนั้น

เทียบได้กับตำแหน่งผู้ว่าราชการแห่งเมืองซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของท้องถิ่น ส่วนตำแหน่ง

เชษฐบุรุษนั้น เทียบได้กับตำแหน่งสมาชิกสภาแห่งเมืองทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหารอีก

ชั้นหนึ่ง ซึ่งประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในที่นี้ก็คือ การเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามา

ดำรงตำแหน่งทั้งสอง ซึ่งสะท้อนแนวความคิดพื้นฐานของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยออกมาได้เป็นอย่างดี แนวความคิดดังกล่าว ได้แก ่

   ประการแรก แนวความคิดที่ว่าการที่ผู้ใดจะเข้ามาทำหน้าที่แทนคน  

หมู่มากหรือมวลชนนั้น มิใช่เรื่องที่บุคคลผู้นั้นจะเสนอตัวเข้ามาสมัครด้วยตัวเอง หากแต่

เป็นเรื่องที่ผู้อื่นจะต้องเป็นฝ่ายเห็นหน่วยก้านของบุคคลผู้นั้นและอยากให้เข้ามาทำ

หน้าที่แทนประชาชน ตามมาตรา 12 แล้วจึงเสนอให้ผู้นั้นเข้ามาทำหน้าที่แทนตน  

ดังกล่าว  

   ประการที่สอง เมื่อบุคคลใดได้รับเลือกแล้วปฏิเสธไม่ยอมทำหน้าที่   

จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 50 บาท ตามมาตรา 20 เว้นแต่จะมีเหตุอันควร ซึ่งเป็น  

การสะท้อนให้เห็นว่า การเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของพลเมือง  

ที่ดี การปฏิเสธจะทำได้ต่อเมื่อมีเหตุผลอันควรเท่านั้น มิฉะนั้นก็จะต้องได้รับโทษ  

   ประการที่สาม การเลือกตั้งผู้ที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นใด จะต้องเลือก

จากเจ้าบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา 11 

       ประการที่สี่ วาระการดำรงตำแหน่ง ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

ในมาตรา 8 ให้มีระยะเวลาเพียง หนึ่งปี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  

แต่ละครั้ง จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา  

ดังกล่าวแล้ว ก็จะต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อหาคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนต่อไป   

เพียงแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 1 ปี นั้นอาจจะสั้นเกินไป 

       ประการที่ห้า การที่มีการแยกหน้าที่ระหว่างนคราภิบาลซึ่งทำหน้าที่

ทางด้านการบริหาร เป็นผู้ปกครอง กับเชษฐบุรุษซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาใน

สภาของนคราภิบาล และเป็นหัวหน้าของทวยนาครของตน กล่าวคือเป็นตัวแทนของ
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ประชาชนนั่นเอง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจ ซึ่งไม่ต้องการให้มี

การรวมศูนย์ของอำนาจไว้ที่บุคคลคนเดียวซึ่งอาจนำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการได้ 

   จะเห็นได้ว่าหลักการสำคัญๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นั้น ก็ได้มีปรากฏให้เห็นในธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) 

พระพุทธศักราช 2461นี้แล้ว แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า หลักการดังกล่าวมิได้นำมาใช้ใน

ทางปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ทำใหโ้อกาสอนัดขีองการทีจ่ะพฒันาประชาธปิไตยตอ้งสญูเสยีไป 

   แต่อย่างไรก็ตาม ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นเองก็ได้ปรากฏมีแนว

ความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง ในเค้าโครงรัฐธรรมนูญ ฉบับภาษา

อังกฤษ ซึ่งนายเรมอนด์ บี สตีเวนส์และพระยาศรีวิศาลวาจาร่วมกันร่างเพื่อทูลเกล้าฯ 

ถวายตอ่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในป ีพ.ศ. 2474 โดยเคา้โครงรฐัธรรมนญู 

ฉบับดังกล่าวเสนอให้มีสภานิติบัญญัติ (Legislative Council) โดยผู้ร่างฯ เสนอว่า 

จำนวนสมาชิกของสภานี้ควรมีจำนวนมากพอที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ

ส่วนรวมได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรที่จะมีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้ขาด

ความเป็นเอกภาพ จนไม่อาจทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำนวนของสมาชิก

สภาดังกล่าวนี้ ผู้ร่างฯ เสนอว่าควรอยู่ระหว่าง 50- 75 คน  

   ในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัตินี ้ผู้ร่างฯ ได้เสนอเป็นทางเลือกว่า 

อาจมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด หรือเลือกตั้งทั้งหมดหรืออาจมีลักษณะของการผสมผสาน

กันระหว่างสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้ โดยชี้ให้

เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ กล่าวคือ สภานิติบัญญัติที่สมาชิกมาจากการ  

แต่งตั้งทั้งหมดก็จะไม่มีความเป็นอิสระพอที่จะดำเนินภารกิจได้ และจะไม่ได้รับ  

การยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นตัวแทนของตน ในขณะที่สภานิติบัญญัติที่ประกอบ

ด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ก็อาจขาดแคลนผู้ที่มีประสบการณ์ และมี

วิจารณญาณ เพียงพอที่จะวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะได้  

   ด้วยเหตุนี้ ผู้ ร่ างฯ จึง เสนอแนะให้ ใช้ โครงสร้างสภานิติบัญญัติ  

ที่ประกอบด้วยสมาชิกสองประเภท กล่าวคือ สมาชิกประเภทที่ได้รับการแต่งตั้ง   

ซึ่งจำนวนของสมาชิกประเภทนี้ ผู้ร่างฯ เสนอแนะว่าไม่ควรจะเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมด และสมาชิกประเภทที่มาจากการเลือกตั้งและการเลือกตั้งที่มีการ

เสนอให้ใช้ ก็คือการเลือกตั้งแบบทางอ้อม ประกอบด้วยขั้นตอนในการเลือกตั้ง  

สองขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือมีการใช้เขตการปกครองของอำเภอ เป็นฐาน โดยใน  

ขั้นตอนที่หนึ่งให้ราษฎรในอำเภอ เลือกตัวแทน เพื่อไปทำหน้าที่ในขั้นตอนที่สอง   
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กล่าวคือ ไปประชุมกับกลุ่มของตัวแทนเหล่านี้ทั้งมณฑลแล้วทำการเลือกผู้แทนราษฎร

ในระดับมณฑล อีกชั้นหนึ่ง สำหรับจำนวนผู้แทนราษฎรจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น   

ผู้ร่างฯ เสนอให้ใช้จำนวนประชากรเป็นหลัก เพื่อให้ได้จำนวนผู้แทนราษฎร ในสัดส่วนที่

เหมาะสมกับจำนวนประชากรที่แท้จริง ส่วนการตัดสินว่าผู้ใดจะได้รับการเลือกตั้งนั้น   

ผู้ร่างฯ เสนอให้ใช้วิธีการแบบเสียงข้างมาก  

   ในส่วนที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหลายนั้นผู้ร่างฯ เสนอ

ให้มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ โดยให้ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลาย

นั้น มีฐานะเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติโดยตำแหน่งด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของระบบรัฐสภาของอังกฤษนั่นเอง 

   แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่า แนวความคิดดังกล่าวมิได้ถูกนำ

มาใช้ในทางปฏิบัติอย่างทันท่วงที จนเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น  

เสียก่อน     

	 	3.1.2	 แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง	

   หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แนวความคิดเกี่ยวกับการ  

เลือกตั้งอาจแบ่งตามรูปแบบของการเลือกตั้ง ออกเป็น สี่ช่วงสำคัญๆ คือช่วงที่มีการ

เลือกตั้งแบบทางอ้อม ช่วงที่มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเล็ก ช่วงที่มีการเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งใหญ่ และช่วงที่มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบผสม    

   3.1.2.1 ช่วงที่มีการเลือกตั้งแบบโดยอ้อม 

       แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองนั้นมีแนว ความคิดหลักคือ เป็นความจำเป็นสำหรับในช่วงระยะเวลานั้นที่ต้อง

ให้มีการเลือกตั้งแบบทางอ้อม เพราะประชาชนทั่วไปยังมีการศึกษาน้อย แต่อย่างไร

ก็ตาม ในส่วนของการเลือกตั้งแบบทางอ้อมนี้ ก็ยังมีแนวความคิดที่แตกต่างกันเป็น  

สองแนว คือ แนวความคิดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

ชั่วคราว และแนวความคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ลงวันที่ 10 

ธันวาคม พ.ศ. 2475 

   (ก) แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ  

การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 
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   พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว67 ซึ่งเรียก

ได้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย นั้น ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้ร่างฯ ออกมา

อย่างชัดเจน ว่าผู้ร่างฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ตามความ

เป็นจริงของสังคมไทย และรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคของไทย เป็นอย่างดี จึงได้

ออกแบบการเลือกตั้งแบบทางอ้อมไว้ในมาตรา 10 ให้การเลือกตั้งประกอบด้วยขั้นตอน

ต่างๆ รวมสามขั้นตอนด้วยกันกล่าวคือ 

   ( 1 ) ขั้นตอนการเลือกตัวแทนระดับหมู่บ้าน 

   ( 2 ) ขั้นตอนการเลือกตัวแทนระดับตำบล 

   ( 3 ) ขั้นตอนการเลือกผู้แทนราษฎรในระดับจังหวัด 

   การแบ่งออกเป็น สามขั้นตอนเช่นนี้ ยังไม่เคยพบเห็นว่ามีใช้ที่ใดในโลก 

จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ ของระบบดังกล่าว ว่าคิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพความเป็นอยู่ตามความเป็นจริงของสังคมไทย และรูปแบบการปกครองส่วน

ภูมิภาคของไทย ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจะมีความรู้จัก

มักคุ้นกันเป็นอย่างดี เมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในระดับหมู่บ้านเลือกคนในกลุ่มที่พวก

เขาคุ้นเคย ย่อมพอจะเป็นที่เชื่อได้ว่า เขาจะทำหน้าที่เลือกคนดีที่สุดเข้าไปทำหน้าที่แทน

พวกเขาเองอย่างแน่นอน และคนที่พวกเขาเลือกย่อมมีหูตากว้างขวางพอที่จะไปทำ

หน้าที่เลือกตัวแทนในระดับตำบลอีกชั้นหนึ่ง จากแวดวงของความมักคุ้นนี้ ย่อมสามารถ

สื่อความเข้าใจในการปกครองในระดับที่กว้างขวางขึ้นต่อไป  

   แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ระบบดังกล่าวกลับไม่ได้มีการนำมาใช้เนื่องจาก 

ได้มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2475 มาแทนเสียก่อน 

   (ข) แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบทางอ้อม ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรสยาม ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม68 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

มีแนวความคิดที่ทันสมัย เกี่ยวกับการวางกฎเกณฑ์ในการเลือกตั้ง กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ

 67  วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 รก. เล่ม 49 หน้า 166 

 68  วันที่ 10 ธันวาคม 2475 รก. เล่ม 49 หน้า 529 



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

�0

จะไม่กำหนดรายละเอียดไว้ในรัฐธรรมนูญเสียเอง หากแต่ บัญญัติไว้ในมาตรา 17 ให้

เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไว้ใน

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติอีกชั้นหนึ่ง 

   แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า กฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งตราขึ้นในปี พ.ศ. 2476 

นั้นกลับมิได้เดินตามรอยที่ได้วางไว้แล้ว โดยพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง  

แผ่นดินสยาม ฉบับชั่วคราว แต่ได้ลดขั้นตอนของการเลือกตั้ง จากสามขั้นตอนเหลือ

เพียงสองขั้นตอน ซึ่งก็คงต้องการทำให้เกิดความสะดวกขึ้น แต่การลดขั้นตอนดังกล่าวนี้ 

ได้ตัดขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดออกไป กล่าวคือขั้นตอนของการเลือกตัวแทนระดับ

หมู่บ้าน ซึ่งเป็นแวดวงที่ประชาชนจะมีความคุ้นเคยกันมากที่สุด การให้ประชาชนเริ่ม

ต้นใช้กลไกสำคัญสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่เริ่มจากขอบเขตพื้นที่

ที่มีความกว้างขวางจนเกินไป ก็อาจมีส่วนทำให้การสื่อความหมายของการปกครอง   

จากระดับหมู่บ้านที่เป็นสังคมเล็กๆ ที่ทุกคนรู้จักกันหมด ไปสู่ระดับประเทศชาตินั้นขาด

ความเชื่อมโยงที่ดีไป 

   3.1.2.2 การเลือกตั้งแบบโดยตรง 

       แม้ว่าจะได้มีการกำหนดขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

โดยการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยมีการทำเป็นแผนระยะยาวที่ตั้งเป้าไว้เป็นระยะ

เวลาถึงสิบปี แต่ก็จะเห็นได้ว่า ได้เคยมีการใช้วิธีการเลือกตั้งแบบทางอ้อมเพียงครั้งเดียว

เท่านั้น หลังจากนั้น ก็ได้ใช้วิธีการเลือกตั้งแบบทางตรงมาโดยตลอด 

   สำหรับการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากนั้น จำเป็นจะต้องมีการจัดการ

เลือกตั้งในขอบเขตปริมณฑลหนึ่ง ประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก

จึงได้แก่ การแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของไทย ปรากฏว่าได้มีการ

ลองผิดลองถูกในประเด็นนี้อย่างค่อนข้างหลากหลาย ดังจะนำเสนอเป็นลำดับต่อไป 

   (ก) การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากในเขตเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2480- 2489 

   หลังจากที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งแบบทางอ้อม ในการเลือกตั้งครั้งแรก

เพียงครั้งเดียวแล้ว ก็ได้มีการนำระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก ในเขตเลือกตั้งที่มี

ผู้แทนได้เขตละหนึ่งคนมาใช้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ของโลกในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็น

สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่สอง ตลอดจนกระแสความนิยม  
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การปกครองแบบฟาสซิสต์ในอิตาลี รวมทั้งนาซีในเยอรมัน ก็นับได้ว่าเป็นอุปสรรค

สำคัญสำหรับการพัฒนาการปกครองไปในแนวทางประชาธิปไตยในสมัยนั้น ทำให้เกิด

คำขวัญเช่นว่า “ตามผู้นำ ชาติพ้นภัย” ขึ้นมาแทน จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง 

   การเลือกตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2480 ถึง 2489 ซึ่งปรากฏว่า ได้มีการใช้

ระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมาก ในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้เขตละ 1 คน ดังที่ได้

กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ระบบการเลือกตั้งดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ใช้ในประเทศ

อังกฤษ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแม่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรียกได้ว่า 

เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากล แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกลับปรากฏว่า มีการซื้อ

สิทธิขายเสียงกันมากจนกลายมาเป็นข้ออ้างข้อหนึ่งของการก่อเหตุรัฐประหาร ในปี 

พ.ศ. 2490 และเป็นเหตุผลสำคัญ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของขนาดของเขตเลือกตั้ง 

ดังจะได้พิจารณาต่อไป     

   (ข) การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใหญ่ (พ.ศ. 2491- 2512) 

   จากปรากฏการณ์ที่มีการซื้อสิทธิขายเสียงในระบบการเลือกตั้งแบบเดิม 

ทำให้มีข้อตำหนิเกิดขึ้นว่า เป็นเพราะในเขตของการเลือกตั้งแบบเดิม เป็นเขตเลือกตั้ง

เล็ก ทำให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงได้ง่าย คำกล่าวซึ่งฟังดูน่าเชื่อถือนี้ ถึงแม้ว่า มิได้เป็น  

ข้อสรุปที่มีพื้นฐานมาจากผลงานการวิจัยแต่อย่างใด  แต่ฟังดูน่าเชื่อถือนี้ ได้มองข้าม

ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆ ของการเลือกตั้ง เป็นต้นว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ในการ

จัดการการเลือกตั้ง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เสมอภาคกันด้วย 

   บทสรุปที่ไร้ข้อพิสูจน์ดังกล่าวข้างต้นนี้ มีอิทธิพลที่ทำให้มีการดำเนิน

ตามแนวความคิดนี้เป็นช่วงระยะเวลาประมาณยี่สิบปีเศษ ทั้งๆ ที่ผลของการเลือกตั้ง  

ไม่เป็นที่ประทับใจนัก เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมักได้คะแนนไม่มากนัก ซึ่งก็ไม่น่า

จะเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ถึงขนาดจะเปลี่ยนพฤติกรรมของการซื้อสิทธิขายเสียงได้อย่าง

แน่ชัด 

   (ค) การเลือกตั้งภายหลังปี พ.ศ. 2517 

       บทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 251769 นั้น นับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับการเลือกตั้งของ

ไทย และมีผลต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือได้มีการนำเอาแนวความคิด  
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ที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองมาใช้เป็นครั้งแรก   

โดยเป็นการสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้ งครั้ งที่ผ่านมา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และสำหรับระบบการเลือกตั้ง ก็ได้มีการกำหนด

ให้เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ปานกลาง ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้ 

   จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 โดยการพิจารณาบันทึก

รายงานการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญในสมัยนั้น 

ก็จะพบว่า ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

นั้น เป็นผลมาจากการประนีประนอมกัน เนื่องจากในช่วงนั้น มีแนวความคิดแตกออก

เป็นสองแนวทางสำคัญก็คือ การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดา ซึ่งเคยใช้มาตลอด

และจะใช้ต่อไปนั้น ควรทำในเขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็ก กล่าวคือ ให้ทำการแบ่งเขต

จังหวัดออกเป็นเขตย่อยๆ ดังที่เคยใช้มาก่อน ปี พ.ศ. 2490 หรือควรจะมีขนาดใหญ่  

โดยให้รวมเอาเขตจังหวัดทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏว่า แนวความคิดทั้งสอง

แนวความคิดนี้ มีผู้เห็นด้วยกับแต่ละฝ่ายเป็นจำนวนที่ก้ำกึ่งกัน จนไม่สามารถชี้ขาดว่า 

ควรจะใช้แบบใด ในที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการประนีประนอมกัน โดยที่ไม่มีฝ่ายใดได้

ทั้งหมด และไม่มีฝ่ายใดเสียทั้งหมด กล่าวคือมาตกลงกันให้การเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นในเขต

ที่มีขนาดปานกลาง โดยมีการกำหนดตัวเลขเป็นจำนวนผู้แทนราษฎรเขตละ 3 คน  

   แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะกำหนดให้เขตเลือกตั้งมีขนาดปานกลาง มีผู้แทน

ราษฎรได้เขตละ 3 คน ดังกล่าวแล้ว แต่ก็เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ มีบางจังหวัด ที่มี

ประชากรน้อย เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง เป็นต้น ซึ่งสามารถมีผู้แทนราษฎรได้

เพียงจังหวัดละหนึ่งคนเท่านั้น นอกจากนี้แล้วก็ยังมีกรณีที่บางจังหวัดเมื่อแบ่งเขตแล้ว 

เหลือเศษเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนราษฎรได้สองคนอีกด้วย ฉะนั้น เมื่อรวมข้อยกเว้น

เหล่านี้เข้ากับหลักก็จึงได้ภาพรวมของเขตเลือกตั้งในระบบนี้ ว่ามีทั้งเขตเลือกตั้งที่มี  

ผู้แทนราษฎรได้ 1 คน เขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนราษฎรได้ 2 คน และเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทน

ราษฎรได้ 3 คน ทำให้สามารถยกเป็นประเด็นขึ้นมาพิจารณาได้ต่อไปว่า ระบบดังกล่าว

มีความสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคหรือไม ่ในเมื่อ เป็นระบบที่ทำให้ประชาชนผู้มี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่อยู่ต่างเขตกันดังกล่าวสามารถเลือกผู้แทนราษฎร ได้จำนวน  

ไม่เท่ากัน เท่ากับว่าทำให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้เพียงคน

เดียว หรือแม้กระทั่งในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้ 2 คน มีน้ำหนักของคะแนนเสียง  

ไม่เท่าเทียมกับประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง

มาตรฐานที่สามารถเลือกผู้แทนได้ 3 คน แต่ประเด็นดังกล่าวนี้ยังไม่เคยมีการหยิบยก

ขึ้นมาเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่อย่างใด 
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   เป็นที่น่าสังเกตว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

252170 ได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งมาเป็น ระบบที่ใช้เขตเลือกตั้ง

ใหญ่ และการสมัครรับเลือกตั้งก็กำหนดให้ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมือง โดยพรรค

จะต้องส่งผู้สมัครครบจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น และ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดของพรรคเดียวกันก็จะอยู่ในบัญชีรายชื่อเดียวกันที่มีเพียง

หมายเลขเดียว ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกหมายเลขใดมากที่สุด ผู้สมัครที่มีรายชื่อใน

บัญชีตามหมายเลขนั้นทั้งหมดก็จะได้รับเลือกตั้ง เข้าไปนั่งในสภาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฏรทั้งบัญชีนั้น จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบการเลือกตั้งแบบ “รวมเขต  

รวมเบอร์” การเสนอแนวความคิดดังกล่าวมีเหตุผลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด

พรรคการเมืองขนาดใหญ่ขึ้น ลดจำนวนพรรคเล็กพรรคน้อยให้มีจำนวนลดน้อยลง ไม่ให้

เป็นอุปสรรคต่อการปกครอง และการทำงานของสภาฯ จนเกินไป แต่ในที่สุดก็ได้มีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2528 ทำให้ระบบการเลือกตั้งแบบ “รวมเขต 

รวมเบอร์” ดังกล่าว เป็นระบบที่ไม่เคยนำมาใช้ในทางปฏิบัติแต่อย่างใด 

   ส่วนระบบการเลือกตั้งเดิมซึ่งยังคงมีการใช้สืบเนื่องต่อมานั้น ก็ปรากฏ

ปัญหาที่เด่นชัดขึ้นทุกท ีนั่นคือปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งแต่ละ

ครั้ง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งใหม่ จนกลายเป็น  

ข้ออ้างสำหรับการกระทำรัฐประหารภายใต้การนำของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ (รสช.) และแม้ว่าการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งจะเป็นข้ออ้างเพื่อกระทำ

รัฐประหาร แต่คณะรัฐประหารก็มิได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง และ

กฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด ระบบการเลือกตั้งแบบเดิมจึงยังมีผลใช้บังคับต่อมา   

แนวความคิดใหม่ที่มีการนำมาใช้ในการดูแลการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น

ก็คือ องค์กรกลาง แต่เนื่องจากองค์กรกลางนี้มิได้มีกฎหมายรองรับ จึงมีลักษณะเป็น

องค์กรเฉพาะกิจ ที่ไม่มีอำนาจจริงจัง จนได้รับการขนานนามว่า เป็น “เสือกระดาษ”  

และเมื่อองค์กรกลางไม่มีเขี้ยวเล็บใดๆ การซื้อสิทธิขายเสียงจึงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

เรื่อยๆ  

   หลังจากเหตุการณ ์“พฤษภาทมิฬ” แล้ว แม้จะมีการแก้รัฐธรรมนูญ 

ในหลายประเด็น แต่ก็ยังคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได้ เมื่อ  

เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร ทำการอดข้าวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย จึงทำให้ท่าน

ประธานรัฐสภาในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ขึ้นมา โดยมี นายแพทย์ ประเวศ วะสี เป็นประธาน 
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   คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ได้ทำการศึกษาประเด็นสำคัญๆ 

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งและพรรคการเมืองด้วย 

โดยได้มีการจัดทำเป็นงานวิจัยสำหรับแต่ละเรื่อง รวมทั้งมีข้อเสนอแนะสำหรับการ

ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย โดยในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้มีการนำเอา  

แนวความคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ มาเป็นข้อเสนอของคณะ  

กรรมการฯ ด้วย กล่าวคือ ในการแก้รัฐธรรมนูญนั้น ไม่ควรให้รัฐสภาเป็นผู้จัดทำร่าง

รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง หากแต่เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระ  

มายกร่าง แล้วให้รัฐสภาลงมติว่าจะรับหรือไม่รับ ร่างฯ ที่เสนอมานั้นทั้งฉบับ  

   ในการเลือกตั้งซึ่งมีขึ้นหลังจากที่มีการยุบสภาในปี พ.ศ. 2538 จึงเป็น

จังหวะที่พรรคชาติไทย นำแนวทางที่จะปฏิรูปการเมือง ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการ

พัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) มาเป็นนโยบายในการหาเสียงของตน และเมื่อพรรค  

ชาติไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง   

(คปก.) ขึ้นมา เพื่อจัดทำร่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ

รัฐสภาอีกชั้นหนึ่ง 

   ในชั้นการพิจารณาของรัฐสภา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา

พิจารณา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นประธาน ซึ่งในคณะ

กรรมาธิการชุดนี้เองที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรที่จะทำหน้าที่

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเปลี่ยนจากคณะผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชน   

มาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชน 

ทางรัฐศาสตร์ และผู้ที่มีประสบการณ์ทางการปกครองแล้ว ยังมีตัวแทนจากทุกจังหวัด 

เข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วย และเมื่อสภาร่างฯ มีสมาชิกครบ

แล้วจะต้องทำการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้น ภายใน 8 เดือน แล้วเสนอให้

รัฐสภาพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวทั้งฉบับอีกทีหนึ่ง จนท้าย

ที่สุด ประเทศไทยก็ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งนับ  

ได้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ  

คิดเห็นในการยกร่างมากที่สุด เท่าที่เคยมีมา  

   แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ปัญหา

ที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมิได้คาดคิดไว้ ก็ปรากฏขึ้น กล่าวคือ แนวความคิดที่จะให้

วุฒิสภาปลอดจากการเมืองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไม่อาจเป็นจริงได้ในทางปฏิบัต ิเป็น

เหตุให้มีการแทรกแซงของพรรคการเมืองผ่านทางวุฒิสภา ในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
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ในองค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย จนนำมาสู่ปัญหา

ทางการเมืองจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2549 จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ในที่สุด  

  3.1.3 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	2540			

   ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 254071 ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแง่ของหลักการ อยู่หลายประการ 

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดปัญหาเกี่ยวกับการการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งเป็นปัญหา

เรื้อรังมาเป็นเวลานานแล้ว จนกลายเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีเสียงเรียกร้อง

ให้มีการปฏิรูปการเมือง 

   ความเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไป เป็นการ

เลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมนั้น  มีทั้งในแง่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และ

วิธีตลอดจนระบบของการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำเสนอเป็นลำดับต่อไป 

   3.1.3.1  การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของชนชาวไทย 

   หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2540  ที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาในที่นี้ ก็คือหลักการที่ว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ

ชนชาวไทย ซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดเดิมที่ใช้มาโดยตลอด หลังจากที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ที่ว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของพลเมืองๆ จึงสามารถจะใช้

สิทธินี้ หรือจะไม่ใช้ก็ได้  

   แต่ในทางปฏิบัติเท่าที่ผ่านมา จะมีผู้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งน้อย   

จนเป็นช่องทางให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงกันได้ง่ายขึ้น ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงเห็นสมควร

เปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้เสียใหม่ โดยแปลงสิ่งที่เดิมเป็นสิทธินี้ ให้กลายเป็นหน้าที่เสีย 

แต่เนื่องจากเรื่องนี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ ในการบัญญัติมาตรา 68 จึงเกิดความลักลั่น

ขึ้น ที่ใช้คำว่า “บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีทั้งคำว่า “สิทธิ” 

และคำว่า “หน้าที่” อยู่ในประโยคเดียวกัน 

   การกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่นั้นสำหรับในทางสากลแล้ว ก็ไม่ใช่

เรื่องใหม่ มีใช้อยู่แล้วในบางประเทศ เช่น เบลเยี่ยม ฉะนั้นหากเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้
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ก็อาจเปลี่ยนแนวความคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศได้ เพียงแต่อาจจะ

มีปัญหาเกิดขึ้นได้ว่า ทำอย่างไร หน้าที่ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญนี้ 

จึงจะเข้าไปจารึกอยู่ในดวงใจ ของคนไทยทุกดวง ให้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนอย่าง

แท้จริง การที่จะบรรลุจุดังกล่าวได้ คงมิใช่จะเกิดได้จากมาตรการบังคับแต่เพียงอย่าง

เดียว หากแต่ต้องเกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกของแต่ละบุคคลเอง ซึ่งคงต้องอาศัยเวลาพอ

สมควรโดยการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชน และการ

ทำความเข้าใจในเรื่องที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับการปกครองเช่นนี้ จะหวังให้รัฐรับภาระ

ไปแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้ แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์กรเอกชนทั้งหลาย ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งแก่ประชาชน และในเมื่อรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของประชาชน  

ที่จะต้องไปเลือกตั้งแล้ว คงเป็นช่วงเวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว สำหรับการที่จะโต้แย้งว่า 

หลักการดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงใด ในเมื่อหลักการนี้เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งซึ่ง

หากใช้ได้ผล ก็อาจทำให้ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงลดน้อยลงได้ 

   ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ จึงมีแต่เพียงว่า การที่จะให้ประชาชนรู้สึก

ว่าการไม่ไปเลือกตั้งอาจเกิดการสูญเสียได้ ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2540 ได้กำหนดให้มีการเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นประเด็นที่

ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องพิจารณาในรายละเอียดว่า ควรจะให้เสียสิทธิใด แต่การเสียสิทธิ

ดังกล่าวควรที่จะทำให้ผู้นั้นเกิดความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรเสียไปด้วย เพราะ  

มิฉะนั้น บทบัญญัติตามมาตรา 68 นี้ ก็จะไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ ซึ่งเท่ากับ

เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไป  

   3.1.3.2  การบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง 

   การเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2512 นั้น ไม่มีการบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต้องสังกัดพรรคการเมือง ทำให้มีผู้สมัครอิสระเป็นจำนวนมากจนนักวิชาการเริ่ม

พิจารณาว่าเป็นปัญหาต่อระบบการเมือง72 และผลการเลือกตั้งปรากฏว่ามีผู้สมัครอิสระ

จำนวนไม่น้อยได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อเข้าไปในสภา

ได้แล้ว ผู้สมัครอิสระเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้เข้าไปร่วมกับพรรครัฐบาล ส่วนที่เหลือได้มา

รวมกันตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้น ซึ่งทำให้มองได้ว่า  เป็นการเข้าไปรวมกลุ่มกัน เพื่อ

ทำให้การต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใน  

 72  โปรดดู พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, ประชาธิปไตยกับกระบวนการเมืองในประเทศไทย, โรงพิมพ์สมาคม

สังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ 2512, หน้า 1  
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ท้ายที่สุดก็นำมาสู่การยึดอำนาจด้วยการปฏิวัติตัวเองของจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี 

พ.ศ. 2514 จากบทเรียนดังกล่าวนี้เอง ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อมา คือ ฉบับ พ.ศ. 

2517 กำหนดให้การที่จะสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งใน

สมัยนั้นผู้ที่คัดค้านหลักการนี้คนสำคัญคือ รัฐบุรุษอาวุโส ดร.ปรีดี พนมยงค์และ 

ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากร โดย ดร. ปรีดี ถึงกับใช้คำว่า ผู้แทนราษฎรจะกลาย

เป็น “ทาส” ของพรรคที่ตนสังกัด73 แต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสความต้องการที่จะ

ตกีรอบบรรดานกัการเมอืงทัง้หลายได ้และรฐัธรรมนญูฉบบัตอ่ๆ มากเ็ดนิตามแนวทางนี ้

มาโดยตลอด รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งบัญญัติ

หลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 107(4) โดยระบุในรายละเอียดไว้ด้วยว่า จะต้องเป็น

สมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

   3.1.3.3 การนับคะแนน 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้วางแนวความ

คิดใหม่เกี่ยวกับการนับคะแนน โดยการกำหนดให้การนับคะแนนในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ต้องไปดำเนินการรวมกันทุกหน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 104 วรรคที่สี่) ณ สถานที่แห่งใด

แห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นวิธีการที่ยังไม่เคยมีการทำกันมาก่อนในประเทศไทย 

ทำให้น่าติดตามต่อไปว่าจะมีปัญหาในการขนส่งหีบเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งหากสามารถ  

แก้ปัญหาในจุดนี้ได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ในแง่ของการรักษาหลักการว่าด้วยความลับ

ของการเลือกตั้ง ที่ว่าไม่ควรที่จะมีผู้ใดสามารถรู้ได้ว่าใครเลือกใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้มีอิทธิพล หากผู้นั้นสามารถทราบได้ว่า ผู้ที่อยู่ใน

อาณัติของตนไม่ได้เลือกตน ก็อาจเป็นภัยต่อผู้นั้นได้ การนับคะแนนรวมกันนี้ก็จะช่วย

แก้ปัญหาการติดตามผลงานของฝ่ายนอกกฎหมายได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการลดความ

แน่นอนของผลแห่งการซื้อเสียงลงได้ 

   3.1.3.4  ระบบการเลือกตั้ง 

   สำหรับระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2540 ได้มีการนำเอาแนวความคิดใหม่ๆ มาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มี

การทดลองใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก กล่าวคือ มีการบัญญัติให้ใช้ระบบการ  

 73  โปรดดู ปรีดี พนมยงค์, วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517, จัดพิมพ์โดยคณะบรรณาธิการมหาราษฎร์ 2517, 

หน้า 15- 16  
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เลือกตั้งแบบผสม สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งควรจะมีการทำความ

กระจ่าง ณ ที่นี้ ว่า ระบบดังกล่าว เป็นคนละระบบกับการเลือกตั้งที่ใช้อยู่ในประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้เพราะ ระบบการเลือกตั้งของเยอรมันเป็นระบบการ

เลือกตั้งตามสัดส่วน เพียงแต่มีการนำการเลือก ส.ส. จากเขตเลือกตั้งมาเสริมด้วย

เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าคะแนนเสียงที่สองซึ่งเป็นคะแนนสำหรับเลือกบัญชีรายชื่อ  

เป็นเครื่องชี้ขาดว่า แต่ละพรรคจะมีที่นั่งในสภาเป็นจำนวนเท่าใด 

   ส่วนระบบของไทยตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 เป็นระบบผสม 

เพราะการเลือกบุคคลจากเขตเลือกตั้ง 400 เขต เขตละ 1 คนนั้น แยกออกมาจากระบบ

สัดส่วนซึ่งมีจำนวน ส.ส. ได้ 100 คน (มาตรา 98) อย่างเด็ดขาด และทั้งสองระบบที่ถูก

นำมาใช้นี้จะไม่มีอิทธิพลต่อกันและกันเลย 

       ในการเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะมีคะแนนเสียง 

คนละ สองคะแนนเสียง กล่าวคือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะแจกบัตรเลือกตั้งให้

แก่ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คนละสองใบ โดยมาตรา 51 วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2541 กำหนดใหบ้ตัรเลอืกตัง้ 

สำหรับการเลือกตั้งแต่ละประเภท จะต้องมีบัตรเลือกตั้งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้น ก็ยังคงใช้

หลักเสียงข้างมากธรรมดาเช่นที่เคยใช้กันมา ส่วนการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อนั้น ได้มี

การวางเกณฑ์เป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าหากพรรคการเมืองใดได้คะแนนจากประชาชน

ทั้งประเทศรวมกันแล้วน้อยกว่าร้อยละ 5 พรรคนั้นก็จะไม่ได้รับการแบ่งสรรที่นั่งในการ

จัดสรรเก้าอี้ในสภา (มาตรา 100 วรรคแรก) 

   แนวความคิดเกี่ยวกับการวางเกณฑ์ขั้นต่ำนี้จะเห็นได้ว่า ได้รับมาจาก

เยอรมนี เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยในสภาฯ มากจนเกินไป   

แต่อย่างไรก็ตาม ผลของบทบัญญัติดังกล่าว สำหรับระบบการเลือกตั้งของไทย อาจจะ

กล่าวได้ว่า คงจะมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับของเยอรมัน เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวของ

เยอรมันนั้น จะใช้กับจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด จากเหตุผลที่ว่าระบบของเยอรมันเป็น

ระบบสัดส่วนนั่นเอง ระบบของเยอรมันจึงสามารถตัดจำนวนผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก

สภาฯ ที่สังกัดพรรคเล็กพรรคน้อยออกไปได้กว่า 30 คน แต่สำหรับระบบการเลือกตั้ง

ของไทยซึ่งเป็นระบบผสมที่แยกระบบเสียงข้างมากออกจากระบบสัดส่วนอย่างเด็ดขาด 

เกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 5 นี้ จึงมีผลเฉพาะกับการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น   

ซึ่งเท่ากับว่า เราจะสามารถตัดผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ จากพรรคเล็กพรรคน้อย
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ออกไปได้เพียงประมาณ 5 คนเท่านั้นจาก ส.ส. ทั้งหมด 500 คน ซึ่งนับว่าน้อยมาก 

และแทบจะไม่มีผลกระทบในภาพรวมเลย 

   สำหรับสูตรในการแปลงคะแนนดิบที่แต่ละพรรคได้รับ ออกมาเป็น

จำนวนที่นั่งในสภานั้น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 กำหนดไว้ ในมาตรา 76 ให้ใช้วิธีการแบบ Hare ซึ่งต้องมี

การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนคะแนนที่จะส่งผลให้มีสมาชิกสภาฯ ได้ 1 คน เสียก่อน   

แล้วจึงนำค่าเฉลี่ยนั้น ไปหารคะแนนของแต่ละพรรคที่ได้รับมาจากการลงคะแนน  

ทั้งประเทศ จึงจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน สมาชิกสภาฯของแต่ละพรรค ซึ่งจะเห็นได้ว่า

เป็นขั้นตอนการคิดที่ต้องทำเป็นสองขั้นตอน นับว่ายังมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย ในขณะที่

วิธีการคิดของเยอรมันนั้น มีสูตรสำเร็จซึ่งเป็นการรวบรัดขั้นตอนทั้งสองให้เหลือเพียง  

ขั้นตอนเดียว โดยการนำเอาคะแนนดิบของแต่ละพรรคมาเป็นตัวตั้ง คูณด้วยจำนวน 

ส.ส.ทั้งหมด แล้วหารด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดที่ลงให้ทุกพรรค นับว่าเป็นสูตรทาง

คณิตศาสตร์ที่สามารถแทนค่าได้ทันที ง่ายต่อการคำนวณในยุคคอมพิวเตอร์นี ้

   3.1.3.5  การแยกบุคลากรระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 

       การแยกบุคลากรระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นประเด็น  

ที่มีการเรียกร้องกันมานานแล้ว โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการเรียกร้องก็คือ   

ไม่ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิที่จะเป็นรัฐมนตรี เพื่อตัดปัญหาการ  

เรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีของเหล่า ส.ส. นั่นเอง การเรียกร้องดังกล่าวเพิ่งจะบรรลุผล

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 (มาตรา 204) นี้เอง 

   เดิมทีเดียวการที่อนุญาตให้ ส.ส. ควบตำแหน่งรัฐมนตรีได้นั้น ก็เป็นไป

ตามหลักการของการปกครองในระบอบรัฐสภา ตามแนวที่ปฏิบัติกันมาในประเทศ

อังกฤษ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ให้รัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. ในขณะเดียวกัน เพื่อให้

ได้รับความคุ้มกันเช่นเดียวกับ ส.ส. และในขณะเดียวกันการเป็นสมาชิกของสภาฯ   

ก็ทำให้รัฐมนตรีต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสภาฯ ด้วย เป็นต้นว่า สภาฯ สามารถสั่งให้

ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ก็ย่อมทำได้  

   การแยกบุคลากรตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2540  อันเป็นเหตุให้ ตำแหน่ง ส.ส. ต้องว่างลงนี้ ยังมีการกำหนดใน  

รายละเอียดที่ทำให้ ส.ส. ประเภทที่มาจากบัญชีรายชื่อ มีภาษีดีกว่า ส.ส. ที่มาจากเขต

เลือกตั้ง กล่าวคือ ในมาตรา 119 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ กรณีที่ตำแหน่ง ส.ส.   



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

�0

ที่ว่างลงเป็นตำแหน่งที่มาจากบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้ง ให้เลื่อนผู้ที่มีชื่อในบัญชี  

รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน แต่หากตำแหน่ง ส.ส. ที่ว่างลง

เป็นตำแหน่งที่มาจากเขตเลือกตั้งจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม สำหรับตำแหน่งที่ว่างลงนั้น 

   การวางเกณฑ์ดังกล่าวเท่ากับเป็นการบีบให้พรรคร่วมรัฐบาล ต้อง  

แต่งตั้งรัฐมนตรีจาก ส.ส.ประเภทที่มาจากบัญชีรายชื่อเท่านั้น เพราะหากแต่งตั้งจาก 

ส.ส. ประเภทที่มาจากเขตเลือกตั้ง ก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งก็จะเกิดความ  

ไม่แน่นอนขึ้นมาว่า ผู้สมัครจากพรรคเดิมจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกหรือไม่ ทำให้

พรรคเองไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำเช่นนั้น 

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส.ส. ประเภทที่มาจากบัญชีรายชื่อ ซึ่งเดิมเป็นพวก

ชนกลุ่มน้อย กลายสภาพเป็นอภิสิทธิ์ชนไปโดยปริยาย ซึ่งอาจมีผลกระทบเป็นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อ กล่าวคือว่าอาจ

จะต้องมีการซื้อลำดับในบัญชีรายชื่อของพรรค หรือการซื้อเสียงก็อาจให้ความสำคัญกับ

บัญชีรายชื่อมากกว่าเขตเลือกตั้ง เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ทั้งประชาชน 

และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องติดตามจับตามองต่อไป 

   เป็นที่น่าสังเกตว่า การแยกบุคลากรระหว่างผ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย

บริหาร ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้สร้าง

ปัญหาที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมิได้คาดไว้ นั่นคือ การแยกบุคลกรดังกล่าวทำให้

รัฐมนตรีทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อาณัติของนายกรัฐมนตรีอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากการไม่อยู่

ในโอวาทจนถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี จะมีผลทำให้รัฐมนตรีที่ถูกปรับออกนั้นกลาย

เป็นคนว่างงานในทันท ี

   3.1.3.6 การเก็บค่าสมัครรับเลือกตั้ง 

       แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะพยายาม

ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และ

เที่ยงธรรม ด้วยการให้รัฐสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 

113 แต่ในทางปฏิบัติ กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก  

วุฒิสภา พ.ศ. 2541 กลับดำเนินการสวนทางดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการเก็บค่า

ธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 31 และมาตรา 36 กล่าวคือเก็บค่า

ธรรมเนียมการสมัคร ทั้งกรณีที่สมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และกรณีที่สมัคร

รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยเก็บเป็นรายหัว หัวละหนึ่งหมื่นบาท 
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   ในอันที่จริงแล้ว การที่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งเท่าที่

ทำกันมานั้น จะมีเหตุผลสำคัญก็คือ ต้องการกันมิให้ผู้ที่ไม่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน

ทางการเมืองอย่างแท้จริง ฉวยโอกาสสมัครเล่นๆ ไว้ ทำให้เป็นภาระแก่การจัดการ  

เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยใช่เหตุ ซึ่งฟังดูก็พอมีเหตุผล และสามารถให้ความชอบธรรมกับ

การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ในทางวิชาการจึงมองว่าน่าจะเป็นเงินประกันการ

สมัครซึ่งจะคืนให้แก่ผู้สมัครกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงมากพอตามเกณฑ์ที่กำหนด74   

แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2517 บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรค 

การเมือง และการสมัครต้องมีใบรับรองของหัวหน้าพรรคมาแสดงว่าส่งผู้นั้นเข้าสมัครรับ

เลือกตั้งจริง เท่ากับว่า พรรคการเมืองได้เข้ามาช่วยทำหน้าที่ในการกลั่นกรองในเรื่อง

ของตัวบุคคลมาชั้นหนึ่งแล้ว ความจำเป็นของการที่จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครรับ

เลือกตั้งจึงน่าจะหมดไปแล้ว  

   แต่ในทางปฏิบัติ กฎหมายเลือกตั้งทุกฉบับที่ผ่านมาล้วนยังกำหนดให้มี

การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอด และแม้ว่ารัฐธรรมนูญ  

พุทธศักราช 2540 จะต้องการปฏิรูปการเมืองมิให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อมิให้มีการ

ถอนทุนกันเกิดขึ้นในภายหลัง แต่กฎหมายเลือกตั้งกลับไม่สนองนโยบายการปฏิรูป

การเมือง สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่อไป ซึ่งไม่น่า

จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปในระยะยาว 

3.2กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบัน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

255075 ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแง่ของหลักการอยู่หลายประการ โดยมี  

เป้าหมายสำคัญ คือ การลดปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง  

มาเป็นเวลานานแล้ว และนับวันจะเลวร้ายลงไปทุกที ความเปลี่ยนแปลงที่ผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญหวังว่าจะช่วยทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไป เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและ

เที่ยงธรรมนั้น มีทั้งในแง่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและวิธีตลอดจนระบบ

ของการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำเสนอเป็นลำดับต่อไป 

 74  โปรดดู หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 7 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 2513, หน้า 445  

 75  เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก ราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2550 



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

��

	 	3.2.1	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กำหนดให้  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา 

(มาตรา 229) เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น   

รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา 235 วรรค

แรก) นอกจากนี้แล้ว ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังทำหน้าที่นายทะเบียน

พรรคการเมืองอีกด้วย (มาตรา 235 วรรคสอง) 

   ในส่วนของอำนาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรงนั้น 

นอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งทั้งหลายตามที่

กฎหมายระบุไว้ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้ว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

มาตรา 236 (6) และมาตรา 237 วรรคแรก ยังกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มีอำนาจสำคัญอีกสองประการก็คือ อำนาจในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือออกเสียง

ประชามติใหม ่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่ง หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี  

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ 

มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 236 (6) และอำนาจในการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่กระทำการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการ

อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ซึ่งเป็นอำนาจตามมาตรา 237 วรรคแรก 

   ในการนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้

บัญญัติเพิ่มเติมจากที่ได้เคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2540 กล่าวคือ มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 239 แยกเป็นสองกรณี ดังนี้ 

 (1) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเป็นที่สุด (มาตรา 239 วรรคแรก) 

 (2)  ในกรณทีีป่ระกาศผลการเลอืกตัง้แลว้ ถา้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

เห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
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สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ ใด ให้ยื่นคำร้องต่อ  

ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย และเมื่อศาลฎีกาได้รับคำร้องของคณะ

กรรมการการเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่ง

ยกคำร้อง ในกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขต

เลือกตั้งใด หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง (มาตรา 

239 วรรคสอง) 

   อำนาจการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นี้ สำหรับในประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ ซึ่ง

เป็นการชี้ให้เห็นว่า อำนาจในส่วนนี้มิใช่เป็นอำนาจตุลาการโดยแท้ ที่จะต้องให้ศาลเป็น

ผู้ตัดสิน หากแต่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองอย่างใกล้ชิด ทางเยอรมันจึง

ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ชี้ขาด 

   แต่สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น เดิมเป็นอำนาจของศาล เพียงแต่

กำหนดให้มีกระบวนการที่รวบรัด ให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้ดำเนินกระบวนพิจารณา แต่ให้

ศาลฎีกาเป็นผู้ทำคำพิพากษา เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาลง แต่กระนั้นก็ตาม ดังที่ได้

ปรากฏให้เห็นแล้วว่า กระบวนการที่มีลักษณะรวบรัดเช่นนี้ก็ยังต้องใช้เวลามากอยู่

นั่นเอง และเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวที่ว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้า ก็คือความอยุติธรรม 

เนื่องจากผู้ที่กระทำความผิดก็ได้รับโอกาสในระหว่างนั้นตักตวงผลประโยชน์ต่างๆ ไป

มากแล้ว ทำให้การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายกลับกลายเป็นการกระทำที่คุ้มค่ามากกว่า

การที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 จึงกำหนดให้อำนาจดังกล่าวอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จจนเกินไป  

   การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบ่ง

อำนาจบางส่วนกลับคืนไปสู่ศาลฎีกา ย่อมเป็นการลดทอนอำนาจของคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งลง เพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำรอยแบบเดิม และในขณะเดียวกัน เพื่อมิให้เกิด

ปัญหาจำนวนสมาชิกสภาฯ ไม่ครบ องค์ประกอบ มาตรา 239 วรรคสาม จึงกำหนดไว้

ด้วยว่า ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกร้องไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปได้ มิให้นับบุคคลนั้นเข้าในจำนวนรวมของสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณ ี
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   สำหรับประเด็นที่ว่า อำนาจการออกกฎเกณฑ์ ตามมาตรา 236 (1) ซึ่ง

เป็นไปทำนองนิติบัญญัติ อำนาจการจัดการเลือกตั้งตามมาตรา 235 ซึ่งเป็นไปทำนอง

อำนาจบริหาร และอำนาจในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม ่ตามมาตรา 235 (6) มาตรา 

237 และมาตรา 239 วรรคแรก ซึ่งเป็นไปทำนองอำนาจตุลาการ และอำนาจเหล่านี้มา

รวมกันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงองค์กรเดียว จะเท่ากับเป็นการขัดต่อ  

หลักการแยกอำนาจ (Separation of powers) ตามที่ทั้ง John Locke และ 

Montesquieu ได้เคยวางหลักไว้เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาหรือไม่       

   การที่จะหาคำตอบสำหรับประเด็นนี้ คงต้องย้อนกลับมาพิจารณา  

ที่สถานภาพของความเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่มีอำนาจหน้าที่   

ที่มิใช่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หากแต่เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง

สุจริตและเที่ยงธรรม การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยปราศจากอคติ และมีข้อพิจารณา

ประกอบด้วยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องนั้นทำให้ผลของการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป

จากที่ควรจะเป็นในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้อง อาจพิจารณาว่า เท่ากับเป็นการ

อุทธรณ์ต่อประชาชน ในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเท่านั้น ปัญหาหลักในเรื่องนี้

จึงน่าจะอยู่ที่อำนาจในการเพิกถอนสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก่อนการประกาศผล  

การเลือกตั้ง ตามมาตรา 237 และมาตรา 239 วรรคแรก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ชวนให้  

ตั้งคำถามว่ามาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ 

   เนื่องจากในการเลือกตั้งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้ที่

กำหนดผลของการเลือกตั้งก็คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนในการเลือกตั้งจึงควร

เป็นดังนี้      

        (1) การเตรียมการเลือกตั้ง 

        (2) การลงคะแนน 

        (3) การนับคะแนนและประกาศผล 

        (4) การคัดค้านการเลือกตั้ง 

   ขั้นตอนที่สองดังกล่าวคือขั้นตอนชี้ขาด กล่าวคือ เป็นเครื่องกำหนด 

(constitutive element) ผลของการเลือกตั้ง ว่าผลจะเป็นเช่นใด ด้วยเหตุนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 105 

และมาตรา 117 วรรคแรก ให้สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนมา

ใช้อำนาจอธิปไตยในการกำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทนตนนั่นเอง การให้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งควรจะมีหน้าที่เพียงนับคะแนนแล้วประกาศผลตาม
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คะแนนที่ประชาชนไปลงไว้ (declaratory effect) นั้น ทำหน้าที่ตรวจสอบและมี

อำนาจไม่ประกาศผล เพียงเพราะมีเหตุควรเชื่อเท่านั้นว่ามีการกระทำที่เป็นการขัดต่อ

กฎหมาย เท่ากับเป็นการให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถลบล้างการ

ลงคะแนนของประชาชนลงไปได้ ซึ่งหากจะเทียบกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ก็อาจจะเทียบเคียงได้กับกรณีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ  

ผู้เยาว์ เมื่อผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดไป ย่อมเป็นโมฆียกรรมที่เปิดช่องให้ผู้ปกครองสามารถ

ตามไปบอกล้างนิติกรรมนั้นได้  

   การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 

239 และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ ใหอ้ำนาจแกค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงให้ภาพที่ไม่แตกต่างจากข้อเปรียบเทียบดังกล่าว ทำให้การ  

ลงคะแนนของประชาชนเป็นโมฆียกรรมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถบอก  

ล้างได ้ประชาชนก็จะกลายเป็นเพียงผู้เยาว์ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ปกครอง 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในยุค

สมัยปัจจุบัน 

   นอกจากนี้แล้ว การไม่ประกาศผลการเลือกตั้งทำให้ได้จำนวนสมาชิก  

ไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่า เมื่อยังได้สมาชิกสภา  

ไม่ครบจำนวนก็จะไม่ครบองค์ประกอบของความเป็นสภาตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ไม่อาจ

ดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้76 และ

สมาชิกที่ได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ยังไม่อาจทำหน้าที่ใดๆ ได้ด้วย แม้ว่าคำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีประเด็นที่ยังโต้แย้งได้อีก แต่จะเห็นได้ว่า ประเด็นนี้ได้กลาย

เป็นจุดอ่อนอันเปราะบางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน หากใน

ระหว่างที่ยังได้สมาชิกวุฒิสภาไม่ครบจำนวนนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งคณะ

ต้องพ้นจากตำแหน่งไป ย่อมไม่มีองค์กรใดที่จะทำหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งชุดใหม่ได้ และการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่อาจดำเนินการได้เนื่องจากใน

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 293 

 76 โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 20/2543 ซึ่งมีการวินิจฉัยไปตามแนวความเข้าใจโดยทั่วไป แต่หาก

พิจารณาให้ดีตามหลักการที่นำเสนอมาข้างต้น และสะท้อนออกมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 

117 และมาตรา 132 แล้ว จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 15.00 น. ของวันเลือกตั้ง ประชาชนได้ทำ

หน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้ว ได้ตัดสินใจเลือกบุคคลตามอำนาจอธิปไตยเรียบร้อยแล้ว constitutive element 

ได้เกิดขึ้นแล้ว เหลือแต่เพียงขั้นตอนการนับและประกาศผลการนับเท่านั้น จึงเท่ากับว่าประชาชนได้เลือกจำนวน

สมาชิกสภาครบจำนวนแล้ว เว้นแต่เขตเลือกตั้งที่มีอุทกภัย หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่ทำให้ประชาชนไม่อาจมาใช้

สิทธิได้เท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ายังมีการเลือกตั้งไม่ครบจำนวน 
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กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่วุฒิสภา แต่ไม่มีอำนาจในการพิจารณาให้

บุคคลดำรงตำแหน่งใดๆ ได ้

   จากฐานะทางกฎหมายและอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ยังคงเป็นองค์กรที่มีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกับที่เคยมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับก่อน ซึ่งนอกจากจะเป็นการล่อแหลมต่อการใช้อำนาจตามอำเภอใจ เนื่องจาก

อำนาจย่อมเปรียบเสมือนดาบสองคมดังที่ Lord Acton ได้เคยกล่าวถ้อยคำที่มักจะมี

การอ้างอิงกันอยู่เสมอว่า “Power tends to corrupt and absolute power 

tends to corrupt absolutely.”77 แล้ว อำนาจเบ็ดเสร็จนี้ย่อมเป็นตัวล่อให้ผู้อยาก

ได้อำนาจเข้ามาแทรกแซง เช่นเดียวกับที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของชาวไทย

ทุกคน ที่จะต้องคอยติดตามการทำงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป     

	 	3.2.2	 การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของชนชาวไทย	

   หลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาในที่นี้ 

ก็คือหลักการที่ว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของชนชาวไทย ซึ่งมีการนำมาใช้เป็นครั้งแรก

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตามรัฐธรรมนูญฉบับ  

ดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ไม่ไปทำหน้าที่นี้ต้องเสียสิทธิบางประการ 

   เหตุที่ต้องมีการบัญญัติเช่นนี้ เพราะการที่มีผู้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

น้อย เป็นช่องทางให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงกันได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการบัญญัติ

มาตรา 72 อาจเกิดความลักลั่นขึ้น จากการที่ใช้คำว่า “บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ 

เลือกตั้ง” ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีทั้งคำว่า ‘สิทธิ’ และคำว่า ‘หน้าที่’ อยู่ในประโยคเดียวกัน 

จึงต้องอธิบายความหมายต่อไปด้วยว่า บุคคลมีหน้าที่ไปปรากฏตัวที่คูหาเลือกตั้ง   

ส่วนการจะเลือกหรือไม่เลือกใครย่อมเป็นสิทธิของผู้นั้น 

   เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในป ีพ.ศ. 2550 แม้ผู้ร่างจะยัง

นำแนวความคิดเดิมมาใช้ต่อ กล่าวคือ กำหนดไว้ในมาตรา 72 วรรคแรกให้เป็นหน้าที่

ของประชาชนที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่นเดียวกัน แต่มีการบัญญัติผลที่แตกต่าง

ออกไป ใน มาตรา 72 วรรคสอง โดยบัญญัติว่า “บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิ หรือไม่ไปใช้สิทธิ

โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้สิทธิหรือเสียสิทธิตามที่

 77 Zitiert nach K. Loewenstein, Verfassungslehre, übersetzt von R. Boerner, 4 Aufl., Tübingen   

2000, S. 8. 



ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

��

กฎหมายบัญญัติ” บทบัญญัติเช่นนี้เปิดช่องให้มีการให้สิทธิแก่ประชาชนในเชิงบวก 

สำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการใช้หลักการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและได้ผล 

ก็อาจทำให้ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงลดน้อยลงได ้

   ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ จึงมีแต่เพียงว่า การที่จะให้ประชาชนรู้สึก

ว่าการไม่ไปเลือกตั้งอาจเกิดการสูญเสียได้ ดังที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเสียสิทธิตาม

ที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นประเด็นที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องพิจารณาในรายละเอียดว่า 

ควรจะให้เสียสิทธิใด แต่การเสียสิทธิดังกล่าวควรที่จะทำให้ผู้นั้นเกิดความรู้สึกว่าเป็นสิ่ง

ที่เขาไม่ควรเสียไปด้วย เพราะมิฉะนั้น บทบัญญัติตามมาตรา 72 นี้ ก็จะไม่มีความหมาย

ในทางปฏิบัติ ซึ่งเท่ากับเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไป นอกจากนี้แล้ว 

การที่จะกำหนดว่าผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียสิทธิใด

บ้างนั้น ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเดิม78 จะต้องมีการกำหนดไว้ใน

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จะมีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ไปกำหนดเองไม่ได้ ซึ่งในการนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550   

ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการเสียสิทธิ ไว้ในมาตรา 26 และการได้สิทธิในมาตรา 28 โดย

สิทธิที่เสียไปตามมาตรา 26 ได้แก่      

 (1) สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา  

 (2) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา 

เป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา  

ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 

 (3) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย

ลักษณะการปกครองท้องที่ 

   การเสียสิทธิดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่า

จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับการได้สิทธิ ตามมาตรา 28 นั้น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  

 78  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 24/ 2543 
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   นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 ยังมีการ

กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 164 ที่มีลักษณะเป็นการนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่เคย  

เสียสิทธิเนื่องจากการไม่ไปเลือกตั้ง โดยบัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิ

เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 อยู่ก่อนวันที่พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้การเสียสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้ที่เคยเสียสิทธิเนื่องจากการไม่ไปเลือกตั้ง ได้เริ่มต้นใหม่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง  

ที่ดีตามกฎหมายใหม่นี้ต่อไป 

	 	3.2.3	 การบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง	

   จากบทเรียนการเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งไม่มีการบังคับให้ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง ทำให้มีผู้สมัครอิสระเป็นจำนวนมาก และผลการ

เลือกตั้งปรากฏว่ามีผู้สมัครอิสระจำนวนไม่น้อยที่ได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร ในท้ายที่สุดก็นำมาสู่การยึดอำนาจด้วยการปฏิวัติตัวเองของจอมพล

ถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2514 ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อมา คือ ฉบับพุทธศักราช 

2517 กำหนดให้การที่จะสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ

รัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มาก็ได้ดำเนินรอยตามแนวทางนี้มาโดยตลอด รวมทั้งรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบัน ซึ่งบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 107 (4) โดยระบุในรายละเอียดไว้

ด้วยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

แต่เพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า เก้าสิบวัน 

เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาดังกล่าวจะลดลงเหลือ

เพียง 30 วัน นอกจากนี้แล้ว ในบทเฉพาะกาล มาตรา 296 วรรคสอง ก็มีการกำหนดให้

ใช้ระยะเวลา 30 วันเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสลายขั้วทางการเมือง  

ที่เคยมีอยู่เดิมนั่นเอง 

   การที่จะพิจารณาเกี่ยวกับปัญหานี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก

คนในสังคมเริ่มมีความเคยชินกับมาตรการดังกล่าว การเปิดเสรีในเรื่องนี้อาจนำมาซึ่ง

ความสับสนวุ่นวายในระยะแรก ซึ่งหลายฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ในระยะยาว

แล้วบทบัญญัติดังกล่าวก็น่าจะหมดความจำเป็นไป เมื่อประชาชนตระหนักด้วยตนเองว่า 

การดำเนินการทางการเมืองในปัจจุบันนั้นต้องดำเนินการเป็นกลุ่มทำงาน บุคคลคน

เดียวไม่สามารถมีบทบาทที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างจริงจังได้ และ
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พัฒนาการดั งกล่าวควรจะต้องดำเนินควบคู่กันไปกับความเป็นสถาบันของ

พรรคการเมือง ที่จะต้องมีความมั่นคงและมีความเป็นประชาธิปไตยภายใน

พรรคการเมืองด้วย 

	 	3.2.4	 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	

   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งตาม รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจสองประการที่ควรแก่การ

พิจารณาในที่นี้ คือการที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ในมาตรา 93 วรรคสามและ 

มาตรา 112 วรรคสาม ให้อำนาจแก่ฝ่ายนิติบัญญัติในการกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยให้บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  

เลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้ดำเนินการตรากฎหมาย

ดังกล่าว โดยกำหนดไว้ใน มาตรา 50 มอบหมายให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ที่จะกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  

   นอกจากนี้แล้ว กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ยังได้กำหนด

หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกฎหมายเลือกตั้งฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ

ควบคุมการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือ การกำหนดให้มี  

สมุห์บัญชีเลือกตั้งเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ซึ่งจะขอกล่าวในรายละเอียดต่อไป ดังนี้ 

   (1) การกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

   ตามกฎหมายเลือกตั้งก่อนปี พ.ศ. 2541 จะมีการกำหนดจำนวนเงินที่

แน่นอนไว้ในกฎหมาย ว่าการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งนั้น ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน คนละหนึ่ง

ล้านบาท การกำหนดจำนวนเงินไว้แน่นอนทำให้การปรับตัวเลขค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จะกระทำได้ก็แต่โดยการแก้

กฎหมาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครไม่แจ้งยอดค่าใช้

จ่ายในการเลือกตั้งให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะยอดดังกล่าวมักจะมากเกินจำนวนที่

กฎหมายกำหนด นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของพรรคการเมือง กฎหมายเดิมกลับไม่ได้

กำหนดจำนวนเงินไว้ ทำให้การควบคุมการใช้จ่ายในส่วนของพรรคการเมืองนี้ไม่อาจ

กระทำได้ 

   นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ปรากฏว่ามิได้มีการตรวจสอบการแจ้งอย่างจริงจัง จนเกิดกรณีที่เป็นการสะท้อนให้เห็น
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ถึงความไม่ปกติในระบบกฎหมายไทย เมื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ขอนแก่นหลายสมัยเป็นผู้เดียวที่ถูกลงโทษ ในข้อหาที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการไม่ยื่น

บัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เนื่องจากอดีตสมาชิกสภาท่านนี้ ไม่ประสงค์จะแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ในขณะที่ผู้ที่ยื่นบัญชีซึ่งมีตัวเลขอันเป็นเท็จ กลับ ‘ลอยนวล’ 

เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบบัญชีที่มีการยื่นเข้ามาอย่างจริงจัง 

   จากปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้หามาตรการ

ป้องกันโดยบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ฉบับปี พ.ศ. 

2541 แต่ในทางปฏิบัติก็ยังคงไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง

นับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วงไป ในการตรา  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 จึงกำหนดไว้ในมาตรา 50 ให้เป็นอำนาจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับ

การเลือกตั้งแต่ละครั้ง โดยให้กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทั้งสำหรับผู้สมัคร

รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และวงเงินสำหรับพรรคการเมือง ทั้งนี้ กฎหมายยังได้กำหนด

เป็นเงื่อนไขไว้ด้วยว่า ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหารือกับหัวหน้าพรรคทุกพรรคที่ส่ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเสียก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งยังเท่ากับเป็นการผูกมัด

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองต้องรับทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่กำหนดขึ้น

ใหม่นี้ด้วย 

   (2) การกำหนดให้มีสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 

   การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 กำหนดไว้ใน

มาตรา 51 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง แต่งตั้งสมุห์บัญชีเลือกตั้งเพื่อให้เข้า

มาทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละ

ราย และของพรรคการเมืองด้วย เท่ากับว่า ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่จะมีขึ้นต่อไปนี้   

ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายจะต้องแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งให้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญ   

กล่าวคือ จัดทำและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายของตน ในขณะที่

พรรคการเมืองก็จะต้องแต่งตั้งสมุห์บัญชีเลือกตั้งในส่วนของตนเช่นเดียวกัน 

   อาจกล่าวได้ว่า การกำหนดให้มีสมุห์บัญชีเลือกตั้งนี้ เป็นผลมาจากการ

วิจัยทางวิชาการที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย สาขากฎหมายการเมือง 

การปกครองและสังคม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา
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กฎหมาย แห่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา79 ในหัวข้อที่ว่า แนวทางการพัฒนา

กฎหมายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางการเงินและประโยชน์อย่างอื่น จากรัฐและ

เอกชนแก่พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง โดยผลงานชิ้นนี้ได้ทำการศึกษา

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้งในประเทศ

ต่างๆ และพบว่า ในประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสมีการกำหนดให้ผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ต้องทำการแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้ง กล่าวคือ 

เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำและตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้นั้น และปรากฏว่าการมีสถาบันดังกล่าวขึ้นมาในทั้งสองประเทศ ได้มีส่วน

ทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยฯ จึงเสนอแนะให้นำ

แนวความคิดดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยบ้าง เพราะอย่างน้อยก็จะเป็นการปูพื้นเพื่อ

ให้การตรวจสอบในภายหลังทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการทำให้เกิดความรับผิดชอบที่

ชัดเจนขึ้นกว่าแนวปฏิบัติของไทยที่ทำกันมาแต่เดิม  

   ในเมื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง  นำแนวความ

คิดว่าด้วยสมุห์บัญชีเลือกตั้งมาบัญญัติไว้แล้วเช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะช่วย

ให้การเลือกตั้งต่อแต่นี้ไปมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติด้วย 

ว่าจะมีความเข้าใจแนวความคิดใหม่นี้มากน้อยเพียงไร เพียงพอที่จะช่วยให้บรรลุถึงซึ่ง

วัตถุประสงค์ของแนวความคิดนี้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่จะต้องมีการติดตามการ

ปฏิบัติดังกล่าวต่อไป      

	 	3.2.5	 การนับคะแนน	

   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้วางแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการนับ

คะแนนซึ่งแตกต่างจากแนวความคิดตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ซึ่งเคยกำหนดให้การ

นับคะแนนในแต่ละเขตเลือกตั้ง ต้องไปดำเนินการรวมกันทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่

แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นวิธีการที่สร้างภาระในการปฏิบัติ เนื่องจากต้องมี

การขนหีบเลือกตั้งจากทุกหน่วยเลือกตั้งไปรวมกัน ทำให้ไม่อาจยืนยันความโปร่งใสของ

ทั้งกระบวนการได้อย่างเต็มที่ 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 94 วรรค

ท้าย กำหนดให้ดำเนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และให้ส่งผลการนับคะแนนของ

 79  โปรดดู วิษณุ วรัญญู วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อุดม รัฐอมฤต, แนวทางการพัฒนากฎหมาย

เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางการเงิน และประโยชน์อย่างอื่น จากรัฐและเอกชน แก่พรรคการเมืองและสมาชิก

พรรคการเมือง, สำนักพิมพ์นิติธรรม กรุงเทพฯ 2540, หน้า 70, 72 และ 104 



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

��

หน่วยเลือกตั้งนั้น ไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับ

คะแนนโดยเปิดเผย ทำให้น่าติดตามต่อไปว่าจะมีปัญหาในแง่ของการรักษาหลักการว่า

ด้วยความลับของการเลือกตั้งหรือไม่ เนื่องจากหลักการว่าด้วยความลับของการเลือกตั้ง 

เป็นหลักการสำคัญ สำหรับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ที่ว่าไม่ควรที่จะมีผู้ใด

สามารถรู้ได้ว่าใครเลือกใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้มี

อิทธิพล หากผู้นั้นสามารถทราบได้ว่าผู้ที่อยู่ในอาณัติของตนไม่ได้เลือกตน ก็อาจเป็นภัย

ตอ่ผูไ้มย่อมอยูภ่ายใตอ้าณตันิัน้ได ้ซึง่ประเดน็เกีย่วกบัการรกัษาความลบัในการเลอืกตัง้นี ้

เคยเป็นประเด็นหลักที่ทำให้มีการนับคะแนนรวมในสถานที่เดียวกันตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับก่อน  

   ในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 94 วรรคท้ายนี้ ซึ่งมีข้อดีในแง่ของความสะดวกในการจัดการ แต่อาจมี

ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความลับได้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น หากสามารถแก้ปัญหา

การติดตามผลงานของฝ่ายนอกกฎหมายได้ ก็จะช่วยลดความแน่นอนของผลแห่งการ

ซื้อเสียงลงได้มาก และทำให้การลงทุนซื้อเสียงเกิดความไม่แน่นอน จนไม่คุ้มที่จะลงทุน

ดังกล่าวต่อไป     

	 	3.2.6		 ระบบการเลือกตั้ง	

        สำหรับระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน บัญญัติให้ใช้

ระบบการเลือกตั้งแบบผสม สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งควรจะมี

การทำความกระจ่าง ณ ที่นี้ว่า ระบบดังกล่าวเป็นคนละระบบกับการเลือกตั้งที่ใช้อยู่ใน

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้เพราะ ระบบการเลือกตั้งของเยอรมัน80 เป็น

ระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วน เพียงแต่มีการนำการเลือก ส.ส. จากเขตเลือกตั้งมาเสริม

ด้วยเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าคะแนนเสียงที่สองซึ่งเป็นคะแนนสำหรับเลือกบัญชีรายชื่อ 

เป็นเครื่องชี้ขาดว่า แต่ละพรรคจะมีที่นั่งในสภาเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าใด 

   สว่นระบบของไทยเปน็ระบบผสม เพราะการเลอืกบคุคลจากเขตเลอืกตัง้ 

400 คน เขตละไม่เกิน 3 คนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 94 วรรคสอง (4)81 นั้น แยกออกมาจากระบบสัดส่วนซึ่งมีจำนวน ส.ส. ได้   

 80  โปรดดู หน้า 41 ข้างต้น 

 81  การกำหนดเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินสามคน ให้ถือเขต

จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถ้าจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินสามคนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขต

เลือกตั้ง โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามคน 
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80 คน (มาตรา 93) อย่างเด็ดขาด และทั้งสองระบบที่ถูกนำมาใช้นี้จะไม่มีอิทธิพลต่อกัน

และกันเลย การแยกกันอย่างเด็ดขาดโดยที่มีจำนวน ส.ส.จากระบบสัดส่วนน้อยจนเกิน

ไปเช่นนี้ ทำให้ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากข้อดีต่างๆ ของระบบการเลือกตั้งแบบ

สัดส่วนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยจะเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

   ในการเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะมีคะแนนเสียง 

คนละ สองคะแนนเสียง กล่าวคือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะแจกบัตรเลือกตั้งให้

แก่ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คนละสองใบ โดยมาตรา 61 วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 กำหนดให้บัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแต่ละประเภท 

จะต้องมีบัตรเลือกตั้งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมีการกำหนดไว้ใน พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 โดยกำหนดสำหรับกรณีของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งว่า 

หากในเขตเลือกตั้งใด ถ้าในวันเลือกตั้งมีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งน้อยกว่าหรือ

เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตนั้น ผู้สมัครจะต้องได้คะแนน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และมากกว่าจำนวนบัตร

เลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง (มาตรา 88) 

   สำหรับการตัดสินว่าผู้สมัครใดจะได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้ง ในกรณี

ปกติทั่วไปก็ยังคงใช้หลักเสียงข้างมากธรรมดาเช่นที่เคยใช้กันมา โดยกฎหมายเลือกตั้ง

บัญญัติว่า “...ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง และกรณีที่มี

ผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับสลากเป็นเครื่องตัดสิน (มาตรา 

89)  

   ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนนั้น มีความ  

แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ซึ่งใช้อาณาเขตของประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง โดย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 96 กำหนดให้จัดแบ่ง

พื้นที่ประเทศออกเป็นกลุ่มจังหวัด 8 กลุ่มด้วยกัน และให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นเขต  

เลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 10 คน และมาตรา 

95 วรรคสอง เปิดช่องให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนเพียงบางเขต

ก็ได้ แต่กฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้ในมาตรา 41 (2) ว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อ ให้จัด

เรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครตามลำดับหมายเลขจำนวน 10 คน เท่ากับว่าในแต่ละเขต



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

�4

เลือกตั้งนั้น พรรคการเมืองจะต้องส่งครบทั้ง 10 คน ส่วนการลงคะแนนรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 95 วรรคแรก กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี

สิทธิลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองได้ 1 เสียง เท่ากับว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิ

เลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้เพียงพรรคเดียว 

   สำหรับสูตรในการแปลงคะแนนดิบที่แต่ละพรรคได้รับ ออกมาเป็น

จำนวนที่นั่งในสภานั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ในมาตรา 91 

ให้ใช้วิธีการแบบ Hare ซึ่งต้องมีการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนคะแนนที่จะส่งผลให้มี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ 1 คน เสียก่อน แล้วจึงนำค่าเฉลี่ยนั้น ไปหารคะแนนของ

แต่ละพรรคที่ได้รับมาจากการลงคะแนนทั้งประเทศ จึงจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน สมาชิก

สภาฯของแต่ละพรรค ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นขั้นตอนการคิดที่ต้องทำเป็นสองขั้นตอน   

นับว่ายังมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย   

  3.2.7  การเก็บค่าสมัครรับเลือกตั้ง	

   เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้รัฐธรรมนูญจะพยายามส่งเสริมประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ด้วยการ

กำหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 

87 (5) ซึ่งการใช้สิทธิเลือกตั้งย่อมมีทั้งการลงคะแนนเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้ง

ด้วย แต่ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 กลับดำเนินการ

สวนทางดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 

36 วรรคสอง และมาตรา 42 วรรคแรก กล่าวคือเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร ทั้งกรณีที่

สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และกรณีที่สมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วน   

โดยเก็บเป็นรายบุคคล คนละห้าพันบาท 

   ในอันที่จริงแล้ว การที่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งเท่าที่

ทำกันมานั้น จะมีเหตุผลสำคัญก็คือ ต้องการกันมิให้ผู้ที่ ไม่มีความตั้งใจที่จะเข้ามา  

ทำงานทางการเมืองอย่างแท้จริง ฉวยโอกาสสมัครเล่นๆ ไว้ ทำให้เป็นภาระแก่การ

จัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยใช่เหตุ ซึ่งฟังดูก็พอมีเหตุผล และสามารถให้ความชอบ

ธรรมกับการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ในทางวิชาการจึงมองว่าน่าจะเป็นเงินประกัน

การสมัครซึ่งจะคืนให้แก่ผู้สมัคร กรณีที่ ได้รับคะแนนเสียงมากพอ ตามเกณฑ์ที่  
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กำหนด82 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2517 บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัด

พรรคการเมือง และการสมัครต้องมีใบรับรองของหัวหน้าพรรคมาแสดงว่าส่งผู้นั้นเข้า 

สมัครรับเลือกตั้งจริง เท่ากับว่า พรรคการเมืองได้เข้ามาช่วยทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง

ในเรื่องของตัวบุคคลมาชั้นหนึ่งแล้ว ความจำเป็นของการที่จะเก็บค่าธรรมเนียมการ

สมัครรับเลือกตั้งจึงน่าจะหมดไปแล้ว  

   แต่ในทางปฏิบัติ กฎหมายเลือกตั้งทุกฉบับที่ผ่านมาล้วนยังกำหนดให้มี

การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอด และแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน จะต้องการมิให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อมิให้มีการถอนทุนกันเกิดขึ้นใน  

ภายหลัง แต่กฎหมายเลือกตั้งกลับไม่สนองนโยบายดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการสร้าง

ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่อไป ซึ่งไม่น่าจะเป็นผลดีต่อ

การพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาว 

	 	3.2.8		 บทกำหนดโทษ	

   เพื่อเป็นการปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังที่

เป็นปัญหาสำหรับการเลือกตั้งของไทยมาโดยตลอด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 237 จึงกำหนดว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระทำการ  

ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก 

วุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การ

เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคล 

ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

   ถ้าการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อ 

ได้ว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใด มีส่วน 

รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไข

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำ

การเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม 

วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68 และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

 82  โปรดดู หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 7 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 2513, หน้า 445  
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มีคำสั่งให้ยุบพรรคนั้น ให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองดังกล่าวมีกำหนดเวลา ห้าปีนับแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรค 

การเมือง” 

   อาจกล่าวได้ว่าการนำบทบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 

กันยายน พ.ศ. 2549 ประกอบกับความเชื่อทีว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และการยุบ

พรรคการเมืองจะสามารถแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ ซึ่งพัฒนาการหลังจากที่ได้มี

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มจะชี้ให้เห็นแล้วว่า การยุบพรรคไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ เนื่องจากสามารถตั้งพรรคใหม่ได้ไม่ยากนัก และแม้จะมีการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดเก่า ก็จะมีตัวตายตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่สืบทอดเจตนารมณ์

ต่อไปได้ 

   นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ยังมีการนำเอา

แนวความคิดใหม่ๆ บัญญัติเป็นกฎหมาย เป็นต้นว่า มาตรา 77 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

ใด มิฉะนั้น จะต้องรับโทษตามมาตรา 152 ซึ่งมีระวางโทษ จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี 

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี แต่หากผู้นั้น ได้แจ้งการถึงการกระทำดังกล่าวต่อคณะ

กรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ก่อนหรือในวัน

เลือกตั้ง หรือภายหลังวันเลือกตั้งไม่เกิน 7 วัน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูก  

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

   มาตรา 137 วรรคสอง มีการกำหนดให้สินบนนำจับแก่ผู้แจ้งความ

นำจับกรณีที่มีการฝ่าฝืน มาตรา 53 ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียง หากศาลมี  

คำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน จะได้รับเงินสินบนนำจับไม่เกินกึ่งหนึ่ง

จากจำนวนเงินค่าปรับ 

   นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฐานความผิดตามมาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดหรือ

พรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง 

หรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นใน

การเลือกตั้ง และทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งยังห้ามมิให้  
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ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดลงสมัครรับเลือกตั้งหรือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อประโยชน์

ของผู้อื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 88 แต่เป็นที่น่า

สังเกตว่ากฎหมายกำหนดเฉพาะกรณีผู้เรียกหรือรับ แต่มิได้กล่าวถึงผู้ให้หรือผู้ว่าจ้างแต่

อย่างใด   

3.3การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

หลักการใหม่ เกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 คือการกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาแยกออกเป็นสองประเภท 

กล่าวคือ ประเภทที่มาจากการเลือกตั้งและประเภทที่มาจากการสรรหา โดยรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการกำหนดไว้ในมาตรา 111 วรรคแรก 

โดยบัญญัติว่า วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้น  

หักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  

ในส่วนของวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาของไทย มิได้นำระบบการ

เลือกตั้งสมาชิกของสภาซีเนทของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการหมุนเวียนเลือกตั้งย่อยทุก  

สองปี 83 มาใช้ ทำให้หลักความต่อเนื่องสำหรับวุฒิสภาไทยไม่อาจเกิดได้ เนื่องจากเมื่อ

ครบอายุ 6 ปีแล้ว มีการเลือกตั้งและสรรหาเข้ามาใหม่ทั้งชุด 

  3.3.1 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง	

        สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้น มาตรา 112 บัญญัติว่า 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและให้มี

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยไม่มี

การคำนึงว่าเป็นจังหวัดใหญ่หรือจังหวัดเล็ก แต่ละจังหวัดจะมีตัวแทนอยู่ในวุฒิสภา   

1 คนเท่าเทียมกัน เท่ากับเป็นการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็น

ตัวแทนของจังหวัดนั่นเอง ซึ่งเป็นวิธีการเดิมที่เคยมีการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในการ  

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ

เป็นวิธีการเลือกตั้งที่ไม่สามารถส่งผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  

ที่ต้องการให้วุฒิสภาปลอดจากพรรคการเมืองได้  

 83  โปรดดูบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ เชิงอรรถที่ 1, หน้า 66 
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   สำหรับปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับวุฒิสภาก็คือ หลักการที่วางไว้แต่ต้น

ว่าวุฒิสภาต้องปลอดจากการเมือง ถึงขนาดกำหนดเป็นข้อห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกวุฒิสภามีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง แต่เมื่อในการเลือกตั้งดำเนินการ

ในพื้นที่ ที่พรรคการเมืองเข้ามามีอิทธิพลอย่างครอบคลุมอยู่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นไป

ได้ยากที่ผู้สมัครจะได้รับเลือกโดยที่พรรคการเมืองไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย จึงมิใช่เรื่องแปลก

ที่จะพบรายงานข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับการที่พรรครัฐบาลมีเสียงสนับสนุน

อยู่ในวุฒิสภา 120 - 130 เสียง  

   นอกจากนี้แล้ว จากการเปิดเผยของนายเสนาะ เทียนทอง ซึ่งเป็นที่

ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า เป็นบุคคลที่เคยมีผลงานในการผลักดันจนนักการเมืองหลาย

คนได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี สมความปรารถนามาแล้ว ได้ออกมาเปิด

เผยข้อเท็จจริง โดยยอมรับว่า วุฒิสภาครึ่งหนึ่งอยู่ในอาณัติของตน หากผู้นำฝ่ายรัฐบาล

ต้องการอะไร ตนก็สามารถสั่งการผ่านประธานวุฒิสภาได้ เช่นการสรรหาบุคคลเข้ามา

อยู่ในองค์กรอิสระ “การสรรหา ป.ป.ช. ทั้ง 10 คน ถ้าอยากจะได้เป็นคนของรัฐบาล

หมด ก็บอกผม เพราะผมคุมเสียง ส.ว. ทั้งหมด จะทำอะไรก็ได้ อย่าง ป.ป.ช. 10 คน 

ผมก็ให้เลือกมาเป็นคนของรัฐบาลทั้งหมด ให้วุฒิสภาเสียงข้างมากไปเลือกกันไป  

20 คน ผมขอพูดแบบไม่อาย แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายแบบนี้ ผมพูดมามาก

แล้ว ไม่อยากจะไปซ้ำเติมน้องนุ่ง”84 

  3.3.2 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา	

   (1) คณะกรรมการสรรหา 

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดไว้ใน

มาตรา 113 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคน และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้น 7 คน 

ทำหน้าที่สรรหาบุคคลตามมาตรา 114 ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

 84  โปรดดู การอภิปรายของนายเสนาะ เทียนทอง ภายใต้หัวข้อ “ 74 ปี กับอนาคตประชาธิปไตยไทย” จัด

โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2549, ใน : หนังสือพิมพ์ 

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  26 มิถุนายน 2549, หน้า 12 



ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

��

บัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแจ้งผลการสรรหาให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

   (2) วิธีการสรรหา 

        สำหรับวิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดไว้ในมาตรา 114 โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะ

กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ขึ้นมาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจาก  

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ

และภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นสมาชิก

วุฒิสภาเท่าจำนวนที่จะพึงมีตามที่กำหนดในมาตรา 111 วรรคหนึ่ง 

   ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเป็นสำคัญ และให้

คำนึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน 

โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งที่

ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย 

   สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใน

มาตรา 126 - 135 โดยกำหนดให้องค์กรต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 114 วรรคแรก มาลงทะเบียนพร้อมทั้ง

เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 126 วรรคสอง) โดย

กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องชำระค่าธรรมเนียมคนละห้าพันบาท (มาตรา 128 

วรรคแรก) ทั้งยังระบุไว้ในวรรคเดียวกันนี้ด้วยว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กร

แล้ว จะขอถอนชื่อออกจากการได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

มิได ้

   การกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาประเภทที่มาจากการสรรหาตามที่ได้นำ

เสนอมานี้ อาจกล่าวได้ว่า โดยหลักการแล้วถือได้ว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลอง เมื่อ

เทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเมื่อพิจารณาถึง  

วิธีการที่ให้องค์กรต่างๆ มาลงทะเบียนพร้อมเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการสรรหา 
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ทั้งยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมคนละห้าพันบาท ยิ่งไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า จะได้

บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็น ‘ตัวเลือก’ ที่มากพอที่จะสรรหาให้เข้ามาดำรง

ตำแหน่งได้ และมีแนวโน้มว่า ‘ตัวเลือก’ เหล่านี้ ส่วนใหญ่อาจมาจากการ ‘จัดตั้ง’ โดย

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง จนอาจทำให้ขาดความโปร่งใสในกระบวนการนี้   

ซึ่งจะเป็นการทำให้คณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยอมรับจาก

ประชาชน ต้องพลอยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบไปด้วย ฉะนั้น การกำหนดให้มี

สมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้ขึ้นมา จึงเป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการ ‘สุ่มเสี่ยง’ 

โดยที่มีอนาคตของประเทศชาติเป็นเดิมพัน 
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ในระบอบประชาธิปไตย
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ระบบพรรคการเมือง
ของประเทศสหราชอาณาจักร 1



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.? 
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1ระบบพรรคการเมืองของประเทศสหราชอาณาจักร
 

เมื่อมีการปฏิรูประบบการเลือกตั้งในประเทศสหราชอาณาจักรดังที่ได้กล่าวไว้ใน

ส่วนที่หนึ่ง หัวข้อ 1.1 แล้ว เหล่าพรรคการเมืองต่างๆ ก็ได้มีการปรับตัวตามการปฏิรูป

ระบบการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยการปรับองค์กรของพรรค ซึ่งเดิมมีสภาพไม่แตกต่างจาก

การเป็นเพียงสโมสรสำหรับการเสวนากันทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเท่านั้น ให้เป็น

องค์กรระดับชาตินอกรัฐสภา ที่มีตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ประจำ ซึ่งในระยะแรกจะมี

สาขาเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ ต่อมาจึงมีการขยายสาขาไปยังเมืองเล็กๆ ตลอดจนเขต

เลือกตั้งต่างๆ ในชนบทนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ ได้รวมตัวกันก่อตั้ง

สหภาพอนุรักษ์นิยมแห่งชาติและสมาคมรัฐธรรมนูญต่างๆ (National Union of 

Conservative and Constitutional Associations) ขึ้น ในปี ค.ศ. 1867 และในปี 

ค.ศ. 1870 มีการรวมศูนย์การบริหารจัดการขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ อันนำไปสู่ความ

สำเร็จครั้งใหญ่ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อปี ค.ศ. 1874 จากผลสำเร็จดังกล่าวของฝ่าย

อนุรักษ์นิยม ทำให้นักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมหันมาดำเนินรอยตาม ด้วยการก่อตั้ง

สหพันธ์เสรีนิยมแห่งชาติ (National Liberal Federation, NLF) ซึ่งเป็นการรวมศูนย์

องค์กรระดับท้องถิ่นต่างๆ ที่มีแนวความคิดแบบเสรีนิยมทั้งในอังกฤษและสก็อตแลนด์  

ในขณะที่การจัดตั้งองค์กรของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกที่จะ

จำกัดบทบาทของตนเอง ให้เป็นเพียงองค์กรสนับสนุนผู้แทนของตนในสภาเท่านั้น   

ทางฝ่ายพรรคเสรีนิยม NLF จากการริเริ่มของ Joseph Chamberlain ผู้ก่อตั้งกลุ่ม

เบอร์มิงแฮม (Birmingham Caucus) ขึ้นมาก่อนหน้านั้น ได้พัฒนาตนเองขึ้นมาจน

ทำให้องค์กรพรรคมีความเป็นเอกเทศจากการเมืองในสภา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้

กลุ่มของตนในสภาต้องเชื่อฟังมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกพรรค และพรรคจะทำ

หน้าที่ในการควบคุมให้กลุ่มของฝ่ายตนในสภาดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่  

อีกด้วย  
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ในระหว่างที่เกิดพัฒนาการของการจัดองค์กรของพรรคภายนอกสภาอยู่นั้น   

ในสภานั้นเองก็ได้มีการจัดองค์กรภายในเช่นเดียวกัน โดยการแบ่งกันเองในหมู่สมาชิก

สภาเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ และกิจกรรมของกลุ่มย่อยเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ

วิป (whip) ซึ่งจะแบ่งเป็นวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน  ภายหลังการเลือกตั้งในปี 

ค.ศ. 1868 ทำให้เกิดระบบสองพรรคอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่พรรคฝ่าย Whigs เดิม  

ซึ่งได้ชื่อใหม่ว่าเป็นพวกเสรีนิยมได้เสียงข้างมากอย่างชัดเจนในสภา ในขณะที่ฝ่าย 

Tories ซึ่งได้ชื่อใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ว่าเป็นฝ่าย Conservative หรือฝ่าย

อนุรักษ์นิยม ซึ่งเพลี่ยงพล้ำต่อฝ่ายเสรีนิยมในการเลือกตั้ง ก็ได้มีการปรับนโยบายภายใต้

การนำของ Disraeli เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน จนทำให้เกิดระบบสอง

พรรคการเมืองใหญ่ ที่เกือบจะมีลักษณะของการผลัดกันขึ้นมาเป็นรัฐบาลของพรรค

ใหญ่ทั้งสองพรรคในอังกฤษ  

ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการจึงสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของประเทศอังกฤษว่า 

ระบบการเลือกตั้งแบบที่ใช้ในประเทศอังกฤษนั้น เป็นระบบที่สามารถรักษาระบบ  

สองพรรคที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปได้ แต่ระบบดังกล่าวไม่สามารถสร้างจาก 

พรรคเล็กพรรคน้อยให้เป็นระบบที่มีพรรคใหญ่สองพรรคได้ 85 

 

 85  โปรดดู H. Meyer, supra note 19, S. 223f. 
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 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 2



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.? 
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2. ระบบพรรคการเมืองของ
 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   

2.1.วิวัฒนาการของระบบพรรคการเมืองในเยอรมัน

ระบบพรรคการเมืองของเยอรมันนับว่ามีอายุน้อยเมื่อเทียบกับของอังกฤษ   

ซึ่งสามารถสืบประวัติไปได้ถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 1786 หรือของฝรั่งเศส ซึ่งยังสืบสาว

ไปได้ถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1789 สำหรับเยอรมันนั้น นับได้ว่าเริ่มยุคของ

พรรคการเมืองตั้งแต่ ค.ศ. 1848 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปีที่ปัญญาชนเยอรมันจากทุกสารทิศ

มาชุมนุมกันทำการปฏิวัติของเหล่าปัญญาชน87 และแม้ว่าการปฏิวัติครั้งนี้จะไม่ประสบ

ผลสำเร็จ แต่ก็ถือได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับระบบพรรคการเมืองที่มี  

พื้นฐานมาจากทั่วประเทศ มิใช่เป็นเพียงกลุ่มคนที่มีแนวความคิดใกล้เคียงกัน ที่มา  

รวมกันเป็นพรรคเฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งดังแต่ก่อนอีกต่อไป 

เท่าที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงการกำหนดจุดเริ่มต้นของระบบพรรคการเมืองใน

เยอรมันเท่านั้น แต่พัฒนาการของมันนั้น อาจกล่าวได้ว่า ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ 

มากมาย  อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ขัดขวางพัฒนาการของระบบพรรคการเมืองใน

ระยะเริ่มต้น ก็คือ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของเยอรมันในสมัยนั้น นับแต่ต้นศตวรรษที่ 19 

เป็นต้นมา ทฤษฎีว่าด้วยรัฐได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากแนวความคิดของ G. W. F. 

Hegel88 ซึ่งเห็นว่ารัฐนั้นก็คือการปรากฏเป็นจริงของความคิดทางด้านจารีตนั่นเอง   

(Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee.) และแม้ว่าตามหลักการของ



 86  D. Sternberger, Republik, in : PVS 1969, S. 102; Vgl. auch B. Mewongukote, Wahlrecht in 

Thailand, jur. Diss. Heidelberg 1986, S. 135. 

 87  E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd II, 2. Aufl, 1960, S. 318, 612. 

 88  Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke in 20 Bden, Bd. 7, Frankfurt am Main, 

1980, S.398 ff.  
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รัฐสมัยใหม่นั้น จะเน้นที่ความเป็นปัจเจกชนอย่างมาก แต่ Hegel ก็เห็นว่าปัจเจกชน  

จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อรัฐนั้นโดยแก่นแท้แล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้น89 

ในเมื่อรัฐจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การตั้งเป็นพรรคการเมืองจึงถูก

มองว่าเป็น “กลุ่มกำลังของคนส่วนน้อย” หรือ “กลุ่มที่บังเอิญมีผลประโยชน์พิเศษ

ร่วมกัน” กลุ่มเหล่านี้จึงควรได้รับการ “จัดการ” เสียแต่ต้น ในขณะที่อำนาจของ

พระเจ้าไกเซอร์จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการปรากฏเป็นจริงของความเป็นอันหนึ่ง  

อันเดียวกันของรัฐ 

แม้จะเป็นการต้านกระแสความคิดของยุคสมัย แต่ความจำเป็นที่จะต้องมี

พรรคการเมืองนั้นก็ปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นทุกที ทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองทฤษฎี

แรกจึงได้เกิดจากสานุศิษย์ของ Hegel ชื่อ Arnold Ruge ซึ่งมองพรรคการเมืองว่า เป็น

ก้าวย่างจากการวิพากษ์วิจารณ์ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติด้วยการลงมือดำเนินการ และ

เห็นว่าการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองดำเนินงานในทางการเมืองอย่างอิสระ ก็จะส่งผล

เช่นเดียวกับการรับรองเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งก่อให้เกิดการนำเอาทฤษฎีไปปฏิบัติให้ได้

ผลเป็นจริง90 แต่อย่างไรก็ตาม  แม้จะเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการแล้ว พรรคการเมือง

ในความเป็นจริงก็ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ มากมาย 

สำหรับในด้านลำดับความเป็นมาของพรรคการเมือง จะได้พิจารณาต่อไปตามยุค

ดังต่อไปนี้ 91  

	 	2.1.1	 ยุคของพรรคการเมืองตามโลกทรรศน์	(ค.ศ.	1848	-	1878)	

   ในยุคนี้การรวมตัวกันทางการเมืองเป็นไปตามข้อเรียกร้องต่างๆ ซึ่งมัก

แพร่หลายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้นประเทศเยอรมันยังมีลักษณะเป็นแคว้น

เล็กแคว้นน้อย92 จึงมีการเรียกร้องสำคัญๆ เช่น “เอกภาพและเสรีภาพ” “กษัตริย์และ

ปิตุภูมิ” “รัฐธรรมนูญ” ตามแนวการเรียกร้องเหล่านี้มีกลุ่มเสรีนิยมเป็นตัวแกนสำคัญ  

 89  Vgl. Rechtliche Ordnung des Parteiwesens, Probleme eines Parteiengesetzes, Bericht der 

vom Bundesminister des Innern eingesetzten Parteienrechtskommission, Frankfurt/M 1957, S. 3. 

 90 a.a.O. 

 91 สำหรับประวัติโดยละเอียด หาอ่านได้จาก E. R. Huber, Deutsche Verfasssungsgeschichte seit 

1789, 2. Aulfl., Bd. I-III, Stuttgart, Berlin. Köln, Mainz 1957 - 1970, Bd.IV - VI, ebda, 1969 - 1981. 

 92 โปรดดูพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, คองเกรสแห่งเวียนนา, สำนักพิมพ์คลังวิทยา,   

อมรการพิมพ์, กรุงเทพฯ 2524, หน้า 83. 
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จนมีการรวมกันตั้งเป็นสมาคมชาติในปี ค.ศ.1859 ตั้งพรรคก้าวหน้าเยอรมันในปี 

ค.ศ.1861 และพรรคชาติเสรีนิยมขึ้นในช่วงสงครามระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย 

ค.ศ.1866/67 นอกจากกลุ่มเสรีนิยมแล้ว ยังมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องตามแก้

เกมการเมืองมาโดยตลอด เพิ่งจะตั้งพรรคอนุรักษ์นิยมเยอรมันในปี ค.ศ.1876 กลุ่มนี้

ส่วนใหญ่ก็คือ กลุ่มข้าราชการนั่นเอง กลุ่มนี้จึงพึ่งกลไกของรัฐมากกว่าที่จะใช้กลไกใน

ระบบพรรคการเมือง 

   นอกจากจะมีฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้ว ในพัฒนาการของ

พรรคการเมืองเยอรมันก็ยังมีกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มที่เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน

คาธอลิก กลุ่มคาธอลิกนี้มีบทบาทตั้งแต่การประชุมร่างรัฐธรรมนูญที่ Paulskirche ใน 

Frankfurt/M ปีค.ศ.1848/49 แล้ว และมีบทบาทเรื่อยมาจนตั้งเป็นพรรค “ศูนย์กลาง”

ในปี ค.ศ. 1870 กลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อย ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและ

ต้านกระแสความพยายามของฝ่ายต่างๆ ที่จะรวบอำนาจมาเป็นของฝ่ายตน 

   ลักษณะโดยทั่วไปของพรรคการเมืองในยุคนี้ ไม่ว่าจะมีโลกทรรศน์ใน

แนวใดก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นพรรคการเมืองของผู้ที่มีชื่อเสียงใน

สังคม การบริหารพรรคจำกัดอยู่เพียงการทำงานของคณะกรรมการเลือกตั้งของพรรค 

และผู้ที่เข้าบริหารพรรคจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ฉะนั้นแวดวงของผู้บริหารพรรคจึงจำกัด

อยู่เฉพาะในหมู่ของผู้ที่มีชื่อเสียงและมีฐานะในสังคม 

   สำหรับกิจกรรมหลักของพรรคนั้น จะแสดงออกทางสมาชิกสภาฯ   

โดยในสภาผู้แทนราษฎรจะมีการแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยในสภาฯ (Fraktion)93   

กลุ่มย่อยในสภานี้ โดยหลักแล้วก็คือ สมาชิกสภาฯ ที่สังกัดพรรคเดียวกัน แต่ทั้งนี้และ

ทั้งนั้นก็ไม่เป็นการเสมอไป เนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยนั้น สมาชิกสภาฯ   

ที่ได้รับเลือกเข้ามาแล้วมีเสรีภาพที่จะเลือกสังกัดกลุ่มย่อยตามที่ตนเองต้องการได้   

ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1861 ว่า พรรคก้าวหน้า (Fortschrittspartei) ได้ประกาศ

นโยบายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งรัฐของแคว้นปรัสเซีย จากนโยบายของ

พรรคนี้ประชาชนได้เลือกสมาชิกจำนวนหนึ่งเข้าไปในสภา แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกที่ได้รับ

เลือกตามนโยบายนี้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ที่สมัครเข้าสังกัดกลุ่มย่อยในสภาฯ ของพรรค

ก้าวหน้า94 ในสภาฯ ที่กล่าวถึงนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งภายในพรรคจนอาจกล่าวได้ว่า  

 93 การจัดองค์กรในสภาเช่นนี้ก็ยังคงถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ดังปรากฏอยู่ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธ์ของเยอรมัน (Gesch OBT) ข้อ 11 - 12  

 94 Vgl. Rechtliche Ordnung des Parteiwesens, s.o. FN. 89, S.15.  
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กลุ่มย่อยในสภาของพรรคใดก็คือ พรรคนั้นตามความเป็นจริงนั่นเอง 

   กลุ่มย่อยในสภาฯ จะพยายามเข้าหาประชาชนอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูล

และแสดงจุดยืนของตนที่มีต่อปัญหาที่กำลังได้รับการพิจารณาอยู่ในสภาฯ ตั้งแต่สมัยที่

มีการประชุมร่างรัฐธรรมนูญที่ Paulskirche แห่งเมือง Frankfurt/M มาแล้ว ที่มีการ

เริ่มให้ข้อมูลแก่ประชาชน  โดยสมาชิกสภาแต่ละคน จะใช้วิธีส่งจดหมายไปลงพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่นของตนและพัฒนาต่อมาจนเป็นการออกหนังสือพิมพ์ของ

พรรคต่างๆ 

	 	2.1.2	 ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงไปสู่พรรคการเมืองที่คำนึงถึง	 
ผลประโยชน์	(ระหว่าง	ค.ศ.1878	-	1914)	

   จากการที่รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1871 ได้บัญญัติหลักความทั่วไป 

ความเสมอภาคสำหรับการเลือกตั้งซึ่งต้องเป็นไปโดยตรงและลับ ทำให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็ว และการที่แคว้นเล็กแคว้นน้อยของเยอรมันมา

รวมกันเป็นปึกแผ่นในปี ค.ศ. 1871 ทำให้ปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพของชนชาติ

เยอรมันหมดความสำคัญลงไป ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนั้นก็คือ ปัญหาที่ว่าจะปล่อย

ให้มีการเก็บภาษีผ่านแดนระหว่างมลรัฐต่อไปหรือจะปล่อยให้สินค้าผ่านแดนได้อย่าง

เสรี และปัญหาว่าสมควรจะให้รัฐเข้ามามีบทบาทควบคุมในทางเศรษฐกิจหรือไม่   

หลังจากที่ได้ใช้หลักเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมานาน 

   ปัญหาเหล่านี้ทำให้กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้พยายามเข้าไปมีบทบาทใน

พรรคต่างๆ ด้วย ทำให้ความขัดแย้งในปัญหาที่กล่าวแล้วนั้น เข้าไปเป็นปัญหาภายใน

ของพรรค จนพรรคใหญ่พรรคหนึ่ง คือ พรรคเสรีชาตินิยม ซึ่งมีแนวทางเสรีนิยมมาแต่

ดั้งเดิม มีการต่อสู้กันทางความคิดภายในพรรคจนถึงขั้นแตกหัก ความแตกแยกในกลุ่ม

เสรีนิยมด้วยกันเองทำให้อิทธิพลของกลุ่มนี้ต่อการดำเนินนโยบายของอาณาจักรในสมัย

นั้นลดความสำคัญลงไปมาก Friedrich Naumann พยายามที่จะเปลี่ยนแนวทางของ

พรรคจากแนวชาติเสรีนิยม (National liberalismus) ให้กลายมาเป็นสังคมเสรีนิยม 

(Sozialliberalismus) แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ95  

   สำหรับกลุ่มแนวอนุรักษ์นิยมนั้น ก็ประสบปัญหาเดียวกันกับกลุ่ม

เสรีนิยม แต่กลุ่มอนุรักษ์นี้ได้เปรียบกว่าในแง่ที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระเจ้า  

ไกเซอร์ทั้งยังได้รับประโยชน์จากระบบศักดินาที่เน้นการทหารในสมัยนั้น โดยได้รับ  

 95 Vgl. Rechtliche Ordnung des Partiewesens, a.a.O., S.17. 
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เลือกตั้งเข้าสู่สภาแห่งรัฐปรัสเซียจนได้เสียงข้างมาก เนื่องจากมีการใช้กฎหมายเลือกตั้ง

โดยแบ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเป็น 3 ชนชั้น96 ทั้งนี้ เพราะพรรคนี้ดำเนินนโยบาย  

จงรักภักดีต่อองค์พระเจ้าไกเซอร์ และดำเนินนโยบายของรัฐตามแนวคำสอนทาง  

คริสต์ศาสนา โดยแฝงการสนับสนุนผู้มีที่ดินผืนใหญ่ไว้เบื้องหลัง 

   ขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมถือว่า การพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่มใด  

กลุ่มหนึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐนั้น มีพรรคๆ หนึ่งที่นำหลักผลประโยชน์ของสังคม  

มาเป็นแนวทางของพรรค พรรคดังกล่าวนี้ก็คือ พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน 

(Sozialdemokratische Partei Deutschland หรือ SPD) พรรคนี้เริ่มต้นจากสมาคม

กรรมกรเยอรมันทั่วไป แนว Ferdinand Lassalle ซึ่งมีแนวความคิดแบบรัฐสังคมนิยม  

ต่อมา Wilhelm Liebknecht ได้นำคำสอนของ Karl Marx กับ Lassalle เข้าด้วยกัน  

แต่ท้ายที่สุดแนวความคิดของ Marx ก็ได้รับความเชื่อถือมากกว่า หลังจากที่ได้มีการ

ยกเลิกกฎหมายห้ามตั้งพรรคแนวสังคมนิยมในปี ค.ศ.189097 พรรคสังคมประชาธิปไตย

เยอรมันได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นพรรคสังคมนิยมที่ใหญ่ที่สุดของภาคพื้นยุโรป   

ในระหว่างนั้นก็มีการต่อสู้กันทางความคิดระหว่างสองแนวทางด้วยกัน คือ ระหว่างผู้ที่

ถือแนวความคิดว่า ระบอบสังคมนิยมนั้นจะได้มาก็โดยการปฏิวัติเท่านั้น กับอีกฝ่ายหนึ่ง

ซึ่งเห็นว่าควรดำเนินทางปฏิรูปมากกว่า ฝ่ายหลังนี้ถูกล่าวหาว่าเป็นพวกถอยหลังเข้า

คลอง และเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การประชุมพรรค ปี ค.ศ.1901 และ 1903 แต่พวกถอยหลัง

เข้าคลองนี้ ก็ไม่ลดละความพยายามและได้กลายมาเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในภายหลัง   

โดยอาศัยความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานอิสระต่างๆ สหภาพแรงงานจึงมีส่วน  

ผลักดันให้พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันกลายสภาพจากพรรคตามแนวโลกทรรศน์

อย่างเดียวมาเป็นพรรคที่ถือแนวผลประโยชน์ของสังคมที่จะต้องสร้างความเป็นธรรม  

ในสังคมขึ้นมา  

   แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีพรรคที่ยังคงความเป็นพรรคการเมืองตามแนว

โลกทรรศน์โดยไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ พรรคศูนย์กลางซึ่งตามชื่อนั้นก็บ่งถึงความเป็นศูนย์

รวมของความหลากหลายในสังคม โดยมีศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกเป็นแกน 

วิวัฒนาการของพรรคนี้หากจะเทียบกับพรรคอื่นๆ ที่หันมาจากแนวโลกทรรศน์เดิมไป

ดำเนินนโยบายผลประโยชน์อย่างชัดแจ้ง ก็คงจะกล่าวได้แต่เพียงว่า พรรคศูนย์กลางนี้

 96 โปรดดู ส่วนที่หนึ่ง หัวข้อ 1.2 

 97 กฎหมายห้ามพรรคแนวสังคมนิยมนี้ บิสมาร์คเป็นผู้เสนอเข้าสภาและประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 

ค.ศ.1878 ห้ามจัดตั้งพรรคที่มีแนวนโยบายทางสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์พร้อมทั้งให้เนรเทศผู้นำพรรคเหล่านี้  

แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวความคิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนต้องมีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในปี ค.ศ.1890 
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เดิมมีมูลเหตุชักจูงใจอย่างสำคัญที่จะให้พรรคเป็นตัวแทนของกลุ่มย่อยๆ และชนกลุ่ม

น้อยต่างๆ เพื่อเป็นปากเสียงแทนพวกนี้ในรัฐชาติเยอรมัน ซึ่งกำลังเป็นปึกแผ่นขึ้นทุกที

และมองข้ามกลุ่มชนกลุ่มน้อยนี้ไป แต่ต่อมาในทางปฏิบัติ พรรคก็เริ่มหันมาสนใจปัญหา

การชดเชยความแตกต่างในทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มย่อยต่างๆ ในหมู่ผู้นับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกของเยอรมันด้วยกัน 

   พรรคทุกพรรคของเยอรมันในยุคนี้ ต่างมีแนวโน้มที่จะต้องมีการจัด

องค์กรให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น Friedrich Naumann ได้เขียนไว้ใน

ปี ค.ศ.1906 ว่าอนาคตของเยอรมันนั้นไม่อาจจะดำเนินไปได้โดยปราศจากการเข้าร่วม

ของพรรคมวลชนต่างๆ98 นับว่านักเสรีนิยมชาวเยอรมันท่านนี้เป็นผู้ที่มองการณ์ไกล   

ดังจะเห็นได้จากจำนวนสมาชิกพรรคของแต่ละพรรค โดยพรรค SPD มีสมาชิกในปี 

ค.ศ.1913 ทั้งสิ้น 983,000 คน ในขณะที่พรรคศูนย์กลาง (Zentrum) มีสมาชิก 

805,478 คน สำหรับพรรคชาติเสรีนิยม นับว่ามีสมาชิกน้อยที่สุดคือ เพียง 284,000 คน 

เท่านั้น99  

   การที่พรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกมากขึ้น และมีองค์กรบริหารถาวร

แทนที่จะเป็นเรื่องของการประชุมเป็นครั้งคราวระหว่างกรรมการที่สมัครใจเข้ามาช่วย

งานของพรรคโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้พรรคการเมืองเองมีน้ำหนักในทางการเมือง

มากขึ้น Friedrich Naumann  เองก็ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วว่า องค์กรของพรรค

นี้จะต้องทำกันแบบมืออาชีพ คือ จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ100 

นับแต่ต้นศตวรรษนี้เป็นต้นมา พรรคต่างๆ จึงเริ่มจ้างพนักงานเข้ามาทำงานประจำต่างๆ 

ของพรรค และมีการขยายสาขาพรรคออกไป ในปี ค.ศ. 1913  พรรค SPD มีเลขาฯ 

ประจำในเขตใหญ่ 50 คน และเลขาฯ ประจำเขตเลือกตั้งอีก 100 คน 

   เมื่อมีการตั้งองค์กรถาวรของพรรคขึ้นมา ก็จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ของพรรคว่าจะได้มาจากไหน เดิมพรรคต่างๆ อาศัยเงินบริจาคจากผู้บริจาคคนสำคัญ

ประจำแต่ละพรรค แต่เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เงินค่าบำรุงพรรคจากสมาชิกของพรรคเอง

ที่เพิ่มจำนวนขึ้น ก็มีบทบาทในการช่วยค่าใช้จ่ายของพรรคมากขึ้น บางพรรค เช่น SPD 

ก็ยังมีรายได้จากการออกหนังสือพิมพ์ของพรรคอีกด้วย 

 98 Vgl. Rechtliche Ordnung des Parteiwesens, s.o. FN. 5, S.19. 

 99 a.a.O. 

 100 a.a.O., S. 21. 
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	 	2.1.3	 ยุ คของพรรคการ เ มื อ งในระบอบรั ฐสภา เต็ ม รู ปแบบ		 
(ปี	ค.ศ.1919	-	1933)	

   เหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่กลุ่มทหารเรือก่อกบฏ  

จนทำให้พระเจ้าไกเซอร์วิลเฮล์มที่สองทรงสละราชสมบัติ นับว่าเป็นการสิ้นสุดของ

ระบอบการปกครองที่รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาไปด้วย เนื่องจากในระบอบเก่า

ดังกล่าวนั้น พระเจ้าไกเซอร์ทรงแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร   

(Reichskanzler) ศูนย์กลางแห่งอำนาจอยู่ที่องค์จักรพรรดิ บทบาทของรัฐสภาในสมัย

นั้นจึงมีอยู่อย่างจำกัด 

   ต่อมามีการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นที่เมืองไวมาร์ 

เนื่องจากที่กรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นนครหลวงมีแต่ความวุ่นวาย ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้

ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มีการนำระบอบรัฐสภามาใช้

อย่างเต็มรูปแบบ โดยเพิ่มการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนเข้าไปใน

ระบอบนี้ พรรคการเมืองจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกตั้งรัฐบาล แต่เนื่องจากการที่

รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์กำหนดให้ใช้ระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนอย่างเคร่งครัด101 ซึ่ง

ส่งผลให้มีพรรคการเมืองมากพรรคที่ได้รับเลือกเข้ามาในสภา รัฐบาลผสมที่ตั้งขึ้นจึงขาด

เสถียรภาพ มีอายุการทำงานเฉลี่ยรัฐบาลละ 8 เดือนเท่านั้น  

   นอกจากนี้แล้ว การขาดเสถียรภาพของรัฐบาลยังเป็นผลมาจากความ

แตกต่างระหว่างพรรคการเมืองด้วย ความแตกแยกหลักก็คือ ความแตกแยกในแนว

ความคิดโดยเริ่มต้นจากความแตกแยกในพรรคที่เคยมีอยู่แต่ดั้งเดิม จนกลายมาเป็น

ความแตกแยกระหว่างพรรคหัวรุนแรง ดังจะได้แยกพิจารณาต่อไป 

   ทางด้านพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) นั้น ปรากฏความแตกแยก

ภายในมาตั้งแต่ยุคก่อนแล้ว ที่มีการแบ่งเป็นพวกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมตาม

แนวทางปฏิวัติกับพวกที่ถือแนวปฏิรูป และพวกที่ถือแนวทางปฏิบัติเป็นฝ่ายที่มีเสียง

ข้างมากภายในพรรค ความขัดแย้งนี้ดำเนินมาถึงจุดแตกหัก เมื่อกลุ่มเสียงข้างน้อยของ

พรรคสังคมประชาธิปไตยแยกตัวออกมาตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศเยอรมนี (KPD) ขึ้นในปี ค.ศ.1919 

   พรรคอนุรักษ์นิยมเป็นพรรคที่ได้รับความกระทบกระเทือน จากการ

เปลี่ยนระบอบการปกครองมากที่สุด เพราะเคยได้ประโยชน์จากการที่เป็นฝ่ายหนุน

 101 โปรดดู ส่วนที่หนึ่ง หัวข้อ 2.1.3  
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พระเจ้าไกเซอร์ และจากระบบการเลือกตั้งที่แบ่งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกเป็น   

3 ชนชั้น พรรคอนุรักษ์นิยมเดิมจึงปรับตัวโดยการตั้งพรรคขึ้นมาใหม่และใช้ชื่อว่า พรรค

ประชาชนชาติเยอรมัน (Deutschnationale Volkspartei) ในเมื่อพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่นี้

ไม่อาจจะอิงกลไกของรัฐได้ดังแต่ก่อน จึงต้องมีการจัดองค์การของพรรคให้เข้มแข็งขึ้น 

และจากนโยบายที่เคยหนุนพวกเจ้าของที่ดินรายใหญ่ก็หันมาหาพวกนายทุน เจ้าของ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อดึงคนกลุ่มนี้ เข้ามาเป็นพวกเพิ่มขึ้น   

แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่มีการก่อตั้งพรรคนั้นเองก็มีความขัดแย้งปรากฏให้เห็นระหว่าง

แนวความคิดสองแนวทางด้วยกัน กล่าวคือ แนวความคิดแรก เป็นแนวความคิดที่

ปฏิเสธระบอบสาธารณรัฐของเยอรมันที่ตั้งขึ้นมาแทนระบอบกษัตริย์โดยสิ้นเชิง ส่วน

แนว ความคิดที่สอง ต้องการให้ระบอบรัฐธรรมนูญของอังกฤษเป็นแบบอย่าง เมื่อเวลา

ผ่านไปปรากฏว่าพวกที่ถือแนวความคิดแรกภายในพรรคเข้มแข็งขึ้นทุกทีจนเข้ามาคุม

อำนาจภายในพรรค และดำเนินนโยบายต่อต้านรัฐโดยหันไปร่วมมือกับพวกนาซีต่อไป 

   สำหรับฝ่ายเสรีนิยมนั้นก็มีการตั้งพรรคขึ้นมา 2 พรรค คือ พรรค

ประชาธิปไตยเยอรมัน (Deutsche Demokratische Partei) และพรรคประชาชน

เยอรมัน (Deutsche Volkspartei) พรรคประชาธิปไตยเยอรมันมีสมาชิกเด่นๆ เช่น 

Hugo Preuss และ Friedrich Naumann ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากในช่วงที่มีการ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ แต่นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1923 เป็นต้นมา ปรากฏว่าพรรค

ประชาชนเยอรมันซึ่ งมีนโยบายเสรีนิยมฝ่ายขวาภายใต้การนำของ Gustav 

Stresemann กลับมีบทบาทมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบาย  

ต่างประเทศของเยอรมันช่วงนั้น แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังจากปี ค.ศ.1930 เป็นต้นมา

ประเทศเยอรมนีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง อันเป็นผลมาจากการเกิด

ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในขณะนั้น พรรคเสรีนิยมไม่สามารถต้านกระแสการเมือง

ภายในประเทศที่มีแนวทางแบบ “สุดขั้ว” ได้ จึงหมดสิ้นความสำคัญไปก่อนที่

สาธารณรัฐไวมาร์จะล่มสลายลงในปี ค.ศ.1933 

   ในยุคของการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์นี้ มีปรากฏการณ์

หนึ่งเกิดขึ้น กล่าวคือ เกิดมีพรรคการเมืองประเภทหนึ่งซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วปฏิเสธการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แต่อาศัยรูปแบบของความเป็นพรรค 

การเมืองเป็นเครื่องกำบัง ทำให้สามารถประกอบกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้ แต่

กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการแฝงกายเข้าสู่วงจรการเมือง เพื่อเข้ามาทำลายระบอบการ

ปกครองนี้ในท้ายที่สุด แล้วจัดตั้งระบอบการปกครองที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว

ขึ้นมา พรรคการเมืองประเภทนี้ไม่ว่าจะมีแนวทางเป็นเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ 
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หรือแนวทางชาตินิยมสุดขั้วก็ตาม จะมีลักษณะร่วมกันคือ พรรคการเมืองประเภทนี้  

จะมีการจัดองค์กรภายในพรรคแบบเผด็จการและฝึกคนไว้ให้พร้อมที่จะใช้กำลังเข้า

ทำการยึดอำนาจเมื่อเห็นว่าเวลานั้นมาถึงแล้ว 

   พรรคการเมืองประเภทนี้ที่มีบทบาทกำหนดประวัติศาสตร์เยอรมันช่วง

ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง คือ พรรคนาซีซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า พรรคกรรมกร

เยอรมันแนวชาติสังคมนิยม (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei 

หรือ เรียกย่อว่า NSDAP) พรรคนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ.1919 โดย นาย   

A. Drexler โดยใช้นามในขณะก่อตั้งว่า พรรคกรรมกรเยอรมัน นาย A. Hitler ผู้มียศ  

สิบโทจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นว่าไม่ควรส่งเสริม

ขึ้นเป็นนายทหารเนื่องจากขาดภาวะผู้นำ ฮิตเล่อร์เข้าสมัครเป็นสมาชิกอันดับที่ 7 ของ

พรรคนี้ การเข้าร่วมของฮิตเล่อร์ผู้มีพรสวรรค์ในการกล่าวคำปราศรัยปลุกระดม

ประชาชน ช่วยให้พรรคนี้มีความเข้มแข็งขึ้นทุกที จนตัวฮิตเล่อร์เองได้รับเลือกเป็น

หัวหน้าพรรคในปี ค.ศ.1921 หลังจากนั้นพรรคนี้ได้เข้าร่วมในความพยายามที่จะก่อการ

รัฐประหารเมื่อวันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.1923 แต่ผลปรากฏว่าเป็นความ

พยายามที่ประสบกับความล้มเหลว ทำให้ฮิตเล่อร์ถูกจับและพรรคก็ถูกยุบไป ในระหว่าง

ที่ถูกจับนั้นฮิตเล่อร์ได้เขียนหนังสือว่า “การต่อสู้ของข้าพเจ้า” (Mein Kampf) เพื่อ

ประกาศแนวทางของตน  เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้ว ฮิตเล่อร์จึงตั้งพรรค NSDAP   

ขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ.1925 โดยมีจำนวนสมาชิกพรรคในปีนั้น 27,000 คน ในปี ค.ศ.1931 

มีสมาชิกเพิ่มเป็น 806,000 คน และในปี ค.ศ.1933 เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้าน 9 แสนคน102 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพรรคในการโน้มน้าวจิตใจคนที่อยู่ในสภาวะสิ้นหวัง

เนื่องจากว่างงานในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในช่วงนั้น นอกจากความสำเร็จในด้าน

จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้ว พรรค NSDAP ยังได้รับความสำเร็จในสภาทั้งสภา  

ผู้แทนราษฎรแห่งอาณาจักร (Reichstag) และสภามลรัฐต่างๆ (Landtage)   

ปี ค.ศ.1928 พรรค NSDAP มีสมาชิกสภาผู้แทนใน Reichstag 21 คน ปี ค.ศ.1930 มี 

ส.ส. 107 คน และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1932 พรรค NSDAP มีที่

นั่งในสภา Reichstag ถึง 196 ที่นั่งจากจำนวนทั้งสิ้น 584 ที่นั่ง ซึ่งถึงแม้จะมิใช่  

เสียงข้างมากเด็ดขาด แต่ก็มากกว่าพรรคอื่นๆ จึงทำให้ฮิตเล่อร์ได้รับแต่งตั้งเป็น  

นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1933 ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ฮิตเล่อร์เข้าสู่

อำนาจและใช้โอกาสดังกล่าวรวบอำนาจทั้งหมดไว้ในมือได้ กระทั่งถึงปลายสงครามโลก

ครั้งที่สอง 

 102 Der Grosse Brockhaus, 16. Aulf., Wiesbaden 1955, Bd. 8, Stichwort “Nationalsozialismus”  
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	 	2.1.4		 ยุคของพรรคการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	

   การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเล่อร์ทำให้วิวัฒนาการของพรรคการเมือง

เยอรมันขาดช่วงของความต่อเนื่องไป เนื่องจากฮิตเล่อร์ได้ออกกฎหมายเพื่อประกัน

ความเป็นเอกภาพระหว่างพรรคการเมืองและรัฐ (Gesetz zur Sicherung der 

Einheit von Partei and Staat)103 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.1933  ทำให้เหลือพรรค 

NSDAP เพียงพรรคเดียว 

   นอกจากนี้แล้วสถานการณ์ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งนโยบาย

พรรคของฮิตเล่อร์ได้นำความหายนะมาสู่ประเทศ ทำให้ประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะ

ไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมือง ประกอบกับนโยบายของประเทศ

มหาอำนาจที่เข้ามายึดครองเยอรมันที่ให้พรรคการเมืองต้องมาขอใบอนุญาต ก่อนที่จะ

ดำเนินการทางการเมือง เป็นการเพิ่มความยากลำบากให้แก่พรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้น

ใหม่ และก่อให้เกิดปัญหาว่าแนวทางของพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นใหม่นั้นควรจะจำกัด

บทบาทเฉพาะส่งคนเข้าสมัครรับเลือกตั้งดังเช่นในสหรัฐอเมริกา หรือจะให้มีองค์กร

ถาวรและเจ้าหน้าที่ประจำที่จะดำเนินกิจการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

   พรรคที่ประสบปัญหาน้อยที่สุด คือ พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน   

(SPD) จากตัวเลขจำนวนสมาชิกพรรคช่วงก่อนปี ค.ศ.1933 และช่วงหลังสงครามโลก

ครั้งที่สองแสดงให้เห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากกว่าพรรคอื่นๆ เช่น กลุ่มพรรคอนุรักษ์

นิยม ซึ่งถูกพรรค NSDAP กลืนไปเสียเป็นส่วนมาก  

   พรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย (Christlich-Demokratische 

Union) ซึ่งเป็นแกนนำในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนั้น  

เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มศาสนาคริสต์ต่างๆ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยที่

ในระยะเริ่มต้นปรากฏว่าพรรคนี้เป็นตัวแทนของแนวความคิดที่ค่อนข้างจะหลากหลาย 

นับแต่ปี ค.ศ.1948 เป็นต้นมา กลุ่มอุตสาหกรรมและบุคคลชั้นสูงก็เริ่มเข้ามามีบทบาท

สำคัญในการกำหนดนโยบายของพรรค104  

 103 RGBl.I.S. 1010  

 104 M. Günday, Parteienwesen in der BRD und in der Türkei, jur.Diss. Heidelberg, 1972,   

S.18; vgl. auch H.J. Liese, Zielvorstellungen der Parteien, München-Wien 1976, S.146f. 
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   หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งเรียกว่า 

กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz)105 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1949 และกฎหมาย

พรรคการเมือง (Parteiengesetz)106 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1967 ระบบ

พรรคการเมืองของเยอรมันจึงได้พัฒนารูปแบบและเนื้อหามาเป็นเช่นในปัจจุบัน ซึ่งจะ

ได้นำมาศึกษาต่อไป 

2.2.สถานะทางการเมืองและทางกฎหมายของพรรคการเมือง

	 	2.2.1	 พรรคการเมืองในโครงสร้างของรัฐสมัยใหม่	

   ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยสมัยใหม่นั้น เน้นที่ความ

เสมอภาคของประชาชนและการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมใน “ชีวิต

ทางการเมือง” ของรัฐ ในระบอบเช่นนี้พรรคการเมืองจะเข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อ

ความเปน็ไปภายในรฐั จากเดมิซึง่ความเปน็ไปทางการเมอืงจะถกูกำหนดโดยชนชัน้สงูนัน้ 

ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการร่วมสร้างสรรค์ของประชาชนโดยอาศัยพรรคการเมืองเป็น  

สื่อกลาง พรรคการเมืองที่มีการจัดตั้งองค์กรอย่างถาวรในรัฐสมัยใหม่ จะมีบทบาททั้งใน

สภาตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และนอกสภาในฐานะที่ต้องช่วยสร้าง

เจตจำนงทางการเมืองขึ้นมา  เพื่อป้อนแนวความคิดดังกล่าวเข้าสู่สภาตามกระบวนการ

แห่งรัฐธรรมนูญให้มีการออกเป็นกฎหมายหรือมติต่างๆ ต่อไป สำหรับประเทศที่ไม่เปิด

โอกาสให้ประชาชนตัดสินปัญหาโดยตรง โดยการแสดงประชามติต่างๆ ไม่ว่าจะในรูป

ของ Referendum หรือ Plebiscite เนื่องจากบทเรียนจากประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นถึง

ผลร้ายของมัน ดังเช่นประเทศเยอรมันนั้น บทบาทของพรรคการเมืองก็ยิ่งทวีความ

สำคัญมากขึ้นในการที่จะต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางดังกล่าวแล้ว 

   บทบาทดังกล่าวนี้ไม่จำกัดเฉพาะสำหรับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล

เท่านั้น หากแต่รวมไปถึงพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามด้วย ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญ  

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพรรคฝ่ายรัฐบาล นั่นก็คือ บทบาทในการที่จะต้องชี้ให้เห็นถึงข้อ  

บกพร่องในการทำงานของฝ่ายรัฐบาล และมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับฝ่าย

รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมสอดส่องการทำงานของฝ่ายนี้ บทบาทนี้มีความสำคัญ

เป็นอย่างมากในการส่งเสริมประสิทธิภาพของการปกครองในระบอบรัฐสภา ในประเทศ

 105 ด้วยความเชื่อว่าจะมีการรวมกันระหว่างเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกแล้วร่วมกันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรภายในระยะเวลาไม่นานนัก แต่แม้ปัจจุบันจะมีการรวมชาติกันแล้วก็ยังคงใช้กฎหมาย  

พื้นฐานฉบับเดิมนี้ต่อไป โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงบางมาตรา 

 106 BGBl. I, S.773. 
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อังกฤษจึงได้มีการออกกฎหมาย Ministers of the Crown Act107 ในปี ค.ศ.1937 ตั้ง

ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านขึ้นมาอย่างเป็นทางการ โดยเป็นตำแหน่งที่มีเงินเดือนประจำ   

ซึ่งเท่ากับเป็นการยืนยันบทบาทของฝ่ายค้านดังกล่าวนี้ และรูปแบบนี้ได้กลายมาเป็น

แบบอย่างสำหรับประเทศอื่นๆ  

   จากการที่ต้องมีการต่อสู้ชิงไหวชิงพริบกันทางการเมืองระหว่างฝ่าย

รัฐบาลและฝ่ายค้านเช่นนี้ ประกอบกับบทบาททางด้านนิติบัญญัติในรัฐสมัยใหม่ที่เพิ่ม

มากขึ้น ทำให้เกิดความจำเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละฝ่ายจะต้องมี

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  วินัยพรรคจึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้กฎหมายพื้นฐานของ

เยอรมัน (Grundgesetz) มาตรา 38 อนุมาตรา 2 จะบัญญัติรับรองความเป็นอิสระ  

ในการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน แต่ในสภาพทางการเมืองปัจจุบัน

นั้นสมาชิกสภาผู้แทนฯ จะต้องพึ่งพาพรรคเป็นอย่างมากในการที่จะได้รับเลือก  

แต่ละครั้ง108 จึงเป็นการเสี่ยงสำหรับสมาชิกที่จะฝ่าฝืนมติพรรค 

	 	2.2.2	 พรรคการเมืองกับอำนาจรัฐในเยอรมัน	

   2.2.2.1 พรรคการเมืองกับการบริหารประเทศ 

   แม้ว่ากฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน (Grundgesetz) มาตรา 21   

จะกำหนดให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง ซึ่งหมายความ

ไปถึงในขอบเขตที่กำหนดตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่บทบาทของพรรคการเมืองใน

ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตออกไปมากกว่านั้นแล้ว กล่าวคือ ในทางปฏิบัติพรรคการเมือง

จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่ต้องมีการใช้อำนาจตัดสินใจ มิได้จำกัดตัวเองอยู่แต่

เฉพาะในงานนิติบัญญัติอีกต่อไป การขยายบทบาทของพรรคการเมืองเช่นนี้ ทำให้เกิด

ปัญหาขึ้นมาว่าจะสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอำนาจหรือไม่ ในฐานะที่พรรค 

การเมืองน่าจะจัดอยู่ฝ่ายรัฐสภามากกว่าฝ่ายอื่น 

   สำหรับปัญหานี้ คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการบัญญัติ

กฎหมายพรรคการเมืองซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน   

(มหาดไทย) ได้ทำความเห็นในปี ค.ศ. 1957 ว่า เรื่องนี้ไม่น่าจะมองว่าเป็นการขัดต่อ

หลักการแยกอำนาจ เพราะกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) ของเยอรมันเองก็มีการ

ประสานงานกันระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารในองค์กรสภาสูงแห่ง

 107 I Edw 8 & Geo 6 c. 38. 

 108 โปรดดู  ส่วนที่หนึ่ง  หัวข้อ 4.2 
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สหพันธ์ของเยอรมัน (Bundesrat) โดยการให้รัฐบาลแห่งมลรัฐต่างๆ เลือกผู้แทนเข้าไป

นั่งในสภาสูง (มาตรา 51 อนุมาตรา 1 GG) นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการชุดดังกล่าว  

ยังเห็นต่อไปว่า การแบ่งพรรคการเมืองออกเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านน่าจะเป็นการ

แยกอำนาจทางการเมืองอย่างอื่นที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก109 

   ในปัญหานี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การให้เหตุผลควรจะอาศัยหลักการในการ

ปกครองแบบรัฐสภา110 ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่เยอรมันใช้อยู่มาเป็นหลักเกณฑ์  

ในการพิจารณา เนื่องจากรูปแบบการปกครองเช่นนี้  ฝ่ายบริหารต้องมาจากสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของฝ่าย

บริหาร ฉะนั้น พรรคการเมืองซึ่งอยู่เบื้องหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องทำหน้าที่

หลายหน้าที่ในรูปแบบการปกครองเช่นนี้ จึงต้องขยายบทบาทของตนตามไปด้วย111  

โดยไม่จำกัดตัวเองอยู่กับฝ่ายรัฐสภาเท่านั้น 

   บทบาทของพรรคการเมืองนั้นเริ่มตั้งแต่การส่งผู้แทนเข้าสมัครรับ  

เลือกตั้ง112 และเมื่อผู้แทนของพรรคได้รับเลือกตั้งแล้ว พรรคก็สามารถมีบทบาทในสภา

โดยผ่านทางหน่วยย่อยในสภา (Fraktion) ที่สังกัดพรรค พรรคจึงมีอิทธิพลในการ

ดำเนินงานของสภา การทำสัญญาต่างประเทศ การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และ  

การควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล สำหรับในสภาสูงนั้น พรรคการเมืองมีอิทธิพล

เพียงโดยทางอ้อม กล่าวคือ โดยผ่านทางรัฐบาลของมลรัฐซึ่งสังกัดพรรคตนเท่านั้น 

   ทางด้านฝ่ายบริหาร เนื่องจากเยอรมันใช้รูปแบบการปกครองแบบ

รัฐสภา รัฐบาลจะต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกในคณะรัฐมนตรี

ทั้งหมดก็มาจากบุคคลชั้นนำของพรรคและคงรักษาความสัมพันธ์กับพรรคอย่างแนบ

แน่นตลอดอายุการดำรงตำแหน่ง  แนวทางการบริหารงานของรัฐบาลจึงถูกกำหนดโดย

พรรคด้วยปัจจัยเหล่านี้  

   2.2.2.2 พรรคการเมืองกับงานข้าราชการประจำ 

   นอกจากจะมี ก า รแบ่ ง ส ร ร โควตาตำแหน่ ง รั ฐมนตรี ไ ปตาม

พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลแล้ว ในระบบข้าราชการพลเรือนของเยอรมัน ยังมีตำแหน่ง

ข้าราชการการเมืองอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

 109 Rechtliche Ordnung des Parteiwesens, s.o.FN. 5, S.74. 

 110 ดู วรวิทย์ กนิษฐะเสน, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น : ภาคทฤษฎีพื้นฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ,   

เจริญวิทย์การพิมพ์, กรุงเทพฯ 2521, หน้า 25 – 29. 
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ของรัฐบาล ตำแหน่งข้าราชการการเมืองบางตำแหน่งอาจกันไว้สำหรับพรรคฝ่ายค้าน

โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการคานอำนาจกัน เหตุที่พรรคการเมืองก้าวเข้ามาในส่วนของ

ข้าราชการประจำเช่นนี้ เพราะกิจกรรมของรัฐในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของงาน

ประจำนี้ ซึ่งมีไม่น้อยที่สามารถตัดสินใจไปได้โดยอิสระและเมื่อมีการใช้อำนาจรัฐ ณ   

ที่ใด พรรคการเมืองก็เห็นความจำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย การยื่นมือเข้า

เกี่ยวข้องนี้อาจกระทบกระเทือนถึงข้าราชการประจำที่ทำงานถูกต้องตามหลักวิชา   

จึงต้องมีการคุ้มครองข้าราชการประจำในแง่นี้ด้วย แต่ปัญหาที่ว่าหลักเกณฑ์ทาง

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควรจะตีกรอบบทบาทของพรรคการเมืองในเรื่องนี้เพียงใดนั้น 

เป็นเรื่องที่กินความเกินเนื้อหาของงานวิจัยนี้ 

   บทบาทของพรรคการเมืองเยอรมันที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งนั้น คือ 

บทบาทในการปกครองระดับท้องถิ่น พรรคการเมืองจะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งทั้งสภา

ระดับท้องถิ่น และตำแหน่งบริหารระดับท้องถิ่นที่ต้องมีการเลือกตั้ง เช่น ตำแหน่ง  

ผู้ว่าการของเมือง (Bürgermeister) เป็นต้น บทบาทของพรรคการเมืองในการปกครอง  

ระดับท้องถิ่นยังจัดอยู่ในส่วนของงานราชการประจำ เพราะหน้าที่หลักของการปกครอง

ระดับนี้ก็คือ การใช้กฎหมายนั่นเอง 

   นอกจากที่กล่าวมาแล้ว พรรคการเมืองยังมีบทบาทอีกหลายประการ

ตามกฎหมายมหาชน เป็นต้นว่าการส่งตัวแทนพรรคเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการซึ่งทำ

หน้าที่ตามกฎหมายมหาชน ดังเช่น กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเยาวชน มาตรา 9   

(Jugendwohlfahrtgesetz) กำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะ

กรรมการสวัสดิการเยาวชนด้วย อีกตัวอย่างหนึ่งในด้านของสื่อมวลชนในสังกัดของ

รัฐบาลจะเห็นได้จากกฎหมายเกี่ยวกับสถานีวิทยุเยอรมันตะวันตก (Gesetz über den   

Westdeutschen Rundfunk) ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1954  มาตรา 8 ซึ่ง

กำหนดให้สภาแห่งมลรัฐนอร์ดไรน์ เวสท์ ฟาเลน ทำหน้าที่เลือกสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 

21 คน ของคณะกรรมการสถานีวิทยุดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของระบบการเลือกตั้ง

ตามสัดส่วน เพื่อให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่มีที่นั่งในสภาแห่งมลรัฐสามารถเข้าไปมี

ปากเสียงแทนประชาชนในคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ 113 

 111 Vgl. P. Badura, Staatsrecht, München 1986, S.190.  

 112  § 6, 7, 21, 28ff. BWG vom 7.5 1956. 

 113 BVerfGE 12, 205 (262) ; 31, 314 (329).  
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   2.2.2.3 พรรคการเมืองกับอำนาจตุลาการ   

   ในส่วนของอำนาจตุลาการนั้น พรรคการเมืองเยอรมันก็สามารถเข้าไป

มีบทบาทในการเลือกผู้พิพากษาในระดับสูง เช่น กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์   

(Bundesverfassungs- gerichtsgesetz) ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1951 มาตรา 

5 ff. กำหนดให้กลุ่มย่อยในสภามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับ

การเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ โดยสภาผู้แทนราษฎรแห่ง

สหพันธ์สามารถเลือกผู้พิพากษาประจำศาลดังกล่าวได้เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของผู้พิพากษา

ทั้งหมด สำหรับในการเลือกนั้นจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยสองในสามของสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรทั้งหมด เพื่อเป็นการกันมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าไปกุมอำนาจในศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันการกำหนดเช่นนี้ ทำให้

พรรคการเมืองต่างๆ ต้องมาตกลงกันโดยอาศัยการแบ่งสัดส่วนโควต้าตามพรรคการ

เมืองใหญ่ๆ ที่มีเสียงอยู่ในองค์กรนี้ และพร้อมที่จะ “ขวางลำ” ทำการวีโต้ได้เมื่อถึง

ความจำเป็น114 ระบบนี้เท่ากับเป็นการมอบความไว้วางใจให้แก่พรรคการเมืองว่า 

พรรคการเมืองจะประพฤติตนอยู่ในกรอบ โดยไม่นำการเมืองเข้าไปในสถาบันศาลสูงสุด

นี้มากจนเกินไปเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเท่ากับเป็นการใช้การเมืองทำลายความเชื่อถือ

ของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้นั่นเอง 

   สำหรับศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ ศาลอื่นๆ อันได้แก่ ศาลแพ่งสูงสุดแห่ง

สหพันธ์ ศาลอาญาสูงสุดแห่งสหพันธ์ ศาลปกครองสูงสุดแห่งสหพันธ์ ศาลภาษีสูงสุด

แห่งสหพันธ์ ศาลแรงงานสูงสุดแห่งสหพันธ์ และศาลสังคมสูงสุดแห่งสหพันธ์นั้น 

กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) ของเยอรมันกำหนดหลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง  

ผู้พิพากษาประจำศาลดังกล่าวไว้ในมาตรา 96 และมีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง  

ผู้พิพากษา (Richterwahlgesetz) ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1950 กำหนด  

รายละเอียดอีกชั้นหนึ่ง ให้การเลือกตั้งผู้พิพากษานี้กระทำโดยคณะกรรมาธิการเลือกตั้ง

ผู้พิพากษา (Richterwahlausschuss) สมาชิกคณะกรรมาธิการชุดนี้กึ่งหนึ่งมาจากการ

เลือกตั้ง โดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ โดยวิธีการเลือกตั้งตามสัดส่วน และโดย  

วิธีการเช่นนี้ทำให้พรรคการเมืองใหญ่ๆ สามารถมีอิทธิพลต่อการกำหนดตัวผู้พิพากษา

ศาลสูงสุดต่างๆ ได้มาก 

 114 D. Grimm, Politische Parteien, in : E. Benda, W. Maihofer, H. J. Vogel (Hrsg.), Handbuch 

des Verfassungsrechts, Bd. I, Berlin- New York 1984, S. 363. 
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   ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาสำหรับศาลสูงสุดแห่งมลรัฐ ก็มีมาตรา 98   

อนุมาตรา 4 แห่งกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ทำนอง

เดียวกัน 

   จากบทบาทอันสำคัญของพรรคการเมืองนี้เอง Prof. G. Leibholz 

อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่ งสหพันธ์จึ งสร้ างทฤษฎีรั ฐพรรคการเมือง   

(Parteienstaatstheorie) ขึ้นมา สำหรับอธิบายรูปแบบการปกครองของเยอรมันซึ่งมี

การ “สอดแทรกพรรคการเมืองเข้าไปอยู่ในกลไกการปกครองของรัฐ”115 ในระยะแรก 

ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็มีความเห็นคล้อยตามทฤษฎีนี้ 116 จึงพิพากษา

ว่าพรรคการเมืองมิได้เผชิญหน้ากับรัฐดังเช่นพลเมืองที่มีรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิขั้น  

พื้นฐาน ดังนั้น พรรคการเมืองจึงใช้สิทธิร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญมิได้ แต่นับตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1966 เปน็ตน้มา ศาลรฐัธรรมนญูแหง่สหพนัธก์เ็ริม่ปลกีตวัเองออกจากแนวทฤษฎนีี ้

โดยมีการแยกพิจารณาระหว่างการสร้างเจตจำนงของประชาชนกับการสร้างเจตจำนง

ของรัฐ ซึ่งทั้งสองจะโคจรมาพบกันเฉพาะในการเลือกตั้งเท่านั้น ในคำตัดสินคดีเกี่ยวกับ

การให้เงินอุดหนุนแก่พรรคการเมือง117 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จัดพรรคการเมือง

เข้าอยู่ในฝ่ายสังคมโดยสิ้นเชิงมิใช่อยู่ในฝ่ายรัฐอีกต่อไป และต่อมาในคดีเกี่ยวกับการหา

เสียงเลือกตั้ง118 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ให้คำจำกัดความสำหรับพรรคการเมือง

ว่าเป็นการรวมกลุ่มของพลเมือง โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมมีส่วนในการสร้างเจตจำนง

ในองค์กรต่างๆ ของรัฐ แต่ศาลก็ได้ย้ำหลักการใหม่ที่ว่า รัฐยังคงเป็นรัฐของประชาชน  

ทั้งมวลไม่ว่าพรรคใดจะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐบาล ฉะนั้น รัฐกับพรรคการเมืองที่มีเสียง

ข้างมากในสภาจึงไม่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันได้แม้เพียงชั่วคราว119  

   จากหลักการตามกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) ของเยอรมันนั้น 

อำนาจรัฐจะได้รับมอบหมายจากประชาชน โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งซึ่งประชาชน

จะกำหนดว่า พรรคใดและนโยบายเช่นไรจะเข้ากุมบังเหียนอำนาจรัฐในช่วงระยะเวลา

หนึ่งๆ และแม้ว่าประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปร่วมในการบริหารได้โดยตรง แต่การ

บริหารก็จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ และในขณะเดียวกัน

 115 G. Leibholz, DVBl 1950, S.196. 

 116 BVerfGE 1, 208 (225ff.). 

 117 BVerfGE 20, 56 (98ff.). 

 118 BVerfGE 44, 125 (145). 

 119 a.a.O., S. 142ff. 
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ผู้บริหารก็ถูกบังคับให้การดำรงอยู่ในตำแหน่งของตนนั้นจะต้องมีความชอบธรรมตาม

รัฐธรรมนูญเสมอ หากขาดความชอบธรรมนี้เมื่อใด ผู้บริหารก็ไม่สามารถดำรงอยู่ใน

ตำแหน่งได้อีกต่อไป ฝ่ายบริหารเองก็สามารถเข้าร่วมในการสร้างความคิดเห็นทาง  

การเมืองได้ เช่น โดยการอภิปรายในสภา เป็นต้น แต่สำหรับในการเลือกตั้งนั้นจะต้อง

เป็นการสร้างเจตจำนงที่ออกมาจากฝ่ายประชาชนไปสู่องค์กรของรัฐ หรือ อาจกล่าว  

อีกนัยหนึ่งว่า ประชาชนเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง มิใช่เป็นเรื่องที่องค์กรของรัฐจะเข้ามา

บงการ120 ฉะนั้น การที่องค์กรของรัฐจะเข้าร่วมดำเนินบทบาทในเรื่องนี้ก็จะต้อง  

ไม่ดำเนินการที่เป็นการปิดกั้นบทบาทของฝ่ายอื่น 

   พรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถ

กำหนดตัวบุคคลและแนวทางในการบริหารประเทศแล้ว พรรคการเมืองย่อมไม่อาจ  

ปลีกตัวจากฝ่ายประชาชนในภาคสังคมเข้าไปอยู่ในหอคอยงาช้างได้ พรรคการเมืองจะ

ต้องทำตัวเป็นสื่อรับถ่ายทอดความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ในแง่นี้กฎหมายพื้นฐาน 

(Grundgesetz) ของเยอรมันจึงวางหลักเกณฑ์พื้นฐานว่า โครงสร้างภายในพรรคจะต้อง

เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย121 ดังจะได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป 

 120 a.a.O., S. 140. 

 121 มาตรา 21 I GG. 
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3.พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญเยอรมันปัจจุบัน

จากการที่ ในรั ฐธรรมนูญเยอรมันฉบับก่อนๆ ไม่มีบทบัญญัติ เกี่ ยวกับ

พรรคการเมืองเลย122  ทำให้นักวิชาการกฎหมายมองว่า พรรคการเมืองนั้นเป็นองค์กร

ทางสังคมเท่านั้น123 แต่ในทางปฏิบัตินั้น พรรคการเมืองได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง

อย่างมีนัยสำคัญจนรัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับปัจจุบันซึ่งมีชื่อเรียกว่า “กฎหมาย 

พื้นฐาน” (Grundgesetz) ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ 

3.1 คำจำกัดความของคำว่า“พรรคการเมือง”

  3.1.1  ความเป็นมา	

   จากการกำหนดของฝ่ายสัมพันธมิตร ที่เข้ามายึดครองเยอรมันหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองให้พรรคการเมืองต้องขอใบอนุญาตก่อนที่จะดำเนินกิจการได้นั้น 

ก่อให้เกิดความกดดันทางใจแก่ผู้นำของพรรคการเมืองทั้งหลายในเวลานั้นเป็นอย่างมาก 

ในการร่างรัฐธรรมนูญจึงเห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องมีการประกันเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมือง จนปรากฏเป็นมาตรา 21 อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 2 ของกฎหมาย  

พื้นฐาน การประกันเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองนี้ เท่ากับเป็นการห้ามการ

กำหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ในแง่ที่จะต้องมีการขออนุญาตต่อทางการก่อนจึงจะดำเนินการ

เป็นพรรคการเมืองได้ แต่เนื่องจากพรรคการเมืองได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษตาม

รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสมาคม 

และการยกเลิกพรรคการเมืองจะกระทำได้แต่โดยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ  

แห่งสหพันธ์เท่านั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแยกแยะให้ได้ว่า กลุ่มการเมืองใดเป็น

พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองใดไม่ใช่ กฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมัน  



 122 นอกจากรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ (ค.ศ. 1919) ซึ่งมีบทบัญญัติในเชิงปฏิเสธอิทธิพลของพรรคการเมือง 

 123 Vgl. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin 1920, S. 113. 
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จึงบัญญัติลักษณะของพรรคการเมืองไว้ 

  3.1.2 คำจำกัดความของคำว่า	“พรรคการเมือง”	และหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ	

        กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมัน ได้ให้คำจำกัดความสำหรับคำว่า

พรรคการเมืองไว้ในมาตรา 2 อนุมาตรา 1 ประโยคแรก ว่า “พรรคการเมือง คือ  

การรวมกลุ่มของพลเมืองอย่างถาวรหรือเป็นระยะเวลานานๆ เพื่อเข้าไปมีอิทธิพล

ต่อการสร้างเจตจำนงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในระดับสหพันธ์หรือ

ในระดับมลรัฐ และประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ 

หรือสภาแห่งมลรัฐ หากว่าเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมตามสภาพความเป็นจริงทั้งหมด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของจำนวนสมาชิก และในแง่ของการปรากฏตัวต่อ

สาธารณชนแล้วชี้ชัดว่าการรวมกลุ่มนี้มีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการให้บรรลุ 

เป้าหมายที่ได้วางไว้”

   คำจำกัดความตามกฎหมายพรรคการเมืองจะเห็นได้ว่า มีลักษณะ

เป็นการประกาศให้บุคคลอื่นรู้เท่านั้น (declaratory character) ตัวกำหนดความเป็น

พรรคการเมือง (constitutive elements) ที่แท้จริงนั้นจะต้องพิจารณาจากกฎหมาย

พื้นฐานซึ่งอาจมีแง่มุมการพิจารณาได้ดังนี้ คือ 

 1 )  โดยเหตุที่ มาตรา 21 อนุมาตรา 2 แห่งกฎหมายพื้นฐานบัญญัติ

ว่า “พรรคการเมืองที่มีเป้าหมายหรือพิจารณาจากพฤติกรรม

ของสมาชิกแล้ว มุ่งที่จะขัดขวางหรือทำลายระบอบการ

ปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย หรือเป็นภัยต่อความดำรงอยู่

ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เป็นพรรคการเมืองที่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เป็นผู้ตัดสิน เมื่อมี

ปัญหาว่าพรรคการเมืองใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่” 

  จึงสามารถสรุปในเชิงปฏิเสธได้ว่า ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

นั้นไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของความเป็นพรรคการเมือง เพราะ

มิฉะนั้นแล้วพรรคการเมืองที่มี เป้าหมายไม่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ ก็จะไม่เข้าข่ายของความเป็นพรรคการเมืองตั้งแต่ต้น 

ซึ่งจะทำให้บทบัญญัติตามมาตรา 21 อนุมาตรา 2 แห่งกฎหมาย

พื้นฐานกลายเป็นหมันไปได้ ฉะนั้น ตราบใดที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธ์ยังไม่อ่านคำพิพากษาตัดสินให้พรรคการเมืองใดเป็นพรรค
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ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว จะมีการกล่าวอ้างว่าพรรคการเมืองนั้น

ขัดต่อรัฐธรรมนูญมิได้ 124 

 2 )  จากบทบญัญตั ิมาตรา 21 อนมุาตรา 1 ประโยคแรกแหง่กฎหมาย 

พื้นฐานที่ว่า “พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองของปวงชน” จะทราบถึงภารกิจของพรรคการเมือง 

ที่จะต้องเข้าหาประชาชนและต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการ

เมืองเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางของพรรคในการที่จะแก้ไข

ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น125 ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ภารกิจในการมี

ส่วนร่วมสร้างเจตจำนงทางการเมืองในหมู่ประชาชนจะยุติลงเมื่อ

การเลือกตั้งได้ผ่านไปแล้ว การสร้างเจตจำนงทางการเมืองนั้นเป็น

กระบวนการที่มีความต่อเนื่อง และพรรคการเมืองต้องมีส่วนร่วม

ผลักดันในกระบวนการนี้โดยการร่วมมือกันกับกลุ่มการเมืองอื่นๆ 

ฉะนั้น การมีส่วนร่วมในทางการเมืองจึงยังมิใช่เครื่องชี้ขาดความ

เป็นพรรคการเมือง 

  สิ่งที่สามารถจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแยกพรรคการเมือง 

ออกจากกลุ่มทางการเมืองอื่นๆ ก็คือ การส่งคนเข้าสมัครรับ  

เลือกตั้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญของการเข้าร่วมสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองทีเดียว126 แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่พรรคการเมืองส่งเข้า

สมัครรับเลือกตั้งไม่จำเป็นจะต้องได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปนั่ง  

ในสภา และในเมื่อการส่งคนเข้าสมัครรับเลือกตั้งนี้เป็นสาระ

สำคัญสำหรับการเป็นพรรคการเมือง พรรคการเมืองจึงต้องแสดง

ความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปมีบทบาทในสภา โดยการส่งคนเข้าสมัคร

รับเลือกตั้งภายในช่วงระยะเวลาอันสมควร กฎหมายพรรค 

การเมืองเยอรมัน มาตรา 2 อนุมาตราสอง บัญญัติให้พรรค 

การเมืองสูญเสียสถานะทางกฎหมายของความเป็นพรรคการเมือง 

หากพรรคนั้นไม่ส่งคนเข้าสมัครรับเลือกตั้งใดๆ เลย เป็นระยะ

เวลา 6 ปี 

 124 BVerfGE 5, 85 (140). 

 125 Vgl. H. Krüger, Allgemeine Staatslehre. Stuttgart 1964, S. 369. 

 126 BVerfGE 24, 369 (264). 
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 3 )  การเข้าร่วมสร้างเจตจำนงทางการเมืองนั้น พรรคการเมืองยังจะ

ต้องเข้าไปมีอิทธิพลทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในรัฐบาล เพื่อ  

นำเอานโยบายของพรรคมาปฏิบัติให้เกิดผล โดยผ่านขั้นตอน  

การตัดสินใจของรัฐ พรรคการเมืองจึงต่างจากกลุ่มการเมืองอื่นๆ 

ในแง่ที่พรรคการเมืองสามารถเข้าไปมีบทบาทในองค์กรของรัฐได้

โดยตรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่พรรคการเมืองจะเข้าไปมีที่นั่งในสภา 

หรือในรัฐบาลหรือไม่นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดฐานะของความเป็น

พรรคการเมือง เพียงแต่ว่าอย่างน้อยพรรคทั้งหลายจะต้องตั้งเป็น

เป้าหมายที่จะเข้าไปมีที่นั่งในสภาหรือในรัฐบาลเท่านั้น 

 4 ) เนื่องจากพรรคการเมืองมีความสำคัญต่อพัฒนาการของระบอบ

ประชาธิปไตย พรรคการเมืองจึงต้องมีความถาวรและความ

สม่ำเสมอในระดับหนึ่ง แม้ว่ากฎหมายพื้นฐานจะประกันเสรีภาพ

ในการตั้งพรรคการเมือง ซึ่งหมายความว่าการได้สถานภาพของ

ความเป็นพรรคการเมืองนั้น จะมีการวางเงื่อนไขมาจำกัดไม่ได้  

แต่การที่กลุ่มการเมืองใดจะมีฐานะเป็นพรรคการเมืองได้นั้น  

กลุ่มการเมืองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในแง่ของความสม่ำเสมอ  

เพื่อไม่ให้กลุ่มที่มีลักษณะชั่วคราวเข้าเกณฑ์ตามนิยามของ

พรรคการเมืองด้วย แต่ในขณะเดียวกันเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะต้อง  

ไม่กีดขวางการตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ด้วย เกณฑ์ที่ว่านี้ก็คือ 

กลุ่มการเมืองที่จะมีสถานะเป็นพรรคการเมืองได้นั้นจะต้องมีการ

จัดองค์กร กล่าวคือ จะต้องมีคณะกรรมการกลางของพรรค   

มีระเบียบพรรค มีสาขาพรรคในส่วนภูมิภาค ซึ่งสาขาพรรคเหล่านี้

ก็จะต้องมีคณะกรรมการเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการประกันการ

ดำเนินงานอย่างมีแบบแผน และเป็นพื้นฐานในการแสวงหา

สมาชิกเพิ่มเติมต่อไป127 

   ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องของการเมืองระดับ

ประเทศ ด้วยเหตุนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จึงเคยมีคำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้128 

โดยตัดสินว่ากลุ่มการเมืองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคนเข้าสมัครรับเลือกตั้งเฉพาะในการ

 127 Rechtliche Ordnung des Parteiwesens, Problem eines Parteiengesetzes, Bericht der vom 

Bundesminister des Innern eingesetzten Parteienrechtskommission 1957, S. 133. 

 128 BVerfGE 2, 1 ( 76 ). 
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เลือกตั้งองค์กรปกครองตนเองในระดับจังหวัดเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นพรรคการเมืองตาม

กฎหมายพรรคการเมือง โดยไม่ต้องพิจารณาถึงสภาพของกลุ่มนั้นๆ ว่าจะมีการจัด

องค์กรอย่างไรหรือไม่ หรือมีบทบาทมากน้อยเพียงใด 

   ในทางปฏิบัตินั้น คำนิยามสำหรับพรรคการเมืองนั้น จะมีผลต่อเมื่อมี

การสมัครรับเลือกตั้งในระดับสหพันธ์ เนื่องจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันใช้ระบบการ

เลือกตั้งตามสัดส่วน129 พรรคที่ประสงค์จะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคตน ให้ผู้มี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเลือกโดยใช้คะแนนที่ 1 แต่พรรคนั้นไม่เคยมีผู้แทน  

ในสภาฯ จากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ เกิน 5 คน พรรคเช่นนี้จะต้องให้คณะกรรมการ

เลือกตั้งระดับสหพันธ์ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นพรรคการเมืองเสียก่อน 

3.2สิทธิตามรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง

	 	3.2.1		 พรรคการเมืองกับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป	

   มาตรา 19 อนุมาตรา 3 ของกฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า “บทบัญญัติ

เกี่ยวกับการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายย่อมมีผลใช้บังคับกับนิติบุคคลภายใน

ประเทศได้ด้วยเท่าที่สภาพจะอำนวยให้ใช้บังคับได้”  

   จากบทบัญญัตินี้เดิมทีเดียวศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยตัดสินว่า 

ในฐานะที่พรรคการเมืองเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถใช้สิทธิร้องเรียนตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่าตนถูกละเมิด

สิทธิขั้นพื้นฐานได้ นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังชี้ช่องให้พรรคการเมืองไปใช้สิทธิ  

ฟ้องร้องตามบทบัญญัติว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ130 

   แต่ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็ได้ยอมรับพิจารณาคำร้องเรียน

ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งยื่นโดยพรรคการเมือง โดยในชั้นแรกศาลไม่ได้ให้เหตุผลในเรื่องนี้131 

ในคำพิพากษาลำดับถัดมาจึงมีการอ้างหลักสิทธิแห่งความเสมอภาคในทางโอกาส132  

และในที่สุดศาลได้ชี้ถึงสถานภาพตามรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองซึ่งควรได้รับความ

 129 โปรดดู หน้า 41 ข้างต้น 

 130 BVerfGE 1, 208 (226). 

 131 BVerfGE 3, 18 (22f.). 

 132 BVerfGE 3, 382 (391). 
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คุ้มครองในแง่ของสิทธิขั้นพื้นฐานด้วย133 จากการยอมให้พรรคการเมืองสามารถมีสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน และได้รับความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเท่ากับว่าศาลได้ยอมรับแล้ว

ว่าพรรคการเมืองนั้น มิใช่องค์กรของรัฐหรืออยู่ใต้สังกัดขององค์กรของรัฐแต่อย่างใด 

พรรคการเมืองจึงมีสิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้และสามารถใช้สิทธิที่จะโต้แย้งได้ หากถูก

ละเมิดซึ่งสิทธิดังกล่าว  

	 	3.2.2	 ความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง	

   นอกจากความเสมอภาคในการเลือกตั้งแล้ว134 สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่

มีความสำคัญสำหรับพรรคการเมืองเป็นอย่างมากก็คือ สิทธิความเสมอภาคทางโอกาส 

การคุ้มครองสิทธิดังกล่าวนี้ประเด็นมิใช่เพื่อผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมตามอุดมคติ หากแต่

เป็นไปตามหลักการง่ายๆ ที่ว่า หากปล่อยให้ฝ่ายอำนาจรัฐปฏิบัติต่อพรรคการเมือง

ต่างๆ อย่างไม่เท่าเทียมกันแล้ว การสร้างเจตจำนงโดยเสรีในหมู่ประชาชนย่อมจะเกิด

ขึ้นไม่ได้ นอกจากนี้แล้ว การคุ้มครองความเสมอภาคของพรรคการเมืองในแง่ของ

โอกาสนี้ ยังเท่ากับเป็นการประกันเสรีภาพของพลเมืองในการที่จะเลือกผู้นำของตนเอง

ได้โดยเสรีอีกโสตหนึ่งด้วย135   

   สำหรับความหมายของคำว่า ความเสมอภาคทางโอกาสของพรรค 

การเมืองนั้น E. W. Fuss ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “คือ ความเป็นไปได้อันไม่จำกัด  

(เมื่อเทียบกับพรรคอื่นๆ) ที่จะก่อตั้งและขยายกิจการพรรค และโดยอาศัยการเพิ่ม

จำนวนสมาชิก การโฆษณาหาเสียงการลงสมัครรับเลือกตั้ง และดำเนินการตาม 

ขั้นตอนของการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการกระทำที่ได้ชื่อว่า เป็นการร่วมสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองของปวงชนนั่นเอง”136  

   สิทธิดังกล่าวนี้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องหยุดยั้งการกระทำที่

เป็นการเลือกปฏิบัติต่อพรรคการเมือง และในขณะเดียวกันรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้มีการ

การแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน หากรัฐดำเนินการสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรค

เดียวการดำเนินการนั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคทางโอกาสของ

พรรคการเมืองที่กล่าวมานี้   
 133 BVerfGE 6, 273 (276f.) สำหรับการใช้สิทธิทางศาลในเรื่องอื่นๆ นั้น กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมัน 

มาตรา 3 บัญญัติว่า “พรรคการเมืองสามารถฟ้อง หรือถูกฟ้องร้องภายใต้ชื่อของตนเองได้” จึงเท่ากับตัดปัญหา  

ที่ว่าพรรคการเมืองมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือไม่  
 134 โปรดดู เชิงอรรถที่ 44 ข้างต้น 
 135 M. Günday, s.o.F.N. 19, S. 53. 
 136 E. W. Fuss, Freiheit und Gleichheit der Parteien, in : JZ 1956, S. 392ff. 
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   ในทางข้อเท็จจริงนั้น พรรคการเมืองแต่ละพรรคย่อมมีความแตกต่าง

กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในแง่ของประวัติความเป็นมา โครงสร้าง องค์กรพรรค 

และฐานะทางการเงินของพรรค ซึ่งจะเห็นได้ว่าความแตกต่างเหล่านี้ย่อมส่งผลถึง  

โอกาสของพรรคต่างๆ ในสังคม การที่จะดำเนินการทางการเมืองด้วยความแตกต่าง

เหล่านี้ เป็นผลพวงของความแตกต่างของพลังต่างๆ ในสังคมที่มีอยู่เดิม ในการใช้หลัก

ความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมืองนั้น รัฐย่อมไม่สามารถที่จะทำให้พรรคทุก

พรรคมีความเข้มแข็งเท่าเทียมกันได้ แต่ถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเปิดโอกาสให้แก่

พรรคทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อที่พรรคการเมืองต่างๆ จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง

จนเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งได้ โดยการที่รัฐปฏิบัติต่อพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียม

กันตามกฎหมาย และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโอกาสของแต่ละพรรคที่จะพัฒนาตนเองไป

ตามธรรมชาติเป็นเด็ดขาด137 

   หลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมืองนี้ มิได้มีบัญญัติไว้

อย่างชัดเจนในกฎหมายพื้นฐาน แต่เป็นหลักที่ได้รับการพัฒนาขึ้นทางวิชาการและได้รับ

ความยอมรับจากศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ โดยพัฒนาหลักนี้ขึ้นมาจากหลักเสรีภาพ

ในการก่อตั้งพรรคการเมืองซึ่งเป็นหลักที่มีพื้นฐานมาจากหลักที่ว่า ในการปกครองของ

รัฐสมัยใหม่จะต้องมีระบบการเมืองที่ประกอบขึ้นด้วยพรรคการเมืองหลายพรรค อันถือ

ได้ว่าเป็นเสาหลักของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย นอกจากนี้แล้ว ยังมีการ

อ้างอิงถึงหลักความเสมอภาคโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ ที่มีการบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อม

ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญโดยเท่าเทียมกัน (มาตรา 3 ของกฎหมายพื้นฐาน) 

สำหรับเหตุผลในทางปฏิบัตินั้น การที่พรรคการเมืองจะสามารถร่วมสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองของปวงชน ซึ่งเป็นภารกิจตามรัฐธรรมนูญได้นั้น พรรคการเมืองจำเป็น  

จะต้องมีเสรีภาพในการดำเนินกิจการทางการเมือง และเสรีภาพดังกล่าวนี้ ย่อมรวมถึง

เสรีภาพในการที่จะแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นอีกด้วย ในสภาพการแข่งขันเช่นนี้  

พรรคการเมืองทั้งหลายจะต้องมีเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน จึงจะเรียกได้ว่าเป็นสภาพการ

แข่งขันที่แท้จริง ฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงจุดนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าในเรื่องนี้ปัญหาเกี่ยวกับ

เสรีภาพ มีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกจากปัญหาเกี่ยวกับความเสมอภาค138 

   สำหรับการใช้หลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมืองนี้   

กับปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยมีคำพิพากษาในประเด็น

ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไว้ว่า ข้อยกเว้นสำหรับหลักความเสมอภาคทางโอกาส

 137 BVerfGE 8, 51 (66f.). 

 138 K. Hesse, Die Verfassungsrechtliche Stellung der pol. Parteien, in : VVDStRL 1959, S. 36. 
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ของพรรคการเมอืงนี ้จะมไีดเ้ฉพาะกรณทีีม่เีหตผุลจำเปน็พเิศษเทา่นัน้139 นอกจากนัน้แลว้ 

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ยังขยายความต่อไปอีกว่า การใช้หลักความเสมอภาคทาง

โอกาสของพรรคการเมืองนี้มิใช่จะจำกัดเฉพาะในกระบวนการของการเลือกตั้งเท่านั้น 

หากแต่นำมาใช้ได้กับการสร้างเจตจำนงทางการเมืองในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง  

อีกด้วย140 

ข้อน่าสังเกต  จากคำพิพากษาข้างต้นของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ที่ว่าข้อยกเว้น

สำหรับหลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง จะมีได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผล

ของความจำเป็นเป็นพิเศษเท่านั้น คำพิพากษานี้ชี้ให้เห็นว่าศาลใช้หลักเกณฑ์สำหรับ

การพิจารณาหลักนี้แตกต่างไปจากการพิจารณาหลักความเสมอภาคทั่วไป ซึ่งศาลใช้

เกณฑ์ว่าสำหรับหลักความเสมอภาคทั่วไปนั้น ห้ามมิให้รัฐดำเนินการตามอำเภอใจ   

รัฐจะต้องดำเนินการตามเหตุผลและเนื้อหาของเรื่อง หากมีการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน

เกิดขึ้นก็จะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอรองรับหรือเป็นการปฏิบัติไปตามเนื้อหาของเรื่อง  

จึงจะถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  

   ส่วนในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางโอกาสของ

พรรคการเมืองนั้น เกณฑ์ในการพิจารณาของศาลจะเป็นเกณฑ์ที่มีความเข้มงวดมากยิ่ง

ขึ้น การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันในประเด็นปัญหาเช่นนี้จะทำได้ ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาตาม

โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการไปเช่นนั้นเท่านั้น   

ซึ่งเท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาคทาง

โอกาสของพรรคการเมืองเป็นอย่างมาก จึงได้วางเกณฑ์เพื่อการคุ้มครองหลักความ

เสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมืองไว้อย่างเข้มงวดยิ่งกว่าความเสมอภาคทั่วไป 

	 	3.2.3	 การแบ่งเวลาให้พรรคการเมืองโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์	

   ปัญหาเฉพาะของความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง ซึ่งมี

ความสำคัญสำหรับพรรคการเมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการหา

เสียงก่อนการเลือกตั้งทั่วไป141 นั้น ก็คือ ปัญหาการแบ่งเวลาให้แก่พรรคการเมืองเพื่อที่

 139 BVerfGE 1, 208 (249) ในคำพิพากษานี้ ศาลเห็นว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% สำหรับพรรคการเมืองที่จะเข้าสู่

สภาได้นั้นเป็นความจำเป็นพิเศษ เพื่อมิให้พรรคเล็กพรรคน้อยในสภากลายมาเป็นอุปสรรคต่องานของรัฐสภา และ

การตั้งรัฐบาลได้ เกณฑ์ดังกล่าวนี้จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 140 BVerfGE 14, 121 ( 132 ). 

 141 สำหรับการโฆษณาพรรคนอกฤดูหาเสียงนั้น ในทางวิชาการเห็นว่าไม่เข้าข่ายที่จะต้องใช้หลักความ  

เสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง  
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จะโฆษณานโยบายของตนได้ทางวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐ 

   โดยเหตุที่การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ในปัจจุบันสามารถเข้าถึง

ประชาชนได้เป็นวงกว้างมาก การโฆษณาหาเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์จึงกลายเป็น  

วิธีการหาเสียงที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกในแวดวงการเมืองเยอรมัน เมื่อเป็นเช่นนี้

ปัญหาในเรื่องนี้ก็ย่อมมีมากกว่าสื่ออื่นๆ เป็นเงาตามตัว 

   สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐเคยให้สิทธิในการออกอากาศเฉพาะแก่

พรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภาโดยไม่คิดมูลค่า แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็ได้ตัดสิน

ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรค 

การเมือง142 จึงมีปัญหาเกิดขึ้นว่าจะต้องแบ่งสัดส่วนกันอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้

เกิดความขัดแย้งกันเป็นอย่างมาก ทางแก้แบบตัดปัญหาอาจทำได้โดยห้ามพรรค  

ทุกพรรคออกรายการหาเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ วิธีการดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการ

ห้ามพรรคทุกพรรคโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติก็จริง แต่มาตรการเช่นนี้กลับจะมีผลกระทบ

ในแงท่ีท่ำใหเ้ปน็การปดิหนทางของพรรคเลก็ๆ ทีจ่ะมโีอกาสแนะนำตนเองตอ่ประชาชนได ้

ส่วนพรรคใหญ่ๆ ย่อมหาหนทางอื่นโฆษณาหาเสียงได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีกำลังเงินเพียง

พอและเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในการติดตามทำข่าวอยู่แล้ว   

   ในทางปฏิบัติสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจึงใช้วิธีการแนวประนีประนอม 

โดยมีการจัดสรรเวลาให้แก่พรรคการเมืองโดยไม่คิดมูลค่า แต่มีการแบ่งเวลาให้มากน้อย

ตามลำดับความสำคัญของพรรคการเมืองแต่ละพรรค ความสำคัญของพรรคการเมืองนี้

วัดจากผลของการเลือกตั้งในครั้งก่อนๆ นอกจากนี้แล้ว ยังพิจารณาถึงอายุของพรรค 

ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน จำนวนสมาชิก การเข้าร่วมในคณะรัฐบาลทั้งในระดับ

สหพันธ์และในระดับมลรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้มีโอกาสพิจารณาการแบ่ง

เวลาออกอากาศตามลำดับความสำคัญของพรรคการเมืองดังกล่าวแล้ว และได้ตัดสินว่า

วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อมิให้มีการตั้ง

พรรคใหม่ๆ มากจนเกินไป” พร้อมทั้งอ้างอิงถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% ในกฎหมายเลือกตั้ง

ด้วย143  

   คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์นี้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์

จากวงการวิชาการเป็นอย่างมาก ว่าเป็นคำพิพากษาที่ขาดพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ

 142 BVerfGE 7, 99. 

 143 BVerfGE 14, 121 (136). 
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เนื่องจากในกฎหมายพื้นฐานมาตรา 21 อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 2 ได้บัญญัติประกัน

เสรีภาพในการก่อตั้งพรรคการเมืองไว้ ซึ่งเป็นเสรีภาพที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการจำกัดได้ 

ยิ่งเมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติแล้ว จะเห็นได้ว่า ในข่าวประจำวันจะมีการรายงานความ

เคลื่อนไหวของพรรคการเมืองใหญ่ๆ อยู่แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นการเพียงพอ นักวิชาการจึง

เห็นว่าในเรื่องนี้น่าจะมีการกำหนดเวลาอย่างเท่าเทียมกันให้ทุกพรรคที่ส่งบัญชีรายชื่อ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง144 จากความเห็นทั้งสองแนวนี้ เมื่อนำหลักความเสมอภาคในทาง

โอกาสของพรรคการเมืองเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา จะเห็นได้ชัดว่าเรื่องการ

จัดสรรเวลาออกอากาศนี้เป็นคนละประเด็นกับกรณีเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% ซึ่งเป็นขั้นตอน

ของการกลั่นกรองตัวแทนประชาชนเข้าไปปฏิบัติงานในสภา การออกอากาศของแต่ละ

พรรคเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลและพรรคการเมือง

เองจะได้มีโอกาสแสดงตัวต่อประชาชน โอกาสดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคควรจะ

ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสพิจารณาข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง

รอบด้านอีกด้วย 

	 	3.2.4		 เงินอุดหนุนพรรคการเมือง	

   พรรคการเมืองต้องใช้เงินในการดำเนินกิจการของพรรคเป็นจำนวน  

ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือแม้แต่เงินเดือนของพนักงาน

ธุรการต่างๆ พรรคการเมืองต่างๆ จึงต้องมีเงินอุดหนุน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อ

ไปได้ เงินที่เป็นรายได้ของพรรคอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ  

   1 ) เงินค่าบำรุงพรรคจากสมาชิก 

   2 ) เงินบริจาค 

   3 ) เงินค่าบำรุงพิเศษจากสมาชิกที่มีตำแหน่งทางการเมือง 

   4 ) สินเชื่อ 

   5 ) เงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียง  

   1 )  เงินค่าบำรุงพรรคที่เก็บจากสมาชิกสามัญ

   จากสถิติปี ค.ศ.1983 ปรากฏว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน   

(SPD) เป็นพรรคที่มีสัดส่วนและจำนวนของรายได้ที่มาจากเงินค่าบำรุงพรรคมากที่สุด 

คือ เป็นจำนวนเงิน 70.9 ล้านมาร์ค ซึ่งคิดเป็น 30.3 % ของรายได้ทั้งหมดของพรรค

สำหรับพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตยได้ค่าสมาชิก 62.3 ล้านมาร์ค คิดเป็น

 144 D. Grimm, Politische Parteien, in ; Benda, Maihofer, Vogel (Hrsg.), Handbuch des 

Verfassungsrechts, Berlin-New York 1984, S. 347 m.w.N. 



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

1��

สัดส่วน 24.6 ของรายได้ทั้งหมดของพรรค (CDU) ส่วนพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน   

(CSU) และพรรคเสรีประชาธิปไตย (FDP) ต่างก็มีรายได้จากค่าสมาชิกเป็นจำนวนเงิน 

9.5 ล้านมาร์ค คิดเป็นสัดส่วน 11% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งนับว่าน้อยมาก พรรคเขียว   

(Die Gruenen) มรีายไดจ้ากเงนิบำรงุพรรคในป ีค.ศ.1983 เปน็จำนวนเงนิ 1.9 ลา้นมารค์ 

ซึ่งคิดเป็น 9.6% ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในส่วนที่มา

จากเงินค่าบำรุงพรรคที่จ่ายโดยสมาชิกสามัญของทุกพรรคแล้ว ปรากฏว่ามีแนวโน้มที่

จะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเมื่อเทียบกับปี ค.ศ.1968 ซึ่งทุกพรรคได้ค่าบำรุงจากสมาชิกรวมกัน 

28.3 ล้านมาร์ค ปรากฏว่าปี ค.ศ.1983 เพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านมาร์ค เท่ากับว่าเพิ่มขึ้น

เป็นกว่า 5 เท่า ในช่วงระยะเวลา 15 ปี 145 

   รายได้ของพรรคการเมืองที่มาจากค่าบำรุงสมาชิกนี้ นับได้ว่าเป็นดัชนี  

ชี้วัดที่สำคัญในการที่จะบ่งชี้ว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นตัวแทนทางความคิดของประชาชน

อย่างแท้จริงหรือไม่ ถึงขนาดที่แต่ละคนจะยอมจ่ายเงินค่าบำรุงให้พรรคการเมืองที่มี

แนวความคิดทางการเมืองใกล้เคียงกับตน เพื่อให้พรรคการเมืองนั้นมีโอกาสแสดง

บทบาททางการเมืองผลักดันแนวความคิดนั้นให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ในที่นี้จึง

ขอนำเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บค่าสมาชิกของพรรคการเมืองสำคัญๆ ของ

เยอรมันดังนี้   

     ก) การเก็บค่าบำรุงพรรคตามข้อบังคับพรรคการเมืองของพรรค

สหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย 

         ตามมติของที่ประชุมใหญ่พรรค ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 9 - 11 

เมษายน ปี ค.ศ. 2000 มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าบำรุงพรรค โดยกำหนดให้

สมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำรุงพรรคตามกำลังของสมาชิกแต่ละคน   

โดยหากมีรายได้ก่อนหักภาษีไม่ถึง 1,000 ยูโร ต่อเดือน ให้เสียค่าบำรุงพรรค 5 ยูโร  

ต่อเดือน หากมีรายได้  3,500 - 5000 ยูโร ให้เสียค่าบำรุงพรรค 35 - 50 ยูโร ต่อเดือน 

สำหรับกรณีผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ สาขาพรรคระดับท้องถิ่นอาจวางเกณฑ์ลด

อัตราค่าบำรุงหรืองดเก็บค่าบำรุงก็ได ้

     ข)  การเก็บค่าสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน 

      กำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำรุงพรรค 

ตามกำลังของสมาชิกแต่ละคน โดยหากมีรายได้ก่อนหักภาษีไม่ถึง 1,000 ยูโร ต่อเดือน 

 145 ตัวเลขทั้งหมดมาจาก H. H. v. Arnim, Verfassungsfragen der Parteienfinanzierung, Teil I, in : 

JA 1985, S. 122. 
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ให้เสียค่าบำรุงพรรค 5 - 8 ยูโรต่อเดือนหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 0.8 ของ

รายได้ หากมีรายได้เกินกว่า 4,100 ยูโรต่อเดือน ให้เสียค่าบำรุงพรรค ตั้งแต่ 245 ยูโร

ขึ้นไปหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 6 ของรายได้ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุด สำหรับ

กรณีผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ ก็ยังต้องเสียค่าบำรุงพรรค ในอัตรา 2.50 ยูโร  

ต่อเดือน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ข้อบังคับพรรคให้อำนาจแก่คณะกรรมการ

บริหารพรรค ในการปรับค่าบำรุงพรรคตามสัดส่วนการเพิ่มของรายได้ของประชากร  

โดยรวมตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อีกด้วย 

   2 )  เงินบริจาค 

   เนื่องจากพรรค CDU พรรค CSU และพรรค FDP ต่างก็มีแนวนโยบาย

เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ พรรคเหล่านี้จึงมีรายได้จากเงินบริจาคเป็น

สัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของพรรค กล่าวคือ เป็น 15.9% 25%  

และ 26.9% ตามลำดับ ในขณะที่พรรค SPD มีสัดส่วนของเงินบริจาคเมื่อเทียบกับราย

ได้ทั้งหมดคิดเป็น 5% และพรรคเขียวเพียง 1.1% เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขสุทธิ

ของเงินบริจาคทั้งหมดมีแนวโน้มจะลดลง เนื่องจากทางอัยการได้เริ่มเข้ามาตรวจสอบ

เงินเหล่านี้มากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากคดีโกงภาษีมากขึ้น 

   ในด้านการจูงใจให้ผู้คนบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองนั้น รัฐได้ดำเนิน

การในแง่ของการลดหย่อนภาษี กล่าวคือ เงินบริจาคและค่าบำรุงพรรคสามารถนำมา

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 600 มาร์คต่อปี และตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 เป็นต้นมา เงินหัก  

ลดหย่อนนี้ได้เพิ่มเป็น 1,800 มาร์คต่อปี (สำหรับสามีภรรยารวมกันหักลดหย่อนได้ถึง 

3,600 มาร์คต่อปี)  

   ในปี ค.ศ.1984 ได้มีการแก้ไขกฎหมายภาษี เงินได้ ใหม่ โดยยก

พรรคการเมืองขึ้นเท่าเทียมกับองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ กล่าวคือ สำหรับ

บุคคลธรรมดาสามารถนำเงินค่าบำรุงพรรคและเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้เป็น

จำนวนถึง 5% ของรายได้ของผู้บริจาค และสำหรับนิติบุคคลสามารถหักลดหย่อน  

เงินบริจาคได้ถึง 2/1,000 ของยอดรายจ่ายในส่วนที่เป็นเงินเดือนและค่าจ้างของ

นิติบุคคลนั้นทั้งหมด แต่สำหรับผู้บริจาครายย่อยที่รวมค่าบำรุงพรรคและเงินบริจาค

แล้วเป็นเงินไม่เกิน 1,200 มาร์คต่อปี จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 50%   

ซึ่งเท่ากับสามารถประหยัดภาษีได้ไม่เกิน 600 มาร์คต่อปี จากมาตรการทั้งสองจะเห็น  

ได้ว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้บริจาครายใหญ่มากกว่าผู้บริจาครายย่อย จึงมีแนวโน้ม  

ที่พรรคที่มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่  จะได้รับเงินบริจาคมากกว่าพรรค
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ที่เน้นนโยบายทางสังคม ฉะนั้น กฎหมายจึงกำหนดไว้ในมาตรา 22a อนุมาตรา 1 และ

อนุมาตรา 2 ของกฎหมายพรรคการเมืองที่มีการแก้ไขใหม่ พร้อมกันนี้ให้มีการจ่ายเงิน

ชดเชยแก่พรรคที่เสียเปรียบในแง่นี้ พรรคที่มีสิทธิได้รับการชดเชยดังกล่าวจะต้องได้

คะแนนเสียงที่ 2 จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไม่ต่ำกว่า 0.5 % ของคะแนนทั้งหมด  

ทั่วประเทศ หากพรรคเหล่านี้ได้เงินบำรุงพรรคและเงินบริจาคโดยคิดเป็นสัดส่วนกับ

จำนวนคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแล้วน้อยกว่าพรรคที่ได้มากที่สุด รัฐบาลของ

สหพันธ์จะจ่ายเงินชดเชยให้ 40% ของจำนวนที่ต่างกันนั้น   

   แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่ผู้ใดจะขอหักลดหย่อนภาษีสำหรับกรณีที่

บริจาคเงิน 20,000 มาร์คได้ พรรคการเมืองจะต้องประกาศชื่อ ที่อยู่ และจำนวนเงิน  

ที่บริจาคของผู้นั้นลงในงบรายรับของพรรค  ซึ่งต้องแสดงต่อสาธารณชนทุกปีเสียก่อน  

มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเงินของพรรคเป็นสิ่งที่สาธารณชนสามารถรับรู้ได้  

โดยเฉพาะในด้านของแหล่งที่มาของเงินของพรรค อันเป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน

กฎหมายพื้นฐาน  มาตรา 21 อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 4 

   แต่อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามีนักวิชาการเห็นว่ามาตรการเหล่านี้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีการปฏิบัติต่อผู้บริจาครายใหญ่กับผู้บริจาครายย่อยอย่าง  

ไม่เท่าเทียมกันนี้ เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคอย่างชัดแจ้ง และการเปิดโอกาสให้

นิติบุคคลสามารถนำเงินบริจาคแก่พรรคการเมืองมาหักลดหย่อนภาษีได้ เท่ากับเป็นการ

ตอกย้ำความไม่เสมอภาคให้มีมากยิ่งขึ้น และความไม่เสมอภาคของมาตรการนี้ก็ไม่อาจ

ที่จะได้รับการเยียวยาได้จากมาตรการชดเชยและการประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้  

ดังกล่าว146 

   ในประเด็นที่เกี่ยวกับการหักลดหย่อนทางภาษี สำหรับเงินบริจาคให้แก่

พรรคการเมือง และเงินค่าบำรุงพรรค ได้มีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธรัฐในปี ค.ศ.1992 วางเกณฑ์ไว้ว่า การหักลดหย่อนภาษีควรอาศัยฐานจาก

จำนวนเงินของผู้มีรายได้ระดับถัวเฉลี่ยสามารถจะจ่ายได้เป็นเกณฑ์ ทำให้มีการแก้ไข

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (EstG) กำหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหักภาษีสำหรับค่า

บำรุงพรรค และเงินบริจาคให้แก่พรรคการเมืองปีละไม่เกิน 1,500 มาร์ค (3,000 มาร์ค

สำหรับกรณีคู่สมรส) ในส่วนของนิติบุคคลนั้นตามกฎหมายใหม่นี้ไม่ให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีกรณีที่มีการบริจาคเงินให้แก่พรรคกรเมือง แต่อย่างใด ซึ่งก็เป็นการกำหนด  

กฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐดังกล่าว  

เช่นเดียวกัน 

 146 a.a.O. u. passim. 
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   3 )  เงินค่าบำรุงพิเศษจากสมาชิกที่มีตำแหน่งทางการเมือง 

   พรรคสามารถเรียกเก็บเงินค่าบำรุงพิเศษจากสมาชิกของพรรค ที่ดำรง

ตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ โดยจะมีการ

กำหนดไว้ในระเบียบของแต่ละพรรค รายได้จากเงินส่วนนี้ของทุกพรรคได้เพิ่มขึ้น

ระหว่างปี ค.ศ.1968 - 1983 เป็นจำนวนถึง 5 เท่าเช่นกัน 

   4 )  สินเชื่อ 

   นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 เป็นต้นมา พรรคต่างๆ ได้ขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น 

ปี ค.ศ.1980 ซึ่งมีการเลือกตั้ง ปรากฏว่าพรรคทุกพรรคที่มีที่นั่งในสภาต่างมีหนี้สิน  

เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 77.6 ล้านมาร์ค โดยพรรค SPD พรรคเดียวมีหนี้ถึง 51 ล้านมาร์ค   

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองต่างๆ ใช้จ่ายมากกว่ารายรับของตน 

   5 ) เงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียง 

   จากการที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้พัฒนาไปจน

พรรคการเมืองกลายเป็นองค์กรที่ขาดไม่ได้สำหรับการปกครองแบบนี้ และแม้ว่า  

โดยหลักแล้วพรรคการเมืองก็คือ องค์กรประชาชน ที่จะต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตนเอง

ให้ได้ แต่จากความสำคัญของพรรคการเมืองนั้นเอง147 ย่อมจะเกิดผลเสียแก่ส่วนรวมได้  

หากว่าจะปล่อยให้พรรคการเมืองต้องพึ่งพาทางการเงินจากบุคคลใดหรือกลุ่มเศรษฐกิจ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นการตัดปัญหาดังกล่าวนี้ รัฐบาลเยอรมันจึงให้เงินช่วยเหลือ  

ค่าใช้จ่ ายในการเลือกตั้ งแก่พรรคการเมือง เนื่องจากภาระทางการเงินของ

พรรคการเมืองจะเป็นปัญหามากในช่วงการเลือกตั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้มี

โอกาสตัดสินปัญหานี้ และได้ตัดสินว่าการจ่ายเงินโดยรัฐเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งให้แก่พรรคการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่รัฐทำได้ โดยให้เหตุผลว่า “เงินงบประมาณ

ของรัฐนั้นมิใช่จะจ่ายได้เฉพาะสำหรับการจัดการให้มีการเลือกตั้งเท่านั้น หากแต่ยัง

สามารถจ่ายเพื่อช่วยเหลือพรรคการเมืองที่ต้องแบกภาระในการเลือกตั้งนั้น 

ได้ด้วย”148 แต่อย่างไรก็ตามศาลยังแยกพิจารณาระหว่าง การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งซึ่งชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามคำพิพากษานี้ กับการที่รัฐจะช่วยเหลือทางการเงิน

สำหรับการดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยตรง ซึ่งศาลเห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ149 

 147 โปรดดู  ส่วนที่สอง หัวข้อที่ 2.2.2.3 

 148 BVerfGE 8, 51 (63). 

 149 BVerfGE 24, 300 (348f). 
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นอกจากนี้แล้วศาลยังเห็นว่าพรรคการเมืองไม่ควรที่จะดำรงอยู่โดยพึ่งพาทางการเงิน

จากรัฐเป็นส่วนใหญ่150 จึงมีการตีความต่อไปว่า รัฐจะจ่ายเงินให้พรรคการเมืองเกินกว่า 

50% ของรายรับของพรรคการเมืองไม่ได้ 151 

   สำหรับการจ่ายเงินดังกล่าวรัฐจะเหมาจ่ายเป็นรายปี โดยคิดจากฐาน  

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดคูณด้วย 5 แก่พรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว

คิดเป็นเงินเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 1981 - 1991 ประมาณ 194.53 ล้านมาร์คต่อปี ซึ่งนับว่า

เป็นภาระทางการเงินแก่รัฐบาลเป็นอย่างมาก ฉะนั้นในปี ค.ศ. 1988 รัฐบาลแห่ง

สหพันธ์จึงยกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้โดยเพิ่มคุณสมบัติสำหรับพรรค

ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยดงักลา่ว จากเดมิซึง่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงทีส่องในการเลอืกตัง้ 

ครั้งล่าสุดอย่างน้อย 0.5% ของคะแนนดีทั้งหมด เป็นว่าพรรคที่จะมีสิทธิได้รับเงิน  

ค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงที่สองในการเลือกตั้ง

ครั้งล่าสุดไม่น้อยกว่า 2.5% ของคะแนนดีทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งนั้น152 

   มาตรการตามรา่งกฎหมายฉบบันีป้รากฏวา่ไมใ่ชม่าตรการใหมแ่ตอ่ยา่งใด  

หากแต่เป็นมาตรการที่เคยปรากฏอยู่ในกฎหมายพรรคการเมือง ฉบับปี ค.ศ. 1967   

ซึ่งในปีถัดมาปรากฏว่าถูกตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

จนต้องมีการแก้ไขให้พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 0.5% ของคะแนนดี

ทั้งหมด153 ด้วยเหตุนี้จึงมีการประนีประนอมกันให้ใช้เกณฑ์ 2.0% สำหรับพรรค 

การเมืองที่มีสิทธิจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นเกณฑ์ตาม

กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการฟ้องร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ  

ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ตัดสินเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ.1992 ว่ากฎหมายพรรคการเมือง

ที่ได้รับการแก้ไขใหม่ดังกล่าวในส่วนของเงินอุดหนุนพรรคการเมืองนั้นมีบางส่วนที่  

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคำพิพากษาดังกล่าวเป็นคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งสหพันธรัฐเยอรมันฉบับล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้154 และในคำพิพากษานี้เองที่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงแนวคำพิพากษาจากเดิม จึงเป็นการสมควรที่จะนำข้อพิจารณาของศาล

 150 BVerfGE 20, 56 (102). 

 151 v. Arnim, a.a.O., S.125. 

 152 Parteifinanzen, in : Der Spiegel, Nr.45, 7 Nov. 1988, S. 26. 

 153 BVerfGE 20, 56. 

 154 BVerfGE 85, 264 (283ff.). 
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รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ฉบับนี้มาศึกษาโดยละเอียดก่อนที่จะพิจารณาไปถึงบทบัญญัติ

ของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับคำพิพากษาดังกล่าว 

   ในคำพิพากษานี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของเยอรมันมีข้อ

พิจารณาว่า พรรคการเมืองมีภารกิจตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างเจตจำนงทางการเมือง ดังนั้น การที่พรรคการเมืองจะแสดงออกซึ่งเจตจำนงของ

เหล่าพลเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง จึงมิได้จำกัดอยู่

ที่การรณรงค์ให้การเลือกตั้งเท่านั้น หากแต่สะท้อนการออกมาในกิจกรรมทุกอย่างของ

พรรคการเมืองนั่นเอง และจากข้อพิจารณานี้เองที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ

เยอรมันหันมาสู่ข้อสรุปใหม่ที่ว่า ต่อแต่นี้ไปการให้เงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองที่  

นอกเหนือไปจากการช่วยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่รัฐอาจทำได้เช่นเดียวกัน   

   แต่อย่างไรก็ตาม หลักการเดิมที่ว่าการให้เงินอุดหนุนจะต้องเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของแหล่งที่มาของรายได้ของพรรคการเมืองเท่านั้น กล่าวคือ พรรคการเมือง

จะพึ่งเงินอุดหนุนนี้เป็นหลักไม่ได้ ก็ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป ทั้งนี้ เพราะการที่รัฐให้  

เงินอุดหนุนมากเกินไป พรรคการเมืองก็จะไม่ขวนขวายหาเงินบริจาคจากประชาชน  

อีกต่อไป และจะทำตัวเหินห่างจากพื้นฐานที่สำคัญของตน ซึ่งก็คือประชาชนนั่นเอง 

และประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังก็คือ รัฐจะอุดหนุนพรรคการเมืองเกินไปกว่าค่าใช้

จ่ายที่จำเป็น ในการดำเนินการให้บรรลุภารกิจของพรรคการเมืองไม่ได้เป็นอันขาด 

เพราะมิฉะนั้นแล้ว ประชาชนก็จะเข้าใจไปในทางที่ว่า พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

ราวกับเป็นสมบัติของตนเอง ซึ่ งย่อมนำมาซึ่ งความเสื่อมเสียในชื่อ เสียงของ

พรรคการเมืองนั้นเอง และท้ายที่สุดแล้วเมื่อขาดความเชื่อมั่นของประชาชน 

พรรคการเมืองก็มิอาจดำเนินการให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการมีพรรคการเมืองได้อีก

ต่อไป 

   จากคำพิพากษาดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักการใหม่ เพื่อเป็น

บรรทัดฐานสำหรับทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า การที่รัฐจะให้เงินอุดหนุนแก่

พรรคการเมืองนั้น รัฐจะต้องจำกัดขอบเขตของการให้เงินอุดหนุนให้เป็นเพียงการ

อุดหนุนบางส่วน โดยให้พรรคการเมืองยังต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก   

   นอกจากนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญยังกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติที่ทำอยู่ใน

ขณะนั้นว่า การให้เงินอุดหนุนเท่าที่มีการดำเนินการมานั้น อาจกล่าวได้ว่าอยู่ที่เส้นแบ่ง

เขตระหว่างกรณีที่พอจะทำได้กับกรณีที่ไม่อาจทำได้อีกต่อไปพอดี ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมิได้เข้าไปวินิจฉัยถึงประเด็นที่ว่า การให้เงินอุดหนุนแก่
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พรรคการเมืองโดยรัฐนี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องกระทำด้วยหรือไม่ โดยจะเห็นได้ว่า

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมิได้กล่าวถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด ซึ่งในประเด็นนี้นักวิชาการ

บางท่านเห็นว่า การให้เงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองโดยรัฐที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ คงไม่ถึง

ขนาดที่จะเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องกระทำ ทั้งนี้ เพราะแม้การที่พรรคการเมือง  

มีภารกิจพิเศษต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น แต่ก็ยังมิได้หมายความว่าภารกิจ  

ดังกล่าวจะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่บรรดาพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐ

ต้องอุดหนุนทางการเงินแก่พวกตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อพรรคการเมืองเองก็ย่อม

ดำเนินการต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นประการแรก ทั้งยังสามารถดำเนินการ

ทางการเมืองได้อย่างเสรี และสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าจะดำเนินยุทธวิธีอย่างไร

ในการหาเสียงเลือกตั้ง  เสรีภาพในการจัดตั้งและดำเนินการกิจการเป็นพรรคการเมือง

จึงต้องควบคู่กันไปกับหลักความรับผิดชอบทางการเงินด้วยตัวเองเสมอ155  

   นอกจากนี้แล้ว หากมีการให้เงินอุดหนุนทางการเมืองเกิดขึ้น การให้  

เงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองนั้น รัฐจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนระหว่าง

พรรคการเมือง โดยพิจารณาจากสัดส่วนในการลงคะแนนเสียงของประชาชนให้แก่

พรรคการเมืองต่างๆ สัดส่วนของเงินบริจาคที่แต่ละพรรคได้รับจากประชาชน และ  

เงินบำรุงพรรคที่แต่ละพรรคเก็บจากสมาชิก ยิ่งไปกว่านั้น การให้เงินอุดหนุนดังกล่าว  

ยังจะต้องคำนึงถึงความเสมอภาคในแง่ของโอกาสของพรรคการเมือง และสิทธิของ

พลเมืองที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย156 ด้วยเหตุนี้ หาก

กำหนดให้พรรคการเมืองได้รับเงินอุดหนุนโดยไม่คำนึงถึงหลักนี้ เป็นต้นว่า กำหนดให้

พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงที่สองเกิน 2% ของผู้มาลงคะแนนทั้งหมดได้รับ  

เงินอุดหนุนจากรัฐคิดเป็นสัดส่วน 6% ของจำนวนเงินอุดหนุนทั้งหมด ซึ่งมีศัพท์วิชาการ

เรียกว่าเป็น “จำนวนเงินพื้นฐาน” (Sockelbetrag) และ “จำนวนเงินพื้นฐาน”   

นี้เองที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของเยอรมันได้ตัดสินไปแล้วว่าเป็นการอุดหนุนที่

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการให้เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานแก่พรรคการเมืองโดยที่ไม่

คำนึงถึงผลงานของพรรคการเมือง157 นั้นๆ เลย   

   อีกกรณีหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของเยอรมันตัดสินว่า 

เป็นการให้เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานแก่พรรคการเมืองโดยที่ไม่คำนึงถึงผลงานของ

พรรคการเมืองเช่นกัน ก็คือกรณีที่กฎหมายพรรคการเมืองเดิมกำหนดให้มีการชดเชยให้

 155 โปรดดู Christoph Degenhart, Staatsrecht I, 12. Aufl., Heidelberg 1996, S. 28. 

 156 BVerfGE 73, 40 (71ff., 75ff). 

 157 BVerfGE 85, 264 (283ff.). 
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แก่พรรคการเมือง ที่มีรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและเงินบริจาคที่เมื่อ

คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยแล้วน้อยกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ โดยที่เงินชดเชยดังกล่าว  

มาจากงบประมาณแผ่นดินของสหพันธรัฐ การชดเชยในแง่ของโอกาสดังกล่าว  

จึงเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน 

   นอกจากนี้แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของเยอรมันยังได้  

ตัดสินใจวางบรรทัดฐานใหม่ไว้ด้วยว่า การที่กฎหมายภาษีเงินได้กำหนดให้ผู้ที่บริจาคเงิน

ให้แก่พรรคการเมืองสามารถนำเงินที่บริจาคนั้นมาขอหักลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวน

เงินถึงหกหมื่นมาร์ค (หรือหนึ่งแสนสองหมื่นมาร์คสำหรับกรณีของคู่สมรส) ต่อปี158นั้น  

เป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติดังกล่าวทำให้พลเมืองที่มี  

รายได้สูงและสามารถบริจาคเงินได้มาก เป็นฝ่ายได้เปรียบพลเมืองที่มีรายได้น้อยอย่าง  

เห็นได้ชัด และความได้เปรียบนี้ยังมีลักษณะเป็นความได้เปรียบในอัตราก้าวหน้า 

(Progressive rate) อีกด้วย เป็นเหตุให้มีพลเมืองเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถใช้

ประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขัดต่อหลักความ

เสมอภาคของพลเมืองของรัฐ นอกจากนี้แล้ว บทบัญญัติดังกล่าวยังส่งผลให้

พรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มีรายได้สูง ย่อมได้ประโยชน์  

มากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ และจากการที่บทบัญญัติดังกล่าวเอื้อประโยชน์เป็นพิเศษ

ให้แก่พรรคการเมืองบางพรรค ก็จะเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคในแง่ของโอกาส

ของพรรคการเมือง ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 21 อนุมาตรา 1 ประกอบกับมาตรา 3 

อนุมาตรา 1 แห่งกฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน แนวคำวินิจฉัยใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งสหพันธรัฐของเยอรมันฉบับนี้ได้มีการวางกรอบไว้สำหรับการบริจาคเงินให้แก่

พรรคการเมืองว่าไม่ควรเกิน 100,000 มาร์คต่อปี ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้มีการปฏิบัติต่อ

ทั้งคนที่มีฐานะยากจนและคนมีฐานะดีอย่างเท่าเทียมกัน 

   นอกจากนี้แล้ว คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของ

เยอรมันฉบับนี้ยังได้วางหลักไว้ด้วยว่า การให้สิทธิแก่องค์กรทางเศรษฐกิจของเอกชน

สามารถนำเงินที่บริจาคให้แก่พรรคการเมืองมาขอหักลดหย่อนภาษีได้นั้น ก็เป็นเรื่องที่

ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะองค์กรทางเศรษฐกิจของเอกชนย่อมไม่อาจมี

เจตจำนงทางการเมืองที่เป็นของตนเองได้ หากแต่อยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลธรรมดา  

ที่มีอำนาจควบคุมกิจการทางเศรษฐกิจนั้นๆ การให้สิทธิดังกล่าวแก่องค์กรทางเศรษฐกิจ

ของเอกชนจึงเท่ากับเป็นการเพิ่มบทบาททางการเมืองให้แก่คนกลุ่มนี้ อันเป็นการขัดต่อ

หลักความเสมอภาคของพลเมือง อันเป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญนั่นเอง 

 158  § 10b Abs. 2 EstG (a. F.) 
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   และในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของเยอรมันมีคำพิพากษาว่า

กฎหมายพรรคการเมืองที่ใช้อยู่ในขณะนั้น มีบทบัญญัติบางประการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ดังกล่าวแล้ว ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์จึงได้ตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาชุดหนึ่ง

เพื่อทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว และคณะกรรมการ

ชุดดังกล่าวได้สรุปผลการพิจารณาต่อท่านประธานาธิบดีโดยเสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายพรรคการเมืองในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ( 1 )  การคำนวณจำนวนเงินสำหรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียง

เลือกตั้ง ไม่ควรคิดจากฐานตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง  

เลือกตั้งทั้งหมด หากแต่ให้คิดจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว

คูณด้วย 0. 90 มาร์ค 

 ( 2 )  ควรยกเลิกเกณฑ์ที่ว่า พรรคการเมืองที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชย

ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงจากทั้ง

ประเทศรวมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2 ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 

 ( 3 )  สำหรับเงินที่แต่ละพรรคได้รับเป็นค่าบำรุงสมาชิก และเงินบริจาค

นั้น รัฐควรจ่ายเงินสมทบให้อีกร้อยละ 20 ของยอดเงินดังกล่าว

ของแต่ละพรรค 

 ( 4 )  ควรกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ว่า เงินบริจาคสำหรับการ

เลือกตั้งที่สาขาพรรคใดได้รับให้ตกแก่สาขาพรรคนั้น ไม่ควรให้ส่ง

ส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานของ

สาขาพรรคต่างๆ นั่นเอง 

 (5)  การให้หักลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง

หรือจ่ายเงินให้แก่พรรคการเมืองเป็นค่าบำรุงพรรคในฐานะที่เป็น

สมาชิกนั้น ควรให้หักลดหย่อนเป็นมูลค่ารวมกันได้ไม่เกิน 2,000 

มาร์คต่อปี (4,000 มาร์คต่อปีสำหรับคู่สมรส) 

 ( 6 )  พรรคการเมืองไม่ควรขอสินเชื่อได้เกินกว่าร้อยละ 40 ของยอด

เงินบริจาคและเงินค่าบำรุงพรรคที่แต่ละพรรคได้รับในปีที่ผ่านมา 

 ( 7 ) ไม่ควรอนุญาตให้มีการบริจาคเงินได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ได้โดยตรงอีกต่อไป 
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   แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า พรรคการเมืองขนาดใหญ่ล้วนแสดง

ความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวมานี้ 159 

   จากคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐและข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐจึงได้ดำเนิน

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพรรคการเมืองเสียใหม่ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 

ค.ศ.1994160 โดยตามกฎหมายพรรคการเมอืงฉบบัปจัจบุนัของเยอรมนันี ้“รฐัใหเ้ครือ่งมอื

แก่พรรคการเมืองในรูปของการให้เงินอุดหนุนบางส่วน สำหรับการดำเนินกิจกรรม

ตามภารกิจที่กฎหมายพื้นฐานกำหนดไว้ โดยที่พรรคการเมืองสามารถกำหนดได้เอง

วา่จะใชจ้า่ยอยา่งไรภายในกรอบดงักลา่ว” สว่นการใหเ้งนิอดุหนนุจะมากนอ้ยเพยีงใดนัน้ 

มีเกณฑ์ในการพิจารณาโดยมาตรา 18 อนุมาตรา 1 แห่งกฎหมายพรรคการเมืองฉบับ

แก้ไขใหม่ กำหนดให้ดูจากผลงานของแต่ละพรรคที่ทำได้ในการเลือกตั้งเป็นจำนวน

คะแนนที่ได้รับจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสู่สภาแห่งยุโรป สภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธรัฐ หรือการเลือกตั้งสู่สภาแห่งมลรัฐต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจาก

จำนวนเงินที่พรรคเก็บได้จากสมาชิกเป็นค่าบำรุงพรรคและจำนวนเงินบริจาคที่พรรค  

ได้รับ สำหรับเงินจำนวนมากที่สุดที่รัฐสามารถจะใช้สำหรับการอุดหนุนทางการเงินของ

พรรคการเมืองได้ ในปัจจุบันก็ได้มีการระบุไว้เป็นตัวเลขที่แน่นอนโดยมาตรา 18   

อนุมาตรา 2 แห่งกฎหมายพรรคการเมืองฉบับแก้ไขใหม่  กำหนดว่าจำนวนเงินทั้งหมด

ที่รัฐอาจใช้ในการอุดหนุนพรรคการเมืองในแต่ละปีจะต้องไม่เกิน 230 ล้านมาร์ค 

จำนวนดังกล่าวนี้เป็นกรอบสูงสุดที่รัฐจะพึงจ่ายได้ ต่อมาได้มีการขยายกรอบดังกล่าว

เป็น 260 ล้านมาร์คและใช้มาถึงปัจจุบัน161 

   สำหรับรายละเอียดในแง่ของประเภทของการอุดหนุนและจำนวนเงินที่

แต่ละพรรคจะพึงได้รับการอุดหนุนนั้น กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้ในมาตรา 18 

อนุมาตรา 3 ประโยคที่หนึ่ง วางหลักเกณฑ์ทั่วไปไว้ว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะได้

รับเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นจำนวน 1 มาร์คต่อคะแนนเสียง 1 คะแนนที่เป็นคะแนนดีที่

พรรคได้รับสำหรับบัญชีรายชื่อของพรรคในการเลือกตั้งสภาแห่งยุโรป สภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธรัฐ หรือการเลือกตั้งสู่สภาแห่งมลรัฐต่างๆ และหากเป็นกรณีที่พรรค

นั้นมิได้ส่งเป็นบัญชีรายชื่อเข้าสมัครรับการเลือกตั้งก็ยังอาจคิดจำนวนเงินได้จากคะแนน

 159 Harenberg, Lexikon der Gegenwart, Dortmund 1993, S. 388. 

 160 Sechstes Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze vom 28   

February 1994 (BGBl. I, S. 142). 

 161  Thorsten Koch, in: J. Ipsen, Parteiengesetz, Kommentar, München 2008, § 18 Rdnr. 11. 
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ที่คนของพรรคได้รับจากเขตเลือกตั้งอีกด้วย โดยได้คะแนนเสียงละ 1 มาร์คเช่นเดียวกัน 

โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ทั้งสองกรณีพรรคจะได้รับเป็นรายปี นอกจากนี้แล้ว สำหรับ

เงินบริจาคและค่าบำรุงพรรคแต่ละมาร์คที่พรรคการเมืองได้รับ รัฐจะจ่ายสมทบให้อีก 

0.50 มาร์ค แต่ทั้งนี้เงินบริจาคที่จะนำมาเป็นฐานสำหรับกรณีนี้ได้ เฉพาะส่วนที่เป็นเงิน

บริจาคของบุคคลธรรมดาและคิดให้ไม่เกินรายละ 6,000 มาร์คเท่านั้น หากรายได้

บริจาคเงินเกินจำนวนดังกล่าว เงินจำนวนที่เกินก็จะไม่มีการนำมาคิดในส่วนนี้ 

   กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 18 อนุมาตรา 3 ประโยคที่ 2 ยัง

บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่า สำหรับคะแนนเสียง 5 ล้านคะแนนเสียงแรกที่เป็นคะแนนเสียงดี

ของแต่ละพรรคจะได้รับเงิน 1.30 มาร์ค แทนที่จะคิดให้เพียง 1 มาร์คตามหลักทั่วไป 

   อาจกลา่วไดว้า่ฝา่ยนติบิญัญตัใิชร้ปูแบบของ “สมดุบญัชคีะแนนเสยีง”162 

ซึ่งเมื่อมีตัวเลขอยู่ในบัญชีเท่าไหร่แล้ว รัฐก็จะจ่ายเป็นจำนวนเงินสมทบเข้ามาใน  

สมดุบญัชนีีใ้หอ้กีจำนวนหนึง่โดยจา่ยใหเ้ปน็รายป ีระบบใหมน่ีเ้มือ่เทยีบกบัระบบเดมิแลว้  

จะเห็นได้ว่า เป็นจำนวนเงินที่ขึ้นกับผลงานของพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา   

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลการทำงานของพรรคการเมืองได้โดยตรง 

   อยา่งไรกต็าม กฎหมายพรรคการเมอืง มาตรา 18 อนมุาตรา 4 ประโยคแรก 

ยังกำหนดเงื่อนไขต่อไปอีกว่า พรรคการเมืองที่จะได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวได้ จะต้อง

เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสภาแห่งยุโรปหรือสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธรัฐ รวมกันทั้งประเทศ คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ  

ผู้มาลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับการเลือกตั้งสู่สภาแห่งมลรัฐต่างๆ พรรคการเมือง  

ที่จะได้รับเงินอุดหนุนก็จะต้องได้รับคะแนนเสียงคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 

ของคะแนนดีทั้งหมดที่ลงให้แก่บัญชีรายชื่อทุกบัญชี ส่วนพรรคที่มิได้ส่งสมัครเป็นบัญชี

รายชื่อนั้น ก็จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของคะแนนดีที่ลงในเขต  

เลือกตั้งนั้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเงื่อนไขทั้งหมดนี้ไม่ใช้บังคับกับพรรคที่เป็นตัวแทนของ

ชนกลุ่มน้อยในประเทศแต่อย่างใด 

   นอกจากนี้แล้ว กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 18 อนุมาตรา 5  

ประโยคแรก ยังกำหนดกรอบไว้อีกชั้นหนึ่งว่า ยอดรวมของเงินอุดหนุนที่รัฐให้แก่

พรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นจะต้องไม่สูงกว่าจำนวนเงินที่พรรคหามาได้ด้วยตัวเอง 

และอนุมาตราเดียวกันนี้สำทับไว้ในประโยคที่ 2 อีกชั้นหนึ่งว่า ยอดรวมสำหรับเงิน

 162  Jörn Ipsen, Staatsrecht I, 7.Aufl., Neuwied-Kniftel-Berlin 1995, S. 46. 
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อุดหนุนที่รัฐให้แก่ทุกพรรคก็จะต้องไม่เกิน 260 ล้านมาร์ค ซึ่งเป็นกรอบสูงสุดดังกล่าว

แล้ว 

   บทบัญญัติทั้งหมดของกฎหมายพรรคการเมืองที่มีการแก้ไขใหม่ ดังที่ได้

กล่าวมาแล้วนี้ ปรากฏว่าได้รับการยอมรับจากนักวิชาการว่า เป็นไปตามแนวทางที่  

ศาลรัฐธรรมนูญได้วางเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว163   

3.3หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง

นอกจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งได้พิจารณามาแล้ว พรรคการเมืองยังมีหน้าที่  

ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ที่กฎหมายพื้นฐานกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับ  

ดังต่อไปนี้ 

	 	3.3.1	 พรรคการเมืองต้องมีระเบียบภายในพรรคที่เป็นประชาธิปไตย	

   บทเรียนจากประวัติศาสตร์เยอรมันช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมี

พรรคที่มีแนวทางเป็นเผด็จการสามารถดำเนินการทางการเมืองจนประสบผลสำเร็จ   

ขึ้นครองอำนาจได้ ทำให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันสนใจพิจารณาปัญหานี้ จนบัญญัติไว้

ในกฎหมายพืน้ฐาน มาตรา 21 อนมุาตรา 1 ประโยคที ่3 วา่ “การจดัองคก์รและระเบยีบ 

ข้อบังคับของพรรคจะต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย”  

   หลักประชาธิปไตย เมื่อนำมาใช้กับพรรคการเมืองเท่ากับว่าการสร้าง

เจตจำนงจะตอ้งมาจากพืน้ฐาน กลา่วคอื จะตอ้งใหค้วามสำคญัแกส่มาชกิพรรคการเมอืง 

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้สมาชิกพรรคเป็นผู้ตัดสินปัญหาทุกเรื่อง และไม่ได้

หมายความว่าจะมีคณะกรรมการกลางของพรรคไม่ได้ สำหรับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแล้วเป็นเรื่องธรรมดาหากว่าจะมีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกพรรคกับ

คณะกรรมการกลางของพรรค ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่บังคับให้มีการใช้หลักประชาธิปไตย

ในพรรคการเมือง ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ แต่ความจำเป็นที่

จะต้องมีองค์การบริหารที่มีประสิทธิภาพในพรรคนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถ

ลดความสำคัญของสมาชิกลงให้กลายเป็นบริวารของผู้นำพรรคเท่านั้น ฉะนั้น ถึงแม้จะมี

องค์กรบริหารอยู่แล้วสมาชิกพรรคจะต้องสามารถเป็นผู้ริเริ่มให้มีการตัดสินใจในปัญหา

หนึ่งได้เสมอ สมาชิกพรรคควรจะได้รับการประกันให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในขณะเดียวกันจะต้องจำกัดอำนาจขององค์กรบริหารของ

 163 a.a.O., S. 47 
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พรรคให้มีอำนาจน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การที่จะให้การบริหารพรรคเป็นไปตาม

หลักประชาธิปไตยนั้น  ในชั้นแรกจึงต้องมีการปรับองค์กรให้เป็นประชาธิปไตยเสียก่อน  

ในเรื่องนี้คณะกรรมการพิจารณาความเป็นไปได้ของการยกร่างกฎหมายพรรคการเมือง 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกิจการภายใน (มหาดไทย) เมื่อปี ค.ศ.1957   

ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้  

 1 )  สมาชิกพรรคการเมืองจะต้องมีความเสมอภาคกันในการลง

คะแนนเสียงสำหรับกรณีที่กำหนดให้เป็นสิทธิการตัดสินใจของ

สมาชิก 

 2 )  พรรคทุกพรรคจะต้องมีการแบ่งเขตความรับผิดชอบภายในพรรค

ตามพื้นที่ให้แก่สาขาพรรค โดยสาขาพรรคแต่ละสาขาจะมีการ

แบ่งองค์กรภายในและสามารถวางระเบียบในระดับสาขาพรรค  

ได้อย่างอิสระ 

 3 )  ในองค์กรชั้นล่างที่สุดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่สมาชิกที่จะ

ตัดสินปัญหาต่างๆ  

 4 )  ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายในพรรคทุกระดับ จะต้องมา

จากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกทั้งหมด หรือที่ประชุม

ตัวแทนสมาชิก164 

 5 )  การเลือกตั้งทุกประเภทเป็นการมอบความชอบธรรมแก่ผู้ที่เข้า

ดำรงตำแหน่งเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งที่มีกำหนดแน่นอน 

 6 )  มติหรือการตัดสินใจที่มีความสำคัญ จะต้องกำหนดไว้ในระเบียบ

ข้อบังคับของพรรคให้อยู่ในอำนาจของที่ประชุมใหญ่สมาชิกพรรค 

หรือ ที่ประชุมผู้แทนของสมาชิกพรรค 

 7 )  การเลือกตั้งและการลงมติสำคัญๆ จะต้องใช้วิธีลงคะแนนแบบ

ลับ165 

 164 สำหรับการกำหนดตัวผู้ที่พรรคจะส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งนั้น  โปรดดูส่วนที่หนึ่ง หัวข้อ 2.2.1 

 165 Rechtliche Ordnung, a.a.O., S.166f. 
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   สำหรับการบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นี้ ในกฎหมายพรรคการเมือง

เองมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าผลจะเป็นประการใด หากระเบียบข้อบังคับภายใน

พรรคไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย แต่เนื่องจากมาตรา 3 ของกฎหมายพรรค 

การเมืองนี้เองได้บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (BGB) ในส่วนที่เกี่ยวกับ

สมาคม มาใช้บังคับกับพรรคการเมืองเท่าที่ใช้ได้ และจากการที่บทบัญญัติเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยภายในพรรคเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะบังคับ จึงสามารถนำมาตรา 134 

BGB มาใช้บังคับในกรณีนี้ได้ กล่าวคือ หากระเบียบข้อบังคับของพรรคไม่สอดคล้องกับ

หลักประชาธิปไตย ระเบียบนั้นๆ ย่อมเป็นโมฆะ และมีผลให้มติหรือการดำเนินการ

ต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับนั้นเป็นโมฆะตามไปด้วย โดยที่บุคคลทั่วไปสามารถยกความ

เป็นโมฆะนี้ขึ้นกล่าวอ้างได้เสมอ166 

   หลักการเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองจะเป็น

จริงในทางปฏิบัติได้นั้น สมาชิกพรรคจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแสดงออกโดย

การที่สมาชิกทุกคนจะต้องจ่ายเงินค่าบำรุงพรรค และพรรคการเมืองจะต้องมีกฎเกณฑ์

เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ที่เหมาะสม โดยกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมันได้กำหนด

กรอบเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองไว้ดังนี้ 

มาตรา 9 อนุมาตราหนึ่ง กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกหรือตัวแทน

สมาชิกอย่างน้อย สองปีต่อครั้ง  

มาตรา 9 อนุมาตราสอง กำหนดว่า “ข้อบังคับพรรคอาจกำหนดให้คณะ

กรรมการบริหารหรือตัวแทนองค์กรอื่นใดสามารถเข้าประชุมใหญ่ได้ ในฐานะ

เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง” แต่กฎหมายมาตรานี้กำหนดกรอบไว้

ด้วยว่า “ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่งตามข้อบังคับของพรรคเหล่านี้ 

จะมีสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของผู้มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด”  

   การที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายบริหาร 

หรอืกลุม่หนึง่กลุม่ใดของพรรคสามารถครอบงำการลงมตขิองทีป่ระชมุใหญไ่ด ้ตามหลกัการ 

แห่งรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองนั้น การตัดสินใจภายใน

พรรคจะต้องมีพื้นฐานมาจากมวลสมาชิกพรรคหรือต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับมวล

สมาชิกของพรรคได้เสมอ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หรือที่ประชุมใหญ่

 166 M. Günday, a.a.O., S.166f.  
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ตัวแทนสมาชิกจึงต้องเป็นตัวสมาชิกพรรคนั้นเอง หรือผู้ที่ได้รับเลือกจากสมาชิกพรรค

ให้เข้าประชุมแทน167 

มาตรา 9 อนุมาตราสาม กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่สมาชิก

หรือตัวแทนสมาชิกในการกำหนดนโยบายของพรรค ข้อบังคับพรรค ระเบียบว่า

ด้วยการชำระค่าสมาชิก ระเบียบเกี่ยวกับศาลอนุญาโตตุลาการของพรรค   

การเลิกพรรคหรือการควบรวมกับพรรคอื่นๆ 

มาตรา 9 อนุมาตราสี่ กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ในการเลือก

ประธาน รองประธานและกรรมการบริหาร รวมทั้งกรรมการอื่นๆ หากกฎหมาย

มิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น 

มาตรา 9 อนุมาตราห้า กำหนดให้ “เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ในการ

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อย

ทุกสองปี รวมทั้งลงมติรับรองหรือไม่รับรองรายงานดังกล่าว รายงานผลการ

ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ

บัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่” 

   การที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ เท่ากับเป็นการกำหนดให้คณะกรรมการ

บริหารของพรรคอยู่ในความควบคุมของที่ประชุมใหญ่สมาชิก หรือตัวแทนสมาชิก  

ตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้   

นักวิชาการบางท่านจึงพิจารณาว่า ในเมื่อคณะกรรมการบริหารของพรรคอยู่ในความ

ควบคุมของที่ประชุมใหญ่ การที่คณะกรรมการบริหารมีสิทธิลงมติในที่ประชุมด้วยจึงน่า

จะเข้าข่ายเป็นการลงมติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเสนอความ

คิดเห็นในทางวิชาการว่า ฝ่ายบริหารไม่ควรมีสิทธิลงมติชี้ขาดในเรื่องนี้ 168 

   ภายใต้กรอบแห่งมาตรานี้ พรรคการเมืองต่างๆ ในเยอรมนีจึงกำหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ไว้ในข้อบังคับพรรคของตนดังที่จะนำเสนอต่อไป 

ตัวอย่างข้อบังคับของพรรคการเมืองต่างๆ	ในเยอรมนี	

ก)  การประชุมใหญ่ระดับสหพันธ์ของพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย 

 การประชุมใหญ่ของระดับสหพันธ์ของพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย 

ได้รับการบัญญัติไว้ในข้อบังคับพรรคข้อ 28 ให้ประกอบด้วยสมาชิก 1,000 คน ซึ่งเป็น
 167  J. Ipsen, Parteiengesetz, Kommentar, München 2008, § 9 Rdnr. 7. 

 168  a.a.O. § 9 Rdnr. 8. 
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ตัวแทนจากสาขาพรรคระดับมลรัฐ ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมระดับท้องถิ่น ระดับภาค

หรือที่ประชุมใหญ่ระดับมลรัฐ โดยตัวแทนจำนวน 200 คน มาจากแต่ละมลรัฐตาม

สัดส่วนของคะแนนเสียงคะแนนที่สองจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่แต่ละมลรัฐได้รับ และ

ตัวแทนจำนวน 800 คน มาจากแต่ละมลรัฐตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกพรรคของ

แต่ละมลรัฐ โดยการคิดจำนวนให้เป็นไปตามระบบ d’Hondt และจำนวนสมาชิกให้

เป็นไปตามทะเบียนพรรค ณ เวลา 6 เดือนก่อนการประชุมใหญ่ โดยกำหนดให้คณะ

กรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมใหญ่พรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตยระดับ

สหพันธ์อย่างน้อยสองปีต่อครั้ง หรือเมื่อสาขาพรรคระดับมลรัฐจำนวนหนึ่งในสามของ

ทั้งหมดร้องขอ 

 สำหรับอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ระดับสหพันธ์นั้น ข้อบังคับพรรค   

ข้อ 29 กำหนดไว้ 7 ประการ    

    (1)  กำหนดแนวนโยบายพื้นฐานของพรรคและนโยบายสำหรับการ  

หาเสียงของพรรค นโยบายเหล่านี้ย่อมเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงาน

การเมืองและผูกพันสมาชิกสภาฯ ของพรรค และรัฐบาลภายใต้

การนำของพรรคทั้งในระดับสหพันธ์ และในระดับมลรัฐ 

    (2)  เลือกตั้งกรรมการกลางของพรรคระดับสหพันธ์ โดยมีการแยกวาระ

การเลือกตั้งตามตำแหน่ง ดังนี้    

 1.  ประธาน 

 2.  ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคตามข้อเสนอของ

ประธาน 

 3.  รองประธาน 4 ตำแหน่ง 

 4.  เหรัญญิกพรรค 

 5.  กรรมการบริหารอีก 7 คน 

 6.  กรรมการกลางอีก 26 คน 

 (3) ที่ประชุมใหญ่ระดับสหพันธ์ อาจเลือกบุคคลต่างๆ เพื่อดำรงตำแหน่ง

ประธานกิตติมศักดิ์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารพรรค 

โดยประธานกิตติมศักดิ์สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

องค์กรทุกองค์กรของพรรค 

 (4)  พิจารณารายงานของกรรมการกลางรวมทั้งผลการดำเนินงานตาม

กฎหมายของพรรค ผลการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธ์ของพรรค และสมาชิกสภาแห่งยุโรปของพรรค 

และลงมติต่อรายงานดังกล่าว 
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 (5)  ลงมติเกี่ยวกับข้อบังคับพรรค ระเบียบการเงินและระเบียบเกี่ยวกับ  

ค่าบำรุงพรรค ระเบียบศาลของพรรคและระเบียบของพรรค 

 (6)  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 3 คนตามระเบียบการเงินและระเบียบ  

เกี่ยวกับค่าบำรุงพรรค 

    (7)  มีมติเกี่ยวกับการเลิกพรรคและการรวมกับพรรคอื่น 

ข)  การประชุมใหญ่ระดับสหพันธ์ของพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน 

 การประชุมใหญ่ระดับสหพันธ์ของพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันได้รับ

การบัญญัติไว้ในข้อบังคับพรรค ข้อ 15 (1) โดยกำหนดให้การประชุมใหญ่จนถึงปี   

ค.ศ. 2009 มีการแบ่งตัวแทนที่เข้าประชุมเป็นสองกลุ่มตามสัดส่วนของคะแนนเสียง

เลือกตั้งและจำนวนสมาชิกของแต่ละสาขาพรรคคล้ายกับกฎเกณฑ์ของพรรคสหภาพ

คริสเตียนประชาธิปไตย แต่การประชุมใหญ่หลังจากปี ค.ศ. 2009 นั้น ข้อบังคับพรรค

ขอ้เดยีวกนันีก้ำหนดใหท้ีป่ระชมุใหญป่ระกอบดว้ยสมาชกิประเภทเดยีว จำนวน 400 คน 

ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรค โดยให้แต่ละสาขาพรรคจะส่งสมาชิก  

ได้ตามสัดส่วนของสมาชิกของแต่ละสาขาพรรค และกำหนดให้ใช้จำนวนสมาชิกตาม

ทะเบียนในปีปฏิทินก่อนปีที่มีการประชุม 

ค)  การประชุมใหญ่ระดับสหพันธ์ของพรรคเสรีประชาธิปไตย 

 การประชุมใหญ่ระดับสหพันธ์ของพรรคเสรีประชาธิปไตย เป็นไปตาม  

ข้อบังคับพรรค ข้อ 13 (2) - (3) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยสมาชิก 662 คน 

โดย 2 คนเป็นตัวแทนจากต่างประเทศ ที่เหลืออีก 660 คนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน

เท่าๆ กัน โดย 330 คนแรกมาจากสาขาพรรคในแต่ละมลรัฐ ตามสัดส่วนของจำนวน

สมาชิกพรรคของแต่ละมลรัฐ อีก 330 คนที่เหลือ มาจากสาขาพรรคในแต่ละมลรัฐตาม

สัดส่วนของจำนวนคะแนนเสียงที่สอง ที่สาขาพรรคในแต่ละมลรัฐได้รับในการเลือกตั้ง

ครั้งก่อน 

	 	3.3.2	 หน้าที่เปิดเผยแหล่งที่มาของรายได้ของพรรค	

   กฎหมายพื้นฐานมาตรา 21 อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 4 กำหนดให้

พรรคการเมืองเปิดเผยต่อสาธารณชนถึงที่มาของรายได้ตน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียง

เลอืกตัง้ทราบถงึกลุม่พลงัตา่งๆ ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัพรรคการเมอืง ทำใหส้ามารถเปรยีบเทยีบ 

นโยบายของพรรคกับพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพรรคทาง  

การเงิน ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด169  

 169 BVerfGE 20, 56 ( 106 ). 



ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

143

   พรรคการเมอืงจะตอ้งยืน่รายการแสดงบญัชรีายไดซ้ึง่ไดร้บัการตรวจสอบ 

จากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่ง

สหพันธ์ภายในวันที่ 30 เดือนกันยายนของปีถัดไป และประธานสภาจะต้องส่งพิมพ์  

เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป รายการดังกล่าวนี้จะต้องแสดงบัญชีรายรับของพรรค

ทั้งหมดโดยแยกรายรับของพรรคทั้งหมด และโดยแยกรายรับของสาขาพรรคแต่ละ

สาขาออกจากกัน และมีการแบ่งประเภทของรายได้ตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 24 

อนุมาตรา 2 Part.G) เป็นต้นว่า ค่าบำรุงสมาชิก เงินบริจาค หรือสินเชื่อ เป็นต้น   

ในประเภทเงินบริจาค กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดรายละเอียดไว้ในมาตรา 25 ว่า  

หากผู้บริจาครายเดียวกันมีเงินบริจาคทั้งปีเกิน 20,000 มาร์ค พรรคการเมืองจะต้อง

ลงชื่อและที่อยู่ รวมทั้งยอดบริจาคสุทธิของผู้บริจาครายนั้นไว้ในรายการด้วย แต่อย่างไร

ก็ตาม การที่กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ลงชื่อของกลุ่มที่ทำการบริจาคอุดหนุนพรรคได้  

แทนที่จะกำหนดให้ลงชื่อได้เฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้น Prof. K. Stern เห็นว่าไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกฎหมายทีต่อ้งการความกระจา่งเกีย่วกบัเงนิบรจิาคนี ้170 

	 	3.3.3	 การสิ้นสุดความเป็นพรรคการเมือง	

   เนื่องจากพรรคการเมืองย่อมเป็นเป้าหมายแรกที่ระบอบเผด็จการ  

จะต้องทำการกำจัด แต่ขณะเดียวกันระบอบเผด็จการก็อาจแฝงกายเข้ามาในคราบของ

พรรคการเมืองได้ ในสมัยรัฐธรรมนูญไวมาร์นั้น จะมีการยกเลิกพรรคการเมืองได้ต่อเมื่อ

พรรคการเมืองนั้นกระทำผิดต่อกฎหมายอาญา กล่าวคือ ใช้กำลังเข้ายึดอำนาจรัฐ171 

เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพรรคที่แฝงกายเข้ามาตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ

เพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยได้ 

   จากบทบาทสำคัญของพรรคการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตย และ

เพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที่เคยเปิดโอกาสให้มีการแฝงกายได้  กฎหมายพื้น

ฐานจึงกำหนดในมาตรา 21 อนุมาตรา 2 ประโยคแรกว่า  

   “ไม่ว่าโดยเป้าหมายของพรรคการเมืองเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรม

ของบรรดาผู้ที่ฝักใฝ่ในพรรคแล้ว พรรคการเมืองใดมีความมุ่งหมายเพื่อขัดขวางการ

ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย หรือเป็นภัยต่อการดำรงอยู่ของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน พรรคการเมืองนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ”  

 170 K. Stern Staatsrecht I, 2. Aufl., München 1984, S. 40f. 

 171 § 14 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Republik vom 21. 7. 1922. 
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   และในประโยคที่สอง กฎหมายพื้นฐานกำหนดตัวองค์กรที่ตัดสิน  

เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

   “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เป็นผู้พิจารณาพิพากษาปัญหาการ  

ขัดต่อรัฐธรรมนูญนี้” 

   จากบทบัญญัติเหล่านี้เท่ากับว่า กฎหมายพื้นฐานกำหนดองค์ประกอบ

ของความผิดที่ทำให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกลายเป็นพรรคที่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ และให้อภิสิทธิ์แก่พรรคการเมืองในแง่ที่ว่าผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ คือ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เท่านั้น  

   สำหรับประเด็นที่ว่า พรรคใดขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งสหพันธ์เคยตัดสินว่า แม้ว่าพรรคการเมืองใดจะมีความเชื่อในทฤษฎีของมาร์กซ์และ

เลนิน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ปฏิเสธการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญนี ้ก็ยังมิได้หมายความว่า 

พรรคนั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ต่อเมื่อพรรคนั้นลงมือใช้กำลังเข้าต่อสู้ หรือมีท่าทีเป็น

ปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองที่เป็นอยู่ จึงจะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ172 

   คำว่าระบอบการปกครองที่มีอยู่นี้ ก็มิใช่เป็นสิ่งที่เท่ากันทุกประการกับ

รัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน การต่อต้านบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่

ในปัจจุบัน การต่อต้านบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่ใช่

เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีความ

เห็นในรายละเอียดว่าพรรคการเมืองจะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้นั้น พรรคจะต้องมีเจตนา

ทำลายคุณค่าและหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ173 มิใช่เฉพาะบทบัญญัติปลีกย่อย  

บทใดบทหนึ่งในรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

   จากอภิสิทธิ์ของพรรคการเมืองที่จะถูกยกเลิกได้ ก็แต่โดยคำสั่งของศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เท่านั้น จึงอาจเกิดปัญหาได้เพราะระหว่างที่ได้มีการก่อตั้งพรรค

แล้วและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ยังมิได้มีคำสั่งว่า พรรคนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

พรรคนั้นก็อาจกระทำการที่เป็นภัยได้มาก แต่เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของเสรีภาพ

ในการจัดตั้งพรรคการเมือง และความสำคัญของระบบพรรคการเมืองหลายพรรคแล้ว  

ผู้ร่างกฎหมายพื้นฐานก็พร้อมที่จะรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธ์ก็เห็นพ้องด้วยกับมาตรการเช่นว่านี้ 174 

 172 BVerfGE 5, 85 (141). 
 173 BVerfGE 2, 1 (12f). 
 174 BVerfGE 17, 155 (167). 
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ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.? 
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4พรรคการเมืองในประเทศไทย

4.1 ความเป็นมาของพรรคการเมืองไทยก่อนการมีกฎหมาย
 พรรคการเมือง

	 	4.1.1	 ความเป็นมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	

   การรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองสำหรับคนไทยในอดีต 

เป็นเรื่องต้องห้าม เนื่องจากเป็นที่เกรงว่าการไปมาหาสู่กันของเจ้านายนั้น อาจนำมาซึ่ง

การคบคิดกันก่อการกบฏได้ ในกฎหมายอาญาหลวงบทที่ 44 จึงมีบทลงโทษสำหรับ  

เจ้านายที่ไปมาหาสู่กัน โดยที่ไม่แจ้งความต่อนายอนบาลเสียก่อน 

   ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี  

พระราชดำริให้ทดลองใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นขึ้นใน

เมืองจำลองที่มีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่า ‘ดุสิตธานี’ แม้ว่าใน

ดุสิตธานีนี้จะไม่มีบทบัญญัติอย่างชัดเจนว่าราษฎรหรือทวยนาครมีความเสมอภาคกัน 

แต่การให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้ปกครองย่อมเป็นการยอมรับโดยปริยายในหลักความ

เสมอภาคนี้  

   นอกจากนี้แล้วในทางปฏิบัติยังมีการกล่าวขานกันว่ามีการแบ่งกลุ่ม

ทางการเมืองโดยเรียกชื่อเป็นคณะโบแดงและคณะโบน้ำเงิน แต่อย่างไรก็ตามการขนาน

นามกลุ่มโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ แม้ว่าแต่ละสีจะมีความหมายที่พอจะสื่อได้  

แต่ย่อมไม่อาจเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไป ทำให้การแบ่งกลุ่มมีลักษณะของการเล่น  

กีฬาสีมากกว่าจะเป็นการแบ่งตามอุดมการณ์ทางการเมือง และส่งผลให้การเมืองใน  

ดุสิตธานีขาดจิตวิญญาณของการต่อสู้ทางความคิด ซึ่งเป็นชีวิตของประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริง ดุสิตธานีจึงเป็นได้เพียงโรงละครโรงหนึ่งในตำนานเท่านั้น 
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   ในสมัยรัชกาลที่ 7 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ยังทรงอยู่ในระหว่างการตัดสินพระราชหฤทัยว่าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญแด่ปวงชน

ชาวไทยหรือไม่ เพียงใดนั้น ปรากฏว่ามีการรวมกลุ่มกันทางการเมืองขึ้นอย่างลับๆ โดย

เริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาในภาคพื้นยุโรป ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวจะทรงเชื่อมั่นว่า ในช่วงระยะเวลานั้นคงไม่มีใครกล้าเอาชีวิตของตนเองมาเป็น

เดิมพันหากจะต้องมีการแลกชีวิตกับความเชื่อทางการเมืองเป็นแน่ 175  

	 	4.1.2	 เหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง		

   หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว เรียกได้ว่าเป็นช่วง

ระยะเวลาที่นักวิชาการสามารถอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ถ้อยคำของ   

ศ. ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ที่กล่าวว่า “เกิดสภาวะสุญญากาศทางการเมืองขึ้นมาชั่วขณะ

หนึ่ง”176 และในที่สุด คณะราษฎรก็ได้เข้าไปแทนที่ในส่วนที่เคยเป็นพระราชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์ และโดยเหตุที่ฝ่ายทหารในคณะราษฎรขณะนั้นนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มี

พัฒนาการสูงสุดในสังคมขณะนั้น โดยพิจารณาในแง่ของการจัดองค์กร จึงไม่เป็นที่น่า

แปลกใจที่ฝ่ายทหารสามารถอาศัยความได้เปรียบนี้ เข้ามากุมอำนาจทางการเมือง  

ในที่สุด 

   อาจกล่าวได้ว่า คณะราษฎรมีเพียงเป้าหมายร่วมกันอย่างเด่นชัด   

ในการยุติการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เท่านั้น ต่อเมื่อสามารถ

เปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จแล้ว จึงได้ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญของกลุ่ม

ทางการเมืองของตน177 และดำเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคมคณะราษฎร178 ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กำหนดให้เป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ทาง  

การเมือง ซึ่งโดยหลักแล้วย่อมเป็นสิ่งที่ดี ที่มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางการเมืองได้ 

อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป แต่ทั้งนี้จะต้อง

เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นๆ สามารถดำเนินการทำนองเดียวกันนี้ได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 

 175 B. A. Batson, Siam’s Political Future: Documents from the End of the Absolute 

Monarchy (Cornell Data Paper No.96), 1974, p. 46. ; โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การเมือง-  

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 2411 – 2475, กรุงเทพฯ 2523, หน้า 126   

 176  โปรดดู ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองไทยกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, ใน: รัฐศาสตร์ 1   

(มี.ค. - เม.ย. 2516), หน้า 5 

 177  โปรดดู ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, การเมืองและพรรคการเมืองของไทย, นครหลวงกรุงเทพฯ-ธนบุรี : โอเดียน

สโตร์ 2511, หน้า 153 

 178  เพิ่งอ้าง หน้า 154 
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เหตุการณ์ในช่วงนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะเมื่อมีกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งภายใต้

การนำของหลวงวิจิตรวาทการจะขอจัดตั้ง ‘คณะชาติ’ ขึ้นมาบ้าง กลับได้รับการปฏิเสธ

โดยอ้างเหตุผลว่า สถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยให้มีกลุ่มการเมืองได้หลายกลุ่ม เนื่องจาก

จะทำให้ประชาชนรู้สึกสับสนได้ นอกจากนี้แล้ว นักการเมืองที่เป็นนักฉวยโอกาสอาจ

สร้างความแตกแยกขึ้นมาในหมู่ประชาชนได้ 179  

   เมื่อมีการปฏิเสธมิให้มีการจัดตั้งคณะชาติแล้ว รัฐบาลในขณะนั้น  

ซึ่งประกอบด้วยขุนนางจากระบอบเก่า ก็ดำเนินความพยายามที่จะจำกัดบทบาทของ

คณะราษฎรด้วย โดยประกาศเป็นกฎหมายลำดับรอง งดเว้นการจ่ายเงินเดือนให้แก่

ข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคณะราษฎร ความขัดแย้งในประเด็นนี้

ประกอบกับเหตุการณ์กรณีเค้าโครงเศรษฐกิจของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งทำให้รัฐบาล

ประกาศปิดสภาพร้อมทั้งงดใช้รัฐธรรมนูญ180 การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้คณะราษฎร

ต้องใช้วิธีกลับเข้ามายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง  

   หลังจากนั้น สมาคมคณะราษฎรจึงได้ยุติบทบาทลง เนื่องจากเกรงว่า

หากมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป อาจทำให้กลุ่มอื่นดำเนินรอยตาม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคณะชาติ181 การปิดโอกาสสำหรับการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนิน

กิจกรรมทางการเมืองดังกล่าว เท่ากับเป็นการตัดสิทธิทางการเมืองของประชาชน   

ในการที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองตามอุดมการณ์ของตนได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่ง  

ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัย และเป็นสาเหตุสำคัญ

ประการหนึ่งที่ทำให้ทรงสละราชสมบัติในที่สุด 

   ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองจะเห็นได้ชัดว่า แม้ในขณะนั้นจะมี

กลุ่มทางการเมืองเพียงกลุ่มเดียว แต่ก็มีความแตกแยกกันระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่าย

ทหาร โดยดำเนินนโยบายกันไปคนละแนว แม้ว่าจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะลาออก

หลังจากญี่ปุ่นประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง จนดูเหมือนว่าฝ่าย

ทหารจะหมดอำนาจลง แต่สภาพดังกล่าวมีลักษณะชั่วคราวเท่านั้น 

 179  โปรดดู ช. อิทธรงค์ , ละครการเมือง, เล่ม 1, กรุงเทพฯ 2492, หน้า 160 

 180  โปรดดูแถลงการณ์ของรัฐบาล ใน : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 50 ลงวันที่ 1 เมษายน 2476 หน้า 7  

 181  โปรดดู กระมล ทองธรรมชาติ, พัฒนาการของระบบรัฐธรรมนูญไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ 2524, 

หน้า 68  
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   ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ182 โดยความริเริ่ม

ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น และใน

รัฐธรรมนูญใหม่นี้ เองที่ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิของชนชาวไทย ในการจัดตั้ง

พรรคการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก ในมาตรา 4 แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมิได้มี

การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาระสำคัญของความเป็นพรรคการเมืองไว้แต่อย่างใด 

   เป็นที่น่าสังเกตว่า การบัญญัติรับรองสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง

เช่นนี้ เป็นเพียงการยอมรับสภาพความเป็นจริงเท่านั้น เนื่องจากได้มีการจัดตั้ง

พรรคการเมืองกันขึ้นมาจำนวนหนึ่งก่อนหน้านั้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่

รัฐธรรมนูญมิได้วางกฎเกณฑ์บังคับให้มีการใช้หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง 

ทำให้พรรคการเมืองกลายเป็นเพียงฐานทางการเมืองสำหรับนักการเมืองบางคนในการ

แสวงหาผลประโยชน์ และการแสวงหาผลประโยชน์นี้เองที่ได้กลายมาเป็นข้ออ้าง

ประการหนึ่งสำหรับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นการ

ปิดฉากสำหรับยุคแรกของการต่อสู้ทางการเมืองที่อาศัยพรรคการเมืองเป็นฐาน 

เหตุการณ์หลังจากนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการใช้กำลังในการตัดสินปัญหาบ้านเมือง 

ว่าใครควรจะเป็นผู้กำหนดความเป็นไปในบ้านเมืองต่อไป183 พรรคการเมืองกลายเป็น

เพียงเครื่องอำพรางการใช้กำลังเป็นอำนาจเท่านั้น แต่ในท้ายที่สุดแล้ว จอมพล ป.   

พิบูลสงคราม ก็ได้ใช้วิธีการ ‘ล้มกระดาน’ โดยการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เพื่อขจัดบทบาทของพรรคการเมืองออกไปอย่างส้ินเชิง 

4.2กฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรกพ.ศ.2498

	 	4.2.1	 หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมาย	

   พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2498 ได้กำหนดให้เป็น

หน้าที่ของผู้ที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ที่จะต้องจดทะเบียนเป็น

พรรคการเมือง (มาตรา 3, 13) โดยจะต้องมีสมาชิกผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง

จำนวนห้าร้อยคนขึ้นไป หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่สิบคนขึ้นไป โดย

กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในคำร้องขอจดทะเบียนนั้น จะต้องระบุรายละเอียด

ต่างๆ ห้าประการ รวมทั้งให้แนบข้อบังคับพรรคว่าด้วยวิธีการจัดการพรรคการเมืองไป

 182  ปรากฏในคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2489 

 183  T. Chaloemtiarana, The Sarit Regime, 1957 - 1963 : The Formative Years of Modern Thai 

Politics, Diss., Cornell University (1974), p. 73.  
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กับคำร้องด้วย (มาตรา 4) แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า กฎหมายมิได้กำหนด  

รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของสิ่งที่กฎหมายเรียกร้องเหล่านั้น ทำให้ไม่มีเกณฑ์ที่เป็น

มาตรฐานเดียวกันสำหรับพรรคการเมืองทุกพรรค อันเป็นปัญหาที่สมควรที่จะต้องมีการ

วิเคราะห์กันอย่างละเอียดต่อไป นอกจากนี้แล้ว พระราชบัญญัติพรรคการเมือง   

พุทธศักราช 2498 ยังได้กำหนดขั้นตอนของการเยียวยา สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอม

จดทะเบียนพรรคการเมืองให้แก่ผู้ร้องฯ โดยผู้ร้องฯ สามารถยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย

ชี้ขาดได้ (มาตรา 9) ซึ่งเป็นกระบวนการทำนองเดียวกันกับการคัดค้านการเลือกตั้ง

นั่นเอง  

   สำหรับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนแล้ว มาตรา 11 กำหนดให้สามารถ

ดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและกิจการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพรรค   

ทั้งยังมีสิทธิที่จะรับเงินค่าบำรุงจากสมาชิก หรือรับบริจาคจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

รวมทั้งสามารถมีสถานที่ทำการเป็นของตนเอง สำหรับประเด็นเกี่ยวกับสถานะทาง

กฎหมายของพรรคการเมืองนั้น กฎหมายมิได้กำหนดให้พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคล 

เพียงแต่กำหนดให้สามารถเป็นโจทก์และจำเลยทางแพ่งในศาลได้ในนามของพรรคเอง

โดยมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้แทน (มาตรา 12) แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น กฎหมายพรรคการเมือง

ระบุไว้มิให้นำกฎหมายว่าด้วยสมาคมมาใช้กับพรรคการเมือง (มาตรา 17) ส่วนการเพิก

ถอนการจดทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งทำให้พรรคการเมืองที่ถูกเพิกถอนการจด

ทะเบียน สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองนั้น กฎหมายมาตรา 13 กำหนดให้เป็น

อำนาจของศาล 

	 	4.2.2	 วิวัฒนาการของพรรคการเมือง	ตามกฎหมายพรรคการเมือง	
พ.ศ.	2498	

        หลั งจากที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง   

พุทธศักราช 2498 แล้ว ได้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา 23 พรรค ก่อนที่จะมีการ

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ซึ่งผลจากการเลือกตั้งครั้งนั้นปรากฏว่ามี

พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปมีที่นั่งในสภา มีด้วยกันทั้งหมด 8 พรรค และมี  

ผู้สมัครอิสระ ได้รับเลือกตั้ง 13 คน ภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งแล้ว ปรากฏว่ามีการ

จัดตั้งพรรคใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 7 พรรค 

   แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งที่มีการกล่าว

หาว่าดำเนินการเลือกตั้งอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ปล่อยให้มีการโกงการเลือกตั้งทุก  

รูปแบบ จนเกิดการประท้วงของนักศึกษาถึงขั้นเดินขบวนคัดค้านการเลือกตั้งครั้งนั้น 
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และจากปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมของการเลือกตั้งนั้นเอง ได้กลายมาเป็นข้ออ้าง

สำหรับการกระทำรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 

2500 หลังจากนั้น จอมพลสฤษดิ์ ได้ดำเนินรอยตาม จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยการ

ใช้พรรคการเมืองเป็นเครื่องอำพรางการใช้อำนาจอยู่ระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดจอมพลสฤษดิ์

ก็ได้ใช้วิธีการ ‘ล้มกระดาน’ การเมืองด้วยการทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 

ตุลาคม พ.ศ. 2501  

4.3กฎหมายพรรคการเมืองพ.ศ.2511

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่มีการ  

เริ่มต้นตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ และใช้เวลาร่างนานเป็นประวัติการณ์ เกือบสิบปี 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับรองสิทธิในการรวมกันเป็นพรรคการเมืองไว้ ในมาตรา 37   

โดยกำหนดให้การจัดตั้งและการดำเนินการพรรคการเมือง เป็นไปตามกฎหมาย

พรรคการเมือง ฉะนั้น ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จึงได้มีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติพรรคการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

	 	4.3.1		 หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมาย	

   พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2511 ยังคงสืบทอด  

หลักการเดิมอย่างมั่นคง ในการกำหนดให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียน และเป็นที่น่า

สังเกตว่า วิธีการขอจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองในกฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้   

มีขั้นตอนคล้ายกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (มาตรา 1097 - 1116) ในขณะนั้น โดยมีการแบ่งขั้นตอนการขอจดทะเบียน

ออกเป็น สองขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือ  

   ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนการเตรียมการ  

        ขั้นตอนนี้เริ่มจากคณะผู้ริเริ่มขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง โดย

บุคคลสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีจำนวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป หากประสงค์จะ

ดำเนินกิจการพรรคการเมือง จะต้องแจ้งนายทะเบียน พร้อมกับแนบหนังสือชี้ชวน

บุคคลอื่นให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาให้นายทะเบียนพิจารณาด้วย เพื่อให้

นายทะเบียนตรวจสอบหนังสือชี้ชวนบุคคลอื่นให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ

เมื่อเห็นว่า หนังสือดังกล่าวถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการแจ้ง  

ดังกล่าว (มาตรา 8)  
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   ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนการขอจดทะเบียน  

   ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากที่ได้หนังสือรับรองตามขั้นตอนที่หนึ่ง

แล้ว หากกลุ่มดังกล่าวสามารถรวบรวมสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 500 คน จึงจะสามารถ

ดำเนินการในขั้นตอนที่สองต่อไปได้ กล่าวคือขั้นตอนการขอจดทะเบียน โดยผู้ยื่นคำร้อง

ขอจดทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในมาตรา 10 และ

มาตรา 11 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกันไปด้วย เป็นต้นว่า บัญชีรายชื่อของสมาชิก

พรรคการเมือง จำนวน 500 คน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดในส่วนของ ชื่อ อาชีพ ที่อยู่

และลายมือชื่อ นอกจากนี้แล้ว ยังต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับของ

พรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายระบุประเด็นที่จะต้องปรากฏอยู่ ในข้อบังคับทั้งสิ้น   

9 ประเด็น แต่ในรายละเอียดก็เป็นเช่นเดียวกับกฎหมายพรรคการเมืองฉบับก่อน   

กล่าวคือ มิได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแต่ละประเด็นเหมือนเดิม 

   หากนายทะเบียนไม่รับรอง หรือไม่ยอมจดทะเบียนพรรคการเมืองให้

แก่ผู้ยื่นคำร้อง คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ให้ศาล

ฎีกาทำการวินิจฉัยได้ (มาตรา 9และมาตรา 13) เช่นเดียวกับกฎหมายพรรคการเมือง 

ฉบับ พ.ศ. 2498 และเมื่อจดทะเบียนแล้ว พรรคการเมืองตามกฎหมายนี้จะมีฐานะเป็น

นิติบุคคล (มาตรา 14) แต่อย่างไรก็ตามนายทะเบียนมีอำนาจตามกฎหมายที่จะควบคุม

พรรคการเมืองได้ ตามมาตรา 20 โดยกฎหมายกำหนดว่า หากมีการฝ่าฝืนคำสั่งของ

นายทะเบียนๆ มีอำนาจถึงขนาดสั่งให้คณะกรรมการอำนวยการของพรรคการเมืองนั้นๆ 

ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือสั่งให้ออกจากตำแหน่งเป็นรายบุคคลก็ได้ 

   นอกจากนี้แล้ว ยังมีบทบัญญัติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกฎหมายฉบับ

ก่อนก็คือ บทบัญญัติตามมาตรา 29 (4) ซึ่งบัญญัติให้เลิกพรรคการเมืองในกรณีที่ไม่มี

สมาชิกคนใดของพรรคการเมืองนั้นๆ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน การวางเกณฑ์เช่นนี้ ทำให้สถานะของความเป็น

พรรคการเมืองขึ้นอยู่กับผลสำเร็จในการลงเลือกตั้ง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเรียกร้องจาก

พรรคการเมืองมากเกินไป ซึ่งหากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว การส่งคนลงสมัครรับ

เลือกตั้งน่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจที่ เพียงพอแล้วสำหรับการที่จะคงความเป็น

พรรคการเมืองเอาไว้ ในช่วงท้ายของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองมีการกำหนดบท

ลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการอย่างพรรคการเมือง โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง 

โดยกำหนดให้มีโทษทั้งจำและปรับ การมีบทบัญญัติทำนองนี้หากจะพิจารณาจาก  

มุมมองทางวิชาการ จะเห็นได้ว่า ไม่น่าจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจใน

การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแต่อย่างใด แต่กลับจะเป็นการปรามมิให้ประชาชนเข้า

มายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองมากกว่า  
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	 	4.3.2	 วิ วัฒนาการของพรรคการ เ มื อ งตามพระราชบัญญั ติ
พรรคการเมือง	พุทธศักราช	2511	

   กฎหมายพรรคการเมือง ฉบับ พ.ศ. 2511 เป็นกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อ

กฎหมายพรรคการเมืองฉบับต่อๆ มาเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งฉบับปัจจุบัน หลังจากที่

ไดม้กีารประกาศใชก้ฎหมายฉบบันีแ้ลว้ ไดม้กีารขอจดัตัง้พรรคการเมอืง รวมกนั 12 พรรค 

ในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 และภายหลัง

จากที่ได้มีการเลือกตั้งแล้ว ได้มีการขอจดทะเบียนพรรคการเมืองเพิ่มอีก 5 พรรค  

   แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลของการเลือกตั้งในครั้งนั้น ไม่มีพรรค 

การเมืองพรรคใดได้รับเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด พรรคการเมืองของผู้ถืออำนาจเดิม 

ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล จึงจำเป็นต้องหันมาพึ่งบรรดาสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่ งที่ ได้รับเลือกตั้ ง เข้ามาในฐานะที่ เป็นผู้สมัครที่ ไม่สังกัด

พรรคการเมืองให้เข้ามาสังกัดพรรครัฐบาล ส่วนที่เหลือได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น

พรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาในภายหลัง พรรคการเมืองในลักษณะนี้จึงมีสภาพไม่แตกต่าง

จากพรรคเฉพาะกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ และจาก

การเรียกร้องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนี้เอง ที่ส่งผลให้ในที่สุดจอมพล

ถนอม กิตติขจร ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลในขณะนั้น ต้องตัดสินใจ กระทำการ

รัฐประหารล้มรัฐบาลของตนเอง โดยยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2514  

4.4พระราชบัญญัติพรรคการเมืองพุทธศักราช2517

จากผลพวงของการเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ เมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทำให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้วาง  

หลักเกณฑ์ใหม่ที่ เกี่ยวกับพรรคการเมือง กล่าวคือ กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง   

ต้องสังกัดพรรคการเมือง ตามมาตรา 117 (3) และกำหนดเป็นคุณสมบัติของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร ที่จำต้องมีพรรคสังกัด ตามมาตรา 124 (7) และ (8) ซึ่งอาจกล่าว  

ได้ว่าเป็นการสรุปบทเรียนจากพฤติกรรมในอดีตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สมัคร

รับเลือกตั้งโดยไม่สังกัดพรรคการเมือง184 และเพื่อเป็นการอนุวัติตามรัฐธรรมนูญได้มี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติ พรรคการเมือง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2517 

 184  โปรดดู พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, ประชาธิปไตยกับกระบวนการเมืองในประเทศไทย, กรุงเทพฯ โรงพิมพ์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2512, หน้า 1 
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	 	4.4.1	 หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายพรรคการเมือง	

        หลักเกณฑ์สำคัญของพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 

นั้น อาจกล่าวได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับกฎหมายพรรคการเมืองฉบับเดิมอยู่มาก ในที่นี้

จึงขอนำเสนอเฉพาะหลักการใหม่และส่วนที่แตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมเท่านั้น 

กล่าวคือ มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองก่อนขอจดทะเบียน โดยกำหนดว่าจะ

ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งพันคน (มาตรา 7) และหากมีการขัดแย้งกันเกี่ยวกับการ

ใช้ชื่อพรรคการเมือง กฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะเป็นผู้ชี้ขาด 

(มาตรา 13) สำหรับการควบคุมของนายทะเบียนซึ่งเคยมีในกฎหมายฉบับก่อนๆ นั้น 

กฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงให้มีต่อไป เพียงแต่นายทะเบียนจะใช้อำนาจสั่งการเองไม่ได้   

ต้องยื่นต่อศาลฎีกา ให้ศาลสั่ง (มาตรา 24 วรรคสอง)  

   นอกจากนี้แล้ว การไม่มีสมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้งไม่เป็นสาเหตุให้ต้อง

เลิกพรรคตามกฎหมายฉบับนี้ และในมาตราสุดท้าย (มาตรา 154) มีการบัญญัติ  

เพิ่มระวางโทษผู้ดำเนินการอย่างพรรคการเมือง โดยไม่จดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง 

ให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

	 	4.4.2	 วิ วัฒนาการของพรรคการ เ มื อ งตามพระราชบัญญั ติ
พรรคการเมอืง	พุทธศักราช	2517	

   การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง 

ทำให้นักการเมืองเดิมต้องหาพรรคการเมืองเพื่อเข้าสังกัด หรือมิฉะนั้น ก็จะต้องจัดตั้ง

พรรคการเมืองขึ้นมาเอง และด้วยสาเหตุประการหลังนี้เองที่ทำให้จำนวนพรรค 

การเมืองที่จดทะเบียนในขณะนั้นมีมากถึง 56 พรรค185 จนทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการ

แย่งชื่อพรรคกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า  

แนวนโยบายของแต่ละพรรคนั้น แทบจะไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นการสะท้อน 

แนวทางปฏิบัติแบบเดิมๆ ในการจัดตั้งพรรคการเมือง กล่าวคือ เป็นการตั้งพรรค 

การเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นฐานทางการเมืองของผู้ก่อตั้งหรือของหัวหน้าพรรคเท่านั้น  

   แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้เอง ที่พรรคประชาธิปัตย์เริ่มพัฒนา

ความเป็นพรรคมวลชน โดยการขยายการดำเนินการทางการเมืองลงไปในพื้นที่ต่างๆ 

มากขึ้น โดยราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 ปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์มีสาขาพรรค

 185  สยามออลมาแนค พ.ศ. 2527, หน้า 85 
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แล้ว ถึง 66 สาขา186 และมีสมาชิกพรรครวมกัน ประมาณ 120,000 คน187 แต่แล้ว 

พัฒนาการดังกล่าวก็เป็นอันสิ้นสุดลง โดยเหตุการณ์ทางการเมือง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

พ.ศ. 2519 ซึ่งตามมาด้วยการรัฐประหารในวันเดียวกันนั้นเอง 

4.5พระราชบัญญัติพรรคการเมืองพุทธศักราช2524

เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

แล้ว โฉมหน้าของพรรคการเมืองไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลง แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไป

ในทางที่ไม่น่าพึงพอใจนัก เนื่องจากการดำเนินการพรรคการเมืองตามคุณสมบัติที่

รัฐธรรมนูญกำหนดจำเป็นจะต้องพึ่งพาทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก  

แต่เนื่องจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้เล็งเห็นว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ในปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง จึงเรียกร้องให้พรรคการเมืองต้องมี

ฐานในรูปของสมาชิกพรรคที่กว้างขึ้นกว่าที่เคยเรียกร้องกันมา และในขณะเดียวกัน  

ก็เรียกร้องให้พรรคการเมืองต้องมีหน้าที่ส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งอย่างน้อยตาม

จำนวนที่กำหนด ในการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้ง นอกจากนี้แล้ว เพี่อให้เกิดความ

โปร่งใสขึ้นในพรรคการเมืองรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องจัดทำ

บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เคยมีการบัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึ่งกำหนดให้พรรคการเมือง

ต้องแสดงที่มาของรายได้และการใช้จ่ายโดยเปิดเผย และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 

2524 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2524 ซึ่งได้รับ

การแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการอนุวัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า คณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติมิได้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง หลังจากที่ได้กระทำ

รัฐประหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534  

	 	4.5.1	 หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมาย	

   จากการที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อเป็นเงื่อนไขให้

พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งภายในระยะเวลาอันสั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวความ

 186  โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภา และคณะทหาร, กรุงเทพฯ 2524,   

หน้า 184  

 187  โปรดดู ดิ เรก อุทัยผล, ความล้มเหลวของระบบพรรคการเมืองไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,   

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522, หน้า 53 
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คิดเกี่ยวกับการจดทะเบียนพรรคการเมือง โดยกำหนดให้มีสมาชิกก่อตั้งอย่างน้อย 

5,000 คน และสมาชิกเหล่านี้จะต้องกระจายไปตามภาคต่างๆ (มาตรา 7) ทั้งยังมีการ

วางเกณฑ์ในการตั้งสาขาพรรค ให้ต้องมีสมาชิกในสาขาพรรคตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป 

(มาตรา 27) ในส่วนของการเลิกพรรคการเมืองนั้น พระราชบัญญัติพรรคการเมือง   

พุทธศักราช 2524 มีลักษณะเป็นการถอยหลังเข้าคลอง เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติ

พรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 กล่าวคือ มีการเพิ่มกรณีที่ เข้าข่ายต้องเลิก

พรรคการเมืองขึ้นมา เป็นต้นว่า ไม่ส่งหรือส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึง 120 คน ตามมาตรา 46 (3) หรือ ไม่มี

สมาชิกผู้ใดได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ตามมาตรา 

26 (4) ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พรรคนั้นๆ ก็เป็นอันต้องเลิกกิจการไป ทั้งๆ ที่อาจจะเป็น

เหตุที่มิได้เกิดจากความผิดของพรรคการเมืองนั้นๆ เลยก็ได ้

	 	4.5.2	 วิ วัฒนาการของพรรคการ เ มื อ งตามพระราชบัญญั ติ
พรรคการเมือง	พุทธศักราช	2524		

   จากการที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีฐานสมาชิกที่กว้างขึ้น และ

ต้องส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งให้ครบจำนวน 120 คน188 และผู้สมัครแต่ละคนจะ

ต้องเสียเงินค่าสมัครรับเลือกตั้งคนละ 10,000 บาท และยังเสี่ยงต่อการถูกยุบพรรค  

ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกพรรคคนใดได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่นนี้ 

เท่ากับเป็นการบังคับให้กิจการพรรคการเมืองเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่มีทุนเป็นจำนวน

มหาศาลเท่านั้น และจากการที่ต้องมีการลงทุนมหาศาลเช่นนี้ ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่

จะต้องมีการคิดถึงผลตอบแทนที่จะได้รับด้วย และผลตอบแทนดังกล่าวควรต้องคุ้มกับ

ทุนที่ได้ลงไปหรือมากกว่า และในเมื่อเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าผลที่ได้รับคุ้มกับการลงทุน   

จึงทำให้เกิดปรากฎการณ์ของการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งที่นับวันแต่จะมีมาก

ขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง การที่มีการ ‘ถอนทุนคืน’ อย่างขนานใหญ่กลายเป็นสาเหตุ

หนึ่งของการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะได้

มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยผู้ที่ทราบถึงปัญหาเหล่านี้ เป็นอย่างดี   

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2534 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงหกครั้งด้วยกัน แต่จุดอ่อนเหล่านี้

กลับไม่ได้รับการแก้ไขจนนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองในที่สุด 

 188  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) ได้มีการแก้ไข  

เพิ่มเติมในประเด็นนี้ กล่าวคือ พรรคการเมืองจะต้องส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 
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4.6พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
 พรรคการเมืองพุทธศักราช2541

เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

แล้ว ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 323 ให้ดำเนินการตรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน 

โดยรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นกรอบกว้างๆ ไว้ว่า ในพระราชบัญญัติที่จะมีการยกร่างขึ้น

ใหม่นั้นจะต้องมีประเด็นสำคัญๆ ประเด็นใดบ้าง ซึ่งนับได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้าง

จำกัด เพราะมีกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมๆ กันหลายฉบับ ทำให้การ

กำหนดรายละเอียดในบางเรื่องขาดตกบกพร่องไป จนกลายเป็นจุดอ่อนของระบบ

พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในที่สุด 

	 	4.6.1	 หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมาย	

   ประเด็นที่ เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ได้แก่ การให้คำจำกัดความของคำว่า 

‘พรรคการเมอืง’ แตเ่ปน็การกำหนดเฉพาะในแงข่องรปูแบบ โดยกำหนดในมาตรา 4 วา่

‘พรรคการเมือง’ หมายความว่า พรรคการเมืองที่คณะบุคคลรวมกันจัดตั้ง โดยได้รับ

การจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามิได้มี

การกำหนดลักษณะเชิงเนื้อหาของพรรคการเมืองไว้ สำหรับการจัดตั้งพรรคการเมือง

กฎหมายกำหนดให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองง่ายขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือกลุ่มบุคคลเพียง 

15 คนก็สามารถรวมตัวกันขอจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองได้ (มาตรา 8) แต่มาตรา 

29 กำหนดต่อไปว่า ภายใน 180 วันจะต้องดำเนินการให้มีสมาชิก 5,000 คน โดย

สมาชิกดังกล่าวมีการกระจายกันอยู่ตามภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนกำหนด และมี

สาขาพรรคอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา  

   มาตรา 47 กำหนดให้การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองสามารถ  

หักเป็นค่าลดหย่อนตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้ มาตรา 56 กำหนดให้มีกองทุน

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองตามมาตรา 

58 พรรคการเมืองตามกฎหมายนี้ดูเหมือนจะมีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากการ  

ยุบพรรคมีการกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าเหตุแห่งการ  

ยุบพรรคบางเรื่อง เช่น การไม่ส่งรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี

ปฏิทินแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็เป็นสาเหตุให้ยุบ

พรรคได้ ตามมาตรา 35 ประกอบกับมาตรา 65 (5)  
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   เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 มาตรา 47 วรรคสอง จะกำหนดว่า การจัดองค์กรภายใน การดำเนินกิจการและ

ข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่กฎหมายพรรคการเมือง

มิได้มีการกำหนดในรายละเอียดเพื่อทำให้หลักการตามรัฐธรรมนูญในข้อนี้เป็นจริง  

ในทางปฏิบัติขึ้นมาได้ ในส่วนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษกลับเป็นกรณีการสนับสนุน

ทางการเงินแก่พรรคการเมือง (มาตรา 56 - 64) 

	 	4.6.2	 วิวัฒนาการของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมือง	
พ.ศ.	2541	

   ความหวังที่จะให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘รัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน’ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการยกร่างอย่างเป็นระบบเพื่อการขับเคลื่อน

ประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับชาวโลกในยุคโลกาภิวัตน์ได้นั้น อาจกล่าวได้ว่าต้อง

สะดุดลง โดยมาจากสาเหตุที่อาจเรียกได้ว่า เป็น ‘เส้นผมบังภูเขา’ ที่กลายมาเป็น  

จุดอ่อนของระบบ ที่อาจเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า ‘Achilles’s heels’ ก็คือ 

พรรคการเมือง นั่นเอง  

   ความหวาดระแวงที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีต่อพรรคการเมือง ทำให้มีการ

กีดกันพรรคการเมืองออกจากวงจรของวุฒิสภา แต่ในขณะเดียวกันผู้ร่างรัฐธรรมนูญ

ตลอดจนผู้ร่างกฎหมายพรรคการเมืองนั้นเอง กลับไม่ใส่ใจเท่าที่ควรกับการที่จะ  

ยกระดับพรรคการเมืองของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล ได้กลายมาเป็นหอก  

ที่ทิ่มแทง ทำให้ในท้ายที่สุด กลไกที่ควรจะปลอดจากพรรคการเมือง ก็ไม่อาจปลอดจาก

การแทรกแซงของพรรคการเมืองหรือผู้นำพรรคการเมืองไปได้ 

   แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะได้

มีการนำเอาหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับพรรคการเมืองมาบัญญัติไว้ เป็นต้นว่า หลักความ

เป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง และการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรค 

การเมืองโดยรัฐ แต่ในการบังคับใช้กฎหมาย ปรากฏว่าผู้มีอำนาจหน้าที่มิได้มีความ

เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการมีหลักการเหล่านี้ นอกจากนี้แล้วยังมีบางคนที่ยอมตนเป็น

เครื่องมือของฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมือง ทำให้สถานการณ์ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ

พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มิได้แตกต่างจากสภาพการณ์ก่อนหน้านั้น 

กล่าวคือ การจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นเพียงฐานทางการเมืองสำหรับผู้นำ ซึ่งเพียงแต่มี
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การเปลี่ยนผู้นำจาก ‘ผู้นำทางทหาร’ เช่นจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือ จอมพลถนอม 

กิตติขจร มาเป็น ‘นายทุน’ ผู้ได้รับสัมปทานผูกขาดทางธุรกิจเท่านั้น จนนำมาสู่ความ

ขัดแย้งทางการเมืองและการรัฐประหารยึดอำนาจในที่สุด 

4.7 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน

เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองไทยในปัจจุบันนั้น ยังคงกล่าวได้ว่า   

ส่วนใหญ่เป็นผลที่ได้จากการปฏิรูปการเมืองในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับเอาแนวความคิดดังกล่าวมาสืบสานต่อ   

โดยกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากจากกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมัน 

ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการนำประเทศกลับคืนสู่การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา แต่สำหรับในประเทศไทย  

แม้จะรับแนวความคิดของเยอรมันมา แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่มากเนื่องจากในการบังคับ

ใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้นเองที่มิได้มีความ

รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์เหล่านั้นอย่างถ่องแท้ ในที่นี้จึงใคร่ขอ

ทำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 

	 	4.7.1	 กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ	

   4.7.1.1 เสรีภาพของประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมือง 

        สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองของประชาชน ย่อมเป็นหลักการ

สำคัญของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย และอาจกล่าวได้ว่าเสรีภาพ  

ในทางการเมืองดังกล่าวนี้ ในปัจจุบัน รวมถึงเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและ  

การดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองด้วย หรือแม้กระทั่ง  

ในทางกลับกัน กล่าวคือ ประชาชนย่อมสามารถแสดงออกหรือดำเนินกิจกรรมทาง  

การเมืองโดยไม่ผ่านพรรคการเมืองได้ด้วย เนื่องจากเสรีภาพดังกล่าวนี้ ย่อมมีความ

หมายรวมถึงการที่เจ้าของอำนาจอธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2550 

ระบุไว้ในมาตรา 3 กล่าวคือ ปวงชนชาวไทย ย่อมมีความสามารถที่จะแสดงออก

ทางการเมืองได้ด้วยตัวเอง มิใช่ว่าเสรีภาพดังกล่าวนี้จะ ‘ถูกผูกขาด’ โดยพรรค 

การเมืองแต่เพียงฝ่ายเดียว 

   ดังนั้น จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ได้บัญญัติคุ้มครองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 65 แต่กฎหมาย

พรรคการเมือง มาตรา 110 มีบทบัญญัติที่กำหนดให้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ถูกผูกขาด



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

1�0

โดยพรรคการเมืองที่จดทะเบียนแล้วเช่นเดียวกับกฎหมายพรรคการเมืองฉบับเดิม โดย

กำหนดโทษของการดำเนินกิจการพรรคการเมืองโดยไม่จดทะเบียนเป็นโทษจำคุกไม่เกิน

สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งๆ ที่การรวมกลุ่มกันของ

ประชาชนเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปใน

แนวทางที่ถูกที่ควร การจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองนั้น ตามความเป็นจริงแล้ว   

เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าจะเป็นผลประโยชน์โดยตรงของ

ประชาชน ด้วยเหตุนี้เอง การที่ทางการอยากจะให้กลุ่มทางการเมืองมาจดทะเบียนเป็น

พรรคการเมืองจึงควรดำเนินการในลักษณะของการจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

มากกว่าการที่จะเอาผิดและกำหนดโทษอย่างรุนแรง ส่วนประเด็นรวมกลุ่มกัน เพื่อ

ดำเนินการในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายก็ย่อมสามารถดำเนินการตามกฎหมายอาญาที่มีอยู่

แล้วได้ หรือมิฉะนั้นก็อาจแก้ไขกฎหมายอาญาเพิ่มฐานความผิดและโทษสำหรับการ

แสดงตัวเป็นพรรคการเมืองเพื่อการหลอกลวงประชาชนขึ้นมาอีกฐานความผิดหนึ่งก็ได้      

   4.7.1.2  สถานะและเสถียรภาพของพรรคการเมือง 

   เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน จำเป็นต้อง

อาศัยพรรคการเมืองเป็นสื่อกลางที่สำคัญระหว่างประชาชนกับองค์กรอำนาจรัฐต่างๆ 

เสถียรภาพของพรรคการเมืองจึง เป็นสิ่ งที่มีความสำคัญเช่นกัน ทั้ งนี้ เพื่อให้

พรรคการเมืองสามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนให้ความเชื่อถือ

และไว้วางใจได้ จนสามารถมีเอกลักษณ์ของตนเองสมกับความเป็นนิติบุคคลที่

พรรคการเมืองมีอยู่แล้วได้ เอกลักษณ์ดังกล่าวนี้ย่อมมาจากบรรดาเหล่าสมาชิกที่มารวม

กลุ่มกันขึ้นจนเป็นพรรคการเมืองนั้นนั่นเอง ที่จะต้องมีความเชื่อมั่นด้วยว่าสถาบัน

ทางการเมืองของตนจะต้องมีความมั่นคงและยืนยาวทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

และเมื่อพรรคการเมืองสามารถสร้างความรู้สึกมั่นใจดังกล่าวขึ้นมาในหมู่ประชาชนแล้ว 

พรรคการเมืองก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับสมาชิกที่จะสร้างเสริมและพัฒนากิจกรรม

ทางการเมืองร่วมกัน และจะเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดเห็น

ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันกับพรรคการเมืองนั้นๆ หันมาให้ความสนใจสมัครเข้า

เป็นสมาชิกใหม่เพื่อสร้างสรรค์และจรรโลงแนวความคิดร่วมกันนั้นต่อไป 

   ในแง่นี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พร้อมทั้ง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง นับว่าได้ให้หลักประกันแก่

พรรคการเมืองได้ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2550 กำหนดไว้ในมาตรา 95 ว่า กรณีที่จะยุบพรรคการเมืองได้ ให้นายทะเบียน

พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด 
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พร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควร ให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ  

มีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ   

ให้นายทะเบียนตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

และผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้

อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะทำงานดังกล่าว  

ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง 

คณะทำงาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจ

ยื่นคำร้องเอง และศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งยุบพรรคการเมือง เมื่อศาลฯ 

เห็นว่ามีเหตุเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 94 (1) ถึง (5) จริงตามคำร้อง 

   แต่อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมืองก็ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (5) ให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งยุบพรรคการเมือง หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา 21   

วรรคแรก ซึ่งห้ามพรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติ

ไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติมาแล้วยังไม่ครบ 5 ปีเข้าเป็นสมาชิกหรือดำรง

ตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ไม่น่าจะสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์

ในปัจจุบัน189 จึงน่าจะเป็นภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องตระหนักในความสำคัญ

ของพรรคการเมืองที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และทำหน้าที่เป็นหลัก

ประกันสำหรับพรรคการเมือง มิใช่ทำหน้าที่เป็นเพียง ‘ตรายาง’ ของนายทะเบียน

พรรคการเมืองเท่านั้น 

   4.7.1.3 การกำหนดให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรต้องสั งกัด

พรรคการเมือง แต่ห้ามสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง 

   นอกจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  

เลือกตั้งของไทย จะกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด

พรรคการเมืองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ยังมีบทบัญญัติในมาตรา 106 (7) ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสูญเสีย 

สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็น

สมาชิก หรือพรรคที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ  

ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทน

 189  โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน, สถาบันนโยบายศึกษา 

2542, หน้า 142 
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ราษฎรทีส่งักดัพรรคการเมอืงนัน้ โดยมตดิงักลา่วกำหนดใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้ 

พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ทั้งยังกำหนดให้การสิ้นสุดของ

สมาชิกภาพนั้น มีผลนับแต่วันที่ลาออกหรือวันที่พรรคการเมืองมีมติ แล้วแต่กรณี 

   ความซับซ้อนในเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติเป็นข้อยกเว้น  

ไว้ว่า หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกขับจากพรรคการเมือง อุทธรณ์คัดค้านมติของ

พรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ โดย

รัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นของการอุทธรณ์ไว้ด้วยว่า จำกัดเฉพาะประเด็นที่ว่ามติของ

พรรคการเมืองนั้นขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญนี้ หรือมตินั้นขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การที่รัฐธรรมนูญไทยนำบทบัญญัติ

ดงักลา่ว ซึง่นบัไดว้า่เปน็ลกัษณะเฉพาะของระบบพรรคการเมอืงไทย มาบญัญตัไิวแ้สดงวา่ 

รัฐธรรมนูญต้องการให้บทบัญญัติมาตรา 65 วรรคสองของรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดให้มี

การใช้หลักการประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองด้วย ดังจะเห็นได้จากคำวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญในการกรณีการขับสมาชิกพรรคประชากรไทย190 ซึ่งนับได้ว่าเป็น

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ที่ชี้ให้เห็นว่า มาตรา 65 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่มีความ

สำคัญสำหรับพรรคการเมือง 

   ในทางกลับกัน การเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรค 

การเมอืงกลบัเปน็เรือ่งตอ้งหา้มสำหรบัสมาชกิวฒุสิภา ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร 

ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 115 (6) โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า   

เพื่อให้การเมืองในวุฒิสภาเป็นการเมืองที่ปลอดจากพรรคการเมือง หรือผลประโยชน์  

ที่มีลักษณะเป็นฝักเป็นฝ่าย โดยหวังว่าจะได้สมาชิกที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ  

เป็นสำคัญ  

   แนวความคิดที่จะให้วุฒิสภาปลอดจากพรรคการเมือง เคยปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่จากผลในทางปฏิบัติตาม

ความเป็นจริงปรากฏว่ากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  

ในพื้นที่จังหวัดนั้น ย่อมเป็นการยากที่จะฝ่าด่านอิทธิพลของพรรคการเมืองไปได้ จึงมิใช่

เรื่องน่าแปลกใจหากจะมีเสียงตามหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงนั้นวิจารณ์ว่า สมาชิกวุฒิสภา

ส่วนใหญ่ฝักใฝ่พรรครัฐบาล รวมทั้งข่าวการรับสินบนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่ง191  

 190  โปรดดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2542  

 191  โปรดดู The Nation, February 21, 2004, p. 2A. 
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   การที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงหลักการนี้ไว้ แม้ว่าจะมีการบัญญัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 115 (5) ว่า ผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องไม่เป็น  

บุพพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง การกำหนดเช่นนี้ยิ่งเป็นการทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกลายเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับ

สังคมนี้ไปโดยปริยาย 

   จากตัวอย่างที่ เคยเกิดขึ้นจากการบังคับใช้บทบัญญัติทำนองนี้   

ตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน อาจกล่าวได้ว่า การห้ามวุฒิสมาชิกมิให้เกี่ยวข้องกับ

พรรคการเมืองเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการยากที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แล้ว   

การห้ามดังกล่าวยังเป็นการปิดโอกาสที่พรรคการเมืองจะพัฒนาศักยภาพของตน   

โดยอาศัยบุคลากรผู้มีชื่อเสียงหรือมีผลงานเป็นที่รู้จัก เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ย่อม  

หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์แบบเปิดเผยกับพรรคการเมือง หากประสงค์ที่จะลงสมัครเป็น

สมาชิกวุฒิสภา การแก้ปัญหาระยะยาวจึงน่าจะอยู่ที่การพัฒนากลไกภายใน

พรรคการเมืองของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานของนานาอารยประเทศมากกว่า 

   4.7.1.4  โครงสร้างและการบริหารงานภายในพรรค 

   จากที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน มาตรา 65 วรรคสอง เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้าง

ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ และจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของ

ระบบพรรคการเมืองของไทยต่อไปในอนาคต จากการที่มีการกำหนดว่า การจัดองค์กร

ภายใน การดำเนินกิจการและข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการ

พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี

การบัญญัติมาตรา 106 (7) เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย เพื่อให้บทบัญญัตินี้มีสภาพบังคับ

อย่างแท้จริง ดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว 

   การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยภายใน

พรรคการเมือง นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการปลดแอกพรรคการเมืองจากการควบคุม

ของคนบางคนหรือคนบางกลุ่มภายในพรรค อันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหลาย

ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อสิทธิขายเสียงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว192  

 192  โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การปรับปรุงระบบพรรคการเมือง, รายงานวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูป

การเมือง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คปพ.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.),กรุงเทพฯ 2538, หน้า 74 
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   แต่อย่างไรก็ตาม ในการนำเอาหลักความเป็นประชาธิปไตยภายใน

พรรคดังที่กล่าวถึงนี้ มาใช้ในทางปฏิบัตินั้น ยังอาจกล่าวได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมาย

ยังมิได้นำหลักดังกล่าวมาใช้ให้ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของความเป็น

พรรคการเมือง ซึ่งผูกขาดการส่งคนเข้าสมัครรับเลือกตั้ง นั่นก็คือกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งของไทยยังมิได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงยังมิได้กำหนดให้

สมาชิกพรรคเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพิจารณาว่า พรรคจะส่งบุคคลใดเข้า

สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด และในขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลที่

พรรคส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเลือกตั้งของ

เยอรมัน ที่มีการกำหนดให้ขั้นตอนทั้งสองต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของ

สมาชิกพรรค หรือที่ประชุมของตัวแทนสมาชิกของพรรค193 เหตุผลของบทบัญญัติ  

ดังกล่าวนี้ เป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก เพราะผู้ที่สามารถกำหนดได้ว่า ใครจะเป็นผู้สมัคร  

ในนามของพรรค ผู้นั้นก็คือผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงภายในพรรคนั้นนั่นเอง ดังนั้น   

หากต้องการจะให้ขั้นตอนทั้งสองสอดคล้องกับหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค

ซึ่งความหมายของหลักการนี้ก็คือ ผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงภายในพรรค ได้แก่สมาชิกพรรค

นั่นเอง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สมาชิกพรรคเป็นผู้ที่มีบทบาทชี้ขาด  

ในเรื่องเหล่านี้ 

   เมื่อได้วิเคราะห์ประเด็นนี้อย่างถ่องแท้แล้วจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ความ

ขัดแย้งทางการเมืองในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 จนเกิดขบวนการพันธมิตรต่อต้านรัฐบาล

อย่างต่อเนื่องนั้น มีสาเหตุที่แท้จริงมาจากการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถเข้ายึดกุม

การนำภายในพรรครัฐบาลได้ โดยอาศัยทุนทรัพย์ของตน หลังจากนั้น ก็จะอาศัยพรรค

เป็นเครื่องกำบังในการกำหนดทิศทางของนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามที่ตน

ต้องการ พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคในสภาพดังกล่าวจึงเป็นเพียงเครื่องมือ หรือ

ตรายางสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในการอ้างความชอบธรรมสำหรับการดำเนินการ

ต่างๆ ของตนเท่านั้น 

 193  โปรดดูกฎหมายเลือกตั้งเยอรมัน มาตรา 21 อนุมาตรา 2 
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ตัวอย่างข้อบังคับของพรรคการเมือง

ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์

ข้อ 65  องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนประกอบด้วย 

 (1) กรรมการบริหารพรรค 

 (2) สมาชิกที่เคยเป็นหัวหน้าพรรค หรือเคยเป็นเลขาธิการพรรค 

 (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในขณะนั้น ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดสุดท้ายก่อนมีการประชุมใหญ่ 

ซึ่งยังคงเป็นสมาชิกพรรคอยู่เป็นองค์ประชุม 

 (4) สมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคในขณะนั้น 

 (5)  สมาชิกที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่พรรคส่งลงสมัครและดำรง

ตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น 

 (6)  สมาชิกที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พรรคส่งลงสมัครและ  

ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นทุกจังหวัด 

 (7) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พรรคส่งลงสมัครและ

ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นจังหวัดละหนึ่งคน จังหวัดใดมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกินกว่าหนึ่งคนให้ใช้วิธีการตกลงกันเอง ถ้าตกลง

กันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

 (8) สมาชิกที่เป็นนายกเทศมนตรีที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ใน

ขณะนั้นจังหวัดละหนึ่งคน จังหวัดใดมีนายกเทศมนตรีเกินกว่าหนึ่งคนให้ใช้

วิธีการตกลงกันเอง ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

 (9) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ใน

ขณะนั้นจังหวัดละหนึ่งคน จังหวัดใดมีสมาชิกสภาเทศบาลเกินกว่าหนึ่งคน

ให้ใช้วิธีการตกลงกันเอง ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

 (10) สมาชิกที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่พรรคส่งลงสมัครและดำรง

ตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นจังหวัดละหนึ่งคน จังหวัดใดมีนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเกินกว่าหนึ่งคนให้ใช้วิธีการตกลงกันเอง ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธี

จับสลาก 

 (11) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พรรคส่งลงสมัครและ

ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นจังหวัดละหนึ่งคน จังหวัดใดมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าหนึ่งคนให้ใช้วิธีตกลงกันเอง ถ้าตกลงกัน

ไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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 (12)  สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พรรคส่งลงสมัครและดำรง

ตำแหน่งอยู่ในขณะ นั้นสองคน โดยใช้วิธีตกลงกันเอง แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้

ใช้วิธีการจับสลาก 

 (13)  สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาเขตที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ใน

ขณะนั้นสองคนโดยใช้วิธีตกลงกันเอง แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีการ  

จับสลาก 

 (14)  สมาชิกที่เป็นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือ  

ผู้บริหารที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น ฝ่ายละหนึ่งคน

ทุกองค์กร 

 (15)  ประธานสาขาพรรค ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่สามารถมาประชุมได้ให้

คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมายให้กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง

มาประชุมแทนโดยมีหนังสือรับรองการมอบหมาย 

 (16)  ตัวแทนสมาชิกพรรค ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด  

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ดำรงตำแหน่งหลายฐานะในคราวเดียวกัน ให้มีสิทธิ์

ลงคะแนนเสียงได้เพียงเสียงเดียว โดยให้แสดงความจำนงว่าจะลงคะแนน

เสียงในฐานะใด และให้ลงคะแนนเสียงในฐานะนั้นตลอดการประชุมนั้น 

ถ้าหากองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ข้อใดข้อหนึ่งไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบจำนวนตามที่

กำหนดให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่เหลือเป็นองค์ประกอบของที่ประชุม

ใหญ่ 

ข้อ 66  องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 65 (1) และ (15) ต้องมาประชุม  

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละองค์ประชุม 

ส่วนองค์ประชุมอื่น ต้องมีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมเมื่อรวมกันกับทุกองค์ประชุม

จะต้องมีจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 คน 

ข้อ 67  ญัตติของสมาชิกที่ขอให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม เพื่อการพิจารณา

ของที่ประชุมใหญ่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อย

กว่าสี่สิบห้าวัน 
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เกี่ยวกับน้ำหนักของคะแนนเสียงของแต่ละกลุ่มที่ เข้าประชุมใหญ่มีการ
กำหนดไว้ในข้อบังคับพรรค	ข้อ	23	ดังนี้	

ข้อ 23  องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 65 ให้ถือเกณฑ์

คำนวณคะแนนเสียงเป็นสัดส่วน ดังนี้ 

 (1)  คะแนนเสียงเลือกตั้งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรค 

ข้อ 65 (3) ให้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของคะแนนเสียงขององค์ประชุม

ของที่ประชุมใหญ ่

 (2)  คะแนนเสียงเลือกตั้งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรค 

ข้อ 65 (15) ให้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของคะแนนเสียงขององค์ประกอบ

ของที่ประชุมใหญ่ 

 (3)  คะแนนเสียงเลือกตั้งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรค 

ข้อ 65 (1) (2) และ(4) รวมกันให้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของคะแนนเสียง

ขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ 

 (4)  คะแนนเสียงเลือกตั้งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรค 

ข้อ 65 (16) ให้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของคะแนนเสียงขององค์ประชุม

ของที่ประชุมใหญ ่

 (5)  คะแนนเสียงเลือกตั้งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรค 

ข้อ 64 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) และ (14) รวมกันให้ถือเป็น

สัดส่วนร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มา

ออกเสียงลงคะแนน 

เมื่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขององค์ประชุมดังกล่าวตามวรรคก่อนเสร็จสิ้น

แล้ว ให้นำคะแนนเสียงมาคำนวณเป็นสัดส่วนกับคะแนนเสียงทั้งหมดใน (1) (2) (3) (4) 

และ (5) แล้วแต่กรณี แล้วให้ถือเป็นผลคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือคะแนนเสียงในการลง

มติของที่ประชุมใหญ่ 

จากข้อบังคับว่าด้วยสัดส่วนของคะแนนเสียงที่เป็นที่มาของมติของที่ประชุมใหญ่

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าน้ำหนักของสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีถึงร้อยละ 

40 ซึ่งเมื่อรวมกับสมาชิกพรรคที่เป็นประธานสาขาพรรคอีกร้อยละ 40 รวมเป็นร้อยละ 

80 นับเป็นเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมใหญ่ หากพิจารณาอย่างผิวเผินจะเห็นได้ว่า  

มีสัดส่วนของคะแนนเสียงมีความหลากหลายพอสมควร แต่หากพิจารณาอย่าง  

พินิจพิเคราะห์จะพบว่า สมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคที่

เป็นประธานสาขาพรรคต่างก็เป็นผู้นำพรรค และมักจะเป็นกลุ่มเดียวกัน กล่าวคือ 

ประธานสาขาพรรคก็คือ ฐานเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นั่นเอง ทำให้
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เห็นได้ว่า กฎเกณฑ์เช่นนี้เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ชนชั้นนำภายในพรรค ส่วนสมาชิก

พรรคระดับล่างไม่สามารถเข้ามามีบทบาทใดๆ ได้เลย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สภาพดังกล่าว

ย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มติที่ได้

มาจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นมติของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

ข้อ 73  การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือ

เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้ทำได้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคพิจารณาเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 ก)  รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคให้ความเห็นชอบตามข้อ 52 (6) 

 ข)  รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร 

มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด 

แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคที่มีความเก่าแก่และมีวิวัฒนาการสูงสุดใน

บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายของไทยในปัจจุบัน แต่การกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 73 ข้างต้น ยังคงกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

บริหารพรรค แต่แม้ว่าจะมีการกำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ก็ยังห่างจาก

สมาชิกพรรคซึ่งเป็นฐานของความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากล

อยู่นั่นเอง เนื่องจากสมาชิกธรรมดาไม่อาจมีบทบาทใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ของพรรค  

ได้เลย ดังที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น 

ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย

ข้อ 37  ที่ประชุมใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดของพรรค  

         (1) การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดให้มี

ปีละหนึ่ง ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี  

         (2) การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากกรณี

ตาม (1) ซึ่ง อาจกระทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือโดยหนังสือ

ร้องขอให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญจากสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนด โดยหนังสือ 

ร้องขอต้องระบุสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาด้วย ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุม

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ  
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ข้อ 38  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน

หนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรือให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ทราบก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

ข้อ 39  ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม 

พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม  

ข้อ 40  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่ มีดังนี้  

 (1)  กรรมการบริหาร  

         (2)  คณะผู้บริหาร  

         (3)  ตัวแทนสมาชิกตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพรรค

กำหนด  

         (4)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ถ้ามี)  

         (5)  รัฐมนตรี (ถ้ามี)  

         (6)  ประธานสาขาพรรคหรือผู้แทนของสาขาพรรค  

ข้อ 41  การประชุมใหญ่ ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็น

องค์ประชุม  

  มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียง  

หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมใหญ่ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ดำรงตำแหน่ง

หลายฐานะในคราวเดียวกัน ให้มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนได้เพียงเสียงเดียว  

  การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่การลงมติเลือก

บุคคลตามข้อ 43 (3) และ (4) ให้ลงคะแนนลับ หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการ

บรหิารหรอืผูเ้ขา้ประชมุไมน่อ้ยกวา่หนึง่รอ้ยคนรอ้งขอใหล้งคะแนนลบั กใ็หล้งคะแนนลบั  

ข้อ 42  ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ และเลขาธิการพรรคเป็น

เลขานุการที่ ประชุมใหญ่ ในกรณีหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะ ผู้บริหาร หรือเลขานุการคณะผู้บริหารเป็นประธาน  

ที่ประชุมใหญ่ หรือเลขานุการที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี ในกรณีประธานคณะผู้บริหาร

หรือเลขานุการคณะผู้บริหารไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง ประธานคณะ  

ผู้บริหาร หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้บริหารเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ หรือเลขานุการ

ที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี  
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  ในการประชุมใหญ่ เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้วหนึ่ง

ชั่วโมง จำนวนผู้มีสิทธิเข้าประชุมที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธาน  

ที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไปและจัดให้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งภายในเวลา  

ไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และการประชุมที่ เลื่อนมานี้มีผู้มีสิทธิ  

เข้าประชุมมาประชุมเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุมและให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตาม

ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น  

การที่ข้อบังคับพรรคกำหนดองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ไว้เพียง 200 คน ทั้งยัง

บัญญัติต่อไปอีกว่า “เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง 

จำนวน ผู้มีสิทธิเข้าประชุมที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานที่ประชุมสั่ง

เลื่อนการประชุมออกไปและจัดให้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งภายในเวลาไม่เกินสามสิบ

วันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และการประชุมที่เลื่อนมานี้มีผู้มีสิทธิเข้าประชุมมา

ประชุมเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุม” เป็นการชี้ให้เห็นว่า ข้อบังคับของพรรคดังกล่าว

มิได้ให้ความสำคัญกับองค์กรสูงสุดของพรรคตามที่ได้ประกาศไว้ในข้อ 37 แต่อย่างใด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 42 วรรคสอง ข้างต้นที่ว่า   

ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมในการเรียกประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อมีการประชุมอีก  

ครั้งหนึ่ง “ผู้มีสิทธิเข้าประชุมมาประชุมเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุม” ยิ่งทำให้ฝ่าย

บริหารพรรคไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียกสมาชิกพรรคเข้าประชุมใหญ่ เนื่องจาก

การที่มีสมาชิกเข้าประชุมน้อยฝ่ายบริหารพรรคย่อมได้ประโยชน์ กล่าวคือ ในสภาพ

การณ์ดังกล่าวฝ่ายบริหารย่อมสามารถกำหนดทิศทางของการประชุมได้ง่ายยิ่งขึ้น   

จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อบังคับพรรคทำนองนี้ไม่น่าจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 29 วรรคแรก ซึ่งกำหนดจำนวน

สมาชิก 200 คน เป็นจำนวนสมาชิกขั้นต่ำที่จะเป็นองค์ประชุมได้ รวมทั้งไม่สอดคล้อง

กับหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสองแต่อย่างใด 

ข้อ 43  กิจการต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่  

         (1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค  

         (2)  การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพรรค  

         (3)  การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการ

พรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และ

กรรมการบริหารพรรค  
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 (4)  การเลอืกตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรค คณะกรรมการ 

นโยบายพรรค และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค  

 (5)  รายงานการดำเนินกิจการของพรรคที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา  

 (6)  แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเกี่ยวกับการหารายได้ การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรในทาง  

การเมือง  

 (7)  รับรองงบการเงินประจำปีของพรรคและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

 (8)  กิจการอื่นใด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ  

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

 (9)  กิจการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหาร มีมติกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือที่

เสนอโดยประธานสาขาพรรค ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไม่น้อย

กว่าห้าร้อยคน  

 (10)  กิจการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของพรรค  

  การเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ

พรรค ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ

ประชุม เว้นแต่เป็นการเสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหาร  

ส่วนที่3คณะกรรมการบริหาร

ข้อ 44  ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกิน

ยี่สิบเก้าคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค   

รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และ

กรรมการบริหารอื่นๆ โดยดำเนินการเลือกตั้งตามวิธีการ ดังต่อไปนี้  

 (1) ให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคก่อน โดยให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เสนอชื่อ

ต่อที่ประชุม ซึ่งต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้เข้าร่วมประชุม  

 (2)  เมื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคได้แล้ว ให้เลือกตั้งรองหัวหน้าพรรค เลขาธิการ

พรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นๆ ตามลำดับ  

 (3)  การเลือกตั้งตาม (2) ให้หัวหน้าพรรคหรือผู้ที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย  

เสนอชื่อต่อที่ประชุมเพื่อลงมติ ในการเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในการ

เสนอชื่อบุคคลอื่นต่อที่ประชุม  
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 (4)  ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารอื่นๆ 

ให้มีจำนวน ตามที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน

จำนวนตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหาร รองหัวหน้าพรรคที่หัวหน้าพรรคกำหนดเป็นรองประธาน 

คณะกรรมการบริหาร และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

บริหาร เลขาธิการพรรคอาจแต่งตั้งให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเป็น

รองเลขานุการคณะกรรมการบริหารก็ได้  

ข้อ 45  คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันได้รับ

เลือกตั้ง โดยที่ประชุมใหญ่  

 ในกรณีที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไม่ครบจำนวนตามข้อ 

44 วรรคหนึ่ง แล้วต่อมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม ให้กรรมการบริหารที่ได้รับ

เลือกตั้งเพิ่มอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม  

ข้อ 46  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (1) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค  

 (2) พิจารณา ออก แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้

เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ แล้วแต่กรณี  

 (3)  กำกับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนำ ให้องค์กรต่างๆ ของพรรคปฏิบัติการตาม

ข้อบังคับ  

 (4)  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค และกรณียกเว้นค่าธรรมเนียม 

และค่าบำรุงพรรค  

 (5) พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค  

 (6)  ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในข้ออื่นแห่งข้อบังคับนี้และ

กฎหมาย  

  คณะกรรมการบริหารอาจมีมติมอบหมายให้หัวหน้าพรรคหรือกรรมการ

บริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือคณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้

เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ  

ข้อ 47  คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ  

 (1) ครบวาระ  

 (2) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง  

 (3) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุม 

ให้พ้นจากตำแหน่ง  
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         (4) ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร

ทั้งหมดที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  

  เมื่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้มีการประชุมใหญ่

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ

บริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง

ตาม (1) (2) หรือ (4) ให้คณะกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  

  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเพราะหัวหน้าพรรค

พ้นจากตำแหน่งตาม (2) ให้รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร

ในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือก

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่และได้รับการตอบรับการจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะ

กรรมการบริหารจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร

ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตาม (3) ให้ที่ประชุมใหญ่มีมติว่าจะให้คณะผู้บริหารปฏิบัติ

หน้าที่แทน หรือจะมีมติให้สมาชิกจำนวนเก้าคนตามที่ที่ประชุมใหญ่มีมติปฏิบัติหน้าที่

แทนคณะกรรมการบริหารจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร  

ชุดใหม่  

ข้อ 48  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 47 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง

เป็นการเฉพาะตัว เมื่อ  

 (1) ตาย  

 (2) ลาออก  

 (3) พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค   

รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือ  

โฆษกพรรค  

 (4) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุม 

ให้พ้นจากตำแหน่ง  

 (5) พ้นจากการเป็นสมาชิก  

 (6) ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย  

 (7) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก และถูกคุมขังตามหมายของศาล  

ในคดีดังกล่าว  

ข้อ 49  เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารอื่นว่างลง นอกจาก หัวหน้าพรรค รองหัวหน้า

พรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
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หรือโฆษกพรรค คณะกรรมการบริหารอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง

กรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งใหม่  

อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่  

  ถ้าตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค   

เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือโฆษกพรรคว่างลง คณะกรรมการบริหาร

พรรคอาจให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นใหม่ และให้  

ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง

ผู้ดำรงตำแหน่งแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใด

คนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นไปก่อนเป็นการชั่วคราว  

ข้อ 50  ในกรณีหัวหน้าพรรคไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้า

พรรคที่ เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่รักษาการแทน ถ้าไม่มี  

รองหัวหน้าพรรคตำแหน่งดังกล่าว หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และหัวหน้าพรรค

มิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนใดปฏิบัติหน้าที่แทน ให้คณะกรรมการ

บริหารพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่รักษาการแทน ในกรณี  

ผู้ดำเนินงานพรรคตำแหน่งใดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

ระดับรอง ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่รักษา

การแทน  

ข้อ 51  การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

   จากข้อบังคับเหล่านี้จะเห็นได้ว่าอำนาจของพรรครวมศูนย์อยู่ที่  

คณะกรรมการบริหารพรรค โดยที่การปฏิรูปการเมืองที่จะพึงมีขึ้นต่อไป จำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติเหล่านี้มากขึ้น 

เพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมขึ้นมาอีก194 

   4.7.1.5  ระบบการเงินภายในพรรค 

   ในส่วนของระบบการเงินภายในพรรค ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการความ

โปร่งใสเป็นอย่างมากนั้น ได้มีความพยายามที่จะกำหนดให้พรรคการเมืองต้องทำบัญชี

รายรับรายจ่ายเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้  

หลายฉบับแล้ว แต่ในทางปฏิบัตินั้นปรากฏว่าประสบปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจาก  

ยังขาดกลไกในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

 194  โปรดดูส่วนที่ 3 ข้อ 3 
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   ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกอบกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มี

อำนาจหน้าที่ดูแลในจุดเรื่องนี้ และเมื่อพิจารณาอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งแล้ว ก็เพียงแต่จะหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันจะศึกษา  

ข้อบกพร่องในอดีตเกี่ยวกับเรื่องนี้ และจัดสรรกำลังคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมใน

ปริมาณที่เพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบเรื่องที่มีความสำคัญเช่นนี้ นอกจากนี้แล้ว   

ก็ยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นภารกิจของประชาชนอยู่นั่นเองที่จะต้องติดตามการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ภารกิจในส่วนนี้ สามารถผลักดันให้เกิดความโปร่งใส

ขึ้นในระบบการเมืองของไทยอย่างแท้จริง 

	 	4.7.2	 กฎเกณฑ์เพิ่มเติมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	

   4.7.2.1  คำนิยามของพรรคการเมือง 

   เป็นที่น่าสังเกตว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีการกำหนดคำนิยามที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของ

พรรคการเมอืงเปน็ครัง้แรก โดยกำหนดไวใ้นมาตรา 4 วา่ “พรรคการเมอืง หมายความวา่

คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ

ประชาชน ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเปน็ประมขุ โดยมุง่ทีจ่ะสง่สมาชกิเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

และมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง”  

   คำจำกัดความหรือนิยามของคำว่า พรรคการเมืองนี้ แม้ว่าจะมีปัญหา

อยู่บ้าง เป็นต้นว่า การใช้คำว่า “พรรคการเมือง หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมกัน

จัดตั้งเป็นพรรคการเมือง...” ซึ่งเป็นการนำเอาคำที่ต้องการจะหาความหมายมาบัญญัติ

ไว้ในความหมายของคำนั้นด้วย ไม่น่าจะช่วยให้เกิดความกระจ่างที่มากขึ้นได้ และการที่

บัญญัติว่า “พรรคการเมืองหมายถึงคณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้ง...” อาจนำไปสู่ความ

เข้าใจผิดว่า พรรคการเมืองคือคนกลุ่มนี้ กล่าวคือ กลุ่มที่รวมกันจัดตั้งเท่านั้น ซึ่งไม่น่า

จะเป็นเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ กฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมันจึงใช้คำว่า “พรรค 

การเมืองคือ การรวมกลุ่มของพลเมือง...” ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องกว่า และ

สะท้อนให้เห็นภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว   

จะเห็นได้ว่ามีความหมายค่อนข้างครอบคลุม จนมีความใกล้เคียงกับความหมายของคำ
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ว่าพรรคการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองของเยอรมัน195  

   การกำหนดความนิยามไว้เช่นนี้ อย่างน้อยจะมีส่วนช่วยให้ผู้นำกฎหมาย

ไปปฏิบัติเข้าใจถึงความหมายของความเป็นพรรคการเมืองได้ในระดับหนึ่ง เป็นต้นว่า 

พรรคการเมืองย่อมจะต้องมีความเป็นสถาบันและมีความต่อเนื่องถาวร 

   4.7.2.2  การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ  

   เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้ ไม่อาจ

ปฏิ เสธบทบาทของพรรคการเมืองได้อีกต่อไป ในขณะเดียวกันภารกิจของ

พรรคการเมืองก็เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง หากจะปล่อยให้พรรคการเมืองต้องพึ่งพา

เอกชนบางรายทางด้านการเงิน อาจจะเป็นผลร้ายต่อส่วนรวมหากพรรคการเมืองนั้นๆ 

ต้องดำเนินนโยบายทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นายทุนนั้นเป็นการ

ตอบแทนบุญคุณ ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงต้องยื่นมือเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองเสียเอง โดย

เริ่มใช้แนวความคิดดังกล่าวตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา 

   ก)  ความเป็นมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดไว้

ในบทเฉพาะกาล มาตรา 328 (5) ว่ า กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง ต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์  

อย่างอื่นแก่พรรคการเมือง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2541 กำหนดไว้ในมาตรา 56 ให้มีกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 58 

บัญญัติว่า การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรให้เป็น

อำนาจของคณะกรรมการตามมาตรา 57 แต่ในการจัดสรรนั้น คณะกรรมการฯ จะต้อง

คำนึงถึง  

 (1)  จำนวนสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของพรรคการเมือง 

 (2) จำนวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่

พรรคการเมืองได้รับในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด  

 (3) จำนวนสมาชิกของพรรคการเมือง และ 

 (4)  จำนวนสาขาพรรคการเมือง ตามลำดับ 

 195  โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน, สถาบันนโยบาย

ศึกษา กรุงเทพฯ 2542, หน้า 66 
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    เพื่อเป็นการอนุวัติตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ได้มีประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543196 ข้อ 

18 กำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง โดย 

 (1)  จัดสรรตามจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค 

การเมืองเท่าที่มีอยู่ ร้อยละ 35 

 (2)  จัดสรรตามจำนวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่ อของ

พรรคการเมือง ที่พรรคการเมืองได้รับในการเลือกตั้งทั่วไป

ครั้งล่าสุด ร้อยละ 30 

 (3)  จัดสรรตามจำนวนสมาชิกของพรรคการเมือง ร้อยละ 20 โดย

ให้ถือตามจำนวนสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งพรรคการเมือง

ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว ที่แจ้งต่อนายทะเบียน

พรรคการเมือง ในวันที่ยื่นโครงการและแผนงานเสนอขอรับ

การจัดสรรเงินสนับสนุน 

 (4)  จัดสรรตามจำนวนสาขาพรรคการเมือง ร้อยละ 15 โดยให้ถือ

ตามจำนวนสาขาพรรคการเมืองที่นายทะเบียนตอบรับการจัด

ตั้งแล้ว ในวันที่ยื่นโครงการและแผนงานเสนอขอรับการ

จัดสรรเงินสนับสนุน กรณีที่พรรคการเมืองใดมีสาขา

พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งมากกว่าหนึ่ง

สาขา ให้นำจำนวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรค 

การเมืองในเขตเลือกตั้งนั้นมาคำนวณเพียงสาขาเดียว 

   จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การใช้เกณฑ์ตามข้อ (1) (3) และ 

(4) ก่อให้เกิดปัญหาและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ตามมาทั้งในแง่ของข้อกฎหมายและ  

ข้อเท็จจริง กล่าวคือ 

   การใช้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเกณฑ์ ในการจัดสรร  

เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ทำให้พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ได้เปรียบพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงสองชั้นกล่าวคือ นอกจากจะ

ได้เปรียบในระบบการเลือกตั้งทั้งจากเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อ เพราะคะแนน

เสียงของพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งจะต้องสูญเปล่าไปอยู่แล้ว และ

คะแนนจากบัญชีรายชื่อของพรรคที่ได้รวมกันทั้งประเทศไม่ถึง ร้อยละ 5 ก็จะถูกตัดทิ้ง

ไปทำให้พรรคที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้ประโยชน์ไปชั้นหนึ่งแล้วเช่นเดียวกัน การใช้

 196  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 84 ก ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 
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จำนวนสมาชิกพรรคการเมืองเป็นฐานในการคำนวณเงินสนับสนุนพรรคการเมือง   

จึงเท่ากับเป็นการให้ประโยชน์สองต่อแก่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง แต่เกณฑ์

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลับให้น้ำหนักแก่ส่วนนี้มากที่สุด 

   การใช้จำนวนสมาชิกพรรคการเมือง เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน

สนับสนุนพรรคการเมือง ก็ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมา กล่าวคือ ทำให้

พรรคการเมืองดำเนินการทุกวิถีทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่

ประชาชนกลายเป็นสมาชิกพรรคโดยไม่รู้ตัว และเป็นสมาชิกกันคนละหลาย

พรรคการเมือง โดยไม่ได้มีจิตสำนึกในทางการเมืองร่วมกับพรรคที่ตนเป็นสมาชิก  

แต่อย่างใด ซึ่งเป็นการสวนทางกับพัฒนาการของพรรคการในแนวทางที่ควรจะเป็น   

ที่ประชาชนเห็นพ้องกับแนวทางของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แล้วจึงเข้า

ร่วมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น และหากไม่สามารถดำเนินการสนับสนุน

พรรคการเมืองได้ด้วยตนเอง ก็อาจบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง หรืออย่างน้อย  

ก็จ่ายเงินบำรุงพรรคในฐานะสมาชิกพรรค 

   การได้ชื่อของประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคแต่เพียงในนาม โดย

ไม่มีจิตสำนึกร่วมกัน จึงไม่เป็นผลดีต่อพัฒนาการของระบบพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

   นอกจากนี้แล้ว การใช้จำนวนสาขาพรรคเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  

เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ก็ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมาในทำนองเดียวกัน 

กล่าวคือ เกณฑ์ดังกล่าวทำให้เกิดการจัดตั้งสาขาพรรค โดยที่มิได้มีสมาชิกพรรคเป็น

ฐานที่แท้จริง หรือมีการใช้สาขาพรรคเป็นฐานสำหรับการเผยแพร่ความคิดทางการเมือง 

หากแต่เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนเงินสนับสนุนที่จะได้รับจากรัฐแต่ประการเดียวโดยแท้ 

   เป็นที่น่าสังเกตว่า การสนับสนุนดังกล่าวกลายเป็นการเปิดช่องทาง

สำหรับคนบางกลุ่มที่รู้ถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้ ให้สามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

หรืออาจจะเรียกได้ว่า การดำเนินกิจการพรรคการเมืองกลายเป็นอาชีพใหม่ ที่นำรายได้

จำนวนมหาศาลมาสู่บุคคลเหล่านี้ แทนที่จะเป็นการนำเงินภาษีของประชาชนมาช่วย

พัฒนาระบบพรรคการเมือง    

   ข)  การสนับสนุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 

   จากปัญหาและข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการ

จัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ ที่ใช้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับก่อน ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ  

กฎเกณฑ์ในการสนับสนุนพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2550 ในสาระสำคัญ คือ 
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   ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 65 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้น มิได้มีการกล่าวถึง  

การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง แต่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับ  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 236 (3) กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ในการกำหนดมาตรการและการควบคุมการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ 

   รายละเอียดของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสนับสนุนพรรคการเมือง  

โดยรัฐนี้ มีปรากฏในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2550197 โดยกำหนดไว้ในมาตรา 73 ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการ

สนับสนุนพรรคการเมืองและการดำเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 

โดยในการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองและการควบคุมดูแลกองทุนจะมี  

คณะกรรมการตามมาตรา 74 วรรคสองทำหน้าที่แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ส่วน  

รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรร กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 75 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  พรรคที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ ต้องได้รับ

คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในแบบสัดส่วน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับใน

การเลือกตั้งแบบสัดส่วนรวมกัน หรือ ได้รับคะแนนเสียงในแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสียงที่  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รวมกันทั้งประเทศ 

 2)  สำหรับวิธีการจัดสรรเงิน คณะกรรมการฯ จะนำเงินทั้งหมดที่จะ

ใช้ในการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ มาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดังนี้ 

 ก)  ร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร จะถูกนำมา

จัดสรรแก่พรรคการเมืองตาม ข้อ 1) โดยการจัดสรรตาม

จำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบ

สัดส่วน 

 ข)  ร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร จะถูกนำมา

จัดสรรแก่พรรคการเมืองตาม ข้อ 1) โดยการจัดสรรตาม

จำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง 
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 ค)  ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร จะถูกนำมา

จัดสรรแก่พรรคการเมืองตาม ข้อ 1) โดยการจัดสรรตาม

จำนวนสาขาพรรค ซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งกำหนด 

 ง)  ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร จะถูกนำมา

จัดสรรแก่พรรคการเมืองตาม ข้อ 1) โดยการจัดสรรตาม

จำนวนสมาชิกของพรรคนั้นๆ ซึ่งชำระค่าบำรุงรายป ี

 3)  การจัดสรรตามข้อ 2) ข้างต้น จะจัดสรรให้พรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรในปี

นั้นมิได้ 

 4)  มาตรา 76 กำหนดให้มีการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐเพิ่มเติม

ให้แก่พรรคการเมือง โดยการจัดสรรเงินสมทบเงินบริจาค   

ที่พรรคการเมืองได้รับตาม มาตรา 58 คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 5 

ของจำนวนเงินบริจาคทั้งหมดที่พรรคการเมืองได้รับจากการแสดง

เจตนาตามมาตรา ดังกล่าว รวมกัน 

   ในการพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐนั้น ก่อนอื่น

เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจตรงกันเสียก่อนว่า คำว่าการสนับสนุนทางการเงินย่อม

หมายความว่า รัฐเพียงแต่ให้การ ‘สนับสนุน’ ทางการเงิน มิใช่เข้าไปเป็นนายทุนของ

พรรค ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองที่รับการสนับสนุนจะต้องมีเงินทุนในการ

ดำเนินกิจการของตนเองอยู่แล้ว การสนับสนุนจึงไม่ควรเกินกึ่งหนึ่งของรายรับทั้งหมด

ของแต่ละพรรคการเมือง นอกจากนี้แล้ว การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐนี้   

เป็นเรื่องที่ประชาชนควรทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในส่วนนี้ และมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินส่วนนี้ของพรรคการเมืองต่างๆ อีกโสตหนึ่งด้วย 

   4.7.2.3 การสนับสนุนทางการเงินโดยการบริจาคเงินภาษี 

   การบริจาคโดยให้ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาประจำปี เป็นแนวความคิดที่เคยมีการนำเสนอในช่วงรัฐบาลชุดแรก

ของอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย แต่ปรากฏว่าเป็นแนวความคิดที่ไม่ได้รับการ

ขานรับที่ดี เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีทัศนะคติในเชิงลบต่อพรรคการเมือง 

   ปรากฏว่า สิ่งที่เคยถูกขว้างออกจากประตู หวนกลับเข้ามาทางหน้าต่าง 

โดยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
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2550 มาตรา 58 ซึ่งเป็นการนำเอาแนวความคิดเดิมที่เคยมีการถกเถียงกัน มาบัญญัติ

เป็นกฎหมายโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด 

   แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้ว หากต้องการให้พรรคการเมือง

พัฒนาไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งพา ‘ตู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่’ หรืออยู่ภายใต้อาณัติของนายทุน 

จำเป็นอย่างยิ่งที่พรรคการเมืองจะต้องได้รับการโอบอุ้มโดยประชาชน มาตรการตาม

มาตรา 58 นี้ นับได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่ง ที่จะช่วยให้พรรคการเมืองมีความเป็นตัวของ

ตัวเองและยืนบนขาของตนเองได้ แต่มาตรการนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับการตรวจสอบ

การใช้จ่ายของพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในส่วนนี้ 

   เป็นที่น่าสังเกตว่า จำนวนเงิน 100 บาท ที่ผู้เสียภาษีจะพึงบริจาคได้

ตามมาตรา 58 นี้ ตรงกันกับจำนวนที่มีการนำเสนอเมื่อสิบกว่าปีก่อน ทั้งๆ ที่ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปมากในแง่ของค่าของเงิน จึงเป็น

ประเด็นที่อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มจำนวนเงินดังกล่าวในโอกาสต่อไป หากมาตรการนี้

สามารถส่งผลเป็นพัฒนาการที่ดีสำหรับพรรคการเมืองอย่างแท้จริง 

   4.7.2.4  การควบรวมและการยุบพรรคการเมือง 

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการ

กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการควบรวมพรรคการเมืองโดยกำหนดไว้ในมาตรา 104 

วรรคสองว่า ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มี

สมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้น 

จากการที่พรรครัฐบาลใช้วิธีการควบรวมพรรคอื่นๆ เข้ามา เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ฝ่ายค้านมี

คะแนนเสียงเพียงพอที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ทำให้เกิดเผด็จการในระบอบ

รัฐสภาขึ้น 

   ในส่วนของการยุบพรรคการเมืองอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน ได้มีการยกระดับของพรรคการเมืองให้

แตกต่างจากการรวมกลุ่มประเภทอื่นๆ โดยการกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่เป็น

ผู้มีอำนาจในการสั่งยุบพรรคการเมือง โดยให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุผลหลายประการ  

ในการยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา 94 (5) นั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่น่าจะเป็นเหตุผล  

ที่เพียงพอดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 
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สรุป

จากข้อมูลที่ได้นำเสนอมานี้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้พลาดโอกาสอันสำคัญ  

อีกครั้งหนึ่งในการที่จะปฏิรูประบบพรรคการเมือง ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายพรรคการเมือง เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งและได้พรรคการเมืองฝ่ายเสียง

ข้างมากเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ก็คงจะเป็นการยากที่จะพรรคการเมืองเหล่านี้จะ

ดำเนินการปฏิรูปตัวเอง เพราะการปฏิรูปดังกล่าวย่อมทำให้บทบาทของผู้นำพรรค  

ลดน้อยลง  

ในส่วนของบทบัญญัติอื่นๆ จะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติในหลายเรื่องจัดเป็นเรื่องใหม่

ที่ยังไม่เคยมีการใช้ในประเทศไทยมาก่อน จึงย่อมเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้เป็นที่แพร่หลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชาชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดลงเอยของการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เพียงพอที่จะเป็นหูเป็นตาแทนองคก์ร

ควบคุมคือ นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งย่อมมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก ใน

การสอดส่องพฤติกรรมของพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการใช้จ่ายเงิน

ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 
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1บทสรุปจากการศึกษาวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารโดยเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการและหลักเกณฑ์ทาง

กฎหมายของต่างประเทศนำมาสู่ข้อสรุปได้ว่า ในบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งของไทยนั้น 

ล้วนมาจากแวดวงที่ค่อนข้างจำกัดทำให้ประชาชนขาดตัวเลือก ในขณะที่ระบบการ

เลือกตั้งของไทยก็ยังไม่สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้ ในประเด็นนี้มี

นักวิชาการสองท่าน198 ทดลองนำวิธีคิดของระบบการเลือกตั้งเยอรมันมาทดลองใช้กับ

ข้อมูลการเลือกตั้งของไทย ผลปรากฏว่าน่าพอใจ ในแง่ที่ทำให้จำนวนที่นั่งในสภาที่

แต่ละพรรคควรจะได้รับมีความสอดคล้องกับจำนวนคะแนนที่พรรคได้รับมาจาก

ประชาชนมากกว่าระบบของไทย  

ฉะนั้น หลักการที่ควรมีการแก้ไขก็คือควรเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง จากเดิมที่

ระบบเสียงข้างมากและระบบบัญชีรายชื่อแยกจากกันอย่างเด็ดขาด มาเป็นระบบการ

เลือกตั้งที่ระบบเสียงข้างมากและระบบบัญชีรายชื่อมีความเชื่อมโยงกัน โดยที่มีระบบ

บัญชีรายชื่อเป็นตัวกำหนด หรือเป็นกรอบว่าพรรคการเมืองจะได้ที่นั่งในสภาเป็น

จำนวนเท่าใด 

ในส่วนของระบบพรรคการเมือง ก็ยังคงมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลัก

การตามรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ทั้งในแง่ของสมาชิก

พรรค และการประชุมใหญ่ของพรรค ผู้วิจัยจึงจัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ ดังจะ  

นำเสนอต่อไปนี้ 
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2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2.1ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งของไทยเท่าที่ผ่านมา มีการกีดกัน

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด โดยการห้ามมิให้คนกลุ่มนี้  

ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาการใช้อิทธิพลของคนกลุ่มนี้ต่อระบบ

ราชการ ซึ่งเป็นการนำเอาปัญหาสองเรื่องมาปะปนกัน กล่าวคือปัญหาความไม่เป็นตัว

ของตัวเองของระบบราชการกับปัญหาการแทรกแซงระบบราชการจากฝ่ายการเมือง 

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแทรกแซงระบบราชการจากฝ่ายการเมืองจึงควรแก้ที่ตัวระบบ

ราชการนั้นเอง ที่จะต้องส่งเสริมให้มีความเป็นอิสระในสายวิชาชีพของตน199 ซึ่งหากทำ

ได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นการแทรกแซงระบบราชการ  

อีกต่อไป 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 102 (11) 

ห้ามผู้สมัครเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งทำให้แวดวงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยแคบลง200 ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนขาดตัวเลือกซึ่งอาจกล่าว

ได้ว่าเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการ

รับรองสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนี้ ว่าเป็นสิทธิประการหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ201 จึงเป็นการ

สมควรที่จะต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ควบคู่กันไปกับการปฏิรูประบบราชการต่อไป      

2.2ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 โดยที่ประชุมใหญ่พรรค

เนื่องจากปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองของไทย ซึ่งเห็น

ได้จากบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจในการกำหนดตัวบุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก



 199  โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายกับบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐ : ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ 

นิติบัญญัต ิและการบังคับใช้กฎหมาย, ใน : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กฎหมาย : เสริมหรือ

ถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14- 15 ก.พ. 2533, หน้า 

1- 30 – 1-31 
 200  โปรดดูภาคผนวก 4 หน้า 204 
 201  โปรดดู หน้า 39 ข้างต้น 
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สภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะอยู่ที่ผู้นำพรรคเพียงไม่กี่คน   

จนกลายเป็นสำคัญที่จะนำไปสู่การผูกขาดทางการเมือง หรือเผด็จการทางรัฐสภา   

ดังประสบการณ์จากรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลว

ของระบอบประชาธิปไตยทั้ งระบบ ประเด็น เกี่ ยวกับประชาธิปไตยภายใน

พรรคการเมือง เป็นประเด็นสำคัญที่ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมเข้าไว้ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 การกำหนดขั้นตอนที่ เป็นกระบวนการภายในของ

พรรคการเมืองสำหรับการได้มาซึ่งผู้สมัครของพรรคการเมือง เพื่อเป็นการนำเอา

กระบวนการประชาธิปไตยมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดตัวผู้สมัคร ส.ส. ในนามของ

พรรคการเมือง ซึ่งหากไม่มีการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวลงไว้เป็นตัวบทกฎหมาย   

ย่อมเป็นการยากที่พรรคการเมืองจะกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้เอง เนื่องจากผู้นำของ

แต่ละพรรคย่อมไม่รังเกียจที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของตน 

ฉะนั้น หากมีการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 

2550 จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในระยะ

ยาวต่อไป ดังตัวอย่างจากต่างประเทศที่ได้นำเสนอไว้แล้ว202 

2.3ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา   

แม้จะมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบการเลือกตั้งของเยอรมัน ในแง่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละ

คนมีสองคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่หนึ่งเลือกผู้แทนเขต คะแนนเสียงที่สองเลือกบัญชี

รายชื่อ แต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก 

ในแง่ที่ระบบของไทย ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของระบบสัดส่วนเท่าที่ควร จึงไม่สามารถ  

แก้ปัญหาดังเดิมซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากได้ ในขณะที่

ระบบการเลือกตั้งของเยอรมันสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน

ได้อย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษาข้อดีของระบบการเลือกตั้งตาม

เสียงข้างมากไว้ได้อีกด้วย203 

 202  โปรดดูหน้า 138 - 142 

 203  โปรดดู ส่วนที่หนึ่ง หัวข้อ 2.4 ข้างต้น 
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ในประเด็นนี้เคยมีนักวิชาการสองท่าน ได้ลองนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ของไทยมาคำนวณตามระบบการเลือกตั้งของเยอรมัน ปรากฏว่าทั้งสองท่านได้ข้อสรุปที่

ใกล้เคียงกันจนสามารถกล่าวได้ว่า หากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้ระบบ

การเลือกตั้งที่มีวิธีคิดแบบเดียวกับระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี ปัญหา

ทางการเมืองของไทยอาจจะไม่รุนแรงดังที่เป็นปรากฏการณ์ในระยะหลังๆ นี้ 

สำหรับกรณีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 อาจจะไม่สะท้อนความต้องการ  

ที่แท้จริงของประชาชนได้ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางกระแสของนโยบาย

ประชานิยม และมีการรวมพรรคกันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นระหว่างพรรคไทยรักไทยและ

พรรคกิจสังคมเดิม ซึ่งกรณีเช่นนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 104 วรรคสองไม่เปิดช่องให้ทำได้อีกต่อไป  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่า 

ระบบการเลือกตั้งของเยอรมันสามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ 

ซึ่ งจะส่งผลให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นนี้มีความชอบธรรมตามระบอบ

ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามไปด้วย 

ในที่นี้ จึงขอเสนอให้นำวิธีคิดของระบบการเลือกตั้งแบบที่ใช้อยู่ประเทศเยอรมนี

มาใช้ในประเทศไทย กล่าวคือ หลักการที่ว่าคะแนนเสียงตามบัญชีรายชื่อควรเป็น  

ตัวกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 

     

3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

3.1ควรยกเลิกการห้ามสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวข้องกับ
 พรรคการเมือง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 115 (6) ห้าม

มิให้สมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า 

เพื่อให้การเมืองในวุฒิสภาเป็นการเมืองที่ปลอดจากพรรคการเมือง หรือผลประโยชน์  

ที่มีลักษณะเป็นฝักเป็นฝ่าย โดยหวังว่าจะได้สมาชิกที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ  

เป็นสำคัญ  
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จากผลในทางปฏิบัติตามความเป็นจริงกลับปรากฏเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป  

แล้วว่า ข้อห้ามดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับ204 เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่

จังหวัดนั้น ย่อมเป็นการยากที่จะฝ่าด่านอิทธิพลของพรรคการเมืองไปได้ ในที่นี้ จึงขอ

เสนอแนะให้ยกเลิกข้อห้ามดังกล่าว แต่ทั้งนี้ การยกเลิกควรดำเนินการควบคู่กันไปกับ

การปรับปรุงระบบพรรคการเมืองตามข้อเสนอในงานวิจัยนี้ 205 

3.2การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาควรมีฐานมาจาก
 หน่วยการปกครองที่เล็กที่สุด

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา206 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มีประเด็นที่เป็นข้อตำหนิหลายประการดังที่ได้นำเสนอไปแล้ว  

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ จะเห็นได้ว่า สมาชิกวุฒิสภาของ

แต่ละประเทศนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวแทนของท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองตนเองใน

ระดับย่อยลงไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว เคยมีแนวความคิดทำนองนี้ตามพระราช

บัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475207  

ในที่นี้จึงใคร่ขอเสนอให้นำเอา แนวความคิดดังกล่าวกลับมาปรับปรุงใหม่   

โดยอาจจะตัดขั้นตอนที่สองออก กล่าวคือ เมื่อได้ผู้ที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านแล้ว   

ให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมกันเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัด จังหวัดละ 2 คน ซึ่งจะมี

ข้อดีมากกว่าข้อเสีย จะทำให้คนดีกลับคืนสู่หมู่บ้านมากขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้

สามารถพัฒนาหมู่บ้านให้มีอัตตลักษณ์ของตนเอง208ต่อไปในอนาคต จนสามารถ

ทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.209 ในปัจจุบันได้ 

 204  โปรดดูหน้า 88 ข้างต้น 
 205  โปรดดูข้อเสนอแนะ ข้อ 4 ในลำดับถัดไป 
 206  แม้จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงในส่วนของอำนาจ

ของวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยควรมีการถ่วงดุลกันกับ  

สภาผู้แทนราษฎรด้วย ดังเห็นได้จากตัวอย่างการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของประเทศเยอรมนี 
 207  โปรดดูหน้า 43- 44 ข้างต้น 
 208  การมี “กองทุนหมู่บ้าน” เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่ลงตัวในโครงสร้างการบริหาร  

ราชการแผ่นดินของไทย ที่ยังมองข้ามความสำคัญของระดับหมู่บ้าน จนเป็นช่องทางสำหรับพรรคการเมืองในการ

ทำนโยบายประชานิยม โดยอาศัยช่องว่างนี้ การแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องยกระดับให้หมู่บ้านมีความเป็น  

ตัวของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาทางด้านงบประมาณลง 
 209  จากขนาดและกลไกของการเลือกตั้งที่เปิดช่องให้มีการซื้อเสียงได้ทำให้อาจกล่าวได้ว่า อบต.ในปัจจุบัน  

ยังไม่ได้รับความยอมรับจากประชาชนว่าเป็นองค์กรตัวแทนของตนอย่างแท้จริง 
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แต่อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่

รุนแรงเกินไป อาจลดความเข้มข้นลง โดยการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง

เช่นเดิม จังหวัดละ 1 คน และให้มีการเลือกตั้งตามระบบใหม่ขึ้นมาเสริมอีกจังหวัดละ   

1 คน 

3.3ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายแวดวงของ
 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า จุดอ่อนอีกประการหนึ่งของการ  

เลือกตั้งของไทยก็คือ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้น ยังมีคนดีเป็นจำนวนน้อยลงเสนอตัว

สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากระบบการเลือกตั้งของไทยยังเป็นระบบที่ค่อนข้างปิด   

กล่าวคือ ยังไม่เปิดโอกาสตามสมควรให้คนดีลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้ง210   

ไม่ว่าจะโดยการบังคับให้ผู้สมัครต้องสังกัดพรรค หรือพฤติกรรมในการหาเสียงเลือกตั้ง  

ที่มักจะมีการโจมตีฝ่ายตรงกันข้าม แทนที่จะเสนอแนวนโยบายในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้มี

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในแวดวงที่ค่อนข้างจำกัด  

ฉะนั้น เพื่อเป็นการขยายแวดวงของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้กว้างขวางมายิ่งขึ้น   

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกได้มากขึ้น จึงใคร่ขอเสนอแนวความคิดของเยอรมันที่มี

การประกันสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการลาพักงานเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง211 ไม่ว่าจะ

เป็นการสมัครรับเลือกตั้งในระดับใด 

     

4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
 ระบบพรรคการเมืองในปัจจุบัน 

การแก้ปัญหาการเมืองของไทยซึ่งได้เกริ่นไว้ในบทนำแล้วว่า พรรคการเมืองเป็น

ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมือง  

ในส่วนที่เป็นต้นเหตุ มิใช่เน้นการแก้ที่ปลายเหตุดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 237 กล่าวคือ การที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันเน้นที่การแก้ปัญหาโดยการยุบพรรคการเมือง แทนที่จะเน้นที่การแก้ที่  

 210  โปรดดูภาคผนวก 5 หน้า 205 

 211  โปรดดูหน้า 38 ข้างต้น 
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ต้นเหตุของปัญหา คือการทำให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่แท้จริง แทนที่จะ

เป็นพรรคการเมืองของผู้นำพรรคดังที่ เคยเป็นมาโดยตลอด นับแต่มีการจัดตั้ง

พรรคการเมืองครั้งแรกขึ้นในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไป ได้พิสูจน์ให้

เห็นเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปแล้วว่า แม้จะมีการยุบพรรคที่กระทำความผิดไปมากเท่าใด 

ก็จะมีพรรคตัวแทนเกิดขึ้นมามากขึ้นเพียงนั้น ซึ่งเท่ากับว่า การแก้ปัญหาการเมืองไทย

ไม่สามารถแก้ที่ปลายเหตุได้ หากแต่จะต้องหันมาแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา นั่นคือ ทำ

อย่างไรจึงจะสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองให้เกิดขึ้นได้อย่าง

แท้จริง ประเด็นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นความพยายามที่จะนำเสนอประเด็นที่ได้มา

จากการศึกษาเกี่ยวกับพรรคการเมืองของต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พรรคการเมืองของไทยให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น      

4.1ควรกำหนดให้มีการเก็บค่าบำรุงพรรคจากสมาชิกพรรค

อาจกล่าวได้ว่า พรรคการเมืองในประเทศไทยเป็นเพียงพรรคการเมืองตาม  

รูปแบบเท่านั้น เนื่องจากโดยหลักแล้ว เนื้อหาของความเป็นพรรคการเมืองจะอยู่ที่

สมาชิกพรรค ซึ่งก็คือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแนวเดียวกัน เข้ามา  

รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง เพื่อผลักดันให้มีการบริหารบ้านเมืองตามแนว

ความคิดของกลุ่มของตน โดยการส่งคนเข้าสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ได้เสียงข้างมากใน

สภา ในการนี้แต่ละคนจะมีส่วนร่วมด้วยการ “ลงขัน” กัน จ่ายค่าบำรุงพรรคเพื่อให้

พรรคมีทุนในการดำเนินกิจกรรมของพรรคได้ หากไม่มีการเก็บค่าสมาชิกมาบำรุงพรรค

แล้ว พรรคย่อมต้องหารายได้มาจากทางอื่น ทำให้เกิดความไม่โปร่งใส เพราะแหล่ง  

เงินทุนของพรรคย่อมต้องการผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการที่แท้จริงของสมาชิกพรรคและผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ฉะนั้น ตัวชี้วัดความเป็นพรรคการเมืองในทางปฏิบัติ ประการหนึ่งก็คือ การที่มี

สมาชิกจ่ายค่าบำรุงพรรค หรือค่าสมาชิกนั่นเอง ในที่นี้ จึงขอเสนอให้แก้ไขพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดคุณสมบัติของความเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองว่า ต้องมีการจ่ายค่าบำรุงของสมาชิกโดยอาจกำหนดอัตรา  

ค่าบำรุงพรรคเป็นอัตราก้าวหน้า ตามรายได้ของสมาชิกแต่ละคน212 เมื่อมีการจ่ายค่า

สมาชิกแล้วจึงจะนับว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิลงมติต่างๆ ภายในพรรคได้ การกำหนดกฎเกณฑ์

เช่นนี้ย่อมเป็นการยกระดับสถานภาพของความเป็นสมาชิก ทำให้สมาชิกพรรคมีความ

ชอบธรรมที่จะเข้าไปมีปากมีเสียงภายในพรรคได้มากขึ้นกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในสภาพการณ์

 212  โปรดดูการเก็บค่าบำรุงพรรคในเยอรมนี หน้า 125 
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ปัจจุบัน เพราะตามความเป็นจริงในปัจจุบันนั้น สมาชิกพรรคเป็นเพียง “ส่วนเกิน 

ที่จำเป็น” ของพรรคเท่านั้น     

4.2การปรับปรุงเกี่ยวกับองค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่

จากการพิจารณาข้อบังคับของพรรคการเมืองต่างๆ ของไทย213 เปรียบเทียบกับ

ของต่างประเทศจะพบว่าข้อบังคับพรรคการเมืองของไทย ยังไม่ให้ความสำคัญกับ

องค์กรที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นองค์กรสูงสุดของพรรค นั้นคือที่ประชุมใหญ่ของพรรค  

เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่องค์กรนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะสะท้อนความเป็น

ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองได้ 

หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองเป็นหลักการที่มีการบัญญัติไว้ใน

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 47 วรรคสอง เปน็ครัง้แรก 

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มิได้มีการนำหลักการนี้

มาขยายผล โดยมีการกำหนดในรายละเอียดเพื่อให้หลักการดังกล่าวสามารถมีผลได้จริง

ในทางปฏบิตั ิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 65 วรรคสอง 

รับรองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองเช่นเดียวกัน และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 บัญญัติเกี่ยวกับรายละเอียดของ

การประชุมใหญ่ รวมทั้งองค์ประชุม ไว้ในมาตรา 28 - 29 แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ

ของกฎหมายดงักลา่วยงัคงเปดิชอ่งใหฝ้า่ยบรหิารของพรรคเขา้มาชีน้ำการประชมุใหญไ่ด ้

ดังตัวอย่างจากข้อบังคับของพรรคการเมืองสองพรรคสำคัญที่นำเสนอมาแล้ว 

ในที่นี้ จึงขอเสนอให้มีการบัญญัติให้ชัดแจ้ง ว่าจำนวนสมาชิก 200 คนเป็น

จำนวนขั้นต่ำขององค์ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมครั้งที่เท่าใด นอกจากนี้   

ควรเพิ่มบทบัญญัติทำนองเดียวกันกับกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมัน ที่กำหนด

กรอบไว้ว่า ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่งตามข้อบังคับของพรรคเหล่านี้ จะมีสิทธิ

ออกเสียงลงมติในการประชุมได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ  

ลงคะแนนทั้งหมด214         

 213  โปรดดูหน้า 165 - 171 ข้างต้น 

 214  โปรดดู หน้า 140 ข้างต้น 
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4.3ควรกำหนดให้การกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่

 ข้อบังคับพรรคของพรรคการเมืองของไทยอย่างดีที่สุด กำหนดให้  

คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในการกำหนด  

ตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่งคณะกรรมการบริหารพรรคก็คือกลุ่มผู้นำพรรคนั่นเอง 

หากจะทำให้พรรคการเมืองเป็นประชาธิปไตย กฎหมายพรรคการเมืองจะต้องกำหนด

ให้ที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย   

ในการกำหนดตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะช่วยมิให้มีการผูกขาดอำนาจภายใน

พรรค เมื่อพรรคการเมืองไม่มีการผูกขาดย่อมทำให้พรรคการเมืองเป็นตัวแทน  

ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเครื่องมือในการแสวงอำนาจทาง  

การเมืองและถอนทุนดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.? 

1�4

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กระมล ทองธรรมชาติ, พัฒนาการของระบบรัฐธรรมนูญไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ 2524 

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, การเมืองและพรรคการเมืองของไทย, นครหลวงกรุงเทพฯ- ธนบุรี :   

โอเดียน สโตร์ 2511 

ช. อิทธรงค์, ละครการเมือง, เล่ม 1, กรุงเทพฯ 2492 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การเมือง-การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 2411 – 2475, กรุงเทพฯ 

2523 

การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภา และคณะทหาร, กรุงเทพฯ 2524 

ดำริห์ บูรณะนนท์, กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมาย  

พรรคการเมือง, กรุงเทพฯ นิติธรรม 2539 

ดิเรก อุทัยผล, ความล้มเหลวของระบบพรรคการเมืองไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,   

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522 

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การปรับปรุงระบบพรรคการเมือง, รายงานวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอ  

การปฏิรูปการเมือง เสนอดต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.), 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กรุงเทพฯ 2538 

 . การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน, สถาบันนโยบายศึกษา   

2542 

 . กฎหมายรฐัธรรมนญู, พมิพค์รัง้ทีส่ี,่ โครงการตำราฯ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั   

ธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2553 

 . กฎหมายกับบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐ : ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัต ิ  

และการบังคับใช้กฎหมาย, ใน : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

กฎหมาย : เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14 - 15 ก.พ. 2533, หน้า 1- 1 - 1 - 36 





ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

1�5

  

 . คำอธิบาย วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รัฐธรรมนูญเยอรมัน, โครงการ

ตำราฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2535 

 . เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น, โครงการตำราฯ   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 2545 (เอกสารอัดสำเนา) 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และคณะ, “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง : การแก้

จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือผู้แทนปวงชน

โดยใช้พรรคการเมือง”, ใน: บทความนิติศาสตร์ในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ 

ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2549 “ทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”, หน้า 2 - 37 

 . “ระบบเลือกตั้ ง และปัญหาของระบบเลือกตั้ งตามรัฐธรรมนูญ 2540   

กับแนวทางการแก้ไขโดยนำระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนมาใช้ในประเทศไทย,”   

ใน รพี’ 50, (กรุงเทพ ฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550) 

ปรีดี พนมยงค์, วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517, จัดพิมพ์โดยคณะบรรณาธิการมหาราษฎร์ 

2517 

พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, ประชาธิปไตยกับกระบวนการเมืองในประเทศไทย, กรุงเทพฯ โรงพิมพ์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2512 

ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองไทยกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, ใน: รัฐศาสตร์ 1   

(มี.ค. - เม.ย. 2516), หน้า  

วรวิทย์ กนิษฐเสน, เอกสารประกอบคำบรรยายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 1, 

กรุงเทพฯ 2520 

วิษณุ วรัญญู/วรพจน์ วิศรุตพิชญ์/บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ/อุดม รัฐอมฤต, แนวทางการพัฒนา

กฎหมายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางการเงิน และประโยชน์อย่างอื่นจากรัฐ

และเอกชน แก่พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง, กรุงเทพฯ นิติธรรม 

2540 

หยุด แสงอุทัย, คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511, พระนคร 

2512 

 . หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ โรงพิมพ์

์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2513 



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

1��

ภาษาต่างประเทศ

Braunias, K., Das parliamentarische Wahlrecht, 2. Bd., Berlin u. Leipzig 1932. 

Caenegem, R. C. van, Judges, Legislators and Professors. Chapters in European 

Legal History, 1987. 

Coke, Sir Edward, Institutes of the Law of England, 4 Bde. 19. Aufl., 1832/ 

Neudruck 1985. 

Costin, W. C. - Watson, S. Steven, The Law and Working of the Constitution. 

Documents 1660-1914. 2 Vol., 1961/1964.  

Degenhart, Christoph, Staatsrecht I, 12. Aufl., Heidelberg 1996. 

Grimm, D., Politische Parteien, in : Benda, Maihofer, Vogel (Hrsg.), Handbuch 

des Verfassungsrechts, Berlin-New York 1984 

Hüber, E. R., Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 2. Aufl., Bd. I- II,   

Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1967 – 1970, Bd. IV – VI, ebda. 1969 –   

1981. 

Hübner, Ulrich und  Constantinesco,  Vlad: Einführung in das französische   

Recht, 4.Aufl., München 2001. 

Ipsen, J.,  Parteiengesetz, Kommentar, München 2008. 

Kremer, K., Der Weg ins Parlament-Kandidatur zum Bundestag, Bd. 3 der 

Schriftenreihe, “Wegweiser Parlament“ 1982. 

Krüger, H. Allgemeine Staatslehre. Stuttgart 1964 

Kühne, Jörg- Detlef, Die Reichsverfassung der Paulskirche, Frankfurt/M, 1985.  

Liese, H. J., Zielvorstellungen der Parteien, M?nchen- Wien 1976 

Locke, John, The Two Treatises of Government, 1690.  

Loewenstein, K., Verfassungslehre, übersetzt von R. Boerner, 4 Aufl., Tübingen   

2000. 

Lowell, A. Lawrence, The Government of England, Vol. I, New York 1931.  

Madron, T. W. and Chelf, C. P.  : Political Parties in the United States, Boston 

1974.  

Magiera, S.,  Die Vorwahlen (Primaries) in den Vereinigten Staaten, Frankfurt/M. 

1971. 



ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

1��

Maurer, Staatsrecht I, 2. Aufl., München 2001. 

Mewongukote, B., Wahlrecht in Thailand mit Berücksichtigung der Verfassungs-   

grundsätze in Deutschem Recht, jur. Diss. Heidelberg 1986. 

Meyer, H., Wahlsystem u. Verfassungsordnung, Frankfurt/M 1973.  

Nelson, Michael H., Electoral Rules Concerning the House of Representatives in 

the 2007 Thai Constitution, in: Southeast Asia Research Center 

(SEARC) Working Paper Series No. 104, Dec. 2009 

Neville Williams, E., The Eighteenth Century Constitution 1688-1815, 1970. 

Posse, D., Der Bundesrat und seine Bedeutung, in: Benda, Maihofer, Vogel, 

Handbuch des Verfassungsrechts, Bd.2, 2. Aufl., Berlin 1995. 

Schreiber, W., Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 8. Aufl., 

K?ln 2009. 

Schulin, Ernst, Die franzoesische Revolution, 1988.  

de Smith, S. A., Constitutional and Administrative Law, 21st ed., Harmondsworth 

1973. Michael H. 

Stern, K., Staatsrecht I, 2. Aufl., München 1984. 

Triepel, Heinrich, Die Hegemonie, Stuttgart, 1938.  

Wolfrum, R. , Die innerparteil iche demokrat ische Ordnung nach dem 

Parteiengesetz, Berlin 1974. 

Ziebura, Gilbert, Die V. Republik, Frankreichs neues Regierungssystem, Köln;   

Opladen 1960. 

 

 

 

 

 

 





แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

ภาคผนวก





ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

�01

ภาคผนวก1

ตัวอย่างการคำนวณจากนักวิชาการท่านแรก คือ Dr. Michael H. Nelson215 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	2548		

(ผลการเลือกตั้งตามความเป็นจริงและตามที่คำนวณใหม่ด้วยระบบสัดส่วน)
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คะ
แน
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สีย

งแ
บบ

 

บัญ
ชีร
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ชื่อ
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บัญ
ชี 
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ิดเ
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ร้อ
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ส.
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 แ
บบ

เข
ตเ

ลือ
กต

ั้ง 

ส.
ส.

 แ
บบ

บัญ
ชีร

าย
ชื่อ

 

ส.
ส.

 ท
ั้งห

มด
 

ส.
ส.

 ท
ั้งห

มด
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

คำ
นว

ณ
ให

ม่ 

ด้ว
ยร

ะบ
บส

ัดส
่วน

 

คว
าม

เป
ลี่ย

นแ
ปล

ง 

ไทยรักไทย 18,993,073 61.17 310 67 377 75.4 320 ลดลง  

57 คน 

ประชาธิปัตย์ 7,210,742 23.23 70 26 96 19.2 122 เพิ่มขึ้น  

26 คน 

ชาติไทย 2,061,559 6.64 18 7 25 5.0 35 เพิ่มขึ้น  

10 คน 

มหาชน 1,346,631 4.34 2 0 2 0.4 23 เพิ่มขึ้น  

21 คน 

อื่น ๆ 1,436,218 4.63 0 0 0 0.0 0 0 

รวมทั้งหมด 31,048,223 100 400 100 500 100 500  

 

 

 

 215  Michael H. Nelson, Electoral Rules Concerning the House of Representatives in the 2007 

Thai Constitution, in: Southeast Asia Research Center (SEARC) Working Paper Series No. 104, 

Dec. 2009, pp13- 19. 
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ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	2550		
ที่คำนวณใหม่ด้วยระบบสัดส่วน	

พ
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ค 

คะ
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สีย

ง 
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บบ
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กต
ั้งจ
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สัด
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)  

เข
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ลือ
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บัญ

ชีร
าย
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เพ
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 ล

ดล
ง 

จา
กผ

ล
กา
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ลือ

กต
ั้งจ

ริง
 

ที่น
ั่งท

ั้งห
มด

ตา
มร

ะบ
บ

สัด
ส่ว

นท
ี่ได

้รับ
 (2

)  

ที่น
ั่งท

ั้งห
มด

ตา
มร

ะบ
บ

สัด
ส่ว

นท
ี่ได

้รับ
 (3

)  

พลังประชาชน 12,338,903 

(41.1) 

233 

(199/34) 

205 199 + 6 205 - 28 211 197 

ประชาธิปัตย์ 12,148,504 

(40.4) 

165 

(132/33) 

202 132 + 70 202 + 37 208 194 

เพื่อแผ่นดิน 1,596,500 

(5.3) 

24 (17/

7) 

27 17 + 10 27 + 3 27 26 

ชาติไทย 1,213,532 

(4.0) 

37 (33/

4) 

20 33 0 33 - 4 21 17 

รวมใจไทยชาติพัฒนา 740,461 

(2.5) 

9 (8/1) 12 8 + 4 12 +3 13 12 

มัชฌิมาธิปไตย 450,382 

(1.5) 

7 (7/--) 7 7 0 7 0 -- 7 

ประชาราช 408,851 

(1.4) 

5 (4/1) 7 4 + 3 7 + 2 -- 7 

  480 480 จำนวนที่ นั่ งทั้ งหมดจะอยู่ ที่   

4 9 3 ที่ นั่ ง เ นื่ อ ง จ า ก ที่ นั่ ง  

ส่วนเกิน 13 ที่นั่งตกแก่พรรค  

ชาติไทย  

23 ที่นั่ง

ส่วนเกิน 

(รวม

ทั้งหมด 

503) 

460 

ในรูปแบบที่ (3) ที่นั่งส่วนที่เหลืออีก 20 ที่นั่งจะถูกแบ่งให้แก่ 12 พรรคการเมือง ทำให้มีพรรคการเมืองในสภา

เป็น 19 พรรค จะมีพรรคการเมือง 2 พรรคที่ได้พรรคละ 3 ที่นั่ง, 4 พรรคได้พรรคละ 2 ที่นั่ง, และ 6 พรรค   

ได้พรรคละ 1 ที่นั่ง นอกจากนั้น จะมีที่นั่งส่วนเกิน 16 ที่นั่ง เพราะพรรคชาติไทยมี ส.ส. แบบแบ่งเขต 33 คน 

แต่ละมี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเพียง 17 คน 
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ตัวอย่างการคำนวณจากนักวิชาการท่านที่สอง คือ ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล216 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง	6	กุมภาพันธ์	2548	

พรรค 

คะแนนแบบบัญชี

รายชื่อที่ได้จากการ

เลือกตั้งในปี 2548 

จำนวน ส.ส. 

ทั้งหมดที่ได้จาก

การเลือกตั้งปี 

2548 

จำนวน ส.ส. ของ

แต่ละพรรค ถ้าใน 

ปี 2548 ใช้ระบบ

เลือกตั้ง 

แบบเยอรมัน 

จำนวนที่จะเพิ่มขึ้น

หรือลดลง 

พรรคไทยรักไทย 18,993,073 

คะแนน  

(58.73 %) 

377 คน  

(75.4 %) 

294 คน (58.73 % 

จาก 500 คน 

เท่ากับ 293.65 คน) 

ลดลง 83 คน 

พรรคประชาธิปัตย์ 7,210,742  

คะแนน  

(22.30 %) 

96 คน  

(19.2 %) 

112 คน (22.30 % 

จาก 500 คน 

เท่ากับ 111.50 คน) 

เพิ่มขึ้น 18 คน 

พรรคชาติไทย 2,061,559  

คะแนน  

(6.37 %) 

25 คน  

(5 %) 

32 คน (6.37 % 

จาก 500 คน 

เท่ากับ 31.85 คน) 

เพิ่มขึ้น 7 คน 

พรรคมหาชน 1,346,631  

คะแนน  

(4.16 %) 

2 คน  

(0.4 %) 

21 คน (4.16 % 

จาก 500 คน 

เท่ากับ 20.80 คน) 

เพิ่มขึ้น 19 คน 

 216  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, “ระบบเลือกตั้ง และปัญหาของระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540   

กับแนวทางการแก้ไขโดยนำระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนมาใช้ในประเทศไทย,” ใน รพี’ 50, (กรุงเทพ ฯ:   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น. 58.  



แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
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ภาคผนวก4

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ข้าราชการบำนาญ 10 1 11 2.32 

ข้าราชการประจำ 18 3 21 4.42 

รัฐวิสาหกิจ 2 1 3 0.63 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 105 17 122 25.68 

แพทย์/พยาบาล 7 1 8 1.68 

ที่ปรึกษา  1 1 0.21 

เกษตรกร 11  11 2.32 

นักกฎหมาย 21  21 4.42 

นักการเมือง 191 27 218 45.89 

นักวิชาการ / ครู / อาจารย์ 11 2 13 2.74 

พนักงานของรัฐ 3  3 0.63 

ทหาร 1  1 0.21 

วิชาชีพอิสระ 4  4 0.84 

อาชีพอิสระ / รับจ้าง 4 4 8 1.68 

อาชีพอื่นๆ 7 2 9 1.89 

ไม่ระบุ 17 4 21 4.42 

รวมทั้งหมด 412 63 475 100 
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ภาคผนวก5

สมาชิกวุฒิสภา	จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ข้าราชการบำนาญ 41  41 26.80 

ข้าราชการประจำ 4 2 6 3.92 

รัฐวิสาหกิจ  1 1 0.65 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 35 9 44 28.76 

แพทย์/พยาบาล 1  1 0.65 

ที่ปรึกษา 2  2 1.31 

เกษตรกร 2  2 1.31 

นักกฎหมาย 7 1 8 5.23 

นักวิชาการ / ครู / อาจารย์ 20 7 27 17.65 

พนักงานของรัฐ 1  1 0.65 

ทหาร 4  4 2.61 

วิชาชีพอิสระ 4  4 2.61 

อาชีพอิสระ / รับจ้าง 3 2 5 3.27 

อาชีพอื่นๆ/นักการเมือง 2 1 3 1.96 

ไม่ระบุ 3 1 4 2.61 

รวมทั้งหมด 129 24 153 100 

 

หมายเหตุ

 1.  สมาชิกวุฒิสภาที่นำมาเป็นฐานข้อมูล รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาที่พ้นสมาชิกภาพไปแล้วและที่เข้ามาแทนที่  

  ในภายหลัง 

 2.  สมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งอาจมีหลายอาชีพ เช่น อาจเป็นทั้งนักวิชาการ ข้าราชการ และแพทย์ 

 3.  ข้าราชการบำนาญรวมถึงนักวิชาการที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและทหารที่เกษียณอายุแล้ว 

 4.  นักธุรกิจมักจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 

 


