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1.  แนวคิด 

1.1 พรรคการเมืองเป็นการรวมตวัและจดัองคก์ารทางการเมอืงประเภทหน่ึงซึง่มคีวาม 

สาํคญัมากในสงัคมยคุสมยัทีม่กีารขยายสิทธิในการออกเสยีงเลอืกตัง้ของพลเมือง 

1.2 พรรคการเมอืงมกีารกาํเนิด มหีน้าที ่และรปูแบบแตกต่างกนั และเกีย่วขอ้งกบักลไก

และวิธีการเลือกตัง้ รวมทัง้มกีารววิฒันาการอยูเ่สมอเรว็บา้งชา้บา้ง 

 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 บอกความหมายและกาํเนิดพรรคการเมอืงได ้

2.2 อธบิายบทบาท หน้าท่ี และรปูแบบของพรรคการเมอืงได ้

2.3 ระบุวิธีการเลือกตัง้และการกําหนดวันเลือกตัง้ได้ และอธิบายพลวัตแห่งการ

เปลีย่นแปลงตามกาลเวลาได ้ 
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1.  ความนํา 

การรวมตวัทางการเมืองเกีย่วกบั P’s ต่าง ๆ คอืมคีวามเป็นหน่วยมหาชน(public) 

ซึง่โยงเกีย่ว 2) Persons คอืตวับุคคลระดบันําและระดบัตามและเรื่อง 3) Power คอือาํนาจเป็น

ปรากฎการณ์ตัง้แต่โบราณคอืยคุชนเผา่ ซึง่มฐีานอยูท่ีค่วามเกีย่วพนัเชงิสายเลอืด  

เมื่อเศรษฐกิจมบีทบาทสําคญัยิง่ขึ้นนําไปสู่การจดัการรวมกนัขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อการ

อาชพี  

ในศตวรรษท่ี 18 ได้มีกลุ่มผู้นําในรัฐสภาอังกฤษและเรียกชื่อว่าเป็น “พรรค” 

(“parties”) หรอือาจแปลกวา้ง ๆ วา่เป็น “ฝ่าย” มาจากศพัท ์“parts”  

พรรคแบบปจัจุบนัเกดิขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ในสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นประเทศแรกทีใ่ห้

สทิธแิก่พลเมอืงอย่างกวา้งขวาง ถอืว่าเกดิขึ้น ในปี ค.ศ.1800 ซึง่ในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี

ปีนัน้ มฝีา่ยรีปับลิกนัแบบเจฟเฟอรส์นั (Jeffersonian Republicans) ซึง่ต่อมาใชช้ื่อพรรค

เดโมแครทไดช้ยัชนะเหนือฝา่ยเฟดเดอรลัลิสต ์(Federalists) ซึง่ต่อมาใชช้ื่อวา่ “รีปับลิกนั”  

(Michael G. Roskin, et al., Political Science, 3rd
 ed., Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice Hall, 1988, p.214.) นบัเป็นเวลาหลายทศวรรษ 

กฎหมายปฏิรปูทางการเมือง 2 ฉบบัขององักฤษแหง่ปี ค.ศ.1832 และ 1867 มผีล

ทําใหข้ยายจาํนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ แต่จวบจน ค.ศ.1860-69 ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองักฤษมี

จาํนวนมากพอจนสามารถทําให้การจดัรวมตวัในรูปของพรรคการเมอืงมบีทบาทสาํคญัได ้

ประเทศในยโุรปตะวนัตกมพีรรคการเมอืงประมาณกลางศตวรรษท่ี 19 ดงันัน้ พรรคการเมอืง

เริม่ตน้ในการเมอืงแบบประชาธปิไตยเพยีงประมาณ 210 ปีเศษ คอื ประมาณช่วงต้นของกรงุ

รตันโกสินทร ์ 

(Herbert M. Levine. Political Issues Debated, Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1982, p.166.) 
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2.  เจาะเวลาย้อนหาอดีต : พิจารณาเชิงประวติัศาสตร ์

ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิพรรคการเมอืงในยโุรปตะวนัตก คอื  

1) การจํากัดอํานาจของกษัตริย์ในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute 

monarchy)  

2) การขยายสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้  

(Rodee, op.cit.,p.193.) ทัง้น้ีเพราะตอนใดทีพ่ระราชายงัมอีาํนาจเดด็ขาดและราษฎรไมม่สีทิธิ

ในการออกเสยีงอยา่งเสร ีการรวมกลุ่มทางการเมอืงแบบพรรคการ เมอืงยอ่มไรค้วามหมาย  

ในการพิจารณาเชิงประวัติศาสตร์ พรรคการเมืองเริ่มต้นจากการพยายามลด

อาํนาจกษตัรยิแ์ละการตื่นตวัของกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ใหผ้ลประโยชน์และความตอ้งการของตนเป็น

ทีร่บัรู้และสนองตอบ  

(R.T. McKenzie. British Political Parties. 2
nd

 ed. New York: Praeger, 1964.) 

พรรคการเมืองมีจุดเ ร่ิมต้นในการเมืองแบบประชาธิปไตย ต่อมาเมื่อลัทธิ

คอมมวินิสต์ในรสัเซียมอีํานาจกจ็ดัตัง้กลุ่มพวก “บอลเชวิค” (Bolshevik) ขึน้ภายในพรรค

การเมือง ชื่อพรรคคนงานสงัคมประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเสยีงขา้งมาก ฝ่ายเสยีงขา้งน้อย

เรยีกว่า กลุ่มเมน็เชวิคส ์กลุ่มบอลเชวคิ มหีวัหน้าชื่อ วลาดมิริ ์เลนิน (Vladimir Lenin) ซึง่

ก่อการลม้ระบบพระเจ้าซารส์ําเรจ็และสถาปนาระบบคอมมิวนิสต์ขึน้แทนในปี ค.ศ.1917 

ซึง่เป็นชว่งทา้ยแหง่สงครามโลกครัง้ที1่ 

การเรียงลาํดบัเหตุการณ์เริม่จาก 1) พรรคแบบประชาธิปไตย ตามมาด้วย 2) 

พรรคแบบคอมมิวนิสต์ และ 3) พรรคแบบฟาสซิสต์ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1  4) และ

ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 คอื การกาํเนิดและววิฒันาการของพรรคการเมอืงในประเทศ

ท่ีกาํลงัพฒันาในเอเชียและแอฟริกา 

การมพีรรคการเมืองในประเทศทีเ่พ่ิงได้รบัเอกราช หมายถงึ การยอมใหก้ลุ่มต่าง 

ๆ รวมตวักนัขึน้มาและแสดงบทบาทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากสมยัที่อยู่

ภายใตอ้าณัติของชาตอิื่น การรวมตวัและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ยุคอยูใ่ตอ้าณานิคมยอ่มถูกจบั

ตามองและถูกเอาผดิกไ็ด ้ 

(William N. Chambers. Political Parties in a New Nation. New York: Oxford 

University Press, 1963.)   

ประเทศเจา้อาณานิคมเชน่องักฤษซึง่มนีโยบายไมเ่ขม้งวดนกัอาจยอมใหม้ขีบวนการ

ทางการเมือง (political movement) ไดภ้ายในขอบเขต เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งองักฤษ
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ยนิยอมใหม้ ี“สภาแห่งชาติของอินเดีย” (Indian National Congress) มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1885 

เคลื่อนไหวเพือ่อสิรภาพคอืกูช้าตแิละภายหลงัไดเ้อกราชแลว้กแ็ปรสภาพเป็นพรรคการเมอืงชื่อ 

พรรคคองเกรส ซึ่งมอีทิธพิลต่อการจดัตัง้รฐับาลอนิเดยีมาเกอืบตลอดเวลา ในพฤษภาคม 

2547 พรรคคองเกรสภายใตก้ารนําของนางโซเนีย คานธี (Sonia Gandhi) ไดค้ะแนนเสยีง 

คอื สมาชกิของพรรคได้รบัเลือกตัง้เขา้มามาก จงึสามารถเป็นแกนนําการจดัตัง้รฐับาลโดย

มอบหมายใหน้าย Manmohan Singh เป็นนายกรฐัมนตร ี

3.  นานานิยามของพรรคการเมือง 

3.1  คาํนิยามท่ี 1 คาํนิยามคลาสสิกของเอดมนัด์ เบอรก์ (Edmund Burke, 

1729-1797) รฐับุรุษอังกฤษซึ่งมีแนวคิดอนุรกัษ์นิยมหรือ “หัวเก่า” ให้คํานิยาม พรรค

การเมอืง ได้แก่ “คนกลุ่มหน่ึงซึ่งรวมกนัได้โดยยดึหลกัการเหมอืนกนั เพื่อประโยชน์ในการ

สง่เสรมิผลประโยชน์ของชาต”ิ  

(cf. J. Roland Pennock and David G. Smith. Political Science, New York: 

Macmillan, 1964, p.335.)  

เบอรก์เน้น 1) การมีหลกัการ หรอือุดมการณ์เหมอืนกนั และ 2) การมีจดุมุ่งหมาย

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เบอรก์มองพรรคการเมอืงในแง่อุดมคติมากเกนิไป คอืเหน็ว่าพรรค

การเมอืงจะต้องมุ่งก่อประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติเสมอไป แต่พงึพจิารณากรณีที่พรรคมกั

แสดงตนหรอืสรา้งภาพว่ามเีจตนาก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ส่วนรวมว่ามุ่งกระทําความดพีอ

ฟงัได ้ แต่การลงมอืปฏิบติักบัการกาํหนดหลกัการไมจ่าํเป็นตอ้งเหมอืนกนั  

การวจิยัเชงิพฤตกิรรมศาสตรพ์บว่าสมาชิกพรรคการเมืออาจมีอดุมการณ์ หรือ

หลกัการใหญ่ ๆ คลา้ยกนัแต่มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัในนานาประเดน็ 

คาํนิยามของเอดมนัด ์เบอรก์ ใชก้ารไดใ้นกรณีพรรครีปับลิกนั ของสหรฐัอเมรกิา 

ซึง่สมาชกิมกัมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั  

 (J.R. Pennock and D.G. Smith, op.cit., p.335.) 

 อย่างไรกต็าม ปรากฏการณ์ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 มขีบวนการไม่เหน็ดว้ยกบั

แนวเดมิ ๆ ของพรรครปิบัลิกนั ดงัปรากฏในการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรยีกตนเองว่า “Tea 

Porty” ผูนํ้าคนหน่ึงชื่อ Sarah Palin ซึง่เคยสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นรองประธานาธบิดคีูก้บั John 

McCain ในการชงิชยักบั Barack Obaha และ Hillary Clinton ในปี ค.ศ. 2008 

3.2 คาํนิยามท่ี 2 : พรรคการเมือง  ไดแ้ก่ “การจดัรวมกนัเป็นสมาคมหรอืองคก์าร

ของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ โดยมจุีดประสงคท์ีจ่ะควบคุม 1) บคุลากร และ 2) นโยบายของรฐับาล”  
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(G.A. Jacobsen and M.H. Lipman, Political Science, New York: Barns and Noble, 

1969, p.90.) มลีกัษณะสาํคญัสองประการ ไดแ้ก่  

การรวมตวักนัของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  

มุง่ควบคุมพฤตกิรรมและนโยบายของผูบ้รหิาร  

คํานิยามน้ีไม่วาดภาพในอุดมคติ จึงใกล้สภาพความเป็นจริงในแง่พฤติกรรม

ศาสตร ์ 

มีข้อบกพร่องประการหน่ึง คอื การกาํหนดขอบเขตของพรรคการเมืองให้จาํกดั

อยู่ในวงเฉพาะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ตามความเป็นจรงิ ผู้เขียน (จริโชค วรีะสย) เหน็

ว่าพรรคการเมอืงอาจรบัสมาชกิทีย่งัไม่อยู่ในเกณฑท์ีจ่ะลงคะแนนเสยีงกไ็ด ้ พรรคบางพรรค

รบัสมาชิกรุ่นเยาว ์คอื  ผูมี้อายนุ้อยยงัไมม่สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ไวเ้ป็นการกรยุทางใหช้่วย

พรรคในโอกาสต่อไป ในสหรฐัอเมรกิาพรรคเดมโมแครทมอีงค์การย่อย 1) ยุวเดมโมแครท 

(Young Democrats) และ 2) พรรครีปับลิกนักมี็ยวุรีปับลิกนั (Young Republicans)  

3.3 คาํนิยามท่ี 3 : พรรคการเมืองไดแ้ก่ “กลุ่มคนท่ีมีบทบาทในการกาํหนด

ประเดน็ปัญหา (ให้เป็นนโยบายของรฐับาล) และส่งตวัแทนเข้าสมคัรรบัเลือกตัง้”  

คํานิยามน้ีมุ่งแสดงว่า อาจมกีารรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อทําหน้าท่ีต่าง ๆ กนั เช่น สมาคม

พ่อคา้ ชมรมขา้ราชการ องคก์ารกรรมกร สหพนัธ์เกษตรกร ฯลฯ แต่กลุ่มดงักล่าวย่อมมิใช่

พรรคการเมือง ขอ้แตกต่างทีส่าํคญัระหว่างพรรคการเมืองกบักลุ่มผลประโยชน์ หรอืกลุ่ม

อทิธพิล คอื กลุ่มผลประโยชน์หรอืกลุ่มผลกัดนัมิได้มุ่งจดัตัง้รฐับาล  

พรรคการเมืองมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการเป็นตัวแทนของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คือ 

พยายามเป็นตวัแทนของคนทุกกลุ่มหรอืหลาย ๆ กลุ่ม และมุง่จดัตัง้รฐับาล 

คําจํากดัความทีว่่าพรรคการเมืองมหีน้าทีส่่งตวัแทนเข้าสมคัรรบัเลือกตัง้น้ีใชไ้ด้

ทัง้ 1) ในลทัธิประชาธิปไตย  2) ในการปกครองของบางประเทศ  ซึ่งยอมใหม้พีรรค

การเมอืงทีถู่กกฎหมายแต่เพยีงพรรคเดยีวดงัปรากฏในระบบเผดจ็การแบบฟาสซสิต ์หรอืแบบ

คอมมวินิสต ์

  (Julius Gould and W.E. Kolb, eds. A Dictionary of the Social Sciences. Free 

Press of Glencoe, 1965, p.482.) 

3.4 คาํนิยามท่ี 4 : คาํนิยามท่ีแพร่หลายของเวเบอร ์ คํานิยามทีน่่าจะสมบูรณ์

ท่ีสุดเป็นของนักสงัคมศาสตรร์ะดบั Guru หรอืระดบัปรมาจารย ์คอื แมกซ์ เวเบอร ์ชาว

เยอรมนั ซึง่ระบุ ดงัน้ี 
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พรรคการเมืองเป็นกลุ่มแบบสมาคม การสมัครเป็นสมาชิกของพรรคต้อง  

1) ทาํอย่างเป็นทางการ  

2) เปิดรับสมาชิกทัว่ไป  

3) มีหลักฐานเป็นใบสมคัรและ  

4) ไม่จาํกัดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิก โดยการ  “เลือกปฏิบติั”  ในเชิง

เพศ ผิวพรรณ เชื้อชาติ อายุ ถิ่นที่อยู่และอาชีพ  

จุดมุ่งหมายของพรรคการเมือง คอื เพื่อได้มาซ่ึงอาํนาจสําหรบัผูนํ้า(มกัเรยีกว่าอี

ล้ิท--elite) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์หรอืผล ประโยชน์ต่าง ๆ (ซึ่งแล้วแต่สมาชกิจะ

กําหนดไว)้ พรรคการเมืองต้องอยู่ภายในกลุ่มหรอืภายในสงัคมทีร่วมตวัเป็นกจิจะลกัษณะ

ตามนยัน้ี องคก์รหรอืสมาคมอนัเป็นหน่วยยอ่ยของสงัคมกอ็าจมพีรรคการเมืองได ้ 

(Max Weber. Theory of Social and Economic Organization, trans.by A.R. 

Henderson and T. Parsons, London: Hodge, 1947, pp.373-4.) 

4.  กาํเนิดของพรรคการเมือง : ทฤษฎีทางจิตวิทยา 

แนวการศึกษา (approach) เกีย่วกบัทีม่าของพรรคการเมอืงมต่ีาง ๆ กนั ทัง้น้ี หาก

พจิารณาเชิงประวติัศาสตร ์คอือธบิายสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของการกําเนิดพรรคการเมอืงแต่

ละพรรค ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ณ ที่น้ีจะเสนอใหพ้จิารณา 4 ทางศกึษาหรอืทฤษฎี

ดงัน้ี คอื 1) ทางจิตวิทยา 2) ทางเศรษฐกิจสงัคม 3) ทางอุดมการณ์หรอืหลกัการ และ 4) 

ทางการจดัองค์การ 

ทฤษฎีทางจิตวิทยามุ่งหาจุดเริม่ต้นแห่งการมกีารรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมอืงจาก

สภาพจิตของมนุษย ์ 

(A.L. Lowell. Public Opinion in War and Peace. Harvard University Press, 

1923, pp.271 ff. ; cited in Avery Leiserson. Parties and Politics, New York: Knopf, 

1958, pp.44-45.)   

โลเวลลก์ล่าวว่าพรรคการเมอืงน่าจะเริม่มาจากขอ้แตกต่างของจติมนุษย ์1) ผูท่ี้ชอบ

สภาวะคงท่ี หรืออนุรกัษ์นิยม (conservatives) ไม่ชอบเปลีย่นแปลงไปจากสภาพเดมิ หาก

จาํเป็นกส็นบัสนุนใหเ้ปลีย่นแปลงอยา่งชา้ ๆ ค่อยเป็นค่อยไป 2) ผูท่ี้ยอมรบัและยินดีรบัการ

เปล่ียนแปลง หรอืนักเสรนิียมพร้อมที่จะรบัการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องเป็นไปโดยไม่ใช้กําลงั

รนุแรงและเป็นไปเพือ่เสรภีาพ 
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โลเวลล์ ถือว่าจติมนุษย์อาจแยกเป็นสองประเภท แบบแรก คอื มองโลก ในแง่ดี 

เหน็ว่าสนัดานอุปนิสยัเดมิของมนุษยด์ ีถอืว่าความชัว่เกดิขึน้เพราะสิง่แวดลอ้มหรอืเพราะการ

หลงผดิ การมองโลกในแงด่ ีคอื การเปิดโอกาสใหแ้กต้วั ปรบัปรุงตนเอง หากมกีารลงโทษกไ็ม่

นิยมใหเ้ป็นแบบแกแ้คน้ แนวคิดน้ีมีสมมติฐานล่วงหน้าว่าคนโดยทัว่ไปมีเจตนาดี แต่อาจ

พลัง้เผลอทาํผิดโดยไม่ตัง้ใจได้   

อีกประเภทหน่ึงมองโลกในแง่ร้าย—pessimistic มกัไม่ไวใ้จ โดยถอืว่ามนุษยท์ุก

คนล้วนเป็นผูเ้หน็แก่ตวั เป็นผูต้้องการช่วงชงิประโยชน์จากผูอ้ื่น มกัระแวงวิตกกงัวล และ

ก้าวร้าว 

จากขอ้สมมติฐานทางจติวทิยาดงักล่าว โลเวลล์ถือว่าเป็นต้นกําเนิดหรอืที่มาแห่ง

พรรคการเมอืงทีม่แีนวคดิต่าง ๆ กนั 4 ประเภท ซึง่ไดแ้ก่ 1) หวัสมยัใหม ่(เสรนิียม)  2) หวัเก่า 

(อนุรกัษ์นิยม)  3) หวัปฏวิตั ิ และ 4) หวัปฏกิริยิา 

 ตารางแสดง  จิตวิทยากบัอดุมการณ์ของพรรคการเมือง  ตามแนวของโลเวลล ์

 

โลกทศัน์(มมุมองต่อโลก) 
ทศันคตใินทางการเมอืงและสงัคม 

โน้มเอยีงสูก่ารเปลีย่นแปลง มุง่ธาํรงรกัษา หรอืคงสภาวะเดมิ 

ในแงด่ ี 

ในแงร่า้ย  

1. แนวเสรนิียม 

2. แนวปฏวิตั ิ

3. แนวอนุรกัษ์นิยม 

4. แนวปฏกิริยิา 

 

ประเภทของทศันคติทางการเมืองและสงัคมตามแนวของโลเวลล ์ มดีงัต่อไปน้ี 

1) แนวเสรีนิยม (liberal) มองโลกในแง่ดีโดยถอืว่าบุคคลไมไ่ดถู้กลขิติมาแต่กําเนิด

ใหด้หีรอืเลว ถือว่าส่ิงแวดล้อมสําคญักว่ากรรมพนัธุ์ ดงันัน้ จงึใหค้วามสําคญักบัการศึกษา

และการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทางสงัคม การเปลีย่นแปลงตอ้งไมพ่รวดพราดและใชก้ําลงั

รุนแรง  ชอบจงัหวะการเปลีย่นแปลงทีเ่รว็พอควร โดย 1) สนัตวิธิแีละ 2) โดยความรว่มมอืการ

เปลีย่นแปลงในทางกา้วหน้า 

2) แนวปฏิวติั (revolutionary) ในทศันะของโลเวลล ์นกัปฏวิตัมิองโลกในแง่ร้าย คอื 

ถอืวา่ภาวะทีเ่ป็นอยูม่ขีอ้บกพรอ่งมากมหาศาล  

ประสงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ไว้ใจกระบวนการหรือวิธีการช้า ๆ ชอบใช้

วิธีการปัจจุบนัทนัด่วน รวดเรว็ การคน้ควา้ทางจิตวิทยาพบว่า ผูม้แีนวคดิจะปฏวิตัริะบบ 
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หรือสภาพความเป็นไปได้รบัการกระตุ้นจากความคุกรุ่นไม่พอใจบางเรื่องอย่างรุนแรง  

แสดงออกดว้ยวธิกีารทีมุ่ง่ใหไ้ดป้ระจกัษ์ผลโดยรวดเรว็ 

3) แนวอนุรกัษ์นิยม (conservative)  มองโลกในแง่ดี กล่าวคือ ถือว่าสภาวะท่ี

เป็นอยู่ (status quo) ดอียู่แล้วและสภาพความเป็นไปในอดตีเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วจงึไม่

จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง การรบัของใหม่ต้องทําโดยระมดัระวงั ไม่ผลผีลาม การเปลี่ยนแปลง

ควรเป็นไปทลีะเลก็ทลีะน้อย หากมกีารรบัวฒันธรรมของต่างชาต ิกพ็งึทาํแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  

พรรคการเมืองในอินเดียบางพรรคยดึแนวน้ี และมบีทบาทในการขดัขวางไม่ให้

ภรรยาของอดตีนายกรฐัมนตรรีาชพี คานธ ีเขา้สู่ตําแหน่งนายกรฐัมนตรใีนพฤษภาคม 2547 

ทัง้ ๆ ที ่Sonia Gandhi ดาํรงตําแหน่งเป็นหวัหน้าพรรคคองเกรสซึง่ครองเสยีงขา้งมาก 

พรรคการเมอืงแบบอนุรกัษ์นิยมมกัประสงคใ์ห้เกิดความเคารพในสถาบนัท่ีมีอยู่

แต่เดิมแล้ว เช่น สถาบนัชาติ สถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษตัริย ์หรอืระบอบการเมอืง

อะไรกต็ามทีเ่คยชนิ และไดม้กีารนํามาปฏบิตัแิลว้  

แนวอนุรกัษ์นิยมใหค้วามสาํคญักบัสถาบนัครอบครวัและประเพณีดัง้เดิม ยดึถอื

ในระบบอาวุโสหรอืการเคารพผูม้อีายุมากกว่า (ระบบอาวโุสนิยม) การศกึษาลกัษณะอนุรกัษ์

นิยมในเชงิพฤติกรรมศาสตรท์ี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดเียี่ยม คอื ที่กระทําโดยเฮอรเ์บอรท์ 

แมคคลอสคี้   

(Herbert Mc Closkey, “Conservatism and Personality” American Political 

Science Review. Dec.1958, pp.27-45 cf. Herbert Mc Closkey. Political Inquiry. 

London: Macmillan,1969, p. 38.) 

แมคคลอสคี ้คน้พบว่าผูย้ดึอนุรกัษ์นิยมเป็นบุคคลซึง่ยกย่องผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ในสงัคมและมี

การเคารพ “รุ่นพ่ี” “อาวโุสนิยม” (seniority) ต่อมาเกีย่วโยงไปถงึการช่วยเหลอืพรรคพวก

จากสถาบนัเดยีวกนัหรอืรุน่เดยีวกนั 

4) แนวปฏิกิริยา (reactionary) คาํนึงถงึอดีต โดยมทีรรศนะว่าสภาพการณ์ท่ีผา่น

มาแล้วดีย่ิงกว่าปัจจบุนั นกัปฏกิริยิานิยมถอืว่าสภาพความเป็นไปในอดตีเป็นภาพทีน่่าชื่นชม

และสมควรพยายามยอ้นกลบัไปดํารงชวีติอย่างทีเ่คยเป็นมาแต่เก่าก่อน บางครัง้จงึถูกเรยีกว่า 

พวก “ถอยหลงัเข้าคลอง” ตวัอย่างความเห็นของแนวคิดแบบปฏิกิริยา คือ ต้องการให้

ประเทศไทยยอ้นกลบัไปสูอ่ดตีโดยใหม้กีารปกครองแบบสมยักรุงศรอียุธยาหรอืสมยักรุงสุโขทยั 

เช่น ประสงคใ์หม้กีารปกครองแบบสมบูรณา ญาสิทธิราชยแ์บบสมยักรุงศรอียุธยา หรอืแบบ 

“พ่อขนุ” สมยัสโุขทยั สนบัสนุนการใชส้รรพนาม “คณุหลวง” หรอื “ท่านเจ้าคณุ” กบับุคคล 
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ต่าง ๆ แมว้า่ผูน้ัน้ไดส้ละฐานนัดรเชน่วา่นัน้ไปแลว้ดว้ยใจสมคัร   

แนวปฏิกิริยามองมนุษย์ในแง่ไม่ดี  คอื  ฝงัใจว่าธรรมชาติมนุษยข์ึน้อยู่กบัการใช้

อาํนาจหรอืพละกาํลงับงัคบั หรอืเหน็วา่น่าจะมกีารรือ้ฟ้ืนระบบการเฆีย่นตใีหม้ขีึน้อกีในโรงเรยีน

หรอืใหม้กีารลงโทษอยา่งหนกั โดยถอืวา่ เพือ่สอนใหเ้ขด็หลาบ 

5.  ทฤษฎีท่ีสอง ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยกําเนิดของพรรค

การเมือง 

พรรคการเมอืงมคีวามเก่ียวพนัอย่างใกล้ชิดกบัสภาพทางเศรษฐกิจ และสงัคม 

มองพรรคการเมอืงในรปูของผู้สนับสนุนพรรคการเมืองหรอืสมาชกิของพรรคการเมอืงว่ามา

จากชนชัน้ใด ระดบัการศึกษาสูงตํ่าเพยีงใด เพศใด วยัใด ฐานะทางเศรษฐกจิเป็นอย่างไร 

เป็นตน้ 

หากสมาชิกมาจากชนชัน้ใด หรือระดบัการศึกษาใด มกัมีบทบาทในการกําหนด

แนวนโยบาย และวธิดีาํเนินงานของพรรคการเมอืง  

5.1 กรณีองักฤษ กลุ่มวิก (Whig) ในศตวรรษที่ 17 และศตวรรษที่ 18 ยงัไม่เป็น

พรรคการเมอืงอย่างทุกวนัน้ี เป็นเพยีง “พวกทางการเมือง” ไดร้บัการสนับสนุนจากนายวา

นิชและผูม้ ัง่ม ี นโยบายของพรรควิกสะท้อนความสนใจของสมาชกิพรรคหรอืผูส้นับสนุน

ดงักล่าว) กลุ่มทอร่ี (Tory) เป็นกลุ่มการเมอืงหวัเก่าในอดตีขององักฤษ มสีมาชกิพรรคซึง่เป็น 

1) ราชาท่ีดิน 2) เจ้าขุนมูลนาย  (ระบบศักดินา) และ 3) ผู้นําฝ่ายศาสนาจกัร (คือผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัวงการบรหิารขององคก์ารศาสนา) 

5.2 กรณีสหรัฐอเมริกาในอดีต  พรรคการเมืองสมัยเร่ิมก่อตัง้ประเทศใน

สหรฐัอเมริกา เมือ่ประมาณ 210 ปีเศษมาแลว้ มสีองพรรค ไดแ้ก่  

1) พรรคเฟดเดอรลัลิสต์ (Federalist) มีผู้สนับสนุน คือ นายธนาคาร นักธุรกิจ 

เจา้ของไรข่นาดใหญ่ ต่อมากลายเป็นพรรครีปับลิกนั ซึง่ม ียอรจ์ บุช, จเูนียรเ์ป็นหวัหน้าพรรค

และเป็นประธานาธบิดจีนถงึ 2008 

2) พรรคเดโมแครติก-รีปับลิกนั มตีัง้แต่เริม่สถาปนาสหรฐัอเมรกิา ผูก่้อตัง้พรรคเด

โมแครตกิ-รปีบัลกินั (Democratic-Republican) ไดแ้ก่ ธอมสั เจฟเฟอรส์นั ต่อมาแปรสภาพ

เป็นพรรคเดโมแครท ในปี 2008 คนอเมรกินัผวิส ีคอืโอบามา ตวัแทนพรรครบัเลอืกเป็นประธา

นาธดิ ี

ผูนํ้าพรรคทีม่ชีื่อเสยีงระยะหลงั ๆ ไดแ้ก่ แฟรงคลิน  โรสเวลท ์ผูเ้ป็นประธานาธดิ ี4  
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สมยัและ จอห์น เอฟ. เคนเนด้ี สมาชกิพรรคมกัเป็นชาวไร่ชาวนา ซึ่งมทีีท่ํากนิน้อย คนงาน 

และผูม้ฐีานะทางเศรษฐกจิไม่ดนีัก พรรคทัง้สองมฐีานเสยีงการสนับสนุนจากบุคคลประเภท 

ต่าง ๆ   

(William Ebenstein, et al. American Democracy in World Perspective, 5
th
 

ed., New York: Harper and Row, 1980, pp.137-146.)  

พรรคเดโมแครทของสหรฐัอเมริกา สดัส่วนของผู้สนับสนุนพรรคมกัมาจากชน

กลุ่มน้อย และผูม้สีถานภาพทางเศรษฐกจิไมส่งูนกั คอื ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม  

พรรคเดโมแครท ไดช้ื่อว่าพยายามช่วยเหลอืหรอืปกป้องชนกลุ่มน้อย เช่น นิโกร 

คนอนิเดยีนแดง คนยวิ คนอเมรกินัเช้ือสายจีน และคนอเมรกินัเช้ือสายเมก็ซิกนั (เรยีกว่า ชิ

กาโน (Chicano) หรอื Hispanic Americans)  

นับตัง้แต่แฟรงคลิน เดลาโน โรสเวลท์ เป็นประธานาธบิดคีรัง้แรกในปี ค.ศ.1932 

พรรคเดโมแครทได้รบัการยอมรบัว่า เป็นพรรคซึ่งเหน็ใจผูม้ฐีานะตํ่าต้อยทางเศรษฐกจิและ

การศกึษา  

อย่างไรก็ตาม ในระดบันํา ของพรรคเดโมแครท คือ ผู้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีหรือ

รฐัมนตรมีอียู่บ่อย ๆ ซึ่งไม่ไดม้พีืน้เพมาจากผูม้กีารศกึษาและฐานะทางเศรษฐกจิตํ่า ตวัอย่าง 

ได้แก่ ผู้เป็นประธานาธิบดีแห่งพรรคเดโมแครท คือ แฟรงคลิน เดลาโน โรสเว้ลท์ และ 

จอหน์ เอฟ. เคนเนดี้ ซึง่มฐีานะการเงนิและพืน้เพทางการศกึษาสงู (Dwaine Marvick, ed. 

Political Decision-Makers. Glencoe, I11. : Free Press, 1961 ; D.R. Matthews. U.S. 

Senators and Their World. University of North Carolina Press, 1960. ) 

5.3 มกัเข้าใจกันว่าผู้มีฐานะดีย่อมปกป้องคนฐานะดีด้วยกันแต่มีปรากฏการณ์ที ่

เรยีกวา่ “เสรีนิยมของชนชัน้สงู” (uppercalss liberalism) เชน่ กรณโีรสเวลทแ์ละเคนเนดี้  

5.4 สมาชิกพรรครีปับลิกนั มกัมาจากผูท้ีม่กีารศกึษาและฐานะด ีแต่ผู้นําของพรรค

การเมืองน้ีอาจเป็นได้ทัง้คนรวยและจน อบัราฮมั ลินคอล์น และริชาร์ด นิกสนั มีฐานะ

ยากจนก่อนเป็นประธานาธบิด ีสําหรบัพลเอกระดบั 5 ดาวซึ่งมน้ีอยมากในกองทพัอเมรกินั มี

คนหน่ึงชื่อ ดไวท์ ไอเซนเฮาว ์ซึ่งไดเ้ป็นประธานาธบิดสีงักดัพรรครปีบัลกินั 2 สมยัเป็นผูม้ี

ฐานะไม่รํ่ารวย ในพรรครีปับลิกนัเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกแต่จริงที่ว่า ผู้สนับสนุนพรรค

จาํนวนมากเป็นคนมีฐานะดี แต่ผูนํ้าของพรรคบางคนกลบัมาจากฐานะทางเศรษฐกจิทีต่ํ่าตอ้ย

กวา่ 



PS 103 372 

  ทฤษฎีท่ีว่าพรรคการเมอืงถือกาํเนิดจากการมุ่งคุ้มครองหรือสนองผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจเป็นทฤษฎเีก่าแก่ นับตัง้แต่สมยับดิาแหง่รฐัศาสตร ์คือ อาริสโตเต้ิล ทัง้น้ี ใน

บทแรกของหนังสือของอาริสโตเต้ิล ช่ือ “การเมอืง” ระบุว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็น

ตัวการท่ีก่อให้เกิดการแบ่งแยกทางการเมือง จะเห็นได้ว่าทฤษฎีน้ีเก่าแก่ไม่ตํ่ากว่า

ประมาณ 2400 ปีมาแล้ว ต่อมาระยะหลงัด้วยหลายเหตุผลทาํให้มีการมองว่าพรรคเก่ียว

โยงกบัเรื่องทางเศรษฐกิจและมกัเรียกกนัว่าเป็นแนวเศรษฐศาสตรก์ารเมือง 

6.  ทฤษฎีท่ีสาม ทฤษฎีทางอุดมการณ์หรือหลกัการว่าด้วยการกาํเนิดของ

พรรคการเมือง 

ทฤษฎีน้ี ถือว่าพรรคการเมอืงถือกําเนิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มแีนวคิดอุดมการณ์

คล้าย ๆ กนั คําจํากดัความของเอดมนัด ์เบอรก์ ในเรื่องพรรคการเมอืงเป็นตวัอย่างทีด่ขีอง

ทฤษฎน้ีี เบอรก์ถอืวา่พรรคประกอบดว้ยคนมารวมกลุ่มกนัเพือ่กระทาํการตามอดุมการณ์ ซึง่มี

การยดึถอืรว่มกนั  

แนวคิดน้ีถูกต้องในกรณีของพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งเน้นอุดมการณ์เป็นหลกั 

พรรคการเมอืงมหีลายประเภท ประเภทหน่ึง คอื พรรคแบบอุดมการณ์ คอื เน้นเรื่องนโยบาย

และเป้าประสงคเ์ป็นสาํคญั โดยไม่คํานึงถงึการไดเ้สยีงสนบัสนุนจากคนทุกกลุ่มหรอืหลายกลุ่ม

ในสงัคมหรอืไม่ ดงัปรากฏในกรณีของพรรคคอมมวินิสต์และพรรคชาตสิงัคมนิยม (National 

Socialism or Nazi) ของฮิตเลอร ์ในเยอรมนี ยคุมหาสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

ในชว่งตน้ พรรคการเมอืงอาจเน้นและเคร่งครดัต่ออุดมการณ์อยา่งรุนแรง แต่ต่อมา

อาจววิฒันาการมาสู่แนวคดิที ่“เลง็ผลปฏิบติั” (pragmatism) คอื แนวแบบประนีประนอม

หรือแบบกลาง ๆ ก็ได้ ดงัเห็นได้ในกรณีพรรคการเมืองในประเทศอุตสาหกรรม เช่น 

สหรฐัอเมรกิาและองักฤษ ปัจจุบนัความแตกต่างเชงิอุดมการณ์ลดลง กล่าวคอื ระหว่าง

อุดมการณ์ของ 1) พรรคเดมโมแครทกบัพรรครีปับลิกนัในสหรฐั อเมรกิา และ 2) พรรคเล

เบอรแ์ละพรรคคอนเซอรเ์วตฟีในองักฤษ   

พรรคทัง้สองทัง้ในองักฤษและสหรฐัอเมรกิามแีนวคดิเอนเอยีงไปในรปูของเศรษฐกิจ

แบบผสม (mixed economy) คอื ผสมผสานระหวา่งแนวสงัคมนิยมกบัแนวลทัธินายทุน 

7.  ทฤษฎีท่ีส่ี  ทฤษฎีทางการจดัองคก์ารว่าด้วยการกาํเนิดพรรคการเมือง 

ถอืว่าพรรคการเมืองเกดิขึน้หลงัจากการทีม่ผีู้นําทางการเมอืงขึน้แลว้ มผีูส้นับสนุน

เป็นจํานวนมาก หากมสีมคัรพรรคพวกจํานวนน้อย อาจรวมตวักนัอย่างหลวม ๆ โดยอาศยั
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ความคุ้นเคยเป็นหลกั ต่อมาเมื่อขยายใหญ่ขึน้ย่อมมีความจาํเป็นในการจดัระบบองคก์าร 

คอื การจดัระเบยีบใหม้กีารลดหลัน่แหง่อาํนาจและใหม้สีายงานบงัคบับญัชา  

ทฤษฎีว่าดว้ยการจดัองค์การในฐานะเป็นต้นกําเนิดพรรคการเมอืงเกดิขึน้ โดยเริม่

จากการมีผู้สนับสนุนผู้นําขึ้นก่อนมีตัวอย่างในหลายประเทศ กรณีประเทศไทยอาจ

ยกตวัอย่างประมาณปี พ.ศ.2516 กรณีการกําเนิดพรรคกิจสงัคม ซึ่งมผีูส้นับสนุน ม.ร.ว.คกึ

ฤทธิ ์ ปราโมช โดยศรทัธาต่อความสามารถและความรอบรู ้อกีตวัอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ การกําเนิด

ของพรรคเสรีมนังคศิลา ซึ่งจอมพล ป. (แปลก) พบิูลสงคราม ซึ่งพื้นเพเป็นชาวนนทบุรมีี

บทบาทสําคญัยิ่ง เมื่อพรรคการเมืองได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วย่อมจะต้องมีการจดั

องคก์ารใหด้เีพื่อพรรคจะเจรญิเติบโตต่อไป  หากจดัองค์การที่ด ีคอื มีประสิทธิภาพ โดยมี

การแบ่งแยกหน้าที ่มกีารจดัทําระบบงานใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ได ้พรรคการเมืองย่อมยัง่ยืนต่อไป   

(Avery Leiserson, Parties and Politics, New York: Knopf, 1958, pp.44-50.) 

ตวัอย่างหน่ึงของการกาํเนิดพรรคการเมอืงทีเ่ร่ิมจากผูนํ้าหรือผูริ้เร่ิมแลว้ขยายเป็น

ระบบการจดัองคก์าร ไดแ้ก่ พรรคกิจสงัคม ซึง่ในระยะตน้ไดค้ะแนนเสยีงเพยีง 18 ทีน่ัง่เทา่นัน้ 

แต่สามารถจดัตัง้รฐับาลไดใ้นรปูรฐับาลผสม โดยม ีม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช เป็นนายกรฐัมนตร ี

พรรคน้ีบางครัง้เรยีกกนัว่า พรรคแสป (ซึ่งย่อมาจากคําภาษาองักฤษคอื SAP จาก Social 

Action Party) 

ในกรณีสิงคโปรไ์ดม้กีารจดัองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพจนกระทัง่ในการเลอืกตัง้ระยะ  

หลงั ๆ ไดท้ีน่ัง่เป็นจาํนวนมาก ปรากฏวา่พรรคกิจประชา (PAP—People’s Action Party)  

(Chan Heng Chee. The Dynamics of One Party Dominance: The PAP at the 

Grass-roots. Singapore University Press, 1978.)  

เริม่จากการก่อการของนายลกีวนยวิ (Alex Josey. Lee Kuan Yew. 3rd
 ed., 

Singapore: Angus and Robertson, 1980.) และคณะ ไดจ้ดัองคก์ารอยา่งดโีดยเฉพาะการ

พยายามสมัผสักบัประชาชนโดยจดัตัง้ “ศนูยช์ุมชน” (Community Center) ขึน้มาตามแหล่ง

ต่าง ๆ ซึง่ทาํใหฐ้านพละกาํลงัของพรรคกจิประชาดมีาก 

8.  หน้าท่ีของพรรคการเมือง : พิจารณา 5 หน้าท่ี 

ในช่วงเวลาประมาณ 200 ปีเศษทีผ่่านมา พรรคการเมอืงเป็นปรากฏการณ์ทีม่ขี ึน้ใน

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก แต่รปูแบบการปกครองมต่ีาง ๆ กนั ดงันัน้ การใหร้ะบุ “หน้าท่ี”หรอื 

“หน้าท่ีประโยชน์” (functions) ของพรรคการเมอืงย่อมมีปัญหาในการที่จะครอบคลุมให้
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ใชไ้ดก้บัทุกรูปแบบของระบบการเมอืงการปกครอง ณ ทีน้ี่จะกล่าวถงึแนวคดิของนักวชิาการ

ต่าง ๆ กนั คอื แนวทีร่ะบุ 5 หน้าที ่และแนวทีร่ะบุ 7 หน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

พรรคการเมืองตามแนวคิดหน่ึงมี 5 หน้าท่ีหลกั 

 (Levine, op.cit., pp. 166-168.) ไดแ้ก่ 1) การรวบรวมผลประโยชน์หรอืความสนใจ

ต่าง ๆ เข้าด้วยกนั 2) การวางแผนดําเนินงาน (programs) 3) การส่งตัวแทนเข้าสมคัรรบั

เลอืกตัง้ 4) การบรหิารงานรฐับาล 5) การเชื่อมสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกบัประชาชน 

1) การรวบรวมผลประโยชน์ (aggregation of interests) ไดแ้ก่ การรวบรวมกลุ่ม

ต่าง ๆ ซึ่งมคีวามสนใจหรอืมผีลประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ เขา้มาอยู่ภายใต้องคก์ารเดียวกนั 

การรวมผลประโยชน์น้ีแต่ละกลุ่มรวมทัง้กลุ่มผลประโยชน์ก็ได้ทําหน้าที่อยู่บ้างแล้วแต่พรรค

การเมอืงทาํหน้าทีน้ี่กวา้งขวางกวา่ 

2) การวางแผนดาํเนินงาน  พรรคการเมอืงต้องจดัเสนอแผนดาํเนินงาน ซึ่งมา

จากนโยบายของพรรค  ทัง้น้ีเพื่อเสนอต่อราษฎรในการหาเสยีงแขง่ขนักบัพรรคอื่น ๆ ว่าจะ

ทาํอะไรเมือ่ไดร้บัเลอืกตัง้ 

3) การเสนอช่ือผู้สมคัรเข้าแข่งขนัเลือกตัง้  ต้องพร้อมที่จะแสดงตนในการส่ง

ตวัแทนเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้ การสง่ตวัแทนมวีธิต่ีาง ๆ กนั  

ก. พรรคการเมอืงของบางประเทศ เช่น อิสราเอล จดัประชุมระดบัหวัหน้า เพื่อ

คดัเลอืกตวัแทนเขา้สมคัรแข่งขนั อสิราเอลมรีะบบให้ศูนยก์ลางมีอาํนาจ (centralization) 

โดยแต่ละพรรคจะเลือกและกําหนดรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับเลือกตัง้เข้าสู่ร ัฐสภาเนสเซต 

(Knesset) 

ข. ในบางประเทศโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา การเสนอชื่อมกีลไกและวิธีการหลาย

อย่าง รวมทัง้ให้ผู้สนใจสมัครรับเลือกตัง้แสดงความสามารถในการหาคะแนนนิยม 

(popularity, popular votes) เสยีก่อน จงึจะไดร้บัเลอืกเป็นตวัแทนพรรค  

วธิกีารเชน่น้ี ไดแ้ก่ การหยัง่เสียงเบือ้งต้น (primaries หรือ primary elections)  

ระบบอเมริกนัเป็นแบบที่องค์การกลางของพรรคมีอํานาจน้อย พรรคการเมืองอเมริกนัมี

ลกัษณะหลวม ๆ อาํนาจกระจายออกไป ดงันัน้ จงึไม่สามารถกําชบัเรื่องวินัยได้ สมาชิก

พรรคคอ่นขา้งอสิระเสรมีาก 

4) การบริหารประเทศ  พรรคการเมอืงมขีึน้เพื่อทีส่มาชกิมโีอกาสเขา้ไปบรหิารงาน

ของประเทศ แตกต่างจาก “กลุ่มผลประโยชน์” ซึง่มุ่งพิทกัษ์ผลประโยชน์ของตนโดยไมไ่ด ้

มุง่รบัผดิชอบเขา้ปกครองประเทศ 
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5) เช่ือมสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลกบัประชาชน  สมาชกิอยู่ตามที่ต่าง ๆ กจิกรรม

การเมอืงมเีป็นประจาํ พรรคทาํหน้าทีช่ีแ้จงขอ้นโยบายของรฐับาลประกอบกบัความคดิเหน็หรอื

ท่าทขีองพรรคต่อนโยบายนัน้ ๆ ทําใหม้ปีระชาชนกบัรฐับาลมกีารตดิต่อรบัทราบเรื่องราวต่าง 

ๆ ทัง้จากรฐับาลไปยงัประชาชนและจากประชาชนไปยงัรฐับาล (เช่นในรูปของความประสงค์

ต่าง ๆ ทีต่อ้งการใหร้ฐับาลสนองตอบ)   

(Roskin, et al. op.cit., p.217.)  

9.  การจาํแนกพรรคการเมืองเชิงโครงสรา้ง 

การจาํแนกในรปูโครงสรา้งไดร้บัความสนใจจากนกัวชิาการชาวยโุรปบนพืน้ทวีป คอื

ไมน่บัในเกาะองักฤษเช่น มอริส ดิวเวอเชย ์(Maurice Duverger, Political Parties. Wiley, 

1963, pp.17-49.) และรอเบอรท์ มิเชลส ์(Robert Michels)  

หากแบ่งพรรคการเมอืงตามนักวิชาการฝรัง่เศสช่ือ ดิวเวอเชย ์เป็นในรูปต่อไปน้ี 

คอื  1) แบบคอคสั 2) แบบสาขา 3) แบบเซลล ์และ 4) แบบมิลลิเชีย 

การจดัโครงสร้างพรรคแบบท่ีหน่ึง : แบบคอคสั (Caucus)  

โครงสร้างประกอบด้วย 1) สมาชกิจาํนวนจาํกดั และพรรค 2) ไม่สนใจในการหา

สมาชกิเพิม่ สมาชกิ 3) มกัมาจากกลุ่มผูมี้อิทธิพล ในสหรฐัอเมรกิา มอียู่ใน 1) ระดบัแขนง 

(Counties) และ 2) ระดบัเทศบาล มกัมกีจิกรรมมากเป็นพกั ๆ หรือเป็นฤด ูๆ โดยเฉพาะ

ใกล้เลอืกตัง้ ในช่วงที่ไม่มกีารเลอืกตัง้มกัไม่มบีทบาทอะไรมากนัก มกัเป็นพรรคของชนชัน้

กลาง คอื ผูม้รีะดบัการศกึษาสงูพอสมควร และมฐีานะทางเศรษฐกจิดพีอสมควร 

การจดัโครงสร้างพรรคแบบท่ีสอง : แบบสาขา (branch) หรือแบบมวลชน 

สาขาของพรรคไม่สามารถเป็นอสิระต้องเป็นสาขาของศูนย์กลางใดศูนย์กลางหน่ึง 

การจดัโครงสรา้งของพรรคแบบคอคสัเป็นอิสระโดยตนเองได้  

พรรคแบบสาขามุง่ขยายจาํนวนสมาชิก โดยถอืว่ายิง่มสีมาชิกมากยอ่มเป็นกําลงัใหก้บัพรรค 

สาขาพรรคเปิดรบัสมาชิกงา่ยกว่าคอคสั  แบบคอคสัมกีารคดัเลอืกสมาชกิเอง  แบบสาขามกั

เปิดรบัสมาชกิโดยทัว่ไปไมจ่าํกดัคุณสมบตัมิากนกั  

แบบคอคสัแบ่งแยกโครงสร้างแบบง่าย ๆ โดยการใช้ระบบผู้นําหรือเจ้านาย 

(boss) แบบสาขามรีะบบงานเป็นกจิจะลกัษณะ ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะมีสมาชิกมากกว่าพรรค

แบบคอคสัซึง่จาํเป็นในการจดัระบบการควบคุมและจาํแนกหน้าที ่ 

ผูม้แีนวคดิแบบโซเชียลิสต ์(สงัคมนิยม) เป็นผูร้เิริม่ระบบพรรคแบบ “สาขา” ทัง้น้ี 
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เพราะสงัคมนิยมสนใจใหป้ระชาชนร่วมอยู่ในกลุ่มหรอืองคก์ารต่าง ๆ มีสาขามากยอ่มเป็น

พรรคแบบ “มวลชน” (mass party) คอื กระจายสมาชกิออกไปทุกหนทุกแหง่ 

การจดัโครงสร้างพรรคแบบท่ีสาม : แบบเซลล ์(cell)  

แบบคอคัสและแบบสาขาตัง้อยู่ตามท้องถ่ิน คือ เน้นเรื่องของสถานท่ีซึ่งใช้

ดาํเนินงาน แบบเซลลม์รีากฐานอยูท่ีอ่าชีพ ทัง้น้ี เซลล ์คอื หน่วยของผูมี้อาชีพต่าง ๆ กนัท่ี

รวมตวักนัเข้าเพ่ือวตัถปุระสงคข์องการเมือง แบบเซลลจ์ดัเป็นระบบ เช่น มสีมาชกิจาก 1) 

เซลลค์นงาน 2) เซลลเ์สมยีน 3) เซลลฝ์า่ยบรหิาร หรอื 4) เซลลค์นงานเรอืกลไฟ เป็นตน้ 

แบบสาขา มสีมาชิกมากกว่าเซลล์มาก แบบเซลล์มกัมสีมาชกิไม่เกนิ 100 คน แบบ

เซลล์ แตกต่างจากแบบคอคสัตรงที่ว่า ในเซลล์มีการติดต่อระหว่างสมาชิกอยู่เสมอ ๆ 

เพราะสถานท่ีทํางานอยู่แห่งเดียวกนั แต่ละวนัพรรคแบบเซลล์อาจออกคําสัง่ หรอืแนะนํา

เรื่องอาชพีและอื่น ๆ แก่สมาชกิดว้ย อน่ึง แบบเซลล์อาจทํางานแบบลี้ลบัโดยไม่เปิดเผยกไ็ด ้

เกิดขึ้นครัง้แรกในระบบพรรคคอมมิวนิสต์ของรสัเซีย ซึ่งมีการประกาศ ใช้เมื่อวนัที่ 21 

มกราคม ค.ศ.1924 

การจดัโครงสร้างพรรคแบบท่ีส่ี ได้แก่ แบบมิลลิเชีย (militia) ได้แก่ กองทัพ

เอกชน หรอืหน่วยอาสาสมคัรในสหรฐัอเมรกิาซึง่เคยใชศ้พัทน้ี์ (militia) ต่อมานิยมใชศ้พัท ์“ผู้

พิทกัษ์ชาติ” (National Guard) แต่ละมลรฐัของสหรฐัอเมรกิามกีองทพัแห่งมลรฐั แต่อยู่

ภายใต้การควบคุมของรฐัสภาแมว้่าผูว้่าราชการของมลรฐัจะเป็นผูบ้ญัชาการสูงสุดของการ

รวมตวัเป็น “ผูพ้ทิกัษ์” กต็าม  

(Plano, et al.,p.247.) เน้นเรื่องเหรียญตรา การประดบัธงทิวปลิวไสว และมวีงดริุยางค์

แผดเสียงก้อง เพื่อเรยีกรอ้งความสนใจและปลุกใจ สมาชกิของพรรคแบบมลิลเิชยี ยงัคงเป็น

ฝา่ยพลเรอืน แต่มกีารฝึกซอ้มในกลยทุธต่์าง ๆ อยูเ่สมอ  

ตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1) พรรคของผูนิ้ยมลทัธฟิาสซสิต์ คอื พวกหวัรุนแรงฝ่ายขวาผูนิ้ยม

เผดจ็การ เช่น กองพนัพาย ุ(Storm Troopers) ของฮติเลอร ์และ 2) พรรคฟาสซิสตใ์นอติาลี

ของมุสโสลนีิ  ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการจดัองคก์ารพรรคกบัลทัธกิารเมอืง ในทรรศนะของดิวเวอ

เชย์ พรรคแบบคอคัสและแบบสาขามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนและส่งเสริมระบอบเสรี

ประชาธิปไตย พรรคแบบเซลล์และมิลลิเชียเหน็ว่ามลีกัษณะซึ่งไม่ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย  

(Harry Ekstein and David E. Apter, eds. Comparative Politics, Free Press of 

Glencoe, 1963, pp.346-348.) 
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10.  การจาํแนกระบบพรรคในรปูของจาํนวนพรรคการเมือง 

อาจศกึษาไดใ้นรปูของจาํนวน คอื พจิารณาวา่มมีากน้อยเพยีงใด 

จาํนวนพรรค หมายถงึ จาํนวนพรรคท่ีมีโอกาสจดัตัง้รฐับาลได้โดยพรรคใดพรรค

หน่ึงโดยเอกเทศ หรอืโดยการมหีลายพรรครวมกนั อาจแยกประเภท 1) ระบบพรรคเดียว 

(One Party System) ซึง่แยกออกเป็น ก. พรรคเดยีวแบบเผดจ็การ และ ข. พรรคเด่นพรรค

เดยีว 2) ระบบสองพรรค (Two party system) และ 3) ระบบหลายพรรค (Multi-party 

system) 

 10.1 ระบบท่ีหน่ึง ได้แก่ ระบบพรรคเดยีวแบบเผดจ็การ   

มพีรรคเดียวซึง่ผกูขาดอาํนาจในการเป็นรฐับาลซึง่การมอีํานาจผกูขาดเช่นนัน้อาจ

ระบุไวใ้นกฎหมายของรฐัธรรมนูญ และในบางครัง้อาจมพีรรคอื่น ๆ อยูบ่า้ง แต่มไีวพ้อเป็นพิธี

เพื่อแสดงว่าใหเ้สรภีาพในการจดัตัง้พรรคการเมอืง ระบบพรรคเดียว มกัมใีนรฐับาลเผดจ็

การ ทัง้ 1) ฝ่ายซา้ย (คอมมิวนิสต์)หรอื 2) ฝา่ยขวา เช่น ในระบบฟาสซสิต์ หรอืภายใต้การ

ปกครองทหาร)  

ระบบน้ีย่อมใหม้เีฉพาะพรรคท่ีครองอาํนาจอยู่เท่านัน้ ไม่ยอมให้พรรคอื่นสมคัร

เลอืกตัง้ หรอืโดยใชวิ้ธีกีดกนัไม่ใหส้มคัร บางครัง้ยอมใหม้พีรรคอื่นแต่เป็นแบบทีว่่าเพ่ือให้มี

คู่แข่งเป็นพิธี  

ในระบบพรรคการเมอืงเพยีงพรรคเดยีว พรรคการเมืองมีฐานะเทียบเท่ารฐับาล ทัง้น้ีเพราะ

เท่ากบัไม่มฝี่ายคา้น พรรคการเมอืงซึ่งเป็นฝ่ายบรหิารเสยีเอง ไดแ้ก่ พรรค 1) ฟาสซิสต์ของ

อติาล ี2) นาซีของเยอรมนี (นาซี เป็นชื่อพรรคการเมอืงในเยอรมนี ซึง่ยดึหลกัการฟาสซิสต)์ 

และ 3) พรรคคอมมวินิสตใ์นประเทศทีย่ดึอุดมการณ์คอมมวินิสต ์

10.2 ระบบท่ีสอง ได้แก่ “พรรคอิทธิพลสงู” “พรรคเด่นพรรคเดียว” หรือ “ระบบ

พรรคครึ่ง” (One dominant party)ศพัทน้ี์ไดร้บัการตัง้ขึน้มาโดยนกัรฐัศาสตรช์าวฝรัง่เศส ชื่อ

มอริส ดิวเวอเชย ์ 

           (Maurice Duverger. Political Parties. London: Methuen, 1962, pp.307-312.)  

นกัรฐัศาสตรอ์เมรกินัรว่มสมยั ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญการเมอืงจนีและญีปุ่น่ ชื่อรอเบอรต์  

สกาลาปิโน (Scalapino) แห่งมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ณ นครเบอรค์ลี่ย ์เป็นผูใ้หฉ้ายาว่า

เป็นระบบ “one and a half party” (“พรรคครึ่ง”) ทัง้น้ี เพราะถอืว่าพรรคเลก็พรรคน้อย

หลาย ๆ พรรครวมกนัแลว้ยงัมกีาํลงั (คอื ไดค้ะแนนเสยีง) เพยีงประมาณครึ่งหน่ึงของพรรค
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ใหญ่เท่านัน้ ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว มใีนประเทศซึง่มหีลายพรรค เป็นพรรคเลก็พรรค

น้อยเป็นสว่นใหญ่ หรอืเกอืบทัง้หมด  

ก. พรรคใหญ่จะมีอยู่หน่ึงพรรคซึ่งเป็นพรรคที่ได้จัดตัง้ร ัฐบาลเพียงพรรคเดียว

ตดิต่อกนัเป็นเวลาชา้นาน (15-20 ปี)  

ข. ระบบพรรคเด่นพรรคเดียวแตกต่างจากระบบพรรคเดียวในประเดน็สาํคญัทีว่่า 

ระบบพรรคเดียวมใีนประเทศเผดจ็การ หรอืคอมมิวนิสต ์แต่ระบบพรรคเด่นพรรคเดียวมี

ในระบบประชาธปิไตย ซึ่งไม่มีบทบญัญติัหา้มไม่ใหม้พีรรคการเมอืงเกนิกว่าหน่ึงพรรค ใน

ระบบพรรคเด่นพรรคเดียวจงึมหีลายพรรคแต่เน่ืองจากสภาวการณ์บาง อย่าง (เช่น การมี

บทบาทในสมยักู้ชาติหรอืสมยัต่อสูเ้พื่อเอกราช) จงึทาํใหม้อียูพ่รรคหน่ึง ซึง่ไดร้บัคะแนนนิยม

จากมหาชนมาก จนกระทัง่ไดค้ะแนนเสยีงทีพ่อจะตัง้รบับาลไดเ้รือ่ย ๆ  

ในเมก็ซิโก ซึ่งเป็นประเทศใหญ่มพีลเมอืงเกินกว่า 110 ล้านคนพรรคที่มบีทบาท

สาํคญั ไดแ้ก่ PRI (Party of the Revolutionary Institution) คอื พรรคแหง่สถาบนัการปฏิวติั  

(Pablo G. Casanova. Democracy in Mexico. New York : Oxford University 

Press, 1970 ; Daniel Levy and Gabriel Szekely, Mexico Paradoxes of Stability and 

Change. Boulder: Westview, 1987.)  

อินเดีย ซึง่ในช่วงตน้ศตวรรษที ่21 มพีลเมอืงเกนิกว่า 1 พนัลา้นคนพรรคคองเกรส

เป็นพรรคทีค่รองอาํนาจมาเป็นเวลาชา้นาน คอื ชว่งตน้ทีอ่นิเดยีไดเ้อกราชเป็นสาธารณรฐั 

พรรคอื่นสามารถตัง้รฐับาลไดก้็ในช่วงสัน้ ๆ คอื ช่วงที่พรรค “ชะนะตะ” (Janata) 

ซึง่มนีายเทศยั (Dasai) เป็นนายกรฐัมนตร ี 

(1. Rajni Kothari, Politics in India. Boston : Little, Brown, 1970 ;  2. Robert 

Hardgrave Jr. and Stanley A. Kochanek, India: Government and Politics in a 

Developing Nation, 4th
 ed., New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1986, Chapter 6.) 

ญ่ีปุ่ นได้แก่พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยเสรีนิยม(Liberal  

Democratic Party หรอื LDP) (Ronald J. Hrebenar, The Japanese Party System. 

Boulder: Westview, 1987.) 

สิงคโปร ์ ไดแ้ก่ พรรคกิจประชา (People’s Action Party หรอื PAP) ซึง่ม ีนายลี

กวนยวิเป็นผูนํ้าตดิต่อกนัเกอืบ 30 ปี และเมื่อลาออกกใ็หผู้ท้ีไ่วใ้จได ้คอื Goh Chok Tong 

เป็นนายกรฐัมนตรแีละต่อมาบุตรชายคอื เซยีน ลุง ล ีเป็นนายกรฐัมนตรจีนถงึปจัจุบนั(2011)  
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  (Dennis Bloodworth. The Tiger and the Trojan Horse. Singapore: Times Book 

International, 1986 ; Far Eastern Economic Review, 11 September 1986, pp.66-67.)  

10.3 ระบบท่ีสาม ได้แก่ ระบบสองพรรค (Two-party system)  มสีองพรรคใหญ่  

(Austin Ranney. The Governing of Men. Holt, Rinehart, and Winston, 1958, 

pp.331-332.)  

โดยทีพ่รรคหน่ึงพรรคใดมโีอกาสเป็นรฐับาลได้เสยีงสนับสนุนของแต่ละ 2 พรรค

นัน้ไม่แตกต่างกนั คอื ไมห่า่งกนัมากนกั ในระบบสองพรรคเสยีงของประชาชนในการเลอืกตัง้

จะทําให ้มกีารหมุนเวียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูบ้รหิารประเทศ ทัง้น้ีแลว้แต่ว่าเมื่อใดพรรคใด

ไดค้ะแนนนิยมสงูสุด อาจมพีรรคเลก็พรรคน้อย (minor parties) อกีหลายพรรค แต่พรรค

ย่อยเหล่าน้ีมพีละกําลงัเฉพาะระดบัทอ้งถิน่หรอืในบางทอ้งถิน่เท่านัน้ มตีวัอย่างในประเทศ 1) 

องักฤษ  2) สหรฐัอเมริกา 3) ออสเตรเลยีและ 4) นิวซแีลนด ์องักฤษซึง่ม ี2 พรรคใหญ่ ไดแ้ก่ 

พรรคคอนเซอรเ์วตฟิ และพรรคเสรนิียม (ลเิบอรลั) และพรรคคอมมวินิสต ์เป็นตน้ 

ระบบ 2 พรรคขององักฤษเป็นแบบมวิีนัย คอื ลูกพรรคต้องออกเสยีงตามมติของ

พรรค หากออกเสยีงในทางทีข่ดักนัย่อมถอืว่าฝ่าฝืนวนิัย (discipline) และจะเป็นสมาชิกของ

พรรคนัน้ ๆ ต่อไปไม่ได้ 

ในสหรฐัอเมริกามี 2 พรรคใหญ่ ได้แก่ พรรครีปับลิกนั และพรรคเดโมแครท 

พรรคอื่น ๆ ซึง่มคีะแนนเสยีงน้อย และไมม่โีอกาสไดจ้ดัตัง้รฐับาล ซึง่มขีึน้และมกีารลดบทบาท 

หรอืเพ่ิมบทบาทมากขึน้เป็นช่วงเวลา มตีวัอย่าง คอื 1) พรรคก้าวหน้า (Progressive) 2) 

พรรคยิปป้ี (Yippies ซึง่มาจาก YIP อนัเป็นคํายอ่ของ Youth International Party) 3) พรรค

คอมมวินิสต์ 4) พรรคสงัคมนิยม 5) พรรคอเมรกินัแห่งสหรฐั 6) พรรคแรงงานสงัคมนิยม 

(Socialist Labor Party) 7) พรรคเสรนิียมแหง่มลรฐันิวยอรก์ และ 8) พรรคคนงานสงัคมนิยม 

(Socialist Workers Party)  

(The World Almanac and Book of Facts 1989, New York : Newspaper Enterprise 

Association, 1988, pp.332.) ระบบ 2 พรรคของสหรฐัอเมรกิาแตกต่างจากองักฤษเพราะลูก

พรรคสามารถออกเสียงลงมติในทางขดักบัแนวของพรรคได้  

11.  ลกัษณะของระบบพรรค 

ระบบสองพรรคมี 5 ลกัษณะ คอื 1) สนใจไดค้ะแนนเสียงให้มากท่ีสดุเท่าทีจ่ะมาก

ได ้โดยมฐีานกว้างมากท่ีสดุ 2) กรรมการมาจากทุกกลุ่ม 3) นโยบายกวา้งและผสม 4) ยดึ 
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สายกลาง 5) นโยบายคลา้ยกนั  

ในกรณีแรก คอื การมุ่งไดค้ะแนนเสยีงมากกว่าการดําเนินนโยบายเคร่งครดัแบบ

พรรคอดุมการณ์ (broker parties vs. ideological or missionary parties) หมายความว่า 

เป็นพรรคซึ่งยอมอะลุ้มอล่วยออมชอมในเรื่องนโยบาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจาก

หลายกลุ่ม หลายฝา่ย หลายทอ้งถิน่ หลายศาสนา  

หากเน้นอุดมการณ์ที่เอนเอยีงไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงอย่างหนักแล้ว พรรคย่อมได้

คะแนนเสียงน้อย เพราะเป็นทีส่นใจของเฉพาะบางกลุ่ม  

ลกัษณะท่ีสอง คอื กรรมการของพรรคในระบบ 2 พรรค มกัมาจากทุกส่วนทุก

กลุ่มของประเทศ มใิช่จากส่วนหรอืภาคใดภาคหน่ึงของประเทศ เหตุผลคอื เพื่อให้รูส้กึว่า

พรรคการเมอืงใหญ่ทัง้สองพรรคนัน้เป็นพรรคของคนจากทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกเชือ้ชาต ิ 

สําหรบัลกัษณะท่ีสาม ไดแ้ก่ นโยบายของระบบ 2 พรรคมกัเป็นแบบกว้างและ

ผสมมใิช่มุ่งแต่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ คอื พยายามใหไ้ดร้บัการสนับสนุนจากทุกฝ่าย, ไม่

วา่เป็นฝา่ยแรงงาน  ชาวนา หรอืชนชัน้กลาง ผูม้รีายไดน้้อย ผูม้ฐีานะด ีทหาร พลเรอืน ศาสนา

ต่าง ๆ เป็นตน้   

นโยบายในระบบสองพรรค มกัเป็นในรูปของการผสมหลายส่ิงหลายอย่างเข้า

ดว้ยกนั และมกัเป็นไปอย่างกว้าง ๆ เหตผุลกค็อื เพ่ือเอาใจทุกฝ่าย  

หากฝ่ายพรรคแบบอุดมการณ์หรอืพรรคที่ยดึแนวหมอสอนศาสนาท่ีเคร่ง (missionary) 

ยอ่มมุง่หาเสยีงกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะเทา่นัน้ เช่น 1) อาจหาเสยีงเฉพาะกบัคนงานตาม

โรงงาน 2) ผูป้ระกอบอาชพีใดอาชพีหน่ึง 3) ผูน้บัถอืศาสนาใดศาสนาหน่ึงเทา่นัน้  

ลกัษณะท่ีส่ี พรรคใหญ่ในระบบ 2 พรรคมกัไม่ทาํอะไรหกัโหมหรอืแบบ “หกัพร้า

ด้วยเข่า” แต่ยึดแนวมชัฌิมา คอื พยายามไม่แสดงตวัเป็นปฏปิกัษ์กบักลุ่มใด ทัง้น้ี เพื่อให้

เขา้ลกัษณะว่าไม่มพีษิมภียัและสามารถประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย อนัจะทําใหเ้กดิผล คอื

เพือ่ใหไ้ดค้ะแนนนิยมจากมหาชนเป็นจาํนวนมาก 

               ลกัษณะท่ีห้า คอื การมีแนวนโยบายท่ีไม่ต่างกนัมากนัก การทีแ่ต่ละพรรคใหญ่มี

นโยบายและการดาํเนินการคลา้ย ๆ กนั ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงผูถ้ือบงัเหียนรฐับาลเป็นไป

โดยสงบ ราษฎรไม่ตอ้งคอยหวัน่เกรงว่า เมื่อพรรคฝ่ายคา้นกลายเป็นผูม้เีสยีงสนับสนุนพอจะ

จดัตัง้รฐับาลได ้เหตุการณ์จะผนัผวนไปจากสภาวะเดมิมาก 

การมีนโยบายคล้ายกนัของสองพรรค คอื คล้ายกนัในหลกัหรอืประเดน็ใหญ่แต่

แตกต่างกนั 1) สว่นทีเ่ป็นรายละเอยีด หรอืเรื่องปลกียอ่ย และ 2) ขอ้แตกต่างมกัเป็นไปในเรื่อง
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ทีเ่กีย่วกบัจงัหวะหรอืความรบีด่วนแหง่กาลเวลาของการกระทาํว่าสมควรทําเรว็ชา้เพยีงใดและ

ในโอกาสอนัใด ดงันัน้ ย่อมมแีนวโน้มไปสู่ “การบรรจบกนัของนโยบายสองพรรคใหญ่” 

เช่น ในองักฤษพรรคกรรมกรเป็นฝ่ายซึ่งเริม่สนับสนุนใหม้กีารเกบ็ภาษีมรดก ต่อมาภายหลงั 

พรรคอนุรกัษ์นิยมหรอืคอนเซอรเ์วตฟิเหน็ดว้ยกบันโยบายน้ี แต่มขีอ้แตกต่างกค็อื สนบัสนุนให้

เก็บในอตัราที่น้อยกว่าหรอืตํ่ากว่าที่เสนอโดยพรรคกรรมกร ทัง้น้ี เพราะสมาชกิพรรคคอน

เซอรเ์วติฟ มคีนรวยเป็นสมาชกิอยูม่าก  

ในสหรฐัอเมรกิาแต่เดมิพรรครีปับลิกนัเป็นปฏปิกัษ์อยา่งรุนแรงต่อการทีร่ฐัจะเขา้ไป

มบีทบาทในการควบคุมดาํเนินการทางเศรษฐกจิ ต่อมาภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 พรรค            

รปีบัลกินัเริม่เหน็คลอ้ยตามกบันโยบายของพรรคเดโมแครท ซึ่งสนับสนุนใหร้ฐับาลมบีทบาท

มากขึน้ในการควบคุมการดาํเนินการทางเศรษฐกจิในประเทศสหรฐั อเมรกิา 

12.  ระบบหลายพรรค 

ระบบพหพุรรคหรือระบบหลายพรรค (Multiple-party or Multi-party system) 

ไดแ้ก่ ระบบทีม่ ี1) พรรคการเมอืงตัง้แต่สามพรรคขึน้ไป 2) แต่ละพรรคมคีะแนนเสยีง

สนับสนุนไม่มากพอที่จะจดัตัง้รฐับาลได้ด้วยคะแนนเสยีงของตนเอง โดยไม่ต้องอาศยัเสยีง

สนับสนุนของพรรคอื่น 3) รฐับาลในระบบพหุพรรคจงึมกัเป็นรฐับาลผสม ระบบน้ีมอียู่หลาย

ประเทศของยุโรปตะวนัตก และแถบสแกนดิเนเวีย และมกัเป็นพรรคแบบอดุมการณ์หรอื

แบบ “หมอสอนศาสนา” มชิชัน่นาร ี 

พรรคแบบอุดมการณ์มกัมีสมาชิกไมม่ากนกั (ยกเวน้ในประเทศทีนิ่ยมความเอนเอยีง

ไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่งชดัแจง้ เชน่ ในระบบนาซี และระบบคอมมิวนิสต)์ ตวัอยา่งไดแ้ก่ 

ประเทศเยอรมนี ซึง่มสีามพรรคใหญ่ ไดแ้ก่  

พรรคทีเ่อนเอยีงไปทางฝา่ยซา้ย เรยีกวา่ “ประชาธิปไตยสงัคม” (Social Democrats 

หรอื SPD)  

พรรคทีเ่อนเอยีงไปทางขวาไดแ้ก่“ประชาธิปไตยคริสเตียน” (Christian Democrats, 

CDU)  

พรรคประชาธิปไตยเสรี (Free Democrats) อน่ึง ในช่วงเวลาประมาณ 25 ปีทีผ่า่น

มาไดม้พีรรค “สเีขยีว” (Green Party) ซึง่ใหค้วามสนใจเรือ่งอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

ประเทศสวีเดน ซึง่ในการเลอืกตัง้ในปี ค.ศ.1985 มพีรรคประชาธิปไตยสงัคม ได ้

159 ที่นัง่ หรอืประมาณรอ้ยละ 45 พรรคอนุรกัษ์นิยม ได ้76 ที่นัง่ หรอืประมาณรอ้ยละ 21 

พรรคเสรีนิยม ได ้51 ทีน่ัง่ หรอืประมาณรอ้ยละ 14 พรรคศนูยก์ลาง (Center) ได ้44 ทีน่ัง่ 
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หรอืประมาณรอ้ยละ 13 นอกจากน้ี มพีรรคคอมมิวนิสต์ได ้19 ทีน่ัง่ หรอืประมาณรอ้ยละ 5 

(Roskin, et al., op.cit., p.222.) 

พรรคการเมอืงแบบหลายพรรคในเอเชีย : กรณีมาเลเซีย ประเทศในเอเชยีมพีรรค

การเมอืงประเภทต่าง ๆ กนั ยกเว้นระบบ 2 พรรค ซึง่ยงัไมป่รากฏ  

พรรคแบบอุดมการณ์และเป็นแบบพรรคเดียว ไดแ้ก่ พรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศ

จนี สหภาพโซเวยีต เกาหลเีหนือ และเวยีดนาม  

ระบบพรรคแบบพรรคเดน่พรรคเดยีวหรอืพรรคครึง่ คอื ญีปุ่น่และสงิคโปร ์ 

ระบบพหพุรรค หรอืระบบหลายพรรคมปีรากฏในประเทศไทยและมาเลเซีย เป็นตน้ 

ระบบหลายพรรคในมาเลเซียมมีานานแลว้ ในยุคปจัจุบนัน้ีมมีากกว่า 10 พรรค และ

เฉพาะการจดัตัง้รฐับาลผสมภายใต้การนําของ น.พ.มหาธีร ์โมฮมัหมดั (Dr. Mahathir 

Mohammad) มดีว้ยกนัถงึ 13 พรรค (Time, October 13, 1986, p.28.) 

สหพรรคที่จดัตัง้รฐับาลรวมกนัเรยีกกนัว่า “แนวหน้าร่วม” (United front) ซึ่ง

ภาษามาเลยเ์รยีกว่า “บาริสาน แนชัน่แนล” (Barisan Nasional) ซึ่งหากจะใหจ้ําง่าย คอื 

เทยีบ “บาริสาน” เป็น “ประสาน” และแปลรวมกนัวา่ พรรค “ประสานชาติ” 

พรรคร่วมรฐับาลมดีงัต่อไปน้ี เช่น พรรคอมุโน (UMNO) และพรรคซึง่มชีื่อว่าสมาคม

คนจนีในมาเลเซยี ไดแ้ก่ Malaysian Chinese Association ชื่อยอ่ คอื MCA. สว่นพรรคฝา่ย

คา้นม ีเชน่ พรรคกิจประชาธิปไตย (Democratic Action Party) ชื่อยอ่ คอื DAP. 

13.  การเลือกตัง้มีหลายระดบัในสหรฐัอเมริกา 

ในสหรฐัอเมริกามีการเลือกตัง้เพื่อตําแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร นิติ

บญัญติัและฝ่ายตุลาการ อกีทัง้มกีารเลอืกตัง้ทัง้ระดบัชาติ (federal) ระดบัมลรฐั และระดบั

ท้องถ่ิน 

ในการเมอืงการปกครองระดบัท้องถ่ิน มกีารเลอืกตัง้แทบทุกเดอืนสําหรบัตําแหน่ง

ต่าง ๆ กนัในอาณาบรเิวณทัว่ประเทศ ตําแหน่งทีม่กีารเลอืกตัง้มตีวัอย่าง คอื 1) นายอาํเภอ 

(Sheriff) 2) ผูพ้พิากษา 3) ผูค้วบคุมการบริหารงานโรงเรียน (School Board) 4) ตาํแหน่งผู้

จบัสนัุขจรจดั (Dog Catcher) 5) ตําแหน่งผูบ้รหิารโครงการต่อตา้นความยากจน 

การเลอืกตัง้ในระดบัมลรฐั มตีวัอย่างเช่น 1) การเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎรประจํามลรฐั 

2) การเลอืกขา้หลวงหรอืผู้ว่าราชการมลรฐั (Governor) เช่น Arnold Schwertzenneger 

(ฉายาคนเหลก็) แหง่ California  การเลอืกตัง้ในระดบัชาติ มดีงัน้ี  1) การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสภา
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ล่าง (U.S. House of Representatives) หรอืเรยีกกนัว่า ส.ส. (U.S. Congressman) ซึง่มทีุก ๆ 

ปี 2) การเลอืกผูแ้ทนสภาสงู (U.S. Senator) ผูม้อีายุของการดํารงตาํแหน่ง 6 ปี  3) การ

เลือกตัง้ประธานาธิบดีซึง่เป็นมหกรรมทีย่ิง่ใหญ่ เรยีกรอ้งความสนใจไมเ่ฉพาะแต่คนอเมรกินั

เท่านัน้ แต่รวมถงึมหาชนในประเทศอื่น ๆ ดว้ย  ประธานาธบิดอีเมรกินัอยู่ในวาระคราวละ 4 

ปี และตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญทีแ่กไ้ขไปแลว้ในปจัจุบนัน้ี จะเป็นประธานาธบิดเีกินกว่า 2 

สมยัไม่ได้ 

14.  การสมคัรเข้าแข่งขนัเพ่ือรบัเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดี 

ระบบพรรคการเมอืงของสหรฐัอเมรกิาเป็นแบบสองพรรค สําหรบัสหรฐัอเมรกิามี

พรรคใหญ่อยูส่องพรรค ไดแ้ก่ เดโมแครต และรปีบัลกินั  

โดยปกติผูส้มคัรเขา้แข่งขนัเพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิานัน้

ต้องสมคัรในนามของพรรคเดโมแครตหรอืพรรครปีบัลกินั  งานขัน้ตน้ของผูป้ระสงคจ์ะเป็น

ประธานาธบิด ีคอื พยายามใหพ้รรคทีต่นสงักดัตดัสนิใจสง่ตนเขา้สมคัร ผูส้มคัรอาจเป็นคนนอก

พรรคเดโมแครตและรปีบัลกินั (คอืพรรคทีส่ามหรอืสมคัรอสิระได)้ 

ตวัแทนของพรรคในการรณรงค์แข่งขนัเพื่อตําแหน่งประธานาธบิดอีนัเป็นตําแหน่ง

สงูสุดในฐานะประมุขของประเทศ และในฐานะหวัหน้ารฐับาลกลางนัน้มไีดเ้พยีงคนเดยีว หาก

พรรคเดโมแครทหรอืพรรครปีบัลกินัไม่สนับสนุน ก็อาจสมคัรในนามผู้สมคัรอิสระหรอืใน

นามของพรรคทีส่ามกไ็ด ้พรรคทีส่าม หมายถงึพรรคอื่น ๆ นอกจาก 2 พรรคใหญ่ดงักล่าวนาน

มาแลว้ อยา่งไรกต็าม ยงัไมป่รากฏวา่มผีูใ้ดได้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีโดยวิธีน้ี 

15.  คณุสมบติัของผูส้มคัรเป็นประธานาธิบดี 

ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดตีอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี  

1) อายไุมต่ํ่ากวา่ 35 ปี  

2) เป็นพลเมอืงอเมรกินัโดยกาํเนิด  

3) ไม่เคยเป็นประธานาธบิดมีาแล้วสองสมยั หรอืสองวาระ ทัง้น้ีโดยไม่คาํนึงว่า 2 

สมยัติดต่อกนั หรอืไม่ติดต่อกนั  

4) หากไดร้บัเลอืกตัง้มาเพยีงสมยัเดยีว (4 ปี) แต่เคยไดต้ําแหน่งประธานาธบิด ีโดย

เหตุบงัเอิญ (เช่น เพราะประธานาธบิดคีนก่อนถงึแก่อนิจกรรมในตําแหน่ง เป็นเวลาเกนิ 2 ปี) 

จะไม่มีสิทธิสมคัรอีก 
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ตัวอย่างก็คือ สมมติว่าประธานาธิบดีเคนเนดี้ผู้เริ่มรับตําแหน่งในปี ค.ศ.1961 

เสยีชวีติในปี ค.ศ.1962 แทนทีจ่ะเป็นปี ค.ศ.1963 นายลินดอน  จอหน์สนั รองประธานาธบิด ี

ผูร้บัช่วงการเป็นประธานาธบิดจีะเป็นไดอ้ย่างมากเพยีงถงึปี ค.ศ.1968 เท่านัน้ (คอืได ้1 สมยั

กบัอกี 2 ปีเศษ) ถ้าหากประสงคจ์ะสมคัรอกีย่อมไม่มีสิทธ์ิ แต่ตามทีเ่ป็นจรงินัน้ปรากฏว่า 

ประธานาธบิดเีคนเนดี้ถูกประทุษรา้ยถึงแก่ชวีติ หลงัจากดํารงตําแหน่งมาแล้วประมาณ 3 ปี 

ดงันัน้ ตามสทิธนิายจอหน์สนั จงึอาจสมคัรไดอ้กีในปี ค.ศ.1968 หรอืหากไม่สมคัรในปี ค.ศ.

1968 เขาอาจรอการสมัครในโอกาสต่อไปได้อีก 1 สมัย ซึ่งรวมแล้วจะได้โอกาสเป็น

ประธานาธบิดทีัง้สิน้ 8 ปีเศษไดแ้ต่จอหน์สนั ตดัสนิใจไมส่มคัรรบัเลอืกตัง้ในปี ค.ศ.1968 

16.  การหยัง่เสียงเบือ้งต้น (ไปรม์ารีส-์primaries) เก่ียวกบัการขาดวินัยพรรค 

การหยัง่เสียงเบื้องต้น เป็นการประลองกําลงักนัเองระหว่างผู้สมคัรในพรรค

หน่ึงๆ การทีจ่ะตอ้งการหยัง่เสยีงเบือ้งตน้ภายในพรรคแต่ละพรรคนัน้เป็นเพราะพรรคการเมอืง

ในสหรฐัอเมรกิาไม่เป็นพรรคแบบมวีนิัย ดงันัน้ แมเ้มื่อตัง้หวัหน้าพรรคเป็นประธานาธบิดอียู่

ก่อนแลว้ เชน่ กรณนีายเจอรลัด ์ฟอรด์ เป็นหวัหน้าพรรครปีบัลกินัในปี ค.ศ.1976 แต่กไ็มอ่าจ

ควบคุมใหส้มาชกิพรรคลงมตเิลอืกตนเองใหเ้ป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ในนามของพรรคได ้

ในปี พ.ศ.2550 – 2551 มกีารแขง่ขนัเพื่อชงิการเป็นตวัแทนพรรค ซึง่ผูแ้ข่งสาํคญั 2 

คนของพรรคเดโมแครท คอื ฮลิลาร ี คลนิตนั  กบั บาแรค็ โอบามา ผลคอืฝา่ยหลงัไดเ้ป็น 

17.  การหยัง่เสียงไม่มีในทุกมลรฐัของสหรฐัอเมริกา 

สหรฐัอเมรกิาปกครองแบบสหพนัธรฐั ดงันัน้ กฎหมายของแต่ละรฐักําหนดให้มี

หรอืไม่ให้มีการหยัง่เสยีงของผูส้มคัรระดบัชาติในมลรฐัของตนได้ อนึ่ง ผูป้ระสงค์เป็น

ตวัแทนพรรคอาจไม่เข้าร่วมแข่งขนัในการหยัง่เสยีงในบางมลรฐั หรอืไม่เขา้ร่วมเลยก็ได้ 

ในการหยัง่เสยีงในปี ค.ศ.1976 เอด็เวริด์ เคนเนดี ้วุฒสิมาชกิแห่งแมสแซชชูเสทส ์และเป็น

น้องชายคนสุดทอ้งของอดตีประธานาธบิดจีอหน์ เอฟ เคนเนดี้ ไม่ไดร้่วมในการหยัง่เสยีงชัน้

แรกเลย แต่หากมกีารขดัแยง้กนัในตวัผูส้มคัรในฐานะตวัแทนของพรรค เขามโีอกาสไดร้บัเลอืก

เป็นตวัแทนกไ็ด ้ 

การ เ ป็นตัวแทนกรณีที่ เ กิดขัดแย้งกันนั ้น เ รียกว่ า  เ ป็นผู้สมัค รที่ มี ฐาน ะ

ประนีประนอม (Compromise candiate) กไ็ด ้

ในปี ค.ศ.1980 เอดเวิรด์ เคนเนดี้ ลงไปเตม็ตวัเพื่อชงิชยัตําแหน่งผูแ้ทนพรรคเดโม

แครตจากประธานาธบิดคีารเ์ตอร ์ ซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูข่ณะนัน้แลว้ประสงคจ์ะเป็นตวัแทนเขา้ 
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แขง่ขนักบัตวัแทนพรรครปีบัลกินัซึง่ ไดแ้ก่ นายรอนนัลด ์เรแกน 

18.   การประชุมใหญ่ระดบัชาติของพรรค (National Convention) และ

ขบวนการรถแห่ 

 การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครทและรปีปัลกินัแยกสถานที่และเวลากนั แต่ละ

พรรคมกีารประชุมใหญ่เพื่อเลอืกตวัแทนของพรรคของตน เพื่อเป็นคู่แขง่ขนัอกีพรรคหน่ึง ใน

การประชุมใหญ่จะมีการตกลงกันในเรื่องแนวนโยบายแห่งการบริหารประเทศที่เรียกว่า 

platforms เป็นการเตรยีมไวใ้นกรณีทีต่วัแทนของพรรคของตนไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นประธานาธบิดี

จากประชาชนแล้ว ผูป้ระสงค์เป็นตวัแทนของพรรคบางคน อาจหาคะแนนไวม้ากพอแล้ว 

จนกระทัง่ไม่มใีครขดัขวางได ้มกัจะเรยีกปรากฏการณ์น้ีว่าเป็น “ขบวนการรถแห่” (แบนด์แว็

กกอนมฟูเมน้ท—์bandwagon movement) 

ขบวนการรถแห่เป็นสภาวะทางจติวทิยาทีช่กัจูงใหม้กีารเฮโลสนับสนุนทีไ่ดค้ะแนน

นิยมมากอยู่แลว้ หากเป็นกรณีขบวนการรถแห่ ผูส้มคัรกม็กัไดร้บัการเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนของ

พรรคในการลงคะแนนของตัวแทนย่อยจากรัฐต่าง ๆ ในการลงคะแนนเพียงครัง้เดียว 

(ขบวนการรถแหน้ี่เกดิขึน้ในกรณขีองจิมม่ี คารเ์ตอร ์ผูส้มคัรในนามพรรคเดโมแครท ในปีค.ศ.

1976) หากมกีารลงคะแนนในการประชุมใหญ่เพยีงครัง้เดยีว กส็ามารถหาตวัแทนพรรคได ้คอื 

มผีูช้นะขาดเรยีกกนัวา่ เป็นชยัชนะลงเสียงครัง้แรก (First Ballot victory) 

19.   การรณรงคห์าเสียงแข่งขนักนัระหว่างสองพรรค 

ขัน้ตอนมโีดยสงัเขป คอื 1) วางแผนรณรงค์ 2) ใชป้ระโยชน์จากสื่อสารมวลชน 3) 

หาผูส้นบัสนุนรายใหญ่ และเลอืกประเดน็สาํคญั 

การวางแผนรณรงค ์เมื่อผูใ้ดผูห้น่ึงไดร้บัชยัชนะชัน้ตน้ คอื ไดร้บัเลอืกเป็นตวัแทน

ของพรรค (Party Candidate) แลว้กจ็ะมกีารประชุมคณะทีป่รกึษาเพื่อวางแผนหาเสยีง ปกติ

มกัเน้นหาเสยีงในรฐัใหญ่ๆ เพราะมคีะแนนเสยีงประชาชน และคะแนนเสยีงผู้เลือกสรรชัน้

สดุท้าย (electoral votes) มาก การหาเสยีงตอ้งทําใหป้ระชาชนชอบใจเวลาฟงัและยอมสละ

เวลาไปลงคะแนนให ้

ใช้ส่ือมวลชนให้เป็นประโยชน์ ในสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็น “สงัคมมวลชน” (mass 

society) หนังสอืพมิพ,์ วารสาร, วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ และต่อมาการสื่อสารที่เรยีกว่า 

Net หรอืสงคราม online มบีทบาทสาํคญัมากในการก่อใหเ้กดิมตมิหาชน มกัมกีารทุ่มเงนิ

จํานวนหน่ึง เพื่อการหาความนิยมโดยผ่านสื่อมวลชน บางครัง้กอ็าจหาเสียงด้วยการ
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เผชิญหน้ากนัในจอ โทรทศัน์ระหว่างผูส้มคัรดงัได้กระทํามาแล้วครัง้แรกในปี ค.ศ.1960 

(พ.ศ.2503) สมยัที ่รชิารด์ เอม็. นิกสนั แขง่ขนักบัจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ ซึง่ปรากฏว่าเคนเนดี ้

เรยีกคะแนนนิยมไดม้ากกวา่ 

ปี ค.ศ.1972 หรอื พ.ศ.2515 แมใ้นการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ภายในพรรคเดโมแครทมี

การประคารมกนัในจอโทรทศัน์ระหวา่งยอรจ์ แมค็กฟัเวริน์ กบัฮวิเบอรท์ ฮมัฟรยี ์

หาผูส้นับสนุนรายใหญ่(fat cats) ปกตอิงคก์ารผูใ้ช้แรงงานมกัสนับสนุนพรรคเด

โมแครท แต่อาจไม่แขง็ขนัเท่าที่ควร หากผู้สมคัรในนามพรรคเดโมแครทไม่พยายามสร้าง

ศรทัธาในหมู่กรรมกร  ดงันัน้ ผูส้มคัรจะต้องไปหาเสยีงสนับสนุนเป็นการกระตุ้นเตือนและ

กระชบัสมัพนัธก์บัองคก์ารกรรมกร  พรรครีปับลิกนัมกัไดแ้รงสนบัสนุนจากผูม้อีนัจะกนิ เช่น 

นกัธุรกจิ และนกัอุตสาหกรรม เมื่อตน้ปี พ.ศ.2515 กฎหมายใหม่ไดอ้อกใชบ้งัคบั คอืผูบ้รจิาค

เงนิช่วยเหลอืพรรคการเมอืงจะตอ้งถูกเปิดเผยรายชื่อและจาํนวนเงนิทีช่่วย อกีทัง้มกีารกําหนด

วงเงนิดว้ย จงึมผีลใหบ้รจิาครายใหญ่ คอื บริจาคให้ผูส้มคัร หรือให้คราวละมาก ๆ (เรียกว่า 

“แมวอ้วน”) มจีาํนวนลดน้อยลง 

เลือกประเดน็สาํคญั  ผูส้มคัรทีก่ําลงัดํารงตําแหน่งอยู่มโีอกาสมากทีจ่ะจดัการเรื่อง

บางเรื่องทีเ่ด่น เพื่อไดค้ะแนนนิยม เช่น เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2511นายลนิดอน จอหน์สนัไดส้ัง่

ให้เลิกทิ้งระเบิดเวียตนามเหนือเป็นการช่วยหาเสียงให้นายฮิวเบอร์ท ฮมัฟรีย์ ผู้ซึ่งเป็น

ตวัแทนในนามของพรรค  นายจอห์นสนั คือ พรรคเดโมแครท (ทัง้น้ีเพราะคนอเมรกินัเบื่อ

หน่ายสงครามญวนมาก และโกรธแคน้พรรคเดโมแครทที่ก่อสงคราม) จอห์นสนั ตดัสนิใจไม่

สมคัรเลอืกตัง้เองและสนบัสนุนนายฮมัฟรยีซ์ึง่เป็นรองประธานาธบิด ีของตนในขณะนัน้แทน 

ผูส้มคัรทีไ่มไ่ดเ้ป็นรฐับาลยอ่มหาทางโจมตจุีดอ่อนต่าง ๆ เช่น ในปี 2547  ผูส้มคัรใน

นามของพรรคเดโมแครท คอื John F. Kerry ไดโ้หมโจมตโีดยอา้งว่าเป็นความผดิ พลาดของ 

G e o r g e  B u s h ,  J r .  ใ น ก า ร ทํ า ใ ห้ ส ห รัฐ อ เ ม ริ ก า  ถ ลํ า ตั ว ไ ป ใ น ป ร ะ เ ท ศ อิ ร ัก 

ภายหลงัโคน่อาํนาจซดัดมั ฮสุเซนลงไปแลว้ 

20.   ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงและผูไ้ปใช้สิทธิ 

เดมิทเีดยีวรฐัธรรมนูญอเมรกินักําหนดอายุผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้อายุ 20 ปี แต่

ต่อมาไดม้บีทแกไ้ขรฐัธรรมนูญท่ี 26 (26
th
 Amendment) เมื่อ พ.ศ.2514 ซึง่ยอมลดอายุใหผู้ม้ ี

สทิธอิอกเสยีง คอื กาํหนดให้มีสิทธิได้เม่ืออายไุม่ตํา่กว่า 18 ปี 

สาเหตุที่ลดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้เพราะถือว่าสิทธิกบัหน้าท่ีจะต้องสอด 

คลอ้งกนั ก่อนทีจ่ะมกีารยกเลกิการเกณฑท์หารในสหรฐัอเมรกิา  อายุทีถู่กเกณฑค์อื 18 ปีซึ่ง



PS 103 387 

ถอืเป็นหน้าท่ี เมื่อเหน็ว่าหน้าทีใ่นการรบัใชป้ระเทศชาตใินดา้นการเป็นทหารมเีมื่ออายุ 18 ปี 

จงึไดต้กลงใหสิ้ทธิในการออกเสยีงเลอืกตัง้เมื่ออายุ 18 ปีเช่นเดยีวกนั เดิมเพศหญิงไมม่สีทิธิ

ออกเสียงเลือกตัง้ในสหรัฐอเมริกา ต่อมาภายหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ได้มีการแก้ไข

รฐัธรรมนูญ (ค.ศ.1920) โดยยอมใหส้ตรมีสีทิธอิอกเสยีงเชน่เดยีวกบับุรษุ 

21.  วนัเลือกตัง้ และคะแนนเสียงคณะผูเ้ลือกสรรขัน้สดุท้าย 

สงัคมอเมรกินัมลีกัษณะที่เรยีกว่า ตรรก-นิตินัย (rational-legal) ซึ่งมรีะเบยีบ

แบบแผนมกีลไก คอื มกีฎเกณฑ์ระเบยีบแบบแผนที่กําหนดไว้ค่อนข้างแน่นแฟ้นแน่นอน  

แมก้ระทัง่วนัแห่งการเลอืกตัง้ก็กําหนดไว้อย่างแน่นอนล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ  

ดงัเช่นในประเทศอื่น ๆ (โดยเฉพาะประเทศในระบบรฐัสภา เช่น องักฤษ ซึ่งมีการยุบ

สภาเพื่อเลือกตัง้ใหม่ได้) วนัเลือกตัง้ประธานาธบิดกีําหนดใหเ้ป็นวนัองัคาร ซึง่จะต้องเป็น

หลงัวนัจนัทรแ์รกของเดือนพฤศจิกายน ผลการเลอืกประธานาธบิดผีลน้ีทราบกนัโดยทัว่ไป

เรยีกว่าเป็น popular votes คือ  คะแนนเสียงของมหาชน ผลของการเลอืกผูแ้ทนทีจ่ะเลอืก

หรอืเหน็ชอบกบัการเลอืกประธานาธบิด ี(presidential electors) หรือผลจากคณะผูเ้ลือกสรร

ครัง้สดุท้าย ไดแ้ก่ การทีป่ระชาชนไปลงคะแนนเสยีงใหผู้แ้ทนอีกชดุหน่ึง เพื่อตดัสนิการเลอืก

เป็นครัง้สุดท้าย และระบบในข้อน้ียุ่งยากและมกัไม่ค่อยทราบกนั แต่จะกระจ่างขึ้นเมื่ออ่าน

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

22.   การตดัสินผูไ้ด้รบัเลือกเป็นประธานาธิบดี : คะแนน คณะผูเ้ลือกสรรสาํคญั

กว่าคะแนนมหาชน 

              เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว และถูกต้องตามรฐัธรรมนูญ

อเมรกินั ไดแ้ก่ การที่ผูส้มคัรที่ได้คะแนนเสยีงของมหาชนสูงสุดอาจไม่ได้เป็นประธานาธบิด ี

ตวัอยา่งมดีงัน้ี 

ในปี ค.ศ.1824 แอนดรวู ์ แจค๊สนั ไดค้ะแนนมหาชนเกนิคู่แข่ง คอื จอห์น ควินซี 

แอดมัส  ์เป็นจํานวน 37,000 เสียง แต่ได้คะแนนผู้เลือกชัน้สุดท้ายของคณะผู้เลือกสรร 

(electoral votes) น้อยกวา่ จงึไมไ่ดเ้ป็นประธานาธบิด ี

ในปี ค.ศ.1876 แซมมวล เจ. ทิลเดน แห่งพรรคเดโมแครท ไดค้ะแนนนิยมเหนือรู

เธอฟอรด์ บีเฮยส ์ถงึ 250,000  เสยีง แต่ทลิเดนแพค้ะแนนการเลอืกสรร เพยีงเสยีงเดยีว  

ดงันัน้ นายทลิเดน จงึไมไ่ดเ้ป็นประธานาธบิด ี

ในปี ค.ศ.1888 กรฟัเวอร ์คลฟีแลนด ์ไดค้ะแนนเสยีงมหาชนมากกวา่นายเบนจามนิ  
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แฮรสินั แต่ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะแพค้ะแนนคณะเลอืกสรร 

23.  ประธานาธิบดีเสียงข้างน้อย 

มอียูบ่่อยๆ ทีผู่ร้บัเลอืกเป็นประธานาธบิดไีดค้ะแนนเสยีงสว่นมากของคะแนนทัง้หมด

แต่อาจไม่ถึง 50% ของคะแนนเสียงทัง้หมดทัง้น้ีเพราะมีการลง คะแนนเสียงให้พรรคเล็ก 

พรรคน้อยอื่น ๆ ดว้ย แมส้หรฐัอเมรกิามรีะบบ 2 พรรคใหญ่  แต่กม็พีรรคเลก็น้อยหรือพรรค

ท่ีเกิดขึ้นชัว่คราวด้วย เช่น 1) พรรคต่อต้านการขายสุรา 2) พรรคเสรีนิยม 3) พรรค

กา้วหน้า 4) พรรคคอมมวินิสต ์ เป็นตน้ 

ผู้ชนะการเลือกตัง้ตามคะแนนมหาชนจึงอาจได้น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของคะแนนเสยีง

ทัง้หมด เรยีกกนัว่าเป็นประธานาธิบดีเสียงข้างน้อย คอื “Minority Presidents” คอื 

ประธานาธบิดผีูไ้ดร้บัเสยีงไม่ถงึกึง่หน่ึง เช่น 1) อบัราฮมั ลินคอรน์ ในปี ค.ศ.1860 2) เจมส ์

เอ. การฟิ์ลด ์ในปี ค.ศ.1880 3) กรฟัเวอร ์คลฟีแลนด ์ในปี ค.ศ.1884 และ ค.ศ.1892 4) วดูโรว ์ 

วิลสนั ในปี ค.ศ.1912 และ ค.ศ.1916  5) แฮร ีเอส. ทรแูมน ในปี ค.ศ. 1948   6) จอหน์ เอฟ. 

เคนเนดี้ ในปี ค.ศ.1960 และ  7) รชิารด์ เอม็. นิกสนั ในปี ค.ศ.1968 

24.  การคดัเลือกและเลือกรองประธานาธิบดีและการรบัตาํแหน่ง 

การคดัเลอืกผูส้มคัรเป็นรองประธานาธิบดี (Vice-Presidential running mate) 

ขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของผู้สมคัรเป็นประธานาธิบดี (Presidential candidate) เป็น

สาํคญั 

ผูส้มคัรเป็นประธานาธบิดพียายามคดัเลอืกผูท้ี่ตนเหน็ว่าจะช่วยหาเสยีงใหไ้ด้ มาก

ทีสุ่ด ตวัอย่าง ไดแ้ก่ การท่ีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ เชญิลนิดอน จอหน์สนั มาสมคัรร่วมทมีใน

ฐานะผู้แข่งขนัเพื่อตําแหน่งรองประธานาธิบดี ก็เพราะประสงค์จะได้คะแนนเสียงของคน

อเมริกนัทางภาคใต้ซึง่จอหน์สนัมเีสยีงสนบัสนุนทางการเมอืงดกีวา่ 

การเลอืกรองประธานาธิบดีนัน้อยูก่บัคะแนนเสียงสรรขัน้สุดทา้ย เช่นเดยีวกบัการ

เลอืกประธานาธบิด ีแต่หากไม่ไดค้ะแนนเสยีงส่วนมาก ใหส้่งเรื่องน้ีไปตดัสนิขัน้สุดทา้ยจรงิ ๆ 

ในวฒิุสภาหรอืสภาสงู (ขอให้สงัเกตว่าแตกต่างกบักรณีประธานาธิบดีซ่ึงมีการตดัสินกนั

ในสภาล่าง) การเขา้รบัตําแหน่งปกตทิาํกนัในวนัท่ี 20 มกราคม ของปีถดัจากการเลอืกตัง้ทัว่

ประเทศ ประธานาธบิดคีนเดมิหรอืในวาระเดมิหมดอาํนาจในเวลาเท่ียงตรงของ 20 มกราคม 

การเข้ารบัตําแหน่ง (inaugaration) จะต้องมีการปฏิญาณต่อหน้า 1) ประธานศาลสูงสุด 

(Chief Justice of The Supreme Court)  2) สมาชิกทัง้สองสภาและ 3) มหาชนทัว่ไปวา่จะ 
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ซ่ือตรงต่อรฐัธรรมนูญแห่งสหรฐัอเมริกา 

หากประธานาธบิดถีงึแก่กรรมหรอืถูกออกจากตําแหน่งเม่ือยงัไม่ครบวาระ ผูท้ี่จะ

เป็นแทนจนกระทัง่หมดวาระได้ตามลาํดบัมีดงัน้ี 1) รองประธานาธิบดี 2) ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร 3) ประธานวุฒิสภา 4) รฐัมนตรีต่างประเทศ 5) รฐัมนตรคีลงั 6) รฐัมนตรี

กลาโหมและ 7) รฐัมนตรมีหาดไทย ฯลฯ 

โปรดสงัเกตว่าให้ความสําคญักบัรฐัมนตรวี่าการต่างประเทศมากเป็นอนัดบั 1 ใน

ฐานะรฐัมนตร ีตามมาดว้ยรฐัมนตรคีลงั  

25.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) พรรคในศตวรรษที ่18 และ19 ถอืกาํเนิด ณ ทีใ่ด 

2) ระบุชื่อเดมิของพรรค รปีบัลกินั และพรรคเดโมแครท 

3) กฎหมายปฏริปูขององักฤษมผีลอยา่งไรต่อความเป็นประชาธปิไตย 

4) เลนิน มบีทบาทอยา่งไร  

5) พรรคแบบฟาสซสิค ์เกดิขึน้ก่อนหรอืหลงัพรรคแบบประชาธปิไตย 

6) พรรคในอนิเดยี เริม่ตน้จากอะไร 

7) เอดมนัด ์เบอรก์ เน้นอะไรในคาํนิยาม พรรคของเขา 

8) คาํนิยามอะไรของพรรคการเมอืงทีใ่หส้ภาพความเป็นจรงิ เชงิพฤตกิรรมศาสตร ์

9) คาํนิยามระดบั Guru ของ Weber วา่ดว้ยพรรคการเมอืง 

10) ทรรศนะของโลเวลล์ เกี่ยวกับกําเนิดพรรคการเมืองตามแนวจิตวิทยาเป็น

อยา่งไร 

11) อนุรกัษ์นิยมแตกต่างจากเสรนิียมอยา่งไร 

12) ชกิาโน คอือะไร เหมอืนกบั Hispanic Americans หรอืไม ่

13) ทฤษฎีที่ว่า พรรคการเมอืงหรอืการแบ่งแยกทางการเมอืงมาจากการแบ่งแยก

หรอืผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิยอ้นกลบัไปถงึนกัทฤษฎผีูใ้ด 

14) “ผูส้มคัรอสิระ” หมายถงึอะไร 

15) พรรคกจิประชา อยูใ่นประเทศอะไร มบีทบาทมานานมากน้อยเพยีงใด 

16) ทรรศนะของยอรจ์ วอชงิตนั ต่อพรรคการเมอืงเป็นอยา่งไร 

17) Spoils System หมายถงึอะไร มตีวัอยา่งในประเทศใด 

18) ทวเีดิล้ดุม้ กบั ทวเีดิล้ดี ้เกีย่วกบัพรรคการเมอืงในสหรฐัอเมรกิาอยา่งไร 
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19) ผู้นําแบบบารมีชน มีลักษณะอย่างไร เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคแบบไม่เน้น

อุดมการณ์ 

20) อธบิายความหมายของ “ขนมปงัและเนย” ในการเมอืงองักฤษ 

21) พรรคอะไรมบีทบาทในการปกครองอนิเดยีมาเป็นเวลาชา้นาน และเป็นพรรคที่

จดัตัง้รฐับาลปจัจุบนั และอนิเดยีเป็นเอกราชมาแลว้ประมาณกีปี่ 

22) ระบบ 2 พรรคการเมอืงมใีนประเทศต่าง ๆ ของเอเชยีหรอืไม ่

23) CIA คอือะไร 

24) การเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎรอเมรกินัมทีุกกีปี่ 

25) อายขุองผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดตีํ่าสดุเทา่ใด 

26) ระบุความหมายของ Primaries 

27) มา้มดื หมายถงึอะไรในวงการเมอืงอเมรกินั 

28) ระบุความหมายของทีป่ระชุมใหญ่ระดบัชาตขิองพรรค 

29) ใหค้วามหมายของ first ballot victory 

30) ผูม้สีทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ในสหรฐัอเมรกิาอายอุยา่งตํ่าเทา่ใด 

31) Fat cats หมายความวา่อะไร 

32) คะแนนเสยีงมหาชน หมายถงึอะไร 

33) ประธานาธบิดเีสยีงขา้งน้อย หมายความวา่อยา่งไร 

34) อนัดบัการสบืทอดแหง่การเป็นประธานาธบิดต่ีอจากรองประธานาธบิดคีอืผูใ้ด 

35) อายขุองผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในสหรฐัอเมรกิาตํ่าสดุ คอืเทา่ใด 
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