
 

 

 

 
 ทุกประเทศในยุโรปตะวันตกตามหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญจะปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย มี 3 ระบบ (System) 
ไดแก 
 1. ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) 
 2. ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) 
 3. ระบบกึ่งประธานาธิบดี-ก่ึงรัฐสภา (Semi-Presidential and Semi-Parliamentary System) 
 

 กลาวไดวา ทุกประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก ใชรูปแบบระบบรัฐสภามีเพียงฝรั่งเศส
ประเทศเดียวเทาน้ันที่ใชรูปแบบระบบกึ่งประธานาธิบดี-ก่ึงรัฐสภา และไมมีประเทศใดที่เลือกใช
รูปแบบระบบประธานาธิบดี เพราะประเทศที่จะเลือกใชรูปแบบดังกลาวตองไมมีความ
หลากหลายในดานอุดมการณทางการเมือง ตองเปนสังคมในลักษณะที่เปน “The end of 
ideology” เพราะตามหลักการในระบบประธานาธิบดี สถาบันฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
ตางอยูครบตามวาระสมัยที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเปนหลักการแบงแยกอํานาจ (separation 
of powers) ไมมีหลักการของความยืดหยุน หมายความวา ถาสภากับประธานาธิบดีมีทัศนคติ 
ที่ตรงกันขามกันโดยสิ้นเชิง  จะไมมีทางออกตองทนอยูในตําแหนงจนครบวาระ อันเปนหลักการ
ที่ตางจากระบบรัฐสภาที่มีความยืดหยุนกวา และมีทางออกในกรณีที่ฝายสภากับฝายรัฐบาล   
ไมอาจบริหารประเทศรวมกันไดตอไป โดยหลักการในระบบรัฐสภาเรียกวา ระบบตรวจสอบและ
ถวงดุลอํานาจ (check and balance) โดยสภามีอํานาจตรวจสอบฝายบริหารไดแกอํานาจในการ
เปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐบาล (vote of no confidence) ในขณะที่รัฐบาลก็มีอํานาจ
ในการยุบสภา (dissolution) ซึ่งถือวาเปนระบบท่ีลงตัวอยางมากสําหรับวัฒนธรรม (culture) 
และวิถีชีวิต (way of life) ของคนยุโรป 
 การศึกษาระบอบการปกครองของกลุมประเทศในยุโรปตะวันตก แบงเปน 2 ประเด็น
สําคัญ ไดแก 
 1.  หลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ (Constitution) 
 2.  ระบบพรรคการเมือง (Political Parties) 

(Parliamentarianism In Western Europe) 

บทที่ 3 
ระบบรัฐสภาในยุโรปตะวันตก 
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1.  หลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศในยุโรปตะวันตก จะกําหนดรูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (ยกเวนประเทศฝรั่งเศส) จึงเรียกไดวา หลักการที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญคือ “Parliamentarianism in Western Europe” ซึ่งแมแบบของระบบรัฐสภาคือ
ประเทศอังกฤษ 
 หลักการที่สําคัญของระบบรัฐสภา คือ ระบบการแบงแยกอํานาจระหวางฝายนิติ-
บัญญัติ (รัฐสภา) กับฝายบริหาร (รัฐบาล) ในลักษณะที่เปนการแบงหนาที่ แตไมไดแบงแยก
อํานาจอยางเด็ดขาด มีลักษณะของการทํางานรวมกัน รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความ
ไววางใจจากรัฐสภา  โดยรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบรัฐบาล (Check) ดวยการเขาชื่อเพ่ือลงมติ 
ขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ที่เรียกวา “vote of no confidence” โดยจะเปดอภิปราย    
ไมไววางใจคณะรัฐบาลทั้งชุดก็ได หรืออภิปรายไมไววางใจเฉพาะรัฐมนตรีบางคนก็ได ถือวา  
ทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนดวยการตรวจสอบผลงานของฝายบริหาราชการแผนดินหรือฝาย
ผูใชอํานาจรัฐน่ันเอง  ในขณะเดียวกันเพื่อเปนการดุลอํานาจ (Balance) ทางฝายรัฐบาลก็มี
อํานาจในการประกาศยุบสภา คืนอํานาจใหประชาชนเพื่อเลือกตั้งใหม ที่เรียกวา “Dissolution” 
จะเห็นไดวาในระบบรัฐสภาเปนระบบการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับ
ฝายรัฐบาล ที่เรียกวา “Check and Balance” ถือวาเปนระบบที่เหมาะสมกับชนชาติยุโรปที่เปน
สังคมที่มีความหลากหลายทางดานอุดมการณ คือมีทั้งอุดมการณทางการเมืองในแบบฝายซาย 
ฝายขวา และฝายเสรีนิยม (ฝายซายและฝายขวาก็ยังมีความเขมขนของอุดมการณที่เปนหลาย
ระดับอีกดวย) ในกรณีที่ภายหลังการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภากับพรรคฝายรัฐบาล 
มีอุดมการณคนละขั้วกัน ซึ่งจุดยืนในนโยบายการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในแนวอนุรักษนิยมกับในแนวสังคมนิยมจะแตกตางกันมาก ดังน้ันขอดีของการนํา
ระบบรัฐสภามากําหนดไวเปนหลักการภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนทางออกที่ดีมาก ในกรณีที่มี
ความขัดแยง (conflict) ระหวางรัฐสภากับรัฐบาล โดยคืนอํานาจใหประชาชนตัดสินเลือกตั้งใหม 
แตก็ถือวาเปนขอเสียของระบบรัฐสภาไปพรอม ๆ กัน เพราะการยุบสภากอนครบวาระสมัย   
ทําใหการเมืองขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ภาพลักษณในผลงานของรัฐบาลไมชัดเจน   
ไมตอเนื่อง ดวยเหตุนี้หลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของบางประเทศในยุโรปตะวันตก คือ 
ประเทศเยอรมนีจึงหาหลักการใหมที่เรียกวาเปนระบบรัฐสภาประยุกต (Apply Parliamentary 
System) เ พ่ือมาเปนกลไกแกไขปญหาเ ร่ืองเสถียรภาพและประสิทธิภาพของรัฐบาล 
(รายละเอียดจะมีในบทที่ 4) อยางไรก็ตาม แมวารูปแบบในระบบรัฐสภาจะมีทั้งจุดเดนและ    
จุดดอย  แตก็เปนรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับยุโรปมากที่สุด 
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 หลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ไดแก 
 - ตําแหนงประมุขแหงรัฐ เรียกวา Chief of State หรือ Head of State           
เปนตําแหนงที่ไมมีอํานาจทางการเมือง จึงไมอยูในฐานะที่จะตองรับผิดชอบในทางการเมือง  
ซึ่งอังกฤษประเทศที่คิดระบบรัฐสภา ไดกําหนดหลักการวา “The king can do no wrong” 
หมายความวาผูใดจะฟองรองกษัตริยไมได  และตองมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ   
ในทุกพระราชกรณียกิจ  โดยผูลงนามรับสนองฯ เปนผูรับผิดชอบหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
 สําหรับประเทศในยุโรปที่มีกษัตริยเปนประมุขแหงรัฐเปนสัญลักษณของประเทศ  
เปนประมุขในทางพิธีการ เปนผูเจริญสัมพันธไมตรีกับตางชาติ ไดแก ประเทศอังกฤษ  
เนเธอรแลนด  เบลเยี่ยม  สวีเดน  ลักเซมเบอรก  (สวนประเทศที่ในอดีตเคยมีกษัตริย แตตอมา
เปลี่ยนเปนสาธารณรัฐ  ไดแก เยอรมนี  อิตาลี  ออสเตรีย  ฝรั่งเศส โดยประเทศเหลาน้ีจะมี
ตําแหนงประธานาธิบดี  ซึ่งก็ทําหนาที่เปนประมุขแหงรัฐหรือประมุขในทางพิธีการเชนกัน   
โดยที่กิจกรรมทุกอยางของประธานาธิบดีก็จะมีผูลงนามกํากับ) 
 ตําแหนงประมุขแหงรัฐที่เปนกษัตริยจะอยูตลอดพระชนมชีพ (For life) สวนตําแหนง
ประมุขแหงรัฐที่เปนประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระสมัยที่กําหนดไวในรัฐธรรมนญู 
(Terms Under Constitution) ซึ่งวิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศในระบบรัฐสภา      
ในยุโรปเหลาน้ีก็แตกตางกันไป อาทิ ประธานาธิบดีของอิตาลี เลือกตั้งโดยผานรัฐสภา        
สวนประธานาธิบดีของเยอรมนีเลือกตั้งโดย Federal Convention ฯลฯ เปนตน 
 สําหรับเหตุผลของการมีตําแหนงประมุขแหงรัฐ เพราะประเทศสวนใหญในยุโรปเคยมี
ระบอบกษัตริย (Absolute Monarchy) ดังน้ันจึงคงไวซึ่งธรรมเนียมในบางเร่ือง อันเปนเรื่อง         
สืบเน่ืองมาจากประวัติศาสตรไมใชเปนเหตุผลทางการเมือง ซึ่งอังกฤษในฐานะผูคิดระบบ
รัฐสภา ตองการลดอํานาจกษัตริยใหเพียงครองราชย โดยไมใชเปนผูปกครองประเทศ       
(The King only reign, not rule) แตก็ยังคงใหมีเกียรติยศ (honour) ในฐานะเปนสัญลักษณ  
ของประเทศอยูดวย (symbolic) 
 หมายเหตุ : ประเทศในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย ที่นําระบบรัฐสภามาใชใน
รูปแบบการปกครอง ตําแหนงประมุขแหงรัฐก็มีแตกตางกันไป เชน มีกษัตริย, จักรพรรดิ, 
ประธานาธิบดี โดยทําหนาที่เชนเดียวกันกับของทวีปยุโรป 
 - ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เรียกวา Head of Government เปนหัวหนารัฐบาล    
เปนตําแหนงที่มีอํานาจสูงสุดภายใตระบบรัฐสภา ถือวานายกรัฐมนตรีคือตําแหนงที่มีอํานาจ 
ทางการเมืองการปกครองที่แทจริง  โดยที่ตําแหนงนายกรัฐมนตรีจะมาจากการเลือกตั้ง  และ
หัวหนาพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสี่ยงสูงสุดก็จะไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ยกเวน
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 ตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนาคณะรัฐบาลของประเทศในยุโรป จะเรียกแตกตางกัน 
คือ 
 อังกฤษ, เบลเยี่ยม ฯลฯ เรียกวา  Prime Minister 
 เยอรมนี      ”  Chancellor 
 ออสเตรีย      ”  Chancelier 
 ลักเซมเบอรก      ”  Minister of State 
 เนเธอรแลนด      ”  Minister Presidential 
 อิตาลี        ”  President of the Council 
 อยางไรก็ตาม ทั้งตําแหนงประมุขแหงรัฐกับตําแหนงหัวหนารัฐบาลก็รวมอยูในฝาย
บริหาร (Executive) โดยสรุปไดวา ตําแหนงที่ มี อํานาจทางการเมืองการปกครอง คือ 
นายกรัฐมนตรี  สวนกษัตริยหรือประธานาธิบดีเปนตําแหนงประมุขในทางพิธีการ 
 - สถาบันนิติบัญญัติหรือฝายรัฐสภา (Legislative) คําวารัฐสภา (Parliament) มีทัง้
ระบบสภาเดียว (Unicameral) และระบบสองสภา (Bicameral) ประเทศสวนใหญในยุโรป
ตะวันตกมักจะเปนระบบสองสภา คือมีทั้งสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา สําหรับอังกฤษซึ่งเปน
แมแบบของระบบรัฐสภา  ก็เปนระบบสองสภาเชนกัน  โดยสภาผูแทนราษฎรมาจากการ
เลือกตั้ง เรียกวา “House of Commons” และสภาขุนนางหรือวุฒิสภา มาจากการแตงตั้ง 
เรียกวา “House of Lords” 
 การกําหนดระบบสองสภาของอังกฤษ ถือเปนความลงตัวเปนที่สุดสําหรับระบบ
รัฐสภา เพราะสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอันเปนลักษณะ     
ที่สําคัญประการหนึ่งของทฤษฎีประชาธิปไตยที่ผูใชอํานาจรัฐตองมาจากการเลือกตั้ง  ถือไดวา
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 หนาที่หลักของสภาผูแทนราษฎร  คือเปนตัวแทนปวงชน  ควบคุมการบริหาร
ประเทศของคณะรัฐบาล  สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจ
คณะรัฐมนตรี (ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรี) ที่เรียกวา “Vote of no confidence” แตในบางประเทศ
ของยุโรป เชน เบลเยี่ยม, เนเธอรแลนด, อิตาลี วุฒิสภาสามารถลงมติคว่ํารัฐบาลไดดวย   
ดังนั้นเม่ือมีการประกาศยุบสภา  โดยนายกรัฐมนตรีที่เรียกวา “dissolution” จึงหมายความวา
วุฒิสภาหรือสภาสูงของ 3 ประเทศน้ี   จึงถูกยุบดวย 
 สําหรับประเทศที่ใชระบบสภาเดียว หมายความวา มีเพียงสภาผูแทนราษฎรเทาน้ัน 
เชน ประเทศลักเซมเบอรก เปนตน 
 
 หมายเหตุ : รัฐสภาของประเทศในทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียก็นิยมใชระบบ
สองสภา คือ มีทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 
 กลาวโดยสรุป  ประเทศสวนใหญในยุโรปตะวันตก  จะปกครองระบอบประชาธิปไตย   
ในรูปแบบที่เรียกวาระบบรัฐสภา  โดยมีตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาประเทศ  และ     
สวนใหญจะใชระบบสองสภา  สิ่งเหลาน้ีคือหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ (constitution) 
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2.  ระบบพรรคการเมือง 
 นิยามของคําวา “พรรคการเมือง” ในทวีปยุโรปหมายถึง การเปนตัวแทนชนชั้น
เดียวกัน (class) และมีอุดมการณตรงกัน (ideology) เพ่ือมาทําหนาที่กําหนดทิศทางที่ชัดเจนใน
การดําเนินนโยบายทางการเมือง  เปนองคกรแกนนําทางการเมืองที่สําคัญที่สุดในระบบรัฐสภา  
เพ่ือที่จะนําประเทศ (lead) ตลอดจนแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและดานสังคมไปในแนว
อุดมการณทางการเมืองที่เปนรูปธรรมและมีความชัดเจน กลาวโดยสรุป พรรคการเมืองในยุโรป
ตองขายอุดมการณเพ่ือมีทิศทางที่ชัดเจนแนนอน  เม่ือมาทําหนาที่เปนรัฐบาล 
 ลักษณะของพรรคการเมืองในยุโรปจะมี 3 อุดมการณ  ไดแก 
 1.  พรรคฝายขวา  มีอุดมการณแนวอนุรักษนิยม  เชน  พรรค Conservative 
 2.  พรรคฝายซาย มีอุดมการณแนวหัวกาวหนา เชน พรรค Socialist 
 3.  พรรคกลาง ๆ มีอุดมการณแนวเสรีนิยม เชน พรรค liberal 
 สําหรับประวัติความเปนมาของพรรคการเมืองในยุโรป เกิดจากวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร  ซึ่งอธิบายไดดังนี้คือ 
 -  พรรค Conservative มีรากฐานมาจากกลุมขุนนาง (Aristocrat) 
 -  พรรค Liberal มีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง  กลุมกฎมพี (Bourgeoise) 
 -  พรรค Socialist เริ่มมีขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีชนชั้นกรรมกร (Labor)  
                 เปนฐานที่สําคัญ 
 ตอมาในตอนตนศตวรรษที่  20 พรรคใหญ ๆ ทั้ง 3 พรรคน้ีไดพัฒนาไปสูแนวทาง      
ที่สําคัญ 2 แนว คือ 
 1. ไปสูระบบสองพรรค เชน ในประเทศอังกฤษ พรรค Liberal จะไปรวมกับพรรค 
Conservative และในประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปก็เปนเชนเดียวกัน 
 2. ไปสูระบบหลายพรรค  หมายความวา  จะแตกกลุมกันออกไปโดยเฉพาะกลุม 
Socialist และ Communist 
 ในกรณีประเทศอังกฤษ  ประวัติความเปนมาของพรรคการเมืองเกิดจากวิวัฒนาการ
ทางการเมืองที่ชัดเจน เปนการแปรสภาพจากกลุมการเมืองมาเปนพรรคการเมือง กลาวคือ 
 - กลุม Whig ตอมากลายเปนพรรค Liberal 
 - กลุม Tory ตอมากลายเปนพรรค Conservative  
 หลังการปฏิวตัิอุตสาหกรรม เกิดกลุม Labor ที่ขึ้นมามีอํานาจทางการเมือง 
 - กลุม Labor ตอมากลายเปนพรรค Labor 
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 พรรคการเมืองของอังกฤษที่เปนพรรคใหญและมีทิศทางในอุดมการณที่ชัดเจน       
จึงมีเพียง 2 พรรค คือ พรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party) กับพรรคกรรมกร หรือในระยะ
หลังจะเรียกวาพรรคแรงงาน (Labor Party) โดยสองพรรคดังกลาวจะสลับผลัดเปลี่ยนกัน     
เปนพรรครัฐบาลและเปนพรรคฝายคาน การเมืองของอังกฤษไมไดมีเพียง 2 พรรคนี้เทาน้ัน   
ยังมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ดวย เพียงแตเฉพาะ 2 พรรคดังกลาว ที่ผลัดกันมาทําหนาที่ตัดสิน
ปญหาชาติบานเมือง และพรรค Labor กับพรรค Conservative ก็มีนโยบายที่ชัดเจน          
เปนคนละแนวทางกันในการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ขึ้นอยูกับวาประชาชน
ชาวอังกฤษจะนิยมทิศทางแนวใดในการบริหารประเทศ  ซึ่งในทางปฏิบัติพรรคที่สามารถแกไข
ปญหาเกือบทุกเร่ืองไดก็จะไดรับเลือกตั้งแตสิ่งที่ทุกพรรคจะมองขามไมไดก็คือ  ลักษณะนิสัย
ประจําชาติของคนอังกฤษที่ยึดจารีตประเพณีและยังคงลุมหลงในภาพลักษณความเปน
มหาอํานาจในอดีตของชาติตนที่สามารถมีอาณานิคมไดเกือบทั่วโลก 
 ในกรณีประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน แมจะมีพรรคการเมืองมากมายแตก็
สามารถแบงเปนกลุมแนวอุดมการณที่ทิศทางที่ชัดเจนได  กลาวคือ 
 - กลุม Socialist ไดแก พรรค S.P.D 
 - กลุม Conservative ไดแก พรรค C.D.U , C.S.U. 
 - กลุม Liberal ไดแก พรรค F.D.P. 
 - ตอมามีกลุมรักษาระบบนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอม ไดแก พรรค Greens 
 - กลุม Communist (ของเยอรมันตะวันออกเกา) ก็ยังคงมี ไดแก พรรค P.D.S 
 - กลุม Nationalist ไดแก พรรค Neo-Nazi 
สําหรับรัฐบาลของเยอรมนีตางจากรัฐบาลของอังกฤษ ตรงที่ตองเปนพรรครัฐบาลผสม แตก็
เลือกรวมกันในกลุมที่มีทิศทางในแนวเดียวกัน หรือเคยรวมรัฐบาลผสมกันมาเปนเวลายาวนาน 
 กลาวโดยสรุป ประเทศในยุโรปตะวันตกใชระบบรัฐสภา ยกเวนประเทศฝรั่งเศส     
(ซึ่งในอดีตก็เคยใชระบบรัฐสภา) โดยเปลี่ยนมาคิดระบบใหมในสมัยอดีตประธานาธิบดีชาลส 
เดอ โกลล (Charles de Gaulle) คือ ระบบกึ่งประธานาธิบดี-ก่ึงรัฐสภา สําหรับประเทศ         
ในซีกยุโรปตะวันออก (ซึ่งในอดีตเคยปกครองในระบอบเผด็จการสังคมนิยม) เม่ือสหภาพ-     
โซเวียตลมสลายกลายเปน “The end of Communism) ประเทศรัสเซียมาปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยใชรูปแบบของฝรั่งเศส  ดังนั้นหลายประเทศในเขตยุโรปตะวันออกจึงใชระบบ
ก่ึงประธานาธิบดี-ก่ึงรัฐสภาดวย การที่ไมมีประเทศใดในยุโรปตะวันตกใชระบบประธานาธิบดี
แบบสหรัฐอเมริกา เพราะยุโรปเปนชนชาติเกาแก มีวัฒนธรรมที่ตางจากสหรัฐอเมริกา แมจะพูด
ภาษาเดียวกันก็ตาม (English speaker) สังคมสหรัฐอเมริกาในภาพรวม มีลักษณะเปน 
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