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ตอบสนอง 
ผลประโยชน์

รวบรวมความ
ต้องการของ

ประชาชน 

ส่�อความ
ต้องการของ

ประชาชน

พรรคการเมืืองเป็็นกลไกทางการเมืืองท่�ม่ืความืสำำาคัญ

เพราะทำาหน้าท่�เป็็นกระบอกเส่ำยงแทนป็ระชาชนและเชื�อมื

โยงเจตนารมืณ์์ความืต้องการของป็ระชาชนเข้ากับการบริหาร

ป็ระเทศภายใต้การป็กครองระบอบป็ระชาธิิป็ไตย แต่ส่ำวน

ใหญ่ป็ระชาชนยงัไม่ืตระหนักในความืสำำาคัญของพรรคการเมืือง 

ป็ล่อยให้นักการเมืืองม่ือิทธิิพลและใช้พรรคการเมืืองเป็็น 

จากคำานิยามือันหลากหลายเก่�ยวกับพรรคการเมืืองสำามืารถสำรุป็ลักษณ์ะสำำาคัญ 3 ป็ระการ ดัังน่�

1. พรรคการเมืืองต้องม่ือุดัมืการณ์์หรือหลักการเก่�ยวกับการป็กครองร่วมืกันบางป็ระการ

2. พรรคการเมืืองต้องม่ืการจัดัตั�งเป็็นหน่วยงาน ม่ืเจ้าหน้าท่�ป็ระจำาและม่ืระเบ่ยบข้อบังคับในการดัำาเนินงานท่�ชัดัเจน

3. พรรคการเมืืองต้องทำาหน้าท่�เป็็นคนกลางระหว่างป็ระชาชนกับรัฐบาล ด้ัวยการสำะท้อนความืคิดัเห็นและ 

ความืต้องการของป็ระชาชน

จากแนวคิดัอุดัมืการณ์์ป็ระชาธิิป็ไตย คือ การป็กครองของป็ระชาชน โดัยป็ระชาชน และเพื�อป็ระชาชน พรรคการเมืือง

ถือเป็็นกลไกสำำาคัญท่�จะทำาให้ป็ระชาชนสำามืารถม่ือิทธิิพลและเป็็นส่ำวนหน่�งของการบริหารป็ระเทศ ทั�งในแง่ของการเลือก

นโยบาย และคณ์ะผู้้้บริหารป็ระเทศ โดัยผู่้านกระบวนการเลือกพรรคการเมืืองท่�เสำนอทั�งตัวผู้้้สำมัืครรับเลือกตั�ง อุดัมืการณ์์

และนโยบายของพรรค จากนัยยะข้างต้นพรรคการเมืืองจ่งม่ืความืสำำาคัญ ดัังน่�

พรรคการเมืืองทำาหน้าท่�ตอบสำนอง 

ผู้ลป็ระ โ ยช น์ อั น พ่ ง ม่ื พ่ ง ไ ด้ั ขอ ง

ป็ระชาชน ในฐานะเป็็นเครื�องมืือ 

ในการสำะท้อนความืต้องการหรือ 

ข้อเร่ยกร้องต่างๆ ของป็ระชาชนต่อ 

รัฐบาล และเ ป็็น ช่องทาง ติดั ต่อ

สืำ�อสำาร การม่ืพรรคการเมืืองจะทำาให้

ม่ืช่องทางการติดัต่อสืำ�อสำารระหว่าง

ป็ระชาชนกับรัฐ

พรรคการเมืืองทำาหน้าท่� รวบรวมื 

ความืตอ้งการของป็ระชาชน จากการท่� 

พรรคการเมืืองอย้่ในฐานะตัวแทนของ

ป็ระชาชนและกลุ่มืผู้ลป็ระโยชน์ต่างๆ  

ดัังนั�นพรรคการเมืืองจ่งม่ืความืสำำาคัญ

ในแง่ของการเร่ยกร้องให้ รัฐบาล

ดัำาเนินการในเรื�องต่างๆ เพื�อแก้ปั็ญหา

และตอบสำนองต่อความืต้องการ 

ของป็ระชาชน เป็็นป็ากเป็็นเส่ำยงแทน

ป็ระชาชน

พรรคการเมืืองทำาหน้าท่� สืำ� อความื

ต้องการของป็ระชาชนไป็ให้รัฐบาล

เพื�อกำาหนดัเป็็นนโยบาย การเลือกสำรร 

ความืต้องการ ท่�หลากหลายของ

ป็ระชาชนแป็รเป็ล่�ยนเป็็นนโยบายหลัก

เป็็นกระบวนการอย่างหน่�งในขั�นตอน

การกำาหนดันโยบาย ส่ำวนพรรคการเมืือง

ท่�มิืได้ัเป็็นฝ่่ายจัดัตั�งรัฐบาลก็ต้องทำา

หน้าท่�ตรวจสำอบการทำาหน้าท่�ของ

พรรคการเมืืองท่�อย่้ในอำานาจการบริหาร 

เพื�อทำาให้การบริหารม่ืป็ระสิำทธิิภาพ

เครื�องมืือในการแสำวงหาผู้ลป็ระโยชน์ส่ำวนตน ก่ดักัน

ป็ระชาชนออกจากการบริหารพรรค จ่งนำามืาส่้ำคำาถามืท่�ว่า

ทำาอย่างไรพรรคการเมืืองไทยจะสำามืารถพัฒนาเป็็นองค์กร

ของภาคป็ระชาชน ท่�ทำางานเพื�อแก้ไขปั็ญหาป็ากท้องและ

อนาคตของบ้านเมืืองอย่างแท้จริง

ลักษณะและควิามสำาคัญ
ของพิรื่รื่คการื่เม่อง
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ระบบพรรคการเมืืองของไทยเกิดัข่�นครั�งแรกใน พ.ศ. 2489  

อันเป็็นห้วงเวลาท่�สำถานการณ์์บ้านเมืืองอย้่ในภาวะไม่ืป็กติ 

เศรษฐกิจตกตำ�า ขาดัแคลนสำินค้าอุป็โภคบริโภค ความืขัดัแย้ง

ทางการเมืืองรุนแรง นักการเมืืองแบ่งกันเป็็นก๊กเป็็นเหล่า และ

การเมืืองอย้่ภายใต้อิทธิิพลและการครอบงำาของรัฐบาลทหาร 

เป็็นส่ำวนใหญ่ ส่ำวนเหตุผู้ลท่�รัฐบาลทหารของจอมืพล ป็.  

พิบ้ลสำงครามื ในช่วงท้ายอนุญาตให้ม่ืการจัดัตั�งพรรคการเมืือง

เกิดัจากความืต้องการการสำนับสำนุนจากป็ระชาชน เพราะฐาน

สำนับสำนุนทางทหารและตำารวจของรัฐบาลทหารในขณ์ะนั�น

ลดัลง ความืเป็ล่�ยนแป็ลงท่�เกิดัจากเส่ำยงเร่ยกร้องของป็ระชาชน

ม่ืมืากข่�นในช่วง พ.ศ. 2511 – 2514 เนื�องจากการผู้้กขาดัอำานาจ 

มืาเป็็นเวลายาวนานของรัฐบาลทหารหลายชุดั รวมืทั�งรัฐบาล

ของจอมืพล ถนอมื กิตติขจร การเป็ล่�ยนแป็ลงทางการเมืือง 

ดัังกล่าว นำาไป็ส่้ำการพฒันาของพรรคการเมืืองไทย ซ่ึ่�งอาจแบง่ยุค 

ได้ัดัังน่�

ยุคประชาธิิปไตยเบ่งบาน จุดัเป็ล่�ยนท่�สำำาคัญ 

ของการเมืืองไทยคือเหตุการณ์์ 14 ตุลาคมื พ.ศ. 2516 ส่ำงผู้ลให้

บรรยากาศทางการเมืืองเป็ิดักว้างอย่างไม่ืเคยป็รากฏมืาก่อน 

คณ์ะบุคคลรุ่นใหม่ืท่�เต็มืเป่็�ยมืไป็ด้ัวยอุดัมืการณ์์ทางการเมืืองทั�ง

ซ้ึ่าย กลาง และขวา ยื�นเรื�องขอจัดัตั�งพรรคการเมืืองกันเป็็น

จำานวนมืาก เพื�อขอโอกาสำให้ได้ัเข้าไป็ทำาหน้าท่�ในสำภาผู้้้แทน

ราษฎรและบริหารป็ระเทศในฐานะรัฐบาล ทว่าความืเบ่งบาน

ดัังกล่าวอย้่ได้ัไม่ืนานก็สิำ�นสุำดัลงด้ัวยเหตุการณ์์การล้อมืป็ราบ

นักศ่กษาท่�มืหาวิทยาลัยธิรรมืศาสำตร์ (ท่าพระจันทร์) ในวันท่� 6 

ตุลาคมื พ.ศ. 2519

ยุคประชาธิิปไตยคร่�งใบ  การป็ระกาศใช้

รัฐธิรรมืน้ญแห่งราชอาณ์าจักรไทย พ.ศ. 2521 ทำาให้โอกาสำ 

การจัดัตั�งพรรคการเมืืองกลับมืาอ่กครั�ง แม้ืว่ารัฐบาลในขณ์ะนั�น

จะไมื่ได้ัสำนับสำนุนการจัดัตั�งพรรคการเมืืองอย่างเต็มืท่� แต่ก็ไม่ื

อาจต้านทานกระแสำเร่ยกร้องการจัดัตั�งพรรคการเมืืองท่�มืา

ภายใต้สำถานการณ์์การเมืืองของไทยท่�เป็ล่�ยนไป็มืาระหว่าง

รัฐบาลพลเรือนและรัฐบาลทหาร จ่งจำาเป็็นต้องม่ืมืาตรการในการ

เสำริมืสำร้างความืเข้มืแข็งให้เกิดัข่�นแก่พรรคการเมืือง ซ่ึ่�งม่ืทั�งปั็จจัย

ภายในและภายนอกท่�ส่ำงผู้ลกระทบต่อความืเข้มืแข็งของ

พรรคการเมืือง สำำาหรับปั็จจัยแวดัล้อมืท่�สำำาคัญในปั็จจุบันตามื 

พัิฒน้าการื่ของ
พิรื่รื่คการื่เม่องไที่ย

การื่เสริื่มสร้ื่างควิามเข้มแข็ง 
ของพิรื่รื่คการื่เม่อง

พร้อมืกับอุดัมืการณ์์ป็ระชาธิิป็ไตยได้ั ในช่วงรัฐบาลพลเอก เป็รมื 

ติณ์ส้ำลานนท์ ได้ัม่ืการป็ระกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืือง 

พ.ศ. 2524 ม่ืการรบัรองสำถานภาพของพรรคการเมืืองอยา่งเป็็น

ทางการ อ่กทั�งม่ืความืพยายามืในการสำร้างความืสำมืดุัลระหว่าง

พรรคการเมืืองกับฝ่่ายทหาร เพื�อไม่ืให้ฝ่่ายหน่�งฝ่่ายใดัม่ือำานาจ

มืากเกินไป็ 

ยุคประชาธิิปไตยเต็มใบ การป็ฏิร้ป็การเมืือง 

ของไทยท่�สำำาคัญเกิดัข่�นอ่กครั�งเมืื�อม่ืการป็ระกาศใช้รัฐธิรรมืน้ญ

แห่งราชอาณ์าจักรไทย พ.ศ. 2540 สำาระสำำาคัญของการป็ฏิร้ป็

พรรคการเมืืองคือม่ืมืาตรการสำร้างความืเข้มืแข็งให้กับ

พรรคการเมืืองขนาดัใหญ่ สำลายพรรคการเมืืองขนาดัเล็ก  

ส่ำงผู้ลให้บางพรรคเตบิโตอยา่งรวดัเร็วซ่ึ่�งส่ำวนหน่�งเป็็นผู้ลมืาจาก

การเลือกตั�งและการควบรวมืพรรคการเมืืองอื�น และนำาไป็ส่้ำ

ปั็ญหาความืขัดัแย้งของพรรคการเมืืองและกลุ่มืการเมืืองฝ่่าย

ตรงข้ามือย่างรุนแรง เปิ็ดัโอกาสำให้ทหารเข้ามืาแทรกแซึ่ง

การเมืืองได้ัอ่กครั�ง

ยุคการค่นส่่ระบอบอำามาตยาธิิปไตยและ
ประชาธิิปไตยคร่�งใบ การรัฐป็ระหารโดัยคณ์ะรักษาความื

สำงบแห่งชาติได้ัทำาให้ป็ระเทศไทยหวนคืนส่้ำยคุอำามืาตยาธิิป็ไตย

และม่ืการเป็ล่�ยนผู่้านไป็ส่้ำยุคป็ระชาธิิป็ไตยคร่�งใบอ่กครั�ง 

พรรคการเมืืองต้องป็รับเป็ล่�ยนบทบาททางการเมืืองโดัยการ

ทำางานควบค่้ไป็กับสำถาบันทหารและระบบราชการ

จะเห็นได้ัว่า สำถานการณ์์ทางการเมืืองเป็็นอุป็สำรรค

สำำาคัญในการทำาหน้าท่�และการพัฒนาของพรรคการเมืือง  

เพราะไมื่เพ่ยงแต่ปิ็ดักั�นการแสำดังบทบาท แต่ยังหมืายรวมืถ่ง

การปิ็ดักั�นการม่ืส่ำวนร่วมืทางการเมืืองของป็ระชาชน ทำาให้

ป็ระชาชนขาดัทักษะทางการดั้านการเมืือง ขาดัความืตื�นตัว 

ในทางการเมืือง ทำาให้พรรคการเมืืองเชิญชวนป็ระชาชน 

ท่�จะมืาเข้าร่วมืพรรคร่วมือุดัมืการณ์์ได้ัยากมืากยิ�งข่�นด้ัวย

รัฐธิรรมืน้ญพ.ศ. 2560 คือการลดัขนาดัของพรรคให้เล็กลง 

ลดับทบาทการนำาของพรรคในทางการเมืือง และเพิ�มืบทบาท

ทางการเมืืองของทหารและข้าราชการพลเรือนโดัยผู่้านทาง

วุฒิสำภา ปั็จจัยภายในของพรรคการเมืืองท่�ส่ำงผู้ลต่อ

ความืเข้มืแข็งของพรรคการเมืือง



QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

• อุุดมการณ์์หรือุแนวนโยบาย พรรคต้องม่ือุดัมืการณ์์ท่�

สำมืาชิกพรรคเห็นคุณ์ค่าร่วมืกันและต้องการจะใช้

พรรคการเมืืองเป็็นเครื�องมืือในการดัำาเนินการให้บรรลุถ่ง

ความืสำำาเร็จ  

• โครงสร้างพรรค ต้องม่ืศักยภาพเพื�อทำาให้พรรคสำามืารถ

ป็ฏิบัติภารกิจท่�กำาหนดันั�นได้ั การเปิ็ดัโอกาสำให้คนในพื�นท่�

เข้ามืาเป็็นส่ำวนหน่�งของกลไกพรรคจะยิ�งส่ำงเสำริมืให้พรรคม่ื

ความืเข้มืแข็งมืากข่�น

• สมาชิิกพรรค ต้องม่ืบทบาทร่วมืกับพรรค ไม่ืใช่เป็็นเพ่ยง

ปั็จจัยป็ระกอบการจดัแจ้งการจัดัตั�งพรรค แต่ต้องเป็็น

สำมืาชิกท่�ม่ืความืตื�นตัวในการขับเคลื�อนป็ระเทศและสัำงคมื

ด้ัวย

• ทรัพยากรขอุงพรรค ในการทำากิจกรรมืของพรรคต้อง

เก่�ยวข้องกับองค์กรภาคป็ระชาชน จ่งจำาเป็็นต้องม่ืงบ

ป็ระมืาณ์และอุป็กรณ์์ในการบริหารงาน รวมืทั�งการทำา

กิจกรรมืของพรรค

ด้ัวยเหตุท่�พรรคการเมืืองไทยได้ัรับการจัดัตั�งข่�นภายใต้สัำงคมืท่�ขนบธิรรมืเน่ยมืป็ระเพณ่์ม่ืการผู้สำมืผู้สำานระหว่างวัฒนธิรรมืเก่า 

แบบม่ืชนชั�น กับวัฒนธิรรมืใหม่ืแบบไม่ืแบ่งชนชั�น ทางราชการไม่ืส่ำงเสำริมืให้ป็ระชาชนรวมืกลุ่มื เพราะรัฐมัืกคิดัว่าการรวมืกลุ่มืของป็ระชาชน 

สำร้างความืเดืัอดัร้อนให้กับเจ้าหน้าท่�รัฐ ดัังนั�น จ่งจำาเป็็นท่�รัฐต้องม่ืการป็รับเป็ล่�ยนนโยบาย เปิ็ดัโอกาสำให้ป็ระชาชนได้ัเข้ามืาม่ืส่ำวนร่วมืทางการเมืือง

หนังสืำอเล่มืน่�ได้ัสำรุป็เก่�ยวกับปั็ญหาและอุป็สำรรคในการเสำริมืสำร้างความืเข้มืแข็งให้กับพรรคการเมืือง ออกเป็็นทั�งหมืดั 3 ด้ัานดัังน่�

1. ด้าน้พัิฒน้าการื่ของพิรื่รื่คการื่เม่อง ปั็ญหาสำำาคัญท่�เป็็นอุป็สำรรคต่อการเสำริมืสำร้างความืเข้มืแข็งสำำาหรับพรรคการเมืือง

คือสำถานการณ์์ทางการเมืือง โดัยเฉพาะการรัฐป็ระหารท่�นำาไป็ส่้ำการยุบพรรคการเมืือง รัฐบาลท่�มืาจากการรัฐป็ระหารถือเป็็นอุป็สำรรค

ต่อการพัฒนาระบอบป็ระชาธิิป็ไตยในสัำงคมืไทยไม่ืมืากก็น้อย

2. ด้าน้มาตรื่การื่เสริื่มสร้ื่างพิรื่รื่คการื่เม่องให้เข้มแข็งเป็ีน้สถาบัน้ ปั็ญหาสำำาคัญส่ำวนใหญ่มืาจากทัศนะของ

ป็ระชาชนท่�ไม่ืมืองว่าการเมืืองเป็็นเรื�องของป็ระชาชนและระบบการป็กครองท่�ส่ำงเสำริมืการรวมืกลุ่มืของป็ระชาชน

3. ด้าน้สภาพิและลกัษณะพิรื่รื่คการื่เม่อง จากการท่�การเมืืองเป็็นกิจกรรมืท่�ต้องใช้เงินทุนจำานวนมืากและพรรคการเมืือง

ก็ยากท่�จะได้ัรับเงินทุนสำนับสำนุนจากป็ระชาชน เพราะป็ระชาชนไม่ืม่ืผู้้กพันกับพรรคการเมืือง 

กล่่าวโดยสรุุป พรุรุคการุเมืืองไทยไม่ืสามืารุถพัฒนาส่่ความืเป็นสถาบัันการุเมืืองของปรุะชาชนได้อย่างมัื�นคง ยังต้้องเผชิญกับั 

ชะต้ากรุรุมืแล่ะเหตุ้การุณ์์ทางการุเมืืองท่�ไม่ืเป็นมิืต้รุต่้อการุทำาหน้าท่�ของพรุรุคการุเมืือง ทั�งน่�การุแก้ปัญหาอาจเริุ�มืต้้นจากพรุรุคการุเมืืองเอง

ท่�จะต้้องม่ือุดมืการุณ์์หรืุอนโยบัายท่�ชัดเจน ปรุะชาชนเห็นคุณ์ค่า ม่ืผ้่นำาท่�โดดเด่นในด้านคุณ์ธรุรุมืแล่ะความืรุ้่ความืสามืารุถ ท่�สำาคัญ 

ต้้องทำาให้ปรุะชาชนเกิดการุตื้�นตั้วทางการุเมืืองแล่ะส่งเสริุมืให้ปรุะชาชนม่ืบัทบัาททางการุเมืืองการุปกครุองโดยการุกรุะจายอำานาจ 

การุปกครุองส่่ท้องถิ�น เพรุาะท้องถิ�นจะทำาหน้าท่�เป็นฐานแล่ะเป็นกล่ไกสรุรุหาผ้่นำาทางการุเมืืองให้กับัพรุรุคการุเมืือง แล่ะส่งเสริุมืให้ปรุะชาชน

ม่ืส่วนรุ่วมืในการุขับัเคลื่�อนพรุรุคการุเมืือง

บที่สรุื่ปีและข้อเสน้อแน้ะ


