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บทนำำ�

วััตถุุประสงค์์ของการวิัจััย

พระราชบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมนููญว่่าด้้ว่ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้้ว่างหลัักให้ราย

ลัะเอียด้เกี�ยว่กับัระบับัการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งในูประเทศอย่างเข้้มข้้นูบันูหลัักการการ

สรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งขั้�นูต้ินู (primary vote) โด้ยกำาหนูด้ให้พรรคการเมืองต้ิองด้ำาเนิูนูการ

จััด้การเลัือกตัิ�งขั้�นูต้ินู ได้้มีการกำาหนูด้เงื�อนูไข้ว่่าพรรคการเมืองที�ต้ิองการส่งผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง

ต้ิองมีการจััด้ตัิ�งสาข้าพรรค ตัิว่แทนูพรรคประจัำาจัังหว่ดั้ที�มีพื�นูที�รับัผิู้ด้ชอบัในูเข้ติเลัอืกตัิ�ง แลัะติอ้ง

มีจัำานูว่นูสมาชิกพรรคอย่างนู้อย 100 คนูในูเข้ติเลืัอกตัิ�งที�มีการจััด้ตัิ�งตัิว่แทนูพรรคประจัำาจัังหวั่ด้ 

แลัะเมื�อพิจัารณาย้อนูกลัับัไปถึึงทศว่รรษที�ผู่้านูมา กฎหมายได้้ว่างหลัักวิ่ธีการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับั

เลืัอกตัิ�งไว้่อย่างซัับัซ้ัอนูแลัะเข้้มข้้นูไม่แพ้กันู ตัิ�งแต่ิในูรัฐธรรมนููญ พ.ศ. 2550 แลัะพระราชบััญญัติิ

ประกอบัรัฐธรรมนููญว่่าด้้ว่ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (ฉบัับัแก้ไข้ 2554) จัะพบัว่่าประเทศไทยได้้

ว่างรูปแบับัการสรรหาไว้่อยา่งเป็นูขั้�นูติอนูตัิ�งแต่ิการสรรหาโด้ยกรรมการบัริหารพรรคการเมือง จันู

ไปถึึงการมีส่ว่นูร่ว่มข้องสมาชิกพรรคการเมืองในูรูปแบับัข้องคอคัส (caucus) ถึึงกระนัู�นูแล้ัว่ กลัไก

การสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งกลัับัยังไม่สามารถึปฏิิบััติิได้้จัริง แลัะติลัอด้เว่ลัาที�ผู่้านูมา ไม่ว่่าจัะ

ภายใต้ิรัฐธรรมนููญ พ.ศ. 2550 หรือ พ.ศ. 2560 กลัับัพบัว่่าพรรคการเมืองแลัะกรรมการบัริหาร

พรรคการเมืองในูส่ว่นูกลัางกลัับัมีอำานูาจัอิสระในูการเลัือกส่งผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งทั�งแบับัแบ่ัง

เข้ติแลัะแบับับััญชีรายชื�อ ส่งผู้ลัให้สาข้าพรรคการเมืองในูต่ิางจัังหวั่ด้แลัะสมาชิกพรรคการเมือง

ทั�ว่ไปไม่ได้้เข้้ามามีส่ว่นูร่ว่มในูกระบัว่นูการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง จัะเห็นูได้้ว่่า ระบับัการ

สรรหาผูู้ล้ังสมคัรรับัเลัอืกตัิ�งเป็นูประเด้น็ูสำาคัญในูการทำาคว่ามเข้้าใจัประชาธปิไติยในูพรรคการเมอืง 

(intra-party democracy) แลัะโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งสำาหรับัประเทศประชาธิปไติยใหม่ การพัฒนูา

ประชาธิปไติยที�พรรคการเมืองจัะติ้องเข้้ามามีบัทบัาทสำาคัญในูการข้ับัเคลืั�อนูประชาธิปไติยให้

ยั�งยืนู จึังมีคว่ามจัำาเป็นูอย่างยิ�งที�จัะต้ิองนูำาประเด็้นูเรื�องกระบัว่นูการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง

กลัับัมาศึกษาอีกครั�ง 

เหตุิใด้ระบับัการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งภายใต้ิพระราชบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมนููญ

ว่่าด้้ว่ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึังไม่สามารถึปฏิิบััติิได้้จัริง รูปแบับัแลัะกระบัว่นูการสรรหาผูู้้ลัง

สมัครรับัเลืัอกตัิ�ง จัะต้ิองมีการเปลีั�ยนูแปลังหรือปรับัปรุงในูประเด็้นูใด้ ทั�งในูเชิงกฎหมายแลัะการ

ปฏิิบััติิ เพื�อให้เกิด้ “ตัิว่แบับั” ที�เป็นูระบับัการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลัือกตัิ�งที�เป็นูประชาธิปไติย

แลัะสามารถึปฏิิบััติิได้้จัริง โด้ยแบ่ังการศึกษาออกเป็นู 3 ส่ว่นูหลััก ได้้แก่
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ผลการศึึกษา

ในูงานูวิ่จััยนีู� ได้้นูำากรอบัคว่ามคิด้รว่บัยอด้ในูงานูศึกษาข้อง Rahat and Hazan (2001)1 มาใช้เป็นูกรอบั

การวิ่เคราะห์หลััก ซึั�งพิจัารณาระบับัการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งในู 4 มิติิ ได้้แก่

1. ตััวผู้้�สมััครเข้�ารับการสรรหา (candidacy) เป็นูการศึกษาว่่าใครจัะสามารถึถูึกเลืัอกได้้บ้ัาง 

มีเงื�อนูไข้หรือข้้อจัำากัด้ในูการสมัครเข้้ามารับัการสรรหาอย่างไร แลัะบุัคคลัที�สมัครเข้้ามามีระบับั 

กองกลัาง (pool) ในูการสมัครอย่างไร

2. บุคคลท่ี่�พรรคให�ดำำาเนิินิการสรรหา (party selectorates) บัทพื�นูฐานูที�ว่่าใครเป็นูคนูเลืัอกผูู้้รับั

สมัครการสรรหา อาจัมกีารกำาหนูด้เงื�อนูไข้ว่่าใครบ้ัางจัะสามารถึเข้้ามามส่ีว่นูร่ว่มในูกระบัว่นูการสรรหา 

ข้องพรรคการเมือง แลัะจัำานูว่นูข้องบุัคคลัที�พรรคด้ำาเนิูนูการสรรหามีมากหรือนู้อยข้นูาด้ไหนู

3. การกระจายอำำานิาจในิการสรรหา (decentralization) เป็นูเรื�องข้องพื�นูที�ที�จัะด้ำาเนิูนูการสรรหา 

ว่่าจัะด้ำาเนิูนูการในูระดั้บัใด้ เช่นู สรรหาระดั้บัชาติิ สรรหาจัากกลุ่ัมจัังหวั่ด้/ภูมิภาค สรรหาระดั้บั 

ท้องถิึ�นู หรืออาจัเริ�มจัากระดั้บัหมู่บ้ัานูแบับัพรรคมว่ลัชนู (mass party) เป็นูต้ินู

4. ระบบการเลือำกหรือำสรรหา (voting/appointment system) เป็นูเรื�องข้องวิ่ธีการนูำาเสนูอ 

แลัะขั้�นูติอนูในูกระบัว่นูการสรรหาว่่าจัะมีการลังคะแนูนูอย่างไร นัูบัคะแนูนูอย่างไร เสียงข้องทุกคนู

เท่ากันูหรือไม่

งานูว่ิจััยนูี�พบัว่่า เงื�อนูไข้การด้ำาเนูินูการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลัือกติั�งติามพระราชบััญญัติิประกอบั 

รัฐธรรมนููญว่่าด้้ว่ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทั�งการจััด้ติั�งสาข้าพรรค ติัว่แทนูพรรคประจัำาจัังหว่ัด้ แลัะ 

การหาสมาชิกให้เพียงพอติามกฎหมายที�จัะด้ำาเนูินูการจััด้การเลัือกติั�งข้ั�นูติ้นูได้้ เป็นูเงื�อนูไข้ที�ทำาได้้ยากในูทาง

ปฏิิบััติิ แลัะไม่ได้้ส่งเสริมให้พรรคการเมืองเกิด้คว่ามเข้้มแข้็ง แลัะสร้างการมีส่ว่นูร่ว่มทางการเมืองได้้อย่างแท้จัริง  

เป็นูแติ่เพียงการด้ำาเนูินูการให้ครบัถึ้ว่นูติามกฎหมายเพื�อให้พรรคการเมืองสามารถึส่งผูู้้ลังสมัครรับัเลัือกติั�งได้้ 

1 Rahat, Gideon and Reuven Y. Hazan (2001) “Candidate Selection Methods: An Analytical Framework”

 Party Politics, 7 (3), pp. 297-322.

การศึกษาแนูว่คิด้แลัะทฤษฎีเกี�ยว่กบัั 

การสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง 

กับัการพัฒนูาประชาธิปไติย รว่มทั�ง 

กรณีศึกษาระบับัการสรรหาผูู้้ลัง

สมัครรับัเลืัอกตัิ�งในู 10 ประเทศ

วิ่เคราะห์ปัญหาแลัะอุปสรรคข้อง

ระบับัการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอก

ตัิ�ง ภายใต้ิพระราชบััญญัติิประกอบั

รัฐธรรมนููญว่่าด้้ว่ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2560

การนูำาเสนูอ “ตัิว่แบับั” ระบับัการ

สรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลัือกตัิ�งที�เป็นู

ประชาธิปไติย
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บทสรุป
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กระบัว่นูการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งติามพระราชบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมนููญว่่าด้้ว่ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2560 แม้จัะเปิด้โอกาสให้จััด้การเลืัอกตัิ�งขั้�นูต้ินู โด้ยทฤษฎีดู้เหมือนูว่่าจัะเป็นูรูปแบับัการสรรหาผูู้้ลังสมัคร 

รับัเลืัอกตัิ�งในูลัักษณะข้องการ “นัูบัรว่มคนูทุกกลุ่ัม” ซึั�งก็ดู้เหมือนูว่่าจัะส่งเสริมคว่ามเป็นูประชาธิปไติยภายในู

พรรคการเมืองให้เกิด้ขึ้�นูได้้ แต่ิคว่ามเป็นูจัริงแล้ัว่ การเลืัอกตัิ�งขั้�นูต้ินูดั้งกล่ัาว่เป็นูเพียงการ “เสนูอชื�อ” ผูู้้ที�นู่าจัะได้้

เป็นูตัิว่แทนูข้องพรรคลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งในูเข้ตินัู�นู แต่ิกระบัว่นูการดั้งกล่ัาว่ไม่ได้้มีอำานูาจัหรืออิทธิพลัต่ิอการตัิด้สินูใจั 

ส่งผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งข้องพรรคการเมือง เพราะอำานูาจัสุด้ท้ายในูการตัิด้สินูใจัส่งผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งก็ยังคงอยู่ที� 

กรรมการบัริหารพรรค ซึั�งถืึอเป็นูชนูชั�นูนูำาข้องพรรค ส่ว่นูการสร้างตัิว่แบับัระบับัการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง 

ที�เป็นูประชาธิปไติยแลัะปฏิิบััติิได้้จัริง ต้ิองเริ�มต้ินูจัากการแก้ไข้พระราชบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมนููญว่่าด้้ว่ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2560 โด้ยอนุูญาติให้พรรคสามารถึออกแบับักระบัว่นูการสรรหาผูู้ล้ังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งได้้เอง งานูวิ่จััยนีู�จััด้ให้ผูู้้สมัคร

เข้้ารับัการสรรหาเป็นูผูู้้สมัครรับัเลืัอกตัิ�งลังแข่้งขั้นูกันูเป็นูชุด้รายชื�อกลุ่ัมจัังหวั่ด้ มีการนูำาวิ่ธีการถ่ึว่งนูำ�าหนัูกมาสรรหา 

ผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง โด้ยให้คะแนูนูเสียงเลืัอกผูู้้ลังสมัครแข่้งขั้นูกับัคะแนูนูเสียงจัากกรรมการบัริหารพรรค มีสัด้ส่ว่นู

ร้อยลัะ 50 รว่มทั�งมีการกระจัายอำานูาจัในูการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งทั�งในูเชิงพื�นูที�ผู่้านูกลุ่ัมจัังหวั่ด้ แลัะเชิงสังคม 

ผู่้านูตัิว่แทนูกลุ่ัมเฉพาะ โด้ยการเลืัอกตัิ�งนัูบัเป็นู “ไติรมาสเลืัอกตัิ�ง” (election quarter) ระยะเว่ลัา 90 วั่นู โด้ย  

30 วั่นูแรกเป็นูช่ว่งการเลืัอกตัิ�งขั้�นูต้ินู แลัะอีก 60 วั่นูเป็นูช่ว่งประกาศผูู้้เป็นูตัิว่แทนูพรรคเพื�อแข่้งขั้นูในูวั่นูเลืัอกตัิ�งทั�ว่ไป

เมื�อนูำากรอบัคว่ามคิด้รว่บัยอด้ข้องงานูวิ่จััยนีู�มาวิ่เคราะห์กระบัว่นูการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง 

ข้องพรรคการเมืองโด้ยวิ่เคราะห์ผู่้านู 4 มิติิ ได้้แก่ 1) ผู้้�เข้�ารับการสรรหา (candidacy) ว่่าใครบ้ัางที�สามารถึ 

สมัครเข้้ารับัการสรรหาได้้บ้ัาง พบัว่่า ผูู้้ลังสมัครได้้คือสมาชิกพรรคการเมืองเท่านัู�นู 2) ผู้้�ดำำาเนิินิการสรรหา (party  

selectorates) หมายถึึงใครบ้ัางที�มีอำานูาจัในูการเลืัอกผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�ง พบัว่่าเป็นูสมาชิกพรรคการเมือง

ที�มาลังคะแนูนูเลืัอกผูู้้สมัครในูการประชุมสาข้าพรรคการเมืองในูเข้ติเลืัอกตัิ�ง อันูหมายถึึงเฉพาะสมาชิก

พรรคการเมืองแลัะกรรมการบัริหารพรรคการเมือง 3) การกระจายอำำานิาจในิการสรรหา (decentralization) 

พบัว่่า อำานูาจัในูการสรรหานัู�นูไม่ได้้ถูึกกระจัายไปยังระดั้บัเข้ติพื�นูที�มากนัูก เพราะอำานูาจัตัิด้สินูใจัในูขั้�นูติอนูสุด้ท้าย 

ยังอยู่ที�กรรมการบัริหารพรรคการเมือง เป็นูเพียงการแบ่ังอำานูาจัให้ระดั้บัเข้ติพื�นูที�ได้้เสนูอชื�อ เพราะอำานูาจัสุด้ท้าย

ในูการตัิด้สินูใจัยังอยู่ที�กรรมการบัริหารพรรค 4) ระบบการเลือำกหรือำสรรหา (voting/appointment system) 

พบัว่่า ในูระดั้บัพื�นูที�ให้เลืัอกผูู้้ที�ได้้คะแนูนูสูงสุด้ 2 อันูดั้บัแรก (แบับัแบ่ังเข้ติ) แลัะ 15 ชื�อ (แบับับััญชีรายชื�อ) เพื�อ 

ส่งต่ิอให้กรรมการบัริหารพรรคในูระบับัเข้ติ ซึั�งกรรมการบัริหารต้ิองให้คว่ามเห็นูชอบัในูขั้�นูสุด้ท้าย หากไม่เลืัอก 

ผูู้้ที�ได้้คะแนูนูอันูดั้บั 1 จัากเข้ติเลัือกตัิ�ง ก็เลืัอกผูู้้ที�ได้้คะแนูนูอันูดั้บั 2 แติ่หากไม่เลืัอกทั�งสองคนู ก็จัำาเป็นูต้ิองมี 

การปรึกษาหารือกับัคณะกรรมการสรรหาผูู้้สมัครรับัเลืัอกตัิ�ง เพื�อมีมติิต่ิอไป ส่ว่นูแบับับััญชีรายชื�อ 15 คนู  

ถ้ึากรรมการบัริหารพรรคไม่เห็นูชอบัด้้ว่ยก็ต้ิองไปเริ�มกระบัว่นูการสรรหาผูู้้ลังสมัครรับัเลืัอกตัิ�งใหม่อีกครั�งหนึู�ง


