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บทนํา
 “พรรคการเมือง” สิง่จําเปนทีข่าดเสียมิไดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คํากลาวนี้
คงไมผดินกั เม่ือไดพจิารณาถงึความสาํคญัของการมพีรรคการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย ดวยเหตผุล
ทีว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นถือเปนระบอบที่มีการปกครองเปนของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน การรวบรวมเจตจาํนงของประชาชนใหเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัโดยการจดัตั้งพรรคการเมอืง
จึงมีความสําคัญยิง่ ในอันทีจ่ะกอใหเกิดการกระทําในทางการเมืองขึ้นได ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ ไดบญัญตัริบัรองใหบคุคลมเีสรภีาพในการรวมกนั
จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทาง
การเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวถิทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 อยางไรกต็ามเพือ่เปนการปองกนัมใิหบคุคลใชสทิธแิละเสรภีาพในการรวมกนัจดัตัง้พรรคการเมอืง
และดําเนนิกจิกรรมทางการเมืองเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงได
บัญญัตเิหตแุหงการยบุพรรคการเมอืงในกรณท่ีีปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดวาหวัหนาพรรคการเมอืง
หรอืกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงผูใด มีสวนรูเหน็ หรอืปลอยปละละเลย หรอืทราบถงึการกระทาํ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งแลว มิไดยับยัง้หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม 
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถทีางที่บญัญติัไวในมาตรา ๖๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ใหศาลรฐัธรรมนญูมคีาํสั่งใหยุบพรรคการเมอืงนั้นได ซึ่งการบญัญตักิฎหมายโดยใชถอยคาํวา “ใหถอืวา” 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
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และการบัญญัติใหการกระทําของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพียงบางคนใหถือเปนการกระทํา
ของพรรคการเมืองซึ่งเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และทําใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองคนอื่น ๆ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปดวยนั้น จะขัดตอหลักการพื้นฐานในระบอบ
ประชาธปิไตยหรอืไม ดงัน้ัน คอลัมนคมความคดิ เขม็ทิศรฐัธรรมนูญ ฉบบัน้ี จึงขอนําเสนอเรื่อง “ปญหา
การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง” ดังนี้

๒. แนวคิดในการจัดตั้งพรรคการเมือง
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนการปกครองที่อํานาจสูงสุดหรือที่เรียกวา “อํานาจ
อธิปไตย” มาจากประชาชน แตรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนนั้นอาจแบงออกไดเปน 
๓ รูปแบบ๑ กลาวคือประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ประชาชนใชอํานาจ
อธิปไตยโดยทางผูแทน (Representative Democracy) และประชาชนใชอํานาจอธิปไตยกึ่งโดยตรง 
(Semi-direct Representative Democracy) ซึ่งรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทนนั้น
เปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา๒    
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทนนั้นประชาชน
จะเปนผูเลือกบุคคลจํานวนหนึ่งใหเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนตนเอง ผูทีถู่กเลือกจึงเปนผูแทน
ของประชาชน ใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน การเลือกตั้งจึงเปนลักษณะสําคัญของการปกครอง
ในรูปแบบนี้ซึ่งไดเริ่มมีขึ้นในประเทศอังกฤษแลวแพรหลายไปในประเทศตาง ๆ โดยมีทฤษฎีรองรับ
อยู ๒ ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน และทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตย
เปนของชาติ๓

 ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนเกิดขึน้โดยแนวคดิของชอง ฌาค รสุโซ (Jean- Jacques 
Rousseau) โดยถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนทุกคนทีม่ารวมกันอยูเปนสังคมทุกคนมีสวน
เปนเจาของตามสัดสวนของตน เชน สังคมหนึ่งมีสมาชิก ๑๐,๐๐๐ คน สมาชิกแตละคนจะเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยคนละ ๑/๑๐,๐๐๐ ดังนั้น ประชาชนแตละคนจึงมีสวนในการมอบอํานาจที่ราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเลือกผูแทนขึ้น๔

 สวนทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาตินั้นเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส
ป ค.ศ. ๑๗๘๙ สภารางรฐัธรรมนญูของฝรั่งเศสไดเสนอทฤษฎเีกี่ยวกบัอาํนาจอธปิไตยเสยีใหมโดยตั้งอยูบน
พืน้ฐานของ “ชาต”ิ แทนทีจ่ะเปน “ประชาชน” โดยใหเหตุผลวา ชาติเปนสภาพความเปนจริงทีอ่ยู
เหนือประชาชนซึ่งมีชีวิตอยูในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เทานั้น ชาติเปนนิติบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ ดํารงอยูคงทน
กวาประชาชนในแตละยุคสมัย เปนความตอเนื่องของประชาชนในสังคมนั้น ๆ โดยสรุปชาติจึงเปน
ส่ิงท่ีอยูเหนอืกวาราษฎร เพราะเปนผลสงัเคราะหจากประวัตศิาสตรทางความเปนปกแผนของประชาชน
ทุกยุคทุกสมัย๕ 

 ๑สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, ( กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘) น. ๑๕๔ 
 ๒สรุเดช ชมเกลด็แกว,ปญหาการยบุพรรคการเมอืงที่กระทบตอเสรภีาพในการจดัตั้งพรรคการเมอืง, วทิยานพินธ นติศิาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ น. ๑๗ 
 ๓เพิ่งอาง, น. ๑๘
 ๔สุรเดช ชมเกล็ดแกว, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒ น. ๑๘
 ๕สุรเดช ชมเกล็ดแกว, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒ น. ๑๘
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๓. ความหมายของพรรคการเมือง
 สําหรับคําวา “พรรคการเมือง” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Political Party” สวนในภาษา
ฝรั่งเศสตรงกับคําวา “Partie Politique” และในภาษาเยอรมันตรงกับคําวา “Politische Partia” 
ซึ่งลวนเปนคําที่มีที่มาจากรากศัพทเดียวกันคือมาจากภาษาลาตินวา “Pars” ซึ่งแปลวา “สวน” ดังนั้น 
“พรรคการเมือง” จึงหมายความถึง สวนของราษฎรทั้งหมดในประเทศ กลาวคือ หมายความถึง
การที่ราษฎรแบงแยกออกไปเปนสวน ๆ ตามความคิดเห็นหรือประโยชนไดเสียในทางการเมือง และ
เม่ือพรรคการเมอืงไดจดัตั้งขึ้นบุคคลยอมพจิารณาไดวาความเหน็หรอืประโยชนไดเสยีของตนสอดคลอง
กบัหลักการหรอืนโยบายของพรรคการเมอืงใดเปนสวนมากแลวจึงเขาเปนสมาชกิในพรรคการเมอืงนั้น๖ 
 นอกจากน้ีไดมีนักวชิาการหลายทานไดใหความหมายและคาํจาํกดัความของคาํวา “พรรคการเมอืง” 
ไว ดังนี้
 Herman Finer นักรัฐศาสตรไดใหคําจํากัดความไววา พรรคการเมืองหมายถึงคณะหรือสมาคม
ของบคุคลซึ่งไดตกลงกนัถงึหลกัการจัดการปกครองของรัฐ โดยมกีารตกลงใจรวมกันระหวางสมาชิกของ
คณะบุคคลหรือสมาคมนั้น เพื่อนําเอาหลักการดังกลาวมาปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางจริงจัง๗

 Edmund Bruke นักรฐัศาสตรชาวองักฤษไดใหคาํจาํกดัความไววา พรรคการเมอืงประกอบดวย
คนกลุมหนึง่ซึ ่งรวบรวมกันขึ ้นมาโดยมีหลักการคลายคลึงกันโดยมีจุดมุ งหมายในการเสริมสราง
ผลประโยชนของชาติ๘

 Roy C.Macridis กลาววา พรรคการเมืองก็คือสมาคมซึ่งดําเนินกิจกรรมและรวบรวมประชาชน
เขามาผนกึกาํลังรวมกนั โดยการประสานประโยชนของสมาชกิของสมาคมเพื่อนําไปสูการจัดตั้งรฐับาล๙

 Leslie Lipson ไดใหนิยามไววา พรรคการเมืองหมายถึงการรวบรวมบุคคลตาง ๆ มารวมเปน
กลุมกอนในผลประโยชนทีค่ลายคลึงกัน ซึ ่งกลุ มบุคคลเหลานี้สามารถดําเนินการใหเกิดผลใน
ผลประโยชนดังกลาวได และบุคคลเหลานี้สามารถทําใหคานิยมของตนเกิดผลเปนอุดมคติได๑๐

 Austin Ranney และ W. Kendall ไดใหคาํจํากัดความไววา พรรคการเมอืงหมายถงึ กลุมบคุคล
หลายกลุมท่ีมีอิสระมารวมกนั เพื่อคดัเลอืกผูสมัครรบัเลอืกตั้งและหวงัท่ีจะไดรบัชยัชนะ เพื่อท่ีจะเขาไป
ควบคุมการดําเนินงานและนโยบายของรัฐบาล๑๑

 William Goodman ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองคือองคกรอันเปนที่รวมของสมาชิก
ท่ีมีความคดิเห็นคลายกนั โดยมีความมุงหมายอันแนชดัท่ีจะชนะการเลอืกตัง้ซ่ึงจะทําใหเขามสีทิธเิขาไป
ใชอํานาจการปกครองเพื่อเขาจะไดรับผลประโยชนจากการเขาไปมีอํานาจทางการเมืองนั้น๑๒

 ๖หยุด แสงอุทัย, พรรคการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๖) , น. ๘
 ๗Herman Finer , The Theory and Practice of Modern Government (New York : holt. Rinehart & Winston. 
1949) อางใน ปรีชา หงสไกรเลิศ, ระบบพรรคการเมืองและปญหาพรรคการเมืองไทย, ม.ป.พ. ,น. ๕
 ๘เพิ่งอาง, น. ๕
 ๘Roy C.Macridis, “introduction : The History, Function, and Typology of Parties,” in Political Parties : Contemporary 
Trends and Ideas, Roy C.Macridis, ed, (New York : Harper & Row, publishers, 1967) p.9 อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๐ 
 ๑๐Leslie Lipson, “The Two-Party System in British Politics”, American Political Science Review, Vol. XLVII, 
No 2 (June 1053) อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๐
 ๑๑Austin Ranney and Willmoore Kendal, Democracy and the American Party System, ( New York, Harcourt, 
1956), p. 85 อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๑  
 ๑๒William Goodman, The Two-Party System in the United States, New York : D. van Nostrand Company, 1957), 
p. ๘ อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๑
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 หยุด แสงอุทัย ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงคณะบุคคลซึ่งรวมกันกอตั้ง
เปนพรรคขึ้น โดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะรวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง กําหนดเปนนโยบายของ
พรรคเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งผูแทนโดยวิถีทางประชาธิปไตย๑๓

 ปรชีา หงสไกรเลศิ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมอืงหมายถงึคณะบคุคลที่รวบรวมกนัขึ้นมา 
เน่ืองจากสมาชิกมีความคดิเหน็ในแนวทางกวาง ๆ  ทางดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคมคลายคลงึกนั 
และมุงเนนท่ีจะใหพรรคการเมอืงไดเปนรฐับาลเพื่อนํานโยบายของพรรคการเมอืงตนไปเปนนโยบายของ
รัฐบาล๑๔

 จรูญ สุภาพ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงกลุมของเอกชนที่มีผลประโยชน
คลายคลึงกัน และมีความตองการอยางเดียวกัน ไดรวมกันขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทีจ่ะเขาควบคุมและ
กําหนดนโยบายของรัฐโดยการเอาชนะในการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย และการบริหาร๑๕

 สมบัติ ธํารงธัญวงศ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงกลุมคนที่มีแนวคิดหรือ
อุดมการณทางการเมืองทีค่ลายคลงึกันหรือเหมือนกัน รวมตัวกันจัดตั้งเปนองคการเพื่อสงบุคคล
เขาสมัครรับเลือกตัง้ โดยมีจุดประสงครวมกันทีจ่ะจัดตัง้รัฐบาลเพือ่บริหารประเทศตามนโยบาย
ที่สอดคลองกับอุดมการณของกลุม๑๖ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหความหมาย
คาํวาพรรคการเมอืงไวในมาตรา ๔ วา “พรรคการเมอืง” หมายความวา คณะบคุคลทีร่วมกนัจดัตัง้เปน
พรรคการเมือง โดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ เพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมอืงของประชาชนตามวถิทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข โดยมุงทีจ่ะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง

๔. ความจําเปนในการจัดตั้งพรรคการเมือง
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ และถือเปนรูปแบบการปกครองเดียวทีย่ินยอมใหประชาชนเปนเจาของอํานาจ
ไดอยางแทจริง ซึ่งการแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตยในทางอุดมคติไดดีที่สุดคือ การเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองโดยตรง กลาวคือใหประชาชนมีฐานะเปนทัง้
ผูปกครองและผูอยูภายใตการปกครองในขณะเดียวกัน อันถือเปนรูปแบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางตรง (Direct Democracy) ซึ่งอาจพบไดในสมัยนครรัฐของกรีกโบราณ และใน
รัฐเล็ก ๆ ของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนตน และแมจะเปนทีย่อมรับกันวาระบอบประชาธิปไตย
โดยทางตรงเปนระบอบการปกครองที่ดีทีสุ่ด เนื่องจากเปนการปกครองที่เปนไปตามเจตนารมณ

 ๑๓หยุด แสงอุทัย, คําอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑, (พระนคร : โอเดียนสโตร,๒๕๑๒) น. ๑
 ๑๔ปรีชา หงสไกรเลิศ,อางแลว, เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๒
 ๑๕จรูญ สุภาพ, สารานุกรมรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘), น. ๕๕
 ๑๖สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๙), น. ๔๑๓
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ของประชาชนทุกคนอยางแทจริง แตดวยเหตุทีร่ัฐสมัยใหมไดมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอน
มากขึ้นจึงเปนเรื่องทีเ่ปนไปไดยากทีป่ระชาชนจะใชอํานาจอธิปไตยทีต่นมีอยูไดโดยตรงอยางเดิม 
ดวยขอจาํกดัและเหตผุลดงักลาวนี้เอง ทําใหระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน (Representative Democracy) 
เขามามีบทบาทสําคัญแทนที่ระบอบประชาธิปไตยทางตรงซึ่งมิอาจเกิดขึ้นไดจริงในสังคมปจจุบัน๑๗

 โดยรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนนั้น เปนรูปแบบของการปกครองที่มี
พื้นฐานทางความคิดวา อํานาจทางการเมืองหรืออํานาจปกครองมาจากประชาชนหรือตามที่ทฤษฎี
รฐัธรรมนญูเรยีกวา “อํานาจอธปิไตยมาจากประชาชน” และยอมรบัวาประชาชนมไิดเปนผูใชอาํนาจ
ดวยตนเอง แตไดมอบอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดของประชาชนใหบุคคลกลุมหนึ่งในฐานะ
องคกรของรฐัเปนผูใชอํานาจแทน ซึ่งบคุคลที่ทําหนาท่ีเปนองคกรของรฐัเหลาน้ีจะอยูในฐานะเปนผูแทน 
(Representative) ของประชาชนทั้งหมด๑๘ และดวยเหตผุลดงักลาวจงึกอใหเกดิความจาํเปนท่ีจะตอง
มีระบบความสัมพันธระหวางผูแทนและประชาชนเกิดขึ้น๑๙ อยางไรก็ดี แมวาประชาธิปไตยในระบบ
ผูแทนจะมีหลากหลายรปูแบบ เชน ประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา (Parliamentarism) และประชาธปิไตย
ในระบบประธานาธิบด ี(Presidentialism) เปนตน แตหากกลาวถงึเฉพาะประชาธปิไตยในระบบรฐัสภานั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนประชาธิปไตยแบบมีพรรคการเมือง๒๐ โดยพรรคการเมืองจะตองทําหนาที่
ในการปลุกเรา ชกัจงู และรวบรวมเจตจํานงของประชาชนที่คลายคลงึกันใหเปนอันหน่ึงอันเดียวจงึจะกอ
ใหเกิดการกระทําในทางการเมืองได และนับตั้งแตที่มีการขยายสิทธิเลือกตั้งใหแกประชาชนโดยทั่วไป
ประกอบกับเกิดการแขงขันทางความคิดและอุดมการณในทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขาไป
เปนผูใชอํานาจในฐานะองคกรของรัฐเพิ่มมากขึน้ จึงทําใหบทบาทของพรรคการเมือง คอย ๆ พัฒนา
ขึ้นเพื่อการทําหนาที่ดังกลาว๒๑

 พรรคการเมืองมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับประชาธิปไตยอยางไมอาจแยกออกจากกันได 
เพราะพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นไดตองมีประชาธิปไตยเปนฐานรองรับ ในขณะเดียวกันประเทศใด
จะอางวาเปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยแท ประเทศนั้นก็ยอมจะตองยอมรับ
ถึงความมีอยูของพรรคการเมืองดวยเชนกัน ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเปนสิ่งจําเปนที่ขาดเสียมิได
และเปนกลไกอันสําคัญที่ทําใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นไดอยางแทจริง๒๒

 ๑๗สิรนิาถ วสุิทธวิชัรกลุ,ปญหาการยบุพรรคการเมอืงในระบบกฎหมายไทย, วทิยานพินธ นติศิาสตรมหาบณัฑิต คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ น. ๕๐ - ๕๑
 ๑๘สมยศ เชื้อไทย และ วรพจน วิศรุตพิชญ, “แนวความคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย”, เอกสารสรุป
ผลการสัมมนา การสัมมนาวิชาการระดับประเทศในวาระครบรอบ ๕๐ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ปญหา
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสภาวการณปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๑๗), น. ๒๗
 ๑๙K. Loewenstein, Verfassungsleher 1969.s. ๗๙ – ๗๓ อางใน บญุศร ีมีวงษอุโฆษ, “กฎหมายพรรคการเมอืงเยอรมนั”, 
วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ ๒, ปที่ ๑๙, หนา ๑๕๒, (มิถุนายน ๒๕๓๒), น. ๓๑ 
 ๒๐D.Th.Thatsos, Einfuhrung in das Grundgesetz อางใน เพิ่งอาง, หนา ๓๐
 ๒๑K. Loewenstein, Verfassungsleher 1969.s. ๗๙ – ๗๓ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙, หนา ๓๑ 
 ๒๒สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๕๓  
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๕. ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
 โดยทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๓๗ บญัญตัวิา “ผูสมัครรบัเลอืกตัง้ผูใดกระทาํการ 
กอ หรือสนับสนุนใหผูอืน่กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรอืกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงผูใด มีสวนรูเหน็ หรอืปลอยปละละเลย หรอืทราบถงึการกระทาํ
น้ันแลว มิไดยับย้ังหรอืแกไขเพื่อใหการเลอืกตั้งเปนไปโดยสุจรติและเท่ียงธรรม ใหถอืวาพรรคการเมอืงนั้น
กระทาํการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมไิดเปนไปตามวิถทีางที่บญัญตัไิว
ในรฐัธรรมนญูน้ีตามมาตรา ๖๘ และในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนญูมีคาํสั่งใหยุบพรรคการเมอืงนั้น ใหเพกิถอน
สิทธเิลือกตั้งของหวัหนาพรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงดงักลาวมกีาํหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทําของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง เพื่อเสนอคาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพื่อใหยุบพรรคการเมอืงนั้น ในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนญู
มีคาํส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหศาลรฐัธรรมนญูมีคาํสั่งเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งของหวัหนาพรรคการเมอืง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
 จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง อาจถือไดวาหากเกิดกรณีทีก่รรมการบริหารพรรคการเมือง
กระทาํการที่เปนการฝาฝนกฎหมายเลอืกตั้งและถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้ง “ใหถอืวา” พรรคการเมอืงน้ัน
กระทาํการเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจโดยมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนอาํนาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการการเลือกตัง้ในการดําเนินการเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ใหยบุ
พรรคการเมืองนั้น และเมือ่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ก็ใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลอืกต้ังของหวัหนาพรรคการเมอืงและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมกีาํหนดเวลาหาป ซ่ึงเทากบัวา
บทบัญญตัดิงักลาวกาํหนดใหการกระทําของบคุคลเพยีงคนเดยีวอาจสงผลใหพรรคการเมืองท่ีบคุคลนั้น
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

สังกัดอยูถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไดรวมถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ทีแ่มวา
จะมไิดมสีวนรูเห็นกับการกระทาํความผิดของบุคคลดังกลาว ก็อาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไดหาก
พรรคการเมืองนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง๒๓

 ในขณะเดียวกัน เมือ่พิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันเพื่อจัดตั ้ง
พรรคการเมือง ซึ่งถือไดวาเปนสิทธิของพลเมืองอันเปนสิทธิขั ้นพื้นฐานของปจเจกบุคคลทีไ่ดรับ
การรบัรองไวในรฐัธรรมนญู ประกอบกับเม่ือพรรคการเมอืงถอืเปนสถาบนัทางการเมอืงทีม่คีวามสาํคญั
และมคีวามจาํเปนอยางยิ่งในการดาํรงอยูของรฐัเสรปีระชาธปิไตย เพราะไมเพยีงแตพรรคการเมอืงจะเปน
ผูท่ีนําขอเรยีกรองตาง ๆ  ท่ีเกดิจากการรวบรวมความตองการของประชาชนไปสูรฐั หรอืองคกรผูมอีาํนาจ
เพือ่ใหมีผลในทางปฏบิตัไิดอยางแทจรงิ แตย่ิงไปกวาน้ันพรรคการเมอืงยงัเปรยีบเสมอืนตัวกลางเช่ือมตอ
ความคิดเห็นระหวางประชาชนกับรัฐอีกดวย ดังนั้นแลว จึงถือไดวาพรรคการเมืองเปนสิ่งจําเปนที่ตอง
มีอยูในรัฐเสรีประชาธิปไตย๒๔ 
 อยางไรก็ดี เมื่อไมอาจปฏิเสธไดวาการยุบพรรคการเมืองเปนสิ่งที่ไมจําเปน เพื่อหลักการปกปอง
ตนเองของระบอบประชาธิปไตย เชนเดียวกับการปฏิเสธมิไดวาพรรคการเมืองคือสิ่งจําเปนที่ตองมีอยู
ในรฐัเสรปีระชาธปิไตย ดงัน้ัน การบญัญติัถงึขอจํากัดและมลูเหตุท่ีอาจทําใหพรรคการเมืองตองถกูยุบไป
จงึยังคงตองปรากฏอยู แตท้ังน้ี ตองเปนไปเทาท่ีจาํเปน เชน เพื่อการรกัษาไวซึ่งระบอบการปกครองประเทศ 
หรอืเพื่อการดาํรงอยูซึ่งความเปนรฐั เปนตน โดยมพิกัตองกลาวถงึในสวนของการตคีวามบทบญัญตัขิอง
กฎหมายในกรณีทีมี่ผลเปนการยุบพรรคการเมือง ซ่ึงยอมตองคาํนึงถงึหลกัการคุมครองสทิธิและเสรภีาพ
ของบุคคลประกอบดวยเสมอ๒๕

 โดยเหตุที่การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนไปอยางพอสมควร
แกเหตุ กลาวคอื วิธีการท่ีจะใชในการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลน้ันจะตองเปนไปอยางเหมาะสม
และบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง และเมือ่มีมาตรการทีเ่หมาะสมหลายวิธี ก็ตองเลือกวิธีที่มี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยทีสุ่ด ประกอบกับเมือ่ชั่งนํ้าหนักระหวางประโยชน
สาธารณะท่ีมหาชนจะไดรบักบัประโยชนท่ีเอกชนตองสญูเสยีแลวยอมตองไดสดัสวนกนั การจํากดัสทิธิ
และเสรีภาพดังกลาวนั้นจึงจะกระทําได๒๖

 ยิง่ไปกวานัน้ เมือ่พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่ไดกําหนดถึงความรับผิด
ของนิติบุคคลไววา หากผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมอํีานาจกระทําการแทนนิติบุคคลไดกระทําการ
นอกเหนืออํานาจหนาที ่ หรือนอกขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลแลว ยอมถือมิไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําของนิตบุิคคลและนิตบิคุคลจะตองรบัผดิในการกระทาํน้ันหากเกิดความเสยีหาย
ใด ๆ ขึน้ ประกอบกับ เมือ่พิจารณาสถานะของพรรคการเมือง ซึ่งจะเห็นไดวามีสถานะเปนนิติบุคคล
ไมตางจากบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ดังนั้น หากกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง 

จุลนิติ

คนใดคนหนึ่ง ไดกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และขอเท็จจริงปรากฏวา
การกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทํานอกเหนือขอบวัตถุประสงคของการจัดตั้งพรรคการเมืองแลว 
ก็มิอาจถือไดวาการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเปนการกระทําของพรรคการเมืองไปได 
อันจะสงผลใหพรรคการเมืองตองรับผิดจากการกระทําดังกลาวนั้นดวย๒๗

 แตเมือ่พิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง 
ซึ่งไดบัญญัติใหการกระทําที่เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว มีผลถึงขนาดที่ใหถือไดวาเปนการกระทําของ
พรรคการเมือง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค ก็ยอมมีผลเปนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ทีถ่ึงแมวาพวกเขาจะมิไดมี
สวนรูเหน็ในการกระทาํของกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงคนดงักลาวกต็าม อีกท้ังการยบุพรรคการเมอืง
ยังสงผลใหสมาชกิภาพของสมาชิกพรรคการเมอืงน้ันตองสิ้นสดุลง เพราะเมื่อไมมีพรรคการเมอืงเสยีแลว 
ก็ยอมไมอาจมีสมาชิกของพรรคไดอีกตอไป๒๘

บทสรุป 
 การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติโดยใชถอยคําวา
“ใหถอืวา” ถอืเปนบทสันนิษฐานเดด็ขาด จึงเทากับผูรางกฎหมายกระทําการเปนผูพพิากษาหรอืตีความ
กฎหมายเสียเอง เนื่องจากคําวา “ใหถอืวา” นั้นยอมเทากับเปนการบังคับโดยเด็ดขาด ศาลไมสามารถ
จะตีความหรือไมอาจจะวินิจฉัยเปนอยางอื่นได และการที่กฎหมายบัญญัติไววา “ถาปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยัง้หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเทีย่งธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ” เห็นไดวาการบัญญัติกฎหมาย
ในลกัษณะดังกลาวมีผลทาํใหพรรคการเมอืงตองรบัผดิชอบตอการกระทาํความผดิของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเพียงไมกี่คน และเปนเหตุใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ซึ่งแมจะมิได
มีสวนรูเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิดของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพียงบางคน แตกลับ
ตองไดรับผลรายจากการกระทําของบุคคลดังกลาว ซึ่งเทากับเปนการบัญญัติกฎหมายที่มีผลเปน
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร เมือ่ชัง่นํา้หนักระหวางประโยชนทีม่หาชนจะไดรับ
กับกรณีทีเ่ปนการทําลายซึ่งเสรีภาพและเจตจํานงรวมกันของประชาชนในการดําเนินการจัดตั ้ง
พรรคการเมือง เปนการบัญญัติกฎหมายที่ขัดตอหลักความไดสัดสวน ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ
ประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมิไดเปนไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓ วรรคสอง 
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