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สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในทางผู้แทน : ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และ
เชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
THE LEGAL STATUS OF POLITICAL PARTIES IN
REPRESENTATIVE DEMOCRACY : HISTORICAL
AND COMPARATIVE LAW STUDIES
วันรัฐ งามนิยม 
Wanrat Ngamniyom
บทคัดย่อ
พรรคการเมือง เป็น วัต ถุแห่ง การศึกษาที่ศึกษากัน มากในมิ ติ ของรัฐศาสตร์
เพราะ พรรคการเมืองเป็นกลไกสาคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทางผู้แทน
การศึกษาในแนวทางนี้จึงเป็นการศึกษาธรรมชาติของพรรคการเมืองในทางข้อเท็จจริง
กล่าวคือ เป็นการศึกษาถึงการดารงอยู่ของพรรคการเมืองว่ามีลักษณะอย่างไร แต่เมื่อ
ต้องพิจารณานิยามของพรรคการเมืองในมิติของนิติศาสตร์ พบว่ามีความซับซ้อนในการ
อธิบาย เนื่องจากพรรคการเมืองมีลักษณะสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นองค์ก ารที่มีส่วนสาคัญ
ในการเมืองการปกครองอันเป็นแดนกฎหมายมหาชน แต่อีกด้านหนึ่ง เป็นองค์การที่เกิด
จากการรวมกลุ่มของบุคคลอันเป็นแดนกฎหมายเอกชน คาถามที่สาคัญจึงมีว่า “พรรค
การเมืองเป็นองค์การเอกชน หรือ องค์กรของรัฐ” เพราะ ส่งผลต่อการใช้การตีความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง
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ABSTRACT
Political parties are the objects of study that are studied in the
dimension of Political sciences because they are the important function in
representative democracy. Study in such dimension is a study of the
nature of political parties in fact, i.e., the study of the existence of
political parties. But when we consider the definition of political parties in
the dimension of jurisprudence, the explanation becomes complex due
to two aspects. Firstly, political parties are organization that plays an
important part in the public administration and politics. On the other
hand, the organization is a grouping of individuals who are privy to private
law. The important question in this thesis is "Political party is a private
organization or state organ?" The answer to the earlier question effects
the interpretation of the Laws in Political Parties.
Keywords
assembly, private organization, juristic person, association
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บทนา
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในทางผู้แทน พรรคการเมืองเป็นพื้นฐาน
สาคัญของระบอบการปกครองดังกล่าว เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในทางผู้แทนนั้น ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยของรัฐ เป็นผู้เลือกบุคคลเข้า
ดารงตาแหน่งของรัฐเพื่อ “เป็นผู้แทน” ใช้อานาจแทนตน พรรคการเมืองเป็นสถาบัน
หนึ่งที่เข้ามาเชื่ อมโยงระหว่างประชาชนกับผู้แทน กล่าวคือ ประชาชนที่มีอุดมการณ์
ใกล้เคียงกันจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา สรรหาตัวแทนของพรรคการเมือง เป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และเมื่อเป็นผู้แทน ผู้แทนที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันก็จะทางานร่วมกัน ผลักดัน
แนวคิดของกลุ่มตนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จากความสัมพันธ์เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดคาถาม
ว่า พรรคการเมืองเป็ นองค์กรของรัฐหรือองค์ก ารเอกชน เนื่ องจากในแง่มุ มหนึ่ งนั้ น
พรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มของประชาชน ลักษณะการรวมกลุ่มเช่นนี้เป็นพื้นฐาน
ขององค์การเอกชน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น พรรคการเมืองมีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง
กล่าวคือ ส่งสมาชิกพรรคของตนเข้าดารงตาแหน่งของรัฐ
การศึกษาพรรคการเมืองในทางนิติศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาพรรคการเมืองโดย
ใช้ “กฎหมาย” เป็นหลักสาคัญในการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่การศึกษาเรื่องดังกล่าวมักเน้น
ศึกษาในเรื่องการจัดการโครงสร้างของพรรคการเมือง การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของ
พรรคการเมืองในทางกฎหมาย เช่น การจัดตั้งพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมือง
เป็นต้น แต่การศึกษาหาตาแหน่งแห่งที่ของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายนั้นยังมีน้อย
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุ บันยอมรับถึงการมีอยู่ของพรรคการเมือง
ในแต่ละประเทศมีระดับการยอมรับการมีอยู่ของพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน 1 เช่น บาง
ประเทศไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ระบุถึงพรรคการเมือง บางประเทศบัญญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ บางประเทศบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายระดับรัฐสภา เป็นต้ น
รัฐที่ปกครองในระบอบการปกครองอื่นก็ขึ้นอยู่กับลัทธิทางการเมืองของรัฐนั้น เช่น บาง
ประเทศห้ามมิให้มีการจัดตั้งพรรคการเมือง บางประเทศกาหนดให้พรรคการเมืองของ
รัฐบาลเป็นพรรคการเมืองเดียวในประเทศ เป็นต้น การศึกษาพรรคการเมืองในแง่นี้จึง
เป็นการศึกษาเพื่อหา “สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมือง (Legal Status of
Political Parties)”
ระบบกฎหมายของไทยเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองนั้น มี
ปัญหาในหลายแง่มุมต่อการหาตาแหน่งแห่งที่ของพรรคการเมืองให้ชัดเจน เนื่องจาก
พัฒนาการของพรรคการเมืองในประเทศไทยเกิดการสะดุดหยุดลงบ่อยครั้ งจนพรรค
การเมืองขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเคียงคู่ไปกับระบอบประชาธิปไตย จนทาให้
1

29.

หยุด แสงอุทัย, พรรคการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2516), น.
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คาถามบางคาถามที่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนในระบบกฎหมายของต่างประเทศ จะมี
ปัญหาในการหาคาตอบในระบบกฎหมายไทย
บทความนี้จึงมุ่งนาเสนอหาสถานะทางกฎหมายของพรรคการเมือง ผู้เขียนใช้
วิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ประวั ติ ศาสตร์แ ละเชิ ง กฎหมายเปรี ย บเที ย บ ผู้ เ ขีย นจะอธิ บ ายใน
บทความตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ความหมายของพรรคการเมือง
2. สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายต่างประเทศ
3. สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย
4. บทสรุป
5. ข้อเสนอแนะ
ความหมายของพรรคการเมือง
ความหมายของพรรคการเมือง (Political parties) แบ่งได้เป็นสองประเภท
คือ พรรคการเมืองโดยทั่วไป หรือ “พรรคการเมืองในทางข้อเท็จจริง (de facto)” 2
และ พรรคการเมืองในระบบกฎหมาย หรือ “พรรคการเมืองโดยนิตินัย (de jure)”3
กล่าวคือ พรรคการเมืองโดยทั่วไป เป็นการให้ลักษณะของพรรคการเมืองที่เป็นพื้นฐาน
ใช้ อธิบ ายลักษณะของพรรคการเมื องในทุ กระบบกฎหมาย ซึ่ง ความหมายนี้ มาจาก
ลักษณะของพรรคการเมืองในทางข้อเท็จ จริงและมีผู้พยายามหาคาอธิบายจากัดความ
เอาไว้โดยพัฒนาตามประวัติศาสตร์ แรกเริ่มราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 นั้น Edmund
Burke เป็นนักคิด คนแรกที่ให้ความหมายไว้ว่า “กลุ่ม คนซึ่ง รวบรวมกัน ขึ้น มาโดยมี
หลัก การคล้า ยคลึง กัน โดยมีจุด มุ่ง หมายในการเสริม สร้า งผลประโยชน์ข องชาติ ”
สาระสาคัญของนิยามนี้ คือ “การรวมกลุ่มของบุคคล” ไม่ใช่การบังคับให้รวมกลุ่มหรือมี
กฎหมายกาหนดให้จัดตั้ง จากนั้น Max Weber ให้นิยามพรรคการเมืองเพิ่มเติมไปว่า
“การจัดองค์การทางสังคมอย่างเป็นทางการเพื่อมีส่วนในอานาจรัฐ ” พรรคการเมืองมี
การกาหนดตกลงจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นกิจจะลักษณะไม่ใช่การรวมกลุ่มชั่วคราว
ตามมาด้วยแนวคิดของ Maurice Duverger ว่าเป็น “กลุ่มผลประโยชน์ที่ผลักดันการ
เคลื่อนไหวของพรรค” พรรคการเมืองเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของคนที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันแสดงออกถึงอุดมการณ์ของพรรคการเมือง ดังนี้ การพรรณนา
ถึงความหมายของ พรรคการเมืองโดยทั่วไปเป็นการช่วยให้เข้าใจถึงการดารงอยู่ของ
พรรคการเมืองในทางข้อเท็จจริง พรรคการเมืองในความหมายทั่วไปมีความสาคัญต่อ
การจ ากัด ความหมายของพรรคการเมื องในระบบกฎหมาย พรรคการเมื องที่ อยู่ ใ น
2

เพิ่งอ้าง, น.8.
John W. Epperson, The Changing Legal Status of Political Parties in
the United States, (New York : Garland Publishing, 1986), p.2.
3
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ความหมายของระบบกฎหมายย่อมได้รับความชัดเจนในเรื่องของสถานะทางกฎหมาย
ของพรรคการเมืองว่าอยู่ในตาแหน่งแห่งที่ใดของระบบกฎหมาย การศึกษาหาความหมาย
ของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายนั้น เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของพรรคการเมืองที่
ระบบกฎหมายรับรองให้มีตาแหน่งแห่งที่ในระบบกฎหมาย หากพรรคการเมื องใดมี
“องค์ประกอบในทางกฎหมาย” ที่ครบถ้วนว่าเป็นพรรคการเมือง ในระบบกฎหมาย
นั้น พรรคการเมืองดังกล่าวย่อมมีสถานะทางกฎหมายตามที่ระบบกฎหมายได้รับรอง
ไว้ ส่วนพรรคการเมืองใดที่มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับระบบกฎหมายนั้น จะสูญเสีย
สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองนั้นไป ซึ่งมีกระบวนการในทางกฎหมายที่จ ะทา
ให้ พรรคการเมืองนั้น สิ้น สถานะทางกฎหมาย เมื่อทราบว่า พรรคการเมืองลักษณะ
ใดที่ระบบกฎหมายรับรองก็ย่ อมจะทราบได้ถึงสถานะทางกฎหมายของพรรคการเมือง
ต่อไป
เมื่อศึกษาถึงความหมายของพรรคการเมืองแล้ว พบว่าองค์ประกอบสาคัญของ
พรรคการเมือง คือ “การรวมกลุ่ม” ซึ่งองค์ประกอบนี้ก่อให้เกิดประเด็นที่ว่า “พรรค
การเมือง” มีความแตกต่างจากการรวมกลุ่มลักษณะอื่น ๆ อย่างไร การศึกษาเพื่อหา
ความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองกับ การรวมกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
พรรคการเมืองจึงมีความสาคัญ เพราะมีการปรับใช้กฎหมายระหว่างการรวมกลุ่มทั้งสอง
ลั ก ษณะนี้ ที่ แ ตกต่ า งกั น เป็ น เรื่ อ งปกติ ที่ จ ะพบกั บ ความทั บ ซ้ อ นกั น ระหว่ า งพรรค
การเมื องกับ กลุ่ ม การเมื อง อัน เนื่ องมาจากทั้ ง สองอย่ า งนี้ เป็ น องค์กรที่ เกิด จากการ
รวมกลุ่มและมีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง กลุ่มการเมืองมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะมี
อิทธิพลต่อการเมือง โดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อ การกระทาของรัฐบาล แต่กลุ่มการเมืองมี
ความแตกต่างจากพรรคการเมือง ประการแรก กลุ่มการเมืองไม่ประสงค์ที่จะเป็นรัฐบาล
แต่ต้องการมีอิทธิพลจากภายนอกรัฐบาล ประการที่สอง กลุ่มการเมืองมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเรื่องเฉพาะราวทางการเมื องที่ แคบกว่ า พรรคการเมื อง ประการที่ ส าม กลุ่ ม
การเมื อ งไม่ ไ ด้ มี แผนการระดั บ ชาติ ที่ จ ะขยายอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งอย่ า งพรรค
การเมืองที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ
1. สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายต่างประเทศ
ผู้ เ ขีย นจะเริ่ม ต้ น อธิ บ ายสถานะทางกฎหมายของพรรคการเมื องในระบบ
กฎหมายต่างประเทศจากสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรก เนื่องด้วยเป็นประเทศที่
เป็นต้นกาเนิดการปกครองแบบรัฐสภา ซึ่งการปกครองแบบรัฐสภาเป็นแหล่งกาเนิด
พรรคการเมืองที่สาคัญ จากนั้นผู้เขียนจะได้อธิบายแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ฐานะที่เป็นประเทศที่จัดตั้งระบอบการเมืองการปกครองขึ้นมาใหม่ และมี “รัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษร” และผู้เขียนได้นาตัวอย่างจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใน
ยุคต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาในแต่ละยุคนั้น มีลาดับแนวคิดที่พัฒนาซับซ้อนขึ้นตามกาลเวลา
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ทั้งสามประเทศมีความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับแนวคิดของพรรคการเมือง แต่
จุดร่วมที่เหมือนกัน คือ “พรรคการเมืองเกิดจากธรรมชาติของการรวมกลุ่มของบุคคล”
1.1 สหราชอาณาจักร
แม้ว่ าสหราชอาณาจักรเป็ นต้น แบบการปกครองระบอบประชาธิป ไตยของ
ประเทศไทย คือ การปกครองระบบรัฐสภา (Parliamentary System) ทว่าสหราช
อาณาจักรไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นเอกสารฉบับเดียวแบบรัฐธรรมนูญในประเทศอื่น ๆ แต่
รัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักรแทรกซึมอยู่ในประเพณีการปกครองและกฎหมายฉบับ
ต่าง ๆ4 อันแตกต่างจากระบบกฎหมายของประเทศไทย การพิจารณาถึงสถานะทาง
กฎหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายสหราชอาณาจักรจึงต้องทาความเข้าใจถึง
ลักษณะพิเศษของระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรดังกล่าวด้วย
พัฒนาการของพรรคการเมืองในสหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในทาง
ข้อเท็จ จริงของประวัติ ศาสตร์การเมือ งการปกครองของสหราชอาณาจั กร กล่า วคือ
พรรคการเมืองไม่ได้ ถูกกาหนดบังคับให้มี ขึ้นในระบบกฎหมาย แต่เมื่อมี ขึ้นมาแล้ว ก็
ค่อย ๆ พัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการเมืองของสหราชอาณาจักร เริ่มจากที่อานาจ
การปกครองถ่ายโอนมายังรัฐสภา เมื่อมีรัฐสภาย่อมมีการรวมกลุ่มของสมาชิกสภา แต่
ทว่าเป็นรัฐสภาของขุนนาง ชนชั้นที่มีที่ดิน ในรัฐสภาจึงมีแต่กลุ่มการเมืองในรัฐสภาที่ยัง
ไม่มีลักษณะเป็นพรรคการเมือง จนกระทั่งมีการปฏิรูปการเลือกตั้งโดยขยายสิทธิการ
เลือกตั้งให้มากขึ้น ทาให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขยายตัวมากขึ้นเป็นทวีคูณ ความสาคัญของ
การจัดองค์การที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งในรัฐสภาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
เพราะเมื่ อได้ รับ เสี ย งข้า งมากในรัฐ สภาแล้ ว ก็ ย่ อมมี อานาจในการด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะรัฐมนตรี องค์การดังกล่าว คือ พรรคการเมืองนั่นเอง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในสหราช
อาณาจักรในทันทีทันใด แต่เป็นการเกิดขึ้นและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็น
องค์การทางการเมืองที่สาคัญของสหราชอาณาจักร กฎหมายไม่ได้บังคับให้จัดตั้งพรรค
การเมืองและก็ไม่ได้ห้ามการจัดตั้งพรรคการเมือง5
สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายสหราชอาณาจักรที่
สามารถสรุปในฐานะของ “พรรคการเมืองในสหราชอาณาจักรทุกพรรค” นั้น มีลักษณะ
เป็น “Private association” เป็นสมาคมที่เป็นองค์การเอกชน เมื่อพรรคการเมืองเป็น
องค์การเอกชนก็ย่อมไม่ใช่องค์กรของรัฐ เพราะการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองเป็นการ
4

เอส. บี ชรี ม ส์ , อั ง กฤษ ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารปกครอง , แปลโดย นั น ทา
โชติกะพุกกณะ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2522), เล่ม 1 : น.4-5.
5
ไพโรจน์ ชัยนาม, สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1 ความนาทั่วไป,
(กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), น.12.
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“ตกลงกัน” ของบุคคล ไม่ใช่การจัดตั้งขึ้นโดยอานาจรัฐอย่างการจัดตั้งนิติบุคคลมหาชน
ส่วนประเด็นว่า พรรคการเมืองจะมีสถานะทางกฎหมายเป็น “นิติบุคคล” หรือ ไม่
ย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมืองว่าต้องการ “จดทะเบียน” พรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพ
บุ ค คลของนิ ติ บุ ค คลหรือ ไม่ ซึ่ ง หากมี พ รรคการเมื อ งใดไปจดทะเบี ย นพรรค พรรค
การเมืองนั้นย่อมเป็น “นิติบุคคลเอกชน”
1.2 สหรัฐอเมริกา
สหรั ฐ อเมริ ก ามี ร ะบอบการเมื อ งการปกครองแบบระบบประธานาธิ บ ดี
(Presidential System) และโครงสร้างของรัฐเป็นสาธารณรัฐ (Republic) แบบสหพันธ์
(Federation of States) ระบอบการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาโดยพื้นฐาน จึง
แตกต่างจากประเทศไทยเป็นอันมาก แต่แนวคิดหลายประการของสหรัฐอเมริกาได้ถูก
นามาปรับ ใช้ กับ การเมื องการปกครองของไทย ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากความสั ม พั น ธ์ ท าง
การเมืองระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งเด่นชัดสุดในสมัยสงครามเย็น (The Cold War) ซึ่งอย่างน้อยสหรัฐอเมริกา
และประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เป็นรัฐธรรมนูญในทางรูปแบบด้วย
กล่าวคือ มีรัฐธรรมนูญที่เป็นเอกสารกฎหมายว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แม้ไม่
ปรากฏคาว่า พรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา แต่ระบบการเมืองของ
สหรัฐอเมริกามีลักษณะที่เป็นระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคมาอย่างยาวนานและ
ฝังรากลงในระบอบการปกครองของสหรัฐ อเมริกาทั้งในระดับรัฐบาล การเมื องของ
สหรัฐอเมริกาถูกครอบงาโดยการบริหารประเทศระหว่างพรรค Democratic Party
และ พรรค Republican Party อันได้แก่ การเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี และ การ
เลือกตั้งรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Congress) ทั้ง House of Representatives และ
Senate อีกทั้งการเลือกตั้งในระดับมลรัฐลงไปก็มีอิทธิพลของระบบพรรคการเมืองแบบ
สองพรรค แต่ละมลรัฐมีกฎหมายที่ตราโดยรัฐสภาของตนเองได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายระดับสหพั นธ์ มลรัฐมีศาลเป็นของตนเองซึ่งคาตัดสินของศาลแต่ละมลรัฐมี
ความแตกต่างกันเพราะมีหลักกฎหมายภายในมลรัฐที่แตกต่างกันจนกว่าจะมีการนาคดี
ไปสู่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (The Federal Supreme Court) และแน่นอนว่า มี
พรรคการเมืองในระดับมลรัฐด้วย สหรัฐอเมริกามีมลรัฐทั้งสิ้น 50 มลรัฐ ซึ่งหมายความ
ว่าสหรัฐอเมริกามีระบบกฎหมายย่อย ๆ ในสหพันธ์ถึง 50 ระบบ6
แม้ พ รรคการเมื อ งจะไม่ ป รากฏอยู่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ โดยตรง แต่ เ มื่ อ พรรค
การเมือง คือ “การรวมกลุ่ มของคน” จึงย่อมเป็นเรื่ องที่ใกล้ชิดกับ “เสรีภาพในการ
รวมกลุ่ ม ” ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ป รากฏที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกของสหรัฐ อเมริ กาโดยตรง แต่ ใ น
6

Robert J. Huckshorn, Political parties in America, 2nd Edition (Calif :
Brooks Cole Pub. Co., 1984), pp.79-80.
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รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเรื่องของ “เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom
of Expression)” โดยเสรีภาพในการรวมกลุ่ม หรือ “เสรีภาพในการสมาคม (Freedom
of Association)” เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงออก พรรคการเมืองจึงได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนู ญแม้จ ะไม่ไ ด้ระบุคาว่ าพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนู ญ
โดยตรง โดยมองว่าพรรคการเมืองเป็นองค์การเอกชน (private organizations)7 แต่ใน
ระดับมลรัฐนั้นกลับเป็นไปในทิศทางตรงกั นข้าม ระบบกฎหมายของมลรัฐหลายมลรัฐ
รับรองการมีอยู่ของพรรคการเมือง
เดิ ม นั้ น พรรคการเมื อ งเป็ น อิ ส ระจาก การควบคุ ม ของรั ฐ พรรคการเมื อ ง
สามารถบริหารกิจกรรมพรรคการเมืองได้อย่างอิสระ ทั้งการควบคุมสมาชิกพรรค การ
เสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งต่าง ๆ ของรัฐ การจัดนโยบายและงบประมาณหา
เสียง โดยพรรคการเมืองถูกวางตาแหน่งจากทั้ งฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติว่าเป็น
องค์การเอกชน แต่ต่อมาเริ่มเห็นว่าพรรคการเมืองมีความสาคัญมาก เพราะมีอานาจ
ผลักดันนโยบายของรัฐได้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองหรือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จึงเริ่มที่จะ
คานึงถึงการควบคุมดูแลกิจกรรมพรรคการเมือง (regulate) ที่เด่นชัดมากที่สุด คือ การ
ตรากฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลกิจกรรมพรรคการเมื อง ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ไม่ ไ ด้ ต รากฎหมายกลางว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อง แต่ ต รากฎหมายควบคุ ม ดู แลพรรค
การเมืองเป็นเรื่อง ๆ8 พรรคการเมืองเป็นองค์การเอกชนที่กิจกรรมของพรรคการเมือง
ย่อมถูกควบคุมดูแลได้หากเป็นเรื่องค่อนไปทางมหาชน หมายความว่า “ต้องพิจารณา
จากแต่ละกิจกรรม” ไม่ใช่ว่าเมื่อพรรคการเมืองเป็นองค์ก ารเอกชนแล้ว ทุกกิจกรรมที่
เป็นเรื่องพรรคการเมืองจะเป็นกิจกรรมของเอกชนเสียทั้งหมด
1.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การศึกษาถึงสถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการของการเมืองการปกครองเยอรมันที่มี
การผสมผสานระหว่างความเป็น “สหพันธรัฐ” กับ “ระบบรัฐสภา” ซึ่งในแง่นี้เยอรมันมี
ความคล้ายคลึงกับประเทศไทยในเรื่องของการปกครองระบบรั ฐสภา อีกทั้งเยอรมั นมี
ระบบกฎหมายแบบ Civil law ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศไทยได้นามาใช้ โดยเฉพาะใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจาก “ประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน หรือ BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)”
7

Robert C. Wigton, The Parties in Court : American Political Parties
under the Constitution, (Maryland : Lexington Books, 2014), p.4.
8
Anika Gauja, Political parties and elections : legislating for
representative democracy, (Farnham, Surrey : Ashgate Pub. Company, 2010),
p.61.
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ก่อนที่ เ ยอรมั น จะเป็ น สหพั น ธ์ ส าธารณรัฐ เยอรมนี นั้ น เยอรมั น ได้ ผ่ า นการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองมาหลายครั้ง กล่าวคือ การเมืองการปกครองของ
เยอรมนีไม่ได้พัฒนาแบบเป็นเส้นตรงที่ไม่มีการสะดุดหยุดลงของระบอบการเมืองการ
ปกครอง โดยเริ่มต้นที่ยุคจักรวรรดิเยอรมัน (Deutsches Kaiserreich) ซึ่งเป็นการ
รวมตัวของรัฐเยอรมันต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในรัฐเดียวกันเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
จักรวรรดิเยอรมัน หรือที่เรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญ Bismarck” ยุคต่อมา คือ สาธารณรัฐ
ไวมาร์ (Weimarer Republik) ซึ่ ง สื บ เนื่ อ งไปถึ ง การสะดุ ด หยุ ด ลงของระบอบ
ประชาธิปไตยในยุคที่พรรคนาซีครองอานาจ และระบอบประชาธิปไตย กลับมามีขึ้นใน
ยุคปัจจุบัน คือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในรัฐธรรมนูญฉบับกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) นั้น เป็นครั้งแรกที่มีการ
บัญญัติถึงเรื่องของพรรคการเมืองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับกฎหมายพื้นฐาน
ได้ เ รี ย กร้ อ งลั ก ษณะของพรรคการเมื อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเมื อ งการปกครองตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ได้ แ ก่ “การจั ด องค์ ก ารภายในพรรคการเมื อ งต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก
ประชาธิปไตย” การจัดตั้งพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองเรื่องนี้ไว้ในระดับสูง
โดยพรรคการเมือง “ก่อตั้งขึ้นได้โดยเสรี” หมายความว่า รัฐไม่อาจที่จะตรากฎหมาย
บังคับให้ต้องมีการจดทะเบียนพรรคการเมือง รัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น เป็น
กฎหมายที่วางหลักการพื้นฐานของพรรคการเมืองเยอรมัน เช่น การกาหนดมาตรฐาน
ของการจัดโครงสร้างองค์การของพรรคการเมือง สิทธิของสมาชิกพรรคการเมือง เป็นต้น
ในทางปฏิบัติ พรรคการเมืองใหญ่ของเยอรมนีได้จดทะเบียนเป็นองค์การพรรคการเมือง
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง เพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลสาหรับประโยชน์ต่อการถือ
ครองทรัพย์สินในนามของพรรคการเมือง
“สถานะในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง” นั้น ผู้เขียนเห็นว่า สถานะ
ดังกล่าวเป็นเรื่องของการยกระดับความสาคัญของพรรคการเมืองให้เด่นชัดในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญสมัยจักรวรรดิเยอรมันที่ไม่ปรากฏถึงคาว่าพรรค
การเมืองในรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรของรัฐ แต่เป็น
องค์ก ารเอกชน เพราะ ลักษณะส าคัญขององค์ก ารเอกชน คือ การจั ดตั้ งนั้ นท าโดย
เอกชน ซึ่งพรรคการเมืองย่อมจัดตั้งโดยพลเมืองหรือประชาชน ไม่ได้จัดตั้งโดยรัฐ
2. สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย
เมื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศไทยนั้น มีลักษณะไป
ในแนวทางของประเทศที่ปกครองในระบบรัฐสภา กล่าวคือ การเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยนั้ น รัฐสภาซึ่งมีอานาจตรากฎหมาย เป็ นองค์กรกลุ่ มที่ประกอบไปด้ว ย
สมาชิกของรัฐสภา หมายความว่า การจะมีมติที่จะผ่านร่างกฎหมายในแต่ละฉบับ “ต้อง
ผ่านการประชุมและมีมติ” ซึ่งใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน ดังนั้น สมาชิกรัฐสภาย่อมที่
จะมี “การรวมกลุ่ ม ” กัน โดยเป็ น ไปตามธรรมชาติ ของการทางานแบบองค์กรกลุ่ ม
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เป็นไปเพื่อเพิ่มอานาจในการผ่านร่างกฎหมายหรือคัดค้าน ร่างกฎหมายตามที่กลุ่มของ
ตนเห็นสอดคล้ องต้องกัน จากการศึกษาในเชิ งประวัติ ศาสตร์นั้ น ผู้เขีย นเห็น ว่า ข้อ
ความคิดเกี่ยวกับ พรรคการเมืองไทยนั้น คือ “สมาคมการเมือง” หมายความว่า พรรค
การเมืองเป็นสมาคมชนิดหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง เมื่ออิงจากฐานความคิด
ของ “สมาคม” แล้ว ลักษณะสาคัญของสมาคม คือ “การตกลงกันเพื่อเข้ารวมกลุ่มโดยมี
วัตถุประสงค์ร่ว มกัน ” ซึ่งก่อนที่ จะมีการบัง คับ ใช้พ ระราชบัญญั ติพรรคการเมืองนั้ น
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยได้ถู กจัดความหมายว่าเป็นสมาคมตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ นั้ น เอง ทั้ ง สหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐ อเมริ ก า สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างก็มีแนวคิดว่าพรรคการเมืองมีพื้นฐานจากสมาคม
ต่อมาแนวคิดของการ “ควบคุมดูแลพรรคการเมือง (Regulate)” มีมากขึ้น ซึ่ง
ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยนับ
จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 นั้น การจัดตั้ง
พรรคการเมื อ งต้ อ งไม่ ขั ด กั บ กรอบหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ว างเอาไว้ ตั้ ง แต่
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับแรกจนถึงพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่า
ด้ว ยพรรคการเมืองต่า งก็เป็ นกฎหมายที่ เกี่ย วกับ พรรคการเมื องที่ “บั งคับ ” ให้การ
รวมกลุ่มที่มีลักษณะอย่างพรรคการเมืองต้องเข้ามาจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง และ
เมื่อเป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ย่อมจะมีการควบคุมดูแล
พรรคการเมืองโดยกฎหมาย การมีกฎหมายมากาหนดลักษณะของพรรคการเมืองนั้น
ย่อมเกิดความแน่นอนชัดเจนว่าการรวมกลุ่มใดบ้างที่เป็นพรรคการเมือง และ จุดตัดใดที่
ระบบกฎหมายรับรองว่าการรวมกลุ่มนั้นเป็นพรรคการเมือง ซึ่งส่งผลต่อนิติสัมพันธ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง เมื่อระบบกฎหมายไทยบังคับ ให้พรรคการเมืองต้องจด
ทะเบียน พรรคการเมืองจึงเป็นนิติบุคคลซึ่งย่อมมีสภาพบุคคล เมื่อพรรคการเมืองเป็น
การรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งเป็นลักษณะขององค์ก ารเอกชน การจดทะเบียนเป็นพรรค
การเมืองและได้สภาพบุคคลเป็น นิติบุคคล ความเป็นนิติบุคคลดังกล่าวย่อมเป็น “นิติ
บุคคลเอกชน” เมื่อพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชน นิติสัมพันธ์ที่บังคับใช้กับพรรค
การเมื องนั้ น โดยหลักย่ อมเป็ น กฎหมายเอกชน เว้ น แต่ เป็ น ความสั ม พัน ธ์ ของพรรค
การเมืองในทางการเมือง การปกครองที่จะเป็นแดนกฎหมายมหาชน เช่น การส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง
บทสรุป
เมื่อระบบกฎหมายไทยบังคับให้พรรคการเมืองทุกพรรคผ่านกระบวนการจด
ทะเบียนพรรคการเมือง การจดทะเบียนนี้ทาให้พรรคการเมืองมีสภาพบุคคลเป็นนิติ
บุคคล และเมื่อพิจารณาถึงความหมายและองค์ประกอบของพรรคการเมืองนั้น จะพบว่า
องค์ประกอบที่เป็นรากฐานสาคัญของพรรคการเมือง คือ “การรวมกลุ่มของบุคคล”
ลักษณะสาคัญนี้เองประกอบกับการเป็นนิติบุคคล ทาให้พรรคการเมืองเป็น “นิติบุคคล
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เอกชน” ซึ่งผลของการที่นิติบุคคลเอกชนนั้นส่งผลต่อนิติสัมพันธ์ที่บังคับใช้กับพรรค
การเมื อง ในการอธิ บ ายเชิ ง ปฏิเสธย่ อมกล่ า วได้ ว่ า “พรรคการเมื องไม่ ใช่ นิ ติ บุ คคล
มหาชน” เพราะไม่ได้ถูกจัดตั้งจากการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง พรรค
การเมืองไม่ใช่องค์กรของรัฐ แต่เป็นองค์การเอกชนที่มีสภาพบุคคลเป็นนิติบุคคลเอกชน
นั้นเอง ดังนี้ การใช้และการตีความนิติสัมพันธ์อันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองย่อมต้อง
พิจารณาลักษณะของความเป็นนิติบุคคลเอกชนของพรรคการเมือง
ข้อเสนอแนะ
แม้ ว่ า พรรคการเมื อ งมี ส ถานะทางกฎหมายว่ า เป็ น องค์ ก ารเอกชน แต่
วัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองมุ่งเน้นไปที่ กิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะการเข้าสู่
อานาจการเมืองการปกครองของประเทศผ่านการเลือกตั้ง จึงมีแนวโน้มว่ารัฐจะเข้ามา
ควบคุมกิจกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น ผ่านการตรากฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง
ซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทยมีลักษณะที่ค่อนข้างไปในทางที่ควบคุมดูแล
มากกว่าที่จะปล่อยให้เป็ นแดนอิสระในทางเอกชน ในแง่หนึ่ งนั้น การเข้ามาควบคุม
กิจ กรรมของพรรคการเมื องโดยรัฐ เป็ น หลั ก การป้ องกัน ไม่ ใ ห้ มี พ รรคการเมื องที่ มี
วัตถุประสงค์เข้ามาทาลายระบอบการปกครองประชาธิปไตย เช่น การกาหนดให้พรรค
การเมืองต้องมีวัตถุประสงค์อันสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ในชั้นของการ
กาหนดข้อบังคับของพรรคการเมือง การบริหารพรรคต้องไม่มีลัก ษณะเป็นเผด็จการชี้
ขาดจากบนลงล่าง เป็นต้น แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้น การเข้าควบคุมดูแลกิจกรรมของพรรค
การเมืองย่อมทาให้เสรีภาพทางการเมืองของประชาชนผ่านพรรคการเมืองลดน้อยถอย
ลง เพราะ การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้ถูกกาหนดกรอบ ซึ่งหากเกิดการฝ่า
ฝืน มีโทษร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคการเมือง ผู้เขียนมีข้อเสนอว่า กฎหมายว่าด้วยพรรค
การเมืองเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมพรรคการเมืองให้มีแบบมีแผน มีผู้ดูแล
กิจกรรมพรรคการเมืองตั้งแต่จัดตั้งพรรคการเมืองจนถึงการสิ้นสุดพรรคการเมือง แต่การ
กาหนดดังกล่าวต้องไม่ใช่ลักษณะที่ว่ารัฐเข้ามาชี้ขาดว่าพรรคการเมืองต้องดาเนินการไป
ในแนวทางใด รัฐควรมีหน้าที่ดูแลให้การดาเนินกิจกรรมพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและยุติธรรม ส่งเสริมการแสดงออกในเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
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