พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไป 3 กรกฎาคม 2554
การวิเคราะห์ พฒ
ั นาการเชิงเปรียบเทียบ
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี เจนวิทย์การ *

บทคัดย่ อ
พรรคการเมื องไทยในประวัติศาสตร์ และปั จจุ บันมี การจั ดตั้งขึ ้นเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในช่ วงก่ อนการ
เลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรเป็ นการทั่ วไป ส่ วนใหญ่ เป็ น พรรคการเมื อ งขนาดเล็กที่ มีวงจรชี วิต ค่ อ นข้ างสั้ น
บทความนีน้ าเสนอการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ที่น่าสนใจของพรรคการเมืองขนาดเล็กโดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนทีห่ นึ่ง เป็ นการวิเคราะห์ และวิจารณ์ ผลกระทบของกฎหมายรั ฐธรรมนูญ และกฎหมายพรรคการเมือง ที่ มี
ต่ อการเกิดและการขยายตัวของพรรคการเมืองขนาดเล็กระหว่ างปี พ.ศ.2540-2554
ส่ วนทีส่ อง เป็ นการเสนอข้ อมูลที่ ชีใ้ ห้ เห็นพัฒนาการของพรรคการเมืองขนาดเล็กเปรี ยบเที ยบกับพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ และพรรคการเมืองขนาดกลางในการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ ปี พ.ศ.2512-2539 และ
ส่ วนทีส่ าม เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลอย่ างละเอียดของพรรคการเมืองที่ จัดตั้งขึน้ ในช่ วงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541-2554 ซึ่ ง
ชี ใ้ ห้ เห็นว่ าจานวนพรรคการเมืองขนาดเล็กได้ ขยายจานวนมากขึน้ แม้ ว่าส่ วนใหญ่ จะไม่ ประสบความสาเร็ จในการเลือกตั้งก็
ตาม การศึกษานีย้ งั ไม่ ได้ ครอบคลุม การวิเคราะห์ อย่ างละเอียดถึงอุดมการณ์ และนโยบายของพรรคเหล่ านีว้ ่ าสะท้ อนให้ เห็น
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่ างไรบ้ าง
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1. บทนา
พรรคการเมืองขนาดเล็กเป็ นปรากฎการณ์ที่น่าสนใจในพัฒนาการของระบอบการเมืองแบบรัฐสภา
และระบบพรรคการเมืองของไทย แม้วา่ พรรคการเมืองขนาดเล็กส่ วนใหญ่จะมีวงจรชี วิตที่ค่อนข้างสั้นกว่า
พรรคขนาดกลางและพรรคขนาดใหญ่บางพรรค แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตแล้วจะเห็นว่าการเกิดและ
การดับ ของพรรคการเมื อ งโดยเฉพาะพรรคการเมื อ งขนาดเล็ ก ไม่ เ คยท าให้ จ านวนพรรคการเมื อ ง
เปลี่ ยนแปลงลดลงแต่ประการใด แต่ในบางช่ วงกลับมี การจัดตั้งเพิ่มมากขึ้น เช่ น ในระยะหลังจากปี พ.ศ.
2552 เป็ นต้นมา เห็นได้จากการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ไม่ถึงสองปี หลังจากเกิด
เหตุการณ์จลาจลลุกฮือ โค้นล้มรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร โดยขบวนการนักศึกษาและประชาชน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 และหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ซึ่ งเป็ น
ฉบับที่ 10 มีพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนราษฎรในการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งนั้นถึง 42 พรรค
และในการเลื อกตั้งทัว่ ไปครั้ งที่ 11 เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2519 มี พรรคการเมื องลงแข่งขันชิ งที่ นั่งในสภา
ผูแ้ ทนราษฎรถึง 39 พรรค ในช่ วงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2549 หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2541 มีพรรคการเมืองที่ถูกสั่งยุบเลิกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถึง
81 พรรค และมีพรรคการเมืองที่จดั ตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากนั้น และยังดารงอยูจ่ นถึงวันที่ 8 มีนาคม 2550 เป็ น
จานวน 39 พรรค(1) โดยมี พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชื่ อ แต่ก็แตกดับสู ญไปจานวนไม่กี่พรรค
เช่นเดียวกับจานวนของพรรคการเมืองขนาดกลาง นอกนั้นเป็ นพรรคการเมืองขนาดเล็กทั้งสิ้ น ข้อมูลพรรค
การเมืองที่จดทะเบียนกับนายทะเบียนพรรคการเมือง สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง (กกต.) ล่าสุ ดยัง
ระบุว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 ก่ อนการเลื อกตั้งเป็ นการทัว่ ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีพรรค
การเมืองที่ยงั ดารงอยูใ่ นช่วงต่างๆ ระหว่างนั้นมากกว่า 50 พรรค และยังมีพรรคการเมืองที่ดาเนิ นการยื่นขอ
จดทะเบียน โดยเฉลี่ยกับนายทะเบียนพรรคการเมือง อีกจานวน

ไม่ต่ากว่า 20 พรรค จึงเป็ นเหตุผลสาคัญ

ที่ผเู้ ขียนต้องการศึกษาเรื่ องของพรรคการ เมืองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น และดับไปโดยจานวนไม่ได้ลดลงเหล่านี้
ให้เห็นแนวโน้มของพัฒนาการเชิงเปรี ยบเทียบให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
บทความนี้เป็ นความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะเสนอภาพรวมของพรรคการเมืองขนาดเล็กหลังจากได้
เคยเสนอมาครั้งหนึ่ งแล้วในวารสารฉบับนี้ (2) โดยในบทความชิ้ นดังกล่าว ผูเ้ ขียนได้เสนอรายละเอียดของ
พรรคการเมื อ งขนาดเล็ ก ของไทยในเชิ ง ทฤษฎี แ ละในเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ม าจนถึ ง การเลื อ กตั้ง สภา
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ผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 บทความชิ้ นใหม่น้ ี จะเป็ นการนาเสนอ
บทบาทของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ในการเลือกตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป ครั้งที่ 24
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยจะเป็ นการศึกษาในเชิ งเปรี ยบเทียบกับการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งที่ผา่ นมาก่อน
หน้านั้น โดยเน้นการพิจารณาไปที่การเลื อกตั้งทัว่ ไป

ปี พ.ศ. 2544, 2548, 2550 เป็ นสาคัญ แต่จะ

เสริ มด้วยข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนู ญ และกฎหมายพรรคการเมืองที่ใช้และมีการ
แก้ไขเพิ่มเติ มใน ช่ วงปี เลื อกตั้งดังกล่าว ว่ามีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของพรรคการเมืองขนาดเล็ก
อย่างไรบ้าง และเพื่อให้ได้ภาพชัดเจนสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ผูเ้ ขียนจะได้นาข้อมูลของ พรรคการเมืองขนาดเล็ก
กับผลการเลื อกตั้งทัว่ ไปในประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่ปีพ.ศ.2512 มาพิจารณาประกอบด้วย แต่ดว้ ยเวลาที่ มีอยู่
จากัด ข้อมูลเหล่านี้ คงจะมีความบกพร่ องคลาดเคลื่อนอยูบ่ า้ ง แต่ก็ไม่น่าจะทาให้ภาพรวมในระดับมหภาค
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีนยั สาคัญแต่ประการใด
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจในการแบ่งขนาดของพรรคการเมืองของไทย ผูเ้ ขียนจะใช้เกณฑ์การ
กาหนดขนาดที่ไม่เป็ นเทคนิคทางวิชาการนัก(3) กล่าวคือจะอาศัยข้อเท็จจริ งที่วา่ ระบอบการเมืองแบบรัฐสภา
ของไทยเป็ นระบอบที่เรี ยกว่า adversary system กล่าวคือ เป็ นระบอบที่สภาผูแ้ ทนราษฎร (ไม่ได้รวม
วุฒิสภาเป็ นรัฐสภา) แบ่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรออกเป็ น 2 ขั้ว ขั้วหนึ่ งเป็ นฝ่ ายรัฐบาล อีกขั้วเป็ นฝ่ ายค้าน
ซึ่งการจะร่ วมมือกันทางานมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ประเด็นที่เป็ นข้อต่อสู ้ทางการเมือง ตามทฤษฎีและ
ประเพณี นิยม พรรคที่จดั ตั้งรัฐบาลหลังการเลื อกตั้งอาจจะเป็ นพรรคใหญ่ที่ได้รับเลื อกตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
ท่วมท้นเกิ นกว่าครึ่ งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กผูแ้ ทนราษฎรทั้งหมดที่ จะพึงมี ได้จนสามารถตั้งเป็ นรัฐบาล
พรรคเดียวได้ หรื ออาจจะเป็ นแกนนาร่ วมกับพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ อีกจานวนหนึ่งเพื่อ
จัดตั้งรัฐบาลผสมที่จะมีเสถียรภาพค่อนข้างมัน่ คงได้ ส่ วนพรรคใหญ่ที่ได้จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สู งลาดับรองลงมาก็จะไปรวมกับพรรคที่เหลื ออยูท่ าหน้าที่เป็ นฝ่ ายค้าน โดยอาจจะมีบางพรรคที่ทาตัวเป็ น
กลางก็ได้ ซึ่ งหากกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งไม่ปิดกั้น
โอกาสก็จะทาให้ระบบพรรคการเมืองเป็ นระบบหลายพรรค กล่าวคือมีพรรคที่มีพรรคใหญ่ 2 พรรค มี
พรรคขนาดกลางอีกจานวนหนึ่ ง ซึ่ งในอดี ตเคยมีถึง 8 พรรค ถ้าการเมืองไม่ได้มีการขัดแย้งแตกแยกเป็ น
หลายกลุ่มเกินไปก็น่าจะมีจานวนอยูท่ ี่ประมาณ 5-6 พรรค และมีพรรคการเมืองขนาดเล็กอีกจานวนหนึ่ง ซึ่ ง
เคยมีสูงถึง 15 พรรคที่ได้รับเลือกตั้ง และหากเป็ นเหตุการณ์ปกติก็ควรจะมีจานวนอยูท่ ี่ไม่เกิน 6 พรรค ส่ วน
พรรคการเมืองที่เหลือซึ่ งไม่ได้รับเลือกตั้ง อาจมีจานวนมากถึงประมาณ 20-40 พรรค เห็นได้จากข้อมูลการ
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เลื อ กตั้ง ทัว่ ไป ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2500 เป็ นต้น มา จ านวนพรรคการเมื องที่ ไ ด้รับ เลื อ กตั้ง ทั้ง หมด จะอยู่ที่
ประมาณเฉลี่ย 10-15 พรรค ยกเว้นการเลือกตั้งทัว่ ไปในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ เช่น การเลือกตั้งทัว่ ไป
ครั้งที่ 10 (26 มกราคม 2518) ที่มีพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งสู งถึง 22 พรรค และถัดมาในการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปครั้ งที่ 11 (4 เมษายน 2159) ที่ มี พ รรคการเมื อ งที่ ไ ด้รับ การเลื อ กตั้ง 19 พรรค เพราะเป็ นช่ ว งที่
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง และมีความแตกแยกสู งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และหลังจากมี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2517 กล่าวอีกนัยหนึ่ งจานวนพรรคการเมืองจะมีจานวนเท่าไร
นั้นขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ทางการเมืองในช่ วงก่อนการเลื อกตั้งที่อาจจะเห็นพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นและลง
สมัครรับเลือกตั้งจานวนมาก แต่จากผลการเลือกตั้งทัว่ ไปแต่ละครั้งจะมีพรรคการเมืองที่ประสบความสาเร็ จ
จานวนไม่มากนัก และจานวนที่ได้รับการเลือกตั้งยังขึ้นอยูก่ บั การแข่งขันของขั้วความขัดแย้งทางการเมืองว่า
มีความรุ นแรงกว้างขวางเพียงใดในสังคมด้วย
ในบทความนี้ การกาหนดขนาดของพรรคการเมืองว่าจะเป็ นพรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง
หรื อพรรคขนาดเล็กแต่ละประเภทจะขึ้นอยูก่ บั คานิยาม ดังต่อไปนี้
1. พรรคการเมืองขนาดใหญ่ คือ พรรค 2 พรรค ที่ได้คะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้งทัว่ ไปสู งสุ ดที่มี
โอกาสเป็ นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคหนึ่งอาจเป็ นพรรคเดียวที่ได้คะแนนเสี ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนผูแ้ ทนราษฎรที่พึงมี ได้ที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งพรรคอื่น (ในทางทฤษฎี)
แต่เพื่อความมัน่ ใจในเสถียรภาพของรัฐบาลอาจจะเชิญพรรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่พรรคขนาดใหญ่ลาดับสองเข้าร่ วม
ก็ได้ ส่ วนในกรณี ที่จานวนส.ส. ระหว่างสองพรรคใหญ่ใกล้เคียงกันมาก หากพรรคหนึ่ งเกิดมีปัญหา พรรคที่
ได้คะแนนเสี ยงสู งเป็ นลาดับสองก็อาจเสนอตัวหรื อเคลื่อนไหวเป็ นแกนนาร่ วมกับพรรคอื่นที่มีขนาดกลาง
หรื อและขนาดเล็กจัดตั้งรัฐบาลได้ หรื อกลายเป็ นพรรคฝ่ ายค้านหลักที่ได้รับการยอมรับเป็ นทางการ (ทานอง
เป็ น Royal Opposition) จานวนส.ส. ของพรรคขนาดใหญ่ท้ งั สองพรรคเมื่อรวมกันอาจจะได้ต้ งั แต่ร้อยละ
75-95 ของจานวนส.ส. ทั้งหมดที่พึงมีได้
2. พรรคการเมืองขนาดกลาง คือ พรรคที่ได้จานวนส.ส. รองลงไปเป็ นลาดับ 3 ลาดับ 4 หรื อถึ ง
ลาดับต่ากว่านั้น (ซึ่ งปกติพรรคขนาดกลางที่มีจานวนส.ส. สู ง สุ ดจะมีจานวนส.ส. ห่ างจากพรรคขนาดใหญ่
ลาดับสองประมาณ 90-150 คน) โดยจะมี จานวนส.ส. รวมกัน แล้วประมาณร้ อยละ 5-25 ของจานวน
ส.ส. ทั้งหมดที่พึงมีได้
3. พรรคการเมืองขนาดเล็ก คือ พรรคที่มีจานวน ส.ส. ที่ได้รับการเลือกตั้งไม่สูง ตั้งแต่ 1-9 คน หรื อ
ที่นิยมเรี ยกกันว่า “พรรคต่ า 10” ซึ่ งจะมีจานวนส.ส. รวมกันแล้วประมาณร้ อยละ 1-5 ของจานวนส.ส.
ทั้งหมดที่พึงมีได้
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จากการให้ความหมายของขนาดของพรรคการเมืองคร่ าวๆ ดังกล่าวข้างต้น ถ้าหากพิจารณาจากผล
ของการเลือกตั้งที่ผา่ นมาทั้ง 4 ครั้ง (ปี พ.ศ.2544, 2548, 2550 และ 2554) การวัดขนาดของพรรคการเมืองแต่
ละขนาดจะใช้เกณฑ์ดงั นี้
1) พรรคการเมืองขนาดใหญ่ คือ พรรคที่มีจานวน ส.ส. พรรคละตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
2) พรรคการเมืองขนาดกลาง คือ พรรคที่มีจานวน ส.ส. พรรคละตั้งแต่ 10 คน ถึง 49 คน และ
3) พรรคการเมืองขนาดเล็ก คือ พรรคที่มีจานวน ส.ส. พรรคละตั้งแต่ 1-9 คน
แม้วา่ เกณฑ์ดงั กล่าวจะไม่สะท้อนความเป็ นจริ งจากผลการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไปทั้ง 4 ครั้งล่าสุ ด แต่
ก็น่าจะใช้เป็ นฐานในการแบ่งขนาดได้ในทางทฤษฎีและความเป็ นไปได้ในอนาคตที่พรรคขนาดใหญ่อาจได้
คะแนนและจานวนส.ส. ไม่สูงกว่าที่เป็ นมา (ซึ่ งเป็ นไปได้ในระบบหลายพรรคในประเทศอื่นหลายประเทศ)
และพรรคขนาดกลางอาจสามารถเพิ่มจานวนส.ส. ขึ้นอย่างมีโอกาสที่จะกลายเป็ นพรรคขนาดใหญ่ต่อไปก็
ได้
ก่ อนที่ จะวิเคราะห์ ผ ลการเลื อกตั้ง ทัว่ ไปเพื่อดู แนวโน้มของพรรคการเมื อง ขนาดเล็ก ผูเ้ ขี ยนจะ
นาเสนอประเด็นหลักๆ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีผลต่อการเกิดและการคง
อยูข่ องพรรคขนาดเล็กอย่างไรบ้าง ในตอนต่อไป
2. รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ประเด็นที่ จะเน้นพิจารณาในส่ วนนี้ คื อ จะดู ว่ารั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยสองฉบับ คื อ
ฉบับปี พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 มีผลกระทบในการที่จะกีดกันหรื อส่ งเสริ มพัฒนาการของ
พรรคการเมืองขนาดเล็กอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม เมื่ อพ.ศ. 2554 ก่ อนการเลื อกตั้งเมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องอื่นได้แก่ กฎหมายพรรคการเมือง เป็ นต้น
(1) บทบัญญัติในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช 2540 และกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 บัญญัติไว้ในส่ วนที่ 2 ว่าด้วย สภาผูแ้ ทนราษฎรเกี่ ยวกับการเลื อกตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎรกล่ าวคื อใน
มาตรา 98 บัญญัติให้สภาผูแ้ ทน ราษฎรประกอบด้วยสมาชิ กจานวน 500 คน แบ่งเป็ นสมาชิ กที่มาจากการ
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เลือกตั้ง “แบบบัญชีรายชื่อ” ตามมาตรา 99 จานวน 100 คน และมาจากการเลือกตั้ง “แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง”
ตามมาตรา 102 จานวน 400 คน
มาตรา 99 ให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่พรรค
การเมื อ งจั ด ท าขึ้น โดยให้ เ ลื อ กบัญ ชี ร ายชื่ อ เพี ย งบัญ ชี เ ดี ย ว และให้ ถื อ เขตประเทศเป็ นเขตเลื อ กตั้ ง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มีลกั ษณะที่ กีดกัน พรรคการเมื องขนาดเล็กมิ ใ ห้เติ บโตอย่า งเห็ นได้ชัด กล่ าวคื อ
พรรคการเมื อ งหนึ่ ง พรรคจะจัด ท าบัญชี รายชื่ อ ได้หนึ่ ง บัญ ชี ไ ม่ เกิ นบัญ ชี ล ะหนึ่ ง ร้ อยคนโดยให้ยื่ นต่ อ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ก่ อนวันเปิ ดรั บ สมัค รรั บ เลื อกตั้ง สมาชิ ก ซึ่ ง มาจากการเลื อกตั้ง แบบแบ่ ง เขต
เลือกตั้ง ประเด็นอยูท่ ี่ว่าบัญชี ที่พรรคแต่ละพรรคจัดทาขึ้นจะ เป็ นบัญชี ที่เรี ยกว่า Nation List ” ซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วยรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้ง จากภูมิภาคต่างๆ อย่างเป็ นธรรม ซึ่ งแน่นอนว่าพรรคการเมืองขนาด
เล็กแม้จะไม่ตอ้ งเสนอรายชื่ อให้ครบหนึ่ งร้อยคน แต่ก็ตอ้ งประสบปั ญหาในการแสวงหาบุคคลที่จะสมัคร
ในนามของพรรคจากภูมิภาคต่างๆ ให้สมดุล ซึ่ งไม่ใช่ง่าย เป็ นอุปสรรคต่อการจัดทารายชื่ อ ซึ่ งยังต้องไม่ซ้ า
กับรายชื่ อที่พรรคการเมืองอื่นทาขึ้นด้วย และต้องไม่ซ้ ากับรายชื่ อผูส้ มัครรับเลื อกตั้งแบบแบ่งเขตเลื อกตั้ง
ของพรรคตามมาตรา 102 ด้วย
อีกมาตราหนึ่ งที่เห็นได้ชดั เช่นกันว่าเป็ นการกีดกันการเกิดและพัฒนาการของพรรคการเมืองขนาด
เล็ก คือ มาตรา 100 ซึ่ งบัญญัติวา่ “บัญชี รายชื่ อของพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละห้าของ
จานวนคะแนนเสี ยงรวมทั้งประเทศให้ถือว่าไม่มีผใู ้ ดในบัญชี น้ นั ได้รับเลื อกตั้ง และมิให้นาคะแนนเสี ยง
ดังกล่ าวมารวมคานวณ เพื่อหาสัดส่ วนจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตามวรรคสองของมาตรานี้ ” ซึ่ ง
เท่ากับว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นส่ วนใหญ่จะไม่มีโอกาสได้มีชีวติ อยูต่ ่อไป
การแก้ไขเพิ่มเติ มรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับที่ 1) เมื่ อวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ. 2554 มิได้กาหนดจานวนคะแนนเสี ยงขั้นต่ าดังกล่าวไว้ แต่ใช้คะแนนเสี ยงที่ได้จากผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งมาลงคะแนนเสี ยงทัว่ ประเทศหารด้วยจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบรายชื่ อจานวน 125 คน
ซึ่ งพิสูจน์ว่าเป็ นผลดีต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ได้รับเลื อกตั้งจานวนมากขึ้น กล่าวคือมีถึง 9 พรรค ซึ่ ง
ไม่ได้คะแนนเสี ยงถึงร้อยละห้า แต่ได้รับการเลือกตั้งรวมทั้งพรรคการเมืองขนาดกลาง อีก 2 พรรค
ส าหรั บ การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งมาจากการเลื อ กตั้ง แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ง ซึ่ ง
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ให้ผูม้ ี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งผูส้ มัครรั บ
6

เลือกตั้งได้เขตละหนึ่ งคน (ตามมาตรา 102) หรื อ นัยหนึ่ ง “เขตเดียวเบอร์ เดียว ” ซึ่ งในทางทฤษฎีแล้ว หาก
การหาเสี ยงในเขตใดเขตหนึ่ งมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างสองพรรคการเมืองขนาดใหญ่ โอกาสที่พรรค
การเมืองขนาดเล็กจะได้ผแู ้ ทนราษฎรในเขตนั้นย่อมเกือบเป็ นไปไม่ได้ แม้วา่ เขตเล็กจะทาให้การหาเสี ยงทา
ได้ง่ายขึ้นสาหรับผูส้ มัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็ นที่รู้จกั และยอมรับในบางท้องที่แต่ในข้อเท็จจริ งแล้ว พรรคขนาด
เล็กก็คงไม่มีโอกาสอยูด่ ี เพราะหากผูม้ าลงคะแนนเสี ยงไม่เลือกพรรคขนาดใหญ่ก็มกั จะหันไปลงคะแนนให้
พรรคการเมืองขนาดกลางแทน ซึ่ งก็ปรากฏในข้อเท็จจริ งว่าเป็ นเช่นนั้น ดังจะเห็นได้จากการเลือกตั้งทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 และในการเลือกตั้งทัว่ ไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และการที่ มาตรา
104 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ บญั ญัติให้ “ดาเนิ นการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการ
นับ คะแนนโดยเปิ ดเผย ทั้ง นี้ ณ สถานที่ แ ห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง แต่ เ พี ย งแห่ ง เดี ย วในเขตเลื อ กตั้ง นั้น ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด” หรื ออีกนัยหนึ่งให้นบั คะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งรวมกันเพื่อป้ องกันการซื้ อ
เสี ยง ก็ไม่มีผลที่ออกมาแตกต่างกันเพราะพรรคการเมืองขนาดใหญ่หรื อขนาดกลางที่มีทรัพยากรทางการเงิน
การจัดองค์การและการจัดการรณรงค์การหาเสี ยงดี กว่าพรรคขนาดเล็กย่อมได้เปรี ยบอยู่ดี หากพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. 2541 ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ ยวกับการจัดตั้ง
พรรคการเมื อง การดาเนิ นกิ จการของพรรคการเมื อง การเงิ นของพรรคการเมื อง การบริ จาคแก่ พ รรค
การเมือง การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ การเลิกและยุบพรรคการเมือง การรวมพรรคการเมือง และ
บทกาหนดโทษแล้ว จะเห็ นได้ว่ามีบางส่ วนที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตของพรรคการเมื องขนาดเล็ก อาทิ การ
กาหนดให้พรรคการเมื องต้องมีแผน และกาหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมื องตามมาตรา 11(5)
เพราะเป็ นการยากที่ พ รรคการเมื องขนาดเล็ ก จะสามารถตั้ง สาขาได้ท วั่ ทุ ก ภู มิภาค และในมาตรา 29 ที่
กาหนดให้พรรคการเมืองต้องดาเนิ นการให้มีสมาชิ กตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไป ซึ่ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สมาชิ กซึ่ งมีอยูใ่ นแต่ละภูมิภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอย่าง
น้อยภาคละหนึ่ งสาขา ซึ่ งจะต้องดาเนิ นการให้ได้ภายใน 6 เดือน (ร้อยแปดสิ บวัน ) ก็นบั ว่าเป็ นภาระอย่าง
มากสาหรับพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เกิดใหม่
ในด้า นการเงิ นของพรรคการเมื อง การที่ ก าหนดให้พ รรคการเมื องต้องท าบัญชี อย่า งเคร่ ง ครั ด
เกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายและอื่นๆ รวมทั้งให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
การเมือง ต้องรับผิดชอบย่อมเป็ นภาระที่สร้างความยุ่งยากแก่พรรคการเมืองขนาดเล็ก เช่นเดี ยวกับการรับ
เงินบริ จาคที่มกั ไม่มีใครนิยมให้แก่พรรคการเมืองขนาดเล็กเพราะผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่คุม้
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ส่ วนการให้การสนับสนุ นพรรคการเมืองโดยรัฐโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจและหน้าที่
ในการจัดสรรเงินสนับสนุ นแก่พรรคการเมือง และควบคุ มดูแลการใช้จ่ายเงิ นทุนหมุนเวียนโดยมาตรา 58
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด “โดยให้คานึงถึงจานวนสมาชิก
ซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมือง จานวนคะแนนเสี ยงจากบัญชี รายชื่ อของ
พรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับในการเลื อกตั้งทัว่ ไปครั้งหลังสุ ด จานวนสมาชิ กของพรรคการเมือง
และจานวนสาขาพรรคการเมือง ตามลาดับ ” เป็ นบทบัญญัติที่ทาให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก ไม่มีโอกาส
เติบโตจากการได้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐอย่างเห็นได้ชดั
บทบัญญัติที่เกี่ ยวกับการรวมพรรคการเมื องเพื่อจัดตั้งเป็ นพรรคการเมื องใหม่ หรื ออาจเป็ นการ
รวมเข้าเป็ นพรรคเดียวกันกับพรรคการเมืองที่เป็ นหลัก ตามมาตรา 70 โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเท่ากับเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ตอ้ งการจัดตั้งรัฐบาลและมีเสี ยงข้างมากเด็ดขาด “ซื้ อ” พรรค
การเมืองอื่ นได้ง่ายดายโดยเฉพาะพรรคการเมื องขนาดเล็ก ซึ่ งในข้อเท็จจริ งก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วหลังการ
เลือกตั้งทัว่ ไปในปี พ.ศ.2544
(2) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนู ญฉบับนี้ มีบทบัญญัติในส่ วนที่ ว่าด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งยิ่งทาให้การเกิ ดและการเติบโตของ
พรรคขนาดเล็กเป็ นไปได้ยากยิ่งขึ้ น ทั้งนี้ ในมาตรา 93 บัญญัติให้สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิ ก
จานวน 480 คน มาจากการเลือกตั้ง “แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน” และมาจากการเลือกตั้ง “แบบสัดส่ วน”
จานวน 80 คน การเลื อ กตั้ง แบบแบ่ ง เขตเลื อกตั้ง มี ล ัก ษณะที่ เ รี ย กว่า “พวงเล็ก ” กล่ า วคื อในมาตรา 94
กาหนดให้แบ่งเขตเลือกตั้งได้ต้ งั แต่อย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน จากการคานวณเกณฑ์จานวนราษฎร แต่
ที่เป็ นอุปสรรคอย่างยิง่ ต่อการแข่งขันของพรรคการเมือง ขนาดเล็ก คือ การเลือกตั้งแบบสัดส่ วน ซึ่ งนอกจาก
ลดจานวนสมาชิ กที่ได้รับการเลื อกตั้งแบบนี้ จาก 100 คน เหลื อเพียง 80 คนแล้ว การที่กาหนดให้จดั แบ่ง
พื้นที่ประเทศออกเป็ นแปดกลุ่มจังหวัด และให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็ นเขตเลื อกตั้งแบบสัดส่ วนโดย แต่ละ
เขตเลือกตั้งให้มีจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ 10 คน (มาตรา 95,96) และที่สาคัญ คือ พรรคการเมือง
ที่จะส่ งผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งลงแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มจังหวัด ต้องส่ งให้ครบตามจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแบบสัดส่ วนที่จะมีได้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง และให้ มีสัดส่ วนที่เหมาะสมกันระหว่างหญิงและชาย ซึ่ ง
สาหรับพรรคขนาดเล็กที่มีทรัพยากรทางการเงินจากัด การจัดองค์การไม่ดี และ หาผูส้ นับสนุนได้จานวน
ไม่พอนับเป็ นการกีดกันการเกิดพรรคอย่างยิง่ เพราะการแบ่งกลุ่มเป็ น 8 กลุ่มจังหวัด เกือบจะกินพื้นที่เท่ากับ
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ครึ่ งหนึ่งของพื้นที่ในแต่ละภาค หรื อพื้นที่ที่ติดต่อกันกับภาคอื่น (มาตรา 97,98) จึงไม่น่าแปลกใจแต่ประการ
ใดที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง การเลื อ กตั้ง แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ง และแบบสั ด ส่ ว นตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 จึงมีแต่พรรคการเมืองขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางที่มีเสี ยงสนับสนุ นเข้มข้นในเขตที่มีผนู ้ ิ ยมสู งเท่านั้นที่สามารถลงเลือกตั้งและมีโอกาสได้รับการ
เลือกตั้ง ดังจะเห็นได้จากผลของการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2550 ที่มีพรรคการเมือง 10 พรรคจาก 31 พรรค ซึ่ ง
ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นที่ลงแข่งขันในการเลือกตั้งแบบสัดส่ วน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
มาตรา 93 ได้บญั ญัติให้สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิ ก จานวน 500 คน แบ่งเป็ นสมาชิ กซึ่ งมาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวน 375 คน และสมาชิ กซึ่ งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี รายชื่ อจานวน
125 คน มาตรา 94 บัญญัติให้การเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่ งมาจากการเลื อกตั้งแบบแบ่ง เขต
เลือกตั้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับเลื อกตั้งได้เขตละหนึ่ งคน กล่าวคือ หัน
กลับไปใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามเดิม ส่ วน
การเลื อกตั้ง แบบสั ดส่ วนเปลี่ ย นเป็ นการเลื อกตั้ง แบบบัญชี รายชื่ อเช่ นเดี ย วกัน แต่ เพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก
ประเภทนี้ เป็ น 125 คน และล้มเลิ กการกาหนดคะแนนเสี ยงขั้นต่ าไว้ที่ร้อยละห้าโดย มาตรา 95 กาหนดว่า
การเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อให้ผูม้ ี สิ ทธิ เลื อกตั้ง มี สิทธิ ลงคะแนนเลื อกบัญชี
รายชื่ อผูส้ มัครรับเลื อกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้น โดยให้ผมู ้ ีสิทธิ เลื อกตั้งออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกบัญชี
รายชื่ อใดบัญชี รายชื่ อหนึ่ งเพียงบัญชี เดียว และให้ ถือเขตประเทศเป็ นเขตเลือกตั้ง (ซึ่ งในทางปฏิบตั ิทาให้
พรรคการเมืองเล็กสามารถใช้ยุทธศาสตร์ การหาเสี ยง โดยเน้นการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งเฉพาะการเลื อกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น ซึ่ งจะทุ่นค่าใช้จ่าย และหากได้คะแนนเสี ยงรวมกันจากหลายๆ จังหวัดก็มีโอกาสที่
จะได้ผแู ้ ทนเข้าไปนัง่ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรได้) ทั้งนี้ ในมาตรา 98 ให้คานวณสัดส่ วนดังนี้ คือ ให้นาคะแนน
ที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ แล้วคานวณเพื่อแบ่งจานวนผูท้ ี่จะได้รับเลือก
ของ แต่ละพรรคการเมือง เป็ นสัดส่ วนที่สัมพันธ์กนั โดยตรงกับจานวนรวมข้างต้น ซึ่ งจากผลการเลื อกตั้ง
ผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีพรรคการเมืองขนาดเล็กได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน
เสี ยงคิดเป็ นสัดส่ วนไม่สูงนัก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2541 เปิ ดโอกาสให้พรรคการเมือง
ขนาดเล็กเกิดขึ้นอย่างง่ายดายโดยในมาตรา 8 บัญญัติวา่ “ ผูม้ ีสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่ งมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบ
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ห้าปี บริ บูรณ์และไม่มีลกั ษณะที่ตอ้ งห้ามมิให้ใช้สิทธิ เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมีจานวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป
สามารถรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้..... ” แต่จะมี ขอ้ แม้ว่าจะมี กาหนดอื่ น เช่ น การประชุ ม การ
กาหนดข้อบังคับพรรค และการเลื อกตั้ง คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื องที่ กาหนดไว้ใ นมาตรา 9 ,
มาตรา 10 , มาตรา 11 และมาตราอื่นๆ ที่มุ่งให้ พรรคการเมืองมีการจัดองค์การให้เป็ นระบบยิ่งขึ้น รวมทั้งใน
เรื่ องการดาเนินกิจการ ของพรรคการเมือง การจัดทาทะเบียน การจัดตั้งสาขา (ซึ่ งส่ วนใหญ่พรรคการเมือง
ไม่ค่อยประสบความสาเร็ จหรื อเอาใจใส่ นกั ) การบริ หารการเงินของพรรคการเมือง ตามมาตรา 37-44 , และ
การบริ จาคแก่พรรคการเมืองตามมาตรา 45-54 ซึ่ งไม่สามารถ บังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์ และการจัดให้มี
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ตาม มาตรา 56-64) ที่ลว้ นเอื้อต่อพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ประสบ
ความสาเร็ จทางการเมืองมากกว่า เช่นมาตรา 58 ได้กาหนดให้การจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองราย
ปี “โดยให้คานวณถึงจานวนสมาชิ กซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมืองและ
จานวนสาขาพรรคการเมืองตามลาดับ ” อย่างไรก็ดี ข้อบังคับเหล่านี้ ก็ไม่ได้ทาให้พรรคการเมืองขนาดเล็กที่
จัดตั้งขึ้นมีจานวนน้อยลง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีการเปลี่ยนแปลงในบาง
ประเด็น ทั้งนี้ มาตรา 8 ยังคงให้ผูก้ ่ อตั้งพรรค “มี จานวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้ นไป”

แต่เนื่ องจากเลื อกตั้ง

ผูแ้ ทนราษฎรตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กาหนดให้มีการเลื อกตั้งแบบ
สัดส่ วนและการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (1-3 คน) ในมาตรา 75 วรรคสอง จึงได้กาหนดให้การจัดสรรเงินให้แก่
พรรคการเมื องที่มีสิทธิ ตามคะแนนเสี ยงจาการเลื อกตั้งแบบสัดส่ วนอยู่ที่ร้อยละ 40 ของจานวนทั้งหมดที่
จัดสรร และตามคะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อยูท่ ี่ร้อยละ 40 ของจานวนเงินที่จดั สรร
ให้สาขาพรรคการเมืองซึ่ งมีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งกาหนดร้ อยละ 10 ของจานวนเงิ นที่
จัดสรรและจานวนสมาชิ ก ซึ่ งช าระค่า บารุ ง รายปี ร้ อยละ 10 ของจานวนเงิ นทั้งหมดที่ จดั สรร ทั้ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเลื อกตั้งประกาศกาหนด “แต่จะจัดสรรให้ พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ งเกิ นกว่ากึ่ งหนึ่ งของวงเงิ นทั้งหมด ที่จดั สรรในปี นั้นมิได้” และในมาตรา 76 ได้ส่งเสริ มให้
พรรคการเมืองหาเงิ นบริ จาคให้มากขึ้น เพราะรั ฐจะจัดสรรเงิ นสนับสนุ นสมทบให้อีกร้ อยละ 5 ของเงิ น
บริ จาคทั้งหมดที่ได้รับ
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จากการแสดงเจตนารวมกัน และในมาตรา 26 วรรคสอง กาหนดว่าการจัดสรรเงิ นสนับสนุ นให้แก่ ทุก
พรรคการเมือง “เมื่อรวมกันแล้วจะเกิ นกึ่ งหนึ่ งของวงเงิ นที่ กองทุนจัดสรรให้แก่ พรรคการเมื องในปี นั้น
มิได้” ในกรณี เช่นว่านี้ให้ลดการจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองเป็ นสัดส่ วนกัน
ข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น นับว่าได้ช่วยลดความสาคัญของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ลงบ้างและ
ส่ งเสริ มให้พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กพยายามพัฒนาตนเองให้เป็ นพรรคที่มีความสาคัญยิ่งขึ้น
อย่างน้อยหากพรรคขยันจัดตั้งสาขา ให้ได้จานวนมากขึ้นและหาสมาชิ กพรรคได้มากขึ้นก็ยงั จะได้รับเงิ น
สนับสนุนจาก รัฐบ้าง
ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 (เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554) ซึ่ งได้ให้ความสาคัญแก่ที่ประชุ มใหญ่และกรรมการของสาขา
พรรคให้มีบทบาทมากขึ้นในการให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่ อบุคคลผูส้ มควรได้รับการพิจารณาได้เป็ น
ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมื องแบบแบ่งเขตเลื อกตั้งและแบบบัญชี
รายชื่อที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น (มาตรา 37) และในมาตรา 39 ยังให้ที่ประชุ มใหญ่อาจใช้
วิ ธี ก ารให้ ผู ้เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ใหญ่ พ รรคการเมื อ งลงมติ เ ลื อ กผู ้ส มควรส่ ง เข้ า สมัค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งสองแบบเท่ากับเป็ นการส่ งเสริ มให้สมาชิกมีส่วนร่ วมมากขึ้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ยัง
ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่พรรคการเมืองอีกด้วย ซึ่ งเป็ นผลดีในการส่ งเสริ ม
พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เคยได้รับเลือกตั้งด้วยเพราะมาตรา 75 บัญญัติวา่ “ในการจัดสรร
เงิ นสนับสนุ นแก่พรรคการเมื องให้จดั สรรเงิ นเป็ นรายปี แก่พรรคการเมื องที่ส่งผูส้ มัครรับเลื อกตั้ง ในการ
เลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งล่าสุ ดโดยได้คะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้งแบบ
รายชื่ อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5 ของคะแนนเสี ยงที่ พรรคการเมื องทุกพรรคได้รับในการเลื อกตั้งแบบบัญชี
รายชื่ อรวมกันหรื อได้รับคะแนนเสี ยงจาก การเลื อกตั้งแบบแบ่งเขตเลื อกตั้งไม่ประกาศร้ อยละ 0.5 ของ
คะแนนเสี ยงที่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ ”
อย่างไรก็ดี หากจะดูในภาพรวมและจากผลการเลือกตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป ก็จะ เห็น
ว่าการจัดสรรเงินสนับสนุ นให้พรรคการเมืองของรัฐก็ยงั เป็ นประโยชน์แก่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีการ
จัดองค์การ มีระเบียบข้อบังคับที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีการจัดกิ จกรรมทางการเมืองกว้างขวางเป็ นระบบ
กว่า พรรค ขนาดเล็ กซึ่ ง จะต้องต่อสู ้ เพื่ อให้มี โอกาสเข้า สู่ เวที ก ารเมื องในสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ไ ด้ โดย
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พยายามเพิ่มจานวนผูแ้ ทนของพรรค ขยายสาขาพรรคให้มากขึ้นและเพิ่มจานวนสมาชิ กให้สูง ซึ่ งเป็ นงานที่
ยากท้าทายความสามารถและอุดมการณ์ของพรรคขนาดเล็กอย่างมากและที่สาคัญต้องใช้เวลา
3. พรรคการเมืองขนาดเล็กในอดีต (พ.ศ.2512-2539)
เนื่ อ งจากบทความนี้ มี ค วามประสงค์ ห ลัก จะศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บการเลื อ กตั้ง ทั่ว ไปภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 และ 2548) และการเลือกตั้ง
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ งทั้งสองช่ วงมีสถานการณ์ ทางการเมืองที่
พัฒนาเกี่ ย วข้องกันเป็ นลู ก โซ่ โดยเฉพาะในช่ วงที่ ป ระเทศมี วิก ฤติ ท างการเมื องจากความแตกแยกทาง
ความคิดสู ง และมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างมากมาย
มีการท้าทายความเชื่ อและสถาบันเก่าแก่ซ่ ึ งเคยเป็ นหลักในการแก้ไขปั ญหาทางการเมืองและการปกครอง
ของประเทศกอร์ ปกับพัฒนาการที่มีผลกระทบอย่างรุ นแรงจากอิทธิ พลของระบบทุนนิ ยม เทคโนโลยีการ
สื่ อสารด้านข้อมูล และความขัดแย้งที่รุนแรงภายในประเทศและหลายจุดในต่างประเทศที่มีความเชื่ อมโยง
กัน หากเราจะย้อนกลับไปดูพฒั นาการของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทัว่ ไปในอดีต บางปี เพื่อให้ได้ภาพ
ที่ต่อเนื่ องในเชิ งประวัติศาสตร์ ก็อาจจะเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์ บทบาทของพรรคการเมืองในการ
เลื อกตั้งทัว่ ไปของไทยก่อนที่จะหยิบยกกรณี การเลื อกตั้งทัว่ ไปในช่ วงปี พ.ศ. 2544-2554 ขึ้นมาพิจารณา
โดยเฉพาะสิ่ งที่ผเู ้ ขียนพยายามจะชี้ ให้เห็น คือบทบาทของพรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่ งเป็ นเป้ าหมายเน้นของ
การศึกษาวิเคราะห์ในบทความนี้ อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ดงั กล่าวคงไม่สามารถกระทาได้อย่างสมบูรณ์
เนื่องจากผูเ้ ขียนยังขาดข้อมูลในรายละเอียดบางอย่าง ที่ไม่สามารถค้นหาได้ทนั ในช่วงระยะเวลาอันสั้นที่มี
อยู่ แต่ผเู ้ ขียนเชื่อว่าภาพที่ผเู ้ ขียนฉายให้ดูคงพอจะเป็ นแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ปัจจุบนั ได้
ผูเ้ ขียนจะชี้ ให้เห็ นในตารางข้างล่างนี้ ซ่ ึ งสรุ ปมาจากข้อมูลในอดี ตว่า พรรคการเมืองไทยเท่าที่เคย
จัดตั้งมามี ชีวิตอยู่ไ ด้ค่ อนข้า งสั้ น ไม่ ว่า จะเป็ นพรรคการเมื องขนาดใหญ่ ขนาดกลาง โดยเฉพาะพรรค
การเมืองขนาดเล็ก เหตุการณ์ทางการเมืองสาคัญที่เกิดขึ้นไม่วา่ ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการบริ หารประเทศ
ในช่ วงใดช่ วงหนึ่ ง หรื อหลังจากมีการรัฐประหาร หรื อวิกฤติที่เกิ ดจากการดาเนิ นการของพรรคการเมือง
และนักการเมื องเองล้วนมี ส่วนอย่างมากต่อการเกิ ดและการตายของพรรคการเมือง ซึ่ งบางครั้ งก็เป็ นไป
อย่างง่ายดาย แต่บางช่วงก็มีการเกิดใหม่ในรู ปแบบอื่นบ้าง ซึ่ งจากสถิ ติที่ปรากฏในตารางจะเห็นได้ว่า ใน
การเลือกตั้งทัว่ ไป เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 พรรคสหประชาไทย พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ได้จานวน
ส.ส. จานวนสู ง สุ ดคื อ 76 จาก 219 คน บัดนี้ ไ ด้ถูกยุบเลิ กไปแล้ว เช่ นเดี ยวกับ พรรคกิ จสังคม ซึ่ งในการ
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เลือกตั้งทัว่ ไป เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ที่กฎหมายพรรคการเมืองกาหนดให้จดั ตั้ง “กลุ่ม” การเมืองได้ แต่
ห้ามใช้ชื่อ “พรรคการเมือง” ได้รับเลือกตั้งถึง 87 จากจานวนส.ส. 301 คน และในการเลือกตั้งทัว่ ไปวันที่ 18
เมษายน 2526 พรรคกิ จสังคมยังเป็ นพรรคการเมื องขนาดใหญ่ที่ได้จานวน ส.ส. สู งสุ ด 93 จาก 324 คน
พรรคสามัคคี ธ รรมที่ ชนะการเลื อกตั้งด้วยจานวน ส.ส. สู งสุ ด 79 จาก 360 คน ในการเลื อกตั้งวันที่ 22
มีนาคม 2535 บัดนี้ก็ได้ถูกยุบเลิกไปแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับพรรคชาติไทยที่ได้จานวนส.ส. ถึง 92 จาก 391
คน ในการเลือกตั้งทัว่ ไป ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ก็ได้ถูกยุบเลิกไปและส.ส. ที่มีอยูก่ ็จดั ตั้งพรรคขึ้นใหม่
เป็ นพรรคชาติไทยพัฒนา เป็ นพรรคขนาดกลาง ส่ วนพรรคความหวังใหม่ซ่ ึ งเคยได้รับเลื อกตั้งด้วย จานวน
ส.ส.สู งถึง 125 จาก 393 คนก็ถูกยุบรวมกับพรรคไทยรักไทยหลังการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไป เมื่อปี พ.ศ. 2544
และได้มีผจู ้ ดั ตั้งพรรคนี้ข้ ึนมาใหม่แต่เป็ นพรรคที่ไม่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ในช่ วงเวลาดังกล่าวมีเพียงพรรคประชาธิ ปัตย์เพียงพรรคการเมืองเดียวที่ยงั คง
สถานภาพเป็ นการเมืองขนาดใหญ่มาจนถึงการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ส่ วนพรรค
การเมืองขนาดเล็กมีการเกิ ดและดับไปตามวัฏจักรของการเลื อกตั้งโดยเคยมีจานวนสู งมาก ในการเลื อกตั้ง
ทัว่ ไปวันที่ 26 มกราคม 2518 และวันที่ 4 เมษายน 2519 ข้อมูลที่เสนอมานี้ หากนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กับการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไปในปี พ.ศ. 2544 , 2548 , 2550 และ 2554 ก็จะเห็นว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน
มากนัก
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ตารางที่ 1 สถิติจานวนพรรคการเมือง และผลการเลือกตั้งทัว่ ไป
ระหว่างปี พ.ศ.2512-2539
วันที่
10 ก.พ. 2512

จำนวนพรรคที่

จำนวนพรรคทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งแบ่ งตำมขนำด

ส่ งลงเลือกตั้ง

ใหญ่ (50 -)

กลำง (10-49)

เล็ก (1-9)

รวม

ส่ ง 14 จากจานวน

2

-

5

7

15 พรรค
26 ม.ค. 2518
4 เม.ย. 2519
22 เม.ย. 2522

ส่ ง 42 พรรค
ส่ ง 39 พรรค
ส่ ง 28 กลุ่ม

พรรคทีไ่ ด้ จำนวนส.ส.สู งสุ ด

สถำนภำพปัจจุบัน

(จำกจำนวนทีพ่ งึ มิได้ )

( 3 ก.ค. 2554 )

พรรคสหประชาไทย

ถูกยุบเลิกไปแล้ว

(76 จาก 219)
1
3
1

8
1

13
15

22
19

5

พรรคประชาธิปัตย์

ยังดารงอยูเ่ ป็ นพรรค

(74 จาก 269)

ขนาดใหญ่

พรรคประชาธิปัตย์

ยังดารงอยูเ่ ป็ นพรรค

(114 จาก 279)

ขนาดใหญ่

กลุ่มกิจสังคม

ยังดารงอยูเ่ ป็ นพรรคกิจ

(87 จาก 301)

สังคม ซึ่งเป็ นพรรคขนาด
เล็กไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง 3 ก.ค.2554

18 เม.ย. 2526

16

3

2

4

9

พรรคกิจสังคม

ยังดารงอยูแ่ ต่เป็ นพรรค

(93 จาก 324)

ขนาดเล็กไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ในวันที่ 3 ก.ค.2554
14

27 ก.ค. 2529

จดทะเบียน 20 /

3

5

7

15

ส่ งสมัคร 17

พรรคประชาธิปัตย์

ยังดารงอยูเ่ ป็ นพรรค

(100 จาก 347)

ขนาดใหญ่
ถูกยุบเลิกเปลี่ยนเป็ น
พรรคชาติไทยพัฒนาปัจจุบนั
เป็ นพรรคขนาดกลาง
ยุบเลิกไปแล้ว

24 ก.ค. 2531

16

2

7

6

15

พรรคชาติไทย
(87 จาก 357)

22 มี.ค. 2535

ส่ ง 15 พรรค

3

3

5

11

พรรคสามัคคีธรรม

(35/1)

(79 จาก 360)

13 ก.ย. 2535
(35/2)
2 ก.ค. 2538

ส่ ง 13 พรรค
(12)
ส่ ง 12 พรรค

4

2

5

11

4

5

2
5

11

17 พ.ย. 2539

ส่ ง 13 พรรค

3

3

5

11

พรรคประชาธิปัตย์
(76 จาก 360)
พรรคชาติไทย
(92 จาก 391)
พรรคความหวังใหม่
(125 จาก 393)

ยังดารงอยูเ่ ป็ นพรรคขนาด
ใหญ่
ถูกยุบเลิกเปลี่ยนเป็ นพรรค
ชาติไทยพัฒนา ดารงอยู่
เป็ นพรรคขนาดกลาง
ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย
ต่อมา และมีการรื้ อฟื้ นขึ้นใหม่
เป็ นพรรคขนาดเล็ก
ไม่ได้รับเลือกตั้งในการเลือก
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2554

ทีม่ า : โสภณ เพชรสว่ าง และทนงศักดิ์ ม่ วงมณี , ล้ มรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญ สืบทอดอานาจเผด็จการ (โรงพิมพ์ ทองกมล จากัด) 2551)
เชาวนะ ไตรมาส ; ข้ อมูลพืน้ ฐาน 75 ปี ประชาธิปไตยไทย 2475 – 2550 พิมพ์ ครั้งที่ 5 (สถาบันนโยบายสาธารณะ , 2550)
นคร พจนวรพงษ์ และอุกฤษ พจนวรพงษ์ ข้ อมูลประวัติศาสตร์ การเมืองไทย, 2544
15

มนุชญ์ วัฒนโกเมธ, ข้ อมูลพืน้ ฐานการเมืองปัจจุบัน และพรรคการเมืองกับการเลือกตัง้ ปี 2522-2529 (สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย, 2529)
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4. วิเครำะห์ พรรคขนำดเล็กในกำรเลือกตั้งเป็ นกำรทัว่ ไป 3 กรกฎำคม 2554
หลังจากมีการตรารัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2540
มีขอ้ มูลที่แสดงว่าพรรคการเมืองที่จดทะเบียนและยังดาเนิ นการอยู่ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2541 มีอยู่รวม
ทั้งสิ้ น 16 พรรค(4) และระหว่างปี 2541-2549 พรรคการเมืองได้ถูกสั่งให้ยุบเลิกตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื องพุทธศักราช 2541 มีจานวน 81 พรรค และพรรคการเมื องที่ต่อมาได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนและดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2550 มีจานวน
39 พรรค(5) ซึ่งรวมถึงพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน (และพรรคมวลชน และพรรคความหวังใหม่ที่
จัดตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2545) เป็ นต้น ซึ่ งต่อมาเมื่อพรรคไทยรักไทย ถูกยุบโดยคาตัดสิ นวินิจฉัยของคณะตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ก็ได้หนั มาใช้หวั ของพรรคพลังประชาชนจัดตั้งเป็ น
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550
โดยมีนายสมัคร สุ นทรเวช เป็ นหัวหน้าพรรค และหลังจากพรรคพลังประชาชนถูกยุบเลิก พรรคนี้ ก็กลายมา
เป็ นพรรคเพื่อไทย โดยมีนายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ เป็ นหัวหน้าพรรค ซึ่ งจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2554 พรรคนี้ ก็ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น ชนะพรรคประชาธิ ปัตย์ซ่ ึ งเป็ นรัฐบาลอยู่ถึง 100 กว่าที่นงั่ (265
ต่อ159)
ข้อมูลที่ น่าสนใจอันเป็ นผลจากการแก้ไขวิธีการเลื อกตั้งจากรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช 2540 ที่ กาหนดให้ส ภาผูแ้ ทนราษฎรมี จานวน 500 คน โดยเป็ นผูแ้ ทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยให้เขตเดียวมีผแู ้ ทนราษฎรได้เพียงคนเดียว จานวน 400 คน และผูแ้ ทนราษฎรจาก
บัญชี รายชื่ อที่ พ รรคการเมื องจัดท าขึ้ นอี ก 100 คน โดยใช้พ้ืนที่ ป ระเทศเป็ นเขตเลื อกตั้ง มาเป็ น วิธี ก าร
เลือกตั้งที่ให้เลือกผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตโดยให้แต่ละเขตมีผแู ้ ทนราษฎร ได้อย่างน้อย 1 คน และสู งสุ ด 3
คน หรื อที่เรี ยกว่า “แบบพวงเล็ก” รวม 400 คน และเปลี่ยนการเลือกผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อจานวน
100 คน มาเป็ นแบบสัดส่ วนจานวน 80 คน โดยให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็ น 8 กลุ่มให้แต่ละกลุ่มมี ส.ส.ได้
10 คน ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยหากพรรคการเมืองใดจะส่ งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดใดต้องส่ งให้ครบทั้ง 10 คนต่อหนึ่ งกลุ่ม แต่ไม่จาเป็ นต้องส่ งครบทุกกลุ่ม ซึ่ งได้สร้าง
ภาระในการระดมทรัพยากรเพื่อต่อสู ้ในการเลือกตั้งให้กบั พรรคการเมืองขนาดเล็กอย่างมาก ทั้งการส่ งผูล้ ง
สมัครรับ เลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่ วน
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นอกจากนี้ ในการจับหมายเลขของพรรคการเมือง หมายเลขลงสมัครของผูส้ มัครรับเลื อกตั้งแบบ
แบ่งเขตกับผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่ วน ยังไม่เหมือนกัน อีกด้วย ด้วยเหตุน้ ี จากรายงานของสานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง พบว่ า มี พ รรคการเมื อ งที่ ล งสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง แบบแบ่ ง เขต เมื่ อ วัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2550 รวมจานวน 31 พรรค จากการวิเคราะห์ดูรายละเอียดพบว่า ในการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีพรรคขนาดใหญ่ที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งเพียง 2 พรรค คือ พรรคประชาธิ ปัตย์
(หมายเลข 4) และพรรคพลังประชาชน (หมายเลข 12) ส่ วนพรรคอื่นที่ในวันสมัคร “อาจ” เป็ นพรรคขนาด
กลาง ก็มีพรรคเพื่อแผ่นดิ น (หมายเลข 1) , พรรครวมใจไทยชาติ พฒั นา (หมายเลข 2) พรรคชาติ ไทย
(หมายเลข 13) , พรรคมหาชน (หมายเลข 22) นอกจากนั้นเป็ นพรรคขนาดเล็กที่ไม่ค่อยมีผรู ้ ู ้จกั ทั้งสิ้ น
ส่ วนสถิ ติผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง เป็ นผูแ้ ทนราษฎรแบบสั ดส่ วน ชี้ ใ ห้ เห็ นว่า มี พ รรคการเมื องที่ ส่ ง
ผูส้ มัครครบทั้ง 8 กลุ่มจังหวัดเพียง 10 พรรคจาก 31 พรรค ซึ่ งผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ก็มี
ความชัดเจนว่าพรรคขนาดใหญ่ คือพรรคที่ได้จานวน ส.ส. มากกว่า 50 คนขึ้นไปมีเพียงพรรคพลังประชาชน
และ พรรคประชาธิ ปัตย์ ส่ วนพรรคขนาดกลางที่ ได้รับเลื อกตั้งมีเพียง 2 พรรค พรรคขนาดเล็กมีเพียง 3
พรรค รวม 7 พรรค ที่เหลือไม่มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งคนใดได้รับเลื อกตั้ง ดังปรากฏจานวน ส.ส. ทั้ง 2 แบบ
ตามตารางข้างล่าง
ตำรำงที่ 2 : ผลกำรเลือกตั้งสมำชิ กสภำผู้แทนรำษฎรเป็ นกำรเลือกตั้งทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2550
พรรค

จำนวน ส.ส.
แบบแบ่ งเขต

รวม

แบบสั ดส่ วน

พรรคพลังประชาชน

199

34

233

พรรคประชาธิปัตย์

132

33

165

พรรคชาติไทย

33

4

37

พรรคเพื่อแผ่นดิน

17

7

24

พรรครวมใจไทยชาติพฒั นา

8

1

9

พรรคมัชฌิมาธิปไตย

7

0

7

พรรคประชาราช

4

1

5

400

80

480

รวม
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ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , วิถพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี , 2550

ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 และวันที่ 12 ธันวาคม 2553 หลังจากที่พรรค
พลังประชาชนถูกยุบไปแล้ว และมีการย้ายพรรค ทาให้จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเปลี่ยนไปและพรรค
การเมื องก็เปลี่ ยนชื่ อไปด้วย โดยพรรคพลังประชาชนเปลี่ ยนเป็ นพรรคเพื่อไทย เกิ ดพรรคภูมิใจไทยเป็ น
พรรคที่มีจานวน ส.ส. มากเป็ นลาดับสาม พรรคชาติไทยเปลี่ยนเป็ นชาติไทยพัฒนา พรรคกิ จสังคมได้ถูก
ฟื้ นขึ้นมาใหม่ และเกิดพรรคมาตุภูมิ เป็ นพรรคที่จดั ตั้งขึ้นมาใหม่ เป็ นต้น แต่รวมแล้วก็มีเพิ่มเป็ น 9 พรรค
จากเดิม 7 พรรค ไม่มีผลต่อการเกิดของพรรคขนาดเล็กอื่นๆ แต่ประการใด
สาหรับข้อมูลพรรคการเมืองที่ยงั ดาเนิ นการอยูห่ ลังปี พ.ศ. 2550 ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ของสานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งได้รวบรวมไว้เป็ น 3 ระยะคือ ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ,
29 พฤศจิกายน 2553 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 (ก่อนการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2554) มีลกั ษณะที่น่าสนใจที่สะท้อนให้เห็นสถานภาพของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ดังนี้
ตำรำงที่ 3 : ข้ อมูลพรรคกำรเมืองทีย่ งั ดำเนินกำรอยู่
ณ วันที่ 14 กันยำยน 2552
จำนวนพรรค

จำนวน ส.ส.

จำนวนสำขำ

แบ่ งเขต

สั ดส่ วน

รวม

1. พรรคเพื่อไทย

162

27

189

3

2. พรรคประชาธิปัตย์

140

33

173

195

3. พรรคภูมิใจไทย

28

4

32

1

4. พรรคเพื่อแผ่นดิน

24

7

31

4

5. พรรคชาติไทยพัฒนา

24

1

25

6

8

1

9

4

พรรคขนำดใหญ่ ( ส.ส. 50 ขึ้นไป)

พรรคขนำดกลำง ( ส.ส. 10 - 49 )

พรรคขนำดเล็ก ( ส.ส. 1-9 )
6. พรรครวมใจไทยชาติพฒั นา

19

7. พรรคประชาราช

7

1

8

5

8. พรรคกิจสังคม

4

1

5

4

9. พรรคมาตุภูมิ

2

1

3

2

รวม 9 พรรค

399

76

275

224

พรรคที่ไม่มีส.ส. 41 พรรค

-

-

-

153

รวมทั้งสิ้น 50 พรรค

399

76

475

377

หมำยเหตุ : ยังมีพรรคที่รอจดทะเบียนอีก 25 พรรค
ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554

ตำรำงที่ 4 : ข้ อมูลพรรคกำรเมืองทีย่ งั ดำเนินกำรอยู่
ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2553
จำนวนพรรค

จำนวน ส.ส.

จำนวนสำขำ

แบ่ งเขต

สั ดส่ วน

รวม

1. พรรคเพื่อไทย

161

27

188

5

2. พรรคประชาธิปัตย์

137

33

170

190

3. พรรคภูมิใจไทย

28

3

31

-

4. พรรคเพื่อแผ่นดิน

24

6

30

6

5. พรรคชาติไทยพัฒนา

23

1

24

6

6. พรรครวมใจไทยชาติพฒั นา

8

1

9

4

7. พรรคประชาราช

7

1

8

6

8. พรรคกิจสังคม

4

1

5

4

9. พรรคมาตุภูมิ

2

1

3

5

รวม 9 พรรค

394

74

468

226

พรรคที่ไม่มีส.ส. 41 พรรค

-

-

-

187

พรรคขนำดใหญ่ ( ส.ส. 50 ขึ้นไป)

พรรคขนำดกลำง ( ส.ส. 10 - 49 )

พรรคขนำดเล็ก ( ส.ส. 1-9 )

20

รวมทั้งสิ้น 50พรรค

394

74

468

413

หมำยเหตุ : ยังมีพรรคที่รอจดทะเบียนอีก 19 พรรค
ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554

ตำรำงที่ 5 : ข้ อมูลพรรคกำรเมืองทีย่ งั ดำเนินกำรอยู่
ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2554
จำนวนพรรค

จำนวน ส.ส.

จำนวนสำขำ

แบ่ งเขต

สั ดส่ วน

รวม

1. พรรคเพื่อไทย

161

27

188

5

2. พรรคประชาธิปัตย์

137

33

170

177

3. พรรคภูมิใจไทย

28

3

31

5

4. พรรคเพื่อแผ่นดิน

24

6

30

8

5. พรรคชาติไทยพัฒนา

23

1

24

6

6. พรรครวมใจไทยชาติพฒั นา

8

1

9

4

7. พรรคประชาราช

7

1

8

5

8. พรรคกิจสังคม

4

1

5

4

9. พรรคมาตุภูมิ

2

1

3

5

รวม 9 พรรค

394

74

468

219

พรรคที่ไม่มีส.ส. 68 พรรค

-

-

-

190

รวมทั้งสิ้น 57 พรรค

394

74

468

409

พรรคขนำดใหญ่ ( ส.ส. 50 ขึ้นไป)

พรรคขนำดกลำง ( ส.ส. 10 - 49 )

พรรคขนำดเล็ก ( ส.ส. 1-9 )

หมำยเหตุ : มีพรรคการเมืองที่กาลังรอจดทะเบียนอีก 21 พรรค
ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , 2554

21

ถ้า พิ จารณาจากตารางทั้ง 3 ข้า งบนนี้ เราก็ พ อจะอนุ ม านจากตัวเลขจานวนพรรคการเมื องทั้ง ที่
ประสบความสาเร็ จในการเลือกตั้งทัว่ ไป และที่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการเลย ได้ดงั นี้
1 ระบบพรรคการเมื องไทย หากมิ ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ในเรื่ อ งจ านวนพรรค
การเมืองก็จะพัฒนาไปในรู ปที่จดั อยู่ในประเภทระบบหลายพรรค (multiparty system) ที่มีพรรคใหญ่ คือ
พรรคที่มีจานวน ส.ส. จานวน 50 คนขึ้นไป เพียง 2 พรรค พรรคขนาดกลางที่มีส.ส. จานวน 10 ถึ ง 49 คน
อีกประมาณ 5-6 พรรค ซึ่ งมีเสี ยงสนับสนุ นอยู่ในบางเขตที่เคยเป็ นเขตที่มีคะแนนเสี ยงนิ ยมอยูส่ ู งแต่พรรค
ขนาดกลางจะประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่เฉพาะการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งในลักษณะแบ่งเขตเท่านั้น โดยที่
จะต้องพิสูจน์ต่อไปในระยะยาวว่า การแบ่งเขตแบบเขตเดียวเบอร์ เดียว หรื อการแบ่งเขตเป็ นแบบ “พวงเล็ก”
(มีส.ส.ได้ 1-3 คน) แบบใดจะเป็ น ข้อได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบ (การวิเคราะห์ตอ้ ง control ตัวแปรอื่นๆ เช่น
กระแสความนิยม (ที่เรี ยกว่า Fever) หรื อเหตุการณ์วกิ ฤติของบ้านเมืองทางด้านเศรษฐกิจหรื อการเมืองด้วย
2. พรรคการเมืองขนาดเล็กจะยังไม่สูญหายไปจากการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา
และระบบการเลื อกตั้งทัว่ ไปในปั จจุบนั ดังจะเห็ นได้จากข้อมูลการจดทะเบี ยนและรอจดทะเบี ยนพรรค
การเมืองที่รวบรวมล่าสุ ดโดยสานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่า จานวนพรรคการเมืองที่จดทะเบียน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 (ก่อนการเลื อกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554) ว่ามีประมาณ 50 -57 พรรค และ
ที่ยงั รอจดทะเบียนอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2554 อีก 22 พรรค รวมแล้วอาจจะมีพรรคการเมืองที่จดทะเบียน
อยูถ่ ึงประมาณ 80 พรรค โดยที่พรรคการเมืองขนาดเล็กจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งน้อยมาก ดังจะเห็นได้
จากการวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบใน การเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไปในปี พ.ศ. 2544 (6 มกราคม) , ปี พ.ศ. 2548
(6 กุมภาพันธ์) ปี พ.ศ. 2550 (23 ธันวาคม) และปี 2554 (3 กรกฎาคม) ตามตารางข้างล่างนี้

22

ตารางที่ 6 : จานวนพรรคการเมืองทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร
เป็ นการทัว่ ไปในปี พ.ศ.2544, 2548, 2550 และ 2554
ปี เลือกตั้ง
6 มกราคม 2544

ชื่อพรรคการเมือง

จานวน ส.ส.

รวม

หมายเหตุ

แบบแบ่ งเขต

แบบบัญชีรายชื่อ

1. พรรคไทยรักไทย

200

48

248

ต่ อ มาพรรคเสรี ธรรม พรรคความหวั ง ใหม่ แ ละ

2. พรรคประชาธิปัตย์

97

31

128

พรรคชาติพฒั นาได้ยบุ รวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย

พรรคขนาดใหญ่

คณะกรรมการการเลื อกตั้ง แถลงเมื่ อวันที่ 24 เมษายน

พรรคขนาดกลาง
3. พรรคชาติไทย

35

6

41

2541 ว่ามีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 13 พรรค

4. พรรคความหวังใหม่

28

8

36

หลังจากที่มีพรรคการเมืองจดทะเบียนใหม่ เพื่อเตรี ยมรับ

5. พรรคชาติพฒั นา

22

7

29

การเลือกตั้ง 2544 อีก 6 พรรค ในปี พ.ศ. 2540 และพรรค

6. พรรคเสรี ธรรม

14

0

14

ที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งตามแบบบัญชีรายชื่อมี 37 พรรค
แบบแบ่งเขต 39 พรรค

พรรคขนาดเล็ก
7. พรรคราษฎร

2

0

2

8. พรรคกิจสังคม

1

0

1

9. พรรคถิ่นไทย

1

0

1
23

รวม 9 พรรค
ปี เลือกตั้ง

400

ชื่อพรรคการเมือง

100
จานวน ส.ส.

แบบแบ่ งเขต

500
รวม

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายชื่อ

6 กุมภาพันธ์ 2548
พรรคที่ ส่ ง ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง แบบบัญ ชี ร ายชื่ อ มี 20

พรรคขนาดใหญ่
1. พรรคไทยรักไทย

308

67

375

พรรค และแบบแบ่งเขต 25 พรรค

2. พรรคประชาธิปัตย์

71

25

96

พรรคขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับเลื อกตั้งขนาดละ
พรรค เพราะพรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งแบบท่วมท้น

พรรคขนาดกลาง
3. พรรคชาติไทย

18

8

26

3

0

3

400

100

500

ในการเลือกตั้งครั้งนี้

พรรคขนาดเล็ก
4. พรรคมหาชน
รวม 4 พรรค

24

ปี เลือกตั้ง
23 ธันวาคม 2550

ชื่อพรรคการเมือง

จานวน ส.ส.

หมายเหตุ

แบบแบ่ งเขต

สั ดส่ วน

รวม

1. พรรคพลังประชาชน

199

34

233

มี พรรคการเมื องรวม 31 พรรคที่ ส่ง ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้ง

2. พรรคประชาธิปัตย์

132

33

165

แบบแบ่งเขต แต่มีเพียง 10 พรรค ที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง

พรรคขนาดใหญ่

แบบสัดส่ วน (ตามกลุ่มจังหวัด 8 กลุ่ม)

พรรคขนาดกลาง
3. พรรคชาติไทย

33

4

37

4. พรรคเพื่อแผ่นดิน

17

7

24

5. พรรครวมใจไทยชาติพฒั นา

8

1

9

6. พรรคมัชฌิมาธิปไตย

7

0

7

7. พรรคประชาราช

4

1

5

400

80

480

พรรคขนาดเล็ก

รวม 7 พรรค

25

ปี เลือกตั้ง

ชื่อพรรคการเมือง

จานวน ส.ส.
แบบแบ่ งเขต

3 กรกฎาคม 2554

รวม

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายชื่อ
1. การเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไปครั้งนี้มีพรรคการการเมือง

พรรคขนาดใหญ่
1. พรรคไทยรักไทย

204

61 (ส่ งครบ 125 คน)

265

ส่ งผูส้ มัครลงเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ อรวม 40 พรรค

2. พรรคประชาธิปัตย์

115

44 (ส่ งครบ 125 คน)

159

2. พรรคการเมืองที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชี
รายชื่อเกิน 50 คน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งได้แก่

พรรคขนาดกลาง
3. พรรคภูมิใจไทย

29

5 (ส่ งครบ 125 คน)

34

(1) พรรคกิจสังคม (ส่ งครบ 125 คน)

4. พรรคชาติไทยพัฒนา

15

4 (ส่ งครบ 125 คน)

19

(2) พรรคความหวังใหม่ (ส่ งครบ 125 คน)
(3) พรรคพลังคนกีฬา (ส่ ง 103 คน)

พรรคขนาดเล็ก
5. พรรคชาติพฒั นาเพื่อแผ่นดิน

5

2 (ส่ งครบ 125 คน)

7

3. (1) คะแนนเสี ยงสู งสุ ดแบบบัญชีรายชื่อ 15,744,190

6. พรรคพลังชล

6

1 (ส่ ง 18 คน)

7

คะแนน (พรรคเพื่อไทย)

7. พรรครักประเทศไทย

0

4 (ส่ ง 11 คน)

4

8. พรรคมาตุภูมิ

1

1 (ส่ ง 40 คน)

2

(2) คะแนนเสี ยงต่าสุ ดแบบบัญชีรายชื่อ 25,784
คะแนน (พรรคประชาธิ ปไตยใหม่)
26

9. พรรครักษ์สันติ

0

1 (ส่ ง 64 คน)

1

10. พรรคมหาชน

0

1 (ส่ ง 6 คน)

1

รวม 692,322 คะแนน

11. พรรคประชาธิ ปไตยใหม่

0

1 (ส่ ง 6 คน)

1

รวม (1)+(2)+(3) เท่ากับ 32,525,504 คะแนน

375

125

500

รวม 11 พรรค

(3) คะแนนเสี ยงพรรคอื่นๆ ที่ไม่ได้ส.ส.ตามสัดส่ วน

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง , 2554
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สรุ ปว่าจากการศึ กษาเปรี ยบเทียบการเลื อกตั้งผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป ระหว่างวันปี พ.ศ. 2544
และ 2548 ซึ่ งใช้วธิ ี การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและการเลือกตั้งแบบรายชื่ อในจานวนเท่ากันคือ สัดส่ วน 400 ต่อ
100 พบว่า จานวนพรรคขนาดใหญ่ (มี ส.ส. 50 ขึ้นไป) ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อพรรคไทยรักไทยสามารถดึง
พรรคหลายพรรคเข้ามาควบรวมกับพรรค จนสร้ างเป็ นพรรคขนาดใหญ่ข้ ึ นมาได้ครอบคลุ มพื้นที่ ที่มีเสี ยง
สนับสนุ นรวมกันแล้วสู งมากพรรคไทยรักไทยจึงได้จานวน ส.ส. เพิ่มขึ้นอีกถึง 127 คนในการเลือกตั้ง ในปี
พ.ศ. 2548 เหลือที่นงั่ ให้พรรคชาติไทยซึ่ งเป็ นพรรคขนาดกลางเพียงพรรคเดียวได้ไป 26 คน ส่ วนพรรคขนาด
เล็ก ก็มี เพี ยง พรรคมหาชนเพีย งพรรคเดี ย วเช่ นกันแต่ ได้ไ ปเพีย ง 3 คนเท่ านั้น โดยไม่ มี ส.ส. ที่ ได้รับ การ
เลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อเลย ส่ วนการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 หลังจากพรรคไทย รักไทย
ถูกยุบและ ส.ส. ในพรรคได้หนั มารวมตัวกันในนามของพรรคพลังประชาชน พรรคนี้ ตอ้ งสู ญเสี ยที่นงั่ ไปถึง
143 ที่นงั่ ส่ วนพรรคประชาธิ ปัตย์ซ่ ึ งเป็ นพรรคใหญ่อนั ดับสองได้ที่นงั่ เพิ่มขึ้นอีก 79 ที่นงั่ จาก96 เป็ น 165 ซึ่ ง
ต่อมาเมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบ พรรคประชาธิ ปัตย์แม้จะมี ส.ส. ไม่สูงกว่าพรรคเพื่อไทยแต่ก็ไม่มากนัก
คือ 172 ต่อ 189 แต่ก็สามารถรวมกับพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กตั้งรัฐบาลผสมได้สาเร็ จ ส่ งผลทา
ให้เกิ ดวิกฤตทางการเมืองอย่างต่อเนื่ อง สาหรับพรรคขนาดเล็กในการเลื อกตั้งทัว่ ไป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2550 ก็มีเพียง 3 พรรคเท่านั้นที่ได้รับเลื อกตั้งเข้ามาโดยพรรคที่ได้ส.ส. สัดส่ วนมีเพียง 2 พรรคๆละหนึ่ งคน
ส่ วนอีกพรรคหนึ่งไม่ได้ส.ส. สัดส่ วนเลย ซึ่ งทาให้เห็นว่า พรรคการเมืองขนาดเล็กในช่วงที่เกิดวิกฤตก็ไม่ได้
ประโยชน์จากการเลือกตั้ง เพราะคะแนนเสี ยงจะเทไปยังพรรคขนาดใหญ่ และขนาดกลางเท่านั้น ดังจะเห็น
ได้ว่า ในการเลื อ กตั้ง เมื่ อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 พรรคชาติ ไ ทยและพรรคเพื่ อ แผ่นดิ น ได้ที่ นั่ง ในส่ ว น
ผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเพิ่มขึ้น
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในเดือนมีนาคม 2554 และกฎหมายเลือกตั้ง
ในปี เดียวกันมีผลสาคัญ คือการจัดให้พรรคการเมืองได้หมายเลขในการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกับ
การเลื อกตั้ง และแบบบัญชี รายชื่ อ (แทนการเลื อกตั้งแบบสัดส่ วน) เป็ นหมายเลขเดี ย วกัน ทาให้มีพ รรค
การเมืองขนาดเล็กส่ ง ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งจานวนมากถึง 40 พรรค โดยบางพรรคอาศัยชื่ อเสี ยงของหัวหน้า
พรรคในการหาเสี ยงในการเลือกตั้งแบบบัญชี รายชื่ อแบบเดียว ซึ่ งใช้ประเทศไทยเป็ นเขตเลือกตั้งเขตเดียวทา
ให้พรรครักประเทศไทย พรรครักษ์สันติ และพรรคมาตุภู มิ และพรรคประชาธิ ปไตยใหม่ มีโอกาสได้ส.ส.
ตามแบบรายชื่อโดยพรรครักประเทศไทยของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้จานวน ส.ส. แบบรายชื่อมาถึง 4 คน
เท่ากับพรรคขนาดกลางเช่ นพรรคชาติ ไ ทยพัฒนา แม้กระทัง่ พรรคที่ มีเสี ย งสนับสนุ น (หรื ออิ ท ธิ พล) อยู่
เฉพาะถิ่นเช่น พรรคพลังชลในเขตจังหวัดชลบุรีก็ยงั ได้ ส.ส.ตามแบบแบ่งเขตถึง 6 ที่นงั่ อย่างไรก็ตามหากดู
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จานวนพรรคการเมืองที่ส่งผูส้ มัครลงแข่งขันถึ ง 40 พรรคแล้ว ก็จะเห็นแนวโน้มได้ชดั เจนว่าพรรคขนาดเล็ก
คงไม่มีอนาคตที่แจ่มใสมากนัก แม้วา่ จานวนพรรคขนาดเล็กที่จดทะเบียนในอนาคตจะยังไม่ลดลงก็ตาม ซึ่ ง
อาจสรุ ปได้ว่า พรรคขนาดเล็กยังจะคงเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเสมอในช่ วงก่ อนการเลื อกตั้งทัว่ ไปดังที่
ผูเ้ ขียนได้เคยเปรี ยบเทียบไว้ในบทความชิ้นก่อนว่า การเกิดการตายของพรรคการเมืองขนาดเล็กก่อนและหลัง
การเลือกตั้งทัว่ ไปนั้นเป็ นเสมือนดอกเห็ดที่เกิดขึ้น สะพรั่งในช่วงฤดูฝน
5. บทสรุ ป
จากข้อมูลที่นาเสนอมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ไม่ว่าเหตุการณ์ การเมือง หรื อกฎหมายจะเป็ นอุปสรรค
หรื อ เอื้ อ ต่ อการพัฒ นาประชาธิ ป ไตยแบบรั ฐ สภาที่ มี พ รรคการเมื อ งเป็ นผูแ้ สดงที่ ส าคัญ ในการเลื อ กตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ตาม พรรคการเมืองที่จดั ตั้งขึ้นก็จะมีจานวนมากอยู่ทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะการ
จัดตั้งพรรคการเมืองขนาดเล็กแม้ว่าโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งจะมีน้อยเพียงใดก็ตาม และเนื่ องจากวงจร
ชี วิตที่ส้ ันของพรรคการเมืองและจากความผันผวนจากเหตุการณ์ทางการเมือง ชะตาชี วิตของพรรคการเมือง
ของไทยไม่ว่าจะเป็ นพรรคขนาดใหญ่

พรรคขนาดกลางหรื อพรรคขนาดเล็กก็ตามย่อมเปลี่ ยนไปหรื อ

แตกดับไปตามวัฏจักรของการเมืองเสมอ พรรคการเมืองขนาดใหญ่ในอดีตหลายพรรคได้ดบั สู ญหรื อถูกกลืน
(โดยการควบรวม)หายไป ถู ก ยุบ ไป เปลี่ ย นโฉมหรื อ กลายเป็ นพรรคขนาดเล็ ก ไป หรื อ เป็ นพรรคที่ ไ ร้
ผูแ้ ทนราษฎร พรรคขนาดใหญ่หลายพรรคกลายเป็ นพรรคขนาดกลาง หรื อพรรคขนาดเล็ก หรื อสิ้ นสู ญไป
เช่นกัน ส่ วนพรรคขนาดเล็กไม่วา่ จะประสบความสาเร็ จในการเลือกทัว่ ไปแต่ละครั้งหรื อไม่ก็ตามแต่ก็ไม่เคย
สู ญหายไปจากการเมืองและการเลือกตั้งของไทย ซึ่ งนับว่าเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจว่า ทาไมพรรคขนาดเล็กเหล่านี้
จึงมีการจัดตั้งขึ้นโดยไม่ขาดสายอีกทั้งชื่ อของพรรคเหล่านี้ ยงั สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ ที่เปลี่ยนไปในแต่
ละช่ วงประวัติศาสตร์ ทางการเมือง โดยที่พรรคหลายพรรคที่พยายามเสนอตัวเป็ นตัวแทนของชนชั้นบางชน
ชั้น เช่น เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร และกลุ่มการเคลื่อนไหวทางสังคมบางกลุ่ม หรื อเขตพื้นที่บางพื้นที่
ยังไม่เคยประสบความสาเร็ จในการเลือกตั้งหรื อพัฒนาเป็ นพรรคที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน ใครคือผูก้ ่อตั้งพรรคเหล่านี้
อุดมการณ์เขาคืออะไร นโยบายของพรรคเขาสะท้อนปั ญหาของสังคมอะไรบ้าง ทาไมเขาจึงกล้าสู้ในสนาม
การเลื อกตั้งที่ตอ้ งใช้ทรัพยากรทางการเงินสู งและด้านอื่นๆ อย่างมากมาย ทั้งๆ ที่รู้ว่า โอกาสของพรรคที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งมีนอ้ ยมากหรื อไม่มีเลย คาถามเหล่านี้ เป็ นคาถามที่ยงั ไม่มีขอ้ มูลในรายละเอียดอธิ บายหรื อ
ให้ค าตอบที่ ชัด เจน ซึ่ งส าหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจปรากฏการณ์ ข อง พรรคการเมื อ ง ขนาดเล็ ก ก็ จะต้อ งค้น คว้าหา
ข้อเท็จจริ งต่อไป
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ภาคผนวก
รายชื่อพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็ นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554
พรรคเพือ่ ไทย ( หมายเลข 1 ) ส่ง 125 คน ได้ 61 คน
นโยบาย สานต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริ ตคอรัปชัน่ เดินหน้า
นโยบายใหม่ : ก้าวข้ามวิกฤตสู่สงั คมสันติสุข : รับจานาข้าวและออก
บัตรเครดิตเกษตรกร : กองทุนตั้งตัวได้ คืนภาษีบา้ นหลังแรก/ รถคันแรก
: พัฒนาโครงข่ายระบบราง : เพิ่มเงินเดือนปริ ญาตรี / ค่าแรงขั้นต่า :
ปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาไทย - คอมพิวเตอร์ฟรี – อินเตอร์เนตฟรี ในที่
สาธารณะ – เพิ่มกองทุน ICL – 1 อาเภอ 1 ทุนต่างประเทศ : สร้างเมกะ
โปรเจ็คท์กระตุน้ เศรษฐกิจ – ป้ องกันน้ าท่วมกรุ งเทพฯ / ภาคกลาง –
พัฒนาระบบน้ าทั้งประเทศ - สะพานเชื่อมเศรษฐกิจภาคใต้
พรรคชาติพฒ
ั นาเพือ่ แผ่นดิน ( หมายเลข 2 ) ส่ง 125 คน ได้ 2 คน
นโยบาย หันหน้าเข้าหากัน สร้างสรรค์ประเทศไทย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พลังไทย
สร้างชาติ
1. สังคมมัน่ คง ประชาชนมัง่ คัง่ เศรษฐกิจยัง่ ยืน
2. สุขภาพดีทวั่ ไทย กีฬาสร้างชาติ ประชาชนมีคุณภาพ ขยายระบบ
สวัสดิการสังคม
3. เกษตรกรไทยต้องรวย ค่าแรงดีมีงานทา สร้าเถ้าแก่เงินล้าน เชื่อม
สัมพันธ์การค้าไทยสู่ตลาดโลก
4. ทุกทิศทุกทางเดินทางทัว่ ถึง ตรึ งราคาแก๊ส – น้ ามัน เพิ่มรายได้การ
ท่องเที่ยว เพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น

-2พรรคประชาธิปไตยใหม่ (หมายเลข 3 ) ส่ง 6 คน ได้ 1 คน
นโยบาย “ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ” นโยบายกินได้ ทาเป็ นด้วย
“ รัฐสวัสดิการ” ทุกคนจะได้ 1. กองทุนบานาญประชาชน 2. ส่งแรงงาน
ฟรี ไม่มีค่าหัว 3. รักษาฟรี ทุกโรคทุกที่ ลดหนี้เกษตรกร 4. เรี ยนฟรี ถึง
ปริ ญญาตรี โดยสมัครใจ 5. กองทุนเพื่อการประกอบวิชาชีพ
6. จบปริ ญญาตรี / อาชีวะมีงานทาแน่นอน
พรรคประชากรไทย ( หมายเลข 4 ) ส่ง 13 คนได้ 0 คน
นโยบาย 1. อีสานแล้งแก้ได้โดยนาน้ าจากแม่น้ าในฝั่งลาวลอดใต้แม่น้ าโขงมาขึ้น
ฝั่งไทย แล้วทาฝายเก็บกักน้ า 2. ทางรถไฟที่จีนนามาผ่านลาว ต่อเข้ามา
ในไทยแล้วทารางต่อไปพม่าสู่เมืองทะวาย แล้วทาทางต่อลงสู่ใต้ยงั
ชุมพรและระนองซึ่งจะมีท่าเรื อน้ าลึกไว้รองรับ 3. ความบาดหมางไทย –
เขมรจะหายไปถ้าร่ วมมือกันเป็ นเจ้าภาพมรดกโลกของเขาพระวิหารและ
เลยไปถึงพื้นที่ซบั ซ้อนที่อยูใ่ นทะเลกว่า 27,000 ตร.กม. นาก๊าซและ
น้ ามันขึ้นมาพัฒนาประเทศร่ วมกัน
พรรครักประเทศไทย ( หมายเลข 5 ) ส่ง 11 คน ได้ 4 คน
นโยบาย เมื่อทุกพรรคต้องการเป็ นรัฐบาลเพื่อให้ได้เข้าไปบริ หารประเทศ ได้
สัมปทานประเทศไทย ผลประโยชน์มหาศาลนี้ ต้องมีคนตรวจสอบ
ปัญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ เกิดมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล พรรครัก
ประเทศไทยขอเสนอตัวเป็ นฝ่ ายค้านเพื่อตรวจสอบการทางาน ติดตาม
นโยบายต่างๆที่บรรดานักการเมืองให้คามัน่ สัญญาเมื่อได้เข้าไปบริ หาร
ประเทศ ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ ง

-3พรรคพลังชล ( หมายเลข 6 ) ส่ง 18 คนได้ 1 คน
นโยบาย มีส่วนร่ วมด้านการเมือง กระจายอานาจ พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนา
คุณภาพชีวิต บริ การสาธารณสุข การกีฬาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริ มคุณภาพครู พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริ การจัดการทรัพยากรน้ า พลังงานทดแทน
สิ่ งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
พรรคประชาธรรม ( หมายเลข 7 ) ส่ง 25 คน ได้ 0 คน
นโยบาย พรรคประชาธรรมมีความมุ่งมัน่ สนับสนุนร่ วมมือกับทุกภาคส่วนให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพและความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่ง
สันติและวิถีทางประชาธิปไตยและดารงอัตลักษณ์ความเป็ นมลายูมุสลิม
ในสังคมไทยอย่างมีศกั ดิ์ศรี
พรรคดารงไทย ( หมายเลข 8 ) ส่ง 13 คน ได้ 0 คน
นโยบาย นโยบายเร่ งด่วนอันที่ 1 คือการเร่ งแก้ไขหนี้ของเกษตรกรโดยใช้
กฎหมายกองทุนฟื้ นฟูกอบกูเ้ กษตรกรและเพิ่มราคาประเมินที่ดิน เพื่อ
เพิ่มราคาทรัพย์สินและเพิ่มทุนภาคครัวเรื อนเกษตรกรและประกันราคา
ข้าวเปลือกขั้นต่า ตันละ 19,000 บาท นโยบายเร่ งด่วนอันที่ 2 คือการตั้ง
กองทุนคุม้ ครองสุขภาพคนยากจน ยามเจ็บป่ วยเข้าโรงพยาบาลจะได้รับ
เงินคุม้ ครองวันละ 300 บาท จนหายเจ็บป่ วย นโยบายเร่ งด่วนอันที่ 3 คือ
การเร่ งแก้ไขปัญหาของพี่นอ้ ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคดารงไทย
จะยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินทันที เพื่อคืนอิสรภาพและความสงบสุขร่ มเย็น
ทันที

-4พรรคพลังมวลชน ( หมายเลข 9 ) ส่ง 8 คนได้ 0 คน
นโยบาย ปฎิรูปรัฐ 1. ปฎิรูปการเมืองการปกครอง 2. ปฎิรูปเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 3. ปฎิรูปที่ดินและระบบนิเวศน์ 4. ปฎิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม 5. ปฎิรูปการศึกษาและสวัสดิการสังคม โดยเสนอให้มี 1.) เงิน
ยังชีพผูส้ ูงอายุ 3,000 บาท/เดือน , เงินชดเชยให้คนว่างงาน 3,000 บาท/
เดือน , ค่าแรงขั้นต่า 400บาท/วัน 2.) เรี ยนฟรี ถึงปริ ญญาตรี ยกเลิกหนี้
การศึกษา ภาคบังคับ ม.6 3.) ข้าวเปลือกเกวียนละ 16,000 บาท 4.) ขุด
คลองลัดอันดามัน-อ่าวไทย , เปิ ดComplex ในแหล่งท่องเที่ยว 5.) ให้
เกษตรมีที่ดินทากินเป็ นของตนเองอย่างน้อย 15 ไร่ 6.) ผูว้ า่ ,
นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
พรรคประชาธิปัตย์ ( หมายเลข 10 ) ส่ง 125 คนได้ 44 คน
นโยบาย ครอบครัวต้องเดินหน้า เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการมอบเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผสู้ ูงอายุทุกคน มีไฟฟ้ าฟรี ให้ผทู้ ี่ใช้นอ้ ย ตรึ งราคาน้ ามันดีเซลและ
ก๊าซหุงต้ม เพิ่มเงินกูย้ มื ดอกเบี้ยต่าเพื่อการศึกษา และจัดการปัญหายาเสพ
ติดอย่างเด็ดขาด เศรษฐกิจต้องเดินหน้ายกระดับความเป็ นอยูด่ ว้ ยการขึ้น
ค่าแรงขั้นต่า เพิ่มเงินกาไรในการประกันรายได้เกษตรกร ปรับ
โครงสร้างหนี้นอกระบบ ให้เกษตรกรมีที่ทากิน และมีบาเหน็จบานาญ
ให้ประชาชนทุกคน ประเทศต้องเดินหน้า พัฒนาศักยภาพของประเทศ
ด้วยการเร่ งจัดหาพลังงานทดแทน สร้างเขตเศรษฐกิจเพื่อยกระดับสิ นค้า
มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมนโยบายกรุ งเทพฯ และภูมิภาค และจัดหาร
แหล่งน้ า

-5พรรคไทยพอเพียง ( หมายเลข 11 ) ส่ง 3 คนได้ 0 คน
นโยบาย จัดอบรมปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ทัว่ ประเทศ เพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันครบ 5 ครั้ง ได้ค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท อบรมแล้ว
ให้กปู้ ระกอบอาชีพและใช้หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000 บาท
โดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค้ าประกันและไม่มีดอกเบี้ย ออกกฎหมายห้าม
ยึดบ้าน ที่ดินทากิน และยึดรถที่ใช้ประกอบอาชีพ และจัดที่ทากินให้
ครอบครัวละ 10 ไร่ เพื่อทาเกษตรทฤษฎีใหม่ปลดหนี้ในและนอกระบบ
โดยการซื้อหนี้ พักชาระหนี้และประนอมหนี้ อายุ 40 ปี ยกหนี้ให้
ทั้งหมด ผูส้ ูงอายุ คนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพคนละห้าพันบาทต่อเดือน
รักษาฟรี เรี ยนฟรี จริ งๆ
พรรครักษ์ สันติ (หมายเลข 12 ) ส่ง 64 คนได้ 1 คน
นโยบาย เป็ นธรรมทัว่ ไทย ต้านภัยธรรมชาติ วางมาตรการภาษีที่เป็ นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตเกษตรกร เพิ่มความแน่นอนใน
ธุรกิจ ผลผลิตพอบริ โภค ปราศจากโรคภัย ใช้ปัญญาทาการพัฒนา
คนชราได้รับการดูแล เป็ นสุขแท้สงั คมไทย ไร้ยาเสพติด สร้างจิต
สาธารณะ ลดละการทุจริ ต ร่ วมใจร่ วมสปริ ตสู่อาเซียน มุ่งพากเพียร
อนุรักษ์ความเป็ นไทย เชิดชูยกย่องในบรรพชน
พรรคไทยเป็ นสุ ข ( หมายเลข 13 ) ส่ง 5 คน ได้ 0 คน
นโยบาย 1. ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี เดือนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน
ครอบครัวละ 3 คน
2. ให้ค่าตอบแทนผูส้ ูงอายุจาก 500 บาท เป็ น 3,000 บาทต่อเดือน
3. แก้กฎหมายที่ดินเปลี่ยน สปก.4-01 เป็ นโฉนด

-64. บุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีรายได้
บุคคลธรรมดา
5. ยกเลิกเครดิตบูโร
พรรคกิจสังคม ( หมายเลข 14 ) ส่ง 125 คน ได้ 0 คน
นโยบาย พรรคกิจสังคมมีโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม พรรคจะดาเนินนโยบาย
กองทุนหมู่บา้ น ส่งเสริ มด้านเกษตรกรรมโดยใช้ชลประทานระบบท่อ
ด้านเศรษฐกิจจะส่งเสริ มให้เอกชนเป็ นผูน้ า และพรรคจะพัฒนาเมือง
หลวงโดยการกระจายความเจริ ญออกสู่เมืองบริ วาร
พรรคไทยเป็ นไท ( หมายเลข 15 ) ส่ง 10 คนได้ 0 คน
นโยบาย 1. ปลดหนี้คนละ 5 แสนบาท, ให้ค่าตอบแทนคนละ 9 หมื่นบาท ,
ประกันการว่างงาน 3 เดือนๆละ 3,000 บาท , ตัวแทนพรรคทุกระดับมี
เงินเดือน 2. ส่งเสริ มการปลูกปาล์มภาคกลางสร้างบ่อน้ ามันบนดิน ,
จัดสรรที่ดินทากินคนละ 5 ไร่ , ตั้งกองทุนสร้างอาชีพ , ประกันผลผลิต
ด้วยเศรษฐกิจระบบสหกรณ์ 3. แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี , ผูข้ บั ขี่มอเตอร์ไซค์
จักรยาน , ใช้รถโดยสารประจาทาง กทม. ปริ มณฑลได้เดือนละ 1,000
บาท และเรี ยนฟรี จนจบ ป.ตรี , ผูส้ ูงอายุ คนพิการ อสม. อปพร. ได้
เดือนละ 1,500 บาท , น้ า 30 หน่วยและไฟ 150 หน่วยฟรี เสี ยชีวิตได้ 1
แสนบาท 4. ขุดคลองไทยสร้างรายได้ลดต้นทุนขนส่งให้ไทยเป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจเสรี ท้งั สิ นค้าระดับบนระดับกลางและระดับล่าง

-7พรรคภูมิใจไทย ( หมายเลข 16 ) ส่ง 125 คนได้ 5 คน
นโยบาย 1. กองทุนประกันราคาสิ นค้าเกษตรข้าวเปลือกตันละ 20,000 บาท
2. กองทุนสวัสดิการผูบ้ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 3. กองทุนจ้างงาน
แห่งชาติ 1 ล้านตาแหน่ง 4. กองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน อปท.
จังหวัดละ 100 ล้านบาทต่อปี 5. ถนนปลอดฝุ่ นทั้งประเทศ 6. สร้างทาง
น้ าเข้าไร่ นา เกษตรกร 7. ศูนย์ฝึกนักกีฬาอาชีพ 4 ภาค 8. สร้างที่ทากิน
1 ล้านคน
พรรคแทนคุณแผ่นดิน ( หมายเลข 17 ) ส่ง 32 คน ได้ 0 คน
นโยบาย ปฎิรูปการศึกษาใหม่ให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างจริ งจัง ถูกต้อง เพื่อความ
เข้าใจอันดีในการสร้างคนให้เป็ นคนดีโดยนาหลักธรรมของศาสนามานา
ทาง , เพิ่มศักยภาพและความมัน่ คงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง ในการแข่งขันในสังคมโลก , ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน , กระจายอานาจและรายได้สู่ทอ้ งถิ่นอย่างเป็ นธรรม , สร้าง
หลักประกันในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข , อานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียม
พรรคเพือ่ ฟ้าดิน ( หมายเลข 18 ) ส่ง 1 คนได้ 0 คน
นโยบาย พัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอาริ ยะหรื อการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้าง
คนให้มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนให้มีศีลธรรม ปลอดอบายมุข พึ่งตนเอง
ได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอานาจและประโยชน์โดยมิชอบ รักษาไว้ซ่ ึง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละเอกราชของชาติไทย คาขวัญ
เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศเป็ นไท

-8พรรคเครือข่ ายชาวนาแห่ งประเทศไทย ( หมายเลข 19 ) ส่ง 30 คนได้ 0 คน
นโยบาย หนี้สินและความยากจนของเกษตรกรต้องได้รับการจัดการอย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกันกับคนกลุ่มอื่นในสังคม โดยการจัดสรรทรัพยากร
( งบประมาณ ) ของประเทศนี้อย่างเป็ นธรรมดาตามสัดส่วนของ
ประชากร รวมทั้งการปรับปรุ งระเบียบกฎหมายและนโยบายให้เป็ น
เครื่ องมือในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรไทยโดยเร่ งด่วน
พรรคการเมืองใหม่ ( หมายเลข 20 ) ส่ง 24 คน ได้ 0 คน
นโยบาย สร้างศรัทธารักษาระบอบประชาธิปไตย หยุดการคอรัปชัน่ ต้องเป็ น
วาระแห่งชาติ หยุดแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ ปฎิรูป ป.ต.ท. เพื่อผลประโยชน์
ของประเทศ ยึดมัน่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระบบสหกรณ์ขบั เคลื่อน
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ ประหยัดพลังงาน หยุดทาลายสิ่ งแวดล้อม
สร้างทางรถไฟรางคู่ จัดการระบบน้ าให้เพียงพอแก่เกษตรกร สร้าง
สวัสดิการสังคมเพื่อความเป็ นอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ยกเลิกหนี้ ที่ไม่เป็ นธรรม
ให้แก่เกษตรกร ปฎิรูปที่ดิน จัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า
พรรคชาติไทยพัฒนา ( หมายเลข 21 ) ส่ง 125 คน ได้ 4 คน )
นโยบาย สร้างความปรองดองให้เกิดกับคนในชาติโดยเร่ งด่วนเพื่อให้ประเทศ
หลุดพ้นจากวิกฤติ สร้างเศรษฐกิจไทยโดยกาหนดยุทธศาสตร์ประเทศ
เตรี ยมความพร้อมประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า ปรับปรุ ง
โครงสร้างภาษีและกฎหมาย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ พัฒนาภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เพิ่มรายได้
ให้คนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

-9พรรคเสรีนิยม ( หมายเลข 22 ) ส่ง 8 คน ได้ 0 คน
นโยบาย “ ภูมิปัญญาไทย วิสยั ทัศน์สากล ”
พรรคชาติสามัคคี ( หมายเลข 23 ) ส่ง 9 คน ได้ 0 คน
นโยบาย ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอายุท้งั
ทางร่ างกาย จิตใจ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ปัจจุบนั
สังคมไทเข้าสู่สงั คมของผูส้ ูงอายุ จึงต้องมีนโยบายในการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ ูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้าน
สวัสดิการเป็ นพิเศษ
ด้านการเมืองการปกครอง ส่งเสริ มประชาธิปไตยชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อให้เป็ นประชาธิปไตยสามัญประจาชุมชนในการสร้างจิตสานึกร่ วม
คิดร่ วมทาร่ วมแก้ปัญหาร่ วมตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการชุมชนท้องถิ่น
อย่างยัง่ ยืน
พรรคบารุงเมือง ( หมายเลข 24 ) ส่ง 14 คนได้ 0 คน
นโยบาย พรรคบารุ งเมือง เน้น ความสามัคคี สมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยจะจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาเพื่อดูแลการเงินให้แก่
วัด ส่งเสริ มกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกรู ปแบบ ปฏิรูปการศึกษา
การเมือง กฎหมาย การปกครอง ให้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ด้านเศรษฐกิจ จะจัดระบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเหลือ 10 %
อัตราเดียว พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเป็ นธรรม เพื่อความก้าวหน้า
ให้ทดั เทียมอารยประเทศ

-10พรรคกสิกรไทย ( หมายเลข 25 ) ส่ง 2 คนได้ 0 คน
นโยบาย พัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลดปัญหาของคนเมือง กระจายคนรวยที่กระจุก
ขจัดทุกข์คนจนที่กระจาย เพิ่มงาน เพิ่มเงิน เพิ่มคน เพิ่มโอกาส ให้แก่
องค์ชุมชนพื้นฐานระดับรากหญ้า ผลักดันโครงสร้างระบบการบริ หาร
ราชการแผ่นดินจากระบบธุรกิจการเมืองทุนนิยมผูกขาดอานาจรัฐมาเป็ น
โครงสร้างระบบรัฐให้บริ การ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้
พรรคมาตุภูมิ ( หมายเลข 26 ) ส่ง 40 คน ได้ 1 คน
นโยบาย - พัฒนาการเมืองการปกครอง ไปสู่ความเป็ นประชาธิปไตยแบบไทยๆ
โดยมุ่งเน้นความมีวินยั เป็ นสาคัญ
- พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรมควบคู่กบั อุตสาหกรรม
เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
- พัฒนาสังคม โดยปฎิรูปการศึกษาทาให้เกิดความรัก ความสามัคคี มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
- พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อน
บ้านและตะวันออกกลางให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
- พัฒนาความมัน่ คง โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกิดความเป็ น
ธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พรรคชีวติ ที่ดกี ว่า ( หมายเลข 27 ) ส่ง 4 คน ได้ 0 คน
นโยบาย ปฎิรูปการเมืองการปกครองของสังคมเศรษฐกิจ เพื่อให้บา้ นเมืองมีความ
สงบสุข ยุติธรรมเสมอภาคกัน จัดที่อยูท่ ี่ทากิน สร้างงานสร้างอาชีพ
ปลดหนี้ให้ประชาชน มุ่งขจัดการฉ้อราษฎร์บงั หลวงนาเงินนั้นมาตั้ง
กองทุนเพื่อความมัน่ คงในชีวิตให้ประชาชน สร้างสังคมการอยูร่ ่ วมกัน

-11ของลูกจ้างและนายจ้าง สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองให้
ประชาชนสามารถมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการตรวจสอบการใช้
อานาจอธิปไตยทั้ง 3 และองค์กรอิสระได้ตลอดเวลา
พรรคพลังสังคมไทย ( หมายเลข 28 ) ส่ง 5 คน ได้ 0 คน
นโยบาย 1. สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ผพู้ ิการ/ ผูด้ อ้ ยโอกาส
2. เพิ่มงบประมาณกองทุนกูย้ มื เพื่อประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริ มอุตสาหกรรมชุมชนและครัวเรื อน
4. ฝึ กอบรมเส้นทางอาชีพให้กบั ผูจ้ บมัธยมปลายที่ไม่ตอ้ งการศึกษาต่อ
ให้มีทกั ษะการทางาน
5. เพิ่มอัตราค่าจ้างให้เท่าเทียมกัน
พรรคเพือ่ ประชาชนไทย ( หมายเลข 29 ) ส่ง 4 คน ได้ 0 คน
นโยบาย เป็ นกลางทางการเมือง ใช้หลักศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ยุติธรรม
นาการเมืองบริ หารประเทศชาติและเป็ นมิตรกับทุกประเทศทัว่ โลก
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเกษตรและระบบชลประทาน มุ่งสู่การเป็ น
ศูนย์กลางสิ นค้าเกษตรของโลกอย่างแท้จริ ง จัดให้มีสวัสดิการทาง
การศึกษาของเยาวชน สวัสดิการด้านการรักษาโรค เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้ทวั่ โลกได้รับรู้นามาซึ่งความสุข สันติสุข ความอุดม
สมบูรณ์ของประชาชนไทยทุกคน
พรรคมหาชน ( หมายเลข 30 ) ส่ง 6 คนได้ 1 คน
นโยบาย 1. ด้านสวัสดิการของประชาชนเชิงคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
2. การกระจายอานาจของภาครัฐและการมีส่วนร่ วมของประชาชน

-123. การพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ สร้างความโปร่ งใสและขจัดปัญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบ
4. การเมืองที่สะอาด โปร่ งใสและสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชน
5. นโยบายการสร้างความสามัคคีและความมัน่ คงของชาติ
พรรคประชาชนชาวไทย ( หมายเลข 31 ) ส่ง 5 คนได้ 0 คน
นโยบาย ยึดมัน่ กตัญญูต่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์ ปฏิรูประบบสหกรณ์ ธนาคารต้นไม้
กองทุนหมู่บา้ น เป็ นองค์กรอิสระ กระจายอานาจ การศึกษา การ
ปกครอง และการงบประมาณสู่ทอ้ งถิ่นอย่างแท้จริ ง หยุดหนี้ภาค
ครัวเรื อนด้วยหลักการธนาคารต้นไม้ แก้ไขระเบียบค่าตอบแทนกองทุน
หมู่บา้ นอย่างเป็ นธรรมและสลายทุนนอกระบบด้วยการหยุดชาระหนี้
2 ปี ครองตนด้วยกสิ กรรมธรรมชาติพ่ งึ ตนเองผลิตพลังงานไฟฟ้ าชีวะ
มวลเพื่อรองรับวิกฤติชาติ สร้างความมัน่ คงให้แผ่นดินทอง เลือกพรรค
ประชนชาวไทย การเบอร์ 31 สามัคคี ซื่อสัตย์ พัฒนา มุ่งมัน่ เพื่อคนไทย
ทุกคน
พรรครักแผ่นดิน ( หมายเลข 32 ) ส่ง 1 คน ได้ 0 คน
นโยบาย - ส่งเสริ มให้คนไทยมีความรักชาติบา้ นเมืองรักแผ่นดิน ตามสิ ทธิ
เสรี ภาพที่กฎหมายกาหนด
- สร้างความมัน่ คงและความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน
- ส่งเสริ มการเกษตรให้เข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตภาคเกษตร ลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าการเกษตร

-13- ส่งเสริ มให้ประชาชนมีจิตสานึกในการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ผลิตโดยคนไทย
- ส่งเสริ มให้ประชาชนมีหลักประกัน การตรวจและรักษาโรคฟรี และ
พัฒนาทางด้านการศึกษาทุกสาขาอาชีพ
พรรคประชาสันติ ( หมายเลข 33 ) ส่ง 34 คนได้ 0 คน
นโยบาย - จะใช้กฎหมายโดยเคร่ งครัด เพื่อให้บา้ นเมืองสงบเรี ยบร้อย และ
แก้ปัญหาคอร์รับชัน่
- สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสนับสนุนการค้าการลงทุน /
แก้ปัญหาเครดิตบูโร
- ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
- ตั้งธนาคารพุทธศาสนา ตั้งกองทุนพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทุก
ศาสนา
- ประกันราคาพืชผลการเกษตร ดูแลชาวนา เกษตรกร ผูใ้ ช้แรงงาน
และเพิ่มเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
พรรคความหวังใหม่ ( หมายเลข 34 ) ส่ง 125 คน ได้ 0 คน
นโยบาย - แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ตกด้วยการสร้างการปกครอง
แบบประชาธิ ปไตยให้เป็ นจริ ง
- แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ดว้ ย
นโยบาย 3 น. ( หนี้สิน – น้ า- น้ ามัน ) 1 ก. ( กองทุน ) 1 ร. ( รถไฟฟ้ า
ความเร็วสูง )
- แก้ปัญหาด้านแรงงานกรรมกรด้วยมาตรการค่าแรงอัตราเดียวกันทัว่
ประเทศ 1 กองทุน 2 ล้านบาทต่อ 1 สหภาพ

-14พรรคอาสามาตุภูมิ ( หมายเลข 35 ) ส่ง 3 คน ได้ 0 คน
นโยบาย ปฎิรูปงานสาธารณสุข คนจนรักษาฟรี คนมีช่วยจ่าย ขยายสิ ทธิประโยชน์
กับผูใ้ ช้แรงงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนประกันอนาคตเกิน 65
ปี มีเงินเดือน 10,000 บาท เกษตรมัง่ คัง่ เศรษฐกิจพอเพียง ทาภาคใต้ให้
สงบ โดยนโยบายขวานทองด้ามเพชร
พรรคพลังคนกีฬา ( หมายเลข 36 ) ส่ง 103 คน ได้ 0 คน
นโยบาย 1. หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
2. เสนอรัฐบาลแห่งชาติโดย ดร.ศุภชัย พานิชย์ภกั ดิ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
3. เสนอ ดร.ศุภชัย , ธนินทร์ , บัณฑูร , ประเสริ ฐ , ประชัย , ดร.ประเวศ
ชุดดรี มทีมเศรษฐกิจ
4.ปราบยาบ้าโดยการตัดตอนสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า
5. พัฒนาวงการกีฬาไทยระดับรากหญ้าถึงระดับโลก
พรรคพลังชาวนาไทย ( หมายเลข 37 ) ส่ง 5 คน ได้ 0 คน
นโยบาย โครงการบ่อน้ ามันบนดิน ด้วยการปลูกพืชพลังงาน เช่นปาล์มน้ ามันและ
มันสาปะหลังเป็ นต้น , เดินหน้าปฎิรูปที่ดินตามยุทธศาสตร์การปฎิรูป
ประเทศไทยของคณะนายอนันต์ ปัญญารชุน ( ตามต้นฉบับ )เป็ นต้น ,
ปฎิรูปโครงสร้างทางภาษี – ภาษีมรดก ทรัพย์สิน – ภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า – ภาษีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ – ภาษีฟุ่มเฟื อย
พรรคไทยสร้ างสรรค์ ( หมายเลข 38 ) ส่ง 4 คน ได้ 0 คน
นโยบาย 1. ให้ความรู้เรื่ อง “ ประชาธิปไตย ” แก่ประชาชน
2. สร้างค่านิยมที่ดินกับผูน้ ากลุ่มต่างๆ

-153. ปลูกฝังสิ่ งที่ดีงามให้กบั เยาวชน
4. สร้างบุคคลตัวอย่างในด้านต่างๆให้กบั เยาวชน ฯลฯ
พรรคเพือ่ นเกษตรไทย ( หมายเลข 39 ) ส่ง 23 คน ได้ 0 คน
นโยบาย ปลดหนี้ให้ชาวไร่ ชาวนา , คนชรามีเงินเดือน , ประกันราคาพืชผล ,
ประชาชนรักษาพยาบาลฟรี , เกษตรกร 60 ปี มีบานาญ
พรรคมหารัฐพัฒนา ( หมายเลข 40 ) ส่ง 2 คน ได้ 0 คน
นโยบาย ยอยกพระพุทธศาสนา พัฒนาชาติไทย ให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

