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บทคัดย่อ
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ทางการเมืองนับว่ามีความสาคัญเนื่องจากพรรคการเมืองและ
กลุ่มผลประโยชน์ ทางการเมืองต่างมีบทบาทหน้าที่ท่สี าคัญซึ่งได้แก่ 1. ทาให้นโยบายของชาติเป็ นของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 2. กลุ่มผลประโยชน์พยายามมีอทิ ธิพลในทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สมาชิกสภา รัฐบาล และฝ่ ายตุลาการ โดยผ่านการเลือกตัง้ และผ่านพรรคการเมืองที่มอี ทิ ธิพลในสภา 3.
พยายามเข้าถึงองค์กรที่กาหนดนโยบายของชาติ และตัดสินปั ญหาต่างๆ ของชาติ โดยใช้โอกาสทีร่ ฐั บาล
อาจจะยือ้ ให้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การให้ขอ้ เท็จจริงแก่ศาล การขอให้ศาลตีความว่ากฎหมายใด ขัดกับ
หลักรัฐธรรมนูญหรือไม่ 4. ติดตามและประเมินผลงานบทบาทของรัฐบาล โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทัง้ นี้เพื่อต้องการจากัดอานาจรัฐบาล ต้องการให้รฐั บาลสนับสนุ นวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และไม่ปรารถนาให้
กลุ่มที่มผี ลประโยชน์ตรงข้ามเข้ามาแข่งขันได้1 นอกจากนี้พรรคการเมืองยังมีบทบาทสาคัญคือ การสรรหา
ผู้นาทางการเมืองหรือตัวแทนทางการเมืองด้วยการส่งสมัครรับเลือกตัง้ เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่
ประชาชน เป็ นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และกระตุน้ ปลุกเร้า สร้างความคิดเห็นทางการเมืองในหมู่
ประชาชน เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ทัง้ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างมีบทบาททีส่ าคัญในทางการเมือง2
คาสาคัญ: พรรคการเมือง, กลุม่ ผลประโยชน์, กลุม่ ผลประโยชน์ทางการเมือง

ABSTRACT
Political Parties and Political Benefits’ Group are important because Political Parties as
Political Parties and Political Benefits Group, their roles are important ,these include: 1. Make
national policy is truly belong to the Thai people. 2. The Benefits groups try to influence politics be
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it government officials, members of the government and judiciary through elections and through
influential political parties in the House of Commons. 3. Try to reach national policy-making
organizations and judge the problems of the nation, this is a great opportunity for the government to
make a decision, such as giving the facts to the court, asking the court to interpret that law, contrary
to the Constitution 4.Track and evaluate government roles, especially economic activity, to limit the
authority government that, the government wants to support the objectives of the group, and do not
wish the opposing party to compete. In addition Political parties also plays an important role,
recruiting political leaders or political representatives by sending candidates, disseminate political
knowledge to the people, it is a link between the government and the people, and stimulate to make
political opinions among the people. It is evident that both political parties and interest groups play
an important role in politics.
Keywords: Political Parties, Interest Groups, Political Interests

บทนา
พรรคการเมืองและกลุม่ ผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศไทยนับว่ามีความสาคัญต่อประเทศไทย
เนื่องจากพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองจะมีบทบาททีส่ าคัญซึง่ ได้แก่ 1.ทาให้นโยบายของ
ชาติเป็ นของประชาชนอย่างแท้จริง 2.กลุ่ม ผลประโยชน์ พยายามมีอิทธิพลในทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ น
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ สมาชิกสภา รัฐบาล และฝ่ ายตุลาการ โดยผ่านการเลือกตัง้ และผ่านพรรคการเมืองที่ม ี
อิทธิพลในสภา 3.พยายามเข้าถึงองค์กรที่กาหนดนโยบายของชาติ และตัดสินปั ญหาต่างๆของชาติ โดยใช้
โอกาสที่รฐั บาลอาจจะยื้อให้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การให้ขอ้ เท็จจริงแก่ศาล การขอให้ศาลตีความว่า
กฎหมายใด ขัดกับหลักรัฐธรรมนู ญหรือไม่ 4.ติดตามและประเมินผลงานบทบาทของรัฐบาล โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้เพือ่ ต้องการจากัดอานาจรัฐบาล ต้องการให้รฐั บาลสนับสนุ นวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
และไม่ปรารถนาให้กลุม่ ทีม่ ผี ลประโยชน์ตรงข้ามเข้ามาแข่งขันได้3
เป็ นการยากทีจ่ ะกล่าวว่าพรรคการเมืองว่าเกิดขึน้ ในสมัยใด โดยพรรคการเมืองของไทยเกิดขึน้ ครัง้
แรกในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อครัง้ ที่ทรงโปรดเกล้าฯให้มกี ารทดลองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่
จัดตัง้ เมืองดุสติ ธานี ข้นึ และได้ม ีการตัง้ พรรคการเมือง 2 พรรค คือ พรรคโบว์สนี ้ าเงิน ซึ่งมีท่านราม ณ
กรุงเทพฯ ( รัชกาลที่6 ) เป็ นหัวหน้าพรรคและพรรคโบว์แดง ซึ่งมีพลเอก เจ้าพระยารามราฆพเป็ น หัวหน้า
พรรค ทัง้ สองพรรคนี้เป็ นการทดลองใช้ในลักษณะสมมติ และมิได้แพร่หลายไปสูป่ ระชาชน เนื่องจากได้มกี าร
ทดลองใช้อยูไ่ ม่นานก็ยกเลิกไป
จนกระทังมี
่ การเปลีย่ นแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 คณะบุคคลคณะหนึ่งทีเ่ รียกว่า“คณะราษฎร”
ซึ่ง ประกอบไปด้ว ยทหาร ข้า ราชการและพลเรือ นได้ เ ข้า ท าการเปลี่ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นระบอบประชาธิปไตย และมีการดาเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกับพรรค
3

อ้างอิงแล้ว, รัฐศาสตร์. (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559), หน้า 145.
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การเมือง พัฒนาการของพรรคการเมืองในประเทศได้ผูกติดกับรัฐธรรมนูญและการปฏิวตั ริ ฐั ประหารมาอย่าง
ยาวนาน ซึง่ ในปั จจุบนั พรรคการเมือง คสช.ได้จากัดบทบาทของพรรคการเมืองห้ามไม่ให้พรรคการเมืองต่างๆ
ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือประชุมใดๆทางการเมืองรวมไปถึงกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนก็เป็ น
สิง่ ต้องห้าม ทาให้การเตรียมความพร้อมในการเลือกตัง้ ของพรรคการเมืองถูกจากัดและได้มกี ารเรียกร้องให้ม ี
การเลือกตัง้ โดยเร็วเพือ่ คืนอานาจสูป่ ระชาชน
ในขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ นับว่ามีความสาคัญ เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์ เป็ นตัวแทนที่รวบรวม
ความต้องการของประชาชนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์ ของไทย ค่อนข้างจะเป็ นใน
รูปแบบค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากอุปนิสยั ของคนไทยนัน้ การรวมตัวหรือวัฒนธรรมการรวมตัวนัน้ ขาดหายไป
ดังนัน้ การรวมตัวเป็ นรูปแบบของกลุ่มองค์การสมัยใหม่จงึ เกิดขึน้ ช้า ส่วนใหญ่คนไทยมักให้ความสาคัญใน
เรื่อง ปั จเจกชนนิยม( Individualism ) มากกว่าซึ่งอาจเป็ นผลเสียเนื่องมาจากทีก่ ลุ่มสมาคมต่างๆไม่ได้ให้
ผลตอบแทนทีร่ วดเร็วทันใจนันเอง
่
กลุ่มทางสังคม คือ กลุ่มผลประโยชน์ ท่ปี ฏิบตั เิ กี่ยวกับด้านสังคมต่างๆ ทัง้ เพื่อผลประโยชน์ ของ
กลุม่ เองและเพือ่ สวัสดิการทางสังคม เช่นการตัง้ กลุ่มขึน้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิน่ เดียวกัน
ภาคเดียวกัน
ส่วนกลุ่มอุดมการณ์ ( Ideological Groups ) เป็ นกลุ่มทีเ่ กิดขึน้ มาหรือมีวธิ กี ารดาเนินการทีเ่ ป็ น
โดยเสรี และด้วยใจสมัคร ( Voluntary associations ) และจะต้องเป็ นองค์การหรือสมาคมทีไ่ ม่ได้ถอื กาเนิด
ขึน้ มาและดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยการอุปถัมภ์ไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากรัฐหรือจากรัฐบาล
ความเป็ น มาของกลุ่ม ผลประโยชน์ หรือการก่ อก าเนิ ด ของกลุ่ ม ผลประโยชน์ นัน้ เป็ น ผลมาจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ทต่ี อ้ งการหรือทีป่ ระสงค์ทจ่ี ะรวมกลุ่มไม่วา่ จะอยูใ่ นยุคใด สมัยใด และ
สังคมใดๆ การรวมกลุ่มนัน้ ถือสาเหตุท่แี ตกต่างกันออกไปตามสภาพของสังคม สภาพของเศรษฐกิจ สภาพ
ของการเมือง ในแต่ละแห่งซึง่ ไม่เหมือนกัน
ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ ในประเทศไทย4
1. พัฒนาการกลุ่มผลประโยชน์ ของไทย
การเปลีย่ นแปลงพัฒนาการของกลุม่ ผลประโยชน์ของไทย ค่อนข้างจะเป็ นในรูปแบบค่อยเป็ นค่อยไป
เนื่องจากอุปนิสยั ของคนไทยนัน้ การรวมตัวหรือวัฒนธรรมการรวมตัวนัน้ ขาดหายไป ดังนัน้ การรวมตัวเป็ น
รูปแบบของกลุ่มองค์การสมัยใหม่จงึ เกิดขึ้นช้า ส่วนใหญ่คนไทยมักให้ความสาคัญในเรื่อ ง ปั จเจกชนนิยม
( Individualism ) มากกว่าซึ่งอาจเป็ นผลเสียเนื่องมาจากทีก่ ลุ่มสมาคมต่างๆไม่ได้ให้ผลตอบแทนทีร่ วดเร็ว
ทันใจนันเอง
่
พัฒนาการของกลุม่ ต่างๆในประเทศไทยแบ่งเป็ น 3 ช่วงดังนี้คอื
1.1 ก่อนการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475
ลัก ษณะของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ท่ีเ ป็ น องค์ก รตัว แทนของกลุ่ ม อาชีพ เช่น กรรมการนัน้
เกิดขึน้ แล้ว ทัง้ ๆ ที่ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็ นเกษตรกรรม คือเศรษฐกิจยังเป็ นแบบที่ตอ้ งพึง่
4

วิทยา นภาศิรกิ ุลกิจ และสุรพล ราชภัณฑารักษ์, พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ . (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2537), หน้า 299.
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การเกษตรอยู่ การก่อตัง้ กลุ่มเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผูใ้ ช้แรงงานในรูปของสมาคมลูกจ้าง คือ กลุ่มคนงาน
รถราง เมื่อ พ.ศ. 2440 จุดประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้มอี าชีพขับรถราง นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มของ
กรรมกรคนจีนทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิก กรณีพพิ าทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างน้อยมาก เนื่องจาก
สมาคมหรือองค์การลูกจ้างในครัง้ นัน้ ไม่ได้รบั สิทธิหรือความคุม้ ครองจากรัฐในการเจรจาต่ อรองกับนายจ้าง
หรือในการนัดหยุดงาน
สหภาพกรรมกรจีนโพ้นทะเล (Oversea Chinese Labor Union of Thailand) ถือได้วา่ เป็ น
กลุ่ ม ผลประโยชน์ ฝ่ ายผู้ใ ช้แ รงงานแห่ ง แรกของไทย ในการก่ อ ตัง้ ครัง้ แรก กระท าในนามของสมาคม
อุตสาหกรรมและพาณิชย์เมื่อปี พ.ศ.2450 มีการเปลีย่ นชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2467 จุดประสงค์เฉพาะของกลุ่มก็คอื
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเกิดการเจ็บป่ วย ชราภาพ ถึงแก่กรรม หรือเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ปั จจุบนั มีสมาคมใน
ลักษณะนี้เกิดขึน้ หลายสมาคม
1.2 หลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2516
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก็มกี ารรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่ม
ผลประโยชน์ดา้ นอาชีพ อีกทัง้ ฝ่ ายรัฐบาลก็ได้มกี ารตรากฎหมายอนุ ญาตให้มกี ารก่อตัง้ สมาคมกรรมกรได้ คือ
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 องค์การของกลุ่มผลประโยชน์ท่จี ดั ตัง้ ก่อน
และหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็ นของบรรดาฝ่ ายลูกจ้างทัง้ สิน้ ได้แก่
1.2.1 สหภาพกรรมกรกลาง (Central Labor Union) ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2490 สมาชิก มีทงั ้ คนไทยและคนจีนจานวนประมาณ 700,000 คน โดยมีสมาคมประเภทต่า งๆ เข้า เป็ น
สมาชิก 51 สมาคม เช่น สมาคมคนงานรถไฟ สมาคมกรรมกรโรงสีขา้ ว สมาคมโรงเลื่อยจักร
1.2.2 สหภาพกรรมกรชาติไทย (Thai National Trade Union Congress) ก่อตัง้ เมื่อ
พ.ศ. 2491โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะแยกกรรมกรทีเ่ ป็ นคนไทยและกรรมกรคนจีนออกจากกัน สหภาพกรรมกร
ชาติไทยเป็ นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานเสรีระหว่างประเทศ (International Confederation of Free Trade
Unions) และเป็ นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Lablor Organization: ILO)
สหภาพกรรมกรชาติไทยนี้มสี มาคมกรรมกร 60 แห่งเข้าเป็ นเครือข่ายสมาชิก โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ การ
จัดสวัสดิการกรรมกร
1.2.3. สมาคมคนงานเสรีแห่งประเทศไทย (Free Trade Association of Thailand)
เป็ นองค์การกลุม่ ผลประโยชน์ก่อตัง้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 จุดประสงค์สาคัญคือเพื่อต้องการทาลาย
สหภาพกรรมกรกลาง สมาคมคนงานเสรีแห่งประเทศไทยมีสมาชิกทีเ่ ป็ นทัง้ คนไทย และทีเ่ ป็ นคนจีนประมาณ
14,000 คน สมาคมนี้ได้สลายตัวลงในปี พ.ศ. 2500 ฐานะของสมาคมลูกจ้างต่างๆส่วนใหญ่ยงั คงอยู่ในสภาพ
ทีอ่ ่อนแอ เนื่องจากมิได้ดาเนินงานโดยตนเอง แต่มหี ลักทางการเมืองหนุ นอยู่เป็ นประการแรก ในประการที่
สองกิจการไม่สามารถขยายตัวออกไปยังต่างจังหวัด เนื่องจากทัง้ สมาชิกและผู้ นาในกลุ่มขาดความเข้าใจใน
อุดมการณ์และบทบาทของสมาคม อีกทัง้ ยังขาดกาลังทรัพย์ทจ่ี ะสนับสนุนค้าจุนกิจการขององค์การ
1.3 พ.ศ. 2516 ถึงปัจจุบนั
เมื่อวันที่ 14 ตุ ลาคม พ.ศ. 2516 ได้ม ีก ลุ่ม นักเรีย น นิ สติ นักศึก ษา และประชาชนได้
รวมกลุ่มกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยจากรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร จานวน 13 คน
แต่กถ็ ูกทางการจับกุมในข้อหาการกระทาการอันเป็ นภัยต่อความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 17 ของ
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กฎหมายสูงสุดขณะนัน้ ซึ่งต่อมาก็ได้มนี ักเรียน นิสติ นักศึกษาทุกสถาบันร่วมชุมนุ มต่อต้านและคัดค้านการ
กระทาของรัฐบาลและยืน่ คาขาดให้รฐั บาลปล่อยผูต้ อ้ งหาทัง้ 13 คน แต่รฐั บาลไม่ตกลง ในทีส่ ดุ การชุมนุ มใหญ่
ก็เกิดขึน้ มีการปะทะกันระหว่างผูค้ ดั ค้านกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จนกระทังรั
่ ฐบาลลาออกและมีการจัดตัง้ รัฐบาล
ใหม่ นับเป็ นการเริม่ ต้นประชาธิปไตยเบ่งบาน
ในส่วนของกลุ่ม ผลประโยชน์ นัน้ หลังจากที่ไ ม่ค่อ ยจะได้แสดงบทบาทมานาน ก็เริ่ม มี
บทบาท มีการเคลื่อนไหว มีการก่อตัง้ เพิม่ จานวนมากมายทุกสาขาอาชีพ เมื่อมีการก่อตัง้ ก็มกี ารดาเนิ น
กิจกรรม เช่น การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย การนัดหยุดงาน การประท้วง นอกจากนัน้ รัฐบาลก็ได้ตรา
กฎหมายและประกาศใช้พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึน้ เพื่อรองรับปั ญหาด้านแรงงานทีจ่ ะ
เกิดขึน้ กล่าวกันว่าเป็ นช่วงเวลาทีส่ งั คมไทยได้ประโยชน์จากการก่อตัง้ กลุ่มผลประโยชน์มากทีส่ ดุ
ในปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม ผลประโยชน์ ม ีห ลากหลายกลุ่ ม ที่ส าคัญ ได้แ ก่ กลุ่ ม ผลประโยชน์ ท าง
การเมือง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผลประโยชน์ในพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ ส.ส. .ในพรรคการเมืองต่างๆ
ทีม่ กี ารรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองให้กลุ่มตน กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ ยกตัวอย่าง
เช่น สมาคมผูป้ ระกอบการรายย่อย สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าว สมาคมชาวสวนยาง เป็ นต้น กลุ่มผลประโยชน์ทาง
อาชีพ ยกตัวอย่างเช่น สภาการพยาบาล แพทยสภา สภาทนายความ ทันตแพทยสภา สภากายภาพบาบัด
เป็ นต้น ฯลฯ ทัง้ นี้กลุม่ ผลประโยชน์ในปั จจุบนั ต่างก็พยายามรักษาและปกป้ องผลประโยชน์ของกลุ่มตนนันเอง
่
กลุ่มผลประโยชน์ กบั ระบบพรรคการเมือง5
กลุม่ ผลประโยชน์นนั ้ เป็ นทีย่ อมรับในสังคมประชาธิปไตยอุตสาหกรรมว่า เป็ นส่วนหนึ่งทีข่ าดไม่ได้ใน
การพัฒนาการเมือง พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ จงึ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะเงื่อนไขของระบบพรรคการเมือง
( Party Systems ) ความแตกต่างขัน้ มูลฐานของหน้าทีร่ ะหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์คอื พรรค
จะเป็ นผูค้ ดั เลือกแต่งตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกเพื่อตาแหน่ งงานบริการสาธารณะ รับผิดชอบในการปกครองประเทศ
ริเริม่ นโยบายและปฏิบตั ติ ามนโยบายสาธารณะ ส่วนในระยะที่ไม่ได้เป็ นรัฐบาลก็ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของ
พลเมืองในรัฐสภา ให้ความรูท้ างด้านการเมืองแก่ประชาชนในทุกด้านและทุกสาขาซึ่งเป็ นหน้าที่เฉพาะของ
พรรคการเมือ งไม่ใ ช่ ห น้ า ที่ข องกลุ่ ม ผลประโยชน์ กลุ่ ม ผลประโยชน์ จ ะเกี่ย วข้อ งก็แ ต่ เ พีย งทางให้ค วาม
ช่ ว ยเหลือ ทางด้า นการเงิน เพื่อ ปฏิบ ัติก ารบางอย่ า งเกี่ย วกับ การเมือ งที่พ รรคการเมือ งร้อ งขอ กลุ่ ม
ผลประโยชน์บางกลุ่มนัน้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ อย่างมากกับพรรคการเมืองใหญ่ๆบางพรรค กลุ่มผลประโยชน์
บางกลุ่มก็เป็ นอิสระไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั พรรคการเมือง หรือแม้แต่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือการ
ประชาสัมพันธ์อ่นื ใด โดยมุง่ อยูแ่ ต่เฉพาะการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างแท้จริง
จะเห็นได้วา่ ความเกีย่ วพันกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กบั พรรคการเมืองนัน้ มีอยูม่ ากทัง้ ทีเ่ ป็ นไปใน
ลักษณะทีก่ ลุ่มผลประโยชน์อยู่เหนือพรรคการเมือง พรรคการเมืองอยูเ่ หนือกลุ่มผลประโยชน์ และในลักษณะ
ทีต่ ่างฝ่ ายต่างไม่ตกอยู่ใต้อทิ ธิพลของใคร นอกจากนัน้ พรรคการเมืองยังต้องอาศัยกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม
ในฐานะทีเ่ ป็ นองค์การผนวก หรือแนวร่วมของพรรค ท้ายทีส่ ดุ กลุ่มผลประโยชน์นนั ้ ได้เข้ามามีสว่ นได้เสียและ

5

อ้างอิงแล้ว, พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ . (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2537).หน้า 262.
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มีบทบาทในการกาหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาล หรือของผูบ้ ริหารประเทศในหลายกรณีในฐานะของ
กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ
กลุ่มผลประโยชน์ ในระบบพรรคเดียว
ในรัฐที่มรี ูปการปกครองเผด็จการนัน้ ระบบพรรคการเมืองจะปรากฏออกมาในลักษณะระบบพรรค
เดียว (One – Party System) รัฐนัน้ ได้แก่ รัฐทีม่ กี ารปกครองตามอุดมการณ์ฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์ การ
รวมกันเป็ นองค์การสูงสุดในรัฐเป็ นองค์การเกี่ยวระหว่างพรรคและรัฐบาลในลักษณะยอดพีระมิดได้เริม่ ขึ้น
เป็ นลักษณะทีป่ ระชาชนต้องยอมรับ ยอมปฏิบตั ติ ามทีพ่ รรคจะกาหนดวิถที างให้ รัฐจะเข้ าควบคุมสื่อมวลชน
จากัดเสรีภาพในการแลกเปลีย่ นความคิด และโอกาสในการทีป่ ระกอบกิจกรรมทางการเมืองโดยเสรี สาหรับ
กลุ่มผลประโยชน์นนั ้ จะเกิดได้ในสังคมทีม่ กี ารแข่งขันโดยเสรีตามลัทธิพหุนิยมคือเป็ นสังคมประชาธิปไตย ใน
ปั จจุบนั ที่มรี ะบบพรรคการเมืองพรรคเดียวคือ ประเทศสัง คมนิยมทัง้ หลาย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
เวียดนาม ลาว เกาหลีเหนือ คิวบา เป็ นต้น
ในบางครัง้ สมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์ อาจจะได้รบั เลือกตัง้ เข้าสู่รฐั สภา ในทางกลับกันสมาชิก
รัฐ สภาอาจจะได้ร ับ เลือ กให้ด ารงต าแหน่ ง กิต ติม ศัก ดิ ์ หรือ ที่ป รึก ษาในคณะกรรมการบริห ารของกลุ่ ม
ผลประโยชน์ จึงเป็ นลักษณะทีก่ ลุม่ ผลประโยชน์และพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันอย่างใกล้ชดิ
ดังนัน้ ในระบบพรรคการเมืองนัน้ กลุ่มผลประโยชน์ได้รบั การยอมรับว่ามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะโดยใช้อิทธิพลผ่านทางสมาชิกรัฐสภาผ่านทางคณะรัฐมนตรี ผ่านทางเจ้าหน้ าที่บริหาร
ชัน้ สูงของรัฐและผ่านทางพรรคการเมือง
กลยุทธ์และวิ ธีการของกลุ่มผลประโยชน์ 6
กลยุทธ์ที่สาคัญดังนี้ คือ
1. การล็อบบี้
กลุ่มผลประโยชน์พยายามโน้มน้าว (Lobby) ผูม้ อี านาจตัดสินใจของรัฐบาล หรือสมาชิกรัฐสภาซึ่ง
กาลังพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งบ่อยครัง้ เกิดขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการ เช่นการ
พูดคุยทางโทรศัพท์ หรือระหว่างการรับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนรูปแบบที่เป็ นทางการเช่น การเข้าร่วม
เสนอข้อมูล ความคิดเห็นในการประชาพิจารณ์ การให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒสิ ภา การส่งเอกสารข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในสหรัฐอเมริกา การติดต่อพบปะระหว่าง นักล็อบบี้ (Lobbyist) กับเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลเป็ นเรื่องปกติ มี
ความชอบธรรมและไม่มเี รื่องสินบนหรือการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้อง และทีส่ าคัญก็คอื ข้อมูลทีก่ ลุ่มผลประโยชน์
เสนอแนะเป็ นสิง่ ที่มคี ุณค่าต่อการตัดสินใจ เช่น หากมีร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการปล่อยไอเสียของ
รถยนต์ สภาครองเกรสและสานักงานคณะกรรมการป้ องกันสิง่ แวดล้อมย่อมต้องรับฟั งข้อมูลที่มาจากวงการ
อุตสาหกรรมรถยนต์ แม้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลย่อมต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นทีต่ งั ้ ก็ตาม
แต่กลุ่มผลประโยชน์ น้ีเป็ นผู้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็ นอย่างดี และถึงที่สุดแล้วก็ขน้ึ อยู่กบั การ
6
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ตัดสินใจของสภาครองเกรสว่าข้อมูลที่ได้รบั มามีความน่ าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และจะตัดสินใจในเรื่องนี้
อย่างไร
2. การมีอิทธิ พลต่อมติ มหาชน
กลุม่ ผลประโยชน์จะประสบความสาเร็จมากยิง่ ขึน้ ในการมีอทิ ธิพลเหนือการตัดสินใจของรัฐบาล หรือผู้
มีอานาจทางการเมือง หากมติมหาชน ( Public Opinion ) หรือความคิดเห็นของประชาชนโดยทัวไปเข้
่
าข้าง
กลุ่ม ผลประโยชน์ รัฐ บาลหรือฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติมกั จะตัดสินใจโดยคานึ งถึงมติม หาชน เพราะเกี่ย วข้องกับ
ความชอบธรรมทางการเมือ งและเสถีย รภาพทางการเมือ ง กลุ่ ม ผลประโยชน์ ท่ีส ามารถสร้า งความรู้ส ึก
ทัศนคติท่ดี ใี ห้เกิดขึน้ ในหมู่ประชาชนจึงมักจะมีประสิทธิภาพสูง ในการมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของรั ฐบาล
ด้วยเหตุน้ีกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มจึงลงทุนโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รบั ทราบถึงคุณลักษณะ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตลอดจนกิจกรรมและโครงการต่างๆของกลุ่มเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้ประชาชน
เห็นว่า กลุม่ ตนไม่ได้มเี ป้ าหมายเพือ่ ผลประโยชน์เฉพาะสมาชิก แต่ครอบคลุมถึงประชาชนโดยทัวไปด้
่ วย
3. การบริ จาคเงิ นสนับสนุนการเลือกตัง้
การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ในปั จจุบนั มีความจาเป็ นต้องใช้เงินสูง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ จานวน
มากถูกนาไปใช้ในการซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็ นสื่อทีเ่ ข้าถึงผูม้ สี ทิ ธิ เลือกตัง้ ได้ง่าย
และรวดเร็ว นอกเหนือจากค่าใช้จา่ ยในด้านอื่นๆ นักการเมืองและพรรคการเมืองจึงต้องการเงินบริจาคจากผูท้ ่ี
ต้องการให้การสนับสนุ นเป็ นจานนมาก กลุ่มผลประโยชน์บริจาคเงินให้นักการเมืองและพรรคการเมืองโดย
หวังว่า ความต้องการของตนจะได้รบั การผลักดันจากนักการเมืองหรือพรรคการเมืองในสภาหรือรัฐบาล
อย่างไรก็ตามวิธกี ารนี้ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและถกเถียงเป็ นอย่างมากในหลายประเทศมีการ
ควบคุมหรือเข้มงวดการบริจาคเงินของประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้
เนื่องจากหวันเกรงว่
่
านักการเมืองจะตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของกลุ่มผลประโยชน์จนมีผลต่อการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การฟ้ องร้องดาเนิ นคดี
กลุ่มผลประโยชน์ใช้แง่มุมทางกฎหมายฟ้ องร้องคดีขน้ึ สู่กระบวนการยุตธิ รรม เพื่อให้ศาลพิจารณา
นโยบาย หรือการดาเนินงานของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยระงับหรือชะลอนโยบายหรือการดาเนินงานของรัฐบาลที่
อาจส่งผลเสียต่อกลุ่มผลประโยชน์ หรือกรณีทร่ี ฐั บาลยังไม่ได้มกี ารดาเนินการ การฟ้ องร้องขึน้ สูศ่ าล หากชนะ
คดีอาจส่งผลช่วยเร่งให้ดาเนินงานได้เร็วขึน้ กว่าเดิม สนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ได้เร็ว
ขึน้
5. การประท้วง
กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มอาจไม่มเี งินทุนเพียงพอทีจ่ ะซื้อสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์หรือเสนอข้อมูล ข่าวสารให้สาธารณะชนได้รบั ทราบ การประท้วงด้วยวิธกี ารต่างๆเช่น การ
เดินขบวน หรือการนังประท้
่
วง ( Sit – In ) นับเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะสร้างความสนใจให้กบั สือ่ มวลชน นากรณีท่ี
เกิดขึน้ ไปเสนอเป็ นข่าวสารให้ประชาชนโดยทัวไปได้
่
รบั ทราบ นอกจากนัน้ วิธกี ารนี้ยงั ถือว่าเหมาะสมสาหรับ
กลุม่ ผลประโยชน์ทข่ี าดศักยภาพในการใช้ชอ่ งทางปกติ เช่น การล็อบบี้ จึงกล่าวได้วา่ วิธกี ารนี้เป็ นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพสาหรับกลุ่มผลประโยชน์ทข่ี าดเงินทุนและไม่มอี านาจในสังคม
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6. การให้สินบน
ประเทศกาลังพัฒนาพบกรณีการทุจริตด้วยการให้สนิ บนแก่นักการเมือง ข้าราชการ หรือผูม้ อี านาจ
ตัดสินใจค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว กลุ่มผลประโยชน์ ท่มี เี งินทุนในการเคลื่อนไหวมาก
มักจะใช้วธิ กี ารนี้มากกว่าวิธกี ารอื่นๆ เพราะค่อนข้างได้ผล ซึง่ ปรากฏว่า นักการเมือง ข้าราชการระดับสูงของ
ประเทศกาลังพัฒนามักมีทรัพย์สนิ เป็ นจานวนมากหลังจากเข้ารับตาแหน่ งจนเป็ นทีส่ งสัยของสาธารณะชนว่า
เข้าข่ายเป็ นผูร้ ่ารวยผิดปกติหรือไม่
ปัจจัยที่มีผลต่ออิ ทธิ พลของกลุ่มผลประโยชน์ 7
อิทธิพลทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุม่ มาจากปั จจัยดังต่อไปนี้คอื
1. คุณสมบัติของสมาชิ ก
กลุ่มผลประโยชน์ทส่ี มาชิกประกอบไปด้วยคนทีม่ กี ารศึกษา มีความเชื่อ ค่านิยมและภูม ิ หลังร่วมกัน
สูง มีความผูกพันต่อกลุ่มอย่างแน่ นแฟ้ นหรือกลุ่มมีความเป็ นเอกภาพสูง ย่อมมีพลังในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองสูงเช่นเดียวกัน ยิง่ จานวนสมาชิกมีมากด้วยแล้ว ก็ยงิ่ ทาให้มอี ทิ ธิพลสูงต่อการตัดสินใจของรัฐบาล
2. เงิ นทุน
กลุ่มผลประโยชน์ทม่ี เี งินทุนมากย่อมมีความได้เปรียบ เพราะไม่เพียงนาไปใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ปกติทวไปเท่
ั่
านัน้ แต่ยงั นาไปใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารที่กลุ่มต้องการสื่อให้กบั
สาธารณะได้รบั ทราบ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั แรงหนุนจากมติมหาชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
3. ภาวะผูน้ า
ภาวะผูน้ า หมายถึง การทีบ่ ุคคลหนึ่งมีอทิ ธิพลเหนือผูอ้ ่นื ทาให้ผอู้ ่นื ยินยอมทางานด้วยความเต็มใจ
หรือจูงใจบุคคลอื่นให้คล้อยตามความคิดเห็นและการกระทาได้โดยง่าย ดังนัน้ กลุ่มผลประโยชน์ทผ่ี นู้ ามีภาวะ
ผู้นาสูงย่อมสามารถสื่อสารและหว่านล้อ มสาธารณชนให้สนับสนุ นกลุ่ม ขณะเดียวกันย่อมสร้างความเป็ น
เอกภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม เปิ ดโอกาสให้การผลักดันข้อเรียกร้อง ความต้องการของกลุ่มประสบ
ความสาเร็จได้งา่ ยขึน้
4. สถานภาพทางสังคม
สถานภาพทางสังคมของกลุ่มผลประโยชน์ มผี ลต่อภาพลักษณ์ และการเคลื่อนไหวเรี ยกร้องความ
ต้องการของกลุ่ม กลุ่มผลประโยชน์ประเภทสมาชิกวิชาชีพมักจะได้รบั การยอมรับจากประชาชนว่าเป็ นบุคคล
ที่ม ีเกียรติ ศัก ดิศ์ รี สถานภาพที่ดีใ นสังคม เช่น แพทยสภา สภาทนายความ ทันตแพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภากายภาพบาบัด เพราะเป็ นผู้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิช าชีพที่ป ระชาชนเชื่อถือ
ศรัทธา ดังนัน้ สถานภาพทางสังคมของกลุม่ ผลประโยชน์จงึ สัมพันธ์กบั ศักยภาพในการเรียกร้องความต้องการ
หรือกดดันรัฐบาลหรือผูม้ อี านาจตัดสินใจ
5. สภาพเศรษฐกิ จและสังคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความสัมพันธ์ต่ออานาจ อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ เช่น
ประเทศที่เศรษฐกิจพึง่ พาอาศัยการส่งออกเป็ นหลัก กลุ่มผลประโยชน์ด้านการส่งออกหรือเกี่ยวข้องกับการ
7
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ส่ง ออกย่อ มมีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจของรัฐ บาล ประเทศที่ป ระชาชนมีค วามยึด มันในขนบธรรมเนี
่
ยม
ประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่สงู ข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้ง หรือตรงข้ามกับแนวทางเหล่านี้ยอ่ ม
ประสบความยากลาบากในการผลักดันให้สาเร็จ
ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ ในประเทศไทย8
กลุม่ ผลประโยชน์ในประเทศไทยในปั จจุบนั มีลกั ษณะดังนี้
1. เชิ ดชูคนมีอานาจ
กลุ่มผลประโยชน์ ในสังคมไทยเชิดชูคนมีอานาจ เพราะธรรมชาติของวัฒนธรรมการเมืองไทยก็คอื
ระบบอุ ป ถัมภ์ ดังนัน้ หากได้เข้าเป็ นพรรคพวกกับคนมีอานาจ ก็จะมีแนวโน้ มที่สมาชิกของกลุ่ม จะได้รบั
ผลประโยชน์จากตาแหน่งและอานาจของผูม้ อี ทิ ธิพลนัน้
2. ขาดเอกภาพ
กลุม่ ผลประโยชน์ในประเทศไทยขาดการรวมตัวกันทีด่ ี ทาให้มกี ารแตกออกเป็ นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ที่
ใกล้ชดิ กับตัวเองมากเกินไป สิง่ นี้ทาให้กลุม่ ผลประโยชน์ในประเทศไทยไม่เข้มแข็ง
3. ขาดอุดมการณ์
กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทยไม่ได้รวมตัวกันเพื่ออุดมการณ์ของส่วนรวม แต่เป็ นการรวมตัวกัน
เพือ่ ปกป้ องผลประโยชน์ หรือเป็ นการรวมกันเฉพาะกิจยามวิกฤตเท่านัน้ และขาดการติดตามผลการเรียกร้อง
เช่นสมัชชาคนจนทีเ่ รียกร้องในสมัยรัฐบาลชวน ปี 2542 – 2543 นัน้ ปรากฏว่าในกลุ่มสมัชชาคนจนเองไม่ม ี
อุดมการณ์ร่วมกัน นอกจากมีปัญหาร่วมกันอย่างเดีย วคือ มีความยากจน และต้องการให้รฐั บาลเข้ามาแก้ไข
ปั ญหานี้ให้ การเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจนจึงไม่ประสบความสาเร็จ กล่าวคือ มีกลุ่มหลากหลาย ขาด
เอกภาพ ขาดการเรียกร้องทีเ่ ป็ นรูปธรรม ขาดการสร้างประเด็นให้กลายเป็ นประเด็นระดับชาติและระดับโลก
ทาให้ไม่มแี รงกดดันทีจ่ ะทาให้รฐั บาลทาตามข้อเรียกร้อง
ความหมายของพรรคการเมือง9
พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ใ ห้ค วามหมายของพรรคการเมือ งไว้ว่ า
“กลุ่มบุคคลที่มอี ุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน ร่วมกันจัดตัง้ และจดทะเบียนเป็ นพรรคการเมืองตาม
กฎหมาย”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของ
พรรคการเมืองไว้วา่ “คณะบุคคลทีร่ วมตัวกันจัดตัง้ เป็ นพรรคการเมืองโดยได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ”
กล่าวโดยสรุป ในทัศนะของผูเ้ ขียน พรรคการเมืองหมายถึง “กลุ่มบุคคลทีม่ อี ุดมการณ์ทางการเมือง
ร่วมกัน มารวมตัวกัน ดาเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยการจดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นพรรคการเมือง ”

8

อ้างอิงแล้ว, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559), หน้า 145.
สานักงานราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554, สืบค้นเมือ่ วันที่ 19 เมษายน
2560 จากเว็บไซต์ http://www.royin.go.th/dictionary.
9
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ประเภทของพรรคการเมือง10
1. พรรคของชนชัน้ นากับพรรคแบบมวลชน (Cadre and Mass Party)
การแบ่งประเภทนี้ได้รบั ความนิยมมาก โดยพรรคของชนชัน้ นา หมายถึง พรรคการเมืองทีผ่ มู้ อี านาจ
ภายในพรรคจานวนน้อยครอบงาความคิด และการดาเนินกิจกรรมต่างๆของพรรค ขณะทีส่ มาชิกพรรคแทบ
จะไม่ม ีบ ทบาท อีก ทัง้ ยัง ไม่ต้องการขยายสมาชิกพรรคให้ม ีจ านวนมากอีก ด้ว ย โดยกาหนดเกณฑ์เรื่อ ง
อุดมการณ์ทางการเมืองในการรับเข้าเป็ นสมาชิกพรรค ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือ พรรคฟาสซิสต์ของอิตาลี
พรรคนาซีของเยอรมัน พรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตและจีนเป็ นต้น ส่วนประเทศที่เป็ นประชาธิปไตย
เช่น พรรคครองเกรสของอินเดีย
ส่วนพรรคแบบมวลชน ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการขยายฐานของสมาชิกพรรคให้มจี านวน
มากและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทัวประเทศ
่
อีกทัง้ สมาชิกพรรคยังมีบทบาททางความคิดและการดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรค ไม่ผูกขาดอยู่ภายใต้กลุ่มผูน้ าพรรค เช่น พรรคแรงงานของอังกฤษ พรรค
สังคมนิยมประชาธิปไตยของเยอรมนี อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั พรรคการเมืองส่วนใหญ่ได้พฒ
ั นากลายเป็ น
พรรคแบบรวมคนทุกหมูเ่ หล่า ( Catch – All Party ) รับคนทุกประเภทเข้าเป็ นสมาชิกพรรคโดยไม่คานึงถึง
เรื่องชนชัน้ อุ ดมการณ์ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งแตกต่ างจากพรรคการเมืองประเภทต่างๆในอดีต ที่ม ี
ลักษณะแบ่งฝั กแบ่งฝ่ ายเพื่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ทาให้มฐี านเสียงกว้างขวางและชนะเลือกตัง้ ได้ง่าย
มากขึน้ เช่น พรรคเดโมแครตและรีพบั ลิกนั ของสหรัฐอเมริกา พรรคแรงงานของอังกฤษและพรรคคริสเตียน
เดโมแครตของเยอรมนีในปั จจุบนั เป็ นต้น
2. พรรคเพื่อตัวแทนและพรรคเพื่อความเป็ นเอกภาพ (Party of Representation)
มีลกั ษณะที่สาคัญคือ การนาข้อเรียกร้อง ความต้องการของผู้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ หรือผู้สนับสนุ นไป
ผลัก ดัน ให้เ ป็ น จริง มากกว่ า ความพยายามที่จ ะเป็ นผู้ส ร้า งมติม หาชน พรรคการเมือ งประเภทนี้ จ ะให้
ความสาคัญในการรับฟั งเสียงของประชาชน นโยบายและการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองมีเป้ าหมายเพื่อ
สร้างความพึงพอใจของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ แลกกับคะแนนนิยมทีจ่ ะได้รบั
ส่วนพรรคเพื่อความเป็ นเอกภาพ มีลกั ษณะทีส่ าคัญคือ เน้นบทบาทการเป็ นผูร้ เิ ริ่ มผลักดันนโยบาย
หรือประเด็นต่างๆ ต้องการให้ความรู้ ให้การศึกษาหรือกระตุน้ ความคิดแก่ประชาชน
3. พรรคตามรัฐธรรมนูญและพรรคปฏิ วตั ิ (Constitutional and Revolutionary Party)
พรรคตามรัฐธรรมนูญดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตามกรอบทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
เปิ ดช่องให้ยอมรับการแข่งขันทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ตระหนักถึงการดารงอยูแ่ ละบทบาท
หน้าที่ท่แี ตกต่างกันระหว่างรัฐกับรัฐบาล ระหว่างพรรคที่ขน้ึ ครองอานาจเป็ นรัฐบาลกับกลไกของรัฐ ดังนัน้
พรรคการเมืองทัง้ หลายในสังคมประชาธิป ไตยต่างล้วนจัดอยู่ในประเภทนี้ ส่วนพรรคปฏิวตั ิมลี กั ษณะที่
ต่อต้านระบบ (Anti–System) และต่อต้านรัฐธรรมนูญ (Anti-Constitution) ไม่วา่ จะเป็ นพรรคการเมืองฝ่ าย
ซ้ายหรือฝ่ ายขวา โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ยึดอานาจรัฐ ล้มล้างรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็ นตัวกาหนดโครงสร้างทางการเมือง
ที่ดารงอยู่ เช่น พรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโชเวียต พรรคฟาสซิสต์ของอิตาลี พรรคนาซีของเยอรมัน พรรค
10

อ้างอิงแล้ว, ความรู้เบือ้ งต้นทางรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 201.
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การเมืองประเภทนี้เมื่อยึดอานาจได้แล้วกลับมีพฤติกรรมบางอย่างเหมือนกับการเมืองก่อนหน้านี้ทต่ี นล้มล้าง
คือ กลายเป็ นพรรคของชนชัน้ ปกครอง พรรคกับกลไกของรัฐเป็ นเรื่องเดียวกัน มีการสังห้
่ ามจัดตัง้ พรรค
การเมืองอื่นๆ เข้าแข่งขัน
4. พรรคฝ่ ายซ้ายและพรรคฝ่ ายขวา (Left-Wing and Right-Wing Party)
การจัดประเภทพรรคการเมืองประเภทนี้ ใช้อุดมการณ์ ทางการเมืองของพรรคเป็ นเกณฑ์สาคัญ
พรรคการเมืองทีถ่ ูกมองว่าเป็ นพรรคฝ่ ายซ้ายได้แก่ พรรคหัวก้าวหน้า พรรคสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์
ซึ่งมีลกั ษณะที่สาคัญคือ เน้ นการปฏิวตั ิ เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เป็ นอยู่ ซึ่งเห็นว่า
เลวร้าย ไม่เป็ นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ โดยมีเสียงสนับสนุ นทีส่ าคัญมาจากคนจนและผูเ้ สียเปรียบในสังคม
ทัง้ คนจนในชนบทและคนจนในเมือง
ส่วนพรรคฝ่ ายขวา ซึ่งมักได้แก่ พรรคอนุ รกั ษ์นิยมและพรรคฟาสซิสต์ ต้องการรักษาไว้ซ่งึ ระเบียบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างทีเ่ ป็ นอยูแ่ ละให้สบื เนื่องต่อไป เสียงสนับสนุ นมาจากกลุ่มผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจและชนชัน้ กลาง การแบ่งประเภทเป็ นพรรคการเมืองฝ่ ายซ้ายละฝ่ ายขวาในปั จจุบนั มีปัญหาตรงที่เส้น
แบ่งขาดความชัดเจนลงไปมาก เพราะพรรคการเมืองเหล่านี้มกั ขยายฐานเสียงสนับสนุ นไปยังคนกลุ่มต่างๆ
โดยมองข้ามไม่ให้ความสาคัญกับประเด็นอุดมการณ์ดงั แต่ก่อน ทาให้พรรคมีลกั ษณะค่อนไปทางพรรคแบบ
รวมคนทุกหมูเ่ หล่า เช่นเดียวกับพรรคการเมืองประเภทอื่นๆทีก่ ล่าวมา การจัดแบ่งประเภทพรรคการเมืองอีก
รูปแบบหนึ่ง พิจารณาเฉพาะอุดมการณ์ ทางการเมืองที่พรรคนัน้ ยึดถือ ระหว่างพรรคการเมืองฝ่ ายขวากับ
พรรคการเมืองฝ่ ายซ้าย ซึง่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและการดาเนินของรัฐบาล ดังนี้
1. พรรคนี โอฟาสซิ สต์หรือพรรคขวาจัดใหม่ (Neo – Fascist Party)
ในอดีตพรรคฟาสซิสต์หรือขวาจัดทีโ่ ดดเด่น ได้แก่ พรรคฟาสซิสต์ของอิตาลี พรรคนาซีของเยอรมนี
ปั จจุบนั มีการรือ้ ฟื้ นของพรรคการเมืองในลักษณะนี้ในประเทศโลกทีส่ ามและยุโรปตะวันออกหลายประเทศ ซึง่
กาลังเผชิญกับปั ญหาคนต่างชาติอพยพเข้าประเทศเป็ นจานวนมาก จึงถูกเรียกขานว่าพรรคนีโอฟาสซิสต์ มี
ลักษณะสาคัญคือ อุดมการณ์ชาตินิยม ต้องการสงวนรักษาความบริสทุ ธิ ์ทางเชือ้ ชาติ ต่อต้านคนต่างชาติและ
เชือ้ ชาติทแ่ี ตกต่างจากตน เช่น พรรค National Front Party ของฝรังเศส
่ พรรค One Nation Party ของ
ออสเตรเลีย พรรค Freedom Party ของออสเตรีย
2. พรรคอนุรกั ษ์นิยม (Conservative Party)
พรรคอนุ รกั ษ์นิยมให้ความสาคัญกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และสถาบันทาง
สังคม เช่น ครอบครัว ซึ่งสิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ มาอย่างยาวนานและคงทนต่อกาลเวลาจึงเชื่อว่ามีความสาคัญต่อ
สังคมและมนุษยชาติ ดังนัน้ จาเป็ นต้องรักษาไว้และสืบทอดให้คนรุน่ ต่อๆไป การเปลีย่ นแปลงทางสังคมอย่าง
รวดเร็วจึงไม่ใช่สงิ่ ที่พงึ ปรารถนา พรรคอนุ รกั ษ์นิยมยังให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อกฎหมายและระเบียบของ
สังคม บ่อยครัง้ จึงต้องแลกกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ส่วนรวม
3. พรรคเสรีนิยม (Liberal Party)
พรรคเสรีนิยมเป็ นพรรคการเมืองทีอ่ ยู่ตรงกลางของเส้นแบ่งทีป่ ลายข้างหนึ่งเป็ นพรรคการเมืองฝ่ าย
ขวากับอีกปลายข้างหนึ่ งเป็ นพรรคการเมืองฝ่ ายซ้าย โดยทัวไปพรรคแนวนี
่
้ ม ีลกั ษณะที่เน้ นการปกป้ อง
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เสรีภาพของปั จเจกบุคคล ต้องการให้รฐั แทรกแซงกิจกรรมต่างๆ ของปั จเจกบุคคลให้น้อยทีส่ ดุ เช่น รัฐต้องไม่
แทรกแซงทางเศรษฐกิจ ปล่อยให้เอกชนแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี เป็ นต้น
4. พรรคสังคมนิ ยม (Socialist Party)
คาว่า สังคมนิยม และสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) เจาะจงอธิบายเฉพาะ
พรรคการเมืองในสังคมประชาธิปไตยเท่านัน้ เช่น พรรคสังคมนิยมฝรังเศส
่ (French Socialist Party) พรรค
สังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมนี (German Social Democratic Party) พรรคการเมืองเหล่านี้มนี โยบายรัฐ
สวัสดิการ (Welfare State) และต้องการให้รฐั แทรกแซงสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจต้องการสร้าง
รัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น
5. พรรคคอมมิ วนิ สต์ (Communist Party)
พรรคคอมมิวนิสต์ ไม่ได้มเี ฉพาะในประเทศทีป่ กครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เท่านัน้ แต่ยงั มีอกี เป็ น
จานวนมากในประเทศแถบยุโรป ซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยพรรคคอมมิวนิสต์เหล่านี้ปฏิเสธ
รูปแบบและโครงสร้างพรรคแบบอานาจนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตหรือจีน ยึดมันในหลั
่
กการ
และค่านิยมประชาธิปไตย เช่นช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1960 – 1970 พรรคคอมมิวนิสต์อติ าลี (The Italian
Communists) เป็ นพรรคการเมืองอันดับสองรองจากพรรคคริสเตียนเดโมแครต (Christian Democrats) แต่
มาถึงช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1990 พรรคเปลีย่ นชื่อเป็ น Democratic Party of the Lelt พร้อมทัง้ ยกเลิกแนวคิด
คอมมิวนิสต์ทงั ้ หมดกลายเป็ นพรรคฝ่ ายซ้ายแบบอ่อนๆ ส่วนในฝรั ง่ เศส พรรคคอมมิวนิสต์ฝรังเศส
่
(The
French Communist Party) ได้รบั ความนิยมจากประชาชนสูงถึง 20 % ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ.1980 โดยเสียง
สนับสนุ นสาคัญมาจากชนชัน้ แรงงาน ในยุโรปตะวันออกหลังจากระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลายในปี ค.ศ.1989
พรรคคอมมิว นิ ส ต์ใ นประเทศต่ า งๆ เปลี่ย นชื่อ และนโยบายใหม่ แต่ ก็ย งั ถู ก เรีย กขานว่า เป็ น อดีต พรรค
คอมมิวนิสต์ เพราะยังคงสนับสนุ นให้มนี โยบายรัฐสวัสดิการ นโยบายการจ้างงานอย่างเต็มที่ จึงได้รบั การ
สนับสนุนจากชนชัน้ แรงงาน ซึง่ ถูกคุกคามจากการเปลีย่ นแปลงไปสูร่ ะบบทุนนิยม
6. พรรคแนวศาสนา (Religious Party)
ความเชื่อทางศาสนามีอทิ ธิพลต่อพรรคการเมืองหลายพรรค เช่น พรรคคริสเตียนเดโมแครต ซึ่ง
ยึดถือความเชื่อและหลักการทางศาสนาของคริสต์นิกายคาทอลิก กระจายไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศ
ทัง้ ในยุโรปและลาตินอเมริกา ส่วนในหลายประเทศแถบเอเชียและตะวันออกกลาง อิทธิพลของศาสนาอิสลาม
มีสว่ นอย่างสาคัญต่อนโยบายพรรค และการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค เช่น พรรคพาส (PAS) ซึง่
เป็ นพรรคการเมืองฝ่ ายค้านของมาเลเซีย พรรค Bharatiya Janata Party ของอินเดีย ซึ่งเป็ นพรรคที่ม ี
อุดมการณ์ของศาสนาฮินดู เป็ นต้น
แนวโน้ มในอนาคตของพรรคการเมืองไทย
พรรคการเมืองไทยในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นระบบพรรคเด่น 2 พรรค กล่าวคือมีเพียง 2 พรรคเท่านัน้
ที่มบี ทบาทในการผลัดกันเป็ นรัฐบาลและฝ่ ายค้านในขณะที่พรรคการเมืองอื่นๆไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก
ยกตัวอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ของไทยในปั จจุบนั โดยแต่ละพรรคต่างพยายามแข่งขัน
กันโดยการนาเสนอนโยบายของพรรคต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนเลือกตัง้ เข้ามาเป็ นรัฐบาลบริหารประเทศ
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หากพรรคใดชนะเลือกตัง้ ก็จะเป็ นพรรคฝ่ ายรัฐบาลพรรคทีแ่ พ้กจ็ ะเป็ นพรรคฝ่ ายค้านทาหน้าทีค่ อยตรวจสอบ
การบริหารงานของรัฐบาล
แต่เนื่องจากในปั จจุบนั พรรคการเมืองของไทยถูกจากัดบทบาททางการเมืองลงโดยการควบคุมของ
คสช.ที่เกิดจากการรัฐประหาร โดย คสช.ยังไม่ได้ให้พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยเสรี ซึ่ง
ปั จจุบนั จึงมีการเรียกร้องให้ คสช.จัดให้มกี ารเลือกตัง้ โดยเร็วทัง้ นี้เพื่อที่พรรคการเมืองต่างๆจะได้ทางาน
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ส่วนแนวโน้มในอนาคตพรรคการเมืองของไทยจะพัฒนาไปสูร่ ะบบ 2 พรรคเหมือนในสหรัฐอเมริกาที่
มีเพียง 2 พรรคใหญ่ผลัดเปลีย่ นกันเป็ นรัฐบาลในขณะทีพ่ รรคอื่นๆไม่มบี ทบาทในทางการเมืองมากนักและใน
อนาคตพรรคการเมืองขนาดเล็กของไทยจะถูกรวมเข้ากับพรรคการเมืองขนาดใหญ่กลายเป็ นระบบ 2 พรรค
ในทีส่ ดุ
ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 11
ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์นัน้ เกิดขึน้ ได้ตามสถานการณ์ กลุ่มบาง
กลุ่มอาจจะเกี่ยวข้องเป็ นประจา แต่บางกลุ่มอาจไม่มเี ลย ตัวอย่างในเวลาทีม่ กี ารนัดหยุดงานหรือการรณรงค์
หาเสียงเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภา ทัง้ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทงั ้ หลายต่างก็มคี วามสัมพันธ์กนั เป็ น
กรณีพเิ ศษ แต่กย็ งั มีกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันกับพรรคการเมือง เพราะอยูใ่ น
ฐานะองค์กรผนวกของพรรคการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ มี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้คอื
1. กลุ่มผลประโยชน์ อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคการเมือง
ลักษณะเช่นนี้ปรากฏชัดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ พรรคสังคมนิยมกับองค์การผนวกของพรรค
(Auxiliary Organization) เป็ นลักษณะทีก่ ลุ่มผลประโยชน์เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของพรรคการเมือง
เป็ นปั จจัยในการดาเนินงานของพรรคที่จาเป็ นยิง่ ซึ่งได้แก่ องค์การเยาวชน องค์การสตรี สมาคมศิลปิ น
สมาคมนักเขียนหรือวรรณกรรม องค์การกีฬา องค์การทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์การกุศล องค์การ
เหล่านี้จะมีฐานะเป็ นรองพรรคการเมือง แต่การขัดแย้งระหว่างองค์การเยาวชนกับพรรคการเมืองก็มเี ป็ น
ประจาในทุกประเทศ
โดยทัวไปแล้
่
ว องค์การผนวกหรือกลุม่ ผลประโยชน์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้การควบคุมของพรรคการเมือง จะไม่
แสดงออกให้ปรากฏชัดถึงการเชื่อมโยงดังกล่าว องค์การผนวกมักจะแสดงว่าเป็ นองค์การอิสระ เนื่องจาก
วิธกี ารควบคุมจากพรรคนัน้ จะกระทาโดยผ่านตัวบุคคลเป็ นหน้าทีก่ ารบังคับบัญชาของกลุ่มในทุกระดับจะต้อง
ได้รบั การรับรองจากพรรค ควบคุมโดยพรรค อยู่ภายใต้กฎระเบียบของพรรค คณะผูบ้ ริหาร หรือเจ้าหน้าที่
ชัน้ สูงขององค์การผนวกมักจะถูกส่งมาจากพรรคหรือมาจากคณะกรรมการบริหารของพรรค คณะกรรมการ
กลางของกลุม่ มาจากบุคคลชัน้ สูงของพรรค คือ จากคณะกรรมการกลางของพรรค
2. พรรคการเมืองอยู่ภายใต้อิทธิ พลของกลุ่มผลประโยชน์

11

อ้างอิงแล้ว, พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ . (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2537), หน้า
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เป็ นลักษณะทีก่ ลับกันคือ การทีพ่ รรคการเมืองกลับเป็ นองค์กรสนับสนุ นกลุ่มผลประโยชน์เป็ นกรณีน้ี
เกิดขึน้ ได้กบั พรรคการเมืองโดยทางอ้อม เช่น พรรคแรงงานอังกฤษ ก่อน ค.ศ. 1927 พรรคนี้ประกอบไปด้วย
ตัวแทนของสหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มในสังคม สมาคมการกุศล องค์การสังคมนิยม ดังนัน้ พรรคแรงงานเป็ นแต่
เพียงองค์การซึ่งเป็ นองค์การที่รวมกลุ่มผลประโยชน์ ในทางการเมือง นอกจากนี้ยงั มีพ รรค คริสเตียนเดโม
แครตของออสเตรีย ก็ขน้ึ อยูก่ บั กลุ่มผลประโยชน์ คือ หอการค้า องค์การชาวนา สหพันธ์ต่างๆ แม้ในปั จจุบนั
พรรคดังกล่าวนี้จะมีการรับสมาชิกโดยตรงแล้วก็ตามแต่หน่วยงานชัน้ สูงของพรรคยังคงต้องอาศัยตัวแทนจาก
กลุม่ ผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบของพรรคอยู่
ในบางกรณีน้ีพรรคการเมืองตกอยู่ภายใต้กลุ่มผลประโยชน์ โดยไม่เปิ ดเผย ทัง้ นี้เนื่องจากพรรค
การเมืองเป็ นเพียงองค์กรร่วม เป็ นส่วนหนึ่งหรือสังกัดอยู่กบั กลุ่มผลประโยชน์ เช่น พรรคอนุ รกั ษ์นิยมหลาย
พรรคในทางปฏิบตั เิ ป็ นองค์กรร่วมของกลุ่มผลประโยชน์ของนายทุนและไม่มอี สิ ระเต็มที่ ในการปฏิบตั งิ านใน
กลุม่ ประเทศลาตินอเมริกนั พรรคอนุ รกั ษ์นิยมในหลายประเทศเป็ นเพียงองค์กรร่วมของกลุ่มผลประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรมและของกลุม่ เจ้าของทีด่ นิ รายใหญ่
3. ความเป็ นอิ สระระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
หมายถึงทัง้ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กเ็ ป็ นอิสระ คือเป็ นเอกเทศ ไม่มฝี ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดต้อง
ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลครอบงาของอีกฝ่ ายหนึ่ง ทาให้การร่วมมือกันระหว่างสององค์การนี้เกิดขึน้ การร่วมมือ
เป็ นไปในลักษณะที่เท่าเทียมและเสมอภาค ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ได้เฉพาะภาวการณ์พเิ ศษ ทัง้ สองฝ่ ายจะจัดตัง้
หน่ วยงานร่วมกันขึน้ เป็ นการชัวคราวเป็
่
นเรื่องๆไป เพื่อเผชิญกับสถานการณ์บางอย่าง เมื่อสถานการณ์เช่น
ว่าผ่านพ้นไปแล้วการร่วมมือก็ยุติเสร็จสิ้นลงไป ต่างฝ่ ายก็ดาเนิ นกิจการของตนไปตามปกติจนกว่าจะมี
สถานการณ์ให้เกิดขึน้ อีก ตัวอย่างเช่น
1) ในประเทศเบลเยีย่ มหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงานระหว่างพรรคการเมืองกับ
กลุม่ ผลประโยชน์ฝ่ายซ้ายเพือ่ ต่อต้านพระเจ้าเลโอปอลที่ 3 (Leopol III)
2) ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานหลายแห่งได้รว่ มมือกับพรรคเดโมแครต ในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตัง้ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาหลายครัง้
3) ในประเทศฝรังเศส
่ กลุ่มผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นสโมสร สมาคม และองค์การพลเรือนได้รว่ มมือกันกับ
พรรคสังคมนิยม (SFIO) โดยจัดตัง้ คณะกรรมการชื่อ โฮรีซอน ( HORIZON )เพื่อสนับสนุ นการสมัครรับ
เลือกตัง้ เป็ นสมาชิกรัฐสภาของนาย กาสตอน เดอแฟร์ (Gaston Defferre) ในระยะปี ค.ศ. 1964 – 1965
4) ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย คือ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก ก็มกี ารร่วมมือกันระหว่างพรรค
สัง คมนิ ย มกับ สหพัน ธ์ก รรมกร สมาคมการกุ ศ ล กลุ่ ม สหกรณ์ เ พื่อ เรีย กร้อ งต่ อ รัฐ บาลและประชาชนให้
สนับสนุ นการกระทาเช่นในปี ค.ศ. 1982 พรรคอนุ รกั ษ์นิยมและกลุ่มชาตินิยมในประเทศสวีเดนได้เริม่ รณรงค์
ต่อต้านการอพยพของคนต่างชาติทเ่ี ป็ น แอฟริกนั สเปน อิตาลี ทีเ่ ข้าไปทางานและลีภ้ ยั ในสวีเดน
ปัญหาที่สาคัญของระบบพรรคการเมืองในประเทศกาลังพัฒนา ได้แก่
1. มีพรรคการเมืองมากเกินไป
2. ปั ญหาการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
3. ปั ญหาด้านสมาชิกพรรค
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4. ปั ญหาการจัดองค์การ
5. ขาดฐานสนับสนุนจากประชาชน
6. กาเนิดของพรรคการเมืองไทยเกือบทัง้ หมดเป็ นการรวมตัวของกลุ่มผูน้ าของสังคม
7. การแตกกันเองในพรรค
8. คุณภาพและคุณธรรมของนักการเมืองยังเป็ นทีข่ อ้ งใจ
9. การบริหารพรรคการเมืองมีแนวโน้มแบบการยึดตัวบุคคลหรือกลุม่ บุคคลเป็ นหลัก
10. หน้าทีข่ องพรรคการเมืองไทยในการเป็ นองค์การให้ความรูท้ างการเมืองแก่ประชาชน
11. พรรคการเมืองไม่ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของประชาชนโดยสมบูรณ์
12. แต่ละพรรคมิได้เน้นนโยบายทาให้เกิดผลเสียต่อประชาชน
13. ไม่สามารถสร้างวินยั คุมสมาชิกพรรคให้อยูใ่ นอุดมการณ์พรรคได้
14. พรรคการเมืองเป็ นจุดอ่อน
15. การมีพรรคการเมืองมากทาให้เกิดรัฐบาลผสม
16. มุง่ ดาเนินบทบาทเฉพาะกลุ่ม

บทสรุป
จากการวิเคราะห์พบว่าพรรคการเมืองและกลุ่ม ผลประโยชน์ ทางการเมืองในประเทศไทยต่างมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองจะแฝงตัวอยูใ่ นพรรคการเมืองต่างๆที่
คอยทาหน้าทีใ่ นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์ดา้ นอื่นๆในขณะเดียวกั นก็พยายาม
ปกป้ องผลประโยชน์และรักษาผลประโยชน์ ของกลุ่มตนเองในพรรคการเมืองนัน้ ๆเช่นต่อรองตาแหน่งทางการ
เมืองหากพรรคการเมืองที่ตนสังกัดได้เป็ นพรรครัฐบาล นอกจากนี้กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและพรรค
การเมืองยังเป็ นสือ่ กลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เป็ นตัวกลางในการรวบรวมความต้องการของประชาชน
แล้วนาเสนอต่อรัฐบาลในขณะเดียวกันก็นานโยบายของรัฐบาลมาลงมือปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง ปั ญหาทีส่ าคัญของพรรคการเมืองไทยคือ ขาดอุดมการณ์ทแ่ี ท้จริง และไม่มคี วามเป็ นสถาบันทาง
การเมืองกล่าวคือพรรคการเมือ งของไทยขาดความยังยื
่ นในการเป็ นสถาบันทางการเมืองที่คอยให้ความรู้
ทางการเมืองแก่ประชาชน พรรคการเมืองเกิดการรวมตัวกันเฉพาะกิจในการเลือกตัง้ แต่ละครัง้ เพื่อหวังผล
ชนะการเลือกตัง้ โดยไม่สนใจในอุดมการณ์ของพรรคหรือเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองตรงกันข้ ามกลับหวัง
ผลเพียงเพือ่ ให้ได้ชนะในการเลือกตัง้ เท่านัน้ หลายๆครัง้ ทีผ่ ่านมาก่อนการเลือกตัง้ เกิดขึน้ เราจึงเห็น อดีต ส.ส.
ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นด้วยเหตุผลเพียงเพื่อต้องการได้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาและตกลงผลประโยชน์
กับพรรคการเมืองนัน้ ๆลงตัวโดยไม่สนใจในอุดมการณ์ทางการเมืองและจุดยืนทางการเมืองของตนเอง
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