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บทคัดยอ 
การยุบพรรคการเมือง เปนมาตรการในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการดําเนิน

กิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองยอมเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายบัญญัติไว ท้ังนี้ เพ่ือใหการใชสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของพรรคการเมืองอยูใน

ขอบเขตท่ีไมเปนอันตรายตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อยางไรก็ดี  มาตรการยุบพรรคการเมืองในปจจุบันยังไม มีความเหมาะสม  

อันเนื่องมาจากการตีความโดยศาลเพื่อบังคับใชมาตรการยุบพรรค ท่ีไมไดคํานึงถึงหลักฟงความ         

ทุกฝายและมิไดตีความในการใชกฎหมายท่ีเปนโทษโดยเครงครัด ในบางกรณี ผลของการยุบ

พรรคการเมืองก็มีผลไปถึงบุคคลซึ่งเปนผูบริหารของพรรคท่ีไมใชผูกระทําการอันเปนเหตุใหยุบ

พรรคการเมือง ซึ่งไมเปนธรรม ตลอดจนสภาพบังคับของกฎหมายท่ีมีการกําหนดโทษไม

เหมาะสมกับสภาพของการกระทําความผิดและมาตรการลงโทษนั้นก็มิไดทําใหการดําเนินการท่ี

เปนอันตรายตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหมดไปแตอยางใด 

 

1.  บทนํา 
พรรคการเมือง (Political party) เปนการรวมตัวทางการเมืองของบุคคลท่ีมีความคิด

หรือผลประโยชนรวมกันโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนตัวแทนของประชาชนในการใชอํานาจรัฐ             

อันเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามอุดมการณหรือผลประโยชนตางๆ โดย

วิธีการสงตัวแทนลงรับเลือกตั้ง หากปราศจากพรรคการเมือง การดําเนินการเปนสถาบันทาง

การเมืองในระบบเสรีประชาธิปไตยก็จะมีไมได เพราะหากขาดไรเสียซึ่งพรรคการเมือง ประชาชน

จะไมสามารถมองเห็นอุดมการณและแนวความคิดของผูสมัครรับเลือกตั้งไดอยางชัดเจน 

ในประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของพรรคการเมือง

เปนสิทธิเสรีภาพที่ถูกรับรองไวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองจึงเปนสวนหนึ่งในการ

แสดงออกซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการสรางเจตจํานงทางการเมืองของ

ประชาชน ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของพรรคการเมือง ตัวพรรคการเมืองนั้นเองก็ยอม

จะตองมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของตน ซึ่งเสรีภาพนี้ยอมครอบไปถึงบุคคลท่ี

เขารวมพรรคการเมือง ไมวาจะเปนในฐานะหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค
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การเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง แตในขณะเดียวกัน เพ่ือความม่ันคงของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย การใชเสรีภาพของพรรคการเมืองยอมตองมีขอบเขต ซึ่งในปจจุบันมีกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไดแก รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 (วิทยานิพนธฉบับนี้จัดทําเสร็จส้ินกอนการทํารัฐประหารเม่ือ

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557) 

สําหรับการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยการยุบ

พรรคการเมืองในระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้น มีสาเหตุมาจากการที่หัวหนาพรรคการเมือง  

กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพของตนในนาม

พรรคการเมืองเพ่ือลมลางการปกครอง  กระทําการมิใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม หรือฝาฝนตอกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ศาล

รัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได อันเปนกระบวนการตรวจสอบการใชเสรีภาพของ

หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองใหอยูในขอบเขต

ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  

อยางไรก็ดี การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทยยังคงเปนปญหาท่ีมีการโตแยงกัน 

เนื่องจากมาตรการท่ีใชยุบพรรคการเมืองในปจจุบันยังไมสอดคลองกับการคุมครองเสรีภาพใน

การจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ท้ังยังสงผลกระทบตอ

เสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของปจเจกบุคคลในพรรคการเมือง อันไดแกหัวหนา

พรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจนเกินสมควร ทําใหการใชเสรีภาพทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนไมอาจเกิดข้ึนไดโดยแทจริง ดังเชนกรณีคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 3-5/2550 ท่ีศาลรัฐธรรมนูญส่ังใหยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ

เลือกตั้งหัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเปนระยะเวลา 5 ป เพราะเหตุท่ีมีการตกลง

จางพรรคเล็กใหสงสมาชิกลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการรับจางเพ่ือกระทํา

การซื้อเสียง ซึ่งเกิดจากการกระทําของคณะกรรมการบริหารของพรรคบางคนเทานั้น 

 

2.  ความสําคัญของพรรคการเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  พรรคการเมือง คือ กลุมคนที่รวมตัวกันข้ึนดวยความสมัครใจ โดยมีแนวความคิดหรือ

อุดมการณในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีคลายคลึงกัน และมีวัตถุประสงครวมกันใน

การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเขาไปบริหารประเทศตามแนวความคิดและนโยบายของกลุมตน ซึ่งเปนไป

ตามหลักเสรีภาพของพรรคการเมือง ซึ่งเปนสิทธิและเสรีภาพเก่ียวกับการรวมตัวกันของบุคคล 

(Liberté de groupement) ซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาต ิอันเปนสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของ

ประชาชน จึงเปนเร่ืองของประชาชนท่ีจะริเร่ิมโดยตรง 
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ในทางวิชาการ อาจจําแนกประเภทของพรรคการเมืองตามการจัดองคกรไดเปน             

2 ประเภท คือ ประเภทแรก พรรคการเมืองท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลท่ีมีความสําคัญทาง

สังคมเฉพาะกลุม หรือท่ีเรียกวา พรรคการเมืองแหงชนช้ัน (Partis de cadre) ท่ีมีการจัดองคกรแบบ

หลวม ๆ ใหความสําคัญกับตัวบุคคลเปนหลัก มีการจัดองคกรอยางไมเปนระบบ และไมรวมศูนย

อํานาจ มีสมาชิกนอย สวนใหญจะเปนชนช้ันนําในสังคม หรือเปนผูท่ีมีสายสัมพันธในหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีจะสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวเพ่ือกอตั้งเปนพรรคการเมือง พรรคการเมืองประเภทนี้

มุงเนนคุณภาพของสมาชิกพรรคเปนอยางมาก ดังนั้น สมาชิกของกลุมบุคคลดังกลาวจึงผูกขาด

การมีอํานาจภายในพรรคการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองจะเนนในชวงหาเสียงเลือกตั้งเปน

สําคัญ ประเภทท่ีสอง คือ พรรคการเมืองท่ีเปนตัวแทนของคนในสังคม หรือท่ีเรียกวา พรรค

การเมืองแหงมวลชน (Partis de masse) ท่ีมีการจัดองคกรอยางเปนระเบียบ พรรคการเมืองใน

รูปแบบนี้เร่ิมปรากฏเปนคร้ังแรกในรูปของพรรคคอมมิวนิสต เม่ือชวงป ค.ศ.1920 เกิดจากการ

รวมตัวกันของบุคคลในสาขาอาชีพ สถานท่ีทํางาน หรือชนช้ันทางสังคมเดียวกัน อันเปนการเปด

โอกาสแกประชาชนท่ีจะออกเสียงเลือกตั้งไดสะทอนใหเห็นถึงความตองการของชนช้ันทางสังคม

ของตน และสงเสริมใหประชาชนมีพ้ืนท่ีในทางการเมือง ประชาชนจึงมิใชเปนเพียงท่ีมาของ

ทรัพยากรของพรรคอีกตอไป หากแตเปนกําลังหลักใหแกพรรคการเมืองท้ังในดานการบริหาร

และเปนฐานเสียง การขยายจํานวนสมาชิกพรรคมาจากการที่พรรคไดกระจายแนวคิดเก่ียวกับ

คุณคาและความสําคัญของสังคมใหแกบุคคลภายนอก จิตวิญญาณของพรรคการเมืองประเภทนี้

จึงมีท่ีมาจากสภาพปญหาของบุคคลท่ีเขามาเปนสมาชิก แลวสะทอนมาเปนความตองการของ

สมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือสงผานมายังพรรคการเมือง การแกไขปญหาของสมาชิกพรรคจึงตอง

อาศัยบุคคลท่ีมาจากชนช้ันทางสังคมเดียวกัน จึงจะเขาใจถึงสภาพปญหา มิใชแนวทางการแกไข

ปญหาท่ีมาจากความตองการของชนช้ันนําอีกตอไป 

พรรคการเมืองมีความสําคัญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในแงของการ

เปนสถาบันการเมืองท่ีมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีหนาท่ีในการ

ใหความรูทางการเมืองแกประชาชน เปนเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และระดมสรรพ

กําลังทางการเมือง ตลอดจนประสานประโยชนของกลุมอิทธิพลและกลุมผลประโยชนตางๆ 

นอกจากนี้ หนาท่ีท่ีสําคัญคือการสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการเปนผูแทนราษฎร 

เพ่ือสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง อันจะทําใหเกิดความเสมอภาคระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งเพราะ

พรรคการเมืองจะเปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุนใหผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไมมีความพรอม

ทางดานการเงินสามารถแขงขันกับผูสมัครรายอ่ืนท่ีมีความพรอมมากกวาได จากนั้น เม่ือไดรับ

เลือกตั้งแลว พรรคการเมืองก็จะควบคุมสมาชิกใหอยูในระเบียบวินัยในการประชุมสภา ไมวา

พรรคนั้นจะอยูในฐานะของฝายรัฐบาลหรือฝายคาน 

 

695



3.  แนวคิดเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง 
เนื่องจากพรรคการเมืองมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี

ภาระหนาท่ีในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคทางการเมืองตามแนวทางที่ปรากฏ

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย สถานะของพรรคการเมืองจึงไดถูกรับรองเอาไว แตหากพรรค

การเมืองนั้นไมอาจดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับความมุงหมายดังกลาว ก็ไรประโยชนท่ี

กฎหมายจะรับรองใหพรรคการเมืองนั้นมีสถานะอยูคงตอไป และพรรคการเมืองนั้นก็อาจถูกยุบ

ได 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเปนประเทศแรก ๆ ของโลก ท่ีปรากฏเหตุการณสําคัญ

ทางประวัติศาสตรเก่ียวกับการยุบพรรคการเมืองข้ึนอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ เม่ือป ค.ศ.1923 

ไดมีการยุบพรรคนาซีของฮิตเลอร ซึ่งพรรคดังกลาวโดยเนี้อแทแลว ถือไดวาปฏิเสธการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แตอาศัยรูปแบบของพรรคการเมือง เปนเคร่ืองกําบังเพ่ือแฝง

กายเขามาทําลายระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท้ังนี้ วัตถุประสงคของการยุบพรรคก็

เพ่ือท่ีจะปองกันไมใหพรรคการเมืองท่ีเปนปฏิปกษตอประชาธิปไตยไดอาศัยความอิสระจาก

ประชาธิปไตยมาลมลางประชาธิปไตยเสียเอง และการยุบพรรคการเมืองนั้น แสดงใหเห็นถึง

ประชาธิปไตยท่ีมีระบบปองกันตนเอง และสามารถโตตอบกับส่ิงท่ีเปนปฏิปกษกับประชาธิปไตย

ได ไมใชเพียงแคประชาธิปไตยท่ีอยูกับท่ีและรอวันท่ีจะถูกทําลายอีกตอไป ในรัฐธรรมนูญแหง

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ค.ศ.1949 จึงไดมีการบัญญัติถึงเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองวา ไม

วาจะโดยเหตุผลของวัตถุประสงคหรือความประพฤติของสมาชิกพรรคการเมืองก็ตาม พรรค

การเมืองท่ีมุงหมายที่จะขัดขวางหรือทําลายระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย หรือเปน

ภัยตอการดํารงอยูของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ตองถือวาเปนพรรคการเมืองท่ีไมชอบดวย

รัฐธรรมนูญ ซึ่งผลทางกฎหมายจากการยุบเลิกพรรคการเมืองอาจมีดวยกันหลายประการ โดย

พรรคการเมืองดังกลาวอาจถูกยุบท้ังหมดหรือบางสวน หรือถูกคัดช่ือออกจากทะเบียนพรรค

การเมือง ในสวนทรัพยสินของพรรค ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยใหทรัพยสินบางสวนหรือ

ท้ังหมดของพรรคตกเปนของแผนดินเพ่ือประโยชนสาธารณะได และจะมีการดําเนินการจัดตั้ง

พรรค ตัวแทนท่ีตองการดําเนินงานเพื่อเปนการสานตอพรรคการเมืองท่ีถูกยุบไป รวมถึงอาศัย

องคการที่มีอยูกอนแลวใหเปนพรรคตัวแทนของพรรคท่ีถูกยุบนั้นมิได 

ประเทศสเปน เดิมมีการปกครองในรูปแบบเผด็จการ เม่ือเขาสูการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  ทําใหเกิดการควบคุมพรรคการเมืองเพ่ือมิใหประเทศกลับไปปกครองในระบอบ

เผด็จการเชนเดิม การยุบพรรคของประเทศสเปน จึงเปนการกําจัดพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ

ไมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย โดยมีเง่ือนไขวาพรรคการเมืองนั้น “กระทําการ” หรือ “มี

กิจกรรม” ท่ีขัดตอหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ ในเร่ืองการกระทําความผิดอาญาฐานการ

รวมกลุม ท่ีมิชอบดวยกฎหมายหรือองคกรอาชญากรรม  (Asociacionesilicitas-Criminal 

Association) การกระทําละเมิดหลักประชาธิปไตยในพรรคการเมือง (Internal Democracy)
 
และ
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การสมรูรวมคิดหรือพัวพันกับการกอการรายหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานอยางรายแรง 

ซึ่งผลของการยุบพรรคการเมืองทําใหพรรคการเมืองส้ินสุดความเปนนิติบุคคล และหามมิให

พรรคการเมืองอ่ืนแทนท่ีพรรคถูกยุบไป ตลอดจนสถานะของผูสมัคร ส.ส. และ ส.ว. ของพรรค

การเมืองนั้นส้ินสุดลง อยางไรก็ตาม  การยุบพรรคการเมืองเปนเร่ืองท่ีกระทําตอพรรคการเมือง

เทานั้น กรรมการบริหาร และสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบไปยังคงมีสิทธิเลือกตั้งและสิทธิท่ี

จะลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยสามารถไปลงสมัครในนามพรรคการเมืองอ่ืนไดหรือจะสมัครแบบกลุม

ท่ีมิใชพรรคการเมืองก็ได เพียงแตวาพรรคการเมืองใหมก็ดี กลุมผูสมัครท่ีรวมตัวกันก็ดี ตองไมมี

ลักษณะเปนการสืบทอดพรรคการเมืองท่ีถูกยุบไป มิเชนนั้น อาจถูกวินิจฉัยใหขาดคุณสมบัติใน

การสมัครเลือกตั้งในคราวนั้น 

ประเทศตุรกี ในป ค.ศ. 1971 ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําส่ังใหยุบพรรคความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ (National Order Party) และยุบพรรคความสงบ (Tranquility Party) ในป 

ค.ศ.1983 ดวยเหตุท่ีพรรคท้ังสองไมยอมรับหลักการแยกศาสนาออกจากการเมือง และมีการยุบ

พรรคการเมืองอ่ืนๆ เร่ือยมา โดยรัฐธรรมนูญตุรกี ไดบัญญัติถึงเหตุของการยุบเลิกพรรค

การเมืองไววา “ขอบังคับหรือนโยบาย ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของพรรคการเมือง

จะตองไมขัดหรือแยงตอความเปนอิสระของรัฐ ความเปนเอกภาพของดินแดนและชาติ หลักสิทธิ

มนุษยชน หลักความเสมอภาคตามกฎหมาย หลักอธิปไตยของรัฐ หลักประชาธิปไตยของรัฐ

ฆราวาส หรือมีเปาหมายเพ่ือปองกันหรือเพ่ือกอตั้งชนช้ันหรือกลุมเผด็จการ รวมถึงความเปน

เผด็จการไมวาในรูปแบบใดๆ และหามมีเปาหมายเพ่ีอการยั่วยุใหพลเมืองกออาชญากรรม”  

ท้ังนี้ สมาชิกพรรคการเมืองและผูกอตั้งพรรคการเมือง ซึ่งการกระทําหรือคําพูดของบุคคลนั้น

เปนสาเหตุใหมีการยุบพรรคการเมืองดังกลาวอยางถาวร ตองหามมิใหเปนผูกอตั้ง สมาชิก 

กรรมการ หรือผูบริหารในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดเปนระยะเวลา 5 ป 

สําหรับกรณีของประเทศไทย การยุบพรรคการเมืองไดปรากฏข้ึนคร้ังแรกใน

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 โดยใหอํานาจแกพนักงานอัยการในการรองขอตอ

ศาลใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมือง เม่ือพรรคการเมืองกระทําการท่ีขัดตอกฎหมาย 

เชน ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน เปนตน และในเวลาตอมาก็ไดมีการตรา

กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองข้ึนใชบังคับอีกหลายฉบับ สวนขององคกรผูมีอํานาจในการยุบเลิก

พรรคการเมืองนั้น เดิมอํานาจในการยุบเลิกพรรคการเมืองเปนอํานาจของศาลฎีกา แตนับตั้งแต

ท่ีมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อํานาจดังกลาวไดกลาย

มาเปนของศาลรัฐธรรมนูญ จนกระทั้งถึงปจจุบัน ซึ่งผลของการยุบพรรคการเมือง ทําใหความเปน

พรรคการเมืองและสถานะของสมาชิกพรรคการเมืองส้ินสุดลง และกรรมการบร ิหารพรรคการเมือง
ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งเปนเวลา 5 ป 
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4.   วิเคราะหสาเหตุการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย 
การยุบเลิกพรรคการเมืองในประเทศไทย อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

สาเหตุในทางรูปแบบและในทางเนื้อหา ดังนี้ 

 

 4.1   สาเหตุทางรูปแบบ 
สาเหตุในทางรูปแบบ เปนสาเหตุอันเกิดจากการไมดําเนินการในกระบวนการบริหาร

จัดการพรรคใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งโดยเนื้อหาของเร่ืองแลว ไมใชกรณีท่ีพรรค

การเมืองดําเนินกิจกรรมท่ีขัดตอกฎหมายท่ีมุงคุมครองระบอบการปกครองในระบอบประชาธิ

ไตยโดยตรง หากแตเปนหนาท่ีท่ีพรรคการเมืองจะตองกระทําใหถูกตองตามกฎหมายท่ีมุง

ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปโดยเรียบรอย มาตรการยุบพรรค

การเมืองจึงเปนเคร่ืองมือบังคับใหพรรคการเมืองใหความสําคัญกับหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมาย 

มิเชนนั้นแลว พรรคการเมืองนั้นก็จะตองถูกยุบ ซึ่งกรณีของการยุบเลิกพรรคการเมืองท่ีมีสาเหตุ

ทางรูปแบบน้ันมีตัวอยาง เชน กรณีท่ีพรรคการเมืองมิไดจัดทํารายงานการดําเนินกิจการหรือ

รายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหถูกตอง การรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยเขาเปน

สมาชิกหรือดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง การท่ีพรรคการเมืองไมดําเนินกิจการตางๆ 

ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง เปนตน 

 

 4.2   สาเหตุในทางเน้ือหา  
สาเหตุในทางเนื้อหา เปนสาเหตุอันเกิดจากการดําเนินการของพรรคการเมืองท่ีขัดตอ

กฎหมายท่ีมุงคุมครองระบอบการปกครองในระบอบประชาธิไตยโดยตรง การยุบพรรคการเมือง

จึงเปนมาตรการลงโทษพรรคการเมือง ซึ่งกรณีของการยุบเลิกพรรคการเมืองท่ีมีสาเหตุทางเนื้อหา

นั้นมีตัวอยาง เชน การท่ีพรรคการเมืองท่ีกระทําการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือ

ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริต 

การที่พรรคการเมืองท่ีกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ การที่พรรคการเมืองกระทําการอันเปนภัยตอ

ความม่ันคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การที่พรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรครับบริจาคจากผูใดเพื่อกระทําการหรือไมกระทํา

การโดยมิชอบดวยกิจการของพรรค ซึ่งอาจเปนคุณหรือโทษแกบุคคลหรือคณะบุคคลใด หรืออาจ

เสียหายแกทางราชการ หรือเพ่ือกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความ

ม่ันคงของราชอาณาจักร เศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม

ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการท่ีพรรคการเมืองหรือผูใดสมคบ รูเห็นเปนใจ หรือ

สนับสนุนใหบุคคลใดดําเนินการเพ่ือใหบุคคลอ่ืนหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลงเช่ือ หรือ

เขาใจวาพรรคการเมืองอ่ืน หรือบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

698



วาดวยพรรคการเมือง หรือเพ่ือกล่ันแกลงพรรคการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง

โดยปราศจากมูลความจริง 

เม่ือมีการยุบพรรคการเมืองแลว ผลทางกฎหมายที่เกิดข้ึนอาจพิจารณาไดใน 3 

ลักษณะ กลาวคือ ผลท่ีมีตอพรรคการเมือง สมาชิกในพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค

การเมือง  

ผลตอพรรคการเมืองนั้น ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองใดแลว ผูซึ่งเคยดํารง

ตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน

ใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรค

การเมืองข้ึนใหมอีกไมได ท้ังนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันท่ีพรรคการเมืองนั้นตองยุบไป 

ผลตอสมาชิกในพรรคการเมืองนั้น ในทางการเมือง มีผลทําใหสมาชิกภาพของสมาชิก

พรรคและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในทาง

อาญา มีการกําหนดโทษทางอาญาไมวาจะเปนโทษปรับ หรือโทษจําคุกในกฎหมายหลายฉบับ 

ไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 

ผลตอกรรมการบริหารพรรคน้ัน ทําใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองถูกตัดสิทธิ

ทางการเมือง ซึ่งในปจจุบันกําหนดระยะเวลาไว 5 ป นอกจากนี้ยังหามมิใหขอหรือมีสวนรวมใน

การจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหม และหามเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมืองตลอด

ระยะเวลาท่ีถูกตัดสิทธิทางการเมืองดวย 

 

5.  ปญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองและแนวทางการแกไข 
 

 5.1 ปญหาอันเกิดจากการตีความกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหองคกรตุลาการหรือ

ศาลเปนผูบังคับใชหรือตีความกฎหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย ภายใตหลักนิติ

รัฐ แตแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิเลือกตั้งของ

หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคตั้งแตป 2550 เปนตนมานั้น ไมสอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการยุบพรรคการเมืองและการตัดสิทธิเลือกตั้ง 

เปนมาตรการท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในวงกวาง การบัญญัติเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองจึงควรกําหนดไวเทาท่ีจําเปน และ

การตีความในการบังคับใชกฎหมายก็ควรเปนไปโดยเครงครัด รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมันไดบัญญัติมาตรการยุบพรรคการเมืองและการตัดสิทธิเลือกตั้งไวเฉพาะกรณีท่ี

มีการกระทําความผิดอาญาไปพรอมกับการฝาฝนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเทานั้น และการ

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันในการยุบพรรคการเมืองก็จะเปนไปโดยเครงครัด คือ 

จะตองเปนการกระทําท่ีปรากฏพยานหลักฐานวามีการกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคตามท่ี
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กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจง แตในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีสาเหตุการยุบพรรคจากการ

กระทําตางๆ หลายประการท่ีไมจําเปนตองเปนความผิดอาญาดวยแลว การพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญยังใชการตีความกฎหมายท่ีไมเครงครัด คือ เพียงแตปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาอาจมี

การกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคตามที่กฎหมายบัญญัติไว เชน กรณีท่ีมีพฤติการณวาอาจมีผล

เปนการเปล่ียนแปลงการปกครอง หรืออาจทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและยุติธรรม ก็

เปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองได ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกันแลว ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีกําหนดสาเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองไวหลายสาเหตุและมีการตัดสิทธิเลือก

ยอนหลังซึ่งรุนแรงกวา เม่ือประกอบกับการตีความกฎหมายท่ีไมเครงครัดโดยศาลรัฐธรรมนูญ

แลว จึงทําใหการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทยเปนไปโดยงาย ไมเปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 

นอกจากนี้ การตีความของศาลรัฐธรรมนูญยังไมเปนไปตามหลักการฟงความทุกฝาย 

เพราะศาลเลือกรับฟงขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานบางอยาง และตัดพยานหลักฐานบางอยาง

ออกไป แมการรับฟงขอเท็จจริงเปนเร่ืองท่ีศาลมีอํานาจ แตก็ตองกระทําเทาท่ีจําเปน และจะ

กระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิได การท่ีศาลมิไดรับฟงความ         

ทุกฝายในการพิจารณาคดียุบพรรคการเมือง ยอมทําใหกระบวนพิจารณามีขอบกพรอง 

  

 5.2 ปญหาความรับผิดของกรรมการบริหารพรรค 

กรรมการบริหารพรรคอาจมีความรับผิดท้ังในทางการเมือง สําหรับความรับผิด

ทางการเมืองนั้น แมศาลรัฐธรรมนูญจะไดมีคําวินิจฉัยถึงสถานะของพรรคการเมืองวามีสภาพเปน

นิติบุคคล แตความรับผิดของพรรคการเมือง หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกใน

พรรค ก็ตองพิจารณาความรับผิดแยกจากกัน โดยเฉพาะการลงโทษมาตรา 68 และมาตรา 237 

ดวยการตัดสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ 

และกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการใชอํานาจอธิปไตยของปวงชน ฉะนั้น การรับฟงขอเท็จจริง

เก่ียวกับการกระทําของบุคคลตาง ๆ จึงตองใหความสําคัญกับพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับแตละ

ตัวบุคคลเปนรายกรณี ไมอาจนําขอเท็จจริงของบุคคลหนึ่งไปใชยันกับบุคคลอ่ืนๆ ไดหากไมมีการ

สอบสวนเพ่ิมเติม และไมอาจถือเพียงคําใหการ และผลของการสอบสวนของกรรมการบริหาร

พรรคผูหนึ่งผูใด เปนสาเหตุใหตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมืองอ่ืน เพราะจะเปนการ

กระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควร อีกท้ังยังขัดตอเจตนารมณในการจัดตั้งพรรค

การเมืองตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  

  

 5.3 ปญหาจากสภาพบังคับของกฎหมาย 
ปจจุบันสภาพบังคับของกฎหมายยังมีความไมเหมาะสมของบทลงโทษตอสภาพ

ปจจุบัน กลาวคือ  
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3.1  ในการยุบพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคจะตองรับผิดในการท่ีบุคคลอ่ืน

ภายในพรรคไปดําเนินการฝาฝนตอรัฐธรรมนูญดวย โดยเฉพาะกรณีของการฝาฝนมิใหการ

เลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมนั้น แมการกระทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและ

เท่ียงธรรม ทําใหมีผลตอการแพชนะระหวางพรรคการเมืองกับอํานาจในการเขาสูตําแหนงผูใช

อํานาจบริหารประเทศ แตการจางวางสมาชิกพรรคอ่ืน หรือสวมตัวเขาสมัครในพรรคการเมืองอ่ืน 

หรือการซื้อตัวนักการเมือง หามีผลกระทบตอการปกครองประเทศโดยตรงไม คงมีผลกระทบตอ

สมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนท่ีตองเสียโอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีผลใหสมาชิกของ

พรรคการเมืองอ่ืนตองเสียโอกาสในการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือมีผลให

สมาชิกในพรรคจัดตั้งเปนพรรครัฐบาล แตมิไดเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 3 และการนํา

เหตุดังกลาวมาบัญญัติในมาตรา 237 ใหถือเปนความผิดตามมาตรา 68 จึงกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของการรวมตัวกันทางการเมือง โดยเปนการกําหนดมาตรการที่มีความรุนแรงมากกวาใน

ตางประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยเชนเดียวกัน จึงควรแกไขมาตรา 237 โดยมิใหถือ

เปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมือง แตควรเปนเหตุใหตัดสิทธิทางการเมืองของบุคคลเปนการ

เฉพาะราย  

3.2 การตัดสิทธิการเลือกตั้ง สิทธิการเลือกตั้งถือวาเปนสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

ประเทศเสรีประชาธิปไตย ตางก็ใหความสําคัญ หากบุคคลใดจะถูกตัดสิทธิดังกลาวก็ตองพิจารณา

จากลักษณะพฤติการณและความรายแรงของการกระทําของกรรมการและสมาชิกพรรคผูถูกฟอง

คดีเปนการเฉพาะราย จะตัดสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรายไมได แตการ

ลงโทษโดยการตัดสิทธิทางการเมืองสามารถทําไดกับทุกคน เพราะประเทศเหลานี้ไมไดตัดสิทธิใน

การลงสมัครรับเลือกตั้งคร้ังอ่ืน สวนกรณีการตัดสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย เม่ือถูกตัดสิทธิ

เลือกตั้งแลว จะทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งดวย ซึ่งใน

ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหความสําคัญตอสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเหลานี้ 

แมวาประเทศไทยจะปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลับตัดสิทธิดังกลาวโดยส้ินเชิง ซึ่งการตัด

สิทธิเลือกตั้งถือเปนการจํากัดอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย จึงขัดตอมาตรา 3 แหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนั้น จึงไมควรจํากัดตัดสิทธิเลือกตั้งของ

บุคคล แตควรลงโทษบุคคลดวยการตัดสิทธิทางการเมืองแทน เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิใชอํานาจ

อธิปไตยในการปกครองประเทศดวยการออกเสียงเลือกตั้ง   

3.3  อัตราโทษ เม่ือพิจารณาบุคคลในพรรคการเมือง จะสามารถจําแนกได 2 ประเภท 

คือ  ประเภทแรก บุคคลที่มีเจตนาแนวแนใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดําเนินตอไป 

แตเพราะความไมรูไมเขาใจถึงหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง ตลอดจนพระราชบัญญัตฉิบับอ่ืนท่ีมีอยูจํานวนมากภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช  2550 หรือจากการที่ไดเขามาเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

เปนคร้ังแรก จึงอาจทําใหบุคคลดังกลาวไมทราบวาการกระทําเชนไรจะสงผลตอการเปล่ียนแปลง
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การปกครองอยางไรหรือเปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับพรรคการเมือง และไดพยายามหาม

ปรามเปนการภายใน หรือพยายามแกไขมิใหการกระทําอันจะเปนการฝาฝนดําเนินไปตลอด และ

ประเภทตอมา บุคคลท่ีมีเจตนาอาศัยสภาพของพรรคการเมืองเพ่ือลมลางหรือเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง หรือมีหนาท่ีเก่ียวของ หรือเปนสมาชิกในพรรคการเมืองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มีบทบาทสําคัญในพรรคการเมือง สามารถใชอํานาจในพรรคการเมือง

เพ่ือเตือนหรือควบคุมสมาชิกในพรรคการเมืองนั้นได แตไมกระทําการใดๆ หรือจงใจใหผูอ่ืนหรือ

ใหบุคคลอ่ืนอาศัยตนใหเปนเคร่ืองมือกระทําการฝาฝนตามมาตรา 68 และมาตรา 237  แหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยบุคคลท้ังสองประเภทนี้ จะใชโทษท่ี

หนักและรุนแรงเทากันมิได เพราะมิไดเกิดจากการมีเจตนากระทํารวมกัน โดยตองแยกตาม

ความรูและการมีสวนรวมในกระทําผิดของแตละคนดวย ซึ่งในประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐ

เยอรมัน ตุรกี หรือสเปน ไดกําหนดโทษของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค จากการยุบ

พรรคการเมือง โดยจํากัดไวท่ีระยะเวลา 5 ป เม่ือการจัดตั้งพรรคการเมืองฝาฝนตอรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองเหลานั้นก็ตองถูกศาลมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองเชนกัน และลงโทษตัดสิทธิทางการ

เมืองของหัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคเปนระยะเวลาหาป ความรายแรงของ

บุคคลประเภทที่สองมีความเกี่ยวของและมีอํานาจในพรรคการเมืองเปนอยางมาก รวมถึงบุคคลท่ี

มีอํานาจทางการเมืองแตปลอยใหตนเปนเคร่ืองมือในการลมลางหรือเปล่ียนแปลงการปกครองมี

สภาพไมตางกับผูกระทําความผิดฐานกบฏ ซึ่งอัตราโทษมีความรุนแรง แตสําหรับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญจะกําหนดโทษเชนนั้นมิได คงกําหนดโทษใหตัดสิทธิทางการเมืองเทานั้น โดยตอง

กําหนดมิใหแตกตางจากระยะเวลาท่ีเคยปรากฏอยู  

3.4  มาตรการลงโทษทางอ่ืน ในประเทศไทย นอกจากการที่พรรคการเมืองใดตองถูก

ยุบ จะทําใหหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิเลือกตั้งเปนระยะเวลา 5 ป แลว 

พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคยังอาจไดรับโทษประการอ่ืน เชน การใหพรรคการเมืองนั้นคืน

เงินสนับสนุนแกกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด การหามมิ

ใหบุคคลใดใชช่ือ ช่ือยอ หรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองซ้ํา หรือพอง หรือมีลักษณะ

คลายคลึงกับช่ือ ช่ือยอ หรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองท่ีถูกยุบนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนใน

การดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน หรือการหามมิใหผูซึ่งเคย

ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง

ข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรค

การเมืองข้ึนใหมอีกไมได ท้ังนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันท่ีพรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ฯลฯ 

ซึ่งมาตรการท่ีไดกลาวมานั้น ยังไมเพียงพอตอการคุมครองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สมควรท่ีจะศึกษามาตรการตาง ๆ ท่ีปรากฏในตางประเทศมาใชในประเทศไทยดวย เชน การ

กําหนดหามมิใหมีการตั้งองคกรอ่ืนมาแทนท่ีพรรคการเมืองท่ีถูกยุบนั้นและการหามมิใหพรรค

การเมืองใหความรูแกพลเมืองเพ่ือหลีกเล่ียงเปาหมายอันมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
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6.   บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา การยุบพรรคการเมืองนั้นเปนโทษท่ีมี

ความรุนแรง ในการตัดสินคดี ศาลจึงตองตีความโดยเครงครัด และตองเปนไปตามหลักฟงความ

ทุกฝาย การจะถือเอาการกระทําของกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งเปนผลใหกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองตองรับผิดยอมเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบคุคลตามรัฐธรรมนูญ ผูเขียน

จึงขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดงักลาว ดังตอไปนี ้

1.  จากการศึกษาพบวา ภายหลังจากท่ีมีการยุบพรรคการเมืองแลว มาตรการลงโทษ

ท่ีจะลงแกหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค จะมีอยู 2 รูปแบบคือ การตัดสิทธิทางการ

เมืองและการตัดสิทธิเลือกตั้ง โดยการตัดสิทธิทางการเมืองนั้น เปนการหามมิใหผูนั้นใชสิทธิ

ในทางการเมืองตามท่ีกฎหมายกําหนด แตไมตัดสิทธิในการเลือกตั้ง สวนการตัดสิทธิเลือกตั้งนั้น 

เปนการตัดสิทธิทางการเมืองของบุคคลนั้นและหามมิใหบุคคลนั้นมีสิทธิในการเลือกตั้งดวย ซึ่ง

มาตรการท้ัง 2 รูปแบบนี้ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดนํามาใชในกรณีท่ีแตกตางกัน 

คือ หากเปนมาตรการลงโทษท่ีมีสาเหตุจากการยุบพรรคการเมืองจะใชมาตรการตัดสิทธิทางการ

เมือง แตหากเปนมาตรการท่ีมีสาเหตุจากการท่ีบุคคลใชสิทธิเสรีภาพของตน เพ่ือลมลางหลักการ

พ้ืนฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยจะใชมาตรการตัดสิทธิเลือกตั้ง เพราะถือวาการเลือกตั้งเปน

สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญมาก หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งปราศจากสิทธิเลือกตั้งแลว ก็เทากับ

ไมมีสิทธิไมมีเสียงในการใชอํานาจอธิปไตยในประเทศของตนเอง การตัดสิทธิเลือกตั้งจึงเปน

มาตรการที่ตองใชอยางเครงครัดเทาท่ีจําเปน 

สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดใชมาตรการตัดสิทธิเลือกตั้งเพียงประการเดียวในการ

ลงโทษหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเม่ือพิจารณาประกอบกับมาตรการยุบพรรค

การเมืองในประเทศไทยที่มีความรุนแรงกวาประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนํามาศึกษาแลว ผูเขียนเห็นควรให

เพ่ิมมาตรการตัดสิทธิทางการเมืองเปนมาตรการอีกประการหนึ่งท่ีจะลงโทษ เพ่ิมเติมจาก

มาตรการ      ตัดสิทธิเลือกตั้ง โดยใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะพิจารณาถึงความหนักเบาแหง

การกระทํา และใชมาตรการตัดสิทธิทางการเมืองหรือมาตรการตัดสิทธิเลือกตั้งใหเหมาะสมแก

กรณีของการกระทําของบุคคลแตละราย เพราะหากไมปรากฏวาบุคคลนั้นไดรวมกระทําการอัน

เปนการขัดตอกฎหมายอยางรายแรง แตตองรับโทษเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดให

ตองรับโทษ อันไมใชเร่ืองท่ีเกิดจากการกระทําของตนแลว บุคคลนั้นก็ไมควรถูกพรากสิทธิพ้ืนฐาน

ตามรัฐธรรมนูญเกินกวาท่ีจําเปน 

2.  การกําหนดระยะเวลาในการลงโทษหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค อัน

เนื่องมาจากการยุบพรรคการเมืองนั้น ในประเทศไทยและตางประเทศจะกําหนดระยะเวลาไว

เทากัน คือ 5 ป อยางไรก็ดี ในสวนของประเทศไทยยังปรากฏวาผูท่ีถูกลงโทษตัดสิทธิเลือกตั้ง

สามารถกลับมามีบทบาทในทางการเมืองในรูปแบบเดิม ๆ ไดภายหลังจากท่ีระยะเวลาท่ีลงโทษ

หมดไปแลว จึงทําใหเห็นวา ระยะเวลาลงโทษในกรณีของประเทศไทยยังไมเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
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ทําใหผูถูกลงโทษเกิดความใสใจและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะบุคคลประเภทท่ีมีความเส่ียงตอ

การเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศ จึงสมควรเพ่ิมระยะเวลาในการลงโทษตัดสิทธิเลือกตั้ง

และการตัดสิทธิทางการเมืองท่ีหากจะมีในอนาคต ใหมีระยะเวลายาวนานข้ึน โดยเทียบเคียงกับ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนหลัก ซึ่งในประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญมักจะกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไว 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง ผูเขียนจึงเห็นควรเพ่ิม

ระยะเวลาการลงโทษจากเดิมท่ีกําหนดไว 5 ป เปน 8 ป ใหยาวนานข้ึนและสอดคลองกับการดํารง

ตําแหนง 2 สมัย ซึ่งระยะเวลา 8 ปนี้ หากระบบการเมืองสามารถพัฒนาไดอยางเขมแข็ง การที่

บุคคลซ่ึงถูกลงโทษจะกลับมาดาํเนินการทางการเมืองในรูปแบบเดมิๆ อีก ก็จะกระทําไดยากย่ิงข้ึน 

3.  มาตรการลงโทษหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองโดยการตัดสิทธิ

ทางการเมืองหรือตัดสิทธิเลือกตั้ง เปนมาตรการลงโทษท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่ีพรรคการเมืองนั้น         

ถูกยุบ อันเปนการลงโทษท่ีลงแกตัวบุคคลที่มีอํานาจกระทําการในนามของพรรคการเมือง บุคคล

ท่ีไมมีอํานาจกระทําการในนามของพรรคการเมืองจึงไมควรตองถูกลงโทษดวยมาตรการดังกลาว 

หรือหากตองถูกลงโทษ ก็ไมควรไดรับโทษท่ีรุนแรงในระดับเดียวกันกับโทษท่ีลงแกหัวหนาพรรค

และกรรมการบริหารพรรค แตอยางไรก็ดี ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับการลงโทษยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองยังมิไดจําแนก

ความแตกตางระหวางสมาชิกพรรคท่ีมีอํานาจกระทําการในนามของพรรคกับสมาชิกท่ัวไปของ

พรรค ทําใหเกิดความไมชัดเจนในนิติฐานะของบุคคลท่ีอยูในพรรคการเมืองเดียวกัน วาจะตองมี

ความรับผิดอยางไร เพียงใด ดังนั้น จึงควรแยกสมาชิกพรรคท้ังสองประเภทออกจากกัน เปน  

“กรรมการบริหารพรรค” และ “สมาชิกพรรค” เพ่ือประโยชนในการกําหนดหนาท่ีและความรับ

ผิดของสมาชิกพรรคใหชัดเจน  

4.  เนื่องจากการเลือกตั้งเปนการแสดงออกท่ีสําคัญในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนองคกรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ควรมี

บทบาทมากกวาการจัดการเลือกตั้ง โดยควรมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง ตลอดจนมีความตระหนักวากระบวนการ

เลือกตั้งเปนกระบวนการในการเลือกบุคคลเขาไปบริหารจัดการสังคม ท้ังในระดับประเทศและใน

ระดับทองถ่ิน แทนประชาชนผูเลือกตั้ง ผูบริหารจัดการสังคมท่ีรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีดังกลาว

ไดก็ควรจะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถและเปนคนดี ประชาชนจึงควรเลือกเฟนผูท่ีจะเขามา

ทําหนาท่ีอยางจริงจังและใสใจ ในการดําเนินการดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่ง

เปนผูรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีอํานาจในการสนับสนุนโดย

ประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน สวนภูมิภาค 

หรือสนับสนุนองคการเอกชน เพ่ือการใหการศึกษาแกประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนการ
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สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

ดวย 
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