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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์ของการเพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
โดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองและการก าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนตามร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2558 ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคการเมืองและสถาบันการเมืองของไทย จากการศึกษาพบว่า 1) การก าหนดให้มีกลุ่ม
การเมืองลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้โดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบพรรคการเมือง
ไม่เป็นไปตามปรัชญาและหลักการของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  ท าให้ระบบพรรคการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง การเป็นตัวแทนพรรคการเมืองกับการเป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองไม่สอดคล้องสมดุลกันอาจเกิดกระบวนการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในทางการเมือง อีกทั้งกลุ่มการเมืองมีความรับผิดชอบทางการเมืองน้อยกว่าระบบพรรคการเมืองท าให้
การท างานของรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ดังนั้น หากจะก าหนดให้กลุ่มการเมืองลงสมัครรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ควรให้
มีจดทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 2) การก าหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็น
การก าหนดหลักการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและยึดโยงกับประชาชน ที่มี
กระบวนการตรวจสอบคัดกรองจากระบบพรรคการเมือง รัฐสภา และประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย อาจท าให้ระบบพรรค
การเมืองไม่มี เสถียรภาพ ดังนั้น ในการร่างรัฐธรรมนูญสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น จึงจะ ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งในภาคประชาชนกับสถาบันการเมืองในประเด็นท่ีมาของ
นายกรัฐมนตรี 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to find the guidelines of political group formation and Prime 
Minister selection that effected to the stability of political party: the case study of the Constitution Draft of 
the Kingdom of Thailand in 2015. The findings indicated that. 1) According to the principle of democracy, 
the formation of political group might be an obstacle to develop political party system by reducing political 
party authority (and performance). The obstacle that occurs from the unbalancing of authority between 
political partisans and political parties could become a cause of many problems such as giving advantage to 
interest group or pressure group, reducing stability of government, or even political party’s paying for 
independents.  Meanwhile, Thai political condition always shapes the evolution of political parties that 
moves forward by law enforcement; not by its performance. 2) The second issue is a Prime Minister 
selection.  The Prime Minister who is not required to be a member of the House of Representative will 
conflict with the principle of democracy. Democracy is a political system for choosing the government 
through free and fair voting by all citizens. The citizens will elect politicians (Political Parties’ members) to 
be the members of the House of Representative and then the members of the house of Representative will 
select a Prime Minister by voting. Normally, the party leader who has a majority of members in the House 
of Representative is voted as a Prime Minister It seems that all citizens will indirectly select their prime 
minster. Thus, the prime minister from citizen’s selection absolutely has right authority to from the 
government and govern the country.  
 

Keywords: Political Group, Prime Minister Selection, Stability of Political Party, constitution Draft of the 
Kingdom of Thailand B.E.2558 

 

บทน า 
ในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ (CONSTITUTION) คือกฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นแนวทางในการปกครองประเทศ โดยยึด

หลักของความเท่าเทียมกับความเสมอภาคกัน เป็นลักษณะที่ผู้ใช้อ านาจในการปกครองต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วน
ใหญ่ (กิจบดี ก้องเบญภุช 2557: 34) โดยผ่านระบบการเมืองที่เปิดโอกาสตามหลักการของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง ซึ่งหัวใจของ
การเลือกตั้งก็คือพรรคการเมือง ทีม่ีหลักพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาในสากลประเทศ และการมี
เสถียรภาพของระบบพรรคการเมืองถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในระบอบประชาธิปไตย (พัฒนะ เรือใจดี, 2553: 16) อีกทั้งเป็นองค์กร
ส าคัญในกระบวนการทางการเมืองที่จะรวบรวมเจตนารมณ์ทั่วไป (General Will) ของประชาชน ไปใช้ในการด าเนินการปกครอง
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง  การจะท าให้พรรคการเมืองมีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งและความเป็นสถาบันทางการเมือง
มั่นคงยาวนานอยู่ได้นั้น รัฐธรรมนูญมีส่วนส าคัญในการผูกโยงบทบาทและสถานะภาพของพรรคการเมืองเป็นอย่างมาก 

ในการสร้างพรรคการเมืองให้มีเสถียรภาพและความเข้มแข้งเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน (political party as a 
political institution) นั้นโจเซฟ ลาพาลอมบารา และไมรอน ไวเนอร์ได้มีแนวคิดและหลักเกณฑ์พิจราณา ได้มีกรอบแนวคิดไว้ 4 
ประการที่น่าสนใจ คือ ประการแรกพรรคการเมอืงต้องมีความมั่นคงยั่งยืน ประการที่สอง พรรคการเมืองต้องมีลักษณะสาขาของพรรค
การเมืองทีก่ระจายไปสู่ชนบททุกภาคส่วน ประการที่สามบรรดากลุ่มผู้น าในพรรคการเมืองมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะรวมอ านาจ
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การตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ มาให้พรรคการเมืองของตนแต่เพียงผู้เดียว ประการที่สุดท้าย พรรคการเมืองต้องมีการหาคะแนนความ
นิยมเมื่อมีการเลือกตั้งและแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปเมื่อไม่มีการเลือกตั้ง (สติธร ธนานิธิโชติ 2556: 125 )  

จากเดิมสภาพทางการเมืองในอดีตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ 2475 มีบางช่วงที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองท าให้บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความเป็นอิสระและส่งผลให้เกิดการต่อรอง
อ านาจหรือผลประโยนช์ทางการเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในการท างาน  จากสภาพดังกล่าวในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  (ชัยอนันต์  สมุทรวณิช. 2536: 2)  จึงได้วางหลักการเกี่ยวกัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้
ต้องผูกพันกับพรรคการเมืองและพัฒนาการต่อเนื่องในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2521 ทีได้วางโครงสร้างให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองเพื่อให้มีการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
โดยพรรคการเมืองขนาดใหญ่ขึ้น  (ฐิติพร ข าน้ าคู้ 2540: 29-30) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 2540 
และ 2550 ยังได้เน้นไปทีการสร้างความเข้มแข็งแก่พรรคการเมืองเพื่อความมเีสถียรภาพในการบริหารประเทศ 

ด้วยเหตุทีพ่รรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สร้างดุลยภาพให้แก่ภาวะพลวัตทางการเมือง (Political ) และความคิด
ความเช่ือทางการเมือง บทบาทและเสถียรภาพทางการเมืองของพรรคการเมือง (เชาวนะ ไตรมาศ. 2547: 13) จึงส่งผลอิทธิพลต่อการ
พัฒนาระบบการเมืองในขั้นสูง  สถานะและเสถียรภาพของพรรคการเมืองจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้พรรคการเมืองสามมา
รถสร้างความเป็นตัวเองกับสถานะของความเป็นนิติบุคคลที่สมควรจะมีเอกลักษณ์ของตนเองได้ และลักษณะที่ส าคัญของพรรค
การเมืองซึ่งจะต้องมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  คือ จะต้องมีสมาชิกที่เป็นคณะบุคคลที่ประกอบขึ้นรวมตัวกันเป็นระบบพรรคการเมือง
ที่เข้มแข็ง มีโครงสร้างในทางกฎหมายและพื้นฐานจากประชาชน มากกว่าการที่จะให้มีการจัดตั้งกลุ่มการเมืองลงสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่สงักัดพรรคการเมือง ซึง่ถ้าในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ยังก าหนดให้มี
การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองได้นั้นย่อมอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคการเมือง 

พรรคการเมอืงทีม่ีเสถียรภาพ มีโครงสร้างในทางกฎหมายและพื้นฐานจากประชาชนย่อมต้องเสนอหัวหน้าพรรคการเมือง
นั้น ๆ เป็นนายกรัฐมนตรีตามระบบรัฐสภา แต่ถ้าในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ยังระบุไว้อีกว่า
นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น อาจเกิดความขัดแย้งทางการเมือง ประเด็นนี้จะเห็นได้จาก
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเหตุการณ์ที่เรียกว่า พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ 2535 ที่ประชาชนหลายส่วนไม่เห็นด้วยกับการด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขัดกับหลักการประชาธิปไตย จนน าไปสู่การประท้วงเดินขบวนและ
การชุมนุม เกิดการปะทะขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับภาคประชาชน มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก 

แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะเคยมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วก็ตาม แต่พัฒนาการ
ทางการ เมืองของไทยเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยมามากแล้ว ผ่านการพัฒนามาโดยล าดับจะเห็นได้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและต่อมาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเหมือนเดิม แต่ในร่าง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2558 จะก าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อาจสร้างปัญหาเหมือนปี พ.ศ. 2535 ในอดีตที่ผ่านมาและเป็นบทเรียนที่ส าคัญต่อการเมืองไทย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาถึงแนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรี ในร่างรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ว่าควรเป็นอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพของพรรคการเมืองไทย 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยไมต่้องสังกัดพรรคการเมือง
ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช. 2558 ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคการเมือง 
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 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางการก าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนตามร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคการเมืองไทย 
 

อุปกรณ์การศึกษาและวิธีวิจัย   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 3 กลุ่มส าคัญดังนี ้
1. กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเป็นที่

ประจักษ์ในกฎหมายมหาชน จ านวน  5  คน 
2.  กลุ่มนักการเมืองผู้สังกัดพรรคการเมือง จ านวน 5 คน 
3. กลุ่มนักการเมืองผู้ไม่สังกัดพรรคการเมือง จ านวน 5 คน 
วิธีการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รายละเอียดและขั้นตอนในการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารส าคัญดังนี้ 
1.1 ) กฎหมายของประเทศไทย รัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2558 (ฉบับร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 2534 2540 2550 
 1.2 ) หนังสือ ต ารา และบทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 2. การวิจัยภาคสนาม โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ln- Depth lnterview) จากกลุ่มกลุ่มนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเป็นที่ประจักษ์ในสายกฎหมายมหาชนจ านวน 5 คน 
กลุ่มนักการเมืองผู้สังกัดพรรคการเมืองจ านวน 5 คนและกลุ่มนักการเมืองผู้ไม่สังกัดพรรคการเมืองจ านวน 5 คน 
 เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
กฎหมายของประเทศไทย รัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 
(ฉบับร่าง) ต ารา เอกสาร และบทความวิชาการ เพื่อก าหนดข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองลงสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้โดยไม่ตอ้งสังกัดพรรคการเมืองตามรา่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2558 ท่ี
ส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคการเมือง และแนวทางการก าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีโดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนตามร่างรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2558 ท่ีส่งผลต่อพรรคการเมืองไทย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เรียบเรียงและน าเสนอตามข้อเท็จริง 
 

ผลการวิจัย 
 1) แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมือง ผลการวิจัยพบว่าการก าหนดให้มีกลุ่มการเมืองในร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 
มาตรา 105  อาจท าให้ระบบพรรคการเมืองไม่เสถียรภาพ เกิดความเสียหาย สภาพบริบททางการเมืองอาจกลับไปสู่ปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาดังเช่นในอดีตที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง อีกทั้งการจัดตั้งกลุ่ม
การเมืองนั้นย่อมส่งผลความไม่ยึดโยงกับประชาชนและรับผิดชอบทางการเมือง ที่กลุ่มการเมืองมีน้อยกว่าระบบพรรคการเมือง 
อาจส่งผลของการท างานของรัฐบาลที่อาจเกิดความไร้เสถียรภาพได้หากมีการก าหนดกลุ่มการเมืองขึ้นมา 
 2) แนวทางการก าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี ผลการวิจัยพบว่าการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมาจาก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 มาตรา 172 อาจท าให้ระบบพรรคการเมืองไม่
เสถียรภาพ อีกทั้งไม่เป็นไปตามหลักการทางประชาธิปไตย ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง ที่มีกระบวนการตรวจสอบคัด
กรองจากระบบพรรคการเมืองและรัฐสภา โดยหลักการในระบบรัฐสภาแล้วหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากควรด ารง
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ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการบริหารประเทศชาติและรับผิดชอบในทางการเมือง การก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งในภาคประชาชนได้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. แนวทางการจัดต้ังกลุ่มการเมืองลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้โดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองตาม
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 สรุปได้ว่า 
 ในการสร้างพรรคการเมืองให้มีเสถียรภาพ สามารถเป็นสถาบันทางการเมือง ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือ
องค์กรทุกภาคส่วนนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะพัฒนาระบบประชาธิปไตย แม้ว่าในปัจจุบันพรรคการเมืองยุคใหม่ จะพยายาม
ผสมผสานแนวคิดในการพัฒนานโยบายพรรคให้น าเสนอออกมาเป็นทิศทางและเป้าหมาย (Direction and Targets)  การจะท า
ให้พรรคการเมืองมีเสถียรภาพมีความเข็มแข็งและความเป็นสถาบันทางการเมือง มั่งคงยาวนานอยู่ได้ รัฐธรรมนูญมีส่วนส าคัญใน
การผูกโยงบทบาทสถานะภาพของพรรคการเมืองอย่างมาก (พัฒนะ เรืองใจดี, 2553: 1, 103) เพราะพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่
มีความส าคัญทางด้านการปกครอง การมีพรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพหรือความเข้มแข็งไม่ว่าจะต้องมีส่วนของโครงสร้างสร้าง
พรรคการเมืองและการประสานสาขาพรรคการเมืองที่เป็นกลไลเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง อีกท้ังความมีเสถียรภาพ
ประการส าคัญคือการรักษาวินัยพรรคการเมือง (party discipline) 

ในส่วนกลุ่มทางการเมือง (Political strata) นั้นจากการศึกษาพบว่า กลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยบุคคลที่ให้ความ
สนใจและแสวงหาข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่ าเสมอและรู้ดีว่าตนเองสมารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้
และกลุ่มการเมืองนี้จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงหรือพยายามที่จะแสวงหาอ านาจทางการเมืองและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (คนอง วังฝายแก้ว, 2556: 1) 
 การจัดตั้งกลุ่มการเมืองและสามารถลงรับสมคัเลอืกตั้งไดโ้ดยไม่สังกัดพรรคการเมืองนั้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการ
บริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมและความชัดเจนนั้น เมือเปรียบเทียบกับระบบพรรคการเมืองแล้ว ไม่ว่าทัง้ในก่อนและหลังการ
เลือกตั้ง อาจส่งผลในการยึดโยงกับประชาชนคือความรับผิดชอบทางการเมือง  ที่กลุ่มการเมืองมีน้อยกว่าระบบพรรค
การเมือง ด้วยสภาพบริบทของพรรคการเมืองมีการด าเนินการหาเสียงในทางปฎิบัติเสนอนโยบายในลักษณะสัญญากับ
ประชาชน  หากต่อมาภายหลังการเลือกตั้ง ไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายที่พรรคการเมืองเสนอไว้ได้  ผลพวงความ
เสียหายอาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ที่ประชาชนอาจปฏิเสธไม่เลือกพรรคการเมืองนั้นอีก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นความ
รับผิดชอบทางการเมือง ในรูปแบบพรรคการเมืองไม่ใช่ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มการเมืองหรือผู้สมัคร
อิสระ ท่ีไม่ใช่ระบบพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันท่ีจะรับประกันความเสียหายให้กับประชาชน จากศึกษาสภาพทางการเมือง
ในอดีตในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ 2475 มีบางช่วงที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สังกัดพรรคการเมืองพบว่าท าให้บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความเป็นอิสระและส่งผลให้เกิดการต่อรองอ านาจหรือ
ผลประโยนช์ทางการเมือง เป็นการท าลายระบบพรรคการเมือง ถ้าในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2558 ก าหนดให้การลงสมัครรับเลือกตั้งเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าได้ทั้งในนามพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง  
อาจส่งผลกระทบความเสียหายทางการเมืองอย่างมากและส่งผลชัดเจนต่อการท างานของรัฐบาลและพรรคการเมืองที่อาจ
ไม่มีเสถียรภาพและระบบรัฐสภาที่อาจเกิดการต่อรองเอื้อประโยชน์ในทางการเมืองของกลุ่มการเมืองหรือผู้สมัครอิสระ 
และการรวมของกลุ่มการเมอืงอาจเป็นการพัฒนาการลักษณะสร้างรากฐานอ านาจทางการเมืองในระดับต่างๆ และอาจเป็น
ผลเสียเช่ือมโยงต่อการเมืองระดับประเทศ ควรมีการก าหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญว่าหากกลุ่มการการมีความประสงค์ที่จะ
ด าเนินกืจกรรมทางการเมืองควรสร้างสถานะของความเป็นนิติบุคคลให้เป็นในรูปแบบพรรคการเมืองให้ชัดเจน พร้อมที่จะ
ต่อสู้แข่งขันตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย 
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 จากผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่ม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเป็น
ที่ประจักษ์ในสายกฎหมายมหาชน จ านวน 5 ท่านและนักการเมืองจ านวน 5 ท่านที่สังกัดพรรคการเมืองได้ให้ความเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าในกรณีการจัดตั้งกลุ่มการเมืองจะท าใหป้ระชาชนเสียประโยชน์ เพราะไม่มีนักการเมืองรับผิดชอบต่อนโยบายที่
หาเสียงไว้และท าลายระบบพรรคการเมือง ต่างกับการด าเนินงานของพรรคการเมืองก่อนและหลังการเลือกตั้ง  ที่พรรคการเมืองมี
ความเป็นเป็นสถาบันที่ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนการจัดตั้งกลุ่มการเมืองท าให้เกิด ปัญหาการในการท างานของระบบรัฐสภาไม่
ว่าเป็นการสมยอมกันของกลุ่มการเมือง การต่อรองผลประโยชน์แอบแฝงมากมาย 
 อย่างไรก็ตามแต่มีความเห็นอีกด้านหนึ่งจากผู้ให้สัมภาษณ์ กลุ่มนักการเมืองผู้ไม่สังกัดพรรคการเมือง จ านวน 5 ท่าน 
ให้ความเห็นต่างว่าการมีกลุ่มการเมืองคือรากฐานสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนย่อมมีสิทธิตั้งกลุ่มการเมืองเพือเป็น
ทางเลือกให้ประชาชนได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมือง ไม่ควรก าหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ในการก าหนดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ควรเปิดโอกาสให้กลุ่ม
การเมืองที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งได้ เพื่อเปิดโอกาสหรือพื้นที่ทางการเมืองแบบเสมอภาค 

2. แนวทางการก าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนตามร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2558 จากที่ผ่านมาประเทศไทยซึ่งเคยมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาแล้ว ดังจะห็นได้จากสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าเกิดภาวะวิกฤตขึ้นสังคมไทยไม่ได้
ยอมรับหรืไม่ได้เช่ือมั่นในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย (Commitment to democracy) และไม่ยอมรับว่าระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นเพียงหนทางเดียวที่สามารถแก่ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง (Democracy is an only game in 
town) แต่ยอมรับระบอบที่ต้องการประสานกันระหว่างหลายฝ่ายโดยมีคนกลางซึ่งไม่จ าเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง และ
สามารถใช้ระบบราชการควบคุมกลุ่มการเมืองต่างๆ ในสังคมได้หรือเรียกว่า “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ซึ่งการท าให้ระบอบนี้
สร้างเสถียรภาพทางการเมือง พลดอกเปรมจึงสร้างและรักษาอ านาจด้วยการเช่ือมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้มีฐาน
อ านาจและความชอบธรรม รวมทั้งการใช้แนวคิดราชาชาตินิยม สร้างโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการเพื่อท าให้เกิดอ านาจน า 
(Hegemony Power) ซึ่งระบอบนี้มีการพัฒนาเชิงสถาบันของตัวเองสร้างความเข้มแข็งให้รัฐบาลสมัยพลเอกเปรมท า ให้การ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกซึ่ง ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านกลไกลระบบพรรคการเมืองของพลเอกเปรมได้รับการ
ยอมรับจากภาคประชาชนเป็นอย่างมาก ในบริบทสังคมการเมืองในขณะนั้น (อดินันท์ พรหมพันธใจ. 2558: 91, 92) 

แต่เนื่องจากสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัมนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองในด้านพัฒนาประชาธิปไตย ที่ประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาการเป็นไปอย่างสากลในเวลาต่อมา ท าให้สังคมไทยเกิด
กระแสทางสังคมที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งประชาชน การที่
นายกรัฐมนตรีที่ไม่จ าเป็นต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ก็ได้เกิดวิกฤตการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรงมาแล้วเกี่ยวกับ
ที่มาของนายกรัฐมนตรีระหว่างภาคประชาชนกับสถาบันการเมือง จะเห็นได้จากประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเวลาต่อมาใน
เหตุการณ์ที่เรียกว่า พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ 2535 ที่ประชาชนหลายส่วนเกิดการประท้วงรัฐธรรมนูญที่ขาดความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ได้วางกรอบให้นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องเป็นสามชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยกับการ
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งขัดกับหลักการประชาธิปไตยในสมัยพลเอกสุจินดา  คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงการเมืองระหว่างที่มานายกรัฐมนตรีสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และสมัยพลเอก
สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี จะเห็นได้ว่าเป็นายกรัฐมนตรีทีไ่ม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองท่านแต่มีประเด็น
ข้อแตกต่าง ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นช่วงสภาพสังคมการเมืองไทยต้องการประสานกันระหว่างหลายฝ่ายโดยมีคน
กลางซึ่งไม่จ าเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง และสามมารถใช้ระบบราชการควบคุมกลุ่มการเมืองต่างๆ ในสังคมได้หรือเรียกว่า 
“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ซึ่งการท าให้ระบอบนี้สร้างเสถียรภาพทางการเมืองและเป็นที่ยอมรับจากภาคประชาชนเป็นอย่างมาก
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อีกทั้งความตื้นตัวทางการเมืองของประชาชนในยุคนั้นยังไม่มีมากพอเท่าที่ควรดังที่กล่าวมา ซึ่งแตกต่างกับสมัยพลเอกสุจินดา 
คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนเกิดกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง (winds of change) ซึ่งเกิดจากพัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยที่ประชาชนเรียนรู้มากขึ้น มีความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนท าให้ได้รู้ถึงสิทธิทางการเมือง ย่อมส่งผลให้
ประชาชนเรียกร้อง ความต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน การเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตาม
หลักการประชาธิปไตย และการต่อต้านการที่ทหารจะเข้ามาแทรกแซงหรือสิบทอดอ านาจทางการเมือง จากเหตุผลดังกล่าวท า
ให้การเป็นายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพลเอกสุจินดา คราประยูร จึงถูกต่อต้านจากภาคประชาชนจน
เกิดวิกฤตการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรง ซึ่งแตกต่างกับสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน  

ดังนั้น ในยุคปัจจุบันเมือพัฒนาการทางการเมืองและประชาธิปไตยมีการพัฒนามามากแล้ว การจัดท าร่างรัฐธรรมนูญที่เปิด
โอกาสช่องทางให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เป็นการสร้างรัฐธรรมนูญในลักษณะที่
ขัดกับหลักการประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง  โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองจากระบบพรรค
การเมือง รัฐสภา และประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย เป็นการท าให้เสียงของประชาชนซึ่งเลือกพรรคการเมือง หรือผู้น าทาง
การเมืองไม่มีความหมายเป็นการท าลายระบบพรรคการเมืองให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพคงความเป็นสถาบันทางการเมืองเพราะพรรค
การเมืองมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการด าเนินการทางการเมือง การคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและ
การเสนอบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อประชาชนซึ่งสามารถท าให้ประชาชนทราบได้เลยว่าบุคคลใดจะมา
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป้าหมายปลายทางในการเมอืงคือการจัดคั้งรฐับาลและต้องพร้อมเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประเด็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีทางการจัดองค์กร (Organizational Theories) ทฤษฎีนี้ถือว่าพรรคการเมืองเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้น า
ทางการเมืองขึ้นแล้ว และได้มีผู้นิยมหรือสนับสนุนผู้น าคนนั้นเพราะเช่ือมั่นใรคุณวุฒิ ความสามารถ และโดยความนิยมส่วนตัวบุคคล
จึงก่อเกิดพรรคการเมือง เพื่อจัดระเบียบการด าเนินงานและให้มีสายงานบังคับบัญชา ก็คือจัดเป็นองค์การขึ้นนั้นเองซึ่งบริบทการ
เมืองไทยสอดคล้องอย่างมาก (วิทยา นภาศิริกุลกิจ; และ สุรพล ราชภัณฑารักษ์. 2539: 29) 

จากการศึกษาพบว่า ระบบรัฐสภาเป็นระบบตรวจสอบและถ่วงดุลย์อ านาจ (Check and Balance) ระหว่างฝ่าย
นิติบัญญัติ (รัฐสภา) กับฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน (รัฐบาล) เป็นในลักษณะในกรณีเกิดการขัดกัน (Conflict) จะมีทางออก
กล่าวคือฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจในการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล (Vote no Confidence) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจบริหารประเทศ ในขณะเดี่ยวกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลย์การใช้อ านาจ ฝ่ายบริหารก็มีอ านาจยุบสภา 
(Dissolution) (สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ ; และ รุจิรา เตชางกูร. 2556: 51) ไม่ว่าจะศึกษาหรือเทียบเคียงกับทฤษฎีใดก็ตาม จะ
เห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีกับรัฐสภาสภาต้องมีความผูกพันกัน ต้องมีฐานของอ านาจนิติบัญญัติ  การเลือกนายกรัฐมนตรีของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากนั้น หากไม่ก าหนดให้เลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วย่อมส่งผลในการขัดแย้ง
กับหลักการประชาธิปไตยดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ถึงแม้ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ต้องการให้ระบบการการเมืองไทยปราศจาก
ระบบอุปถัมภ์กันในทางการเมืองหรือแก้ไขปัญหาในเชิงการเมืองที่อาจเกิดขึ้น  แต่เมือไม่เป็นไปตามวิถีทางหลักการของ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบ่งช้ีให้เห็นและเกิดความเสียหายมาแล้ว  และอาจเป็นประเด็นการ
ตั้งข้อสงสัยหรือข้อสังเกตจากประชาชนถึงที่มานายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเป็นแบบสากลระบบรัฐสภา อันเป็นที่ยอมรับกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยต้องก าหนดไว้ในร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 

ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ln- Depth lnterview) ความคิดเห็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเป็นที่ประจักษ์ในสายกฎหมายมหาชน และนักการเมืองที่สังกัดพรรค
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การเมืองได้อธิบายแนวทางการก าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนตามร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคการเมืองว่าในกรณีที่มาของนายกรัฐมนตรี การเปิดโอกาส
ให้นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมาจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นการสร้างกรอบและเง่ือนไขของความขัดแย้งทาง
การเมืองอย่างชัดเจน นายกรัฐมนตรีต้องมีหลักประกันทางประชาธิปไตยคือต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผ่านการคัด
สรรจากประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย  โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองจากระบบพรรคการเมือง เข้าสู่ระบบรัฐสภา 
 อย่างไรก็ตามยังมีความเห็นอีกด้านหนึ่งจากผู้ให้สัมภาษณ์ กลุ่มนักการเมืองผู้ไม่สังกัดพรรคการเมือง บางท่านได้ให้
ความเห็นว่า ควรมีการเปิดช่องถึงที่มานายกรัฐมนตรีไว้ในลักษณะแบบเดิมตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2558 ในส่วนที่ว่าทีมาของนายกรัฐในมาตรา 172 ว่าด้วยการเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดหากบุคคลซึ่ง
ได้รับการเสนอช่ือเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  ความเห็นกลุ่มนักการเมืองผู้ไม่สังกัดพรรคการเมืองอธิบายว่า เพราะอย่างไร
ก็ตามแม้นายกรัฐมนตรีทีไ่ม่ได้มาจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม แต่ก็มีการคัดสรรนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรก่อนอยู่แล้วในรัฐสภา เป็นกระบวนการแรกตามร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นการป้องกันการเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือใน
ลักษณะที่เรียกว่า อุบัตเิหตุทางการเมืองที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ระหว่างอายุรฐับาล จะได้มีการน าบุคคลภายนอก
มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) จากผลวิจัยทีผู้วิจัยได้เสนอมาแล้วนั้น หลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือสัญลักษณ์ของ

ประชาธิปไตยก็คือ พรรคการเมือง กรณีการจัดตั้งกลุ่มการเมืองหรือผู้สมัครอิสระควรก าหนดให้มีการจดทะเบียนเป็นพรรค
การเมืองให้เป็นระบบและควรมีก าหนดในร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นสร้างพรรคกาเมืองให้มีเสถียรภาพเเละการพัฒนาระบบพรรค
การเมืองไทยเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 

2 ) จากผลวิจัยทีผู้วิจัยได้เสนอมาแล้ว การก าหนดในร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมาจากสมาขิก
สภาผู้แทนราษฎร เป็นการขัดกับหลักการของประชาธิปไตยและที่ส าคัญ อาจเกิดการขัดแย้งดังเช่น ในอดีตทีมีเงือนไขที่มาของ
ผู้น าประเทศเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตความขัดแย้งที่รุนแรง ควรมีการก าหนดในร่างรัฐธรรมนูญกรณีที่มานายกรัฐมนตรีควร
ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเพื่อเป็นสร้างพรรคกาเมืองให้มีเสถียรภาพเเละการพัฒนา
ระบบพรรคการเมืองไทยเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 
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