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อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ชนชั้นปกครองไทยมิไดมีทัศนคติที่เปนกลางเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง
คนเหลานี้ยึดสังคมที่มีระบบทวิพรรค (Bi-Party System) เปนสังคมการเมืองแหงโลกพระศรีอาริย
โดยมีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปนแบบอยาง ทั้งนี้โดยมิไดมีการศึกษาอยางลึกซึ้งและ
ถองแทวา ระบบทวิพรรคมีผลปฏิบัติการ (Performance) ดีเลวแตกตางจากระบบพหุพรรค (Multiparty System) อยางไร
ชนชัน้ ปกครองตองการจํากัดจํานวนพรรคการเมือง เพราะเชื่อวา สังคมการเมือง
ที่มีพรรคการเมืองจํานวนนอยพรรคมีประสิทธิภาพและผลปฏิบัติการดีกวาการมีมากพรรค อีกทั้ง
เชือ่ วา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ความเชือ่ ขางตนนี้เกิดจากขอเท็จจริงที่วา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงําโดยกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยมาเปนเวลาชานาน ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยอันยาวนาน (2490-2511)
สังคมการเมืองไทยถูกปกครองโดย ‘พรรคขาราชการ’ อันเปนพรรคที่มีขนาดใหญที่สุดในประวัติ
ศาสตรการเมืองไทย แตเมื่อถึงคราวจําเปนตองเลนเกมเลือกตั้ง บรรดาผูนําขาราชการทั้งฝาย
ทหารและฝายพลเรือนรวมกันตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ ดวยการใชธนานุภาพและพลานุภาพ
ทางการเมืองดูดดึงเหลานักเลือกตั้งชั้นหนึ่งเขามาเปนสมาชิกพรรค เพื่อยึดอํ านาจรัฐอยาง
ชอบธรรมโดยนิตินัย ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรค
ชาติสังคมและพรรคสหภูมิในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยในยุคถนอมประภาส และพรรคสามัคคีธรรมในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
เมื่อพิจารณาจากแงมุมของชนชั้นปกครองในยุคอํามาตยาธิไตย การมีพรรคการ
เมืองขนาดเล็กจํานวนมากเกินไปกอใหเกิดตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost) ในการจัดตั้งรัฐ
บาล การลดทอนจํานวนพรรคโดยคงไวแตพรรคการเมืองขนาดใหญ จะชวยลดทอนตนทุนการ
เจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลได
ความต อ งการพรรคการเมือ งขนาดใหญ เ ปน ความตอ งการที่เกิดจากฐานผล
ประโยชนของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย เมื่อเหลาขุนศึกจําตองเลนเกมการเลือกตั้ง ขุนศึกเหลานี้
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ตองการลดทอนความยุงยากและตนทุนในการจัดตั้งรัฐบาล ดุจเดียวกับยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย
บรรดานักรัฐศาสตรและนักฎหมายที่รับใชขุนศึกพากันใหความชอบธรรมแกขุนศึกดวยการชูสังคม
การเมืองที่มีระบบทวิพรรคเปแบบจําลอง
แม ว า ชนชั้ นปกครองไทยจะมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคโดยตองการพรรค
การเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก และตองการระบบทวิพรรคมากกวาระบบ
พหุพรรค แตอคติเหลานี้มิไดปรากฏใหเห็นโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มิไดอําพรางอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง
อีกตอไป ทัง้ นีม้ ขี อนาสังเกตวา นักรัฐศาสตรและนักฎหมายที่มีสวนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายตอ
หลายคนเคยทํางานรับใชรัฐบาลถนอม-ประภาสมากอน ความตองการระบบทวิพรรคและความ
ตองการพรรคการเมืองขนาดใหญปรากฏอยางเดนชัด บทบัญญัติที่แสดงอคติเกี่ยวกับขนาดของ
พรรคการเมืองปรากฏในสองสวน สวนแรกไดแก การกําหนดจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรขั้นตํ่าของแตละพรรคการเมือง สวนที่สองไดแก การกําหนดขนาดของพรรคการ
เมืองทีม่ ีสิทธิเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 กําหนดวา พรรคการเมืองจักตอง
สงผูส มัครรับเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่พึงมี
(มาตรา 95) บทบัญญัติในเรื่องนี้เกื้อประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคการ
เมืองขนาดเล็ก เพราะทําใหตนทุนทางการเมืองสูงเกินจําเปน เนื่องจากตองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตการเลือกตั้งที่ไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ยังลิดรอนบทบาทหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร มาตรา 125 หาม ส.ส.เสนอรางกฎหมายในฐานะปจเจกบุคคล โดยกําหนดวา
การเสนอรางพระราชบัญญัติจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองตนสังกัด
และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันไมนอยกวา 20 คนลงนามรับรอง บทบัญญัติ
ดังกลาวนี้มีนัยสําคัญอยางนอย 2 ประการ
นัยประการแรก ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ไมตองการใหมีการเสนอราง
กฎหมายในรัฐสภามากเกินไป ทั้งนี้ตองไมลืมขอเท็จจริงที่วา รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 รางขึ้นเพื่อ
สืบทอดอํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร ดังนั้น จึงรางจาก
ทัศนฐานทีว่ า กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเทานัน้ ทีม่ หี นาที่เสนอรางกฎหมาย การที่ ส.ส. พากัน
เสนอรางกฎหมายเพื่อสรางผลงานเปนเรื่องวุนวายในทัศนะของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ดังนั้น
จึงตองลดทอนความวุนวายดวยการกําหนดขอหามมิให ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลเสนอราง
กฎหมายได ในประการสําคัญ การลิดรอนบทบาทหนาที่ของ ส.ส. ในดานนิติบัญญัติ นอกจากเปน
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การปดกัน้ การกอเกิดของนวัตกรรมดานนิติบัญญัติแลว ยังสรางสิ่งจูงใจให ส.ส. มีประพฤติกรรม
เบีย่ งเบนจากการทําหนาที่นิติบัญญัติอีกดวย
นัยประการที่สอง การกําหนดใหพรรคการเมืองทีมี ส.ส. ตั้งแต 20 คนขึ้นไป
เทานัน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา มีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และ
เปนเหตุใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไมสามารถมีผลงานดานนิติบัญญัติ ตามปกติพรรคการเมือง
ขนาดเล็กมีโอกาสเขารวมผสมพันธุในการจัดตั้งรัฐบาลนอยอยูแลว เมื่อไมสามารถมีผลงานดาน
นิตบิ ญ
ั ญัตเิ สียแลว ยอมเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งตอไป เพราะไมมีผลงานที่จะนําไปโฆษณา
หาเสียงได อคติของรัฐธรรมนูญในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้ นอกจากทําให
พรรคการเมืองขนาดเล็กรอคอยมรณกรรมทางการเมืองแลว ยังปดกั้นการกอเกิดของพรรคที่มี
อุดมการณอันมั่นคงอีกดวย
รั ฐธรรมนูญฉบับป 2534 รางขึ้นเพื่อสืบทอดอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยา
ธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 นับตั้งแตป 2531
เปนตนมา เมือ่ สิ้นรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ผูนําฝายทหารเริ่มรูสึกถึงการสูญเสียอํานาจ
และผลประโยชน อันนํามาสูการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค
การเมืองยังคงปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 เพียงแตมี
การลดทอนจํานวนผูสมัคร ส.ส.ขั้นตํ่า ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 กําหนดไวไมตํ่ากวา 50%
แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 กําหนดวา ตองไมนอยกวา 120 คน (มาตรา 106) เมื่อเทียบกับ
จํานวน ส.ส. 360 คนตามมาตรา 99 แลว ยอมมีนัยวา พรรคการเมืองตองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ไมนอ ยกวาหนึ่งในสาม หรือ 33 ½ % ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ในป 2538
จํานวน ส.ส. มิไดถูกตรึงไวตายตัว หากแตผันแปรตามจํานวนราษฎร (มาตรา 106) โดยพรรค
การเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวาหนึ่งในสี่ หรือ 25% ดังนี้ จะเห็นไดวา การลงโทษพรรคการเมือง
ขนาดเล็กตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 และรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2538 มีนอยกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 1)
รั ฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมมีบทบัญญัติที่กํ าหนดจํ านวนขั้นตํ่ าของผูสมัคร
รับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองตองสง (ดูตารางที่ 1) แตอคติเกี่ยวกับ
ขนาดของพรรคยังคงดํารงอยู เพราะยังคงมีบทบัญญัติที่ลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 2)
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หลายคนฝนที่จะไดเห็น
ระบบทวิพรรคในสังคมการเมืองไทย มิพักตองกลาววา บางคนเคยทํางานรับใชรัฐบาลถนอม-
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ประภาสและคณะ รสช. มากอนแลว อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งกอเกิดในยุคเผด็จ
การ/คณาธิปไตย สืบทอดมาสูสภารางรัฐธรรมนูญ ความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวา
พรรคการเมื อ งขนาดเล็ ก และระบบทวิ พ รรคดี ก ว า ระบบพหุ พ รรคฝ ง รากลึ ก ในสมองของ
นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายจํานวนมาก ไมวายุคสมัยใด โดยมิไดตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบวา
พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และระบบทวิพรรคดีกวาระบบ
พหุพรรคจริงละหรือ อีกทั้งมิไดสนใจดวยวา การเติบใหญของพรรคการเมืองขนาดกลางและเล็ก
ควรยึดมรรควิถีใด มรรควิถีที่ระบบพหุพรรคจะปรับเปลี่ยนไปสูระบบทวิพรรคมิใชเรื่องสําคัญใน
ทัศนะของผูค นจํานวนมากในกลุมนี้ ขอเพียงแตใหมีระบบทวิพรรคเทานั้น
อคติวา ดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งฝงรากลึกในสภารางรัฐธรรมนูญ ทําให
ผูนํา สสร.คิดคนกลไกใหมในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยที่ระบบการเลือกตั้งเปนกลไก
สําคัญในการนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 ออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว สวนที่
สอง ไดแก ระบบบัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 98)
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติในการ
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก อคติดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจน ในบทบัญญัติอยางนอย 2
สวน กลาวคือ
บทบัญญัติสวนที่หนึ่ง ไดแก การกําหนดใหเขตประเทศเปนเขตการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชือ่ พรรค (มาตรา 99) ซึ่งทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมืองขนาด
ใหญ และทําใหพรรคที่กอตั้งใหมเสียเปรียบพรรคเกาแก เนื่องจากกลไกพรรคไมเขมแข็ง และฐาน
การเมืองแคบกวา
บทบัญญัติสวนที่สอง ไดแก การกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอย
กวา 5% ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชี
รายชื่อพรรค (มาตรา 100)
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม และ 29 มกราคม 2544 ขนาดสัมพัทธของ
พรรคการเมืองขนาดเล็กถูกลดทอนโดยมาตรา 100 เนื่องจากไดคะแนนเสียงตํ่ากวา 5% ของ
จํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค
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บัดนี้ สังคมการเมืองไทยมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2 พรรค อันไดแก พรรค
ไทยรักไทย และพรรคประชาธิปต ย คําถามพื้นฐานมีอยูวา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรค
การเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และดีกวาอยางไร
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ตารางที่ 1
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่า
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 - 2540
รัฐธรรมนูญ

มาตรา

บทบัญญัติ

1. รธน. 2521

ม. 95

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

2. รธน. 2534

ม. 106

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 120 คน
(สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํ านวน
360 คน ตามมาตรา 99)

3. รธน. 2534 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538

ม. 112

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 25%
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

-

ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดจํานวนขั้นตํ่าของผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
การเมืองแตละพรรค

4. รธน. 2540
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ตารางที่ 2
การเสนอรางกฎหมายทั่วไปโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 – 2540
รัฐธรรมนูญ

มาตรา

บทบัญญัติ

1. รธน. 2521

ม. 125

1. ตองเปนมติของพรรคการเมืองตนสังกัด
2. ตองมี ส.ส. สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรอง
ไมนอยกวา 20 คน

2. รธน. 2534

ม. 143

เหมือน รธน. 2521

3. รธน. 2540

ม. 169

เหมือน รธน. 2521

