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อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง
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ชนชั้นปกครองไทยมิไดมีทัศนคติที่เปนกลางเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง  
คนเหลานี้ยึดสังคมที่มีระบบทวิพรรค (Bi-Party System) เปนสังคมการเมืองแหงโลกพระศรีอาริย 
โดยมีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปนแบบอยาง ทั้งนี้โดยมิไดมีการศึกษาอยางลึกซึ้งและ
ถองแทวา ระบบทวิพรรคมผีลปฏิบัติการ (Performance) ดีเลวแตกตางจากระบบพหุพรรค (Multi-
party System) อยางไร

ชนชัน้ปกครองตองการจํ ากัดจํ านวนพรรคการเมือง เพราะเชื่อวา สังคมการเมือง 
ที่มีพรรคการเมืองจํ านวนนอยพรรคมีประสิทธิภาพและผลปฏิบัติการดีกวาการมีมากพรรค อีกทั้ง
เชือ่วา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก

ความเชือ่ขางตนนี้เกิดจากขอเท็จจริงที่วา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงํ าโดยกลุม
พลงัอ ํามาตยาธปิไตยมาเปนเวลาชานาน ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยอันยาวนาน (2490-2511) 
สังคมการเมืองไทยถูกปกครองโดย ‘พรรคขาราชการ’ อันเปนพรรคที่มีขนาดใหญที่สุดในประวัติ
ศาสตรการเมืองไทย แตเมื่อถึงคราวจํ าเปนตองเลนเกมเลือกตั้ง บรรดาผูนํ าขาราชการทั้งฝาย
ทหารและฝายพลเรือนรวมกันตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ ดวยการใชธนานุภาพและพลานุภาพ
ทางการเมืองดูดดึงเหลานักเลือกตั้งชั้นหนึ่งเขามาเปนสมาชิกพรรค เพื่อยึดอํ านาจรัฐอยาง 
ชอบธรรมโดยนิตินัย ดังกรณีพรรคเสรีมนงัคศลิาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรค 
ชาติสังคมและพรรคสหภูมิในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยในยุคถนอม-
ประภาส และพรรคสามัคคีธรรมในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร

เมื่อพิจารณาจากแงมุมของชนชั้นปกครองในยุคอํ ามาตยาธิไตย การมีพรรคการ
เมอืงขนาดเล็กจํ านวนมากเกินไปกอใหเกิดตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost) ในการจัดตั้งรัฐ
บาล การลดทอนจํ านวนพรรคโดยคงไวแตพรรคการเมืองขนาดใหญ จะชวยลดทอนตนทุนการ
เจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลได

ความตองการพรรคการเมืองขนาดใหญเปนความตองการที่เกิดจากฐานผล
ประโยชนของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย เมื่อเหลาขุนศึกจํ าตองเลนเกมการเลือกตั้ง ขุนศึกเหลานี้
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ตองการลดทอนความยุงยากและตนทุนในการจัดตั้งรัฐบาล ดุจเดียวกับยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย 
บรรดานักรัฐศาสตรและนักฎหมายที่รับใชขุนศึกพากันใหความชอบธรรมแกขุนศึกดวยการชูสังคม
การเมืองที่มีระบบทวิพรรคเปแบบจํ าลอง

แมวาชนชั้นปกครองไทยจะมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคโดยตองการพรรค 
การเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก และตองการระบบทวิพรรคมากกวาระบบ
พหุพรรค แตอคติเหลานี้มิไดปรากฏใหเห็นโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช

รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มิไดอํ าพรางอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง 
อีกตอไป ทัง้นีม้ขีอนาสังเกตวา นักรัฐศาสตรและนักฎหมายที่มีสวนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายตอ
หลายคนเคยทํ างานรับใชรัฐบาลถนอม-ประภาสมากอน ความตองการระบบทวิพรรคและความ
ตองการพรรคการเมืองขนาดใหญปรากฏอยางเดนชัด บทบัญญัติที่แสดงอคติเกี่ยวกับขนาดของ
พรรคการเมอืงปรากฏในสองสวน สวนแรกไดแก การกํ าหนดจํ านวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่ าของแตละพรรคการเมือง สวนที่สองไดแก การกํ าหนดขนาดของพรรคการ
เมอืงทีม่ีสิทธิเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 กํ าหนดวา พรรคการเมืองจักตอง
สงผูสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่พึงมี 
(มาตรา 95) บทบัญญัติในเรื่องนี้เกื้อประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคการ
เมอืงขนาดเลก็ เพราะทํ าใหตนทุนทางการเมืองสูงเกินจํ าเปน เนื่องจากตองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตการเลือกตั้งที่ไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนญูฉบบัป 2521 ยังลิดรอนบทบาทหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร มาตรา 125 หาม ส.ส.เสนอรางกฎหมายในฐานะปจเจกบุคคล โดยกํ าหนดวา 
การเสนอรางพระราชบัญญัติจะกระทํ าไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองตนสังกัด 
และมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันไมนอยกวา 20 คนลงนามรับรอง บทบัญญัติ 
ดังกลาวนี้มีนัยสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ
 นัยประการแรก ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ไมตองการใหมีการเสนอราง
กฎหมายในรัฐสภามากเกินไป ทั้งนี้ตองไมลืมขอเท็จจริงที่วา รัฐธรรมนญูฉบับป 2521 รางขึ้นเพื่อ
สืบทอดอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร ดังนั้น จึงรางจาก
ทัศนฐานทีว่า กลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยเทานัน้ทีม่หีนาที่เสนอรางกฎหมาย  การที่ ส.ส. พากัน
เสนอรางกฎหมายเพื่อสรางผลงานเปนเรื่องวุนวายในทัศนะของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย ดังนั้น 
จึงตองลดทอนความวุนวายดวยการกํ าหนดขอหามมิให ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลเสนอราง
กฎหมายได ในประการสํ าคัญ การลิดรอนบทบาทหนาที่ของ ส.ส. ในดานนิติบัญญัติ นอกจากเปน
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การปดกัน้การกอเกิดของนวัตกรรมดานนิติบัญญัติแลว ยังสรางสิ่งจูงใจให ส.ส. มีประพฤติกรรม
เบีย่งเบนจากการทํ าหนาที่นิติบัญญัติอีกดวย

นยัประการที่สอง การก ําหนดใหพรรคการเมืองทีมี ส.ส. ต้ังแต 20 คนขึ้นไป 
เทานัน้ทีม่สิีทธใินการเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา มีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และ
เปนเหตุใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไมสามารถมีผลงานดานนิติบัญญัติ ตามปกติพรรคการเมือง
ขนาดเล็กมีโอกาสเขารวมผสมพันธุในการจัดตั้งรัฐบาลนอยอยูแลว เมื่อไมสามารถมีผลงานดาน
นติิบัญญติัเสยีแลว ยอมเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งตอไป เพราะไมมีผลงานที่จะนํ าไปโฆษณา
หาเสียงได อคติของรัฐธรรมนญูในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้ นอกจากทํ าให
พรรคการเมืองขนาดเล็กรอคอยมรณกรรมทางการเมืองแลว ยังปดกั้นการกอเกิดของพรรคที่มี 
อุดมการณอันมั่นคงอีกดวย

รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 รางขึ้นเพื่อสืบทอดอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยา 
ธปิไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 นับต้ังแตป 2531 
เปนตนมา เมือ่ส้ินรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ผูนํ าฝายทหารเริ่มรูสึกถึงการสูญเสียอํ านาจ
และผลประโยชน อันนํ ามาสูการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค 
การเมืองยังคงปรากฏในรัฐธรรมนญูฉบับป 2534 ดุจเดียวกับรัฐธรรมนญูฉบับป 2521 เพียงแตมี
การลดทอนจํ านวนผูสมัคร ส.ส.ข้ันตํ่ า ซึ่งตามรัฐธรรมนญูฉบบัป 2521 กํ าหนดไวไมต่ํ ากวา 50% 
แตรัฐธรรมนญูฉบบัป 2534 กํ าหนดวา ตองไมนอยกวา 120 คน (มาตรา 106) เมื่อเทียบกับ
จ ํานวน ส.ส. 360 คนตามมาตรา 99 แลว ยอมมีนัยวา พรรคการเมืองตองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม หรือ 33 ½ % ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูฉบับป 2534 ในป 2538 
จ ํานวน ส.ส. มิไดถูกตรึงไวตายตัว  หากแตผันแปรตามจํ านวนราษฎร (มาตรา 106) โดยพรรค 
การเมอืงตองสงผูสมัครไมนอยกวาหนึ่งในสี่ หรือ 25% ดังนี้ จะเห็นไดวา การลงโทษพรรคการเมือง
ขนาดเล็กตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 และรัฐธรรมนญูฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2538 มีนอยกวารัฐธรรมนญูฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 1)

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมมีบทบัญญัติที่กํ าหนดจํ านวนขั้นตํ่ าของผูสมัคร 
รับเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองตองสง (ดูตารางที่ 1) แตอคติเกี่ยวกับ
ขนาดของพรรคยังคงดํ ารงอยู เพราะยังคงมีบทบัญญัติที่ลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 2)

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนญูผูรางรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 หลายคนฝนที่จะไดเห็น
ระบบทวิพรรคในสังคมการเมืองไทย มิพักตองกลาววา บางคนเคยทํ างานรับใชรัฐบาลถนอม-
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ประภาสและคณะ รสช. มากอนแลว อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งกอเกิดในยุคเผด็จ
การ/คณาธิปไตย สืบทอดมาสูสภารางรัฐธรรมนญู ความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวา
พรรคการเมืองขนาดเล็ก และระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคฝงรากลึกในสมองของ 
นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายจํ านวนมาก ไมวายุคสมัยใด โดยมิไดต้ังคํ าถามเพื่อหาคํ าตอบวา 
พรรคการเมอืงขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และระบบทวิพรรคดีกวาระบบ
พหุพรรคจริงละหรือ อีกทั้งมิไดสนใจดวยวา การเติบใหญของพรรคการเมืองขนาดกลางและเล็ก
ควรยึดมรรควิถีใด มรรควิถีที่ระบบพหุพรรคจะปรับเปลี่ยนไปสูระบบทวิพรรคมิใชเร่ืองสํ าคัญใน
ทศันะของผูคนจํ านวนมากในกลุมนี้ ขอเพียงแตใหมีระบบทวิพรรคเทานั้น

อคตวิาดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งฝงรากลึกในสภารางรัฐธรรมนูญ ทํ าให 
ผูนํ า สสร.คิดคนกลไกใหมในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยที่ระบบการเลือกตั้งเปนกลไก
สํ าคัญในการนี้

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 ออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว สวนที่
สอง ไดแก ระบบบัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 98)

การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามรัฐธรรมนญูฉบับป 2540 มีอคติในการ
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก อคติดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจน ในบทบัญญัติอยางนอย 2 
สวน กลาวคือ

บทบญัญัติสวนที่หนึ่ง ไดแก การกํ าหนดใหเขตประเทศเปนเขตการเลือกตั้งระบบ
บัญชรีายชือ่พรรค (มาตรา 99) ซึ่งทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมืองขนาด
ใหญ และท ําใหพรรคที่กอต้ังใหมเสียเปรียบพรรคเกาแก เนื่องจากกลไกพรรคไมเขมแข็ง และฐาน
การเมืองแคบกวา

บทบัญญัติสวนที่สอง ไดแก การกํ าหนดใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอย
กวา 5% ของจ ํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชี
รายชื่อพรรค (มาตรา 100)

ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม และ 29 มกราคม 2544 ขนาดสัมพัทธของ
พรรคการเมืองขนาดเล็กถูกลดทอนโดยมาตรา 100 เนื่องจากไดคะแนนเสียงตํ่ ากวา 5% ของ
จ ํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค
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บัดนี ้สังคมการเมืองไทยมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2 พรรค อันไดแก พรรค
ไทยรักไทย และพรรคประชาธปิตย คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรค
การเมอืงขนาดเล็กจริงหรือไม และดีกวาอยางไร
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ตารางที่ 1
จ ํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่ า

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 - 2540

รัฐธรรมนูญ มาตรา บทบัญญัติ

1. รธน. 2521 ม. 95 พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

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% 
ของจ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

4. รธน. 2540 - ไมมีบทบัญญัติที่กํ าหนดจํ านวนขั้นตํ่ าของผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
การเมืองแตละพรรค
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ตารางที่ 2
การเสนอรางกฎหมายทั่วไปโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 – 2540

รัฐธรรมนูญ มาตรา บทบัญญัติ

1. รธน. 2521 ม. 125 1. ตองเปนมติของพรรคการเมืองตนสังกัด
2. ตองม ีส.ส. สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรอง

ไมนอยกวา 20 คน

2. รธน. 2534 ม. 143 เหมือน รธน. 2521

3. รธน. 2540 ม. 169 เหมือน รธน. 2521
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