คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2544

พรรคประชาธิปตยกับการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2544 รายงานขาวปญหาความ
คุกรุนภายในพรรคประชาธิปต ย ถึงกับพาดหัวขาวหนาหนึ่งวา “ปชป.แตก อดีต สส.ออก สุเทพคุม
พรรคเบ็ดเสร็จ” เนื้อหาของรายงานขาวนี้จับประเด็นเรื่องความไมพอใจของสมาชิกพรรคเกี่ยวกับ
การจัดอับดับบัญชีรายชื่อ เมื่อความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคประชาธิปตยตกตํ่า บรรดาผูที่
ถูกจัดอยูในอันดับทายๆพากันสอบตกเปนแถว ในจํานวนนี้รวมนายปรีชา สุวรรณทัต นายวิชัย
ตันศิริ นายพรเทพ เตชะไพบูลย และนายอํานวย ปะติเส แมแตนายสาวิตต โพธิวิหค ก็เกือบตก
รถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรค
แมวาผูนําพรรคประชาธิปตยจะปฏิเสธความแตกแยกภายในพรรค และบรรดา
นักเลือกตั้งที่ตกรถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรคตางใหสัมภาษณวามิไดนอยใจที่ถูกจัดอยูอันดับตํ่า
ในบัญชีรายชื่อของพรรค ถึงจะอมพระมาพูด สาธารณชนก็ยากที่จะเชื่อนํ้าคําได จะใหเชื่อได
อยางไรวา คนที่ตองการเปนนักเลือกตั้งมี ‘ความสุข’ ทีส่ อบตก เวนเสียแตวา คนเหลานั้นลวนแลว
แตเปน Masochist
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 พรรคประชา
ธิปตยไดรับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ 26.58 ของจํานวนผูใช
สิทธิเลือกตั้ง (ดูตารางที่ 1) หากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อยึดหลักการเลือกผูแทนตามสัดสวน
(Proportion Representation) พรรคประชาธิปตยจะมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ 26-27 คน
เทียบกับพรรคไทยรักไทย 40-41 คน แตเปนเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มิไดยึดหลักการเลือกผูแทนตามสัดสวนราษฎรผูใชสิทธิเลือกตั้ง หากแตมีอคติวาดวยขนาดของ
พรรค (Size Bias) โดยมีฐานความเชื่อวา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมืองขนาด
เล็ก ดังนัน้ จึงมีบทบัญญัติลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยมิใหพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนน
เสียงตํากว
่ ารอยละ 5 ของผูใชสิทธิเลือกตั้งมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ อันเปนเหตุใหพรรคการ
เมืองขนาดใหญมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อเกินกวาสัดสวนคะแนนเสียง ดังจะเห็นไดวา พรรค
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ไทยรักไทย ซึ่งควรมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อเพียง 40-41 คน กลับไดรับจัดสรรเกาอี้ถึง 48 คน
และพรรคประชาธิปตยไดที่ทั่ง 31 คน แทนที่จะเปน 26-27 คน (ดูตารางที่ 2)
เมื่อพิเคราะหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชา
ธิปต ยจานวน
ํ
31 คน ปรากฏวาเปนนักการเมืองหนาใหมอันผูนําพรรคประชาธิปตยถือเปน ‘ดารา
ประดับพรรค’ ถึง 10 คน (32.3%) เกาอี้นอกเหนือจากนี้ถูกยึดครองโดยนักเลือกตั้งรุนลายคราม
จากภาคใต 9 คน (29.0%) และกรุงเทพมหานคร 6 คน (19.3%) ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง
ที่ 3
ในการเขาสูสนามเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรคประชาธิปตยรูตัววาเปนรอง
พรรคไทยรักไทย จึงพยายามสรางภาพลักษณของพรรค เพื่อกอบกูคะแนนนิยมทางการเมือง ทั้งนี้
ดวยการใชยุทธวิธสี ําคัญอยางนอย 2 ยุทธวิธี ยุทธวิธีแรก ดวยการหลีกเลี่ยงการชูนายธารินทร
นิมมานเหมินทเปนผูน าที
ํ มเศรษฐกิจ จนทายที่สุดถึงกับชูนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะขึ้นเปนผูนําควบคู
กับนายชวน หลีกภัย กระนั้นก็ตาม สาธารณชนยังคงจดจําอาการ ‘เกาเหลา’ ในทีมเศรษฐกิจของ
พรรคประชาธิปตยไดดี อีกทั้งภาพที่ยังแลดูขาวสะอาดของนายอภิสิทธิ์ก็มิอาจกลบความโสโครก
และกลิ่นเหม็นที่สรางขึ้นโดยผูนําพรรคบางภาคสวนภายในพรรคประชาธิปตยได ยุทธวิธีที่สอง
ดวยการนํ าคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรค คนนอกเหลานี้ประกอบดวยอดีตขุนนางขาราชการ
ผูน าภาคธุ
ํ
รกิจ และอาจารยมหาวิทยาลัย นับเปนการนํา ‘เลือดใหม’ ผสมกับ ‘เลือดเกา’ พรรค
ประชาธิปตยพยายามใชคนนอกเหลานี้เปนจุดขาย
การนําคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรคยังผลใหสมาชิกเกาของพรรคตกอันดับเปน
ทิวแถว นายปรีชา สุวรรณทัต ผูซ งึ่ แสดงความภักดีตอพรรคอยางเสมอตนเสมอปลาย ดวยการทํา
หนาที่ ‘องครักษพิทักษพรรค’ ตองอกหัก นายอํานวย ปะติเส ซึ่งทําหนาที่ ‘หนังหนาไฟ’ รับศึก
สมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี มิไดรับผลตอบแทนทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ ฯลฯ
แกนนําพรรคประชาธิปต ยบางคนตั้งขอกังขาวา เหตุใด นายพรเสก กาญจนจารี
(26) และนายพรวุฒิ สารสิน (30) จึงติดอันดับเหนือกวานายปรีชา สุวรรณทัต และนายวิชัย ตันศิริ
และเหตุใด นายอรรถพล สรสุชาติ (22) จึงติดอันดับสูงกวานายสาวิตต โพธิวิหค (29) (มติชน
ฉบับวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2544)
ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อนับเปนหนาตาของพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มี
เจตนารมณที่จะใหพรรคการเมืองคัดสรร ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อขึ้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
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ดังนั้น การจัดทําบัญชีรายชื่อจึงเปนเรื่องสําคัญรองจากการนําเสนอนโยบาย ในขณะที่การนํา
เสนอนโยบายมีผลเสมือนหนึ่งการนําเสนอขาย ‘บริการความสุข’ ในตลาดการเมือง การนําเสนอ
บัญชีรายชื่อมีผลเสมือนหนึ่งการนําเสนอตัวบุคคลผูผลิต ‘บริการความสุข’ นัน้ แกประชาชน
คณะบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบัญชีรายชื่อของพรรคยอมตองประเมิน
‘มูลคาทางการเมือง’ ของสมาชิกพรรคแตละคน ทั้งนี้โดยมีเปาประสงคหลักที่จะใหไดมาซึ่งคะแนน
เสียงสูงสุดจากการเลือกตั้ง (Vote Gains Maximization) พรอมกันนั้น ก็มีการจัดอันดับบัญชี
รายชือ่ ตามลําดับของมูลคาทางการเมืองดวย แตการจัดอันดับอาจผิดพลาดได หากมีการประเมิน
‘มูลคาทางการเมือง’ ผิดพลาด ความผิดพลาดในการประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ อาจเปนผล
จากความไมสมบูรณของสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การที่สมาชิกพรรคบางคนไดอันดับตํ่า ยอม
สะทอนขอเท็จจริงที่วา ผูนําพรรคมองสมาชิกพรรคดังกลาวเปน ‘สินทรัพยทางการเมือง’ ที่ใหผล
ตอบแทนตํ่า ในขณะที่ผูที่ติดอันดับตนๆเปนผูที่สามารถใหผลตอบแทนทางการเมืองแกพรรคได
มากกวา
แตการจัดอันดับบัญชีรายชื่อมิไดเกิดจากการประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ ของ
ผูส มัครรับเลือกตัง้ อยางเปนวิทยาศาสตรเพียงโสดเดียว หากยังเปนผลจากกระบวนการตอรองทาง
การเมืองภายในพรรคอีกดวย ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา พรรคการเมืองทุกพรรคประกอบดวยกลุม
การเมืองมากกวาหนึ่งกลุม หรือมุงการเมืองมากกวาหนึ่งมุง กลุมหรือมุงการเมืองเหลานี้ลวน
ตองการผลักดันใหสมาชิกติดบัญชีรายชื่ออันดับสูงๆดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น การตอรองภายในพรรค
จึงเปนกระบวนการสําคัญในการจัดอันดับบัญชีรายชื่อ โดยที่การตอรองดังกลาวนี้มีความสําคัญ
ยิง่ กวาการประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ เสียอีก ผูที่ไมติดอันดับหรือติดอันดับตํ่าในบัญชีรายชื่อ
อาจเปนเพราะมิไดสังกัดกลุมหรือมุงการเมือง หรือมุงการเมืองที่สังกัดไรพลังตอรอง หรือผูนํามุง
ประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ ออกมาตํ่า
การเลือกตัง้ ระบบบัญชีรายชื่อทําลายกลไกความรับผิดของ ส.ส.ที่มีตอประชาชน
(Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส. ในระบบแบงเขตตองรับผิดตอประชาชนในเขต
การเลือกตัง้ มิฉะนั้นอาจพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป การเลือกตั้งจึงเปนกลไกที่ผูกสัมพันธให
ส.ส. ตองมีหนาที่ตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน แต ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อหาตอง
รับผิดตอประชาชนไม หากแตตองรับผิดตอผูนําพรรค หรือตอผูนํากลุมหรือมุงภายในพรรค การที่
นักเลือกตัง้ จะติดบัญชีรายชื่อหรือไม และจะติดอันดับสูงตํ่าเพียงใด ขึ้นอยูกับการชี้ขาดของผูนํา
พรรค หรือการตอรองของผูนํามุง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหามีอิทธิพลในการกําหนดความรับผิด
ของ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อไม
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การเลือกตัง้ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเพียงยกแรกกําลังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดุลยภาพในพรรคการเมืองตางๆ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปตยบงบอกถึงการเปลี่ยน
แปลงดังกลาวนี้ การเปลี่ยนแปลงสําคัญจะเกิดขึ้นในพรรคที่ไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่งพรรคราษฎร โดยที่พรรคเสรีธรรมยอมใหพรรคไทยรักไทยครอบพรรคไปเรียบรอย
กอนหนานีแ้ ลว แมแตพรรคชาติไทย ซึ่งเกือบไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งพรรคชาติพัฒนา
และพรรคความหวังใหม ซึ่งไดสวนแบงที่นั่งนอย ก็จะตองขยับตัวในการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพใน
อนาคต
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ตารางที่ 1
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรค
พรรค
1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ความหวังใหม
4. ชาติพัฒนา
5. ชาติไทย
รวม 5 พรรคใหญ
6. เสรีธรรม
7. ถิ่นไทย
8. ประชากรไทย
9. ราษฎร
รวม 9 พรรคใหญ
10. พรรคอื่นๆ 28 พรรค
รวมทั้งสิ้น

ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง

%

11,634,495
7,610,789
2,008,498
1,755,476
1,523,807

40.64
26.58
7.02
6.13
5.32

24,533,515

85.69

807,902
604,029
339,462
356,831

2.82
2.11
1.19
1.25

26,641,739

93.06

1,987,463

6.94

28,629,202

100.00
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ตารางที่ 2
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง

พรรค
1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ชาติไทย
4. ความหวังใหม
5. ชาติพัฒนา
6. เสรีธรรม
7. กิจสังคม
8. ราษฎร
9. ถิ่นไทย
รวม

ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จํานวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ

จํานวน ส.ส.
ระบบแบงเขตเลือกตั้ง

จํานวน ส.ส.
รวม

48
31
6
8
7
-

200
97
35
28
22
14
1
2
1

248
128
41
36
29
14
1
2
1

100

400

500
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ตารางที่ 2
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน

%

6
2
9
2
2

19.3
6.5
29.0
6.5
6.5

รวม

21

67.7

ดาราประดับพรรค

10

32.3

รวมทั้งสิ้น

31

100.00

ที่มา
หมายเหตุ

ภาคผนวก
ดาราประดับพรรค หมายถึง ผูสมัครบัญชีรายชื่อซึ่งพรรคประชาธิปตยเชื้อเชิญมาประดับพรรค
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ภาคผนวก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายนาม
ชวน หลีกภัย
บัญญัติ บรรทัดฐาน
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เทอดพงษ ไชยนันทน
อาทิตย อุไรรัตน
ธารินทร นิมมานเหมินท
สุเทพ เทือกสุบรรณ
สุทัศน เงินหมื่น
ไตรรงค สุวรรณคีรี
อนันต อนันตกูล
เอกกมล คีรีวัฒน
มารุต บุนนาค
วิจิตร ศรีสอาน
มหิดล จันทรางกูร
พล ต.ท.วรรณรัตน คชรัตน
จุรินทร ลักษณวิศิษฎ
นิพนธ พรอมพันธุ
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
สุรินทร พิศสุวรรณ
ไพฑูรย แกวทอง
อรรคพล สรสุชาติ
สัมพันธ ทองสมัคร
สาทิตย วงศหนองเตย
อัญชลี เทพบุตร
พรเสก กาญจนจารี

ภูมิภาค/ประเภท
ใต
ใต
กทม.
เหนือ
กลาง
กทม.
ใต
อีสาน
ใต
กทม.
S
กทม.
S
S
S
ใต
อีสาน
กลาง
S
ใต
เหนือ
กทม.
ใต
ใต
ใต
S
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อันดับ
27
28
29
30
31
หมายเหตุ

รายนาม
โพธิพงษ ลํ่าซํา
สาวิตต โพธิวิหค
เอนก เหลาธรรมทัศน
พรวุฒิ สารสิน
สรรเสริญ สมะลาภา
S

= ดาราประดับพรรค

ภูมิภาค/ประเภท
S
กทม.
S
S
S

