
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2544

พรรคประชาธิปตยกับการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

หนงัสือพิมพมติชน ฉบับวนัอาทติยที่ 4 มีนาคม 2544 รายงานขาวปญหาความ
คุกรุนภายในพรรคประชาธปิตย ถึงกับพาดหัวขาวหนาหนึ่งวา “ปชป.แตก อดีต สส.ออก สุเทพคุม
พรรคเบ็ดเสร็จ” เนื้อหาของรายงานขาวนี้จับประเด็นเรื่องความไมพอใจของสมาชิกพรรคเกี่ยวกับ
การจดัอับดับบัญชีรายชื่อ เมื่อความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคประชาธิปตยตกตํ่ า บรรดาผูที่
ถูกจัดอยูในอันดับทายๆพากันสอบตกเปนแถว ในจํ านวนนี้รวมนายปรีชา สุวรรณทตั นายวิชัย  
ตันศริิ นายพรเทพ เตชะไพบูลย และนายอํ านวย ปะติเส แมแตนายสาวิตต โพธวิิหค ก็เกือบตก
รถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรค

แมวาผูนํ าพรรคประชาธิปตยจะปฏิเสธความแตกแยกภายในพรรค และบรรดา
นักเลือกตั้งที่ตกรถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรคตางใหสัมภาษณวามิไดนอยใจที่ถูกจัดอยูอันดับต่ํ า
ในบัญชีรายชื่อของพรรค ถึงจะอมพระมาพูด สาธารณชนก็ยากที่จะเชื่อนํ้ าคํ าได จะใหเชื่อได 
อยางไรวา คนที่ตองการเปนนักเลือกตั้งมี ‘ความสุข’ ทีส่อบตก เวนเสียแตวา คนเหลานั้นลวนแลว
แตเปน Masochist

ในการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 พรรคประชา 
ธิปตยไดรับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ 26.58 ของจํ านวนผูใช
สิทธเิลือกตั้ง (ดูตารางที่ 1) หากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อยึดหลกัการเลือกผูแทนตามสัดสวน
(Proportion Representation) พรรคประชาธิปตยจะมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ 26-27 คน 
เทยีบกับพรรคไทยรักไทย 40-41 คน แตเปนเพราะรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มิไดยึดหลักการเลือกผูแทนตามสัดสวนราษฎรผูใชสิทธิเลือกตั้ง หากแตมีอคติวาดวยขนาดของ
พรรค (Size Bias) โดยมฐีานความเชื่อวา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมืองขนาด
เลก็ ดังนัน้ จงึมีบทบัญญัติลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยมิใหพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนน
เสยีงตํ ่ากวารอยละ 5 ของผูใชสิทธิเลือกตั้งมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ อันเปนเหตุใหพรรคการ
เมอืงขนาดใหญมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อเกินกวาสัดสวนคะแนนเสียง ดังจะเห็นไดวา พรรค 
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ไทยรกัไทย ซึ่งควรมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อเพียง 40-41 คน กลับไดรับจัดสรรเกาอี้ถึง 48 คน 
และพรรคประชาธปิตยไดที่ทั่ง 31 คน แทนที่จะเปน 26-27 คน (ดูตารางที่ 2)

เมื่อพิเคราะหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชา 
ธปิตยจ ํานวน 31 คน ปรากฏวาเปนนักการเมืองหนาใหมอันผูนํ าพรรคประชาธิปตยถือเปน ‘ดารา
ประดับพรรค’ ถงึ 10 คน (32.3%) เกาอี้นอกเหนือจากนี้ถูกยึดครองโดยนักเลือกตั้งรุนลายคราม
จากภาคใต 9 คน (29.0%) และกรุงเทพมหานคร 6 คน (19.3%) ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง
ที่ 3

ในการเขาสูสนามเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรคประชาธิปตยรูตัววาเปนรอง
พรรคไทยรกัไทย จงึพยายามสรางภาพลักษณของพรรค เพื่อกอบกูคะแนนนิยมทางการเมือง ทั้งนี้
ดวยการใชยุทธวธิสํี าคัญอยางนอย 2 ยุทธวิธี ยุทธวิธีแรก ดวยการหลีกเลี่ยงการชูนายธารินทร 
นมิมานเหมนิทเปนผูน ําทมีเศรษฐกิจ จนทายที่สุดถึงกับชูนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะขึ้นเปนผูนํ าควบคู
กบันายชวน หลกีภัย กระนั้นก็ตาม สาธารณชนยังคงจดจํ าอาการ ‘เกาเหลา’ ในทมีเศรษฐกิจของ
พรรคประชาธิปตยไดดี อีกทั้งภาพที่ยังแลดูขาวสะอาดของนายอภิสิทธิ์ก็มิอาจกลบความโสโครก
และกลิ่นเหม็นที่สรางขึ้นโดยผูนํ าพรรคบางภาคสวนภายในพรรคประชาธิปตยได ยุทธวิธีที่สอง
ดวยการนํ าคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรค คนนอกเหลานี้ประกอบดวยอดีตขุนนางขาราชการ  
ผูน ําภาคธุรกิจ และอาจารยมหาวิทยาลัย นับเปนการนํ า ‘เลือดใหม’ ผสมกับ ‘เลอืดเกา’ พรรค
ประชาธปิตยพยายามใชคนนอกเหลานี้เปนจุดขาย

การนํ าคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรคยังผลใหสมาชิกเกาของพรรคตกอันดับเปน
ทวิแถว นายปรีชา สุวรรณทตั ผูซึง่แสดงความภักดีตอพรรคอยางเสมอตนเสมอปลาย ดวยการทํ า
หนาที่ ‘องครกัษพิทักษพรรค’ ตองอกหกั นายอํ านวย ปะติเส ซึ่งทํ าหนาที่ ‘หนงัหนาไฟ’ รับศึก
สมชัชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี มิไดรับผลตอบแทนทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ ฯลฯ

แกนนํ าพรรคประชาธปิตยบางคนตั้งขอกังขาวา เหตุใด นายพรเสก กาญจนจารี 
(26) และนายพรวุฒิ สารสิน (30) จึงติดอันดับเหนือกวานายปรีชา สุวรรณทตั และนายวิชัย ตันศิริ 
และเหตใุด นายอรรถพล สรสุชาติ (22) จึงติดอันดับสูงกวานายสาวิตต โพธิวิหค (29) (มติชน 
ฉบับวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2544)

ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อนับเปนหนาตาของพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มี
เจตนารมณที่จะใหพรรคการเมืองคัดสรร ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อข้ึนดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี 
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ดังนั้น การจัดทํ าบัญชีรายชื่อจึงเปนเรื่องสํ าคัญรองจากการนํ าเสนอนโยบาย ในขณะที่การนํ า
เสนอนโยบายมีผลเสมือนหนึ่งการนํ าเสนอขาย ‘บริการความสุข’ ในตลาดการเมือง การนํ าเสนอ
บัญชรีายชื่อมีผลเสมือนหนึ่งการนํ าเสนอตัวบุคคลผูผลิต ‘บริการความสุข’ นัน้แกประชาชน

คณะบุคคลผูมีอํ านาจหนาที่ในการจัดทํ าบัญชีรายชื่อของพรรคยอมตองประเมิน 
‘มลูคาทางการเมือง’ ของสมาชกิพรรคแตละคน ทั้งนี้โดยมีเปาประสงคหลักที่จะใหไดมาซึ่งคะแนน
เสยีงสูงสุดจากการเลือกตั้ง (Vote Gains Maximization) พรอมกันนั้น ก็มีการจัดอันดับบัญชี 
รายชือ่ตามล ําดับของมูลคาทางการเมืองดวย แตการจัดอันดับอาจผิดพลาดได หากมีการประเมิน 
‘มลูคาทางการเมือง’ ผิดพลาด ความผิดพลาดในการประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ อาจเปนผล
จากความไมสมบูรณของสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การที่สมาชิกพรรคบางคนไดอันดับต่ํ า ยอม
สะทอนขอเท็จจริงที่วา ผูนํ าพรรคมองสมาชิกพรรคดังกลาวเปน ‘สินทรพัยทางการเมือง’ ที่ใหผล
ตอบแทนตํ่ า ในขณะที่ผูที่ติดอันดับตนๆเปนผูที่สามารถใหผลตอบแทนทางการเมืองแกพรรคได
มากกวา

แตการจัดอันดับบัญชีรายชื่อมิไดเกิดจากการประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ ของ
ผูสมคัรรับเลอืกตัง้อยางเปนวิทยาศาสตรเพียงโสดเดียว หากยังเปนผลจากกระบวนการตอรองทาง
การเมืองภายในพรรคอีกดวย ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา พรรคการเมืองทุกพรรคประกอบดวยกลุม
การเมืองมากกวาหนึ่งกลุม หรือมุงการเมืองมากกวาหนึ่งมุง กลุมหรือมุงการเมืองเหลานี้ลวน
ตองการผลกัดันใหสมาชิกติดบัญชีรายชื่ออันดับสูงๆดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น การตอรองภายในพรรค
จึงเปนกระบวนการสํ าคัญในการจัดอันดับบัญชีรายชื่อ โดยที่การตอรองดังกลาวนี้มีความสํ าคัญ
ยิง่กวาการประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ เสยีอกี ผูที่ไมติดอันดับหรือติดอันดับต่ํ าในบัญชีรายชื่อ 
อาจเปนเพราะมิไดสังกัดกลุมหรือมุงการเมือง หรือมุงการเมืองที่สังกัดไรพลังตอรอง หรือผูนํ ามุง
ประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ ออกมาตํ่ า

การเลอืกตัง้ระบบบัญชีรายชื่อทํ าลายกลไกความรับผิดของ ส.ส.ที่มีตอประชาชน 
(Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส. ในระบบแบงเขตตองรับผิดตอประชาชนในเขต 
การเลอืกตัง้ มฉิะนั้นอาจพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป การเลือกตั้งจึงเปนกลไกที่ผูกสัมพันธให 
ส.ส. ตองมหีนาที่ตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน แต ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อหาตอง 
รับผิดตอประชาชนไม หากแตตองรับผิดตอผูนํ าพรรค หรือตอผูนํ ากลุมหรือมุงภายในพรรค การที่ 
นกัเลอืกตัง้จะติดบัญชีรายชื่อหรือไม และจะติดอันดับสูงตํ่ าเพียงใด ข้ึนอยูกับการชี้ขาดของผูนํ า
พรรค หรือการตอรองของผูนํ ามุง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหามีอิทธิพลในการกํ าหนดความรับผิด
ของ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อไม
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การเลอืกตัง้ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเพียงยกแรกกํ าลังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดุลยภาพในพรรคการเมืองตางๆ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปตยบงบอกถึงการเปลี่ยน
แปลงดงักลาวนี้ การเปลี่ยนแปลงสํ าคัญจะเกิดขึ้นในพรรคที่ไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่งพรรคราษฎร โดยที่พรรคเสรีธรรมยอมใหพรรคไทยรักไทยครอบพรรคไปเรียบรอย
กอนหนานีแ้ลว แมแตพรรคชาติไทย ซึ่งเกือบไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ  รวมทั้งพรรคชาติพัฒนา
และพรรคความหวังใหม ซึ่งไดสวนแบงที่นั่งนอย ก็จะตองขยับตัวในการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพใน
อนาคต
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ตารางที่ 1
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรค

พรรค คะแนนเสียงเลือกตั้ง %

1. ไทยรักไทย 11,634,495 40.64
2. ประชาธิปตย 7,610,789 26.58
3. ความหวังใหม 2,008,498 7.02
4. ชาติพัฒนา 1,755,476 6.13
5. ชาติไทย 1,523,807 5.32

    รวม 5 พรรคใหญ 24,533,515 85.69

6.  เสรีธรรม 807,902 2.82
7. ถิ่นไทย 604,029 2.11
8. ประชากรไทย 339,462 1.19
9. ราษฎร 356,831 1.25

    รวม 9 พรรคใหญ 26,641,739 93.06

   10. พรรคอื่นๆ 28 พรรค 1,987,463 6.94

         รวมทั้งส้ิน 28,629,202 100.00

        ที่มา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ตารางที่ 2
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง

พรรค
จํ านวน ส.ส.

ระบบบัญชีรายชื่อ
จํ านวน ส.ส.

ระบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํ านวน ส.ส.

รวม
1. ไทยรักไทย 48 200 248
2. ประชาธิปตย 31 97 128
3. ชาติไทย 6 35 41
4. ความหวังใหม 8 28 36
5. ชาติพัฒนา 7 22 29
6. เสรีธรรม - 14 14
7. กิจสังคม - 1 1
8. ราษฎร - 2 2
9. ถิ่นไทย - 1 1

       รวม 100 400 500

ที่มา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ตารางที่ 2
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544

จ ําแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค จํ านวน %

กรุงเทพมหานคร 6 19.3
ภาคกลาง 2 6.5
ภาคใต 9 29.0
ภาคเหนือ 2 6.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 6.5

รวม 21 67.7

ดาราประดับพรรค 10 32.3

รวมทั้งส้ิน 31 100.00

ที่มา ภาคผนวก
หมายเหตุ ดาราประดับพรรค หมายถึง ผูสมัครบัญชีรายช่ือซ่ึงพรรคประชาธิปตยเช้ือเชิญมาประดับพรรค
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ภาคผนวก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544

อันดับ รายนาม ภูมิภาค/ประเภท

1 ชวน  หลีกภัย ใต
2 บัญญัติ  บรรทัดฐาน ใต
3 อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ กทม.
4 เทอดพงษ  ไชยนันทน เหนือ
5 อาทิตย  อุไรรัตน กลาง
6 ธารินทร  นิมมานเหมินท กทม.
7 สุเทพ  เทือกสุบรรณ ใต
8 สุทัศน  เงินหมื่น อีสาน
9 ไตรรงค  สุวรรณคีรี ใต

10 อนันต  อนันตกูล กทม.
11 เอกกมล  คีรีวัฒน S
12 มารุต  บุนนาค กทม.
13 วิจิตร  ศรีสอาน S
14 มหิดล  จันทรางกูร S
15 พล ต.ท.วรรณรัตน  คชรัตน S
16 จุรินทร  ลักษณวิศิษฎ ใต
17 นิพนธ  พรอมพันธุ อีสาน
18 กอรปศักดิ์  สภาวสุ กลาง
19 คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช S
20 สุรินทร  พิศสุวรรณ ใต
21 ไพฑูรย  แกวทอง เหนือ
22 อรรคพล  สรสุชาติ กทม.
23 สัมพันธ  ทองสมัคร ใต
24 สาทิตย  วงศหนองเตย ใต
25 อัญชลี  เทพบุตร ใต
26 พรเสก  กาญจนจารี S
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อันดับ รายนาม ภูมิภาค/ประเภท

27 โพธิพงษ  ล่ํ าซํ า S
28 สาวิตต  โพธิวิหค กทม.
29 เอนก  เหลาธรรมทัศน S
30 พรวุฒิ  สารสิน S
31 สรรเสริญ  สมะลาภา S

              หมายเหตุ S      =    ดาราประดับพรรค
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