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Party List

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 2 รูปแบบ รูปแบบแรก ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว 
จ ํานวนสมาชิก 400 คน รูปแบบที่สอง ไดแก การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรค หรือที่รูจักกันใน
ภาษาอังกฤษวา Party List จ ํานวนสมาชกิ 100 คน รวมจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น 
500 คน (มาตรา 98)

เจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนญูในการออกแบบระบบการเลือกตั้ง (Electoral 
System) ดังเชนที่กลาวขางตนนี้ ก็เพราะตองการแยกแยะบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสองประเภทนี้ใหแตกตางกัน ในขณะที่ ส.ส. ที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตทํ า
หนาที่เปนผูแทนราษฎรดูแลทุกขสุขของราษฎร และผลักดันการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน สวน ส.ส. ที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อพรรคทํ าหนาที่เปนผูแทน
ของชนชาวไทยทัง้ประเทศ ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันโดยนัยวา หากพรรคการเมืองพรรคใดเปนแกนนํ า
หรือรวมจดัตั้งรัฐบาล รัฐมนตรีที่จะรวมรัฐบาลจักตองมาจาก ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคของ
พรรคการเมืองนั้น

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรครั้งแรกภายใต  รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ในเดือนมกราคม 2544 พรรคการเมืองพากันเสริมภาพลักษณของ
พรรค ดวยการดูดดึงผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาชีพ และผูนํ าในสาขาตางๆมารวมในบัญชีรายชื่อพรรค 
กระนัน้กต็าม นักการเมืองหนาเกาที่เปน ‘ขุนพล’ ของพรรคยังคงยึดกุมอันดับตนๆของบัญชีรายชื่อ
พรรค ซึง่นอกจากมีโอกาสไดรับเลือกเปน ส.ส. มากกวาผูอ่ืนแลว ยังสอเคาวาจะไดยึดกุมเกาอี้ 
รัฐมนตรีหากพรรคมีโอกาสเขารวมการจัดตั้งรัฐบาลอีกดวย ดังนั้น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ 
สวนที่มิไดเปน ‘ขุนพล’ ด้ังเดมิของพรรคจึงมีฐานะเปนเพียง ‘พระอันดับ’ ประดับพรรคเทานั้น จะมี
บทบาททางการเมืองทั้งภายในและภายนอกพรรคมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการออกแบบ
เชงิสถาบัน (Institutional Design) และกตกิาการเลนเกมของพรรค ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่ง
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สํ าหรับพรรคประชาธปิตย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม พรรคเสรีธรรม 
และพรรคราษฎร สวนพรรคชาติไทยนั้นเลือกยุทธวิธีการสง ‘ขุนพล’ ลงสนามเลือกตั้งระบบ 
แบงเขต เพราะยึดหลัก ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ เนื่องจากเกรงวาจะสูญเสียพื้นที่ทางการเมืองหากสง 
นกัการเมอืงหนาใหมลงแขงขัน แตคร้ันเมื่อพรรคชาติไทยตกลงเขารวมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทย 
บรรดา ‘ขุนพล’ ทีรั่กษาฐานทีม่ัน่ไดตางถูกกีดกันมิใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี เนื่องเพราะ พ.ต.ท. 
ทกัษณิ ชนิวตัรตองการปฏิบัติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ไมตองการใหรัฐมนตรีมา
จากการเลือกตั้งระบบแบงเขต

แมวาพรรคชาติไทยจะมีจํ านวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรจากระบบแบงเขต 
มากกวาพรรคความหวังใหมและพรรคชาติพัฒนา อันเปนผลจากยุทธวิธี ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ ของ
พรรคชาตไิทย แตพรรคชาติไทยกลับมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อนอยกวาทั้งพรรคความหวังใหม
และพรรคชาตพิฒันา (ดูตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งอาจตัดสินใจในการ
เลือกตั้งโดยแยกแยะระหวางระบบแบงเขตกับระบบบัญชีรายชื่อตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
หากตีความเขาขาง สสร. การณอาจเปนไปไดวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งเลือกผูแทนในระบบ
บัญชรีายชือ่โดยพิจารณานโยบายของพรรคเปนดานหลัก ในขณะที่การเลือก ส.ส. ระบบแบงเขต
อาจพจิารณาจากประโยชนที่เขตการเลือกตั้งจะไดรับเลือกจาก ส.ส.

การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อเปนการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับ 
(Proportional Representation) แตก็มิไดประโยชนจากระบบตัวแทนตามสัดสวนอยางเต็มที่  
ในการเลือกตั้งระบบพหุนิยม (Plurality System) ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงสูงกวาผูสมัคร 
คนอืน่ๆจะไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎร ระบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา First – past – the – post 
System การเลือกตั้งระบบพหุนิยมมีจุดบกพรองที่เกื้อประโยชนพรรคการเมืองขนาดใหญ แต 
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก

ขอใหพจิารณาตัวอยางดังตอไปนี้ สมมติวา มีพรรคการเมืองอยูเพียง 2 พรรค คือ 
พรรค A กับพรรค B ผลการเลือกตั้งปรากฏวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรค A ชนะพรรค B ในทุก
เขตการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรค A สามารถยดึสภาผูแทนราษฎรได ทั้งๆที่มีประชาชนจํ านวนไมนอยที่
เลือกพรรค B แตพรรค B ไมมตัีวแทนในสภาผูแทนราษฎรเลย ดวยเหตุดังนี้ ระบบพหุนิยมจึง
เกือ้กลูใหพรรคขนาดใหญมีตัวแทนเกินกวาที่จะได (Overrepresentation) ขณะเดียวกันกลับทํ า
ใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนนอยกวาที่สมควรจะได (Underrepresentation)

การเลือกตั้งระบบตัวแทนตามสัดสวน (PR) ตองการแกไขขอบกพรองของระบบ
พหนุยิมดงักลาวขางตนนี้ ทั้งนี้เพื่อให ‘ชนกลุมนอย’ ทางการเมืองมีตัวแทนในสภาผูแทนราษฎร
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ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ลอกแบบ
มาจากระบบของประเทศเยอรมนี ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีคะแนนเลือกตั้ง 2 คะแนน 
คะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งผูแทนระบบแบงเขต อีกคะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งระบบบัญชี 
รายชือ่ พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของจํ านวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจะ
ไมมีผูแทนระบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา 100)

การกํ าหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่ าที่ระดับ 5% ดังกลาวนี้ ทํ าใหการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ทํ าลายขอดีของระบบตัวแทนตามสัดสวน แทนที่ระบบ
บัญชีรายชื่อจะชวยลดการมีผูแทนเกินกวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดใหญ และลดการมี 
ผูแทนตํ่ ากวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลับเสริมสรางอคติวาดวยขนาดของพรรค 
(Size Bias) โดยลงโทษพรรคขนาดเล็ก และสงเสริมพรรคขนาดใหญ
 ขอเทจ็จริงจากการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ปรากฏวา พรรคการเมืองที่ไดรับ
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อต้ังแต 5% ข้ึนไป ของจํ านวนผูใชสิทธิเลือกตั้งมี
เพยีง 5 พรรค โดยไดคะแนนเสียงรวมกันคิดเปนรอยละ 85.69 ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง อีก 
รอยละ 14.31 (รวม 4,095,687 คน) ไมมีตัวแทนในระบบบัญชีรายชื่อพรรคในสภาผูแทนราษฎร 
นบัเปนสดัสวนที่สูงมาก ดวยเหตุดังนี้ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามมาตรา 100 จึง
ท ําลายขอดีของระบบผูแทนตามสัดสวน โดยที่จํ านวน ส.ส. อีกประมาณ 14 คน ถูกเฉลี่ยใหแก
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย

หากก ําหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่ าที่ระดับ 1% พรรคการเมืองที่มี ส.ส. ใน
ระบบบญัชรีายชื่อพรรคจะมีจํ านวนเพิ่มข้ึนเปน 9 พรรค (ดูตารางที่ 2) ซึ่งไดรับคะแนนเสียงรวม
ทัง้สิน้ 93.06% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยมีเพียง 6.94% เทานั้นที่ไมมีผูแทนในสภาภายใตระบบนี้ 
การลดระดบัคะแนนเสียงขั้นตํ่ าจาก 5% เหลือ 1% จะชวยลดความไดเปรียบของพรรคขนาดใหญ
ลงได จากการประมาณการตามตารางที่ 3 พรรคการเมืองที่มีจํ านวน ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลดลง  
ไดแก พรรคไทยรักไทย (4 คน) พรรคประชาธปิตย (2 คน) และพรรคความหวังใหม (1 คน) สวน
พรรคทีไ่ด ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพิ่มข้ึน ไดแก พรรคเสรีธรรม (3 คน) พรรคถิ่นไทย (2 คน) 
พรรคราษฎรและพรรคประชากรไทย (พรรคละ 1 คน) โดยที่พรรคชาติพัฒนาและพรรคชาติไทยมี
จ ํานวน ส.ส. ระบบนี้เทาเดิม (ดูตารางที่ 3) ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 จึงเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง โดยที่การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อเปน
ปจจัยสํ าคัญในการนี้
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ในหมูพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองที่มีขนาดใหญมากเพียงใด ยิ่งมี
ความไดเปรียบในระบบบัญชีรายชื่อมากเพียงนั้น ผลการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรค 
ไทยรกัไทยไดรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 248 คน คิดเปนรอยละ 49.60 ของจํ านวน ส.ส. ทั้งสองระบบ 
ในขณะที่พรรคประชาธปิตยมีสัดสวน ส.ส. เพียง 25.60% (128 คน) หากลดคะแนนเสียงขั้นตํ่ า
เหลอื 1% ตามขอเสนอขางตนนี้ พรรคไทยรักไทยจะมี ส.ส. รวม 244 คน เทียบกับพรรค 
ประชาธปิตย 126 คน หรือ 48.80% เทียบกับ 25.20% ของจํ านวน ส.ส. (ดูตารางที่ 5)

ระบบบัญชีรายชื่อตามการออกแบบของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังมีขอ 
บกพรองในการทํ าลายกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส.ระบบแบง
เขตมีความรับผิดตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน จึงตองดูแลทุกขสุขและทํ าหนาที่เปน 
ตัวแทนของราษฎร มิฉะนั้นอาจตองพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป แต ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 
ไมตองรับผิดตอประชาชน หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมพอใจ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ก็มิอาจ
อาศยัการเลอืกตัง้เปนกลไกในการลงโทษ ส.ส. ในระบบนี้ได เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อและการ
เลอืกตัง้อนัดับในบัญชีรายชื่อเปนอํ านาจของคณะกรรมการพรรค ดวยเหตุดังนี้ ส.ส. ระบบบัญชี
รายชื่อจึงมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุง จะไดเขาสูบัญชีรายชื่อพรรคหรือไม จะได 
ติดอนัดบัในบัญชีรายชื่อสูงตํ่ าเพียงใด ข้ึนอยูกับบารมี พลัง และอํ านาจตอรองทางการเมืองของ 
หวัหนากลุมหรือหัวหนามุงที่สังกัด

กลาวโดยสรุป ก็คือ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามการออกแบบของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในดานหนึ่งเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรค 
ดวยการใหประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคขนาดเล็ก โดยที่พรรคที่มีขนาด
ยิ่งใหญเพียงใดยิ่งมีความไดเปรียบมากเพียงนั้น ในอีกดานหนึ่งทํ าให ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
พรรครบัผิดตอหัวหนากลุมหรือมุงการเมืองที่สังกัด โดยมิตองรับผิดตอประชาชน
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ตารางที่ 1
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
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 3
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ระบบบัญชีรายชื่อพรรค

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรค

จํ านวน ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพรรค
ตาม รธน. 2540 ตามขอเสนอใหม

1.  ไทยรักไทย 48 44
2.  ประชาธิปตย 31 29
3.  ความหวังใหม 8 7
4.  ชาติพัฒนา 7 7
5.  ชาติไทย 6 6
6.  เสรีธรรม - 3
7.  ถิ่นไทย - 2
8. ราษฎร - 1
9.  ประชากรไทย 1

         รวมทั้งส้ิน 100 100

หมายเหตุ ขอเสนอใหมกํ าหนดวา พรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา 1% ของจํ านวนผูใชสิทธิเลือกต้ังทั่ว
ประเทศจะไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือพรรคในสภาผูแทนราษฎร (คะแนนเสียงขั้นตํ่ าตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับป 2540 กํ าหนดที่ระดับ 5%)
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ตารางที่ 4
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  และ 29 มกราคม 2544
ตาม รธน. 2540 และตามขอเสนอใหม

จํ านวน ส.ส. ตามขอเสนอใหม
พรรค

ระบบบัญชีรายชื่อ ระบบแบงเขต รวม

จํ านวน ส.ส. ตาม
รธน. 2540

1.  ไทยรักไทย 44 200 244 248
2.  ประชาธิปตย 29 97 126 128
3.  ชาติไทย 6 35 41 41
4.  ความหวังใหม 7 28 35 36
5.  ชาติพัฒนา 7 22 29 29
6.  เสรีธรรม 3 14 17 14
7.  กิจสังคม - 1 1 1
8.  ราษฎร 1 2 3 2
9.  ถิ่นไทย 2 1 3 1

10.  ประชากรไทย 1 - 1 -
     รวม 100 400 500 500

หมายเหตุ คะแนนเสียงขั้นตํ่ าที่จะทํ าใหได ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือพรรคกํ าหนดไวที่ระดับ 1% ของจํ านวนผูใชสิทธิ 
 เลือกต้ัง  แทนที่จะเปน 5% ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
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ตารางที่ 5
สัดสวนจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

พรรคไทยรักไทย เทียบกับพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544

(% ของจํ านวน ส.ส.)

ผลการเลือกตั้งตามประกาศ ผลการเลือกตั้งตามขอสมมติระบบการเลือกตั้ง
ทรท ปชป ทรท ปชป

  1.  ระบบแบงเขต 50.00 24.25 50.00 24.25
  2.  ระบบบัญชีรายชื่อ 48.00 31.00 44.00 29.00

  3.  รวม 49.60 25.60 48.80 25.20

ที่มา 1. สัดสวนจํ านวน ส.ส. ตามประกาศอยางเปนทางการ คํ านวณจากตารางที่ 1
2. สัดสวนจํ านวน ส.ส. ตามขอสมมติ คํ านวณจากตารางที่ 4

หมายเหตุ 1. ขอสมมติเกี่ยวกับการปดเศษจํ านวน ส.ส. ตามระบบบัญชีรายช่ือ ยึดเกณฑ 1%  พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนน  
    เสียงตํ่ ากวา 1% ของจํ านวนผูใชสิทธิเลือกต้ังจะไมมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายช่ือ
2. ทรท = พรรคไทยรักไทย
    ปชป = พรรคประชาธิปตย
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