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ระบบสัดส่วน

(Majority Electoral
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(Proportional
Representation)

ระบบสัดส่วนผสม

(Mixed Member Proportional System)

การ
เพื่อการ
บทนํา

ปฏิรูป

ระบบการเลือกตัง้

ประเทศไทย

ในบรรดากระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแ ทนราษฎรเพื่อเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนนั้น
การเลือกตั้งถือเปนวิธกี ารที่ไดรบั การยอมรับในปจจุบนั วามีความเหมาะสมมากกวาวิธกี ารในรูปแบบอื่น ๆ
เพราะเปนการเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางประชาชนซึง่ เปนเจาของอํานาจอธิปไตยกับผูแ ทนราษฎร
อันจะทําใหผแู ทนราษฎรมีความชอบธรรมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในการใชอาํ นาจ
แทนประชาชน การเลือกตั้งจึงเปนชองทางในการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน สําหรับ
การเลือกตัง้ ที่ใชอยูใ นปจจุบนั นัน้ มีหลายระบบซึ่งในแตละระบบจะสงผลตอการเลือกตัง้ ที่แตกตางกันไป
การออกแบบระบบเลือกตัง้ จึงเปนสิง่ สําคัญที่จะกําหนดวาผูส มัครรับเลือกตัง้ คนใดหรือพรรคการเมืองใด
จะเปนผูชนะการเลือกตั้งเพื่อเขาไปใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
ระบบการเลือกตั้งเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนในสังคม ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่อง
มาจากภายหลังทีค่ ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ ไดแถลงชีแ้ จงหลักการเกีย่ วกับระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหม
ที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะนํามาบัญญัตไิ วในรางรัฐธรรมนูญที่กาํ ลังยกราง ณ ปจจุบนั โดยระบบ
การเลือกตั้งแบบใหมทคี่ ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะนํามาใช คือ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม”
(mixed member apportionment) หรือพูดใหเขาใจงาย ๆ วา “นับทุกคะแนนเพือ่ ผูแ ทนของทุกคน”
ซึ ่ง ระบบการเลื อ กตั ้ง ดั ง กล า วมีเ จตนารมณ สํ า คั ญ เพื ่อ ทํา ให เ สี ย งของประชาชนทุ ก คะแนนเสี ย ง
มีความหมาย โดยเฉพาะการนําคะแนนของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ทีแ่ พการเลือกตั้งมาคํานวณเปนคะแนนเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ทีแ่ ตละพรรคการเมืองจะไดทีน่ ัง่ ในสภา โดยระบบการเลือกตั้งดังกลาวอยูภายใตกรอบแนวคิด
ที่สําคัญ ๕ ประการ คือ ๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๑๑

การปฏิรูประบบการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

๒) ระบบการเลือกตั้งไมควรซับซอนและประชาชนเขาใจงาย ๓) คะแนนการเลือกตั้งที่ประชาชนลง
ทุกคะแนนมีความหมาย ๔) สงเสริมใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง และ ๕) สอดคลองกับบริบท
หรือวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยและสอดคลองกับหลักสากล
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ท ราบถึ ง หลั ก การพื้ น ฐานของการเลื อ กตั้ ง ระบบการเลื อ กตั้ ง ที่ สํ า คั ญ
ระบบการเลือกตัง้ ของประเทศไทย ตลอดจนแนวคิดในการปฏิรปู ระบบการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอนําเสนอเรื่อง “การปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ดังนี้
๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง
การเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะทํ า ให ผ ลการเลื อ กตั้ ง มี ค วามหมายและสร า งความชอบธรรมตามหลั ก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองประกอบดวยหลักการพื้นฐานที่สําคัญดังตอไปนี้
๑.๑ หลักการเลือกตั้งทั่วไป หลักการนี้กําหนดใหราษฎรทุกคนตองสามารถเขารวม
ในการเลือกตั้งได หามมิใหมีการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลเปนการตัดบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งออกไป
จากการมีสว นรวมในการเลือกตัง้ โดยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม การกําหนดใหการเลือกตัง้
ตองเปนไปตามหลักการเลือกตั้งทั่วไปนั้น ไมไดหมายความวาระบบกฎหมายจะไมสามารถกําหนด
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขใดๆ ในทางเนื้อหาเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งไดเลย การจํากัดขอบเขตของ
สิทธิเลือกตั้งยอมสามารถกระทําได หากมีเหตุผลยอมรับกันไดวาไมขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป
เชน การกําหนดใหเฉพาะแตพลเมืองของรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง การกําหนดอายุขั้นตํ่าของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือการกําหนดวาผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง๑
๑.๒ หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค เปนหลักที่เรียกรองวาคะแนนเสียงทุกคะแนนจะตอง
มีคาเทากัน กลาวคือ ในกรณีที่การเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก คะแนนเสียง
แตละคะแนนจะตองมีคาในการนับเทากัน คือ นับเปนหนึ่งคะแนนเทากัน ในกรณีการเลือกตั้งนั้น
เปนการเลือกตั้งในระบบสัดสวน คะแนนเสียงทุกคะแนนตองมีคาในนํ้าหนักของคะแนนหรือในผล
ของคะแนนเทากัน กลาวคือ ทุกคะแนนเสียงจะนํามาคํานวณโดยจะไมมีคะแนนเสียงใดถูกตัดทิ้งไป
และการเลือกตั้งโดยเสมอภาคกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนไดเลือกตั้งโดยวิธีการเชนเดียวกัน
หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคมิไดใชกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น แตใชกับ
การเลือกตั้งทุกขั้นตอน กลาวคือ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด
การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบงจํานวนที่นั่งในรัฐสภาใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ๒
๑.๓ หลักการเลือกตั้งโดยลับ หลักการเลือกตั้งโดยลับเปนสาระสําคัญของการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยกําหนดใหการจัดการเลือกตั้งจะตองไมมีผูใดนอกจากผูที่ออกเสียง
ลงคะแนนเทานั้นที่รูวาตนเองจะออกเสียงลงคะแนนอยางไร หลักการนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการ
วรเจตน ภาคีรตั น, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.๕๖๒ สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น. ๘.
๒
บุญศรี มีวงศอุโฆษ, การเลือกตั้ง และพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน, กรุงเทพฯ, สถาบันนโยบายการศึกษา, ๒๕๔๒,
น. ๒๘.
๑

๑๑๒
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ประการแรก เพื่อคุม ครองผูอ อกเสียงลงคะแนนใหไมตอ งกังวลกับผลใด ๆ ที่จะตามมาจากการออกเสียง
ลงคะแนนของตน เพราะจะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาตนออกเสียงลงคะแนนเลือกผูส มัครหรือ
พรรคการเมืองใด ประการที่สอง เพื่อคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดจนคุมครองประโยชน
ของผูอ อกเสียงลงคะแนนผูอ ่นื ดวยเหตุน้แี มผอู อกเสียงลงคะแนนจะสมัครใจแสดงบัตรเลือกตัง้ ของตน
ใหผูอื่นทราบวาตนออกเสียงเลือกตั้งอยางไร ระบบกฎหมายก็ไมสามารถอนุญาตใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูนั้นกระทําการในลักษณะดังกลาวได๓
๑.๔ หลักการเลือกตั้งเสรี หลักการนีก้ ําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ทุกคนใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยปราศจากการใชกําลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ ตอการ
ตัดสินใจ ไมวา การใชอิทธิพลนั้นจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน และระหวางการเลือกตั้งหรือภายหลัง
การเลื อ กตั ้ง มิใ ห ม ีก ารควบคุ ม ทิศ ทางการลงคะแนนเสี ย งไม ว  า จะเป น การกระทํ า ในรู ป แบบใด
โดยผูออกเสียงเลือกตั้งตองตัดสินใจลงคะแนนไดอยางอิสระในกระบวนการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองที่เปดเผย๔
๑.๕ หลักการเลือกตั้งโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงคือการเลือกตั้งที่กาํ หนดใหคะแนนเสียง
ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเทานั้นที่เปนตัวกําหนดวาผูสมัครคนใดจะชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น ในการ
เลือกตั้งแตละครั้งคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงที่ลงไปจะตองกําหนดไดแนนอนวาจะตกแกผสู มัครคนใด
และเมื่อลงคะแนนไปแลวก็ไมมีผใู ดที่จะมามีอิทธิพลตอผลของการเลือกตั้งไดอีก นอกจากการใชวธิ กี าร
ทางคณิตศาสตรเขามาคํานวณตัวเลขดิบของจํานวนคะแนนเสียง๕
สําหรับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทีผ่ ูออกเสียงลงคะแนนไมสามารถกําหนดตัวบุคคล
ที่ตนประสงคจะเลือกไดนั้น กรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเคยมีคําวินิจฉัยวา
การเลือกตั้งตามบัญชีเชนนี้ไมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยตรงตราบเทาที่บัญชีนั้นมีรายชื่อบุคคลตาง ๆ
แนนอน กลาวคือ ผูเลือกตั้งสามารถทราบลวงหนาวาหากลงคะแนนเสียงของตนใหกับบัญชีนั้นแลว
จะชวยสงใหบคุ คลที่ตนทราบชื่อแลวเขาสูส ภาไดโดยที่ไมมีองคกรอื่นใดมาทําหนาที่ตดั สินแทนอีกชั้นหนึ่ง๖
๒. ระบบเลือกตั้ง
การออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อสรางความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยใหกบั ผูแ ทนที่ไดรบั การ
เลือกตั้ง เปนการกําหนดกติกาเพื่อหาผูชนะการเลือกตั้งในการเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
ซึ่งระบบการเลือกตั้งทีใ่ ชกันอยูโดยทั่วไปในประเทศตางๆ นั้น จะพบวามีความหลากหลายอยางยิง่
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ
อยางไรก็ตามเราอาจแบงแยกระบบเลือกตั้งที่ประเทศสวนใหญนยิ มใชกนั ออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ ดังนี้

อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๙.
เพิ่งอาง, น. ๒๔-๒๕.
๕
อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.
๖
อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.
๓
๔
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๒.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก (Majority Electoral System)
ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากหรือวิธีคิดคะแนนแบบเสียงขางมากเปนการตัดสิน
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจํานวนผูแทนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เลือกตั้งกําหนดใหมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น เปนผูไดรับการเลือกตั้งโดยไมคํานึงวาคะแนนเสียงที่ได
จะเปนจํานวนเทาใด ซึ่งการเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้
๒.๑.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนั้น โดยหลักการแลวจะมีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน
หลายเขตโดยแตละเขตการเลือกตั้งมีขนาดใกลเคียงกัน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งไดแก ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่ไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร (The Winner Takes All) ในกรณีที่ในเขตเลือกตั้งนั้น
มีผลู งสมัครรับเลือกตัง้ หลายคน ผูส มัครทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ อาจไดคะแนนเสียงไมถงึ ครึง่ หนึง่ ของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เชน ไดคะแนนเพียงรอยละ ๓๐ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
และในบางเขตเลือกตั้งคะแนนของผูสมัครที่ชนะการเลือกตั้งมีจํานวนนอยกวาคะแนนของผูที่แพ
การเลือกตัง้ รวมกัน แนวโนมของการเลือกตัง้ ในระบบนี้ จะทําใหเกิดระบบพรรคการเมืองสองพรรคขึน้
ประเทศที่ใชการเลือกตั้งในระบบนี้ เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญ ๒ พรรค
คือ พรรคแรงงาน (Labour) และพรรคอนุรักษนิยม (Conservative)
นอกจากนี้ ยังมีการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมือง กลาวคือจะกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเดียว แตกําหนดที่มา
ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรกมาจากการเลือกตัง้ แบบแบงเขต และประเภท
ที่สองมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตัวอยางเชน สมมติวาที่นั่งในสภามีจํานวนรวม ๕๐๐ คน
รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให มี เ ขตเลื อ กตั้ ง ๔๐๐ เขต แต ล ะเขตมี ผู  แ ทนซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง แบบ
เสียงขางมากสัมพัทธเขตละ ๑ คน สวนอีก ๑๐๐ คน ใหมาจากการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ประชาชน
ผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ แตละคนมีคะแนนเสียงคนละ ๑ คะแนน การทีป่ ระชาชนเลือกผูส มัครรับเลือกตัง้
สังกัดพรรคการเมืองใดในเขตของตน ยอมมีผลเปนการเลือกพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ผูนั้นสังกัดในสวนของบัญชีรายชื่อไปโดยอัตโนมัติ คะแนนดังกลาวจะถูกนํามาคํานวณหาสัดสวนที่นั่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก ๑๐๐ ที่นั่งดวยในที่สุด๗
๒.๑.๒ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเด็ดขาด
การเลือกตั้งระบบนี้อาจใชเทคนิคการเลือกตั้งได ๒ วิธีดวยกัน
วิธีแรก แบงเขตการเลือกตัง้ ออกเปนหลายเขตแตละเขตมีขนาดใกลเคียงกัน โดยแตละเขต
มีผูแทนได ๑ คน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละ ๒ คะแนน โดยคะแนนเสียงที่หนึ่ง
เปนคะแนนเสียงแท สวนคะแนนเสียงทีส่ องเปนคะแนนเสียงสํารองซึง่ จะนํามาใชในการคํานวณในกรณี
ทีน่ บั คะแนนเสียงทีห่ นึง่ แลวยังไมมผี สู มัครรับเลือกตัง้ คนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด คือ เกินกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เรียกวิธีนี้วา “alternative vote system”
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วิธที ่สี อง กรณีท่ีปรากฏวาไมมผี สู มัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด
ในการเลือกตัง้ รอบแรก จะกําหนดใหมีการเลือกตัง้ รอบทีส่ อง โดยการเลือกตัง้ รอบทีส่ องนีจ้ ะกําหนด
ใหเฉพาะผูทไี่ ดคะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก หรือกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
คนใดทีไ่ ดคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตัง้ เปนผูมีสิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งรอบที่สอง โดยในการเลือกตั้งรอบที่สองนี้จะใชระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
คือ ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก มีผลเปนการสรางความเปนตัวแทนหรือผูแทน
ของทองถิ่นมากกวาความเปนผูแ ทนในระดับประเทศ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ผูส มัครรับเลือกตั้ง
ยอมมุง หาเสียงกับคนในพืน้ ที่ท่ตี นลงสมัครรับเลือกตัง้ เปนสําคัญ โดยเหตุผลดังกลาวผูส มัครรับเลือกตัง้
ในระบบนี้จะมุงพิจารณาผลประโยชนในระดับทองถิ่นเปนหลักยิง่ กวาผลประโยชนในระดับประเทศ
ผูไ ดรบั การเลือกตั้งยอมผูกพันกับคนในพื้นที่ย่งิ กวาผูกพันกับพรรคการเมืองที่สง ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในระบบนี้พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหมซ่งึ ไมมีผทู ่ีเคยเปนผูแ ทนราษฎรอยูใ นสังกัดมีโอกาสนอยที่จะชนะ
การเลือกตั้ง นอกจากนี้หากพิจารณาในแงของนํ้าหนักคะแนนเสียงที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งซึง่ ในที่สดุ แพการเลือกตัง้ นั้น จะพบวาคะแนนเสียงดังกลาวเปนคะแนนเสียง
ทีไ่ มไดถูกนํามาพิจารณาแมแตนอย ในการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให
แกผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นทีถ่ ือวาเปนคะแนนเสียงแทนคะแนนอื่น ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทัง้ หมด
(The winner takes all) อยางไรก็ตามการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมากมีผลทําใหวตั ถุประสงคในการ
หลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นสําเร็จลงดียงิ่ กวา
การเลือกตั้งในระบบสัดสวน
๒.๒ การเลือกตั้งระบบสัดสวน
ในการเลื อ กตั ้ง ระบบสั ด ส ว นพรรคการเมื อ งต อ งทํ า บั ญ ชี ร ายชื ่อ ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั ้ง
เรียงตามลําดับ เพื่อใหประชาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองนั้น เมื่อมีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งแลว จะมีการคํานวณจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรค
จะไดรบั ตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียงลงคะแนนใหแกพรรคการเมืองนั้น ๆ ในการจัดการ
เลือกตั้งระบบสัดสวนอาจกําหนดใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อเพียงบัญชีเดียวโดยใชประเทศ
เปนเขตเลือกตั้ง หรืออาจกําหนดใหมีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดก็ได
การเลือกตัง้ ในระบบสัดสวนนี้ มีผลนําไปสูก ารมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา และอาจ
สงผลกระทบตอการจัดตั้งรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาล แมกระนั้นก็ตามก็มีผูเห็นวาการเลือกตั้ง
ในระบบสัดสวนเปนการเลือกตั้งที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ทั้งนี้ เพราะนอกจาก
คะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามาคํานวณ
เพื่อจัดสรรที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแลว สภาผูแทนราษฎรยังสะทอนภาพความคิด
ทางการเมืองของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงตอความจริงดวย อยางไรก็ดีหากพิจารณา
ในแงของวัตถุประสงคของการเลือกตั้งแลว การเลือกตั้งในระบบสัดสวนจะยังไมมผี ลตอการหลอหลอม
เจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชน แตจะสรางความหลากหลายทางความคิดของ
ประชาชนในทางการเมือง อันเนื่องมาจากการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคไดรับการเลือกตั้ง
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๒.๓ การเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น เรียกวา “ระบบ
สัดสวนผสม” (Mixed Member Proportional System) กลาวคือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได ๒ ประเภท คะแนนเสียงประเภทแรกคือการเลือกผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งตามระบบที่นับคะแนนเสียงขางมาก คะแนนเสียงประเภทที่สองใหเลือกพรรคการเมือง
โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรคจะพึงไดรับจะคิดคํานวณจาก
คะแนนเสียงประเภทที่สอง กลาวคือ นําคะแนนเสียงประเภทที่สองที่ประชาชนออกเสียงเลือกบัญชี
รายชื่อพรรคการเมืองมาคํานวณหาจํานวนที่นั่งทั้งหมดที่พรรคการเมืองจะพึงไดรับ แลวนําเอาจํานวน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ของพรรคการเมืองแตละพรรคมาหักออกจากจํานวนรวม
ทีพ่ รรคการเมืองพึงไดรบั เหลือจํานวนเทาใด พรรคการเมืองนัน้ ก็จะมีทนี่ งั่ ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเทานั้น
ตัวอยางเชน สมมติวาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภามีทั้งหมด ๑๐๐ คน
พรรคการเมือง A ไดคะแนนเสียงประเภทบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูมาใชสิทธิลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อนํามาคํานวณแลวพรรคการเมือง A จะไดที่นั่งในสภา
ทั้งหมด ๓๐ คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งสังกัดพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ จํานวน ๒๐ คน จะตองนําเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ จํานวน ๒๐ คน
มาหักออกจากจํานวนที่นั่งที่พรรคการเมือง A จะพึงมี คือ ๓๐ คน หมายความวาพรรคการเมือง A
จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีกจํานวน ๑๐ คน (ตามลําดับในบัญชีรายชื่อ)
แตในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเกินกวาจํานวนที่นั่งที่คํานวณ
ไดจากคะแนนแบบบัญชีรายชือ่ พรรคการเมืองนัน้ ก็จะมีจาํ นวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเทากับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต โดยพรรคการเมืองนี้จะไมไดที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ เลย เชน ตามตัวอยางขางตนถาพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้
จํานวน ๓๕ คน ซึง่ เปนจํานวนทีเ่ กินกวาทีน่ งั่ ทีพ่ รรคการเมืองนีจ้ ะพึงไดรบั คือ ๓๐ คน พรรคการเมืองนี้
จะมีจาํ นวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวน ๓๕ คน โดยพรรคการเมืองนีจ้ ะไมมสี มาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ เลย และเพื่อปองกันไมใหเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภาจํานวนมากจนกระทบตอ
เสถียรภาพในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กฎหมายเลือกตัง้ ของประเทศเยอรมันจึงไดกาํ หนด
ไววาพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อจากทั้งประเทศรวมกันแลวไมถึงรอยละ ๕
ของคะแนนเสียงที่ลงทั้งหมดหรือมีผูแทนแบบแบงเขตเลือกตั้งไมถึง ๓ เขต (๓ คน) พรรคการเมืองนั้น
จะไมไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภา
๓. ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย
ในอดีตที่ผานมานั้นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช
๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในมาตรา ๑ ไดบัญญัติรับรองหลักการสําคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออํานาจสูงสุดของประเทศนัน้ เปนของราษฎรทัง้ หลาย และสิง่ ที่
เปนการแสดงวาประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศประการหนึ่ง คือ การที่ประชาชน
มีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองใหเขาไปใชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศผานกระบวนการของ
การเลือกตั้ง โดยระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นสามารถแบงตามชวงเวลาได ดังนี้

๑๑๖

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๓.๑ ระบบการเลือกตั้งนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงกอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศนั้น ประเทศไทยใชระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก ดังจะเห็นไดจาก
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของประเทศไทย โดยในมาตรา ๑๕ ไดบญ
ั ญัตวิ า “การเลือกตัง้ ผูแ ทนใด ๆ ใหถอื ตามคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ ถาครั้งที่ ๒ มีคะแนนเสียงเทากันใหตั้ง
คนกลางออกเสียงชี้ขาด และใหผสู มัครรับเลือกตั้งคนกลางไว” แตการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง คือการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ เปนการเลือกตั้งทางออม กลาวคือ ใหราษฎร
ในหมู บ  า นเลือ กผู แ ทนเพื ่อ ออกเสี ย งตั ้ง ผู  แ ทนตํ า บลและให ผู  แ ทนตํ า บลเป น ผู  ไ ปเลื อ กสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของจังหวัด กระทัง่ การเลือกตั้งครั้งทีส่ องเปนตนมาจนถึงกอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยเปนระบบเสียงขางมากมาโดยตลอด
และเปนเสียงขางมากแบบปกติ (simple majority)
๓.๒ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดระบบเลือกตั้งไวในมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ความวา “สภาผูแ ทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิ ก จํ า นวนห า ร อ ยคน โดยเป น สมาชิ ก ซึ ่ง มาจากการเลื อ กตั ้ง แบบบั ญ ชี ร ายชื ่อ
ตามมาตรา ๙๙ จํ า นวนหนึ ่ง ร อ ยคน และสมาชิ ก ซึ ่ง มาจากการเลื อ กตั ้ง แบบแบ ง เขตเลื อ กตั ้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ จํานวนสี่รอ ยคน” เมื่อพิจารณาบทบัญญัตมิ าตรานี้ ประกอบกับบทบัญญัตมิ าตรา ๙๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดนําเอาการเลือกตั้งระบบสัดสวน
มาผสมกับการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก ทั้งนี้โดยกําหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกเปน
สองสวน คือ สวนที่มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และสวนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ สําหรับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น แตละคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร ๒ คะแนนเสียง โดยไดรบั บัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ โดยคะแนนเสียงที่หนึ่งเปนคะแนนเสียง
สํา หรั บ ผู  ส มัค รรั บ เลื อ กตั ้ง ในเขตเลื อ กตั ้ง ของตน อีก คะแนนเสี ย งหนึ ่ง เป น คะแนนเสี ย งสํ า หรั บ
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนั้น รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
ไมไดกําหนดใหคะแนนเสียงทัง้ สองตองสัมพันธกันแตอยางใด กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อาจใชสิทธิเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ก. ในเขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกัน
ก็อาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ข. ก็ได นอกจากนี้ในการคํานวณ
หาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนด
ความสัมพันธของคะแนนทั้งสองประเภทไวแตอยางใด แตกําหนดโดยปริยายใหแยกคํานวณอยาง
เด็ดขาด
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การที่รัฐธรรมนูญกําหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่อแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด และกําหนดการคํานวณแบงสรรจํานวนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแยกออกโดยไมมีความสัมพันธ
กับคะแนนเสียงทีผ่ มู าใชสทิ ธิเลือกตัง้ ออกเสียงใหแกผสู มัครรับเลือกตัง้ ในแบบแบงเขตนัน้ แสดงใหเห็นวา
การเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการเลือกตัง้ ในระบบผสม
แบบขนานที่คะแนนเสียงทั้งสองคะแนนไมมีความสัมพันธตอกัน (ผสมระหวางการเลือกตั้งในระบบ
สั ด ส ว นและการเลื อ กตั้ ง ในระบบเสี ย งข า งมาก) แต เ นื่ อ งจากสั ด ส ว นสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
ทั้งสองประเภทแตกตางกันมาก (ประเภทบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน)
จึงอาจกลาวไดวาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เปนการเลือกตั้งในระบบผสมที่เนนเสียงขางมากสัมพัทธ
๓.๓ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สําหรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น แบงได
เปน ๒ ระยะ
ระยะแรก เปนระบบการเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กอนการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๓
วรรคหนึง่ กําหนดใหสภาผูแ ทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชิกซึง่ มาจาก
การเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ จํานวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบสัดสวนจํานวน
๘๐ คน โดยการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ นัน้ การแบงเขตเลือกตัง้ ใหใชจงั หวัดเปนเกณฑ และกําหนด
ใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินเขตละ ๓ คน (เขตใหญเรียงเบอร) สงผลให
บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๑ คน บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๒ คน และบางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได
๓ คน ขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ ผลจากการนี้ทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง
มีจาํ นวนคะแนนไมเทากัน กลาวคือ ราษฎรผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ ทีม่ ผี แู ทนราษฎรได
๓ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดไมเกิน ๓ คะแนน แตราษฎรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนราษฎรได ๑ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดเพียง
คะแนนเดียว การกําหนดระบบการเลือกตั้งในลักษณะเชนนี้ยอมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค
ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้ง
สําหรับการเลือกตัง้ ในแบบสัดสวนนัน้ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดใหจดั แบงพืน้ ทีป่ ระเทศออกเปน
๘ กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรได ๑๐ คน การจัดกลุม จังหวัดใหจดั จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ตอกันอยูใ นกลุม จังหวัดเดียวกัน
และในกลุม จังหวัดทุกกลุม ตองมีจาํ นวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรทีป่ ระกาศในปสดุ ทาย
กอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว
โดยพรรคการเมืองจะตองจัดทําบัญชีรายชือ่ เรียงตามลําดับหมายเลขตัง้ แตหมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๐
ในแตละเขตเลือกตั้ง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนน ในการออกเสียงเลือกตั้ง
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ใหแกบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งของตน แมการเลือกตั้งแบบนี้จะสอดคลองกับหลัก
ความเสมอภาค แตการแบงประเทศออกเปน ๘ เขตเลือกตั้งนั้น เหตุผลในการอธิบายวาใชอะไร
เปนเกณฑแบงเขตเลือกตั้งนอกจากเขตจังหวัดนั้นตองติดกัน และตองเฉลี่ยใหแตละกลุมจังหวัด
มีจาํ นวนประชากรใกลเคียงกันยังไมชดั เจนทาที่ควร ผลของการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๘ กลุม จังหวัด
ทําใหจงั หวัดบางจังหวัดในภาคกลางตองไปรวมกับจังหวัดในภาคใต หรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตองมารวมกับจังหวัดในภาคตะวันออกและเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองบัญชีเดียวกัน ซึ่งอธิบาย
ไดยากวาจังหวัดเหลานัน้ มีความสัมพันธกันในแงของความเปนมา วัฒนธรรม ตลอดจนผลประโยชน
ทางการเมืองตามนโยบายที่พรรคการเมืองนําเสนออยางไร
ระยะที่สอง เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓- มาตรา ๙๘ โดยมีสาระสําคัญ
ในการแกไข คือ กําหนดใหมจี ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ จํานวน ๓๗๕ คน และแบบบัญชีรายชือ่ จํานวน ๑๒๕ คน
โดยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสามารถ
เลือกไดเพียงบัญชีรายชื่อเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหมากขึ้น คือจากเดิม ๔๘๐ คน เปน ๕๐๐ คน เพราะการเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เปนระบบที่สะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางถูกตอง โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจาํ นวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงมีจํานวน ๑๒๕ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งมีจํานวน ๓๗๕ คน โดยแกไขระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหเปนระบบเสียงขางมากเขตละ ๑ คน เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ เพือ่ ใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคที่ประชาชนหนึ่งคนควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนึง่ เสียงเทากัน รวมทั้งใหนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศเชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช เพราะการมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อเปนการเปดโอกาสใหบคุ คลทีม่ คี วามรูค วามสามารถทําหนาทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และยังเปนการทําใหประชาชนทั่วประเทศไดกําหนดนโยบายการบริหารประเทศผานการเลือก
พรรคการเมืองตามบัญชีรายชื่ออีกดวย
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ตอมาเมื่อมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได มี ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑/๒๕๕๗
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ และไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในระหวางที่ยังไมมี
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
เพือ่ จัดทํารางรัฐธรรมนูญ ซึง่ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจดั ทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อลงมติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ)
โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ดนาํ เอาแนวคิดการเลือกตัง้ ระบบสัดสวนผสมแบบประเทศเยอรมันมากําหนดไว
ในรางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ เปนพิเศษ
วันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติไดมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทําใหรา งรัฐธรรมนูญตกไปทัง้ ฉบับ ซึง่ ทําใหสภาปฏิรปู แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลงไปพรอมกันดวย
๔ ระบบการเลื อ กตั้ ง แบบ “จั ด สรรป น ส ว นผสม” ตามแนวคิ ด ของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ
เมือ่ สภาปฏิรปู แหงชาติสนิ้ สุดลง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ ทําหนาทีร่ า งรัฐธรรมนูญและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นจํานวน ๒๑ คน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน
กรรมการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับการจัดทํารางรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งนั้น
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบใหมเรียกวาระบบการเลือกตั้งแบบ
“จัดสรรปนสวนผสม” เพื่อใชเปนกติกาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีสาระสําคัญ
ในเบื้องตนโดยสรุปคือ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตมาจากการเลือกตั้งแบบ
“เขตเดียว เบอรเดียว” สวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ใหเปนแบบ “บัญชีรายชือ่ เดียว
ทัง้ ประเทศ” โดยใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตัง้ และในการลงคะแนนเลือกตัง้ ใหใช “บัตรลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งใบเดียว” เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด รั บ คะแนนสู ง สุ ด ในเขตเลื อ กตั้ ง ใดก็ จ ะได เ ป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหนําคะแนนเสียง
ของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ
เพื่อคํานวณหาที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แตละพรรคการเมืองจะพึงไดรับ
สมมติวารัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ๕๐๐ คน แบงเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตจํานวน ๓๗๕ คน และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ จํานวน
๑๒๕ คน ผูส มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ดรบั คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตัง้ ใดก็จะไดเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๑๒๕ คน
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จะนําคะแนนเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับ
คะแนนแบบบั ญ ชี ร ายชื ่อ เพื ่อ คํ า นวณหาสั ด ส ว นที ่นั ่ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื ่อ
ทีแ่ ต ล ะพรรคการเมื อ งจะพึ ง ได รั บ ซึ ่ง ระบบการเลื อ กตั ้ง แบบนี ้มี ข  อ ดี คื อ ทํา ให ท ุก คะแนนเสี ย ง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตอาจจะมีขอเสียคือทําใหเกิด
พรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมาก และจะทําใหการจัดตั้งรัฐบาลเปนรัฐบาลผสมระหวางหลายพรรค
การเมือง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลและทําใหรัฐบาลออนแอและสงผลกระทบ
ตอการบริหารราชการแผนดินในที่สุด
บทสรุป
ดังนัน้ ในการทีจ่ ะออกแบบระบบการเลือกตั้งในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น ควรจะพิจารณา
กอนวาตองการใหระบบการเมืองของประเทศมีทิศทางอยางไร เพราะระบบการเลือกตั้งในแตละแบบ
จะสงผลตอระบบการเมืองที่แตกตางกันไป โดยหลักการแลวระบบการเลือกตั้งจะอยูบนพื้นฐาน
ที่สําคัญ ๒ ประการ คือ ระบบการเลือกตั้งที่สงผลใหการเมืองมีเสถียรภาพ กับระบบการเลือกตั้ง
ที ่ต รงตามเจตนารมณ ข องประชาชน หากต อ งการให ก ารเมื อ งมีเ สถี ย รภาพและฝ า ยบริ ห าร
มีความเขมแข็ง ควรนําระบบเลือกตั้งแบบเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน (First part the post system)
มาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบบสองพรรคการเมืองใหญ (Two party system) ดังตัวอยาง
ทีเ่ กิดขึ้นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แตถาตองการสภาที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน
ควรนําระบบสัดสวน (Proportional Representation) หรือระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
(Mixed Member Proportional System) มาเปนตนแบบ เพราะเปนระบบที่ทําใหทุกคะแนนเสียง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อยางไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งทุกรูปแบบไมมีระบบใดที่มีความสมบูรณแบบรอยเปอรเซ็นต
ในทุกระบบมีทงั้ ขอดีและขอเสีย และระบบการเลือกตั้งทีป่ ระสบความสําเร็จในประเทศหนึ่งก็ไมใช
สูตรสําเร็จทีจ่ ะนําไปใชกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกตางกัน และทีส่ ําคัญการออกแบบระบบการเลือกตั้งเพียงประการเดียวไมสามารถปองกัน
การซื้อสิทธิขายเสียงซึ่งเปนปญหาสําคัญของการเลือกตั้งได แตจะตองอาศัยการปฏิรปู กลไกการเลือกตั้ง
ทัง้ ระบบ ไมวาจะเปนองคกรจัดการเลือกตั้ง พรรคการเมือง นักการเมือง ตลอดจนประชาชนผูใช
สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหการเลือกตั้งเปนชองทางในการสะทอนเจตจํานงของประชาชนอยางแทจริง
และทําใหปญหาความขัดแยงในสังคมเขาสูกลไกของสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในการร วมกัน
แกไขปญหาอยางสันติตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําพาประเทศสูความ
ปรองดองสมานฉันทและสรางความสงบสุขใหกับประชาชนอยางยั่งยืนตลอดไป

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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