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ระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรม
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธรร
ฉบับปจจุบัน

บทนํา
ในบรรดากระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนราษฎรเพื่อเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติอันเปนหนึ่ง
ในอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศแทนประชาชนนอกเหนือจากอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการแลว
การเลือกตั้งนั้นถือเปนรูปแบบที่ไดรับการยอมรับในปจจุบันวามีความสอดคลองกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและมีความเหมาะสมในการเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงมากกวาวิธีการในรูป
แบบอื่น ๆ เพราะเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
ในการเลือกผูแ ทนราษฎร และเปนการสรางความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยใหแกผแู ทนราษฎร
ในการใชอํานาจปกครองประชาชน อยางไรก็ตาม การเลือกตั้งเปนเพียงวิธีการในการแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองผานการใชสิทธิเลือกตั้งเทานั้น แตไมใชปจจัยชี้ขาดวาบุคคลใดจะไดรับเลือกเปน
ผูแทนราษฎร เพราะปจจัยชี้ขาดวาบุคคลใดจะชนะการเลือกตั้งนั้นขึ้นอยูกับการออกแบบระบบ
การเลือกตัง้ เพราะระบบการเลือกตัง้ แตละประเภทจะสงผลในการคํานวณคะแนนเสียงทีแ่ ตกตางกันไป
ดังนั้น การออกแบบระบบการเลือกตั้งจึงมีนัยสําคัญตอการไดมาซึ่งผูแทนราษฎรรวมทั้งการสราง
สัมพันธภาพระหวางฝายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั ฝายบริหารของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ป จ จุ บั น ได กํ า หนดระบบการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรเปน “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” (Mixed Member Apportionment System)
อันเปนการเลือกตั้งรูปแบบใหมของประเทศไทยเรา โดยกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกจํานวน ๕๐๐ คน มีที่มาจาก ๒ ประเภท คือ มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน
๓๕๐ คน และมาจากบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองจํานวน ๑๕๐ คน โดยกําหนดใหผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้
กาบัตรไดใบเดียว สําหรับการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ ใชระบบใครไดคะแนนมากทีส่ ดุ เปนผูไ ดรบั
เลือกตัง้ (First Past the Post) สวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึง่ มาจากบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองนัน้
กําหนดใหนําคะแนนเสียงทุกคะแนนที่มีการลงคะแนนใหผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตัง้ ไปใชในการคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทัง้ หมดทีแ่ ตละพรรคการเมืองนัน้
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จะพึงมี กลาวคือถาพรรคการเมืองใดมีผไู ดรบั เลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้
เทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมี ใหพรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามจํานวนทีไ่ ดรบั จากการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ และไมมสี ทิ ธิไดรบั
การจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตํ่ากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดตามอัตราสวนที่
กฎหมายกําหนด
ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งที่สําคัญ ระบบการ
เลือกตัง้ ของประเทศไทย ตลอดจนระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบใหมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย คอลัมนคมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอนําเสนอเรือ่ ง “ระบบการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั ” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง
การเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะทํ า ให ผ ลการเลื อ กตั้ ง มี ค วามหมายและสร า งความชอบธรรมให แ ก
ผูแทนราษฎรตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐาน
ของการเลือกตั้ง ๕ ประการ ดังนี้
๑.๑ หลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป
หลักการนี้กําหนดใหราษฎรทุกคนตองสามารถเขารวมในการเลือกตั้งได หามมิใหมีการ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลเปนการตัดบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งออกไปจากการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง
โดยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม การกําหนดใหการเลือกตัง้ ตองเปนไปตามหลักการเลือกตัง้
ทั่วไปนั้น ไมไดหมายความวาระบบกฎหมายจะไมสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขใด ๆ
ในทางเนือ้ หาเกีย่ วกับการใชสทิ ธิเลือกตัง้ ไดเลย การจํากัดขอบเขตของสิทธิเลือกตัง้ ยอมสามารถกระทําได
หากมีเหตุผลยอมรับกันไดวาไมขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป เชน การกําหนดใหเฉพาะแตพลเมือง
ของรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง การกําหนดอายุขั้นตํ่าของผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือการกําหนดวาผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง๑ เปนตน
๑.๒ หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค
เปนหลักการทีเ่ รียกรองวาคะแนนเสียงทุกคะแนนจะตองมีคา เทากัน กลาวคือ ในกรณีที่
การเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก คะแนนเสียงแตละคะแนนจะตองมีคาในการนับ
เทากัน คือ นับเปนหนึง่ คะแนนเทากัน ในกรณีการเลือกตัง้ นัน้ เปนการเลือกตัง้ ในระบบสัดสวน คะแนนเสียง
ทุกคะแนนตองมีคาในนํ้าหนักของคะแนนหรือในผลของคะแนนเทากัน กลาวคือ ทุกคะแนนเสียงจะ
นํามาคํานวณโดยจะไมมีคะแนนเสียงใดถูกตัดทิ้งไปและการเลือกตั้งโดยเสมอภาคกําหนดใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคนไดเลือกตั้งโดยวิธีการเชนเดียวกัน
วรเจตน ภาคีรัตน, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.๕๖๒ สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘, น. ๘.
๑
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หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคมิไดใชกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น แตใชกับ
การเลือกตั้งทุกขั้นตอน กลาวคือ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด
การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบงจํานวนที่นั่งในรัฐสภาใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ๒
๑.๓ หลักการเลือกตั้งโดยลับ
หลักการเลือกตั้งโดยลับเปนสาระสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
โดยกําหนดใหการจัดการเลือกตั้งจะตองไมมีผูใดนอกจากผูที่ออกเสียงลงคะแนนเทานั้นที่รูวาตนเอง
จะออกเสียงลงคะแนนอยางไร หลักการนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการ คือ
ประการแรก เพื่อคุมครองผูออกเสียงลงคะแนนใหไมตองกังวลกับผลใด ๆ ที่จะตามมา
จากการออกเสียงลงคะแนนของตน เพราะจะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาตนออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
ประการที่สอง เพื่อคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนคุมครองประโยชน
ของผูอ อกเสียงลงคะแนนผูอ นื่ ดวยเหตุนี้ แมผอู อกเสียงลงคะแนนจะสมัครใจแสดงบัตรเลือกตัง้ ของตน
ใหผูอื่นทราบวาตนออกเสียงเลือกตั้งอยางไร ระบบกฎหมายก็ไมสามารถอนุญาตใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูนั้นกระทําการในลักษณะดังกลาวได๓
ข อ สั ง เกต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “เพือ่ อํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายจัดใหมกี ารอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพิเศษ
หรือจัดใหมกี ารชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง ในการใหความชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนนดวยตนเอง
ตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ
ไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได ใหบุคคลอื่นหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เป น ผู  ก ระทํ า การแทน โดยความยิ น ยอมและเป น ไปตามเจตนาของคนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ”
๑.๔ หลักการเลือกตั้งโดยเสรี
หลักการนี้กําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนใชสิทธิเลือกตั้งโดยปราศจาก
การใชกําลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ ตอการตัดสินใจ ไมวาการใช
อิทธิพลนั้นจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน และระหวางการเลือกตั้งหรือภายหลังการเลือกตั้งมิให
มีการควบคุมทิศทางการลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบใด โดยผูออกเสียงเลือกตั้ง
ตองตัดสินใจลงคะแนนไดอยางอิสระในกระบวนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เปดเผย๔
บุญศรี มีวงษอโุ ฆษ, การเลือกตัง้ และพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน,กรุงเทพฯ, สถาบันนโยบายการศึกษา, ๒๕๔๒, น. ๒๘.
อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๙.
๔
อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๙.
๒
๓
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๑.๕ หลักการเลือกตั้งโดยตรง
การเลือกตัง้ โดยตรงคือการเลือกตัง้ ทีก่ าํ หนดใหคะแนนเสียงของผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้
เทานัน้ ทีเ่ ปนตัวกําหนดวาผูส มัครคนใดจะชนะการเลือกตัง้ ดังนัน้ ในการเลือกตัง้ แตละครัง้ คะแนนเสียง
ทุกคะแนนเสียงที่ลงไปจะตองกําหนดไดแนนอนวาจะตกแกผูสมัครคนใด และเมื่อลงคะแนนไปแลว
ก็ไมมีผูใดที่จะมามีอิทธิพลตอผลของการเลือกตั้งไดอีก นอกจากการใชวิธีการทางคณิตศาสตรเขามา
คํานวณตัวเลขดิบของจํานวนคะแนนเสียง๕
สําหรับการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ทีผ่ อู อกเสียงลงคะแนนไมสามารถกําหนดตัวบุคคล
ที่ตนประสงคจะเลือกไดนั้น กรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเคยมีคําวินิจฉัย
วาการเลือกตัง้ ตามบัญชีเชนนีไ้ มขดั ตอหลักการเลือกตัง้ โดยตรงตราบเทาทีบ่ ญ
ั ชีนนั้ มีรายชือ่ บุคคลตาง ๆ
แนนอน กลาวคือ ผูเลือกตั้งสามารถทราบลวงหนาวาหากลงคะแนนเสียงของตนใหกับบัญชีนั้นแลว
จะชวยสงใหบุคคลที่ตนทราบชื่อแลวเขาสูสภาไดโดยที่ไมมีองคกรอื่นใดมาทําหนาที่ตัดสินแทนอีก
ชั้นหนึ่ง๖
๒. ระบบเลือกตั้ง
การออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อสรางความชอบธรรมในทางการเมืองตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยใหแกผแู ทนทีไ่ ดรบั การเลือกตัง้ จากประชาชนนัน้ ถือไดวา เปนการกําหนดกติกา
เพื่อหาผูชนะการเลือกตั้งในการที่จะเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งระบบการเลือกตั้ง
ทีใ่ ชกนั อยูโ ดยทัว่ ไปในนานาอารยประเทศนัน้ จะพบวามีความหลากหลายรูปแบบดวยกัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั
ความเหมาะสมของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม
เราอาจแบงแยกระบบเลือกตั้งที่ประเทศสวนใหญนิยมใชกันออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ ดังนี้
๒.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก (Majority Electoral System)
ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากหรือวิธีคิดคะแนนแบบเสียงขางมากเปนการตัดสิน
ใหผสู มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ดรบั คะแนนเสียงมากทีส่ ดุ ตามจํานวนผูแ ทนทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตัง้
กําหนดใหมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น เปนผูไดรับการเลือกตั้งโดยไมคํานึงวาคะแนนเสียงที่ไดจะเปนจํานวน
เทาใด ซึ่งการเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้
๒.๑.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนั้น โดยหลักการแลวจะมีการแบงเขตเลือกตั้ง
ออกเปนหลายเขตโดยแตละเขตการเลือกตั้งมีขนาดใกลเคียงกัน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งไดแก ผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร (The Winner Takes All) ในกรณีที่ใน
เขตเลือกตัง้ นัน้ มีผลู งสมัครรับเลือกตัง้ หลายคน ผูส มัครทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ อาจไดคะแนนเสียงไมถงึ ครึง่ หนึง่
ของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูม าใชสทิ ธิเลือกตัง้ เชน ไดคะแนนเพียงรอยละ ๓๐ ของจํานวนผูม าใชสทิ ธิ
เลือกตัง้ และในบางเขตเลือกตัง้ คะแนนของผูส มัครทีช่ นะการเลือกตัง้ มีจาํ นวนนอยกวาคะแนนของผูท ี่
อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.
อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

แพการเลือกตัง้ รวมกัน แนวโนมของการเลือกตัง้ ในระบบนีจ้ ะทําใหเกิดระบบพรรคการเมืองสองพรรคขึน้
ประเทศที่ใชการเลือกตั้งในระบบนี้ เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญ ๒ พรรค
คือ พรรคแรงงาน (Labour) และพรรคอนุรักษนิยม (Conservative)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเลื อ กตั้ ง ในระบบเสี ย งข า งมากสั ม พั ท ธ แ บบพ ว งบั ญ ชี ร ายชื่ อ
พรรคการเมือง กลาวคือจะกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเดียว แตกําหนดที่มา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรกมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต และ
ประเภทที่สองมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตัวอยางเชน สมมติวาที่นั่งในสภามีจํานวนรวม
๕๐๐ คน รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ เขต แตละเขตมีผูแทนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบเสียงขางมากสัมพัทธเขตละ ๑ คน สวนอีก ๑๐๐ คน ใหมาจากการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ประชาชน
ผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ แตละคนมีคะแนนเสียงคนละ ๑ คะแนน การทีป่ ระชาชนเลือกผูส มัครรับเลือกตัง้
สังกัดพรรคการเมืองใดในเขตของตน ยอมมีผลเปนการเลือกพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น
สังกัดในสวนของบัญชีรายชื่อไปโดยอัตโนมัติ คะแนนดังกลาวจะถูกนํามาคํานวณหาสัดสวนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก ๑๐๐ ที่นั่งดวยในที่สุด๗
๒.๑.๒ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเด็ดขาด
การเลือกตั้งระบบนี้อาจใชเทคนิคการเลือกตั้งได ๒ วิธีดวยกัน คือ
วิธีแรก แบงเขตการเลือกตั้งออกเปนหลายเขตแตละเขตมีขนาดใกลเคียงกัน
โดยแตละเขตมีผแู ทนได ๑ คน ประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีคะแนนเสียงคนละ ๒ คะแนน โดยคะแนนเสียง
ที่หนึ่งเปนคะแนนเสียงแท สวนคะแนนเสียงที่สองเปนคะแนนเสียงสํารองซึ่งจะนํามาใชในการคํานวณ
ในกรณีที่นับคะแนนเสียงที่หนึ่งแลวยังไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด
คือ เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เรียกวิธีนี้วา “Alternative Vote System”
วิธีที่สอง กรณีที่ปรากฏวาไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมาก
เด็ดขาดในการเลือกตั้งรอบแรก จะกําหนดใหมีการเลือกตั้งรอบที่สอง โดยการเลือกตั้งรอบที่สองนี้
จะกําหนดใหเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก หรือกําหนดใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งคนใดที่ไดคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูม สี ทิ ธิในการลงสมัครรับเลือกตัง้ รอบทีส่ อง โดยในการเลือกตัง้ รอบทีส่ องนีจ้ ะใชระบบเสียงขางมาก
สัมพัทธ คือ ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง
การเลือกตัง้ ในระบบเสียงขางมาก มีผลเปนการสรางความเปนตัวแทนหรือผูแ ทน
ของทองถิน่ มากกวาความเปนผูแ ทนในระดับประเทศ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ ผูส มัครรับเลือกตัง้
ยอมมุง หาเสียงกับคนในพืน้ ทีท่ ตี่ นลงสมัครรับเลือกตัง้ เปนสําคัญ โดยเหตุผลดังกลาวผูส มัครรับเลือกตัง้
ในระบบนี้จะมุงพิจารณาผลประโยชนในระดับทองถิ่นเปนหลักยิ่งกวาผลประโยชนในระดับประเทศ
ผูไ ดรบั การเลือกตัง้ ยอมผูกพันกับคนในพืน้ ทีย่ งิ่ กวาผูกพันกับพรรคการเมืองทีส่ ง ตนลงสมัครรับเลือกตัง้
อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๖.
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ในระบบนี้พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหมซึ่งไมมีผูที่เคยเปนผูแทนราษฎรอยูในสังกัดมีโอกาสนอย
ทีจ่ ะชนะการเลือกตัง้ นอกจากนีห้ ากพิจารณาในแงของนํา้ หนักคะแนนเสียงทีผ่ มู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ออกเสียง
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งในที่สุดแพการเลือกตั้งนั้น จะพบวาคะแนนเสียงดังกลาวเปนคะแนนเสียง
ที่ไมไดถูกนํามาพิจารณาแมแตนอย ในการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให
แกผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นที่ถือวาเปนคะแนนเสียงแทนคะแนนอื่น ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทั้งหมด
(The winner takes all) อยางไรก็ตามการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมากมีผลทําใหวัตถุประสงค
ในการหลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นสําเร็จลง
ดียิ่งกวาการเลือกตั้งในระบบสัดสวน
๒.๒ การเลือกตั้งระบบสัดสวน
ในการเลือกตั้งระบบสัดสวนพรรคการเมืองตองทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เรียงตามลําดับ เพือ่ ใหประชาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองนัน้ เมือ่ มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งแลว จะมีการคํานวณจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรค
จะไดรับตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียงลงคะแนนใหแกพรรคการเมืองนั้น ๆ
ในการจัดการเลือกตั้งระบบสัดสวนอาจกําหนดใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อเพียงบัญชีเดียวโดยใช
ประเทศเปนเขตเลือกตั้ง หรืออาจกําหนดใหมีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและใหพรรคการเมืองทําบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดก็ได
การเลือกตั้งในระบบสัดสวนนี้ มีผลนําไปสูการมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา
และอาจสงผลกระทบตอการจัดตั้งรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาล แมกระนั้นก็ตามก็มีผูเห็นวา
การเลือกตั้งในระบบสัดสวนเปนการเลือกตั้งที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ทั้งนี้
เพราะนอกจากคะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามา
คํานวณเพื่อจัดสรรที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแลว สภาผูแทนราษฎรยังสะทอน
ภาพความคิดทางการเมืองของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงตอความจริงดวย อยางไรก็ดี
หากพิจารณาในแงของวัตถุประสงคของการเลือกตั้งแลว การเลือกตั้งในระบบสัดสวนจะยังไมมีผล
ตอการหลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชน แตจะสรางความหลากหลาย
ทางความคิดของประชาชนในทางการเมือง อันเนื่องมาจากการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรค
ไดรับการเลือกตั้ง
๒.๓ การเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น เรียกวาระบบ
สัดสวนผสม (Mixed Member Proportional System) กลาวคือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได ๒ ประเภท คะแนนเสียงประเภทแรกคือการเลือกผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งตามระบบที่นับคะแนนเสียงขางมาก คะแนนเสียงประเภทที่สองใหเลือกพรรคการเมือง
โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีพ่ รรคการเมืองแตละพรรคจะพึงไดรบั จะคิดคํานวณจากคะแนน
เสียงประเภทที่สอง กลาวคือ นําคะแนนเสียงประเภทที่สองที่ประชาชนออกเสียงเลือกบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมืองมาคํานวณหาจํานวนทีน่ งั่ ทัง้ หมดทีพ่ รรคการเมืองจะพึงไดรบั แลวนําเอาจํานวนสมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองแตละพรรคมาหักออกจากจํานวนรวม
ทีพ่ รรคการเมืองพึงไดรบั เหลือจํานวนเทาใด พรรคการเมืองนัน้ ก็จะมีทนี่ งั่ ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเทานั้น
ตัวอยางเชน สมมติวา จํานวนทีน่ งั่ ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในสภามีทงั้ หมด ๑๐๐ คน
พรรคการเมือง A ไดคะแนนเสียงประเภทบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูมาใชสิทธิลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อนํามาคํานวณแลวพรรคการเมือง A จะไดที่นั่งในสภา
ทัง้ หมด ๓๐ คน หากผูส มัครรับเลือกตัง้ ซึง่ สังกัดพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้
จํานวน ๒๐ คน จะตองนําเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๒๐ คน
มาหักออกจากจํานวนที่นั่งที่พรรคการเมือง A จะพึงมี คือ ๓๐ คน หมายความวาพรรคการเมือง A
จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีกจํานวน ๑๐ คน (ตามลําดับในบัญชีรายชื่อ)
แตในกรณีทพี่ รรคการเมืองใดไดสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเกินกวาจํานวนทีน่ งั่ ทีค่ าํ นวณได
จากคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองนั้นก็จะมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทากับจํานวน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต โดยพรรคการเมืองนีจ้ ะไมไดทนี่ งั่ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อเลย เชน ตามตัวอยางขางตนถาพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๓๕ คน ซึง่ เปนจํานวนทีเ่ กินกวาทีน่ งั่ ทีพ่ รรคการเมืองนีจ้ ะพึงไดรบั คือ ๓๐ คน พรรคการเมืองนี้
จะมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๓๕ คน โดยพรรคการเมืองนี้จะไมมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเลย และเพื่อปองกันไมใหเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภาจํานวนมาก
จนกระทบตอเสถียรภาพในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กฎหมายเลือกตั้งของประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงไดกําหนดไววาพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อ
จากทัง้ ประเทศรวมกันแลวไมถงึ รอยละ ๕ ของคะแนนเสียงทีล่ งทัง้ หมดหรือมีผแู ทนแบบแบงเขตเลือกตัง้
ไมถึง ๓ เขต (๓ คน) พรรคการเมืองนั้นจะไมไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภา
๓. ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย
ในอดี ต ที่ ผ  า นมานั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ การปกครองแผ น ดิ น สยามชั่ ว คราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในมาตรา ๑ ไดบัญญัติรับรอง
หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎร
ทั้งหลาย และสิ่งที่เปนการแสดงวาประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศประการหนึ่ง
คือ การที่ประชาชนมีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองใหเขาไปใชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ผานกระบวนการของการเลือกตัง้ โดยระบบการเลือกตัง้ ในประเทศไทยนัน้ สามารถแบงตามชวงเวลาได
ดังนี้
๓.๑ ระบบการเลือกตั้งในอดีตนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงกอนการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น ประเทศไทยใชระบบการเลือกตั้งแบบ
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

เสียงขางมาก ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช
๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย โดยในมาตรา ๑๕ ไดบัญญัติวา “การเลือกตั้ง
ผูแทนใด ๆ ใหถือตามคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ ถาครั้งที่ ๒
มีคะแนนเสียงเทากันใหตงั้ คนกลางออกเสียงชีข้ าด และใหผสู มัครรับเลือกตัง้ คนกลางไว” แตการเลือกตัง้
ครัง้ แรกหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง คือการเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ เปนการเลือกตัง้
ทางออม กลาวคือ ใหราษฎรในหมูบานเลือกผูแทนเพื่อออกเสียงตั้งผูแทนตําบลและใหผูแทนตําบล
เปนผูไปเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด กระทั่งการเลือกตั้งครั้งที่สองเปนตนมาจนถึง
กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ระบบการเลือกตั้ง
ของประเทศไทยเปนระบบเสียงขางมากมาโดยตลอดและเปนเสียงขางมากแบบปกติ (Simple Majority)
๓.๒ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดระบบเลือกตัง้ ไวในมาตรา ๘๙ วรรคหนึง่ ความวา “สภาผูแ ทน
ราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ตามมาตรา ๙๙ จํานวนหนึ่งรอยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา
๑๐๒ จํานวนสีร่ อ ยคน” เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตมิ าตรานี้ ประกอบกับบทบัญญัตมิ าตรา ๙๙ วรรคหนึง่
และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดนําเอาการเลือกตั้งระบบสัดสวนมาผสม
กับการเลือกตัง้ ระบบเสียงขางมาก ทัง้ นี้ โดยกําหนดทีม่ าของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกเปนสองสวน
คือ สวนที่มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และสวนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
สําหรับประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ นัน้ แตละคนจะมีสทิ ธิในการออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
๒ คะแนนเสียง โดยไดรับบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ โดยคะแนนเสียงที่หนึ่งเปนคะแนนเสียงสําหรับผูสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง ของตน อี ก คะแนนเสี ย งหนึ่ ง เป น คะแนนเสี ย งสํ า หรั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ
ทีพ่ รรคการเมืองจัดทําขึน้ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ นัน้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไมไดกาํ หนด
ใหคะแนนเสียงทั้งสองตองสัมพันธกันแตอยางใด กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจใชสิทธิ
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ก. ในเขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกันก็อาจใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงใหแกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ข. ก็ได นอกจากนี้ในการคํานวณหาจํานวนที่นั่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนดความสัมพันธ
ของคะแนนทั้งสองประเภทไวแตอยางใด แตกําหนดโดยปริยายใหแยกคํานวณอยางเด็ดขาด
การที่รัฐธรรมนูญกําหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชือ่ แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด และกําหนดการคํานวณแบงสรรจํานวนทีน่ งั่ ของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแยกออกโดยไมมีความสัมพันธกับ
คะแนนเสียงที่ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในแบบแบงเขตนั้น แสดงใหเห็นวา
การเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการเลือกตัง้ ในระบบผสม
แบบขนานที่ ค ะแนนเสี ย งทั้ ง สองคะแนนไม มี ค วามสั ม พั น ธ ต  อ กั น (ผสมระหว า งการเลื อ กตั้ ง
ในระบบสัดสวนและการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก) แตเนื่องจากสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

๑๖๒

155-168-MAC6.indd 162

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

11/20/18 3:50 PM

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ทั้งสองประเภทแตกตางกันมาก (ประเภทบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน)
จึงอาจกลาวไดวาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เปนการเลือกตั้งในระบบผสมที่เนนเสียงขางมากสัมพัทธ
๓.๓ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สําหรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น
แบงไดเปน ๒ ระยะ
ระยะแรก เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม มาตรา
๙๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบสัดสวนจํานวน ๘๐ คน โดยการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ นัน้ การแบงเขตเลือกตัง้ ใหใชจงั หวัด
เปนเกณฑ และกําหนดใหแตละเขตเลือกตัง้ มีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรไดไมเกินเขตละ ๓ คน (เขตใหญ
เรียงเบอร) สงผลใหบางเขตเลือกตัง้ มีผแู ทนได ๑ คน บางเขตเลือกตัง้ มีผแู ทนได ๒ คน และบางเขตเลือกตัง้
มีผูแทนได ๓ คน ขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ ผลจากการนี้ทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ
เขตเลือกตั้งมีจํานวนคะแนนไมเทากัน กลาวคือ ราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มี
ผูแทนราษฎรได ๓ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดไมเกิน ๓ คะแนน แตราษฎร
ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนราษฎรได ๑ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียง
เลือกตัง้ ไดเพียงคะแนนเดียว การกําหนดระบบการเลือกตัง้ ในลักษณะเชนนีย้ อ มขัดตอหลักการเลือกตัง้
โดยเสมอภาคซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้ง
สําหรับการเลือกตั้งในแบบสัดสวนนั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหจัดแบงพื้นที่ประเทศ
ออกเปน ๘ กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน การจัดกลุมจังหวัดใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุม
จังหวัดเดียวกัน และในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัด
อยูในเขตเลือกตั้งเดียว โดยพรรคการเมืองจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลขตั้งแต
หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๐ ในแตละเขตเลือกตั้ง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละ
หนึ่ ง คะแนน ในการออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ให แ ก บั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรคการเมื อ งในเขตเลื อ กตั้ ง ของตน
แมการเลือกตัง้ แบบนีจ้ ะสอดคลองกับหลักความเสมอภาค แตการแบงประเทศออกเปน ๘ เขตเลือกตัง้ นัน้
เหตุ ผ ลในการอธิ บ ายว า ใช อ ะไรเป น เกณฑ แ บ ง เขตเลื อ กตั้ ง นอกจากเขตจั ง หวั ด นั้ น ต อ งติ ด กั น
และตองเฉลี่ยใหแตละกลุมจังหวัดมีจํานวนประชากรใกลเคียงกันยังไมชัดเจนเทาที่ควร ผลของการ
แบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๘ กลุมจังหวัด ทําใหจังหวัดบางจังหวัดในภาคกลางตองไปรวมกับจังหวัด
ในภาคใต หรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองมารวมกับจังหวัดในภาคตะวันออกและ
เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองบัญชีเดียวกัน ซึ่งอธิบายไดยากวาจังหวัดเหลานั้นมีความสัมพันธ
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

กันในแงของความเปนมา วัฒนธรรม ตลอดจนผลประโยชนทางการเมืองตามนโยบายที่พรรคการเมือง
นําเสนออยางไร
ระยะที่สอง เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมกี ารแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ - มาตรา ๙๘ โดยมีสาระสําคัญ
ในการแกไข คือ กําหนดใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๓๗๕ คน และแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๑๒๕ คน
โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
สามารถเลือกไดเพียงบัญชีรายชื่อเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหมากขึน้ คือจากเดิม ๘๐ คน เปน ๑๒๕ คน เพราะการเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
เปนระบบที่สะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางถูกตอง โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงมีจํานวน ๑๒๕ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตัง้ มีจาํ นวน ๓๗๕ คน โดยแกไขระบบเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ใหเปน
ระบบเสียงขางมากเขตละ ๑ คน เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เพื่อใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคที่ประชาชนหนึ่งคนควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง
เทากัน รวมทั้งใหนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช เพราะการมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
เปนการเปดโอกาสใหบคุ คลทีม่ คี วามรูค วามสามารถทําหนาทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และยังเปน
การทําใหประชาชนทั่วประเทศไดกําหนดนโยบายการบริหารประเทศผานการเลือกพรรคการเมือง
ตามบัญชีรายชื่ออีกดวย
ต อ มาเมื่ อ มี ก ารยึ ด อํ า นาจการปกครองประเทศโดยคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย
และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ในระหวางที่ยังไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (ศาสตราจารย
ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน) ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอ
สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ เพื่ อ ลงมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ทั้ ง ฉบั บ )
โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดนําเอาแนวคิดการเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบประเทศเยอรมนี
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

มากําหนดไวในรางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘
เป น พิ เ ศษ วั น อาทิ ต ย ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ไ ด มี ม ติ ไ ม ใ ห ค วามเห็ น ชอบ
รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทําใหรา งรัฐธรรมนูญตกไปทัง้ ฉบับ และทําใหสภาปฏิรปู แหงชาติสนิ้ สุดลงไปดวย
๓.๔ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อสภาปฏิรูปแหงชาติสิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ร  า งรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะรั ก ษา
ความสงบแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นจํานวน ๒๑ คน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ
เปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย นั้น ทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบใหม
เรียกวาระบบการเลือกตั้งแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” เพื่อใชเปนกติกาในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก
จํานวน ๕๐๐ คน โดยแบงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ มีจาํ นวน ๓๕๐ คน
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละ
หนึ่ ง คนและผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ได ค นละหนึ่ ง คะแนน โดยจะลง
คะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได ใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งนั้น เปนการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก กลาวคือ
ผูที่ไดรับการเลือกตั้งคือผูส มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตัง้ และเพือ่ ปฏิรปู การเลือกตัง้
ระบบเสียงขางมากใหเกิดความเปนธรรมกับผูลงคะแนนที่ไมเลือกผูใด (Vote No) จึงกําหนดเงื่อนไข
เพิม่ เติมวา นอกจากจะไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดในเขตเลือกตัง้ แลว จะตองมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียง
ที่ไมเลือกผูใดดวย
๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองมีจํานวน ๑๕๐ คน
โดยการคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษรแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อไดรับจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหารดวยหารอย อันเปนจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาผูแทนราษฎร
(๒) นําผลลัพธตาม (๑) ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมือง
แตละพรรคที่ไดรับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกเขต จํานวน
ที่ไดรับใหถือเปน “จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได”
(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีไดลบดวยจํานวน
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นไดรับเลือกตั้ง ในทุกเขต
เลือกตัง้ ผลลัพธคอื “จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทีพ่ รรคการเมืองนัน้ จะไดรบั ”
(๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได
ตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนที่ไดรับจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใหนํา
จํ า นวนสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ทั้ ง หมดไปจั ด สรรให แ ก พ รรคการเมื อ งที่ มี
จํ า นวนสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง ตํ่ า กว า จํ า นวนสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
ทีพ่ รรคการเมืองนัน้ จะพึงมีตาม (๒) ตามอัตราสวน แตตอ งไมมผี ลใหพรรคการเมืองใดดังกลาวมีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีตาม (๒)
(๕) เมื่อไดจํานวนผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองแลว
ให ผู  ส มั ค รตามลํ า ดั บ หมายเลขในบั ญ ชี ร ายชื่ อ สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ของพรรคการเมืองนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เปนการสะทอน
เจตนารมณวา “เสียงของประชาชนทุกคะแนนเสียงมีความหมาย” อันเปนการแกไขจุดออนของ
ระบบเสียงขางมากที่ใหความสําคัญกับคะแนนเสียงที่ลงใหแกผูชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเทานั้น
สวนคะแนนเสียงที่ลงใหแกผูซึ่งไมไดรับเลือกตั้งรวมทั้งคะแนนเสียงที่ไมเลือกใครเปนคะแนนเสียง
ทีไ่ มมคี วามหมายแตประการใด ซึง่ ระบบการคิดคะแนนของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ นัน้
เปนการนําเอาระบบเลือกตั้งเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีพรรคการการเมืองมาประยุกตใช
โดยกําหนดใหคะแนนเสียงที่ลงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ยอมมีผลเปนการ
เลือกพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นสังกัดโดยอัตโนมัติ หรือกลาวใหเขาใจงาย ๆ วา
“เลือกคนเทากับเลือกพรรค”
เพื่อใหเห็นภาพที่มาและองคประกอบของสภาผูแทนราษฎรสําหรับเพื่อใชประกอบ
การทําความเขาใจการเลือกตัง้ แบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โปรดดูจากแผนภาพดังตอไปนี้๘

จัดทําโดยกลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ที่มาและองคประกอบของสภาผูแทนราษฎร
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา สวนที่ ๒ สภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

สําหรับการเลือกตั้งแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ดังกลาวนี้ มีขอดี คือทําให
ทุกคะแนนเสียงมีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ เพื่อให
พรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหมและยังไมมีฐานคะแนนเสียงที่เขมแข็งพอ
ในระดับพื้นที่และมีโอกาสนอยที่จะไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหมีโอกาสมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งจะทําใหการเมือง
ของประเทศมีความหลากหลาย และไมทาํ ใหรฐั บาลมีความเขมแข็งมากจนเกินไปจนไมสนใจการตรวจสอบ
การใชอํานาจของฝายเสียงขางนอย สงผลทําใหดุลยภาพในการตรวจสอบถวงดุลในระบบรัฐสภา
ขาดประสิทธิภาพ ซึง่ เปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยในอดีตทีผ่ า นมา
อยางไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมอาจจะมีขอเสีย คือ มีแนวโนม
ทีจ่ ะทําใหเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมากในสภา และจะทําใหการจัดตัง้ รัฐบาลเปนรัฐบาลผสม
ระหวางหลายพรรคการเมืองซึง่ อาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลและทําใหรฐั บาลออนแอ
และสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินเกิดขึ้นไดในที่สุด

บทสรุป

การออกแบบระบบการเลือกตั้งมีนัยสําคัญตอการเมืองการปกครองประเทศ เพราะระบบ
การเลือกตั้งในแตละแบบดังที่กลาวมานั้น จะสงผลตอระบบการเมืองการปกครองที่แตกตางกันไป
โดยหลักการแลวระบบการเลือกตัง้ จะอยูบ นพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ ๒ ประการ คือ ระบบการเลือกตัง้ ทีส่ ง ผลให
การเมืองมีเสถียรภาพ กับระบบการเลือกตั้งที่ตรงตามเจตนารมณของประชาชน หากตองการ
ให ก ารเมื อ งการปกครองมี เ สถี ย รภาพและฝ า ยบริ ห ารมี ค วามเข ม แข็ ง ควรนํ า ระบบเลื อ กตั้ ง
แบบเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน (First part the post) มาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบบ
สองพรรคการเมืองใหญ (Two party system) ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตถาหากตองการสภาที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน ควรนําระบบสัดสวน
(Proportional Representation) หรือระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน (Mixed Member Proportional
System) มาเปนตนแบบ ทั้งนี้ก็เพราะเปนระบบที่ทําใหทุกคะแนนเสียงมีความหมายในการนํามา
คํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดออกแบบระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
รูปแบบใหม คือ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ซึ่งใหความสําคัญกับคะแนนเสียงทุกคะแนนในการ
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนรูปแบบการเลือกตั้งที่นําเอาขอดีของระบบ
การเลือกตั้งที่ใชในนานาอารยประเทศมาประยุกตใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหพรรคการเมือง
ตองใหความสําคัญในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพราะคะแนนเสียงของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจะสงผลตอจํานวนคะแนนรวมของพรรคการเมืองที่จะ
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะไดรับ การใช
ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมจะทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไดมีโอกาสเขามาเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรโดยอาศัยชองทางการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งการมีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจากหลากหลายพรรคการเมืองจะชวยสรางสัมพันธภาพระหวางฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหารใหมีความเหมาะสมและทําใหกลไกการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของ
ระบบรัฐสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปประเทศในทุกดานตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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