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ระบบการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันฉบับปจจุบัน

บทนํา
 ในบรรดากระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนราษฎรเพื่อเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติอันเปนหน่ึง
ในอาํนาจสงูสดุในการปกครองประเทศแทนประชาชนนอกเหนือจากอาํนาจบรหิารและอาํนาจตลุาการแลว 
การเลือกต้ังนั้นถือเปนรูปแบบท่ีไดรับการยอมรับในปจจุบันวามีความสอดคลองกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและมีความเหมาะสมในการเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงมากกวาวิธีการในรูป
แบบอื่น ๆ เพราะเปนการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
ในการเลอืกผูแทนราษฎร และเปนการสรางความชอบธรรมในระบอบประชาธปิไตยใหแกผูแทนราษฎร
ในการใชอํานาจปกครองประชาชน อยางไรก็ตาม การเลือกต้ังเปนเพียงวิธีการในการแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองผานการใชสิทธิเลือกตั้งเทาน้ัน แตไมใชปจจัยชี้ขาดวาบุคคลใดจะไดรับเลือกเปน
ผูแทนราษฎร เพราะปจจัยชี้ขาดวาบุคคลใดจะชนะการเลือกต้ังน้ันขึ้นอยูกับการออกแบบระบบ
การเลอืกตัง้ เพราะระบบการเลอืกตัง้แตละประเภทจะสงผลในการคาํนวณคะแนนเสียงทีแ่ตกตางกนัไป 
ดังนั้น การออกแบบระบบการเลือกตั้งจึงมีนัยสําคัญตอการไดมาซึ่งผูแทนราษฎรรวมทั้งการสราง
สมัพนัธภาพระหวางฝายนติบิญัญตักิบัฝายบรหิารของการปกครองระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ไดกําหนดระบบการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปน “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” (Mixed Member Apportionment System) 
อันเปนการเลือกตั้งรูปแบบใหมของประเทศไทยเรา โดยกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกจํานวน ๕๐๐ คน มีที่มาจาก ๒ ประเภท คือ มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 
๓๕๐ คน และมาจากบญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงจาํนวน ๑๕๐ คน โดยกาํหนดใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้
กาบตัรไดใบเดียว สาํหรบัการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้ใชระบบใครไดคะแนนมากทีส่ดุเปนผูไดรบั
เลอืกตัง้ (First Past the Post) สวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรซึง่มาจากบญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงนัน้ 
กําหนดใหนําคะแนนเสียงทุกคะแนนที่มีการลงคะแนนใหผู สมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกต้ังไปใชในการคาํนวณจํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดทีแ่ตละพรรคการเมืองนัน้

ตามรัฐธรรตามรัฐธรรม
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จะพงึมี กลาวคอืถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้
เทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ันจะพึงมี ใหพรรคการเมืองน้ัน
มสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ีไดรบัจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลอืกต้ัง และไมมสีทิธไิดรบั
การจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือท้ังหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมืองท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตํ่ากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดตามอัตราสวนที่
กฎหมายกําหนด 
  ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักการพ้ืนฐานของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งที่สําคัญ ระบบการ
เลือกต้ังของประเทศไทย ตลอดจนระบบการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหมตามรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย คอลมันคมความคิด เขม็ทศิรฐัธรรมนูญ ฉบบันี ้ขอนาํเสนอเร่ือง “ระบบการเลอืกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั” โดยมสีาระสาํคญั ดงันี้ 
 ๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง   
   การเลือกตั้งท่ีจะทําใหผลการเลือกตั้งมีความหมายและสรางความชอบธรรมใหแก
ผูแทนราษฎรตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐาน
ของการเลือกตั้ง ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป 
    หลักการนี้กําหนดใหราษฎรทุกคนตองสามารถเขารวมในการเลือกตั้งได หามมิใหมีการ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลเปนการตัดบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งออกไปจากการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง
โดยเหตผุลทางการเมือง เศรษฐกจิ หรอืสงัคม การกาํหนดใหการเลือกตัง้ตองเปนไปตามหลกัการเลอืกตัง้
ทั่วไปนั้น ไมไดหมายความวาระบบกฎหมายจะไมสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขใด ๆ 
ในทางเนือ้หาเก่ียวกบัการใชสทิธิเลือกตัง้ไดเลย การจาํกัดขอบเขตของสทิธิเลือกตัง้ยอมสามารถกระทําได 
หากมีเหตุผลยอมรับกันไดวาไมขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป เชน การกําหนดใหเฉพาะแตพลเมือง
ของรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเลือกต้ัง การกําหนดอายุขั้นต่ําของผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือการกําหนดวาผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง๑ เปนตน 
  ๑.๒ หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค 
    เปนหลักการท่ีเรยีกรองวาคะแนนเสียงทุกคะแนนจะตองมีคาเทากนั กลาวคือ ในกรณีที่
การเลือกต้ังน้ันเปนการเลือกต้ังในระบบเสียงขางมาก คะแนนเสียงแตละคะแนนจะตองมีคาในการนับ
เทากนั คอื นบัเปนหน่ึงคะแนนเทากนั ในกรณกีารเลอืกต้ังนัน้เปนการเลอืกต้ังในระบบสดัสวน คะแนนเสยีง
ทุกคะแนนตองมีคาในนํ้าหนักของคะแนนหรือในผลของคะแนนเทากัน กลาวคือ ทุกคะแนนเสียงจะ
นํามาคํานวณโดยจะไมมีคะแนนเสียงใดถูกตัดท้ิงไปและการเลือกตั้งโดยเสมอภาคกําหนดใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคนไดเลือกตั้งโดยวิธีการเชนเดียวกัน

 ๑วรเจตน ภาคีรัตน, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.๕๖๒ สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายมหาชน คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๕๘, น. ๘. 
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    หลักการเลือกต้ังโดยเสมอภาคมิไดใชกับการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเทาน้ัน แตใชกับ
การเลือกตั้งทุกขั้นตอน กลาวคือ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด 
การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบงจํานวนที่นั่งในรัฐสภาใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ๒  
  ๑.๓ หลักการเลือกตั้งโดยลับ 
    หลักการเลือกตั้งโดยลับเปนสาระสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
โดยกําหนดใหการจัดการเลือกตั้งจะตองไมมีผูใดนอกจากผูที่ออกเสียงลงคะแนนเทาน้ันที่รูวาตนเอง
จะออกเสียงลงคะแนนอยางไร หลักการนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการ คือ 
    ประการแรก เพื่อคุมครองผูออกเสียงลงคะแนนใหไมตองกังวลกับผลใด ๆ ที่จะตามมา
จากการออกเสียงลงคะแนนของตน เพราะจะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาตนออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
    ประการที่สอง เพื่อคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนคุมครองประโยชน
ของผูออกเสียงลงคะแนนผูอืน่ ดวยเหตนุี ้แมผูออกเสียงลงคะแนนจะสมัครใจแสดงบัตรเลือกต้ังของตน
ใหผูอื่นทราบวาตนออกเสียงเลือกตั้งอยางไร ระบบกฎหมายก็ไมสามารถอนุญาตใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูนั้นกระทําการในลักษณะดังกลาวได๓ 
    ขอสังเกต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง บญัญตัวิา “เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายจัดใหมกีารอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพเิศษ 
หรอืจดัใหมีการชวยเหลือในการออกเสยีงลงคะแนนภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการประจาํหนวย
เลือกตั้ง ในการใหความชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนนดวยตนเอง
ตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ
ไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได ใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เปนผู กระทําการแทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ”  
   ๑.๔ หลักการเลือกตั้งโดยเสรี 
      หลักการน้ีกําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังทุกคนใชสิทธิเลือกต้ังโดยปราศจาก
การใชกําลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ ตอการตัดสินใจ ไมวาการใช
อิทธิพลนั้นจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน และระหวางการเลือกตั้งหรือภายหลังการเลือกตั้งมิให
มีการควบคุมทิศทางการลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบใด โดยผูออกเสียงเลือกตั้ง
ตองตัดสินใจลงคะแนนไดอยางอิสระในกระบวนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เปดเผย๔   

 ๒บญุศร ี มวีงษอโุฆษ, การเลือกต้ัง และพรรคการเมือง : บทเรยีนจากเยอรมัน,กรงุเทพฯ, สถาบนันโยบายการศึกษา, ๒๕๔๒, น. ๒๘. 
 ๓อางแลว, เชิงอรรถท่ี ๑, น. ๙.
 ๔อางแลว, เชิงอรรถท่ี ๑, น. ๙.
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

  ๑.๕ หลักการเลือกตั้งโดยตรง 
    การเลือกตัง้โดยตรงคือการเลือกตัง้ทีก่าํหนดใหคะแนนเสียงของผูมสีทิธอิอกเสียงเลอืกตัง้
เทานัน้ทีเ่ปนตวักาํหนดวาผูสมคัรคนใดจะชนะการเลอืกต้ัง ดงันัน้ ในการเลือกต้ังแตละครัง้คะแนนเสียง
ทุกคะแนนเสียงที่ลงไปจะตองกําหนดไดแนนอนวาจะตกแกผูสมัครคนใด และเมื่อลงคะแนนไปแลว
ก็ไมมีผูใดที่จะมามีอิทธิพลตอผลของการเลือกตั้งไดอีก นอกจากการใชวิธีการทางคณิตศาสตรเขามา
คํานวณตัวเลขดิบของจํานวนคะแนนเสียง๕ 
    สาํหรบัการเลือกตัง้แบบบัญชรีายช่ือทีผู่ออกเสียงลงคะแนนไมสามารถกาํหนดตัวบคุคล
ที่ตนประสงคจะเลือกไดนั้น กรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเคยมีคําวินิจฉัย
วาการเลือกต้ังตามบัญชีเชนน้ีไมขดัตอหลักการเลือกต้ังโดยตรงตราบเทาท่ีบญัชีนัน้มีรายช่ือบุคคลตาง ๆ  
แนนอน กลาวคือ ผูเลือกตั้งสามารถทราบลวงหนาวาหากลงคะแนนเสียงของตนใหกับบัญชีนั้นแลว 
จะชวยสงใหบุคคลท่ีตนทราบชื่อแลวเขาสูสภาไดโดยท่ีไมมีองคกรอื่นใดมาทําหนาที่ตัดสินแทนอีก
ชั้นหนึ่ง๖   
 ๒. ระบบเลือกตั้ง 
  การออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อสรางความชอบธรรมในทางการเมืองตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยใหแกผูแทนทีไ่ดรบัการเลอืกตัง้จากประชาชนนัน้ถือไดวาเปนการกาํหนดกตกิา
เพ่ือหาผูชนะการเลือกตั้งในการที่จะเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งระบบการเลือกตั้ง
ทีใ่ชกนัอยูโดยทัว่ไปในนานาอารยประเทศนัน้ จะพบวามีความหลากหลายรปูแบบดวยกัน ทัง้น้ี ขึน้อยูกบั
ความเหมาะสมของบรบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม
เราอาจแบงแยกระบบเลือกตั้งที่ประเทศสวนใหญนิยมใชกันออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ ดังนี้ 
  ๒.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก (Majority Electoral System)
    ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากหรือวิธีคิดคะแนนแบบเสียงขางมากเปนการตัดสิน
ใหผูสมคัรรับเลือกต้ังทีไ่ดรบัคะแนนเสียงมากทีส่ดุตามจํานวนผูแทนทีร่ฐัธรรมนญูหรือกฎหมายเลอืกต้ัง
กําหนดใหมีไดในเขตเลือกต้ังน้ัน เปนผูไดรับการเลือกต้ังโดยไมคํานึงวาคะแนนเสียงท่ีไดจะเปนจํานวน
เทาใด ซึ่งการเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้  
    ๒.๑.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
          การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนั้น โดยหลักการแลวจะมีการแบงเขตเลือกตั้ง
ออกเปนหลายเขตโดยแตละเขตการเลือกต้ังมีขนาดใกลเคียงกัน ผูที่ไดรับการเลือกต้ังไดแก ผูสมัคร
รับเลือกตั้งท่ีไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งท่ีตนลงสมัคร (The Winner Takes All) ในกรณีที่ใน
เขตเลือกตัง้น้ันมีผูลงสมัครรบัเลอืกตัง้หลายคน ผูสมัครทีไ่ดรบัเลอืกตัง้อาจไดคะแนนเสียงไมถงึครึง่หนึง่
ของคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูมาใชสทิธิเลือกตัง้ เชน ไดคะแนนเพยีงรอยละ ๓๐ ของจาํนวนผูมาใชสทิธิ
เลือกต้ัง และในบางเขตเลือกต้ังคะแนนของผูสมัครท่ีชนะการเลอืกต้ังมีจาํนวนนอยกวาคะแนนของผูที่

 ๕อางแลว, เชงิอรรถที ่๒, น. ๒๔.
 ๖อางแลว, เชงิอรรถที ่๒, น. ๒๔.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

แพการเลอืกตัง้รวมกัน แนวโนมของการเลือกตัง้ในระบบน้ีจะทาํใหเกิดระบบพรรคการเมืองสองพรรคข้ึน 
ประเทศที่ใชการเลือกตั้งในระบบนี้ เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญ ๒ พรรค 
คือ พรรคแรงงาน (Labour) และพรรคอนุรักษนิยม (Conservative)
    นอกจากน้ี ยังมีการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมือง กลาวคือจะกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเดียว แตกําหนดท่ีมา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรกมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต และ
ประเภทท่ีสองมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ตัวอยางเชน สมมติวาที่น่ังในสภามีจํานวนรวม 
๕๐๐ คน รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ เขต แตละเขตมีผูแทนซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
แบบเสียงขางมากสัมพทัธเขตละ ๑ คน สวนอกี ๑๐๐ คน ใหมาจากการเลือกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ ประชาชน
ผูมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้แตละคนมคีะแนนเสยีงคนละ ๑ คะแนน การทีป่ระชาชนเลอืกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
สังกัดพรรคการเมืองใดในเขตของตน ยอมมีผลเปนการเลือกพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น
สังกัดในสวนของบัญชีรายชื่อไปโดยอัตโนมัติ คะแนนดังกลาวจะถูกนํามาคํานวณหาสัดสวนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก ๑๐๐ ที่นั่งดวยในที่สุด๗    
    ๒.๑.๒ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเด็ดขาด
       การเลือกตั้งระบบนี้อาจใชเทคนิคการเลือกตั้งได ๒ วิธีดวยกัน คือ 
       วิธีแรก แบงเขตการเลือกตั้งออกเปนหลายเขตแตละเขตมีขนาดใกลเคียงกัน 
โดยแตละเขตมีผูแทนได ๑ คน ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกต้ังมคีะแนนเสียงคนละ ๒ คะแนน โดยคะแนนเสียง
ที่หนึ่งเปนคะแนนเสียงแท สวนคะแนนเสียงที่สองเปนคะแนนเสียงสํารองซึ่งจะนํามาใชในการคํานวณ
ในกรณีที่นับคะแนนเสียงที่หนึ่งแลวยังไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด 
คือ เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เรียกวิธีนี้วา “Alternative Vote System” 
       วิธีที่สอง กรณีที่ปรากฏวาไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมาก
เด็ดขาดในการเลือกต้ังรอบแรก จะกําหนดใหมีการเลือกตั้งรอบที่สอง โดยการเลือกตั้งรอบที่สองนี้
จะกําหนดใหเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก หรือกําหนดใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งคนใดที่ไดคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูมสีทิธใินการลงสมัครรับเลือกต้ังรอบท่ีสอง โดยในการเลือกต้ังรอบท่ีสองน้ีจะใชระบบเสียงขางมาก
สัมพัทธ คือ ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง
        การเลอืกตัง้ในระบบเสยีงขางมาก มผีลเปนการสรางความเปนตัวแทนหรอืผูแทน
ของทองถ่ินมากกวาความเปนผูแทนในระดับประเทศ ในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ยอมมุงหาเสยีงกบัคนในพืน้ทีท่ีต่นลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสาํคญั โดยเหตผุลดงักลาวผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ในระบบนี้จะมุงพิจารณาผลประโยชนในระดับทองถิ่นเปนหลักยิ่งกวาผลประโยชนในระดับประเทศ 
ผูไดรบัการเลอืกตัง้ยอมผกูพนักบัคนในพืน้ทีย่ิง่กวาผกูพนักบัพรรคการเมอืงทีส่งตนลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

 ๗อางแลว, เชิงอรรถท่ี ๑, น. ๑๖.
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

ในระบบน้ีพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหมซึ่งไมมีผู ที่เคยเปนผู แทนราษฎรอยูในสังกัดมีโอกาสนอย
ทีจ่ะชนะการเลอืกตัง้ นอกจากนีห้ากพจิารณาในแงของนํา้หนักคะแนนเสยีงทีผู่มสีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีง
ใหแกผูสมัครรับเลือกต้ังซึ่งในที่สุดแพการเลือกตั้งน้ัน จะพบวาคะแนนเสียงดังกลาวเปนคะแนนเสียง
ที่ไมไดถูกนํามาพิจารณาแมแตนอย ในการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให
แกผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นที่ถือวาเปนคะแนนเสียงแทนคะแนนอ่ืน ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทั้งหมด 
(The winner takes all) อยางไรก็ตามการเลือกต้ังในระบบเสียงขางมากมีผลทําใหวัตถุประสงค
ในการหลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งน้ันสําเร็จลง
ดียิ่งกวาการเลือกตั้งในระบบสัดสวน
  ๒.๒ การเลือกตั้งระบบสัดสวน
     ในการเลือกตั้งระบบสัดสวนพรรคการเมืองตองทําบัญชีรายชื่อผู สมัครรับเลือกตั้ง
เรยีงตามลําดบั เพือ่ใหประชาชนพจิารณาลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมอืงน้ัน เมือ่มกีารลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังแลว จะมีการคํานวณจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรค
จะไดรับตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียงลงคะแนนใหแกพรรคการเมืองนั้น ๆ 
ในการจัดการเลือกต้ังระบบสัดสวนอาจกําหนดใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายช่ือเพียงบัญชีเดียวโดยใช
ประเทศเปนเขตเลือกตั้ง หรอือาจกําหนดใหมีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและใหพรรคการเมืองทําบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดก็ได
    การเลือกต้ังในระบบสัดสวนน้ี มีผลนําไปสูการมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา 
และอาจสงผลกระทบตอการจัดต้ังรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาล แมกระน้ันก็ตามก็มีผูเห็นวา
การเลือกต้ังในระบบสัดสวนเปนการเลือกต้ังที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ทั้งนี้
เพราะนอกจากคะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามา
คํานวณเพื่อจัดสรรที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแลว สภาผูแทนราษฎรยังสะทอน
ภาพความคิดทางการเมืองของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงตอความจริงดวย อยางไรก็ดี
หากพิจารณาในแงของวัตถุประสงคของการเลือกต้ังแลว การเลือกต้ังในระบบสัดสวนจะยังไมมีผล
ตอการหลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชน แตจะสรางความหลากหลาย
ทางความคิดของประชาชนในทางการเมือง อันเน่ืองมาจากการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรค
ไดรับการเลือกตั้ง
   ๒.๓ การเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
      การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น เรียกวาระบบ
สัดสวนผสม (Mixed Member Proportional System) กลาวคือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได ๒ ประเภท คะแนนเสียงประเภทแรกคือการเลือกผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งตามระบบที่นับคะแนนเสียงขางมาก คะแนนเสียงประเภทที่สองใหเลือกพรรคการเมือง 
โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองแตละพรรคจะพึงไดรบัจะคิดคํานวณจากคะแนน
เสียงประเภทที่สอง กลาวคือ นําคะแนนเสียงประเภทที่สองท่ีประชาชนออกเสียงเลือกบัญชีรายช่ือ
พรรคการเมอืงมาคาํนวณหาจํานวนทีน่ัง่ท้ังหมดทีพ่รรคการเมอืงจะพงึไดรบั แลวนําเอาจาํนวนสมาชกิ
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จุลนิติ

สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังของพรรคการเมืองแตละพรรคมาหักออกจากจํานวนรวม
ทีพ่รรคการเมอืงพงึไดรบั เหลือจาํนวนเทาใด พรรคการเมอืงนัน้กจ็ะมทีีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเทานั้น 
    ตวัอยางเชน สมมตวิาจาํนวนทีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในสภามทีัง้หมด ๑๐๐ คน
พรรคการเมือง A ไดคะแนนเสียงประเภทบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูมาใชสิทธิลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อนํามาคํานวณแลวพรรคการเมือง A จะไดที่นั่งในสภา
ทัง้หมด ๓๐ คน หากผูสมคัรรับเลือกต้ังซ่ึงสังกัดพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตัง้
จํานวน ๒๐ คน จะตองนําเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๒๐ คน 
มาหักออกจากจํานวนท่ีนั่งที่พรรคการเมือง A จะพึงมี คือ ๓๐ คน หมายความวาพรรคการเมือง A 
จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ืออีกจํานวน ๑๐ คน (ตามลําดับในบัญชีรายช่ือ)
แตในกรณทีีพ่รรคการเมอืงใดไดสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเกนิกวาจาํนวนทีน่ัง่ทีค่าํนวณได
จากคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองนั้นก็จะมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทากับจํานวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต โดยพรรคการเมอืงนีจ้ะไมไดทีน่ัง่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อเลย เชน ตามตัวอยางขางตนถาพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
จาํนวน ๓๕ คน ซึง่เปนจาํนวนทีเ่กนิกวาทีน่ัง่ทีพ่รรคการเมอืงนีจ้ะพงึไดรบั คอื ๓๐ คน พรรคการเมอืงนี้
จะมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๓๕ คน โดยพรรคการเมืองน้ีจะไมมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือเลย และเพ่ือปองกันไมใหเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภาจํานวนมาก
จนกระทบตอเสถียรภาพในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กฎหมายเลือกตั้งของประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงไดกําหนดไววาพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงแบบบัญชีรายช่ือ
จากทัง้ประเทศรวมกนัแลวไมถงึรอยละ ๕ ของคะแนนเสยีงทีล่งทัง้หมดหรอืมผีูแทนแบบแบงเขตเลอืกตัง้
ไมถึง ๓ เขต (๓ คน) พรรคการเมืองนั้นจะไมไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภา
 ๓. ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย
   ในอดีตที่ผ านมานั้นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ นดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในมาตรา ๑ ไดบัญญัติรับรอง
หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎร
ทั้งหลาย และส่ิงที่เปนการแสดงวาประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศประการหน่ึง 
คือ การที่ประชาชนมีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองใหเขาไปใชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ผานกระบวนการของการเลอืกตัง้ โดยระบบการเลอืกตัง้ในประเทศไทยนัน้สามารถแบงตามชวงเวลาได 
ดังนี้ 
  ๓.๑ ระบบการเลือกตั้งในอดีตนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงกอนการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
      นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศน้ัน ประเทศไทยใชระบบการเลือกต้ังแบบ
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

เสยีงขางมาก ดงัจะเห็นไดจากพระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผนดินสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย โดยในมาตรา ๑๕ ไดบัญญัติวา “การเลือกต้ัง
ผูแทนใด ๆ  ใหถือตามคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ ถาครั้งที่ ๒
มคีะแนนเสียงเทากันใหตัง้คนกลางออกเสียงช้ีขาด และใหผูสมัครรับเลือกต้ังคนกลางไว” แตการเลือกต้ัง
คร้ังแรกหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง คอืการเลอืกตัง้เมือ่วันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๔๗๖ เปนการเลอืกตัง้
ทางออม กลาวคือ ใหราษฎรในหมูบานเลือกผูแทนเพ่ือออกเสียงต้ังผูแทนตําบลและใหผูแทนตําบล
เปนผูไปเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด กระท่ังการเลือกต้ังคร้ังท่ีสองเปนตนมาจนถึง
กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ระบบการเลือกต้ัง
ของประเทศไทยเปนระบบเสยีงขางมากมาโดยตลอดและเปนเสียงขางมากแบบปกติ (Simple Majority)
  ๓.๒ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
    สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดระบบเลอืกต้ังไวในมาตรา ๘๙ วรรคหนึง่ ความวา “สภาผูแทน
ราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ตามมาตรา ๙๙ จํานวนหน่ึงรอยคน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตามมาตรา 
๑๐๒ จาํนวนส่ีรอยคน” เม่ือพิจารณาบทบัญญัตมิาตรานี ้ประกอบกบับทบญัญัตมิาตรา ๙๙ วรรคหนึง่
และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดนําเอาการเลือกต้ังระบบสัดสวนมาผสม
กบัการเลอืกตัง้ระบบเสยีงขางมาก ทัง้นี ้โดยกําหนดท่ีมาของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรออกเปนสองสวน 
คือ สวนท่ีมาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และสวนท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
สาํหรบัประชาชนผูมสีทิธเิลือกตัง้นัน้ แตละคนจะมสีทิธใินการออกเสียงเลอืกสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
๒ คะแนนเสียง โดยไดรับบัตรเลือกต้ัง ๒ ใบ โดยคะแนนเสียงท่ีหนึ่งเปนคะแนนเสียงสําหรับผูสมัคร
รับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังของตน อีกคะแนนเสียงหน่ึงเปนคะแนนเสียงสําหรับบัญชีรายช่ือ
ทีพ่รรคการเมืองจดัทําข้ึน ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้น้ัน รฐัธรรมนญูฉบบัดังกลาวไมไดกาํหนด
ใหคะแนนเสียงท้ังสองตองสัมพันธกันแตอยางใด กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังอาจใชสิทธิ
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ก. ในเขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกันก็อาจใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงใหแกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ข. ก็ได นอกจากนี้ในการคํานวณหาจํานวนที่นั่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองน้ัน รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนดความสัมพันธ
ของคะแนนทั้งสองประเภทไวแตอยางใด แตกําหนดโดยปริยายใหแยกคํานวณอยางเด็ดขาด
    การท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดท่ีมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและ
แบบบญัชีรายชือ่แยกออกจากกนัอยางเดด็ขาด และกาํหนดการคาํนวณแบงสรรจาํนวนทีน่ั่งของสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองแยกออกโดยไมมีความสัมพันธกับ
คะแนนเสียงท่ีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังออกเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกต้ังในแบบแบงเขตน้ัน แสดงใหเห็นวา
การเลอืกต้ังตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนการเลอืกตัง้ในระบบผสม
แบบขนานที่คะแนนเสียงทั้งสองคะแนนไมมีความสัมพันธตอกัน (ผสมระหวางการเลือกตั้ง
ในระบบสัดสวนและการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก) แตเนื่องจากสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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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 วรรคหน่ึง กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
แบบสดัสวนจาํนวน ๘๐ คน โดยการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้นัน้ การแบงเขตเลอืกตัง้ใหใชจงัหวดั
เปนเกณฑ และกาํหนดใหแตละเขตเลอืกตัง้มสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรไดไมเกนิเขตละ ๓ คน (เขตใหญ
เรยีงเบอร) สงผลใหบางเขตเลอืกตัง้มผีูแทนได ๑ คน บางเขตเลือกต้ังมผีูแทนได ๒ คน และบางเขตเลือกต้ัง
มีผูแทนได ๓ คน ขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ ผลจากการนี้ทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ
เขตเลือกตั้งมีจํานวนคะแนนไมเทากัน กลาวคือ ราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มี
ผูแทนราษฎรได ๓ คน ราษฎรผูน้ันยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดไมเกิน ๓ คะแนน แตราษฎร
ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนราษฎรได ๑ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียง
เลอืกตัง้ไดเพยีงคะแนนเดยีว การกาํหนดระบบการเลอืกตัง้ในลกัษณะเชนนีย้อมขดัตอหลกัการเลอืกตัง้
โดยเสมอภาคซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้ง
    สําหรับการเลือกตั้งในแบบสัดสวนนั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหจัดแบงพื้นที่ประเทศ
ออกเปน ๘ กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน การจัดกลุมจังหวัดใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุม
จังหวัดเดียวกัน และในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัด
อยูในเขตเลือกตั้งเดียว โดยพรรคการเมืองจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลขตั้งแต
หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๐ ในแตละเขตเลือกตั้ง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละ
หนึ่งคะแนน ในการออกเสียงเลือกตั้งใหแกบัญชีรายช่ือพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ังของตน 
แมการเลือกต้ังแบบน้ีจะสอดคลองกับหลักความเสมอภาค แตการแบงประเทศออกเปน ๘ เขตเลือกต้ังนัน้
เหตุผลในการอธิบายวาใชอะไรเปนเกณฑแบงเขตเลือกตั้งนอกจากเขตจังหวัดนั้นตองติดกัน 
และตองเฉล่ียใหแตละกลุมจังหวัดมีจํานวนประชากรใกลเคียงกันยังไมชัดเจนเทาที่ควร ผลของการ
แบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๘ กลุมจังหวัด ทําใหจังหวัดบางจังหวัดในภาคกลางตองไปรวมกับจังหวัด
ในภาคใต หรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองมารวมกับจังหวัดในภาคตะวันออกและ
เลือกบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองบัญชีเดียวกัน ซึ่งอธิบายไดยากวาจังหวัดเหลานั้นมีความสัมพันธ
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

กันในแงของความเปนมา วัฒนธรรม ตลอดจนผลประโยชนทางการเมืองตามนโยบายที่พรรคการเมือง
นําเสนออยางไร
    ระยะที่สอง เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐
     ในสมัยรฐับาลนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ เปนนายกรัฐมนตร ีไดมกีารแกไขเพิม่เติมบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ - มาตรา ๙๘ โดยมสีาระสาํคญั
ในการแกไข คือ กําหนดใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๓๗๕ คน และแบบบัญชีรายช่ือจํานวน ๑๒๕ คน 
โดยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังใหผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไดเขตละหน่ึงคน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
สามารถเลือกไดเพียงบัญชีรายชื่อเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
     รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พทุธศักราช ๒๕๕๐ เปนการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหมากข้ึน คอืจากเดมิ ๘๐ คน เปน ๑๒๕ คน เพราะการเลอืกสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่
เปนระบบท่ีสะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางถูกตอง โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงมีจํานวน ๑๒๕ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลอืกต้ังมจีาํนวน ๓๗๕ คน โดยแกไขระบบเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกต้ังใหเปน
ระบบเสียงขางมากเขตละ ๑ คน เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคท่ีประชาชนหน่ึงคนควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง
เทากัน รวมทั้งใหนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาใช เพราะการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ
เปนการเปดโอกาสใหบคุคลทีม่คีวามรูความสามารถทาํหนาท่ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และยงัเปน
การทําใหประชาชนท่ัวประเทศไดกําหนดนโยบายการบริหารประเทศผานการเลือกพรรคการเมือง
ตามบัญชีรายชื่ออีกดวย
     ตอมาเม่ือมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย 
และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ในระหวางท่ียังไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (ศาสตราจารย 
ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เปนประธาน) ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอ
สภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อลงมติให ความเห็นชอบหรือไม เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) 
โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดนําเอาแนวคิดการเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบประเทศเยอรมนี
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

มากําหนดไวในรางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ คร้ังที่ ๖๗/๒๕๕๘ 
เปนพิเศษ วันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติไดมีมติไมใหความเห็นชอบ
รางรฐัธรรมนญูฉบบันี ้ทาํใหรางรฐัธรรมนูญตกไปท้ังฉบับ และทําใหสภาปฏิรปูแหงชาติสิน้สดุลงไปดวย
  ๓.๔ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
     เมื่อสภาปฏิรูปแหงชาติสิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ ไดบัญญตัิใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ
แตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นจํานวน ๒๑ คน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ 
เปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย นั้น ทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบใหม
เรียกวาระบบการเลือกต้ังแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” เพื่อใชเปนกติกาในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก
จํานวน ๕๐๐ คน โดยแบงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
    ๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
        สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้มจีาํนวน ๓๕๐ คน 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละ
หนึ่งคนและผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหน่ึงคะแนน โดยจะลง
คะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได ใหผูสมัครรับเลือกต้ัง
ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง
     การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกต้ังนั้น เปนการเลือกต้ังระบบเสียงขางมาก กลาวคือ 
ผูที่ไดรับการเลือกตั้งคือผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกต้ัง และเพ่ือปฏิรูปการเลือกต้ัง
ระบบเสียงขางมากใหเกิดความเปนธรรมกับผูลงคะแนนท่ีไมเลือกผูใด (Vote No) จึงกําหนดเงื่อนไข
เพิม่เตมิวา นอกจากจะไดรบัคะแนนเสียงสงูสดุในเขตเลอืกตัง้แลว จะตองมคีะแนนสูงกวาคะแนนเสียง
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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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๖๖

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองนั้นไดรับเลือกตั้ง ในทุกเขต
เลือกต้ัง ผลลัพธคอื “จาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมอืงน้ันจะไดรบั” 
      (๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผู ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได
ตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนที่ไดรับจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกต้ัง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใหนํา
จํานวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือท้ังหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมืองที่มี
จํานวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งตํ่ากวาจํานวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
ทีพ่รรคการเมอืงน้ันจะพงึมีตาม (๒) ตามอตัราสวน แตตองไมมผีลใหพรรคการเมอืงใดดงักลาวมสีมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีตาม (๒)
      (๕) เมื่อไดจํานวนผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมืองแลว 
ให ผู สมัครตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ัน เปนการสะทอน
เจตนารมณวา “เสียงของประชาชนทุกคะแนนเสียงมีความหมาย” อันเปนการแกไขจุดออนของ
ระบบเสียงขางมากท่ีใหความสําคัญกับคะแนนเสียงที่ลงใหแกผูชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเทาน้ัน 
สวนคะแนนเสียงท่ีลงใหแกผูซึ่งไมไดรับเลือกต้ังรวมท้ังคะแนนเสียงท่ีไมเลือกใครเปนคะแนนเสียง
ทีไ่มมคีวามหมายแตประการใด ซึง่ระบบการคิดคะแนนของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือน้ัน 
เปนการนําเอาระบบเลือกต้ังเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีพรรคการการเมืองมาประยุกตใช 
โดยกําหนดใหคะแนนเสียงที่ลงใหแกผู สมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ยอมมีผลเปนการ
เลือกพรรคการเมืองที่ผู สมัครรับเลือกต้ังผูนั้นสังกัดโดยอัตโนมัติ หรือกลาวใหเขาใจงาย ๆ วา 
“เลือกคนเทากับเลือกพรรค”     
     เพ่ือใหเห็นภาพท่ีมาและองคประกอบของสภาผูแทนราษฎรสําหรับเพ่ือใชประกอบ
การทําความเขาใจการเลอืกต้ังแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
โปรดดูจากแผนภาพดังตอไปนี้๘

 ๘จัดทําโดยกลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๖๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ที่มาและองคประกอบของสภาผูแทนราษฎร 
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา สวนที่ ๒ สภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๖๘

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

   สําหรับการเลือกต้ังแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ดังกลาวน้ี มีขอดี คือทําให
ทุกคะแนนเสียงมีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งน้ี เพ่ือให
พรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งขึ้นใหมและยังไมมีฐานคะแนนเสียงท่ีเขมแข็งพอ
ในระดับพ้ืนท่ีและมีโอกาสนอยท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
ใหมีโอกาสมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งจะทําใหการเมือง
ของประเทศมคีวามหลากหลาย และไมทาํใหรฐับาลมีความเขมแข็งมากจนเกนิไปจนไมสนใจการตรวจสอบ
การใชอํานาจของฝายเสียงขางนอย สงผลทําใหดุลยภาพในการตรวจสอบถวงดุลในระบบรัฐสภา
ขาดประสทิธภิาพ ซึง่เปนปญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงการปกครองของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมา 
    อยางไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมอาจจะมีขอเสีย คือ มีแนวโนม
ทีจ่ะทําใหเกดิพรรคการเมืองขนาดเลก็จาํนวนมากในสภา และจะทาํใหการจัดตัง้รฐับาลเปนรฐับาลผสม
ระหวางหลายพรรคการเมอืงซึง่อาจจะสงผลกระทบตอเสถยีรภาพของรฐับาลและทาํใหรฐับาลออนแอ
และสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินเกิดขึ้นไดในที่สุด 

บทสรุป
 การออกแบบระบบการเลือกต้ังมีนัยสําคัญตอการเมืองการปกครองประเทศ เพราะระบบ
การเลือกต้ังในแตละแบบดังท่ีกลาวมานั้น จะสงผลตอระบบการเมืองการปกครองที่แตกตางกันไป 
โดยหลกัการแลวระบบการเลอืกต้ังจะอยูบนพ้ืนฐานทีส่าํคัญ ๒ ประการ คอื ระบบการเลอืกต้ังทีส่งผลให
การเมืองมีเสถียรภาพ กับระบบการเลือกตั้งท่ีตรงตามเจตนารมณของประชาชน หากตองการ
ใหการเมืองการปกครองมีเสถียรภาพและฝายบริหารมีความเขมแข็ง ควรนําระบบเลือกต้ัง
แบบเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน (First part the post) มาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบบ
สองพรรคการเมืองใหญ (Two party system) ดังตัวอยางท่ีเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตถาหากตองการสภาที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน ควรนําระบบสัดสวน 
(Proportional Representation) หรอืระบบสดัสวนผสมแบบเยอรมนั (Mixed Member Proportional 
System) มาเปนตนแบบ ทั้งน้ีก็เพราะเปนระบบท่ีทําใหทุกคะแนนเสียงมีความหมายในการนํามา
คํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  การท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยไดออกแบบระบบการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
รูปแบบใหม คือ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ซึ่งใหความสําคัญกับคะแนนเสียงทุกคะแนนในการ
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนรูปแบบการเลือกตั้งท่ีนําเอาขอดีของระบบ
การเลือกต้ังท่ีใชในนานาอารยประเทศมาประยุกตใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหพรรคการเมือง
ตองใหความสําคัญในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพราะคะแนนเสียงของ
ผู สมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกตั้งจะสงผลตอจํานวนคะแนนรวมของพรรคการเมืองที่จะ
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองจะไดรับ การใช
ระบบเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสมจะทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไดมีโอกาสเขามาเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรโดยอาศัยชองทางการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ซึ่งการมีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจากหลากหลายพรรคการเมืองจะชวยสรางสัมพันธภาพระหวางฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหารใหมีความเหมาะสมและทําใหกลไกการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของ
ระบบรัฐสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปประเทศในทุกดานตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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