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๑. ขอความเบื้องตน 
 

 ในการรางรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีผูเสนอใหเลิกระบบเลือกตั้งผูแทนเขตแบบผสม
บัญชีรายชื่อ ที่ใชอยูตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงกําหนดใหเลือกผูแทนเขตเขตละหนึ่งคน
จํานวน ๔๐๐ คน และเลือกผูแทนแบบบัญชีรายชื่ออีก ๑๐๐ คน และเสนอใหวางระบบการ
เลือกตั้งเสียใหม  
 ระบบการเลือกตั้งแบบใหมน้ี ยังไมแนวาจะจัดใหมีขึ้นอยางไร แตที่ดูเหมือนจะเห็น
ตรงกันก็คือ จะใหมีจํานวนผูแทนลดลง โดยฝายหนึ่งสนับสนุนใหเลิกระบบเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ กลับไปใชระบบเลือกตั้งผูแทนเขตขนาดใหญ เขตละ ๓-๖ คน และมีจํานวนผูแทนเขต
รวมกันไมเกิน ๔๐๐ คน โดยใหเหตุผลวาเพื่อลดการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง และเพื่อเปด
โอกาสใหผูชนะลําดับทาย ๆ ในเขตใหญซ่ึงมักเปนผูแทนเสียงขางนอยไดมีโอกาสมีที่น่ังในสภา
มากขึ้น   
 สวนอีกฝายหนึ่งเสนอใหคงระบบบัญชีรายชื่อไว แตใหเรียกวาระบบสัดสวน โดยให
เหตุผลวาระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนเปนระบบที่สะทอนคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกเสียง
เลือกตั้งอยางแทจริง และทําใหคะแนนที่มีผูออกเสียงเลือกผูที่ไมไดชนะคะแนนสูงสุดในเขต 
ไมตองสูญเปลาไป เพราะยังมีคาคะแนนนับตามหลักสัดสวนในระดับประเทศ เปนการคุมครอง
เสียงขางนอยใหไดมีผูแทนในสภา ในกรณีเชนนี้เขตเลือกตั้งแบบสัดสวนจะเหลือเพียงเขตเดียว 
และทําใหการซื้อเสียงลดลงไดเชนกัน 
 เพ่ือประกอบการพิจารณาวาระบบเลือกตั้งแบบใดจึงจะเหมาะสมกับประเทศไทยเรา 
ผูเขียนใครขอเสนอขอมูลเบื้องตนและทดลองเสนอขอคิดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งดังตอไปน้ี 
  

                                                  

  ∗อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวย 
สิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํานาจ, เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงขึ้นจากเอกสารที่ใชประกอบ 
การอภิปรายในการประชุมเรื่อง “ประสบการณดานรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับประเทศเยอรมันนี” จัดโดยสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รวมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาว ที่โรงแรมสยามซิต้ี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐. 
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๒.  ระบบเลอืกตั้งผูแทนเสียงขางมาก กับเลือกตัง้ผูแทนตามสัดสวนคะแนน 
 

 ระบบการเลือกตั้งมีระบบแตกตางกันหลายระบบ แตก็อาจแยกออกเปนระบบใหญ ๆ ได
สองระบบคือระบบผูแทนฝายขางมากของแตละเขต (Plurality or Majority System) กับระบบ
ผูแทนตามสัดสวนของทุกเขต (Proportional Representation)  
 

  ๒.๑ ระบบเลอืกผูแทนเสยีงขางมาก 
 ในระบบเลือกผูแทนเสียงขางมากนั้น ผูแทนราษฎรตองเปนผูชนะเลือกตั้งที่ไดรับคะแนน
เลือกตั้งสูงสุดในเขตเลือกตั้งแตละเขต ซ่ึงอาจมีผูแทนคนเดียวหรือหลายคนก็ได ผูที่ไดรับคะแนน
รองลงมาเปนฝายแพ และผูออกเสียงลงคะแนนที่เลือกฝายที่แพการเลือกตั้งยอมไมมีผูแทน และ
คะแนนเสียงของผูที่เลือกฝายที่แพจะไมมีสวนกําหนดเจตจํานงทางการเมืองของประเทศเลย  
 ระบบเลือกผูแทนเสียงขางมากนี้มีขึ้นในประเทศกลุมแองโกลอเมริกัน และประเทศที่เคย
เปนอาณานิคมเปนสวนใหญ เชนบังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน กานา เอธิโอเปย เคนยา อูกันดา
มาเลเซีย สิงคโปร ฯลฯ เปนการเลือกตั้งชนิดที่ประชาชนเขาใจไดงาย และเปนระบบที่เปนคุณแก
พรรคการเมืองฝายที่มีผูแทนที่ชนะคะแนนเสียงขางมากในแตละเขตรวมกันเปนจํานวนมากที่สุด
ใหไดมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคเดียวไดงาย เพราะผูแทนที่ชนะคะแนนในแตละเขต 
ไมจําเปนตองชนะคะแนนเสียงขางมากแบบเด็ดขาด หรือเกินกึ่งหน่ึงของผูมาออกเสียงลงคะแนน 
ในระบบนี้หากผูใดชนะคะแนนสูงสุดในเขตใดก็ไดชื่อวาเปนผูแทนของเขตนั้น และดังนั้นพรรค
การเมืองที่ มีผูแทนซึ่งชนะการเลือกตั้งในแตละเขตรวมกันเกินกวากึ่ งหนึ่งของจํานวน
ผูแทนราษฎรทั้งหมด ไมจําเปนตองไดคะแนนสนับสนุนจากผูออกเสียงเลือกตั้งเกินกวากึ่งหน่ึง
ดวย ดังนั้นหากในการเลือกตั้งนั้นมีพรรคคูแขงที่มีคะแนนใกลเคียงกันสามพรรค พรรคที่ชนะ
คะแนนเสียงรวมกันในอัตราราวหนึ่งในสามของผูมาออกเสียง ก็อาจมีที่น่ังในสภาถึงหรือเกินกวา
กึ่งหน่ึงได และเปนเหตุใหจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดโดยไมตองตั้งรัฐบาลผสม ทั้งยังเปนระบบที่
สนับสนุนใหเกิดพรรคใหญสองพรรคไดงาย ในขณะที่พรรคเล็กอ่ืน ๆ จะมีฐานะเปนเพียงตัว
ประกอบและเติบโตไดยาก 
 ตัวอยางในทํานองนี้เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศ เชนในอังกฤษนั้น ในการเลือกตั้ง 
ที่ผานมาเมื่อ ๒ ปกอน ปรากฏวา พรรค Labour ของนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลรไดรับการเลือกตั้ง
ดวยสัดสวนคะแนนเพียง ๓๕% แตกลับมีที่น่ังในสภาไดถึง ๕๕ % ในขณะที่พรรคอนุรักษนิยม
ไดรับการเลือกตั้งดวยสัดสวนคะแนนนอยกวากันเพียง ๓% แตกลับไดรับที่น่ังในสภาเพียง ๓๒% 
หรือไดที่น่ังในสภาทิ้งหางกันเกินกวา ๒๐% เปนตน๑ และในแคนาดาก็ไดผลทํานองเดียวกัน 

                                                  

  ๑อยางไรก็ดี กรณีทํานองกลับกันก็เคยเกิดขึ้นในคราวเลือกตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๔ หรือเมื่อ ๓๐ ปกอนโนน  
ในคราวนั้นพรรคแรงงานไดคะแนนเสียงคิดเปนสัดสวน ๓๗.๒% ซึ่งนับวานอยกวาพรรคอนุรักษนิยมซึ่งไดคะแนนเปน 
สัดสวนถึง ๓๗.๙% แตโดยที่พรรคแรงงานชนะในเขตเลือกตั้งมากกวา จึงไดที่นั่งในสภาไป ๓๐๑ ที่นั่ง ในขณะท่ีพรรค 
อนุรักษนิยมซึ่งไดคะแนนเปนสัดสวนมากกวา แตกลับไดที่นั่งในสภาเพียง ๒๙๗ ที่นั่งเทานั้น. 
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กลาวคือ การเลือกตั้งในมลรัฐออนตาริโอเม่ือ ค.ศ. ๒๐๐๓ น้ัน ปรากฏวาพรรคเสรีนิยมซ่ึงไดรับ
เลือกตั้งดวยสัดสวนคะแนนเพียง ๔๗% ไดชนะการเลือกตั้งเกือบทุกเขต ทําใหมีเสียงในสภาถึง 
๗๐% ในขณะที่พรรคอนุรักษซ่ึงไดรับความนิยมเปนคะแนนถึง ๓๕% มีเสียงในสภาเพียง ๒๓% 
สวนพรรครองลงไปที่ไดรับคะแนนนิยมถึง ๑๕% กลับไดรับที่น่ังในสภาเพียง ๗% เปนตน 
 นอกจากปญหาที่ผลการเลือกตั้งอาจตางจากสัดสวนความนิยมของประชาชนแลว ปญหา
ที่สําคัญของระบบเลือกผูแทนเสียงขางมากก็คือไมคอยจูงใจใหผูออกเสียงเลือกผูสมัครที่เปน
ตัวเก็งหรือตัวบวยมาใชสิทธิออกเสียง  นอกจากนี้ยังอาจเกิดกรณีการใชเทคนิคการลงคะแนนมา
ชวยเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งไดงายดวย เพราะในระบบที่ผูไดคะแนนเสียงขางมากเปนผูชนะน้ี 
กลาวกันวา “การเลือกผูสมัครรายอื่นนอกจากคูแขงของผูที่คาดวาจะชนะก็คือการเลือกผูที่คาดวา
จะชนะนั่นเอง” ตัวอยางเชนในเขตที่มีผูแทนเพียงคนเดียว ที่เก็งไดวาหมายเลขหนึ่งจะชนะ และ
หมายเลขสองอาจเปนคูแขงที่สําคัญของหมายเลขหนึ่งน้ัน การสนับสนุนใหมีผูเลือกหมายเลขสาม
ซ่ึงคาดไดวาไมมีทางชนะมากขึ้น ก็คือการเพิ่มโอกาสใหหมายเลขหนึ่งชนะ และการตัดทางชนะ
การเลือกตั้งของหมายเลขสองนั่นเอง ดังเชนที่พวกรีพับลิกันกลาวกันวา เม่ือคราวแขงขันเลือก
ประธานาธิบดีอเมริกันเม่ือ ค.ศ. ๑๙๙๖ น้ัน ที่ Clinton ชนะ Bush ได ก็เพราะผูออกเสียงที่นิยม
พรรครีพับลิกันจํานวนหนึ่งแบงคะแนนไปให Perot ซ่ึงมีนโยบายอนุรักษทํานองเดียวกับ Bush 
น่ันเอง และในทางกลับกัน พวกเดโมแครตก็อางวา คราวที่ Gore แพ Bush เม่ือ ค.ศ. ๒๐๐๐ น้ัน 
ก็เปนเพราะผูนิยมเดโมแครตจํานวนหนึ่งไปเทคะแนนเลือก Ralph Nader แหงพรรคกรีน  
 นอกจากนั้น สื่อมวลชนยอมจะมีอิทธิพลอยางยิ่งในระบบเลือกผูแทนเสียงขางมาก 
เน่ืองจากผูออกเสียงลงคะแนนจะมีพฤติกรรมการลงคะแนนตามกระแสความนิยมที่แพรในสื่อสาร
มวลชน เพราะไมตองการใหคะแนนเสียงของตนสูญเปลาในการเลือกผูแพน่ันเอง แมในหมูคนที่
ไมเชื่อตามกระแสสื่อมวลชนก็จะตองยอมรับวาผูออกเสียงรายอ่ืนที่ไมไดติดตามการเมืองอยาง
ใกลชิดมักจะคลอยตามกระแสสื่อมวลชน ดวยเหตุน้ีใครที่ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนไดมาก 
ก็จะมีโอกาสเปนตัวเก็งไดมากดวย ในขณะเดียวกันผูสมัครหนาใหม คุณสมบัติสูง แตไดรับความ
สนใจจากสื่อมวลชนนอย อาจเสียโอกาสที่จะไดรับเลือกไปได หากผูออกเสียงเกิดเชื่อวาจะไมได
รับเลือกตั้ง ผูที่เคยตั้งใจจะเลือกก็อาจเปลี่ยนใจไดงาย และทําใหไมมีโอกาสทําหนาที่เปนผูแทน 
ในที่สุด 
 ปญหาตาง ๆ อันเกิดจากระบบการเลือกตั้งผูแทนเสียงขางมากนี้ ทําใหปจจุบันมีการ
รณรงคในประเทศตาง ๆ ที่ใชระบบน้ีใหหันมาใชระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนแทน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในอังกฤษและอเมริกาไดมีการรณรงคอยางจริงจัง และมีขอมูลแพรหลายในระบบขอมูล
สารสนเทศนานาชาติจํานวนมาก แมในอังกฤษเอง ก็ปรากฏวาการเลือกตั้งในสกอตแลนด และ 
ในเวลส ก็ปรับไปเปนแบบสัดสวนแลว และการเลือกตั้งผูแทนของอังกฤษในสหภาพยุโรป 
ในปจจุบันก็ไดเปลี่ยนไปเปนแบบสัดสวนไปเรียบรอยแลว ในประเทศที่เคยอยูในเครือจักรภพที่ได
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หันไปใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนแลวก็ไดแก นิวซีแลนด และออสเตรเลีย และคาดวา
แคนาดาก็จะตามไปในไมชา 
 

  ๒.๒  ระบบเลือกผูแทนตามหลักสัดสวน 
 สวนในระบบเลือกผูแทนตามหลักสัดสวนนั้น ผูแทนราษฎรไดแกผูแทนของพรรคหรือ
กลุมการเมืองที่สงผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนมากนอยที่ผูออกเสียงเลือกตั้ง 
ทั้งประเทศไดลงคะแนนใหไว พรรคที่ไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนรวมกันไมถึงกึ่งหน่ึงของผูออก
เสียงลงคะแนนยอมไมมีทางมีที่น่ังในสภาผูแทนราษฎรเกินสัดสวนคะแนนที่ตนไดรับ การจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดียวจะมีไดก็เฉพาะในกรณีที่พรรคนั้นไดคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเกินกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนผูออกเสียงทั้งหมดเทานั้น   
 ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้มีขึ้นเพ่ือวางหลักประกันใหการปกครองเปนไปโดยสะทอน
ความตองการของประชาชนไดมากที่สุดตามสัดสวนความนิยมของประชาชน และคุมครองใหฝาย
เสียงขางนอยไดมีผูแทนของตนตามสัดสวน ระบบน้ีเอ้ือเฟอตอการมีผูแทนเปนผูหญิง หรือเปน
ผูแทนของคนสวนนอย และเปดโอกาสใหมีสมัครที่ไมมีทุนมากมีโอกาสไดรับเลือก และมี 
แรงดึงดูดใหประชาชนมาออกเสียงลงคะแนนมากกวาระบบเลือกผูแทนเสียงขางมาก แตใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหการจัดตั้งรัฐบาลผสมเกิดขึ้นไดงาย เพราะโอกาสที่พรรคใดพรรคหนึ่งเพียง
พรรคเดียวจะมีที่น่ังในสภาเกินกึ่งหน่ึงน้ันเกิดขึ้นไดนอยกวาการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก 
 ในระบบเลือกผูแทนตามสัดสวนนั้นอาจมีหลักเกณฑแตกตางกันไปไดหลายแบบ 
โดยทั่วไปจะใชวิธีใหผูออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครที่ตนประสงคจะเลือกเปนผูแทน 
โดยนําคะแนนนิยมของผูสมัครนั้นไปคิดรวมกันกับผูสมัครพรรคเดียวกันเปนคะแนนรวมของ
พรรค แลวนําคะแนนรวมทั้งประเทศของแตละพรรคมาคิดเปนสัดสวนคะแนน เพ่ือจัดสรรที่น่ังใน
สภาตามสัดสวนคะแนนของแตละพรรค หรือจะใชวิธีเลือกพรรคโดยตรงจากบัญชีรายชื่อก็ได โดย
นําคะแนนที่ไดมาคิดตามสัดสวน เชนพรรคที่หน่ึงไดรับคะแนนนิยมจากผูสมัครรับเลือกตั้งรวมกัน 
๔๐% ก็จะมีที่น่ังในสภารวมกัน ๔๐% สวนพรรคที่สองไดรับคะแนนนิยมรวมกัน ๒๐% ก็จะไดรับ
จัดสรรที่น่ังในสภา ๒๐% และพรรคอื่น ๆ ก็จะไดรับการจัดสรรที่น่ังเปนสัดสวนในทํานองเดียวกัน
ตามลําดับไป วิธีน้ีเปนวิธีที่นิยมใชกันในระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนสวนใหญ โดยมีตนเคามาจาก
การเลือกตั้งของฟนแลนด และเนเธอรแลนด และเปนที่นิยมกันในกลุมประเทศภาคพื้นยุโรป 
 เม่ือแตละพรรครูวาตนมีสัดสวนที่น่ังจํานวนเทาใดแลว ขั้นตอไปก็เปนการจัดสรรที่น่ังแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ซ่ึงก็มีเกณฑแตกตางกันไปเชนกัน เชนบางประเทศคิดตามสัดสวน
คะแนนที่ผูสมัครไดรับ โดยใหผูที่ไดรับคะแนนนิยมมากที่สุดมีสิทธิดีกวา บางประเทศก็ใหจัดสรร 
ที่น่ังตามบัญชีรายชื่อ โดยใหผูอยูในลําดับตนของบัญชีรายชื่อผูสมัครของพรรคมีสิทธิไดรับจัดสรร
ที่น่ังตามสัดสวนของพรรคกอน โดยวิธีน้ีผูสมัครของพรรคซึ่งไมไดรับคะแนนสูงสุดในเขตของตัว 
ก็ยังอาจจะมีโอกาสเขาไปนั่งในสภาไดตามหลักสัดสวน บัญชีรายชื่อของพรรคนี้ตองประกาศให 
ผูออกเสียงเลือกตั้งรับรูลวงหนากอนการเลือกตั้ง และจะเปลี่ยนแปลงหลังเลือกตั้งแลวไมได 
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 นอกจากระบบสัดสวนตามวิธีขางตนแลว ยังมีวิธีที่เปนที่นิยมกันอีกแบบหนึ่ง คือระบบ
การโอนคะแนนของผูไดรับเลือกสวนที่เกินคาเฉลี่ยที่ผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งควรไดรับไปยังผูที่
ไดรับความนิยมในลําดับถัดไป ดังที่ใชอยูในไอรแลนด สกอตแลนด ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
เปนตน ตามวิธีน้ีผูออกเสียงเลือกตั้งมักมีสิทธิลงคะแนนเลือกหลายคะแนน และจะตองเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งโดยจัดลําดับตามความนิยมกอนหลังเอาไว นอกจากนี้จะมีการกําหนดสัดสวน
คะแนนที่ผูแทนควรไดรับ๒ ผูที่ไดคะแนนถึงระดับน้ีก็จะไดรับการจัดสรรที่น่ังไปกอน สวนคะแนน
ที่เกินมาก็จะนําไปคิดจัดสรรใหแกผูที่ไดรับคะแนนนิยมลําดับรองลงไป 
 อยางไรก็ดี ระบบการเลือกผูแทนตามสัดสวนนี้ไดรับการวิจารณวา ทําใหคะแนนเสียงของ
ประชาชนกระจายไปตามพรรค ทําใหเกิดพรรคที่ไดผูแทนเสียงขางมาก และจัดตั้งรัฐบาลแบบ
พรรคเดียวไดยาก การดําเนินนโยบายของรัฐบาลตองใชความสามารถในการประนีประนอม 
อยางสูง และในกรณีที่ตกลงกันไมได ก็อาจทําใหรัฐบาลไรเสถียรภาพไดงาย ดังตัวอยางเชน กรณี
ของเยอรมันยุคกอนสงครามโลก ซ่ึงใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนทําใหเกิดพรรคเล็กจํานวน
มากในสภา๓ หรือในอิตาลีซ่ึงรัฐบาลแตละรัฐบาลมีอายุสั้นมาก มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม
บอยครั้ง และอาจเกิดกรณีที่พรรคหัวรุนแรงมีโอกาสมีที่น่ังในสภาและเขารวมรัฐบาลไดงาย 
นอกจากนี้ในบางกรณีที่พรรคขนาดใหญไมอยูในฐานะที่จะรวมรัฐบาลกัน ก็อาจทําใหพรรคขนาด
เล็กฉวยโอกาสกดดันพรรคขนาดใหญที่เปนตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งรัฐบาลไดมาก และทําใหพรรค
เล็กมีนํ้าหนักทางการเมืองมากเกินไป ดังเชนกรณีของพรรคเสรีประชาธิปไตยของเยอรมันซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยประมาณ ๑๒ % กลายเปนตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลที่ขาดเสียไมได ไมวาพรรค
ใหญฝายใดจะชนะการเลือกตั้ง เพราะตองอาศัยพรรคเล็กเขารวมเปนรัฐบาล ทําใหพรรคเสรี
ประชาธิปไตยไดเปนรัฐบาลยาวนานถึงรวม ๕๐ ป ในระยะเกือบ ๖๐ ปที่มีการจัดตั้งรัฐบาล
เยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา๔  
 
 

                                                  

  ๒โดยทั่วไปมักคิดจากจํานวนผูออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หารดวยจํานวนที่นั่งในสภาบวกหนึ่ง แลว
นําผลลัพธมาบวกดวยหน่ึงอีกครั้ง หรือ Quota = [Votes/ (seats+๑) + ๑]. 
  ๓เหตุนี้เองที่ทําใหตองมีการตรารัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกเสียใหม โดยใหคงการเลือกตั้งแบบ
สัดสวนไว แตกําหนดใหมีเพดานคะแนนขั้นต่ํา ๕% และวางระบบใหการลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหมไปพรอมกัน ดังที่เรียกกันวาเปน constructive 
non-confidence vote. 
  ๔ตัวอยางที่นาสนใจไดแก กรณีที่หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนพรรคชนชั้นกลางของเยอรมัน 
คือนาย Genscher ไดชื่อวาเปนรัฐมนตรีวาการตางประเทศที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดของโลก (รองลงไปคือ 
นายโกรมิโกแหงรัสเซีย) เพราะพรรคของตนเขารวมรัฐบาลตลอดมา และหัวหนาพรรคซึ่งมีความสามารถดาน
นโยบายตางประเทศไดรับตําแหนงรัฐมนตรีตางประเทศมาตลอด ทั้ง ๆ ที่ทานผูนี้ไมเคยชนะการเลือกตั้งในเขต
ที่ตนลงสมัครเลย. 
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๓.  การผสมระบบเลือกตัง้แบบตาง ๆ  
 

 ในทางปฏิบัติมักมีการผสมผสานสองระบบนี้เขาดวยกัน  อยางไรก็ดี หากวิเคราะหระบบ
การเลือกตั้งในระบบผสมเหลานี้ตามหลักวิชาแลว เราก็จะพบวาระบบการเลือกตั้งน้ัน ๆ เดินตาม
หลักการของระบบใดในสองระบบนี้เปนหลัก  
 หากจะนําเอาระบบการเลือกตั้งแบบตาง ๆ ที่มีใชในทางปฏิบัติในประเทศตาง ๆ มา
แยกแยะดู โดยพิจารณาวาระบบนั้น ๆ ถือหลักเสียงขางมาก กับหลักสัดสวนเปนเกณฑ เรา 
ก็พอจะจัดหมวดหมูระบบตาง ๆ ออกเปน ๑๐ ระบบใหญ ๆ เพ่ือทําความเขาใจโดยเทียบไดจาก
ตารางเปรียบเทียบตามลําดับดังตอไปน้ี๕ 
 

ระบบเลือกผูแทนเสียงขางมาก ระบบเลือกผูแทนตามสัดสวนคะแนนเสียง 

ระบบเสียงขางมาก แบบเขตเดียว คนเดียว 
โดยทั่วไปใชในประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากระบบ
การเมืองขององักฤษและอเมริกัน ตัวอยางเชน 
อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร 

ระบบเลือกผูแทนตามสัดสวนในเขตขนาดใหญ
หลายเขต แตละเขตมีผูแทนหลายสิบคน เชน 
ในเนเธอรแลนด 

ระบบเสียงขางมากเด็ดขาด แบบเขตเดียวคนเดียว 
โดยนําผูชนะสองคนแรกมาเลือกอีกครั้ง 
ตัวอยางเชน ระบบเลือกต้ังของฝรัง่เศส 

ระบบเลือกผูแทนตามสัดสวน โดยมีระบบเลือก
ผูแทนรวมและผูแทนเขต แยกจากกันชัดเจน  
เชนในรัสเซีย โครเอเชีย ลิธัวเนีย 

ระบบเสียงขางมาก แบบกําหนดใหมีผูแทน 
ชนสวนนอยโดยเฉพาะ ตัวอยางเชนการเลือกตั้ง 
ในบางมลรัฐของเยอรมัน  

ระบบผูแทนตามสัดสวนแบบผสมผูแทนเขต  
กับผูแทนพรรคทั้งประเทศ โดยเลือกคะแนนเดียว 
เชนในฟนแลนด หรือเลอืกสองคะแนน แยกเลือก
พรรคกับเลอืกคน เชนในเยอรมน ี

ระบบเสียงขางมาก แบบเขตเลือกต้ังขนาดใหญ
โดยมีผูแทนหลายคน (Block vote) ตัวอยางเชน
ไทย กอน รธน.๔๐ 

ระบบผูแทนเขตแบบผูชนะโอนคะแนนสวนเกิน
สัดสวนของตนใหผูไดรับเลือกในอันดับถัดไป 
(Single Transferable Vote)เชนในออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด 

ระบบเสียงขางมากแบบผูแทนเขต โดยมีบญัชี
รายชื่อแซม ตัวอยางเชนในญี่ปุน และไทย  
ตาม รธน. ๔๐ 

ระบบผูแทนแบบสัดสวนเต็มรูปทั้งประเทศ  
(บัญชีรายชื่อ) เชนในเนเธอรแลนด และประเทศ
ยุโรปตะวันตกสวนใหญ 

 

                                                  

  ๕โปรดเทียบ Dieter Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem [Electoral Law and the Party 
System], ๓rd ed., Opladen ๒๐๐๐, p.๑๘๐. 
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๔.  ตัวอยางระบบเลือกตัง้ของเยอรมนั 
  

 ๔.๑ ความเขาใจผิด ๆ เก่ียวกับการเลอืกตั้งของเยอรมัน 
 กอนสงครามโลกครั้งที่สองระบบเลือกตั้งของเยอรมันเปนแบบสัดสวน ซ่ึงสงผลทําใหเกิด
พรรคเล็กพรรคนอยจํานวนมาก และรัฐบาลไมม่ันคง ขณะเดียวกันความสัมพันธระหวาง
ผูแทนราษฎรกับเขตเลือกตั้งก็ไมแนบแนน ดังนั้นจึงไดมีการปฏิรูปการเมืองในเยอรมันโดยมุงให
เกิดรัฐบาลที่ม่ันคง และจัดใหมีเพดานขั้นต่ํา (threshold) สําหรับพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง และ
พัฒนาระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนโดยคํานึงถึงผูชนะการเลือกตั้งในแตละเขตขึ้น หรือที่เรียก
กันวา personified proportional representation และอาจนับไดวาเปนระบบเลือกตั้งที่เปนตนแบบ
ที่ไดรับความสนใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบที่เกิดการแบงแยกทางการเมืองเปนขั้ว 
เปนฝายที่ขัดแยงกันชัดเจน  
 มีคนจํานวนมากอธิบายวาระบบการเลือกตั้งแบบของเยอรมันนั้นเปนแบบผูแทนเขต
ครึ่งหนึ่ง และผูแทนตามบัญชีรายชื่ออีกครึ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิด เพราะแทจริงแลวระบบ
การเลือกตั้งของเยอรมันเปนแบบสัดสวนเปนดานหลัก แตเปนระบบสัดสวนที่คํานึงถึงการเลือก
บุคคลดวยเทานั้น เหตุที่มักมีผูเขาใจผิดเชนนี้ก็เปนเพราะกฎหมายเลือกตั้งเยอรมันกําหนดไววา
ใหกําหนดเขตเลือกตั้งเปนจํานวนครึ่งหน่ึงของจํานวนที่น่ังในสภา แลวใหพรรคแตละพรรคสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดสองแบบ คือผูสมัครเขารับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง  และผูสมัครแบบ
บัญชีรายชื่อของพรรค และในการเลือกตั้งก็ใหผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนน  
๒ คะแนน โดยคะแนนหนึ่งเลือกผูแทนเขต อีกคะแนนหนึ่งใหเลือกพรรคที่สงบัญชีรายชื่อผูสมัคร
เขารับเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวนั้น ดวยเหตุน้ีจึงมีผูดวนสรุปเอาวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของเยอรมันมาจากเขตเลือกตั้งครึ่งหน่ึง และมาจากบัญชีรายชื่ออีกครึ่งหนึ่ง ซ่ึงไมถูกตอง เพราะ
อันที่จริงแลวการคิดคํานวณคะแนนเพื่อจัดสรรที่น่ังใหแกแตละพรรคนั้น กฎหมายกําหนดใหคิด
จากคะแนนที่เลือกพรรค และจัดสรรที่น่ังใหแตละพรรคตามสัดสวนคะแนนที่ไดรับ กลาวคือใหนํา
ที่น่ังทั้งหมด (ไมใชครึ่งหนึ่ง) มาจัดสรรตามหลักสัดสวน และดวยเหตุน้ีเราจึงเรียกวาการเลือกตั้ง
ของเยอรมันเปนการเลือกตั้งแบบสัดสวนเปนหลัก ไมใชการเลือกผูแทนเขตเปนหลัก  
 ขอดีของเยอรมันที่แตกตางจากระบบสัดสวนทั่วไปก็คือ ระบบการเลือกตั้งของเยอรมัน
คํานึงถึงเสียงของประชาชนในแตละเขตเลือกตั้งที่ไดลงคะแนนเลือกผูแทนของตนประกอบดวย 
ดังน้ันผูที่ไดคะแนนสูงสุดและเปนผูชนะการเลือกตั้งดวยเสียงขางมากในเขตนั้นยอมไดสิทธิเขาไป
น่ังในสภาตามสัดสวนของพรรคกอน หลังจากนั้นหากยังมีที่น่ังวางตามหลักสัดสวน ผูสมัครใน
บัญชีรายชื่อ หรือผูสมัครซึ่งไมไดชนะในเขตที่ตนสมัครแตมีชื่ออยูในบัญชีในระดับตน จึงจะมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรที่น่ังตามโควตาในระบบสัดสวนของพรรคเปนลําดับถัดมา 
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  ๔.๒  การแปรคะแนนเลือกตั้งเปนจํานวนที่น่ังในสภาผูแทนราษฎรของเยอรมัน 
 การแปรคะแนนเลือกตั้งเปนจํานวนที่น่ังของผูแทนในสภาฯ น้ันมีหลายวิธี ซ่ึงเปนเรื่องที่
นักคณิตศาสตรคิดคนและเสนอไวหลายทาง แตสําหรับวิธีการของเยอรมันนั้นเปนวิธีการที่ได
แกไขใหมจากระบบเดิมที่เรียกวาระบบ d’Hondt ซ่ึงใชมาตั้งแตหลังสงครามโลกจนกระทั่งมีการ
แกไขใหมเม่ือ ค.ศ. ๑๙๘๕ วิธีการแบบใหมน้ีเรียกวาระบบ Hare-Niemayer ซ่ึงเปนชื่อที่เรียกเพื่อ
เปนเกียรติแกนักกฎหมายอังกฤษและนักคณิตศาสตรเยอรมันที่วางแนวคิดเรื่องนี้ โดยถือวาเปน
ระบบที่เปนคุณแกพรรคเล็กเสมอกับพรรคใหญ ตางจากระบบ d’Hondt ซ่ึงถูกวิจารณวาเปนคุณ
แกพรรคใหญยิ่งกวาพรรคเล็ก 
 ตามวิธีการของ Hare-Niemayer น้ี การจัดสรรที่น่ังในสภาจะทําโดยถือวาคะแนนรวมที่มี
ผูออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดนับเปน ๑๐๐% ดังน้ันเม่ือจะคํานวณวาพรรคแตละพรรคที่สงผูสมัคร
เขารับเลือกตั้งควรจะมีที่น่ังในสภาเทาใด ก็จะนําเอาคะแนนที่ผูออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรค 
น้ัน ๆ มาคิดตามหลักบัญญัติไตรยางค คือนําคะแนนที่ไดมาหารดวยจํานวนคะแนนเสียงที่มี 
ผูมาออกเสียงทั้งหมด แลวคูณดวยจํานวนที่น่ังทั้งหมดในสภา ก็จะไดจํานวนที่น่ังในสภาสําหรับ
พรรคนั้น ๆ ในการเลือกตั้งคราวนั้น ดังจะเห็นไดจากสมการตอไปน้ี 
 
 ที่น่ังในสภาของพรรค  = จํานวนคะแนนเสียงที่ได x จํานวนที่น่ังทั้งหมดในสภา 
 
 
 ตัวอยางเชน ถาเยอรมันมีจํานวนที่น่ังในสภาทั้งสิ้น ๕๐๐ (กอนการรวมประเทศ) หรือ 
๖๐๐ ที่น่ัง (หลังรวมกับเยอรมันตะวันออก) ก็ใหเอาคะแนนเสียงที่พรรคไดรับในการเลือกตั้ง 
ครั้งน้ันมาคูณดวย ๕๐๐ หรือ ๖๐๐ แลวแตกรณี แลวหารดวยจํานวนผูมาออกเสียงทั้งหมดในการ
เลือกตั้งคราวนั้น 
 โดยที่กฎหมายเลือกตั้งกําหนดเพดานขั้นต่ําไววาพรรคการเมืองที่ไดคะแนนไมถึง ๕% 
จะไมนํามาคิดคํานวณที่น่ังในสภา ดังนั้นพรรคการเมืองที่ไดคะแนนนอยกวา ๕% ก็จะถูกคัด
ออกไป 
 ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณในชั้นนี้โดยทั่วไปจะมีทศนิยมหลายตําแหนง เชน ๑๘๒.๖๗  
หรือ ๙๒.๘๒ เปนตน  
 ในการจัดสรรที่น่ังตามวิธี Hare-Niemeyer น้ันในลําดับแรกใหจัดตามจํานวนเต็มเสียกอน 
ตามตัวอยางขางตน พรรคแรกจะไดที่น่ัง ๑๘๒ ที่น่ัง และพรรคหลังจะไดที่น่ัง ๙๒ ที่น่ัง ถาแบง
ตามจํานวนเต็มแลวยังมีที่น่ังวางอยูก็ใหนํามาจัดแบงตามลําดับคาสูงต่ําของจํานวนเศษหลัง 
จุดทศนิยม ซ่ึงจากตัวอยางขางตน ถายังมีที่น่ังเหลืออยูเพียง ๑ ที่น่ัง จะไดผลวาพรรคแรกไมได
เพ่ิม สวนพรรคหลังจะไดเพ่ิมอีก ๑ ที่น่ังเปน ๙๓ ที่น่ัง เพราะพรรคหลังมีเศษหลังจุดทศนิยมสูง
กวาพรรคแรก  สวนในกรณีที่ จํานวนเศษหลังจุดทศนิยมมีจํานวนเทากัน ดังน้ีกฎหมาย 
ก็กําหนดใหประธานกรรมการเลือกตั้งตัดสินดวยวิธีจับสลาก 
 

จํานวนคะแนนที่มีผูออกเสียงทั้งหมด 



 

บทความทางวิชาการ 
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การจัดสรรทีน่ั่งในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของเยอรมัน 

มลรัฐที่มีเขตเลือกตั้ง ๕๐ เขต จะมีผูแทนราษฎรรวมกันเปนสองเทาของจํานวนเขตเลือกตั้ง คือจํานวน ๑๐๐ คน จํานวนผูแทนของแตละพรรคจะไดรับการ
จัดสรรตามหลักสัดสวนจากคะแนนที่สองที่ผูลงคะแนนลงใหพรรค แตโดยรวมแลวจะไดผลวาผูแทน ๕๐ คนจะมาจากผูที่ชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
แตละเขตโดยตรง สวนผูแทนราษฎรอีก ๕๐ คนจะมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคตามระบบสัดสวน 

พรรคตาง ๆ จะมีที่นั่งในสภาตามสัดสวนคะแนนที่ตนไดรับ สวนที่นั่งที่ไดมา
จากการชนะเลือกตั้งผูแทนในแตละเขตจะนํามาหักออกเพื่อจัดสรรใหแกผูชนะ
ในแตละเขตของแตละพรรคเสียกอน 

ในกรณีที่จํานวนผูสมัครของพรรคใดไดรับเลือกจากเขตมาโดยตรงมากกวา
จํานวนที่นั่งตามหลักสัดสวนของพรรคนั้น ผูไดรับเลือกเปนผูแทนเขตยังคงมี
สิทธิไดที่นั่งในสภา แมจะเกินสัดสวนของพรรคก็ตาม ที่นั่งชนิดนี้เรียกวา  
“ที่นั่งเสริม” (Ueberhangsmandate) และพรรคอื่น ๆ ก็จะไดรับชดเชยดวย
เปนสัดสวนลดหลั่นกันไป แตตองไมเกินจํานวนที่นั่งเสริมของผูไดรับเลือก
โดยตรง 

พรรค ที่นั่งที่พรรค 
มีสิทธิไดตาม
หลักสัดสวน 

ที่นั่งที่ไดจาก
การชนะใน 
แตละเขต 

ที่นั่งที่จัดสรร
แกบัญชี
รายชื่อ 

จํานวนที่นั่ง 
ที่ไดรับ
ทั้งสิ้น 

จํานวนที่นั่งที่ได
จากเขตโดยตรง 

จํานวนที่พึงได
ตามหลัก
สัดสวน 

จํานวนที่พึงได
จากบัญชีรายชื่อ 

จํานวนที่นั่ง 
ที่ไดรับทั้งสิน้ 

A ๔๖ ๓๐ ๔๖-๓๐=๑๖ ๔๖ ๔๘ ๔๖ ๐ ๔๘∗ 

B ๔๔ ๒๐ ๔๔-๒๐=๒๔ ๔๔ ๒ ๔๔ ๔๒ ๔๔ 

C ๑๐ ๐ ๑๐-๐=๑๐ ๑๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

                                                  

  ∗พรรค A ไดรับที่นั่งเสริมพิเศษจํานวน ๒ ที่นั่ง. 
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  แผนภาพนี้ไมเพียงแตแสดงใหเห็นวิธีการคํานวณโดยการหักจํานวนที่น่ังที่ไดรับจาก
การชนะคะแนนเสียงขางมากในเขตเลือกตั้งออกจากที่น่ังที่พรรคพึงไดตามหลักสัดสวนเทานั้น 
แตยังแสดงใหเห็นลักษณะพิเศษของการเลือกตั้งของเยอรมันอีกดวย กลาวคือถาจํานวนผูแทน
เขตของพรรคที่ไดรับเลือกมาจากคะแนนเสียงที่เลือกผูแทนเขตมีจํานวนลนเกินจากจํานวน
สัดสวนที่พรรคนั้นพึงจะไดรับตามหลักสัดสวน พรรคนั้น ๆ ก็ยังมีสิทธิที่จะไดรับที่น่ังสวนที่เกิน
น้ันไว ในกรณีเชนนี้ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสภาจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปนกรณีพิเศษ
เปนการชั่วคราวสําหรับสมัยเลือกตั้งน้ัน ๆ ซ่ึงเยอรมันเรียกวา “Ueberhangsmandate” และเรา
อาจจะเรียกวาที่น่ังเสริมพิเศษก็คงได วิธีการจัดสรรที่น่ังแบบนี้เปนไปตามหลักที่วาการตัดสิทธิ
ของผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนจากเขตเลือกตั้งโดยตรงจะกระทํามิได อยางไรก็ดี กรณีมีที่น่ัง
เสริมชั่วคราวนี้เกิดขึ้นนอยครั้ง และมีจํานวนนอยมากดวย 
 

 กรณีที่เกิดมีที่น่ังเสริมพิเศษ หรือ Ueberhangsmandate น้ีอาจเกิดขึ้นไดหลายทาง
ดวยกัน แตสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงก็คือกรณีที่อัตราการออกเสียงลงคะแนนของผูมีสิทธิออก
เสียงในทองที่มลรัฐใดมลรัฐหน่ึงมีปริมาณนอยกวาระดับเฉลี่ยของทั้งประเทศ หรือในกรณี 
ที่พรรคใดพรรคหนึ่งไดคะแนนเสียงนําพรรคอื่น ๆ โดยเฉือนคะแนนหางกันเพียงเล็กนอยใน 
ทุก ๆ เขตเลือกตั้ง เปนเหตุใหชนะคะแนนเขตหลายเขต และอีกพรรคหนึ่งสูญเสียคะแนนของ
ตัวในเขตเหลานั้นไปมากกวาระดับเฉลี่ย 
 
๕.  ขอเสนอแนะสงทาย 
 

 การเลือกตั้งแบบของเยอรมันนี้ นับวาเปนระบบสัดสวน เพราะถือคะแนนที่เลือกพรรค
เปนคะแนนชี้ขาดวาจํานวนผูแทนราษฎรสังกัดพรรคนั้น ๆ รวมทั้งหมดเทาใดตามสัดสวน
คะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคนั้นไดรับ ในแงน้ีหากจะเปรียบเทียบกับระบบการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซ่ึงมีการเลือกผูแทนเขตจํานวน ๔๐๐ คน และเลือกผูแทนในระบบบัญชี
รายชื่อของพรรคโดยคิดคะแนนตามสัดสวนอีก ๑๐๐ คนแลว เราก็จะเห็นไดวา ขณะที่เยอรมัน
ถือหลักนับคะแนนในระบบสัดสวนทั้ง ๑๐๐% แตในระบบของไทยเรานั้นมีผูแทนในระบบ
สัดสวนเพียงหนึ่งในหา หรือเพียง ๒๐% เทานั้น ดวยเหตุน้ีคะแนนที่ผูออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูแทนในเขตเลือกตั้งจึงมีคาคะแนนนับทางการเมืองเฉพาะคะแนนที่เลือกผูชนะการเลือกตั้งใน
แตละเขตเทานั้น คะแนนของผูที่เลือกผูสมัครที่ไดคะแนนรองลงไปยอมไมมีคาในทางการเมือง
อีกเลย ดวยเหตุน้ีคะแนนอยางนอย ๔๙% ของผูที่เลือกผูสมัครที่ไดคะแนนเปนอันดับสองและ
สามในแตละเขต หรือรวมแลวอยางนอยราว ๓๙ % ของคะแนนทั้งหมดจึงเปนคะแนนที่สูญเปลา 
และไมมีคาการนับในทางการเมืองเลย ทําใหเสียงของผูออกเสียงลงคะแนนที่เปนฝายขางนอย
จํานวนหนึ่งเปนเสียงที่ไมมีผูแทนเปนปากเปนเสียงใหเลย และทําใหฝายขางนอยกลายเปน 
ฝายที่ไมมีสิทธิมีเสียงไปเพราะระบบเลือกตั้ง ซ่ึงหากไมหาทางใหสามารถแสดงออกมาโดยมีการ
รับฟงตามสมควร เสียงที่ไมมีใครไดยินเหลานี้อาจจะกลายเปนความสิ้นหวังเพราะไมมีปากไมมี
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เสียง และอาจแปรไปเปนความไมพอใจจนกลายเปนความรุนแรงไปไดโดยไมจําเปน ควรที่เรา
จะหาทางแกเสียแตเวลานี้ ทางหนึ่งที่จะแกไดก็คือการนําเอาระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนมาใช
ในประเทศไทย ซ่ึงในแงน้ีระบบการเลือกตั้งของเยอรมันก็พอจะเปนแบบอยางที่ดีได หรือหากจะ
ใหวิธีเลือกโดยไมแบงคะแนนเปน ๒ คะแนน คะแนนหนึ่งเลือกผูแทนเขต อีกคะแนนหนึ่งเลือก
ผูแทนพรรคแบบเยอรมัน ก็อาจจะลองใชวิธีลงคะแนนเพียงคะแนนเดียวเลือกทั้งผูสมัครในเขต
และเลือกพรรคไปในขณะเดียวกัน ดังที่ใชอยูในฟนแลนดมาเปนแบบอยาง โดยนําเอาความคิด
เรื่องการจัดสรรที่น่ังตามหลักสัดสวนตามแบบที่ใชอยูในประเทศสวนใหญในยุโรป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเยอรมันมาปรับใชได  
 ในกรณีเชนนี้เราอาจแบงเขตเลือกตั้งออกเปนจํานวนครึ่งหน่ึงของจํานวนที่น่ังในสภา 
เชนในกรณีที่มีที่น่ัง ๔๐๐ ที่น่ัง ก็จัดใหมีเขตเลือกตั้งเพียง ๒๐๐ เขต ในแตละเขตใหพรรค
การเมืองแตละพรรคมีสิทธิสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งไดไมเกิน ๒ คน คือพรรคจะเลือกสงเพียง
คนเดียวหรือไมสงเลยก็ได ขึ้นอยูกับการคาดผลคะแนนของแตละพรรคในเขตนั้น ๆ โดย
ประชาชนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผูสมัครคนใดคนหนึ่งของพรรคใดพรรคหนึ่งไดเพียงคะแนน
เดียว และคะแนนเสียงของผูสมัครแตละคนที่ไดรับจะนําไปคิดรวมกันเปนคะแนนรวมของพรรค
ที่ผูสมัครนั้นสังกัด เพ่ือนํามาใชในการคํานวณจํานวนที่น่ังในสภาตามหลักสัดสวน เชนพรรค 
ที่หน่ึงไดคะแนนจากผูสมัครของพรรครวมทั้งหมด ๓๕ % ควรมีสิทธิมีที่น่ังในสภา ๑๔๐ คน แต
ไดชนะการเลือกตั้งมาแลวถึง ๑๐๐ เขต ก็ไดที่น่ังในสภาจากผูชนะในเขต ๑๐๐ ที่น่ัง และไดที่น่ัง
ที่พรรคสามารถจัดสรรใหแกผูสมัครของพรรคที่ไมชนะโดยตรงในเขตเลือกตั้งอีก ๔๐ ที่น่ัง ซ่ึง
อาจคิดตามสัดสวนคะแนนที่ผูสมัครในเขตน้ันไดรับตอจํานวนผูมาลงคะแนนในอัตราสูงที่สุด 
เม่ือเทียบกับสัดสวนคะแนนของผูสมัครในเขตอื่น และลดหลั่นลงไปตามลําดับ ดังน้ีเปนตน  
หรือพรรคที่สองไดคะแนนรวม ๓๐ % แตชนะในเขตเลือกตั้งเพียง ๒๐ เขต ดังน้ีก็มีสิทธิมีที่น่ัง
ในสภาถึง ๑๒๐ ที่น่ัง  ดังน้ันพรรคจึงอาจจัดสรรใหแกผูสมัครที่ไมชนะการเลือกตั้งของพรรคถึง 
๘๐ คน ตามลําดับสัดสวนคะแนน เปนตน 
 ในกรณีเชนน้ีบัตรเลือกตั้งก็อาจจะมีลักษณะสังเขปตามตัวอยางดังน้ี 

 

บั ต ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร  

หลักเกณฑการลงคะแนน 
๑.  ใหทานลงคะแนนไดเพียงคะแนนเดียวเทานั้น 
๒.  โปรดกาเครื่องหมายกากะบาดหนาชือ่ผูสมัครใตชื่อพรรคการเมืองที่ทานตองการเลือกเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

ประชาธิปตย มหาชน ชาติไทย ปลดหนี้ ไทยรักไทย 

 เอก  หน่ึง  เสือ  กุง  สี 

 โท  สอง  สิงห  หอย  สา 
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 โดยที่ระบบนี้ไมมีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เพราะผูที่พรรคจะจัดสรรที่น่ังใหตอง
เปนผูที่ลงสมัครในสนามเลือกตั้งใดสนามหนึ่ง และไดรับคะแนนนิยมในเขตเลือกตั้งนั้นเปน
สัดสวนสูงกวาผูสมัครในเขตอ่ืน จึงทําใหความสัมพันธระหวางผูสมัครกับผูออกเสียงมีความ
ใกลชิดกันกวาในระบบบัญชีรายชื่อ ในขณะเดียวกันผูที่แพเลือกตั้งในเขตก็ยังไมเสียโอกาสที่จะ
ไดรับการจัดสรรที่น่ังในสภา หากไดคะแนนจากผูออกเสียงในเขตของตัวพอสมควร และคะแนน
ของผูสมัครพรรคเดียวกันในเขตเดียวกันก็ไมตัดกัน แตจะมีสวนดึงผูสมัครที่ไดคะแนนนอยกวา
ใหไดคะแนนสัดสวนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับเขตอ่ืน ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูผูสมัครสูงขึ้น และ
โดยที่เปนเขตขนาดไมใหญนัก โอกาสที่พรรคเล็กจะมีโอกาสไดคะแนนรวมกันพอที่จะไดที่น่ัง 
ในสภาก็ยังคงมีเหมือนเดิม สวนปญหาวาโอกาสการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวจะเกิดไดยากและ
จําเปนตองจัดตั้ งรัฐบาลผสมนั้น นาจะพิจารณาวาเปนคุณลักษณะของสังคมไทยที่ มี
ความสามารถในการประนีประนอมยิ่งกวาจะใชวิธีเด็ดขาดที่มักจะมีแนวโนมนําไปสูความขัดแยง
โดยไมจําเปน ทั้งน้ีควรคํานึงไวดวยวา การลงมติไมไววางใจรัฐบาลควรจะผูกไวกับการลงมติ
เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหมดวย เพ่ือไมใหการลงมติไมไววางใจทํากันโดยไมสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลชุดใหมได และกลายเปนชองวางทางการเมืองโดยไมจําเปน 
 สุดทายผูเขียนใครขอย้ําถึงบทบาทสําคัญของการเลือกตั้งที่ดีวาตองมีอยูดวยกัน 
อยางนอย ๓ ประการก็คือ 
 ๑. ระบบการเลือกตั้ งที่ ดีตองสามารถสะทอนความตองการและผลประโยชน 
อันแตกตางหลากหลายของประชาชนที่อยูรวมกันทั้งประเทศใหเห็นประจักษไดอยางมีลําดับ
เหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริงในสังคมผานทางผูแทนราษฎร (Representativeness) 
การเลือกตั้งที่ถูกบิดเบือนหรือไมสามารถสะทอนความตองการของประชาชนใหเปนที่ยอมรับได
อยางเต็มภาคภูมิยอมจะกอใหเกิดความคลางแคลงตอความชอบธรรมในการปกครอง และ
นําไปสูภาวะขาดความไววางใจ และความไมม่ันคงทางการเมือง หรือความแตกแยก จนเกิด
ขัดแยงรุนแรงในที่สุด 
 ๒. ระบบการเลือกที่ดีตองสามารถหลอมรวมใหเกิดบูรณาการทางสังคม กลาวคือ 
ระบบการเลือกตั้งตองไมเพียงแตจะเปนเคร่ืองชี้ตัวผูชนะการเลือกตั้งเทานั้น แตยังจะตอง
สามารถชวยใหเกิดการรวมตัวกันในหมูผูไดรับเลือกตั้งใหเกิดเปนฝายเสียงขางมากที่เปน
ปกแผนเพียงพอแกการสามารถจัดตั้งรัฐบาลได และเกิดฝายเสียงขางนอยที่ไมกระจัดกระจาย
หรือแตกเปนเสี่ยง ๆ แตสามารถรวมกันเปนกลุมกอนมีศักยภาพในการถวงดุลและคานอํานาจ
ฝายเสียงขางมากไดดวย (Party Building) 
 ๓. ระบบการเลือกตั้งที่ดีตองเอ้ืออํานวยใหเกิดฝายเสียงขางมากที่มีขนาดเพียงพอและ
มีหลักประกันในการจัดตั้งรัฐบาล และสามารถกําหนดเจตจํานงทางการเมืองของประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ (Governability) ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันใหฝายขางนอยมีตัวแทน
ของตนเพียงพอแกการถวงดุลและคานอํานาจของรัฐบาล 
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 เม่ือไดพิจารณาคุณลักษณะขางตนแลว ก็จะเห็นไดวาการเลือกตั้งแบบสัดสวน โดยมี
เพดานคะแนนขั้นต่ํา เพ่ือใหผูแทนที่เขาสภามีความเปนกลุมเปนกอนพอสมควรนั้น สามารถ
ตอบสนองคุณลักษณะพึงประสงคขางตนไดทุกประการ ในขณะที่ระบบเลือกตั้งแบบเสียง 
ขางมากจะมีขอดอยตรงที่ไมสามารถสะทอนความตองการและผลประโยชนของประชาชน 
ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริง  
 

 
 




