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บทนํา
 ในบรรดากระบวนการเพ่ือใหไดมาซึ่งผูแทนราษฎรเพื่อเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนน้ัน 
การเลอืกตั้งถอืเปนวธิกีารที่ไดรบัการยอมรบัในปจจบุนัวามีความเหมาะสมมากกวาวธิกีารในรปูแบบอื่น ๆ 
เพราะเปนการเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางประชาชนซึง่เปนเจาของอาํนาจอธปิไตยกบัผูแทนราษฎร
อันจะทาํใหผูแทนราษฎรมคีวามชอบธรรมตามหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยในการใชอาํนาจ
แทนประชาชน การเลือกตั้งจึงเปนชองทางในการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน สําหรับ
การเลอืกตัง้ท่ีใชอยูในปจจบุนันัน้มีหลายระบบซึ่งในแตละระบบจะสงผลตอการเลอืกตัง้ท่ีแตกตางกนัไป 
การออกแบบระบบเลือกตัง้จงึเปนส่ิงสาํคญัท่ีจะกําหนดวาผูสมัครรบัเลอืกตัง้คนใดหรอืพรรคการเมอืงใด
จะเปนผูชนะการเลือกตั้งเพื่อเขาไปใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน 
 ระบบการเลือกตั้งเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนในสังคม ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่อง
มาจากภายหลังทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ ไดแถลงชีแ้จงหลักการเกีย่วกับระบบการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหม
ท่ีคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจะนํามาบญัญติัไวในรางรฐัธรรมนูญท่ีกําลงัยกราง ณ ปจจุบนั โดยระบบ
การเลือกตั้งแบบใหมทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะนํามาใช คือ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” 
(mixed member apportionment) หรอืพดูใหเขาใจงาย ๆ  วา “นบัทกุคะแนนเพือ่ผูแทนของทกุคน” 
ซึ ่งระบบการเลือกตั ้งดังกลาวมีเจตนารมณสําคัญเพื ่อทําใหเสียงของประชาชนทุกคะแนนเสียง
มีความหมาย โดยเฉพาะการนําคะแนนของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ทีแ่พการเลือกตั้งมาคํานวณเปนคะแนนเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ทีแ่ตละพรรคการเมืองจะไดทีน่ัง่ในสภา โดยระบบการเลือกตั้งดังกลาวอยูภายใตกรอบแนวคิด
ที่สําคัญ ๕ ประการ คือ ๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 

ระบบจัดสรรปันส่วนผสม
(Mixed Member Apportionment)

ปฏิรูปเพื่อการ                     ประเทศไทย
การ                     ระบบการเลือกตัง้

ระบบสัดส่วนผสม
(Mixed Member Proportional System)

ระบบเสียงข้างมาก
(Majority Electoral

System)

ระบบสัดส่วน
(Proportional

Representation)
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๒) ระบบการเลือกต้ังไมควรซับซอนและประชาชนเขาใจงาย ๓) คะแนนการเลือกต้ังที่ประชาชนลง
ทุกคะแนนมีความหมาย ๔) สงเสริมใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง และ ๕) สอดคลองกับบริบท
หรือวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยและสอดคลองกับหลักสากล  
   ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งที่สําคัญ 
ระบบการเลอืกตัง้ของประเทศไทย ตลอดจนแนวคดิในการปฏริปูระบบการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอนําเสนอเรื่อง  “การปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ดังนี้

  ๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง         
    การเลือกตั้งที่จะทําใหผลการเลือกตั้งมีความหมายและสรางความชอบธรรมตามหลัก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองประกอบดวยหลักการพื้นฐานที่สําคัญดังตอไปนี้ 
      ๑.๑  หลักการเลือกตั้งทั่วไป หลักการนี้กําหนดใหราษฎรทุกคนตองสามารถเขารวม
ในการเลือกตั้งได หามมิใหมีการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลเปนการตัดบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งออกไป
จากการมีสวนรวมในการเลอืกตัง้โดยเหตผุลทางการเมอืง เศรษฐกิจ หรอืสงัคม การกาํหนดใหการเลอืกตัง้
ตองเปนไปตามหลักการเลือกต้ังทั่วไปนั้น ไมไดหมายความวาระบบกฎหมายจะไมสามารถกําหนด
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขใดๆ ในทางเนื้อหาเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งไดเลย การจํากัดขอบเขตของ
สิทธิเลือกตั้งยอมสามารถกระทําได หากมีเหตุผลยอมรับกันไดวาไมขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป 
เชน การกําหนดใหเฉพาะแตพลเมืองของรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง การกําหนดอายุขั้นตํ่าของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือการกําหนดวาผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง๑ 
     ๑.๒  หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค เปนหลักที่เรียกรองวาคะแนนเสียงทุกคะแนนจะตอง
มีคาเทากัน กลาวคือ ในกรณีที่การเลือกตั้งน้ันเปนการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก คะแนนเสียง
แตละคะแนนจะตองมีคาในการนับเทากัน คือ นับเปนหน่ึงคะแนนเทากัน ในกรณีการเลือกต้ังน้ัน
เปนการเลือกต้ังในระบบสัดสวน คะแนนเสียงทุกคะแนนตองมีคาในน้ําหนักของคะแนนหรือในผล
ของคะแนนเทากัน กลาวคือ ทุกคะแนนเสยีงจะนํามาคํานวณโดยจะไมมีคะแนนเสียงใดถูกตัดทิ้งไป 
และการเลือกตั้งโดยเสมอภาคกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนไดเลือกตั้งโดยวิธีการเชนเดียวกัน 
     หลักการเลือกต้ังโดยเสมอภาคมิไดใชกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทาน้ัน แตใชกับ
การเลือกตั้งทุกขั้นตอน กลาวคือ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด 
การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบงจํานวนที่นั่งในรัฐสภาใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ๒ 
     ๑.๓  หลักการเลือกต้ังโดยลับ หลักการเลือกตั้งโดยลับเปนสาระสําคัญของการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยกําหนดใหการจัดการเลือกต้ังจะตองไมมีผู ใดนอกจากผูที่ออกเสียง
ลงคะแนนเทานั้นที่รูวาตนเองจะออกเสียงลงคะแนนอยางไร หลักการนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการ 

 ๑วรเจตน ภาครีตัน, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.๕๖๒ สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ หลกัสตูร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น. ๘.  
 ๒บุญศรี มีวงศอุโฆษ, การเลือกตั้ง และพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน, กรุงเทพฯ, สถาบันนโยบายการศึกษา, ๒๕๔๒, 
น. ๒๘. 
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ประการแรก เพื่อคุมครองผูออกเสียงลงคะแนนใหไมตองกังวลกับผลใด ๆ  ท่ีจะตามมาจากการออกเสยีง
ลงคะแนนของตน เพราะจะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาตนออกเสียงลงคะแนนเลือกผู สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด ประการที่สอง เพื่อคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดจนคุมครองประโยชน
ของผูออกเสียงลงคะแนนผูอ่ืน ดวยเหตน้ีุแมผูออกเสยีงลงคะแนนจะสมคัรใจแสดงบตัรเลอืกตัง้ของตน
ใหผูอื่นทราบวาตนออกเสียงเลือกตั้งอยางไร ระบบกฎหมายก็ไมสามารถอนุญาตใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูนั้นกระทําการในลักษณะดังกลาวได๓

     ๑.๔  หลักการเลือกตั้งเสรี หลักการนีก้ําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทกุคนใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยปราศจากการใชกําลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ ตอการ
ตัดสนิใจ ไมวาการใชอิทธพิลน้ันจะมาจากภาครัฐหรอืภาคเอกชน และระหวางการเลอืกตั้งหรอืภายหลงั
การเลือกตั ้งมิใหมีการควบคุมทิศทางการลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบใด 
โดยผู ออกเสียงเลือกตั ้งตองตัดสินใจลงคะแนนไดอยางอิสระในกระบวนการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองที่เปดเผย๔ 
     ๑.๕  หลักการเลือกต้ังโดยตรง การเลอืกตั้งโดยตรงคอืการเลอืกตั้งท่ีกําหนดใหคะแนนเสยีง
ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเทานั้นที่เปนตัวกําหนดวาผูสมัครคนใดจะชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น ในการ
เลอืกตั้งแตละครั้งคะแนนเสยีงทกุคะแนนเสยีงที่ลงไปจะตองกําหนดไดแนนอนวาจะตกแกผูสมัครคนใด 
และเม่ือลงคะแนนไปแลวกไ็มมีผูใดท่ีจะมามอิีทธพิลตอผลของการเลอืกตั้งไดอีก นอกจากการใชวธิกีาร
ทางคณิตศาสตรเขามาคํานวณตัวเลขดิบของจํานวนคะแนนเสียง๕

     สําหรับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทีผู่ ออกเสียงลงคะแนนไมสามารถกําหนดตัวบุคคล
ที่ตนประสงคจะเลือกไดนั้น กรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเคยมีคําวินิจฉัยวา 
การเลือกตั้งตามบัญชีเชนนี้ไมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยตรงตราบเทาที่บัญชีนั้นมีรายชื่อบุคคลตาง ๆ 
แนนอน กลาวคือ ผูเลือกตั้งสามารถทราบลวงหนาวาหากลงคะแนนเสียงของตนใหกับบัญชีนั้นแลว 
จะชวยสงใหบุคคลที่ตนทราบช่ือแลวเขาสูสภาไดโดยที่ไมมีองคกรอื่นใดมาทาํหนาท่ีตดัสนิแทนอกีชั้นหนึ่ง๖ 

  ๒. ระบบเลือกตั้ง
   การออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อสรางความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยใหกบัผูแทนที่ไดรบัการ
เลือกตั้ง เปนการกําหนดกติกาเพื่อหาผูชนะการเลือกตั้งในการเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน 
ซึ่งระบบการเลือกตั้งทีใ่ชกันอยูโดยทั่วไปในประเทศตางๆ นั้น จะพบวามีความหลากหลายอยางยิง่ 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
อยางไรกต็ามเราอาจแบงแยกระบบเลอืกตั้งท่ีประเทศสวนใหญนิยมใชกันออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ  ดงันี้

 ๓อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๙.  
 ๔เพิ่งอาง, น. ๒๔-๒๕.  
 ๕อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.   
 ๖อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.
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     ๒.๑  การเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก (Majority Electoral System)
     ระบบการเลือกต้ังแบบเสียงขางมากหรือวิธีคิดคะแนนแบบเสียงขางมากเปนการตัดสิน
ใหผู สมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจํานวนผูแทนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เลือกต้ังกําหนดใหมีไดในเขตเลือกต้ังน้ัน เปนผูไดรับการเลือกต้ังโดยไมคํานึงวาคะแนนเสียงท่ีได
จะเปนจํานวนเทาใด ซึ่งการเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้
          ๒.๑.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
          การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนั้น โดยหลักการแลวจะมีการแบงเขตเลือกต้ังออกเปน
หลายเขตโดยแตละเขตการเลือกตั้งมีขนาดใกลเคียงกัน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งไดแก ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่ไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร (The Winner Takes All) ในกรณีที่ในเขตเลือกตั้งนั้น
มผีูลงสมคัรรบัเลือกตัง้หลายคน ผูสมัครทีไ่ดรบัเลอืกตัง้อาจไดคะแนนเสยีงไมถงึครึง่หนึง่ของคะแนนเสยีง
ทั้งหมดของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง เชน ไดคะแนนเพียงรอยละ ๓๐ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
และในบางเขตเลือกต้ังคะแนนของผูสมัครท่ีชนะการเลือกต้ังมีจํานวนนอยกวาคะแนนของผูที่แพ
การเลอืกตัง้รวมกนั แนวโนมของการเลอืกตัง้ในระบบนี ้จะทาํใหเกดิระบบพรรคการเมืองสองพรรคขึน้ 
ประเทศที่ใชการเลือกตั้งในระบบนี้ เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญ ๒ พรรค 
คือ พรรคแรงงาน (Labour) และพรรคอนุรักษนิยม (Conservative)
          นอกจากน้ี ยังมีการเลือกต้ังในระบบเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีรายช่ือ
พรรคการเมือง กลาวคือจะกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเดียว แตกําหนดที่มา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน ๒ ประเภท คอื ประเภทแรกมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต และประเภท
ที่สองมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตัวอยางเชน สมมติวาที่นั่งในสภามีจํานวนรวม ๕๐๐ คน 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ เขต แตละเขตมีผู แทนซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
เสยีงขางมากสมัพทัธเขตละ ๑ คน สวนอกี ๑๐๐ คน ใหมาจากการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ ประชาชน
ผูมสีทิธอิอกเสียงเลือกตัง้แตละคนมีคะแนนเสียงคนละ ๑ คะแนน การท่ีประชาชนเลือกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
สังกัดพรรคการเมืองใดในเขตของตน ยอมมีผลเปนการเลือกพรรคการเมืองที่ผู สมัครรับเลือกตั้ง
ผูนั้นสังกัดในสวนของบัญชีรายชื่อไปโดยอัตโนมัติ คะแนนดังกลาวจะถูกนํามาคํานวณหาสัดสวนที่นั่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก ๑๐๐ ที่นั่งดวยในที่สุด๗       
          ๒.๑.๒  การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเด็ดขาด
          การเลือกตั้งระบบนี้อาจใชเทคนิคการเลือกตั้งได ๒ วิธีดวยกัน 
          วิธีแรก แบงเขตการเลือกต้ังออกเปนหลายเขตแตละเขตมีขนาดใกลเคยีงกนั โดยแตละเขต
มีผูแทนได ๑ คน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังมีคะแนนเสียงคนละ ๒ คะแนน โดยคะแนนเสียงท่ีหนึ่ง
เปนคะแนนเสียงแท สวนคะแนนเสียงทีส่องเปนคะแนนเสยีงสาํรองซึง่จะนาํมาใชในการคาํนวณในกรณี
ทีน่บัคะแนนเสียงทีห่นึง่แลวยงัไมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้คนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด คอื เกนิกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เรียกวิธีนี้วา “alternative vote system” 

 ๗อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๖. 
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จุลนิติ

          วิธทีี่สอง กรณีท่ีปรากฏวาไมมผีูสมคัรรบัเลอืกตั้งคนใดไดคะแนนเสยีงขางมากเดด็ขาด
ในการเลือกตัง้รอบแรก จะกําหนดใหมีการเลือกตัง้รอบทีส่อง โดยการเลือกตัง้รอบทีส่องนีจ้ะกําหนด
ใหเฉพาะผูทีไ่ดคะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก หรือกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
คนใดทีไ่ดคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตัง้เปนผูมีสิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งรอบที่สอง โดยในการเลือกตั้งรอบที่สองนี้จะใชระบบเสียงขางมากสัมพัทธ 
คือ ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง
           การเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก มีผลเปนการสรางความเปนตัวแทนหรือผูแทน
ของทองถิ่นมากกวาความเปนผูแทนในระดบัประเทศ ในการรณรงคหาเสยีงเลอืกตั้ง ผูสมคัรรบัเลอืกตั้ง
ยอมมุงหาเสียงกบัคนในพืน้ท่ีท่ีตนลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสาํคญั โดยเหตผุลดงักลาวผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ในระบบนี้จะมุงพิจารณาผลประโยชนในระดับทองถิ่นเปนหลักยิง่กวาผลประโยชนในระดับประเทศ 
ผูไดรบัการเลือกต้ังยอมผูกพนักบัคนในพื้นท่ีย่ิงกวาผกูพนักับพรรคการเมอืงท่ีสงตนลงสมคัรรบัเลอืกตั้ง 
ในระบบนี้พรรคการเมืองที่เกดิขึ้นใหมซึ่งไมมีผูท่ีเคยเปนผูแทนราษฎรอยูในสงักัดมโีอกาสนอยท่ีจะชนะ
การเลือกตั้ง นอกจากนี้หากพิจารณาในแงของนํ้าหนักคะแนนเสียงที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งซึง่ในที่สดุแพการเลือกตัง้นั้น จะพบวาคะแนนเสียงดังกลาวเปนคะแนนเสียง
ทีไ่มไดถูกนํามาพิจารณาแมแตนอย ในการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให
แกผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นทีถ่ือวาเปนคะแนนเสียงแทนคะแนนอื่น ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทัง้หมด 
(The winner takes all) อยางไรก็ตามการเลอืกตั้งในระบบเสียงขางมากมผีลทาํใหวตัถปุระสงคในการ
หลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นสําเร็จลงดียิง่กวา
การเลือกตั้งในระบบสัดสวน
     ๒.๒  การเลือกตั้งระบบสัดสวน
     ในการเลือกตั ้งระบบสัดสวนพรรคการเมืองตองทําบัญชีรายชื ่อผู สมัครรับเลือกตั ้ง
เรยีงตามลาํดบั เพื่อใหประชาชนพจิารณาลงคะแนนเสยีงเลอืกพรรคการเมอืงนั้น เมื่อมกีารลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งแลว จะมีการคํานวณจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรค
จะไดรบัตามสดัสวนของคะแนนเสยีงที่ประชาชนออกเสยีงลงคะแนนใหแกพรรคการเมอืงน้ัน ๆ  ในการจดัการ
เลือกตั้งระบบสัดสวนอาจกําหนดใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อเพียงบัญชีเดียวโดยใชประเทศ
เปนเขตเลือกตั้ง หรืออาจกําหนดใหมีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดก็ได
     การเลอืกตัง้ในระบบสดัสวนนี้ มผีลนาํไปสูการมพีรรคการเมอืงหลายพรรคในสภา และอาจ
สงผลกระทบตอการจัดตั้งรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาล แมกระนั้นก็ตามก็มีผูเห็นวาการเลือกตั้ง
ในระบบสัดสวนเปนการเลือกตั้งที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ทั้งนี้ เพราะนอกจาก
คะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผู มาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามาคํานวณ
เพื่อจัดสรรที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแลว สภาผูแทนราษฎรยังสะทอนภาพความคิด
ทางการเมืองของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงตอความจริงดวย อยางไรก็ดีหากพิจารณา
ในแงของวัตถปุระสงคของการเลือกตั้งแลว การเลอืกตั้งในระบบสดัสวนจะยงัไมมผีลตอการหลอหลอม
เจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชน แตจะสรางความหลากหลายทางความคิดของ
ประชาชนในทางการเมือง อันเนื่องมาจากการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคไดรับการเลือกตั้ง

creo
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     ๒.๓  การเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันน้ัน เรียกวา “ระบบ
สัดสวนผสม” (Mixed Member Proportional System) กลาวคือในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได ๒ ประเภท คะแนนเสียงประเภทแรกคือการเลือกผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งตามระบบที่นับคะแนนเสียงขางมาก คะแนนเสียงประเภทที่สองใหเลอืกพรรคการเมือง 
โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองแตละพรรคจะพึงไดรับจะคิดคํานวณจาก
คะแนนเสียงประเภทที่สอง กลาวคือ นําคะแนนเสียงประเภทที่สองที่ประชาชนออกเสียงเลือกบัญชี
รายชื่อพรรคการเมืองมาคํานวณหาจํานวนที่นั่งทั้งหมดที่พรรคการเมืองจะพึงไดรับ แลวนําเอาจํานวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงแตละพรรคมาหกัออกจากจาํนวนรวม
ทีพ่รรคการเมอืงพงึไดรบั เหลอืจาํนวนเทาใด พรรคการเมอืงนัน้กจ็ะมทีีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเทานั้น 
     ตัวอยางเชน สมมติวาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภามีทั้งหมด ๑๐๐ คน 
พรรคการเมือง A ไดคะแนนเสียงประเภทบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูมาใชสิทธิลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อนํามาคํานวณแลวพรรคการเมือง A จะไดที่นั่งในสภา
ทั้งหมด ๓๐ คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งสังกัดพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลอืกตัง้จาํนวน ๒๐ คน จะตองนาํเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน ๒๐ คน 
มาหักออกจากจํานวนที่นั่งที่พรรคการเมือง A จะพึงมี คือ ๓๐ คน หมายความวาพรรคการเมือง A 
จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ืออีกจํานวน ๑๐ คน (ตามลําดับในบัญชีรายช่ือ) 
แตในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเกินกวาจํานวนที่นั่งที่คํานวณ
ไดจากคะแนนแบบบัญชีรายชือ่ พรรคการเมืองนัน้กจ็ะมจีาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทากบัจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต โดยพรรคการเมืองนี้จะไมไดที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบญัชีรายชือ่เลย เชน ตามตวัอยางขางตนถาพรรคการเมอืง A ชนะการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้
จาํนวน ๓๕ คน ซึง่เปนจาํนวนทีเ่กนิกวาทีน่ัง่ทีพ่รรคการเมืองน้ีจะพงึไดรบัคอื ๓๐ คน พรรคการเมืองนี้
จะมีจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๓๕ คน โดยพรรคการเมืองน้ีจะไมมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชรีายช่ือเลย และเพ่ือปองกันไมใหเกดิพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภาจํานวนมากจนกระทบตอ
เสถยีรภาพในการบริหารราชการแผนดนิของรัฐบาล กฎหมายเลือกตัง้ของประเทศเยอรมันจงึไดกาํหนด
ไววาพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อจากทั้งประเทศรวมกันแลวไมถึงรอยละ ๕ 
ของคะแนนเสียงที่ลงทั้งหมดหรือมีผูแทนแบบแบงเขตเลือกตั้งไมถึง ๓ เขต (๓ คน) พรรคการเมืองนั้น
จะไมไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภา

  ๓. ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย
   ในอดีตที่ผานมาน้ันพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในมาตรา ๑ ไดบัญญัติรับรองหลักการสําคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธปิไตยคอือาํนาจสงูสดุของประเทศนัน้เปนของราษฎรทัง้หลาย และสิง่ที่
เปนการแสดงวาประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศประการหน่ึง คือ การที่ประชาชน
มีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองใหเขาไปใชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศผานกระบวนการของ
การเลือกตั้ง โดยระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นสามารถแบงตามชวงเวลาได ดังนี้ 
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     ๓.๑  ระบบการเลือกตั้งนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงกอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
     นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศนั้น ประเทศไทยใชระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก ดังจะเห็นไดจาก
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของประเทศไทย โดยในมาตรา ๑๕ ไดบญัญตัวิา “การเลอืกตัง้ผูแทนใด ๆ  ใหถอืตามคะแนนเสยีง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือกตั้งครั้งที ่๒ ถาครั้งที ่๒ มีคะแนนเสียงเทากันใหตั้ง
คนกลางออกเสยีงชี้ขาด และใหผูสมัครรบัเลอืกตั้งคนกลางไว” แตการเลอืกตั้งครั้งแรกหลงัเปลี่ยนแปลง
การปกครอง คอืการเลอืกตั้งเม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๔๗๖ เปนการเลอืกตั้งทางออม กลาวคอื ใหราษฎร
ในหมูบานเลือกผูแทนเพื ่อออกเสียงตั ้งผู แทนตําบลและใหผู แทนตําบลเปนผู ไปเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของจังหวัด กระทัง่การเลือกตั้งครั้งทีส่องเปนตนมาจนถึงกอนการประกาศใช
รฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ระบบการเลอืกตั้งของประเทศไทยเปนระบบเสยีงขางมากมาโดยตลอด
และเปนเสียงขางมากแบบปกติ (simple majority)
    ๓.๒  ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
     สําหรบัการเลือกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช
๒๕๔๐ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดระบบเลอืกตั้งไวในมาตรา ๘๙ วรรคหน่ึง ความวา “สภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั ้งแบบบัญชีรายชื ่อ
ตามมาตรา ๙๙ จํานวนหนึ ่งรอยคน และสมาชิกซึ ่งมาจากการเลือกตั ้งแบบแบงเขตเลือกตั ้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ จาํนวนส่ีรอยคน” เม่ือพจิารณาบทบญัญตัมิาตราน้ี ประกอบกับบทบญัญตัมิาตรา ๙๙ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดนําเอาการเลือกตั้งระบบสัดสวน
มาผสมกับการเลือกต้ังระบบเสียงขางมาก ท้ังน้ีโดยกําหนดท่ีมาของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรออกเปน
สองสวน คือ สวนที่มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และสวนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ สําหรับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น แตละคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ๒ คะแนนเสียง โดยไดรบับตัรเลอืกตั้ง ๒ ใบ โดยคะแนนเสยีงท่ีหน่ึงเปนคะแนนเสียง
สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั ้งของตน อีกคะแนนเสียงหนึ่งเปนคะแนนเสียงสําหรับ
บัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมอืงจดัทําขึ้น ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั้งน้ัน รฐัธรรมนูญฉบบัดงักลาว
ไมไดกําหนดใหคะแนนเสียงทัง้สองตองสัมพันธกันแตอยางใด กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อาจใชสิทธิเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ก. ในเขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกัน
ก็อาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ข. ก็ได นอกจากนี้ในการคํานวณ
หาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนด
ความสัมพันธของคะแนนทั้งสองประเภทไวแตอยางใด แตกําหนดโดยปริยายใหแยกคํานวณอยาง
เด็ดขาด

creo
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     การที่รัฐธรรมนูญกําหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่อแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด และกําหนดการคํานวณแบงสรรจํานวนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแยกออกโดยไมมีความสัมพันธ
กบัคะแนนเสียงทีผู่มาใชสทิธเิลือกตัง้ออกเสียงใหแกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ในแบบแบงเขตน้ัน แสดงใหเหน็วา
การเลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนการเลอืกตัง้ในระบบผสม
แบบขนานที่คะแนนเสียงทั้งสองคะแนนไมมีความสัมพันธตอกัน (ผสมระหวางการเลือกตั้งในระบบ
สัดสวนและการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก) แตเนื่องจากสัดสวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
ทั้งสองประเภทแตกตางกันมาก (ประเภทบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน) 
จึงอาจกลาวไดวาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เปนการเลือกตั้งในระบบผสมที่เนนเสียงขางมากสัมพัทธ
     ๓.๓  ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
     สําหรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น แบงได
เปน ๒ ระยะ
     ระยะแรก เปนระบบการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
กอนการแกไขเพิ่มเติม
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๓ 
วรรคหนึง่ กาํหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชกิจาํนวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชกิซึง่มาจาก
การเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตัง้จาํนวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซึง่มาจากการเลือกตัง้แบบสัดสวนจาํนวน 
๘๐ คน โดยการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังน้ัน การแบงเขตเลือกต้ังใหใชจงัหวัดเปนเกณฑ และกําหนด
ใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินเขตละ ๓ คน (เขตใหญเรียงเบอร) สงผลให
บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๑ คน บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๒ คน และบางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได 
๓ คน ขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ ผลจากการนี้ทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง
มจีาํนวนคะแนนไมเทากนั กลาวคือ ราษฎรผูมสีทิธอิอกเสียงเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังทีม่ผีูแทนราษฎรได 
๓ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดไมเกิน ๓ คะแนน แตราษฎรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนราษฎรได ๑ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดเพียง
คะแนนเดียว การกําหนดระบบการเลือกตั้งในลักษณะเชนนี้ยอมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค
ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้ง
     สาํหรบัการเลอืกตัง้ในแบบสดัสวนนัน้ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหจดัแบงพืน้ทีป่ระเทศออกเปน 
๘ กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน การจดักลุมจังหวดัใหจดัจังหวดัทีม่พีืน้ทีต่ดิตอกนัอยูในกลุมจงัหวดัเดยีวกนั 
และในกลุมจงัหวัดทกุกลุมตองมีจาํนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสดุทาย
กอนปที่มีการเลือกต้ังรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกต้ังเดียว 
โดยพรรคการเมอืงจะตองจดัทาํบัญชรีายชือ่เรยีงตามลาํดบัหมายเลขต้ังแตหมายเลข ๑ ถงึหมายเลข ๑๐ 
ในแตละเขตเลือกตั้ง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนน ในการออกเสียงเลือกตั้ง
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ใหแกบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งของตน แมการเลือกตั้งแบบนี้จะสอดคลองกับหลัก
ความเสมอภาค แตการแบงประเทศออกเปน ๘ เขตเลือกตั้งนั้น เหตุผลในการอธิบายวาใชอะไร
เปนเกณฑแบงเขตเลือกตั้งนอกจากเขตจังหวัดนั้นตองติดกัน และตองเฉลี่ยใหแตละกลุมจังหวัด
มีจาํนวนประชากรใกลเคยีงกนัยังไมชดัเจนทาท่ีควร ผลของการแบงเขตเลอืกตั้งออกเปน ๘ กลุมจงัหวดั 
ทําใหจงัหวัดบางจงัหวัดในภาคกลางตองไปรวมกับจังหวดัในภาคใต หรอืจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตองมารวมกบัจงัหวดัในภาคตะวนัออกและเลอืกบญัชรีายชื่อของพรรคการเมืองบญัชเีดยีวกนั ซึ่งอธบิาย
ไดยากวาจังหวัดเหลานัน้มีความสัมพันธกันในแงของความเปนมา วัฒนธรรม ตลอดจนผลประโยชน
ทางการเมืองตามนโยบายที่พรรคการเมืองนําเสนออยางไร
     ระยะที่สอง เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐
      ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓- มาตรา ๙๘ โดยมีสาระสําคัญ
ในการแกไข คือ กําหนดใหมจีํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้จํานวน ๓๗๕ คน และแบบบัญชีรายชือ่จํานวน ๑๒๕ คน 
โดยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคน และการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชรีายชื่อสามารถ
เลือกไดเพียงบัญชีรายชื่อเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหมากขึ้น คอืจากเดมิ ๔๘๐ คน เปน ๕๐๐ คน เพราะการเลอืกสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อ
เปนระบบที่สะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางถูกตอง โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจาํนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงมีจํานวน ๑๒๕ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งมีจํานวน ๓๗๕ คน โดยแกไขระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหเปนระบบเสียงขางมากเขตละ ๑ คน เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ เพือ่ใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคที่ประชาชนหนึ่งคนควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนึง่เสียงเทากัน รวมทั้งใหนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศเชนเดียวกับ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาใช เพราะการมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
บญัชีรายช่ือเปนการเปดโอกาสใหบคุคลท่ีมคีวามรูความสามารถทําหนาท่ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
และยังเปนการทําใหประชาชนทั่วประเทศไดกําหนดนโยบายการบริหารประเทศผานการเลือก
พรรคการเมอืงตามบัญชีรายชื่ออีกดวย

creo
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     ตอมาเมื่อมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ และไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในระหวางที่ยังไมมี
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
เพือ่จดัทาํรางรฐัธรรมนญู ซึง่คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูไดจดัทาํรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อลงมติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) 
โดยรางรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดนาํเอาแนวคดิการเลอืกตัง้ระบบสดัสวนผสมแบบประเทศเยอรมนัมากาํหนดไว
ในรางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ เปนพิเศษ 
วันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติไดมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ทาํใหรางรัฐธรรมนูญตกไปท้ังฉบับ ซึง่ทาํใหสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลงไปพรอมกันดวย

  ๔  ระบบการเลือกตั้งแบบ “จัดสรรปนสวนผสม” ตามแนวคิดของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ
   เมือ่สภาปฏิรปูแหงชาติสิน้สดุลง รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศักราช 
๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง
คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูขึน้คณะหนึง่เพือ่ทาํหนาทีร่างรฐัธรรมนญูและคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นจํานวน ๒๑ คน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน
กรรมการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับการจัดทํารางรัฐธรรมนูญในประเด็นเก่ียวกับระบบการเลือกตั้งนั้น 
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดออกแบบระบบการเลือกต้ังแบบใหมเรียกวาระบบการเลือกต้ังแบบ 
“จัดสรรปนสวนผสม” เพื่อใชเปนกติกาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีสาระสําคัญ
ในเบ้ืองตนโดยสรุปคือ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตมาจากการเลือกต้ังแบบ 
“เขตเดยีว เบอรเดยีว” สวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ใหเปนแบบ “บญัชรีายชือ่เดยีว
ทัง้ประเทศ” โดยใชเขตประเทศเปนเขตเลอืกต้ัง และในการลงคะแนนเลอืกต้ังใหใช “บตัรลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งใบเดียว” เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อ 
ผู สมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนสูงสุดในเขตเลือกต้ังใดก็จะไดเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหนําคะแนนเสียง
ของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ
เพื่อคํานวณหาที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แตละพรรคการเมืองจะพึงไดรับ 
   สมมติวารัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ๕๐๐ คน แบงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตจาํนวน ๓๗๕ คน และสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่จาํนวน 
๑๒๕ คน ผูสมัครรบัเลือกตัง้ทีไ่ดรบัคะแนนสงูสดุในเขตเลอืกต้ังใดก็จะไดเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือจํานวน ๑๒๕ คน 
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จะนําคะแนนเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับ
คะแนนแบบบัญชีรายชื ่อเพื ่อคํานวณหาสัดสวนที ่นั ่งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ
ทีแ่ตละพรรคการเมืองจะพึงไดรับ ซึ ่งระบบการเลือกตั ้งแบบนี้มีขอดีคือทําใหทุกคะแนนเสียง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตอาจจะมีขอเสียคือทําใหเกิด
พรรคการเมอืงขนาดเลก็จาํนวนมาก และจะทาํใหการจดัตั้งรฐับาลเปนรฐับาลผสมระหวางหลายพรรค
การเมือง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลและทําใหรัฐบาลออนแอและสงผลกระทบ
ตอการบริหารราชการแผนดินในที่สุด    

บทสรุป
   ดังนัน้ในการทีจ่ะออกแบบระบบการเลือกตั้งในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น ควรจะพิจารณา
กอนวาตองการใหระบบการเมืองของประเทศมีทิศทางอยางไร เพราะระบบการเลือกตั้งในแตละแบบ
จะสงผลตอระบบการเมืองที่แตกตางกันไป โดยหลักการแลวระบบการเลือกตั้งจะอยูบนพื้นฐาน
ที่สําคัญ ๒ ประการ คือ ระบบการเลือกตั้งที่สงผลใหการเมืองมีเสถียรภาพ กับระบบการเลือกตั้ง
ที ่ตรงตามเจตนารมณของประชาชน หากตองการใหการเมืองมเีสถียรภาพและฝายบริหาร
มีความเขมแขง็ ควรนาํระบบเลอืกตั้งแบบเสยีงขางมากธรรมดาเขตละคน (First part the post system) 
มาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบบสองพรรคการเมืองใหญ (Two party system) ดังตัวอยาง
ทีเ่กิดขึ้นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แตถาตองการสภาที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน 
ควรนําระบบสัดสวน (Proportional Representation) หรือระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน 
(Mixed Member Proportional System) มาเปนตนแบบ เพราะเปนระบบที่ทําใหทุกคะแนนเสียง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
   อยางไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งทุกรูปแบบไมมีระบบใดที่มีความสมบูรณแบบรอยเปอรเซ็นต 
ในทุกระบบมีทัง้ขอดีและขอเสีย และระบบการเลือกตั้งทีป่ระสบความสําเร็จในประเทศหนึ่งก็ไมใช
สูตรสําเร็จทีจ่ะนําไปใชกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทีแ่ตกตางกัน และทีส่ําคัญการออกแบบระบบการเลือกตั้งเพียงประการเดียวไมสามารถปองกัน
การซื้อสทิธขิายเสยีงซึ่งเปนปญหาสาํคญัของการเลอืกตั้งได แตจะตองอาศยัการปฏิรปูกลไกการเลือกตั้ง
ทัง้ระบบ ไมวาจะเปนองคกรจัดการเลือกตั้ง พรรคการเมือง นักการเมือง ตลอดจนประชาชนผูใช
สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหการเลือกตั้งเปนชองทางในการสะทอนเจตจํานงของประชาชนอยางแทจริง
และทําใหปญหาความขัดแยงในสังคมเขาสูกลไกของสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในการรวมกัน
แกไขปญหาอยางสันติตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําพาประเทศสูความ
ปรองดองสมานฉันทและสรางความสงบสุขใหกับประชาชนอยางยั่งยืนตลอดไป 

creo



