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บทคััดย่่อ

   การเลัือกตั�งคือตัวิช้�วิัดท้�สัำาคัญของการปกครองวิ่าประเทศเป็นประชาธิปไตย์

หรือย์ัง หรือเป็นในระดับุใด แต่ท้�ผ่่านมา 28 ครั�งนับุแต่หลัังเปลั้�ย์นแปลังการปกครอง 

2475 ระบุบุการเลัือกตั�งของไทย์ก็ย์ังไม่เคย์อย์่่นิ�ง ม้การแก้ไขปรับุแปลังอย์่่ตลัอดเวิลัา 

มพิกัต้องพ่ดถึึงว่ิาในบุางช่วิงท้�บุ้านเมอืงตกอย่่์ภาย์ใต้การปกครองของเผ่ด็จการ การเลัอืกตั�ง

กลัาย์เป็นการแต่งตั�ง แลัะเสัย้์งของประชาชนในหลัาย์ ๆ  หน กถ่็ึกทำาใหเ้ปน็สันิคา้ท้�ใคร

ซื้ื�อหาได้มากกว่ิาก็อ้างตัวิว่ิาเป็นผ่่้ชนะท้�มาจากเสั้ย์งประชาชนได้โดย์ปราศจากควิาม

ลัะอาย์ ระบุบุการเลืัอกตั�งของไทย์จงึย์งัมไิดส้ัะทอ้นเจตนารมณ์์ท้�แทจ้รงิของประชาชน 

  ในควิามพย์าย์ามท้�จะทำาใหเ้สัย้์งของประชาชนสัามารถึสัรา้งพรรคการเมอืงท้�

เขม็แขง็ไดใ้นการเลืัอกตั�งจากรัฐธรรมนญ่ 2540 แลัะ 2550 กย็์งัปรากฎข้อออ่นอก้มาก 

เมื�อมาปรับุเปลั้�ย์นเป็นการเลัือกตั�งตามรัฐธรรมน่ญใหม่ปี 2560 ก็ย์ังม้จุดด้อย์จากการ

คิดคำานวิณ์ท้�นั�งในสัภาฯ จากคะแนนท้�ได้รับุ ทำาให้ควิามน่าเชื�อถึือในระบุบุเลัือกตั�ง 

กลัาย์เป็นคำาถึามท้�ประชาชนคลัางแคลังใจ จนมาถึึงเดือนกันย์าย์น 2564 ท้�จะม้การ

เปลั้�ย์นแปลังระบุบุการเลัือกตั�งอ้กครั�ง เพื�อรองรับุการเลัือกตั�งครั�งต่อไป ก็ถ่ึกวิิพากษ์์

วิิจารณ์์หนักหน่วิงอ้กไม่แพ้กัน
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  บุทควิามชิ�นน้�เปน็ควิามพย์าย์ามท้�จะสัรปุให้เห็นถึึงขอ้ออ่นของการเลืัอกตั�งใน

สัองสัามครั�งท้�ผ่่านมาจนถึึงปัจจุบุัน แลัะพย์าย์ามเสันอทางออกจากปัญหาท้�อาจเกิด

ขึ�นได้อ้กในอนาคต

คัำ�สำำ�คััญ :  การเลัือกตั�ง, บุัตรใบุเด้ย์วิ, บุัตรสัองใบุ
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Abstract

  Elections are important indicators of governance whether a country is 

democratic or not or it is at any level.  As for the 28 times of general election 

since the 1932 regime change, the Thai electoral system has never stood 

still.  Modifications are being made all the time. Needless to mention that at 

some points the country was under the rule of a dictator.  Elections became 

appointments and the voice of the people in many respects was made into a 

commodity that one could buy more, claiming to be the winner of the voice of 

the people without shame.  Therefore, the Thai electoral system has not yet 

reflected the true voices of the people.

            In an effort to enable the people’s voices to build up a strong political 

party in the 1997 and 2007 general elections, there are still many weaknesses. 

When it comes to changing to the election system under the new constitution of 

2017, there are still disadvantages from the calculation of seats in the House of 

Representatives. From the points the candidates received increase credibility 

in the electoral system, it has become a question that people are skeptical 

of.  Until September 2021, there are another change in the electoral system to 

support the next election that is also heavily criticized. 

            This article is an attempt to outline the weaknesses of the previous few 

elections to date and try to offer a solution for problems that may arise in the 

future.

Key words :  Election, One-card, Two-card
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บทนำำ�

  สัถึานการณ์์ทางการเมืองไทย์ยั์งร้อนแรง ควิามขัดแย์้งทางควิามคิดในหม่่

ประชาชนคงเป็นปัญหาใหญ่ของสัังคมท้�มองไม่เห็นทางออก ยิ์�งช่วิงเวิลัาหลัังการ

รฐัประหารท้�นำาโดย์พลัเอกประย์ทุธ ์จนัทรโ์อชา ในวินัท้� 22 พฤษ์ภาคม พ.ศ. 2557 แลัะ

รัฐธรรมน่ญฉบุับุใหม่ ซื้ึ�งบุัญญัติให้ม้วิุฒิิสัมาชิกถึึง 250 คนอันมาจากการแต่งตั�ง แต่ม้

อำานาจในการให้ควิามเห็นชอบุการเลืัอกนาย์กรัฐมนตร้ได้เช่นเด้ย์วิกับุสัมาชิกสัภา

ผ่่้แทนฯ 500 คนท้�มาจากการเลืัอกตั�ง ก็ย์ังเป็นหัวิข้อวิิพากษ์์วิิจารณ์์ท้�ถ่ึกหยิ์บุย์กขึ�น

มาเสัมอ

  ทั�งน้�ย์งัไม่นบัุรวิมเรื�องอื�น ๆ  อย่์างการมวุ้ิฒิสิัมาชิกท้�มาโดย์ตำาแหน่ง 6 คน หรือ

การใหวุ้ิฒิสิัมาชกิสัามารถึรบัุรองคณ์ะกรรมการองคก์รอสิัระตามรฐัธรรมน่ญได ้ในขณ์ะ

ท้�สัมาชิกสัภาผ่่้แทนฯ ไม่ม้อำานาจเช่นนั�น

  การเลัือกตั�งในระบุบุใหม่ตามรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2560 ท้�คณ์ะกรรมการร่างฯ 

ได้ระบุุวิ่าเพื�อให้เสั้ย์งของประชาชนทุกคนได้รับุการพิจารณ์า จะไม่ม้เสั้ย์งใด “ตกนำ�า” 

ดงันั�นจงึกำาหนดไวิใ้นการเลัอืกตั�งป ีพ.ศ. 2562 ใหใ้ช ้“บุตัรเลัอืกตั�งใบุเด้ย์วิ” แลัะคะแนน

ซื้ึ�งนำามากำาหนดท้�นั�งในสัภาผ่่้แทนฯ แบุบุบัุญช้ราย์ชื�อ มาจากคะแนนของผ่่้สัมัครรับุ

เลัือกตั�งในแต่ลัะเขตของพรรคนั�น ๆ  ทั�วิประเทศรวิมกัน แลั้วิคิดเป็นเปอร์เซื้็นต์เพื�อการ

จดัสัรรสัดัส่ัวินอนัพงึไดใ้นสัภาฯ ตามเจตนารมณ์์ของประชาชน ซื้ึ�งผ่ลักเ็ปน็ไปตามการ

คาดการณ์์ท้�ประเมินกันอย์่่แลั้วิวิ่าจะไม่ม้พรรคการเมืองใดคุมเสั้ย์งข้างมากได้อย์่าง

เด็ดขาดเหมือนในอด้ต ในสัภาฯ จะเต็มไปด้วิย์พรรคเลั็กพรรคน้อย์มากมาย์ 

  หลัังจากใช้การเลัือกตั�งระบุบุบุัตรเลัือกตั�งใบุเด้ย์วิในเวิลัาไม่ถึึง 3 ปี ก็เกิดการ

อภปิราย์กนัขึ�นอก้อย์า่งกว้ิางขวิาง วิา่จะหนักลับัุไปใชร้ะบุบุ “บุตัรเลืัอกตั�งสัองใบุ” แย์ก

การเลืัอกตั�งแบุบุแบุ่งเขต แลัะแบุบุบุญัชร้าย์ชื�อออกจากกันในการเลัอืกตั�งครั�งหน้าท้�จะ

มาถึึง โดย์พรรคใหญ่ในสัภาฯ ท้�เป็นแกนนำาของทั�งฝ่่าย์ค้านแลัะฝ่่าย์รัฐบุาลั ซื้ึ�งแม้จะ

เป็นคนลัะขั�วิการเมือง ก็หันมาจับุมือกันเสันอการเปลั้�ย์นแปลังน้� 

ก�รเลืือกตั้ั�งตั้�มรัฐธรรมนำูญ 2540

  ประเทศไทย์ม้การเลัือกตั�งครั�งแรกเมื�อ 15 พฤศจิกาย์น  พ.ศ. 2476 (เชาวินะ 

ไตรมาศ, 2550) นับุแต่เปลั้�ย์นแปลังการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ซื้ึ�งนับุรวิมมาจนถึึง
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การเลัือกตั�งวิันท้� 22 ม้นาคม พ.ศ. 2562  ประเทศไทย์ม้การเลัือกตั�งทั�วิไป (General 

Election) แล้ัวิ 28 ครั�ง โดย์การเลืัอกตั�งสัมาชิกสัภาผ้่่แทนราษ์ฎรจะม้หลัาย์ร่ปแบุบุ 

ทั�งการเลืัอกแบุบุแบุ่งเขตแลัะรวิมเขต การนับุคะแนนเส้ัย์งแบุบุเส้ัย์งข้างมากกับุระบุบุ

สััดสั่วิน บุัตรเลัือกตั�งเองก็ม้ใช้ทั�งแบุบุบุัตรเลัือกตั�งใบุเด้ย์วิแลัะบุัตรเลัือกตั�งสัองใบุ

  เมื�อปี พ.ศ. 2548 มก้ารเลืัอกตั�งทั�วิไปตามรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2540 ท้�กำาหนดให้

ม้สัมาชิกสัภาผ่่้แทนราษ์ฎร 500 คน มาจากการเลัือกตั�งแบุบุแบุ่งเขตเลัือกตั�ง 400 คน

หรือ 80 % ของจำานวินสัมาชิกสัภาฯ ทั�งหมด แลัะม้การเลัือกตั�งแบุบุบุัญช้ราย์ชื�อ หรือ

ท้�มักเร้ย์กกันวิ่าแบุบุสััดสั่วิน 100 คนหรือ 20 %   

  ในแบุบุน้� ได้ม้การตั� ง เกณ์ฑ์์ขั�นตำ�าของการคิดคะแนนเอาไวิ้ด้วิย์ว่ิา  

พรรคการเมืองท้�ได้คะแนนแบุบุบัุญช้ราย์ชื�อรวิมทั�งประเทศไม่ถึึง 5 % ของผ่่้มาใช้

สัิทธิเลืัอกตั�ง จะไม่ได้รับุการจัดสัรรท้�นั�งในสัภาฯ แบุบุบุัญช้ราย์ชื�อเลัย์  ซื้ึ�งในการ

เลัือกตั�งวิันท้� 6 กุมภาพันธ์ 2548 ปรากฏผ่ลัดังตารางท้� 1

ตั้�ร�งท่� 1 ผ่ลัลััพธ์จากการเลัือกตั�งเมื�อวิันท้�  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548

พรรคั

พรรค

ไทย์รักไทย์

พรรค

ประชาธิปัตย์์

พรรคชาติไทย์

พรรคมหาชน

พรรคอื�นๆ

รวิม

รวิมทั�งหมด

(บุัตรด้ บุัตรเสั้ย์

แลัะงดออกเสั้ย์ง)

แบ่งเขตั้เลืือกตั้ั�ง บัญชี่ร�ย่ชีื�อ จำำ�นำวนำ สำ.สำ. 

ทั�งหมด

337 คน

(75.4 %)

96 คน

(19.2 %)

25 คน

(5 %)

2 คน

(0.4 %)

-

500 คน

จำานวิน สั.สั.

310 คน

(77.5 %)

70 คน

(17.5 %)

18 คน

(4.5 %)

2 คน

(0.5 %)

-

400 คน

จำานวินคะแนน

15,523,344 คะแนน

(51.10 %)

7,401,631 คะแนน

(22.89 %)

3,119,473 คะแนน

2,223,399 คะแนน

(6.88 %)

389,869 คะแนน

(1.21 %)

29,657,716 คะแนน

จำานวิน สั.สั.

67 คน

(67 %)

26 คน

(26 %)

7 คน

(7 %)

-

(0 %)

-

100 คน

จำานวินคะแนน

18,993,073 คะแนน

(58.73 %)

7,210,742 คะแนน

(22.30 %)

2,061,559 คะแนน

(6.37 %)

1,346,631 คะแนน

(4.16 %)

1,436,218 คะแนน

(4.46 %)

31,048,223 คะแนน

ท่�ม�: ปริญญา เทวิานฤมิตรกุลั, 2550 
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จำ�กตั้�ร�งข้�งบนำจำะพบว่�

  พรรคไทยรักไทย ได้สัมาชิกสัภาฯ ถึึง 377 คน (310+67) นับุเป็น 75.4 % 

ของจำานวินสัมาชิกสัภาฯ ทั�งหมด 500 คน อันก่อให้เกิดภาพลัวิงตาทางการเมืองวิ่า 

ประชาชนท้�ออกเสั้ย์งเลัือกพรรคไทย์รักไทย์ม้มากถึึง 3 ใน 4   

  เมื�อดถึ่ึงตัวิเลัขท้�แท้จริง จะพบุวิา่ จำานวินสัมาชิกในสัภาฯ ท้�พรรคไทย์รักไทย์ได้

รบัุ 377 คนนั�น มาจากการเลืัอกตั�งแบุบุแบุง่เขตเลืัอกตั�ง 310 คน แลัะแบุบุบัุญชร้าย์ชื�อ 

67 คน โดย์การเลัือกตั�งแบุบุแบุ่งเขต  เมื�อคิดเป็นเปอร์เซื้็นต์ จะพบุวิ่าจำานวิน 310 ท้�นั�ง

เท่ากับุ 77.50 % จากจำานวินทั�งหมด 400 คน ทั�ง ๆ ท้�คะแนนเสั้ย์งท้�พรรคไทย์รักไทย์

ไดรั้บุจากประชาชนรวิมกนัทกุเขตมเ้พ้ย์ง 51.10 % ของผ่่ม้าออกเสัย้์งเลัอืกตั�ง ซื้ึ�งหากนำา

มาคิดจากจำานวิน 400 คน จะพบุวิ่าเจตนารมณ์์ของประชาชนท้�เลัือกพรรคไทย์รักไทย์

เท่ากับุจำานวินท้�นั�งในสัภาฯ เพ้ย์ง 205 ท้�นั�ง มิใช่ 310 ท้�นั�ง แต่ท้�พรรคไทย์รักไทย์ได้

สัมาชกิสัภาฯ มากเกินกว่ิาควิามเป็นจรงิไปถึึง 105 คน กเ็ปน็เพราะระบุบุการเลืัอกตั�งท้�

ตดัสันิกันดว้ิย์เส้ัย์งขา้งมาก คอืนำากนัแคไ่มก้่�คะแนนกถ็ึอืวิา่ชนะ สัว่ินคะแนนเสัย้์งท้�ลัง

ใหก้บัุผ้่่แพจ้ะกลัาย์เปน็ควิามสัญ่เปลัา่ ไมว่ิา่คะแนนเส้ัย์งของผ้่่แพทั้�งหมดรวิมกนัแลัว้ิ

อาจมากกวิ่าผ่่้ชนะหลัาย์เท่าตัวิ หรือม้มากกวิ่า 50% ของผ่่้มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�งก็ตาม   

  จากกรณ้์ในลัักษ์ณ์ะน้�สัามารถึด่เพิ�มเติมได้จากกรณ์้ของ พรรคประชาธิปัตย์์ 

ท้�ได้คะแนนเส้ัย์งจากประชาชนคิดเป็น 22.89 % ซื้ึ�งเมื�อคำานวิณ์จากจำานวิณ์สัมาชิก

สัภาฯ 400 คน พรรคประชาธิปัตย์์ควิรม้ผ่่้แทน 92 คน แต่กลัับุได้มาจริงเพ้ย์ง  70 คน 

หาย์ไปถึึง 22 คนจากท้�ควิรจะเป็น

  พรรคชาติไิทย ไดค้ะแนน  9.65 % ของประชาชนผ่่ม้าใชสิ้ัทธิ�เลัอืกตั�ง กค็วิรจะ

ได้ผ่่้แทน 39 คนแต่กลัับุได้เพ้ย์ง 18 คน หาย์ไปมากถึึง 21 คน  

  พรรคมหาชนได้คะแนนเสัย้์งคิดเป็น 6.88 % ก็ควิรมผ้่้่แทน 27 คน แต่เพราะเสัย้์ง

ของประชาชนท้�เลัอืกคนแพ้มไิด้ถ่ึกนำามาพจิารณ์า ทำาให้ได้ผ้่่แทนเพ้ย์ง 2 คน ขาดหาย์ไป

จากควิามท้�ควิรจะเป็นถึึง 25 คน  

  นอกจากนั�น การเลืัอกตั�งแบุบุเสั้ย์งข้างมาก ผ้่่ชนะไม่จำาเป็นต้องได้เสั้ย์งเกิน

กวิ่ากึ�งหนึ�งของผ่่้มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�ง เพ้ย์งแค่ม้เสั้ย์งมากกวิ่าผ่่้สัมัครรับุเลัือกตั�งคน             

อื�น ๆ ไม่วิ่าจะก้�เสั้ย์งก็ตาม ก็เพ้ย์งพอท้�จะได้เป็นผ่่้แทนราษ์ฎร ตัวิอย์่างเช่น ในจำานวิน

ผ่่้แทน 310 คนของพรรคไทย์รักไทย์ ม้อย์่่ถึึง 28 คนท้�ได้คะแนนเสั้ย์งน้อย์กวิ่าคะแนน
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ของพรรคค่่แข่งขัน คือ พรรคประชาธิปัตย์์กับุพรรคมหาชนรวิมกัน อันหมาย์ถึึงวิ่าเสั้ย์ง

ของประชาชนสั่วินใหญ่ใน 28 เขตน้�ไม่ได้เลัือกพรรคไทย์รักไทย์ 

  ในส่ัวินของการเลัอืกตั�งแบุบุสัดัส่ัวิน  กม็ข้้อวิพิากษ์วิ์ิจารณ์์เรื�องของหลักัเกณ์ฑ์์

ท้�กำาหนดว่ิาพรรคการเมอืงท้�สัง่ผ่่ส้ัมัครรับุเลัอืกตั�ง ตอ้งได้คะแนนเสัย้์งทั�วิประเทศอย่์าง

น้อย์ 5% ของผ่่้มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�ง จึงจะม้สัิทธิได้รับุการจัดสัรรท้�นั�งผ่่้แทนแบุบุสััดสั่วิน 

(ในหลัาย์ประเทศมตั้วิเลัขขั�นตำ�าท้�แตกต่างกันออกไป) ทำาให้ผ่ลัลัพัธม์โ้อกาสัต่างไปจาก

เจตนารมณ์์ของประชาชนได้เช่นกัน ตัวิอย์่างเช่น พรรคมหาชนอันเป็นพรรคขนาดเลั็ก 

ได้คะแนนเสั้ย์งแบุบุสััดสั่วิน 4.16 % ท้�ควิรจะได้ผ่่้แทนถึึง 4 คนหากคิดจากเปอร์เซื้็นต์

ของจำานวิน 100 คน ปรากฏว่ิากลัับุไม่ได้ผ่่้แทนเลัย์แม้แต่คนเด้ย์วิเพราะคะแนนรวิม

ทั�งประเทศ ไม่เข้าหลัักเกณ์ฑ์์วิ่าต้องม้ไม่น้อย์กวิ่า 5 %  

  ในขณ์ะท้�พรรคไทย์รกัไทย์ไดผ้่่แ้ทนไปจากระบุบุเลัอืกตั�งแบุบุสัดัสัว่ินถึึง 67 คน 

ซื้ึ�งถึ้าคิดจากจำานวินท้�นั�งทั�งหมด 100 ท้�นั�ง ก็หมาย์ควิามวิ่าควิรได้คะแนนเสั้ย์งคิดเป็น 

67 % ของประชาชนท้�มาออกเสั้ย์งเลัือกตั�ง  แต่ข้อเท็จจริงพรรคไทย์รักไทย์ได้คะแนน

เสั้ย์งจากประชาชนเพ้ย์ง 58.75 % เท่านั�น แสัดงว่ิาพรรคไทย์รักไทย์ได้ท้�นั�งในสัภาฯ 

เกินกวิ่าควิามเป็นจริงถึึง 8.27 % คิดเป็นจำานวินผ่่้แทนท้�ได้เกินไปถึึง 8 คน หรือพรรค

ประชาธิปัตย์์ได้ 22.30 % ก็ควิรได้ผ่่้แทน 22 คนแต่กลัับุได้ไป 26 คนซื้ึ�งมากเกินควิาม

เป็นจริงไป 4 คน 

  พรรคชาติิไทยได้้ 6.37 % ควรได้้ผู้้้แทน 6 คนแต่ิกลัับได้้ไป 7 คนมากเกินไป 1 คน  

  เมื�อด่คะแนนเสั้ย์งรวิม ขณ์ะท้�พรรคมหาชนได้คะแนนเสั้ย์งจากการเลัือกตั�ง

แบุบุสััดสั่วิน  1,346,631 เสั้ย์ง แลัะพรรคเลั็กพรรคน้อย์อื�น ๆ ได้คะแนนเสั้ย์งรวิมกัน 

1,436,218 เสั้ย์ง เมื�อนำามาบุวิกเข้าด้วิย์กันแลั้วิ จะเป็นคะแนนเสั้ย์งทั�งสัิ�น 2,782,849  

เสั้ย์ง แต่จะเห็นได้วิ่าเสั้ย์งของประชาชนท้�มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�งร่วิม 3 ลั้านเสั้ย์งน้� นับุเป็น

จำานวินท้�มากกวิา่คะแนนเสัย้์งท้�พรรคชาตไิทย์ไดรั้บุถึึง 721,290 เส้ัย์ง กลัับุไม่มตั้วิแทน

ของตนในสัภาฯ แม้แต่คนเดย้์วิ ในขณ์ะท้�พรรคชาติไทย์มผ้่้่แทนถึึง 7 คน หรือเปรย้์บุเท้ย์บุ

กับุคะแนนเสั้ย์งท้�พรรคประชาธิปัตย์์ได้รับุ 7,210,742 คะแนนท้�ทำาให้ได้ท้�นั�งในสัภา 

26  ท้�นั�งนั�น เส้ัย์งของประชาชนท้�ถ่ึกทิ�งไป  2,782,849 เสัย้์ง อนัเปร้ย์บุเท้ย์บุไดเ้กนิกวิา่ 

1 ใน 3 ของจำานวินเสั้ย์งท้�เลัือกพรรคประชาธิปัตย์์ กลัับุไม่ม้ท้�นั�งในสัภาฯ เลัย์แม้แต่

ท้�นั�งเด้ย์วิเช่นกัน

  กลัา่วิได้วิา่ระบุบุการเลืัอกตั�งของรัฐธรรมนญ่ พ.ศ. 2540 เอื�ออำานวิย์ประโย์ชน์
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ใหก้บัุพรรคการเมอืงใหญม่ากกวิา่พรรคการเมอืงเลัก็ พรรคการเมอืงยิ์�งเลัก็เทา่ไหรก่ยิ็์�ง

เสั้ย์เปร้ย์บุมากเท่านั�น นอกจากนั�นการเลัือกตั�งตามรัฐธรรมน่ญฉบัุบุน้�ยั์งเสัริมควิาม

แขง็แกร่งให้กับุพรรคการเมืองใหญ่จนเกินกว่ิาควิามเป็นจริง หรือเกินไปกว่ิาเจตนารมณ์์

ท้�แทจ้รงิของประชาชน ทำาให้ฝ่า่ย์คา้นออ่นแอ แลัะเสัย้์ดลุัย์ภาพแหง่การตรวิจสัอบุการ

ทำางานของรัฐบุาลัอย่์างท้�ควิรจะเป็น สัาเหตุของปัญหาวิิกฤตทางการเมืองท้�เกิดขึ�นหลังั

จากนั�นสั่วินหนึ�งก็มาจากสัาเหตุน้�

ก�รเลืือกตั้ั�งตั้�มรัฐธรรมนำูญ  พ.ศ. 2550

  การเลัือกตั�งตามรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2550 ในวัินท้� 23 ธันวิาคม พ.ศ. 2550 

สัภาผ่่้แทนราษ์ฎรมส้ัมาชิกทั�งสัิ�น 480 คน โดย์แบุ่งเปน็สัมาชิกจากการแบุ่งเขตเลัอืกตั�ง 

400 คนแลัะสัมาชิกแบุบุสััดสั่วิน 80 คน โดย์วิิธ้การเลัือกตั�งแบุบุแบุ่งเขตจะเอาจำานวิน

ประชากรทั�งประเทศหารด้วิย์ 400 ก็จะได้ค่าเฉลั้�ย์ของจำานวินประชากรต่อสัมาชกิสัภาฯ 1 

คน แลั้วิเอาค่าเฉลั้�ย์น้�มาหารกับุจำานวินประชากรของแต่ลัะจังหวิัด ก็จะได้เป็นจำานวิน

สัมาชิกสัภาฯ ในเขตพื�นท้�จังหวิัดนั�น ๆ 

  กรณ้์ท้�จงัหวัิดใดมจ้ำานวินประชากรน้อย์กว่ิาคา่เฉลั้�ย์กใ็หถ้ึอืวิา่มส้ัมาชกิสัภาฯ 

ได้ 1 คน ถึ้าจังหวิัดใดม้สัมาชิกสัภาฯ ได้ไม่เกิน 3 คนก็ใช้จังหวิัดเป็นเขตเลัือกตั�ง ใน

กรณ์้ท้�จังหวิัดนั�น ๆ ม้ได้มากกวิ่า 3 คน ก็ให้แบุ่งเป็นเขตเลัือกตั�ง ๆ ลัะ 3 คนโดย์ให้ม้

จำานวินประชากรท้�ใกลั้เค้ย์งกัน ถึ้าแบุ่ง 3 คนไม่ได้ทุกเขต ก็ให้เขตท้�เหลัือม้จำานวินไม่

น้อย์กวิ่า 2 คน โดย์ประชาชนผ่่้ม้สัิทธิเลัือกตั�ง จะเลัือกเกินกวิ่าจำานวินสัมาชิกสัภาท้�ม้

อย์่่ในเขตของตนไม่ได้  แต่เลัือกน้อย์กวิ่าได้ แลัะสัามารถึเลืัอกแย์กพรรคกันได้ด้วิย์  

การนับุคะแนน ให้ผ่่้สัมัครท้�ได้คะแนนสั่งสุัดตามจำานวินสัมาชิกสัภาท้�ม้ในเขตนั�น ๆ  

เป็นผ่่้ชนะการเลัือกตั�ง 

  ระบุบุน้� คอืระบุบุเลืัอกตั�งแบุบุใช้เสัย้์งขา้งมากตดัสันิหรอืแบุบุ “มา้แขง่” ท้�เชอืด

เฉือนกันแค่ปลัาย์จม่กก็ชนะแลั้วิเช่นเด้ย์วิกับุรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2540  สัำาหรับุบุางเขต

เลัือกตั�งท้�ม้ผ่่้แทนได้เขตลัะหลัาย์คนเร้ย์กวิ่า  ระบุบุแบุ่งเขตเร้ย์งเบุอร์ ก็ได้ ระบุบุน้�เคย์

ใช้ในประเทศไทย์มาแลั้วิร่วิม 10 ครั�ง จึงมิใช่เป็นเรื�องใหม่แต่อย์่างใด เพ้ย์งแต่วิ่าไม่ได้

ถึ่กนำามาใช้ในรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2540 แต่กลัับุนำามาใช้ในรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2550  



วารสารนวัตกรรมสังคม36

ปัญหาสัำาคัญของการเลัือกตั�งก็ยั์งคงเป็นเหมือนการเลัือกตั�งตามรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 

2540 กลัา่วิคอืจำานวินสัมาชิกสัภาผ่่แ้ทนราษ์ฎรท้�แต่ลัะพรรคได้หรือไม่ได้ ย์งัคงไม่ตรง

กับุควิามเป็นจริงตามเจตนารมณ์์ของประชาชน ดังตารางท้� 2

ตั้�ร�งท่� 2 ผ่ลัการเลัือกตั�ง สั.สั. แลัะคะแนนท้�แต่ลัะพรรคได้รับุในการเลัือกตั�ง 23 

ธันวิาคม พ.ศ. 2550

พรรคพลััง
ประชาชน

199 คน
(49.75 %)

26,971,230 
คะแนน

(36.82 %)

34 คน
(42.5 %)

12,338,903 
คะแนน

(41.08 %)

233 คน
(48.54 %)

พรรค
ประชาธิปัตย์์

131 คน
(32.75 %)

22,128,334 
คะแนน

(30.21 %)

33 คน
(41.25 %)

12,148,504 
คะแนน

(40.44 %)

164 คน
(34.17 %)

พรรคชาติไทย์ 30 คน
(7.5 %)

6,486,553 
คะแนน

(8.85 %)

4 คน
(5 %)

1,213,532 คะแนน
(4.04 %)

34 คน
(7.08 %)

พรรค
เพื�อแผ่่นดิน

17 คน
(4.25 %)

6,486,553 
คะแนน
(9.07%)

7 คน
(8.75 %)

1,596,500 คะแนน
(5.31 %)

24 คน
(5.00 %)

พรรคมัชฌิิมา
ธิปไตย์

11 คน
(2.75 %)

6,647,193 
คะแนน

(5.34 %)

- 450,382 คะแนน
(1.50 %)

11 คน
(2.29 %)

พรรครวิมใจไทย์
ชาติพัฒินา

8 คน
(2 %)

3,912,330 
คะแนน

(4.75 %)

1 คน
(1.25 %)

740,461 คะแนน
(2.46 %)

9 คน
(1.38 %)

พรรค
ประชาราช

4 คน
(1 %)

1,675,205 
คะแนน

(2.29 %)

1 คน
(1.25 %)

408,851 คะแนน
(1.36 %)

5 คน
(1.04 %)

พรรคอื�นๆ - 1,935,235 
คะแนน

(2.64 %)

- 1,136,365 คะแนน
(3.78 %)

-

รวิม 400 คน 73,238,984 
คะแนน

80 คน 30,033,498 
คะแนน

480 คน

พรรคั
แบ่งเขตั้เลืือกตั้ั�ง

จำำ�นำวนำ สำ.สำ. จำำ�นำวนำคัะแนำนำ

สำัดสำ่วนำ

จำำ�นำวนำ สำ.สำ. จำำ�นำวนำคัะแนำนำ

จำำ�นำวนำ 
สำ.สำ.ทั�งหมด

ท่�ม� : ปริญญา เทวิานฤมิตรกุลั, 2550
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  พรรคพลัังประชาชน (พรรคไทย์รักไทย์ ท้�ถึ่กย์ุบุไปแลั้วิ แลั้วิจัดตั�งขึ�นแทน) 

ได้ผ่่้แทนจากการเลัอืกตั�งแบุบุแบุง่เขตเลัอืกตั�ง 199 คน ซื้ึ�งเมื�อนำามาคดิเปน็เปอรเ์ซื้น็ต์

ของย์อดรวิมสัมาชิกสัภา 400 คนก็หมาย์ถึึงว่ิาจะตอ้งได้คะแนนจากการเลัอืกตั�ง 49.75 

% ของผ่่ม้าใช้สัทิธิ�เลัอืกตั�ง แต่ในควิามเป็นจรงิแลัว้ิพรรคพลัังประชาชนได้คะแนนเส้ัย์ง

เพ้ย์ง 36.82 % ซื้ึ�งนับุเป็นผ่่้แทน 147 คน จาก 400 คนเท่านั�น แต่กลัับุได้ถึึง 199 คน 

มากเกินไปกวิ่าเจตนารมณ์์ของประชาชนถึึง 52 คน

  พรรคประชาธิิปัติย์ ได้ผ่่้แทน 131 คนซื้ึ�งเท่ากับุ 32.75 % แต่ในทางควิามเป็น

จริงได้คะแนนมาเพ้ย์ง  30.21 % ซื้ึ�งนับุเป็นผ่่้แทนเพ้ย์ง 121 คน แสัดงวิ่าได้ผ่่้แทนมาก

เกินไป 10 คน   

  พรรคชาติิไทย ได้้  8.85 % ควิรนับุเป็นผ่่้แทน 35 คน แต่ได้จริงเพ้ย์ง 30 คน 

หาย์ไป 5 คน

  พรรคมัชฌิิมาธิิปไติย ได้ 5.34 % ควิรนับุเป็นผ่่้แทน 21 คน แต่ได้จริงเพ้ย์ง 11 

คน หาย์ไป 10 คน

  พรรครวมใจไทยชาติิพัฒนา ได้ 4.75 % ควิรนับุเป็นผ่่้แทน 19 คน แต่ได้จริง

เพ้ย์ง 8 คน หาย์ไปมากกวิ่าครึ�งคือ 11 คน

  พรรคประชาราช ได้ 2.29 % ควิรนับุเป็นผ่่้แทน 9 คน แต่ได้จริงเพ้ย์ง 4 คน 

หาย์ไป 5 คน  เช่นเด้ย์วิกับุพรรคชาติไทย์

  ในขณ์ะท้�พรรคเล็ักอื�น ๆ  ท้�ไดค้ะแนนเสัย้์งจากประชาชนรวิมกันถึงึ 1,935,235 

เสั้ย์ง คิดเป็น 2.64 %  มากกวิ่าพรรคประชาราช กลัับุไม่ม้ผ่่้แทนของตนเลัย์แม้แต่คน

เด้ย์วิในสัภาฯ

  นอกจากนั�นย์ังม้ข้อพิจารณ์าเรื�องหลัักแห่งควิามเสัมอภาคของประชาชนใน

การเลัือกผ่่้แทนท้�ไม่เท่ากัน คือด้วิย์เหตุท้�เขตเลัือกตั�งม้สัมาชิกสัภาได้ระหวิ่าง 1-3 คน 

ประชาชนในจงัหวิดัระนอง  สัมทุรสังคราม  สังิหบ์ุรุแ้ลัะตราด มผ้่่แ้ทนไดเ้พ้ย์งจงัหวิดัลัะ 

1 คน อ้ก 63 เขตม้ผ่่้แทนได้ 2 คนแลัะอ้ก 90  เขตม้ผ่่้แทนได้เขตลัะ 3 คน ประชาชนท้�

ถึอืวิา่เปน็เจา้ของอธปิไตย์เหมอืนกนั กลับัุมส้ัทิธไิมเ่ทา่กนัในการเลัอืกผ่่แ้ทน ซื้ึ�งถึึงแมว้ิา่

จำานวินเฉล้ั�ย์ของประชากรตอ่ผ่่แ้ทน 1 คนในแตล่ัะจงัหวิดัจะใกลัเ้คย้์งกัน คอืประมาณ์ 

175,000 คน แต่ประชาชนบุางเขตม้สัิทธิ�เลัือกผ่่้แทนได้เพ้ย์งคนเด้ย์วิ บุางเขตเลัือกได้ 

2 คน บุางเขตเลัือกได้ถึึง 3 คน
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  ในรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2550 บุัญญัติให้พรรคการเมืองท้�สั่งผ่่ ้สัมัครในเขต

เลัือกตั�งใด ต้องสั่งให้ครบุจำานวินผ่่้แทนท้�ม้ในเขตนั�น แลัะโดย์เหตุท้�ผ่่้สัมัครถ่ึกบุังคับุ

ตามบุทบุญัญตัขิองกฎหมาย์ใหต้อ้งสังักดัพรรคการเมอืง ไมส่ัามารถึสัมคัรอสิัระได ้จงึ

ทำาให้เกิดปัญหาวิ่าในเขตท้�ม้ผ่่้แทน 2 หรือ 3 คน ก็ต้องหาผ่่้สัมัครมาสัมัครให้ครบุตาม

จำานวิน ทำาใหเ้กดิกรณ้์ผ่่ส้ัมคัรท้�มไิดป้ระสังคจ์ะลังสัมคัรแขง่ขนัจรงิเปน็จำานวินมาก แต่

มาลังชื�อสัมัครเพราะได้รับุการไหวิ้วิานบุ้าง ร้องขอ หรือจ้างวิานบุ้าง (กน็่าจะม้) เพื�อให้

พรรคการเมอืงสัง่ไดค้รบุตามกฎหมาย์ ซื้ึ�งตา่งจากการเลัอืกตั�งระบุบุเขตลัะคน ท้�ผ้่่สัมคัร

ทุกคน คือผ่่้ท้�ประสังค์ลังแข่งขันเลัือกตั�งมากกวิ่า

  การเลัอืกตั�งแบุบุสัดัสัว่ินตามรฐัธรรมนญ่ พ.ศ. 2550 ไดม้ก้ารย์กเลักิขอ้บุญัญตัิ

ท้�กำาหนดให้พรรคการเมืองต้องได้คะแนนเสั้ย์งรวิมกันทั�งประเทศอย์่างน้อย์ 5% จึงจะ

ม้สัิทธิได้รับุการจัดสัรรสั่วินแบุ่งท้�นั�งในสัภาฯ แลัะม้การเปลั้�ย์นมาใช้การแบุ่งพื�นท้�เขต

เลัือกตั�งทั�งประเทศออกเป็น 8 กลัุ่มจังหวิัด ไม่ได้ใช้ทั�งประเทศเป็นพื�นท้�รวิมแห่งเด้ย์วิ 

โดย์แต่ลัะกลุ่ัมจังหวิัดม้จำานวินผ่่้แทน 10 คน ซื้ึ�งเมื�อด่จากผ่ลัการเลืัอกตั�งท้�ออกมา 

ปรากฏวิ่าพรรคการเมืองท้�ได้คะแนนรวิมไม่ถึึง 5 % ก็สัามารถึได้ท้�นั�งในสัภา ม้ถึึง 3 

พรรค ได้แก่

  พรรคชาติิไทย  (4.04 % ได้้ผู้้้แทน 4 คน)  

  พรรครวมใจไทยชาติิพัฒนา  (2.46 % ได้้ผู้้้ แทน 1 คน)  แลัะ

  พรรคประชาราช  (1.36 % ได้้ผู้้้แทน 1 คน)  

  ซื้ึ�งถึ้าย์ังคงใช้บุทบัุญญัติแบุบุปี พ.ศ. 2540 ท้�คิดเกณ์ฑ์์ตรงไม่ตำ�ากวิ่า  5 %  

จะทำาใหพ้รรคการเมอืงทั�งสัามพรรคไมไ่ดผ้่่แ้ทนในการเลัอืกตั�งแบุบุสััดสัว่ินเลัย์แมแ้ต่

คนเด้ย์วิ

  อ้กประเด็นหนึ�ง คือการเลืัอกตั�งแบุบุสััดส่ัวิน ย์ังคงม้เรื�องเก้�ย์วิกับุการแบุ่ง

เขตกลุ่ัมจังหวัิด ท้�ว่ิาต้องจัดกลัุ่มจังหวัิดให้เป็นเขตเลัือกตั�งโดย์ม้พื�นท้�ติดต่อกัน แลัะ

ม้ประชากรในแต่ลัะกลัุ่มใกลั้เค้ย์งกัน ซื้ึ�งในการเลัือกตั�งเมื�อวิันท้� 23 ธันวิาคม พ.ศ. 

2550 จำานวินประชากรทั�งประเทศม้  62,828,706  คน ค่าเฉลั้�ย์ของกลัุ่มจังหวิัดจึงอย์่่

ท้�จำานวิน 7,853,588  คน ทำาใหก้ารแบุง่กลัุม่จงัหวิดัถ่ึกวิิพากษ์ว์ิจิารณ์์มาก วิา่จงัหวิดัท้�

มค้วิามแตกต่างกันทั�งทางดา้นภม่ศิาสัตรแ์ลัะสัภาพแวิดลัอ้มดา้นเศรษ์ฐกจิสังัคม กลับัุ

ถ่ึกจัดให้มาอย์่่รวิมเป็นกลัุ่มเด้ย์วิกัน ขณ์ะท้�จังหวิัดซื้ึ�งม้ลัักษ์ณ์ะคลั้าย์คลัึงกันกลัับุถ่ึก

แย์กกันออกไป 
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นอกจากนั�นจำานวินของผ่่แ้ทนในระบุบุสัดัสัว่ินกม็จ้ำานวินนอ้ย์เพ้ย์ง 80 คนจาก 480 คน 

(ในภาย์หลัังมก้ารแกไ้ขจำานวินเปน็ 125 คนจากจำานวิน  500  คน) สัถึติกิารเลัอืกตั�งแบุบุ

สัดัสัว่ินจากตารางผ่ลัการเลัอืกตั�ง  (เฉพาะตวัิอย์า่งจากกลุ่ัมจงัหวิดัท้� 1-4) ดงัตารางท้� 3

ตารางท้� 3 คะแนนแลัะผ่ลัการเลัือกตั�ง 23 ธันวิาคม 2550 แบุบุสััดสั่วินแย์กตามกลัุ่ม

จังหวิัด (กลัุ่มจังหวิัดท้� 1-4)

จำำ�นำวนำ

คัะแนำนำ

จำำ�นำวนำ 

สำ.สำ.

จำำ�นำวนำ

คัะแนำนำ

จำำ�นำวนำ 

สำ.สำ.

จำำ�นำวนำ

คัะแนำนำ

จำำ�นำวนำ 

สำ.สำ.

จำำ�นำวนำ

คัะแนำนำ

จำำ�นำวนำ 

สำ.สำ.

พรรคพลััง

ประชาชน

1,897,077

(49.65 %)

5 คน

(50 %)

1,717,141

(45.87 %)

5 คน

(50 %)

2,398,849

(66.16 %)

7 คน

(70 %)

2,039,964

(57.24 %)

6 คน

(60 %)

พรรค

ประชาธิปัตย์์

1,358,310

(35.55 %)

4 คน

(40 %)

1,251,995

(33.44 %)

3 คน

(30 %)

525,934

(14.50 %)

2 คน

(20 %)

681,617

(19.12 %)

2 คน

(20 %)

พรรค

เพื�อแผ่่นดิน

142,706

(3.73 %)

1 คน

(10 %)

237,857

(6.34 %)

1 คน

(10 %)

340,507

(9.39 %)

1 คน

(10 %)

345,672

(9.70 %)

1 คน

(10 %)

พรรคชาติไทย์ 64,534

(1.69 %)

- 188,473

(5.03 %)

1 คน

(10 %)

50,827

(1.40 %)

- 105,883

(2.97 %)

1 คน

(10 %)

พรรครวิมใจ

ไทย์ชาติพัฒินา

62,949

(1.65 %)

- 121,143

(3.24 %)

- 87,081

(2.40 %)

- 65,583

(1.84 %)

-

พรรค

มัชฌิิมาธิปไตย์

78,965

(2.07 %)

- 66,627

(1.78 %)

- 40,965

(1.13 %)

- 81,947

(2.30 %)

-

พรรค

ประชาราช

- - 77,279

(2.06 %)

- 52,310

(1.44 %)

- 54,590

(1.53 %)

-

พรรคอื�นๆ 216,459

(5.66 %)

- 83,247

(2.23 %)

- 129,507

(3.57 %)

- 188,860

(5.30 %)

-

รวิม 3,821,000 10 คน 3,743,442 10 คน 3,625,980 10 คน 3,564,116 10 คน

กลื่่มจำังหวัดท่� 1 กลื่่มจำังหวัดท่� 2 กลื่่มจำังหวัดท่� 3 กลื่่มจำังหวัดท่� 4

ท่�ม�: ปริญญา เทวิานฤมิตรกุลั, 2550
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  จากตารางด้านบุนจะเห็นได้วิ่า

  พรรคพลังัประชาชน  ในการเลัอืกตั�งกลัุม่จังหวิดัท้� 1ได้คะแนนเสัย้์ง 1,897,077 

คิดเป็น 49.65% ของผ่่้มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�ง ได้ไป 5 ท้�นั�งคิดเป็น 50% ของจำานวินสัมาชิก 

สัภาฯ ทั�งหมด ก็นับุได้วิ่าไม่แตกต่างกันนัก แต่ในกลัุ่มจังหวิัดท้�  2 ซื้ึ�งได้คะแนนเสั้ย์ง 

1,717,141 คิดเป็น 45.87% กลัับุได้ไป 5  ท้�นั�งคิดเป็น 50% ของจำานวินสัมาชิกสัภาฯ 

ทั�งหมดเช่นกัน แสัดงวิ่าได้มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริงไป 4.13% หรือในกลัุ่มจังหวิัดท้� 

3 ก็ได้มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริงไป 3.84% หรือในกลัุ่มจังหวิัดท้� 4 ก็ได้มากเกินกวิ่า

ควิามเป็นจริงไป 2.76%

  พรรคประชาธิิปัติย ์ ในการเลืัอกตั�งกลัุม่จงัหวิดัท้� 1ได้คะแนนเสัย้์ง 1,358,310 

คิดเป็น 35.55% ของผ่่้มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�ง ได้ไป 4 ท้�นั�งคิดเป็น 40% ของจำานวินสัมาชิก

สัภาฯ ทั�งหมด แสัดงวิ่าได้มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริง 4.45% แต่ในกลัุ่มจังหวิัดท้� 2 ซื้ึ�ง

ไดค้ะแนนเสัย้์ง 1,251,995 คดิเป็น 33.44% กลับัุได้ไป 3 ท้�นั�งคิดเป็น 30% ของจำานวิน

สัมาชกิสัภาฯ ทั�งหมด แสัดงวิา่คะแนนหาย์ไปจากควิามเปน็จรงิ -3.44% พอมาถึงึกลัุม่

จังหวิัดท้�  3 กลัับุได้มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริงไป 5.50% หรือในกลัุ่มจังหวิัดท้� 4 ก็ได้

มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริงไป 0.88%

  พรรคเพ่�อแผู้น่ด้นิ ในการเลัอืกตั�งกลัุม่จงัหวิดัท้� 1ไดค้ะแนนเส้ัย์ง 142,706 คดิ

เป็น 3.73% ของผ้่่มาออกเสัย้์งเลืัอกตั�ง แต่ได้ไป 1 ท้�นั�งคดิเป็น 10% ของจำานวินสัมาชิก

สัภาฯ ทั�งหมด  แสัดงวิ่าได้มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริงไป 6.27% ในกลัุ่มจังหวิัดท้� 2 ซื้ึ�ง

ได้คะแนนเสั้ย์ง 237,857 คิดเป็น 6.34% ได้ไป 1 ท้�นั�งคิดเป็น  10% ของจำานวินสัมาชิก 

สัภาฯ ทั�งหมด ก็แสัดงวิ่าได้มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริง 3.64% ในกลัุ่มจังหวิัดท้� 3 ก็ได้

มากเกนิกวิา่ควิามเปน็จรงิไป 0.61% หรอืในกลัุม่จงัหวัิดท้� 4 กไ็ด้มากเกนิกว่ิาควิามเปน็

จริงไป 0.30%

  พรรคชาติิไทย ในการเลืัอกตั�งกลัุม่จังหวิดัท้� 1 ได้คะแนนเสัย้์ง 64,534 คดิเป็น 

1.69% ของผ่่้มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�ง  แต่ไม่ได้ท้�นั�งเลัย์  สัำาหรับุในกลุ่ัมจังหวิัดท้� 2 ซื้ึ�งได้

คะแนนเสั้ย์ง 188,473 คิดเป็น 5.03% ได้ไป 1 ท้�นั�งคิดเป็น 10% ของจำานวินสัมาชิก

สัภาฯ ทั�งหมด แสัดงวิ่าได้มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริงไป 4.97% พอมาถึึงกลัุ่มจังหวิัดท้� 

3 ได้คะแนนเสั้ย์งมา 1.40% กลัับุไม่ได้ท้�นั�งเลัย์ ในกลัุ่มจังหวิัดท้� 4 ได้คะแนนเสั้ย์งมา  

105,883 คิดเป็น 2.97% ของผ่่้มาใช้สัิทธิเลัือกตั�ง แต่ได้ไป 1 ท้�นั�งคิดเป็น 10% ของ
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จำานวินสัมาชิกสัภาฯ  ทั�งหมดในกลัุ่มจังหวิัด หมาย์ควิามวิ่าได้มากเกินกวิ่าควิามเป็น

จริงไป 7.03%

  พรรครวมใจไทยชาติิพัฒนา ได้คะแนนเสั้ย์งมาใน 4 กลุ่ัมจังหวัิดเร้ย์งลัำาดับุ 

ดังน้� กลัุ่มท้� 1 ได้  62,949 (1.65%) กลัุ่มท้� 2 ได้ 121,143 (3.24%) กลัุ่มท้� 3 ได้ 87,081 

(2.40%) แลัะกลัุม่ท้� 4 ได้ 65,583  (1.84%) แต่ไมม่ก้ลุ่ัมไหนได้สัมาชิกสัภาฯ เลัย์แม้แต่

คนเด้ย์วิ แสัดงวิ่าคะแนนเสั้ย์งของประชาชนหลัาย์แสันเส้ัย์งเหลั่าน้�ถ่ึกทำาให้หาย์ไป 

เช่นเด้ย์วิกับุคะแนนเสั้ย์งท้�พรรคมัชฌิิมาธิปไตย์  พรรคประชาราช  แลัะพรรคอื�น ๆ  อ้ก

หลัาย์สัิบุพรรค ท้�ม้คะแนนเสั้ย์งรวิมกันหลัาย์แสันเสั้ย์ง ก็ไม่ได้ถึ่กนับุเข้ามาในระบุบุ

  สัำาหรบัุผ่ลัการเลัอืกตั�งแลัะจำานวินท้�นั�งท้�แตล่ัะพรรคไดร้บัุในกลัุม่จงัหวิดัท้� 5-8 

กม็ล้ักัษ์ณ์ะไม่แตกตา่งไปจากกลัุม่ท้� 1-4 คอื มากเกินไปบุา้ง นอ้ย์เกนิไปบุา้ง ไม่สัะท้อน

เจตนารมณ์์ท้�แท้จริงของประชาชน

ก�รเลืือกตั้ั�งตั้�มรัฐธรรมนำูญ  พ.ศ. 2560

  หลัังการรฐัประหารท้�นำาโดย์ พลัเอกประย์ทุธ ์จนัทรโ์อชา ไดม้ก้ารแตง่ตั�งคณ์ะ

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมน่ญขึ�นคณ์ะหนึ�ง เพื�อให้ทำาการร่างรัฐธรรมน่ญฉบุับุใหม่ จะได้

จดัใหม้ก้ารเลัอืกตั�งตามกำาหนดเวิลัาท้�วิางไวิ ้แตก่ารเลืัอกตั�งดังกล่ัาวิถ่ึกเลัื�อนเวิลัาออก

ไปหลัาย์ครั�ง ทา่มกลัางการประท้วิงของประชาชนหลัาย์กลัุม่ แต่ท้�สุัดแล้ัวิรัฐบุาลัก็ย์อม

จัดให้ม้การเลัือกตั�งจริงเอาในวิันท้� 22 ม้นาคม พ.ศ. 2562 (BBC NEWS ไทย์, 2562)

  การเลืัอกตั�งครั�งน้�ต่างไปจากการเลืัอกตั�งตามรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2540 แลัะ 

พ.ศ. 2550 คือการให้ใช้บุัตรเลัือกตั�งแบุบุบุัตรใบุเด้ย์วิ (PPTV Online, 2562) กลั่าวิ

คือม้การแก้ไขกติกาของการเลัือกตั�ง จาก “ระบุบุผ่สัมเสั้ย์งข้างมาก” (Mixed Member 

Majoritarian System – MMM) มาเป็น “ระบุบุจัดสัรรปันสั่วินผ่สัม” (Mixed Member 

Apportionment System - MMA) (ณ์ัชชาภัทร อมรกุลั, ไม่ระบุุปีท้�เข้ย์น) ท้�ประชาชน

มบัุ้ตรเลืัอกตั�งไดแ้คใ่บุเด้ย์วิ เลืัอกได้แค ่สั.สั.เขต แต่นำาคะแนนในระบุบุเขตไปคำานวิณ์

เพื�อกำาหนดท้�นั�งสั.สั.ทั�งหมดของแตล่ัะพรรคแลัะกำาหนดจำานวินสั.สั.ปาร์ต้�ลัสิัตด์ว้ิย์ เป็น

ระบุบุผ่สัมท้�ไม่เป็นท้�นิย์ม ม้แค่ 4-5 ประเทศในโลักท้�เคย์ทดลัองใช้ระบุบุน้�แลัะสั่วิน

ใหญก่เ็ลักิไปหมดแลัว้ิเนื�องจากสัรา้งปญัหามากมาย์ อาท ิอลัับุาเน้ย์ (2535), เกาหล้ัใต้ 

(2539-2543), เย์อรมัน (2492), เม็กซิื้โก, แลัะเลัโซื้โท ในกรณ้์ของประเทศเกาหลั้ใต้ 

ศาลัรฐัธรรมนญ่เกาหลัใ้ตม้ค้ำาตดัสันิในป ี2544 วิา่ระบุบุเลัอืกตั�งท้�ใหป้ระชาชนกาบุตัร
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เลัือกตั�งแบุบุเขตใบุเด้ย์วิแต่นับุคะแนนทั�งระบุบุเขตแลัะปาร์ต้�ลัิสัต์นั�นผิ่ดรัฐธรรมน่ญ 

เพราะไม่สัะท้อนเจตนารมณ์์ของประชาชนแลัะสัร้างระบุบุท้�บุิดเบุือน หลัังจากนั�น

เกาหลั้ใต้จึงเปล้ั�ย์นมาใช้ระบุบุเลืัอกตั�งแบุบุผ่สัมท้�ให้ประชาชนม้บัุตรสัองใบุเหมือน

ประเทศอื�น ๆ ในโลัก (ประจักษ์์ ก้องก้รติ, 2559)

  ถึึงกระนั�นการเลัือกตั�งของไทย์ครั�งลั่าสัุดในปี พ.ศ. 2562 ก็ย์ึดถึือตามระบุบุ

ใหม่โดย์กำาหนดให้ม้สัมาชิกสัภาฯ แบุบุแบุ่งเขตเลัือกตั�งจำานวิน 350 คน แลัะสัมาชิก

สัภาฯ แบุบุบัุญชร้าย์ชื�อ 150 คน ใช้บุตัรเลัอืกตั�งใบุเดย้์วิซื้ึ�งเอาคะแนนจากบุตัรใบุเดย้์วิ

ท้�แตล่ัะพรรคได้จากผ่่ส้ัมคัรรบัุเลัอืกตั�งในทกุเขตท้�พรรคนั�น ๆ  สัง่ตวัิแทนลังแข่งขนัจาก

ทั�วิประเทศมารวิมกัน แลั้วิหาจำานวินสัมาชิกสัภาฯ พึงได้ของแต่ลัะพรรคออกมา วิิธ้

คิดคือเอาจำานวินประชาชนผ่่้มาใช้สัิทธิ�จากทั�วิประเทศรวิมกัน ถึือเป็น 100% หารด้วิย์

จำานวินสัมาชกิสัภาฯ 500 (350+150) คน ผ่ลัท้�ได้คอืค่า (เสัย้์งของประชาชน) ต่อสัมาชกิ

สัภาฯ 1 คน 

  สัมมุตติวัิอย์า่งว่ิา ผ่่ม้าใช้สัทิธิ�รวิมกันทั�วิประเทศม ้35 ลัา้นคน หารด้วิย์จำานวิน

สัมาชกิสัภาฯ ท้�ม ้500 คน กจ็ะไดร้าวิ 70,000 เสัย้์ง แสัดงวิา่ผ่่แ้ทน 1 คนจะมเ้สัย้์งเทา่กบัุ 

7 หมื�นคะแนน จากนั�นเอาตัวิเลัข 7 หมื�นไปหารกับุคะแนนท้�แต่ลัะพรรคการเมอืงได้รับุ

จากประชาชนทั�วิประเทศ ก็จะออกมาเป็นจำานวินสัมาชิกสัภาฯ พึงได้ของพรรคนั�น ๆ 

 จากนั�นเอาจำานวินสัมาชิกสัภาฯ พึงได้ของแต่ลัะพรรคเป็นตัวิตั�ง ลับุด้วิย์จำานวิน

สัมาชิกสัภาฯ จากการเลัือกตั�งแบุบุแบุ่งเขตท้�พรรคนั�น ๆ ได้รับุออกก่อน เศษ์จำานวินท้�

เหลืัอก็จะเป็นสัมาชิกสัภาฯ แบุบุบัุญช้ราย์ชื�อท้�พรรคม้สิัทธิ�ได้รับุ ในกรณ้์ท้�พรรคไหน

ได้สัมาชิกสัภาฯ แบุบุแบุ่งเขตไปเต็มจำานวินสัมาชิกสัภาฯ พึงได้แลั้วิ ก็จะไม่ม้สัิทธิ�ได้

รบัุการจัดสัรรจำานวินสัมาชิกสัภาฯ แบุบุบัุญชร้าย์ชื�ออก้ ซื้ึ�งสิั�งน้�เกิดกับุพรรคเพื�อไทย์ ท้�

ได้สัมาชิกสัภาฯ แบุบุแบุ่งเขตเกินกวิ่าจำานวินสัมาชิกสัภาฯ พึงได้ ก็จึงไม่ได้รับุสัมาชิก 

สัภาฯ แบุบุบุัญช้ราย์ชื�อเลัย์แม้แต่คนเด้ย์วิ เป็นต้น

 ในระบุบุการเลัอืกตั�งแบุบุน้� ปญัหาคอื พรรคการเมอืงตอ้งส่ังผ่่ส้ัมคัรแบุบุแบุง่เขต

ใหไ้ดม้ากท้�สุัด เพื�อจะได้มโ้อกาสัเอาคะแนนเสัย้์งสันับุสันุนในแต่ลัะเขตทั�วิประเทศมา

รวิมกัน ซื้ึ�งถึ้าส่ังผ่่้สัมัครแบุบุแบุ่งเขตน้อย์ คะแนนท้�ได้รับุก็จะน้อย์ลังไปด้วิย์ ปัญหา

จึงเกิดแก่พรรคการเมืองเลั็กท้�ม้เงินทุนน้อย์ แลัะม้ผ่่้สัมัครท้�ม้ชื�อเสั้ย์งเป็นท้�ร่้จักไม่มาก 

ย์อ่มเสัย้์เปรย้์บุพรรคใหญท้่�มเ้งนิทนุหนา แลัะมผ้่่ส้ัมคัรท้�มช้ื�อเส้ัย์งมากกวิา่ สัามารถึสัง่

ผ่่้สัมัครได้ทั�วิถึึงกวิ่า
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ก�รเปลื่�ย่นำแปลืงบัตั้รเลืือกตั้ั�ง

  หลัังการเลืัอกตั�งปี พ.ศ. 2562 มาแล้ัวิ ก็เกิดเส้ัย์งวิิพากษ์์วิิจารณ์์กันมากต่อ

ควิามเป็นประชาธิปไตย์ของรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2560 จนม้เสั้ย์งเร้ย์กร้องแลัะการเข้าชื�อ

กันของประชาชนถึึงแสันคน ให้ม้การแก้ไขปรับุปรุงรัฐธรรมน่ญในหลัาย์ส่ัวิน ซื้ึ�งทาง

รฐัสัภาก็นำาตน้ร่างตามข้อเสันอของฝ่า่ย์ประชาชน รวิมกับุข้อเสันอร่างแก้ไขรัฐธรรมน่ญ

จากพรรคการเมืองอ้กหลัาย์พรรคเข้าสั่่การประชุม อภิปราย์ แลัะลังมติ

  ปรากฏวิ่าม้เพ้ย์งร่างแก้ไขรัฐธรรมน่ญเพ้ย์งร่างฯ เด้ย์วิของพรรคประชาธิปัตย์์  

ไดร้บัุเสัย้์งสันบัุสันนุจากทั�งสัภาผ่่แ้ทนราษ์ฎรแลัะวิฒุิสิัภา จนสัามารถึผ่า่นการพจิารณ์า

แลัะได้รับุเสั้ย์งรับุรองถึึง 3 วิาระ โดย์ม้เนื�อหาหลัักอย์่่ท้� 

  (1)  การแก้ไขเรื�องของบัุตรเลัือกตั�ง จากการใช้บุัตรเลัือกตั�งใบุเด้ย์วิ ให้กลัับุ

ไปใช้บุัตรเลัือกตั�งสัองใบุ คือ  ใบุหนึ�งเลัือกสัมาชิกสัภาฯ แบุบุแบุ่งเขต อ้กใบุหนึ�งเลัือก

สัมาชกิสัภาฯ แบุบุบุญัชร้าย์ชื�อหรอืการเลัอืกพรรค เชน่เดย้์วิกบัุท้�ผ่า่นมาในรฐัธรรมนญ่ 

พ.ศ. 2540 แลัะ พ.ศ. 2550

  (2)  เปล้ั�ย์นแปลังจำานวินสัมาชิกสัภาฯ แบุบุแบุ่งเขตจาก 350 คนเป็น 400 คน 

แลัะสัมาชิกสัภาฯ แบุบุบุัญช้ราย์ชื�อ 150 คน เหลัือเพ้ย์ง 100 คน  

  การเปลั้�ย์นแปลังดังกลั่าวิ จึงถึ่กวิิพาก์วิิจารณ์์วิ่า (สัมชัย์ ศร้สัุทธิย์ากร, 2564) 

เป็นการกลัับุทิศทางการเมืองไทย์ไปส่่ัระบุบุควิามได้เปร้ย์บุของพรรคใหญ่ ทำาให้ใน

สัภาฯ ประกอบุด้วิย์พรรคการเมืองไม่มาก
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ข้อเสำนำอแนำะ

  จากการประชมุรฐัสัภาเมื�อวินัท้� 10 กนัย์าย์น พ.ศ. 2564 รฐัสัภาไดผ้่า่นมตกิาร

แก้ไขรัฐธรรมน่ญในเรื�องของบัุตรเลืัอกตั�งแลัะจำานวินสัมาชิกสัภาฯ แบุบุแบุ่งเขตแลัะ

แบุบุบุัญช้ราย์ชื�อเร้ย์บุร้อย์แลั้วิ คงเหลัือแต่วิิธ้การคิดคะแนน ซื้ึ�งม้การเสันอกันออกมา

หลัาย์แบุบุ แต่ย์ังมิได้เป็นบุทบุัญญัติท้�แน่นอนในกฎหมาย์

  ผ่่้เข้ย์นจึงขอเสันอดังน้�

  1) วิิธ้การนับุคะแนนนั�น แม้การเปลั้�ย์นแปลังแก้ไขลั่าสุัดจะให้การเลืัอกตั�ง

กลับัุไปใช้ระบุบุบุตัรเลัอืกตั�งสัองใบุอย์า่งเดมิ แต่ไม่ควิรใชวิ้ิธ้การนับุคะแนนเสัย้์งแบุบุ

เดมิ ท้�เปน็แบุบุ “แย์กสัว่ิน” คอื คะแนนเสัย้์งจากการเลัอืกตั�งแบุบุแบุง่เขต แลัะคะแนน

เสั้ย์งจากการเลืัอกพรรคหรือสัมาชิกสัภาฯ แบุบุบัุญช้ราย์ชื�อออกจากกัน ซื้ึ�งหากเป็น

เชน่น้�ผ่ลัลัพัธก์จ็ะไมต่รงกบัุเจตนารมณ์์ท้�แทจ้รงิของประชาชนท้�มาใชสิ้ัทธิ�เลืัอกตั�ง ทำาให้

บุางพรรคได้ท้�นั�งในสัภาฯ มากเกินกวิ่าควิามเป็นจริง พรรคเลั็ก ๆ  ท้�รวิมเสั้ย์งประชาชน

ได้เป็นลั้านเสั้ย์ง ก็จะไม่ม้ตัวิแทนของตนในสัภาฯ เหมือนเช่นเดิม  

  ดังนั�น จึงควิรใช้การนับุคะแนนเสั้ย์งตามหลัักการจากรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2560 

มากกวิ่า คือการนำาคะแนนเสั้ย์งท้�แต่ลัะพรรคได้จากการเลืัอกตั�งแบุบุเขต (แบุบุตัวิ

บุุคคลั) แลัะแบุบุบุัญช้ราย์ชื�อ (แบุบุพรรค) มารวิมกัน แลั้วิหารด้วิย์จำานวิน 500 ท้�นั�ง 

เชน่น้� กจ็ะได้จำานวินสัมาชกิสัภาฯ พงึไดข้องแตล่ัะพรรค จากนั�นเอาจำานวินสัมาชกิสัภา

แบุบุแบุง่เขตฯ ท้�แตล่ัะพรรคได ้มาหกัจากจำานวินสัมาชกิสัภาฯ พงึไดข้องพรรค หากย์งั

ม้จำานวินเหลัืออย์่่ ก็เป็นจำานวินของสัมาชิกสัภาฯ แบุบุบุัญช้ราย์ชื�อ ท้�พรรคนั�น ๆ ควิร

ได้รับุเช่นน้� ก็จะไม่ม้เสั้ย์งของประชาชน “ตกนำ�า” อย์่างในรัฐธรรมน่ญ พ.ศ. 2540 

  2) ควิรเปลั้�ย์นแปลังระบุบุการเลัือกตั�งสัมาชิกสัภาฯ แบุบุแบุ่งเขตใหม่ โดย์

ถึ้าผ่่้ได้คะแนนเสั้ย์งมากท้�สัุดแต่ไม่ถึึงครึ�งของเสั้ย์งประชาชนท้�มาใช้สัิทธิ�เลัือกตั�ง ก็ให้

เอาผ้่่ไดค้ะแนนเส้ัย์งมากสัดุสัองลัำาดบัุแรกมาจดัการเลัอืกตั�งรอบุสัอง แบุบุเดย้์วิกบัุการ

เลัือกตั�งสัองรอบุในประเทศฝ่รั�งเศสั เช่นน้� ผ่่้ชนะก็จะม้ควิามชอบุธรรมมากขึ�น เพราะ

ถึือวิ่ามาจากเสั้ย์งข้างมากของประชาชน
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