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Redistricting กับ Gerrymandering

รังสรรค ธนะพรพันธุ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศเขตเลือกตั้งจํ านวน 400 เขต เมื่อ 
วันที่ 8 กันยายน 2541 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 ซึ่งกํ าหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 400 คน โดยที่เขตการเลือกตั้งแตละเขต
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว

ในอดีตที่เปนมา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งไมสูเปนประเด็นทางการเมือง 
มากนัก โดยที่อํ านาจในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเปนอํ านาจของกระทรวงมหาดไทย ประชาชน 
รวมทั้งนักการเมืองไมเคยตั้งขอกังขาวา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งมีความเปนธรรมหรือไม มิไย
จะตองกลาวถึงความไมโปรงใสของกระบวนการดังกลาวนี้ พรรคการเมืองโดยทั่วไปมิไดสนใจ 
เร่ืองนี้ หากแตยอมรับอํ านาจของกระทรวงมหาดไทยอยางเชื่องๆ เพียงแตตองปรับตัวสนองตอบ
ตอการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเทานั้น หากการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเปนไปในทาง 
ทํ าลายคะแนนเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเดิม พรรคการเมืองก็เพียงแตเปลี่ยนตัวผูสมัครเพื่อให
เหมาะสมกับเขตการเลือกตั้งใหม

แตการที่อํ านาจในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเปนของกระทรวงมหาดไทย ยอม
หมายความวา อํ านาจนั้นเปนของฝายบริหาร รัฐบาลโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
สามารถใชอํ านาจในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อเกื้อกูลผลประประโยชนทางการเมือง 
ของพรรครัฐบาลได นับต้ังแตป 2531 เปนตนมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งคราใด  
มักจะปรากฏขาวในหนาหนังสือพิมพวา รัฐบาลแอบเขาไปแทรกแซงการกํ าหนดเขตการเลือกตั้ง
เพื่อเกื้อกูลตอฐานทางการเมืองของตน แตดวยเหตุที่พรรคการเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมิได
ตระหนักถึงความสํ าคัญของการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งและผลกระทบที่มีตอผลการเลือกตั้ง  
การแทรกแซงการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งโดยฝายรัฐบาลจึงมิไดปรากฏเปนขาวใหญ

วงวิชาการรัฐศาสตรเรียกการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมนี้วา Redistricting  
สวนการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อใหพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง
มากขึ้น เรียกวา Gerrymandering หนังสือบางเลมเรียกวา Jerrymandering ซึ่งเปนการเรียกผิด
เนื่องเพราะขาดความรูทางประวัติศาสตร
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Gerrymandering มาจากชื่อนายเอ็ลบริดจ เยอรรี (Elbridge Gerrry ค.ศ. 1744 
-1814) ผูซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนผูวาการมลรัฐแมสสะชูเซ็ตสในป ค.ศ. 1810 และตอมาในป 
ค.ศ. 1811 ในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงผูวาการมลรัฐแมสสะชูเซ็ตสสมัยที่สองนี้เอง นายเยอรรี 
ก็สราง ‘วีรกรรม’ ดวยการประกาศรัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1812 เพื่อกํ าหนด
เขตการเลือกตั้งในมลรัฐดังกลาวขึ้นใหม นายเยอรรีจงใจกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อใหพรรค 
Democratic-Republican Party (ซึ่งก็คือ Democratic Party ในปจจุบัน) ที่ตนสังกัดมีชัยใน
การเลือกตั้ง ความจงใจดังกลาวนี้เปนไปโดยปราศจากการอํ าพรางและมิไดใชวิธีการอันแยบยล 
ผลก็คือ เขตการเลือกตั้งบางเขตมีรูปลักษณพิลึกกึกกือ ประดุจสัตวเลื้อยคลานพันธุเดียวกับ 
กิ้งกาที่ชาวอเมริกันเรียกวา Salamander บางคนเรียกการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อหวังผล 
ในการเลือกตั้งนี้วา Gerrymander อันเปนคํ าผสมระหวาง Gerry กับ mander  โดยที่ Gerry เปน
ชื่อผูวาการรัฐแมสสะชูเซ็ตส   สวน mander มาจากทอนทายของ  Salamander

การเอาเปรียบอยางหนาดานๆของนายเยอรรีสรางความไมพอใจแกพรรค 
Federalist Party ซึ่งเปนคูแขงขันเปนอันมาก รัฐบัญญัติที่นายเยอรรีผลักดันใหมีผลบังคับใชในป 
ค.ศ. 1812 นั้น  เรียกกันในเวลาตอมาวา Gerrymander Bill  และดวยการกระทํ าอันขาดความ 
เที่ยงธรรมนี้เอง นายเยอรรีตองพายแพการเลือกตั้งผูวาการมลรัฐแมสสะชูเซ็ตสในคราวตอมา  
อีกทั้ง Gerrymander Bill ก็ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1813  อยางไรก็ตาม นาย 
เยอรรีไดรับเลือกใหลงสมัครรับเลือกตั้งในตํ าแหนงรองประธานาธิบดีคูกับนายเจมส เมดิสัน
(James Madison) ซึ่งลงชิงชัยตํ าแหนงประธานาธิบดี ทั้งคูมีชัยในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ. 1812

เหตุใดจึงตองมี  Redistricting ?

ความจํ าเปนในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางประชากร สวนหนึ่งเปนเพราะอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรในเขตการเลือกตั้งแตละ 
เขตไมเทากัน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมีการอพยพของประชากรขามเขตการเลือกตั้ง

ในระบบการเลือกตั้งที่เรียกวา Simple Plurality Electoral System หรือที่รูจัก 
กันในนาม First-Past-the-Post System เมื่อมีการกํ าหนดใหเขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทน 
ไดเพียงคนเดียว เขตการเลือกตั้งตางๆควรจะมีขนาดใกลเคียงกัน โดยที่ขนาดของเขตการเลือกตั้ง 
วัดจากจํ านวนประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง หากจํ านวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตางๆแตกตางกันมาก ระบบ
การเลือกตั้งนั้นยอมเปนระบบที่ไมเปนธรรม เพราะผูแทนแตละคนมิไดเปนผูแทนของประชากร 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํ านวนใกลเคียงกัน การณจึงอาจเปนไปไดวา พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียง
รวมทั่วประเทศ (popular vote)มากที่สุด อาจมิไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด
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ระบบ Simple Plurality Electoral System เปนระบบที่กํ าหนดใหผูสมัคร 
รับเลือกตั้งที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดในเขตการเลือกตั้งใดเปนผูแทนของเขตการเลือกตั้งนั้น ดวยเหตุ 
ดังนี้เอง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา First-Past-the-Post System กลาวคือ ใครก็ตามที่เปนคนแรก
(First) ที่เขาถึงเสนชัย (past the post) เปนผูไดรับเลือกตั้ง แต First Past the Post อาจได 
คะแนนเสียงไมถึง 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง บางครั้งไดคะแนนเสียงเพียง 30% ก็สามารถชนะ 
การเลือกตั้งได ขอเท็จจริงดังกลาวนี้นับเปนขอบกพรองสํ าคัญของ First-Past-the-Post System
เพราะผูที่เสียงขางมาก (มากกวา 50%) ของผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวาไมสมควรเปนผูแทนของตน
กลับมีโอกาสถูกกํ าหนดใหเปนผูแทนตามกติกาของระบบนี้

ด วยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร างประชากรในเขตการเลือกตั้งตางๆ 
ประกอบกับความจํ าเปนในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมีขนาดใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงจํ าเปน 
ตองมี Redistricting เปนครั้งเปนคราว มิฉะนั้นเขตการเลือกตั้งที่กํ าหนดไวเดิมอาจมีความ 
โนมเอียงในการลงโทษหรือในการเกื้อกูลคะแนนเสียงทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง

ดวยเหตุที่การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมสามารถใหคุณใหโทษแกพรรคการ 
เมืองได การใหอํ านาจนี้แกฝายบริหารยอมมีผลเสมือนหนึ่งการใหอํ านาจพรรครัฐบาลในการ
กํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหม ซึ่งยากที่จะเปนธรรมได บางประเทศดังเชนสหราชอาณาจักรให
อํ านาจนี้แก ‘องคกรกลาง’ ที่เรียกวา Boundary Commissioners กระนั้นก็ตาม เมื่อ Boundary 
Commissioners เสนอการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมแลว  การประกาศใชยังคงเปนอํ านาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ในป 2513 นายเจมส คาลลาแฮน (James Callaghan)  
รัฐมนตรีมหาดไทยในรัฐบาลนายฮาโรลด วิลสัน (Harold Wilson) ถูกกลาวหาวา ‘เตะถวง’ การ
ประกาศใชเขตการเลือกตั้งใหม ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนสามารถใชกลไกของฝายตุลาการที่
เรียกวา Judicial Review ในการตรวจสอบวา การแบงเขตการเลือกตั้งเปนไปดวยความเปนธรรม
หรือไม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  กํ าหนดใหคณะกรรมการการ 
เลือกตั้งเปน ‘องคกรกลาง’ ที่มีอํ านาจกํ าหนดเขตการเลือกตั้ง  ทั้งมีอํ านาจในการประกาศเขต 
การเลือกตั้งไดเอง โดยไมตองผานกระทรวงมหาดไทย แต ‘องคกรกลาง’ จะมีความเปนกลางหรือ
ไมเปนปญหาขอเท็จจริงที่ตองมีการตรวจสอบอยูเสมอ เพราะกรรมการการเลือกตั้งแตละคนยอม 
มีอุดมการณและอคติทางการเมืองสวนบุคคล ซึ่งอาจปรากฏในระบบการกํ าหนดเขตการเลือกตั้ง 
ที่ใหคุณใหโทษแกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด การตรวจสอบจากประชาชนจึงยังคงเปนเรื่อง
จํ าเปน  จะละวางการตรวจสอบเพียงเพราะชื่อ ‘องคกรกลาง’ หาไดไม  กระนั้นก็ตาม  ระบบ  
‘องคกรกลาง’ ยอมมีขอดีมากกวาการใหอํ านาจนี้แกกระทรวงมหาดไทย
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คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงวา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งยึดหลักการ
สํ าคัญวา เขตการเลือกตั้งเดียวกันจักตองมีพื้นที่ติดตอกันและมีเสนทางคมนาคมระหวางกัน อีก 
ทั้งยังกํ าหนดขอหามวา หมูบานที่อยูในตํ าบลเดียวกันจะตองไมถูกแยกไปสังกัดเขตการเลือกตั้ง
ตางเขตกัน การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งครั้งนี้ไดรับฟงความเห็นจากนักการเมืองและประชาชน  
รวมทั้งจัดใหมีประชาพิจารณโดยกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด

ปฏิกิ ริยาของเหล านักเลือกตั้ งที่มีต อระบบการแบ งเขตเลือกตั้ งใหม นี้  
แตกตางกันอยางมาก นักเลือกตั้งในสังกัดพรรคความหวังใหมจํ านวนหนึ่งไมพอใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนายมานะ มหาสุวีรชัย (มติชน ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2541) แตนักเลือกตั้งในสังกัด 
พรรคประชาธิปตยพอใจ (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2541) นายฉลาด ขามชวง ส.ส. 
จังหวัดรอยเอ็ดกลาววา พรรคประชาธิปตยมิไดเสียเปรียบพรรคอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในขณะที่พรรคความหวังใหมประสบปญหาเขตการเลือกตั้งทับซอนกันเปนจํ านวนมาก นายถาวร 
เสนเนียม ส.ส. จังหวัดสงขลา กลาววา เขตการเลือกตั้งบางเขตในภาคใตมีพื้นที่ติดตอกันเปน 
แนวยาว อันยากแกการหาเสียง บางเขตแยกชุมชนชาวไทยมุสลิมออกจากกัน พรอมทั้งรวมชุมชน
ชาวไทยมุสลิมและชุมชนชาวไทยพุทธไวในเขตการเลือกตั้งเดียวกัน ทํ าใหพรรคความหวังใหมใน
ภาคใตเสียเปรียบ เพราะผูสมัครส.ส.พรรคความหวังใหมสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม (ผูจัดการ 
รายวัน ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2541)

แมวาจนถึงบัดนี้จะยังไมมีขอกลาวหาที่ชัดเจนวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีประพฤติกรรมที่เรียกวา Gerrymandering แตประชาชนก็ควรติดตามตรวจสอบคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  เพื่อปองกันมิใหเกิด Gerrymandering  นอกเหนือจากวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหเปนองคกรที่มีอํ านาจหนาที่ในการถวงดุลคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

ขอที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพึงกระทํ าเฉพาะหนานี้ ก็คือ การเสนอรายงาน 
ตอประชาชนเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับระบบการแบงเขตเลือกตั้งที่
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 รวมทั้งเผยแพรรายงานวิจัยอันเปนพื้นฐานของการจัดระบบ
การแบงเขตการเลือกตั้งครั้งนี้

การแบงเขตการเลือกตั้งจะเปนไปดวยความโปรงใส มิใชเพียงดวยการประกาศ
หลักการในการแบงเขตเทานั้น หากยังตองประกาศหลักการสํ าคัญอีกดวยวา Redistricting คร้ัง 
ตอไปจะมีเมื่อไร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กํ าหนดเวลาในการแบงเขตเลือกตั้งใหม ควรยึดหลักการ
สํ าคัญอะไรบาง

ไมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํ านาจไดตามอํ าเภอใจในการกํ าหนด
กํ าหนดเวลาของ Redistricting
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