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กฎการลงคะแนนเสียงกับการเลือกตั้ง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยเมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2543 และการเลือกตั้ง 'ซํ้า' เมือ่ วันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน บงชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) อันสะทอนใหเห็นภูมิปญญาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ผูร า งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหใชระบบการเลือกตั้ง
(Electoral System) แตกตางกันระหวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา
ระบบการเลือกตั้งโดยทั่วไปอาจจําแนกเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบพหุนิยม
(Plurality System) ระบบเสียงขางมาก (Majority System) และระบบการเลือกตั้งตามสัดสวน
คะแนนเสียง (Proportional System)
ในการเลือกตั้งภายใตระบบพหุนิยม ผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดจะไดรับเลือกตั้ง
โดยไมสนใจวา คะแนนเสียงที่ไดรับมากกวา 50% ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม ระบบการ
เลือกตัง้ ดังกลาวนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา First-past-the-post System กลาวคือ ผูที่เขา 'เสนชัย'
เปนคนแรกเปนผูชนะ ระบบพหุนิยมใชในประเทศอังกฤษและประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ รวมตลอดจนประเทศที่ตกอยูใตอิทธิพลของอังกฤษ
ระบบเสียงขางมากกําหนดกติกาไววา ผูที่ไดรับเลือกตั้งนอกจากจะไดรับคะแนน
เสียงมากกวาผูสมัครคนอื่นแลว ยังตองไดคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้งอีกดวย
หากไมมีผูสมัครคนใดที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% ก็ตอ งตัดทอนผูสมัครใหเหลือเฉพาะผูที่ได
รับคะแนนสูงสุด 2-3 อันดับแรก เพื่อใหมีการเลือกตั้งรอบสองหรือสาม จนกวาจะไดตัวผูชนะการ
เลือกตัง้ ที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใ ชสิทธิเลือกตั้ง ระบบดังกลาวนี้ใชในการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสและออสเตรเลีย การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสวนใหญนิยมใช
ระบบนี้ดวย
ระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง มีสามัญนามวา Party – List System
พรรคการเมืองแตละพรรคจะมีจํานวนสมาชิกรัฐสภาตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (Proportional Representation)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร เลือกใชระบบพหุนิยมผสมผสานกับระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง
(มาตรา 98) สวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใชระบบพหุนิยมระบบเดียว (มาตรา 121 –123)
รัฐธรรมนูญป 2540 พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’ กลาวคือ
กํ าหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา 102) และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 123) ความแตกตางสําคัญอยูที่การกําหนดเขต
การเลือกตั้ง ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีการแบงเขตเลือกตั้งจนแตละเขตมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฏรไดเพียงคนเดียว แตในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา122) มิหนําซํ้ายังกําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
ทัง้ หมด 200 คน (มาตรา 121) ดังนั้น บางจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหนึ่งคน
การกําหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาได
มากกวาหนึง่ คน ทําใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามิไดเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’
หากใหความสําคัญแกหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ เปนดานหลัก ยอมมีทางเลือกอยางนอย 2
ทาง ทางหนึง่ ไดแก การกําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาใหเทากับจํานวนจังหวัด หรืออาจกําหนด
ใหแตละจังหวัดมีตัวแทนในวุฒิสภาได 2-3 คน โดยทุกจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนเทากัน
ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงขนาดทางกายภาพหรือจํานวนประชากรของจังหวัด ดุจดังวุฒิสภาแหงสหรัฐ
อเมริกา ซึง่ ทุกมลรัฐมีตวั แทนในวุฒิสภาจํานวนเทากัน ไมวามลรัฐเล็กหรือใหญ อีกหนทางหนึ่ง
ไดแก การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ดุจเดียว
กับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการนี้ จําเปนตองละทิ้งการกําหนดใหจังหวัดเปนเขต
การเลือกตั้ง (มาตรา 122)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’ แต
หลักการ ‘One person, one vote’ จักตองดําเนินการควบคูกับหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ใน
ประเด็นนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยึดเกณฑ ‘One person, one vote’ ควบคู
กับเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ แตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแมจะกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือก
ผูส มัครไดเพียงคนเดียว (มาตรา 123) แตหาเปนไปตามเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ไม เนื่องเพราะ
จังหวัดซึง่ ถูกกําหนดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา 122) บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา
หนึ่งคน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภามากกวาหนึ่งคน เมื่อถูกกําหนด
ใหเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ยอมมีตัวแทนในวุฒิสภาตํ่ากวาสัดสวนอันสมควร (under–
representation) อาทิเชนกรุงเทพฯ ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา 18 คน แตผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯมี
สิทธเลือกผูส มัครไดเพียงคนเดียว ดังนั้น ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯแตละคนมีสิทธิที่จะมีตัวแทน
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ในวุฒสิ ภาเพียง 1 ใน 18 ของจํานวนผูแทนรวมภายใตระบบการเลือกตั้งแบบพหุนิยม ประกอบกับ
การกําหนดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางเขตมีสมาชิกวุฒิสภาไดหลายคน และการยึด
หลักการ ‘One person, one vote’ ดังทีก่ ลาวขางตนนี้ กอใหเกิดผลกระทบสําคัญอยางนอย 2
ประการ กลาวคือ
ประการแรก ผูช นะการเลือกตั้งยากที่จะไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 50% ของ
จํานวนผูใ ชสทิ ธิเลือกตั้ง หากจํานวนผูสมัครมีมากเพียงใด โอกาสที่ผูชนะการเลือกตั้งไดรับคะแนน
เสียงตํ่ากวา 50% ยิง่ มีมากเพียงนัน้ ในการเลือกตั้งสมาชิกครั้งแรก ผูชนะการเลือกตั้งบางคนได
คะแนนเสียงเพียง 5% ของผูใ ชสิทธิเลือกตั้ง ภายใตระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้ สมาชิกวุฒิสภา
มิอาจกลาวอางอยางเต็มปากเต็มคําวาเปนผูแทนของชนชาวไทย
ประการที่สอง ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูเกื้อประโยชนแก
ผูส มัครทีม่ ฐี านเสียง และสงเสริมการจัดตั้งฐานเสียง เพราะสามารถคํานวณไดโดยงายวา จะตอง
มีฐานเสียงอยางนอยเทาไรจึงจะชนะการเลือกตั้ง
ยกตัวอยางเชน สมมติวา กรุงเทพฯมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 4 ลานคน และมีสมาชิก
วุฒสิ ภาได 18 คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถจัดตั้งฐานเสียงไดอยางนอย 222,223 เสียง
ก็สามารถชนะการเลือกตั้งไดโดยไมยากลําบาก ยิ่งมีผูนอนหลับทับสิทธิ์มากเพียงใด จํานวน
คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าเพื่อชนะการเลือกตั้งจะยิ่งนอยเพียงนั้น สมมติวามีผูใชสิทธิเลือกตั้งเพียง
70% คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าเพียง 155,556 คน ก็สามารถชนะการเลือกตั้งได หากอัตราการ
นอนหลับทับสิทธิ์เทากับ 50% คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าจะเหลือเพียง 111,112 คน ในทํานอง
เดียวกัน หากการกระจายคะแนนเสียงเลือกตั้งมีลักษณะเบไปทางที่ผูสมัครบางคนไดรับคะแนนสูง
ผิดปกติ คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าเพื่อชนะการเลือกตั้งก็จะลดจํานวนลง ทั้งหมดนี้ตองการอธิบาย
วา เหตุใดผูที่ไดคะแนนเสียงเพียง 20,000 เสียงเศษสามารถชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
สําหรับกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ได
ดวยเหตุที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูในปจจุบันสรางสิ่งจูงใจ
ในการจัดตัง้ ฐานเสียง มรรถวิธีในการจัดตั้งฐานเสียงที่งายที่สุด ก็คือ การอาศัยเครือขายทางการ
เมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ สิ่งจูงใจในการชักนําพรรคการเมืองใหเขามายุงเกี่ยวกับการ
เลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาดังกลาวนี้ ขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2540 ในอีกดานหนึ่ง
ในเมื่อระบบการเลือกตั้งเชนนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียง ยอมเกื้อกูลการซื้อเสียงดวย เพราะการ
ซือ้ เสียงเพียง 100,000 – 150,000 เสียง ก็สามารถชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพฯได
หากมีก ารเปลี่ ยนแปลงกฎการลงคะแนนเสียง แทนที่จะยึดหลักการ ‘One
person, one vote’ ก็ใหผมู สี ทิ ธเลือกตั้งเลือกผูสมัครตามจํานวนที่เขตการเลือกตั้งนั้นพึงมี หาก
กรุงเทพฯ มีสมาชิกวุฒิสภา 18 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ควรจะมีสิทธิเลือกผูสมัครได 18
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คน ในกรณีนี้ การจัดตั้งฐานเสียงและการซื้อเสียงทําไดยาก ถึงอัตราการนอนหลับทับสิทธิจะสูงถึง
50% ก็ยงั ตองจัดตัง้ ฐานเสียงและ/หรือซื้อเสียงถึง 2 ลานคน (จากจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมมติ 4
ลานคน)
แม ว  า การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภายึ ด หลั ก การ ‘One
person, one vote’ แตดวยเหตุที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแขวน ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ ที่มี
ประพฤติกรรมการซื้อเสียงและทุจริต โดยใหมกี ารเลือกตั้งใหมเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนที่มาทดแทน
‘ผูช นะการเลือกตั้ง’ ทีถ่ กู แขวน หลักการ ‘One person, one vote’ ทัง้ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภา ก็แปรเปลี่ยนเปนหลักการ ‘One person, many votes’ อาทิเชน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ คนหนึ่งใชสิทธิเลือกนายเจิมศักดิ์ ปนทอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 โดยที่นาย
เจิมศักดิ์ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตมี ‘ผูช นะการเลือกตั้ง’ บางคนไมไดรับ
การรับรอง จนตองมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2543 สมมติวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนเดิม
ใชสิทธิเลือกคุณหญิงชดชอย โสภณพนิช โดยที่ กกต. ใหการรับรองวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง ตาม
ตัวอยางในกรณีนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวใชสิทธิตามหลักการ ‘One person, two votes’ หาใช
‘One person, one vote’ ไม ดังนี้ จะเห็นไดวา ระบบการบริหารการเลือกตั้งมีสวนบิดเบือน
หลักการ ‘One person, one vote’
หากตองการยึดหลักการ ‘One person, one vote’ อยางมัน่ คง หนทางที่งาย
ทีส่ ดุ ในการแกปญหานี้ ก็คือ เมื่อมีการแขวนหรือไมรับรอง ‘ผูช นะการเลือกตั้ง’ คนใด ก็ใหเลื่อน
ผูไดรับคะแนนเสียงรองลงมาใหเปนผูชนะการเลือกตั้งแทน การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
การเลือกตัง้ เชนนี้ จะชวยลดตนทุนของสังคมจํานวนมาก ไมจําเพาะแตตนทุนการจัดการเลือกตั้ง
เทานั้น หากยังรวมถึงตนทุนการรณรงคทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง และตนทุนในการ
เลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งอีกดวย
ระบบการเลือกตั้งและกฎการลงคะแนนเสียง ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีขอบกพรองที่จักตองเยียวยาแกไข

