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กฎการลงคะแนนเสียงกับการเลือกตั้ง

รังสรรค ธนะพรพันธุ

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยเมื่อวันที่ 4 
มนีาคม 2543 และการเลือกตั้ง 'ซํ้ า' เมือ่วนัที ่29 เมษายน ศกเดียวกัน บงชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) อันสะทอนใหเห็นภูมิปญญาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหใชระบบการเลือกตั้ง 
(Electoral System) แตกตางกนัระหวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา

ระบบการเลือกตั้งโดยทั่วไปอาจจํ าแนกเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบพหุนิยม 
(Plurality System) ระบบเสียงขางมาก (Majority System) และระบบการเลือกตั้งตามสัดสวน
คะแนนเสียง (Proportional System)

ในการเลือกตั้งภายใตระบบพหุนิยม ผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดจะไดรับเลือกตั้ง 
โดยไมสนใจวา คะแนนเสียงที่ไดรับมากกวา 50% ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม ระบบการ 
เลอืกตัง้ดงักลาวนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา First-past-the-post System กลาวคือ ผูที่เขา 'เสนชัย' 
เปนคนแรกเปนผูชนะ ระบบพหุนิยมใชในประเทศอังกฤษและประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ รวมตลอดจนประเทศที่ตกอยูใตอิทธิพลของอังกฤษ

ระบบเสียงขางมากกํ าหนดกติกาไววา ผูที่ไดรับเลือกตั้งนอกจากจะไดรับคะแนน
เสยีงมากกวาผูสมัครคนอื่นแลว ยังตองไดคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้งอีกดวย 
หากไมมีผูสมัครคนใดที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% กต็องตัดทอนผูสมัครใหเหลือเฉพาะผูที่ได
รับคะแนนสงูสดุ 2-3 อันดับแรก เพื่อใหมีการเลือกตั้งรอบสองหรือสาม จนกวาจะไดตัวผูชนะการ
เลอืกตัง้ที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง ระบบดังกลาวนี้ใชในการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสและออสเตรเลีย การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสวนใหญนิยมใช
ระบบนี้ดวย

ระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง มีสามัญนามวา Party – List System 
พรรคการเมืองแตละพรรคจะมีจํ านวนสมาชิกรัฐสภาตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (Proportional Representation)
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รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร เลือกใชระบบพหุนิยมผสมผสานกับระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง 
(มาตรา 98)  สวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใชระบบพหุนิยมระบบเดียว (มาตรา 121 –123)

รัฐธรรมนญูป 2540 พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’ กลาวคือ 
กํ าหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา 102) และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 123) ความแตกตางสํ าคัญอยูที่การกํ าหนดเขต
การเลือกตั้ง ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีการแบงเขตเลือกตั้งจนแตละเขตมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฏรไดเพียงคนเดียว แตในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญ
กํ าหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา122) มิหนํ าซํ้ ายังกํ าหนดจํ านวนสมาชิกวุฒิสภา 
ทัง้หมด 200 คน (มาตรา 121) ดังนั้น  บางจงัหวดัจะมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหนึ่งคน

การกํ าหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาได
มากกวาหนึง่คน ทํ าใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามิไดเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’
หากใหความสํ าคัญแกหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ เปนดานหลัก ยอมมีทางเลือกอยางนอย 2 
ทาง ทางหนึง่ ไดแก  การกํ าหนดจํ านวนสมาชิกวุฒิสภาใหเทากับจํ านวนจังหวัด หรืออาจกํ าหนด
ใหแตละจังหวัดมีตัวแทนในวุฒิสภาได 2-3 คน โดยทุกจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาจํ านวนเทากัน  
ทั้งนี้โดยไมคํ านึงถึงขนาดทางกายภาพหรือจํ านวนประชากรของจังหวัด ดุจดังวุฒิสภาแหงสหรัฐ
อเมริกา  ซึง่ทกุมลรฐัมตัีวแทนในวุฒิสภาจํ านวนเทากัน ไมวามลรัฐเล็กหรือใหญ  อีกหนทางหนึ่ง 
ไดแก การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ดุจเดียว
กบัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการนี้ จํ าเปนตองละทิ้งการกํ าหนดใหจังหวัดเปนเขต
การเลือกตั้ง (มาตรา 122)

รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540  พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’  แต
หลักการ ‘One person, one vote’ จกัตองดํ าเนินการควบคูกับหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ใน
ประเดน็นี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยึดเกณฑ ‘One person, one vote’ ควบคู 
กับเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ แตการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแมจะกํ าหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือก
ผูสมคัรไดเพียงคนเดียว (มาตรา 123) แตหาเปนไปตามเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ไม เนื่องเพราะ
จงัหวดัซึง่ถูกกํ าหนดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา 122) บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา
หนึ่งคน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภามากกวาหนึ่งคน เมื่อถูกกํ าหนด 
ใหเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ยอมมีตัวแทนในวุฒิสภาตํ่ ากวาสัดสวนอันสมควร (under– 
representation) อาทเิชนกรงุเทพฯ ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา 18 คน แตผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯมี
สิทธเลอืกผูสมคัรไดเพียงคนเดียว ดังนั้น ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯแตละคนมีสิทธิที่จะมีตัวแทน



3

ในวฒุสิภาเพยีง 1 ใน 18 ของจํ านวนผูแทนรวมภายใตระบบการเลือกตั้งแบบพหุนิยม ประกอบกับ
การกํ าหนดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางเขตมีสมาชิกวุฒิสภาไดหลายคน และการยึด
หลักการ ‘One person, one vote’ ดังทีก่ลาวขางตนนี้ กอใหเกิดผลกระทบสํ าคัญอยางนอย 2 
ประการ  กลาวคือ

ประการแรก ผูชนะการเลือกตั้งยากที่จะไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 50%  ของ
จ ํานวนผูใชสิทธเิลือกตั้ง หากจํ านวนผูสมัครมีมากเพียงใด โอกาสที่ผูชนะการเลือกตั้งไดรับคะแนน
เสยีงตํ่ ากวา 50% ยิง่มมีากเพยีงนัน้ ในการเลือกตั้งสมาชิกครั้งแรก ผูชนะการเลือกตั้งบางคนได
คะแนนเสียงเพียง 5% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง  ภายใตระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้ สมาชิกวุฒิสภา 
มอิาจกลาวอางอยางเต็มปากเต็มคํ าวาเปนผูแทนของชนชาวไทย

ประการที่สอง ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูเกื้อประโยชนแก 
ผูสมคัรทีม่ฐีานเสยีง และสงเสริมการจัดตั้งฐานเสียง  เพราะสามารถคํ านวณไดโดยงายวา จะตอง 
มฐีานเสยีงอยางนอยเทาไรจึงจะชนะการเลือกตั้ง

ยกตวัอยางเชน สมมติวา กรุงเทพฯมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 4 ลานคน และมีสมาชิก 
วฒุสิภาได 18 คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถจัดตั้งฐานเสียงไดอยางนอย 222,223 เสียง  
ก็สามารถชนะการเลือกตั้งไดโดยไมยากลํ าบาก ยิ่งมีผูนอนหลับทับสิทธิ์มากเพียงใด จํ านวน
คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่ าเพื่อชนะการเลือกตั้งจะยิ่งนอยเพียงนั้น สมมติวามีผูใชสิทธิเลือกตั้งเพียง 
70% คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่ าเพียง 155,556 คน กส็ามารถชนะการเลือกตั้งได หากอัตราการ 
นอนหลบัทับสิทธิ์เทากับ 50% คะแนนเสยีงจัดตั้งขั้นตํ่ าจะเหลือเพียง 111,112 คน ในทํ านอง 
เดยีวกนั หากการกระจายคะแนนเสียงเลือกตั้งมีลักษณะเบไปทางที่ผูสมัครบางคนไดรับคะแนนสูง
ผิดปกต ิ คะแนนเสยีงจัดตั้งขั้นตํ่ าเพื่อชนะการเลือกตั้งก็จะลดจํ านวนลง ทั้งหมดนี้ตองการอธิบาย
วา เหตุใดผูที่ไดคะแนนเสียงเพียง 20,000 เสียงเศษสามารถชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
สํ าหรบักรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ได

ดวยเหตุที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูในปจจุบันสรางสิ่งจูงใจ
ในการจดัตัง้ฐานเสยีง มรรถวิธีในการจัดตั้งฐานเสียงที่งายที่สุด ก็คือ การอาศัยเครือขายทางการ
เมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ ส่ิงจูงใจในการชักนํ าพรรคการเมืองใหเขามายุงเกี่ยวกับการ
เลอืกตัง้สมาชิกวุฒิสภาดังกลาวนี้ ขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนญูฉบบัที่ 2540 ในอีกดานหนึ่ง 
ในเมื่อระบบการเลือกตั้งเชนนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียง ยอมเกื้อกูลการซื้อเสียงดวย เพราะการ
ซือ้เสียงเพียง 100,000 – 150,000 เสยีง กส็ามารถชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพฯได

หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎการลงคะแนนเสียง แทนที่จะยึดหลักการ ‘One
person, one vote’ กใ็หผูมสิีทธเลือกตั้งเลือกผูสมัครตามจํ านวนที่เขตการเลือกตั้งนั้นพึงมี หาก
กรุงเทพฯ มสีมาชกิวุฒิสภา 18 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ควรจะมีสิทธิเลือกผูสมัครได 18 
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คน ในกรณนีี ้การจดัตั้งฐานเสียงและการซื้อเสียงทํ าไดยาก ถึงอัตราการนอนหลับทับสิทธิจะสูงถึง 
50% กย็งัตองจดัตัง้ฐานเสียงและ/หรือซื้อเสียงถึง 2 ลานคน (จากจํ านวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมมติ 4 
ลานคน)

แมวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภายึดหลักการ ‘One
person, one vote’ แตดวยเหตุที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแขวน ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ ที่มี
ประพฤติกรรมการซื้อเสียงและทุจริต  โดยใหมกีารเลือกตั้งใหมเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนที่มาทดแทน 
‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ ทีถ่กูแขวน หลักการ ‘One person, one vote’ ทัง้การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ก็แปรเปลี่ยนเปนหลักการ ‘One person, many votes’ อาทิเชน  
ผูมสิีทธเิลอืกตัง้คนหนึ่งใชสิทธิเลือกนายเจิมศักดิ์ ปนทอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 โดยที่นาย 
เจมิศักดิ์ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตมี ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ บางคนไมไดรับ
การรบัรอง จนตองมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2543 สมมติวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนเดิม
ใชสิทธิเลือกคุณหญิงชดชอย โสภณพนชิ โดยที่ กกต. ใหการรับรองวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง ตาม
ตัวอยางในกรณีนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวใชสิทธิตามหลักการ ‘One person, two votes’ หาใช 
‘One person, one vote’ ไม ดังนี ้ จะเห็นไดวา ระบบการบริหารการเลือกตั้งมีสวนบิดเบือน 
หลักการ ‘One person, one vote’

หากตองการยึดหลักการ ‘One person, one vote’ อยางมัน่คง หนทางที่งาย 
ทีสุ่ดในการแกปญหานี้ ก็คือ เมื่อมีการแขวนหรือไมรับรอง ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ คนใด ก็ใหเลื่อน 
ผูไดรับคะแนนเสียงรองลงมาใหเปนผูชนะการเลือกตั้งแทน การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร 
การเลอืกตัง้เชนนี ้ จะชวยลดตนทุนของสังคมจํ านวนมาก ไมจํ าเพาะแตตนทุนการจัดการเลือกตั้ง
เทานั้น หากยังรวมถึงตนทุนการรณรงคทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง และตนทุนในการ
เลอืกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งอีกดวย

ระบบการเลือกตั้งและกฎการลงคะแนนเสียง ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีขอบกพรองที่จักตองเยียวยาแกไข
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