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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ ประการที่หนึ่ง เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ของระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยใช้ตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองปี 2540 ถึงรัฐธรรมนูญ 2560 และ
ประการที่สอง ออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันโดยค านึงถึง
เป้าหมายการลดความขัดแย้งและการส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตยเป็นส าคัญ 
 ระบบเลือกตั้งของไทยถูกเปลี่ยนบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมือง ในรอบ 2 ทศวรรษประเทศไทยเปลี่ยนระบบเลือกตั้งถึง 4 ครั้ง คือ ระบบเลือกตั้งปี 
2540, ระบบเลือกตั้งปี 2550, ระบบเลือกตั้งปี 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม และระบบเลือกตั้งจัดสรร 
ปันส่วนผสมปี 2560 การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งบ่อยครั้งเช่นนี้สะท้อนการขาดฉันทามติในสังคมไทยใน
เรื่องกติกาพ้ืนฐานในการขึ้นสู่อ านาจ และสะท้อนว่าระบบเลือกตั้งแต่ละระบบยังไม่ได้ตอบโจทย์ใน
เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย  
 ผลการศึกษาพบว่าระบบเลือกตั้งแต่ละระบบมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่ต่างกันไป และสร้าง
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันต่อระบบการเมือง โดยระบบเลือกตั้งปี 2540 มีจุดเด่นในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับรัฐบาลและพรรคการเมืองขนาดใหญ่ แต่มีจุดอ่อนเรื่องความเป็นสัดส่วนและการเปิดโอกาสให้
พรรคขนาดเล็ก ในขณะที่ระบบเลือกตั้งปี 2560 มีจุดเด่นในการสร้างความเป็นสัดส่วน แต่มีจุดอ่อน
ในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลและความเสถียรมั่นคงของระบบพรรคการเมือง และ  
ความยุ่งยากซับซ้อนในการท าความเข้าใจของประชาชน  
 ผู้วิจัยได้ส ารวจลักษณะเด่นของระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนที่ประเทศเยอรมนีเป็นต้นแบบ
ในการคิดค้น และประเทศอย่างนิวซีแลนด์ได้น ามาใช้จนประสบผลส าเร็จ ซึ่งระบบเลือกตั้งผสมแบบ
สัดส่วนมีข้อดีหลายประการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของความขัดแย้งและสภาวะประชาธิปไตย
ของไทย งานวิจัยชิ้นนี้เสนอให้น าระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนที่ปรับรายละเอียดจากตัวแบบ
เยอรมนีมาใช้ในประเทศไทยหากมีการปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ 
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Abstract 
 
 This research has two main objectives:  first, to compare the electoral systems 
that have been used in Thailand from the 1997 political reform to the 2017 
constitution, and second, to design the new electoral system that can solve the 
conflict and strengthen the quality of democracy.  Electoral system in Thailand has 
been frequently changed due to political conflict and instability. Within two decades, 
Thailand has changed electoral system four times: the 1997 system, the 2007 system, 
the 2007 system with the amendment, and the 2017 system.  Frequent changes of 
electoral system reflect the lack of consensus on the basic rule of the game regarding 
the means to power and show that electoral system has not yet function as a conflict 
resolution mechanism. 
 The research finding shows that each electoral system has different weakness 
and strength, and thus produces different impacts on political system.  The 1997 
system strengthens the government and major political parties, but has weakness in 
terms of proportionality and representation of small parties.  The 2017 system does 
better in term of proportionality, but produces weak coalition government and 
unstable politics, and it is too complicated for general voters.  Additionally, this 
research studies the mixed-member proportional system (MMP) originated in Germany 
and successfully adopted by New Zealand.  The research finds that the MMP system 
has several strong features and is suitable to the context of current conflict and state 
of democracy in Thailand.  Therefore, this research proposes that Thailand should 
adopt the MMP system, with slight modification, when the country reforms political 
system and drafts a new constitution in the future.  
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1. ความส าคัญและปัญหา 
 งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นสถาบันและกระบวนการทางการเมืองที่
ส าคัญในโลกสมัยใหม่เกี่ยวพันกับคุณภาพของระบอบประชาธิปไตย (quality of democracy) 
ประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาล (government efficiency) และความขัดแย้งในสังคม (social 
conflict) อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ การออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมและการจัดการเลือกตั้ง
ที่บริสุทธ์ยุติธรรมสามารถเสริมสร้างให้การแข่งขันทางการเมืองเป็นไปอย่างยุติธรรมถูกต้องตามกติกา 
ประชาชนมีทางเลือกเชิงนโยบายในการตัดสินใจว่าใครควรขึ้นสู่อ านาจบริหารประเทศ และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและความไว้วางใจของประชาชนต่อระบบการเมือง  นอกจากนั้นระบบ
เลือกตั้งที่เหมาะสมสอดคล้องและถูกออกแบบมาอย่างดียังช่วยท าให้การเมืองมีเสถียรภาพ รัฐบาล
เข้มแข็งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้าย ระบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
และภูมิทัศน์ทางการเมืองสามารถมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่มีความ
คิดเห็นทางการเมืองและ/หรืออัตลักษณ์ต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภายใต้กติกา 
ที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งกติกานั้นต้องไม่ท าให้เกิดการเสียสมดุลทางอ านาจหรือสร้างความได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรม เพราะหากเป็นเช่นนั้นระบบเลือกตั้งและกระบวนการ
เลือกตั้งจะยิ่งส่งผลขยายความขัดแย้งในสังคม แทนที่จะช่วยระงับและบรรเทาความแตกแยกแบ่งข้ัว  
 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคุณภาพประชาธิปไตย ประสิทธิภาพของรัฐบาล และความ
ขัดแย้งในสังคมกับระบบเลือกตั้งถูกศึกษาและให้ความส าคัญจากวงวิชาการนานาชาติอย่างกว้างขวาง
และเจาะลึก อย่างไรก็ตาม วงวิชาการไทยทั้งในแวดวงนักรัฐศาสตร์และผู้ก าหนดนโยบายยังให้ 
ความสนใจกับประเด็นนี้ค่อนข้างน้อย งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการที่จะเติมเต็มช่องว่างทางวิชาการดังกล่าว 
และคาดหวังว่าจะช่วยเปิดมิติใหม่ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบระบบเลือกตั้งที่
เหมาะสมส าหรับสังคมไทยในยุคสมัยที่สังคมยังขาดฉันทามติทางการเมือง โดยงานวิจัยชิ้นนี้วางอยู่บน
ฐานคิดว่า ทุกสังคมสามารถออกแบบเชิงสถาบัน ( institutional design) เพ่ือเป็นกลไกสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ผลิตรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเข้มแข็ง 
และสร้างสันติภาพในสังคม โดยงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งศึกษาไปที่ระบบการเลือกตั้งเป็นหลัก 
 
2. แนวคิดและทฤษฎี: การออกแบบสถาบันการเมืองและระบบเลือกตั้ง 

เหตุใดเราจึงต้องให้ความสนใจกับสถาบันการเมือง ? ค าตอบคือ สถาบันการเมืองมี
ความส าคัญและศักยภาพในการส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตย ประสิทธิภาพการท างาน และ 
ความขัดแย้งและความมั่นคงปลอดภัยของพลเมือง โดยผลกระทบที่ว่าอาจจะมีทั้งในด้านบวก 
และด้านลบ ผลกระทบด้านลบเกิดขึ้นเมื่อสถาบันทางการเมืองถูกจัดวางและถูกก าหนดให้มีขอบเขต
อ านาจที่ ไม่ เหมาะสมซึ่ งส่ งผลให้ เกิดการท างานที่ ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตอบ สนองต่อ 
ความหนักหน่วงของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ ซ้ ายังอาจไปซ้ าเติมหรือขยายความขัดแย้งที่ด ารงอยู่ให้
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หนักหนาสาหัสมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม การสร้างและออกแบบสถาบันทางการเมืองอย่างเหมาะสม
โดยค านึงถึงโครงสร้างทางสังคม แบบแผนทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์เชิงอ านาจจะช่วยบรรเทา
ความขัดแย้งที่ด ารงอยู่ ในสังคมได้  (Horowitz 1991a, 1991b, 1997; Reynolds 1993, 2000; 
Lijphart 1997, 1984, 2004; Weaver and Rockman 1993; Elster and Slagstad 1988) สถาบัน
การเมืองต่างๆ ในสังคมสามารถถูกออกแบบและปฏิรูปเพ่ือแก้ไขวิกฤตการเมืองในสังคมได้ เนื่องจาก
สถาบันทางการเมืองมีบทบาทในการก าหนดกฎเกณฑ์การด ารงอยู่ร่วมกันในสังคม มีอิทธิพลต่อการ
แบ่งสรรปันส่วนอ านาจในสังคม ก าหนดระเบียบแบบแผนในการเข้าถึงทรัพยากร และมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินเชิงคุณค่าในประเด็นส าคัญๆ ในสังคม รูปแบบและโครงสร้างของสถาบันการเมืองที่ต่างกัน
ซึ่งรวมถึงระบบเลือกตั้งย่อมน าไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมแตกต่างกันไป 
ท าให้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นที่มีโอกาสมากกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ ในขณะที่กีดกันคนอีกหลายกลุ่ม
ออกไป (Reilly 2001; Reilly and Reynolds 1999, 2000; Sartori 1997; Przeworski 1988)  

การศึกษาวิจัยบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเมืองอย่างเจาะลึกและรอบคอบรัดกุมน่าจะช่วย
น าไปสู่การปฏิรูปสถาบันการเมืองต่างๆ ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อสถานการณ์  
ท าให้ผลประโยชน์ของคนหลากหลายกลุ่มได้สะท้อนออกในโครงสร้างอ านาจอย่างเท่าเทียมกัน  
และท าให้ความขัดแย้งมีช่องทางแก้ไขผ่านสถาบันทางการเมืองในระบบ โดยเฉพาะในสังคมไทย  
ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งก าลังเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอันหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างอ านาจ 
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในเชิงความคิดทางการเมือง เราจะท าอย่างไรให้ 
ความขัดแย้งเหล่านี้ถูกแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง และอยู่ในกรอบของระบอบ
ประชาธิปไตย งานวิจัยชิ้นนี้มีความเชื่อที่วางอยู่บนฐานทางวิชาการและประสบการณ์ เปรียบเทียบ 
จากที่ต่างๆ ทั่วโลกว่า การปรับปรุงแก้ไขสถาบันทางการเมืองให้มีบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมเป็นการ
สร้างสังคมการเมืองที่ดใีนระยะยาวและมีผลยั่งยืน  

การให้ความส าคัญกับการท างานของสถาบันการเมืองก็คือ ความพยายามค้นหารูปแบบสังคม
การเมืองที่ดี โดยเชื่อว่าสังคมการเมืองที่ถูกออกแบบอย่างดีผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  
ย่อมเอ้ืออ านวยไปสู่ชีวิตที่ดีของพลเมืองที่อยู่อาศัยในสังคมนั้น แน่นอนว่าการออกแบบและการปฏิรูป
สถาบันการเมืองเพียงล าพังไม่อาจแก้ไขปัญหาทั้งหมดของสังคมได้ เพราะปัญหาพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจน การแย่งชิงทรัพยากร การต่อสู้ทางการเมือง และการตัดสินเชิงคุณค่า ล้วนมี
สาเหตุที่มาอันสลับซับซ้อนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้าง เชิงวัฒนธรรม และปัจจัย
ที่มาจากต่างประเทศ (structural, cultural, and international factors) นอกจากนั้น ในความเป็น
จริงแล้ว สถาบันการเมืองก็เป็นผลผลิตของปัจจัยเหล่านี้ และบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเมืองต่างๆ 
ก็ถูกก าหนดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่งานวิจัยนี้ให้ความส าคัญ 
กับบทบาทของสถาบันการเมืองเป็นพิเศษ ก็เนื่องมาจากเหตุผลส าคัญสองประการ (Reynolds 2002) 
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ประการที่หนึ่ง  ในระยะสั้น ปัจจัยเชิงโครงสร้าง เชิงวัฒนธรรม และปัจจัยที่มาจาก
ต่างประเทศ ไม่สามารถถูกแก้ไขได้อย่างทันทีทันใด เพราะการเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองและ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมนั้นต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะมากกว่าหนึ่งช่วงอายุคน ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมอุปถัมภ์ หรือโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ า เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกจากต่างประเทศก็เป็น
ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสังคมไทยเพียงล าพัง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก ปัญหาโรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ปัญหาการก่อการร้ายสากล ความถดถอยของ
ประชาธิปไตย ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นสถาบันการเมืองสามารถถูกปฏิรูปแก้ไขได้ภายใต้ระยะเวลา
ที่สั้นกว่าและควบคุมได้ง่ายกว่า ซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา
และช่วยลดทอนผลกระทบด้านลบที่ความขัดแย้งพ้ืนฐานในด้านต่างๆ  จะส่งผลต่อสังคมไทย 
ในระหว่างที่ปัจจัยเชิงโครงสร้าง เชิงวัฒนธรรม และปัจจัยภายนอกยังไม่ได้รับการแก้ไข  

สอง แม้แต่ในสังคมที่มีอุปสรรคในด้านโครงสร้างที่เหลื่อมล้ าและวัฒนธรรมที่มีปัญหา 
ประสบการณ์จากหลายประเทศทั่วโลกก็ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านั้นก็สามารถถูกลดทอนบรรเทา 
กระทั่งก้าวข้ามไปได้ด้วยการท าหน้าที่ของสถาบันการเมืองที่มีประสิทธิภาพ เหตุผลข้อที่สองนี้สัมพันธ์
กับเหตุผลข้อแรกอย่างใกล้ชิด ในแง่นี้  งานวิจัยคลาสสิคของ Robert Putnam เรื่อง Making 
Democracy Work (1993) ให้ข้อสรุปที่เป็นบทเรียนอย่างดีส าหรับประเด็นความส าคัญของสถาบัน
ทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยบกพร่อง โดย Putnam ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการสามารถส่งผลด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมือง 
แบบแผนทางวัฒนธรรม และโครงสร้างสังคมได้ ข้อสรุปที่มีนัยส าคัญอย่างยิ่งยวดประการนี้มักจะถูก
มองข้ามไปโดยคนที่ชื่นชมงานของ Putnam แน่นอนข้อสรุปหลักของงานของเขาคือการชี้ให้เห็นว่า 
สังคมที่มีทุนทางสังคม (social capital) ที่เข้มแข็ง (ซึ่งเขาหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจของคนในสังคม 
วัฒนธรรมชุมชนที่แน่นแฟ้น และเครือข่ายประชาสังคมในแนวราบที่ฝังรากลึกในสังคม) ย่อมเอ้ือให้
ระบบการเมืองท างานได้มีประสิทธิภาพกว่าสังคมที่ไม่มีต้นทุนทางสังคมที่ดี  แต่นั่นมิได้หมายความว่า
เราไม่สามารถริเริ่มในส่วนที่เป็นการปฏิรูปสถาบันการเมืองได้เลย ตรงกันข้าม Putnam ชี้ให้เห็นว่า
สังคมอิตาลีภาคใต้ที่แม้ไม่มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งเท่ากับสังคมอิตาลีภาคเหนือ (อันเนื่องมาจาก
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน) แต่เมื่อมีการปฏิรูปสถาบันทางการเมือง (เช่น การกระจาย
อ านาจ การปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ) ก็ท าให้สังคมอิตาลีภาคใต้พัฒนารุดหน้าไปกว่าเดิม  
ความขัดแย้งลดน้อยลงและรัฐบาลท างานตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้นกว่าเมื่อสมัยที่ไม่มีการน า
สถาบันการเมืองแบบใหม่มาใช้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการเปลี่ยนสถาบันทางการเมืองส่ งผลให้ 
มีการเปลี่ยนแปลงคุณค่า การจัดสรรอ านาจ และแบบแผนปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม (Putnam 
1993, 183-185)  

ในแง่นี้ สถาบันการเมืองเป็นผู้กระท าการทางการเมือง (political actor) ในตัวของมันเอง
เช่นกัน หรือในภาษาวิชาการเราอาจจะเรียกว่าสถาบันการเมืองเป็นตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อ  
ตัวแปรอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ อาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้หรือไม่เพียงใดจึงไม่ได้
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ขึ้นอยู่กับเพียงเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ข้ึนอยู่กับการออกแบบสถาบันการเมืองอย่าง
รอบคอบและเหมาะสมด้วย (March and Olsen 1984; Bastian and Luckham 2003; Diamond 
1999) แน่นอนว่าสถาบันการเมืองไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงลงไปได้ การปรับปรุง
แก้ไขสถาบันทางการเมืองจึงควรเป็นสิ่งที่ด าเนินควบคู่ไปกับการแก้ไขปัจจัยอ่ืนๆ 

ควรกล่าวไว้ด้วยว่า มีส านักคิดบางส านักที่มองว่าการออกแบบสถาบันเป็นค าที่ขัดกันใน
ตัวเอง เพราะขึ้นชื่อว่าอะไรที่เป็น “สถาบัน” นั้น หมายถึงมันวิวัฒนาการ เติบโต และใช้เวลาในการ
ฝังรากลึกจนได้รับการยอมรับและประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอจากคนในสังคม ฉะนั้นไม่ว่าจะ
มีความพยายามออกแบบดีอย่างไร ประวัติศาสตร์ อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด และเล่ห์กลทางการเมืองก็
สามารถพลิกทุกอย่างให้กลับตาลปัตรและก่อให้เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือตรงข้ามกับที่ผู้ออกแบบ
สถาบันการเมืองตั้งใจ (unintended consequences) อย่างไรก็ตาม ค าถามคือ เรามีทางเลือก
หรือไม่ ถ้าสมมติว่าระบบระเบียบของสถาบันการเมืองในสังคมหนึ่งนั้นพิสูจน์แล้วว่าไม่ท า งานหรือ
ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือมีข้อบกพร่องมากมายซึ่งตระหนักรับรู้ชัดเจนในหมู่คน
ทั่วไป หรือระบบที่ขาดไร้ประสิทธิภาพและความชอบธรรม หรือระบบการเมืองที่คอร์รัปและ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้คนเพียงกลุ่มเดียว เช่นในแอฟริกาใต้ ยูกันดา ศรีลังกา บอสเนีย ฟิจิ ฯลฯ  
ในสถานการณ์เหล่านี้ค าถามที่ควรถามไม่ใช่ว่าเราควรออกแบบสถาบันการเมืองแบบใหม่หรือไม่  
ค าถามอยู่ที่ว่าควรออกแบบอย่างไรและให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง 

ส านักคิดอีกส านักหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่าส านักสัจนิยม (realism) ซึ่งมองว่าความสัมพันธ์
ทางอ านาจเป็นหัวใจและตัวแปรหลักของการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆ  
นักคิดในส านักนี้เสนอว่าโครงสร้างสถาบันการเมืองเป็นผลผลิตของดุลอ านาจของกลุ่มต่างๆ ในสังคม
มากกว่าจะเป็นผลผลิตของการออกแบบอย่างมีเหตุมีผลตามอุดมคติหรือตามหลักวิชา  (Geddes 
1996)1 อย่างไรก็ตาม เราอาจโต้แย้งได้ว่าในบางสถานการณ์ เช่น กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรงใน
สังคม ปัจจัยอืน่ๆ ที่นอกเหนือดุลก าลังอ านาจก็มีส่วนก าหนดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญด้วย ไม่ว่าจะเป็น
อุดมคติ อุดมการณ์ ความใฝ่ฝัน หรือความกระตือรือร้นของพลเมือง ล้วนมีส่วนในการผลักดันเนื้อหา
ของการปฏิรูปการเมือง ดังที่เราพบได้ในขบวนการปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 
(Reynolds, Reilly, and Ellis 2005, 20-23) นอกจากนี้ การออกแบบสถาบันการเมืองหรือปฏิรูป
การเมืองที่ไม่ได้เป็นไปตามอุดมคติทุกประการก็ยังสามารถส่งผลทางบวก คือ เอ้ือให้เกิดการขยาย
พ้ืนที่การเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้ ซึ่งในระยะยาวแล้วก็ส่งผลในการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ทางอ านาจได้เช่นกัน (Bastian and Luckham, 2003, 309) กล่าวในอีกแง่ก็คือ ชนชั้น
น าในทุกสังคมไม่สามารถควบคุมผลสะเทือนของการปรับเปลี่ยนกฎกติกาและสถาบันทางการเมืองได้
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

                                                 

 
1 ดูความเห็นในท านองเดียวกันในงานคลาสสิคของเสน่ห์ จามริก (2529) ที่เสนอให้ศึกษารัฐธรรมนูญในฐานะผลผลิตของความสัมพันธ์
ทางอ านาจ 
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กล่าวโดยสรุป งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งอยู่บนฐานทางญาณวิทยาและแนวคิดทางวิชาการที่เห็นว่า
สถาบันการเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้กระท าการทางการเมือง  
แม้ว่ามันจะไม่ใช่ปัจจัยเพียงประการเดียว และผลลัพธ์ของการออกแบบสถาบันการเมืองที่เกิดขึ้น
บางครั้งอาจถูกแทรกซ้อนด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือความคาดหมาย (Elster 1988) ซึ่งเป็นข้อที่เรา
ต้องน ามาพิจารณาเวลาวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของสถาบันการเมืองด้วยเช่นกัน  
 

3. ค าถามการวิจัย 
 1. ระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยน ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันมีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกันอย่างไร และส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองไทยอย่างไรบ้าง 
 2. ในบริบทของความขัดแย้งและสภาพปัญหาประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน  ระบบ
เลือกตั้งแบบใดเหมาะสมที่สุดส าหรับสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเข้าใจผลกระทบของระบบเลือกตั้งประเภทต่างๆ ที่มีต่อสังคมการเมืองไทยตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 
 2. เพ่ือค้นหาระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมส าหรับสังคมไทย โดยค านึงถึงคุณภาพประชาธิปไตย 
ประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาล และการลดความขัดแย้งในสังคม  

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในแง่การรวบรวมข้อมูล งานวิจัยนี้มุ่งใช้ข้อมูลจากเอกสาร

หลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐธรรมนูญ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บันทึกการประชุมรัฐสภา ผลการเลือกตั้ง บทความและหนังสือ 
ทางวิชาการ จากนั้นจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบสถาบัน
ทางการเมืองและระบบเลือกตั้งเพ่ือเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งและผลกระทบของระบบเลือกตั้งต่างๆ 
ที่ผ่านมาในอดีต และเสนอแนะระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมส าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน  

 
4. ระบบเลือกตั้ง: กลไก ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และผลกระทบ 
 เนื่องจากว่าระบบการเลือกตั้งเป็นกลไกเชิงสถาบันที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในสังคม  
ในการก าหนดกฎเกณฑ์การขึ้นสู่อ านาจและการแบ่งสรรปันส่วนอ านาจในสังคม ระบบการเลือกตั้ง
ต่างประเภทกันย่อมน าไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมแตกต่างกันไป ระบบ
การเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นที่มีโอกาสถือครองอ านาจและกีดกัน  
คนอีกหลายกลุ่มออกไป (Horowitz 1991a, 1991b, 1997; Reynolds 1993, 2000; Lijphart 
1997, 1984, 2004; Reilly 2001, Reilly and Reynolds 1999, 2000; Sartori 1997) การออกแบบ
ระบบการเลือกตั้งอย่างรอบคอบรัดกุมโดยค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจและรูปแบบความขัดแย้ง
ในสังคมย่อมช่วยลดทอนวิกฤตทางการเมืองได้ เพราะช่วยท าให้ “เสียง” และผลประโยชน์ของ 
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คนหลากหลายกลุ่มได้สะท้อนออกในโครงสร้างอ านาจ และท าให้ความขัดแย้งมีช่องทางแก้ไขผ่าน
สถาบันทางการเมืองในระบบ โดยเฉพาะในสังคมที่มีความแตกต่างในด้านอุดมการณ์ทางการเมือง 
เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรืออัตลักษณ์อ่ืนๆ การออกแบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมสามารถเปิดโอกาส 
ให้คนกลุ่มน้อยได้เข้าถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายด้วย 
 

การเลือกตั้งในฐานะสถาบันการเมือง: คุณค่าและความหมาย 
การเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แน่นอนว่าแต่ละ

ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจะออกแบบกฎกติกาและรูปแบบการเลือกตั้งของตน
แตกต่างกันไป แต่การเลือกตั้งเป็นสถาบันที่ขาดไม่ได้ของระบอบประชาธิปไตย วาทกรรมที่ว่า  
“การเลือกตั้งไม่เท่ากับประชาธิปไตย” นั้นไม่ผิด แต่ก็อันตรายหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือใช้อย่าง
ตัดตอน เพราะมันสร้างความเข้าใจผิดอย่างมหันต์และดูแคลนคุณค่าและความหมายของการเลือกตั้ง  
เป็นวาทกรรมที่พูดความจริงเพียงครึ่งเดียว แน่นอนว่าการที่สังคมหนึ่งๆ จะมีประชาธิปไตยนั้นไม่อาจ
ที่จะมีแค่การเลือกตั้ง หากจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญอ่ืนๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น สิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง ความเสมอภาคทางการเมืองของคนในสังคม หลักนิติรัฐ รวมทั้งการที่รัฐบาลพลเรือนที่มา
จากการเลือกตั้งสามารถควบคุมกลไกรัฐด้านความม่ันคงได้2 อย่างไรก็ตามหากสังคมใดมีองค์ประกอบ
อ่ืนครบถ้วนแต่ไม่มีการแข่งขันขึ้นสู่อ านาจผ่านการเลือกตั้งอย่างเสรีและชอบธรรมก็ไม่สามารถถือว่า
สังคมนั้นเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งจึงเป็นองค์ประกอบอันจ าเป็น (necessary conditions) 
แม้ว่าจะไม่ใช่องค์ประกอบอันเพียงพอ (sufficient conditions) ต่อการมีประชาธิปไตย3  

การเลือกตั้งมีความส าคัญต่อประชาธิปไตย เพราะท าหน้าที่สะท้อนปรัชญาและหลักการ 
ที่เป็นหัวใจหลายประการของระบอบประชาธิปไตย ได้แก่  

ก. หลักการที่ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนจึงเป็นผู้มีสิทธิก าหนดว่า ใครควร
จะเป็นผู้มีอ านาจทางการเมืองและถอดถอนผู้ที่ใช้อ านาจเหล่านั้นออกจากอ านาจเมื่อบริหารงานไม่
เป็นที่น่าพอใจ  

                                                 

 
2 มีงานวิชาการส าคัญหลายชิ้นที่ย้ าเน้นว่าองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งต่อการสร้างและรักษาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืนคือ การที่กลไกรัฐต้องขึ้นตรงต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะประสบการณ์จากประเทศในเอเชีย
แอฟริกา และลาตินอเมริกาซ่ึงชี้ให้เห็นว่าลักษณะรัฐซ้อนรัฐนั้นเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยและท าให้สิทธิเสรีภาพของพลเมือง  
ไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ เพราะรัฐบาลจากการเลือกตั้งถูกควบคุมและสามารถถูกถอดถอนจากกลไกรัฐด้านความมั่นคง (ซ่ึงโดย
หลักก็คือ กองทัพ) ได้ทุกเมื่อ ขอให้ดู Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens, Capitalist 
Development and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992) และ David Collier and Steven Levitsky, 
“Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research," World Politics 49, No. 3 (April 1997): 
430-51. 
3 Bjornlund, Eric, Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy (Baltimore and London: Johns 
Hopkins University Press, 2004); David M. Farrell, Electoral Systems: A Comparative Introduction (New York, Palgrave, 
2001) ; Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems:  A Study of Twenty- Seven Democracies, 1945- 1990 
( Oxford:  Oxford University Press, 1994) ; Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering:  An Inquiry into 
Structures, Incentives, and Outcomes (2nd ed., London: Macmillan, 1997). 
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ข. หลักการเรื่องการมีส่วนร่วมและการแข่งขันทางการเมือง  (participation and 
opposition)4 ซึ่งท าให้สังคมประชาธิปไตยต่างจากเผด็จการอย่างส าคัญ ด้วยการเปิดให้มีการแข่งขัน
กันอย่างเปิดเผยและเสรีในการขึ้นสู่อ านาจรัฐ  แทนที่จะเป็นการสืบทอดผ่านทางสายเลือด  
ด้วยการผูกขาดแต่งตั้งกันเองในหมู่ชนชั้นน า หรือด้วยการใช้ก าลังอ านาจเพื่อยึดครองอ านาจรัฐ 

ค. หลักการเรื่องความเสมอภาคทางการเมือง ผ่านหลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียง สถาบันและ
กระบวนการเลือกตั้งให้โอกาส ให้พ้ืนที่ และให้อ านาจกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าใน
มิติอ่ืน ประชาชนจะไม่มีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือสถานะทางสังคมหรือ
วัฒนธรรม แต่ในกระบวนการเลือกตั้ง ทุกคนได้ใช้สิทธิทางการเมืองในฐานะพลเมืองอย่างเสมอหน้า
กันเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้ง คนจนหรือคนชายขอบของสังคมก็มีสิทธิมีเสียงเท่ากับเจ้าสัว คหบดี นายพล 
และคุณหญิงคุณนาย Charles Tilly ปรมาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์-สังคมวิทยา อธิบายว่าแท้จริงแล้ว
ประเด็นนี้นับ เป็นปรัชญาพ้ืนฐานของสั งคมเสรีประชาธิปไตย  ( liberal democracy)  คือ 
ประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้ประกันความเท่าเทียมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ แต่ประชาธิปไตยขีดเส้น
ไม่ให้ความแตกต่างในด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ การศึกษา ชนชั้น  
มาเป็นเกณฑ์ตัดสินการใช้สิทธิทางการเมือง5 หรือกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยท าหน้าที่เป็นฉนวนกัน
ไม่ให้ความไม่เท่าเทียมด้านอ่ืนๆ มาท าลายความเท่าเทียมในแง่สิทธิทางการเมือง ฉะนั้นเมื่อใดก็ตาม 
ที่สิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งถูกท าให้ไม่เท่ากันเพียงเพราะความแตกต่างทางเศรษฐกิจหรือ
การศึกษา เช่น คะแนนเสียงของคนจนหรือคนที่ไม่จบปริญญาตรีถูกนับให้มีความส าคัญน้อยกว่า 
คนร่ าคนรวยหรือคนที่มีการศึกษาสูง เมื่อนั้นก็เป็นสัญญาณว่าประชาธิปไตยเริ่มหยุดท างาน 

งานวิจัยชิ้นนี้กล่าวย้ าคุณค่าและความหมายของการเลือกตั้งในฐานะสถาบันการเมือง 
ที่ขาดไม่ได้ของระบบประชาธิปไตย เพ่ือชี้ให้เห็นปรัชญาพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเลือกตั้ง โจทย์ของ
สังคมไทยไม่ได้อยู่ที่ถามว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเลือกตั้ง หากอยู่ที่ว่าจะปฏิรูปการเลือกตั้งอย่างไร
ให้มีความอิสระ ยุติธรรม สม่ าเสมอตามวาระ และสะท้อนออกซึ่งความเป็นตัวแทนของคนในชาติให้
มากที่สุด โดยจะต้องมีหลักประกันขั้นต่ าดังต่อไปนี้ ก) ประชาชนผู้บรรลุนิติภาวะแล้วมีสิทธิเลือกตั้ง
อย่างทั่วถึง ข) หลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียง ค) การลงคะแนนเป็นความลับ ง) การที่ผู้เลือกตั้งไม่ต้อง 
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการบีบบังคับใดๆ ให้เลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
(Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 14)  ทั้ งนี้  การปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการและสถาบัน 
การเลือกตั้งให้ดีขึ้นจะช่วยบรรเทาเบาบางความขัดแย้งในสังคมลงได้ในระยะยาว 

                                                 

 
4 แนวคิดนี้เสนอโดย Robert Dahl ซ่ึงเสนอว่าหากสรุปรวบยอดแล้วหลักการต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยสามารถรวบเข้ามาอยู่
ภายใต้หลักการส าคัญสองประการเรื่องการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างกลุ่มต่างๆ ทางการเมืองเพื่อเข้าสู่อ านาจกับการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองของประชาชนในการปรับเปลี่ยนนโยบายและพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ใช้อ านาจ ดู Robert Dahl, Polyarchy: Participation 
and Opposition (New York: Yale University Press, 1972). 
5 Charles Tilly, Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 
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 หนทางในการปฏิรูปการเลือกตั้ง  ต้องเริ่มต้นจากการตระหนักว่าภายใต้เงื่อนไขและ
สภาพแวดล้อมบางอย่าง กระบวนการเลือกตั้งและการออกแบบระบบเลือกตั้งอาจเป็นที่มาของ 
ความขัดแย้ง อันตึง เครียดและความรุนแรงได้  ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึงตั้ งอยู่บนโจทย์ที่ ว่ า 
เราจะออกแบบสถาบันการเมืองโดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งอย่างไรให้อุดมการณ์  ผลประโยชน์  
และอัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้คนในสังคมได้สะท้อนออกมาอย่างอิสระเสรีและเสมอภาค  
เท่าเทียม สามารถรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งของอุดมการณ์ 
ผลประโยชน์  และอัตลักษณ์ที่แตกต่างได้  นอกจากนั้น ระบบเลือกตั้งที่ เหมาะสมควรสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับระบบพรรคการเมือง และเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาล 
ในการรับมือกับวิกฤตที่ท้าทายด้วย  
 
5. การเลือกตั้งในฐานะกลไกเชิงสถาบันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและความรุนแรง 

ระบบเลือกตั้งนอกจากใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกตัวแทนและผู้บริหารประเทศ  
ตามท่ีเข้าใจกันทั่วไปแล้ว ยังสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการระงับบรรเทาความขัดแย้งในสังคมด้วย 
อย่างไรก็ตาม เราต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามว่า การเลือกตั้งสามารถเป็นกลไกเชิงสถาบันใน 
การแก้ไขความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรงได้อย่างไร? เพ่ือจะตอบค าถามนี้ จ าเป็นต้องพิจารณา
ว่าสังคมการเมืองในรูปแบบรัฐชาติมีวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างไรบ้าง  

กล่าวโดยรวบยอดแล้ววิธีที่ รัฐๆ หนึ่ งจะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและแบ่งฝัก 
แบ่งฝ่ายภายในชาตินั้นมีอยู่สามรูปแบบหลักด้วยกัน (Reilly 2006; Sisk 1996) รูปแบบที่หนึ่ง คือ 
การปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดโดยรัฐท าการสถาปนาอ านาจเผด็จการเหนือสังคม รัฐแบบนี้ใช้กลไก
ความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหาร ต ารวจ คุก รวมทั้งความรุนแรงนอกกฎหมายโดยรัฐ (state violence) 
เป็นเครื่องมือหลักในการกดปราบความขัดแย้ง ในสังคมแบบแรกนี้ แม้แต่ความขัดแย้งและความเห็น
ที่แตกต่างก็มิอาจมีได้เพราะถูกถือว่าเป็นอาชญากรรมที่คุกคามความมั่นคงของรัฐ ความขัดแย้งมักจะ
ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปรกติผิดธรรมชาติ โดยรัฐใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการควบคุมไม่ให้ 
ความขัดแย้งได้แสดงออก ในรูปแบบที่หนึ่งนี้ สถาบันการเลือกตั้งมักจะถูกท าลายหรือถูกยกเลิก  
เช่น รัฐไทยในช่วงปี 2501-2512 ซึ่งครอบคลุมยุคเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  
มาจนถึงรัฐบาลจอมพลถนอมที่เว้นวรรคการเลือกตั้งเป็นเวลาถึง 11 ปี หรือรัฐบาลเผด็จการทหาร
พม่าท่ีไม่อนุญาตให้มีการจัดการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน จากปี 2533-2553 (Prajak 2013) 

รูปแบบที่สอง คือ เปิดให้มีการแข่งขันและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นได้ แต่ในระดับที่จ ากัด
อย่างยิ่ง รัฐยังคงควบคุมสอดส่องการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง และใช้มาตรการทั้งทางกฎหมาย
และการข่มขู่ไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกทางการเมืองในประเด็นที่รัฐไม่ต้องการ  
ในรูปแบบที่สองนี้ สถาบันการเลือกตั้งยังคงท างานอยู่ แต่จะเป็นการเลือกตั้งที่ถูกก ากับควบคุมจาก
ชนชั้นน าของรัฐ ไม่ได้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและยุติธรรม และผลการเลือกตั้งมักจะถูกคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าว่าจะออกมาเช่นไร การเลือกตั้งจึงไม่ได้เป็นสถาบันที่สะท้อนออกซึ่งเจตจ านงของประชาชน
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อย่างแท้จริง ในสังคมเช่นนี้ ความขัดแย้งในพ้ืนที่สาธารณะมีให้เห็นอย่างจ ากัดเพราะถูกกดทับเอาไว้
โดยรัฐ (แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความขัดแย้งด ารงอยู่ในสังคม) มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นตัวอย่างของ
รูปแบบที่สองนี6้  

รูปแบบสุดท้าย คือ การเปิดให้พลเมืองมีสิทธิเสรีภาพอย่างเปิดกว้างและเท่าเทียมในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือทัศนะทางการเมือง รวมทั้งการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มและ/หรือพรรค
การเมืองเพ่ือแข่งขันในการเลือกตั้งที่มีการจัดขึ้นอย่างเสรีและยุติธรรม และสิทธิในการเลือกตั้งไม่ถูก
จ ากัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในสังคมเช่นนี้ความขัดแย้งถูกมองเป็นเรื่องปรกติ  และเปิดเผย 
ในพ้ืนที่สาธารณะ และมีช่องทางตามระบบให้ความขัดแย้งได้สะท้อนออกมาและได้รับการแก้ไขผ่าน
ตามช่องทางอันหลากหลาย พลเมืองในรัฐเช่นนี้สามารถยึดถืออุดมการณ์ ผลประโยชน์และอัตลักษณ์ 
อันแตกต่างหลากหลาย โดยมิถูกควบคุมบงการโดยรัฐ กระทั่งมีสิทธิจัดตั้งกลุ่มหรือพรรคการเมือง 
เพ่ือรณรงค์และพิทักษ์อุดมการณ์ ผลประโยชน์และอัตลักษณ์ของตนได้ 

งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยปรารถนาที่จะเดินบนเส้นทางที่
สามนี้ ซึ่งน าไปสู่โจทย์ที่ว่าเราจะออกแบบสถาบันการเมืองโดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งอย่างไรให้
อุดมการณ์ ผลประโยชน์ และอัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้คนในสังคมได้สะท้อนออกมาอย่าง
อิสระเสรีและเสมอภาคเท่าเทียม รวมทั้งสามารถรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
จากความขัดแย้งของอุดมการณ์ ผลประโยชน์ และอัตลักษณ์ที่แตกต่างได้ 
 
6. ที่มา หนทางสู่การปฏิรูป และการเมืองของการออกแบบระบบเลือกตั้ง (politics of electoral 
system design) 

ประเด็นส าคัญต่อมาคือ อะไรคือสาเหตุที่ท าให้แต่ละประเทศมีระบบเลือกตั้งที่แตกต่างกัน
ออกไป ผลจากการวิจัยพบว่าหลายประเทศไม่ได้มีอ านาจในการเลือกระบบเลือกตั้งที่ตนเองต้องการ
อย่างเสรีหากเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต หรือมาจากเหตุผลอ่ืนๆ ที่นอกเหนือการควบคุม ทั้งนี้ 
การส ารวจเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพบว่ามีรูปแบบหลักอยู่  6 รูปแบบ
ด้วยกันในการได้มาซึ่งระบบการเลือกตั้ง (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 15) 

หนึ่ง ถูกก าหนดมาจากเบื้องบนโดยเจ้าอาณานิคม โดยคนพ้ืนเมืองไม่มีสิทธิมีเสียง 
ในการเลือก (มาลาวี หมู่เกาะโซโลมอน ปาปัวนิวกินี) 

                                                 

 
6 งานรัฐศาสตร์ด้านการเมืองเปรียบเทียบกลุ่มหนึ่งเรียกระบอบการเมืองที่มีการเลือกตั้ง แต่ผลการเลือกตั้งถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยชน
ชั้นน าที่ควบคุมอ านาจ จนท าให้กระบวนการเลือกตั้งยากที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นนี้ว่า “ระบอบเผด็จการที่มี 
การแข่งขัน” (competitive authoritarianism) หรือ “ระบอบเผด็จการจากการเลือกตั้ง” ดูงานส าคัญในกลุ่มนี้อาทิ Steven Levitsky 
and Lucan Way ( 2010) , Competitive Authoritarianism:  Hybrid Regimes after the Cold War ( Cambridge University 
Press) ; Kendall- Taylor, Andrea and Erica Frantz ( 2015) , “ Mimicking Democracy to Prolong Autocracies,”  The 
Washington Quarterly, 37:  4, pp.  71- 84; Jason Brownlee ( 2007) , Authoritarianism in an Age of Democratization 
(Cambridge: Cambridge University Press).  
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สอง มาจากกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างคู่ขัดแย้งเพ่ือยุติสงครามหรือการแตกแยก 
ในประเทศ (เลโซโท เลบานอน แอฟริกาใต้) 

สาม ก าหนดมาจากคณะกรรมการหรือมหาอ านาจต่างชาติในสถานการณ์หลังการฟ้ืนฟู
ประเทศหลังสถานการณ์ความขัดแย้ง (อิรัก อัฟกานิสถาน) 

สี่ เกิดจากการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการมาสู่ระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบ
ประชาธิปไตยไปสู่ระบอบเผด็จการ (ซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งหลังการยึดอ านาจไม่ว่าประเทศใดก็ตามมักจะ
จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพ่ือจัดวางโครงสร้างอ านาจแบบใหม่)  

ห้า มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพ่ือเสนอและจัดท าร่างระบบเลือกตั้งใหม่  (อังกฤษ  
มอริเชียส) บางครั้งคณะกรรมการนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
(ฟิจิ) โดยร่างข้อเสนอนี้บางกรณีถูกน าเข้าสู่รัฐสภาเพ่ือลงมติ หรือบางกรณีเป็นการลงประชามติโดย
ประชาชน 

หก เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากประชาชน โดยการจัดตั้งสภาประชาชน-
พลเมือง ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือมาประชุมหารือเพ่ือหารูปแบบการเลือกตั้งที่ประชาชนคิดว่า
เหมาะสมที่สุด (กรณีของจังหวัดบริติช-โคลัมเบียในแคนาดา)  
 ในอดีตที่ผ่านมา ระบบการเลือกตั้งในสังคมก าลังพัฒนาทั้งหลายมักจะถูกเลือกขึ้นมาโดย
อุบัติเหตุ มากกว่าถูกออกแบบมาอย่างดีหรืออย่างตั้งใจโดยการมีส่วนร่วมของพลเมืองเจ้าของประเทศ 
โดยอาจจะมาจากสถานการณ์ ณ ขณะนั้นก าหนดให้เป็นไป หรือมาจากแนวโน้มในอดีตที่เคยเป็นมา 
มาจากผลผลิตทางประวัติศาสตร์ เช่น รับระบบการเลือกตั้งมาจากอดีตเจ้าอาณานิคม หรือได้แนวคิด
มาจากรูปแบบที่ใช้อยู่ในประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังมานี้ นับตั้งแต่ทศวรรษ 2530 
เป็นต้นมา เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ เริ่มมีการตระหนักว่าระบบการเลือกตั้งที่ตกทอดมาจากอดีต
อาจจะไม่เหมาะสมกับโครงสร้างของสังคม และสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสมควร
ที่จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้  (Reilly and Reynolds 1999, 24) 
แม้แต่ประเทศที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบอบประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานแล้ว  เช่น  
ในทวีปยุโรป (ในอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ นิวซีแลนด์) ก็ยังมีการทบทวนความเหมาะสมของระบบ 
การเลือกตั้งเป็นระยะ โดยแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบเลือกตั้งที่ส าคัญมักจะมา
จากการเกิดวิกฤตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช่น กรณีปัญหาคอร์รัปชันในหมู่นักการเมือง
ญี่ปุ่นและอิตาลีน าไปสู่ความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อนักการเมืองและระบบการเมืองโดยรวม 
ท้ายที่สุดน าไปสู่การปฏิรูประบอบการเลือกตั้งในทั้งสองประเทศ โดยการผลักดันจากประชาชน 
ที่ตื่นตัวทางการเมือง (Norris 1995) โดยเป้าหมายของการออกแบบระบบการเลือกตั้ งใหม่ คือ  
การสร้างระบบการเลือกตั้งที่มั่นคงแข็งแรงพอต่อการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ  
แต่ก็ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
(Bastian and Luckham 2003) 
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ทั้งนี้ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกต่อการปฏิรูประบบการเลือกตั้งในระยะหลัง 
มีกระแสเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1993 ที่มีการท าประชามติในอิตาลี  ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบ 
การเลือกตั้งจากระบบเสียงข้างมาก (plurality/majority) ไปเป็นระบบผสม แนวโน้มที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นในอีก 26 ประเทศทั่วโลก (ดูใน Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 24) มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการปฏิรูปในอิตาลี คือ การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งไปสู่ระบบสัดส่วนมากขึ้น ไม่ว่าจะ 
โดยการเพ่ิมที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากระบบสัดส่วนให้มากขึ้น หรือไม่ก็เปลี่ยนจากระบบ
เสียงข้างมากไปเป็นระบบสัดส่วนเต็มรูป 

นอกจากที่มาของระบบการเลือกตั้งที่ใช้ในประเทศหนึ่งๆ จะมาได้จากหลายทางและ 
หลายเหตุปัจจัยแล้ว ผลกระทบของการเลือกใช้ระบบเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไป 
ผลลัพธ์อาจจะไม่ตรงกับที่ผู้ร่างตั้งใจไว้หรือคาดการณ์ไว้  อาจจะมีผลกระทบบางประการที่นอกเหนือ
การคาดคิด และอาจจะส่งผลร้ายแรงในระยะยาว และในหลายกรณี ผลประโยชน์ทางการเมือง 
ระยะสั้นของชนชั้นน าทางการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบและระบบการเลือกตั้ง
มากกว่าการมองการณ์ไกลถึงผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาว ผลการวิจัยพบว่า ในบรรดาสถาบัน
การเมืองทั้งหลาย ระบบเลือกตั้งเปลี่ยนง่ายที่สุดและถูกบิดเบือนเพ่ือเอาไปรับใช้ผลประโยชน์ 
ของชนชั้นน าบางกลุ่มได้ง่ายที่สุด (Horowitz 1997, 2003)  

นอกจากนี้ พบว่าระบบเลือกตั้งแบบหนึ่งอาจจะส่งผลไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศนั้นๆ ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนอาจส่งผลให้เกิดรัฐบาล
ผสมในหลายประเทศ แต่ได้หมายความว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวที่จะเกิดขึ้นในทุกประเทศ (เช่นใน
แอฟริกาใต้ที่ระบบสัดส่วนกลับสร้างให้เกิดรัฐบาลพรรคเดียว) เพราะมีปัจจัยอย่างอ่ืนมาก าหนดด้วย 
ดังนั้นเราจึงต้องเผื่อใจไว้เสมอถึงผลกระทบที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในการน าระบบเลือกตั้งแบบ
หนึ่งมาใช้ 

ประเด็นส าคัญที่ต้องตระหนักคือ การออกแบบระบบการเลือกตั้งไม่เคยเกิดขึ้นในสุญญากาศ 
แต่เกิดขึ้นภายใต้การต่อสู่ช่วงชิงอ านาจทางการเมือง และเกิดขึ้นภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบเดิมที่
เคยด ารงอยู่ก่อนหน้าเป็นตัวเปรียบเทียบ  ค าถามส าคัญอย่างยิ่ งคือ ใครเป็นคนออกแบบ  
และกระบวนการ ขั้นตอน และกลไกในการออกแบบเป็นอย่างไร การออกแบบสถาบันการเมือง 
เป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองที่มีการต่อสู้แข่งขันกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่มีอ านาจ 
ไม่เท่าเทียมกัน ที่เราต้องสนใจเรื่องนี้เพราะบทเรียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าการออกแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองที่ต่างกันส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อคุณภาพของการเมือง 
ในสังคม ระบบเลือกตั้งเป็นหนึ่งในสถาบันการเมืองที่ส าคัญในการก าหนดความสัมพันธ์ทางอ านาจ 
มันอาจถูกออกแบบเพ่ือสะท้อนความเป็นตัวแทนของภูมิภาคหรือท้องถิ่นให้มีเสียงในระบอบการเมือง
หรือถูกออกแบบเพ่ือลดทอนลักษณะภูมิภาคนิยม มันสามารถออกแบบเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพรรค
การเมืองที่เข้มแข็งหรือจงใจท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ท าให้เกิดมุ้งหรือกลุ่มการเมืองย่อยในพรรค
การเมือง หรือท าให้นักการเมืองมีอ านาจต่อรองเหนือพรรคการเมือง มันอาจถูกออกแบบเพ่ือส่งเสริม
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ให้เกิดการแข่งขันในเชิงนโยบายหรือเพ่ือเอ้ือให้เกิดการแข่งขันโดยเน้นความนิยมของตัวบุคคล 
เป็นหลัก มันอาจถูกออกแบบเพ่ือมุ่งให้เกิดรัฐบาลพรรคเดียว สองพรรค หรือรัฐบาลผสมหลายพรรค 
นอกจากนั้น ระบบเลือกตั้งต่างระบบกันก็เอ้ือให้ผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยมีตัวแทนในระบอบการเมือง
มากน้อยแตกต่างกันไป สุดท้าย ระบบเลือกตั้งอาจเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือหรืออาจขยาย 
ความขัดแย้งให้เพ่ิมสูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน (Reynolds 2002; Lijphart 2004; Norris 2004; Reilly 
2006) 

 
ข้อควรค านึงในการออกแบบระบบเลือกตั้ง 
เมื่อสังคมการเมืองก าลังอยู่ในห้วงเวลาของการค้นหากติกาทางการเมืองเพ่ือสร้างฉันทามติ

ใหม่ในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ข้อควรค านึงในการออกแบบระบบเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้  
1. ประวัติศาสตร์ของสังคมว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม

ทางการเมืองเป็นเช่นไร มีลักษณะเป็นพหุสังคมมากน้อยแค่ไหน ระดับความแตกต่างหลากหลายทาง
ศาสนา ชาติพันธุ์ สีผิว ภาษา และอัตลักษณ์ต่างๆ เป็นอย่างไร ซึ่งลักษณะทางสังคมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ในการออกแบบระบบเลือกตั้ง เพราะบางประเทศไม่มีปัญหาในเรื่องความแตกแยกทางศาสนา/ชาติ
พันธุ์ จึงไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการเลือกใช้ระบบเลือกตั้งที่จะมาประสานรอยร้าวดังกล่าว 

2. ต้นทุนในการออกแบบและสถาปนาระบบการเลือกตั้ง เช่น บางระบบซับซ้อนเกินไปใน
การค านวณคะแนน หรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เช่น ระบบการจัดการเลือกตั้งสองรอบ (two-round 
system) หรือต้นทุนในแง่ที่ว่าความซับซ้อนของระบบไปกีดกันผู้เลือกตั้งที่ขาดความรู้ทางเทคนิคหรือ
มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ต่ าออกไปจากการใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเสมอภาค ฉะนั้น
การออกแบบระบบเลือกตั้งควรยึดหลักความเรียบง่ายเพ่ือให้คนจ านวนกว้างขวางที่สุดสามารถใช้สิทธิ
ของพวกเขาได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน  

3. โครงสร้างรัฐ (ว่าเป็นรัฐเดี่ยวหรือสหพันธรัฐ) และระดับการกระจายอ านาจของรัฐ 
เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาในการก าหนดหรือออกแบบระบบการเลือกตั้งด้วย การออกแบบ
การเลือกตั้งในระดับมลรัฐและท้องถิ่นระดับต่างๆ (ต าบล จังหวัด) ว่าควรจะเลือกใช้รูปแบบใดสัมพันธ์
อย่างแยกไม่ออกกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอ านาจ นอกจากนั้นระบบสภาเดี่ยว
หรือสภาคู่ก็ส าคัญส าหรับการออกแบบระบบการเลือกตั้งด้วย เช่น การมีสองสภาเพ่ือให้แต่ละสภา 
มีอ านาจและท าหน้าที่ต่างกัน มีฐานที่มาคนละแบบ และดังนั้นจึงสะท้อนความเป็นตัวแทนประชาชน
ต่างชนิดกัน ฉะนั้นวิธีการในการเลือกตั้งผู้แทนทั้งสองสภาจึงควรมีความแตกต่างกัน เป็นต้น 

4. ต้องค านึงถึงลักษณะเฉพาะของปัญหาในสังคม ณ ขณะนั้น เพ่ือก าหนดเป้าหมายว่า
ต้องการออกแบบสถาบันการเมืองเพ่ือไปบรรลุเป้าหมายใด ทั้งนี้เป้าหมายที่พึงประสงค์มีหลาย
ประการและเป้าหมายแต่ละอันอาจขัดแย้งกันหรือไปด้วยกันไม่ได้ เป็นการยากท่ีจะฝันถึงการบรรลุถึง
ระบบการเลือกตั้งในอุดมคติที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีทุกประการ นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้มี
ข้อสรุปตรงกันว่าไม่มีระบบการเลือกตั้งใดดีกว่าอีกระบบโดยเด็ดขาด มันขึ้นอยู่กับว่าสังคมนั้นต้องการ
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บรรลุวัตถปุระสงค์อะไรในทางการเมือง โดยข้อสรุปจากงานวิจัยเปรียบเทียบในประเทศต่างๆ มีอยู่ว่า 
หนึ่ง ไม่มีระบอบการเลือกตั้งในอุดมคติที่เหมาะกับทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บริบท และ
สภาพปัญหาของแต่ละสังคมที่ต่างกัน และ สอง ระบบการเลือกตั้งแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสีย
ผสมกันที่หากต้องการน ามาใช้ ก็ต้องชั่งน้ าหนักเอา เช่น ระหว่างการสร้างเสถียรภาพ (ความเข้มแข็ง
ของฝ่ายบริหาร) หรือการสะท้อนความเป็นสัดส่วนของกลุ่มต่างๆ (Norris, 2002; Horowitz 2003; 
Bastian and Luckham 2003) ฉะนั้นสังคมต้องชัดเจนว่าต้องการออกแบบสถาบันการเมืองเพ่ือไป
บรรลุเป้าหมายอะไร จึงจะสามารถมีเกณฑ์ท่ีจะวัดได้ว่าเราประสบความส าเร็จในการออกแบบสถาบัน
การเมืองหรือไม่ หลังจากนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกระบบการเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด และบทเรียนที่
เกิดขึ้นจริงในประเทศอ่ืนๆ ที่ได้ทดลองใช้ระบบการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเอามาปรับใช้กับ
ประเทศของตนเอง 

 
เป้าหมายของระบบเลือกตั้ง 
หลังจากพิจารณาถึงข้อที่ควรคิดค านึงเมื่อสังคมการเมืองก าลังออกแบบระบบเลือกตั้งแล้ว 

ประเด็นส าคัญที่ต้องตระหนักคือ เป้าหมายของการออกแบบระบบเลือกตั้งในสังคมนั้นคืออะไร ซึ่งแต่
ละระบบเลือกตั้งจะมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป ชุมชนการเมืองจึงต้องถกเถียงกันให้ตก
ผลึกเสียก่อนว่าปัญหาที่สังคมการเมืองนั้นก าลังเผชิญคืออะไร เป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการบรรลุ
คืออะไร จากนั้นจึงจะสามารถเลือกระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมสอดคล้องที่สุดมาใช้ โดยเป้าหมายของ
การออกแบบระบบเลือกตั้งที่ส าคัญมีอย่างน้อย 5 ประการดังต่อไปนี้ (ปรับประยุกต์จาก Horowitz 
2003)  

1. ความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่ง (proportionality) หรือหลักความยุติธรรม
ของคะแนน ในระยะหลังมานี้ มีแนวโน้มว่านักวิชาการและผู้ก าหนดนโยบายจ านวนมากหันมาใช้ 
หลักความเป็นสัดส่วนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณงามความดีของระบบการเลือกตั้ง  โดยเห็นว่าระบบ
การเลือกตั้งที่สะท้อนความเป็นสัดสวนระหว่างคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับกับที่นั่งในสภาได้ดี   
(ในความหมายว่าหากพรรคได้คะแนนเสียงสมมติคิดเป็น 40 % พรรคนั้นควรได้ที่นั่งคิดเป็น 40% 
ของที่นั่งในสภาด้วย) คือ ระบบการเลือกตั้งที่ดีที่สุด ในแง่นี้หลายคนจึงเห็นว่าระบบการเลือกตั้งแบบ
สัดส่วน (ระบบปาร์ตี้ลิสต์และระบบ STV จะกล่าวในรายละเอียดข้างหน้า) เป็นระบบที่ดีที่สุด  
เพราะระบบเสียงข้างมากมักจะให้ที่นั่งกับพรรคการเมืองใหญ่มากเกินกว่าคะแนนเสียงที่พรรคได้รับ  
(เป็นเรื่องปรกติในระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากที่พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงคิดเป็น 40% 
อาจจะได้ที่นั่ง 50-60% ของที่นั่งท้ังหมด) อย่างไรก็ดี สังคมควรต้องตระหนักว่าหลักความเป็นสัดส่วน
มิใช่เป้าหมายประการเดียวกระทั่งอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดเสมอไป (Horowitz 2003, 117) 
เช่นในสถานการณ์ที่สังคมต้องการเสถียรภาพทางการเมือง ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนอาจจะ 
ไม่เหมาะสมเพราะมักจะน าไปสู่การเกิดพรรคการเมืองจ านวนมากท่ีกระจัดกระจาย และยังเอ้ือให้เกิด
พรรคการเมืองแนวอุดมการณ์สุดโต่งซึ่งอาจจะบั่นทอนความสงบสุขและความสมานฉันท์ทางการเมือง 
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2. ความพร้อมรับผิดของผู้แทนต่อผู้ลงคะแนน (accountability) หมายถึงความผูกพันทาง
นโยบายที่ผู้แทนมีต่อประชาชนที่เลือกพวกเขาเข้ามา และผู้เลือกตั้งสามารถตรวจสอบควบคุมให้
นักการเมืองที่ตนเลือกเข้าไปท าตามสิ่งที่ได้หาเสียงไว้ หรือเข้ามาดูแลปัญหาความเดือดร้อนของเขต
เลือกตั้งตนเอง ในแง่นี้ไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งทุกระบบจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ได้
เหมือนกันหมด ตัวอย่างเช่น ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบปาร์ตี้ลิสต์ (แบบไม่ผสม) ที่ใช้ใน 
บางประเทศ ไม่มีผู้แทนมาจากเขตเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียว โดยใช้ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งและ 
ผู้ลงคะแนนเลือกเฉพาะบัญชีรายชื่อโดยไม่สามารถเลือกผู้แทนเขต ซึ่งท าให้ความผูกพันระหว่าง 
ผู้เลือกตั้งกับผู้แทนไม่มี ในแง่นี้ระบบที่มีผู้แทนจากเขตเลือกตั้งจะตอบสนองเป้าหมายข้อดีได้ดีกว่า 

3. เสถียรภาพของรัฐบาล เป้าหมายข้อนี้มีความส าคัญ โดยเฉพาะในสังคมที่ประสบปัญหา
การล่มสลายของรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งท าให้การบริหารประเทศหยุดชะงักและขาดความต่อ เนื่อง 
เสถียรภาพของรัฐบาลท าให้การก าหนดและผลักดันนโยบายมีความคงเส้นคงวา และท าให้รัฐบาล
สามารถรักษาสัญญาที่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมีไว้กับผู้ลงคะแนนเสียง เพราะหากรัฐบาลมี
อายุสั้นย่อมไม่สามารถผลักดันนโยบายอะไรได้เลย ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากตอบสนอง
เป้าหมายนี้ได้กว่าระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน  

4. ความประสานปรองดองระหว่างประชากรต่างศาสนา ชาติพันธุ์ เป้าหมายนี้มีความส าคัญ
อย่างยิ่งยวดในสังคมที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางสังคมวัฒนธรรม โดยระบบการเลือกตั้งแบบที่ให้
ผู้เลือกตั้งจัดล าดับความชอบผู้สมัครจากมากไปหาน้อย (เช่น ระบบ Alternative Vote และ STV  
ดังจะกล่าวในรายละเอียดข้างหน้า) ได้ชื่อว่าตอบสนองเป้าหมายนี้ได้ดีที่สุด เพราะมีกฎกติกาที่สร้าง
แรงจูงใจให้พรรคการเมืองออกแบบนโยบายที่ประสานประโยชน์และความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลากหลายมากกว่าที่จะมีนโยบายสุดโต่งหรือคับแคบซึ่งมุ่งตอบสนองกลุ่มศาสนา/ชาติพันธุ์หนึ่งใด
เป็นการเฉพาะ โดยระบบการเลือกตั้งดังกล่าวจะมีข้อบังคับให้พรรคการเมืองต้องได้คะแนนเสียงจาก
กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่ฐานเสียงหลักของตนเพ่ือชนะการเลือกตั้ง  ฉะนั้นจึงบีบให้พรรคการเมือง 
ต้องเข้าหากลุ่มผู้เลือกตั้งหลากหลายกลุ่ม เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีในไนจีเรียก าหนดว่าผู้ชนะ
ต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 25% จากสองในสามของมลรัฐทั้งหมดของประเทศ หรือการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งเพ่ิงมีการเลือกตั้งโดยตรงครั้งแรกในปี 2547 ได้ก าหนดให้ผู้ชนะต้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดคือ เกิน 50% และยังต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย 20% จาก
อย่างน้อย 16 จังหวัดจากจ านวนจังหวัดทั้งหมด 32 จังหวัด (Emmerson 2004) ข้อก าหนดนี้มีขึ้น
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้สมัครหาเสียงเฉพาะในเขตใดเขตหนึ่งที่รู้ว่าเป็นฐานเสียงอันแน่นหนาของตน  
หากต้องหาเสียงกระจายไปทั่วประเทศกับกลุ่มประชากรต่างศาสนา ภาษา และชาติพันธุ์ เพ่ือให้
ประธานาธิบดีเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ซ่ึงจะช่วยป้องกันอคติในเชิงนโยบาย และไม่ท า
ให้ประชากรที่เป็นชนกลุ่มน้อยรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความใส่ใจจากรัฐบาล 
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5. เสียงของชนกลุ่มน้อย เป้าหมายข้อนี้ดูเผินๆ อาจจะเหมือนเป้าหมายที่สี่ แต่อันที่จริงแล้ว
ไม่ใช่ และเป็นเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทางการเมืองและนโยบาย ส าหรับเป้าหมาย
ประการสุดท้ายนี้มุ่งไปที่การให้ชนกลุ่มน้อยมีที่นั่งในสภา เช่น มีการเสนอว่าชนกลุ่มน้อยควรมีที่นั่ง
ตามสัดส่วนประชากรของพวกเขา สมมติว่า ประเทศหนึ่งมีประชากรมุสลิมคิดเป็น 10% ผู้สนับสนุน
แนวคิดนี้เสนอว่าระบบการเลือกตั้งควรจะประกันให้มีผู้แทนมุสลิมคิดเป็น 10% ในสภา ทั้งนี้อาจจะ
ใช้ระบบโควตา หรือใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่เพ่ิมโอกาสให้กับพรรคการเมืองของ 
ชนกลุ่มน้อย ระบบเลือกตั้งบางแบบอาจจะให้ผลลัพธ์ที่สะท้อนผู้แทนชนกลุ่มน้อยต่ ากว่าสัดส่วน
ประชากรที่พวกเขามี เช่น การใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก (เช่น FPTP) ในสังคมท่ีชนกลุ่ม
น้อยอยู่อย่างกระจัดกระจายท าให้ยากที่ผู้แทนชนกลุ่มน้อยจะได้รับเลือก อย่างไรก็ตาม มีข้อถกเถียง
กันอย่างเผ็ดร้อนในหลายประเด็นเกี่ยวกับเป้าหมายประการนี้  เช่น จ าเป็นแค่ไหนที่จะต้องมีที่นั่งของ
ชนกลุ่มน้อยตรงตามสัดส่วนประชากร รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ว่าเราจะนิยาม “ผู้แทนชนกลุ่มน้อย” 
อย่างไร เช่น ผู้แทนของคนมุสลิมนั้นต้องนับถือศาสนาอิสลาม หรือเป็นใครก็ได้ขอเพียงให้มีนโยบาย
และตั้งใจที่จะท างานเพ่ือคนมุสลิมเป็นการเฉพาะ เพราะบ่อยครั้งพบว่าผู้แทนที่มาจากชนกลุ่มน้อย
อาจจะไม่ได้เป็นปากเสียงให้กับกลุ่มของตนเองเมื่อพวกเขาได้รับที่นั่งในสภา (Reilly 2006; Horowitz 
2003) ที่กล่าวว่าเป้าหมายข้อนี้ต่างจากข้อที่สี่ เพราะเป้าหมายข้อที่สี่ถึงที่สุดแล้วมุ่งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มต่างๆ หรือมุ่งที่จะป้องกันไม่ให้ประเด็นความแตกต่างทางศาสนา/ชาติพันธุ์ถูกปลุกเร้า
เป็นประเด็นทางการเมือง มุ่งสร้างพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนกลางๆ ของคนทุกกลุ่มมากกว่าที่จะ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ดพร รคกา ร เ มื อ ง ขอ งชน กลุ่ ม น้ อ ยที่ ชู ป ร ะ เ ด็ น อั ตลั กษ ณ์ ม าห า เ สี ย ง  
ในการแข่งขันเลือกตั้ง  

 
7. ประเภทของระบบเลือกตัง้: คุณลักษณะและความแตกต่างหลากหลาย7  

ในการที่จะออกแบบหรือปฏิรูประบบเลือกตั้งให้มีความเหมาะสม นอกจากเราต้องมีความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์และลักษณะเฉพาะของปัญหาของสังคมของเราแล้ว เราจ าเป็นต้องมีความรอบรู้
เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแบบต่างๆ ที่มีการใช้อยู่ทั่วโลก เพ่ือที่จะทราบถึงทางเลือกทั้งหมด และข้อดี
ข้อด้อยของระบบเลือกตั้งแบบต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างรอบคอบในการรับเอาระบบเลือกตั้งแบบ
ใดแบบหนึ่งมาใช้ 

การแบ่งระบบเลือกตั้งท าได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีการแบ่งท่ีได้รับการยอมรับโดยนักวิชาการ
ส่วนใหญ่คือ การแบ่งโดยดูที่องค์ประกอบหลักของระบบเลือกตั้งว่ามีลักษณะอย่างไรและวิธีที่คะแนน
เสียงถูกแปรไปเป็นจ านวนที่นั่งในสภา ในกรณีขององค์ประกอบหลักของระบบการเลือกตั้งมีสาม
องค์ประกอบด้วยกัน (ดู Farrell 2001, 4-10) หนึ่ง ขนาดของเขตเลือกตั้ง (district magnitude)  

                                                 

 
7 ประมวลจาก Reynolds, Reily, and Ellis 2005; Farrell 2001; Norris 2004; Horowitz 2003; Gallagher and Mitchell 2005; 
Herron, Pekkanen, and Shugart 2018; สิริพรรณ 2561. 
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ซึ่งหมายถึงจ านวนที่นั่งผู้แทนต่อเขตการเลือกตั้งหนึ่งๆ ซึ่งเขตเลือกตั้งมีตั้งแต่เล็กที่สุดคือเขตเลือกตั้ง
ที่มีผู้แทนได้หนึ่งคนไปจนถึงเขตเลือกตั้งใหญ่ที่มีผู้แทนหลายสิบคน สอง โครงสร้างของการลงคะแนน 
(ballot structure) ซึ่งหมายถึงแบบแผนในการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีสองรูปแบบหลัก
คือ แบบที่ผู้ใช้สิทธิสามารถจัดล าดับความชอบของผู้สมัครจากมากไปหาน้อย (ordinal ballots)  
กับแบบที่ไม่สามารถจัดล าดับได้ มีโอกาสแค่เลือกคนในคนหนึ่งที่ชอบมากที่สุดเท่านั้น (categorical 
ballots) และองค์ประกอบสุดท้ายคือ สูตรในการนับคะแนน (electoral formula) ซึ่งเป็นตัวก าหนด
วิธีการแปลงคะแนนเสียงไปเป็นจ านวนที่นั่ง สูตรหรือวิธีการดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็นสามวิธีหลัก
ด้วยกันคือ แบบเสียงข้างมากธรรมดา (plurality) ซึ่งผู้ชนะแค่ได้เสียงข้างมากแต่ไม่จ าเป็นต้องเกิน 
กึ่งหนึ่ง แบบเสียงข้างมากเด็ดขาด (majority) ซึ่งผู้ชนะต้องได้เสียงข้างมากและเกินกึ่งหนึ่งด้วย และ
แบบสัดส่วน (proportional) ซึ่งกระจายที่นั่งให้ตามคะแนนเสียงที่ได้รับตามสัดส่วน โดยพยายาม
ไม่ให้คะแนนของคนที่แพ้เสียไปโดยไม่ถูกนับ วิธีการนับแบบสัดส่วนนี้มีมาตรการแตกต่างหลากหลาย
กันออกไป ซึ่งเราจะได้อภิปรายในรายละเอียดต่อไปข้างหน้าเมื่อพิจารณาระบบเลือกตั้งแต่ละแบบ 

ณ ปัจจุบัน ระบบการเลือกตั้งที่ใช้อยู่ทั่วโลกในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ก) ระบบเสียงข้างมาก ข) ระบบสัดส่วน และ ค) ระบบผสม8 

ก) ระบบเสียงข้างมาก (plurality/majority) 
 ระบบนี้เน้นที่จะบรรลุเป้าหมายความพร้อมรับผิดของผู้แทนต่อผู้ลงคะแนน และเสถียรภาพ
ของรัฐบาลเป็นส าคัญ 
 ลักษณะเด่นของระบบนี้คือ มักจะนิยมใช้เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว แต่ภายใต้ระบบ
นี้มีวิธีการนับคะแนนและการแปลงคะแนนที่ได้ไปสู่จ านวนที่นั่งหลายแบบด้วยกัน  ระบบนี้แบ่ง
ออกเป็น  5 ระบบย่อยด้ วยกัน  คือ  First Past the Post, Block Vote, Party Block Vote, 
Alternative Vote, and Two-Round System (ดูประกอบใน Reilly 2001, 15-17)  
 1) ระบบเสียงข้างมากแบบไม่เด็ดขาด (First Past The Post- FPTP หรือบางต าราใช้ชื่อ
เรียกต่างกันออกไปในนามว่า Single Member Plurality- SMP) เป็นระบบที่ง่ายและพ้ืนฐานที่สุด 
ระบบนี้ใช้เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว ผู้ชนะคือผู้ที่ได้เสียงมากที่สุดโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเสียง
ข้างมากแบบสมบูรณ์ ระบบนี้ผู้สมัครมักจะเลือกตัวบุคคลมากกว่าเลือกพรรค ประเทศที่ใช้ระบบนี้
ได้แก่ สหราชอาณาจักร อินเดีย แคนาดา สหรัฐฯ บังคลาเทศ เนปาล และประเทศที่เคยเป็น 
อาณานิคมของอังกฤษ (นิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้ซ่ึงเคยใช้ระบบนี้ได้เลิกใช้แล้วตั้งแต่ทศวรรษ 1990) 
 ข้อดี ง่าย ไม่ซับซ้อน สร้างเสถียรภาพแก่รัฐบาลและระบบการเมือง และท าให้มีความผูกพัน
ระหว่างผู้สมัครกับเขตเลือกตั้ง (geographical accountability) ระบบนี้ท าให้เกิดระบบพรรค
การเมืองเสียงข้างมากสองพรรคใหญ่ซึ่งท าให้การเมืองมีเสถียรภาพ ระบบนี้ยังมักท าให้เกิดระบบ
รัฐบาลพรรคเดียว เพราะเอ้ือประโยชน์ให้กับพรรคใหญ่ที่สุด (เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพบว่าพรรค

                                                 

 
8 ประมวลจาก Reynolds, Reily, and Ellis 2005; Farrell 2001; Norris 2004; Horowitz 2003; Gallagher and Mitchell 2005. 
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ใหญ่ที่สุดได้จ านวนที่นั่งมากกว่าสัดส่วนคะแนนเสียงที่ตนได้  เช่น ได้คะแนนเสียงคิดเป็น 40%  
แต่ได้ที่นั่งคิดเป็น 50%) ในขณะเดียวกันระบบนี้ก็ท าให้เกิดฝ่ายค้านที่เป็นเอกภาพด้วย นอกจากนี้มัน
ยังสร้างแรงจูงใจท าให้พรรคการเมืองมีลักษณะของพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงกว้างขวางครอบคลุม
ประชากรหลายกลุ่มเพ่ือชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล ในประเทศที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง 
อัตลักษณ์สูง ระบบนี้ท าให้พรรคการเมืองก้าวข้ามการเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มเชื้อชาติหรือศาสนา
ใดเพียงล าพัง (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 36; Farrell 2001, 19-31) มันยังป้องกันไม่ให้
เกิดการเมืองหัวรุนแรงสุดโต่ง (ซึ่งมักจะเติบโตในระบบสัดส่วน) เอ้ือให้ผู้สมัครที่มีฐานคะแนนเสียงดี  
มีผลงานดีและเป็นที่นิยมในเขตเลือกตั้งได้รับโอกาสเป็นผู้แทน ตามทฤษฎี ระบบนี้เหมาะที่สุดกับ
ประเทศท่ีมพีรรคการเมืองใหญ่สองพรรคแข่งขันกัน 
 ข้อเสีย กีดกันพรรคการเมืองเล็ก กีดกันชนกลุ่มน้อยรวมทั้งผู้สมัครหญิง ท าให้พรรคการเมือง
ใหญ่ได้ที่นั่งมากเกินความเป็นจริง จ านวนคะแนนเสียงกับจ านวนที่นั่งที่พรรคการเมืองได้รับ 
ไม่เป็นสัดส่วนกัน ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้ตระหนักถึงข้อเสียดังกล่าวโดยเฉพาะข้อเสียเรื่อง
ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงที่ได้กับจ านวนที่นั่งที่ได้รับการจัดสรร แต่ก็เห็นว่าข้อดีที่
ระบบนี้รับประกันในแง่ความเข้มแข็งของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นเรื่องส าคัญกว่า 
 2) Block Vote (BV) ระบบนี้ใช้ระบบเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายคน โดยผู้เลือกตั้งมีสิทธิ
เลือกผู้สมัครได้เท่ากับจ านวนที่นั่งในเขตนั้น ผู้เลือกตั้งเลือกผู้สมัครที่ตนเองอบโดยไม่ต้องค านึงถึง
สังกัดพรรคการเมือง ผู้ชนะคือผู้ที่ได้เสียงมากที่สุดตามล าดับโดยไม่ต้องค านึงถึงเปอร์เซ็นต์คะแนน
เสียงที่เขาได้รับ  
 ระบบนี้มักจะใช้ในประเทศที่พรรคการเมืองอ่อนแอ เช่น คูเวต ลาว เลบานอน มัลดีฟส์ ซีเรีย 
ทองกา ตูวาลู นอกจากนั้นประเทศอย่างจอร์แดน มองโกเลีย ฟิลิปปินส์  และประเทศไทย  
(ก่อน 2540) ก็เคยใช้ระบบนี้ แต่ก็ได้เลิกใช้ไปแล้วเพราะตระหนักถึงข้อเสียบางประการ ฝ่ายปฏิรูปใน
ประเทศกลุ่มหลังนี้เน้นเหตุผลเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงและระบบพรรคการเมืองที่อ่อนแอเป็นเหตุผล
ในการยกเลิกระบบการเลือกตั้งแบบ BV (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 47) 
 ข้อเสีย คือ ผลการเลือกตั้งมักจะมีความไม่แน่นอน ยากแก่การคาดเดา ท าให้พรรคการเมือง
ไม่เข้มแข็งและเกิดเป็นกลุ่มย่อย (มุ้ง) ต่างๆ ภายในพรรคการเมือง ซึ่งเอ้ือต่อการเกิดปัญหาคอร์รัปชัน 

3) ระบบบล็อกโหวตโดยพรรค (The Party Block Vote- PBV) คือระบบที่ผู้เลือกตั้งเลือก
บัญชีรายชื่อของพรรคแทนที่จะเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคล โดยเขตเลือกตั้งเป็นแบบเขตเดียวหลาย
คน พรรคที่ได้เสียงมากที่สุด ได้ที่นั่งทั้งหมดในเขตเลือกตั้งนั้นไป โดยไม่จ าเป็นต้องชนะเสียงข้างมาก
เด็ดขาด ใช้เป็นระบบเลือกตั้งหลักเพียงในสี่ประเทศ คือ สิงคโปร์ แคมารูน ชาด และ Djibouti 

ข้อดี เปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากชนกลุ่มน้อยมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งโดยเกาะกระแส  
ความนิยมของพรรคการเมืองใหญ่ เช่นในสิงคโปร์ ที่กฎหมายเลือกตั้งระบุให้พรรคการเมืองใส่รายชื่อ
ผู้สมัครเชื้อชาติมาเลย์หรืออินเดียหรือชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ  อย่างน้อยหนึ่ งคนในบัญชีรายชื่อ  
พรรคการเมืองเองก็ยินดีเพราะจะได้ดึงคะแนนเสียงชนกลุ่มน้อยในเขตเลือกตั้ง 
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ข้อเสีย ก็เช่นเดียวกับระบบ FPTP ที่พรรคการเมืองใหญ่ได้ที่นั่งมากเกินสัดส่วนที่ควรจะได้ 
4) ระบบการล าดับคะแนน (Alternative Vote- AV) ระบบนี้พยายามสร้างหลักประกันว่า 

ผู้ชนะคือผู้ที่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาด เขตเลือกตั้งเป็นแบบเขตเดียวคนเดียว โดยผู้สมัครสามารถล าดับ
ความชอบของผู้สมัครจากล าดับที่หนึ่งไปถึงล าดับสุดท้าย ผู้ชนะคือผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงล าดับ 
ที่หนึ่งจากผู้เลือกตั้งเกินกึ่งหนึ่ง ถ้าในรอบแรกไม่มีใครได้เสียงดังกล่าว ก็ให้ตัดผู้สมัครที่ได้คะแนน 
ที่น้อยที่สุดออกไป และเกลี่ยคะแนนในบัตรของผู้สมัครคนนั้นไปให้กับผู้สมัครคนอ่ืนที่ถูกเลือกเป็น
ล าดับที่สองตามที่ผู้เลือกตั้งระบุไว้จนกว่าจะมีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้เสียงล าดับที่หนึ่งเกินกึ่งหนึ่ง  
ระบบนี้ใช้ในออสเตรเลีย ฟิจิ และปาปัวนิวกินี และใช้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในไอร์แลนด์และ
บอสเนีย และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลอนดอนและซานฟรานซิสโก (Reynolds, Reily, and 
Ellis 2005, 49; Farrell 2001, 55-60) 

ข้อดี ท าให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งมีความชอบธรรมมากขึ้น เพราะมาจากเสียงข้างมาก
เด็ดขาด นอกจากนั้น ระบบนี้ยังเอ้ือให้พรรคการเมืองมีลักษณะไม่สุดโต่ง พยายามสร้างนโยบาย 
ที่ตอบสนองประชากรอย่างกว้างขวางที่สุด เพราะการชนะเลือกตั้งไม่ใช่ได้เสียงจากผู้สนับสนุนหลัก
ของพรรค แต่ยังต้องอาศัยคะแนนเสียงจากผู้สนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืน (ในกรณีที่มีการนับคะแนน
รอบสอง) ซึ่งจะท าให้มีการเชื่อมประสานและร่วมมือกันระหว่างพรรคการเมืองด้วย  

มีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอให้น าระบบเลือกตั้งนี้มาใช้ในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของไทย 
เพราะจะท าให้วุฒิสมาชิกมาจากเสียงข้างมากในเขตเลือกตั้งจริงๆ และเป็นผู้ที่มีนโยบายตอบสนองคน
ส่วนมากในเขตเลือกตั้งมากกว่าที่จะตอบสนองคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  (สมเกียรติ, วรเจตน์, สิริพรรณ, 
ปกป้อง 2550; สิริพรรณ 2550) 

ข้อเสีย มีความยุ่งยากซับซ้อนในการนับคะแนน 
ตัวอย่าง ปาปัวนิวกนิี เอามาใช้ในการบรรเทาปัญหาความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ 
5) ระบบการนับคะแนนสองรอบ (Two-Round System-TRS) ใช้หลักการเช่นเดียวกับ

ระบบที่ 4 กล่าวคือ ถ้าการแข่งขันในรอบแรกไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด (เกิน 50%) 
ต้องมีการจัดการเลือกตั้งรอบสอง ซึ่งสามารถจัดได้สองแบบ คือ เอาเฉพาะผู้สมัครที่ได้เสียงอันดับ 
ที่หนึ่งและสองจากรอบแรกมาแข่งขันกัน หรือผู้สมัครมากกว่าสองรายสามารถแข่งขันกันในรอบที่สอง
โดยใครได้เสียงมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไป แม้ว่าจะไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม 

ตัวอย่างประเทศที่ใช้คือ คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) ซึ่งเป็นอดีตประเทศสมาชิกในเครือ
สหภาพโซเวียต  

ข) ระบบสัดส่วน (proportional representation) 
ต่างจากระบบเสียงข้างมากที่เน้นเรื่องความพร้อมรับผิดและเสถียรภาพ ระบบสัดส่วนเน้น 

ที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับท่ีนั่งเป็นส าคัญ 
หลักการส าคัญของระบบนี้คือ การลดความต่างระหว่างจ านวนคะแนนการเลือกตั้งระดับชาติ

ทั้งหมดที่พรรคการเมืองหนึ่งได้รับกับจ านวนที่นั่งในสภาที่พรรคนั้นได้รับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพรรค
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การเมืองได้คะแนนเสียงรวมกันทั้งหมด 40% ของจ านวนผู้มาเลือกตั้งทั้งหมด พรรคนั้นควรได้จ านวน
ที่นั่งในสภาคิดเป็นประมาณ 40% ของจ านวนที่นั่งทั้งหมด (ดูประกอบใน Reilly 2001, 17-20; 
Farrell 2001, 68-95) 

 ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ มีอยู่ 2 รูปแบบหลักด้วยกันคือ  
1) ระบบปาร์ตี้ลิสต์ และ 2) ระบบแบบจัดเรียงล าดับความชอบ (preferential voting) ที่เรียกว่า 
Single Transferable Vote (STV) ซึ่งผู้เลือกตั้งสามารถจัดล าดับผู้สมัครที่ตนต้องการในเขตเลือกตั้ง
ที่มีผู้สมัครหลายคน จากการส ารวจพบว่าในบรรดาประเทศที่ใช้ระบบสัดส่วน ระบบปาร์ตี้ลิสต์เป็น 
ที่นิยมกว่าระบบ STV มาก (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 57) 

ระบบสัดส่วนต้องใช้เขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้มากกว่าหนึ่งคนเสมอ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงออกเป็นสัดส่วนได้ แต่เขตเลือกตั้งอาจจะเป็นระดับประเทศหรือภูมิภาค 
ระบบสัดส่วนนี้ใช้มากเป็นพิเศษในทวีปลาตินอเมริกา แอฟริกา และยุโรป  

ข้อดี สภาผู้แทนจะสะท้อนความเป็นสัดส่วนของประชากรในชาติได้ดีกว่าระบบเสียงข้างมาก 
พรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนชนกลุ่มน้อยมีโอกาสได้รับเลือกมากขึ้น พรรคการเมืองเล็กมีโอกาสดีขึ้น
เช่นกัน ผู้สมัครผู้หญิงมีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากขึ้นในระบบนี้เมื่อเทียบกับระบบเสียงข้างมาก  
ฉะนั้นระบบนี้จึงเป็นที่นิยมในประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ที่ยังไม่มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง  
และเป็นที่นิยมในประเทศที่มีความแตกต่างหลากหลายต่างเชื้อชาติและศาสนาสูง เพราะเปิดโอกาสให้
พรรคการเมืองของกลุ่มต่างๆ ได้มีตัวแทนในสภา (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 57) ข้อดีอ่ืนๆ 
คือ ท าให้มีคะแนน “เสียเปล่า” (wasted vote) น้อยเพราะทุกคะแนนถูกนับและแปรไปเป็นที่นั่ง 
ระบบนี้จึงสร้างแรงจูงใจให้พรรคการเมืองพยายามหาเสียงและสร้างความนิยมแม้แต่ในพื้นที่เลือกตั้งที่
ฐานเสียงของพรรคอ่อนแอ เพราะคะแนนทุกคะแนนที่ได้รับสามารถแปรไปเป็นที่นั่งได้เสมอ, ระบบนี้ 
เอ้ือให้เกิดการแบ่งสรรปันส่วนอ านาจระหว่างพรรคและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ได้ง่ายกว่าระบบเสียง
ข้างมากซึ่งเป็นระบบที่มีลักษณะผู้ชนะได้หมด ผู้แพ้เสียหมด 

ข้อเสีย ข้อวิพากษ์วิจารณ์หลักต่อระบบสัดส่วนคือ การท าให้เกิดระบบพรรคการเมือง 
ที่กระจัดกระจายและรัฐบาลผสม ซึ่งลดทอนขีดความสามารถของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เอ้ือให้พรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายสุดโต่งแจ้งเกิดได้และอาจมีอ านาจต่อรองเกิน
ควรในการจัดตั้งรัฐบาลผสม [ยกตัวอย่างกรณีประเทศเยอรมนีช่วงสาธารณรัฐไวร์มาร์ (Weimar 
Republic), ดูใน Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 59] มีการวิจารณ์ด้วยว่าระบบนี้มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเกินไป  

1) ระบบปาร์ตี้ลิสต์ มีการค านวณคะแนนได้หลายแบบ และมีการตั้งเกณฑ์ขั้นต่ าแตกต่าง 
กันไป เช่น ในตุรกี เกณฑ์ขั้นต่ าที่พรรคการเมืองหนึ่งจะได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภาคือ  10%  
ในขณะที่อิสราเอลใช้แค่ 1.5% เยอรมนี นิวซีแลนด์ และรัสเซียใช้ 5% (Reynolds, Reily, and Ellis 
2005, 60, 83; Horowitz 2003, 125) การก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ านั้นถือก าเนิดจากระบบเยอรมนี 
ที่ต้องการสกัดพรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคการเมืองหัวรุนแรงสุดโต่ง อย่างไรก็ตาม การก าหนด
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เกณฑ์ขั้นต่ าที่สูงเกินไปท าลายหลักความเป็นสัดส่วน เพราะท าให้คะแนนที่เลือกพรรคขนาดเล็ก
ทั้งหลายเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ กรณีซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันมาก คือ การเลือกตั้งในตุรกีในปี 2545 
ที่พรรคการเมืองจ านวนมากได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไม่ถึง 10% ที่กฎหมายก าหนดไว้ ท าให้คะแนนเสียง
จ านวนสูงถึง 46% ที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกพรรคเหล่านั้นเสียไปโดยปริยาย และท าให้พรรคที่ได้
คะแนนเกิน 10 % ได้ที่นั่งมากกว่าที่ตนเองควรจะได้อย่างมหาศาล (Horowitz 2003, 125) 

นอกจากนั้นยังมีข้อแตกต่างว่าลิสต์รายชื่อนั้นเป็นแบบปิด เปิด หรืออิสระ (closed, open, 
and free lists) แบบปิดนั้นใช้กันมากที่สุดรวมทั้งกรณีของไทยด้วย คือ พรรคจัดท าบัญชีรายชื่อมา
เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ส่วนแบบเปิดใช้ในหลายประเทศในยุโรป
ตะวันตก คือ ผู้เลือกตั้งนอกจากเลือกพรรคยังสามารถจัดล าดับผู้สมัครภายในพรรคนั้นที่ตนต้องการ
ให้ได้รับเลือก ข้อเสียของบัญชีแบบเปิดคือ ท าให้มีการแข่งขันกันภายในพรรคเพ่ือสร้างคะแนนนิยมให้
ตนเองได้รับเลือก น าไปสู่ความแตกแยกภายในพรรคได้ เช่นที่เกิดข้ึนกับประเทศอินโดนีเซียที่น าระบบ
นี้ไปใช้ (ประจักษ์ 2563) ระบบแบบอิสระเป็นระบบที่ให้อ านาจกับผู้เลือกตั้งมากที่สุด คือ ผู้เลือกตั้ง 
มีคะแนนในมือหลายคะแนน (ตามจ านวนที่นั่ง) และจะเลือกผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อต่างพรรคกันก็ได้ 
หรือจะใส่คะแนนให้กับผู้สมัครรายหนึ่งมากกว่าหนึ่งคะแนนก็ได้  ระบบอิสระนี้ใช้ในลักเซมเบิร์กและ
สวิตเซอร์แลนด์ (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 90) 

ข้อดี ของระบบนี้ก็เหมือนกับข้อดีทั่วๆ ไปที่กล่าวถึงแล้วส าหรับระบบการเลือกตั้งแบบ
สัดส่วน อย่างไรก็ตาม มีข้อวิจารณ์ว่าระบบนี้ท าให้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองกับ 
เขตเลือกตั้งอ่อนแอหรือไม่มีเลย และถ้าระบบบัญชีรายชื่อเป็นแบบระบบปิด ผู้เลือกตั้งก็ไม่มีโอกาส
เลือกหรือลงโทษผู้สมัครที่ตนไม่ชอบหรือมีผลงานไม่เป็นที่น่าประทับใจ ข้อวิจารณ์อีกประการหนึ่งคือ 
ท าให้อ านาจกระจุกตัวอยู่ที่ผู้น าพรรคกลุ่มเล็กๆ ที่มีอ านาจชี้ขาดในการจัดท าบัญชีรายชื่อ 

ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบนี้คือ แอฟริกาใต้ในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากสิ้นสุดระบอบ
แบ่งแยกสีผิว (Apartheid) ในปี 2537 ซึ่งช่วยให้เกิดความปรองดองระหว่างพรรคใหญ่กับพรรคเล็ก 
ที่เป็นตัวแทนกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน โดยไม่กีดกันคนกลุ่มน้อย (ผิวขาว) ออกไปจากอ านาจโดยสิ้นเชิง 

2) ระบบจัดเรียงล าดับความชอบ (preferential voting) แบบ Single Transferable Vote 
(STV) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเรื่องระบบการเลือกตั้งหลายรายมักจะลงความเห็นว่าระบบ
นี้เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดีที่สุด (Taagepera and Shugart 1989; Taagepera 1998; Reynolds 
1999) แต่ปรากฏว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นที่ใช้ระบบนี้ในการเลือกผู้แทน คือ สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ มอลตา เอสโตเนีย (เลิกใช้แล้ว) นอกจากนี้ก็มีการน าไปใช้ในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของ
ออสเตรเลีย รวมทั้งการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบางแห่งใน สกอตแลนด์และนิวซีแลนด์ 

ระบบนี้ ผู้เลือกตั้งจะท าการเลือกผู้สมัครโดยในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้หลายคน โดยท าการ
จัดล าดับความชอบจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด (จะเลือกกี่อันดับก็ได้) ผู้สมัครที่ได้คะแนนเกินกว่า
โควตาที่ระบบก าหนดไว้ก็ได้ที่นั่งไปเลยตั้งแต่รอบแรก (สูตรการค านวณคือ โควตา = จ านวนคะแนน
เลือกตั้ง/[จ านวนที่นั่ง +1] +1) ระบบนี้เป็นระบบสัดส่วนที่มีลักษณะถือเอาผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง 
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(candidate-centered) มากกว่าพรรคเป็นศูนย์กลาง (party-centered) เหมือนระบบปาร์ตี้ลิสต์ 
ข้อดีของระบบนี้คือ ข้อดีทั้งหลายของระบบสัดส่วนที่ได้กล่าวไปแล้ว ระบบ STV ได้ชื่อว่าเป็นระบบ
การเลือกตั้งผู้แทนที่ซับซ้อนที่สุด  และข้อดีของมันคือ นอกจากสะท้อนความเป็นสัดส่วนได้ 
อย่างยุติธรรมแล้วมันยังรักษาข้อดีของการเชื่อมโยงระหว่างผู้แทนกับประชากรในเขตเลือกตั้งได้ด้วย   
ซึ่งคุณลักษณะนี้ขาดหายไปในระบบปาร์ตี้ลิสต์ 

ข้อเสีย ของระบบนี้ก็คือข้อเสียทั่วไปของระบบสัดส่วนที่กล่าวถึงแล้ว รวมทั้งข้อเสียเพ่ิมเติม 
คือ ต้องใช้การค านวณที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้ยังท าให้มีความแตกแยกภายในพรรคเพราะ
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครมากกว่าเลือกพรรค และผู้สมัครจากพรรคเดียวกันต้องแข่ง
กันเองด้วย (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 77) 

ประเทศไอร์แลนด์ใช้ระบบนี้โดยไม่เกิดปัญหาเรื่องความแตกแยกภายในพรรค เพราะ
ประเทศมีขนาดเล็กท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับประชากรในเขตเลือกตั้งมีมากกว่าประเทศ
ขนาดใหญ่อยู่แล้ว ไม่ว่าจะใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใด และไอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่ประชากร 
มีระดับการศึกษาสูงจึงไม่มี อุปสรรคในการใช้ระบบการเลือกตั้งที่ซับซ้อน  นอกจากนี้ยังไม่มี 
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติมากนัก 

ค) ระบบผสม (mixed system) 
คือระบบที่ผสมผสานทั้งระบบ ก และ ข เข้าด้วยกัน มีสองแบบหลัก คือ 
1) แบบคู่ขนาน (parallel systems) ซึ่งใช้ทั้งแบบเสียงข้างมากและแบบสัดส่วนคู่กันแต่เป็น

อิสระจากกันและกัน  
 ประเทศไทยใช้ระบบนี้ในการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญ 2540 รวมทั้งญี่ปุ่นและลิทัวเนีย  
ผู้เลือกตั้งมีสองคะแนนเสียงในมือ คะแนนหนึ่งส าหรับเลือกพรรค อีกคะแนนหนึ่งส าหรับเลือกตัวผู้สมัคร 
 ประเทศอ่ืนๆ ที่ใช้ระบบนี้ ได้แก่ อาร์มีเนีย กินี ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สาธารณรัฐ 
เซเซลส์ ติมอร์ ยูเครน (กลุ่มนี้ใช้ระบบ FPTP ส าหรับระบบเขต) อีกห้าประเทศใช้ระบบการเลือกตั้ง
สองรอบส าหรับเขต ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย คาซัคสถาน ลิทัวเนีย และ ทาจิกิสถาน  
ส่วนอันดอร์รา เซเนกัล และตูนเิซียใช้ระบบ PBV ส าหรับระบบเขต โมนาโกเป็นประเทศเดียวที่ใช้ BV 
ส าหรับระบบเขต (รวมกรณีของไทยตามรัฐธรรมนูญปี 2550) ในขณะที่ไต้หวันเป็นประเทศเดียวที่ใช้ 
SNTV ในระบบเขต รวมแล้วมี 21 ประเทศท่ัวโลกที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบัน โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ระบบนี้ได้รับความนิยมจากหลายประเทศที่ปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่  เนื่องจากเห็นว่าระบบนี้
สามารถผนวกเอาข้อดีของทั้งระบบสัดส่วนกับระบบเสียงข้างมาก แต่ว่าแต่ละประเทศแบ่งสัดส่วน 
ที่นั่งระหว่างระบบเขตกับปาร์ตี้ลิสต์ไม่เท่ากัน อันดอร์รา รัสเซีย และยูเครนแบ่งในสัดส่วน 50:50 
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ให้น้ าหนักกับเขตมากที่สุดคือ 81:19 ในขณะที่ติมอร์เป็นกรณีที่ให้น้ าหนักกับ
ปาร์ตี้ ลิ สต์มากที่ สุด  คือ 75 ที่นั่ งมาจากปาร์ตี้ ลิ สต์และเพียง  13 ที่นั่ งมาจากระบบเขต  
อย่างไรก็ตามประเทศส่วนใหญ่มักจะแบ่งสัดส่วนที่นั่งทั้งสองประเภทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ 
60:40 (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 104)  
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 กรณีของไทย ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ยังคงระบบคู่ขนานเอาไว้ 
แต่เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งในระบบเขตจาก FPTP ไปเป็น BV ซึ่งเป็นการผสมผสานที่แทบไม่มี
ประเทศใดในโลกใช้ยกเว้นประเทศโมนาโก เพราะส่งผลในการท าลายความเข้มแข็งของพรรค
การเมือง และการเปลี่ยนระบบปาร์ตี้ลิสต์จากเขตเลือกตั้งทั้งประเทศไปเป็นเขตเลือกตั้งภูมิภาค  
(ซึ่งไม่ได้สะท้อนความเป็นตัวแทนอะไร โดยหลักการในการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นปรกติต้องมีเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ก. ขนาดประชากร ข. ความเกาะเกี่ยวกันของประชากรในเขตเลือกตั้งนั้น ค. ความเป็น
ชุมชนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของเขตเลือกตั้งนั้น ง. ความต่อเนื่องของพ้ืนที่
ที่ต้องมีขอบเขตเชื่อมต่อถึงกัน Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 153) ก็ไม่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับพรรคการเมืองเช่นกัน 

2) แบบสัดส่วนที่มีการผสมผสานของผู้แทน (Mixed Member Proportional- MMP)  
ซึ่งผสมผสานทั้งแบบเสียงข้างมากและแบบสัดส่วนเช่นกัน ข้อต่างจากระบบผสมแบบคู่ขนานคือ 
ระบบย่อยที่เป็นแบบสัดส่วนจะท าการชดเชยที่นั่งให้กับพรรคการเมือง ถ้ามีความไม่เป็นสัดส่วน
เกิดข้ึนในระบบเสียงข้างมาก ผลลัพธ์ก็คือ ระบบแบบนี้มักจะมีความเป็นสัดส่วนมากกว่าระบบคู่ขนาน 
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมนี เวลาผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ละคนมีคะแนน
เสียงสองคะแนนคือ เลือก ส.ส. เขต กับเลือกบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง การค านวณหาที่นั่งในสภา
ของแต่ละพรรคการเมืองก็ท าโดยเอาคะแนนบัญชีรายชื่อที่พรรคได้รับมาค านวณก่อนว่าพรรคนั้น  
จะได้กี่ท่ีนั่ง แล้วก็ไปดูว่าผู้สมัคร ส.ส. เขตของพรรคนั้นชนะมากี่เขต แล้วเอาสองตัวเลขนี้มาหักลบกัน
โดยยึดเอาคะแนนของบัญชีรายชื่อเป็นตัวตั้ง เช่น พรรค ก ได้ที่นั่งจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด 250 ที่นั่ง 
และได้ ส.ส. เขต 100 เขต ก็เอา 100 มาหักออกจาก 250 พรรคนั้นก็จะได้ ส.ส. เขต 100 ตามที่ได้ 
รับเลือกจริงๆ แล้วอีก 150 ก็จะมาจากบัญชีรายชื่อ รวมได้ที่นั่งทั้งหมด 250 ที่นั่ง ระบบนี้ยึดคะแนน
บัญชีรายชื่อที่ประชาชนเลือกพรรคเป็นหลัก เพราะเห็นว่าท าให้จ านวนที่นั่งกับจ านวนคะแนนเสียงที่
แต่ละพรรคได้รับจะไม่ผันแปรมาก ประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ แอลเบเนีย โบลิเวีย เยอรมนี ฮังการี 
อิตาลี เลโซโท เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และเวเนซุเอลา ประเทศเหล่านี้มักจะให้สัดส่วนที่นั่งที่มาจากระบบ
เขตมากกว่าบัญชีรายชื่อ ยกเว้น ฮังการีที่จ านวนผู้แทนจากระบบสัดส่วนสูงกว่า (54% ต่อ 46%) และ
เยอรมนีที่จ านวนผู้แทนจากทั้งสองระบบมีจ านวนเท่ากัน และเกือบทั้งหมด (ยกเว้นฮังการี) ใช้ระบบ 
FPTP ในการเลือกตั้งระบบเขต (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 91) 

ระบบผสมถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ในแอฟริกาและอดีต
สหภาพโซเวียต นิวซีแลนด์เป็นตัวอย่างประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วที่น่าสนใจ เพราะเปลี่ยน
ระบบการเลือกตั้งจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่งหลังจากใช้ระบบนั้นมาอย่างยาวนาน ในกรณีนี้เปลี่ยน
จาก FPTP มาเป็น MMP หลังจากมีการจัดท าประชามติในปี 2535-2536 (Reynolds, Reily, and 
Ellis 2005, 100) เนื่องจากเห็นปัญหาว่าระบบ FPTP ท าร้ายพรรคเล็กและให้ที่นั่งกับพรรคใหญ่ 
มากเกินกว่าคะแนนเสียงที่พรรคใหญ่ได้ (ปัญหา over-representation) (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
นิวซีแลนด์ข้างหน้า) 
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ผลการส ารวจพบว่า 46 % ของประเทศในโลกนี้ใช้ระบบแบบเสียงข้างมาก 36% ใช้ระบบ
สัดส่วน 15% ใช้ระบบผสม และ 3% ใช้ระบบอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากสามระบบดังกล่าว (Reynolds, 
Reily, and Ellis 2005, 32) 

ง) ระบบอ่ืนๆ 
1. SNTV (the Single Non-Transferable Vote) 
ใช้เขตเลือกตั้งแบบมีผู้แทนได้หลายคน แต่ผู้เลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนได้คะแนนเดียว เคยใช้

ในญี่ปุ่นระหว่างปี 2481-2537 และในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของไทยตามรัฐธรรมนูญ 2540 ปัจจุบัน
มีใช้แค่ในไม่กี่ประเทศ ข้อดีคือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้สมัครอิสระและผู้สมัครจากพรรคเล็กในการได้รับ
เลือกตั้ง 
 2. The Limited Vote (LV) เหมือนระบบ SNTV แต่ผู้สมัครมีเสียงมากกว่าหนึ่งคะแนนเสียง 
แต่ก็น้อยกว่าจ านวนที่นั่งในเขตนั้นทั้งหมด ระบบนี้ใช้น้อยมาก ยกเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นใน 
บางประเทศ และการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของสเปน (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 117) 

3. Borda Count (BC) ใช้ในประเทศเดียวคือ Nauru เป็นระบบที่ผู้เลือกตั้งสามารถจัดล าดับ
ความชอบของผู้สมัครจากมากไปหาน้อยเหมือนระบบ AV แต่การค านวณคะแนนต่างกันโดยตัวเลือก
อันดับที่หนึ่งคิดเป็นคะแนนมากกว่าตัวเลือกล าดับรองลงมา (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 
118) นับว่ามีความซับซ้อนในการค านวณคะแนน 
 
8. คุณภาพประชาธิปไตยและประชาธิปไตยท่ีม่ันคงยั่งยืน (Consolidated Democracy) 
 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาการออกแบบระบบเลือกตั้งโดยเชื่อมโยงกับประเด็นส าคัญสองประเด็นคือ 
การแก้ไขความขัดแย้ง และการสร้างคุณภาพประชาธิปไตย ฉะนั้นจึงจะไม่ได้จ ากัดรูปแบบและนิยาม
ของประชาธิปไตยไว้เพียงแค่ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง  (electoral democracy) แต่มุ่งที่จะ
ออกแบบระบบเลือกตั้งเ พ่ือน าไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ (democracy with quality) และ
ประชาธิปไตยที่มั่นคงยั่งยืน (consolidated democracy) ดังนั้น จ าเป็นต้องเริ่มจากการแยกถึง
ความแตกต่างระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยท้ังสองแบบนี้ เพ่ือน าไปสู่ความชัดเจนในการศึกษาวิจัย 
 
 ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง (Electoral Democracy) 
 ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งหมายถึงรูปแบบประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการ  
คัดสรรผู้น าขึ้นสู่อ านาจ โดยมองว่าองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่แยกประชาธิปไตยออกจากการ
ปกครองรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ที่กระบวนการมากกว่าเนื้อหา โดยกระบวนการที่ส าคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของ
ประชาธิปไตยคือ การเลือกตั้งที่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีเพ่ือตัดสินว่าใครได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการถือครองอ านาจรัฐ กระบวนการเลือกตั้งท าให้ผู้น าและรัฐบาล 
มีความยึดโยงจากประชาชน ปกครองโดยได้รับความเห็นชอบและฉันทานุมัติจากประชาชน ทั้งนี้  
การเลือกตั้งจะชอบธรรมและท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักของประชาธิปไตยได้ก็ต่อเมื่อมีการให้
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สิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมแก่พลเมืองทุกคนตามหลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียง ไม่มีการลิดรอนสิทธิโดย
ใช้ปัจจัยเรื่องรายได้ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา มาเป็นตัวตัดสิน (ยกเว้นเกณฑ์เรื่องอายุ 
ที่มักจะมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าไว้ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม หรือเกณฑ์การจ าคุกต้องโทษ) 
และนอกจากนั้นการเลือกตั้งยังต้องเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ เสรี และบริสุทธิ์ยุติธรรม เพ่ือสะท้อน
เจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงและป้องกันไม่ให้ใครอยู่ในต าแหน่งยาวนานเกินไปซึ่งจะเสี่ยง
ต่อการผูกขาดอ านาจหรือใช้อ านาจอย่างฉ้อฉล เมื่อรัฐบาลหรือผู้น าด ารงต าแหน่งครบวาระจึงต้องลง
จากอ านาจ และเข้าสู่กระบวนการแข่งขันทางการเมืองให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้ง 
 รูปแบบประชาธิปไตยเลือกตั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักคิดบางส านักที่เน้น “คุณภาพ” ของ
ประชาธิปไตยว่า ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยที่คับแคบเกินไป เน้นกระบวนการ 
(process) มากกว่าเนื้อหาแก่นสาร (substance) ของการปกครอง โดยเฉพาะการจ ากัดและ
ตรวจสอบผู้มีอ านาจรัฐ การเคารพสิทธิเสรีภาพ การยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
การที่รัฐบาลต้องท างานสนองตอบต่อความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้
ประชาธิปไตยมีคุณค่าอย่างแท้จริงและสร้างหลักประกันว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่ใช้อ านาจ
อย่างเผด็จการเสียเอง แต่นักวิชาการที่สนับสนุนการนิยามประชาธิปไตยโดยมีการเลือกตั้งเป็น
องค์ประกอบส าคัญโต้แย้งว่า การนิยามเช่นนี้เป็นการนิยามประชาธิปไตยที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ที่สุด สามารถศึกษาและจ าแนกได้อย่างไม่มีข้อโต้เถียงว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นประชาธิปไตย
หรือไม่ โดยดูจากเกณฑ์เดียวที่เป็นมาตรฐาน คือ การมีการแข่งขันเลือกตั้งที่เสรี บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และสม่ าเสมอ ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดครอบครองอ านาจและใช้อ านาจรัฐโดยปราศจากความ
เห็นชอบของประชาชน ฉะนั้น เมื่อใช้เกณฑ์นี้ประเทศเผด็จการอ านาจนิยมก็คือประเทศที่อ านาจรัฐ
และการตัดสินใจนโยบายระดับประเทศตกอยู่ในมือของคณะบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 
(unelected power) ในขณะที่การนิยามประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหามีลักษณะนามธรรมและใช้ 
อัตวิสัยสูง ยากแก่การเปรียบเทียบและจ าแนกความแตกต่างของแต่ละประเทศอย่างเป็นระบบ 
 องค์กรระหว่างประเทศที่ทรงอิทธิพลในการจัดท าดัชนีประชาธิปไตยที่ชื่อว่า  Freedom 
House ได้ท าระบบการให้คะแนนความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศเป็นประจ าทุกปี  โดย
ประเทศที่เข้าเกณฑ์เป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งคือประเทศที่จ าต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ
ต่อไปนี้ คือ 1. ระบบพรรคการเมืองที่หลากหลายและมีการแข่งขัน 2. สิทธิการเลือกตั้งส าหรับ
พลเมืองทุกคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วโดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน 3. การใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้เลือกตั้ง
เป็นความลับ ทุกฝ่ายสามารถแข่งขันและใช้สิทธิอย่างปลอดภัย ปราศจากการโกง และ 4. การรณรงค์
หาเสียงท าได้โดยเสรี สื่อมีพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายน าเสนอนโยบายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ Freedom 
House แยกประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งออกจากประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ประเทศที่ได้คะแนนถึง
เกณฑ์การเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งอาจจะไม่เข้าข่ายเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม  
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หากปกครองโดยปราศจากการเคารพและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Przeworski, 
Alvares, Cheibub, and Limongi 1996; Schumpeter 1942; Dahl 1989). 
 
 ประชาธิปไตยท่ีมั่นคงยั่งยืน (consolidated democracy) 
 ประชาธิปไตยที่มั่นคงยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มาพร้อมกับการขยายตัวของประชาธิปไตยไป 
ทั่วโลก หมายถึงสภาวะที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบการเมืองเดียวที่ได้รับการยอมรับจาก
ทุกกลุ่มและประชาชนในสังคมว่าเป็นระบอบการเมืองที่มีความชอบธรรมสูงสุด  ในสังคม 
ที่ประชาธิปไตยลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงแล้ว จะไม่มีวันถอยกลับไปอยู่ภายใต้ระบอบการปกครอง
แบบอ่ืนๆ อีก ไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายหรือวิกฤตที่รุนแรงประการใด ระบอบประชาธิปไตย 
จะถูกยึดมั่นให้เป็นหนทางในการแก้ไขความขัดแย้งและรับมือกับวิกฤตต่างๆ  ที่สังคมต้องเผชิญ  
(Linz and Stepan 1996) 
 ภายหลังการเกิดปรากฏการณ์คลื่นลูกท่ี 3 ของประชาธิปไตยตั้งแต่ ค.ศ.1974 พบว่า 60 กว่า
ประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากอ านาจนิยมมาสู่ประชาธิปไตย  แต่อย่างไร 
ก็ตาม ความน่ากังวลอยู่ที่ว่า “ท าอย่างไรที่จะท าให้ประชาธิปไตยตั้งมั่นอย่างยั่งยืน” ในช่วงระยะ
เปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ความกังวลต่อการสร้างความเข้มแข็งและ
มั่นคงให้กับระบอบประชาธิปไตย เป็นผลมาจากสภาพความเป็นจริงที่พบในหลายประเทศทั่วโลกว่า 
เมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้ว การเมืองยังคงไร้เสถียรภาพ สถาบันการเมืองยังขาด 
การพัฒนา และประชาชนยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างที่ควรจะเป็น  
 การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนจ าเป็นต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจและ 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย โดยการท าให้ระบอบประชาธิปไตยมั่นคงและ 
อยู่รอดนั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้  ได้แก่ 1. การสร้างกติกาทางการเมืองที่ทุกกลุ่มใน
สังคมเห็นพ้องต้องกัน ตั้งแต่กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญ ต้องมีความโปร่งใสและมีตัวแทนจากภาค
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ หากกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญไม่โปร่งใสและ
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จะท าให้กติกาสูงสุดขาดความชอบธรรมและกระทบต่อการสร้าง
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 2. ต้องให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างหลักประกันให้กับ
ความเป็นพลเมือง 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยโดยหลีกเลี่ยงการกระท า 
ที่มีแนวโน้มท าให้ระบอบประชาธิปไตยสูญเสียความชอบธรรม อาทิ การใช้ความรุนแรงของรัฐ  
การละเมิดหลักนิติรัฐ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การผูกขาดทางการเมือง และการใช้
อ านาจโดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นต้น  
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 ดังนั้นการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่ เรื่องง่าย หากพิจารณาประชาธิปไตย 
ในปัจจุบันในประเทศแถบเอเชีย ลาตินอเมริกา หรือแอฟริกา พบว่าหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะ
ล้มเหลวต่อการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง โดยเกิดจากปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่ศักยภาพ
การท างานของรัฐบาลมีระดับต่ า การบริหารงานของภาครัฐล้มเหลว กระบวนการยุติธรรมขาด
มาตรฐาน ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ ชนชั้นน าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยังคงมีอิทธิพลสูงและ
แทรกแซงการเมือง และภาคประชาสังคมขาดความเข้มแข็ง ฯลฯ สรุปคือ องค์ประกอบที่ส าคัญของ
ประชาธิปไตยล้วนขาดการพัฒนา โดยเฉพาะการขาดกติกาทางการเมืองที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน 
ทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของระบอบประชาธิปไตย และความสามารถในการอยู่รอดของ
ประชาธิปไตย (Schedler 1998; Diamond and Morlino 2004; Diamond, Plattner and Costopoulos 
2010) 
 
9. ความเปลี่ยนแปลงในระบบเลือกตั้งของไทย และหนทางสู่การแก้ไขความขัดแย้งและสร้าง
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ 

ระบบเลือกตั้งไทยมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถึง 3 ครั้งในช่วงเวลาเพียงสิบปี คือ ในปี 2540, 
2550 และ 2560 ซึ่งนับว่าไม่ค่อยปรกติและไม่เป็นผลดีนักต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะท าให้เกิด
ความแปรปรวนของกฎกติกา และความไม่มีเสถียรภาพของกฎเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันในการแข่งขัน
ทางการเมือง9 

 ในการจัดท ารัฐธรรมนูญปี 2540 มีการใช้ระบบเขตเดียวคนเดียว (first past the post- 
FPTP)  ในส่ วน ส .ส .  เขตผสมกับระบบบัญชีรายชื่ อแบบปิดที่ ใช้ เขตเลือกตั้ งทั้ งประเทศ  
(List Proportional Representation System- List PR) มาแทนที่ระบบบล็อกโหวตที่ประเทศไทย
ใช้มาอย่างยาวนาน โดยก าหนดให้มีผู้แทนในระบบเขต 400 คน และผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อ 100 
คน และก าหนดเกณฑ์เพดานขั้นต่ า (threshold) ส าหรับพรรคการเมืองที่จะได้รับการจัดสรรที่นั่ง 
ในระบบบัญชีรายชื่อไว้ที่ร้อยละ 510 กล่าวโดยสรุปคือ เราเปลี่ยนจากการใช้ระบบเลือกตั้งเสียงข้าง
มากมาเป็นระบบผสมแบบคู่ขนาน ทั้งนี้ระบบบล็อกโหวตซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้าง
มากที่เราใช้อยู่แต่เดิมซึ่งแต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้หลายคนเอ้ือให้มีพรรคการเมืองหลายพรรคได้  
ที่นั่งในเขตเลือกตั้งหนึ่งๆ ซึ่งโดยรวมน าไปสู่การมีพรรคการเมืองจ านวนมากในระบบการเมืองไทย  
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญปี  2540 มุ่งหมายที่จะลดจ านวนพรรคการเมืองเพ่ือแก้ปัญหาความไร้
เสถียรภาพทางการเมือง 

                                                 

 
9 นักวิชาการบางท่านเสนอว่าหลังมีการน าระบบเลือกตั้งแบบใหม่มาใช้ ควรเปิดโอกาสให้มีการจัดการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
สามครั้งก่อนที่จะตัดสินว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อสังคมนั้นๆ หรือไม่ (Taagepera 1998). 
10 รายละเอียดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 และวิธีการได้มาซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรใน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 114 ตอนที่ 55ก, 11 ต.ค. 2540, หมวด 6 รัฐสภา, ส่วนที่ 2 “สภาผู้แทนราษฎร,” น. 19-
29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/055/1.PDF 
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รัฐธรรมนูญฉบับ 255011 ยังคงระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนานแต่เปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง 
ในระบบเขตจากเขตเดียวคนเดียว (FPTP) ไปเป็นเขตเดียวหลายคน (block vote) ซึ่งส่งผลในการ
ท าลายความเข้มแข็งของพรรคการเมือง และการเปลี่ยนระบบปาร์ตี้ลิสต์จากเขตเลือกตั้งทั้งประเทศ
ไปเป็นเขตเลือกตั้งภูมิภาค พยายามสร้างแรงจูงใจและบทลงโทษต่างๆ ที่ในที่สุดท าให้พรรคการเมือง
อ่อนแอลง ท าให้พรรคการเมืองแตกตัวและมีที่นั่งกระจัดกระจาย และมุ่งให้มีความเป็นพรรค
ระดับชาติน้อยลง (less nationalization) ท าให้กลุ่มหรือมุ้งการเมืองมีอ านาจในการต่อรองกลับคืนมา 
การลดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากระบบปาร์ตี้ลิสต์จาก 100 เหลือ 80 และเปลี่ยน
ระบบปาร์ตี้ลิสต์จากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศไปเป็นเขตเลือกตั้งภูมิภาคมุ่งให้เกิดผลในการลดทอน
ขอบเขตความนิยมและเข้มแข็งของพรรคการเมืองในระดับชาติ ซึ่งตรงข้ามกับรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 
ที่มุ่งสร้างแรงจูงใจให้พรรคการเมืองสร้างพรรคระดับชาติ  มีฐานเสียงและฐานนโยบายครอบคลุม 
ทั่วประเทศมากกว่าการสร้างความนิยมแค่ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค (Hicken 2009, 145-148) 
นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนเขตเลือกตั้งในระบบเขตจากเขตเดียวคนเดียวกลับไปเป็นเขตเดียว  
หลายคนแบบระบบบล็อกโหวตที่ประเทศไทยเคยใช้ก่อนปี 2540 ซึ่งเคยก่อให้เกิดปัญหาในการท าให้
พรรคการเมืองอ่อนแอมาแล้ว ผู้ร่างรัฐธรรมนูญให้เหตุผลในการเปลี่ยนระบบเขตเลือกตั้งทั้งในส่วน
บัญชีรายชื่อและระบบ ส.ส. เขตไว้ว่า การใช้เขตเลือกตั้งแบบกลุ่มจังหวัดในระบบบัญชีรายชื่อ เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการกระจุกตัวของผู้แทนในส่วนกลาง ซึ่งนับว่าเป็นเหตุผลที่มีน้ าหนักน้อย เพราะผู้แทน
บัญชีรายชื่อไม่ได้มีหน้าที่ดูแลเขตเลือกตั้งหรือเป็นตัวแทนผลประโยชน์ในระดับจังหวัดและภูมิภาค 
แต่มีหน้าที่หลักในการดูแลผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศและประเด็นปัญหาที่ไม่ยึดติดกับภูมิศาสตร์ 
เราจึงไม่ควรใช้หลักคิดในเรื่องภูมิศาสตร์ เป็นเกณฑ์ก าหนดที่มาของ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ประเด็นว่า 
ส.ส. บัญชีรายชื่อมาจากจังหวัดหรือภาคใดไม่ส าคัญเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถใน
เรื่องต่างๆ เป็นพิเศษหรือไม่ เช่น ความรู้ทางเศรษฐกิจ ความรู้เรื่องพลังงาน ความรู้เรื่องความมั่นคง 
ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเป็นตัวแทนกลุ่มสตรี กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่ม
แรงงาน กลุ่มเกษตรกร เพ่ือท าให้การออกกฎหมายและการอภิปรายในสภามีความรอบด้าน
ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย มิใช่เพียงการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของคนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
เท่านั้น ส่วนเหตุผลในการเปลี่ยนเขตเลือกตั้งในระบบเขตเป็นเขตเดียวหลายคนนั้นถูกให้เหตุผลว่าเขต
เลือกตั้งที่ใหญ่ขึ้นจะท าให้ผู้สมัครที่ไม่ได้มีฐานะร่ ารวยแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้มิได้มี
หลักฐานข้อมูลจากการวิจัยสนับสนุนแต่อย่างใด เขตเลือกตั้งที่ใหญ่ขึ้นกลับอาจยิ่งสร้างอุปสรรคให้
ผู้สมัครที่ไม่มีเงินทุนหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนได้ยากข้ึน เพราะไม่มีทรัพยากรพอที่จะหาเสียงได้

                                                 

 
11 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และวิธีการได้มาซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรใน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนที่ 47ก, 24 ส.ค. 2550, หมวด 6 รัฐสภา, ส่วนที่ 2 “สภาผู้แทนราษฎร,” น. 30-
39. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF 
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ในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ ท าให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่และผู้สมัครที่มีฐานะดีมีโอกาสชนะเลือกตั้ง
มากกว่า12 

ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งครั้งใหญ่  
แม้ว่าจะใช้ชื่อว่าเป็นระบบผสมในลักษณะ “จัดสรรปันส่วนผสม” คือ ยังมีผู้แทนทั้งสองประเภท 
ได้แก่ผู้แทนในระบบเขต (จ านวน 350 คน) และผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อ (จ านวน 150 คน)  
แต่ก าหนดให้ผู้เลือกตั้งมีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวซึ่งเลือกได้แค่ผู้สมัครในระบบเขตเท่านั้น  และน า
คะแนนที่แต่ละพรรคได้จากระบบเขตไปค านวณเป็นที่นั่งทั้งหมดของพรรครวมถึงที่นั่งในระบบบัญชี
รายชื่อด้วย13 ระบบเลือกตั้งดังกล่าวนี้ถือว่าหันเหออกไปจากระบบผสมแบบคู่ขนานที่ประเทศไทยใช้
มาในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ในขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนระบบผสมแบบสัดส่วนที่มีประเทศ
เยอรมนีเป็นต้นแบบ เพราะระบบผสมทั้งแบบคู่ขนานและแบบเยอรมนีนั้นใช้บัตรเลือกตั้ง  2 ใบ 
ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้แทนทั้งสองแบบแยกจากกัน  ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมได้รับ 
การคัดค้านจากพรรคการเมืองหลักของประเทศเกือบทุกพรรค และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
จากผู้สังเกตการณ์และนักวิชาการ ว่าเป็นระบบที่ขาดความยุติธรรม ขาดหลักวิชารองรับ สร้างความ
สับสนให้ประชาชน และท าให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ ในขณะที่คณะกรรมการร่างให้เหตุผล
ปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเหมาะสมกับการเมืองไทยและท าให้คะแนนของประชาชนทุกเสียงมี
ความหมาย และแก้ปัญหาความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่งของพรรคการเมือง 
(อภิปรายรายละเอียดต่อไปข้างหน้า) 

หลังจากใช้ระบบดังกล่าวมาได้ไม่นาน ระบบเลือกตั้งกลับมาเป็นประเด็นในการถกเถียง 
อีกครั้งในสังคม เกิดความพยายามของพรรคการเมืองต่างๆ ยื่นร่างแก้ไขผ่านรัฐสภาเพ่ือปรับเปลี่ยน
ระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวแบบจัดสรรปันส่วนผสมตามรัฐธรรมนูญ 2560 กลับไปสู่ระบบเลือกตั้งแบบ
ผสมที่ใช้บัตร 2 ใบเพ่ือเลือกผู้แทนทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อแยกจากกันอีกครั้ง ซึ่งยังคงต้อง
เฝ้าติดตามสังเกตการณ์ต่อไป14 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขระบบเลือกตั้งแบบเร่งด่วนในสภาครั้งนี้ 
                                                 

 
12 ดู สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า, 5: 3 (ก.ย. – ธ.ค.), น. 5-23 โดยค าอธิบายในส่วนการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งมีดังนี้ “การท าให้คนดีมีความสามารถ
เป็น ส.ส.และเป็นอิสระจากการครอบงาของพรรคการเมือง เพื่อให้ ส.ส. ท าหน้าที่ผู้แทนประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ
พรรค โดยปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ โดยให้ ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้แทนในเขตเลือกตั้งที่ใหญ่ขึ้น เพื่ อให้คนดีมี
ความสามารถแข่งขันกับคนที่ใช้เงินได้ ปรับปรุงระบบ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้เป็นระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีการแบ่งเป็นกลุ่ม
จังหวัด 8 กลุ่มจังหวัด เพื่อมิให้เกิดการกระจุกตัวของ ส.ส. แต่ในส่วนกลาง และยกเลิกสัดส่วน 5% เพื่อให้พรรคเล็กมีที่นั่งในสภ า 
นอกจากนี้ได้ก าหนดให้ ส.ส. มีอิสระจากพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ การอภิปราย และการลงมติไม่ไว้วางใจ รวมทั้งสามารถเสนอร่าง
กฎหมายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพรรคการเมืองที่ตนสังกัด” (น. 20). 
13 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม พ.ศ. 2560 และวิธีการได้มาซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรใน “รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนที่ 40ก, 6 เม.ย. 2560, หมวด 7 รัฐสภา, ส่วนที่ 2 “สภา
ผู้แทนราษฎร,” น. 22-30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF 
14 ณ ขณะที่เขียนนี้ รัฐสภาได้ตกลงที่จะกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ มีผู้แทนในระบบเขต 400 คน และ
ผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงวิธีค านวณเพื่อแปรคะแนนเสียงไปเป็น
ที่นั่งที่แต่ละพรรคได้รับ, หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ, “แก้รัฐธรรมนูญ: รัฐสภาให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ 149 ส.ว. โหวตเห็นชอบร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3,” บีบีซีไทย, 10 ก.ย. 2564. https://www.bbc.com/thai/thailand-58510872. 
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ดูเหมือนจะเป็นไปเพ่ือตอบโจทย์ความได้เปรียบและเสียเปรียบในการเลือกตั้งของแต่ละพรรค
การเมืองเท่านั้น โดยมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมและเป้าหมายระยะยาวของการออกแบบ
สถาบันทางการเมืองดังที่กรอบแนวคิดของงานวิจัยชิ้นนี้พยายามชี้ให้เห็น  

งานวิจัยชิ้นนี้จะใช้กรอบแนวคิดเรื่องการออกแบบสถาบันทางการเมืองและระบบเลือกตั้ง  
โดยค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ปัญหาที่ประเทศเผชิญในอดีตและปัจจุบัน  และบริบท 
ความขัดแย้งทางสังคม วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของระบบเลือกตั้งแต่ละระบบที่ประเทศไทยน ามาใช้
ตั้งแต่ป ี2540 ถึงปัจจุบัน จากนั้นพิจารณาเป้าหมายของระบบเลือกตั้งที่ส าคัญส าหรับประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เพ่ือออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดส าหรับสังคมไทย ท่ามกลางทางเลือกของระบบ
เลือกตั้งหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในโลก 
 โดยโจทย์ที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเมืองไทย ณ ขณะนี้คือ การท าให้กฎกติกาและสถาบัน
การเมืองที่จะน ามาใช้ได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกฝ่ายกลับมาเล่นในกติกาที ่
ตกลงร่วมกัน เพ่ือฟ้ืนฟูความเชื่อถือศรัทธาที่คนมีต่อสถาบันการเมืองและปฏิรูปสถาบันการเมืองให้
สามารถเป็นกลไกตอบสนองข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายได้15  
 
10. การเมืองเรื่องการเลือกตั้งจาก พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 256216 

การเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งล่าสุดของไทยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการ
เลือกตั้งที่สร้างผลกระทบต่อความขัดแย้งและคุณภาพประชาธิปไตยของไทยอย่างมหาศาล  โดยมี
รูปแบบความขัดแย้งและความรุนแรงแบบใหม่ปรากฏให้เห็น มีการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ในหลากหลายวิธีการ เกิดรูปแบบการแข่งขันและรณรงค์หาเสียงแบบใหม่ของพรรคการเมืองและกลุ่ม
การเมือง ทั้งยังปรากฏรอยแบ่งแยกทางสังคม (social cleavages) ที่ชัดเจนในหลายมิติ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้จะถูกอภิปรายในรายละเอียดในส่วนถัดไป เพ่ือที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและการคลี่คลาย
ขยายตัวของการเมืองเรื่องการเลือกตั้งของไทยก่อนปี  พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2562 จ าเป็นที่จะต้อง
ย้อนกลับไปถึงความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองของไทยอันเป็น
ผลมาจากรัฐธรรมนูญ 2540 ในส่วนนี้จะอธิบายถึงการเลือกตั้งของไทยจากช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปี
ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถึงปี พ.ศ. 2554 โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540-2554  
มีการเลือกตั้งเกิดข้ึนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ  
                                                 

 
15 ทั้งนี้ความเชื่อถือศรัทธาทางการเมืองนั้นวัดได้จากตัวแปรหลัก 4 ตัวด้วยกันคือ หนึ่ง ความรู้สึกว่าระบบการเมือง (หรือระบบเลือกตั้ง) 
ยุติธรรม สอง ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการประชาธิปไตย สาม ความรู้สึกว่าตนเองในฐานะพลเมืองสามารถมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการทางการเมือง และสุดท้ายระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แสดงให้เห็นว่ายังยอมรับระบบการเมืองนั้น เช่น  
การจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง (Norris 2002, 217) 
16 ป รั บ ป รุ ง เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก  Prajak Kongkirati, “ The Rise and Fall of Electoral Violence in Thailand:  Changing Rules, 
Structures and Power Landscapes, 1997– 2011,”  Contemporary Southeast Asia 36, 3 ( December 2014) :  386- 416; 
Prajak Kongkirati, “Murder and Regress: Violence and Political Change in Thailand,” in Michael Montesano, Terence 
Chong and Mark Heng (eds.), After Coup: The National Council for Peace and Order Era and the Future of Thailand 
(Singapore: ISEAS, 2019c).  
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1. การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กติกาใหม่ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคเก่าแก่กับพรรค 
ไทยรักไทยซึ่งเพ่ิงตั้งข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2541 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยที่ก่อตั้งโดยนาย
ทักษิณ ชินวัตรชนะการเลือกตั้งเหนือพรรคคู่แข่งในลักษณะทิ้งห่าง โดยได้ที่นั่งในสภาฯ รวม 248 ที่
นั่ง (จาก 500 ที่นั่ง) จนเกือบจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การ
เมืองไทย ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งน าโดยนายชวน หลีกภัยตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยจ านวนที่นั่ง
ในสภาฯ 128 ที่นั่ง  

2. การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 ซึ่งพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
รัฐบาลของนายทักษิณด ารงต าแหน่งครบวาระ 4 ปี (เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
สามารถอยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ) โดยได้คะแนนเสียงอย่างถล่มทลายเป็นประวัติศาสตร์  คือ  
ได้ที่นั่งในสภาฯ ถึง 377 ที่นั่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับพรรค
ประชาธิปัตย์ที่น าโดยนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ตามมาเป็นอันดับ 2 โดยได้ท่ีนั่งในสภาฯ เพียง 96 ที่นั่ง 
พรรคชาติไทยได้ 26 ที่นั่ง และพรรคมหาชนที่เพ่ิงตั้งข้ึนใหม่ได้เพียง 3 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์
ใหม่เช่นกันที่หลงเหลือเพียง 4 พรรคการเมืองในระบบเข้าสู่สภา17  

3. การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งหลังจากที่รัฐบาลของนายทักษิณ
ประกาศยุบสภาเมื่อเผชิญหน้ากับการประท้วงบนท้องถนนโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายพรรคการเมืองบอยคอต ไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในการ
เลือกตั้ง ท าให้เหลือพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคหลักพรรคเดียวในสนามเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตาม  
หลังการเลือกตั้ง มีการตัดสินให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะโดยศาลรัฐธรรมนูญ น าไปสู่การออก 
พระราชกฤษฎีกาฯ ก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2549 แต่การเลือกตั้ง
ดังกล่าวก็มิได้เกิดขึ้น เนื่องจากกองทัพที่น าโดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กระท าการรัฐประหารใน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ก่อนหน้าการเลือกตั้งไม่ถึง 1 เดือน ล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และต่อมาได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ขึ้นมาแทนที่พร้อมกับ
เปลี่ยนระบบเลือกตั้งใหม่ 

4. การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2550 เป็นการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนายสุรยุทธ์  จุลานนท์ ซึ่งขึ้นมา 
มีอ านาจจากการรัฐประหาร และมีการประกาศกฎอัยการศึกในหลายพ้ืนที่  ท าให้การแข่งขัน 
การเลือกตั้งอยู่ภายใต้บรรยากาศที่จ ากัด ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคพลังประชาชน (ซึ่งตั้งขึ้นมา
แทนที่พรรคไทยรักไทยที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบไป) น าโดยนายสมัคร สุนทรเวช ชนะการเลือกตั้งด้วย

                                                 

 
17 ดูภาพรวมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ใน นรนิติ เศรษฐบุตร, “ภาพรวมเหตุและผลของการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548,” วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, 3: 1 (มกราคม-เมษายน 2548), น. 14-22. 
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จ านวนที่นั่งในสภาฯ 233 ที่นั่ง ทิ้งห่างพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งน าโดยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ที่ได้ที่นั่ง 
ในสภาฯ จ านวน 165 ที่นั่ง และพรรคชาติไทยของนายบรรหาร ศิลปอาชาที่ได้เพียง 37 ที่นั่ง 

5. การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นหลังจากรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภา เป็นการเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศที่สังคมมีความขัดแย้งแบ่งขั้วสูง  
เป็นผลมาจากความขัดแย้งทั้งในและนอกสภาฯ และเหตุการณ์การปราบปรามการชุมนุมของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บจ านวนมาก ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคเพ่ือไทย (ซึ่งตั้งขึ้นมาแทนที่พรรค 
พลังประชาชนที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบไป) น าโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งเสียงข้าง
มากด้วยจ านวนที่นั่งในสภาฯ 265 ที่นั่ง ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์น าโดยนายอภิสิทธิ์ได้ที่  2 อีกครั้ง
ด้วยจ านวนที่นั่งในสภาฯ 159 ที่นั่ง และพรรคภูมิใจไทยของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นพรรค 
ตั้งใหม่และสมาชิกส่วนใหญ่ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน ตามมาเป็นอันดับ 3 โดยได้ที่นั่งในสภาฯ 
จ านวน 32 ที่นั่ง (ดูเพ่ิมเติมใน ประจักษ์ 2556) 

6. การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปี พ.ศ. 2560 และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับจากเกิดการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 นั่นหมายความ
ว่า ประชาชนไทยห่างหายไปจากการใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 5 ปี นับเป็นช่วงที่สังคมไทยว่างเว้นจาก
กระบวนการเลือกตั้งยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ (ครั้งสุดท้ายคือช่วงระบอบสฤษดิ์-ถนอม) 
การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่สังคมยังมีความแตกแยกแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างสูงโดยเฉพาะ
ในทางอุดมการณ์ ความขัดแย้งดังกล่าวมิได้ถูกแก้ไขในเชิงโครงสร้าง เพียงแต่ถูกกดไว้มิให้เผยตัว
ออกมาได้ด้วยการใช้ความรุนแรงและกลไกทางกฎหมายปิดกั้นการแสดงออกทางการเมือง  
ของประชาชนตลอดช่วง 5 ปีภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) 
ภายใต้การน าของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งขึ้นมามีอ านาจจากการรัฐประหารล้มรัฐบาลของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ (Prajak 2019a; Punchada 2019) 

สาเหตุที่การเลือกตั้งเกิดขึ้นล่าช้า เพราะ คสช. เลื่อนก าหนดการจัดเลือกตั้งที่ตนก าหนด 
ขึ้นเองหลายครั้ง แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะผ่านประชามติไปแล้วตั้งแต่วันที่  7 สิงหาคม ปี พ.ศ. 
2559 ซึ่งเป็นประชามติที่จัดขึ้นในบรรยากาศที่ไม่เสรี เนื่องจากฝ่ายที่คัดค้านรัฐธรรมนูญไม่สามารถท า
การรณรงค์อย่างเปิดเผยได้ รัฐใช้อ านาจปิดกั้นและควบคุมสื่อ มีการให้ข้อมูลด้านเดียวในลักษณะชี้น า
เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มีการระดมกลไกรัฐเพ่ือโน้มน้าวประชาชนให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ทั้งยังมีการจับกุมนักศึกษาและนักกิจกรรมที่รณรงค์คัดค้านรัฐธรรมนูญในช่วงประชามติจ านวนมาก18 

                                                 

 
18 ดูรายละเอียดใน หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ, “การเมืองของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560), และ Siripan Nogsuan (2020), “Electoral integrity and the 
repercussions of institutional manipulations: The 2019 general election in Thailand,” Asian Journal of Comparative 
Politics, 5: 1, pp. 52-68. 
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การเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่และลงแข่งขันจ านวนมาก เนื่องจากสังคมไทย
ว่างเว้นจากการเลือกตั้งเป็นเวลานาน โดยมียอดผู้สมัครและจ านวนพรรคการเมืองมากเป็น
ประวัติการณ์ คือ มีผู้สมัครแบบแบ่งเขตจ านวน 11,128 คน จากพรรคการเมือง 80 พรรค และแบบ
บัญชีรายชื่อ 2,718 คนจาก 72 พรรค รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 13,846 คน และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 51 
ล้านคน19  

ในบรรดาพรรคการเมืองที่ลงสู่สนามทั้งหมด สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ  
1. พรรคที่สนับสนุนระบอบ คสช.และ พล.อ. ประยุทธ์ น าโดยพลังประชารัฐ 2. พรรคที่คัดค้าน
ระบอบ คสช. และการสืบทอดอ านาจของ พล.อ. ประยุทธ์ น าโดยพรรคเพ่ือไทยและพรรคอนาคต
ใหม่ และ 3. พรรคที่ไม่แสดงจุดยืนชัดเจน ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย ซึ่งแม้ว่า
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะออกมากล่าวว่าไม่สนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ 
แต่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกส่วนหนึ่งออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงจุดยืนส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์  
ไม่ใช่มติพรรค ผลการเลือกตั้งสะท้อนว่าการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองว่าด้วย
การเลือกตั้งไทยไปอย่างมากในหลายมิติด้วยกัน คือ ระบบพรรคการเมือง รูปแบบการหาเสียง  
ความเป็นภูมิภาคนิยม การแบ่งแยกทางสังคม และบทบาทของคนรุ่นใหม่  (McCargo and 
Saowanee 2019; Rick 2019; ) 

ผลการเลือกตั้งชี้ว่าไม่มีพรรคใดชนะเสียงข้างมากเด็ดขาด คะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับ 
มีลักษณะกระจัดกระจาย พรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็น 2 พรรคหลักที่เคยครอบง า
การเมืองในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 ได้ที่นั่งลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐและพรรค
อนาคตใหม่ซึ่งเพ่ิงจัดตั้งขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งนี้เพียง 1 ปีต่างได้ที่นั่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดคิด โดยทั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคอนาคตใหม่ต่างได้คะแนนเสียงและที่นั่งมากกว่า 
พรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ ส่งผลให้การเมืองไทยไม่ได้อยู่ในลักษณะ 2 พรรค (two-party 
system) อีกต่อไป แต่มีลักษณะหลายพรรคที่กระจัดกระจาย (fragmented party system) โดย
พรรคที่ชนะอันดับ 1 และ 2 คือพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐ ได้ที่นั่งในสภาฯ คิดเป็นร้อยละ 
27 และ 23.4 ของสภาฯ เท่านั้น (เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งช่วงปี พ.ศ. 2544-2554 ที่พรรคอันดับ 1 
ได้ที่นั่งในสภาฯ ร้อยละ 48-75) และมีพรรคการเมืองได้รับเลือกเข้าสู่สภาฯ ถึง 27 พรรค แต่มีพรรคที่
ได้ที่นั่งในสภาฯ เกิน 50 ที่นั่งเพียง 5 พรรคคือ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคอนาคตใหม่ 
พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ที่เหลือเป็นพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้ที่นั่งในสภาฯ 
น้อยกว่า 15 ที่นั่ง ในจ านวนนี้เป็นพรรคเล็กที่ได้ที่นั่งในสภาฯ เพียง 1 ที่นั่งถึง 11 พรรคด้วยกัน  
(อันเป็นผลมาจากการใช้สูตรค านวณปัดเศษของ กกต. ซึ่งจัดสรรที่นั่งให้พรรคการเมืองเล็กที่ได้
คะแนนไม่ถึงโควตา)20 
                                                 

 
19 “เลือกตั้ง 2562 ผู้สมัคร ส.ส. ทะลุหมื่นคน มากกว่าปี 2554 กว่า 3 เท่า," ไทยรัฐ, 8 ก.พ. 2562. 
20 “สูตรปาร์ตี้ลิสต์ แจก "พรรคเล็ก" กกต.กระสุนตก-รัฐบาลปวกเปียก,” คมชัดลึก, 10 พ.ค. 2562 https://www.komchadluek.net/ 
news/scoop/371142 (เข้าถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565). 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/371142
https://www.komchadluek.net/news/scoop/371142
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เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ จะพบว่าสังคมไทยมีการเลือกตั้งค่อนข้างถี่และบ่อยครั้ง 
เนื่องจากการเมืองไทยยังขาดเสถียรภาพและประชาธิปไตยยังไม่ตั้งมั่น แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี  
พ.ศ. 2540 จะถูกออกแบบเพ่ือสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง แต่การแบ่งขั้วอย่างรุนแรงระหว่างคนใน
สังคมและการต่อสู้แย่งชิงอ านาจในระดับชนชั้นน าโดยไม่สนใจกติกาประชาธิปไตยก็ส่งผลให้
ประชาธิปไตยไทยถดถอยและมีความผันผวนทางการเมืองสูง  

ประเด็นถัดไป เราจะพิจารณาถึงสถาบันและกติกาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเปลี่ยนไปจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
11. ระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และพ.ศ. 2550: การออกแบบเชิงสถาบันและ
ความขัดแย้งทางการเมือง  
 การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2540 มีแรงผลักดันมาจากฉันทามติในสังคมไทยทุกภาค
ส่วนที่ต้องการปฏิรูปการเมืองไทยให้พ้นจากสภาวะไร้เสถียรภาพและความอ่อนแอของระบบการเมือง 
ซึ่งเป็นผลมาจาก 1. ระบบการเมืองไทยประกอบไปด้วยพรรคการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง
จ านวนมาก ไม่มีพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีฐานเสียงเข้มแข็งและยึดโยงกับประชาชน 21  
2. การจัดตั้งรัฐบาลแบบรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพ ยุบสภาบ่อย และไม่ท าตามสัญญาที่หาเสียงไว้กับ
ประชาชน ทั้งยังมีการทุจริตสูง 3. นายกรัฐมนตรีขาดภาวะผู้น า ผลักดันไม่สามารถผลักดันนโยบาย 
ที่หาเสียงไว้ได้ส าเร็จ และไม่สามารถอยู่ครบวาระ และสุดท้าย 4.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
มุ้งการเมือง (political faction) มีอ านาจต่อรองสูง เพราะได้รับเลือกตั้งมาจากฐานเสียงส่วนตัวและ
เครือข่ายอุปถัมภ์ จึงไม่จ าเป็นต้องอยู่ในกรอบวินัยของพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้พรรคการเมืองจึงมี
ความเป็นสถาบันทางการเมืองต่ า มีอายุสั้น และไม่สามารถท างานตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (ประเวศ 2539; รังสรรค์ 2548). 
 ระบบเลือกตั้ง คือ สาเหตุส าคัญที่ท าให้พรรคการเมืองไทยอ่อนแอและประชาธิปไตย 
ไร้เสถียรภาพ โดยระบบเลือกตั้งที่ใช้อยู่ก่อนปี พ.ศ. 2540 คือระบบบล็อกโหวต (block Vote) หรือ 
ที่เรียกกันในภาษาการเมืองไทยว่า “ระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์” ซึ่งถูกใช้มาอย่าง
ยาวนาน โดยระบบนี้เป็นระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากที่แต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้หลายคน  
เอ้ือให้พรรคการเมืองหลายพรรคได้ที่นั่งในเขตเลือกตั้งหนึ่งๆ ซึ่งโดยรวมน าไปสู่การมีพรรคการเมือง
จ านวนมากในระบบการเมืองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2539 มีพรรคการเมืองที่มีโอกาสชนะ 
การเลือกตั้งหรือมีบทบาทสูงในการแข่งขันทางการเมือง (effective number of national parties) 
มากกว่า 6 พรรค ไม่เคยมีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการเลือกตั้ง  การปฏิรูป
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 จึงมุ่งหมายที่จะลดจ านวนพรรคการเมืองเพ่ือแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมือง (Siripan 2006; Hicken 2007b) 

                                                 

 
21 ภาพรวมเกี่ยวกับพรรคการเมืองขนาดเล็กในการเมืองไทย ดูการศึกษาของ มนตรี (2548). 
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 ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์ยังท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้สมัครภายใน
พรรคการเมืองเดียวกัน ท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ขาดความเป็นเอกภาพ และเกิดเป็น 
กลุ่มมุ้งย่อยๆ มากมาย มีการย้ายสังกัดพรรคการเมืองของนักการเมืองจ านวนมากทุกครั้งที่มีการ
เลือกตั้ง ระบบดังกล่าวเอ้ือให้ผู้สมัครมุ่งสร้างคะแนนนิยมเฉพาะกับฐานเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
แคบๆ ของตน และต่างคนต่างมุ่งสัญญาว่าจะตอบแทนผลประโยชน์ในลักษณะแรงจูงใจระยะสั้นที่
เป็นสิ่งของ เงินทอง หรือโครงการ มากกว่าจะมุ่งน าเสนอนโยบายที่เป็นเอกภาพและตอบสนองปัญหา
ระดับชาติ นอกจากนั้น ระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงใน
การแข่งขัน เนื่องจากกติกาของระบบนี้ท าให้ผู้สมัครทุกคนเป็นคู่แข่งกับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้สมัคร
ที่มาจากพรรคเดียวกัน เนื่องจากผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครจากต่างพรรคได้  ทั้งยังมีสิทธิเลือก
ผู้สมัครได้มากกว่า 1 คน (ข้ึนอยู่กับขนาดของเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีตั้งแต ่1-3 คน) ผู้สมัครแต่ละคนจึงต้อง
หาเสียงโดยอาศัยทุกรูปแบบเพ่ือรับประกันให้ตนเองได้เสียงมากที่สุด โดยไม่เน้นการหาเสียงเป็นทีม
ผ่านพรรคการเมือง เพราะอาจถูกผู้สมัครจากพรรคเดียวกันหักหลังได้ ระบบเลือกตั้งที่ใช้ก่อนปี พ.ศ. 
2540 จึงทั้งท าลายความเข้มแข็งของสถาบันพรรคการเมือง และเอ้ือให้เกิดความรุนแรงสูงในการ
เลือกตั้ง (Prajak 2014) 
 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มุ่งเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาดังกล่าว โดยออกแบบระบบ
เลือกตั้งที่เน้นพัฒนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งและขจัดมุ้งการเมือง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้สมัคร
และพรรคการเมืองต้องตอบสนองต่อฐานเสียงที่กว้างขวางในระดับชาติ  
 ระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่น ามาใช้ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการออกแบบที่เปลี่ยนการเมืองไทย
ไปอย่างสิ้นเชิง คือ การใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสม (mixed system) ที่มีผู้แทนมาจาก 2 ช่องทาง คือ 
ผู้แทนในระบบเขตจ านวน 400 คน และผู้แทนฯ ในระบบสัดส่วน 100 คน โดยใช้ระบบเสียงข้างมาก
แบบเขตเดียวคนเดียว (First Past the Post–FPTP) ในการเลือกผู้แทนฯ ระบบเขต และใช้ระบบ
บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ (List Proportional Representation System–List PR) ในการเลือก
ผู้แทนฯ ระบบสัดส่วน ระบบเลือกตั้งใหม่นี้ต้องการลดการแข่งขันภายในพรรคจากระดับเขตเลือกตั้ง
ในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันก็ขับเน้นให้เกิดการแข่งขันเชิงนโยบายผ่านการสร้างระบบบัญชีรายชื่อที่  
ทุกพรรคสามารถหาเสียงโดยใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศ และเน้นให้เกิดการสร้างความเป็นสถาบัน
พรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองเป็นผู้ผลิตนโยบายให้ประชาชนเลือก (มากกว่าที่จะไปอ้างอิง
หรือน านโยบายมาจากระบบราชการดังแต่เดิม) นอกจากระบบเลือกตั้งแบบใหม่แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2540 ยังออกแบบมาตรการหลายประการมาบังคับใช้เพ่ือสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง อาทิ 
กฎเหล็กห้ามย้ายพรรค 90 วันก่อนเลือกตั้ง การก าหนดให้ ส.ส. ต้องสังกัดพรรค และหัวหน้าพรรคมี
อ านาจควบคุมวินัยเหนือสมาชิกพรรค เป็นต้น (Somchai 2008; Hicken 2007) 
 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ประสบความส าเร็จหลายประการในการเปลี่ยนการเมืองไทย 
เป้าหมายประการแรกในการลดจ านวนพรรคการเมืองนั้นถือว่าประสบความส าเร็จ จ านวนพรรค
การเมืองที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งและมีบทบาทในการแข่งขันลดลงจาก 6.2 เหลือ 3.1 และ 
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เป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งเกือบจะเกินกึ่งหนึ่ง  พรรคการเมืองให้
ความส าคัญกับการแข่งขันเชิงนโยบายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว
ที่น ามาใช้ก็ยังคงสร้างแรงจูงใจให้ผู้สมัครสร้างเครือข่ายการเมืองส่วนตัวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แม้ว่าจะดี
ขึ้นกว่าระบบเขตเดียวหลายเบอร์ที่เคยใช้อยู่ก็ตาม (Siripan 2006; Kuhonta 2008) 
 เมื่อเกิดการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 มีผลท าให้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ถูกยกเลิก 
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารได้ยกเลิกระบบเลือกตั้งของ 
ปี พ.ศ. 2540 และออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่มาแทนที่ โดยมีเป้าหมายคือการท าให้พรรคการเมือง
อ่อนแอลง เพ่ือป้องกันไม่ให้มีพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดจนสามารถตั้งพรรคการเมือง  
พรรคเดียวได้ พยายามสร้างแรงจูงใจและบทลงโทษต่างๆ ที่ท าให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ ทั้งยัง
ท าให้พรรคการเมืองแตกตัวและมีที่นั่งกระจัดกระจาย และมุ่งให้พรรคการเมืองมีความเป็นพรรค
ระดับชาติน้อยลง (fragmented and less nationalization) ท าให้กลุ่มหรือมุ้งการเมืองได้อ านาจ
การต่อรองกลับคืนมา ท าให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารมีอ านาจน้อยลงกว่าอ านาจ
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และยังมีการเปลี่ยนที่มาของวุฒิสภาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไป
เป็นการเลือกตั้งผสมการแต่งตั้ง (โดยคณะกรรมการแต่งตั้งซึ่งมาจากคณะกรรมการอิสระและ 
ฝ่ายตุลาการ) โดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวและไม่มีอ านาจเซ็นรับรองด้วย 
นับว่าเป็นการลดอ านาจของฝ่ายบริหารไม่ให้อยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ท าให้วุฒิสภากลับไปเป็นฐาน
อ านาจของฝ่ายอนุรักษนิยมอีกครั้งหนึ่ง ดังที่เคยเป็นมาในสมัยก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540  
 ระบบเลือกตั้งที่ออกแบบโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้ลดจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ
จาก 100 คนเหลือเพียง 80 คน และเปลี่ยนระบบปาร์ตี้ลิสต์จากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศไปเป็นเขต
เลือกตั้งภูมิภาคใช้ชื่อเรียกว่า “ระบบสัดส่วน” โดยแบ่งพ้ืนที่ประเทศไทยออกเป็น 8 กลุ่มจังหวัด  
แต่ละกลุ่มจังหวัดมี ส.ส. จากระบบสัดส่วนได้ 10 คน (ประชาชน 1 คนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงเพ่ือ
เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคใดพรรคหนึ่งในกลุ่มจังหวัดของตัวเอง) โดยการค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
ใช้วิธีน าคะแนนที่ทุกพรรคการเมืองได้รับในกลุ่มจังหวัดนั้นมารวมกัน แล้วค านวณเพ่ือหาสัดส่วน 
ที่แต่ละพรรคได้รับ ผู้สมัครระบบสัดส่วนจะได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่ค านวณได้ เรียงตามล าดับ
หมายเลขในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  
 การเปลี่ยนจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้เขตเลือกตั้งทั้งประเทศมาเป็นกลุ่มจังหวัด มุ่งให้เกิดผล
ในการลดทอนขอบเขตความนิยมและความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในระดับชาติ  ตรงข้ามกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่มุ่งสร้างแรงจูงใจให้พรรคการเมืองสร้างพรรคระดับชาติ มีฐานเสียง
และฐานนโยบายครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่าการสร้างความนิยมแค่ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญสุด คือ การเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งแบบเขต จากแบบเขตเดียว 
คนเดียวกลับไปใช้ระบบเขตเดียวหลายคนเช่นเดียวกับการเลือกตั้งก่อนปี  พ.ศ. 2540 ซึ่งนับว่าเป็น
การก้าวถอยหลังไปสู่การสร้างระบบพรรคการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง  สร้างแรงจูงใจให้เกิดมุ้งการเมือง
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จ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และประสิทธิภาพในการจัดท าและ
ผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน (รังสรรค ์2550) 
 นายกฯ มีอ านาจลดลงหลายประการในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 อาทิ จ านวนเสียง 
ขั้นต่ าในการโหวตไม่ไว้วางใจนายกฯ ถูกลดลงให้เท่ากับรัฐมนตรีทั่วไป คือ เสียง 1 ใน 5 (มาตรา 158) 
นอกจากนั้นยังมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของนายกฯ เพียง 2 สมัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง 
ไม่ปรกตินักในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มักจะไม่มีการจ ากัดอายุการด ารงต าแหน่งของ
ประมุขฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ส.ส. ที่รับต าแหน่งรัฐมนตรีก็มิต้องลาออกจากต าแหน่ง ส.ส. เมื่อมารับ
ต าแหน่งรัฐมนตรี ท าให้ต้นทุนในการแตกหักกับนายกฯ หรือผลกระทบจากการท้าทาย ขัดขืน ดื้อดึง
ต่ออ านาจของนายกฯ ต่ าลงเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ส่วนข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
การสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วัน แม้จะยังคงอยู่ แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าหากมีการยุบสภา
ฉุกเฉินหรือมีการยุบสภาก่อนก าหนด ผู้สมัครสามารถมีระยะเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองใดๆ 
เพียงแค่ 30 วันได้ ขณะที่กฎหมายก าหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันหลังการยุบสภา ท าให้
นักการเมืองย้ายพรรคได้สะดวกมากขึ้น ฉะนั้นอ านาจของพรรคในการควบคุมวินัยของสมาชิกพรรค
จึงน้อยลง (รังสรรค์ 2550) 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบแล้ว นับตั้งแต่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 พบว่าประเทศไทย
มีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ระบบที่พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความพยายามของ
ฝ่ายปฏิรูปการเมืองที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง และลดอิทธิพลของมุ้งการเมือง 
รวมถึงแก้ปัญหาพรรคการเมืองที่กระจัดกระจายจนไม่เป็นเอกภาพ น่าเสียดายที่รัฐธรรมนูญฉบับ 
ปี พ.ศ. 2550 ของไทยได้ท าลายความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง  
 แม้ว่าระบบเลือกตั้งจะเปลี่ยนไปจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มาสู่ฉบับปี พ.ศ. 2550 
แต่ในภาพรวม ผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ยังคงระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มีผู้แทน 2 ประเภท ยังคงรักษาระบบ
บัญชีรายชื่อไว้ และประชาชนยังได้รับสิทธิที่จะลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยบัตรเลือกตั้งแต่ละ
ใบใช้เลือกผู้แทนคนละแบบ และค านวณคะแนนแยกจากกัน (ต่อมาจะถูกเปลี่ยนในรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปี พ.ศ. 2560 กลายเป็นบัตรใบเดียว) ซึ่งถือว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนไปสู่
ระบบใหม ่ 
 ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมภายใต้รัฐบาลผสมที่น าโดยพรรค
ประชาธิปัตย์สมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลจากการต่อรองทางการเมือง
ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งต้องการเปลี่ยนระบบบัญชีรายชื่อกลับไปใช้เขตเลือกตั้งทั้งประเทศแทน
กลุ่มจังหวัดรวมทั้งต้องการเพิ่มจ านวนผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อให้มากข้ึน เพราะพรรคประชาธิปัตย์
ท าผลการเลือกตั้งได้ดีในระบบบัญชีรายชื่อ ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยต้องการ
เปลี่ยนการแข่งขันในระบบเขตกลับไปสู่เขตเดียวคนเดียวแทนที่จะเป็นระบบเขตเดียวหลายคนแบบ
ระบบบล็อกโหวต เพราะพรรคขนาดกลางแข่งขันได้ดีกว่าในเขตเลือกตั้งขนาดเล็ก ท าให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบเลือกตั้งดังนี้ ในส่วน ส.ส. เขต มีผู้แทนทั้งสิ้น 375 คน โดยแบ่งเขต
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เลือกตั้งเป็น 375 เขต แต่ละเขตม ีส.ส. 1 คน ส าหรับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ใช้ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง
เดียว เป็นระบบบัญชีรายชื่อแบบปิดที่พรรคเป็นคนจัดท า และมีจ านวนผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งสิ้น 125 คน22 
 
12. ระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560: การเมืองของการออกแบบระบบเลือกตั้ง 
 ระบบเลือกตั้งที่ถูกออกแบบในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ร่างโดยคณะกรรมาธิการ  
21 คนที่แต่งตั้งโดย คสช. และมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ซึ่งเป็นระบบเลือกตั้งที่แตกต่างจาก
ระบบที่ใช้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และ 2550 เพ่ือที่จะเข้าใจนัยส าคัญของระบบเลือกตั้ง
ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เราจ าเป็นจะต้องมีมุมมองเปรียบเทียบกับระบบเลือกตั้งที่เราใช้อยู่ก่อน 
และระบบเลือกตั้งที่นานาชาติใช้ 
 จากที่ระบุข้างต้นว่าระบบเลือกตั้งในโลกนี้มีอยู่ 3 แบบหลักเท่านั้น คือ ก. ระบบเสียงข้างมาก 
(majority or plurality system) ข. ระบบสัดส่วน (proportional system) และ ค. ระบบผสม 
(mixed system) ระบบเสียงข้างมากส่วนใหญ่มีแต่ ส.ส. เขต ซึ่งเป็นระบบที่ไทยใช้อยู่ก่อนปี พ.ศ. 
2540 ซึ่งเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มี
ผู้แทน 2 ประเภท (เขตและบัญชีรายชื่อ) และประชาชนมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบในการลงคะแนนดังที่ได้
อธิบายไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา การปฏิรูประบบเลือกตั้งในประเทศ
ประชาธิปไตยเกิดใหม่รวมทั้งในประเทศประชาธิปไตยเก่าแก่หลายประเทศหันมานิยมระบบเลือกตั้ง
แบบผสมจนกลายเป็นแนวโน้มทั่วโลก เพราะถือว่าตอบโจทย์ครบเครื่อง คือ มีทั้งผู้แทนเขตดูแล
ประชาชนและนโยบายจุลภาคระดับชุมชน และผู้แทนบัญชีรายชื่อดูแลนโยบายมหภาคระดับประเทศ 
นอกจากนั้นระบบนี้ยังช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและตอบโจทย์เรื่องความยุติธรรมของคะแนน
ระหว่างคะแนนเสียงและท่ีนั่งที่แต่ละพรรคได้รับไปพร้อมกัน 
 ระบบเลือกตั้งที่ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จึงถือว่าด าเนินมาถูกทางแล้ว
เมื่อเทียบกับพัฒนาการระดับโลก ทั้งยังตอบโจทย์ปัญหาการเมืองไทยที่ด ารงอยู่มาเนิ่นนานคือปัญหา
ความไร้เสถียรภาพ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญน าระบบผสมแบบเสียงข้างมากมาใช้ (เรียกว่า mixed member 
majoritarian system–MMM) โดยมีผู้แทน 2 ประเภททั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์  
โดยค านวณคะแนนแยกจากกัน แก้ปัญหาการเลือกตัวบุคคลและการแข่งขันกันเองภายในพรรค
การเมืองที่เป็นผลจากระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายคน (แบบแบ่งเขตเรียงเบอร์) ที่เคยใช้มา 
เนิ่นนานจนท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอ การแข่งขันไม่เน้นนโยบาย และการมีรัฐบาลผสมอายุสั้น 
ผู้สมัครมุ่งสร้างคะแนนนิยมเฉพาะฐานเสียงเลือกตั้งแคบๆ ของตน และมุ่งสัญญาว่าจะตอบแทน
ผลประโยชน์ในลักษณะแรงจูงใจระยะสั้นที่เป็นสิ่งของ เงินทอง โครงการ มากกว่าที่จะมุ่งขายนโยบาย

                                                 

 
22 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554,” ราชกิจจานุเบกษา , เล่ม 128 ตอน 13ก,  
4 มีนาคม 2554, น.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/013/1.PDF 
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ที่เป็นเอกภาพและตอบสนองปัญหาระดับชาติ ระบบเลือกตั้งแบบผสมตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 
2540 จึงพยายามพัฒนาระบบพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง ขจัดมุ้งการเมือง และสร้างแรงจูงใจให้
ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องตอบสนองกับฐานเสียงที่กว้างขวางในระดับชาติ  ซึ่งถือว่าเป็น
พัฒนาการที่ด ี 
 ระบบเลือกตั้งที่แก้ไขในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ก็ยังคงใช้ระบบผสม เพียงแค่เปลี่ยน
สัดส่วนระหว่างจ านวน ส.ส. เขตกับบัญชีรายชื่อ และเปลี่ยนเขตเลือกตั้ง แต่โดยหลักการแล้วยังคง
หัวใจส าคัญของระบบผสมไว้ คือ มีผู้แทน 2 ประเภทที่มาจากบัตรลงคะแนน 2 ใบ เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิในการเลือกผู้แทนได้ทั้ง 2 แบบ 
 ขณะที่ระบบซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการร่างฯ น าโดยนายมีชัย ที่เรียกว่าระบบจัดสรร 
ปันส่วนผสม (mixed member apportionment system–MMA) ลดทอนให้ประชาชนเหลือบัตร
เลือกตั้งเพียงใบเดียว เลือกได้แค่ ส.ส. เขต แต่กลับน าคะแนนในระบบเขตไปค านวณเพ่ือก าหนดที่นั่ง 
ส.ส. ทั้งหมดของแต่ละพรรค และก าหนดจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อด้วย ระบบผสมดังกล่าวนี้ 
ไม่เป็นที่นิยม มีเพียง 4-5 ประเทศในโลกเท่านั้นที่เคยทดลองใช้ระบบนี้  และส่วนใหญ่ก็ยกเลิกไป
หมดแล้วเนื่องจากสร้างปัญหามากมาย อาทิ แอลเบเนีย (ค.ศ. 1992), เกาหลีใต้ (ค.ศ. 1996-2000), 
และเยอรมนี (ค.ศ. 1949) ในกรณีของประเทศเกาหลีใต้  ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีค าตัดสิน 
ในปี ค.ศ. 2001 ว่าระบบเลือกตั้งที่ให้ประชาชนกาบัตรเลือกตั้งแบบเขตใบเดียวแต่นับคะแนนทั้ง
ระบบเขตและบัญชีรายชื่อนั้นผิดรัฐธรรมนูญเพราะไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนและสร้าง
ระบบที่บิดเบือน23 ปัญหาใหญ่ของระบบ “จัดสรรปันส่วนผสม” ที่ท าให้ประเทศส่วนใหญ่ไม่น ามาใช้
หรือที่เคยใช้ก็เลิกใช้แล้ว คือ การสร้างความสับสนและท าให้คะแนนไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของ
ประชาชน เพราะคะแนนจากบัตรใบเดียวกลับถูกน าไปนับทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ  
สร้างระบบที่ไม่ยุติธรรม คือ ยิ่งพรรคใดได้ที่นั่งในระบบเขตมากขึ้นกลับยิ่งได้ผู้แทนในระบบบัญชี
รายชื่อน้อยลง นอกจากนั้นยังไม่สามารถแยกแยะและสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ว่า
ประชาชนต้องการเลือกพรรคหรือเลือกตัวบุคคล เพราะปิดกั้นโอกาสในการใช้สิทธิอย่างเสรี บีบให้
เลือกได้แค่คะแนนเดียว ขณะที่ระบบที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบท าให้ประชาชนมีสิทธิเต็มที่ “เลือกคนที่รัก 
เลือกพรรคที่ชอบ” ดังที่พบในงานวิจัยจ านวนมากว่าในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา คนไทยใช้สิทธิอย่าง
ชาญฉลาดและมียุทธศาสตร์มากขึ้น คือ ในระบบบัญชีรายชื่อจะเลือกพรรคที่ตนอยากให้เป็นรัฐบาล
เพราะชอบนโยบาย แต่ในระบบเขตอาจจะไม่เลือกคนจากพรรคนั้น เพราะคุณสมบัติด้อยจนรับไม่ได้ 

                                                 

 
23 Timothy S. Rich (2013), “Evaluating South Korea’s Mixed Legislative System: A Cross-National Analysis of District 
Competition,” KOREA OBSERVER, 44: 3, pp. 365-387. หลังจากนั้นเกาหลีใต้จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมที่ให้ประชาชน
มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเหมือนประเทศอื่นๆ ในโลก ประเทศเดียวที่ยังคงใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวอยู่ (นอกจาก
ไทย) คือ ประเทศเลโซโท ซ่ึงก่อให้เกิดรัฐบาลผสมที่อ่อนแอและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง จนท าให้มีข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญให้
ปรับเปลี่ยนระบบนี้เป็นระบบผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแทน ดู Timothy S Rich and Vasabjit Banerjee (2017), “Lesotho 
needs a new electoral system,” Mail and Guardian, 21 July 2017 https://mg.co.za/article/2017-07-21- lesotho-
needs-a-new-electoral-system/. 

https://mg.co.za/author/vasabjit-banerjee/
https://mg.co.za/article/2017-07-21-lesotho-needs-a-new-electoral-system/
https://mg.co.za/article/2017-07-21-lesotho-needs-a-new-electoral-system/
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แล้วหันไปเลือก ส.ส. เขตที่มีคุณภาพดีกว่าของพรรคอ่ืน24 ระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี   
พ.ศ. 2560 ท าลายโอกาสที่ประชาชนจะใช้สิทธิแบบมีวิจารณญาณเช่นนี้ลงไปอย่างสิ้นเชิง  ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งต้องจ าใจเลือกผู้แทนเขตที่ด้อยคุณภาพเพราะกลัวว่าพรรคที่ตนสนับสนุนจะเสียคะแนน 
(เพราะคะแนนผูกกัน) จะยิ่งท าให้ ส.ส .ด้อยคุณภาพสามารถเข้าสู่สภาฯ ได้มากขึ้น สวนทางกับ
เป้าหมายที่ผู้ร่างฯ ต้องการระบบจัดสรรปันส่วนผสมยังท าให้ปัญหาการซื้อเสียงเพ่ิมขึ้นและ 
การแข่งขันในพ้ืนที่รุนแรงขึ้น เพราะเดิมพันการแข่งขันแต่ละเขตเลือกตั้งสูงมาก (คะแนนเขตเลือกตั้ง
ก าหนดทุกอย่าง) การหาเสียงเชิงนโยบายจะลดลง การใช้อิทธิพลและเงินจะมากขึ้น (กลับไปเหมือน
ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540) และจะน ามาสู่การสร้างรัฐบาลผสมอันอ่อนแอที่พรรคขนาดกลางมีอ านาจ
ต่อรองสูง การต่อรองผลประโยชน์และต าแหน่งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลจะเข้มข้นซึ่งเอ้ือให้เกิด  
คอร์รัปชันสูง เกิดธุรกิจการเมืองในสภาฯ เพ่ือ “ซื้อ” ส.ส. และท าให้รัฐบาลขาดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารประเทศ สวนทางกับค าโฆษณาว่าระบบเลือกตั้งแบบใหม่จะช่วยลดการโกงและ 
สร้างการเมืองที่ใสสะอาด 
 พรรคที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากระบบเลือกตั้งใหม่คือพรรคขนาดกลาง ขณะที่พรรคขนาด
เล็กซึ่งไม่มีทุนมากพอที่จะส่งผู้สมัครในระบบเขตทั้งประเทศก็ยากที่จะได้ที่นั่ง ส่วนพรรคใหญ่นั้นจะ
เสียเปรียบภายใต้ระบบเลือกตั้งนี้  หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบเลือกตั้งแบบใหม่ถูกออกแบบมาเพ่ือ 
“ลงโทษ” พรรคการเมืองขนาดใหญ่ เพราะโดยปรกติ พรรคขนาดใหญ่จะท าคะแนนได้ดีทั้งในระบบ
เขตและระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และ 2550 ใช้วิธี
ค านวณโดยน าคะแนนทั้ง 2 ระบบมารวมกัน (ไม่ใช่มาหักลบกัน) ยิ่งพรรคท าผลงานได้ดีในทั้ง 2 ระบบ
ก็ยิ่งได้ที่นั่งบวกกันมากขึ้น ในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ พรรคขนาดใหญ่ที่ชนะเขตเลือกตั้งมาก 
กลับจะได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อน้อยลง ยิ่งชนะเขตเลือกตั้งแบบเป็นกอบเป็นก าก็ยิ่งมีโอกาสที่จะ
ไม่ได้ผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อเลยแม้แต่ที่นั่งเดียว ส่วนพรรคขนาดกลางนั้นปรกติท าผลงานได้ดี 
ในระบบเขต แต่ล้มเหลวในระบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากไม่มีนโยบายและชื่อเสียงของพรรคที่โดดเด่น
มากพอให้ประชาชนเลือก ระบบนี้ซึ่งน าเอาคะแนนจากระบบเขตเป็นตัวตั้งจึงเป็นระบบที่ให้โบนัสกับ
พรรคขนาดกลางที่เน้นหาเสียงและด าเนินกิจกรรมพรรคการเมืองในรูปแบบเก่าหรือแบบเจ้าพ่อ  
ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งอาศัยการสร้างระบบอุปถัมภ์ในชุมชน สร้างฐานเสียงแคบๆ ในจังหวัดที่ผู้น า
พรรคมีอิทธิพลครอบง าอยู่ ด้วยระบบเลือกตั้งใหม่นี้ ท าให้ไม่มีพรรคใดชนะเสียงข้างมาก และส่งผลให้
พรรคขนาดกลางมีอ านาจต่อรองสูงมากในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะหากปราศจากความร่วมมือจาก
พรรคขนาดกลางแล้วก็จะไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ 
 

                                                 

 
24 Siripan Nogsuan ( 2006) , Thai Political Parties in the Age of Reform ( Bangkok:  Institute of Public Policy Studies) ; 
Allen Hicken (2009), Building Party Systems in Developing Democracies (Cambridge, Cambridge University Press). 
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 สรุปว่าระบบเลือกตั้งแบบใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี  พ.ศ. 2560 เป็นระบบที่มีปัญหา
ข้อบกพร่องมากมายและแทบไม่มีประเทศใดในโลกใช้แล้ว เพราะท าให้ปัญหาการซื้อเสียงเพ่ิมขึ้น  
การแข่งขันดุเดือดรุนแรงขึ้น ระบบเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นกลับมา ผู้แทนฯ ที่ด้อยคุณภาพมีโอกาส
เข้าสู่สภาฯ มากขึ้น พรรคการเมืองอ่อนแอ เกิดรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพและไร้ประสิทธิภาพในการ
บริหารประเทศ การต่อรองผลประโยชน์และต าแหน่งรัฐมนตรีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกลับมาคึกคัก 
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ่อนแอ และการท างานของรัฐสภาโดยรวมก็อ่อนแอ 

นอกจากระบบเลือกตั้งที่มีปัญหาแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ยังสร้างกลไกอย่างน้อย 
2 ประการส าคัญท่ีท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้ขาดความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่  

1. การก าหนดให้ช่วง 5 ปีแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ วุฒิสมาชิกจ านวน 250 คน 
ที่มาจากการแต่งตั้งโดย คสช. (ซึ่งมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ 6 นายได้รับแต่งตั้งโดยอัตโนมัติ) มีอ านาจ 
ในการเลือกนายกฯ เท่าเทียมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นนายกฯ จึงต้องได้เสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภารวมกัน (376 เสียงจาก 750 เสียง) ซึ่งท าให้ พล.อ. ประยุทธ์ในฐานะผู้ท้าชิง
ต าแหน่งนายกฯ ของพรรคพลังประชารัฐต้องการเสียงสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรเพียง 126 เสียง 
(เนื่องจากมีเสียง สว. แล้ว 250 เสียง) การออกแบบเช่นนี้ท าให้วุฒิสภากลายสภาพเป็นพรรคการเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในระบบการเมืองไทย โดยไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง  

2. การก าหนดให้แต่ละพรรคสามารถเสนอชื่อผู้ท้าชิงต าแหน่งนายกฯ ได้ 3 คน โดยบุคคล
เหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเท่ากับการเปิดช่องให้คนนอกที่ไม่ใช่ ส.ส. สามารถเป็น
ผู้แทนราษฎรได้ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนั้น ยังเปิดช่องทางให้รัฐสภาสามารถโหวตเลือก “นายก 
คนนอก” ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้หากไม่มีตัวแทนของพรรคใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
จากรัฐสภา ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้นายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. เท่านั้น  
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ตารางที่ 1: เปรียบเทียบระบบเลือกตั้งของไทยตั้งแต่ช่วงก่อน พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. ระบบเลือกตัง้ จ านวน ส.ส.  
(เขต/บัญชีรายชื่อ) 

จ านวน 
บัตรเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้ง 

ก่อน 2540 บล็อกโหวต 393 (393/0) 1 เขตเดียวหลายคน  
 

2540 ระบบผสมแบบคู่ขนาน 500 (400/100) 2 เขตเดียวคนเดียว
และบัญชีรายชื่อ
ทั้งประเทศ 

2550 ระบบผสมแบบคู่ขนาน 480 (400/80) 2 เขตเดียวหลายคน
และบัญชีรายชื่อ
ภูมิภาค 

2550  
(แก้ไขเพิ่มเติม) 

ระบบผสมแบบคู่ขนาน 500 (375/125) 2 เขตเดียวคนเดียว
และบัญชีรายชื่อ 
ทั้งประเทศ 

2560 ระบบจัดสรรปันส่วน 
ผสม 

500 (350/150) 1 เขตเดียวคนเดียว
และบัญชีรายชื่อ 
ทั้งประเทศ 

ที่มา: จากการรวบรวมของผู้วิจัย 

 
13. ประเด็นเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ศ. 2560 
 การเปรียบเทียบผลกระทบที่ เกิดจากระบบเลือกตั้ งที่ แตกต่างกันในรัฐธรรมนูญ  
ฉบับ พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม และ พ.ศ. 2560 สามารถท าได้ผ่านการ
เปรียบเทียบถึงผลลัพธ์ด้านต่างๆ ที่ระบบเลือกตั้งก่อให้เกิด โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายส าคัญของ 
การออกแบบระบบเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้  
 ก. ความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่ง (proportionality) หรือหลักความยุติธรรม
ของคะแนน 
 ข. ความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาล (government)  
 ค. ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง (party system)  
 ง. การให้ความส าคัญกับพรรคขนาดเล็ก (representation) 
 จ. ความง่ายต่อความเข้าใจของผู้ลงคะแนน (simplicity)  
 ในส่วนถัดไปจะอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของระบบเลือกตั้งต่อ
ผลลัพธ์ในแต่ละด้านตามล าดับ  
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 ก. ความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่ง (proportionality) หรือหลักความ
ยุติธรรมของคะแนน 
 ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อเป้าหมายของการเลือกตั้งว่า ในระยะหลังนักวิชาการและผู้ก าหนด
นโยบายหันมาใช้หลักความเป็นสัดส่วนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของระบบการเลือกตั้ง   
โดยเห็นว่าระบบการเลือกตั้งที่ดีควรสะท้อนความเป็นสัดสวนระหว่างคะแนนเสียงที่พรรคการเมือง
ได้รับกับที่นั่งในสภา อย่างไรก็ตาม สังคมควรต้องตระหนักว่าหลักความเป็นสัดส่วนมิใช่เป้าหมาย 
ประการเดียว และไม่จ าเป็นว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดเสมอไป เพราะในสังคมที่มีปัญหาเรื้อรัง 
เรื่องฝ่ายบริหารอ่อนแอและขาดเสถียรภาพ เป้าหมายเรื่องเสถียรภาพอาจจะส าคัญกว่า ดังที่พบว่า
ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังคงเลือกใช้ระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก (majoritarian system) 
เพราะต้องการสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งและเสถียรภาพทางการเมือง และการผลักดันนโยบายได้อย่างมี
เอกภาพของรัฐบาลโดยไม่ต้องเผชิญกับการต่อรองและความขัดแย้งในรัฐบาลซึ่งมักจะเกิดจากรัฐบาล
ผสมที่เป็นผลผลิตของระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยประเทศที่ใช้ระบบเสียงข้างมากตระหนักดี 
ถึงความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่งในระบบเลือกตั้งที่ตนเลือกใช้แต่ใคร่ครวญแล้วว่า
ผลลัพธ์เชิงบวกด้านความเข้มแข็งและเสถียรภาพทางการเมืองมีมากกว่า ฉะนั้น การออกแบบระบบ
เลือกตั้งโดยให้ความส าคัญกับความเป็นสัดส่วนเป็นหลักจึงอาจต้องแลกมาด้วยผลกระทบอย่างอ่ืน
ด้วยเสมอ (trade-offs) (Gallagher 1991; Blais 2008; Becher and Gonzalez 2019) 
 อย่างไรก็ตาม ในสังคมที่มีความขัดแย้งแบ่งขั้วสูง เป้าหมายเรื่องความเป็นสัดส่วนถือว่ามี
ความส าคัญ เพราะการที่มีพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ที่นั่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไปกว่าคะแนน
เสียงที่แต่ละพรรคได้รับเลือกจากผู้ลงคะแนน อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้สนับสนุนพรรค
การเมืองแต่ละพรรคได้ ยกตัวอย่างเช่น พรรคการเมือง A ได้คะแนนเสียงร้อยละ 20 จากผู้เลือกตั้ง 
แต่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภาเพียงร้อยละ 10 ภาวะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง A 
รู้สึกว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น หรืออีกกรณีหนึ่ง พรรคการเมือง B ได้คะแนนเสียงทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 40 แต่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภาสูงถึงร้อยละ 60 ระบบเลือกตั้งที่ท าให้พรรคการเมืองขนาด
ใหญ่ได้ที่นั่งเกินสัดส่วนคะแนนที่ตนได้รับมากเช่นนี้ก็อาจท าให้ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองขนาดกลาง
และขนาดเล็กรู้สึกไม่พอใจได้  ความรู้สึกไม่พอใจต่อความไม่เป็นสัดส่วน (disproportionality)  
หากสะสมนานเข้าผ่านการเลือกตั้งหลายครั้งอาจขยายตัวกลายเป็นความไม่พอใจต่อระบอบการเมือง
โดยรวมได้ เพราะรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลผ่านการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งได้  
แม้ว่าความนิยมในพรรครัฐบาลลดลงแล้ว แต่ระบบเลือกตั้งยังเอ้ือให้พรรครัฐบาลชนะเลือกตั้งเสียง
ข้างมากได้แม้ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด25 

                                                 

 
25 ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียในยุคที่พรรคอัมโนครอบง าการเมืองและปกครองประเทศอย่างเบ็ดเสร็จด้วยระบบเลือกตั้ง
แบบเสียงข้างมากที่เปิดโอกาสให้แม้ว่าคะแนนเสียงจะลดต่ าลงเรื่อยๆ จนคะแนนรวม (popular vote) แพ้ฝ่ายค้าน แต่ก็ยังได้ที่นั่ง 
ในสภามากกว่าฝ่ายค้านอย่างมาก จนน าไปสู่กระแสการเดินขบวนประท้วงของภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบเลือกตั้ง  
ดู ประจักษ์ (2563). 
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 นอกจากนั้น งานวิจัยในระยะหลังยังชี้ให้เห็นว่า ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับ
ที่นั่งยังน าไปสู่ภาวะประชาธิปไตยถดถอยในหลายประเทศ อาท ิฮังการี ตุรก ีโปแลนด์ รัสเซีย เป็นต้น 
เนื่องจากพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลได้ครองที่นั่งข้างมากในสภามากเกินกว่าสัดส่วน
คะแนนเสียงที่พรรคของพวกเขาได้รับ เสียงข้างมากในสภาดังกล่าวเอ้ือให้ผู้น าสามารถด าเนินโยบาย
แบบแข็งกร้าว ไม่ฟังเสียงประชาชนและไม่สนใจกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจในระบบ 
นอกจากนั้นในกรณีที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดก็อาจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเสริมสร้างอ านาจ
ให้ผู้น าใช้อ านาจได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้นได้  จนท าให้หลักการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ท างาน และท าให้ประชาธิปไตยถดถอยได้ (Levitsky and Ziblatt 2019; Haggard 
and Kaufman 2021) 

การเปรียบเทียบความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างระบบเลือกตั้งตั้งแต่ปี  2540 ถึง 2560 จึงมี
ความส าคัญในบริบทของการเมืองไทยในยุคสมัยแห่งความขัดแย้ง  เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสม โดยการศึกษาวิจัยค้นพบว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ใช้ระบบ
เลือกตั้งต่างกันมีความไม่เป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้ 

 
การเลือกตั้งปี 2544 
การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้ระบบผสมแบบคู่ขนานซึ่งแม้จะมีความเป็นสัดส่วนมากกว่าระบบเสียง

ข้างมาก แต่ก็ยังก่อให้เกิดความไม่เป็นสัดส่วนอยู่ในส่วนของระบบ ส.ส. เขต เนื่องจากในระบบ ส.ส. 
เขตนั้นใช้ระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวแบบเสียงข้างมาก ผู้ที่ชนะคือผู้สมัครที่ได้คะแนนมาก
ที่สุดจากผู้มาลงคะแนนเสียง แม้จะชนะคู่แข่งเพียงแค่ 1 คะแนนก็ตาม ยิ่งมีจ านวน ส.ส. เขตมากกว่า 
ส.ส. บัญชีรายชื่อมากเท่าใดความไม่เป็นสัดส่วนก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น ในส่วนของคะแนนบัตรบัญชี
รายชื่อนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องความไม่เป็นสัดส่วน เพราะผู้เลือกตั้งลงคะแนนให้กับพรรคในเขตเลือกตั้ง
ทั้งประเทศ การค านวณก็ดูว่าแต่ละพรรคได้คะแนนทั้งประเทศคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดก็ได้ที่นั่งไป
ตามนั้น คะแนนในบัตรบัญชีรายชื่อจึงมีความเป็นสัดส่วน (ทั้งนี้หากไม่มีเพดานขั้นต่ าเลย ความเป็น
สัดส่วนก็จะสมบูรณ์ แต่ถ้าก าหนดเพดานขั้นต่ าสูง ท าให้พรรคเล็กไม่ได้จัดสรรที่นั่ง ระดับความเป็น
สัดส่วนก็ลดลง) ฉะนั้น ความไม่เป็นสัดส่วนในระบบเลือกตั้งนี้จะเกิดขึ้นที่ระบบเขตมากกว่าระบบ
บัญชีรายชื่อ 

การเปรียบเทียบที่เป็นระบบเพ่ือดูความไม่เป็นสัดส่วน สามารถดูได้จากคะแนนในระบบบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรค เพราะคะแนนส่วนนี้ย่อมสะท้อนถึงความนิยมที่ประชาชนทั้งประเทศมีต่อ
พรรคการเมืองทั้งหลาย หลังจากนั้นพิจารณาดูว่าแต่ละพรรคได้ที่นั่งในสภาทั้งหมดเท่าใด (จากระบบ
เขตและระบบบัญชีรายชื่อรวมกัน) ก็จะได้ค าตอบว่าแต่ละพรรคได้ที่นั่งมากหรือน้อยกว่าสัดส่วน
คะแนนที่พวกเขาได้จากประชาชนทั้งประเทศมากน้อยเพียงใด 
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ในการเลือกตั้งปี 2544 พบว่ามีพรรคการเมือง 4 พรรคที่ได้ที่นั่งเกินสัดส่วนคะแนนที่พรรค
ได้รับเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  คือ ไทยรักไทย ชาติไทย ความหวังใหม่และกิจสังคม  
โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่พรรคไทยรักไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระบบเขตสูง  ท าให้ 
ได้ที่นั่งในระบบเขตถึง 200 ที่นั่งจาก 400 ที่นั่ง (คิดเป็นร้อยละ 50) ซึ่งมากกว่าคะแนนในระบบบัญชี
รายชื่อ และดังที่อธิบายไปแล้วว่าชัยชนะในระบบเขตนั้นเป็นชับชนะจากการชนะเสียงข้างมาก
ธรรมดา จึงท าให้เกิดความไม่เป็นสัดส่วนขึ้นได้  

ในขณะที่พรรคที่ได้ที่นั่งน้อยกว่าสัดส่วนคะแนนที่ตนได้รับเรียงตามล าดับคือ  ถิ่นไทย 
ประชาธิปัตย์ ราษฎร ชาติพัฒนา และเสรีธรรม สาเหตุก็เป็นเพราะว่าพรรคถิ่นไทยเป็นพรรคขนาด
เล็กที่มีนโยบายโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้คะแนนในบัญชีรายชื่อไม่น้อย (ร้อยละ 2.11) แต่ก็ต่ ากว่า
เพดานขั้นต่ าร้อยละ 5 ที่ก าหนดไว้ท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อเลย แต่ความไม่เป็น
สัดส่วนก็ถือว่าต่ าคืออยู่ที่ร้อยละ 1.91 เท่านั้น ในขณะที่พรรคใหญ่อันดับ 2 อย่างประชาธิปัตย์ได้น้อย
กว่าที่ควรจะเป็นร้อยละ 0.98 เท่านั้น (ดูตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2: ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงและที่นั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 

พรรคการเมือง คะแนนในระบบ 
บัญชีรายชื่อ (ร้อยละ) 

ที่นั่งในสภา 
(ร้อยละ) 

ความไม่เป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ไทยรักไทย 40.64 49.60 8.96 
ประชาธิปัตย์  26.58 25.60 -0.98 
ชาติไทย 5.32 8.20 2.88 
ชาติพัฒนา 6.10 5.80 -0.30 
เสรีธรรม 2.82 2.80 -0.02 
ความหวังใหม ่ 7.01 7.20 0.19 
ราษฎร 1.25 0.40 -0.85 
ถิ่นไทย 2.11 0.20 -1.91 
กิจสังคม 0.16 0.20 0.04 

ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2544) 
หมายเหตุ: ในความเป็นจริง ตัวเลขร้อยละของความไม่เป็นสัดส่วนน้ันค านวณเป็นจ านวนบวกเพราะเป็นส่วนตา่ง

ของคะแนนกับที่นั่ง แต่ผู้วิจัยใส่เครื่องหมาย – ไว้เพื่อให้เห็นชัดเจนกรณีที่พรรคการเมืองดังกล่าวได้ที่ที่นั่ง 
น้อยกว่าสัดส่วนคะแนน 
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การเลือกตั้งปี 2548 
การเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงใช้ระบบเลือกตั้งแบบเดียวกับการเลือกตั้งปี  2544 ผลการเลือกตั้ง

พบว่ามีพรรคที่ได้ที่นั่งเกินกว่าสัดส่วนคะแนนจ านวน 1 พรรค คือ พรรคไทยรักไทย ซึ่งความไม่เป็น
สัดส่วนเกิดจากสาเหตุหลักที่ก่อนเลือกตั้งมีพรรคการเมืองหลายพรรคยุบพรรคเข้ามารวมกับ  
พรรคไทยรักไทย ท าให้พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งในระบบเขตถึง 310 ที่นั่งจาก 400 ที่นั่ง  
คิดเป็นร้อยละ 77.50 ในขณะที่พรรคได้คะแนนบัญชีรายชื่อ (ซึ่งเป็นตัวสะท้อนความนิยมต่อพรรค 
ในภาพรวมระดับประเทศทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 61.17 

ในขณะที่มีพรรคการเมืองที่เหลือจ านวน 3 พรรคที่ได้เข้าสู่สภานั้นได้ที่นั่งน้อยกว่าสัดส่วน
คะแนนที่ตนได้รับ โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งน้อยกว่าสัดส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 4.02 เนื่องจากชนะเลือกตั้งในระบบเขตเพียง 70 จาก 400 ที่นั่ง (ร้อยละ 17.50) 
ในขณะที่คะแนนบัญชีรายชื่อได้ร้อยละ 23.22 ส่วนพรรคมหาชนก็ได้ที่นั่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
ร้อยละ 3.94 เพราะท าคะแนนไม่ทะลุเพดานขั้นต่ าร้อยละ 5 ในระบบบัญชีรายชื่อ (ดูตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3: ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงและที่นั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 

พรรคการเมือง คะแนนในระบบ 
บัญชีรายชื่อ (ร้อยละ) 

ที่นั่งในสภา 
(ร้อยละ) 

ความไม่เป็นสดัส่วนระหว่าง 
ที่นั่งกบัคะแนนเสียง (ร้อยละ) 

ไทยรักไทย 61.17 75.40 14.23 
ประชาธิปัตย์  23.22 19.20 -4.02 
ชาติไทย 6.64 5.00 -1.64 
มหาชน 4.34 0.40 -3.94 
ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2548) 
 

การเลือกตั้งปี 2550 
การเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงใช้ระบบผสมแบบคู่ขนาน แต่ลดจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อเหลือเพียง 

80 ที่นั่งและเปลี่ยนเขตเลือกตั้งเป็นกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเปลี่ยนเขตเลือกตั้งในระบบเขตเป็นแบบ 
เขตเดียวหลายคน ผลปรากฏว่ามีพรรคที่ได้ที่นั่งเกินสัดส่วนคะแนนทั้งสิ้น 2 พรรคคือ พลังประชาชน 
(เปลี่ยนชื่อมาจากไทยรักไทยหลังถูกยุบพรรค) และชาติไทย กรณีพลังประชาชนนั้นสาเหตุหลักก็เป็น
เช่นเดียวกับพรรคไทยรักไทยก่อนหน้านี้คือ ท าผลงานได้ดีในระบบเขตจนได้ ส.ส. มากกว่าสัดส่วน
คะแนนของพรรคในระบบบัญชีรายชื่อ เช่นเดียวกับพรรคชาติไทยของนายบรรหาร ศิลปะอาชา  
ซึ่งเป็นพรรคขนาดกลางแนวท้องถิ่นนิยมที่ได้คะแนนไม่มากนักจากระบบบัญชีรายชื่อ แต่ยังคงมี 
ฐานเสียงที่ชัดเจนในเขตเลือกตั้งแถบภาคกลาง อย่างจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง ฯลฯ  
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อีก 5 พรรคที่เหลือในระบบการเมืองครั้งนี้ได้ที่นั่งน้อยกว่าสัดส่วนคะแนน โดยความไม่เป็น
สัดส่วนของพรรคเพ่ือแผ่นดิน รวมใจไทยชาติพัฒนา มัชฌิมาธิปไตย และประชาราชนั้นถือว่าต่ ามาก
คือ เกือบได้ที่นั่งในสัดส่วนที่แต่ละพรรคควรได้ ส่วนพรรคที่ถือว่าเสียเปรียบมากที่สุดในการเลือกตั้ง
ภายใต้ระบบเลือกตั้ง 2550 คือ พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ที่นั่งน้อยกว่าที่ควรจะได้รับร้อยละ 6.07  
(ดูตารางที่ 4) สาเหตุส าคัญเพราะพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคขนาดใหญ่นั้น ปรกติจะท าผลงาน 
ได้ดีในระบบบัญชีรายชื่อ แต่ระบบเลือกตั้งปี 2550 ไปลดจ านวนที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อลง ท าให้
พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรที่นั่งน้อยลงตามไปด้วย  

 
ตารางที่ 4: ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงและที่นั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 

พรรคการเมือง คะแนนในระบบ 
บัญชีรายชื่อ (ร้อยละ) 

ที่นั่งในสภา 
(ร้อยละ) 

ความไม่เป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พลังประชาชน 41.08 48.54 7.46 
ประชาธิปัตย์  40.45 34.38 -6.07 
ชาติไทย 4.04 7.71 3.67 
เพื่อแผ่นดิน 5.32 5.00 -0.32 
รวมใจไทยชาติพัฒนา 2.47 1.88 -0.59 
มัชฌิมาธิปไตย 1.50 1.45 -0.05 
ประชาราช 1.36 1.04 -0.32 

ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2550) 

 
การเลือกตั้งปี 2554 
การเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงใช้ระบบผสมแบบคู่ขนาน แต่เปลี่ยนสัดส่วนจ านวนที่นั่ง ส.ส. บัญชี

รายชื่อและ ส.ส. เขต เสียใหม่ โดยเพ่ิมจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อจาก 80 เป็น 125 ที่นั่ง และ 
ลดจ านวน ส.ส. เขตเหลือ 375 ที่นั่ง สาเหตุก็เป็นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสได้เป็นรัฐบาล
และผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนระบบเลือกตั้งของปี  2550 โดยพรรคประชาธิปัตย์ 
สรุปบทเรียนจากการเลือกตั้งปี 2550 ว่าการลดจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อท าให้พรรคเสียประโยชน์  
จึงท าการแก้ไขเสียใหม่ 

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่ามีพรรคที่ได้ที่นั่งเกินสัดส่วนคะแนนของตนอยู่  4 พรรคคือ เพ่ือไทย 
ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา และพลังชล กรณีพรรคเพ่ือไทยนั้นความไม่เป็นสัดส่วนก็มาจากสาเหตุเดิม
ที่เหมือนกับพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน แต่น่าสังเกตว่าพรรคเพ่ือไทยได้ที่นั่งเกินจากสัดส่วน
น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ สาเหตุเพราะว่าจ านวน ส.ส. เขตที่ชนะเลือกตั้งกับสัดส่วนคะแนน
บัญชีรายชื่อของพรรคนั้นมีช่องว่างที่แคบลงในการเลือกตั้งครั้งนี้ (54.4:48.41) 
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ส่วนพรรคที่ได้ที่นั่งน้อยกว่าสัดส่วนคะแนนนั้นมี  7 พรรคด้วยกันโดยพรรคประชาธิปัตย์ 
ยังคงครองอันดับ 1 ในกลุ่มนี้ แต่ก็ถือว่าความไม่เป็นสัดส่วนนั้นลดลงอย่างมาก จากร้อยละ 6.07  
ในการเลือกตั้งปี 2550 เหลือเพียงร้อยละ 3.35 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ (ดูตารางที่ 5) จึงกล่าวได้ว่า 
การผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์นั้นส่งผลบวกต่อพรรคตามที่พรรคคาดการณ์   
ส่วนพรรคอ่ืนที่เหลือซึ่งเป็นพรรคขนาดเล็กนั้น ความไม่เป็นสัดส่วนถือว่าอยู่ในระดับต่ า 
 
ตารางที่ 5: ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงและที่นั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 

พรรคการเมือง คะแนนในระบบบญัชี
รายชื่อ (ร้อยละ) 

ที่นั่งในสภา 
(ร้อยละ) 

ความไม่เป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เพื่อไทย 48.41 53.00 4.59 
ประชาธิปัตย์  35.15 31.80 -3.35 
ภูมิใจไทย 3.94 6.80 2.86 
ชาติไทยพัฒนา 2.79 3.80 1.01 
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1.52 1.40 -0.12 
พลังชล 0.55 1.40 0.85 
รักประเทศไทย 3.07 0.80 -2.27 
มาตุภูมิ 0.77 0.40 -0.37 
รักษ์สันติ 0.87 0.20 -0.67 
มหาชน 0.41 0.20 -0.21 
ประชาธิปไตยใหม่ 0.39 0.20 -0.19 

ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2554) 

 
การเลือกตั้งปี 2562 
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ออกแบบเลือกตั้งมุ่งเป้าหมายไม่ให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้เปรียบ 

ซึ่งหมายถึงได้ที่นั่งเกินกว่าสัดส่วนที่ตนได้รับ กล่าวคือมุ่งหลักความเป็นสัดส่วน ดังที่หนึ่งในกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าเพ่ือสร้าง “ความเป็นธรรมแก่ทุกพรรคที่จะได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามสัดส่วนของคะแนนที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงให้” และ “เพ่ือเป็นการเคารพประชาชนที่
ลงคะแนน จึงจะพยายามทาให้คะแนนเลือกตั้ง ที่ประชาชนลงให้ทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ว่าจะ
ลงคะแนนให้บุคคลใด คะแนนนั้นส่วนใหญ่ไม่ควรสูญเปล่า”26 

                                                 

 
26 ประพันธ์ นัยโกวิท, “ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่,” ใน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 
ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560), 
น. 1-2. 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการเลือกตั้งที่เป็นจริงพบว่า ความไม่เป็นสัดส่วนยังคงปรากฏอยู่ 
เนื่องจากมีพรรคที่ได้ที่นั่งส่วนเกิน (overhang seat) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่พรรคการเมือง
หนึ่งๆ ชนะการเลือกตั้งในระบบเขตได้ ส.ส. เกินกว่าจ านวน ส.ส. พึงมีทั้งหมดที่พรรคควรจะได้  
ซึ่งในครั้งนี้กรณีที่นั่งส่วนเกินเกิดขึ้นกับพรรคเพ่ือไทยซึ่งชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่หนึ่ง  ได้คะแนน
รวมทั้งสิ้นร้อยละ 22.16 (ซึ่งระบบจัดสรรปันส่วนผสมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนายมีชัย 
คิดจากคะแนนในระบบเขตของทุกพรรครวมกัน เพราะมีบัตรเลือกตั้งในระบบเขตเท่านั้น ไม่มีบัตร
บัญชีรายชื่อ) ซึ่งเมื่อค านวณจ านวน ส.ส. พึงมีแล้ว พรรคเพ่ือไทยจะต้องได้ ส.ส. พึงมีเท่ากับ 110.6  
ที่นั่ง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2562) แต่ชนะระบบเขไปแล้วถึง 136 ที่นั่งจึงจะไม่ได้รับการจัดสรร 
ส.ส. บัญชีรายชื่ออีก และในกรณีนี้พรรคเพ่ือไทยได้ที่นั่งส่วนเกินไป 25.4 ที่นั่ง (136-110.6) จึงเกิด
ความไม่เป็นสัดส่วนขึ้น 

ข้อมูลในตารางที่ 6 ชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงไม่ได้บรรลุเป้าหมายเรื่องความเป็น
สัดส่วนอย่างที่คณะกรรมการร่างฯ มุ่งหมายไว้ เนื่องจากมีพรรคที่ได้ที่นั่งเกินสัดส่วนคะแนนที่ได้รับ 
ถึง 12 พรรค มากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งในประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งไทย และมีพรรคที่ได้ที่นั่ง
น้อยกว่าสัดส่วนคะแนนที่ได้รับถึง  12 พรรค มากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งในประวัติศาสตร์ 
ของการเลือกตั้งไทยเช่นกัน โดยมีพรรคที่ได้ที่นั่งตามสัดส่วนคะแนนจริงๆ เพียง 2 พรรค คือ  
พรรคพลังท้องถิ่นไทและประชาภิวัฒน์  

ปัญหาหลักของความไม่เป็นสัดส่วนเกิดจาก 2 ปัจจัยคือ ประการแรก การที่ระบบเลือกตั้งปี 
2560 ก าหนดให้จ านวนที่นั่งในระบบเขตเป็นสัดส่วนที่มากกว่าระบบบัญชีรายชื่อมากคือ  70:30 
ในขณะที่ในประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้การเลือกตั้งในระบบผสมจะใช้สัดส่วน 60:40 หรือ 50:50 แบบ
เยอรมนี (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 91) ท าให้ไม่มีที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อมากพอ 
ที่จะชดเชยให้กับทุกพรรคอย่างเหมาะสม และมีโอกาสที่จะเกิดที่นั่งส่วนเกินในระบบเขตได้ง่าย 
(เนื่องจากจ านวน ส.ส. เขตมากย่อมมีโอกาสสูงที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่จะชนะในระบบเขต
มากกว่าจ านวน ส.ส. พึงมีของพรรค) ประการที่สอง ระบบเลือกตั้งปี 2560 ก าหนดให้พรรคการเมือง
ที่ได้ที่นั่งส่วนเกินสามารถเก็บที่นั่งส่วนเกินไว้ได้ แต่ไม่ได้ก าหนดให้ชดเชยที่นั่งส่วนเกินให้กับพรรค
การเมืองอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเป็นสัดส่วนให้เกิดขึ้นกับทุกพรรคอย่างแท้จริง แตกต่างจากประเทศ
เยอรมนีที่เมื่อพรรคการเมืองใดได้ที่นั่งส่วนเกิน จะต้องมีการชดเชยที่นั่งให้กับพรรคการเมืองอ่ืนๆ 
ตามสัดส่วนด้วย แต่ก็จะสร้างปัญหาตามมาคือ จ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดจะไม่นิ่ง และอาจจะ
ขยายใหญ่มากก็ย่อมได้ (ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างภาระงบประมาณที่จะต้องจ่ายให้กับจ านวน ส.ส.  
ที่เพ่ิมขึ้น) ดังที่ปรากฏในการเลือกตั้งของเยอรมนีในระยะหลัง (Zittel 2018) ส าหรับการเลือกตั้ง 
2562 หากจะสร้างความเป็นสัดส่วนจริง ต้องชดเชยที่นั่งให้กับพรรคการเมืองอ่ืนจากการที่พรรค 
เพ่ือไทยได้ที่นั่งส่วนเกินร้อยละ 5.04 ด้วย 
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ตารางที่ 6: ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงและที่นั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 

พรรคการเมือง คะแนนในระบบเขต 
(ร้อยละ) 

ที่นั่งในสภา 
(ร้อยละ 

ความไม่เป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เพื่อไทย 22.16 27.20 5.04 
พลังประชารัฐ 23.74 23.20 -0.54 
อนาคตใหม่ 17.80 16.20 -1.60 
ประชาธิปัตย์  11.13 10.60 -0.53 
ภูมิใจไทย 10.50 10.20 -0.30 
เสรีรวมไทย 2.32 2.00 -0.32 
ชาติไทยพัฒนา 2.20 2.00 -0.20 
ประชาชาติ 1.35 1.40 0.05 
เศรษฐกิจใหม่ 1.37 1.20 -0.17 
เพื่อชาติ 1.19 1.00 -0.19 
รวมพลังประชาชาติไทย 1.17 1.00 -0.17 
ชาติพัฒนา 0.69 0.60 -0.09 
พลังท้องถิ่นไท 0.60 0.60 0 
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 0.38 0.40 0.02 
พลังปวงชนไทย 0.23 0.20 -0.03 
พลังชาติไทย 0.21 0.20 -0.01 
ประชาภิวัฒน์ 0.20 0.20 0 
พลังไทยรักไทย 0.17 0.20 0.03 
ไทยศรีวิไลย์ 0.17 0.20 0.03 
ครูไทยเพื่อประชาชน 0.16 0.20 0.04 
ประชานิยม 0.16 0.20 0.04 
ประชาธรรมไทย 0.14 0.20 0.06 
ประชาชนปฏิรูป 0.13 0.20 0.07 
พลเมืองไทย 0.13 0.20 0.07 
ประชาธิปไตยใหม่ 0.11 0.20 0.09 
พลังธรรมใหม่ 0.10 0.20 0.10 
ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2562) 
หมายเหตุ: ระบบจัดสรรปันส่วนผสมปี 2560 คิดคะแนนของแต่ละพรรคจากระบบเขต เพราะมีบัตรเลือกตั้ง 

ในระบบเขตเท่าน้ัน ไม่มีบัตรบัญชีรายชื่อ 
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 เมื่อพิจารณาเจาะลึกเฉพาะความไม่เป็นสัดส่วนที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ชนะการเลือกตั้ง
อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งของไทยตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2562 ซึ่งก็คือพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน 
และเพ่ือไทย (ตามล าดับ) พบว่าการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้ที่นั่งเกินสัดส่วนคะแนนสูง
ที่สุดคือ การเลือกตั้งปี 2548 ตามาด้วยการเลือกตั้งปี 2544, 2550, 2562 และ 2554 ซึ่งในการ
เลือกตั้งปี 2548 นั้นเกิดจากบริบททางการเมือง ณ ขณะนั้นที่เกิดปรากฏการณ์พรรคไทยรักไทย 
ด ารงวาระครบเทอมและมีคะแนนนิยมสูง ท าให้พรรคการเมืองจ านวนมากย้ายเข้าไปรวมกับ 
พรรคไทยรักไทย ท าให้พรรคสามารถชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้จ านวนมากเนื่องจากพรรค  
ที่ย้ายเข้ามารวมนั้นมีฐานเสียงในแต่ละจังหวัดและภูมิภาคอย่างแข็งแรง การเมือง ประเด็นที่น่าสนใจ
คือ การเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวแบบจัดสรรปันส่วนผสม กลับไม่ได้มีผล
ท าให้เกิดความเป็นสัดส่วนอย่างแท้จริง พรรคขนาดใหญ่อย่างเพ่ือไทยยังคงได้ที่นั่งเกินสัดส่วนคะแนน
ถึงร้อยละ 5.04 ซึ่งสูงกว่าที่พรรคเพ่ือไทยได้ในการเลือกตั้งปี  2554 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.59 เสียอีก  
(ดูตารางท่ี 7) 
  
ตารางที่ 7: พรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งกับความไม่เป็นสัดส่วน พ.ศ. 2544-2562 

พรรคการเมือง การเลือกตั้ง ความไม่เป็นสัดส่วน (ร้อยละ) 

ไทยรักไทย 2544 8.96 
ไทยรักไทย 2548 14.23 
พลังประชาชน 2550 7.46 
เพื่อไทย 2554 4.59 
เพื่อไทย 2562 5.04 

ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2544, 2548, 2550, 2554, 2562) 

 
สรุป 
ระบบเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นสัดส่วนมากที่สุดคือ ระบบเลือกตั้งปี 2540 ตามมาด้วย

ระบบเลือกตั้งปี 2550 และ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม ในขณะที่ระบบเลือกตั้งปี 2560 นั้นแม้จะสร้างให้
เกิดความเป็นสัดส่วนมากกว่าทั้ง 3 ระบบที่ใช้มาก่อนหน้าในภาพรวมเปรียบเทียบ แต่ก็ไม่ได้ท าให้เกิด
ความเป็นสัดส่วนอย่างแท้จริงดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาเจาะลึกเฉพาะ 
ความไม่เป็นสัดส่วนที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งได้รับ ระบบเลือกตั้งปี 2560 กลับก่อให้เกิด
ความไม่เป็นสัดส่วนมากกว่าระบบเลือกตั้งปี 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมเสียด้วยซ้ า 

ประเด็นส าคัญที่ต้องตระหนักคือ หากอยากได้ความเป็นสัดส่วนแบบสมบูรณ์อย่างแท้จริง 
(absolute proportionality) ระบบผสมไม่ใช่ค าตอบ ไม่ว่าจะเป็นระบบผสมแบบสัดส่วนหรือ 
เสียงข้างมาก หากเป้าหมายส าคัญที่สุดคือความเป็นสัดส่วนและคะแนนไม่ตกน้ า จะต้องเลือกใช้ระบบ
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เลือกตั้ งแบบสัดส่วนที่มี  ส.ส. บัญชีรายชื่อเท่านั้น โดยมีบัตรใบเดียวที่ประชาชนไปเลือก 
พรรคการเมืองที่ตนเองชอบ พรรคใดได้คะแนนสัดส่วนเท่าใดก็ได้ ส.ส. จ านวนเท่านั้น โดยไม่ต้องมี
การหักลบหรือชดเชยกับระบบเขต และดังนั้นจะไม่มีปัญหาที่นั่งส่วนเกิน และเนื่องจากไม่มี 
การแข่งขันในระบบ ส.ส. เขต ก็จะไม่มีคะแนนตกน้ าเลย (หมายถึงคะแนนของพรรคที่แพ้ 
ในการแข่งขัน ส.ส. เขต) โดยยิ่งใช้บัญชีรายชื่อแบบเขตเลือกตั้งทั้งประเทศก็จะมีความเป็นสัดส่วน  
ที่สมบูรณ์ที่สุด ตัวอย่างคือประเทศเนเธอร์แลนด์ ในระบบเช่นนี้ความไม่เป็นสัดส่วนจะเกิดขึ้นได้บ้าง
หากมีการก าหนดเพดานขั้นต่ า อย่างไรก็ตาม ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนเช่นนี้มีจุดอ่อนคือ จะท าให้มี
พรรคการเมืองจ านวนมากเข้าสู่สภา และพรรคขนาดเล็กจะมีอ านาจต่อรองสูงเกินสัดส่วนคะแนน 
ที่พรรคได้รับ นอกจากนั้นจุดอ่อนที่ส าคัญอีกประการคือ การไม่มีผู้แทนในระบบเขตเลย ย่อมท าให้
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนในเขตพ้ืนที่  และยากที่จะสร้างให้เกิด 
ความรับผิด (accountability) ของนักการเมืองต่อประชาชน (Andeweg 2008) 

ดังนั้น ข้อควรค านึงในการออกแบบคือ หากเป้าหมายหลักคือความเป็นสัดส่วน ระบบ
เลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีแต่บัญชีรายชื่อจะเหมาะสมที่สุด แต่หากเลือกใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสม
อย่างไรเสียก็จะเกิดความไม่เป็นสัดส่วนเกิดขึ้น โดยระบบผสมแบบคู่ขนาน (หรือที่เรียกว่าระบบผสม
แบบเสียงข้างมาก MMA) ที่ไทยใช้ โดยปรกติจะมีความไม่เป็นสัดส่วนมากกว่าระบบผสมแบบสัดส่วน 
(MMM) ที่ใช้ในประเทศเยอรมนี นิวซีแลนด์ ฯลฯ ในขณะที่ระบบเลือกตั้งปี 2560 นั้นเป็นระบบที่ขาด
ความเป็นสากลและสับสน ไม่มีประเทศใดในโลกใช้ เพราะมี ส.ส. สองประเภทแต่มีบัตรใบเดียว  
แม้จะท าให้มีความเป็นสัดส่วนอยู่บ้าง แต่ก็ก่อปัญหาประการอ่ืนตามมามากมาย ทั้งยังเปิดโอกาสให้
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้ท่ีนั่งเกินส่วนเช่นเดียวกับระบบผสมแบบคู่ขนาน  

 
ข. ความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาล 
ความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งในการออกแบบ

ระบบเลือกตั้ง และส่งผลต่อคุณภาพของประชาธิปไตย เพราะความไร้เสถียรภาพและอ่อนแอของ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีผลท าให้ประชาชนเบื่อหน่ายต่อการเมือง  และขาดความศรัทธา 
ต่อระบอบประชาธิปไตย ดังที่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยก่อนการปฏิรูปการเมืองปี  2540 ที่รัฐบาล
จากการเลือกตั้งบริหารประเทศเพียง 1 ปีหรือ 2 ปีก็เกิดความขัดแย้งจนนายกฯ ต้องลาออกหรือ
ตัดสินใจยุบสภาโดยที่ยังไม่มีโอกาสผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน การเลือกตั้งเกิดขึ้น
บ่อยครั้งจนประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่มิได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ชีวิตของตนเอง รัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองจ านวนมากยังเป็นอุปสรรคส าคัญ 
ในการผลิตและผลักดันนโยบายอย่างมีเอกภาพ (policy coherence) 

ก่อนที่จะมีการแก้ไขระบบเลือกตั้งมาเป็นระบบผสมแบบคู่ขนานตามรัฐธรรมนูญปี  2540 
รัฐบาลจากการเลือกตั้งของไทยล้วนเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคที่มีอายุสั้น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ
ใช้ระบบเลือกตั้งแบบบล็อกโหวต เขตเดียวหลายคนที่ท าให้พรรคการเมืองมีความอ่อนแอ โดยรัฐบาล
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ผสมที่ตั้งขึ้นระหว่างปี 2535-2544 ก่อนการใช้ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนาน ประกอบด้วย 
พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล 6-8 พรรค และไม่มีรัฐบาลใดท างานจนครบเทอม โดยรัฐบาลที่มีอายุสั้น
ที่สุดคือรัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ ที่บริหารประเทศผิดพลาดจนเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ครั้งร้ายแรง ท าให้นายกฯ ต้องลาออกหลังจากอยู่ในต าแหน่งมาไม่ถึง 1 ปี เหตุผลส าคัญที่รัฐบาล
ในช่วงนี้มีอายุค่อนข้างสั้นก็เป็นเพราะมีลักษณะเป็นรัฐบาลผสมเสียงปริ่มน้ า กล่าวคือจ านวนที่นั่งของ
พรรคร่วมรัฐบาลรวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 56.20 ถึง 60.80 (ดูตารางที่ 8) เท่ากับว่ามีที่นั่งในสภา
เกินครึ่งไปเพียงเล็กน้อย หากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพียงพรรคใดพรรคหนึ่งถอนตัวก็สามารถน าไปสู่ 
การสิ้นสุดของรัฐบาลได้ ท าให้รัฐบาลมีความอ่อนแอและหัวหน้ารัฐบาลขาดภาวะการน าที่เข้มแข็ง 

 
ตารางที่ 8: วาระและองค์ประกอบของรัฐบาลผสมระหว่างปี พ.ศ. 2535-2543 

หัวหน้ารัฐบาล วาระของรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล จ านวน
พรรคร่วม
รัฐบาล 

สัดส่วนที่นั่ง
ของพรรคร่วม
รัฐบาลในสภา 

(ร้อยละ) 
ชวน หลีกภัย 23 ก.ย. 2535- 

13 ก.ค. 2538  
(2 ปี 298 วัน) 

ประชาธิปัตย์ ความหวังใหม่ 
พลังธรรม ชาติพัฒนา  
กิจสังคม เสรีธรรม เอกภาพ 

7 57.50 

บรรหาร ศิลปอาชา 13 ก.ค. 2538 – 
24 พ.ย. 2539 
(1 ปี 130 วัน) 

ชาตไิทย ความหวังใหม ่
พลังธรรม ประชากรไทย 
น าไทย กิจสังคม มวลชน 

7 60.80 

ชวลิต ยงใจยุทธ 29 พ.ย. 2539 - 
9 พ.ย. 2540  
(0 ปี 346 วัน) 

ความหวังใหม่ ชาติพฒันา 
กิจสังคม ประชากรไทย 
เสรีธรรม มวลชน 

6 56.20 

ชวน หลีกภัย 14 พ.ย. 2540 - 
9 พ.ย. 2543  
(3 ปี 95 วัน) 

ประชาธิปัตย์ ชาติไทย 
ประชากรไทย (กลุ่มงูเห่า) 
พลังธรรม เอกภาพ  
กิจสังคม เสรีธรรม ไท 
ชาติพฒันา (เข้าร่วมใน
ภายหลัง) 

9 57.70 

ที่มา: รวบรวมและค านวณจากผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535-2539 

 
 เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการเมืองในปี 2540 ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาความไร้เสถียรภาพ 
และอ่อนแอของรัฐบาลดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงหลังจากการเลือกตั้งปี 2544 
– 2554 ที่ใช้ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานพบความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ รัฐบาลผสม
ประกอบด้วยพรรคการเมืองที่น้อยลงคือ 5-6 พรรค และมีรัฐบาล 1 ชุดที่จัดตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้ง
พรรคเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย รัฐบาลผสมในช่วงนี้ยังมีสัดส่วนที่นั่งของพรรคร่วม
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รัฐบาลในสภาค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 60.00 ถึง 75.30 (ดูตารางที่ 9) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบลึกลงไป 
ระบบเลือกตั้งปี 40 สร้างให้เกิดรัฐบาลจ านวนน้อยพรรคที่สุด ในขณะที่ระบบเลือกตั้งปี 2550 และ 
2550 แก้ไขเพ่ิมเติมท าให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีจ านวนพรรคมากขึ้น (ในระดับที่ไม่ต่างกันมากนัก)  
เพราะการเปลี่ยนเขตเลือกตั้งและสัดส่วนระหว่าง ส.ส. เขตกับบัญชีรายชื่อและการยกเลิกเพดาน 
ขั้นต่ าในระบบบัญชีรายชื่อ ท าให้มีพรรคการเมืองเข้าสู่สภามากขึ้น (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ
ถัดไป) ฉะนั้นพิจารณาในมิติแรกพบว่าระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานท าให้รัฐบาลสามารถจัดตั้ง 
โดยมีองค์ประกอบน้อยพรรคลงกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้  ในแง่นี้รัฐบาลมีความเข้มแข็งขึ้น
และหัวหน้ารัฐบาลมีภาวะการน าที่สูงขึ้นดังที่พบว่ารัฐบาลน าโดยพรรคไทยรักไทยที่ชนะการเลือกตั้ง
ในปี 2544 สามารถอยู่ครบวาระเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และรัฐบาลดังกล่าว
สามารถผลักดันนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีสัญญาหาเสียงไว้กับประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นการเมืองไทยก็เกิดความผันผวนและเข้าสู่ยุควิกฤตทางการเมือง  
มีการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพด้วยการท ารัฐประหารถึง 2 ครั้งในหนึ่งทศวรรษ  
เกิดความขัดแย้งบนท้องถนนและความรุนแรงในการปราบปรามการชุมนุมประท้วง  มีการแบ่งขั้ว 
ร้าวลึกในสังคมและความขัดแย้งทางอุดมการณ์ จนกระทบกับเสถียรภาพและการท างานของรัฐบาล 
ดังที่พบว่าแม้รัฐบาลจากการเลือกตั้งหลังปี 2548 ถึง 2554 จะมีสัดสวนที่นั่ง-ของพรรคร่วมรัฐบาลสูง
ในสภาแต่ก็ไม่สามารถท างานจนครบวาระได้ เนื่องจากถูกรัฐประหาร (รัฐบาลทักษิณ 2 และรัฐบาล 
ยิ่งลักษณ์) หรือนายกฯ ถูกตัดสิทธิทางการเมือง (รัฐบาลสมัคร และรัฐบาลสมชาย) ฉะนั้น ข้อควร
ค านึงคือ เสถียรภาพและความเข้มแข็งของรัฐบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องระบบเลือกตั้งเพียงเท่านั้น 
แต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างอ านาจทางการเมืองและสภาพความขัดแย้งทางสังคมในช่วงเวลาหนึ่งๆ  ด้วย 
ล าพังคะแนนเสียงและจ านวนที่นั่ง ส.ส. ที่มั่นคงในเวทีรัฐสภามิอาจเป็นเงื่อนไขที่เพียงพอในการสร้าง
เสถียรภาพของรัฐบาลได้ หากโครงสร้างอ านาจทางการเมืองในสังคมนั้นยังมีพลังทางการเมือง 
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ งที่สามารถล้มผลการเลือกตั้งได้  (Kasian 2006; Thongchai 2008; 
Connors and Ukrist 2021) 
 ในขณะเดียวกันระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมในปี 2560 ได้ท าให้การเมืองย้อนกลับ
ไปสู่สภาพก่อนปี 2540 คือการมีรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองจ านวนมาก และต้องชี้ไว้
ด้วยว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มีบัตรใบเดียวนั้นยิ่งท าให้เกิดรัฐบาลผสมจ านวนมากยิ่งกว่าระบบ
เลือกตั้งแบบบล็อกโหวตที่ใช้อยู่ก่อนปี 2540 เพราะระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมนั้นสร้างให้เกิด
ระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคกระจัดกระจาย (fragmented party system) ดังที่พบว่า
รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน านั้นต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม 19 พรรค 
แต่มีเสียง ส.ส. รวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 50.8 ของสภา ซึ่งภาวะรัฐบาลปริ่มน้ าดังกล่าวท าให้พรรค
ร่วมรัฐบาลมีอ านาจต่อรองสูงในการแย่งชิง โควตาต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงส าคัญจากพรรค 
พลังประชารัฐที่ชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับ 2 และมีที่นั่งเพียงร้อยละ 23.20 ของสภา (ดูตารางที่ 9) 
ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความเป็นเอกภาพเนื่องจากต าแหน่งรัฐมนตรีในกลุ่มงานเดียวกัน  
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เช่น กระทรวงด้านเศรษฐกิจกระจายไปอยู่ในหลายพรรคการเมือง นอกจากนั้นการครองอ านาจของ
รัฐบาลยังต้องอาศัยเสียงของ ส.ส. พรรคขนาดเล็กด้วยเพ่ือความอยู่รอด เพ่ือรอดพ้นจากการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ จนท าให้เกิดปรากฏการณ์หลายประการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจาก
สื่อมวลชน นักวิชาการ และนักการเมืองด้วยกัน อาทิ ปรากฏการณ์ “งูเห่า” ปรากฏการณ์ซื้อเสียง
โหวตในสภา (ที่สื่อมวลชนเรียกว่าการ “แจกกล้วย”) ปัญหาการซื้อตัว ส.ส. ปัญหาการต่อรองของ
พรรคเล็ก เป็นต้น27 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไป) 
 
 สรุป  
 ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานที่น ามาใช้ในรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ท าให้รัฐบาลผสม
ประกอบด้วยจ านวนพรรคการเมืองที่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับรัฐบาลผสมก่อนปฏิรูปการเมือง  และ 
มีสัดส่วนที่นั่งของพรรคร่วมรัฐบาลในสภาที่มากขึ้น ก้าวพ้นจากสภาวะรัฐบาลปริ่มน้ า โดยระบบ
เลือกตั้งป ี2540 ถือว่าสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าระบบเลือกตั้งปี 2550 และ 2550 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ในด้านการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งของรัฐบาล ในขณะที่ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
2560 ท าให้ เกิดรัฐบาลผสมเสียงปริ่มน้ าที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองจ านวนมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์รัฐบาลไทย  
 ประเด็นที่ต้องหมายเหตุไว้คือ ในสังคมที่ประชาธิปไตยยังมีความอ่อนแอแบบสังคมไทย 
ความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นผลจากหลายปัจจัย ระบบเลือกตั้งเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง
เท่านั้น ในสังคมไทยการรัฐประหารยังเป็นวิถีทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงปรากฏการณ์
ทางการเมืองที่อ านาจฝ่ายตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองสูงขึ้นจนสามารถเปลี่ยนดุลอ านาจทาง
การเมืองและก าหนดความเป็นไปของรัฐบาลได้ (Mérieau 2016; Dressel and Khemthong 2019) 
ท าให้ความมั่นคงของรัฐบาลและความอยู่รอดของหัวหน้ารัฐบาลไม่ได้ถูกก าหนดจากผลการเลื อกตั้ง
และองค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น  
 เราจึงไม่อาจมีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้งกับความเข้มแข็ง
และเสถียรภาพของรัฐบาลแบบเดียวกับกรณีศึกษาในต่างประเทศได้  อย่างไรก็ดี ประเด็นที่สามารถ
สรุปได้คือ ระบบเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดพรรคการเมืองจ านวนมากที่ท าให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ
ดังเช่นระบบเลือกตั้งปี 2560 ย่อมมีผลต่อความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการท างานของรัฐบาล
อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันระบบเลือกตั้งที่ท าให้เกิดรัฐบาลผสมน้อยพรรคหรือกระทั่งรัฐบาล 
พรรคเดียวอาจจะไม่ได้น าไปสู่เสถียรภาพของรัฐบาลเสมอไป หากความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ 
ในสังคมมีการแบ่งขั้วสูงจนเกินไปและกองทัพยังคงไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยของการเลี่ยนผ่าน
อ านาจอย่างสันติผ่านกระบวนการเลือกตั้ง 
                                                 

 
27 “‘นักวิชาการ’ ยก การเมืองยุค รบ.ประยุทธ์ เป็น ‘การเมืองแบบงูเห่ากินกล้วย’,” มติชน, 27 ก.พ. 2564; 
““สมคิด” ช าแหละประชาธิปไตยแบบ “แจกกล้วย” ไม่อายฟ้าดิน หวังแค่แสวงประโยชน์,” กรุงเทพธุรกิจ , 27 มิ.ย. 2565;  
““เทพไท” ฟาดยับการแจกกล้วย ส.ส. ยุคนี้ ไม่ต่างอะไรกับ ส.ส. โสเภณีในอดีต,” สยามรัฐ 18 มี.ค. 2565. 



 

 

 

59 

ตารางที่ 9: วาระและองค์ประกอบของรัฐบาลผสมระหว่างปี พ.ศ. 2544-2565 

หัวหน้ารัฐบาล วาระของรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล จ านวน
พรรคร่วม
รัฐบาล 

สัดส่วนที่นั่งของ
พรรคร่วมรัฐบาล
ในสภา (ร้อยละ) 

ทักษิณ ชินวัตร 17 ก.พ. 2544 –  
11 มี.ค. 2548 
(4 ปี 23 วนั) 

ไทยรักไทย ความหวงัใหม ่
ชาติพัฒนา เสรีธรรม ชาติไทย  

6 73.60 

ทักษิณ ชินวัตร 11 มี.ค. 2548 – 
19 ก.ย. 2549  
(1 ปี 192 วัน) 

ไทยรักไทย 1 75.30 

สมัคร สุนทรเวช 6 ก.พ. 2551 – 
18 ก.ย. 2551  
(0 ปี 244 วัน) 

พลังประชาชน ชาติไทย  
เพื่อแผน่ดิน มัชฌิมาธปิไตย  
รวมใจไทยชาติพัฒนา  
ประชาราช 

6 63.00 

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 24 ก.ย. 2551 – 
19 ธ.ค. 2551  
(0 ปี 86 วนั) 

พลังประชาชน ชาติไทย  
เพื่อแผ่นดิน มัชฌิมาธิปไตย  
รวมใจไทยชาติพัฒนา  
ประชาราช 

6 63.00 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 9 ส.ค. 2554 – 
22 พ.ค. 2557  
(2 ปี 286 วัน) 

เพื่อไทย ชาติไทยพัฒนา  
ชาติพัฒนา พลังชล  
มหาชน ประชาธิปไตยใหม ่

6 60.00 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา  10 ก.ค. 2562 – 
ปัจจุบัน 

พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย 
ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา 
รวมพลังประชาชาติไทย  
พลังท้องถิน่ไท เศรษฐกิจใหม่ 
ชาติพัฒนา รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 
พลังชาติไทย ประชาภิวัฒน์ 
พลังไทยรักไทย ไทยศรวีิไลย์  
ครูไทยเพือ่ประชาชน  
ประชานิยม ประชาธรรมไทย 
ประชาชนปฏิรูป  
ประชาธิปไตยใหม่ พลเมืองไทย 
พลังธรรมใหม่  

2028 50.80 

ที่มา: รวบรวมและค านวณจากผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544-2562 

 
 
 

                                                 

 
28 ต่อมานายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปได้ตัดสินใจยุบพรรคของตนเอง แล้วยา้ยเข้าไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐ 
ท าให้จ านวนพรรคร่วมรัฐบาลลดลงเหลือ 19 พรรค 



 

 

 

60 

 ค. ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง (party system) 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องระบบเลือกตั้ง ข้อสรุปประการหนึ่งที่ชัดเจนคือ ระบบพรรคการเมืองใน
แต่ละประเทศจะเป็นเช่นใดเป็นผลลัพธ์ของปัจจัยหลายประการประกอบกัน ตั้งแต่ภูมิหลังและ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างชนชั้นน า ลักษณะของการแบ่งแยก
ทางสังคม และความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ทางวิชาการที่สั่งสมมาอย่าง
ยาวนานมีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าระบบเลือกตั้งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการก าหนดลักษณะ
ของระบบพรรคการเมือง (Duverger 1954; Moser, Scheiner, and Stoll 2018; Shugart and 
Taagepera 2018) คือ แต่ละสังคมจะมีระบบการเมืองแบบพรรคเด่นพรรคเดียว ระบบ 2 พรรค 
ระบบหลายพรรคแบบมีเสถียรภาพ หรือระบบหลายพรรคแบบกระจัดกระจายเป็นสิ่งที่ถูกก าหนด
จากระบบเลือกตั้งเป็นปัจจัยส าคัญ 
 เริ่มต้นจากการพิจารณาเปรียบอย่างง่ายก่อน (ดูตารางที่ 9) จะพบว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ท าให้จ านวนพรรคการเมืองเข้าสู่สภาที่แตกต่างกันดังนี้ การเลือกตั้งปี 2544 ซึ่งใช้ระบบเลือกตั้งผสม
แบบคู่ขนานครั้งแรก มีพรรคการเมืองจ านวน 9 พรรคเข้าสู่สภา ในขณะที่การเลือกตั้งปี 2548 ซึ่งใช้
ระบบเลือกตั้งแบบเดียวกันมีพรรคการเมืองเหลือ 4 พรรคเข้าสู่สภา การเลือกตั้งปี 2550 ใช้ระบบ
เลือกตั้งผสมแบบคู่ขนาน (แต่เปลี่ยนเขตเลือกตั้งทั้งในระบบเขตและบัญชีรายชื่อ และปรับสัดส่วน 
ที่นั่งของทั้งสองระบบ) มีพรรคการเมืองเพ่ิมกลับมาเป็น 7 พรรค ส่วนการเลือกตั้งปี 2554 ซึ่งใช้ระบบ
เลือกตั้งของปี 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนเขตเลือกตั้งทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ และปรับสัดส่วน 
ที่นั่งอีกครั้ง พรรคการเมืองเพ่ิมข้ึนมาเป็น 11 พรรค สุดท้ายระบบจัดสรรปันส่วนผสมในการเลือกตั้งปี 
2562 ท าให้มีพรรคการเมืองเข้าสู่สภามากเป็นประวัติศาสตร์ถึง 26 พรรค 
 หากดูเฉพาะจ านวนพรรคการเมืองอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากนักของการเปลี่ยนระบบ
เลือกตั้งจากระบบบล็อกโหวตมาเป็นระบบผสมแบบคู่ขนานในรัฐธรรมนูญปี  2540 เพราะหาก
ย้อนหลังกลับไปดูจ านวนพรรคการเมืองที่เข้าสู่สภาระหว่างการเลือกตั้งปี 2529-2539 พบว่ามีจ านวน
พรรคการเมืองเข้าสู่สภาดังนี้  (ดูตารางที่ 9) เท่ากับว่าจ านวนพรรคการเมือง 9 พรรคที่ชนะ 
การเลือกตั้งได้มีที่นั่งในรัฐสภาในการเลือกตั้งปี  2544 ไม่ได้แตกต่างจากการแข่งขันภายใต้ระบบ
เลือกตั้งแบบเก่ามากนัก แต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่าความแตกต่างอย่างชัดเจน
เพราะระบบเลือกตั้งแบบใหม่ในปี 2540 ท าให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
โดยพรรคที่ชนะอันดับ 1 และอันดับ 2 มีที่นั่งทิ้งห่างอันดับรองๆ ลงไปมากอย่างมีนัยส าคัญ กระทั่ง
พรรคที่ชนะอันดับ 1 อย่างพรรคไทยรักไทยเกือบสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เพราะได้ที่นั่งคิด
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 49.60 ของสภา ในขณะที่พรรคที่ชนะอันดับ 1 ในการเลือกตั้งภายใต้ระบบ
บล็อกโหวตได้สัดส่วนที่นั่งสภาเพียงร้อยละ 21.90-31.80 ในมิตินี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่าระบบเลือกตั้ง
ผสมแบบคู่ขนานท าให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งขึ้นทั้งพรรคไทยรักไทยที่ชนะเป็น
อันดับ 1 และพรรคประชาธิปัตย์ที่ชนะเป็นอันดับ 2  
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 ในการเลือกตั้งปี 2550 และ 2554 ที่มีการเปลี่ยนรายละเอียดในแง่เขตเลือกตั้ง สัดส่วนที่นั่ง
ระหว่าง ส.ส. บัญชีรายชื่อและเขต และเพดานขั้นต่ าในการระบบบัญชีรายชื่อ ผลปรากฏว่าพรรค
ขนาดใหญ่ที่ชนะมาเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ยังคงมีสัดส่วนที่นั่งในสภาที่ค่อนข้างสูงทิ้งห่างพรรค
อันดับถัดๆ ไป โดยพรรคพลังประชาชนและเพ่ือไทย (ที่เปลี่ยนชื่อมาจากพรรคไทยรักไทย) ได้ที่นั่งใน
สภาในสัดส่วนใกล้เคียงกับการเลือกตั้งปี 2544 ที่พวกเขาลงเลือกตั้งครั้งแรก (โดยได้ร้อยละ 48.54 
และ 53 ตามล าดับ) ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ท าผลงานได้ดีกว่าเดิมโดยได้ที่นั่งร้อยละ 34.17 และ 
31.80 ตามล าดับ ดังนั้นการเปลี่ยนรายละเอียดเพียงเล็กน้อยโดยยังคงระบบผสมแบบบัตร 2 ใบไว้  
ส่งผลให้พรรคขนาดใหญ่ยังคงเข้มแข็งและได้เปรียบในการเลือกตั้งเช่นเดิม  (ส่วนกลไกส าคัญที่จะ 
เปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็กได้ที่นั่งเข้าสู่สภามากขึ้นคือ เพดานขั้นต่ าและจ านวนที่นั่งในระบบบัญชี
รายชื่อ ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ ง.) 
 ในการเลือกตั้งระหว่างปี 2544 ถึง 2554 ที่ใช้ระบบผสมแบบคู่ขนาน พรรคขนาดกลางได้ 
ที่นั่งเข้าสู่สภาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพรรคขนาดใหญ่อันดับ 1 และ 2 โดยพรรคที่ได้
อันดับ 3 มีจ านวน ส.ส. ในสภาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 ถึง 8.20 ซึ่งได้แก่พรรคชาติไทย (ในการ
เลือกตั้ง 2544, 2548 และ 2550) และพรรคภูมิใจไทย (ในการเลือกตั้ง 2562) ในขณะที่พรรคอันดับ 
4 ในการเลือกตั้งปี 2544 ได้ที่นั่งร้อยละ 7.20 (ความหวังใหม่) การเลือกตั้งปี 2548 ได้ที่นั่งร้อยละ 
0.40 (มหาชน) ในการเลือกตั้งปี 2550 ได้ที่นั่งร้อยละ 5.00 (เพ่ือแผ่นดิน) และในการเลือกตั้งปี 2554 
ได้ที่นั่งร้อยละ 3.80 (ชาติไทย) 
 โดยสรุป การแข่งขันเลือกตั้งทั่วไประหว่างปี 2544 ถึง 2554 การเมืองไทยได้เคลื่อนเข้าสู่
ระบบพรรคการเมืองที่ค่อนข้างมีความเสถียร (stable party system) คือมีพรรคขนาดใหญ่ 2 พรรค 
แม้ว่าจะไม่ใช่ระบบสองพรรคอย่างสมบูรณ์ (two-party system) ในความหมายว่า 2 พรรครวมกัน
ได้คะแนนเสียงและที่นั่งในสัดส่วนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ (Shugart and Taagepera 2018) แต่ก็มี
ลักษณะของพรรคเด่น 2 ขับเคี่ยวกัน (คือพรรคไทยรักไทย/พลังประชาชน/เพ่ือไทยกับพรรค
ประชาธิปัตย์) ในสนามการเลือกตั้งและมีโอกาสเป็นพรรคท่ีน าการจัดตั้งรัฐบาล และเม่ือพิจารณาที่นั่ง
ที่สองพรรคใหญ่ได้รับนั้นสูงถึงร้อยละ 75.20 ถึง 94.60 ของสภา ในขณะที่คะแนนเสียงของสองพรรค
ใหญ่รวมกันก็สูงเช่นกันคืออยู่ระหว่าง 72.27 ถึง 93.00 (ดูตารางที่ 10 และ 11) โดยมีพรรคขนาด
กลางอีก 2-3 พรรคที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะแข่งขันเพ่ือเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลได้ เพราะได้คะแนนและ 
ที่นั่งในสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก จึงเป็นพรรคที่เพียงขอต่อรองเพ่ือเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคใหญ่พรรคใด
พรรคหนึ่งเป็นหลัก (ได้แก่พรรคความหวังใหม่ ชาติไทย ภูมิใจไทย ชาติพัฒนา เพ่ือแผ่นดิน) แต่ด้วย
จ านวนที่นั่งที่น้อยกว่าพรรคขนาดใหญ่มากท าให้อ านาจในการต่อรองและสั่นคลอนเสถียรภาพของ
รัฐบาลมีน้อย ในขณะที่พรรคขนาดเล็กมีโอกาสอันจ ากัดในการชนะการเลือกตั้งและมีอ านาจต่อรอง
น้อยถึงไม่มีเลยในการจัดตั้งรัฐบาล (ดูในหัวข้อ ง.)  
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ตารางที่ 10: สัดส่วนที่นั่งสองพรรคใหญ่ในรัฐสภาระหว่างการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544-2554 

การเลือกตั้ง จ านวนที่นั่งสองพรรคใหญ่รวมกัน  
(ไทยรักไทย/พลังประชาชน/เพื่อไทย + ประชาธิปัตย์) 

ร้อยละที่นั่งในสภา 

2544 376 (248 + 128) 75.20 
2548 473 (377 + 96) 94.60 
2550 398 (233 + 165) 82.91 
2554 424 (265 + 159) 84.80 

ที่มา: ค านวณจากผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544, 2548, 2550, 2554 

 
ตารางที่ 11: สัดส่วนคะแนนเสียงของสองพรรคใหญ่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544-2554 

การเลือกตั้ง จ านวนคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อ 
ของสองพรรคใหญ่รวมกัน  

(ไทยรักไทย/พลังประชาชน/เพื่อไทย + ประชาธิปัตย ์

ร้อยละของคะแนน
เลือกตั้งทั้งหมด 

2544 19,245,284 (11,634,495 + 7,610,789) 72.70 
2548 26,143,815 (18,993,073 + 7,210,742) 93.00 
2550 24,470,341 (12,331,381 + 12,138,960) 81.52 
2554 27,177,952 (15,744,190 + 11,433,762) 83.56 

ที่มา: ค านวณจากผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544, 2548, 2550, 2554 

 
 จากลักษณะดังกล่าวสรุปได้ว่าระบบเลือกตั้งปี  2540, 2550 และ 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ส่งผลให้เกิดระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคที่ไม่กระจัดกระจาย โดยมีพรรคใหญ่ 2 พรรคมี
บทบาทน า และถ้าหากค านวณเพ่ือหาค่าที่แม่นย ายิ่งขึ้นว่าระบบพรรคการเมืองของไทยเป็นระบบ
แบบใดระหว่างพรรคเด่นพรรคเดียว ระบบสองพรรค ระบบหลายพรรค หรือระบบหลายพรรค 
ที่กระจัดกระจาย โดยใช้ค่ามาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการที่เรียกว่าค่าจ านวนพรรค
การเมืองที่มีนัยส าคัญ (the effective number of parties) โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้การค านวณหาค่า
จ านวนพรรคการเมืองในสภา  ( the effective number of parliamentary parties-  ENPP)  
โดยค านวณจากที่นั่งในสภาที่แต่ละพรรคได้รับ29 อธิบายง่ายๆ ได้ดังนี้ ค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มี
นัยส าคัญเป็นดัชนีบ่งบอกว่าระบบพรรคการเมืองนั้นมีความกระจัดกระจายมากน้อยเพียงใด ยิ่งค่านี้ 
มีจ านวนมากหมายความว่าระบบพรรคการเมืองมีความกระจัดกระจายหรือมีการแตกตัวสูง   
ซ่ึงการพิจารณาความกระจัดกระจายของพรรคการเมืองนั้นจะไม่สามารถดูได้จากแค่จ านวนพรรค

                                                 

 
29 อีกค่าหนึ่งคือการค านวณหาค่าจ านวนคะแนนเสียง (vote shares) ที่แต่ละพรรคได้รับ (the effective number of electoral 
parties –ENEP) ค่ามาตรฐานนี้คิดค้นโดย Laakso and Taagepera (1979) และถูกใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปโดยนักวิชาการที่ศึกษา
ระบบเลือกตั้งและระบบพรรคการเมือง แม้ว่าจะมีข้อวิจารณ์จากนักวิชาการบางคน แต่ถือว่ายังคงเป็นค่ามาตรฐานในการชี้วัดลักษณะ
ของระบบพรรคการเมืองในแต่ละสังคม (ดูข้อวิจารณ์และการน าเสนอตัวชี้วัดอื่นใน Molinar 1991; Dunleavy and Boucek 2003; 
และ Golosov 2009). 
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การเมืองที่มีที่นั่งในสภาเท่านั้นเพราะอาจให้ภาพที่บิดเบือนได้ ยกตัวอย่างเช่น การมีพรรคการเมือง 9 
พรรคในสภามิได้หมายความว่าประเทศดังกล่าวมีระบบพรรคการเมืองแบบ 9 พรรค เพราะแต่ละ
พรรคอาจมีที่นั่งแตกต่างกันมากและดังนั้นจึงมีบทบาทส าคัญในสภาไม่เท่ากัน  หากใน 9 พรรค 
มีสองพรรคการเมืองได้ที่นั่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 80 และเหลือที่นั่งอีกร้อยละ 20 ให้อีก 7 พรรค 
ที่เหลือไปแบ่งกัน สภาพเช่นนี้ย่อมหมายความว่าระบบพรรคการเมืองในประเทศนั้ นมีพรรคที่มี
บทบาทส าคัญจริงๆ ทั้งในการเลือกตั้งและในสภา 2 พรรคหลักๆ ตัวเลขของค่าจ านวนพรรคการเมือง
ที่มีความส าคัญก็จะอยู่ที่ประมาณ 2 กว่าๆ แทนที่จะเป็นเลข 9 (กรณีที่ค่าจ านวนพรรคการเมืองเป็น 
9 หมายความว่ามีพรรคการเมือง 9 พรรคที่มีส่วนแบ่งที่นั่งในสภาอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะที่ระบบ
พรรคการเมืองที่มีเพียง 2 พรรคครองที่นั่งในสภาเบ็ดเสร็จและได้ที่นั่งพรรคละครึ่งหนึ่งในสภา ตัวเลข
ค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มีความส าคัญก็จะเท่ากับ 2) 
 จากข้อมูลในตารางที่ 10 และ 11 จะพบว่าหลังการปฏิรูปการเมืองในปี 2540 ที่ใช้ระบบ
เลือกตั้งแบบใหม่ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง ท าให้พรรคการเมืองที่มีบทบาทส าคัญ
ในสภามีจ านวนลดน้อยลง เกิดพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีนโยบายและฐานเสียงชัดเจนแข่งขันกันทั้ง
ในการเลือกตั้งและการท าหน้าที่ในสภาซึ่งได้แก่พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์  ข้อดีของ
สภาวะที่ระบบพรรคการเมืองเข้มแข็งและมีจ านวนพรรคส าคัญน้อยลง คือท าให้รัฐบาลมีเอกภาพ
ในทางนโยบาย ผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ได้ตามสัญญาที่มีต่อประชาชน มีความรวดเร็วในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารงาน และแก้ไขปัญหาของรัฐบาลผสมจ านวนหลายพรรคที่แต่ละพรรคมี
ที่นั่งต่างกันไม่มากนักจนก่อให้เกิดการต่อรองต าแหน่งและผลประโยชน์ในสภา และน าไปสู่รัฐบาลที่มี
อายุสั้น ท าให้ไม่สามารถผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนได้รวมทั้งปัญหาความไร้เสถียรภาพ
ของรัฐบาลประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ งที่ด ารงอยู่มาอย่างยาวนานจนเป็นลักษณะส าคัญ 
ของการเมืองไทยก่อนปี 2540 โดยที่ก่อนการปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้งแบบบล็อกโหวตท าให้เกิด
การแข่งขันในพรรคและความอ่อนแอในพรรคการเมือง เกิดเป็นมุ้งการเมืองย่อยจ านวนมาก ดังที่
พบว่าค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มีนัยส าคัญก่อนปี  2540 นั้นสูงถึง 6.2 พรรค (Siripan 2006)  
ซึ่งหมายความว่าไม่มีพรรคใดชนะเลือกตั้งจากประชาชนในสัดส่วนที่สามารถสร้างเป็นพรรค 
ขนาดใหญ่ได้ พรรคขาดฐานเสียงที่ชัดเจน ประชาชนขาดความผูกพันเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง  
แต่กลับผูกพันกับตระกูลการเมือง ตัว ส.ส. และหัวคะแนน และจะย้ายความภักดีทางการเมือง 
ตามตัวบุคคลมากกว่าเลือกที่นโยบายพรรคการเมือง พรรคการเมืองล้มและยกเลิกกิจการได้ง่ายเมื่อ
เลือกตั้งไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากเกิดจากการรวมตัวกันชั่วคราวของกลุ่มผลประโยชน์ 
จ านวนหนึ่ง (สมบัติ 2536; McVey 2000; McCargo 2002; Nelson 2005; สติธร 2562) การมี
พรรคการเมืองถึงประมาณ 6 พรรคที่มีจ านวนที่นั่งในสัดส่วนที่ไม่ได้ต่างกันมากในการเลือกตั้ง 
แต่ละครั้ง ท าให้การตั้งรัฐบาลใช้เวลานาน เต็มไปด้วยการต่อรองทั้งในช่วงตั้งรัฐบาลและระหว่าง 
การบริหารงาน  
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 ในช่วงการเลือกตั้งปี 2544 ถึง 2554 ค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มีนัยส าคัญอยู่ระหว่าง  
1.65-3.05 โดยการเลือกตั้งที่ท าให้เกิดค่าจ านวนพรรคการเมืองส าคัญน้อยสุดคือการเลือกตั้งปี  2548 
ที่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากเด็ดขาดจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้
เนื่องจากมีที่นั่งในสภาสูงถึงร้อยละ 75.40 (377 ที่นั่งจาก 500 ที่นั่ง) ทิ้งห่างพรรคอันดับ 2 คือ 
พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ที่นั่งในสภาเพียงร้อยละ 19.20 ท าให้การเมืองไทยเหลือพรรคเด่นพรรคเดียว
มากกว่าที่จะเป็นระบบสองพรรคที่มีการแข่งขันสูสีและมีที่นั่งในสภาใกล้เคียงกันสะท้อนจาก  
ค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มีนัยส าคัญลดลงเหลือเพียง 1.65 ซึ่งถือว่าต่ าที่สุดในประวัติศาสตร์   
สะท้อนว่าเป็นครั้งแรกที่ระบบพรรคการเมืองไทยมีลักษณะเข้าใกล้พรรคเด่นพรรคเดียวเป็นครั้งแรก 
(และครั้งสุดท้าย) การเลือกตั้งอีก 3 ครั้งที่เหลือคือ 2544, 2550 และ 2554 ค่าจ านวนพรรคการเมือง
ที่มีนัยส าคัญมีความใกล้เคียงกันคือ 3.05, 2.77 และ 2.57 ตามล าดับ (ดูตารางที่ 12) สะท้อนภาวะที่
มีพรรคเด่นสองพรรคในช่วงนี้โดยมีพรรคที่ได้อันดับ 3 และพรรคอ่ืนๆ ที่เหลือเป็นเพียงพรรคขนาดเล็ก 
 
ตารางที่ 12: ค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มีนัยส าคัญระหว่างการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544-2562 

การเลือกตั้ง ค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มีนัยส าคัญ 
2544 3.05 
2548 1.65 
2550 2.77 
2554 2.57 
2562 5.64 

ที่มา: ค านวณจากผลการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544-2562 

   
 ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งปี 2562 ที่ใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรร
ปันส่วนผสมโดยมีบัตรใบเดียว ท าให้ระบบพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ ผลการ
เลือกตั้งท าให้มีพรรคการเมืองเข้าสู่สภาถึง 26 พรรค โดยจ านวนพรรคท่ีสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของ
การเลือกตั้งไทยนี้ เป็นผลโดยตรงจากระบบเลือกตั้งที่ความตั้งใจของผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ต้องการให้
ระบบพรรคการเมืองของไทยมีลักษณะแบบพรรคเด่นพรรคเดียว และต้องการให้เกิดความเป็นสัดส่วน
ระหว่ างคะแนนกับที่นั่ ง  (ดั งค าที่ ใช้ ใน เอกสารของคณะกรรมการร่ า งรั ฐธรรมนูญที่ ว่ า  
“ทุกคะแนนที่ประชาชนลงให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความหมาย ไม่ถูกทิ้ง 
เสียเปล่า” ซึ่งสื่อมวลชนได้น าไปใช้ขยายความต่อในภาษาเข้าใจง่ายว่า “คะแนนไม่ตกน้ า”)30 จึงไม่มี
การก าหนดเพดานขั้นต่ าของสัดส่วนคะแนนที่พรรคการเมืองจะต้องได้รับเพ่ือเข้าสู่สภาและเปลี่ยน
                                                 

 
30 ดูเอกสารของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ , ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560); “‘มีชัย’ แจงเหตุผล 7 ข้อ ย้ าถึงวิธีคิดระบบเลือกตั้งแบบใหม่,” กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2 พ.ย. 2558 https://www.bangkokbiznews.com/politics/672540 
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จากระบบผสมแบบคู่ขนานที่มีแนวโน้มในการท าให้เกิดพรรคการเมืองขนาดใหญ่มาเป็นระบบเลือกตั้ง
พิเศษแบบไทยที่ใช้คะแนนจากเขตเลือกตั้งมาก าหนดที่นั่งของพรรคทั้งหมดและจัดสรรที่นั่งให้กับ
ระบบบัญชีรายชื่อด้วย ซึ่งมีผลในการท าให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่จะมีที่นั่งลดลง นอกจากตัวระบบ
เลือกตั้งแล้ว สูตรที่เลือกมาใช้ค านวณคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีผลด้วยเช่นกันในการ
ท าให้พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีเศษเหลือจากการค านวณสามารถเข้าสู่สภาได้  ท าให้มีพรรค
การเมืองที่มี ส.ส. เพียงคนเดียวถึง 12 พรรค โดยพรรคที่ได้คะแนนต่ าที่สุดคือพรรคพลังธรรมใหม่ 
ได้คะแนนเพียง 35,099 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของผู้มาลงคะแนนทั้งประเทศเท่านั้น31  
การเลือกตั้งปี 2562 ภายใต้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ท าให้มีพรรคการเมืองจ านวน
พรรคตามความตั้งใจของผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้เกิดความเป็นสัดส่วน นอกจากน าไปสู่
ปัญหาของการมีรัฐบาลผสมที่เต็มไปด้วยการต่อรองอ านาจและผลประโยชน์แล้ว ยังท าให้ระบบพรรค
การเมืองกลับไปสู่สภาพก่อนปฏิรูปการเมืองในปี 2540 คือ ระบบพรรคการเมืองหลายพรรคที่กระจัด
กระจาย โดยค่าจ านวนพรรคการเมืองที่มีนัยส าคัญเพ่ิมกลับมาอยู่ที่  5.64 (ดูตารางที่ 12) ซึ่งมี 5 
พรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสัดส่วนที่มากจนมีความส าคัญในการจัดตั้งรัฐบาลและก าหนดทิศทางในสภา
ได้ แต่มีพรรคอีกถึง 21 พรรคที่มีที่นั่งในหลักสิบและต่ ากว่าสิบอย่างกระจัดกระจายโดยไม่ได้สะท้อน
ทางเลือกเชิงนโยบาย และไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอัตลักษณ์ใดอย่างชัดเจน 
พรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กเกินไปคือมี ส.ส. เพียง 1 คน นอกจากไม่สามารถผลักดันนโยบายได้แล้ว 
ยังไม่สามารถริเริ่มน าเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาได้ด้วย และจากพฤติกรรมของพรรคเล็กที่ปรากฏ
เป็นจริงในการท าหน้าที่ในสภาหลังจากการเลือกตั้งปี 2562 พบว่ามีการใช้ที่นั่งของพรรคเพ่ือต่อรอง
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มพวก มีการย้ายความสนับสนุนไปมาระหว่างฝ่ายรัฐบาลและ 
ฝ่ายค้าน และไม่มีบทบาทโดดเด่นในการอภิปรายในสภาหรือการผลักดันกฎหมาย (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อ 
ง.) ที่อภิปรายถึงบทบาทของพรรคการเมืองขนาดเล็ก) ความตั้งใจของผู้ออกแบบระบบเลือกตั้ง 2560 
ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายความเป็นสัดส่วนจึงต้องค านึงถึงปัญหาที่จะตามมาด้วยว่าได้ก่อให้เกิด
ผลเสียในด้านอื่นๆ ต่อระบบการเมืองตามมาด้วยหรือไม่ เช่น เสถียรภาพของรัฐบาล เจตนารมณ์ของ
ผู้เลือกตั้ง และความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง 
 
 
 
 

                                                 

 
31 ดูข้อถกเถียงเกี่ยวกับสูตรค านวณนี้ และทางเลือกของการค านวณแบบอื่นที่จะท าให้จ านวนพรรคที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภา
น้อยลงกว่าสูตรค านวณของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, “ค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อต้องใช้สูตรไหน พรป. 
เลือกตั้ง มาตรา 128 ขัด รธน. อย่างไร?” The Standard, 30 สิงหาคม 2562 https://thestandard.co/thailand-election-2019-
formula/; ““สมชัย” โต้ สูตรค านวณ กกต. ชี้ชัดต้องยึด ม.91(4) มี 14 พรรคได้ปาร์ตี้ลิสต์ ไม่ใช่ 25 พรรค,” มติชน, 30 สิงหาคม 
2562; พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ , “ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบผสม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560,” วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. 
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 สรุป  
 ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 และ 2550 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ท าให้ระบบพรรคการเมืองไทยเข้าใกล้ระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคที่มี  2 พรรค
การเมืองเด่น โดยระบบพรรคการเมืองค่อนข้างมีความเสถียร คือ มีพรรคการเมืองเข้าสู่สภา 7-11 
พรรค และมีพรรคการเมืองที่มีบทบาทส าคัญในการเลือกตั้งและในเวทีรัฐสภา 2 ถึง 3 พรรค ในช่วง
เวลาดังกล่าวมีเพียงการเลือกตั้งปี 2548 เท่านั้นที่การเมืองไทยมีลักษณะเบี่ยงเบนออกไปจากแบบ
แผนนี้  กล่ าวคือ  เข้ า ใกล้ความเป็นพรรคเด่นพรรคเดียว  (one dominant party)  และมี 
พรรคการเมืองเข้าสู่สภาเพียง 4 พรรค แต่แบบแผนที่แตกต่างนี้เป็นผลจากบริบททางการเมือง 
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง คือ กระแสความนิยมในรัฐบาล ณ ขณะนั้น คือ รัฐบาลของนายกฯ ทักษิณ 
ชินวัตร จากพรรคไทยรักไทยที่สามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 4 ปีและมีความนิยมสูง จึงท าให้
พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กหลายพรรคยุบรวมพรรคตัวเองไปเข้ากับพรรคไทยรักไทย   
จนท าให้พรรคไทยรักไทยมีขนาดใหญ่กว่าปรกติในการเลือกตั้งปี  2548 แต่ในการเลือกตั้งปี 2550 
และ 2554 จะพบว่าแบบแผนของพรรคเด่นพรรคเดียวนี้มิได้ปรากฏอีกต่อไป ทั้งนี้ ระบบเลือกตั้ง 
ที่สร้างผลกระทบที่แตกต่างต่อระบบพรรคการเมืองอย่างมาก คือ ระบบเลือกตั้ง 2560 ที่ท าให้ 
การเมืองไทยกลับไปสู่สภาพระบบหลายพรรคแบบกระจัดกระจายอีกครั้งหนึ่งในแบบที่เคยเกิดขึ้น
ก่อนการปฏิรูปการเมือง 2540 
 ข้อควรค านึงในการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ในมิติของพรรคการเมืองคือ ต้องเริ่มจากหลัก
คิดว่าการมีพรรคเด่นพรรคเดียวในตัวเองไม่ใช่ปัญหา เพราะหลายประเทศในระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาก็มีระบบพรรคเด่นพรรคเดียว เช่น ในประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศญี่ปุ่น (Singh 2019; 
Nakakita 2020) การมีพรรคเด่นพรรคเดียวมิจ าเป็นต้องน าไปสู่การเพ่ิมความขัดแย้งในสังคม 
แต่ประการใด ปัญหาอยู่ที่ความเป็นสัดส่วนระหว่างที่นั่งและคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับ  
หากพรรคเด่นพรรคเดียวหรือสองพรรคใหญ่ได้ที่นั่งมากเกินกว่าสัดส่วนคะแนนเสียงที่พรรคได้รับ 
ย่อมน าไปสู่ความไม่พอใจของพรรคอันดับรองลงไปที่รู้สึกว่าการจัดสรรที่นั่งขาดความเป็นธรรม  
และท าให้เสียงของประชาชนที่เลือกพวกเขาได้รับการสะท้อนในสภาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  ทั้งนี้  
ในสังคมไทยปัจจุบันที่มีลักษณะการแบ่งแยกแตกขั้วสูง  (deep polarization) การมีพรรคเด่น 
พรรคเดียวที่ได้ที่นั่งเกินกว่าสัดส่วนคะแนนที่ตนเองได้รับ มีความเสี่ยงที่จะน าไปสู่ความรู้สึกว่า
ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากที่ด ารงอยู่นั้นเป็นระบบที่ก่อให้เกิดภาวะผู้ชนะได้หมดและผู้แพ้ 
เสียหมด (winner takes all) และยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผ่านระบบรัฐสภาได้   
ท าให้คนจ านวนหนึ่งอาจจะเสียศรัทธาต่อระบบเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยโดยรวม ซึ่งปัญหา
ส าคัญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของหลายสังคมทั่วโลกในยุคปัจจุบัน (Bermeo 
2016; Haggard and Kaufman 2021) 
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 ในขณะเดียวกันระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคเด่นก็เป็นระบบที่มีความเสี่ยงในการ
ซ้ าเติมท าให้ภาวะการแบ่งแยกแตกขั้วร้าวลึกมากขึ้น เพราะสังคมถูกท าให้เหลือเพียงสองทางเลือก
ระหว่างพรรค A หรือพรรค B การเมืองกลายเป็นการเมืองของขั้วตรงข้าม ขาวกับด า มิตรกับศัตรูที่ 
ไม่เหลือพ้ืนที่ตรงกลางของการรอมชอม เจรจา และหาทางออกร่วมกัน ภาวะแบ่งแยกแตกขั้วร้าวลึก 
ที่คนในสังคมแบ่งออกเป็นสองขั้วที่ไม่สามารถพูดคุยหรือเห็นตรงกันในเชิงนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
เลยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และก าลังแผ่ขยายเพ่ิมมากขึ้น 
ทุกขณะ ซึ่งเป็นสภาวะที่บั่นทอนคุณภาพของประชาธิปไตยและศักยภาพของสังคมในการรับมือ 
กับวิกฤตที่ยาก ซ่ึงต้องระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงท าให้ประชาธิปไตยถดถอยกระทั่ง
ล่มสลายได้ในบางประเทศ เพราะการแข่งขันทางการเมืองและการเลือกตั้งถูกท าให้กลายเป็นเหมือน
ภาวะสงครามที่เมื่อฝ่ายหนึ่งชนะในการครอบครองอ านาจรัฐก็จะยึดครองกลไกรัฐทั้งหมดเพ่ือค้ าจุน
อ านาจของตน โดยไม่เหลือพ้ืนที่ทางการเมืองให้กับผู้แพ้ เช่นเดียวกันผู้แพ้ในการเลือกตั้งในสังคม 
ที่แบ่งขั้วร้าวลึกก็มีแนวโน้มที่จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและบางกรณีก็หันไปใช้วิถีทางนอก
กระบวนการการเลือกตั้งเพ่ือให้ฝ่ายตนกลับขึ้นสู่อ านาจ เนื่องจากคาดค านวณแล้วว่าฝ่ายตน 
ไม่สามารถแข่ งขันผ่านการเลือกตั้ ง ได้  (Svolik 2018; Somer and McCoy.  2018; McCoy, 
Rahman, and Somer 2018; Prajak 2019b)  
 สิ่งที่หายไปการเมืองแบบแบ่งขั้วคือ ความอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างและการยอมรับ 
การด ารงอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองร่วมสังคมที่ควรจะสามารถนิยมชมชอบพรรคการเมืองที่มี
นโยบายหรืออุดมการณ์ต่างกันได้ ความแตกต่างทางการเมืองในการเลือกสนับสนุนพรรคการเมือง 
ที่ต่างกันถูกท าให้แข็งตัวจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยากต่อการแปรเปลี่ยน ทั้งท่ี
จุดยืนหรือความชอบทางนโยบายต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งควรเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป การเมืองไม่ควรถูกท าให้เสมือนกลายเป็นความเชื่อทางศาสนา  
การแข่งขันในการเลือกตั้งมิควรถูกแปรสภาพให้เป็นสงครามของความเชื่อระหว่างการเลือกพวกเรา
กับพวกเขา (us versus them) หรือเลือกคนดีกับคนเลว คนรักชาติกับไม่รักชาติดังที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่าการแบ่งแยกแตกข้ัวร้าวลึกเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทั้งปัจจัย
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การแบ่งแยกทางเชื้อชาติสีผิวและศาสนา และประวัติศาสตร์ของ 
แต่ละสังคม แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ระบบการเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค 
มีส่วนท าให้การเมืองแบ่งขั้วได้ง่าย กระทั่งในประเทศประชาธิปไตยต้นแบบอย่างอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาก็เริ่มกลับมาทบทวนถึงสถาบันการเลือกตั้ง การปฏิรูประบบเลือกตั้งและกติกาที่
เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเพ่ือจะหาหนทางในการลดทอนความขัดแย้งร้าวลึกในสังคม (Klemperer 
2019; Mason 2018; Abramowitz 2018; Klein 2020) 
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 ในการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ในสังคมไทยเพ่ือลดทอนความขัดแย้งและเพ่ิมคุณภาพ
ประชาธิปไตย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงแนวโน้มสุดโต่งสองด้านซึ่งเกิดข้ึนจากระบบเลือกตั้ง
ก่อนหน้านี้ที่ใช้อยู่ตั้งแต่การเลือกตั้ง 2544-2562 แนวโน้มแรกคือการสร้างระบบพรรคเด่นพรรคเดียว
หรือสองพรรคเด่นในระบบการเมือง (ภายใต้ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานตามรัฐธรรมนูญ 2540, 
2550 และ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม) กับแนวโน้มที่สองคือการมีระบบพรรคการเมืองแบบกระจัดกระจาย
หลายพรรคที่อ่อนแอ (ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม 2560) เพ่ือที่จะออกจากความขัดแย้งแบบ
แบ่งขั้วและความอ่อนแอของระบบพรรคการเมืองซึ่งบั่นทอนคุณภาพการท างานของประชาธิปไตย  
สังคมไทยจ าเป็นต้องหาทางสายกลางหรือจินตนาการใหม่ในการออกแบบระบบเลือกตั้ง โดยระบบ
เลือกตั้งใหม่ควรที่จะช่วยเอ้ือให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่ก้าวข้ามพ้นตัวแบบพรรคเด่นพรรคเดียว
หรือสองพรรคใหญ่ครอบง า แต่ต้องไม่ใช่ระบบหลายพรรคที่ด้อยประสิทธิภาพในการท างานและ 
ไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน ทางสายกลางนั้นควรเป็นระบบหลายพรรคที่ไม่กระจัดกระจาย 
เน้นการแข่งขันเชิงนโยบาย และการสร้างพรรคทางเลือกอย่างแท้จริง มิใช่การสร้างจ านวนพรรค
มากมายจนเกินไปเข้าสู่ระบบเลือกตั้งโดยขาดคุณภาพ กลายเป็นพรรคขนาดเล็กที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่กลับกลายเป็นกลุ่มต่อรองทางการเมืองในสภา 
 
ตารางที่  13: จ านวนพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภาและสัดส่วนที่นั่งของพรรคชนะอันดับ 1  
ระหว่างการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529-2539 

การเลือกตั้ง จ านวนพรรคที่ได้ 
ส.ส.  

สัดส่วนที่นั่งของพรรคชนะอันดับ 1 
(ร้อยละ) 

2529 11 28.80 (ประชาธิปัตย)์ 
2531 12 24.40 (ชาติไทย) 

2535 (มี.ค.) 11 21.90 (สามัคคีธรรม) 
2535 (ก.ย.) 11 21.90 (ประชาธิปัตย)์ 

2538 10 23.50 (ชาติไทย) 
2539 10 31.80 (ความหวังใหม่) 

ที่มา: Siripan (2006, 152) 
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ตารางที่ 14: พรรคการเมืองกับสัดส่วนที่นั่ง (ร้อยละ) ในรัฐสภาจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544-256232 

พรรคการเมือง 2544 2548 2550 2554 2562 
ไทยรักไทย/พลังประชาชน/ 
เพื่อไทย 

49.60 75.40 48.54 53.00 27.20 

ประชาธิปัตย์  25.60 19.20 34.17 31.80 10.60 
ชาติไทย/ชาติไทยพัฒนา 8.20 5.00 7.08 3.80 2.00 
ชาติพัฒนา/ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5.80   1.40 0.60 
เสรีธรรม 2.80     
ราษฎร  0.40     
กิจสังคม 0.20     
ถิ่นไทย 0.20     
ความหวังใหม ่ 7.20     
มหาชน  0.40  0.20  
เพื่อแผ่นดิน   5.00   
มัชฌิมาธิปไตย   2.29   
รวมใจไทยชาติพัฒนา   1.88   
ประชาราช   1.04   
ภูมิใจไทย    6.80 10.20 
พลังชล    1.40  
รักประเทศไทย    0.80  
มาตุภูมิ    0.40  
รักษ์สันติ    0.20  
ประชาธิปไตยใหม่    0.20 0.20 
พลังประชารัฐ     23.20 
อนาคตใหม่/ก้าวไกล     16.20 
เสรีรวมไทย     2.00 
ประชาชาติ     1.40 
เศรษฐกิจใหม ่     1.20 
เพื่อชาติ     1.00 
รวมพลังประชาชาติไทย     1.00 
พลังท้องถิ่นไท     0.60 
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย     0.40 

                                                 

 
32 กรณีที่พรรคการเมืองมีการยุบพรรค ผูว้ิจัยจะใส่รายชือ่พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ไว้ในช่องเดียวกัน 
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พรรคการเมือง 2544 2548 2550 2554 2562 
พลังปวงชนไทย     0.20 
ไทยศรีวิไลย์     0.20 
ประชาชนปฏิรูป     0.20 
ประชาธรรมไทย     0.20 
ประชานิยม     0.20 
ประชาภิวัฒน์     0.20 
พลเมืองไทย     0.20 
พลังชาติไทย     0.20 
พลังไทยรักไทย     0.20 
พลังธรรมใหม่     0.20 
พลังปวงชนไทย     0.20 
จ านวนพรรคการเมือง 
ที่ลงสมัครทั้งหมด 

43 25 31 40 80  
(ในระบบเขต)  

และ 72  
(ในระบบ

บัญชีรายชื่อ) 

จ านวนพรรคการเมืองในสภา 9 4 7 11 26 

ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2544, 2548, 2550, 2554, 2562) 

 
 ง. การให้ความส าคัญกับพรรคขนาดเล็ก (representation) 
 เกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาถึงระบบเลือกตั้ง คือ การดูว่าระบบเลือกตั้งนั้นเปิดโอกาสให้กับ
พรรคขนาดเล็กได้มีที่นั่งในสภาหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด การให้ความส าคัญในประเด็นนี้เกี่ยวโยง
กับคุณภาพของระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องเคารพและสะท้อนเสียงที่หลากหลายของประชาชน 
ระบอบประชาธิปไตยเริ่มจากฐานคิดว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมมีความคิด  ความเชื่อ ผลประโยชน์ 
และอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ระบบการเมืองที่ดีไม่ควรจะปิดกั้นความหลากหลายดังกล่าวและบังคับให้
ทุกคนคิดเห็นและมีอัตลักษณ์เดียวกัน แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ความหลากหลายดังกล่าวได้แสดงออก
และมีตัวแทนสะท้อนเสียงความหลากหลายนั้นในระบบ  
 การเปรียบเทียบในประเด็นนี้จะเปรียบเทียบดูว่าผลการเลือกตั้งตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2544 ถึง  
พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็กมากน้อยเพียงใด  
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 การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 
 ในการเลือกตั้งปี 2544 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กติการัฐธรรมนูญ 2540 มีพรรค
ขนาดเล็กชนะเลือกตั้งเข้าสู่สภาจ านวน 4 พรรค คือ เสรีธรรม (14 ที่นั่ง) ที่มีนายพินิจ จารุสมบัต ิ
เป็นหัวหน้าพรรคราษฎร (2 ที่นั่ง) ที่มี พล.อ.อ. สมบุญ ระหงษ์ เป็นหัวหน้าพรรคถิ่นไทย (1 ที่นั่ง) 
และกิจสังคม (1 ที่นั่ง) ที่มีดร.พิจิตต รัตตกุล ทั้งนี้ เนื่องด้วยระบบบัญชีรายชื่อในรัฐธรรมนูญปี 2540 
ก าหนดให้มีเพดานขั้นต่ าร้อยละ 5 ท าให้ทั้ง 4 พรรคซึ่งได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อต่ ากว่าร้อยละ 
5 ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อ เหลือเพียงแต่ที่นั่งในระบบเขต (ดูตารางท่ี 15) 
 ประเด็นที่ควรหมายเหตุไว้ในการเลือกตั้งครั้งนี้คือ พรรคเล็กอย่างเสรีธรรม ราษฎร และ 
กิจสังคม คือ พรรคขนาดเล็กที่มีลักษณะของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น (local factions) ซึ่งสะท้อน
ผลประโยชน์ของกลุ่มย่อย มากกว่าเป็นพรรคทางเลือกเชิงนโยบาย ซึ่งท าให้ยากที่จะได้คะแนนเสียง
จ านวนมากในระบบบัญชีรายชื่อที่ผู้ เลือกตั้งมองหานโยบายที่โดดเด่น  ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ 
พรรคเสรีธรรมที่ได้ที่นั่งในระบบเขตถึง 14 ที่นั่ง แต่ได้คะแนนจากบัตรบัญชีรายชื่อเพียง 2.82%  
ท าให้ไม่ได้รับจัดสรรที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อ (ดูตารางท่ี 15) 
  มีเพียงพรรคถิ่นไทยของนายพิจิตต อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่เข้าข่ายเป็นพรรคการเมือง
ขนาดเล็กในเชิงประเด็นที่พยายามน าเสนอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความโดดเด่นจากพรรคอ่ืน  
ในระบบ โดยความตั้งใจของพรรคถิ่นไทยคือตั้งเป้าหมายที่จะเป็นพรรคกรีน  (Green Party)  
ของเมืองไทยในลักษณะเดียวกับพรรคกรีนของเยอรมนีที่ประสบความส าเร็จในการผลักดันประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐสภา อย่างไรก็ตาม ด้วยการเป็นพรรคการเมืองตั้งใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักดีนัก
ประกอบกับกติกาส าคัญว่าด้วยเพดานขั้นต่ าร้อยละ 5 ท าให้พรรคถิ่นไทยไม่ประสบความส าเร็จ 
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ ส.ส. มาเพียงคนเดียวในระบบเขต คือ นายบุญเติม จันทะวัฒน์ จากจังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งต่อมาก็ได้ย้ายไปสังกัดกับพรรคไทยรักไทยเช่นเดียวกับ ส.ส. สังกัดพรรคขนาดเล็กคนอ่ืนๆ 
และในเวลาต่อมาพรรคถิ่นไทยก็ถูกยุบไปเนื่องจากมิได้ยื่นรายงานการด าเนินกิจการของพรรคต่อ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 254133  
 ฉะนั้น เกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 5 นับเป็นกลไกที่ท าให้พรรคขนาดเล็กเข้าสู่สภาได้ยาก เพราะ 
ไม่สามารถได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อเกินเพดานที่ก าหนดไว้  จึงต้องหวังจากระบบเขต ซึ่งปรกติ 
จะสู้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้ล าบากในระบบเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวที่อาศัยการชนะ
โดยเสียงข้างมากแบบธรรมดา 
 
 
 

                                                 

 
33 “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เร่ือง การยุบพรรคถิ่นไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 22 ง วันที่ 14 มีนาคม 2545, 
น.26 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00043387.PDF 
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ตารางที่ 15: ผลการเลือกตั้งของพรรคขนาดเล็กในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 

พรรคการเมือง ที่นั่งแบบเขต 
บัญชีรายชื่อ 

ที่นั่งรวม ร้อยละ 
คะแนน ร้อยละ ที่นั่ง 

เสรีธรรม 14 807,902 2.82 0 14 2.80 
ราษฎร  2 356,831 1.25 0 2 0.40 
ถิ่นไทย 1 604,049 2.11 0 1 0.20 
กิจสังคม 1 44,926 0.16 0 1 0.20 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2544) 

 
 การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 
 การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งทั่วไประดับชาติครั้งที่  2 ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540  
หลังจากรัฐบาลที่น าโดยพรรคไทยรักไทยอยู่ครบวาระ 4 ปี การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ 
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากเด็ดขาดแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าให้เป็น 
การเลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองเข้าสู่สภาเหลือเพียง 4 พรรค คือ พรรคไทยรักไทย ประชาธิปัตย์  
ชาติไทย และมหาชน โดยพรรคชาติไทยจากเดิมที่เคยเป็นพรรคขนาดใหญ่ก่อนปี  2540 และ 
เป็นพรรคขนาดกลางในการเลือกตั้งปี 2544 มาครั้งนี้ก็ยังคงสภาพเป็นพรรคขนาดกลางโดยได้ที่นั่ง
ทั้งสิ้น 25 ที่นั่ง จึงกล่าวได้ว่าพรรคมหาชนเป็นพรรคขนาดเล็กพรรคเดียวที่เข้าสู่สภาโดยได้ที่นั่งเพียง 
2 ที่นั่ง (ดูตารางที่ 16) 
 พรรคมหาชนมิใช่พรรคการเมืองหน้าใหม่  แต่เปลี่ยนชื่อมาจากพรรคราษฎรเดิมของ 
พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ เพ่ือลงแข่งขันเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยมีพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตแกนน า
พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้น าพรรคคนส าคัญ และพลตรี สนั่นได้ชักชวนนักวิชาการจากธรรมศาสตร์   
และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ มาเป็นหัวหน้าพรรค ในขณะนั้น
การเมืองไทยมี 2 พรรคการเมืองใหญ่แข่งขันกันคือ พรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปัตย์   
พรรคมหาชนจึงน าเสนอแคมเปญในการหาเสียงว่าขอเป็นพรรคทางเลือกที่สาม อย่างไรก็ตามมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายของพรรคนั้นมิได้มีความแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์มากนัก และ
ผู้สมัครในระบบเขตมาจากการรวบรวมอดีตนักการเมืองพรรคต่างๆ ที่พลาดหวังจากการถูกส่งลง
สมัคร รวมกับนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักกิจกรรมในองค์กรพัฒนาเอกชน ปัจจัยเรื่องนโยบายและ
ตัวผู้สมัครนี้ถือว่ามีความส าคัญท าให้พรรคไม่ประสบความส าเร็จมากนักในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งใน
ระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ โดยได้ที่นั่งในระบบเขตเพียง 2 ที่นั่งและไม่ได้ที่นั่งในระบบบัญชี
รายชื่อเลยเพราะได้คะแนนน้อยกว่าเพดานขั้นต่ า ท าให้ผู้น าพรรคท้ัง ดร. อเนก และพลตรี สนั่น ไม่ได้
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รับเลือกเป็น ส.ส.34 (ต่อมาในปี 2550 พลตรี สนั่น และสมาชิกพรรคมหาชน ย้ายไปพรรคชาติไทย  
ท าให้พรรคมหาชนหมดสภาพการเป็นพรรคการเมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันในทางปฏิบัติ  และ
ล่าสุดได้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองในปี พ.ศ. 2563)35  
 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชี้ว่าเพดานขั้นต่ าร้อยละ 5 ยังเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับพรรคการเมือง
ขนาดเล็กที่จะได้ที่นั่งในสภา กรณีพรรคมหาชนซึ่งได้เสียงในระบบบัญชีรายชื่อประมาณ 1 ล้าน 3 
แสนเสียง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.34 แต่ไม่ได้จัดสรรที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งหากเพดานขั้นต่ า 
น้อยกว่าร้อยละ 4 หรือไม่มีเพดานขั้นต่ าเลย พรรคมหาชนจะได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่ออย่างน้อย  
4 ที่นั่ง ในขณะเดียวกันระบบเลือกตั้งแบบเขตที่ใช้ระบบเสียงข้างมากแบบเขตเดียวคนเดียวก็เป็น
ระบบที่พรรคขนาดเล็กแข่งขันได้ยากอยู่แล้วโดยปรกติ การมีผู้แทนระบบเขตมากกว่าบัญชีรายชื่อ 
ถึง 4 ต่อ 1 ยิ่งยากท่ีพรรคขนาดเล็กจะได้ที่นั่งเข้าสู่สภา 
 
ตารางที่ 16: ผลการเลือกตั้งของพรรคขนาดเล็กในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 

พรรคการเมือง ที่นั่งแบบเขต 
บัญชีรายชื่อ 

ที่นั่งรวม ร้อยละ 
คะแนน ร้อยละ ที่นั่ง 

มหาชน 2 1,346,631 4.34 0 2 0.40 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2548) 

 
 การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 
 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งมีการเปลี่ยน
ระบบเลือกตั้งโดยยังคงระบบผสมแต่ในระบบเขตใช้ระบบบล็อกโหวต และในระบบบัญชีรายชื่อใช้เขต
ภูมิภาคแทนที่เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าพรรคเล็กได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภา
จ านวน 3 พรรค คือ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา มัชฌิมาธิปไตย และประชาราช โดยเกือบทั้งหมด
ของที่นั่งพรรคเล็กได้จากที่นั่งในระบบเขต สาเหตุเป็นเพราะว่าทั้ง 3 พรรคแม้จะเป็นพรรคตั้งใหม่
ส าหรับแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้  แต่ในทางปฏิบัติคือพรรคที่ประกอบด้วยนักการเมืองที่มี
ประสบการณ์ทางการเมืองยาวนานและมีฐานเสียงแน่นหนาในพ้ืนที่  แกนน าพรรคทั้ง 3 พรรค คือ
หัวหน้ากลุ่มการเมืองย่อยในพรรคไทยรักไทยซึ่งแยกตัวออกมาเมื่อพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค 
ฉะนั้นทั้ง ฉะนั้นทั้ง 3 พรรคจึงไม่ใช่พรรคทางเลือกเชิงนโยบาย หากเป็นพรรคแนวกลุ่ม/มุ้งการเมืองที่
เน้นฐานเสียงเฉพาะพ้ืนที่ ดังที่พรรคประชาราชได้ที่นั่งเป็นหลักจากจังหวัดสระแก้วของนายเสนาะ 

                                                 

 
34 “เปิดตัว ‘พรรคมหาชน’- เสธ.หนั่นรับบทกุนซือ,” ผู้จัดการออนไลน์, 2 ก.ค. 2547 https://mgronline.com/politics/detail/ 
9470000016658; พรเทพ เตชะไพบูลย์, “การบริหารองค์การและการด ารงอยู่ของพรรคการเมือง: ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์และ
พรรคมหาชน,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 9: 3 (ก.ย.–ธ.ค. 2554). 
35 “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพรรคมหาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 6 
ก, วันที่ 23 มกราคม 2563, น.45 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0045.PDF 
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เทียนทอง และได้บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่งในกลุ่มจังหวัดที่มีสระแก้วรวมอยู่36 การไม่มีเพดานขั้นต่ าใน
ระบบบัญชีรายชื่อภายใต้ระบบเลือกตั้งปี 2550 ท าให้ทั้งพรรคประชาราชและรวมใจไทยชาติพัฒนา
ได้จัดสรรที่นั่งพรรคละ 1 ที่นั่งตามล าดับ (ดูตารางที่ 17) แต่ก็ถือว่าเป็นจ านวนที่น้อยมาก ในขณะที่
พรรคมัชฌิมาธิปไตยได้ที่นั่งในระบบเขตจ านวนไม่น้อย แต่ได้คะแนนเสียงในระบบบัญชีรายชื่อ 
ในสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนจากระบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศมาเป็นภูมิภาค
มิได้ช่วยเพ่ิมที่นั่งให้พรรคขนาดเล็กแต่อย่างใด ผู้เลือกตั้งยังนิยมเลือกพรรคขนาดใหญ่ในระบบบัญชี
รายชื่อทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ทั้งนี้อาจจะมาจากเหตุผลส าคัญว่าพรรคใหม่ๆ ที่ตั้งขึ้นมิได้มี
ชุดนโยบายที่แตกต่างจนโดดเด่นพอที่จะดึงดูดคะแนนเสียงจากประชาชนให้เลือกพรรคได้  
 
ตารางที่ 17: ผลการเลือกตั้งของพรรคขนาดเล็กในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 

พรรคการเมือง ที่นั่งแบบเขต 
บัญชีรายชื่อ 

ที่นั่งรวม ร้อยละ 
คะแนน ร้อยละ ที่นั่ง 

รวมใจไทยชาติ 
พัฒนา 

8 740,461 2.47 1 9 1.88 

มัชฌิมาธิปไตย 11 450,382 1.50 0 11 2.29 
ประชาราช 4 408,851 1.35 1 5 1.04 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2550) 

  
 การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 
 การเลือกตั้งในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กติกาการเลือกตั้งที่ถูกปรับแก้ โดยยังคงใช้ระบบผสมแบบ
คู่ขนาน แต่เขตเลือกตั้งกลับไปใช้แบบเขตเดียวคนเดียวและบัญชีรายชื่อใช้เขตเลือกตั้งทั้งประเทศ
เหมือนปี 2540 แต่ไม่มีเพดานขั้นต่ าเพ่ือเปิดโอกาสให้พรรคเล็ก นอกจากนั้นมีการเพ่ิมจ านวนที่นั่ง
ผู้แทนในบัญชีรายชื่อเป็น 125 ที่นั่ง ในขณะที่ผู้แทนในระบบเขตอยู่ที่ 375 ที่นั่ง 
  ผลการเลือกตั้งปรากฏว่ามีพรรคขนาดเล็กเข้าสู่สภามากกว่าการเลือกตั้งปี 2544, 2548 และ 
2550 โดยมีพรรคขนาดเล็กที่มีจ านวน ส.ส. ต่ ากว่า 10 คนเข้าสู่สภาถึง 7 พรรคด้วยกัน ทั้งนี้ปัจจัย
หลักมาจาก 3 ประการด้วยกันคือ การเพ่ิมที่นั่งบัญชีรายชื่อ (จาก 100 ที่นั่งในระบบเลือกตั้งปี 2540 
และ 80 ที่นั่งในระบบเลือกตั้งปี 2550) การใช้บัญชีรายชื่อทั้งประเทศ (ในขณะที่ระบบเลือกตั้งปี 50 
ใช้เขตภูมิภาคท าให้พรรคเล็กไม่สามารถเอาคะแนนทั้งประเทศมารวมได้  ท าให้เสียเปรียบ) และ 
                                                 

 
36 “ พ ร ร ค ป ร ะ ช า ร า ช ”  ท า ง เ ลื อ ก ใ ห ม่ ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย  “ แ ต ก ต่ า ง  ไ ม่ แ ต ก แ ย ก ,”  Positioning, 5 ก . ย .  2549 
https://positioningmag.com/9073; “ควบรวม 3 พรรคล่ม แต่ขอเป็นพันธมิตรต่อไป ,” ผู้จัดการออนไลน์ , 21 ต.ค. 2550 
https://mgronline.com/politics/detail/9500000124791. 
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การไม่มีเพดานขั้นต่ า ท าให้พรรคขนาดเล็กสามารถเก็บคะแนนเสียงจากทุกเขตเลือกตั้งมารวมกัน  
ทั้งประเทศโดยแม้พรรคที่ได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อเพียงร้อยละ 0.40-0.50 อย่างพรรคมหาชน 
และพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็ได้จัดสรรที่นั่ง 1 ที่นั่ง (เนื่องจากมีเศษเหลือมากที่สุด) (ดูตารางท่ี 18) 
 นอกจากนั้นกติกาในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้พรรคสามารถเลือกส่งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อ
โดยไม่จ าเป็นต้องส่งผู้สมัครในระบบเขตได้ ท าให้มีพรรคขนาดเล็กอย่างพรรครักประเทศไทยและ
พรรคมหาชนเลือกที่จะแข่งขันเฉพาะในสนามบัญชีรายชื่อ  โดยพรรครักประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว เน้นการน าเสนอตัวหัวหน้าพรรคที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ส าหรับสาธารณชนอย่างนายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ และเสนอนโยบายเรื่องการต่อสู้กับคอร์รัปชัน 
เป็นจุดขาย ท าให้ได้คะแนนเสียงเกือบ 1 ล้านคะแนนและได้จัดสรร 4 ที่นั่งส าหรับระบบบัญชี
รายชื่อ37 ซ่ึงหากก าหนดเพดานขั้นต่ าไว้ที่ร้อยละ 5 พรรครักประเทศไทยก็จะไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ 
ที่เดียว อย่างไรก็ตามหากน าจ านวนคะแนนที่ทั้ง 7 พรรคได้รวมกันในบัตรบัญชีรายชื่อจะคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 9.48 เท่านั้น (ดูตารางที่ 18) สะท้อนพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้เลือกตั้งว่ายังคงนิยมเลือก
พรรคขนาดใหญ่ในระบบบัญชีรายชื่อไม่ว่าระบบเลือกตั้งจะเปลี่ยนไปเช่นใด38 
 พรรคพลังชลเป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่าพรรคขนาดเล็กที่มีโอกาสชนะเลือกตั้งเข้าสู่สภา 
ของไทยยังคงมีลักษณะเป็นพรรคที่มีฐานเสียงชัดเจนในท้องถิ่น  มากกว่าเป็นพรรคทางเลือก 
เชิงนโยบาย ดังที่พรรคพลังชลชนะเลือกตั้งในระบบเขตมา 6 ที่นั่งจากจังหวัดชลบุรีทั้งหมด และ 
ได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อเพียง 1 ที่นั่งเท่านั้น39 ในขณะที่พรรคขนาดเล็กที่เน้นชูหัวหน้าพรรคที่มีชื่อเสียง
ระดับชาติ (พรรคที่อาศัยการเมืองแบบตัวบุคคล – personalized politics) แต่ขาดนโยบาย 
ที่โดดเด่นไม่สามารถประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งได้  ดังที่สะท้อนจากพรรคมาตุภูมิที่ชู 
พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารปี 2549 และพรรครักษ์สันติที่ชู ร.ต.อ. ปุระชัย 
เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่มีชื่อเสียงมาจากนโยบายจัดระเบียบสังคมที่ได้
ที่นั่งมาในระบบบัญชีรายชื่อเพียง 1 ที่นั่งเท่านั้น 
 
 
 
 
 

                                                 

 
37 “ชูวิทย์” มาแล้ว ! ! เปิดตัวพรรครักประเทศไทยพรุ่งนี้  เน้นนโยบายตรวจสอบรัฐ ,” ผู้จัดการออนไลน์ , 11 พ.ค. 2554 
https://mgronline.com/politics/detail/9540000058028. 
38 มนตรี เจนวิทย์การ, “พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554: การวิเคราะห์พัฒนาการเชิง
เปรียบเทียบ,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 9: 2 (พ.ค. – ส.ค. 2554): 74-104. 
39 “พรรคพลังชลเปิดตัวคึก เผยโฉม 8 ว่าที่ผู้สมัคร ,” ไทยรัฐออนไลน์ , 5 พ.ค. 2554 https://www.thairath.co.th/news/ 
politic/169185; ชาลินี สนพลาย , “ชลบุรีระยะเปลี่ยนผ่าน: มองความเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยผ่านชีวิตก านันเป๊าะ ,” the 
Momentum, 18 มิถุนายน 2562 https://themomentum.co/somchai-kunplome-obituary/. 
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ตารางที่ 18: ผลการเลือกตั้งของพรรคขนาดเล็กในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

พรรคการเมือง ที่นั่งแบบเขต 
บัญชีรายชื่อ 

ที่นั่งรวม ร้อยละ 
คะแนน ร้อยละ ที่นั่ง 

ชาติพัฒนาเพื่อ 
แผ่นดิน 

5 495,762 1.9047 2 7 1.40 

พลังชล 6 178,042 0.6840 1 7 1.40 
รักประเทศไทย 0 998,668 3.8369 4 4 0.80 
มาตุภูมิ 1 251,674 0.9669 1 2 0.40 
รักษ์สันติ 0 284,100 1.0915 1 1 0.20 
มหาชน 0 133,752 0.5139 1 1 0.20 
ประชาธิปไตยใหม่ 0 125,753 0.4831 1 1 0.20 
 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2554) 

  
 การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 
 การเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีที่นั่งต่ ากว่า 10 ที่นั่งเข้าสู่สภาถึง 19 พรรค 
นับว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีที่นั่ง
ในสภามากเป็นเพราะระบบเลือกตั้งที่ใช้ระบบแบบบัตรเดียวแต่ค านวณผู้แทนทั้ง 2 ประเภท บวกกับ
การไม่มีเพดานขั้นต่ าก าหนดไว้ ท าให้มีพรรคการเมืองขนาดเล็ก 15 พรรคที่ได้คะแนนจากผู้เลือกตั้ง
ไม่ถึงร้อยละ 1 แต่ก็ได้รับการจัดสรรที่นั่งบัญชีรายชื่อ และท าให้สภาไทยมีพรรคการเมืองที่มี ส.ส. 
เพียง 1 ที่นั่งถึง 12 พรรค โดยพรรคที่ได้คะแนนต่ าที่สุดคือพรรคพลังธรรมใหม่ได้คะแนนเพียง 
35,099 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของผู้มาลงคะแนนทั้งประเทศเท่านั้น (ดูตารางท่ี 19) 
 พรรคขนาดเล็กเกือบทุกพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้มิได้มีนโยบายที่โดดเด่น  ยกเว้นพรรค 
รักษ์ผืนป่าประเทศไทยที่พยายามชูเรื่องการปกป้องป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พรรคพลังท้องถิ่นไทที่ชู
นโยบายการกระจายอ านาจและเป็นตัวแทนของท้องถิ่น และพรรคประชาชนปฏิรูปที่เน้นการน าหลัก
ศาสนามาใช้ในการปกครอง (Larsson and Stithorn 2022; Prajak 2019a) นอกจากนั้นมีพรรคที่
เน้นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมอย่างเช่นพรรครวมพลังประชาชาติไทย  
ที่ได้ที่นั่งบัญชีรายชื่อ 4 ที่นั่ง พรรคเพื่อชาติที่เน้นดึงฐานเสียงจากกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนที่ได้ 5 ที่นั่ง 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ชูตัวหัวหน้าพรรคคือนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้ 6 ที่นั่ง และพรรคประชาชาติที่เป็นพรรคแนวท้องถิ่นเน้นแข่งขันใน 3 
จังหวัดชายแดนใต้และเป็นตัวแทนของคนมลายูมุสลิมในพ้ืนที่เป็นหลัก (สุรชัย และธ ารงศักดิ ์2563) 
 แม้ว่าพรรคขนาดเล็กได้ที่นั่งเข้าสู่สภาจ านวนมากในการเลือกตั้งภายใต้ระบบเลือกตั้งแบบ
จัดสรรปันส่วนผสม แต่ผลงานการท างานของพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภากลับถูกวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมากจากสาธารณชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ว่าท าให้ระบบรัฐสภาอ่อนแอและเต็มไปด้วย
การต่อรองต าแหน่ง การย้ายพรรค การย้ายขั้วทางการเมือง และธนกิจการเมืองในรัฐสภา อ านาจ
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ต่อรองของพรรคขนาดเล็กที่มีมากเกินไป (veto power) ปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อรัฐบาลผสมมีเสียง
ข้างมากแบบไม่เด็ดขาดท าให้พรรคเล็กที่มีที่นั่งเพียง 1 ที่นั่งจ านวนหลายพรรครวมตัวกันและสามารถ
สร้างอ านาจต่อรองเพ่ือสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้  ที่ส าคัญการใช้อ านาจต่อรองของพรรค
การเมืองขนาดเล็กมีลักษณะของการต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจในพรรคมากกว่า
เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ40  
 
ตารางที่ 19: ผลการเลือกตั้งของพรรคขนาดเล็กในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562  

พรรคการเมือง 
คะแนนเขต

รวมทั้งประเทศ 
ร้อยละ 

ที่นั่ง 
แบบเขต 

ที่นั่ง 
บัญชีรายชื่อ 

ที่นั่งรวม 

ประชาชาติ 481,490 1.35 6 1 7 
เศรษฐกิจใหม่ 486,273 1.37 0 6 6 
เพื่อชาติ 421,412 1.19 0 5 5 
รวมพลังประชาชาติ
ไทย 

415,585 1.17 1 4 5 

ชาติพัฒนา 244,770 0.69 1 2 3 
พลังท้องถิ่นไท 214,189 0.60 0 3 3 
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 134,816 0.38 0 2 2 
ครูไทยเพื่อประชาชน 56,633 0.16 0 1 1 
ไทยศรีวิไลย์ 60,354 0.17 0 1 1 
ประชาชนปฏิรูป 45,420 0.13 0 1 1 
ประชาธรรมไทย 48,037 0.14 0 1 1 
ประชาธิปไตยใหม่ 39,260 0.11 0 1 1 
ประชานิยม 56,264 0.16 0 1 1 
ประชาภิวัฒน์ 69,431 0.20 0 1 1 
พลเมืองไทย 44,961 0.13 0 1 1 
พลังชาติไทย 73,421 0.21 0 1 1 
พลังไทยรักไทย 60,434 0.17 0 1 1 
พลังธรรมใหม่ 35,099 0.10 0 1 1 
พลังปวงชนไทย 80,186 0.23 0 1 1 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2562) 

 
 

                                                 

 
40 “ส่องนโยบาย 12 พรรคเล็ก ร่วมรัฐบาล “ประยุทธ์” ท าได้หรือชวนเชื่อ,” ไทยโพสต์, 15 พ.ค. 2562; “เสียงพรรคเล็ก ตัวแปรชี้
อนาคตรัฐบาล,” มติชน, 22 มี.ค. 2565; “กลุ่ม 7 พรรคเล็ก ประกาศมีมติคว่ าร่างแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 ที่จะโหวต 10 ก.ย.นี้,” 
WorkpointToday, 8 ก.ย. 2564 https://workpointtoday.com/politics-87/ ; “เปิดเส้นทางพรรคเล็ก จาก ส.ส. ปัดเศษ สู ่
ผู้ก าหนดชะตากรรมรัฐบาล,” iLaw, 28 ม.ค. 2565 https://ilaw.or.th/node/6069. 
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 สรุป 
 ในประเด็นระบบเลือกตั้งกับพรรคขนาดเล็กพบว่าระบบเลือกตั้งที่ท าให้มีพรรคขนาดเล็ก 
เข้ าสู่ สภาจ านวนมากที่ สุดคือ  ระบบเลือกตั้ งปี  2560 ตามมาด้วยระบบเลือกตั้ งปี  2550  
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ระบบเลือกตั้ง 2550 และระบบเลือกตั้ง 2540 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามต้องตระหนัก
ในประเด็นส าคัญว่าล าพังระบบเลือกตั้งมิใช่ปัจจัยชี้ขาดที่จะตัดสินว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กจะชนะ
เลือกตั้งเข้าสู่สภามากน้อยเพียงใด เพราะขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองและความขัดแย้งในสังคม  
ณ ขณะนั้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง  
 กล่าวเฉพาะในส่วนของระบบเลือกตั้ง การศึกษาเปรียบเทียบพบว่ากลไกที่ส าคัญที่จะเอ้ือให้
พรรคเล็กมีที่นั่งในสภาได้คือ เพดานขั้นต่ าในระบบบัญชีรายชื่อ โดยเพดานร้อยละ 5 ตามรัฐธรรมนูญ
ปี 2540 ท าให้พรรคขนาดเล็กมีโอกาสน้อยในการเข้าสู่สภา ในขณะที่การไม่มีเพดานขั้นต่ าเลยใน
รัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 เปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็กมากขึ้น กลไกถัดมาคือสัดส่วนที่นั่ง
ระหว่างระบบเขตกับระบบบัญชีรายชื่อ การก าหนดให้มีผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อมากขึ้นจะช่วยเพ่ิม
โอกาสให้พรรคเล็กแข่งขันได้มากขึ้น เนื่องจากโดยทั่วไปพรรคขนาดเล็กแข่งขันในระบบเขตได้ยาก 
(ยกเว้นเป็นพรรคท้องถิ่นแบบพรรคพลังชล เป็นต้น) ระบบเลือกตั้งปี  2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
และ 2560 ที่มี ส.ส. บัญชีรายชื่อ 125 และ 150 คนตามล าดับช่วยเพ่ิมโอกาสให้พรรคขนาดเล็กมาก
ขึ้น กลไกที่สามที่ส าคัญคือ ขนาดของเขตเลือกตั้งทั้งในระบบเขตและบัญชีรายชื่อ โดยเขตเลือกตั้ง 
ในระบบเขตแบบเขตเดียวคนเดียวท าให้พรรคเล็กแข่งขันได้มากกว่าระบบแบบเขตเดียวหลายคน 
ส่วนระบบบัญชีรายชื่อแบบเขตเลือกตั้งทั้งประเทศเปิดโอกาสให้พรรคเล็กแข่งขันได้มากกว่า  
เขตเลือกตั้งแบบภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) 
  ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบระบบเลือกตั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็ก
คือ การมีพรรคขนาดเล็กที่มากเกินไปมิได้น าไปสู่คุณภาพประชาธิปไตยเสมอไป รวมทั้งอาจไป 
บั่นทอนเป้าหมายประการอ่ืนที่ส าคัญด้วย ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองและความเข้มแข็งของระบบ
พรรคการเมือง นอกจากนั้นการมีพรรคการเมืองขนาดเล็กจ านวนมากแต่พรรคเหล่านั้นมิได้มีนโยบาย
ทางเลือกให้กับสังคมก็เป็นสภาวะที่มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพของระบอบประชาธิปไตย
เช่นกัน เพราะพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวแทน (representation) สะท้อนข้อเรียกร้อง 
เชิงนโยบายของกลุ่มสังคม แต่กลายสภาพเป็นกลุ่มผลประโยชน์ (interest groups) ที่ใช้ที่นั่งในสภา
เพ่ือต่อรองอ านาจและผลประโยชน์เฉพาะตน ดังเช่นที่เกิดขึ้นในรัฐสภาที่เป็นผลจากระบบเลือกตั้ง 
ปี 2560 
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 จ. ความง่ายต่อความเข้าใจของผู้ลงคะแนน (simplicity)  
 ระบบเลือกตั้งที่ดีไม่ควรมีความซับซ้อนมากจนเกินไปจนท าให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมีความสับสน
และไม่สามารถลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของตนได้ รวมถึงไม่ควรมีความก ากวมและ
เปิดช่องโหว่ในการค านวณคะแนนที่ท าให้เสียงของประชาชนในคูหาเลือกตั้งถูกบิดผันได้ง่าย 
 ดัชนีชี้วัดประการหนึ่งในการเปรียบเทียบว่าระบบเลือกตั้งแต่ละระบบมีความยากหรือง่ายต่อ
ความเข้าใจของผู้ลงคะแนนต่างกันหรือไม่ คือ จ านวนบัตรเสียในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง แน่นอนว่าดัชนี
ตัวนี้มิใช่ดัชนีที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะบัตรเสียอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุมากกว่า 1 สาเหตุเช่น ผู้ใช้สิทธิจงใจ
กาบัตรเสียเพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งใช้ดุลยพินิจที่
เข้มงวดเกินไปในการวินิจฉัยว่าการกาบัตรลักษณะใดเป็นบัตรเสีย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้มี
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการจงใจท าให้บัตรเสียในปริมาณมากนัก เท่าที่เคยเกิดขึ้นคือ 
การจัดการเลือกตั้งปี 2549 ที่พรรคการเมืองหลักเกือบทั้งหมดตัดสินใจไม่ลงแข่งขันการเลือกตั้ง  
ท าให้มีประชาชนบางคนจงใจท าลายบัตรเลือกตั้งเป็นการประท้วง ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งอ่ืนๆ 
การจงใจท าลายบัตรเลือกตั้งมิใช่ปัญหาที่เกิดขึ้น 41 ส าหรับการวินิจฉัยที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ 
นับคะแนนนั้นเป็นปัญหาจริง และมีนักวิชาการและองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้งได้เคยท้วงติง 
มาโดยตลอด ว่าเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งใช้เกณฑ์ที่เคร่งครัดมากเกินไปในการวินิจฉัยบัตรเสีย อาทิ 
การใช้เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่กากบาท หรือกาออกนอกช่องที่ก าหนดไว้ก็จะถูกตัดสินว่า 
เป็นบัตรเสีย แทนที่จะมองที่เจตนารมณ์ในการเลือกของประชาชนเป็นหลัก การวินิจฉัยด้วยเหตุผล
เชิงเทคนิคเช่นนี้ท าให้มีบัตรเลือกตั้งจ านวนมากถูกพิจารณาเป็นบัตรเสีย42 แต่เนื่องจากการวินิจฉัย
เช่นนี้เป็นตัวแปรคงที่ในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี  2544 เป็นต้นมาจึงไม่ได้ท าให้เกิดความเบี่ยงเบน 
ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่อย่างใด 
 งานวิจัยนี้ เห็นว่าภายใต้ข้อจ ากัดที่ ไม่มีดัชนีตัว อ่ืนที่สมบูรณ์กว่านี้  การใช้บัตรเสียใน 
การเปรียบเทียบเป็นวิธีวิทยาที่เป็นระบบท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ประการที่หนึ่ง ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจะมีจ านวนบัตรเสียเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนระบบ
เลือกตั้งท าให้เกิดความสับสนหรือการเข้าใจผิดในการลงคะแนนส าหรับผู้ ใช้สิทธิได้ ดังที่การน าระบบ
เลือกตั้งแบบผสมมาใช้เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2544 มีบัตรเสียรวมทั้ง 2 ระบบถึงร้อยละ 6.25 
(10.01 ในระบบเขต และ 2.49 ในระบบบัญชีรายชื่อ)43 แต่เมื่อใช้ระบบดังกล่าวเป็นครั้งที่  2  

                                                 

 
41 “ศาลสงขลา-ตรังยกฟอ้งคดีฉีกบัตรเลือกตั้ง,” ประชาไท, 24 พ.ค. 2549 
42 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, วิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2565); เครือข่ายเอเชียเพุ่อการเลือกตั้งเสรีหรือแอนเฟรล , การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย 
พ.ศ. 2562: โอกาสที่หลุดลอยไปส าหรับการกลับสู่ประชาธิปไตย รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่าง
ประเทศของแอนเฟรลในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: แอนเฟรล, 2562). 
43 สมชาติ เจศรีชัย และคณะ, รายงานวิจัย ปัจจัยที่เป็นมูลเหตุให้เกิดบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545). 
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ในการเลือกตั้งปี 2548 บัตรเสียลดลงเหลือร้อยละ 4.44 (5.99 ในระบบเขต และ 2.89 ในระบบบัญชี
รายชื่อ) (ดูตารางท่ี 20) 
 ประการที่สอง โดยเฉลี่ยแล้วจ านวนบัตรเสียเกิดขึ้นในระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมากกว่า
ระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งอธิบายได้ว่าการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้น เข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะเป็น 
การเลือกพรรคเบอร์เดียว มีเพียงการเลือกตั้งปี 2550 เท่านั้นที่จ านวนบัตรเสียในระบบบัญชีรายชื่อมี
มากกว่าระบบเขต (5.56:2.56) ซึ่งเกิดจากการใช้ระบบบัญชีรายชื่อแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจากเขต
เลือกตั้งทั้งประเทศไปเป็นกลุ่มจังหวัดซึ่งประชาชนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มจังหวัดจะมีบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองแตกต่างกันไป อาจจะท าให้เกิดความสับสนได้ ดังจะเห็นได้ว่าบัตรเสียในระบบบัญชี
รายชื่อในปี 2550 สูงกว่าระบบเขตประมาณ 2 เท่าและเพ่ิมขึ้นจากบัตรเสียในระบบบัญชีรายชื่อของ
การเลือกตั้งปี 2544 และ 2548 เกือบ 2 เท่าเช่นเดียวกัน (ดูตารางที่ 20) ส่วนระบบเลือกตั้งปี 2560 
ไม่มีบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้  
 ประการที่สาม เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด การเลือกตั้งที่มีบัตรเสียมากที่สุดคือ  
การเลือกตั้งปี 2544 ที่ใช้ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนาน กับการเลือกตั้งปี 2562 ที่ใช้ระบบเลือกตั้ง
จัดสรรปันส่วนผสม โดยในปี 2544 นั้นสาเหตุส าคัญมาจากการใช้ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังจากประเทศไทยใช้ระบบแบบบล็อกโหวตมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดย
ไม่เคยเปลี่ยน จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ถึงจ านวนบัตรเสียที่มีปริมาณสูง ทั้งนี้น่าสนใจว่าเมื่อใช้ระบบ
เลือกตั้งดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ปริมาณบัตรเสียลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากร้อยละ 6.25 เหลือร้อยละ 
4.44 (ดูตารางที่ 20) ส าหรับการเลือกตั้งปี 2562 ที่มีบัตรเสียสูงเป็นประวัติศาสตร์ในอันดับรองลงมา
นั้น สาเหตุหลักคือ การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากระบบผสมที่มีบัตร 2 ใบที่ประเทศไทยใช้ต่อเนื่องมา 
18 ปี มาเป็นระบบบัตรใบเดียว (แต่ยังคงมีผู้แทน 2 ระบบ) ซึ่งไม่เคยถูกใช้มาก่อน ดังที่งานวิจัยของ
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ชี้ว่าประชาชนขาดความรับรู้และความเข้าใจต่อระบบเลือกตั้งจัดสรร 
ปันส่วนผสมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยจากผลส ารวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 84.76 ตอบว่า
ทราบเรื่องบัตรเลือกตั้งเหลือใบเดียว แต่เมื่อถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง มีคนตอบว่า
เข้าใจระบบใหม่อย่างดีเพียงร้อยละ 14.26 พอเข้าใจ ร้อยละ 60.71% และตอบว่าเข้าใจน้อยและ
ไม่เข้าใจเลย 25.03% เมื่อแบบส ารวจถามลึกลงไป เพื่อวัดความรู้เรื่องระบบเลือกตั้ง พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบว่า “ไม่แน่ใจ” (คือไม่ตอบค าถามเลย) สูงถึงร้อยละ 47.76 ตอบผิดร้อยละ 
24.09 และตอบถูกเพียงร้อยละ 23.66 เท่านั ้น นอกจากนั ้น ปริญญาชี ้ว ่าเมื ่อผนวกกับการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ให้ผู ้สมัครแบบเขตของพรรคเดียวกันแต่กลับมี
หมายเลขแตกต่างกันในแต่ละเขตเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน จนเป็นผลท าให้
การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียสูงถึงร้อยละ 5.57 (ปริญญา 2565)  
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ตารางที่ 20: เปรียบเทียบบัตรเสียจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ถึง 2562 

การเลือกตั้ง ระบบเลือกตัง้ 
จ านวนบัตรเสีย จ านวนบัตรเสีย 

เขต บัญชีรายชื่อ รวมสองระบบ 

2544 2540 2,992,081 
(10.01%) 

745,829 
(2.49%) 

3,737,910 
(6.25%) 

2548 2548 1,938,590 
(5.99%) 

935,586 
(2.89%) 

2,874,176 
(4.44%) 

2550 2550 837,775 
(2.56%) 

1,823,436 
(5.56%) 

2,661,211 
(4.06%) 

2554 2550 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

2,040,261 
(5.79%) 

1,726,768 
(4.90%) 

3,767,029 
(5.34%) 

2562 2560 2,137,762 
(5.58%) 

- 2,137,762 
(5.58%) 

 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2544, 2548, 2550, 2554, 2562) 

 
 สรุป  
 ระบบเลือกตั้งแต่ละระบบไม่ได้ท าให้เกิดบัตรเสียมากและน้อยต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   
แต่การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งถี่เกินไปท าให้ประชาชนเกิดความสับสนในการลงคะแนนได้ รวมกับ
การใช้เกณฑ์วินิจฉัยบัตรเสียที่เคร่งครัดโดยไม่พิจารณาถึงเจตนารมณ์ของประชาชนก็ท าให้บัตรเสีย
มีปริมาณสูง นอกจากนั้นพบว่าบัตรเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อแบบใช้เขตเลือกตั้งทั้งประเทศ  
ท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและใช้สิทธิไม่ค่อยผิดพลาด  
 ข้อควรค านึงในการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ จึงควรเป็นระบบเลือกตั้งที่ไม่ยากเกินไป
ต่อความเข้าใจของประชาชน ทั ้งนี ้เมื ่อเปรียบเทียบระบบเลือกตั ้งต่างๆ ที ่ประเทศไทยใช้มา 
นับจากปี 2544 ถึงปัจจุบัน ประชาชนคุ้นเคยกับระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มีบัตร 2 ใบ (เลือกผู้แทน
ในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่ออย่างละใบ) เพราะใช้ในการเลือกตั้งมาแล้วถึง 4 ครั้ง ระบบ
เลือกตั้งแบบผสมแบบบัตร 2 ใบจึงตอบโจทย์ในเรื่องความง่ายต่อความเข้าใจของผู้ลงคะแนน 
 
14. ข้อเสนอในการปฏิรูป: ระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนเพื่อลดความขัดแย้งและเสริมสร้าง
คุณภาพประชาธิปไตย  

จากการเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งที่สังคมไทยใช้มาตั้งแต่หลังการปฏิรูปการเมืองปี  2540  
คงเห็นข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าแต่ละระบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป บางระบบมีจุดเด่นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่และเสริมสร้างเสถียรภาพของรัฐบาล  แต่ก็ยังมี
ข้อด้อยในเรื่องความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่งและการเปิดโอกาสให้กับพรรคเล็ก   
นั่นก็คือ ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานตามรัฐธรรมนูญ 2540 ในขณะที่ระบบเลือกตั้งปี 2560  
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มีข้อเด่นท าให้พรรคขนาดเล็กเข้าสู่สภาได้จ านวนมากขึ้น แต่ก็ท าให้ระบบพรรคการเมืองโดยรวม
อ่อนแอ เกิดระบบหลายพรรคแบบกระจัดกระจาย และท าให้เกิดรัฐบาลผสมจ านวนมากพรรคที่ขาด
เอกภาพทางนโยบาย และยังท าให้เกิดความสับสนในการใช้สิทธิของประชาชนระหว่างเจตนารมณ์ใน
การเลือกพรรคกับการเลือกตัวบุคคลในการเลือกตั้งผ่านการลดทอนบัตรเลือกตั้งเหลือเพียงแค่ใบเดียว 
ในส่วนของการสร้างความเป็นสัดส่วนก็นับว่าไม่ได้เกิดความเป็นสัดส่วนอย่างแท้จริง  ดังที่ผู้วิจัยได้
อภิปรายให้เห็นแล้วข้างต้น ส าหรับระบบเลือกตั้งปี 2550 และ 2550 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถือว่า
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างระบบเลือกตั้งปี 2540 และ 2560 ทั้งในด้านความเป็นสัดส่วน 
ความเข้มแข็งของรัฐบาล ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง และการเปิดโอกาสให้พรรคการเมือง
ขนาดเล็ก  

หลังจากได้ข้อสรุปเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ระบบเลือกตั้งแต่ละระบบก่อให้เกิดขึ้นต่อ 
การเมืองไทย ถัดไปคือการสรุปบทเรียนดังกล่าวและต่อยอดข้อสรุปนี้ เพ่ือออกแบบระบบเลือกตั้ง 
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน ซ่ึงเกณฑ์ในการพิจารณาระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ เกณฑ์ส าคัญล าดับแรกคือ ระบบเลือกตั้ง
นั้น ควรท าหน้าที่ลดความขัดแย้งแบ่งขั้วร้าวลึกในทางการเมือง (deep polarization) ซึ่งหมายความ
ว่าระบบเลือกตั้งที่ออกแบบใหม่ต้องไม่สร้างให้เกิดสภาวะผู้ชนะได้หมดและผู้แพ้เสียหมด (winners 
take all) ฉะนั้นการสร้างความเป็นสัดส่วนที่เป็นธรรมต่อพรรคการเมืองต่างๆ ที่แข่งขันกันจึงส าคัญ 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งยอมรับในกติกาเดียวกันและยอมรับผลการเลือกตั้งและมีความคิดว่าสามารถ
เปลี่ยนแปลงอ านาจทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องหันไปพ่ึงวิถีทางที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างการรัฐประหารและการขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง  การเปิดโอกาสให้พรรค
การเมืองทางเลือกขนาดเล็กและขนาดกลางแข่งขันได้ก็ส าคัญเพ่ือท าให้สังคมไทยก้าวพ้นจากภาวะ
การเมืองแบบสองขั้ว และท าให้เกิดนโยบายที่หลากหลายในระบบการเมืองเพ่ือสะท้อนผลประโยชน์  
อัตลักษณ์ และอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่มสังคม และให้กลุ่มเหล่านั้นรู้สึกว่าเสียงของตนเองถูกนับรวม
และถูกสะท้อนออกในพื้นที่ทางการเมืองในระบบการเมืองที่เป็นทางการ44 

เกณฑ์ถัดไประบบเลือกตั้งควรเอ้ืออ านวยให้เกิดรัฐบาลและระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง
และมีเสถียรภาพเพ่ือสามารถรับมือกับปัญหาท้าทายในโลกปัจจุบันที่ยากและซับซ้อนขึ้นทุกขณะ  
ในยุคที่เกิดวิกฤตสุขภาพจากภาวะโรคระบาด สงครามระหว่างประเทศ ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวน
และตึงเครียด วิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตความมั่นคงด้านพลังงาน สังคมไทยต้องการรัฐบาลที่มี
สมรรถภาพและพรรคการเมืองที่สามารถผลิตนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาของประเทศในยุคระเบียบโลก
ผันผวนได ้นอกเหนือจากเกณฑ์ส าคัญสองประการดังกล่าว ระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่มี
ความเห็นต่างทางการเมืองรุนแรง ควรจะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปและสร้างความสับสน 
                                                 

 
44 ประเด็นของการสร้างประชาธิปไตยให้รองรับความแตกต่างหลากหลายทางสังคม และสร้างระบบตัวแทนที่เปิดโอกาสให้กลุ่มทาง
สังคมทั้งหลายได้มีพื้นที่ทางการเมืองในระบบเป็นประเด็นส าคัญของการฟื้นฟูคุณภาพประชาธิปไตยโลกในยุคปัจจุบัน หลังจากที่
ประชาธิปไตยถูกวิพากษ์ ถูกโจมตีและตั้งค าถาม และเกิดภาวะถดถอยในหลายประเทศ ดูงานชิ้นส าคัญล่าสุดโดย Mounk 2022.  
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ต่อผู้เลือกตั้ง ระบบเลือกตั้งที่ซับซ้อนเกินไปในการลงคะแนนและการค านวณคะแนนเพื่อแปรเป็นที่นั่ง
ของแต่ละพรรคการเมืองจะเปิดช่องให้มีการใช้อ านาจทางการเมืองแทรกแซงผลการเลือกตั้งและสร้าง
ข้อโต้แย้งระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งอาจจะบั่นทอนความชอบธรรมของการเลือกตั้ง
และน าไปสู่ปัญหาการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งได้ (Taagepera and Shugart 1989) 

หากพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบจะพบว่า หลังการใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ประเทศไทย 
มีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มีลักษณะ
อยู่กึ่งกลางระหว่างแบบแองโกล-อเมริกันซึ่งเป็นระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากบวกกับระบบ
พรรคการเมืองใหญ่สองพรรค กับแบบยุโรปซึ่งเป็นระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีระบบพรรค
การเมืองหลายพรรค โดยในระยะหลังนี้ระบบการเมืองในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคพัฒนาไปสู่ระบบ 
ที่พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของฝ่ายปฏิรูปการเมือง
ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง และลดอิทธิพลของมุ้งการเมือง รวมทั้งแก้ปัญหา
พรรคการเมืองที่กระจัดกระจายและไม่เป็นเอกภาพ (Reilly 2006, 188-194) ข้อสรุปจากงานวิจัย
พบว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคพัฒนาไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจและประสบความส าเร็จในการปฏิรูป
การเมืองในการเปลี่ยนระบบการเมืองในภูมิภาคจากลักษณะที่ไม่มีเสถียรภาพ พรรคการเมืองขาด
ความเป็นเอกภาพ และการเมืองมีลักษณะยึดติดกับตัวบุคคล ไปสู่ระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ 
มากขึ้น ระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิม และมีการแข่งขันในเชิงนโยบายสูงขึ้น 
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง น่าเสียดายว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ของไทยได้ท าลายพัฒนาการใน
ทางบวกที่ก าลังเกิดข้ึนดังกล่าวลงไป  
 งานวิจัยที่ศึกษาการออกแบบระบบเลือกตั้งในประเทศที่เพ่ิงมีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
และประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่ตั้งมั่นเสนอว่าระบบเลือกตั้งที่ดีควรเป็นระบบที่หลีกเลี่ยงการน าไปสู่
รัฐบาลพรรคเดียวสามารถครองอ านาจทั้งหมดเพราะเสี่ยงต่อการที่พรรคการเมืองเดียวจะควบคุม
กลไกรัฐทั้งหมดโดยปราศจากการตรวจสอบ ในภาวะที่ระบบตรวจสอบในประเทศประชาธิปไตย
ดังกล่าวยังไม่เข้มแข็ง ในขณะเดียวกันก็ควรหลีกเลี่ยงระบบที่ท าให้เกิดพรรคการเมืองจ านวนมาก
เกินไปในลักษณะเบี้ยหัวแตกเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมเช่นกัน  จ านวน 
พรรคการเมืองที่มากเกินไปในระบบจะท าให้เสียงของประชาชนกระจัดกระจาย และท าให้ยากที่จะ
สร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งและชุดนโยบายที่มีเอกภาพ การเมืองจะเต็มไปด้วยการต่อรองต าแหน่งและ
ผลประโยชน์ระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ เพ่ือจัดตั้งรัฐบาลและประคองการอยู่ในอ านาจของ 
พรรคร่วมรัฐบาลเป็นส าคัญ (Carey 2018) 
 จากข้อพิจารณาดังกล่าว ระบบผสมเป็นระบบเลือกตั้งที่พยายามน าเอาข้อดีของระบบ
เลือกตั้งสองระบบใหญ่ที่ใช้มาแต่ดั้งเดิมในโลกมารวมกัน คือระบบแบบสัดส่วนที่เน้นความหลากหลาย 
และระบบเสียงข้างมากที่เน้นความเข้มแข็งของรัฐบาล จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าหลายประเทศที่มี 
การปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ทั้งในประเทศที่ประชาธิปไตยพัฒนามานานและ
ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่จะเลือกน าเอาระบบผสมมาใช้ อาท ิอิตาลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เป็นต้น  
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 ทั้งนี้จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ พบว่าระบบผสมตอบโจทย์ของปัญหาที่สังคมไทย
เผชิญ และเข้าเกณฑ์ของระบบเลือกตั้งที่เหมาะสม คือ ไม่ก่อให้เกิดระบบผู้ชนะได้หมดผู้แพ้เสียหมด
แบบระบบเสียงข้างมาก ที่มักน าไปสู่รัฐบาลพรรคเดียวที่ได้ที่นั่งเกินสัดส่วนของคะแนนเสียง 
ที่ประชาชนเลือก จนท าให้ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืนๆ รู้สึกว่าเสียงของตนไม่ได้รับการสะท้อน 
ในสภา ระบบผสมท าให้มีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคมากกว่าพรรคเด่นพรรคเดียว แต่ก็ไม่
ท าให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่กระจัดกระจายมีพรรคเล็กพรรคน้อยมากจนเกินไป ซึ่งระบบผสม
แบบสัดส่วน (Mixed Member Proportional System- MMP) จะท างานได้ดีกว่าระบบผสมแบบ
เสียงข้างมาก (Mixed Member Majoritarian System- MMM) ในประเด็นนี้ เพราะระบบผสมแบบ
เสียงข้างมาก (ยิ่งให้สัดส่วนของผู้แทนระบบเขตมากกว่าบัญชีรายชื่อ)  ยังจะก่อให้เกิดปัญหา 
ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนกับที่นั่งและยังเอ้ือให้เกิดระบบพรรคเด่นพรรคเดียวได้ ดังที่พบใน
ประเทศรัสเซีย ฮังการี ญี่ปุ่น เป็นต้น (Shugart and Wattenberg 2001, 585)45 
 ระบบผสมแบบสัดส่วนยังเสริมสร้างให้เกิดรัฐบาลผสมที่ไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียว  เหมาะกับ
สังคมที่มีการแบ่งแยกแตกขั้วสูง เพราะจะช่วยลดการแบ่งขั้วลง การมีพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่ง
พรรคร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลท าให้ต้องมีการเจรจาและแสวงหาความร่วมมือกันและหลอมรวม  
ความแตกต่างทั้งในเชิงนโยบายและอุดมการณ์เพ่ือร่วมกันท างานตอบสนองประชาชน ซึ่งจะช่วย
ลดทอนการเมืองแบบขาวด า มิตร/ศัตรูที่ต้องเผชิญหน้ากันแบบแตกหัก พรรคขนาดใหญ่ก็ต้อง 
ฟังเสียงของพรรคขนาดกลางและเล็กในกระบวนการก าหนดนโยบาย ในขณะเดียวกันระบบผสมแบบ
สัดส่วนไม่ก่อให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่แตกกระจัดกระจายเหมือนดังระบบสัดส่วนซึ่งจะท าให้ 
การท างานของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพและระบบการเมืองไร้เสถียรภาพได้  กล่าวในอีกทางหนึ่ง 
ระบบผสมเปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็กเข้าสู่สภาได้ (เมื่อเทียบกับระบบเสียงข้างมากที่ค่อนข้างปิด
โอกาสพรรคเล็ก) แต่ไม่ท าให้พรรคเล็กมีอ านาจวีโต้หรืออ านาจต่อรองมากจนเกินไปจนสั่นคลอน
เสถียรภาพทางการเมืองได้ (ดังที่เกิดขึ้นในระบบสัดส่วน) (Shugart and Wattenberg 2001, 591; 
Lijphart 1994) 
 ระบบผสมยังคงผู้แทนในระบบเขตไว้ ท าให้มีความยึดโยงกับคนในท้องถิ่น สามารถตรวจสอบ
การท างานของนักการเมืองได้ใกล้ชิด และสร้างความรับผิดที่ชัดเจนของนักการเมืองต่อประชาชน 
ในเขตเลือกตั้ง (accountability) ในขณะเดียวกันการมีผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อที่ดูภาพรวมนโยบาย
ของทั้งประเทศท าให้พรรคการเมืองก้าวพ้นจากการเป็นฐานเสียงแบบคับแคบที่เน้นท้องถิ่น  
(localism) แต่ต้องมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาประเทศในภาพรวม ท าให้พรรคการเมืองต้อง
สร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรที่สะท้อนผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติ  และมีการจัด
องค์กรที่เข้มแข็ง มีการท างานที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ (national scope) (Cox 1997; 
                                                 

 
45 ส าหรับญี่ปุ่นซ่ึงใช้ระบบผสมแบบคู่ขนาน ใช้ระบบสองสภา ส าหรับสภาล่างมีผู้แทน 465 คน แบ่งเป็นผู้แทนระบบเขต 289 คนและ
ระบบบัญชีรายชื่อ 176 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ต่อ 48 ในส่วนระบบเขตใช้เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว (ระบบ FPTP) และ
ระบบบัญชีรายชื่อใช้เขตภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง (Nemoto 2018, 825-50) 
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Powell 2004) ทั้งนี้ระบบผสมแบบสัดส่วนจะตอบโจทย์ปัญหานี้มากกว่าระบบผสมแบบเสียงข้างมาก 
เพราะคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้จากบัญชีรายชื่อทั่วประเทศจะเป็นตัวก าหนดที่นั่งทั้งหมด 
ของพรรค แต่ละพรรคจึงต้องแข่งขันกันน าเสนอนโยบายระดับชาติที่โดดเด่นที่ตอบสนองคนทั้ง
ประเทศ มิใช่เพียงในจังหวัดหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง นอกจากนั้นแต่ละพรรคยังต้องคัดสรรผู้สมัคร
ที่มีคุณภาพสูงในระบบบัญชีรายชื่อเพ่ือท าให้พรรคมีความโดดเด่นและสามารถดึงคะแนนเสียงจาก  
คนทุกภูมิภาคได้ ทั้งนี้การจะท าให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเป็นพรรคระดับชาติมากกว่าพรรค
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมสัดส่วนที่นั่งให้กับระบบบัญชีรายชื่อ ที่ผ่านมาระบบเลือกตั้งของไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ยังให้น้ าหนักกับผู้แทนในระบบเขตสูงมาก ท าให้ลักษณะของความเป็นจังหวัดนิยม
และภูมิภาคนิยมของพรรคการเมืองยังคงอยู่ แต่ละพรรคเน้นฐานเสียงเฉพาะที่คับแคบ เพราะเดิมพัน
ส าคัญอยู่ที่การเก็บชัยชนะในเขตเลือกตั้งมากกว่าบัญชีรายชื่อ (ซึ่งมีจ านวน ส.ส. น้อย ดังเช่น ระบบ
เลือกตั้งป ีพ.ศ. 2540 สัดส่วนระหว่าง ส.ส. เขตและ ส.ส. บัญชีรายชื่อ คือ 400:100) 
 ระบบผสมไม่ว่าจะเป็นระบบผสมแบบสัดส่วนหรือแบบเสียงข้างมากซึ่งมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบให้
ประชาชนเลือกผู้แทน 2 ประเภท (ผู้แทนในเขตเลือกตั้งกับผู้แทนในบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง)  
ยังเป็นระบบเลือกตั้งที่มีความเป็นสากล ใช้ในหลายประเทศ และพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ระบบที่ยุ่งยาก
เกินไป (Shugart and Wattenberg 2001) ประเทศไทยก็เคยใช้ระบบผสมแบบเสียงข้างมากมาแล้ว
ในการเลือกตั้งถึง 4 ครั้ง (ไม่นับครั้งที่เป็นโมฆะ) คือการเลือกตั้งปี 2544, 2548, 2550 และ 2554 
ส าหรับระบบผสมแบบสัดส่วนนั้น ประเทศที่เป็นต้นแบบและใช้มายาวนานที่สุดคือเยอรมนี  
นอกจากนั้นก็มีประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งปรับระบบผสมแบบสัดส่วนให้ซับซ้อนน้อยลง จึงเป็นตัวแบบที่
น่าสนใจส าหรับประเทศไทย (ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า)  
 ข้อดีอีกประการของระบบผสมแบบบัตร 2 ใบคือ เป็นระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนไป โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวระบบเลือกตั้ง 
เช่น การปรับสัดส่วนที่นั่งผู้แทนระบบเขตและบัญชีรายชื่อ การปรับเกณฑ์ขั้นต่ าในระบบบัญชีรายชื่อ 
เป็นต้น 
 
 บทเรียนจากการปฏิรูปการเมืองและการออกแบบระบบเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ 

ปัจจุบันนิวซีแลนด์ใช้ระบบผสมแบบสัดส่วน (MMP) ระบบนี้ยึดคะแนนบัญชีรายชื่อ 
ที่ประชาชนเลือกพรรคเป็นหลัก เพราะเห็นว่าท าให้จ านวนที่นั่งกับจ านวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรค
ได้รับจะไม่ผันแปรมาก ประเทศท่ีใช้ระบบนี้ได้แก่ แอลเบเนีย โบลิเวีย เยอรมนี ฮังการี อิตาลี เลโซโท 
เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และเวเนซุเอลา (Reynolds, Reily, and Ellis 2005, 91) 
 ประเทศนิวซีแลนด์แต่เดิมใช้ระบบเลือกตั้งเสียงข้างมากแบบเขตเลือกตั้งเขตเดียวคนเดียว  
(first past the post) แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและนักวิชาการถึงปัญหาของระบบ
เลือกตั้งดังกล่าวมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องการทางเลือก 
ทางการเมืองที่นอกเหนือจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ที่ครอบง าระบบการเมืองของประเทศอยู่แต่เดิม 



 

 

 

86 

คือ พรรค Labour และพรรค National ซึ่งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในการตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ซึ่งคน
นิวซีแลนด์มีความคิดเห็นว่าการมีรัฐบาลพรรคเดียวนั้นท าให้ตรวจสอบยาก ขาดการถ่วงดุล และ 
ผู้มีอ านาจในรัฐบาลมักจะไม่ค่อยฟังเสียงประชาชน ที่ส าคัญรัฐบาลพรรคเดียวนั้นเกิดจากการที่ระบบ
เลือกตั้งเอ้ือให้พรรคขนาดใหญ่มีที่นั่งเสียงข้างมากในสภาทั้งที่ ได้คะแนนเสียงมาในสัดส่วนที่ไม่ถึงครึ่ง
ของผู้ลงคะแนน (Renwick 2011; Jackson and McRobie 1998) 
 กระแสความไม่พอใจน าไปสู่การผลักดันการปฏิรูปการเมือง  ในปี ค.ศ. 1984 มีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบเลือกตั้ง  ชื่อว่า Royal 
Commission on the Electoral System ข้อเสนอของคณะกรรมการคือให้ประเทศเปลี่ยนไปใช้
ระบบผสมแบบสัดส่วน (MMP) ที่คล้ายคลึงกับเยอรมนี เมื่อข้อเสนอเสร็จสิ้นและได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณะ ขั้นตอนต่อไปคือ รัฐบาลจัดท าประชามติให้ประชาชนทั้งประเทศออกเสียง ซึ่งประชาชน
นิวซีแลนด์เสียงข้างมากลงประชามติรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่คณะกรรมการเสนอ  
 นิวซีแลนด์จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าน ามาเป็นแบบอย่าง เพราะนอกจากมีการตั้งคณะกรรมการ
ที่เป็นกลางมาศึกษาทางเลือกเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบเลือกตั้งต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว ยังมี
การน าข้อเสนอดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางเพ่ือให้การศึกษาทางการเมืองและสร้าง
การถกเถียงในสังคม นับว่าเป็นการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างแท้จริง  และเมื่อผ่าน
ขั้นตอนการให้ความรู้และถกเถียงแล้ว ก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนลงมติด้วย โดยเป็นการลง
ประชามติที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ยุติธรรม ฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งที่
คณะกรรมการน าเสนอสามารถเคลื่อนไหวรณรงค์ได้อย่างเต็มที่  ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างประชาธิปไตย
ทางตรงที่สวยงาม ซึ่งเมื่อพิจารณาประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปฏิรูประบบเลือกตั้งเช่นกัน ส่วนใหญ่มักจะ
พิจารณาแก้ไขระบบเลือกตั้งในสภาโดยไม่มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาและท าประชามติ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น อิสราเอล เวเนซุเอลา ซึ่งท าให้รายละเอียดในการออกแบบระบบเลือกตั้งเป็นผลมาจาก
การต่อรองประนีประนอมระหว่างพรรคการเมืองที่ครองอ านาจอยู่  ณ ขณะนั้น (Catalinac 2016; 
Shugart and Wattenberg 2001, 578) 
 ในท้ายที่สุดหลังจากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้น ในปี ค.ศ. 1994 นิวซีแลนด์ได้เปลี่ยน
ระบบเลือกตั้งจากระบบเสียงข้างมากมาเป็นระบบผสมแบบสัดส่วน และมีการจัดเลือกตั้งภายใต้ระบบ
นี้ครั้ งแรกในปี  ค.ศ.  1996 โดยระบบเลือกตั้ งแบบผสมของนิวซีแลนด์ ใช้รูปแบบสภาเดี่ยว  
มีเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีวุฒิสภาหรือสภาสูง โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน
ทั้งสิ้น 120 คน แบ่งเป็นผู้แทนระบบเขต 71 คน และผู้แทนบัญชีรายชื่อ 49 คน อยู่ในวาระ 3 ปี และ
มีการก าหนดเพดานขั้นต่ าในระบบบัญชีรายชื่อไว้ที่ร้อยละ 5 คือ พรรคการเมืองที่จะได้รับการจัดสรร
ที่นั่งในสภาต้องได้คะแนนจากผู้เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพ่ือป้องกันการมีพรรคการเมืองจ านวน
มากจนเกินไปในสภา รวมทั้งป้องกันพรรคที่มีแนวทางการเมืองสุดโต่งเข้าสู่อ านาจ ทั้งนี ้เพดานขั้นต่ า
ดังกล่าวมีข้อยกเว้น คือ ในกรณีที่พรรคการเมืองได้ที่นั่งในระบบเขตอย่างน้อย 1 ที่นั่ง แม้จะได้
คะแนนบัญชีรายชื่อไม่ถึงร้อยละ 5 ก็จะได้รับการจัดสรรที่นั่ง (Denemark 2001) 
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 หลังจากใช้ระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วน การเมืองนิวซีแลนด์ก้าวข้ามพ้นจากระบบสอง
พรรคใหญ่และการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว มาสู่ระบบการเมืองแบบหลายพรรค โดยมีพรรคการเมือง
ประมาณ 5 ถึง 6 พรรคที่ชนะการเลือกตั้งเข้าสู่สภาในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง น าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล
ผสม แต่เป็นรัฐบาลผสมที่มีเสถียรภาพเพราะเป็นการจับมือกันของพรรคการเมือง 2 หรือ 3 พรรค
การเมืองที่มีแนวนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองใกล้เคียงกัน มิใช่รัฐบาลผสมที่ประกอบด้วย
พรรคจ านวนมากที่มีนโยบายกระจัดกระจาย นอกจากนั้น งานศึกษาวิจัยยังพบว่าความแตกต่างทาง
อุดมการณ์สุดขั้วในการเมืองนิวซีแลนด์ลดน้อยลง (เฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กทั้งฝั่งซ้ายและขวา) 
โดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่มีอุดมการณ์ที่อยู่ตรงกลางที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก งานวิจัยที่ศึกษา
ผลกระทบของการปฏิรูประบบเลือกตั้งของนิวซีแลนด์พบว่าหลังจากน าระบบ MMP มาใช้ การเมือง
นิวซีแลนด์มีการแบ่งแยกแตกขั้วทางอุดมการณ์ (ideological polarization) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
ทศวรรษ 1970 และ 1980 (Vowles 2018, 820) ผลการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2017 ทั้งพรรค Labour 
และ National ไม่มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาด ในที่สุดพรรค Labour ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรค 
NZ First และพรรค Green ที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม 
 ในแง่ระบบพรรคการเมือง พบว่าหลังจากน าระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนมาใช้ การเมือง
นิวซีแลนด์มีความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงและที่นั่งที่แต่ละพรรคได้รับมากขึ้น จากที่เดิมก่อน
การปฏิรูประบบเลือกตั้ง ความไม่เป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 8.9-18.2 แต่หลังจากใช้ระบบ MMP แล้ว 
ความไม่เป็นสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 1.1-3.8 (Vowles 2018, 808) นอกจากความไม่เป็นสัดส่วน
ลดลงแล้ว พรรคการเมืองและผู้แทนยังมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากระบบบัญชีรายชื่อเปิด
โอกาสให้พรรคการเมืองน าเสนอผู้สมัครกลุ่มใหม่ที่ปรกติอาจจะไม่สามารถแข่งขันในระบบเขต 
ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากต้องสู้กับผู้สมัครที่มีฐานเสียงแน่นหนาอยู่แต่เดิม โดยพบว่าระบบการเมืองของ
นิวซีแลนด์หลังการปฏิรูปมีผู้แทนสตรี เมารี (Māori) และชนพ้ืนเมืองหมู่เกาะแปซิฟิกและเอเชียเข้าสู่
สภาในสัดส่วนที่มากขึ้น ดังที่ผลการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2017 ชี้ว่าผู้แทนสตรีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
40 ของสภา ในขณะเดียวกันผู้แทนชนเผ่าเมารีก็ได้ที่นั่งสูงถึงร้อยละ 22 ของสภา รวมถึงผู้แทนที่เป็น
คนรุ่นใหม่ก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเช่นกัน46  
 ระบบผสมแบบสัดส่วนท างานโดยรวมได้อย่างดีในการท าให้ประชาธิปไตยของนิวซีแลนด์
เข้มแข็งและมีคุณภาพมากขึ้น แต่ก็มีเสียงวิจารณ์อยู่บ้างว่าระบบ MMP ที่น ามาใช้ท าให้พรรค
การเมืองขนาดเล็กมีอ านาจต่อรองมากเกินไป จนขัดขวางนโยบายส าคัญบางเรื่องไม่ให้ผ่านออกมาได้ 
ท าให้ในปี ค.ศ. 2011 รัฐบาลนิวซีแลนด์ตัดสินใจจัดท าประชามติอีกครั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั้งประเทศทบทวนว่าจะยังคงระบบผสมแบบ MMP ต่อไปหรือไม่ ผลการลงประชามติปรากฏว่า

                                                 

 
46 “ What Canada can learn from New Zealand on electoral reform,”  The Conversation, 29 October 2019 
(https://theconversation.com/what-canada-can-learn-from-new-zealand-on-electoral-reform-125915). 
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ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเลือกระบบ MMP เนื่องจากเห็นว่ามีผลลัพธ์ด้านบวกมากกว่าด้านลบ 
(Arseneau and Roberts 2012) 
 เมื่อกล่าวถึงระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนโดยยกตัวอย่างนิวซีแลนด์แล้ว คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ที่จะพิจารณาต้นแบบของระบบนี้  ซึ่งประเทศที่ก่อให้เกิดระบบผสมแบบสัดส่วนนี้ก็คือเยอรมนี   
ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่มีคุณภาพของประชาธิปไตยสูงมากท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก 
 
 ระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนแบบเยอรมนี 
 เยอรมนีเป็นต้นแบบของระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วน (MMM) ที่มีท้ังผู้แทนทั้งในระบบเขต
และระบบบัญชีรายชื่อ โดยประชาชนมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกผู้แทนทั้งสองประเภท และใช้คะแนน
ในส่วนบัญชีรายชื่อเป็นตัวก าหนดที่นั่งทั้งหมดที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ ลักษณะเด่นของระบบ
ผสมแบบเยอรมนีคือ ความพยายามที่จะคงจุดเด่นของทั้งระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากที่เน้น 
ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาลและการมีเขตเลือกตั้งที่ผู้แทนรับผิดชอบ
กับประชาชน กับระบบสัดส่วนที่เน้นความหลากหลายของพรรคการเมือง ป้องกันพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่พรรคเดียวผูกขาดอ านาจและให้โอกาสกับพรรคการเมืองขนาดเล็กเข้าสู่สภา โดยประเด็น
หลังนี้ส าคัญเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์อันขมขื่นของประเทศเยอรมนี 
2 ช่วงคือ ช่วงสาธารณรัฐไวมาร์ (ค.ศ. 1918-1933) ที่ใช้ระบบสัดส่วนแบบสมบูรณ์ (บัญชีรายชื่อแบบ
ปิด) ซึ่งน าไปสู่ระบบพรรคการเมืองที่กระจัดกระจาย อ่อนแอ และไร้เสถียรภาพทางการเมือง  
จนน าไปสู่การล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของเยอรมนีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1  
 ความไร้เสถียรภาพและความอ่อนแอของระบบพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนีในช่วง
ดังกล่าวยังได้ปูทางไปสู่ประวัติศาสตร์ยุคมืดภายใต้การครองอ านาจของระบอบนาซีที่มีฮิตเลอร์เป็น
ผู้น า ความวุ่นวายและอ่อนแอของรัฐบาลผสมและความไร้เสถียรภาพทางสังคมถูกผู้น าเผด็จการ 
อย่างฮิตเลอร์น ามาเป็นข้ออ้างในการยุติการปกครองแบบประชาธิปไตย  
 ดังนั้น ประวัติศาสตร์การเมืองอันขมขื่นทั้งสองลักษณะ คือ ระบบการเมืองแบบหลายพรรค 
ที่อ่อนแอ กับระบบการเมืองเผด็จการแบบพรรคเดียวจึงเป็นภาวะสุดขั้วสองด้านที่ผู้ออกแบบระบบ
เลือกตั้งของประเทศหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2 ต้องการหลีกเลี่ยง ลักษณะเด่นของระบบผสม
แบบเยอรมนีจึงอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายหลักสองประการของการออกแบบระบบ
เลือกตั้ง คือ ความเป็นสัดส่วนและเสถียรภาพทางการเมือง (Kreuzer 2001, 133-69, Scarrow 
2001) ซึ่งน ามาสู่ระบบผสมที่เรียกว่าระบบผสมแบบสัดส่วน 
  ในระบบบัญชีรายชื่อของเยอรมนี จะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 16 เขต (ตามจ านวน 
มลรัฐ) โดยใช้ระบบบัญชีรายชื่อแบบปิด ส่วนระบบเขตใช้เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวโดยการ
ชนะเสียงข้างมากแบบง่าย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 5 ในระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมี
ความส าคัญมากในการท าให้การเมืองเยอรมนีไม่เกิดระบบพรรคการเมืองแบบกระจัดกระจาย 
จนน าไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง สถาบันพรรคการเมืองของเยอรมนีมีความเข้มแข็ง มีวินัยสูง 
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และมีชุดนโยบายที่ชัดเจนจากการใช้ระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วน ซึ่งคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อ
เป็นตัวก าหนดจ านวนที่นั่งทั้งหมดของพรรค (Saalfeld 2005; Zittel 2018, 782-93) 
 ตั้งแต่การเลือกตั้งปี ค.ศ. 2013 มีการน ากลไกชดเชยเพ่ิมเติมมาใช้เพ่ือเพ่ิมความเป็นสัดส่วน
ให้มากขึ้น ปัญหาเกิดจากการที่พรรคการเมืองบางพรรคมีที่นั่งส่วนเกิน (surplus/overhang seats) 
สูงมากขึ้นนับตั้งแต่การรวมเยอรมนีตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกัน จากที่ในอดีตที่นั่งส่วนเกินอยู่ที่ 
1-5 ที่นั่งพุ่งขึ้นสูงเป็น 20 กว่าที่นั่ง ท าให้ต้องมีการแก้ปัญหานี้โดยเพ่ิมที่นั่งให้กับพรรคการเมืองอ่ืนๆ 
ที่ไม่มีที่นั่งส่วนเกิน เพ่ือปรับความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนกับที่นั่งให้เท่าเทียมกันทุกพรรค 
(Behnke 2007) เช่น หากพรรคการเมือง A ได้ที่นั่งส่วนเกินคิดเป็นร้อยละ 5 ของที่นั่งที่พรรคควร
ได้รับ ก็ต้องมีการเพ่ิมที่นั่ ง ให้พรรคอ่ืนๆ ร้อยละ 5 เช่นกัน แต่กลไกการชดเชยที่นั่ งให้กับ 
พรรคการเมืองอ่ืนๆ นี้ท าให้จ านวน ส.ส. ในรัฐสภาแต่ละชุดมีจ านวนไม่เท่ากัน และรัฐสภาบางชุด 
มีจ านวน ส.ส. มากเกินไป และท าให้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นในการค านวณคะแนนให้กับแต่ละ
พรรค ด้วยเหตุนี้  บางประเทศที่น าระบบผสมแบบเยอรมนีไปใช้จึงตัดสินใจให้มีที่นั่งส่วนเกิน 
โดยไม่ต้องมีกลไกชดเชย ดังกรณีของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนเสนอว่าในกรณีที่ประเทศ
ไทยน าระบบผสมแบบสัดส่วนมาใช้ ควรด าเนินรอยตามประเทศนิวซีแลนด์เพ่ือลดความซับซ้อน
ยุ่งยากในการค านวณคะแนนและจัดสรรที่นั่งให้กับพรรคการเมือง อันอาจเป็นชนวนของความขัดแย้ง
และโต้เถียงอย่างร้อนแรงได้  
  
 ข้อเสนอในการปฏิรูประบบเลือกตั้งของไทย 
 การออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับสังคมไทยในบริบทปัจจุบัน  ต้องค านึงถึง 2 
ประเด็นใหญ่ คือ สภาพของความขัดแย้งและคุณภาพของประชาธิปไตย ระบบเลือกตั้งที่จะน ามาใช้
หลังจากนี้ เมื่อมีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่อย่างเป็นระบบ ควรเป็นระบบเลือกตั้งที่ช่วยลด 
ความขัดแย้งแบ่งขั้วร้าวลึกที่ด ารงอยู่ให้คลี่คลายลง มิใช่เพิ่มหรือตอกตรึงความขัดแย้งให้ขยายตัวและ
ลงลึกมากขึ้น กล่าวคือระบบเลือกตั้งต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม
แทนที่จะเป็นกลไกที่น าไปสู่ความขัดแย้งเสียเอง นอกจากนั้น ระบบเลือกตั้งที่จะออกแบบใหม่ควร
เป็นกติกาที่สร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยด้วย สังคมไทยก าลังเผชิญวิกฤตที่ยาก 
หลายประการในยุคที่โลกมีความผันผวน รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามกติกาประชาธิปไตยต้อง 
เป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและมีเอกภาพในการด าเนินนโยบาย พร้อมกับรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี  
 สังคมไทยประสบปัญหาจากความขัดแย้งในช่วงตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยแต่ละกลุ่มใน
สังคมไม่มีฉันทามติในกติกาการเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิปไตย ภาวะที่มีพรรคการเมืองเด่น
พรรคเดียวครองอ านาจในทางการเมือง (dominant party) หลังการใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ที่น า
ระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานมาใช้ ถูกมองจากประชาชนสองกลุ่มแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ประชาชน
กลุ่มหนึ่งมองว่าภาวะดังกล่าวคือการผูกขาดอ านาจทางการเมือง (ในตลาดพรรคการเมือง) ท าให้
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รัฐบาลใช้อ านาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชน และฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งมากเกินไปจนยากแก่การ
ตรวจสอบและเกิดการคอร์รัปชันเอ้ือประโยชน์พวกพ้องได้ง่าย ประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบที่เปิด
โอกาสให้ผู้แทนจากการเลือกตั้งโกงกิน ในขณะที่ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งมองว่ารัฐบาลที่เข้มแข็งน าโดย
พรรคเด่นพรรคเดียวที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดท าให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพสูง  ท าให้การ
ผลักดันนโยบายมีเอกภาพและรวดเร็ว  และสัญญาทางนโยบายที่พรรคการเมืองหาเสียงไว้ 
กับผู้เลือกตั้งถูกน ามาผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมด ประชาธิปไตยกลายเป็นสิ่งที่กินได้ส าหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนชั้นล่างที่เสียเปรียบในสังคม ความขัดแย้งและความคิดที่ไม่ตรงกัน 
ต่อสถาบันการเลือกตั้งและประชาธิปไตยดังกล่าว  น าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยวิถีทางนอกกติกา 
ทางการเมือง คือ การประท้วงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและการรัฐประหาร ท าให้สังคมไทยเกิดการ
แบ่งขั้วร้าวลึกยิ่งขึ้น เพราะกติกาการเลือกตั้งที่ออกแบบใหม่หลังการรัฐประหารทั้งในปี  2550 และ 
2560 เป็นกติกาที่ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้ง เพราะถูกมองว่าเป็นผลผลิต
ของการรัฐประหารและกระบวนการออกแบบที่ขาดความเป็นประชาธิปไตย และดังนั้นจึงถูกมองว่า
ถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับบางพรรคการเมืองเท่านั้น 
 ช่วงปี 2548-2554 ความขัดแย้งรุนแรงนอกเวทีรัฐสภาระหว่างขบวนการประชาชนสอง
ขบวนการที่มีอุดมการณ์ต่างกันและนิยมชมชอบพรรคการเมืองต่างกัน ท าให้เกิดภาวะแบ่งข้ัวในระบบ
พรรคการเมืองเป็นสองพรรคใหญ่ที่มีบทบาทเหนือพรรคการเมืองอ่ืนๆ ในระบบ การแบ่งขั้วระหว่าง
สองพรรคใหญ่ที่มีฐานเสียงในภูมิภาคต่างกันและกลุ่มชนชั้นทางสังคม (social class) ต่างกัน ได้ท าให้
เกิดภาวะภูมิภาคนิยมทางการเมือง (regionalism) และการแบ่งชนชั้นทางสังคมของผู้เลือกตั้งสูงขึ้น 
และตอกตรึงความขัดแย้งแบ่งขั้วทางการเมืองแบบขั้วตรงข้าม หรือแบบมิตร/ศัตรูให้ฝังแน่น 
จนยากแก่การคลี่คลาย ในภาวะดังกล่าวประชาชนที่อาจจะมิได้นิยมชมชอบแนวนโยบายหรือ
อุดมการณ์ของสองพรรคใหญ่ถูกบีบให้ต้องเลือกข้าง  และรู้สึกว่าตนไม่มีทางเลือกอ่ืนในระบบ 
เพราะหากไม่เลือกพรรคการเมืองหนึ่งที่แม้ตนจะไม่ได้ชอบมากนัก ก็จะท าให้พรรคการเมืองอีกพรรค
หนึ่งที่ตนรังเกียจมากกว่าได้เป็นรัฐบาล ภาวะของการแบ่งแยกเชิงลบ (negative partisanship 
หมายถึงการสนับสนุนพรรคหนึ่งเพราะไม่ชอบอีกพรรคหนึ่งมากกว่า) นี้บั่นทอนเสถียรภาพทาง
การเมืองและคุณภาพของประชาธิปไตยของไทยอย่างรุนแรง 
 รัฐประหารปี 2557 และผลผลิตที่ตามมาคือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่น าระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่
เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมมาใช้เพ่ือต้องการยุติความขัดแย้งและต้องการสกัดกั้นไม่ให้เกิดพรรค
การเมืองขนาดใหญ่ในสังคมไทยขึ้นอีก แต่การใช้วิถีทางที่ไม่ชอบธรรมกลับยิ่งท าให้ความขัดแย้งใน
สังคมไทยขยายตัวและร้าวลึกมากขึ้น ระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มีบัตรใบเดียวสร้างปัญหาสุดขั้ว 
ไปอีกทาง คือ แม้จะบั่นทอนไม่ให้มีพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาได้   
แต่ท าให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ รัฐบาลผสมขาดความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ และพรรคเล็ก
ที่ไม่ได้มีฐานสนับสนุนทางสังคมหรือนโยบายทางเลือกสามารถมีอ านาจต่อรองต าแหน่งและ
ผลประโยชน์ส่วนตัวจนสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพของฝ่ายบริหารได้  
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 เมื่อค านึงถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งและสภาพปัญหาประชาธิปไตยถดถอยในสังคมไทย
ดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานในการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเสนอว่าสังคมไทย
ต้องการระบบเลือกตั้งที่ก้าวข้ามพ้นการผลิตพรรคการเมืองเด่นพรรคเดียวหรือสองพรรคครอบง า  
ในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงระบบพรรคการเมืองแบบเบี้ยหัวแตกอันอ่อนแอด้วย  ระบบพรรค
การเมืองที่พึงปรารถนาส าหรับสังคมไทยคือ ระบบหลายพรรคที่มั่นคง (stable multiparty system) 
มีจ านวนพรรคการเมือง 6-8 พรรคในระบบ เพ่ือเอ้ือให้เกิดรัฐบาลผสมที่ไม่ต้องมีจ านวนพรรค 
ร่วมรัฐบาลมากจนเกินไป แต่เป็นรัฐบาลผสม 2-3 พรรคที่มีนโยบายใกล้เคียงกันสามารถท างาน
ร่วมกันได้และต้องมีการรอมชอมกันในการท างาน  
 เมื่อเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งที่สังคมไทยใช้มาทั้งหมดหลังรัฐธรรมนูญ 2540 พบว่าแต่ละ
ระบบ คือ ระบบปี 2540, 2550, 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม, และ 2560 ต่างมีจุดอ่อนและปัญหาในตัว
ระบบ (ดังที่อภิปรายไปอย่างละเอียดแล้ว) และดังนั้นจึงยังไม่ตอบโจทย์ของการลดความขัดแย้งและ
เสริมสร้างคุณภาพประชาธิปไตย งานวิจัยชิ้นนี้เสนอว่าตัวแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกว่า คือ 
ระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วน (MMP) ซึ่งใช้อยู่ในประเทศเยอรมนี นิวซีแลนด์ ฯลฯ เพราะเป็นระบบ
ที่ทั้งสร้างความเป็นสัดส่วน ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง ความมีประสิทธิภาพของรัฐบาล 
และเอ้ือให้เกิดการเมืองแบบรอมชอม ระบบผสมแบบสัดส่วนเป็นระบบที่เป็นธรรมกับทุกพรรค
การเมืองในสนามแข่งขันเพราะได้ที่นั่งตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่พรรคได้รับทั้งประเทศ เป็นธรรม
กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพราะมีบัตรเลือกตั้งสองใบ ประชาชนมีโอกาสเลือกทั้งผู้แทนในระบบเขต
ไปดูแลพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ และเลือกพรรคที่มีนโยบายในการพัฒนาประเทศในภาพรวม นอกจากนั้น 
ระบบนี้ยังเปิดโอกาสให้พรรคทางเลือกขนาดเล็กสามารถแข่งขันได้  เพราะสามารถรวบรวมคะแนนที่
ประชาชนเลือกพรรคจากทุกเขตทั้งประเทศเพ่ือเข้าสู่สภา ดังที่พรรคกรีนของเยอรมนีที่เน้นนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมได้อาศัยประโยชน์จากระบบนี้ในการเข้าสู่สภาและสร้างผลงานจนพรรคเติบใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ จากพรรคขนาดเล็กกลายมาเป็นพรรคการเมืองส าคัญในระบบการเมืองของเยอรมนี 
 ระบบผสมแบบสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียด 
ทุกประการเหมือนกับระบบของเยอรมนีหรือนิวซีแลนด์ เพราะหัวใจส าคัญของการออกแบบระบบ
เลือกตั้งคือการน าระบบเลือกตั้งที่มีความเป็นมาตรฐานสากลที่หลายประเทศทดลองใช้มาเป็น
ระยะเวลายาวนานมาปรับรายละเอียด (แต่ไม่ใช่บิดเบือนหลักการ) ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม
ตนเอง ซึ่งกรณีระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่งานวิจัยชิ้นนี้ เสนอ  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นระบบผสมแบบสัดส่วนในลักษณะที่คล้ายคลึงกับเยอรมนีและนิวซีแลนด์ คือมีผู้แทน
สองประเภท ทั้งผู้แทนในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ  
  2. ประชาชนมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพ่ือสามารถเลือกทั้งผู้สมัครในเขตที่มีคุณสมบัติดี   
และเลือกพรรคที่มีนโยบายที่ประชาชนนิยมชมชอบ 
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 3. จ านวน ส.ส. ทั้งสภาคงไว้ตามเดิมที่ 500 เพ่ือไม่น าไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างของสภาและ
พรรคการเมือง แต่เปลี่ยนสัดส่วนระหว่าง ส.ส. เขตและบัญชีรายชื่อเป็น 300:200 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 
60:40 ที่มีความเป็นสากล แต่นอกเหนือจากเหตุผลในด้านความเป็นสากลแล้ว การเพ่ิมสัดส่วนที่นั่ง 
ในระบบบัญชีรายชื่อ มีเหตุผลส าคัญสนับสนุน 3 ประการคือ ประการแรก ระบบบัญชีรายชื่อท าให้
พรรคการเมืองทางเลือกแข่งขันได้มากขึ้น โดยเฉพาะพรรคทางเลือกที่ไม่ได้มีฐานเสียงในท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่ง แต่เป็นพรรคทางเลือกเชิงนโยบาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพประชาธิปไตยของ
ระบบการเมือง ประการที่สอง การเพ่ิมที่นั่งบัญชีรายชื่อให้มากข้ึนจะสร้างความเป็นสัดส่วนได้มากขึ้น 
เพราะท าให้สามารถจัดสรรที่นั่งให้กับแต่ละพรรคได้เพียงพอกับที่นั่งที่แต่ละพรรคได้รับในคะแนน
บัญชีรายชื่อ และยังป้องกันปัญหาการมีที่นั่งส่วนเกินในระบบเขตด้วย (ยิ่งมีที่นั่งระบบเขตมาก ย่อมมี
โอกาสที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่หรือพรรคขนาดกลางแนวท้องถิ่นนิยมจะชนะเขตเลือ กตั้ง 
มากเกินกว่าความนิยมของพรรคในระดับประเทศ ดังที่เห็นได้จากการเลือกตั้งของไทยระหว่างปี  
2544-2562) ประการที่สาม การมีผู้แทนในระบบเขตนั้นส าคัญเพ่ือสร้างความยึดโยงระหว่าง
นักการเมืองกับประชาชนบนฐานการท างานเชิงพ้ืนที่ที่มีขอบเขตชัดเจน (เนื่องจากผู้แทนในระบบ
บัญชีรายชื่อไม่ได้มีเขตเลือกตั้งเป็นของตัวเอง แต่เป็นผู้แทนระดับชาติ) และยังเป็นการสร้าง 
ความรับผิดที่ชัดเจนว่าเมื่อเขตเลือกตั้งใดมีปัญหา ประชาชนจะไปเรียกร้องหาความรับผิดชอบจาก
ใคร อย่างไรก็ตาม สังคมต้องการผู้แทนที่จะมาดูแลภาพรวมนโยบายระดับประเทศด้วย การมีผู้แทน
เขตที่มากเกินไปจะท าให้รัฐสภามีมุมมองที่คับแคบ (narrow scope) คือ นักการเมืองแต่ละคนจะมุ่ง
พิทักษ์ผลประโยชน์และเป็นปากเสียงให้กับเขตท้องที่ของตัวเอง ท าให้ภาพใหญ่ของประเทศถูกละเลย 
หรือประเด็นปัญหาที่ไม่ได้ผูกกับพ้ืนที่ไม่ถูกให้ความใส่ใจได้  (คือมี area-based representation 
มากกว่า issue-based representation) ในทางหลักการ ปัญหาพ้ืนฐานในท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
ควรจะเป็นภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาดูแล  สังคมไทยควรมียุทธศาสตร์ 
ในการผลักดันการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพ่ือดึงศักยภาพของท้องถิ่นมาแก้ปัญหา
และท าให้การแก้ปัญหาใกล้ชิดประชาชน ส่วนผู้แทนในรัฐสภาควรมีจุดเน้นไปที่การพัฒนาวิสัยทัศน์ 
มุมมอง และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาระดับชาติมากกว่า47 โดยสรุป สังคมไทยสามารถลดสัดส่วน 
ส.ส. ในระบบเขตลง และเพ่ิม ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อให้มากขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทุกพรรค
การเมืองพัฒนาตนเองให้เป็นพรรคการเมืองระดับชาติมากกว่าเป็นพรรคท้องถิ่น  และน าเสนอ
นโยบายมาแข่งขันมากกว่าแข่งกันแย่งตัวผู้สมัครที่สังกัดตระกูลการเมืองใหญ่หรือมีชื่อเสียงส่วนบุคคล
มาเป็นจุดขายในการเลือกตั้ง 
 

                                                 

 
47 ผู้วิจัยเคยเสนอไว้ในงานวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอ านาจว่าควรมีการปฏิรูประบบเลือกตั้งท้องถิ่นให้เหมาะสมเพื่อท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้มแข็ง มีความเป็นสัดส่วน และมีความพร้อมรับผิดต่อประชาชน ซ่ึงจะช่วยท า
ให้การเมืองในระดับชาติสามารถมุ่งเน้นไปที่การท างานเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศได้ ดู ประจักษ์ ก้องกีรติ, ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น: 
สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559.) 
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 4. ควรมีการก าหนดเพดานขั้นต่ า แต่เพดานไม่ควรสูงจนเกินไป เพราะจะสกัดโอกาสของ
พรรคขนาดเล็กที่เป็นพรรคทางเลือกในการเข้าสู่สภา งานวิจัยชิ้นนี้เสนอว่าเพดานขั้นต่ าควรอยู่ที่ 
ร้อยละ 3 แต่มีข้อยกเว้นให้กับพรรคที่แม้ได้คะแนนบัญชีรายชื่อไม่ถึงร้อยละ 3 แต่สามารถชนะ ส.ส. 
เขตได้อย่างน้อย 1 ที่นั่ง (ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์เดียวกับที่นิวซีแลนด์ใช้) หากท าเช่นนี้ก็จะเปิดโอกาส 
ให้พรรคขนาดเล็กสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง แต่ก็ไม่น าไปสู่พรรคการเมืองจ านวนมากจนเกินไป
ในระบบ48  
 ที่ผ่านมาสังคมไทยมีแนวทางตรงกันข้ามสองแนวคือ ระบบเลือกตั้งปี 2540 ก าหนดเพดานไว้
ที่ร้อยละ 5 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง ท าให้พรรคขนาดเล็กบางพรรคเสียเปรียบในการสร้างพรรคขึ้นมาเป็น
ทางเลือก เช่น พรรคถิ่นไทย เป็นต้น ในขณะที่ระบบเลือกตั้ง 2550 และ 2560 ย้อนศรนี้ด้วยการ
ยกเลิกเพดานขั้นต่ าลงทั้งหมด ซึ่งน าไปสู่ปัญหาตรงกันข้ามคือ ท าให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยมาก
จนเกินไปจนท าให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ  หากไม่มี เพดานขั้นต่ า  ก็จะมีแนวโน้มที่มี 
พรรคการเมืองจ านวน 1 ที่นั่งหรือ 2 ที่นั่งจ านวนมากซึ่งมิได้เป็นประโยชน์กับการท างานในสภา ดังที่
ผู้วิจัยอภิปรายไว้แล้ว สังคมไทยต้องการพรรคทางเลือกที่สามารถท างานในสภาได้และเป็นปากเสียง
ให้กับประชาชนได้ ซึ่งต้องการ ส.ส. ในระดับท่ีมากกว่า 1-2 คน และระบบพรรคการเมืองที่เหมาะสม
ในสังคมไทยคือ ระบบหลายพรรค (มิใช่พรรคเด่นพรรคเดียวที่จะท าให้ตรวจสอบยาก หรือระบบสอง
พรรคเด่นที่จะซ้ าเติมภาวะแบ่งขั้วร้าวลึก) แต่ต้องเป็นระบบหลายพรรคที่ไม่กระจัดกระจายเป็น 
เบี้ยหัวแตกดังที่เกิดขึ้นในระบบเลือกตั้งปี 2560 ฉะนั้นระบบหลายพรรคในขนาด 6-10 พรรค ซึ่งจะ
เอ้ือให้เกิดรัฐบาลผสม 2-3 พรรค เป็นระบบที่งานวิจัยชิ้นนี้เห็นว่าสอดคล้องกับการลดความขัดแย้ง
และเสริมสร้างคุณภาพประชาธิปไตยในสังคมไทย ซึ่งการก าหนดเพดานขั้นต่ าที่ร้อยละ 3 (โดยยกเว้น
ให้กับพรรคที่ชนะ ส.ส. เขต 1 ที่นั่ง) จะสามารถตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ 
 5. การค านวณท่ีนั่ง ใช้คะแนนในบัตรบัญชีรายชื่อเป็นตัวก าหนดที่นั่งทั้งหมดที่แต่ละพรรคจะ
ได้รับ เพราะคะแนนดังกล่าวสะท้อนความนิยมของแต่ละพรรคได้ดีที่สุด (มากกว่าคะแนนในระบบเขต
ที่ผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่เลือกโดยดูคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครประกอบด้วย)  ยกตัวอย่างเช่น พรรค A  
ได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อคิดเป็นร้อยละ 30 ก็จะได้ที่นั่งรวมของพรรคเท่ากับ (30% ของ 500) 
150 ที่นั่ง หากได้ที่นั่งในระบบเขตแล้ว 100 ที่นั่ง ก็จะได้รับการจัดสรรที่นั่งบัญชีรายชื่อ 50 ที่นั่ง 
(150-100) แต่หากชนะเลือกตั้งจนได้ที่นั่งในระบบเขตแล้ว 150 ที่นั่งก็จะไม่ได้ที่นั่งในบัญชีรายชื่ออีก 
แต่ถ้าหากชนะเลือกตั้งจนได้ที่นั่งในระบบเขตถึง 155 ที่นั่ง ก็เท่ากับว่ามีที่นั่งส่วนเกิน (overhang 
seat) 5 ที่นั่ง ก็จะไม่ได้ที่นั่งในบัญชีรายชื่ออีก แต่สามารถเก็บที่นั่งส่วนเกินไว้ได้ 
 

                                                 

 
48 หากใช้ระบบเช่นนี้ ย้อนกลับไปในอดีตสมัยการเลือกตั้งปี 2544-2548 พรรคถิ่นไทย และพรรคมหาชนจะได้รับการจัดสรรที่นั่งใน
ระบบบัญชีรายชื่อ  
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 6. อนุญาตให้มีที่นั่งส่วนเกิน (แบบเยอรมนีและนิวซีแลนด์)  แต่ไม่ต้องมีกลไกชดเชย  
(แบบเยอรมนี) เพ่ือปรับสัดส่วนให้กับทุกพรรค เพราะจะท าให้จ านวน ส.ส. ในรัฐสภาแต่ละชุดไม่คงที่ 
และอาจจะมีจ านวน ส.ส. ในสภามากจนเกินไปจนเป็นภาวะทางงบประมาณของประเทศได้  ทั้งยัง
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการค านวณที่นั่งของแต่ละพรรค ซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองต่างพรรคได ้
 
ตารางที่ 21: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบเลือกตั้งปี พ.ศ. 2540-2560 กับระบบที่เสนอในงานวิจัย  

ปี พ.ศ. ระบบเลือกตัง้ 
จ านวน ส.ส.  

(เขต/บัญชีรายชื่อ) 
เพดานขั้นต่ า 

(ร้อยละ) 
จ านวนบัตร

เลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้ง 

 

2540 ระบบผสม
แบบคู่ขนาน 

 

500 (400/100) 
 

5 2 เขตเดียวคนเดียว
และบัญชีรายชื่อ 

ทั้งประเทศ 
2550 ระบบผสม

แบบคู่ขนาน 
 

480 
(400/80) 

ไม่มี 2 เขตเดียวหลายคน
และบัญชีรายชื่อ
แบบกลุ่มจังหวดั 

2550  
แก้ไขเพิ่มเติม 

ระบบผสม
แบบคู่ขนาน 

500 
(375/125) 

ไม่มี 2 เขตเดียวคนเดียว
และบัญชีรายชื่อ 

ทั้งประเทศ 
2560 ระบบจัดสรร

ปันส่วนผสม 
500 (350/150) ไม่มี 1 เขตเดียวคนเดียว

และบัญชีรายชื่อ 
ทั้งประเทศ 

ข้อเสนอของ
ผู้วิจัย 

ระบบผสม
แบบสัดส่วน 

 

500 (300/200) 
 

3 2 เขตเดียวคนเดียว
และบัญชีรายชื่อ 

ทั้งประเทศ 
ที่มา: รวบรวมและเสนอโดยผู้วิจัย 

 
 ข้อดีของระบบผสมแบบสัดส่วนตามท่ีน าเสนอ 
 1. ท าให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ที่นั่งตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่พรรคได้รับ  และ 
เมื่อเทียบกับระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนานที่ประเทศไทยเคยใช้ในรัฐธรรมนูญ 2540, 2550 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติมถือว่าระบบผสมแบบสัดส่วนสร้างความเป็นสัดส่วนในระดับที่สูงกว่า  และดีกว่าระบบ
เลือกตั้งปี 2560 เพราะความเป็นสัดส่วนเกิดจากคะแนนนิยมของพรรคในส่วนคะแนนพรรค  
มิใช่คะแนนจาก ส.ส. เขต  
 
 
 2. ป้องกันการเกิดพรรคการเมืองเด่นพรรคเดียว และระบบการเมืองแบบสองพรรคใหญ่
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ครอบง า ท าให้ยากต่อการตั้งรัฐบาลพรรคเดียว รัฐบาลจะมีลักษณะเป็นรัฐบาลผสม แต่เป็นรัฐบาล
ผสมที่มีความเข้มแข็งเพราะไม่ได้ประกอบด้วยจ านวนพรรคมากเกินไป  
 3. ท าให้ระบบพรรคการเมืองเข้มแข็ง  สร้างแรงจูงใจให้พรรคการเมืองพัฒนาตัวเอง 
เป็นสถาบันการเมืองระดับชาติและต้องแข่งขันกันในการน าเสนอนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ
เพ่ือดึงดูดคะแนนเสียงจากประชาชน เนื่องจากจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อมีถึง 200 ที่นั่งและคะแนน
ของพรรคในระบบบัญชีรายชื่อจะเป็นตัวก าหนดที่นั่งของพรรคท้ังหมด พรรคจึงจะเน้นแค่การหาเสียง
ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคไม่ได้ นอกจากนั้น ระบบนี้จะท าให้จ านวนพรรคการเมืองในระบบมีไม่มาก
เกินไป (เนื่องจากมีการก าหนดเพดานขั้นต่ าไว้) ต่างจากระบบเลือกตั้งปี 2560 ที่เกิดเป็นระบบพรรค
แบบกระจัดกระจายที่อ่อนแอจนท าให้พรรคเล็กมีอ านาจสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล และสร้าง
ปัญหาในการท างานในสภา  
 4. เปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็กยังคงแข่งขันได้ เพราะเพดานขั้นต่ าไม่ได้สูงมากจนเกินไปเมื่อ
เทียบกับระบบเลือกตั้งปี 2540 และยังมีข้อยกเว้นการบังคับใช้เพดานขั้นต่ าไว้ด้วย หากชนะเลือกตั้ง
ในระบบเขตได้ 1 ที่นั่ง การมีจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อในสัดส่วนที่มากขึ้นและใช้คะแนนบัญชีรายชื่อ
เป็นตัวก าหนดที่นั่งของพรรคจะท าให้พรรคขนาดเล็กมีโอกาสแข่งขันได้มากกว่าระบบเลือกตั้งปี 2560 
ที่ใช้คะแนนจากระบบเขตเป็นตัวก าหนดซึ่งพรรคขนาดเล็กเสียเปรียบ 
 5. เคารพเจตนารมณ์ของประชาชน เพราะประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง 
ที่นิยมและผู้สมัครในระบบเขตที่ชอบผ่านบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแยกกัน มิใช่แบบระบบเลือกตั้งปี 2560  
ที่ประชาชนไม่สามารถเลือกได้ 
 6. เป็นระบบที่ไม่ยากเกินไป เพราะยังคงเป็นระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มีบัตร 2 ใบซึ่งประเทศ
ไทยเคยใช้มาแล้วทั้งในการเลือกตั้งปี 2544, 2548, 2550 และ 2554 เพียงแต่ว่าการค านวณที่นั่ง 
มีหลักการที่แตกต่างออกไป แม้ว่าจะซับซ้อนขึ้นมากว่าระบบเลือกตั้งผสมแบบคู่ขนาน แต่ก็ไม่ได้
ซับซ้อนจนยากแก่การเข้าใจ (เพราะได้ตัดกลไกชดเชยที่นั่งที่ใช้ในระบบเยอรมนีออกไป) ซึ่งหาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ความรู้และข้อมูลกับประชาชน 
อย่างทั่วถึง ประเด็นนี้ก็จะไม่ใช่ปัญหา เพราะเมื่อเทียบกับระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมในปี  
2560 แล้ว ระบบผสมแบบสัดส่วนที่ใช้บัตร 2 ใบนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าในการค านวณที่นั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป 
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 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ ประการที่หนึ่ง เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ของระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยใช้ตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองปี  2540 ถึงรัฐธรรมนูญ 2560 และ
ประการที่สอง ออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันโดยค านึงถึง
เป้าหมายการลดความความขัดแย้งและการส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตยเป็นส าคัญ 
 ผลการศึกษาพบว่าระบบเลือกตั้งของไทยถูกเปลี่ยนบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและ
ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ในรอบ 2 ทศวรรษประเทศไทยเปลี่ยนระบบเลือกตั้งถึง 4 ครั้ง คือ 
ระบบเลือกตั้งปี 2540 อันเป็นผลจากขบวนการปฏิรูปการเมือง, ระบบเลือกตั้งปี 2550 ที่เกิดขึ้นหลัง
การรัฐประหารปี 2549, ระบบเลือกตั้งปี 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  
ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล และระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม 
ปี 2560 ที่มาจากการร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนายมีชัย  ฤชุพันธ์ ที่ถูกแต่งตั้งโดย 
คณะรัฐประหารปี 2557 การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งบ่อยครั้งเช่นนี้ถือว่าผิดแผกแตกต่างจากประเทศ
ส่วนใหญ่ในโลกที่กติกาการเลือกตั้งค่อนข้างเสถียร มิได้ถูกแก้ไขบ่อยครั้งนัก ซึ่งสะท้อนการขาด 
ฉันทามติในสังคมไทยในเรื่องกติกาพ้ืนฐานในการขึ้นสู่อ านาจ  และสะท้อนว่าระบบเลือกตั้ง 
แต่ละระบบยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ซึ่งผลที่ตามมาคือ 
ความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตยไทย 
 การศึกษาวิจัยชิ้นนี้เปรียบเทียบระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยเคยใช้จากปี 2540-2560 โดยใช้
เกณฑ์ส าคัญ 5 ประการด้วยกันกล่าวคือ 1. ความเป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่ง 
(proportionality) หรือหลักความยุติธรรมของคะแนน 2. ความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาล 
(government) 3. ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง (party system) 4. การให้ความส าคัญกับ
พรรคขนาดเล็ก (representation) 5. ความง่ายต่อความเข้าใจของผู้ลงคะแนน (simplicity)  
ผลการศึกษาพบว่าระบบเลือกตั้งแต่ละระบบมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่ต่างกันไป  และสร้างผลลัพธ์ 
ที่แตกต่างกันต่อระบบการเมือง โดยระบบเลือกตั้งปี 2540 มีจุดเด่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
รัฐบาลและพรรคการเมืองขนาดใหญ่ แต่มีจุดอ่อนเรื่องความเป็นสัดส่วนและการเปิดโอกาสให้พรรค
ขนาดเล็ก ในขณะที่ระบบเลือกตั้งปี 2560 มีจุดเด่นในการสร้างความเป็นสัดส่วน แต่มีจุดอ่อนในเรื่อง
การสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลและความเสถียรมั่นคงของระบบพรรคการเมือง และความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการท าความเข้าใจของประชาชน อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักถึงข้อจ ากัดในการ
พิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบในการเลือกตั้งของไทยด้วย เนื่องจากปรกติระบบเลือกตั้งที่น ามาใช้
ในประเทศหนึ่งๆ จะสร้างผลกระทบที่ชัดเจนเมื่อมันถูกใช้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง (Taagepera 
1998) แต่ระบบเลือกตั้งของไทยถูกใช้จัดการเลือกตั้งเพียง 1-2 ครั้งก็ถูกยกเลิกไป ทว่าภายใต้
ข้อจ ากัดจากความเป็นจริงดังกล่าว การเปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อยของระบบเลือกตั้งแต่ละระบบเมื่อ
ถูกน ามาใช้จริงก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และควรค่าแก่การศึกษาวิจัย 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบเลือกตั้งแต่ละระบบที่ประเทศไทยเคยทดลองใช้
แล้ว ผู้วิจัยได้ชวนส ารวจลักษณะเด่นของระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนที่ประเทศเยอรมนีเป็น
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ต้นแบบในการคิดค้น และประเทศอย่างนิวซีแลนด์ได้น ามาใช้จนประสบผลส าเร็จหลังจาก 
มีการผลักดันการปฏิรูปการเมืองของประเทศ ซึ่งระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนมีข้อดีหลายประการ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของความขัดแย้งและสภาวะประชาธิปไตยของไทย งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้
น าเสนอตัวแบบของระบบเลือกตั้งผสมแบบสัดส่วนที่ปรับรายละเอียดจากตัวแบบเยอรมนีเพ่ือเป็น
ทางเลือกของสังคมไทยในอนาคต หากมีการปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ 
เพราะสังคมไทยควรมีทางเลือกที่รอบด้านในการค้นหากติกาที่ดีในการสร้างสังคมการเมืองที่น่าอยู่
ร่วมกันส าหรับทุกฝ่าย ในขณะเดียวกันตัวแบบของระบบเลือกตั้งใหม่นั้นก็ไม่ควรเป็นตัวแบบที่คิดค้น
ขึ้นเองเพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยปราศจากฐานความรู้และ
หลักการในการออกแบบระบบเลือกตั้งที่เป็นมาตรฐานสากล  
 ล าพังการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่  อาจจะไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งและท าให้
ประชาธิปไตยลงหลักปักฐานอย่างยั่งยืนได้ เพราะองค์ประกอบอ่ืนอีกหลายประการในรัฐธรรมนูญต่าง
ท างานร่วมกันในการส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
สังคมประชาธิปไตย อาทิ รูปแบบของรัฐสภา (สองสภาหรือสภาเดี่ยว, ที่มาและขอบเขตอ านาจของ
แต่ละสภาเป็นเช่นใด) โครงสร้างรัฐ (ระดับของการรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจ) ที่มาและ
ขอบเขตอ านาจขององค์กรอิสระ ขอบเขตอ านาจของฝ่ายตุลาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรค
การเมือง กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น  
แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกแบบระบบเลือกตั้งอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงบริบทที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสังคมเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
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