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บทคัดย่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของไทย มาจากระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งภายหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้พบปัญหา
จากระบบการเลือกตั้งดังกล่าว ทั้งปัญหาในทางข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย ได้แก่
ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัญหาเกี่ยวกับการลงคะแนนและการ
คิดคะแนนเสียงเลือกตัง้ และปัญหาเกีย่ วกับการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
ในการนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแบบผสม ได้แก่ การน�ำระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่วนผสมตาม
แบบประเทศเยอรมนีมาใช้ โดยใช้บัตรเลือกตั้งสองใบในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แต่ละประเภท ใบหนึ่งเลือกคนที่รัก อีกใบหนึ่งเลือกพรรคที่ชอบ ส�ำหรับการคิดคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้วิธีคิดแบบเสียงข้างธรรมดา และ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ใช้วธิ คี ดิ คะแนนเสียงแบบสัดส่วน โดยให้มกี ารชดเชย
ความเป็นสัดส่วนกรณีมที นี่ งั่ ส่วนเกินเกิดขึน้ ซึง่ การจะได้รบั จัดสรรทีน่ งั่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบสัดส่วน (บัญชีรายชือ่ ) นัน้ พรรคการเมืองจะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าคะแนนเฉลีย่
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน พร้อมทัง้ เสนอให้มกี ารแก้ไขคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือก
ตัง้ ให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยก�ำหนดเกณฑ์อายุให้สูงกว่า คือ เป็นบุคคล
ซึ่งมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และไม่จ�ำต้องสังกัดพรรคการเมือง
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบผสมทีเ่ ป็นธรรม สามารถสะท้อน
เจตนารมณ์ของประชาชน และมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ อันเป็นการแก้ไขปัญหาระบบการเลือก
ตั้งของประเทศไทยที่สอดคล้องกับ “หลักส�ำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
ค�ำส�ำคัญ: การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ระบบการเลือกตัง้ แบบผสม ระบบการเลือกตัง้
แบบจัดสรรปันส่วนผสม
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Abstract
The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017; The Constitution)
provides that members of the Thai House of Representatives are elected by a single ballot
mixed-member apportionment system. After the Organic Act on Election of Members of
the House of Representatives B.E. 2561 (2018) was promulgated and the first election
was held on 24 March 2019, we found multiple factual and legal problems. Especially
the method of house of representative recruitment, voting, election calculating, and
candidate eligibility.
The results suggest that the mixed-member system need to be developed,
Germany’s MMP system might be adopted with two ballots for each member election,
with one vote for preferred candidates while the second is for a party, another option
would be to use a majority system for constituency candidate counting and proportional
representative system for party-list candidate counting with compensations in case
of overhang seats. To receive party-list seats, a party must have the votes above the
average votes per House of Representatives member. A further solution might be to
amend candidate qualifications as voters by setting a higher threshold, including Thai
nationality, age of at least 25 years old on Election Day, and no political party membership.
These reforms would lead to a fair mixed-member system for the House of
Representatives, genuine popular representation, and government stability as solutions for
Thai political system problems corresponding to “The Significant Principles of House of
Representatives Elections”.
Keywords: Election, House of Representatives, Mixed-Member Electoral System,
Mixed-Member Apportionment (MMA) System.
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1. บทน�ำ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2556 อันเนื่องจาก
ความไม่พอใจใน (ร่าง) พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย4 และการขจัดอิทธิพลของอดีตนายก
รัฐมนตรี พันต�ำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร5 น�ำไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ต่อมารัฐบาลภายใต้การน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย โดย
ได้มกี ารเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2557 อันได้แก่ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 และ
(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 จนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้มีแนวคิดในการบัญญัติเรื่องระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบผสมรูปแบบใหม่ “ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม”
ไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยก�ำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองประเภท
ได้แก่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ มาจากระบบการเลือกตัง้ แบบเสียงข้างมาก
ธรรมดา (Simple majority system) แบบเขตเดียวเบอร์เดียว (Single member districts: SMD)
และสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ มาจากระบบการเลื อ กตั้ ง แบบสั ด ส่ ว น
(Proportional representation: PR) แบบบัญชีรายชื่อ (Party list) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมี
คะแนนเสียงคนละหนึง่ คะแนน เพือ่ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ให้กบั ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ เลือกตัง้ ของตน โดยใช้บตั รเลือกตัง้ ใบเดียว
ต่อมาจึงได้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อคืนอ�ำนาจให้แก่ประชาชนตาม
หลักการประชาธิปไตย ซึง่ ถือเป็นการเลือกตัง้ ครัง้ ที่ 28 ของประเทศ และเป็นการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกภายในรอบ 5 ปี นับแต่การรัฐประหาร
ในช่วงเวลาก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง มีนักวิชาการหลายท่านได้คาดการณ์
ถึงผลการเลือกตั้งตามระบบการเลือกตั้งนี้ว่าจะก่อให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิกจาก
พรรคการเมืองจ�ำนวนมาก และจะท�ำให้เกิดรัฐบาลผสมที่ไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งภายหลังการ
(ร่าง) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผซู้ งึ่ กระท�ำความผิดเนือ่ งจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....
5
อดีตผู้น�ำรัฐบาล จากระบบการเลือกตั้งแบบผสมคู่ขนาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 พรรคไทยรักไทย ซึ่งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และเป็นผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังพรรคพลัง
ประชาชน และพรรคเพื่อไทยในเวลาต่อมา
4
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ประกาศผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่าในจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 498 คน6 มี
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ จากพรรคการเมืองต่าง ๆ มากถึง 27 พรรคการเมืองได้รบั การเลือกตัง้ จึงถือว่า
เป็นสภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ สี มาชิกจากพรรคการเมืองจ�ำนวนมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์การเลือกตัง้
ไทย นอกจากนี้ ในการจัดตัง้ รัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ ซึง่ ได้คะแนนเสียงรวมทัง้ ประเทศจ�ำนวน
8,413,413 คะแนนเสียง และได้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสองประเภท7 จ�ำนวน
116 ที่นั่ง8 ได้ใช้สิทธิการเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงรวมมากที่สุดเป็นแกนน�ำจัดตั้ง
รัฐบาล โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลมากถึง 19 พรรคการเมือง9 ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าระบบการ
เลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมมีปัญหาท�ำให้เกิดรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยพรรคการเมือง
จ�ำนวนมาก ทั้งมีปัญหาการตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งท�ำให้การ
ประกาศผลการเลือกตั้งมีความล่าช้าไปมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางข้อเท็จจริง และยัง
ก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายหลายประการ ทั้งจากวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การลงคะแนนและการคิดคะแนนการเลือกตั้ง และการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เป็ น ที่ ม าของการวิ จั ย ระบบการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
แบบผสม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และที่มาของระบบการเลือกตั้งแบบผสม รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับระบบ
การเลือกตัง้ แบบผสมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุง่ เน้นการเปรียบเทียบระบบการเลือกตัง้ ดังกล่าวกับ
ระบบการเลือกตั้งแบบผสมรูปแบบอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย10 และต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
เยอรมนี11 ประเทศญี่ปุ่น12 และรัฐ Baden-Württemberg ประเทศเยอรมนี13 ตลอดจนศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเลือกตั้งภายใต้ระบบการ
เลือกตัง้ แบบจัดสรรปันส่วนผสม เพือ่ วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรที่เหมาะสมกับบริบททางการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าระบบ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
จากการค�ำนวณจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
8
น้อยกว่าพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 136 คน
9
“พปชร. เรียก 19 พรรคร่วมรัฐบาล หารือร่างนโยบาย เตรียมแถลงต่อสภา,” ไทยรัฐออนไลน์, สืบค้นเมื่อ
12 มีนาคม 2563, https://www.thairath.co.th.
10
ระบบการเลือกตัง้ แบบผสมคูข่ นาน (Parallel System) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และ 2550
11
ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (Mixed- Member Proportional: MMP)
12
ระบบการเลือกตั้งแบบผสมคู่ขนาน (Parallel System)
13
ระบบการเลื อ กตั้ ง แบบจั ด สรรปั น ส่ ว นผสม แบบไม่ มี บั ญ ชี ร ายชื่ อ (No List Mixed-Member
Apportionment System: NLMMA)
6
7
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การเลือกตัง้ เป็นเครือ่ งมือในก�ำหนดวิธกี ารได้มาซึง่ สมาชิกผูแ้ ทนราษฎรว่าใครจะเป็นผูไ้ ด้รบั การ
เลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดจะมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนเท่าไร ขึ้นอยู่กับว่าประเทศ
นั้น ๆ ได้เลือกใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใด ส�ำหรับปัจจุบันการที่ประเทศไทยใช้ระบบการเลือก
ตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม โดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งสองประเภท ท�ำให้ผลการเลือกตั้งที่ได้ไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน ขัดต่อหลัก
ความเสมอภาคในการแข่งขันของพรรคการเมือง และเกิดรัฐบาลผสมที่ไม่มีเสถียรภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคาดหมายว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยจะท�ำให้ทราบถึงแนวคิดเรื่อง
หลักส�ำคัญของการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ข้อดีและข้อเสียจากการใช้บงั คับกฎหมาย
เกีย่ วกับระบบการเลือกตัง้ แบบผสมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
ของไทย และสามารถน�ำระบบการเลือกตั้งแบบผสมในต่างประเทศมาเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาแนวทางการก�ำหนดรูปแบบ และการจัดการระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
เหมาะสมกับบริบททางการเมืองและการปกครองของประเทศไทย

2. หลักส�ำคัญของการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากความหมายของ “การเลือกตั้ง (Election)” อันหมายถึง “กลไกหรือกระบวนการที่
แสดงออกถึงการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในฐานะผูเ้ ป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย”14
นั้น “ความส�ำคัญของการเลือกตั้งจึงมิใช่เป็นเพียงการตัดสินว่าใครจะได้รับการเลือกตั้ง หรือ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ มากนัก กล่าวคือ การเลือกตั้งไม่อาจเป็นเพียงการให้ความชอบธรรม
แก่รูปแบบการปกครอง หรือแก่ตัวผู้ปกครอง การเลือกตั้งไม่ได้เป็นแค่กระบวนการที่ประชาชน
เข้าไปมีสว่ นร่วมในทางการเมือง หรือการควบคุมให้ตวั แทนของประชาชนต้องขึน้ อยูก่ บั ประชาชน
หรือเป็นการสืบทอดอ�ำนาจของผูม้ ตี ำ� แหน่งทางการเมืองโดยสันติวธิ เี ท่านัน้ หากแต่การเลือกตัง้
ยังเป็นการสื่อสารติดต่อกัน ระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง...” 15 ฉะนั้น การออกแบบ
ระบบการเลือกตั้งหรือวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
สากลของการเลือกตัง้ ดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21(3) ว่า “เจตจ�ำนง
ของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอ�ำนาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจ�ำนงนี้จะต้องแสดงออก
กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขสาํ ราญ และปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, การเลือกตัง้ พรรคการเมือง และเสถียรภาพ
ของรัฐบาล (กรุงเทพฯ: มาสเตอร์เพรส, 2531).
15
สมบัติ จันทรวงศ์, เลือกตัง้ วิกฤต ปัญหา และทางออก (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2536), 21 - 22.
14
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ทางการเลือกตั้งตามก�ำหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค และต้องเป็นการลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในท�ำนองเดียวกัน”16 โดยผู้วิจัย
ได้น�ำหลักการดังกล่าวมาผนวกเข้ากับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้มีอ�ำนาจสูงสุด
ตามหลักประชาธิปไตย ก�ำหนดเป็น “หลักส�ำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ซึ่ง
มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
2.1 หลักการแสดงเจตจ�ำนงในการเลือกตั้ง
การแสดงเจตจ�ำนงในการเลือกตั้งถือเป็นเป้าหมายหลักของการถ่ายทอดอ�ำนาจจาก
ประชาชนไปสูผ่ แู้ ทนราษฎร เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการใช้อำ� นาจอธิปไตย โดยหลักการแสดงเจตจ�ำนง
ในการเลือกตั้งอาจต้องพิจารณาถึงหลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามหลัก
สากล อันประกอบด้วย หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ (Freedom of election) และหลักการเลือก
ตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม โดยหลักการเลือกตั้งโดยอิสระ (Freedom of election) หมายถึง
การทีร่ ฐั มีหน้าทีต่ อ้ งจัดให้มกี ารจัดการเลือกตัง้ และควบคุมกระบวนการจัดการเลือกตัง้ ด�ำเนินไป
อย่างอิสระเสรี ปราศจากการชักจูงด้วยอามิสสินจ้าง หรือการให้รางวัล ตลอดจนการข่มขูบ่ งั คับ
ด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคลต้องเลือกผู้หนึ่งผู้ใด หรือไม่เลือกผู้หนึ่งผู้ใด และหลักการเลือก
ตั้งอย่างทั่วถึง (Universal suffrage) หมายถึง การให้สิทธิเลือกตั้งในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แก่ประชาชนเพือ่ มีสทิ ธิในการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนของตน หรือเสนอตัวเพือ่ เข้าไป
ท�ำหน้าที่ในการบริหารปกครองเมื่อมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดโดยไม่มี
การกีดกันหรือจ�ำกัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษ
ส่วนหลักการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ถือเป็นหลักการส�ำคัญหลักการแสดง
เจตจ�ำนงในการเลือกตัง้ เพือ่ ให้การใช้อำ� นาจอธิปไตยของประชาชนปราศจากการบิดเบือน และ
ให้ได้ผแู้ ทนราษฎรทีส่ อดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน ซึง่ ประกอบด้วย “หลักการเลือกตัง้
อย่างสุจริต” หรือ “หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง (Genuine election)” หมายถึง การเลือกตั้งที่
บริสทุ ธิเ์ ป็นไปตามกฎหมาย ปราศจากการทุจริตและการครอบง�ำจากฝ่ายการเมือง หรืออิทธิพล
จากอ�ำนาจเศรษฐกิจและสังคม และ “หลักการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรม” หรือ “หลักความเสมอ
ภาคในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Equal suffrage)” หมายถึง การเลือกตั้งที่เห็นคุณค่าความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์ ภายใต้หลักการที่ว่าบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย

วุฒสิ าร ตันไชย และสติธร ธนานิตโิ ชติ, รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559), 54 - 55.
16
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2.2 หลักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
ภายใต้หลักประชาธิปไตย อันหมายถึง “หลักการปกครองทีป่ ระชาชนเป็นทัง้ ผูป้ กครอง
และผู้ถูกปกครอง บนรากฐานความคิดของเสรีภาพ (Liberty) และความเสมอภาค (Equality)”17
ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปกครองรูปแบบประชาธิปไตย
ทางอ้อม หรือประชาธิปไตยผ่านทางผู้แทนราษฎร จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยกระบวนการถกเถียงกัน
ทางความคิด เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สังคมยอมรับ ลักษณะของการกระท�ำดังกล่าวนี้ เรียกว่า
“การใช้อ�ำนาจประชาธิปไตยแบบเสรี” 18 ได้แก่ การมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การชุมนุม หรือการรวมตัวเป็นสมาคมหรือกลุม่ บุคคล รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการจัดตัง้ และ
สังกัดพรรคการเมือง
2.3 หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความเสมอภาคให้แก่พรรคการเมือง
ส�ำหรับพรรคการเมือง ซึง่ ถือเป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญในระบอบประชาธิปไตย นัน้ เนือ่ งจาก
พรรคการเมืองเป็นการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน19 มีหน้าที่
ส�ำคัญในการผดุงรักษาอ�ำนาจในการปกครองให้สบื เนือ่ งกัน ทัง้ พรรคการเมืองยังเป็นเครือ่ งมือ
ในการช่วยให้ประชาชนสามารถมีโอกาสให้ความยินยอมเกี่ยวกับนโยบายที่ส�ำคัญเพื่อส่งต่อ
เจตนารมณ์ไปสู่การปกครองประเทศ หรือท�ำหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท�ำงานของ
รัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ และมีหน้าทีป่ อ้ งกันรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ส่วนน้อยไม่ให้ถูกละเมิดเมื่อต้องเป็นฝ่ายค้าน ดังนั้น เสถียรภาพของพรรคการเมืองจึงเป็น
สิ่งส�ำคัญที่รัฐจะต้องให้การสนับสนุน เพื่อให้การคงอยู่หรือการด�ำเนินการของพรรคการเมือง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่ถูกล้มล้างโดยง่าย20 โดยรัฐจะต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และส่งเสริมความเสมอภาคให้แก่พรรคการเมือง
ด้วยเหตุนี้ ในการออกแบบระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบผสมของไทย
จึงจ�ำเป็นต้องให้มีความสอดคล้องกับ “หลักส�ำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กลไกหรือกระบวนการที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐาน สิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ:
วิญญูชน, 2562), 19.
18
เรื่องเดียวกัน, 21.
19
ราชบัณฑิตยสถาน. “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554,” สืบค้นเมือ 25 กรกฎาคม 2562,
https://dictionary.orst.go.th.
20
พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ. “มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักประชาธิปไตยให้แก่
พรรคการเมือง,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 29.
17
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3. ระบบการเลือกตัง้ แบบจัดสรรปั นส่วนผสม
ด้วยเจตนารมณ์ของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีความมุง่ หมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ทีต่ อ้ งการให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง โดยไม่ตอ้ งการให้มพี รรคการเมือง
ขนาดใหญ่ และมีเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร (ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว)
จนไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจได้ ปรากฏเป็นความมุง่ หมายของการได้มาซึง่ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับนี21้ กล่าวคือ เสียงของประชาชนจะไม่สูญเปล่า โดยไม่ได้
ค�ำนึงถึงประโยชน์ของพรรคการเมืองใด แต่มุ่งให้คะแนนประชาชนมีน�้ำหนักในการออกเสียง
เลือกตั้งให้มากที่สุด เพื่อเป็นการปรองดอง โดยให้คะแนนเฉลี่ยกับทุกพรรค มีการสร้างระบบ
เลือกตั้งที่เหมาะสมกับสังคมไทย และไม่ลอกเลียบแบบต่างประเทศทั้งหมด เพือ่ แก้ไขปัญหา
การจัดสรรงบประมาณทีอ่ งิ เฉพาะพืน้ ทีฐ่ านเสียงของพรรคตน ทั้งก�ำหนดให้พรรคจะคัดเลือกคน
ดีลงสมัครรับเลือกตัง้ เพือ่ หวังคะแนนไปค�ำนวณเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชีรายชือ่ และ
ต้องค�ำนึงถึงคะแนนเสียงของประชาชนที่ถูกทิ้งไปอย่างไม่เป็นธรรม
ดังนัน้ ในการออกแบบระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ จึงก�ำหนดให้เป็นระบบการเลือกตัง้ แบบจัดสรรปันส่วนผสมซึง่ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสอง
ประเภท ซึ่งมีที่มาดังต่อไปนี้
3.1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ก�ำหนดให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
เขตละหนึ่งคน (แบบเขตเดียวเบอร์เดียว หรือ Single member districts: SMD) จึงต้องมีการ
แบ่งเขตเลือกตั้งให้มีจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ก�ำหนด คือ มีจ�ำนวน
350 คน (350 เขต) และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถออกเสียงเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน
(ลงในบัตรเลือกตัง้ เพียงหนึง่ ใบ) โดยจะลงคะแนนเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูใ้ ด หรือจะลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้22

มีชัย ฤชุพันธุ์, ““มีชัย” ชู 7 ข้อดี ระบบเลือกตั้งใหม่ พร้อมแก้หากมีจุดอ่อน,” สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม
2562, https://www.iqnewscenter.com.
22
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 85 วรรคหนึ่ง.
21
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3.2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่วน แบบบัญชีรายชือ่ (Party list) จ�ำนวน
150 คน โดยก�ำหนดให้พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ ก็ต่อเมื่อ
พรรคการเมืองนั้นได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว จึงให้มีสิทธิส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ เรียกว่า“บัญชีรายชื่อแบบปิด (Close list)”24 โดยไม่มีการลง
คะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยตรง เนื่องจากระบบการเลือกตั้ง
แบบจัดสรรปันส่วนผสมก�ำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งใบ ดังนั้น หากพรรคการเมืองไม่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะไม่สามารถลงคะแนนให้กับ
พรรคการเมืองนั้นได้ ส�ำหรับการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ (การเลือกตั้งแบบสัดส่วน) ได้ก�ำหนดวิธีการค�ำนวณหาจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่ได้รับจากคะแนนเสียงทั้งประเทศ25
23

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้ก�ำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีให้มาจากการเลือก
ตั้งทางอ้อมผ่านการเสนอชื่อโดยพรรคการเมือง โดยก�ำหนดให้พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป สามารถแจ้งรายชื่อของบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะ
เสนอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกินสาม
รายชือ่ 26 ด้วยเหตุนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ จึง
เป็นการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และเป็นการเลือกตัง้ นายกรัฐมนตรี
โดยปริยาย แม้จะเป็นเพียงการใช้อ�ำนาจทางอ้อมก็ตาม จึงเป็นลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

4. ปัญหาระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กลับพบว่า
ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมดังกล่าวมีปัญหาความไม่สอดคล้องกับ “หลักส�ำคัญ
ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยผู้วิจัยได้รวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 83.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 90.
25
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561, มาตรา 129.
26
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 85.
23
24
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แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัญหา
เกีย่ วกับการลงคะแนนและการคิดคะแนนการเลือกตัง้ และปัญหาเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากความมุ่งหมายของการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นที่มาของระบบ
การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่วางกรอบให้ผลการเลือกตั้งในระบบการเลือกตั้งนี้ต้อง
สะท้อนถึงเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริงของประชาชน โดยมุง่ เน้นให้คะแนนทุกคะแนนมีความหมาย และ
มิให้คะแนนส่วนน้อยของประชาชนถูกทิ้งขว้าง และเพื่อให้ได้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองนั้น
หากพิจารณาจากผลการเลือกตัง้ ในทางข้อเท็จจริงพบว่าการเลือกตัง้ ในระบบนีม้ ปี ญ
ั หาการได้มา
ซึง่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน และการก�ำหนดให้จำ� นวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่วนมาจากคะแนนรวมของพรรคการเมืองทีไ่ ด้จากการเลือกตัง้
แบบเขตเลือกตัง้ ขัดต่อหลักการส่งเสริมความเสมอภาคในการแข่งขันให้แก่พรรคการเมือง จึงเป็น
เหตุให้การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรดังกล่าวยังไม่บรรลุเป้าหมายดังทีค่ ณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้วางไว้
4.1.1 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
ประชาชน
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�ำหนดให้มีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรสองประเภท ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งก�ำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ และให้แต่ละเขตเลือกตั้ง
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก
ตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน (ลงในบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบ) โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้27 ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราย
ชื่อของแต่ละพรรคการเมืองให้มาจากการน�ำคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมือง
ทุกพรรค (ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ) ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
มาค�ำนวณ28 ฉะนั้น จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีสิทธิลงคะแนนเพียงหนึ่งครั้งในบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบ เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง
สองประเภท หรือเท่ากับว่าการลงคะแนนเสียงของประชาชนที่ได้ลงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
27
28

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 85 วรรคหนึ่ง.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 91.
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แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ จะมีผลต่อคะแนนรวมของพรรคการเมืองในการค�ำนวณจ�ำนวนสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ด้วย ท�ำให้การได้มาซึง่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในลักษณะเช่นนี้
มีความแตกต่างจากระบบการเลือกตัง้ แบบผสมคูข่ นาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ก�ำหนดให้
ประชาชนทุกคนมีสองคะแนนเสียง เพื่อใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละประเภท
แยกต่างหากจากกันโดยอิสระ ดังค�ำขวัญทีว่ า่ “เลือกคนทีร่ กั เลือกพรรคทีช่ อบ” ท�ำให้ประชาชน
สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบสัดส่วนได้โดยตรง
จึงสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนมากกว่า
นอกจากนี้ ในมาตรา 88 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับนีย้ งั ก�ำหนดให้พรรคการเมืองทีส่ ง่ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งมีสิทธิแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นจะเสนอให้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ได้ไม่เกินสามรายชื่อ ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้การลงคะแนนเสียงเพียงหนึ่งครั้ง โดยใช้บัตรเลือกตั้ง
หนึ่งใบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว มีปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน มากกว่าการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละประเภท โดยใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ตัวอย่างเช่น การ
ลงคะแนนเพราะต้องการเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
หรือการลงคะแนนเพราะต้องการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น หรือการลงคะแนนเพราะต้องการเลือกทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทจากพรรคการเมืองเดียวกัน หรือการลงคะแนนเพราะ
ต้องการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในสามรายชือ่ ทีพ่ รรคการเมืองเสนอชือ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรี หรือการลงคะแนนเพราะต้องการเลือกพรรคการเมืองทีผ่ สู้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ นัน้ สังกัด เป็นต้น ดังนัน้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ก�ำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีสทิ ธิลงคะแนนเพียงหนึง่ ครัง้ ในบัตรเลือกตัง้
หนึง่ ใบ เพือ่ เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ สองประเภท จึงไม่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
4.1.2 การก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่วนมาจากคะแนนเสียงของ
การเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตขัดต่อหลักการส่งเสริมความเสมอภาคให้แก่พรรคการเมือง
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 90 ก�ำหนดให้
พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้นได้ส่ง
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ แล้ว ซึง่ เป็นการก�ำหนดเงือ่ นไขให้สอดคล้องกับมาตรา 91
ทีก่ ำ� หนดให้การค�ำนวณหาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ของแต่ละพรรคการเมืองให้
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ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยน�ำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ได้รบั จากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ มาค�ำนวณ นัน้ เนือ่ งจาก
ผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้คะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ตกหล่น
จึงได้ก�ำหนดให้น�ำระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมมาใช้ ซึ่งระบบการเลือกตั้งนี้ได้ถูก
ออกแบบให้ใช้บตั รเลือกตัง้ เพียงใบเดียวในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น ส่วนวิธีการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งก�ำหนดให้น�ำผลคะแนนการ
เลือกตั้งที่ได้ไปค�ำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภท อันเป็นที่มาของมาตรการ
บังคับให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสียก่อน พรรคการเมือง
จึงจะสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม กลายเป็นระบบการ
เลือกตัง้ ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดส�ำหรับพรรคการเมืองขนาดกลางค่อนข้างเล็ก และพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ที่ต้องประสบกับปัญหาในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง เพื่อให้พรรคการเมือง
เหล่านี้มีโอกาสได้รับคะแนนเสียงจากทุกเขตเลือกตั้ง หรือจากเขตเลือกตั้งจ�ำนวนมากที่สุด
ต่างจากระบบการเลือกตัง้ แบบผสมคูข่ นาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีพ่ รรคการเมืองต่าง ๆ สามารถ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเพียงบัญชีเดียว หรือประเภทเดียว โดยไม่จ�ำเป็นต้องส่ง
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ก็สามารถรับคะแนนเสียงของประชาชนจากทุกเขตและ
ทุกหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการค�ำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้
ดังนั้น การก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนต้องมาจากคะแนนรวม
ของพรรคการเมืองที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จึงเป็นการออกแบบระบบการ
เลือกตัง้ ทีส่ ร้างข้อจ�ำกัดให้กบั พรรคการเมืองในการส่งผูส้ มัครเพือ่ ลงสมัครรับเลือกตัง้ อันขัดต่อ
หลักการส่งเสริมความเสมอภาคให้แก่พรรคการเมือง ในแง่ของความเสมอภาคในการแข่งขัน
ของพรรคการเมือง
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการลงคะแนนและการคิดคะแนนการเลือกตั้ง
ในส่วนของการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และการคิดคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่ ถือเป็นหัวใจ
ของระบบการเลือกตัง้ นัน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 85
ได้ก�ำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่าให้ใช้วิธีออกเสียงลง
คะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตัง้ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เขตละหนึง่ คน และ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ โดยก�ำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
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ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
และตามมาตรา 91 ได้ก�ำหนดวิธีการค�ำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
แต่ละพรรคการเมืองให้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งก�ำหนดให้น�ำคะแนนรวมทั้งประเทศของ
พรรคการเมืองทุกพรรคทีส่ ง่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ได้รบั จากการเลือกตัง้ แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งมาค�ำนวณ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น นั้น จากการศึกษาพบว่า ระบบการเลือกตั้ง
แบบจัดสรรปันส่วนผสม ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนน
เสียง และการคิดคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
4.2.1 การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ครัง้ เดียวเพือ่ เลือกผูส้ มัครทัง้ สองประเภทขัดกับ
หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ
สืบเนือ่ งจากแนวคิดในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ มีทมี่ าจากความต้องการ
ให้ประชาชนได้ใช้อำ� นาจอธิปไตยของตนเอง เพือ่ สนองความต้องการในการก�ำหนดทิศทางของ
ประเทศ แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดหลายประการทีอ่ าจท�ำให้ประชาชนทุกคนไม่สามารถใช้อำ� นาจอธิปไตย
ทางตรงได้ จึงเกิดแนวคิดในการน�ำ “การเลือกตั้ง” มาใช้เป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดเจตนารมณ์
ของประชาชนผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองการปกครองของประเทศ
จากการศึกษาหลักส�ำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องประกอบไป
ด้วย หลักการแสดงเจตจ�ำนงในการเลือกตั้ง หลักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
และหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความเสมอภาคให้แก่พรรคการเมือง นั้น
ในหลักการดังกล่าวยังประกอบไปด้วยหลักการย่อยอีกหลายประการ อาทิเช่น หลักการเลือก
ตั้งโดยอิสระ หลักการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บางหลักการก็ได้ถูก
รับรองและน�ำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดังเช่น มาตรา 85 วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่
บัญญัตวิ า่ “สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ให้ใช้วธิ อี อกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนน
เลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูใ้ ด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ ดเลยก็ได้” ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยอมรับและมุ่งคุ้มครองหลักการเลือก
ตั้งโดยอิสระไว้ในเบื้องต้น คือ ไม่มีการบังคับผู้มีสิทธิเสียงเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้
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อย่างไรก็ดี การที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตัง้ และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ หรือเรียกระบบการเลือกตัง้ นีว้ า่ “ระบบ
การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม” อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทีข่ ดั ต่อหลักการเลือกตัง้ โดยอิสระ หรือหลักความมีอสิ ระในการเลือกตัง้ เนือ่ งจากการลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียงเดียวนั้น จะเป็นการบังคับให้ประชาชนต้องเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสอง
ประเภทไปพร้อมกัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งผู้สมัครประเภทใด
ประเภทหนึง่ หรือลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เพียงประเภทเดียวได้ เปรียบเสมือน
ว่ า หากผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ลงคะแนนในกั บ ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ที่ สั ง กั ด
พรรคการเมืองใดแล้ว ย่อมต้องลงคะแนนให้กบั พรรคการเมืองทีผ่ สู้ มัครรับเลือกตัง้ รายนัน้ สังกัด
เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคการเมืองเดียวกันไปพร้อมกัน
ดังนั้น การก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าวจึงขัดต่อหลักการเลือกตั้ง
โดยอิสระ อันเป็นหลักส�ำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทหลักการแสดง
เจตจ�ำนงในการเลือกตั้ง และกระทบต่อหลักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
ประเภทเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
4.2.2 การคิดคะแนนเสียงเลือกตัง้ เพือ่ ค�ำนวณผลการเลือกตัง้ ตามทฤษฎีเศษเหลือ
มากที่สุด กับกรณีมีที่นั่งเกินส่วนขัดต่อหลักการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรม
จากหลักเกณฑ์การค�ำนวณผลการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตีความวิธีการคิด
คะแนนเสียงเลือกตัง้ เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีการน�ำเสนอแนวทางการค�ำนวณผลการเลือกตัง้
ตามกฎหมายดั ง กล่ า ว โดยนั ก วิ ช าการ พรรคการเมื อ ง และอดี ต กรรมการการเลื อ กตั้ ง
ต่อสาธารณชนอยู่หลายแนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางก็มีวิธีการคิดค�ำนวณและผลการเลือกตั้ง
มีความแตกต่างกันออกไป จึงท�ำให้ภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันที จนเกิดเป็น
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ การเลือกตัง้ ครัง้ นีเ้ ป็นการเลือกตัง้ ทีใ่ ช้เวลาในการประกาศผลการเลือกตัง้
ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
ต่ อ มาผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128
มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ โดยเมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
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2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยว่า “พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ดังกล่าว ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 91 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” 29น�ำไปสู่การประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (บัญชีรายชื่อ) ครั้งแรก วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
256230 และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (บัญชีรายชื่อ) ครั้งที่ 2 วันที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในเวลาต่อมา เป็นผลให้มีพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือก
ตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวนมากถึง 26 พรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองที่ได้
คะแนนเสียงต�่ำที่สุด แต่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ พรรคพลังธรรมใหม่
ได้คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ จ�ำนวน 35,099 คะแนน คิดประมาณการเป็นร้อยละ 0.1 ของ
คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกัน ซึ่งเป็นปัญหาว่าคะแนนเสียง
ดังกล่าวถือเป็นคะแนนเสียงที่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเสียงต่อจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหนึ่งคน31 (71,123 คะแนน) ทั้งนี้ เนื่องมาจากการค�ำนวณผลการเลือกตั้งตามแนวทาง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้น�ำที่นั่งเกินส่วน (Overhang seats) ไปปรับสัดส่วนและเฉลี่ย
ที่นั่งให้กับพรรคการเมืองอื่นที่มีสัดส่วนคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเสียง
ต่อจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน โดยอ้างหลักทฤษฎีเศษเหลือมากที่สุด โดยไม่ได้
ค�ำนึงถึงจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคพึงจะมีได้เบื้องต้น ท�ำให้
พรรคการเมืองบางพรรคได้รับที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นจากที่นั่งเกลี่ยส่วนเกินกว่า
จ�ำนวนที่นั่งที่พรรคการเมืองได้รับตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่แท้จริง
ด้วยเหตุนี้ การคิดคะแนนการเลือกตั้งตามทฤษฎีเศษเหลือมากที่สุดดังกล่าว (กรณีมี
ที่นั่งเกินส่วน) ตามแนวทางที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้วางไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 และ 129” จึงท�ำให้เกิด
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยมีผลให้พรรคการเมืองทีไ่ ด้คะแนนเสียงจากการเลือกตัง้
ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนเสียงต่อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหนึง่ คนได้รบั การจัดสรรทีน่ งั่ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร แต่พรรคการเมืองบางพรรคกลับได้รบั การจัดสรรทีน่ งั่ น้อยกว่าสัดส่วนทีน่ งั่ ตาม
ความเป็นจริง ประกอบกับการเลือกตัง้ ในระบบการเลือกตัง้ แบบสัดส่วนมีเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการ
ให้คะแนนเสียงที่ประชาชนลงให้กับพรรคการเมืองนั้น ต้องเป็นเครื่องสะท้อนความต้องการ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐรรมนูญที่ 6/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 62 ก หน้า 10 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562.
31
ค�ำนวณจากคะแนนรวมที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับ จากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ (รวม 35,561,556 คะแนน) หารด้วยจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดของสภาผูแ้ ทนราษฎร ทัง้ หมด 500 คน
เท่ากับ 71,123.1120 คะแนน.
29
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ของประชาชนว่าจะมอบที่นั่งให้แก่พรรคการเมืองพรรคนั้นเท่าใด ฉะนั้น หากพรรคการเมืองใด
ได้คะแนนเสียงเลือกตัง้ ไม่เป็นไปตามหลักสัดส่วนย่อมไม่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรทีน่ งั่ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ดังนัน้ บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญดังกล่าว และการตีความเพือ่ ค�ำนวณผลการเลือกตัง้
ตามทฤษฎีเศษเหลือมากทีส่ ดุ ข้างต้น จึงขัดต่อหลักการเลือกตัง้ อย่างเทีย่ งธรรม ซึง่ เป็นลักษณะ
หนึ่งของหลักส�ำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทหลักการแสดงเจตจ�ำนง
ในการเลือกตั้ง
4.2.3 การคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กรณี
พรรคการเมืองสิน้ สภาพและกรณีพรรคการเมืองถูกยุบไม่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว้โดยชัดแจ้ง
จากกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ
หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อแจ้งการเลิก
กิจการพรรคการเมือง โดยอ้างมติเอกฉันท์ของพรรค เนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค
แต่ละท่านมีภารกิจมากมาย ตามมาตรา 90 และ 91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 256032 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า “ตามที่พรรคประชาชนปฏิรูปมีหนังสือแจ้งขอ
เลิกกิจการพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่า มีกรณี
เป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณา เห็นว่าพรรคประชาชนปฏิรปู มีเหตุสนิ้ สภาพ ตามความเห็น
นายทะเบียนพรรคการเมือง จึงเห็นควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป”33 จึงเป็นเหตุให้นาย
ไพบูลย์ นิตติ ะวัน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ พรรคประชาชนปฏิรปู จ�ำเป็นต้อง
สังกัดพรรคใหม่ให้ได้ภายใน 60 วัน34
ต่อมาเมื่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้สมัครเข้าสังกัดเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
ภายใน 60 วัน ตามที่กฎหมายก�ำหนด จึงเกิดประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า เมื่อสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ได้เข้าสังกัดพรรคการเมืองใหม่ตามระยะเวลาที่
กฎหมายก�ำหนดแล้วนั้น จะมีผลอย่างไรต่อคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองเดิมได้รับ กล่าวคือ
จะต้องมีการคิดค�ำนวณคะแนนใหม่หรือไม่ อย่างไร โดยประเด็นดังกล่าวนี้ได้มีนักวิชาการ และ
มติชนสุดสัปดาห์, “การเมืองเกิดศัพท์แสงใหม่ ไพบูลย์โมเดล,” สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562,
จาก https://www.matichonweekly.com.
33
ข่าวส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 85/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562.
34
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 101 (10).
32
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ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ออกมาแสดงทัศนะต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยก็ดี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรก็ดี พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก็ดี ไม่มกี ารบัญญัติ
หรือกล่าวถึงการคิดค�ำนวณคะแนนดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง
เช่ น เดี ย วกั บ กรณี พ รรคการเมื อ งถู ก ยุ บ ดั ง เช่ น ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทีส่ งั่ ให้ยบุ พรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบ
มาตรา 72 ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ที่มิใช่กรรมการบริหาร
พรรค ต้องเข้าสังกัดเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค�ำสั่ง
ยุ บ พรรคการเมื อ ง มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว่ า สมาชิ ก ดั ง กล่ า วขาดจากการเป็ น สมาชิ ก ภาพของ
พรรคการเมือง และความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมสิน้ สุดลง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถอื ว่าความเป็นสมาชิกภาพได้สนิ้ สุดนับแต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบก�ำหนด 60 วัน ดังนัน้ เมือ่ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ ได้แยกย้ายเข้าสังกัดพรรคการเมืองใหม่ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด จึงเกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรณีพรรคการเมืองสิ้นสภาพว่า คะแนนเสียงที่
เคยเป็นของพรรคการเมืองอยูเ่ ดิมนัน้ จะต้องด�ำเนินการอย่างไรหรือไม่ เนือ่ งจากตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 94 ก�ำหนดให้กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไปแล้ว หากผลการค�ำนวณคะแนนการเลือกตั้งครั้งใหม่ท�ำให้จ�ำนวนสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล�ำดับท้ายพ้นจากต�ำแหน่งตามล�ำดับ35
ดังนั้น ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ หรือพรรคการเมืองได้ถูกยุบไป และสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรได้เข้าสังกัดพรรคใหม่แล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจะมี
สถานะเช่นไร จะคงอยู่ตลอดไป หรือสามารถพ้นจากต�ำแหน่งได้ดังกรณีดังกล่าวข้างต้น จึงเกิด
เป็นข้อถกเถียงและเกิดการตีความทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ประชาชนเกิดความสับสน และขาดความ
เชื่อมั่น เนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง
4.2.4 การไม่มีกฎหมายก�ำหนดเกณฑ์ขั้นต�่ำส�ำหรับการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่มีการก�ำหนด
เกณฑ์ขั้นต�่ำ (Threshold) ของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองต้องได้รับ ส�ำหรับการได้รับ
35

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 93.
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การจัดสรรที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ปรากฏเพียงการก�ำหนดเกณฑ์ขั้น
ต�่ำของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในมาตรา 84 วรรคสอง ว่า “ให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น
ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ” ประกอบกับปัญหาการคิดคะแนนเสียงเลือกตัง้ เพือ่ ค�ำนวณผลการเลือกตัง้ ตาม
ทฤษฎีเศษเหลือมากที่สุด กับกรณีมีที่นั่งเกินส่วนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงท�ำให้ผลการเลือก
ตั้งจากระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
มีพรรคการเมืองที่ได้รับที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากถึง จ�ำนวน 26 พรรคการเมือง
เมื่อพิจารณาถึงบัญญัติเกี่ยวกับการก�ำหนดเกณฑ์ขั้นต�่ำของการได้รับการเลือกตั้ง
ของไทย พบว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้เคยก�ำหนดให้
พรรคการเมืองต้องได้รบั คะแนนเสียงจากการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�ำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ จึงจะมีสิทธิให้น�ำคะแนนเสียง
ดังกล่าวมารวมค�ำนวณเพื่อหาสัดส่วนจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกับร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป (ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม 2558) ที่ก�ำหนดเกณฑ์
ขั้นต�่ำส�ำหรับการได้รับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และแบบบัญชีรายชือ่ จะเป็นผูซ้ ง่ึ ได้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อต่อเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ หรือบัญชีรายชือ่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ บัญชีนนั้ ได้รบั คะแนนเลือกตัง้ มากกว่า
คะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เลือกบัญชีใด36 เช่นเดียวกับประเทศ
อื่น ๆ ที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน หรือระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม ก็ได้มีการ
บัญญัตถิ งึ เกณฑ์คะแนนขัน้ ต�ำ่ เอาไว้ เพือ่ แก้ไขปัญหาการมีพรรคการเมืองจ�ำนวนมาก ซึง่ มักเป็น
พรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาในสภาผูแ้ ทนราษฎร อันจะมีผลท�ำให้รฐั บาลขาดเสถียรภาพ ตัวอย่าง
เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ก�ำหนดให้พรรคการเมืองที่ไม่ชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จะได้รับการจัดสรรที่นั่งส�ำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ก็ต่อเมื่อพรรคการเมือง
นั้นได้รับคะแนนเสียงขั้นต�่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 37 เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนี38 โดยมี
ข้อยกเว้นส�ำหรับพรรคการเมืองทีช่ นะการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่า 3 เขตเลือกตั้ง หรือเป็นพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อย ในขณะที่ประเทศโบลิเวีย
ได้ก�ำหนดเกณฑ์ขั้นต�่ำไว้ที่ร้อยละ 339 เป็นต้น
36
37
38
39

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป (ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม 2558), มาตรา 110.
New Zealand, Electoral Act 1993, Section 191, Subsection (4) (a).
Germany, Federal Elections Act 1993, Section 6, Subsection (3).
Bolivia, Electoral Law (2010), Article 59.
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ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่มีการก�ำหนด
เกณฑ์ขั้นต�่ำส�ำหรับการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จึงมี
แนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหาความไม่มเี สถียรภาพของรัฐบาล ซึง่ เป็นทีม่ าของการเปลีย่ นแปลงระบบ
การเลือกตัง้ แบบเสียงข้างมากธรรมดาทีใ่ ช้อยูก่ อ่ น ปี พ.ศ. 2540 มาเป็นระบบการเลือกตัง้ แบบ
ผสมคู่ขนาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในเวลาต่อมา
4.3 ปัญหาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นี้ ได้บัญญัติถึงคุณสมบัติ
และคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ใน มาตรา 97
และมาตรา 98 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกหรือ
สังกัดพรรคการเมือง และการก�ำหนดคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับอาชีพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร40 ดังนี้
4.3.1 การบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97(3) ได้ก�ำหนด
คุณสมบัติให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ แต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลา
เก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน ประกอบกับมาตรา 101 ยังได้ก�ำหนดให้สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก41
หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมือง
นั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมือง และไม่สามรถเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุด42 หรือขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
เว้นแต่กรณีทขี่ าดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองทีส่ มาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ เป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ สามารถเข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง43

40
41
42
43

ในร่างรัฐธรรมนูญ (ร่างแรก 2559) ไม่ปรากฏคุณสมบัติต้องห้ามดังกล่าว.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 101(8).
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 101(9).
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 101(10).
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จากกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว ่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ มี เจตนารมณ์ ใ นการบั ง คั บ
ให้ ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรต้ อ งสั ง กั ด
พรรคการเมือง ท�ำให้ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงขัดต่อหลักเสรีภาพในการจัดตั้งและ
สังกัดพรรคการเมือง อันเป็นหลักส�ำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทหลัก
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ทัง้ ยังส่งผลประการส�ำคัญต่อหลักความมีอสิ ระของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ Free Mandate ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญที่ปรากฏอยู่ในระบบการ
เลือกตัง้ ของประเทศต่าง ๆ ทัง้ ประเทศเยอรมนี44 ประเทศญีป่ นุ่ 45 และรัฐ Baden-Württemberg
ประเทศเยอรมนี46
ดังนั้น หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องถูกบังคับให้สังกัดพรรคการเมืองก็เท่ากับ
ว่าพรรคการเมืองอาจจะมีอ�ำนาจควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ท�ำให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรขาดอิสระในการท�ำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชน และกลายเป็นตัวแทนของ
พรรคการเมืองเท่านัน้ นอกจากนี้ การบังคับให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
นัน้ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาการครอบง�ำฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตโิ ดยพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล อันขัดต่อ
หลักการเสรีประชาธิปไตย ในอีกทางหนึ่งด้วย
4.3.2 การจ�ำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ขัดต่อหลักสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
ส�ำหรับการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยทั่วไป พบว่ามีแนวทางในการ
ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ 2 กรณี ได้แก่ การก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ เช่นเดียวกับคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ดังเช่นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ประเทศเยอรมนี47
และการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สูงกว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป
ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง48 ส�ำหรับประเทศไทย นอกจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 จะได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งว่าต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้ว ยังก�ำหนด
ห้ามมิให้บุคคลในกลุ่มอาชีพบางประเภทเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันมี
ลักษณะของการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ประเภทสิทธิในการลงสมัคร
รับเลือกตั้ง ทั้งยังขัดต่อหลักเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล ได้แก่
44
45
46
47
48

Germany, Federal Elections Act 1993, Section 20, Subsection (3).
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1950, มาตรา 9.
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ Baden-Württemberg, มาตรา 27 (3).
Germany, Federal Elections Act 1993, Section 15.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1950, มาตรา 10.
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1) การจ�ำกัดสิทธิกรณีเป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชน

ตามที่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า
“เจตนารมณ์ของกฎหมายห้ามมิให้เจ้าของสื่อลงเล่นการเมืองหรือถือหุ้นสื่อนั้น มองในเชิงของ
การท�ำงานส�ำหรับนักการเมือง ซึ่งมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งข้างกันอย่างชัดเจน ในขณะที่
อาชีพของสือ่ มวลชนต้อง ท�ำงานเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลาง เราต้องการให้สอื่ ท�ำงานด้วยความ
สบายใจ ป้องกันไม่ให้สอื่ ถูกแทรกแซงหรือถูกครอบง�ำจากนายทุนเพราะสือ่ มีหน้าทีเ่ สนอข้อมูล
และข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง หากนักการเมืองเป็นเจ้าของสั่งให้ลงหรือโฆษณาความเห็นของ
ตนเองก็จะเป็นปัญหา ต้องป้องกันการใช้อ�ำนาจที่จะเข้ามาครอบง�ำสื่อ”49 นั้น จึงเป็นที่มาของ
การตราบทบัญญัติมาตรา 98 (3) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ที่ก�ำหนดคุณสมบัติต้องห้ามเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
เป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ซึง่ บทบัญญัตลิ กั ษณะเช่นนีไ้ ม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญทุกฉบับทีผ่ า่ นมา
แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540)
เพียงแต่เคยปรากฏเป็นข้อห้ามในมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ว่า “ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ โทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่น
เป็นเจ้าของ กิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด�ำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทาง
อ้อมทีส่ ามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท�ำนอง เดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุน้ ใน
กิจการดังกล่าว” โดยถือว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตามมาตรา 265 (4) แห่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี แม้บทบัญญัตมิ าตรา 98 (3) จะมีเจตนารมณ์ทชี่ ดั แจ้งในการยับยัง้ มิให้เกิดการ
ใช้อำ� นาจในการควบคุมสือ่ เพือ่ การแสวงหาประโยชน์ หรือข้อได้เปรียบทางการเมืองก็ตาม แต่
หากพิจารณาถึงน�ำ้ หนักและเหตุผลความจ�ำเป็นเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิของผูส้ มัครโดยอาศัยเหตุ
แห่งการประกอบอาชีพ โดยไม่พจิ ารณาว่าได้มกี ารใช้อำ� นาจในการควบคุมสือ่ ในทางข้อเท็จจริง
หรือไม่ ก็น่าจะเป็นการจ�ำกัดสิทธิที่ไกลเกินกว่าเหตุ เนื่องจากการสันนิษฐานว่าผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ถือหุ้นทุกรายจะใช้อ�ำนาจเพื่อการควบคุมสื่อในทุกกรณีนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรม เพราะในทางข้อเท็จจริงบุคคลดังกล่าวอาจมิใช่ผู้บริหารกิจการโดยตรง หรือในกรณีของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่มีอ�ำนาจตัดสินใจแทนบริษัท แต่บุคคลเหล่านี้ต้องถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทางการเมืองโดยต้องห้ามมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอย่างสิ้นเชิง จะเป็นการขัดต่อหลักสิทธิ
49

“‘สื่อ’ อาชีพต้องห้าม ส�ำหรับการเมือง,” ฐานเศรษฐกิจ, 5-8 พฤษภาคม 2562, ฉ.3467, 16.
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และเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ประเภทสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง และขัดต่อ
หลักความเสมอภาค และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลอันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกีย่ วกับการตีความกฎหมายว่า การประกอบกิจการในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ กินความหมายกว้างหรือแคบเพียงใด จะหมายความรวม
ถึงบริษัทที่ได้จดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิว่าสามารถประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใด ๆ แต่ข้อเท็จจริงบริษัทนั้นมิได้มีการด�ำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนใด ๆ หรือไม่ จึงเกิดเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างมาก
2) การจ�ำกัดสิทธิกรณีเป็นข้าราชการ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
หรือเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ปัญหาเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ประเภทสิทธิในการลงสมัคร
รับเลือกตั้ง และสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อีกประการหนึ่งที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 98 (12) ถึง (15)
ได้แก่ การห้ามบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำนอกจากข้าราชการ
การเมือง หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร50 ซึ่งการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือก
ตัง้ ในลักษณะเช่นนีเ้ ป็นการจ�ำกัดสิทธิของบุคคลซึง่ เป็นข้าราชการมีตำ� แหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ ไม่ให้มโี อกาสในการลง
สมัครรับเลือกตัง้ ในขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งดังกล่าว แต่กลับให้โอกาสแต่เฉพาะนักการเมืองอาชีพ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงถือเป็นการตัดสิทธิของบุคคลบางประเภทโดยไม่มีเหตุอันสมควร
อันขัดต่อหลักความเสมอภาค ทั้งยังท�ำให้เกิดความลักลัน่ ระหว่างการห้ามมิให้ข้าราชการทั่วไป
หรือนักการเมืองในระดับท้องถิน่ สมัครรับเลือกตัง้ หรือเข้าแข่งขันในทางการเมืองระดับประเทศ
แต่กลับให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 98 ได้ทบี่ ญ
ั ญัตวิ า่ “บุคคลผูม้ ลี กั ษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร…
(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำนอกจากข้าราชการการเมือง
(13) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น…
(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐ…”
50

192

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นข้าราชการเมือง หรือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร
ดังนัน้ การจ�ำกัดสิทธิผสู้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยพิจารณาจากการ
ประกอบอาชีพเช่นนี้ โดยไม่มีฐานคิดที่ตั้งอยู่บนหลักของความเสมอภาค และในทางกลับกัน
ก็เป็นการจ�ำกัดทางเลือกของประชาชนในการเลือกตัวแทนจากบุคคลบางกลุ่ม หรือบางอาชีพ
ที่มีความตั้งใจในการอาสาเป็นตัวแทนประชาชน เพื่อท�ำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึง่ เป็นการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บุคคลผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เป็นนักการเมือง
อาชีพในระดับประเทศ หรือกลุม่ พ่อค้านายทุนเท่านัน้ จึงไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองของประชาชน อันเป็นหลักการส�ำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการน�ำระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปัน
ส่วนผสมมาใช้ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของไทย ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งแบบผสมที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ดังนี้
5.1 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส� ำ หรั บ ประเด็ น ปั ญ หาการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของประชาชน เนื่องจากการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภท ในระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะให้น�ำระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนผสม ตามแนวทางของ
ประเทศเยอรมนีมาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้ง
สองใบส�ำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่ละประเภท ซึง่ ประชาชน
ชาวไทยมีความคุ้นเคยกับลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในลักษณะเช่นนี้อยู่แล้ว (ในการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550) เพือ่ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีอสิ ระ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทัง้ สอดคล้องกับหลักการแสดงเจตจ�ำนงในการเลือกตัง้ ประเภท
หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ และหลักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ประเภทหลัก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในส่วนของแนวทางการพัฒนาระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของไทย เพือ่
ส่งเสริมความเสมอภาคในการแข่งขันของพรรคการเมือง เนือ่ งจากการก�ำหนดให้จำ� นวนสมาชิก
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สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่วนมาจากคะแนนรวมของพรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั จากการเลือกตัง้ แบบ
เขตเลือกตั้ง ขัดต่อหลักการส่งเสริมความเสมอภาคให้กับพรรคการเมืองนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ให้มีการยกเลิกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเงื่อนไขในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ก�ำหนดให้
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนแล้วพรรคการเมืองจึงสามารถส่งผู้สมัครแบบ
บัญชีรายชือ่ ได้ เพือ่ ให้พรรคการเมืองสามารถส่งผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ เพียงอย่าง
เดียวได้ ดังเช่น ระบบการเลือกตัง้ แบบผสมคูข่ นาน ตามรัฐธรรมธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และ 2550 แต่การพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอดังกล่าวนี้ จะต้องมีการแก้ไข
ร่วมกับวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ โดยอาศัยวิธีการคิดคะแนนเสียงเลือก
ตั้งตามระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมดังจะได้กล่าวต่อไป
5.2 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลงคะแนนและการคิดคะแนนการเลือกตั้ง
ในส่วนของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมีประเด็น
ปัญหาเกีย่ วกับการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ครัง้ เดียวเพือ่ เลือกผูส้ มัครทัง้ สองประเภทขัดกับหลัก
การเลือกตั้งโดยอิสระนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติที่
เกีย่ วข้องกับการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ให้ใช้บตั รเลือกตัง้ สองใบ เพือ่ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สามารถ
เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือตั้งแต่ละประเภทได้อย่างอิสระ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ส�ำหรับการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการค�ำนวณผลการเลือกตั้ง
ตามทฤษฎีเศษเหลือมากที่สุด กับกรณีมีท่ีนั่งเกินส่วน ขัดต่อหลักการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรม
และกรณีการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบสัดส่วนกรณีพรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือถูกยุบไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง รวมถึงปัญหาการไม่มีกฎหมายก�ำหนดเกณฑ์ขั้นต�่ำในการได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้น ผู้วิจัยขอเสนอใช้หลักการตีความ
กฎหมายเกี่ยวกับการคิดคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้รับที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เกินกว่าสัดส่วนทีพ่ รรคการเมืองนัน้ พึงจะได้รบั และเสนอให้มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�ำหนดวิธีคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบสัดส่วนให้มีความชัดเจน โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 94 ให้ครอบคลุมถึงกรณีพรรคการเมืองสิ้นสภาพและกรณีพรรคการเมืองถูกยุบด้วย
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ให้มีเกณฑ์ขั้นต�่ำของการได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ โดยอย่างน้อยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหนึ่งคน
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5.3 การแก้ปัญหาเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครรับเลือกตัง้
เนื่องจากการบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับ
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีลกั ษณะเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
ประเภทหลักสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน หลักสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง และหลัก
เสรีภาพในการจัดตั้งและสังกัดพรรคการเมือง ทั้งยังกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงหลักการแสดงเจตจ�ำนงในการเลือกตั้ง หลักการเลือกตั้ง
โดยอิสระ หลักเลือกตั้งอย่างทั่วถึง และขัดต่อหลักความมีอิสระของผู้แทน
ดั ง นั้ น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง ขอเสนอแนะให้ มี ก ารแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ดังเช่น ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ในบริบทของประเทศไทยนั้น อาจมี
ข้อสังเกตในเรื่องของเกณฑ์อายุ ที่สามารถก�ำหนดเกณฑ์อายุให้มีความแตกต่างจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีอายุ
ไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งการก�ำหนดเงื่อนไขในลักษณะนี้ไม่ถือว่าเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกสาย
อาชีพสามารถมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอย่างเต็มที่ และเป็นการให้อิสระแก่ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ตามเจตนารมณ์ของตนให้สอดคล้องกับหลัก
การเลือกตั้งอย่างทั่วถึง และอาศัยวิธีการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบถ่วง
ดุลอ�ำนาจตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
นอกจากนี้ ต้องมีการยกเลิกบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง เพื่อให้
อิสระแก่ผู้แทนของปวงชน ในการเลือกลงสมัครรับเลือกตั้งโดยอิสระ หรือสามารถเลือก
สังกัดพรรคการเมือง ประกอบกับในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เลือกสังกัดพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองแล้ว ก็ไม่อาจท�ำให้พรรคการเมืองนัน้ สามารถครอบง�ำอ�ำนาจตัดสินใจโดยอิสระ
ในการท�ำหน้าที่ผู้แทนปวงชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
อนึ่ง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติที่ว่าด้วย “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยให้น�ำระบบการเลือกตั้งแบบ
สัดส่วนผสมตามแนวทางของประเทศเยอรมนี มาใช้เป็นแบบอย่างในการออกแบบระบบการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบผสมของไทยอีกด้วย
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