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ชุดหนังสือคู่มือ
ชุดหนังสือคู่มือของ International IDEA  ต้องการนำาเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ข้อมูลและปัญหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องสถาบันและ
กระบวนการประชาธิปไตย  นานาคู่มือมุ่งไปที่ผู้จัดทำานโยบาย นักการเมือง นักเคลื่อนไหวภาคพลเมือง และผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม  ทั้งยัง
ควรแก่การสนใจของนักวิชาการ  องค์กรชุมชนที่ช่วยเหลือระบอบประชาธิปไตยด้วย 

สิ่งพิมพ์ของ เกี่ยวกับส่วนของ International IDEA เป็นอิสระจากผลประโยชน์ชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะหรือผลประโยชน์ทางการเมือง  ความ
คิดเห็นที่นำาเสนอไว้ในหนังสือนี้ไม่จำาเป็นที่ International IDEA  คณะกรรมการหรือสมาชิกสภาจะต้องเห็นด้วยเสมอไป  แผนที่ที่นำาเสนอใน
หนังสือนี้ก็มิได้แสดงเป็นนัยสถาบันในการบอกสถานะทางกฎหมายของเขตแดนหรือการรับรองเส้นเขตแดนนั้นๆ แต่อย่างใด  รวมทั้งไม่สะท้อน
ด้านความคิดเห็นทางการเมืองของสถาบัน  ถึงจุดที่ตั้งหรือขนาดของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเขตปกครองใดเขตปกครองหนึ่ง การจัดทำา
แผนที่ขึ้นมาสำาหรับหนังสือเล่มนี้เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับเนื้อหาทางวิชาการ
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 ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนไดบ้ญัญตัวิา่ ‘ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะมสีว่นรว่มในการปกครองของ
ประเทศตน โดยทางตรงหรือผ่านการเลือกผู้แทนโดยเสรี’  โดยนัยนี้ สหประชาชาติจึงเข้ามามีส่วนใน
ด้านความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนับแต่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945  ทำาให้เกิดหลักการและความ
ก้าวหน้าของประชาธิปไตยและสิทธิทางการเมือง

 งานของสหประชาชาติในการเลือกตั้งแทบทุกครั้งสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างมากกับปฏิบัติการการ
รักษาและการสร้างสันติภาพสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น ในกัมพูชา เอล ซัลวาดอร์ และโมซัมบิก รวมทั้งที่
เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ในอัฟกานิสถาน และอิรัก  อย่างไรก็ดี ความเพียรพยายามเหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรม
เดยีวของสหประชาชาตทิีป่รากฏเปน็ทีป่ระจกัษใ์นดา้นการชว่ยเหลอืการเลอืกตัง้ ซึง่ตอนนีไ้ดส้นบัสนนุ
กระบวนการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยในกว่า ๕๐ ประเทศ

 การออกแบบระบบเลอืกต้ังเปน็สว่นประกอบสำาคญัของกระบวนการเหลา่นี ้ท่ีไมส่ามารถแยกออก
จากบริบทที่กว้างขวางออกไปดังที่เห็นการออกแบบรัฐธรรมนูญและการจัดตั้งสถาบัน และยังเป็นส่วน
สำาคัญในการจัดการความขดัแยง้  การมส่ีวนของตวัแทนหญงิ-ชาย และการพัฒนาระบบพรรคการเมอืง  
ถ้าทำาได้ดี การออกแบบระบบเลือกตั้งอาจเพ่ิมพลังขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน และทำาใหม้ตีวัแทนทีช่อบธรรมซึง่มคีวามสามารถในการสนองตอบ
ความต้องการและคาดหวังในขอบเขตที่กว้างได้แจ้งเกิดโดยทันทีหรือในอนาคต  ถ้าทำาได้ไม่ดี มันก็จะ
ฉุดดึงประชาธิปไตยหรือความมั่นคงทางการเมืองให้ถดถอยลงไปได้ 

 เพื่อให้เกิดความสำาเร็จ  กระบวนการออกแบบระบบเลือกตั้งต้องสร้างความเข้าใจและ
ไว้วางใจ ไม่เพียงในหมู่นักการเมืองและผู้บริหารการเลือกต้ังเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงองค์กรภาค 
ประชาสังคม นักคดินักวิพากษ ์และเหนืออ่ืนใดคอืในหมู่ประชาชนของประเทศท่ีกำาลงัเขา้สู่กระบวนการ
ปฏริปูการเมอืง  ระบบเลอืกตัง้ตอ้งไดร้บัการออกแบบใหไ้มเ่พยีงใช้ไดใ้นสถานการณป์จัจบัุนเทา่นัน้ แต่
ควรตอ้งรองรับความเปล่ียนแปลงในอนาคตไดด้ว้ย ทัง้ในดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรมความเปล่ียนแปลงที่
เป็นประโยชนต์อ่การเลอืกตัง้  มนัอาจอำานวยใหก้ารพฒันาประชาธปิไตยทีเ่ขม้แขง็หรอือาจเป็นอปุสรรค
สำาคัญที่ทำาให้ประชาธิปไตยสะดุดก็ได้ 

 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงยินดีต้อนรับที่ International IDEA  ได้ตีพิมพ์คู่มือเล่มใหม่นี้ขึ้นมา   
คู่มือนี้ได้ให้แนวความรู้ที่จำาเป็นเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งและผลกระทบที่ตามมา ให้แนวคิดที่ 
ซับซ้อนแต่ชัดเจนเข้าถึงได้  ทั้งยังได้กล่าวถึงประเด็นสำาคัญ ของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นประชาธิปไตย
และการปฏิรูปในทางที่เป็นไปได้  หนังสือมีสาระที่กระจ่างชัด เข้าใจง่ายและศึกษาครอบคลุมทั่วโลก  
คู่มือนี้จึงน่าจะเป็นเครื่องมือสำาคัญสำาหรับผู้มีส่วนพัฒนาประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพ  ควรที่จะมีการ
เผยแพร่ให้ได้อ่านกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งในทุกประเทศ

คารินา เปเรลลี่
ผู้อำานวยการ ฝ่ายให้ความช่วยเหลือการเลือกตั้ง สหประชาชาติ



คำ�นำ�จ�กผู้แปลปฐมกถ�

แรงบนัดาลใจทีท่ำาใหผู้แ้ปลทุม่เทเวลากวา่หกเดอืนแปลหนงัสอืการออกแบบระบบเลอืกตัง้ ของ 

International IDEA มี 3 ประการ

ประการแรก  จากการได้ออกไปท่องอยู่กลางสนามเลือกต้ังหลายประเทศในเอเซีย แต่ละครั้ง

นอกจากจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมือง ลักษณะของพรรคการเมืองและบทบาทของ

นักการเมือง ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศเหล่านั้นแล้ว ยังต้องเรียนรู้ระบบ

เลอืกตัง้ทีใ่ชใ้นขณะนัน้ดว้ย  หากมทีีม่าใหศ้กึษากต็อ้งพยายามทำาความเขา้ใจดว้ยการอา่นหรอื

พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้การสอดส่อง (หรือบางครั้งถึงขั้นตรวจสอบ แต่เลี่ยงอธิบายด้วยคำาว่า 

monitor เพื่อลดความเข้มข้นของพันธกิจ)  สังเกตการณ์การเลือกตั้งได้ผล  โดยที่ระบบเลือก

ตั้งแต่ละระบบจะให้ผลในบั้นปลายท่ีต่างกัน จึงควรต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบอย่าง

ถ่องแท้  การแปลหนังสือเล่มนี้ย่อมช่วยให้นักสังเกตการณ์การเลือกตั้งและผู้สนใจระบบเลือก

ตั้งได้ประโยชน์โดยตรง

ประการที่สอง  หนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างการเลือกตั้งของประเทศที่คัดเลือกมาจากทุกทวีปซึ่งมี

ความนา่สนใจอยา่งยิง่  แตล่ะตวัอยา่งกเ็ปน็การอธบิายถงึตวัระบบ (อาจรวมถงึการปฏบิตั)ิ อยา่ง

แจ่มแจ้ง  จึงคิดว่าหากบุคลากรด้านพัฒนาระบบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือองค์กรที่

รับผิดชอบจัดการการเลือกตั้ง (Electoral Management Body – EMB) ได้มาอ่านเข้า  และมี

ความคดิตอ้งการปฏรูิประบบเลอืกตัง้เพ่ือสรรหาคนดคีนเก่งหรือนักการเมอืงทีม่สีภาพพร้อมรับ

ผิดเข้าไปทำางานการเมืองเพื่อบ้านเมืองแล้วไซร้  บุคลากรเหล่านั้นน่าจะได้มองเห็นช่องทางที่

จะนำาไปปฏิรูปได้หลากหลายทีเดียว โดยเฉพาะ กกต. ของไทยซึ่งรับผิดชอบการเลือกตั้งระดับ

ชาติ ระดับท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ  โดยเชื่อว่า การถอดออกมาเป็นภาษาไทยจะ

ช่วยให้ระบบเลือกตั้งที่มีการจำาแนกไว้เป็นตระกูลๆ และค่อนข้างซับซ้อนในทางปฏิบัติ จะเป็น

ที่สนใจใคร่รู้แพร่หลายมากขึ้น 

ประการที่สาม  น่าจะเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อไปหรือไม่ ว่าระบบเลือกตั้งของไทย ได้ไปผูก

ติดไว้กับรัฐธรรมนูญหลายมาตราเกินไป  ตัวเกณฑ์ปลีกย่อยที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มีผล

ต่อสิทธิทางการเมืองของประชาชนหรือไม่อย่างไร  ทั้งยังทำาให้ยากต่อการเปล่ียนจากระบบที่

เป็นอยู่ไปสู่ระบบใหม่    เช่น การกำาหนดคุณสมบัติของผู้ลงคะแนนหรือผู้สมัคร  การกำาหนด

จำานวน ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง   สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นตัวเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้หน่วยงานที่บริหาร

จัดการการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใช้เป็นตัวแปรหรือนำาไปสร้างกติกาเพื่อ

พัฒนาระบบเลือกตั้งให้มีประสิทธิผลกว่าหรือไม่  อย่างเช่นมีการติติงกันมากว่า การเลือกตั้งก็

เพื่อให้ได้คนดีมาบริหารบ้านเมือง แต่ก็ไปสร้างเงื่อนไขบังคับผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมือง 

ซึ่งพรรคก็จะส่งผู้สมัครที่เป็นสมาชิกและมีความจงรักภักดีต่อผู้บริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรค

นบัถงึวนันีก้ ็50 ปแีลว้ ตัง้แตผ่ลงานของ มอรซิ ดแูวรแ์ยร ์(Maurice Duverger) ไดร้เิริม่ให้เกดิการศึกษา
อยา่งกวา้งขวางในเร่ืองระบบเลือกตัง้กับผลกระทบท่ีตามมาของมนั อยา่งไรกด็ ีหลายปทีีผ่่านมาผลของ
การศึกษาว่าด้วยการเมืองที่แท้จริงของโลกนี้ก็มีข้อจำากัด  โลกของนักรัฐศาสตร์การเมืองและของนัก
ออกแบบกรอบการเลือกตั้งมักไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน และขอบเขตสำาหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ก็มีข้อจำากัดในตัวเองในหลายส่วนเมื่อโลกต้องอยู่ในภาวะของสงครามเย็น  

 คริสต์ทศวรรษที่ 1990 ได้เกิดแรงปะทุของนวัตกรรมและการปฏิรูปในระบบ 
เลือกตั้ง  โดยเฉพาะในฐานะประชาธิปไตยใหม่ในแอฟริกา ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา และ
อดีตสหภาพโซเวียต ได้มีการปฏิรูปการเมืองและระบบเลือกต้ังขนานใหญ่และมองหาทางเลือก 
กับประสบการณ์ของประเทศอื่น  เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะได้แนวทางและข้อมูล 
เปรียบเทียบ IDEA ในฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศก่อต้ังข้ึนใหม่ซ่ึงมีเจตนารมณ์เป็นการ
เฉพาะที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยและช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  ด้วยประสบการณ์หลาก
หลายจากนานาประเทศ จึงได้ตีพิมพ์คู่มือเล่มแรกขึ้นมา ‘คู่มือของ International IDEA ว่าด้วย  
การออกแบบระบบเลือกตั้ง’  พ.ศ. 2540  นับแต่นั้นมา ได้มีการนำาแหล่งข้อมูลนี้มาใช้และได้รับเสียง
สะท้อนในทางบวกอย่างกว้างขวาง  ผู้อ่านสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของ IDEA  จากแผ่นซีดีรอม 
และผลิตเป็นรูปเล่มในภาษาฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และพม่า 

   แม้จะประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ได้มีนวัตกรรมและพัฒนาการในการออกแบบ
ระบบเลือกตั้งเกิดขึ้นมากมายนับแต่ห้วงเวลาแห่งการตีพิมพ์ครั้งแรกมาแล้ว  หลายประเทศได้เปลี่ยน
ระบบเลือกตั้งของตน และมีบทเรียนให้เรียนรู้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  มีความเข้าใจอีก
มากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้งกับระบบพรรค รวมถึงกรอบสถาบันประชาธิปไตยท่ี
กวา้งขึน้  โดยเฉพาะในระบอบประชาธปิไตยทีใ่หม่กว่า มีการรบัรูท้ีช่ดัเจนขึน้ตอ่ความเปลีย่นแปลงของ
ระบบเลอืกตัง้วา่มใิชเ่ปน็เรือ่งทางเทคนคิทีง่า่ยๆ หากแตเ่ปน็กระบวนการทางการเมอืงทีต่อ้งการขอ้ถก
เถียงของสาธารณะและการสร้างความเห็นพ้องกันอย่างรอบคอบ  ในบริบทนี้ การออกแบบระบบเลือก
ตั้งอาจเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในยุทธศาสตร์การจัดการความขัดแย้ง เป็นการช่วยวางรากฐานสำาหรับ
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 

 IDEA ได้ตีพิมพ์ การออกแบบระบบเลือกตั้ง: คู่มือเล่มใหม่ของ International IDEA   
เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบสิบปี  ในขณะที่ยังคงขึ้นตรงต่อต้นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรก คู่มือเล่ม
ใหมน้ี่ยงัมกีารนำาเสนอแกน่เนือ้หาทีท่นัสมยั ขอ้มลูทีส่ดใหมใ่นกระบวนการการปฏิรปูระบบเลอืกต้ัง  กรณี
ศกึษาใหม่ๆ  รวมทัง้สว่นทีเ่พิม่เตมิเขา้มาในประเดน็เฉพาะ เชน่ คณุภาพของการเป็นผู้แทน การทา้ทาย
ของสถานการณห์ลงัความขดัแย้ง และการใชป้ระชาธปิไตยทางตรงเปน็ทางเลอืก ทัง้ยงัทำารายชือ่ระบบ
เลือกตั้งในโลกที่ได้ผ่านการตรวจทานในรูปของแผนที่ ภาคผนวก และตาราง  เราหวังผลให้เป็นคู่มือที่
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้และมีประโยชน์ ซึ่งจะช่วยผู้ที่อยู่ในแวดวงกระบวนการได้สร้างประชาธิปไตย
กันอย่างแข็งขัน  เรายินดีรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ คำาแนะนำาและความคิดเกี่ยวกับแง่มุมของคู่มือเล่มนี้  

คาเรน ฟอกก์
เลขาธิการ International IDEA
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เท่านั้น  และมีปมปัญหาอีกหลายประการที่ขัดขวางมิให้คนดีได้เสนอตัวเข้ามาทำางานการเมือง

เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ    

 ต้องเรียนเพื่อทราบไว้แต่ต้นด้วยว่า เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สิ้นสุด ณ ปี ค.ศ. 2004   

ปัจจุบันข้อมูลบางประเทศได้เปลี่ยนไปแล้ว  (เช่น ไต้หวัน เคยมี ส.ส. 225 คน ปัจจุบันเหลือ 

113 คน  หรือไทยเราที่ตัวเลขจำานวน ส.ส. ก็ไม่นิ่งตามที่ปรากฏในตาราง)  และเพื่อให้การอ่าน

ราบรื่น  ขอแนะนำาว่า ให้อ่านในส่วนของการใช้คำาย่อและคำาศัพท์ เพื่อความคุ้นเคยเสียก่อน 

อันจะนำาไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจน

 ในสว่นของการใชส้ทีัง้ในตาราง ในแผนภมู ิและในแผนท่ี ล้วนมคีวามสัมพนัธ์กันกับระบบ

เลือกต้ังแต่ละระบบที่ใช้ในแต่ละประเทศ เวลาดูส่วนประกอบของเนื้อหาเหล่านี้หากสามารถ 

จำาสหีลกัทีส่มัพนัธก์บัระบบเลือกตัง้ซ่ึงใชก้นัมากในแตล่ะทวปี กย็ิง่จะทำาใหเ้กดิความเขา้ใจไดด้ขีึน้

 ผูแ้ปลรว่มขอขอบคุณ บรรณาธกิารรว่ม รองศาสตราจารย ์ดร. โคทม อารยีา  แหง่สถาบนั

สิทธิมนุษยชน  และสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล   คุณสมศรี หาญอนันทสุข ผู้อำานวยการ

บริหาร มูลนิธิอันเฟรล หรือ เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี ที่ได้ใช้ความเป็นมืออาชีพ 

ในยุทธจักรการเลือกตั้ง ขัดเกลาสำานวนและการใช้ศัพท์เทคนิคให้เข้าใจง่าย เนื้อหาสมบูรณ์

ตรงกับต้นฉบับมากที่สุด ทั้งๆ ที่ทั้งสองท่านอยู่ในห้วงมีกิจกรรมเต็มมือ และอยู่ในวิกฤติจาก

ภาวะมหาอุทกภัยกว่าสองเดือน  ขอขอบคุณ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์  รองประธาน

สภาพัฒนาการเมือง ที่ให้ข้อถกเถียงแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการแปลและแนวทางการ 

เผยแพร่  ขอบคุณทีมงานศิลปกรรม  คุณพงศ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน  มูลนิธิอันเฟรล  กับ คุณเฉลิม  

สมสอาด ชา่งศิลปของเบสท ์กราฟคิ เพรส ทีช่ว่ยกนัประดษิฐร์ปูเลม่หนงัสอืนีใ้หส้วยงามนา่จบัตอ้ง 

เท่าท่ีตัง้ใจไว ้  และขอบคณุ Mr. Andrew Ellis   แหง่ International IDEA ทีน่อกจากใหก้ารสนบัสนนุดา้น 

ทุนจัดพิมพ์แล้ว ยังสละเวลามาให้กำาลังใจและแนะนำาให้การแปลดำาเนินไปอย่างถูกต้องโดยมี 

อัตลักษณ์เป็นคู่แฝดตามต้นฉบับภาษาอังกฤษด้วย 

         

สกุล สื่อทรงธรรม /  อรวรรณ ยะฝา 

กรุงเทพมหานคร  กุมภาพันธ์ 2555

IV V



2. โลกของระบบเลือกตั้ง.....................................................................................................................31
ระบบคะแนนนำ�/เสียงข้�งม�ก...................................................................................................................31
ระบบก�รเป็นแทนแบบสัดส่วน...................................................................................................................33
ระบบผสม...................................................................................................................................................33
ระบบอื่นๆ....................................................................................................................................................33 

3. ระบบและผลสืบเนื่อง
ระบบคะแนนนำ�/เสียงข้�งม�ก...................................................................................................................41
 ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากคืออะไร...........................................................................................41
 คะแนนนำากำาชัย (คนช. หรือ FPTP).............................................................................................41
 คะแนนเสียงเป็นพวง (คพ. หรือ BV)...........................................................................................45 
 คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค (คพพ. หรือ PBV)..................................................................58
 คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ AV)..........................................................................................58
 เลือกตั้งสองรอบ (ลสร.หรือ TRS).............................................................................................65 

ระบบก�รเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส.)...................................................................................................72
 การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนคืออะไร...............................................................................................72 
 การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ. หรือ List PR)..............................................75
 คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV).....................................................................................90 
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน.........................................................................98
  ขนาดของเขตเลือกตั้ง................................................................................................98
  เกณฑ์คะแนนข้ันตำา...................................................................................................106
  บัญชีรายชื่อเปิด ปิด และเสรี....................................................................................107 
  การรวมญาติ (Apparentement)............................................................................115
ระบบผสม
 สัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (Mixed Member Proportional - MMP).....................................116 
 ระบบคู่ขนาน.............................................................................................................................133

ระบบอื่นๆ 
 คะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม. หรือ SNTV)...........................................................................144
 คะแนนเสียงที่มีข้อจำากัด (คจ. หรือ LV)....................................................................................145
 การนับแบบบอร์ดา (นบ. หรือ BC)...........................................................................................151

กลุ่มภ�ยในระบบเลือกตั้งและระบบพันท�ง 
(Electoral System Tiers and Hybrid Systems)..............................................................................151
ข้อพิจ�รณ�ว่�ด้วยก�รเป็นตัวแทน........................................................................................................154
 การเป็นตัวแทนของสตรี............................................................................................................154
 การเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อย.................................................................................................155

 การเป็นตัวแทนของชุมชน..........................................................................................................157
 จังหวะเวลาของการเลือกตั้ง.....................................................................................................158
 การลงคะแนนทางไกล...............................................................................................................158
 ประเด็นอัตราการมาใช้สิทธิ.......................................................................................................159

ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รเลือกตั้งหลังคว�มขัดแย้งและในระยะเปลี่ยนผ่�น 

4. ระบบเลือกตั้ง กรอบเชิงสถ�บันและก�รปกครอง................................................................163

ก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดี......................................................................................................................164 
 คะแนนนำากำาชัย (คนช.)..............................................................................................................164
 การเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.)...................................................................................................167
 การลงคะแนนตามลำาดับความชอบ.............................................................................................169 
 ข้อกำาหนดการกระจายคะแนนเสียง............................................................................................171

ก�รเลือกตั้งวุฒิสภ�...............................................................................................................................172
ระดับชั้นต่�งๆ ของก�รปกครอง............................................................................................................174
ก�รเลือกตั้งองค์กรเหนือรัฐ...................................................................................................................174
ก�รเลือกตั้งสภ�ของสหพันธ์/มลรัฐและเขตปกครองตนเอง 
(Autonomous Jurisdiction).................................................................................................................180
ก�รเลือกตั้งผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ส่วนท้องถิ่น..............................................................................................180
ระบบเลือกตั้งกับพรรคก�รเมือง............................................................................................................187
ท�งเลือกสำ�หรับประช�ธิปไตยท�งตรง.................................................................................................188

5. นัยด้�นค่�ใช้จ่�ยและด้�นก�รจัดก�รของระบบเลือกตั้ง.....................................................191

6. ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้ออกแบบระบบเลือกตั้ง...............................................................................197

ต�ร�งและตัวเลข
ตารางที่ 1: การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้...........................................................................27
ตารางที่ 2: ระบบเลือกตั้งสำาหรับองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ.......................................................................34
ตารางที่ 3: การกระจายทางภูมิศาสตร์ของระบบเลือกตั้งองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ..................................36
ตารางที่ 4: ประเทศที่ใช้ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม............................................................................116
ตารางที่ 5: ประเทศที่ใช้ระบบคู่ขนาน..........................................................................................................143
ตารางที่ 6: การแปรผันต่างๆ ในการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน......................................................................152
ตารางที่ 7: ทางเลือกระบบเลือกตั้งห้าระบบ: ข้อดีและข้อเสีย......................................................................153
ตารางที่ 8: นัยด้านค่าใช้จ่ายและด้านการจัดการที่อาจเกิดขึ้นของระบบเลือกตั้ง 12 ระบบ.........................195
ภาพที่ 1: ตระกูลระบบเลือกตั้ง.....................................................................................................................32
ภาพที่ 2: ตระกูลระบบเลือกตั้ง: จำานวนประเทศและเขตปกครอง....................................................................37

VI VII



ชื่อย่อและคำ�ย่อ

กรณีศึกษ�
บริติชโคลัมเบีย.............................................................................................................................................19
อินเดีย..........................................................................................................................................................49
ปาเลสไตน์....................................................................................................................................................55
ปาปัวนิวกินี..................................................................................................................................................62
คีร์กีซสถาน..................................................................................................................................................68
แอฟริกาใต้...................................................................................................................................................79
อินโดนีเซีย....................................................................................................................................................84
สาธารณรัฐไอร์แลนด์...................................................................................................................................93
ชิล.............................................................................................................................................................100
บราซิล.......................................................................................................................................................110
เลโซโท........................................................................................................................................................118
เม็กซิโก.......................................................................................................................................................123
นิวซีแลนด์..................................................................................................................................................128
ไทย............................................................................................................................................................134
เซเนกัล.......................................................................................................................................................139
ญ่ีปุ่น.........................................................................................................................................................146
รัฐสภายุโรป...............................................................................................................................................175
จีน.............................................................................................................................................................182

ภ�คผนวก
ก. ระบบเลือกตั้งของ 213 ประเทศเอกราชและเขตปกครองที่เกี่ยวข้อง (ค.ศ. 2004).................................204
ข. อภิธานศัพท์และคำาเฉพาะ........................................................................................................................212
ค. ค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติม............................................................................................................................224
ง. ผลกระทบของระบบเลือกตั้งว่าด้วยการแปลคะแนนเสียงเป็นจำานวนที่นั่ง..................................................228
จ. การปักปันเขตแดน.................................................................................................................................231
ฉ. เกี่ยวกับผู้เขียน......................................................................................................................................233
ช. กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................................239
ซ. เกี่ยวกับ International IDEA................................................................................................................240
ฌ. ดัชนีคำา................................................................................................................................................241

กกต.             คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คจ.  คะแนนเสียงที่มีข้อจำากัด 
คนช.  คะแนนนำากำาชัย
คพ.  คะแนนเสียงเป็นพวง
คพพ.  คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค
คล.   คะแนนเสียงแบบเผื่อเลือก 
คอ.  คะแนนเสียงเดียวโอนได้
คอม.  คะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้
ตส.  ตัวแทนแบบสัดส่วน
ตสบ.  ตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ
นบ.  การนับแบบบอร์ดา 
ลสร.  เลือกตั้งสองรอบ
ส.ว.  สมาชิกวุฒิสภา
ส.ส.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สสผ.  สมาชิกสัดส่วนแบบผสม
เอเอ็นซี  พรรคคองเกรสแห่งชาติแอฟริกัน 

VIII IX



ความนำา

1. การเลือกระบบเลือกตั้งเป็นการตัดสินใจระดับโครงสร้างที่สำาคัญท่ีสุดอย่างหนึ่ง สำาหรับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ในเกือบทุกกรณี การเลือกระบบเลือกตั้งหนึ่งใด จะส่งผลอย่าง

ลึกซึ้งต่ออนาคตชีวิตการเมืองของประเทศนั้นๆ และเมื่อเลือกไปแล้ว ระบบเลือกตั้งมักจะดำารง

อยู่อย่างค่อนข้างคงที่ ตามผลประโยชน์ทางการเมืองที่แข็งตัว และสนองตอบต่อสิทธิประโยชน์

ที่มีมาพร้อมกับระบบนั้น อย่างไรก็ดี ขณะที่ในระยะหลังนี้ มีการออกแบบระบบเลือกตั้งอย่างมี

สติรอบคอบกันมากขึ้น แต่โดยประเพณีปฏิบัติแล้ว ไม่ค่อยได้มีการเลือกใช้ระบบเลือกตั้งอย่าง

มีสติรอบคอบสักเท่าไร บ่อยทีเดียวที่การเลือกจะเป็นโดยบังเอิญ เป็นผลรวมที่ไม่ปกติธรรมดา

ของปัจจัยแวดล้อม ของแนวโน้มในขณะนั้น หรือของความพลิกแพลงทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ 

ผลกระทบของลัทธิอาณานิคม และผลจากการมีประเทศเพื่อนบ้านที่ทรงอิทธิพล จะเป็นปัจจัย

ที่สำาคัญเป็นพิเศษอยู่บ่อยครั้ง

2. ประเทศประชาธปิไตยใหมใ่ดๆ ตอ้งเลอืก (หรอืรบัสบืทอด) ระบบเลอืกตัง้ระบบหนึง่ เพือ่เลอืก

องคก์รนติบิญัญตั ิบอ่ยครัง้เหมอืนกนั วกิฤตทิางการเมอืงภายในระบอบประชาธปิไตยทีล่งหลกั

ปกัฐานแลว้ อาจสรา้งแรงขบัเคลื่อนเพือ่การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง และแมย้ามทีไ่มม่วีิกฤติ

ทางการเมือง นกัรณรงคเ์พื่อปฏริปูการเมอืง ก็อาจพยายามนำาการเปลีย่นระบบเลือกตัง้ ไปเปน็

วาระทางการเมืองได้เหมือนกัน การตัดสินใจที่จะเปลี่ยน หรือแม้จะดำารงไว้ซึ่งระบบเลือกตั้งนั้น 

มักเป็นผลจากสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

• ถา้ไมใ่ชเ่พราะ ตวัละครทางการเมอืงขาดขอ้มลูและความรูพ้ืน้ฐาน จนทำาใหไ้มเ่ขา้ใจโดยถอ่งแท ้

ว่าการเลือกและผลสืบเนื่องจากการเลือกระบบเลือกตั้งต่างๆ นั้น เป็นอย่างไร

• ก็เป็นเพราะในทางกลับกัน ตัวละครทางการเมืองใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งที่ตนมี เพื่อ
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สนับสนุนการออกแบบระบบ ที่พวกเขาคิดว่าจะทำาให้พรรคการเมืองของตนได้เปรียบ 

ระบบที่เลือกแล้วเมื่อนำามาใช้จริง อาจส่งผลสืบเนื่อง ทั้งที่ไม่ได้คาดคิดและที่ได้ทำานายไว้ ระบบ

ทีเ่ลอืกอาจไมใ่ชร่ะบบทีด่ทีีส่ดุตอ่การเมอืงทีด่ใีนระยะยาวสำาหรบัประเทศนัน้ๆ เสมอไป และบาง

ครั้ง อาจมีผลสืบเนื่องที่เสียหายร้ายแรงต่ออนาคตประชาธิปไตยของประเทศ

3. ดงันัน้ ภูมหิลงัของเลอืกระบบเลอืกตัง้จงึอาจมคีวามสำาคญัพอๆ กนักบัระบบทีเ่ลอืก การเลอืก

ระบบเลือกตั้งเป็นกระบวนการพื้นฐานทางการเมือง มากกว่าที่จะเป็นประเด็นซึ่งผู้เชี่ยวชาญ

อิสระจะคิดค้น “คำาตอบที่ถูกต้อง” มาให้เพียงคำาตอบเดียว อันที่จริง การพิจารณาข้อได้เปรียบ

ทางการเมืองมักจะเปน็องคป์ระกอบในการเลอืกระบบเลอืกตัง้ --  ในบางครัง้จะเปน็ขอ้พจิารณา

เพียงข้อเดียวด้วยซ้ำา---ขณะที่ในทางปฏิบัติ รายการที่มีให้เลือกของระบบเลือกตั้งก็ถูกจำากัดลง 

อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งเหมือนกัน การเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นมักบดบังไม่ให้เห็นผลสืบเนื่อง

ระยะยาวของระบบเลือกตั้งหนึ่งใด รวมทั้งประโยชน์อันเกิดแก่ระบบการเมืองโดยกว้าง ดังนั้น 

ขณะที่ตระหนักถึงข้อจำากัดในทางปฏิบัติ คู่มือนี้ยังพยายามศึกษาประเด็นของการเลือกระบบ

เลือกตั้ง ในลักษณะที่กว้างและครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทำาได้

4. คู่มือนี้มุ่งโดยเฉพาะสำาหรับผู้เจรจาต่อรองทางการเมือง ผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญ และผู้ซึ่ง

เกี่ยวข้องในการถกเถียงเรื่องสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหม่ ที่เริ่มก่อตั้งและ

อยู่ในห้วงเปลี่ยนผ่าน อย่างไรก็ดี ในเมื่อการบรรจงสร้างสถาบันทางการเมือง เป็นงานที่สำาคัญ

ยิ่ง ไม่เพียงแต่สำาหรับระบอบประชาธิปไตยใหม่เท่านั้น หากรวมถึงระบอบประชาธิปไตยที่ลง

หลักปักฐานแล้ว ที่กำาลังหาทางปรบัปรุงระบบ ให้สามารถสะทอ้นถึงความเป็นจริงทางการเมือง

ใหมใ่หด้ยีิง่ขึน้ดว้ย  คูม่อืนีจ้งึพยายามสนองความใสใ่จของบรรดาผูท้ีอ่ยู่ในระบอบประชาธิปไตย

ที่ลงหลักปักฐานแล้ว และอาจกำาลังออกแบบหรือออกแบบใหม่ซึ่งระบบเลือกตั้งด้วย โดยคำานึง

ถึงกลุ่มเป้าหมายเช่นน้ี การอ้างถึงวรรณกรรมทางวิชาการก็จะทำาโดยสังเขป ในขณะเดียวกัน 

คู่มือก็พยายามกล่าวถึงประเด็นที่ซับซ้อนที่มีอยู่ในสาขาวิชานี้ด้วย  หากพบว่าคู่มือนี้ดูง่ายเกิน

ไปในบางตอนและในบางตอนก็ดูซับซ้อนเกินควร ก็อธิบายได้ว่า มาจากความพยายามที่จะให้

เกิดดุลยภาพระหว่างวัตถุประสงค์สองประการคือ ความกระจ่างชัดเจนกับเนื้อหาที่ครอบคลุม 

ในขณะที่บริบทของระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่เกิดขึ้นใหม่และที่ลงหลักปักฐานแล้ว ซึ่งทำาการ

เลือกสถาบันนั้น จะแตกต่างหลากหลายกันได้มาก  ทว่าวัตถุประสงค์ระยะยาวก็มักจะเหมือน

กันคือ เพื่อเลือกรับสถาบันที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีเสถียรภาพ แต่ก็

ยืดหยุน่เพยีงพอทีต่อบสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป แตล่ะรปูแบบของประชาธปิไตยมเีรือ่งราว

ที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน

การออกแบบสถาบันเป็นกระบวนการที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอด และคู่มือนี้พยายามจะถอดบท

เรียนที่ได้จากตัวอย่างการออกแบบสถาบันที่เกิดขึ้นจริงจากทั่วโลก

5. การออกแบบรฐัธรรมนูญจำานวนไมน้่อยเกดิขึน้เมือ่เรว็ๆ น้ี ขบวนการเคล่ือนไหวของโลกสู่การ

ปกครองที่เป็นประชาธิปไตยในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ได้เร่งเร้าการค้นหาต้นแบบที่

ยนืนานของสถาบนัผูแ้ทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้การประเมนิผลระบบเลอืกตัง้กนัใหม ่กระบวนการ

นีไ้ดร้บัแรงสนบัสนนุจากความตระหนกัวา่ การเลอืกสถาบนัทางการเมอืงอาจมผีลกระทบทีม่นียั

สำาคญัตอ่ระบบการเมอืงโดยรวม ตวัอยา่งเชน่ ไดม้กีารยอมรบัมากขึน้วา่ระบบเลอืกตัง้ อาจไดร้บั

การออกแบบท้ังเพือ่ใหม้ตีวัแทนทางภมูศิาสตรท้์องถิน่ และใหม้กีารสง่เสรมิความเปน็สดัสว่น อาจ

ชว่ยพฒันาพรรคการเมอืงระดบัชาตใิหม้คีวามเขม้แขง็และเจรญิเตบิโตได ้ตลอดจนประกนัวา่จะมี

ตัวแทนของสตรแีละของชนกลุ่มนอ้ยในระดบัภมูภิาค  รวมทัง้อาจชว่ย ‘เสรมิสรา้ง’ ความรว่มมอื 

และความรอมชอมในสังคมที่แบ่งแยก  โดยการใช้ข้อจำากัดและแรงจูงใจหนึ่งใดอย่างสร้างสรรค์ 

ในปัจจุบัน ระบบเลือกตั้งถูกมองว่าเป็นสถาบันหนึ่ง ที่มีอิทธิพลสูงสุดในบรรดาสถาบันทางการ

เมืองทั้งหลาย และที่มีความสำาคัญยิ่งยวดต่อประเด็นการปกครองโดยกว้าง

6. ในขณะที่คู่มือนี้มุ่งไปที่ระบบเลือกตั้งระดับชาติ  ทางเลือกที่นำามาอภิปรายยังใช้ได้สำาหรับ 

ชมุชนใดๆ ทีต่อ้งการจดัการลงคะแนน ดงันัน้ คูม่อืจงึมคีณุคา่ไมเ่พยีงแตส่ำาหรบัผูอ้อกแบบสถาบนั

ระดับชาติ ท้องถิ่น และสถาบันเหนือชาติเท่านั้น หากยังรวมถึงสมาคมวิชาชีพ สหภาพแรงงาน 

และองค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้นด้วย 

วิธีใช้คู่มือ

7. โดยอาศัยการวิเคราะห์การเลือกและผลสืบเนื่องอย่างละเอียด และการแสดงให้เห็นว่าระบบ

เลือกตั้งทำางานทั่วโลกประชาธิปไตยอย่างไร คู่มือนี้มุ่งที่จะให้ได้ผลสัมฤทธิ์สองประการคือ เพื่อ

ขยายความรู้และสร้างความกระจ่างแจ้งแก่การอภิปรายสาธารณะทางการเมือง และเพื่อให้ 

นกัออกแบบโครงสรา้งทางการเมอืง รฐัธรรมนญู และกฎหมายการเลอืกตัง้ ไดม้เีครือ่งมอืในการ

ออกแบบ โดยอาศัยการเลือกที่มีข้อมูล จึงหลีกเลี่ยงผลของความไร้เสถียรภาพและสมรรถภาพ

ในด้านใดด้านหนึ่ง ของการเลือกระบบเลือกตั้งหนึ่งใดโดยเฉพาะ

8. คู่มือเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความหมายของระบบเลือกตั้งว่าจริง ๆ  แล้วหมายถึงอะไร (และไม่

ไดห้มายถงึอะไร) และเหตใุดจงึมคีวามสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ทางการเมอืงและเสถยีรภาพของชาต ิ 

มกีารเสนอหลกัเกณฑสิ์บประการ ไว้ใหใ้ชย้ามท่ีพยายามเลอืกระบบเลอืกตัง้ ว่าระบบไหนจะดท่ีีสุด

สำาหรับสังคมนั้นๆ (ย่อหน้าที่ 27-45) ต่อจากนั้นก็อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ทบทวนและเปลี่ยนแปลง เมื่อวางเค้าโครงไว้เช่นนี้แล้ว คู่มือจะพรรณนาถึงระบบต่างๆ และผล

สืบเนื่องที่อาจเป็นไปได้ในบทที่ 2 และ 3   จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละระบบก็เขียนโดยอาศัย

ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ และข้อเขียนของนักวิชาการในสาขาวิชานี้ 

9. มรีะบบเลอืกตัง้ทีต่า่งกนัจำานวนมากทีใ่ช้อยูใ่นขณะน้ี และอกีหลายระบบทีเ่ปน็การเอาหลายรปู

แบบมาผสมผเสกนั  แตเ่พือ่ใหเ้ข้าใจง่ายข้ึน เราจึงไดจ้ำาแนกระบบเลอืกตัง้เป็น สามตระกลูใหญ่ๆ  
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ได้แก่ ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก (Plurality/Majority System) ระบบสัดส่วน (Proportional 

System)  และระบบผสม (Mixed System)   ภายในตระกูลเหล่านี้มี ‘ตระกูลย่อย’ เก้าตระกูล

ดังนี้ คะแนนนำากำาชัย (คนช. หรือ First Past The Post-FPTP) คะแนนเสียงเป็นพวง (คพ. หรือ 

Block Vote-BV) คะแนนเป็นพวงสำาหรับพรรค (คพพ. หรือ Party Block Vote-PBV) คะแนน

เสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ Alternative Vote-AV) และระบบเลือกตั้งสองรอบ (ลสร. หรือ Two-

Round System-TRS) เหลา่นีล้ว้นอยูใ่นตระกลูระบบคะแนนนำา/เสียงขา้งมาก ต่อมาคือ การเป็น

ตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ. หรือ List Proportional Representation-List PR) 

คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ Single Transferable Vote-STV) อยู่ในตระกูลระบบสัดส่วน 

และสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (สสผ. หรือ Mixed Member Proportional-MMP) และระบบ

คู่ขนาน (Parallel System) อยู่ในตระกูลระบบผสม นอกจากนี้ยังมีระบบอื่น เช่น คะแนนเสียง

เดียวโอนไม่ได้ (คอม. หรือ Single Non-Transferable Vote-SNTV) คะแนนเสียงจำากัด (คจ. 

หรือ Limited Vote-LV) และการนับแบบบอร์ดา (นบ. หรือ Borda Count-BC) ซึ่งไม่เหมาะที่จะ

จัดให้เข้ากับตระกูลใดตระกูลหนึ่ง (ดูรูปที่ 1) และอาจจะแยกออกมาได้เป็นอีกสามตระกูลย่อย

10. สาแหรกของตระกลูนีไ้ดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใหม้แีนวทางทีช่ดัเจน  และกระชบัในการเลอืก

ระหว่างระบบต่างๆ ในขณะที่สาแหรกนี้มีรากฐานมาจากสัญนิยมอันยาวนาน  แต่ก็พยายามให้

ครอบคลุมระบบเลือกตั้งทั้งหมดที่มีใช้ในการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติระดับชาติในโลกนี้ โดยไม่

คำานงึถงึประเดน็ความเปน็ประชาธปิไตยและความชอบธรรม การจำาแนกระบบกระทำาบนพ้ืนฐาน

ของกระบวนการ มากกวา่ผลลพัธ ์ในขณะทีผ่ลลพัธใ์นประเทศทีใ่ช้ระบบสดัสว่นมกัจะมคีวามเปน็

สดัสว่น มากกวา่ผลลพัธใ์นประเทศทีใ่ชร้ะบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก แตก่ไ็มเ่ปน็เชน่นีเ้สมอไป 

11. ภายหลังการพรรณนากลไกและผลสืบเนื่องของระบบเลือกตั้งแต่ละระบบแล้ว บทที่ 3 จะ

นำาไปสู่การพูดถึงประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้งทั้งหมด เช่น การเป็นตัวแทน

ของสตรีและชนกลุ่มน้อย การเป็นตัวแทนของชุมชน จังหวะเวลาการเลือกตั้ง การมีหน้าที่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง และการลงคะแนนนอกเขตหรือนอกประเทศ  จุดเน้นของคู่มือนี้อยู่ที่การเลือกตั้ง

องคก์รนติบิญัญตั ิเชน่ สภา (นติิบญัญัติ) แห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร(สภาลา่ง) ของรัฐสภา หรือ

สภาคองเกรส  แต่ทางเลือกระบบเลือกตั้งเพื่อเลือกต้ังประธานาธิบดี เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ในระบบสภาคู่ และการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีกล่าวถึงในบทที่ 4  และเรา

ยังได้พิจารณาประเด็นเฉพาะของการเลือกตั้งขององค์กรเหนือชาติ เช่น รัฐสภายุโรป รวมทั้ง

พิจารณานัยของการเลือกตั้งในสหพันธรัฐรูปแบบต่างๆ ทั้งที่สมมาตรและอสมมาตร รวมทั้งใน

เขตอำานาจปกครองตนเองด้วย

บทที่ 5 เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายและการบริหารที่มีนัยสำาคัญต่อการเลือกระบบเลือกตั้ง และเรา

สรุปในบทท่ี 6 ด้วยคำาแนะนำาบางประการสำาหรับผู้ออกแบบระบบเลือกตั้ง โดยคัดกรองจาก

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจำานวนหนึ่งผู้ซึ่งได้เคยช่วยร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง

จากทั่วโลก ภาคผนวกประกอบด้วยตารางระบบเลือกตั้งจากประเทศเอกราชและเขตปกครอง

ตนเอง 213 แห่ง อภิธานศัพท์ บรรณานุกรมสำาหรับการอ่านค้นคว้าเพิ่มเติม  และตัวอย่างของ

ผลของระบบเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้ง

12.  กรณศึีกษา 18 กรณมีโีปรยไว้ใหอ่้านเป็นระยะตลอดทัง้เลม่ ซึง่เป็นความพยายามทีจ่ะทำาให้

ทฤษฎีที่เป็นนามธรรมของการออกแบบระบบเลือกตั้งได้มีรากฐานบนความเป็นจริง  ผู้เขียน

กรณีศึกษาซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองของประเทศที่ตนได้รับการร้องขอให้ตอบคำาถาม

ต่อไปนี้  ระบบเลือกตั้งคืออะไรและเป็นมาอย่างไร ในทางปฏิบัติระบบนั้นทำางานอย่างไร  ใน

แง่มุมใดบ้างที่ระบบทำางานได้ดี  มีเหตุอะไรบ้างที่ทำาให้มีการวิพากษ์วิจารณ์  และถ้าเคยมีการ

เปลี่ยนแปลงในช่วงใดช่วงหนึ่งที่ผ่านมา ทำาไมถึงต้องเปลี่ยน และระบบใหม่ได้ตอบข้อเรียกร้อง

ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 

13. คู่มือนี้มิได้มุ่งหมายที่จะให้คำาตอบทั้งหมดแก่การออกแบบระบบเลือกตั้ง  หากหวังที่จะให้

ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกที่รอบคอบ และหวังที่จะเปิดพื้นที่การอภิปรายให้

กว้างออกไปว่า ระบบเลือกตั้งใดจะใช้งานได้ดีที่สุดในประเทศนั้นๆ คู่มือนี้ไม่ใช่การบ่งบอก ไม่มี

สูตรสำาเร็จ สูตรเช่นนั้นไม่มีอยู่ เช่นจะไม่มีการบอกผู้อ่านว่า สังคมที่ประกอบด้วยมุสลิมร้อยละ 

60 คริสเตียนร้อยละ 40 และมีระบบสามพรรค พร้อมด้วยประวัติศาสตร์ของการใช้ความรุนแรง

จากการแบง่แยกดนิแดน ควรจะมรีะบบเลอืกตัง้หนึง่ใดโดยเฉพาะ  สิง่ทีไ่ดท้ำาคอืแนะนำาลกัษณะ

ของทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ โดยหวังว่าการทำาเช่นนี้ ก็คือการเสนอโครงสร้างสำาหรับการตัดสิน

ใจที่รอบคอบ จากตัวอย่างและกรณีศึกษา ผู้อ่านจากประเทศหนึ่งน่าจะสามารถระบุว่า ปัญหา

และความจำาเปน็ในทำานองเดยีวกนันี ้ไดร้บัการตอบสนองอยา่งไรในทีอ่ืน่ๆ ของโลก ทกุประเทศ

ย่อมแตกต่างกัน  แต่ความเป็นหนึ่งเดียวของแต่ละประเทศมักวางอยู่บนการปรุงแต่งของปัจจัย

พื้นฐานทางสังคมการเมือง ตัวอย่างเช่น วิธีที่สังคมและวัฒนธรรมหนึ่ง กำาหนดแนวคิดของการ

เป็นตัวแทน  ความเด่นชัดของความเป็นชาติพันธุ์ หรือประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งภายใน   

จากเหตผุลนี ้ขอแนะนำาใหผู้อ้อกแบบระบบเลอืกตัง้เริม่ตน้ทีเ่กณฑก์ารเลอืก (ดยูอ่หนา้ที ่27-45) 

และพยายามจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น ซ่ึงมีความสำาคัญต่อประเทศของตนโดยเฉพาะ 

จากนั้นจึงอาจเดินหน้าสู่ทางเลือกท่ีมีอยู่ ตลอดจนผลสืบเนื่องท่ีน่าจะเกิดขึ้นต่อการเลือกนั้นๆ 

และกระบวนการของการปรกึษาหารอืและถกเถยีง ทีจ่ะพงึมกีอ่นการรบัไวซ้ึง่ระบบเลอืกตัง้ใหม ่

ดังนั้น การแสวงหาระบบเลือกตั้งท่ีเหมาะสมที่สุด จึงเกี่ยวข้องกับการประเมินตัวเลือกที่มี ตาม

เกณฑท์ีเ่ลอืกไว ้(โดยคำานงึถงึประวตัศิาสตร ์เวลา และความจรงิทางการเมอืงอยูเ่สมอ) เพือ่ระบุ

ทางเลือกหนึ่งหรือมากกว่านั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนั้นๆ นอกจากนั้น ยัง

เกี่ยวข้องกับการติดตามกระบวนการไปโดยตลอด จนกระทั่งว่าการเลือกในขั้นสุดท้าย เป็นที่

ยอมรับว่ามีความชอบธรรม 
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ระบบเลือกตั้งคืออะไร

14. ในระดับพื้นฐานที่สุด ระบบเลือกตั้งแปลงคะแนนเสียงที่ได้จากการเลือกตั้งทั่วไป ให้กลาย

เป็นที่นั่งที่ได้มาโดยพรรคการเมืองและผู้สมัคร ตัวแปรสำาคัญคือสูตรการเลือกต้ังที่ใช้ (นั่นคือ 

จะใช้ระบบใดระหว่างระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ระบบสัดส่วน ระบบผสม หรือระบบอื่นๆ 

และจะใช้สูตรคณิตศาสตร์ใดในการคำานวณการจัดสรรที่น่ัง) โครงสร้างของบัตรเลือกตั้ง (น่ัน

คือ ผู้ลงคะแนนจะลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และผู้ลงคะแนนจะทำาการเลือกหนึ่ง

เดียวหรือการเลือกเป็นชุดตามลำาดับความชอบ) และขนาดของเขตเลือกตั้ง (ไม่ใช่จำานวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่หมายถึงจำานวนผู้แทนที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งใน

องค์กรนิติบัญญัติจากเขตเลือกตั้งนั้น) ควรต้องย้ำาด้วยว่า แม้คู่มือนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องการบริหาร

การเลือกตัง้ (เช่น การกระจายของที่เลือกตั้ง การสมคัรรบัเลือกตั้ง การลงทะเบียนผู้มีสทิธิเลือก

ตั้ง ใครเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง เป็นต้น) ประเด็นเหล่านี้ก็มีความสำาคัญยิ่งยวด และข้อดีที่พึงมีของ

การเลือกระบบเลือกตั้งหนึ่งใด จะถูกบั่นทอนหากไม่ให้ความสนใจแง่มุมการบริหารเท่าที่ควร 

การออกแบบระบบเลอืกตัง้ยงัมผีลกระทบตอ่กฎหมายเลอืกตัง้ในด้านอ่ืนๆ ด้วย การเลอืกระบบ

เลอืกต้ังมอิีทธพิลตอ่วิธีการปกัปนัเขตเลอืกตัง้ การจดัทำาทะเบยีนผูม้สีทิธเิลือกตัง้ การออกแบบ

บัตรเลือกตั้ง การนับคะแนนเสียง และอีกหลายแง่มุมของกระบวนการเลือกตั้ง

ความสำาคัญของระบบเลือกตั้ง

15.  สถาบันทางการเมืองกำาหนดรูปร่างของกติกาการปฏิบัติใช้ประชาธิปไตย และมักจะมีการ

เสนอไว้ว่า สถาบันทางการเมืองที่ปรับแต่ง ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ได้ง่ายที่สุด ก็คือระบบเลือก

ตั้ง ในการแปลงคะแนนเสียงท่ีได้จากการเลือกตั้งท่ัวไปให้กลายเป็นที่นั่งในองค์กรนิติบัญญัติ 

การเลือกระบบเลือกตั้งสามารถกำาหนดอย่างมีผลได้ว่า ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง และ

พรรคการเมืองใดจะขึ้นสู่อำานาจ ในขณะที่หลายแง่มุมของกรอบทางการเมืองของประเทศ  

มักจะบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู จงึยากแกก่ารแกไ้ข สว่นการเปลีย่นระบบเลอืกตัง้มกัจะเกีย่วขอ้ง

เพียงการออกกฎหมายใหม่

16. แม้ในกรณีที่ผู้ลงคะแนนแต่ละคนจะลงคะแนนเหมือนกันพอดี และในกรณีที่แต่ละพรรค 

การเมืองได้รับคะแนนเสียงในจำานวนเท่ากันพอดี ระบบเลือกต้ังหน่ึงอาจนำาไปสู่รัฐบาลผสม  

หรอืรฐับาลเสยีงขา้งนอ้ย ในขณะทีอ่กีระบบหนึง่อาจเปดิทางใหพ้รรคการเมอืงพรรคเดยีวควบคมุ

เสียงข้างมาก ตัวอย่างที่นำาเสนอไว้ในภาคผนวก ง. จะทำาให้เห็นภาพว่า ระบบเลือกตั้งที่ต่างกัน

สามารถแปลงคะแนนเสียงที่ได้ สู่ผลที่ต่างกันอย่างน่าประหลาดใจได้อย่างไร

ระบบเลือกตั้งกับระบบพรรค

17. ผลสืบเนื่องของระบบเลือกตั้งอีกจำานวนหนึ่ง ไปไกลกว่าจากผลกระทบเบื้องต้นดังกล่าว 

บางระบบก็ส่งเสริม หรือแม้บังคับให้เกิดการจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้น บางระบบยอมรับเฉพาะ

ผู้สมัครที่เป็นปัจจเจกบุคคลเท่านั้น ชนิดของระบบพรรคที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในด้านจำานวน

และขนาดเชิงสัมพัทธ์ของพรรคการเมืองในองค์กรนิติบัญญัติได้รับอิทธิพลจากระบบเลือกตั้ง

เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับความสามัคคีภายในและวินัยของพรรค บางระบบอาจส่งเสริมการ 

มมีุง้เลก็มุง้ใหญ ่โดยทีป่กีต่างๆ ของพรรคการเมืองหนึง่จะไมล่งรอยกนัเสมอ ในขณะที่อกีระบบ

หนึ่งอาจส่งเสริมให้พรรคการเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันและกดทับความเห็นต่าง ระบบเลือก

ตั้งอาจมีอิทธิพลต่อวิธีการหาเสียงของพรรค และต่อพฤติกรรมของผู้นำาทางการเมือง จึงช่วย

กำาหนดบรรยากาศกว้างๆ ทางการเมือง ระบบเลือกตั้งอาจช่วยส่งเสริมหรือคอยหน่วงเหนี่ยว

การสร้างพันธมิตรระหว่างพรรค อีกทั้งอาจให้แรงจูงใจแก่พรรคและกลุ่มการเมือง ให้มีฐานที่

กว้างและเปดิกว้าง หรืออาจใหห้าฐานความดงึดดูใจทีแ่คบลงสูก่ลุม่ชาติพนัธ์ุหรือวงศาคณาญาติ

ระบบเลือกตั้งกับการจัดการความขัดแย้ง

18. ผลกระทบที่ต่างกันเหล่านี้ เน้นย้ำาบทบาทสำาคัญที่ระบบเลือกตั้งมักจะมีในส่วนของการ

จัดการความขัดแย้ง เป็นที่ชัดเจนว่า ระบบเลือกตั้งสามารถซ้ำาเติมหรือบรรเทาความตึงเครียด

และความขัดแย้งในสังคมได้ในระดับหนึ่ง ความตึงเครียดมีอยู่ระหว่างระบบที่ให้ความสำาคัญ

พิเศษแก่การเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อย กับระบบที่ส่งเสริมรัฐบาลเข้มแข็งพรรคเดียว ในอีก

ระดับหนึ่ง หากมีการมองว่าระบบเลือกตั้งขาดความเที่ยงธรรมและกรอบการเมืองไม่เอ้ือให้

ฝ่ายค้านรู้สึกว่าพรรคตนมีโอกาสชนะการเลือกตั้งรอบหน้าแล้วไซร้ ผู้แพ้อาจรู้สึกว่าถูกบังคับ

ให้ต้องปฏิบัติการนอกระบบ โดยใช้วิธีที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ใช้การเผชิญหน้า และแม้แต่การ

ใช้ยุทธวิธีรุนแรง ในท้ายที่สุด เนื่องจากการเลือกระบบเลือกตั้งจะเป็นตัวกำาหนดความง่ายหรือ

ความซับซ้อนของการลงคะแนน จึงมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อชนกลุ่มน้อยและกลุ่มผู้

ด้อยโอกาส นี่เป็นเรื่องสำาคัญเสมอมา และยิ่งสำาคัญมากในสังคมที่มีผู้ลงคะแนนที่ไม่รู้หนังสือ

หรือขาดประสบการณ์จำานวนมากทีเดียว (ดูบทที่ 5 ว่าด้วยผลต่อค่าใช้จ่ายและการบริหาร)          

ผลทางจิตวิทยาและเชิงกลไก

19. โดยท่ัวไป ระบบเลือกต้ังถูกมองว่าต้องมีผลท้ัง ‘เชิงกลไก’และ ‘ทางจิตวิทยา’ ผลกระทบ

เชงิกลไกปรากฏชดัเมือ่ระบบเลอืกตัง้ทีต่า่งกนัมแีนวโนม้ทีจ่ะสง่เสรมิระบบพรรคทีต่า่งกนั  ระบบ

คะแนนนำา/เสียงข้างมากมักจะมีผลเชิงจำากัดในเรื่องจำานวนพรรค ในขณะที่ระบบสัดส่วนมีแนว

โน้มไปทาง ‘ยอมกัน’ มากกว่า เปน็ผลให้เกดิพรรคการเมืองในจำานวนทีห่ลากหลายมากกว่า ผล 

กระทบทางจติวทิยาของระบบเลอืกตัง้มสีว่นเสรมิผลเชงิกลไกนี ้ภายใตก้ฎคะแนนนำากำาชยั ผูล้ง

คะแนนที่อยากสนับสนุนพรรคเล็ก ก็มักสองจิตสองใจว่าจะหลีกเลี่ยงการทำาให้คะแนนเสียงของ

ตน ‘สูญเปล่า’ ได้อย่างไรดี เนื่องจากมีเพียงผู้สมัครคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเลือกตั้งจากเขต

เดียวเบอร์เดียว ผลความลังเลใจนี้ก็คือ ผู้ลงคะแนนหลายคนจะไม่เลือกตรงตามใจของตน หาก

จะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครอีกคนหนึ่ง (ปกติเป็นผู้สมัครจากพรรคใหญ่) ผู้ที่เขาเชื่อว่ามีโอกาสดี
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ทเีดยีวทีจ่ะชนะการเลอืกตัง้ ผลโดยรวมคอืการทำาใหพ้รรคใหญเ่ขม้แขง็ขึน้บนความสญูเสยีของ

บรรดาพรรคเล็ก โดยเปรียบเทียบแล้ว ระบบสัดส่วนหรือระบบที่เปิดทางให้มีการเลือกได้หลาย

คน น่าจะเอื้ออำานวยแก่พรรคเล็ก ดังนั้น แรงกดดันให้ลงคะแนนอย่างมียุทธศาสตร์ก็จะลดลง

ความสำาคัญของบริบท

20. เปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะตระหนกัวา่ ระบบเลอืกตัง้หนึง่ใดไมจ่ำาเปน็วา่จะใชไ้ดเ้หมอืนกนัในประเทศ

ที่ต่างกัน แม้ว่าจะมีประสบการณ์ร่วมกันบ้างในภูมิภาคต่างๆ ของโลก แต่ผลของระบบเลือก

ตั้งชนิดใดชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่อย่างมากกับบริบททางสังคมการเมืองซึ่งนำาระบบนั้นไปใช้ ตัวอย่าง

เช่น ในขณะที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากมีแนวโน้มที่จะจำากัดพิสัย

ของการเป็นตัวแทนทางนิติบัญญัติ ขณะที่ระบบสัดส่วนส่งเสริมการเป็นตัวแทนนั้น ภูมิปัญญา

สามัญท่ีว่า กฎคะแนนนำา/เสียงข้างมาก จะทำาให้เกิดระบบสองพรรค ส่วนระบบสัดส่วนทำาให้

เกิดระบบหลายพรรคนั้น ดูจะล้าสมัยไปทุกที ในระยะหลังนี้ ระบบคะแนนนำากำาชัย มิได้เอื้อ

ต่อการรวมพรรคในระบอบประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐานแล้ว เช่นที่แคนาดาและอินเดีย ทั้ง

ยังไม่นำาไปสู่การเกิดพรรคที่เข้มแข็งและมีอายุยืนในปาปัวนิวกินี ส่วนระบบสัดส่วนนำาไปสู่การ

เลือกตั้งของระบอบพรรคเดียวที่ครอบงำา เช่นในนามิเบีย แอฟริกาใต้ และที่อื่นด้วย กล่าวอย่าง 

กวา้งๆ แลว้ ผลสบืเนือ่งของการเลอืกระบบเลอืกตัง้ขึน้อยูก่บัปจัจัยตา่งๆ เชน่ สงัคมมโีครงสรา้ง

อย่างไรในเชิงของอุดมการณ์ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ภูมิภาค ภาษาหรือการแบ่งชนช้ัน  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐาน อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน หรือเป็นประชาธิปไตยใหม่ 

มรีะบบพรรคการเมอืงทีล่งหลกัปักฐาน หรือพรรคการเมอืงเพิง่เกดิใหมห่รอืยงัไมเ่ปน็รปูเปน็รา่ง  

รวมทัง้ดวูา่มพีรรคการเมอืง ‘จรงิจัง’ สักกีพ่รรค และข้ึนอยูก่บัวา่ผูส้นบัสนนุพรรคการเมอืงพรรค

ใดพรรคหนึ่งกระจายหรือกระจุกตัวในทางภูมิศาสตร์

กรอบประชาธิปไตยที่กว้าง

21. เปน็เรือ่งสำาคัญเชน่กนัทีจ่ะไมม่องระบบเลอืกตัง้แบบแยกโดด การออกแบบและผลของระบบ

ขึน้อยูอ่ยา่งมากกบัโครงสรา้งอืน่ ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกรฐัธรรมนญู ระบบเลอืกตัง้เปน็เสมอืน

ผา้สีเ่หลีย่มเลก็ๆ ผนืหนึง่ในบรรดาหลายผนืทีเ่อามาเยบ็ตอ่เขา้ ผา้ผนืใหญข่องระบบการปกครอง 

ของกฎระเบียบ และของจุดต่างๆ ที่จะเข้าสู่อำานาจ การออกแบบระบบเลือกตั้งที่ประสบความ

สำาเร็จมาจากการมองกรอบสถาบันการเมืองโดยรวม การเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของกรอบนี้  

น่าจะทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานของสถาบันอื่นๆ ภายในกรอบด้วย

22. เป็นต้นว่า ระบบเลือกตั้งที่เลือกกันขึ้นมา จะเอื้อหรือส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง

หัวหน้าพรรคการเมืองกับนักกิจกรรมในพ้ืนที่นั้นอย่างไร  หัวหน้าพรรคการเมืองควบคุม 

ผูแ้ทนของพรรคทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด  มบีทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูสำาหรบัการลง

ประชามติ การริเริ่มของพลเมืองหรือ ‘ประชาธิปไตยทางตรง’ ซึ่งอาจมาเติมเต็มประชาธิปไตย

แบบตัวแทนหรอืไม ่และรายละเอยีดของระบบเลอืกตัง้บญัญัติไวใ้นรัฐธรรมนญูหรือไม ่หรือเป็น

ภาคผนวกของรฐัธรรมนญู หรอืเป็นกฎหมายธรรมดา เรือ่งนีก้ำาหนดวา่ระบบจะตัง้มัน่สกัเพยีงใด 

หรอืจะเปดิรบัการเปลีย่นแปลงโดยเสยีงขา้งมากของผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้สกัเพยีงใด (ดยูอ่หนา้ที ่49) 

23. มีสองประเด็นในเรื่องนี้ท่ีควรแก่การพิจารณาในรายละเอียด ประเด็นแรกคือระดับขั้นการ

รวมศูนย์อำานาจ ประเทศเป็นสหพันธรัฐหรือเป็นรัฐเดี่ยว และถ้าเป็นสหพันธรัฐ แต่ละหน่วยที่

ประกอบเป็นสหพันธรัฐมีความสมมาตร (symmetrical) หรืออสมมาตร (asymmetrical) ในเชิง

อำานาจ ประเด็นที่สองคือ การเลือกระหว่างระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี ทั้งสองระบบมี

ผู้สนับสนุนของตน และประเพณีนิยมของประเทศที่ต่างกันอาจมีอิทธิพลต่อการเลือก หรือแม้

กระทัง่ตดัการโตเ้ถยีงไปไดเ้ลย แตค่วามสมัพนัธท์ีต่า่งกนัระหวา่งฝา่ยนติบิญัญตักิบัฝา่ยบรหิารมี

นยัทีส่ำาคญัตอ่การออกแบบระบบเลอืกตัง้สำาหรบัทัง้สองฝา่ย การโตเ้ถยีงบอ่ยๆ เรือ่งการเลอืกตัง้

นายกเทศมนตรหีรอืหวัหนา้ฝา่ยบรหิารในระดบัทอ้งถิน่โดยตรง กเ็กีย่วเนือ่งกบัประเดน็ทัง้สองนี้

24. โดยส่วนใหญ่ขององค์กรนิติบัญญัติที่มีสองสภาในระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐนั้น ทั้ง

สองสภามาจากการเลอืกตัง้โดยวิธตีา่งกนั (หรอืไมท่าบสนทิกนั) เรือ่งนีฟ้งัข้ึนดว้ยเหตผุลสำาคญั

สองประการ ซึง่เกีย่วกบัทฤษฎทีีร่องรบัลทัธสิหพนัธรฐั เหตผุลแรก สภาทีส่อง(หรอืสภาบน) ของ

องคก์รนติบิญัญตัขิองสหพนัธรัฐมีไวเ้พือ่เปน็ตวัแทนของภูมิภาคหรือของมลรัฐของประเทศ และ

แต่ละมลรัฐมักจะมีจำานวนผู้แทนเท่ากันโดยไม่คำานึงถึงจำานวนประชากรหรือขนาดของดินแดน 

(ตวัอยา่งเชน่ วฒิุสภา ของสหรฐัอเมรกิา หรอืสภาแหง่ชาตขิองจังหวดั ของแอฟรกิาใต)้ เหตผุลท่ี

สอง จะสร้างองค์กรนติิบัญญัติทีมี่สองสภาไปทำาไมกนั เว้นแต่จะมีระดบัขัน้ความแตกต่างระหว่าง

บทบาท และอาจรวมถงึอำานาจของสภาทั้งสองดว้ย การใชร้ะบบเลอืกตัง้เดยีวกนัสำาหรบัทัง้สอง

สภา ก็น่าจะผลิตซ้ำาและเสริมแรงอำานาจของเสียงข้างมากที่ควบคุมสภาล่างอยู่  โดยเฉพาะ

ถ้าการเลือกตั้งของทั้งสองสภาจัดขึ้นพร้อมกัน จากข้อสังเกตข้างท้าย (ดูย่อหน้าที่ 189-192)   

สภาบนเปดิโอกาสในบางระดบัขัน้ ทีจ่ะสรา้งนวัตกรรมการเลอืกต้ัง โดยรวมชมุชนของผลประโยชน ์

ซึ่งอาจไม่มีตัวแทนอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งระดับชาติของสภาล่าง แต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง

ในระดับสามหรือมากกว่าน้ันคือ การเลือกต้ังสภาบนและสภาล่างขององค์กรนิติบัญญัติ และ

การเลือกตั้งสถาบันการปกครองในระดับภูมิภาค มีความจำาเป็นมากที่จะพิจารณาระบบที่ใช้ไป

พรอ้มๆ กนั ตวัอยา่งเชน่ เปน็ไปไดท้ีจ่ะสง่เสรมิการเปน็ตวัแทนของชนกลุม่นอ้ยในระดบัภมูภิาค 

ในขณะที่อาจจะไม่ส่งเสริมหรือห้ามการเป็นตัวแทนดังกล่าวในระดับชาติ ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นที่

ปรารถนาหรือไม่ ก็ควรปล่อยให้เป็นการถกเถียงทางการเมืองและการเลือก

25. จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ มีตัวอย่างเพียงไม่กี่กรณีของระบอบประชาธิปไตยที่ทนทานอยู่ได้

โดยใช้ระบบประธานาธิบดี  อย่างไรก็ดี มาบัดนี้ ความมุ่งมั่นผูกพันกับระบบประธานาธิบดี เช่น

ที่ละตินอเมริกา และบางส่วนของเอเชียอาคเนย์ ทำาให้ต้องตั้งคำาถามใหม่ว่า แง่มุมใดของการ

ออกแบบสถาบัน จึงจะช่วยให้ระบบประธานาธิบดีทำาหน้าที่ได้ดี มีหลักฐานบางประการจาก
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ประสบการณข์องละตนิอเมรกิา ทีว่า่อาจมปีญัหาเรือ่งเสถียรภาพในประเทศทีร่ฐัธรรมนญูบัญญัติ

ใหม้ปีระธานาธบิด ีและระบบพรรคการเมืองแตกเปน็เสีย่ง ๆ  และวา่อาจมคีวามตงึเครยีดระหวา่ง

ฝา่ยบรหิารกบัฝา่ยนติิบญัญติัทีแ่ตกแยกกนั เมือ่ระบบการเลือกตัง้ประธานาธบิดเีปน็ระบบเลอืก

ต้ังสองรอบ ฝา่ยนติบิญัญตัใิชก้ารเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่นทีใ่ชบ้ญัชรีายชือ่ (ตสบ.) และการเลอืก

ตั้งมิได้มีการจัดขึ้นพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีส่วนช่วย หากจะเลือกรับระบบเลือก

ตั้ง ซึ่งน่าจะทำาให้พรรคหรือพรรคร่วม ที่สนับสนุนประธานาธิบดีนั้น เป็นกลุ่มก้อนหรือบล็อกที่

มีนัยสำาคัญ ของสมาชิกองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง แม้ว่าไม่จำาเป็นที่บล็อกดังกล่าว

จะมีเสียงข้างมากเด็ดขาด 

26. การเลือกต้ังประธานาธิบดีด้วยระบบคะแนนนำา และการเลือกต้ังประธานาธิบดีกับฝ่าย

นิติบัญญัติพร้อมกัน มักถูกมองว่าช่วยให้ระบบพรรคการเมืองเน้นไปที่การมีผู้แย่งชิงอำานาจ ที่

มีจำานวนลดน้อยลงและมีความพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ดี อาจมีอันตรายอย่างจริงจัง ถ้าจะใช้

ระบบคะแนนนำาเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ซึ่งมีอำานาจมากในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ในกรณทีีป่ระเทศมคีวามหลากหลาย หรอืมกีารแบง่แยกเชงิชาตพินัธุ ์โดยไมม่กีลุม่ใดทีจ่ะมเีสยีง

ขา้งมากเดด็ขาด ผลลพัธท์ีไ่ดอ้าจย่ำาแยส่ำาหรบัความชอบธรรม หรอือนัทีจ่รงิ สำาหรบัความสำาเรจ็

ของกระบวนการสันติภาพ ระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีอาจมาเสริมระบบสหพันธรัฐ โดยให้ผู้

สมัครที่ประสบความ สำาเร็จต้องได้รับคะแนนเสียงเพื่อท่ีจะได้ชัยชนะ ไม่เพียงแต่ในระดับชาติ

เท่านั้น หากต้องได้รับคะแนนเสียงในสัดส่วนท่ีมีนัยสำาคัญในมลรัฐของสหพันธรัฐไม่น้อยกว่า

จำานวนหนึ่งของมลรัฐด้วย (เช่นในอินโดนีเซีย หรือไนจีเรีย ดูย่อหน้าที่ 187-188)

เกณฑ์ในการออกแบบ

27. เมื่อจะออกแบบระบบเลือกตั้ง ทางที่ดีที่สุดน่าจะเริ่มจากรายการของเกณฑ์ซึ่งสรุปว่า คุณ

ต้องการบรรลุผลใดบ้าง ต้องการหลีกเลี่ยงอะไร และในความหมายกว้างๆ ต้องการให้ฝ่าย

นิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมีหน้าตาอย่างไร เกณฑ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ครอบคลุมหลายด้าน 

แต่ก็เป็นรายการที่ไม่ครบถ้วน และผู้อ่านอาจเพิ่มรายการที่ใช้ได้พอกันอีกหลายรายการ เป็น

ความจรงิทีว่า่ เกณฑ์ทีจ่ะบรรยายต่อไปนีบ้างตัว อาจซ้ำาซอ้นหรอือาจดวูา่ขดัแยง้กนั ทีเ่ปน็เชน่นี้

เนือ่งจากมนัยอ่มจะขดัแยง้กนั เปน็ธรรมชาตขิองการออกแบบสถาบนั ทีต่อ้งนำาความปรารถนา

และวัตถุประสงค์ที่ช่วงชิงกัน มาชั่งนำาหนักและแลกกัน

ตัวอย่างเช่น เราอาจต้องการให้ผู้สมัครอิสระมีโอกาสได้รับการเลือกตั้ง และในขณะเดียวกัน

ต้องการสนับสนุนให้พรรคการเมืองเติบโตเข้มแข็ง หรือผู้ออกแบบระบบเลือกตั้งอาจคิดว่า

เป็นความปรีชาสามารถที่จะบรรจงสร้างระบบที่ให้ผู้ลงคะแนนมีระดับขั้นการเลือกผู้สมัครกับ

พรรคการเมืองอย่างกว้างขวาง แต่ในกรณีนี้อาจทำาให้บัตรเลือกตั้งมีความซับซ้อน จนยุ่งยาก

สำาหรับผู้ลงคะแนนที่ด้อยการศึกษา กุศโลบายในการเลือก (หรือการปฏิรูป) ระบบเลือกตั้ง คือ

การจัดตามลำาดับเกณฑ์ซึ่งมีความสำาคัญสูงสุด แล้วประเมินว่าระบบเลือกตั้งใด หรือการผสม

ผสานระบบแบบใด จึงจะสนองตอบวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ดีที่สุด

การจัดให้มีการเป็นตัวแทน

28. การเป็นตัวแทนอาจมีได้อย่างน้อยสี่รูปแบบ  หนึ่ง การเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์ มีนัยว่า

แต่ละภมูภิาค ไมว่่าจะเปน็เมอืงหรือนคร จงัหวัดหรือเขตเลอืกต้ัง มสีมาชกิขององค์กรนิติบัญญติั 

ซึ่งภูมิภาคนั้นเลือก และในท้ายที่สุดเป็นผู้พร้อมรับผิดต่อพื้นที่ของตน  สอง การแบ่งแยกทาง

อดุมการณ ์ภายในสงัคมพงึมตีวัแทนในองคก์รนติบิญัญตั ิไมว่า่โดยผา่นผูแ้ทนจากพรรคการเมอืง

หรือผู้แทนอิสระ หรือทั้งสองแบบ  สาม องค์กรนิติบัญญัติอาจเป็นตัวแทนของสถานการณ์

ทางการเมืองแบบพรรคท่ีดำารงอยู่ในประเทศ แม้พรรคการเมืองจะมิได้มีฐานทางอุดมการณ์ 

หากผู้ลงคะแนนจำานวนครึ่งหนึ่ง ลงคะแนนให้พรรคใด แต่พรรคนั้นไม่มีหรือแทบไม่มีที่นั่งใน

องค์กรนิติบัญญัติ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า ระบบนั้นเป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชนได้เพียง

พอ สี่ แนวคิดของการเป็นตัวแทนเชิงพรรณนาถือว่า ในบางระดับขั้น องค์กรนิติบัญญัติควรจะ

เป็น ‘คันฉ่องของชาติ’ ซึ่งควรมอง รู้สึก คิด และกระทำา ในทางที่สะท้อนถึงประชาชนโดยรวม 

องค์กรนิติบัญญัติที่มีลักษณะเชิงพรรณนาอย่างเพียงพอ พึงประกอบด้วยผู้หญิงและผู้ชาย 

เยาวชนและคนชรา คนมั่งมีและคนจน และสะท้อนถึงการนับถือศาสนา ชุมชนทางภาษา และ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคม

ทำาให้การเลือกตั้งเข้าถึงได้และมีความหมาย

29. การเลือกตั้งเรียบร้อยด้วยดี แต่มันอาจมีความหมายน้อยนิดต่อประชาชน ถ้าการลงคะแนน

ยุ่งยาก หรือถ้าในที่สุดแล้ว เสียงของประชาชนมิได้ก่อให้เกิดความแตกต่างในวิธีการปกครอง

ประเทศแต่อย่างใด ปัจจัยที่กำาหนด ‘ความง่ายของการลงคะแนน’ มีอาทิ บัตรเลือกตั้งมีความ

ซับซ้อนเพียงใด ผู้ลงคะแนนเดินทางไปยังที่เลือกตั้งได้สะดวกเพียงใด บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลอืกตั้งเปน็ปจัจุบนัแคไ่หน และผูล้งคะแนนมั่นใจว่าการลงคะแนนของตนเปน็ความลับเพยีงใด 

30. มกีารคดิกันดว้ยว่า การมส่ีวนรว่มในการเลือกตัง้ อยา่งนอ้ยในฐานะทีเ่ปน็การเลือกอยา่งเสรี

น้ัน จะมมีากขึน้ ถา้ผลของการเลอืกตัง้ ไมว่า่จะเปน็ระดบัชาตหิรอืในเขตเลอืกตัง้ของผูล้งคะแนน

โดยเฉพาะ นา่จะทำาใหเ้กดิความแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ทศิทางการปกครองในอนาคต หาก

คุณรู้ว่าผู้สมัครที่คุณชอบไม่มีโอกาสที่จะชนะในเขตเลือกตั้งของคุณ อะไรเล่าจะเป็นแรงจูงใจให้

ไปลงคะแนน ในระบบเลือกตั้งบางระบบ ‘คะแนนเสียงสูญเปล่า’ (หมายถึง บัตรดีที่ไม่ได้นำาไป

ใช้สำาหรับเลือกตั้งผู้สมัครคนใด ซึ่งต้องจำาแนกจากบัตรเสียที่ไม่นำาไปนับ) อาจมีจำานวนที่เป็น

สัดส่วนสำาคัญของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ

31. ท้ายที่สุด อำานาจจริง ๆ ขององค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง ย่อมช่วยกำาหนดว่าการเลือกตั้ง

น้ันมีความหมายใดหรือไม่ การเลือกตั้งที่กลวงของระบบอำานาจนิยม ซ่ึงไม่ได้เสนอทางเลือก

ทีแ่ทจ้รงิ และองคก์รนติบิญัญตัมิอีทิธพิลทีเ่ปน็จรงินอ้ยมาก ตอ่การจดัตัง้รฐับาลหรอืตอ่นโยบาย
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รัฐบาลนั้น จะมีความสำาคัญน้อยกว่าการเลือกตั้งองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีอำานาจที่เป็นจริง ในการ

กำาหนดองค์ประกอบใจกลางในชีวิตประจำาวันของประชาชน

32. แมภ้ายในระบบประชาธปิไตยเอง การเลอืกระบบเลอืกตัง้อาจมอีทิธพิลตอ่ความชอบธรรมของ

สถาบันได้ ตัวอย่างเช่น วุฒิสภาของออสเตรเลียที่ได้รับเลือกตั้งระหว่างปี ค.ศ. 1919 และ 1946 

โดยระบบเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นสัดส่วนอย่างมาก (คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล.) ในเขตเดียวหลาย

เบอร์) ซึ่งให้ผลลัพท์ที่เอียงกระเท่เร่และไม่มีลักษณะเป็นตัวแทน จึงมีแนวโน้มที่จะบ่อนทำาลาย

ความชอบธรรมท่ีเปน็จรงิของวฒุสิภาเอง ทัง้ในสายตาของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และของนกัการเมอืง 

และนักสังเกตการณ์บางคนเสนอไว้ว่า เรื่องนี้ยังบ่อนทำาลายการสนับสนุนของสาธารณชนที่มี

ต่อสถาบันของการปกครองแบบสหพันธรัฐโดยทั่วไปด้วย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบ คล. 

ไปสู่ระบบสัดส่วนที่เที่ยงธรรมมากกว่า (คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ.)) ใน ค.ศ. 1948 จึงเริ่ม

มีการรับรู้ว่าวุฒิสภาน่าเชื่อถือและเป็นตัวแทนมากขึ้น ดังนั้น ความเคารพต่อวุฒิสภาและความ

สำาคัญโดยเปรียบเทียบของการตัดสินใจก็เพิ่มมากขึ้นด้วย   

การจัดให้มีแรงจูงใจสำาหรับการออมชอม

33. เราอาจไมม่องวา่ระบบเลอืกตัง้เปน็วธิกีารประกอบขึน้ซึง่องค์กรการปกครองเพียงอยา่งเดยีว  

หากยังมองว่าเป็นเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งภายในสังคมด้วย บางระบบ ภายใต้บาง

สถานการณ์  จะเกื้อหนุนให้พรรคการเมืองร้องขอความสนับสนุนด้านการเลือกตั้งจากทุกฝ่าย 

รวมทั้งที่อยู่ภายนอกแกนฐานคะแนนเสียงของตนด้วย  ตัวอย่างเช่น แม้ว่าพรรคการเมืองหนึ่ง

จะไดรั้บการสนับสนนุจากคนผวิดำาเปน็หลัก ระบบเลอืกตัง้หนึง่ใดอาจสรา้งแรงจงูใจใหพ้รรคนัน้ 

ร้องขอความสนับสนุนจากผู้ลงคะแนนผิวขาว หรือคนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น นโยบายของพรรคจะมี

ลกัษณะแยกส่วนและกดีกนันอ้ยลง และสรา้งความสามคัคแีละรวมทกุฝา่ยมากขึน้ แรงจงูใจจาก

ระบบเลือกตั้งในทำานองเดียวกันนี้ อาจทำาให้พรรคมีลักษณะกีดกันทางชาติพันธุ์ ทางภูมิภาค 

ภาษา หรืออุดมการณ์น้อยลง   ตัวอย่างที่แสดงว่า ระบบเลือกตั้งต่างๆ ได้ทำางานในฐานะเครื่อง

มือของการจัดการความขัดแย้งได้อย่างไรนั้น จะเสนอไว้ตลอดคู่มือนี้

34. เมื่อมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญ ระบบเลือกตั้งอาจสนับสนุนให้ผู้ลงคะแนนมองภายนอก

กลุ่มของตนเอง และคิดที่จะลงคะแนนให้พรรคการเมือง  ซึ่งโดยประเพณีแล้ว จะเป็นตัวแทน

ของกลุ่มคนที่ต่างออกไป พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเช่นนี้ เอื้อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและ

กันและการสร้างชุมชน ระบบที่ให้ผู้ลงคะแนนมีมากกว่าหนึ่งคะแนนเสียง หรืออำานวยให้ผู้ลง

คะแนนเรียงผู้สมัครตามลำาดับความชอบ จะจัดพื้นท่ีให้ผู้ลงคะแนนตัดข้ามเส้นที่แบ่งสังคมไว้

ลว่งหนา้แลว้ ตวัอยา่งเชน่ ในการเลอืกตัง้ทีไ่อรแ์ลนดเ์หนือ ตามขอ้ตกลงกูด๊ฟรายเดย์ ในปี ค.ศ. 

1998  การโอนคะแนนเสยีงภายใตร้ะบบคะแนนเสยีงเดยีวโอนได ้(คอ. หรอื STV) เปน็ประโยชน์

ต่อพรรคการเมืองที่ส่งเสริมสันติภาพ (pro-peace) ในขณะที่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่เป็นสัดส่วน 

อย่างกว้างๆ อย่างไรก็ดี ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 2003 การเลื่อนไหลของคะแนนเสียงตามลำาดับ

ความชอบแรกไปสู่พรรคสายเหยี่ยว มีแนวโน้มที่จะมีนำาหนักเหนือปรากฏการณ์ดังกล่าว

การเอื้อให้มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

35. ความคาดหวังที่จะได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ มิได้กำาหนดโดยระบบเลือก

ตั้งเพียงลำาพัง แต่ผลพวงที่ระบบหนึ่งๆ ทำาให้เกิดขึ้น อาจทำาให้เกิดเสถียรภาพได้ในหลายแง่

มุมที่สำาคัญ ประเด็นหลักคือว่า ผู้ลงคะแนนรับรู้ว่าระบบเที่ยงธรรมหรือไม่ รัฐบาลสามารถออก

กฎหมายและปกครองอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และระบบท่ีใช้หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อ

พรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งใดโดยเฉพาะหรือไม่ 

36. การรับรู้ว่าผลการเลือกตั้งเที่ยงธรรมหรือไม่นั้น แปรผันอย่างมากจากประเทศหนึ่งไปยังอีก

ประเทศหนึง่ สองครัง้สองคราในสหราชอาณาจกัร (ในป ีค.ศ. 1951 และ 1974) ทีพ่รรคการเมอืง

ผู้ได้รับคะแนนเสียงทั้งประเทศมากกว่า กลับได้จำานวนที่นั่งน้อยกว่าคู่แข่ง แต่นี่กลับถูกมองว่า

เป็นเรื่องตลกของระบบที่โดยพื้นฐานแล้วใช้ได้ดี (ระบบคะแนนนำากำาชัย (คนช. หรือ FPTP)  

ดูย่อหน้าที่ 76-79)  มากกว่าจะเป็นความไม่เที่ยงธรรมอย่างโจ่งแจ้งซึ่งควรจะทบทวนกันใหม่  

ในทางตรงกนัขา้ม ผลทำานองเดยีวกนัในนวิซแีลนดเ์มือ่ป ีค.ศ. 1978 และ 1981   พรรคเนชัน่แนล

สามารถรักษาตำาแหน่งไว้ได้ แม้ว่าจะได้คะแนนเสียงน้อยกว่าพรรคแรงงานที่เป็นฝ่ายค้าน 

อยู่บ้าง ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการปฏิรูป ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบ 

เลือกตั้ง (ดูกรณีศึกษาว่าด้วย นิวซีแลนด์) 

37. คำาถามที่ว่ารัฐบาลในวันนี้สามารถออกกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น  

สว่นหนึง่กเ็ชือ่มโยงกบัวา่ รฐับาลสามารถรวบรวมเสยีงขา้งมากเพือ่ทำางานไดใ้นองคก์รนติบิญัญตัิ

หรือไม่ และเรื่องน้ีกลับไปเชื่อมโยงสู่ระบบเลือกตั้ง ตามกฎคร่าวๆ ท่ัวไป ระบบเลือกตั้งแบบ

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก น่าจะทำาให้องค์กรนิติบัญญัติมีพรรคการเมืองหนึ่งที่มีคะแนนเสียง

มากกว่าพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายรวมกัน ในขณะที่ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส.)  

น่าจะนำาไปสู่รัฐบาลผสม แม้กระนั้น ก็ต้องไม่ลืมว่า ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนอาจทำาให้

เกดิพรรคการเมอืงพรรคเดยีวทีม่เีสยีงขา้งมาก สว่นระบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมากอาจปลอ่ยให้

ไม่มีพรรคใดมีเสียงข้างมากเพื่อทำางานได้ หลายอย่างขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบพรรคและ

ธรรมชาติของสังคมนั้นนั่นเอง

38. ท้ายที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ ระบบควรจะดำาเนินไปในลักษณะที่เป็นกลางในการเลือกตั้งต่อ

ทุกพรรคและผู้สมัครทุกคน และไม่ควรเลือกปฏิบัติอย่างโจ่งแจ้งต่อกลุ่มการเมืองใด การรับรู้

วา่การเมอืงเรือ่งการเลอืกตัง้ในระบอบประชาธปิไตยเปน็สนามทีเ่อนเอยีงไมเ่สมอกนั คอืสญัญะ

ว่าระเบียบการเมืองนั้นอ่อนแอ และการขาดเสถียรภาพอาจรออยู่ข้างหน้าแล้ว ตัวอย่างท่ีน่า 

ตื่นเต้นในเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1998 ในการเลือกตั้งที่เลโซโท (Lesotho) ซึ่งพรรคคองเกรส

เพื่อประชาธิปไตยของเลโซโท ชนะทุกที่นั่งในองค์กรนิติบัญญัติ โดยได้รับเสียงสนับสนุนเพียง
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รอ้ยละ 60 ของคะแนนเสยีงท้ังหมด ตามระบบคะแนนนำากำาชยั (คนช.) ประชาชนไดล้กุฮอืขึน้มา

หลังจากทราบผล แล้วลงเอยด้วยการที่ ประชาคมพัฒนาแอฟริกาทางใต้ ร้องขอให้ทหารเข้ามา

แทรกแซง แสดงใหเ้หน็วา่ผลการเลอืกตัง้ดงักลา่วไมเ่พยีงแตไ่ม่เทีย่งธรรม หากยังอันตรายดว้ย 

และระบบเลือกตั้งต่อมาก็ถูกเปลี่ยนจากเหตุดังกล่าว (ดูกรณีศึกษาว่าด้วย เลโซโท)

ทำาให้รัฐบาลพร้อมรับผิด

39. สภาพพรอ้มรบัผดิเป็นหลักเป็นฐานอย่างหน่ึงของรฐับาลแบบตวัแทน ถา้ขาดเสยีแลว้กอ็าจ

นำาไปสู่การไม่มีเสถียรภาพในระยะยาว ระบบการเมืองที่พร้อมรับผิด คือระบบที่รัฐบาลต้องรับ

ผิดชอบต่อผู้ลงคะแนนในระดับขั้นที่สูงสุดเท่าที่จะทำาได้ ผู้ลงคะแนนพึงสามารถมีอิทธิพลต่อรูป

ลักษณ์ของรัฐบาล ไม่ว่าจะโดยการปรับเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาลที่ครองอำานาจอยู่ หรือโดยการ

เขีย่พรรคทีป่กครองอยูใ่ห้พน้จากอำานาจหากพรรคน้ันไมท่ำาตามทีป่ระกาศไวก้ต็าม การออกแบบ

ระบบเลือกตั้งอย่างเหมาะสมจะเอื้ออำานวยวัตถุประสงค์ข้อนี้ 

40.  อาจจะอธิบายจากความคิดธรรมดาทั่วไปอย่างง่ายๆ ว่า ตามประเพณีแล้ว อาจมองได้ว่า

ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก เช่น ระบบคะแนนนำากำาชัยนั้น ได้นำาไปสู่ชัยชนะของพรรคเดียว

ที่ได้เป็นรัฐบาล ในขณะที่ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนมักจะสัมพันธ์กับรัฐบาลผสมหลาย

พรรค ตราบเท่าที่ตรรกะกว้างๆ ของความสัมพันธ์แบบน้ียังคงถูกต้อง แต่เราจะเห็นตัวอย่าง

มากพอเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ระบบคะแนนนำากำาชัยทำาให้มีคณะรัฐมนตรีมาจากหลายพรรค (เช่น ใน

อินเดีย) หรือการใช้ระบบตัวแทนแบบสัดส่วนนำาไปสู่รัฐบาลที่เข้มแข็งจากพรรคเดียว (เช่น ใน

แอฟริกาใต้) เรื่องนี้ทำาให้เกิดข้อสงสัยต่อสมมุติฐานว่า ระบบเลือกตั้งชนิดหนึ่งจะนำาไปสู่การได้

รัฐบาลเฉพาะแบบหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทว่า ระบบเลือกตั้งนั้นมีผลกระทบอย่างสำาคัญต่อประเด็น

การปกครองอย่างกว้างๆ ทั้งในระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี 

ทำาให้ผู้แทนแต่ละคนพร้อมรับผิด

41. สภาพพร้อมรับผิดในระดับปัจเจกบุคคล หมายถึงความสามารถของผู้เลือกตั้งในเขตเลือก

ตั้งหนึ่งที่จะตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลว่า ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งไปแล้วทรยศต่อสัญญาท่ีให้ไว้

ในระหว่างการหาเสียง หรือแสดงว่าไร้ความสามารถ หรือเกียจคร้านในตำาแหน่งหน้าที่ จึงจะ  

‘โยนคนเฮงซวยทิ้งไป’ บางระบบเน้นบทบาทของผู้สมัครที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่น มากกว่า

ผู้สมัครที่ส่งมารับเลือกตั้งโดยพรรคที่เข้มแข็งในส่วนกลาง 

ตามประเพณีนั้น ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ถูกมองว่าช่วยให้ผู้ลงคะแนนมีความสามารถ

สูงสุด ในการขจัดผู้แทนในฐานะปัจเจกบุคคลผู้ไม่เป็นที่น่าพอใจออกไป อีกนั่นแหละ เรื่องนี้ยัง

ใช้ได้ในบางครั้ง อย่างไรก็ดี การเชื่อมโยงดังกล่าวจะเบาบางหากผู้ลงคะแนนจะผูกพันในเบื้อง

ต้นกับพรรค แทนที่จะเป็นตัวผู้สมัคร ดังเช่นที่เป็นในสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน ระบบ

บัญชีรายชื่อแบบเปิดและแบบเสรี กับคะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV) ถูกออกแบบ

เพื่อให้ผู้ลงคะแนนเลือกตัวผู้สมัครได้ในบริบทของระบบสัดส่วน

ส่งเสริมพรรคการเมือง

42. นำาหนกัของหลกัฐานจากทัง้ระบอบประชาธปิไตยทีล่งหลกัปกัฐานและทีเ่กดิใหม ่ไดช้ีแ้นะวา่ 

การสรา้งความเขม้แขง็ของประชาธปิไตยในระยะยาว นัน่คือ ประชาธปิไตยจะมขีดีความสามารถ

ที่จะรับความท้าทายภายในต่อเสถียรภาพของระเบียบทางการเมืองเพียงใดนั้น ต้องการการ

เตบิโตและการดำารงไวซ่ึ้งพรรคการเมอืงทีม่ปีระสทิธผิลและเขม้แขง็ ดงัน้ัน ระบบเลือกตัง้ควรสง่

เสรมิเรือ่งนี ้มากกวา่การคงไวห้รอืสง่เสรมิการแตกเปน็เสีย่งๆ ของพรรค ระบบเลอืกตัง้สามารถ

กำาหนดกรอบขึน้โดยเฉพาะ เพือ่กดีกนัพรรคทีไ่ดรั้บการสนบัสนนุนอ้ยนดิหรือตำาสดุ การพฒันา

บทบาทพรรคเพื่อเป็นสื่อเกื้อหนุนหัวหน้าพรรคในฐานะปัจเจกบุคคล เป็นอีกแนวโน้มหนึ่ง ซึ่ง

การตัดสินใจในการออกแบบระบบเลือกตั้ง อาจเอื้ออำานวยหรือหน่วงไว้ก็ได้

ผู้เชี่ยวชาญเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่า ระบบเลือกตั้งควรส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ที่มี

ฐานบนค่านิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองที่กว้าง ตลอดจนที่มีนโยบายอันเจาะจง มากกว่า

ที่มีความใส่ใจในชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือภูมิภาคที่แคบ นอกจากจะลดภัยของความขัดแย้งทาง

สังคมแล้ว พรรคซึ่งมีฐานบน ‘การตัดข้ามเส้นแบ่งแยก’ อย่างกว้างๆ น่าจะสะท้อนความคิดเห็น

ระดบัชาต ิไดด้กีวา่พรรคทีม่ฐีานหลกับนความใสใ่จต่อภมูภิาค หรอืในเรือ่งทีแ่บง่ฝา่ยแบง่นกิาย

ส่งเสริมฝ่ายค้านและการตรวจสอบในองค์กรนิติบัญญัติ

43. การปกครองที่มีประสิทธิผลไม่ขึ้นอยู่กับผู้ที่อยู่ในอำานาจเท่านั้น แต่ ยังขึ้นอยู่กับผู้ที่คัดค้าน

และตรวจสอบฝา่ยปกครองในระดบัเกอืบเทา่กนัดว้ย ระบบเลอืกตัง้ควรชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ จะมกีลุม่

ฝา่ยคา้นทีใ่ชก้ารได ้ซึง่สามารถประเมนิการออกกฎหมายอยา่งมวีจิารณญานได ้การตัง้กระทูต้อ่

สมรรถนะของฝ่ายบริหาร คุ้มครองสิทธิเสียงข้างน้อย และเป็นตัวแทนของราษฎรในเขตเลือก

ตั้งได้อย่างมีประสิทธิผล กลุ่มฝ่ายค้านควรมีผู้แทนในจำานวนที่เพียงพอต่อการมีประสิทธิผล 

(สมมุติว่าเชื่อได้ในสมรรถภาพที่จะหาผู้มาหย่อนบัตรเลือกตั้งให้) และในระบบรัฐสภา ฝ่ายค้าน

ก็นา่จะสามารถเสนอตัวเปน็ทางเลอืกทีจ่ริงจงัทีจ่ะมาแทนรัฐบาลในขณะนัน้ไดด้ว้ย เปน็ทีช่ดัเจน

วา่ ความเขม้แขง็ของฝ่ายคา้นขึน้อยูกั่บปัจจยัอืน่นอกเหนอืจากการเลือกระบบเลือกตัง้อกีหลาย

ปัจจัย แต่หากระบบเองทำาให้ฝ่ายค้านไร้ความสามารถ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ก็จะอ่อนแอลงโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เหตุผลสำาคัญประการหนึ่งสำาหรับการเปลี่ยนระบบ

เลือกตั้งในนิวซีแลนด์ไปเป็นระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (สสผ. หรือ MMP) นั้น คือการ

เป็นตัวแทนที่ตำาระดับอย่างเป็นระบบของพรรคฝ่ายค้านเล็กๆ ภายใต้ระบบคะแนนนำากำาชัย 

(คนช. หรือ FPTP) ในขณะเดียวกัน ระบบเลือกตั้งไม่ควรสนับสนุนทัศนคติแบบ ‘ผู้ชนะกินรวบ’ 

ซึ่งทำาให้ผู้ปกครองมืดบอดต่อความคิดเห็นอื่น มองข้ามความจำาเป็นและความต้องการของผู้

ลงคะแนนให้ฝ่ายค้าน และมองว่าทั้งการเลือกตั้งและตัวรัฐบาลเอง  ในฐานะการแข่งขันแบบ 
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ผลรวมเป็นศูนย์ (zero-sum)

ในระบบประธานาธิบดี  ประธานาธิบดีต้องการการสนับสนุนที่วางใจได้ของกลุ่มสมาชิกฝ่าย

นิตบิญัญตัทิีใ่หญพ่อ อยา่งไรกต็าม บทบาทของสมาชกิอ่ืนในการคัดคา้นและตรวจสอบการเสนอ

กฎหมายของรัฐบาลก็สำาคัญเช่นกัน  การแบ่งแยกอำานาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร  

มีผลให้ภารกิจการตรวจสอบฝ่ายบริหารตกอยู่แก่สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด  ไม่แต่เฉพาะ

ฝ่ายค้านเท่านั้น ดังนี้ จึงสำาคัญที่จะคำานึงเป็นพิเศษ ถึงองค์ประกอบของระบบเลือกตั้งที่เกี่ยว

กับความสำาคัญโดยเปรียบเทียบ ของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับผู้สมัคร พร้อมไป

กับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งด้วย

ทำาให้กระบวนการเลือกตั้งยั่งยืน

44.  การเลือกตั้งมิได้มีขึ้นบนหน้ากระดาษของตำาราวิชาการ หากเกิดในโลกแห่งความเป็นจริง 

และโดยเหตผุลนี ้การเลอืกระบบเลอืกตัง้ในระดบัหนึง่ ยอ่มขึน้อยูก่บัคา่ใชจ้า่ยและความสามารถ

ในการบริหารจัดการของประเทศที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าประเทศแหล่งทุนมักให้การสนับสนุนด้านงบ

ประมาณมิใชน่อ้ย สำาหรบัการเลอืกตัง้ครัง้แรกหรอืแมแ้ตค่ร้ังท่ีสอง ในประเทศกำาลงัเปลีย่นผา่น

สู่ประชาธิปไตย แต่คงจะไม่สนับสนุนในระยะยาวแม้ว่าจะมีความต้องการเช่นนั้น กรอบทางการ

เมอืงทีย่ั่งยืนจะตอ้งคำานงึถงึทรพัยากรของประเทศ ทัง้ในแงข่องผูค้นทีม่ทีกัษะในการเปน็ผูบ้รหิาร

การเลือกตั้ง และในแง่อุปสงค์ด้านการเงิน่จากงบประมาณของชาติ

ตัวอย่างเช่น ประเทศที่ยากจนอาจไม่สามารถรับภาระการเลือกตั้งหลายครั้ง ตามระบบเลือกตั้ง

สองรอบ (ลสร. หรือ TRS) หรือไม่สามารถจัดการนับคะแนนในระบบตามลำาดับความชอบที่ซับ

ซ้อนไดโ้ดยงา่ย อยา่งไรกต็าม ความเรยีบงา่ยในระยะสัน้ อาจไมไ่ด้ทำาใหคุ้ม้ค่าใช้จา่ยในระยะยาว

เสมอไป ระบบเลือกตั้งอาจมีราคาถูกและง่ายที่จะบริหารจัดการ แต่ก็อาจไม่ตอบความต้องการ

ที่เร่งด่วนของประเทศ และถ้าระบบเลือกตั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ผลลัพธ์

อาจกลายเป็นหายนะได้  ในอีกด้านหนึ่ง ระบบซึ่งปรากฏในตอนแรกว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการสูงกว่าเล็กน้อย และยากต่อความเข้าใจมากกว่า อาจช่วยให้เกิดเสถียรภาพของประเทศ

ในระยะยาว และนำาสู่ทิศทางที่ดีในการผนึกความเข้มแข็งแก่ประชาธิปไตย

คำานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ

45. ท้ายที่สุด การออกแบบระบบเลือกตั้งทุกวันนี้ เกิดขึ้นในบริบทกติการะหว่างประเทศ สนธิ

สญัญา และเครื่องมอืทางกฎหมายระหวา่งประเทศอื่น ๆ  เกี่ยวกบัประเด็นทางการเมือง ในขณะ

ที่ไม่มีชุดที่สมบูรณ์ของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกต้ัง ที่เห็นพ้องกันอย่างเป็น

สากลเพียงชุดเดียว แต่ก็มีความเห็นพ้องกันว่ามาตรฐานดังกล่าว จะรวมถึงหลักการของการ

เลือกตั้ง ที่เสรี เที่ยงธรรม และจัดเป็นระยะๆ โดยให้หลักประกันการมีสิทธิเลือกตั้งแก่ผู้ใหญ่ 

ทุกคนโดยถ้วนหน้า การลงคะแนนโดยลับ และปลอดจากการคุกคามขู่เข็ญ ตลอดจนผูกพันกับ

หลกัการหนึง่คนหนึง่คะแนนเสยีง ยิง่ไปกวา่นัน้ ในขณะทีย่งัไมม่บีทบญัญตัวิา่ ระบบเลอืกตัง้แบบ

ใดแบบหนึง่เหนอืกว่าแบบอืน่ๆ แตก่ม็กีารยอมรบัมากขึน้เรือ่ยๆ ถงึความสำาคญัของประเด็นทีไ่ด้

รับผลกระทบจากระบบเลือกตั้ง เช่นการเป็นตัวแทนของพลเมืองทุกคนอย่างเที่ยงธรรม ความ

เสมอภาคของหญิงชาย สิทธิของชนกลุ่มน้อย ข้อพิจารณาพิเศษสำาหรับผู้พิการ เป็นต้น เรื่อง

เหล่านี้มีความเป็นทางการอยู่ในเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล 

วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน ค.ศ. 1948 และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ

เมือง ค.ศ. 1966 และในอนุสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ พันธะสัญญา เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็น

ประชาธปิไตย ทีต่ราขึน้โดยองคก์รระดบัภมูภิาค เชน่ สหภาพยโุรป และองคก์ารเพือ่ความมัน่คง

และความร่วมมือในยุโรป (OSCE) 

สรุป

46. เกณฑ์สิบประการที่บรรยายไว้ข้างต้น หลายครั้งก็ขัดแย้งกันเองหรือแม้กระทั่งใช้ร่วมกัน 

ไม่ได ้ผูอ้อกแบบระบบเลอืกตัง้ตอ้งใชก้ระบวนการของการจดัลำาดบัความสำาคญัอย่างระมัดระวัง

วา่ เกณฑใ์ดบา้งมคีวามสำาคญัสงูสดุในบรบิททางการเมอืงนัน้ กอ่นทีจ่ะไปสูก่ารประเมนิวา่ระบบ

ไหนจะใหผ้ลดทีีส่ดุ วธิกีารทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ไปคอืการทำารายการสิง่ทีต่อ้งหลกีเลีย่งใหไ้ดใ้นทกุ

กรณี เช่น ความหายนะทางการเมืองซึ่งอาจนำาไปสู่ความแตกสลายของระบอบประชาธิปไตย 

ตัวอย่างเช่น ประเทศที่มีการแบ่งแยกทางชาติพันธ์ุ เหนืออ่ืนใดอาจต้องหลีกเลี่ยงการกีดกัน

ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยจากการมีตัวแทน เพื่อส่งเสริมความชอบธรรมของกระบวนการเลือกตั้ง 

และหลีกเลี่ยงการรับรู้ว่าระบบเลือกตั้งนั้นไม่เป็นธรรมโดยเปรียบต่าง ในขณะที่ประเด็นเหล่านี้

ยังมีความสำาคัญ ประชาธิปไตยในที่อื่นที่กำาลังเติบใหญ่ อาจมีลำาดับความสำาคัญต่างกันออกไป  

บางทีเพื่อเป็นประกันว่ารัฐบาลสามารถออกกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความ

กลวัการถูกล็อก หรือประกนัวา่ผู้ลงคะแนนสามารถโคน่ผูน้ำาทีห่มดความนา่เชือ่ถือหากต้องการ

เช่นนั้นได้ การจัดลำาดับความสำาคัญระหว่างหลักเกณฑ์ที่แข่งขันกันเช่นนี้ ต้องเป็นเรื่องของตัว

ละครภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบสถาบันเท่านั้น 

กระบวนการการเปลี่ยนแปลง

47. กระบวนการทีใ่ชอ้อกแบบหรอืปรบัเปลีย่นระบบเลอืกตัง้ จะมผีลอยา่งมากตอ่ชนดิของระบบ

ที่จะเลือกตามมา ต่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมือง และต่อระดับของความชอบ

ธรรมและการสนับสนุนของประชาชนที่จะให้แก่ระบบดังกล่าวในที่สุด

น้อยครั้งมากที่การออกแบบระบบเลือกตั้ง จะเริ่มจากความว่างเปล่าโดยไม่มีกรณีที่เกิดขึ้นก่อน 

แมใ้นความพยายามออกแบบสำาหรบัอฟักานสิถานและอริกั กม็กีรณทีีเ่กดิขึน้กอ่นของประวตักิาร

แขง่ขันแบบหลายพรรคทีพ่อยกมาใช้ (แมจ้ะเปน็กรณีนานมาแล้วและใหค้วามกระจา่งเพยีงเลก็

น้อยว่าอะไรอาจใช้ได้ในอนาคต)
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บริติชโคลัมเบีย:
ให้อำ�น�จแก่ก�รมีส่วนร่วม
ของพลเมือง
สมัชชาพลเมืองบริติชโคลัมเบียว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้ง

กรณีศึกษา: บริติชโคลัมเบียคำาถามสำาคัญบางข้อของการออกแบบระบบเลือกตั้ง ได้แก่ ใครเป็นคนออกแบบ นั่นคือ ใครยก

ความคิดเรื่องการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งขึ้นเป็นวาระทางการเมือง และใครรับผิดชอบในการร่าง

ข้อเสนอระบบใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม และใช้กระบวนการใด อะไรคือกลไกที่อยู่ในกรอบทาง

กฎหมายและทางการเมือง เพื่อการปฏิรูปและแก้ไขเพิ่มเติม อะไรคือกระบวนการอภิปรายและ

สานเสวนาท่ีจำาเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่นำาเสนอใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม จะเป็นที่ยอมรับว่า

ชอบธรรม เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้ว จะนำาระบบไปปฏิบัติใช้อย่างไร

ใครเป็นคนออกแบบ

48.  มีหลายวิธีที่ระบบเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นมาได้

หนึ่ง มาจากการสบืทอดโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนัก จากการปกครองสมัยอาณานิคมหรอื

การถูกยึดครอง (ตัวอย่างเช่น มาลาวี มาลี หมู่เกาะโซโลมอน และปาเลา)

สอง เป็นผลมาจากกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มชุมชนต่าง ๆ  ที่แสวงหาหนทางยุติ

ความแตกแยกหรือสงคราม (ตัวอย่าง เช่น เลโซโท แอฟริกาใต้ และเลบานอน)  ในสภาวการณ์

เช่นนี้ การเลือกระบบเลือกตั้งอาจไม่เปิดให้สาธารณชนตรวจสอบหรือวิพากษ์ได้เต็มที่

สาม อาจเป็นการกำาหนดให้อย่างได้ผลโดยกลุ่มผู้รับผิดชอบฟืนฟูหลังความขัดแย้งทางการ

เมืองยุติลง (เช่น ผู้มีอำานาจหน้าที่เป็นรัฐบาลผสมในอิรัก และสภาแห่งชาติช่วงการเปลี่ยนผ่าน

ที่จัดตั้งขึ้นในอัฟกานิสถาน)

สี่ องค์ประกอบของระบอบอำานาจนิยมเดิมอาจมีบทบาทเข้มแข็งในการออกแบบระบบเลือกตั้ง

ใหม่ ในห้วงเวลาที่พวกเขากำาลังพ้นจากอำานาจ (เช่น ชิลี)

ห้า คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอาจได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาระบบเลือกตั้งเท่านั้น (เช่น ใน 

สหราชอาณาจกัร หรอืมอรเิชียส)  หรอืในฐานะทีเ่ปน็ส่วนหนึง่ในบรบิททีก่วา้งกวา่ของรฐัธรรมนญู 

(เชน่ ในฟจิ)ิ ซึง่อาจนำาไปสูข่อ้เสนอแนะทีจ่ะลงประชามต ิ(เชน่กรณขีองนวิซแีลนด)์ หรอืขอ้เสนอ

แนะของคณะกรรมาธิการที่จะลงคะแนนโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (เช่น ในฟิจิ)

หก พลเมืองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบอย่างกว้างขวางขึ้น โดยจัดตั้งสมัชชา

พลเมืองว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ นี่เป็นวิธีการที่แคว้นบริติชโคลัมเบีย

ของแคนาดารับมาใช้ ซึ่งนำาไปสู่ข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงจากระบบคะแนนนำากำาชัย (คนช. 

หรือ FPTP) สู่ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV) ซ่ึงจะนำาไปตัดสินโดยการลง

ประชามติในระดับแคว้น (ดูกรณีศึกษาว่าด้วยบริติชโคลัมเบีย)

 รฐับาลแควน้บรติชิโคลมัเบยีของแคนาดา โดยการรบัรองอยา่งเตม็ทีจ่ากสภานติบิญัญตัิ

ของแคว้น ได้ริเริ่มปฏิรูปการเลือกตั้ง ที่เป็นประวัติศาสตร์ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และ

เป็นกรณีแรกให้กรณีอื่นตามมา โดยจัดตั้งสมัชชาพลเมืองว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้ง นี่เป็น

คร้ังแรกทีรั่ฐบาลไดใ้หโ้อกาสและความรับผดิชอบแก่กลุม่พลเมอืงทีเ่ลอืกสรรโดยการสุม่ตัวอยา่ง

เพือ่ใหม้าทบทวนระบบเลอืกตัง้โดยอสิระ และนำาขอ้เสนอแนะของสมชัชาใหส้าธารณชนเหน็ชอบ

ด้วยการลงประชามติ

 การเลอืกตัง้ฝา่ยนติบิญัญตัขิองแควน้บรติชิโคลมัเบยีเมือ่ ค.ศ. 1996 ไดจ้ดัขึน้ตามระบบ

คะแนนนำากำาชัย (คนช. หรือ FPTP) ผลปรากฏว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่ (เอ็นดีพี) ชนะด้วย

คะแนนนิยม (popular vote) ร้อยละ 39 ได้ผู้แทน39 ที่นั่งในสภานิติบัญญัติ มากกว่าพรรค

เสรีนิยม ซึ่งได้ 33 ที่นั่ง แต่มีคะแนนนิยมร้อยละ 42 พรรค  เอ็นดีพีซึ่งคะแนนนิยมน้อยกว่า

พรรคเสรีนิยมจึงได้จัดตั้งรัฐบาลที่มีวาระห้าปี ผลลัพธ์เช่นนี้เป็นแรงจูงใจให้พรรคเสรีนิยมให้

ลำาดับความสำาคัญแก่การปฏิรูปการเลือกตั้งในการหาเสียงสำาหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไป ในการ

เลอืกต้ังป ีค.ศ. 2001 พรรคเสรนียิมได้สัญญาว่าจะทำาการปฏริปูการเลอืกต้ังผา่นสมชัชาพลเมอืง 

ภายหลังชัยชนะการเลือกตั้งซึ่งพรรคได้ที่นั่งในสภาร้อยละ 97 ด้วยคะแนนนิยมร้อยละ 58 จึงมี

อาณัติชัดเจนในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 วิธีการแบบอย่างที่ใช้ในแคนาดา เพื่อพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะซึ่งรัฐบาลกำาลัง

แสวงหาการทบทวนสาธารณะคือ การจัดต้ังคณะกรรมาธิการหรือคณะบุคคลเพื่อการสืบสวน

สาธารณะ ปกตนิำาโดยผูพ้พิากษา ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูน้ำาการเมอืง หลงัการเชญิชวนใหส้าธารณชน

ส่งข้อคิดเห็นเข้ามา ตามด้วยช่วงเวลาของการปรึกษาหารือในวงกว้างมากขึ้นแล้ว รัฐบาลก็จะ

ตัดสินใจว่าจะมีการกระทำาอะไรตามมา โดยคำานึงถึงรายงานของคณะกรรมาธิการด้วย 

 พิมพ์เขียวของสมัชชาพลเมืองและการวางกรอบการดำาเนินงานนั้น จัดทำาโดยกอร์ดอน 
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กิ๊บสัน (Gordon Gibson) นักเขียนเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตย อดีตผู้นำาพรรคการเมือง และผู้

แขง็ขนัในดา้นธรุกจิและกิจการสาธารณะ ร่วมกับรัฐบาลใหม ่โดยการปรกึษาหารอืกบัผู้เชีย่วชาญ

การปฏิรูปการเลือกตั้งด้วย สำาหรับบริติชโคลัมเบีย เรื่องนี้มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นกรณี

แรกให้กรณีอื่นตามมา อยู่สองประการคือ ประชาชนที่ได้รับแต่งตั้งไม่ใช่ผู้ชำานาญการหรือผู้

เชี่ยวชาญในสาขาการปฏิรูปการเลือกตั้ง หากจะสรรหา โดยการสุ่มตัวอย่างจากพลเมืองทั่วทั้ง

แคว้น และในกรณีที่มีการเสนอแนะให้เปล่ียนแปลง ก็จะนำาไปสู่การลงประชามติโดยพลเมือง

ของแคว้นโดยตรง ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองโดยรัฐบาล

 สมัชชาพลเมืองที่ได้มา เป็นกลุ่มผู้ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองและเป็นอิสระ ของชาย 

และหญิงจำานวน 160 คน ในวัยต่างๆ  จากทั่วแคว้นบริติชโคลัมเบีย ซึ่งได้รับการสรรหา 

โดยการสุ่มตัวอย่างจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนการสรรหาได้ออกแบบให้ได้

รายช่ือชายและหญิงที่สมดุล สะท้อนการกระจายตัวของกลุ่มอายุตามสำามะโนประชากรบริติช

โคลัมเบียปี ค.ศ. 2001    รวมทั้งตัวแทนชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม (ชาวอะบอริจิน) สองคน และ

เป็นตัวแทนของแคว้นโดยรวม ตามมาด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่เข้มข้นสำาหรับสมัชชา โดยมี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเลือกตั้งต่างๆ ผลิตเอกสารการเรียนรู้ (ซึ่งทั้งหมดเผยแพร่สู่สาธารณชน

ทั่วไปด้วย) และมาประชุมกับสมาชิก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงระบบเลือกตั้งต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ และ

อภิปรายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละระบบ

 ในการสรปุขัน้ตอนการเรยีนรู ้ไดม้กีารเขยีนรายงานเรือ่ง  ถอ้ยแถลงเบือ้งตน้ถงึประชาชน

ชาวบริติชโคลัมเบีย และจัดส่งไปให้กลุ่มต่างๆ ในสังคม รวมท้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติ ห้อง

สมุด สำานักงานเทศบาลอำาเภอ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบถึง

ข้อสรุปเบื้องต้นของสมัชชาพลเมือง รายงานนี้ตามด้วยข้ันตอนการรับฟังสาธารณะ (public 

hearing บางครั้งแปลว่าประชาพิจารณ์) ในขั้นตอนนี้ มีการจัดเวทีรับฟังสาธารณะราว 50 เวที 

จัดขึ้นในทุกภาคทั่วแคว้น โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 3,000 คน ในขั้นตอนต่อไปของการ 

ถกแถลง (deliberation) สมัชชาได้จัดการประชุมใหญ่และประชุมกลุ่มศึกษาขึ้น แล้วสมัชชา

ทำาการเลือกระบบเลือกตั้งให้แคบลงมาเหลือสองระบบ และทำางานร่วมกันเพื่อร่างรายละเอียด

ของแต่ละระบบออกมา ในวันแรกของขั้นตอนนี้ จะฉายซ้ำาการนำาเสนอที่ดีที่สุดที่ได้จากการ 

รบัฟงัสาธารณะ การนำาเสนอเหลา่นัน้เปน็การวา่ตา่งใหแ้กร่ะบบและลกัษณะการเลอืกตัง้ทีห่ลาก

หลาย วตัถุประสงคข์องขัน้ตอนเหลา่นีค้อื เพือ่ระบหุาองคป์ระกอบทีเ่ปน็สารตัถสำาคญัของระบบ

เลือกตั้งสำาหรับ บริติชโคลัมเบีย เพื่อทบทวนทางเลือกระบบเลือกตั้งทั้งหมดอย่างรอบด้าน 

โดยมองจากองค์ประกอบเหล่านั้น  และที่สำาคัญที่สุดคือ เพื่อเพิ่มความความต่ืนตัว การรวม 

ทุกฝ่าย และการมีส่วนร่วมของสาธารณชน  องค์ประกอบที่เป็นสารัตถสำาคัญสามประการ 

ท่ีได้มาในตอนท้ายคือ การเลือกของผู้ลงคะแนน การเป็นตัวแทนของท้องถิ่น และความเป็น

สัดส่วน สุดท้ายคือในปลายเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004 สมัชชานำาเสนอข้อเสนอแนะซึ่งสนับสนุน 

(ด้วยคะแนนเสียง 146 เสียง คัดค้าน 7 เสียง) ให้เปลี่ยนแปลงระบบคะแนนนำากำาชัย (คนช. 

หรือ FPTP) เป็นระบบคะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV) เพื่อให้กระบวนการสมัชชา

พลเมืองสำาเร็จลง จะต้องมีการตีพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ที่เป็นทางการ เละการยื่นข้อเสนอ

แนะให้ลงประชามติ

 รูปแบบการมีส่วนร่วมได้รับความสนใจอย่างมีนัยสำาคัญจากกลุ่มต่างๆ ทั่วทั้งแคนาดา  

มีการเสนอแนะแนวคิดนี้สู่รัฐบาลท้องถิ่นอื่นๆ ภายในแคนาดา ในฐานะเป็นหนทางที่ดีในการ

ให้พลเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นที่จะอยู่ในขอบเขตของภาคพลเมือง และกระบวนการที่

คล้ายคลึงกันกับของบริติชโคลัมเบียก็ได้รับการริเริ่มโดยรัฐบาลแคว้นออนตาริโอ

 การเลือกตั้งอื่นๆ ในแคนาดาได้มีส่วนสร้างแรงสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอันที่จะ

ทบทวนกระบวนการเลือกตั้ง รัฐบาลเสียงข้างมากของสหพันธรัฐมักได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน

นิยมที่น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างมีนัยสำาคัญ ผลที่ตามมาคือ มีการริเริ่มเกิดขึ้นจำานวนหนึ่งเพื่อ

เปล่ียนแปลงระบบเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐ รวมถึงองค์กรที่ชื่อว่า คะแนนเสียงเที่ยงธรรม

แห่งแคนาดา (Fair Vote Canada) และก็มีนักหว่านล้อมจูงใจ (Lobbyist) และผู้ว่าต่างหลาย

คนปรากฏตัวขึ้นด้วย

 มีเหตุผลที่จะคิดว่าประสบการณ์ของสมัชชาพลเมืองบริติชโคลัมเบีย จะมีผลกระทบที่มี

นัยสำาคัญต่ออนาคตของการโต้เถียงเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง และเรื่องกระบวนการ

ทบทวนและเปลี่ยนแปลงในระดับสหพันธรัฐแคนาดาโดยเฉพาะ  สืบเนื่องจากแรงกดดันทั้งจาก

พรรคประชาธิปไตยใหม่และพรรคอนุรักษ์นิยม จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราโชวาทเปิดสมัย

ประชุมรัฐสภา (Speech from the Throne) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อเดือนตุลาตม 2004 ดังนี้  

‘มีข้อกำาหนดอ้างอิงมายังคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยวิธีการพิจารณาและกิจการของสภา 

ส่ังการให้คณะกรรมาธิการเสนอแนะกระบวนการที่จะให้พลเมืองและสมาชิกรัฐสภา เข้าสู่การ

พิจารณาระบบเลือกตั้งของเรา โดยการทบทวนทางเลือกทั้งหมด’

 ผลกระทบในอนาคตของสมัชชาพลเมืองบริติชโคลัมเบีย  ว่าด้วยกระบวนการทบทวน

และเปล่ียนแปลงระบบเลือกตั้ง ในระดับนานาชาติยังต้องคอยดูกันต่อไป แต่ก็พูดได้เต็มปาก

เต็มคำาว่า การจัดตั้งและการทำางานของสมัชชา ได้สร้างความสนใจและเพิ่มความรู้เชิงประจักษ์ 

ให้แก่กระบวนการการมีส่วนร่วมทั่วโลก

กรณ
ีศึกษ�: บริติชโคลัมเบีย
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อะไรคือกลไกการปฏิรูปและการแก้ไขเพิ่มเติม

49. ในขณะที่ระบบเลือกตั้งเป็นสถาบันที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งยวด และส่งผลต่อวิธีการทำางาน

ของระบบการปกครองของประเทศ ตามประเพณี ระบบนี้ไม่ได้บัญญัติอย่างเป็นทางการไว้ใน

รฐัธรรมนูญ อนัเปน็กฎหมายสงูสดุ   อยา่งไรกด็ ีเมือ่ไมน่านมานี ้กเ็ร่ิมมกีารเปล่ียนแปลงเกดิขึน้

ปัจจุบัน มีหลายประเทศที่ได้ ‘จดจาร’ รายละเอียดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ

ในเอกสารแนบท้ายจากรัฐธรรมนูญ นัยสำาคัญของเรื่องนี้สำาหรับนักปฏิรูปการเลือกตั้งก็คือ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญมักจะแก้ไขได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดา  มักต้องการเสียงข้างมากพิเศษ

ในองค์กรนิติบัญญัติ มีการทำาประชามติทั้งประเทศ  หรือกลไกยืนยันอื่นใด ซึ่งปกป้องระบบ

เช่นนั้นจากการแปรเปลี่ยนได้ง่ายๆ  ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้บัญญัติว่าระบบเลือก

ต้ังสำาหรับการเลือกตั้งสภา (นิติบัญญัติ) แห่งชาติ พึงมีผล ‘โดยทั่วไปตามการเป็นสัดส่วน’  

ดังนั้น ทางเลือกสำาหรับการปฏิรูปจึงจำากัดเฉพาะระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน ยกเว้นว่า

จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ดี รายละเอียดของระบบเลือกตั้งยังคงอยู่กับกฎหมายปกติบ่อยครั้งกว่า ดังนั้น จึง

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยใช้เสียงข้างมากธรรมดาในองค์กรนิติบัญญัติ  นี่อาจเป็นข้อดี

ท่ีทำาให้ระบบสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของความเห็นสาธารณะและความจำาเป็นทางการ

เมอืง แตก็่แฝงไวด้ว้ยอนัตรายวา่ เสยีงขา้งมากในองคก์รนติบิญัญตัจิะปรบัเปลีย่นระบบโดยฝ่าย

เดียว เพื่อให้ตนได้เปรียบทางการเมือง

50. โอกาสของการปฏิรูปอาศัย ทั้งกลไกทางกฎหมายสำาหรับการเปลี่ยนแปลง และบริบท

ทางการเมืองซึ่งเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งใช่ว่า

จะประสบความสำาเรจ็ทกุครัง้  เกอืบทัง้หมดของตัวอย่างการเปลีย่นแปลงสำาคญัๆ เมือ่ไมน่านมา

นี้ เกดิขึน้ในชดุของสถานการณ์หนึง่ใดในสองชุดดังนี้ ชุดแรกอยู่ในช่วงการเปลีย่นผา่นสู่ระบอบ

ประชาธปิไตย หรอืหลงัจากนัน้ไมน่าน  เมือ่กรอบการเมอืงทัง้หมด ‘ยงัเปดิใหไ้ขวค่วา้’ ชดุทีส่อง

คือเมื่อมีวิกฤติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐานแล้ว มีสองตัวอย่างคือ การ

รับรู้ถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลเสียงข้างมากสองสมัยต่อกัน ท่ีชนะเลือกต้ังด้วยคะแนน

เสียงน้อยกว่าคู่แข่งสำาคัญในนิวซีแลนด์  และการรับรู้ว่าการคอร์รัปชั่นในระดับสูงในอิตาลีกับ

ญี่ปุ่น เป็นความเรื้อรังของระบบการเมืองมากกว่าจะเป็นผลการกระทำาของปัจเจกบุคคลเฉพาะ

ราย กรณีของนิวซีแลนด์กับญี่ปุ่นได้นำามาเป็นกรณีตัวอย่างในคู่มือนี้

51. แม้เมื่อมีความแคลงใจและไม่พอใจกับระบบการเมืองจากประชาชนจำานวนมาก การ

เปลีย่นแปลงกย็งัคงตอ้งไดร้บัความเหน็ดว้ยจากผูม้อีำานาจในขณะนัน้อยู่ดี ชนช้ันนำาทางการเมอืง

จะลงมือกระทำาหากพวกเขาเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้จากการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น  หรือหาก

พวกเขาเกรงกลวัผลสบืเนือ่งจากการเลอืกตัง้อนัจะเกดิแก่พวกเขาดว้ยหากไม่ยอมเปล่ียนแปลง 

แมเ้มือ่เชือ่ตามแลว้ กไ็มน่า่ประหลาดใจและเกอืบหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ทีพ่วกเขาจะหาทางเลอืกระบบ

ที่จะให้ประโยชน์แก่ตนเองสูงสุด หากพวกเขาไม่แน่ใจว่าทำาอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ หรือหาก

ประโยชน์ที่ต่างกันย่อมแสวงหาทางออกที่ต่างกันแล้วไซร้ ก็เป็นไปได้ที่จะเจรจาประนีประนอม

กัน บางทีก็จะได้ระบบผสม อย่างไรก็ดี ข้อตกลงและการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ปรากฏผลตามที่ผู้

เสนอตั้งใจไว้ หรืออาจให้ผลอย่างอื่นที่ไม่ตั้งใจให้เกิด  ในเม็กซิโก การปฏิรูปในปี ค.ศ. 1994 ที่

ออกแบบโดยพรรคการเมอืงผูค้รองอำานาจเพือ่ผอ่นปรนตอ่ฝา่ยคา้น ได้นำาไปสู่ผลท่ีไมเ่ป็นสัดส่วน

ที่สุดเท่าที่พบในระยะหลังนี้  (ดูกรณีศึกษาว่าด้วยเม็กซิโก)

52.  กรณขีองแอฟริกาใต้กบัชลิแีสดงให้เห็นข้อเทจ็จริงทีว่่า ความเปน็จริงทางการเมอืงและความ

ปรารถนาของพรรคที่เป็นรัฐบาลในการดำารงอำานาจและอิทธิพล จะปิดกั้นการปฏิรูประบบเลือก

ตั้ง พอ ๆ  กับอุปสรรคทางกฎหมาย ในแอฟริกาใต้ มีการเรียกร้องอย่างกว้างขวางให้ผนวกองค์

ประกอบของสภาพรบัผดิตอ่ทอ้งถิน่ เขา้ไปในระบบการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่นทีใ่ชบ้ญัชรีายชือ่ 

(ตสบ.) แบบปิด ในกรณีของเขตเลือกตั้งขนาดใหญ่ ซึ่งผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้ง ถูกมองว่าลอยตัว

จากผู้เลือกตั้ง เรื่องนี้มีการย้ำาเสริมโดยข้อค้นพบด้วยเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการของ

ประธานาธิบดีคณะหนึ่ง ซึ่งรายงานไว้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2003 แต่รัฐบาลถอยหนีจากการ

เปลีย่นแปลง ทีอ่าจลดการควบคมุทีต่นมตีอ่การคดัสรรผูส้มคัร และตอ่พฤตกิรรมการลงคะแนน

ของที่ประชุมพรรคเพื่อเลือกตัวแทน จึงปฏิเสธที่จะปฏิรูป (ดูกรณีศึกษาว่าด้วยแอฟริกาใต้)  

ในชลิ ีมรดกของนายพลปโินเชตค์อืการบดิเบอืนระบบเลอืกตัง้เพือ่ใหพ้นัธมติรของตนไดเ้ปรยีบ 

กว่าหนึ่งทศวรรษภายหลังจากที่เขาถูกโค่นลงจากอำานาจ ระบบดังกล่าวก็ยังคงมีผลอยู่ (ดูกรณี

ศึกษาว่าด้วยชิลี) 

53. ในนิวซีแลนด์ (ดูกรณีศึกษา) การใช้ประชามติในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง ใน 

เบื้องต้นเป็นผลมาแต่การเคลื่อนไหวทางการเมือง ด้วยหัวหน้าพรรคใหญ่รายหนึ่งพยายามจะ

ขัดขาผู้สมัครพรรคใหญ่อีกรายหนึ่ง ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในการลงประชามติ

ครั้งแรก ผู้เลือกตั้งถูกถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และให้บ่งชี้ระบบใหม่ท่ีชอบจาก 

สี่ทางเลือก   ในครั้งที่สอง ให้เลือกว่าจะเอาระบบใหม่หรือคงระบบเดิมไว้ ผลลัพธ์คือ ระบบใหม่

ท่ีเป็นแบบสัดส่วนมีสมาชิกได้หลายคนได้รับการรับรอง โดยการแสดงออกท่ีชัดเจนและชอบ

ธรรมของสาธารณะ

54. ระบบเลือกตั้งต้องปรับตัวเข้ากับกาลเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากจะให้ระบบนั้นสนอง

ตอบอย่างเพียงพอ ต่อแนวโน้มและความจำาเป็นทางการเมือง ประชากรศาสตร์ และการออก

กฎหมาย อย่างไรก็ตาม เม่ือมีระบบเกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่ได้ประโยชน์จากระบบย่อมต่อต้านการ

เปลีย่นแปลง หากปราศจากการเปลีย่นผา่นหรอืวกิฤตกิารเมอืงเปน็ตวัเรง่ปฏกิริยิาแลว้ ดเูหมอืน

ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ชายขอบน่าจะเกิดขึ้นมากกว่าการปฏิรูปในระดับมูลฐาน ในห้วงเวลาการ

เปลี่ยนผ่านหลังความขัดแย้ง จะมีความตึงเครียดระหว่างข้อจำากัดในทางปฏิบัติที่อาจกระทบ
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ต่อการจัดการเลือกต้ัง เช่นความจำาเป็นทางการเมืองของข้อตกลงสันติภาพเป็นต้น กับความ

พึงปรารถนาที่จะได้ระบบที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

ในความพยายามทีจ่ะจัดให้มีการปรบัปรงุภายในระบบทีด่ำารงอยู ่นักปฏริูปอาจพิจารณาเปลีย่น

ขนาดของเขตเลือกตั้ง (ดูย่อหน้าที่ 113-118) ระดับของเกณฑ์คะแนนขั้นตำา (ดูย่อหน้าที่ 119) 

หรือสูตรโควต้า (ดูภาคผนวก ข.) ในสองสามปีที่ผ่านมา การปฏิรูปท่ีสำาคัญหลายแห่งได้เพิ่ม

องค์ประกอบของการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ. หรือ List PR) เข้าไปใน

ระบบคะแนนนำากำาชยั (คนช. หรอื FPTP) เพือ่สรา้งเปน็ระบบผสมทีเ่ปน็สดัสว่นมากขึน้ (ดกูรณี

ศึกษา การเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในเลโซโท และประเทศไทย)

ข้อแนะนำาเกี่ยวกับการโต้เถียงและการสานเสวนา 

55. ภารกิจของนักปฏิรูปไม่มีเพียงแต่ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านรูป

แบบกฎหมายของข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อการเปลี่ยนแปลง และนัยของการเปลี่ยนแปลงนั้น

เท่านั้น หากต้องเข้าใจและสามารถอธิบายข้อเสนอไว้ทางการเมืองต่าง ๆ  ตลอดจนนัยต่อกรอบ

ทางการเมืองที่กว้างของประเทศด้วย เสียงที่มีนัยสำาคัญในประชาสังคม ในหมู่นักวิชาการ และ

สื่อมวลชนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาการรับรู้ของสาธารณชนว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจำาเป็น 

แต่ก็ต้องทำาให้ผู้ที่อยู่ในอำานาจจำานวนมากพอ เชื่อตามถึงสิทธิประโยชน์ส่วนรวมระยะยาว  รวม

ทั้งสิทธิประโยชน์ของพวกเขาเองด้วย

56. แมว้า่ในปจัจบุนั ผูส้นใจระบบเลอืกตัง้จะมีจำานวนเพิม่ขึน้ แตจ่ำานวนผูค้น ทัง้ในแวดวงชนชัน้

นำาและสังคมทั่วไป ซึ่งเข้าใจถึงผลกระทบที่น่าจะเกิดแต่การเปลี่ยนแปลง มักจะจำากัดมาก สิ่งที่

ทำาให้เรื่องนี้ยุ่งยากมากขึ้น ก็คือข้อเท็จจริงที่ว่า การทำางานของระบบเลือกตั้งในทางปฏิบัติ อาจ

ขึน้กบัจดุทีด่เูหมอืนเลก็นอ้ยในรายละเอยีดเปน็ อยา่งมาก  นกัปฏิรปูอาจจำาเป็นต้องทำางานอย่าง

ทะลปุรโุปรง่ และอธบิายรายละเอยีดของขอ้กฎหมายทีอ่าจจำาเปน็แกก่ารนำาการเปลีย่นแปลงไป

ปฏบิตัเิทา่นัน้ หากยงัตอ้งคำานวณไปขา้งหนา้ และจำาลองเหตกุารณด์ว้ย (มกัจะใชข้อ้มลูจากการ

เลอืกตัง้ครัง้กอ่น ๆ ) เพือ่แสดงใหเ้หน็เชน่ ขอ้เสนอว่าดว้ยเขตเลอืกตัง้จะทำาใหเ้กดิรปูรา่งและมนียั

อย่างไร หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่การเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองจะเป็นอย่างไร   การ

จำาลองเหตุการณ์ทางวิชาการ อาจนำามาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้ครอบคลุมถึงเหตุบังเอิญ

ทั้งหมด และเพื่อประเมินถึงผลที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกิดได้ การตอบคำาถามในขณะที่กำาลังมีการ

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ย่อมดีกว่าจะตอบในท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้นภายหลัง

57. โครงการที่มีผู้ลงคะแนนมาเกี่ยวข้อง เช่น การเชิญสาธารณชนมาร่วมในการเลือกตั้งจำาลอง 

ภายใตร้ะบบใหมท่ีคิ่ดว่าจะนำามาใช ้อาจจะทำาใหมี้ส่ือมวลชนสนใจรายงานขา่ว และเพิม่ความคุน้

เคยกับข้อเสนอสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งยังอาจช่วยระบุเหตุปัญหาต่าง ๆ  อาทิ ความยุ่งยากเกี่ยว

กับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอาจเกิดเมื่อใช้ระบบใหม่

ข้อแนะนำาในการปฏิบัติใช้ 

58. ผู้ลงคะแนน ผู้บริหารการเลือกตั้ง นักการเมือง และนักวิจารณ์ ทั้งหมดล้วนมีแนวโน้มที่จะ

รู้สึกสบาย ๆ กับสิ่งที่ตนคุ้นเคย การใช้มาหลายปีอาจทำาให้สิ่งขลุกขลักของระบบที่จัดตั้งไว้ดู

ราบรื่นขึ้นแล้ว ดังนั้น ระบบใหม่จึงอาจเป็นการกระโดดสู่สิ่งที่ไม่รู้ และปัญหาในการปฏิบัติใช้

อาจเกิดขึ้นจากความที่ไม่คุ้นเคยกับระบบ เรื่องนี้จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด และนักวางแผน

สู่การเปลีย่นแปลงไมอ่าจน่ังดูดายอยู่ได้ หลงัจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎหมายแลว้ กระบวนการ

เปลีย่นแปลงจะเสรจ็สิน้ลง กต็อ่เมือ่มโีครงการให้การศกึษาแกผู่ล้งคะแนนทีอ่ธบิายแกผู่เ้ขา้รว่ม

ทั้งหมดว่าระบบใหม่ทำางานอย่างไร และมีการออกแบบและการตกลงใช้ข้อบังคับที่เป็นมิตรกับ

ประชาชน 

59. การให้การศึกษาแก่ผู้ลงคะแนน และแก่ผู้บริหารการเลือกตั้งที่ได้ผลที่สุด ย่อมต้องใช้เวลา 

อย่างไรก็ดี เวลามักหายากสำาหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.หรือ EMB) ซึ่งเป็นผู้จัดให้

มีการเลือกตั้งตามระบบใหม่ นักเจรจาที่ดีทุกคน ใช้เวลาเป็นแรงกดดันก่อนที่การตกลงจะได้ข้อ

ยุติ และนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะ เมื่อระบบใหม่เป็นผลผลิตของการเจรจาที่ยากเย็นระหว่างตัว

ละครทางการเมอืง กระนัน้ก็ตาม กกต. ทีม่ปีระสิทธผิลย่อมตอ้งเตรยีมการใหม้ากและลว่งหนา้ที่

สุดเท่าที่จะทำาได้

การประเมินผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง

60. หลังจากได้อภิปรายกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในระดับหนึ่งแล้ว จำาเป็นต้องมี

คำาเตือนด้วย เนื่องจากระบบเลือกตั้งมีผลทั้งทางจิตวิทยาและทางกลไก กว่าจะได้เห็นผลของ

การเปลี่ยนแปลงระยะยาวอาจใช้เวลานาน พรรคการเมือง ผู้สมัคร และผู้ลงคะแนนอาจต้อง

ผ่านการเลือกตั้งถึงสองหรือสามครั้ง เพื่อที่จะสังเกตและตอบสนองต่อผลและแรงจูงใจของการ

เปลี่ยนแปลงหนึ่งใดได้ครบถ้วน แนวโน้มสู่ระบบผสมอาจเน้นย้ำาปรากฏการณ์นี้ เนื่องจากผลก

ระทบทั้งหมดที่มีต่อผู้สมัครกับผู้ลงคะแนนที่มีแรงจูงใจปนเปกันอาจไม่ชัดเจนนัก

อาจมีความจำาเป็นต้องตัดสินว่า ปัญหาของระบบเลือกตั้งใหม่หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นเพียง

ชั่วคราว หรือเป็นปัญหาที่แสดงถึงความบกพร่องขั้นมูลฐานของระบบ ที่ต้องการการแก้ไขเพิ่ม

เติมหรือหาระบบใหม่มาแทนท่ีอย่างเร่งด่วนกันแน่ ภายหลังการรัฐประหารของจอร์จ สไปท์ 

(George Speight) เมื่อปี ค.ศ. 2000 การโต้เถียงถึงผลที่ตามมากำาลังเกิดขึ้นในฟิจิในขณะนี้

ว่า ระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ AV) จะอยู่ตัว โดยพรรคการเมืองกับผู้ลงคะแนน จะ

ตอบสนองต่อแรงจูงใจของความผ่อนปรนระหว่างชาติพันธุ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่

การรับเอาระบบนี้มาใช้ในปี ค.ศ. 1997 ชี้ว่ามันไม่เหมาะสมในขั้นมูลฐานกับบริบทของชาวฟิจิ
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ระบบ (ตระกูล) ใหม

ระบบ (ตระกูล) 
เดิม

คะแนนนำ/
เสียงขางมาก

ผสม

การเปนตัวแทน
แบบสัดสวน

อื่น ๆ

คะแนนนำ/
เสียงขางมาก

เบอรมิวดา
(คพ.สู คนช.)

ฟจิ
(คนช.สู คล.)

มอนเซอรรัต
(คนช.สู ลสร.)

ปาปวนิวกินี
(คนช.สู คล.)

มาดากัสการ
(ตสบ. สู คนช.กับ ตสบ.)

ผสม

เลโซโท
(คนช. สู สสผ.)

มอนาโก
(ลสร.สู คูขนาน)

นิวซีแลนด
(คนช. สู สสผ.)

ฟลิปปนส
(คพ. สู คูขนาน)

ไทย
(คพ. สู คูขนาน)

ยูเครน
(ลสร. สู คูขนาน)

เม็กซิโก
(คูขนาน. สู สสผ.)

โบลิเวีย
(ตสบ. สู สสผ.)

อิตาลี
(ตสบ. สู สสผ.)

เวเนซูเอลา
(ตสบ. สู สสผ.)

ญี่ปุน
(คอม. สู คูขนาน)

การเปนตัวแทน
แบบสัดสวน

อิรัก
(ลสร. สู ตสบ.)

รวันดา
(คนช. สู ตสบ.)

เซียรราลีโอน
(คนช. สู ตสบ.)

แอฟริกาใต
(คนช.สู ตสบ.)

มาซีโดเนีย
(คูขนาน สู ตสบ.)

โครเอเชีย
(คูขนาน สู ตสบ.

อื่น ๆ

จอรแดน
(คพ. สู คอม.)

อัฟกานิสถาน
(คนช. สู คอม.)
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แนวโน้มในการปฏิรูประบบเลือกตั้ง 

61. การทำาประชามติของอิตาลีในปี ค.ศ. 1993 นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบสัดส่วนที่มี

สมาชกิแบบผสม (สสผ. หรอื MMP) สำาหรบัการเลอืกตัง้ทีเ่กดิขึน้ในปถีดัมา ซึง่เปน็การเริม่ตน้ของ

ชุดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในระบบเลือกตั้งทั่วโลก ในกรณีที่ส่วนใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลง

ในระดับชายขอบ โดยมีสูตรการจัดสรรที่นั่งใหม่ มีจำานวนเขตเลือกตั้งใหม่ หรือมีสมาชิกพิเศษ

จากการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในองค์กรนิติบัญญัติ แต่ก็มีประเทศมากถึง 26 ประเทศที่ดำาเนิน

ตามตวัอยา่งของอติาล ีและเขา้สูก่ระบวนการปฏริปูซึง่ไดป้รบัเปลีย่นระบบเลอืกตัง้ของประเทศ

เหล่านั้นโดยสิ้นเชิง (ดูตารางที่ 1) 

ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 แนวโน้มนั้นค่อนข้างชัดเจน ประเทศเกือบทั้งหมดที่ได้เปลี่ยนระบบ

เลือกตั้ง ได้ดำาเนินในทิศทางของการเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่ใช่การเพิ่มองค์ประกอบของ

การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส. หรือ PR) เข้ากับระบบคะแนนนำา (ทำาให้กลายเป็นระบบ 

คู่ขนาน หรือระบบ สสผ.) ก็เป็นการแทนที่ระบบเดิมโดยสมบูรณ์ด้วยระบบการเป็นตัวแทน

แบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ. หรือ List PR) ที่เปลี่ยนเหมือนกันมากที่สุดคือจากระบบ

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก มาเป็นระบบผสม และไม่มีสักตัวอย่างที่เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม 

ระบบคะแนนนำา/เสยีงข้างมากใหม ่ ทัง้หมดมาจากตระกลูเดยีวกนั ยกเวน้กรณขีองมาดากสัการ ์ 

ซึ่งเปลี่ยนมาจากระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ. หรือ List PR) ไปสู่

ระบบที่ไม่ใช่คะแนนนำา/เสียงข้างมากโดยแท้ หากเป็นแบบลูกผสม (หรือแบบพันทาง / hybrid) 

ที่ให้นำาหนักแก่ระบบคะแนนนำากำาชัย (คนช. หรือ FPTP) มากกว่าระบบการเป็นตัวแทนแบบ

สัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ. หรือ List PR) 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้

หมายเหตุ: การปฏิรูประบบเลือกตั้งของประเทศเอกราชและเขตปกครองที่เกี่ยวข้อง สำาหรับ

องค์กรนิติบัญญัติในระดับชาติ (สำาหรับประเทศหรือเขตปกครองที่องค์กรนิติบัญญัติมี 

สองสภา  หมายถึงระบบสำาหรับสภาล่าง) ระหว่างห้วงปี ค.ศ. 1993-2004 คีร์กิซสถาน เปลี่ยน

จากการเลือกตัง้สองรอบเปน็ระบบคู่ขนาน แล้วเปล่ียนกลับไปเปน็การเลือกตัง้สองรอบอีกภายใน 

ห้วงเวลานี้ จึงไม่ได้นำามารวมไว้ในตาราง
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ส่วนประกอบการออกแบบ 

62. ทันทีที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายสำาคัญที่จะต้องบรรลุถึง และอันตรายสำาคัญที่ต้อง

หลีกเลี่ยง ในระบบเลือกตั้งใหม่ ก็มีกลุ่มของเครื่องมือการออกแบบระบบเลือกตั้งกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง

อาจนำามาใช้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้  เครื่องมือดังกล่าวรวมถึง ตระกูลกับชนิดของระบบเลือก

ตั้ง ขนาดของเขตเลือกตั้ง บทบาทโดยเปรียบเทียบของพรรคการเมืองกับผู้สมัคร รูปแบบของ

บัตรเลือกตั้ง กระบวนวิธีปักปันเขตเลือกตั้ง กลไกการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวะเวลา

และความสอดคล้องของเวลาการเลือกตั้ง และโควต้าตลอดจนเรื่องที่จัดเป็นการเฉพาะอื่นๆ 

เครือ่งมอืเหลา่น้ีจะทำางานแตกต่างกนัในการผสมผสานทีแ่ตกตา่งกนั การใช้เครือ่งมอือาจขึน้กบั

ระดับของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ภายในสังคม ตัวอย่างเช่น จำานวน ความหลากหลาย และถิ่นที่

อยู่ของประชากร  ผลของเครื่องมือจะขึ้นกับเครื่องมือของกรอบเชิงสถาบันอื่นๆ ด้วย เช่น การ

เลือกระหว่างระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี เงื่อนไขสำาหรับการลงทะเบียนและบริหาร

พรรคการเมือง ความสมัพนัธร์ะหวา่งพรรคการเมอืงกับสมาชกิทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ และบทบาท

ของเครื่องมือแห่งประชาธิปไตยทางตรง ได้แก่การลงประชามติ การริเริ่มเสนอกฎหมายของ

พลเมือง และการถอดถอน จะเป็นการดีถ้าจะขอย้ำาอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่มี ‘คำาตอบที่ถูกต้อง’ เพียง

คำาตอบเดียว ที่จะกำาหนดขึ้นในสุญญากาศ
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63. มีระบบเลือกตั้งต่าง ๆ กันจนนับไม่ถ้วน ดังที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในย่อหน้าที่ 9 ข้างต้น แต่

โดยหลักๆ แล้ว อาจแบ่งได้เป็น 12 ระบบ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในตระกูลกว้างๆ ได้สามตระกูล วิธี

มองที่ใช้กันบ่อยที่สุดคือ การรวมกลุ่มระบบตามแต่ว่าระบบนั้นๆ จะแปลงคะแนนเสียงระดับ

ชาติ ให้ตรงกับจำานวนที่นั่งในองค์กรนิติบัญญัติได้ใกล้เคียงเพียงใด นั่นคือ มีความเป็นสัดส่วน

เพียงใด ในการนี้ เราจะต้องพิจารณาทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเสียงกับจำานวนที่นั่ง และ

ระดับของคะแนนเสียงสูญเปล่า ตัวอย่างเช่น แอฟริกาใต้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบฉบับ

ดั้งเดิมสำาหรับการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2004 และด้วยคะแนนนิยมร้อยละ 69.69 พรรคคองเกรส

แห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี) ได้ที่นั่งจำานวนร้อยละ 69.75  ในระดับชาติ ระบบเลือกตั้งมีความ

เป็นสัดส่วนสูงมาก และคะแนนเสียงสูญเปล่า (หมายถึงคะแนนเสียงท่ีลงให้แก่พรรคการเมือง 

แต่ไม่ทำาให้ได้ที่นั่งในสภา) มีเพียงร้อยละ 0.74 ของคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อการเปรียบต่าง

โดยตรง ในมองโกเลียปี ค.ศ. 2000 ระบบเลือกตั้งสองรอบต้องการคะแนนนำาเพียงร้อยละ 25 

ของคะแนนเสียง เพื่อผู้สมัครให้ได้รับเลือกต้ัง ผลก็คือพรรคปฏิวัติของประชาชนมองโกเลีย 

(เอ็มพีอาร์พี) ชนะได้ที่นั่ง 72 ที่นั่งจากจำานวน 76 ที่นั่งในรัฐสภา ด้วยคะแนนเสียงเพียงร้อยละ 

52 ของคะแนนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์เช่นนี้สะท้อนอยู่ในการเลือกตั้งระบบคะแนนเสียงเป็นพวง

สำาหรับพรรค (คพพ. หรือ Party BV)ที่จิบูติเมื่อ ค.ศ. 2003 พรรครวมพลังประชาชนเพื่อความ

กา้วหนา้ได้รบัคะแนนเสียงรอ้ยละ 62.7 และได้ท่ีนัง่ท่ีมีท้ังหมดจำานวน 65 ท่ีนัง่ในฝา่ยนติบัิญญตัิ

64. อย่างไรก็ดี ภายใต้บางสถานการณ์ ระบบเลือกตั้งที่ไม่ใช่แบบสัดส่วน (อาทิ คนช.) อาจ

ให้ผลลัพธ์รวมที่ค่อนข้างเป็นสัดส่วนก็ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการสนับสนุนพรรคกระจุกอยู่ตาม

อาณาเขตศักดินา ซึ่งเป็นกรณีของอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาตอนใต้ คือมาลาวี เมื่อปี ค.ศ. 

2004 ในการเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคคองเกรสแห่งมาลาวีได้ที่นั่งร้อยละ 30 ด้วยคะแนนเสียงร้อย

ละ 25 แนวรว่มสหประชาธปิไตยไดท้ีน่ัง่รอ้ยละ 27 ดว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 25 และพนัธมติรเพือ่

ประชาธปิไตยไดท้ีน่ัง่มากกวา่รอ้ยละ 3 เลก็นอ้ย ดว้ยคะแนนเสยีงตำากวา่รอ้ยละ 4 เพยีงเลก็นอ้ย 

2. โลกของระบบเลือกตั้ง
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โลกของระบบเลือกตั้ง

ระดับรวมของความเป็นสัดส่วนมีอยู่สูง แต่เบาะแสที่ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่า นี่ไม่ใช่ระบบสัดส่วน

โดยเน้ือแท้ จงึไม่อาจจดัอยูใ่นประเภทสดัสว่นไดน้ัน้ คอืคะแนนเสยีงสญูเปลา่ยงัมจีำานวนมากถงึ

เกือบครึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมด

ในทำานองเดียวกัน ปัจจัยการออกแบบบางประการทำาให้ความไม่เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น ระบบที่

มีการจัดจำานวนผู้เลือกตั้งไม่ใกล้เคียง (ระหว่างเขตเลือกต้ัง) อย่างมาก มักทำาให้เกิดผลลัพธ์

ที่ไม่เป็นสัดส่วน เช่นเดียวกับระบบสัดส่วนที่เกณฑ์คะแนนขั้นตำากำาหนดไว้สูง อาจมีผลทำาให้

มีคะแนนสูญเปล่าสูง เช่นในตุรกี เมื่อ ค.ศ. 2002 ที่กำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำาไว้ร้อยละ 10  

ส่งผลให้คะแนนเสียงร้อยละ 46 ต้องสูญเปล่าไป

65. หากเรานำาหลักการความเป็นสัดส่วนมาใช้ พร้อมด้วยข้อพิจารณาบางอย่าง เช่น สมาชิก

ที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละเขตมี จำานวนเท่าไร และผู้ลงคะแนนลงได้กี่เสียง เราก็จะได้โครงสร้าง

ตระกูลระบบเลือกตั้งดังแสดงในรูปที่ 1 

ภาพที่ 1  ตระกูลระบบเลือกตั้ง (The Electoral System Families)

 

ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก  (Plurality/Majority System)

66. ลักษณะที่เด่นชัดของระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากคือ โดยทั่วไปจะใช้เขตเดียวเบอร์

เดียว ในระบบคะแนนนำากำาชัย (คนช. หรือ FTPT) (บางครั้งรู้จักในชื่อว่า ระบบคะแนนนำาเขต

เดียวเบอร์เดียว) ผู้ชนะคือผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด  แต่ไม่จำาเป็นต้องได้เสียงข้างมากเด็ดขาด  

(ดูย่อหน้าที่ 76-79) เมื่อระบบนี้นำามาใช้กับเขตเดียวหลายเบอร์ จึงกลายมาเป็นระบบคะแนน

เสียงเป็นพวง (คพ. หรือ BV) ผู้ลงคะแนนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนที่นั่งของเขตเลือกตั้ง

นั้น และผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดก็จะได้รับเลือกตั้ง โดยไม่คำานึงว่าจะได้คะแนนเสียงร้อยละ

เท่าไร (ดูย่อหน้าที่ 80-85) จากระบบนี้ ถ้าเปลี่ยนให้ผู้ลงคะแนน ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อ

พรรคแทนที่จะเลือกผู้สมัครเป็นคนคนไป ก็จะกลายมาเป็นระบบคะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับ

พรรค (คพพ. หรือ PBV) (ดูย่อหน้าที่ 86-88) ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาด เช่น ระบบคะแนน

เสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ AV) และการเลือกตั้งสองรอบ (ลสร. หรือ TRS) พยายามให้แน่ใจว่า 

ผู้สมัครที่ชนะจะได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (นั่นคือ มากกว่าร้อยละ 50) แต่ละระบบมี

สาระสำาคัญอยู่ท่ีการใช้ความชอบในลำาดับท่ีสองของผู้ลงคะแนน เพื่อให้ได้ผู้ชนะท่ีมีเสียงข้าง

มากเด็ดขาด หากไม่ได้รับเสียงข้างมากเช่นนั้นในการลงคะแนนรอบแรก (ดูย่อหน้าที่ 89-99)

ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน 

67. ความเป็นเหตุเป็นผลที่หนุนระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส. หรือ PR) ทั้งหมดนั้น 

คือการจงใจลดความไม่เสมอกันระหว่างส่วนแบ่งของคะแนนเสียงระดับชาติของพรรค กับส่วน

แบง่ของทีน่ัง่ในสภาของพรรคนัน้  หากพรรคใหญพ่รรคหนึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงรอ้ยละ 40  กค็วร

จะได้รับที่นั่งในสภาประมาณร้อยละ 40 ส่วนพรรคเล็กกว่าที่มีคะแนนเสียงร้อยละ 10 ก็ควรจะมี 

ที่นั่งในองค์กรนิติบัญญัติร้อยละ 10 เช่นกัน มักมองกันว่า การบรรลุความเป็นสัดส่วนได้ดีที่สุด 

กโ็ดยการใชบ้ญัชรีายชือ่พรรค โดยพรรคการเมอืงนำาเสนอบญัชรีายชือ่ของผูส้มคัรตอ่ผูล้งคะแนน 

ในการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับภุมิภาค (ดูย่อหน้าที่ 106-108) แต่การลงคะแนนตามลำาดับ

ความชอบกใ็ชก้ารไดด้เีชน่กนั การใหผู้ล้งคะแนนจดัลำาดบัผูส้มคัรตามทีต่นชอบในกรณเีขตเดยีว

หลายเบอร์ หรือที่เรียกกันว่า ระบบคะแนนเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV) เป็นระบบสัดส่วนอีก

ระบบหนึ่งที่ใช้งานได้ดี (ดูย่อหน้าที่ 109 -112)

ระบบผสม 

68. ระบบคู่ขนานเป็นระบบที่ใช้องค์ประกอบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส. หรือ PR)  

กับองค์ประกอบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก (หรือระบบอื่น) โดยองค์ประกอบทั้งสองเป็นอิสระ 

ต่อกัน ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (สสผ. หรือ MMP) ก็ใช้สององค์ประกอบเช่นกัน  

(โดยหนึ่งในนั้นคือระบบตัวแทนแบบสัดส่วน หรือ ตส.) แต่แตกต่างกับระบบคู่ขนานตรงที่  

องค์ประกอบ ตส. ใช้ชดเชยความไม่เป็นสัดส่วนที่เกิดจากระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากหรือ

ระบบอ่ืน ซ่ึงปกติจะให้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นสัดส่วนมากกว่าระบบคู่ขนาน ระบบคู่ขนานกับ

ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสมมีใช้อย่างแพร่หลายในประเทศประชาธิปไตยใหม่ในแอฟริกา

และอดีตสหภาพโซเวียต (ดูย่อหน้าที่ 128-137) 

ระบบอื่นๆ 

69. มีการเลือกตั้งอีกสามระบบซึ่งไม่อาจจัดอย่างแนบเนียน ให้เข้ากับกลุ่มประเภททั้งสามดัง

กล่าวข้างต้นได้ ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม. หรือ SNTV) เป็นแบบเขตเดียวหลาย

เบอร์ มีผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้ลงคะแนนมีเสียงเดียว ระบบคะแนนเสียงจำากัด (คจ. หรือ 

ตระกูลระบบเลือกตั้ง

คะแนนนำ� / 
เสียงข้�งม�ก

ผสม

คนช. ลสร. คล. คพ. คู่
ขน�น

สสผ. ตสบ. คอ. คอม. คจ. นบ.คพพ.

ตัวแทน
แบบสัดส่วน

อื่นๆ
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LV) ค่อนข้างเหมือนกับระบบ คอม. แต่ให้ผู้ลงคะแนนมีมากกว่าหนึ่งเสียง (อย่างไรก็ดี จำานวน

เสยีงนอ้ยกวา่จำานวนทีน่ัง่ทีพ่งึมใีนเขตนัน้ จงึไมเ่หมอืนกบัระบบคะแนนเสยีงเปน็พวง (คพ. หรอื 

BV)) การนับแบบบอร์ดา (นบ. หรือ BC) เป็นระบบตามลำาดับความชอบ ที่ใช้ในกรณีเขตเดียว

เบอร์เดียวหรือเขตเดียวหลายเบอร์ (ดูย่อหน้าที่ 138-144)

70.  ตามตารางที่ 2 และแผนที่ซึ่งมาพร้อมกับหนังสือนี้ เกือบครึ่งหนึ่ง (91 กรณีหรือร้อยละ 

46 ของทั้งหมด) ของ 199 ประเทศกับเขตปกครองของโลก ซ่ึงมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์กร

นิติบัญญัติทางตรง ใช้ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก อีก 72 กรณี (ร้อยละ 36) ใช้ระบบการ

เป็นตัวแทนแบบสัดส่วน  30 กรณี (ร้อยละ15) ใช้ระบบผสม และเพียง 6 กรณี (ร้อยละ 3)  

ใช้หนึ่งในระบบอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีการจำาแนกระบบที่ต่างกันด้วยขนาดของประชากร 

จดุเดน่ของระบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมากกย็ิง่ไดร้บัความนยิม ดว้ยการทีส่มาชกิองคก์รทีม่าจาก

การเลือกตั้ง โดยวิธีการ คนช. (FPTP) คพ. (Block vote) คพพ. (PBV) คล. (AV) หรือ ลสร. 

(TRS) รวมแลว้ มาจากกลุม่ประชากร 2,650 ลา้นคน (รอ้ยละ 54 ของประชากรท้ัง 199 ประเทศ/ 

เขตปกครอง) ระบบการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่นมกีารใชใ้นประเทศทีร่วมแลว้มปีระชากร 1,190 

ล้านคน ระบบผสม ใช้กับประชากร 1,070 ล้านคน และที่เหลืออีกเพียงประมาณ 34 ล้านคน 

ใช้การเลือกตั้งระบบอื่นๆ

ตารางที่ 2:  ระบบเลือกตั้งสำาหรับองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2004  รวบรวมไว้เพียงการเลือกตั้งองค์กรนิติบัญญัติแห่ง

ชาติและสภาผู้แทนราษฎร  บนพื้นฐานของวิธีการที่ใช้โดย อาเรนด์ ลิชฟาร์ต (Arend Lijphart)  

ใน แบบแผนประชาธปิไตย: รปูแบบและสมรรถนะของรฐับาลใน 36 ประเทศ (1999) ‘ประชาธปิไตย

ลงหลักปักฐาน’ ประกอบด้วยทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในปัจจุบัน และดำารงอยู่มาตลอด

เวลาอย่างน้อย 20  ปี ‘ประชาธิปไตยใหม่’ ประกอบด้วยประเทศทั้งหมดที่เป็นประชาธิปไตยใน

ปัจจุบันและดำารงอยู่มาตลอดเวลาอย่างน้อย 10 ปี และ ‘อื่นๆ ‘ คือประเทศที่ยังไม่อยู่ในข่ายเป็น

ประชาธิปไตยตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยการจัดลำาดับประเทศของ ฟรีด้อมเฮาส์ (Freedom 

House) เมื่อปี ค.ศ. 2004  (ดู <http://www.freedomhouse.org/rating/index.htm>)  สำาหรับ

ประเทศที่มิได้รวมอยู่ในการจัดลำาดับของฟรีด้อมเฮาส์ (ประเทศที่มีประชากรน้อยกว่า 250,000 

คน) เราได้จำาแนกออกมาโดยใช้แหล่งข้อมูลอืน่ๆ   มี 14 ประเทศทีมิ่ได้รวมอยูใ่นตารางน้ี เน่ืองจาก

ประเทศเหล่าน้ันไม่มีการเลือกต้ังทางตรง หรือรัฐบาลที่ปกครองอยู่เป็นรัฐบาลชั่วคราวในช่วง

เปลี่ยนผ่าน  ประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งสองระบบพร้อมกันไป (ลูกผสมหรือพันทาง) ก็ได้ถูก

จำาแนกภายใต้ระบบที่เลือกตั้งที่นั่งในองค์กรนิติบัญญัติด้วยจำานวนที่มากกว่า  

1  = อัตราร้อยละของจำานวน 199 ประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้ 

2  = อัตราร้อยละของจำานวนประชากรของ 199 ประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้

3  = จำานวนประเทศ/เขตปกครอง

4  = อัตราร้อยละของประชาธิปไตยลงหลักปักฐานที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้

5  = อัตราร้อยละของประชากรของประชาธิปไตยลงหลักปักฐานที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้

6  = จำานวนประเทศ/เขตปกครอง

7  = อัตราร้อยละของประชาธิปไตยใหม่ที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้

8  = อัตราร้อยละของประชากรของประชาธิปไตยใหม่ที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้

9  = จำานวนประเทศ/เขตปกครอง

10 = อัตราร้อยละของกลุ่มประเทศ ‘อื่นๆ’ ที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้

11 = อัตราร้อยละของประชากรของกลุ่มประเทศ ‘อื่นๆ’ ที่ใช้ระบบเลือกตั้งนี้

ที่มา: International IDEA Database; สำาหรับการจำาแนกระบอบประชาธิปไตย. การจัดลำาดับ

ประเทศของ ฟรีด้อมเฮ้าส์, http://www.freedom.org/rating/index.htm, และ สำาหรับจำานวน

ประชากรมาจาก US Central Intelligence Agency World Factbook และการประมาณการ

เพิ่มเติมสำาหรับประเทศกับเขตปกครองที่ไม่ได้รวมใน Factbook

71. นับตามจำานวนประเทศแล้ว ย่อมเห็นว่าระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ 

(ตสบ. หรือ List PR) ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีประเทศที่ใช้ระบบดังกล่าวนี้ถึง 70 จาก 199 

ประเทศ/เขตปกครองที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 35 ของทั้งหมด ตามมาด้วยระบบ คนช. ซึ่ง 

มีจำานวน 47 ประเทศ/เขตปกครอง หรือร้อยละ 24 ของ 199 ประเทศ/เขตปกครอง อย่างไร

โลกของระบบเลือกตั้ง

จำ�นวนประเทศ/
เขตปกครอง

ประช�กรทั้งหมด ประช�ธิปไตย
ใหม่

ประเทศอื่นๆจำ�นวนประช�กร จำ�นวนประช�กร จำ�นวนประช�กรประช�ธิปไตย
ลงหลัก
ปักฐ�น

คนช. (FPTP) 47

คพ. (BV) 15

คพพ. (PBV) 4

คล. (AV) 3

ลสร. (TRS) 22

ตสบ. (List PR) 70

คอ. (STV)  2

สสผ. (MMP) 9

คู่ขนาน. (Parallel) 21

คอม. (SNTV) 4

นบ. ปรับปรุง 1         

คจ. (LV) 1

รวม   199
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กต็าม เมือ่มาดจูำานวนประชากร คนช. เปน็ระบบเลอืกตัง้ทีใ่ชใ้นประเทศทีม่จีำานวนประชากรมาก 

เป็นสองเท่าของประเทศภายใต้ระบบ ตสบ. ได้แก่จำานวนประชากร 2,100 ล้านคนในตาราง

ที่ 2 ประกอบด้วยประชากรในอินเดีย (1,100 ล้านคน) กับสหรัฐอเมริกา (293 ล้านคน)   แต่

ระบบ คนช. กลับยังมีใช้ในประเทศเล็กๆ หลายประเทศในแถบทะเล        คาริเบียนและหมู่เกาะ 

โอเชียเนียด้วย  ประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ระบบ ตสบ. คืออินโดนีเซียที่มีประชากร 238 ล้านคน  

ซึง่แตเ่ดมิเคยเปน็ระบบทีม่ใีชก้นัมากในประเทศขนาดกลางแถบยุโรปตะวนัตก ละตนิอเมรกิา และ

กลุ่มประเทศในแอฟริกา ลำาดับถัดมาได้แก่ระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (จำานวนประชากรร้อยละ 

16 ของประชากรโลก) และ ระบบเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.) (ร้อยละ 8 ของประชากรโลก) ขณะที่

ประเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบ ลสร. มากกว่าระบบคู่ขนาน แต่ระบบคู่ขนานเกี่ยวข้องกับประชากร

มากกว่า ท่ีเป็นดังนี้เพราะสหพันธรัฐรัสเซีย (ผู้อาศัย 144 ล้านคน) กับญี่ปุ่น (127 ล้านคน)  

ใช้การเลือกตั้งระบบคู่ขนาน 

ตารางที่ 3:  การกระจายทางภูมิศาสตร์ของระบบเลือกตั้งองค์กรนิติบัญญัติ
  แห่งชาติ

หมายเหตุ:  ตัวเลข ณ ปี ค.ศ. 2004 เฉพาะการเลือกตั้งองค์กรสภานิติบัญญัติแห่งชาติเท่านั้น  

สำาหรับประเทศที่มีสองสภา หมายถึงระบบเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

72.  ระบบคะแนนเสียงเป็นพวง (คพ) มีใช้ใน 15 ประเทศ/เขตปกครอง ประกอบเป็นร้อยละ 

8 ของประเทศท้ังหมด แต่เก่ียวข้องกับประชากร 32 ล้านคน คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.7 ของ

ประชากรทั้งหมดใน 199 ประเทศตามตารางที่ 2 ในทางกลับกัน ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบ

ผสม (สสผ. หรือ MMP) มีการใช้อยู่แค่ 9 ประเทศ ได้แก่ อัลบาเนีย เยอรมนี ฮังการี อิตาลี เลโซ

โท เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และเวเนซูเอลา แต่มีประชากรรวม 299 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6 ของ

ประชากรทั้งหมด ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ.) คะแนนเสียงจำากัด (คจ.) การนับแบบ

บอร์ดาที่ปรับปรุง คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล.) คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค (คพพ.) และ

คะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม.) เป็นระบบเลือกตั้งที่มีใช้กันน้อยในทุกวันนี้  ซึ่งแต่ละระบบก็

มีตัวอย่างการใช้แค่ 1- 4 ประเทศเท่านั้น  การใช้ระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือกในออสเตรเลีย ฟิจิ 

กับปาปัวนิวกินี หมายความว่ามีประชากร 26 ล้านคนที่ใช้ระบบ คล. นี้ ในขณะที่ระบบ คอม.  

ที่ใช้ในอัฟกานิสถาน จอร์แดน หมู่เกาะพิตคาร์น และวานัวตู เกี่ยวข้องกับประชากร 34 ล้านคน 

ส่วนอีก 4 ล้านคนในสาธารณรัฐไอร์แลนด์กับมอลต้าใช้ระบบ คอ.

73. หากเรามองไปที่ระบบเลือกตั้งในกลุ่มประชาธิปไตยลงหลักปักฐาน เราจะเห็นว่า ระบบ 

ตสบ. (PR) มีจำานวนมากกว่าเพื่อน คือ 21 ประเทศ หรือร้อยละ 31 จากจำานวน 68 ประเทศ แต่

ด้วยขนาดของประเทศอินเดียกับสหรัฐอเมริกา หมายความว่าร้อยละ 70 ของประชากรที่อาศัย 

อยู่ใน 68 ประเทศนี้ ใช้ระบบ คนช. (FPTP) จำานวนประเทศในกลุ่มประชาธิปไตยลงหลัก 

ปักฐานที่ใช้ระบบ สสผ. (MMP) มีอยู่มากกว่าคือร้อยละ 6 ของประเทศในกลุ่มนี้ เมื่อเทียบกับ 

รอ้ยละ 4.5 ของประเทศทัว่โลก ตวัอยา่งทัง้สองตวัอยา่งในโลกทีใ่ชร้ะบบ คอ. (STV) คือสาธารณรฐั

ไอร์แลนด์กับมอลต้า อยู่ในกลุ่มประเทศประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐาน 

ภาพที่ 2  ตระกูลระบบเลือกตั้ง
1-จำานวนประเทศและเขตปกครอง
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โลกของระบบเลือกตั้ง

แอฟริก� อเมริก� เอเชีย ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก โอเชียเนีย ตะวันออกกล�ง รวม

คนช.

คพ.

คพพ.

คล.

ลสร.

ตสบ.

คอ.

สสผ.

คู่ขนาน

คอม.

นบ.

คจ.

รวม

15

1

3

0

8

16

0

1

4

0

0

0

48

17

3

0

0

3

19

0

3

0

0

0

0

45

5

2

1

0

6

3

0

0

8

1

0

0

26

0

0

0

0

1

13

0

2

7

0

0

0

23

1

3

0

0

1

15

2

2

1

0

0

1

26

7

2

0

3

1

0

0

1

1

2

1

0

18

2

4

0

0

2

4

0

0

0

1

0

0

13

47

15

4

3

22

70

2

9

21

4

1

1

199

ผสม 30

สัดส่วน 72

คะแนนนำ�/
เสียงข้�งม�ก 91

อื่นๆ 6

คะแนนนำา/
เสียงข้างมาก
สัดส่วน
ผสม
อื่นๆ



 

คนช. คพ. คพพ. คล. ลสร. ตสบ. คอ. สสผ. คู่ขนาน คอม. นบ. คจ.

คนช. คพ. คพพ. คล. ลสร. ตสบ. คอ. สสผ. คู่ขนาน คอม. นบ. คจ.
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74. ดูจากทุกทวีปแล้ว การกระจายระบบเลือกตั้งมีลักษณะผสมผเสกันมากขึ้น ไม่กระจุกตัว 

อยู่กับระบบใดระบบหนึ่ง ดังแสดงในตารางที่ 3 และแผนที่ที่แนบ ระบบ คนช. (FPTP)  

รวมกันไดป้ระมาณรอ้ยละ 35 ของจำานวนท้ังหมดในทวปีแอฟรกิา อเมรกิา กับโอเชยีเนีย ระบบน้ี 

มีใช้น้อยกว่าในยุโรป เอเชีย กับตะวันออกกลาง ระบบ ตสบ. (List PR) กระจายอยู่ทั่วทวีป

แอฟริกาและอเมริกา อย่างไรก็ดี จะเด่นมากกว่าในยุโรปตะวันออกและตะวันตก และเมื่อรวม

เอาสองระบบ ตส. เข้าด้วยกัน (ตสบ. กับ คอ.) จะคิดเป็นสัดส่วนถึงสองในสามของระบบ 

เลือกตั้งในยุโรป ระบบคู่ขนานมีที่ใช้หลักในเอเชียกับยุโรปตะวันออก 

 

โลกของระบบเลือกตั้ง

2 - ระบบเลือกตั้ง: จำานวนประเทศและเขตปกครอง

47

15

4 3

70

22

2

9

21

4
1 1

3 - จำานวนประชากร (ล้านคน)

2148

32 30 26

409

1182

4

299

773

34 0.01 0.03



3บทที ่3บทที่ 3

คะแนนนำากำาชัยเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย
ทีส่ดุของระบบเลอืกตัง้แบบคะแนนนำา/เสยีง 
ขา้งมาก  ผูส้มคัรทีช่นะคอืผูท้ีไ่ดร้บัคะแนน
เสยีงมากกวา่ผูส้มคัรคนอืน่ ๆ  แมว้า่คะแนน
เสียงที่ได้จะมิใช่เสียงข้างมากเด็ดขาดของ
บัตรดี ระบบนี้ใช้เขตเดียวเบอร์เดียวและ
ผู้ลงคะแนนกาเลือกผู้สมัครมากกว่าเลือก
พรรคการเมือง
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ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากคืออะไร

75. หลักการของระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากนั้นเรียบง่าย ภายหลังการลงคะแนนเสียงและ

รวมคะแนนแลว้ ผู้สมัครหรอืพรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเสยีงมากท่ีสดุจะไดร้บัการประกาศให้เป็น

ผูช้นะ (อาจจะมีเง่ือนไขเพิม่เตมิดว้ย) อยา่งไรกด็ ีวธิกีารน้ีประสบความสำาเรจ็ในทางปฏบิตัอิยา่ง

แตกต่างหลากหลายมาก ตระกูลคะแนนนำา/เสียงข้างมาก สามารถจำาแนกได้ออกเป็นห้าระบบ

คือ คะแนนนำากำาชัย (คนช.) คะแนนเสียงเป็นพวง (คพ.) คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค 

(คพพ.)  คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล.)  และการเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.) 

คะแนนนำากำาชัย (คนช. หรือ FPTP)

76. ระบบคะแนนนำากำาชยัเปน็รปูแบบทีง่า่ยทีส่ดุของ

ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก  โดยใช้การลงคะแนน

แบบเขตเดียวเบอร์เดียวและมีผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง 

ผู้ลงคะแนนจะได้รับรายชื่อของผู้สมัครเพื่อที่จะ

เลือกเอาหนึ่งชื่อ และเพียงชื่อเดียวเท่านั้น ผู้สมัครที่ 

กำาชยัคอืบคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูกวา่ผูส้มคัรคน

อื่นๆ ในทางทฤษฎี เขาหรือเธออาจได้รับเลือกด้วย

คะแนนเสียงเพียงสองเสียง ถ้าผู้สมัครคนอื่นๆ ได้

คะแนนเสียงเพียงเสียงเดียวเท่านั้น

77. ทกุวนันี ้ระบบ คนช. ลว้นๆ จะพบเปน็หลกัในสหราชอาณาจกัรและในประเทศทีอ่ยูใ่ตอ้ทิธพิล

3.ระบบและผลสืบเนื่อง
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ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ พร้อมไปกับกรณีสหราชอาณาจักร กรณีที่ยกขึ้นมาวิเคราะห์ 

กันมากที่สุดคือ แคนาดา อินเดีย และสหรัฐอเมริกา คนช. ยังมีใช้ในกลุ่มประเทศแถบคาริเบียน 

ในละตินอเมริกาที่เบลิซ ในเอเชียมีห้าประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ พม่า อินเดีย มาเลเซีย และ

เนปาล และในประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ ของแปซิฟิกใต้ ในแอฟริกามี 15 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็น

อดีตอาณานิคมอังกฤษ ที่ใช้ระบบ คนช. จากจำานวนรวมทั้งหมด 213 ประเทศที่ขึ้นบัญชีไว้

ในภาคผนวก ก. (รวมทั้งประเทศที่กำาลังเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งไม่มีการเลือกตั้งทางตรง) มี 

ร้อยละ 22 ที่ใช้ระบบ คนช.

78. ข้อดี  ระบบคะแนนนำากำาชัยก็เหมือนกับระบบเลือกตั้งแบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากอื่นๆ 

คอืมจุีดแขง็หลกัทีค่วามเรยีบงา่ย และมแีนวโนม้ทีจ่ะทำาใหไ้ดผู้ช้นะซึง่เปน็ตวัแทนของพืน้ทีท่าง

ภูมิศาสตร์ที่กำาหนด ข้อดีที่มีการหยิบยกขึ้นมาอ้างกันบ่อยๆ ได้แก่การที่ระบบ คนช. 

ก. จัดให้มีการเลือกที่ชัดเจนสำาหรับผู้ลงคะแนนระหว่างสองพรรคใหญ่ ในหลายกรณี พรรคที่

สามและพรรคเลก็พรรคน้อย จะมคีวามเสยีเปรียบอยูใ่นตัวระบบ คนช. ซึง่มผีลทำาใหร้ะบบพรรค

ถูกผลักดันให้มีหนึ่งพรรคฝ่าย ‘ซ้าย’ กับหนึ่งพรรคฝ่าย ‘ขวา’ ที่สลับกันขึ้นมามีอำานาจ พรรคที่

สามมกัจะโรยแรงและเกอืบจะไมส่ามารถไปถงึคะแนนเสยีงระดบัชาต ิในระดบัทีค่ะแนนเสยีงนัน้  

จะทำาให้ได้จำานวนที่นั่งในอัตราร้อยละที่ใกล้เคียงกันในองค์กรนิติบัญญัติ

ข. ทำาให้เกิดรัฐบาลพรรคเดียว  ‘ที่นั่งแถม’ (bonus) ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำาหรับพรรคการเมืองที่

ใหญ่ที่สุด (เช่น เมื่อพรรคหนึ่งได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 45 ของคะแนนเสียงระดับชาติ แต่ได้ที่

นั่งร้อยละ 55 ของที่นั่งทั้งหมด) หมายความว่ารัฐบาลผสมเป็นข้อยกเว้นมากกว่าเป็นกฎหลัก 

มีผู้ชื่นชอบกรณีอย่างนี้ว่า คณะรัฐมนตรีไม่ถูกมัดมือด้วยข้อจำากัดที่จะต้องต่อรองกับพรรคร่วม

รัฐบาลเล็กๆ 

ค. ทำาใหฝ้า่ยคา้นมคีวามเป็นปึกแผ่นในองคก์รนติิบญัญตั ิในทางทฤษฎ ีเหรยีญอกีดา้นหนึง่ของ

การมรีฐับาลพรรคเดยีวทีเ่ขม้แขง็ คอืพรรคฝา่ยคา้นมทีีน่ัง่เพยีงพอทีจ่ะมบีทบาทตรวจสอบอยา่ง

จรงิจงั และเสนอตวัเองวา่พรอ้มทีจ่ะเปน็ทางเลือกทีจ่รงิจงั สำาหรบัการเปน็รฐับาลในวันขา้งหนา้ 

ง. เอือ้ตอ่การมพีรรคการเมอืงทีม่ฐีานเสยีงกวา้ง ในสงัคมทีม่กีารแบง่แยกเปน็กลุม่ชาติพันธุห์รอื

เปน็ภมูภิาค มกีารแนะนำาให้ใชร้ะบบ คนช. เพ่ือสนบัสนนุใหพ้รรคการเมอืงเปน็ ‘มหายาน’ (‘broad 

churches’) ทีส่ามารถโอบรับหลายๆ ฝา่ยในสงัคมเข้าไวด้ว้ยกนั โดยเฉพาะเมือ่มพีรรคการเมอืง

ใหญ่สองพรรคและมีกลุ่มทางสังคมต่างๆ มากมาย พรรคการเมืองเหล่านี้สามารถส่งผู้สมัครที่มี

ความหลากหลายเขา้แขง่ขนัในการเลอืกตัง้ ตวัอยา่งเชน่ ในมาเลเซยี รฐับาลบารซิานเนชัน่แนล 

เปน็ขบวนการทีเ่ปน็เหมอืนรม่ทีเ่ปดิกวา้ง นำาเสนอผูส้มคัรเชือ้สายมาเลย ์จนี และอนิเดยี สำาหรบั

พื้นที่ที่มีสีสันทางชาติพันธุ์อันหลากหลาย   

จ. กีดกันพรรคการเมอืงสดุโต่งจากการมตัีวแทนในองคก์รนติบิญัญตั ิยกเวน้กรณพีรรคการเมือง

สุดโต่งเสียงข้างน้อย จะมีเสียงสนับสนุนที่กระจุกตัวในทางภูมิศาสตร์ ก็ยากที่พรรคนั้นจะได้ที่

นั่งใดๆ ในระบบ คนช. (โดยเปรียบต่าง ด้วยระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีราย

ชื่อ โดยมีประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง คะแนนเสียงเป็นเศษส่วนของร้อยละ 1 ในระดับชาติ ก็อาจ

มีตัวแทนในองค์กรนิติบัญญัติได้)

ฉ. สง่เสรมิความเชือ่มโยงระหวา่งประชาชนในเขตเลอืกตัง้กบัผูแ้ทนของตน เนือ่งจากไดอ้งค์กร

นติบัิญญตัทิีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนของพืน้ทีภ่มูศิาสตร ์สมาชกิได้รบัเลอืกตัง้เปน็ตวัแทนของพืน้ที่

ที่กำาหนด ของนคร เมือง หรือภูมิภาค มากกว่าเป็นแค่ตราของพรรค นักวิเคราะห์บางคนเสนอ

ไว้ว่า ‘สภาพพร้อมรับผิดตามภูมิศาสตร์’ มีความสำาคัญเป็นพิเศษในสังคมเกษตรกรรมและใน

ประเทศกำาลังพัฒนา

ช. เปิดทางให้ผู้ลงคะแนนได้เลือกระหว่างตัวบุคคล แทนที่จะได้เลือกระหว่างพรรคเท่านั้น ผู้ลง

คะแนนอาจประเมนิสมรรถภาพของผู้สมคัรเป็นรายบคุคล แทนทีจ่ะต้องยอมรับบญัชรีายชือ่ของ

ผู้สมัครที่พรรคเป็นผู้เสนอ ดังที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเลือกตั้ง ตสบ. บางระบบ 

ซ.  ให้โอกาสแก่ผู้สมัครอิสระซึ่งมีคนนิยมให้ได้รับเลือกตั้ง ข้อนี้มีความสำาคัญเป็นพิเศษในกรณี

ที่ระบบพรรคการเมืองกำาลังพัฒนา เมื่อการเมืองยังคงวนเวียนอยู่ในแวดวงครอบครัว เผ่าพันธุ์ 

หรือวงศาคณาญาติ โดยมิได้มีฐานบนองค์กรพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง 

ฌ. สุดท้าย  ระบบ คนช. ได้รับการชื่นชมว่ามีความเรียบง่ายในการใช้และการทำาความเข้าใจ  

บัตรดีต้องการเพียงการกาหรือทำาเครื่องหมายลงข้างๆ ชื่อหรือสัญลักษณ์ของผู้สมัครคนหนึ่ง

เทา่น้ัน แม้จำานวนผู้สมัครบนบตัรเลือกตัง้จะมีมาก แตส่ำาหรับกรรมการกนั็บคะแนนเสียงได้โดยง่าย

79.  ข้อเสีย   อย่างไรก็ดี ระบบ คนช. ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้ง ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา 

รวมถึงเหตุผลต่อไปนี้ ระบบ คนช.

ก. กดีกนัพรรคเลก็พรรคนอ้ยไมใ่หไ้ดร้บัความ ‘เทีย่งธรรม’ ในการมตีวัแทน ในนยัทีว่า่ พรรคการเมอืง

ที่ได้คะแนนนิยมเช่นร้อยละ 10 ก็ควรจะมีที่นั่งในองค์กรนิติบัญญัติร้อยละ 10 โดยประมาณเช่น

กัน เมื่อปี ค.ศ. 1993 ในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐของแคนาดา พรรคอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า

ได้รับเสียงสนับสนุนร้อยละ 16 ของผู้ลงคะแนน แต่ก็ได้ที่นั่งเพียงร้อยละ 0.7 เท่านั้น และในการ

เลือกตั้งทั่วไปปี ค.ศ. 1998 ในเลโซโท พรรคบาโซโทแห่งชาติได้คะแนนเสียงร้อยละ 24 แต่ได้ที่

นั่งเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น แบบแผนเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในระบบ คนช. 

ข. กีดกันชนกลุ่มน้อยไม่ให้ได้รับความเที่ยงธรรมในการมีตัวแทน มีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่า ภายใต้

ระบบ คนช. พรรคการเมืองจะสรรหาบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับกว้างขวางที่สุดมาเป็นผู้สมัครใน

เขตเลือกตั้งแต่ละเขต เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความแปลกแยกกับผู้เลือกตั้งส่วนข้างมาก ดังนั้น  

น้อยครั้งมากที่พรรคการเมืองใหญ่จะส่งผู้สมัครผิวดำาลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่คนส่วนใหญ่เป็น

ระบบและผ
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คะแนนเสียงเป็นพวง คือระบบคะแนนนำา/
เสียงข้างมาก ที่ใช้ในการเลือกตั้งแบบเขต
เดียวหลายเบอร์ ผู้เลือกตั้งมีคะแนนเสียง
เท่ากับจำานวนผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งใน
เขตนัน้  ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัคะแนนรวมสงูสดุจะ
เปน็ผูช้นะ  ปกตผิูล้งคะแนนมักจะลงคะแนน 
ให้แก่ผู้สมัครมากกว่าลงให้พรรค และใน
ระบบนีเ้กอืบทัง้หมดผูล้งคะแนนอาจใชเ้สยีง
ที่ตนมีได้มากหรือน้อยตามต้องการ
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คนผิวขาวในสหราชอาณาจักรหรือในสหรัฐอเมริกา และมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ากลุ่มชาติพันธุ์

และกลุ่มเชื้อชาติ ที่เป็นชนกลุ่มน้อยทั่วโลก เข้าไปเป็นผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้งตามระบบ คนช. 

นอ้ยอยา่งยิง่ เปน็ตน้ ผลสบืเนือ่งคอื หากพฤตกิรรมการลงคะแนนสอดประสานกบัการแบง่แยก

ชาติพันธุ์  การกีดกันสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์เสียงข้างน้อยจากการมีตัวแทน อาจทำาให้ระบบ

การเมืองโดยรวมขาดเสถียรภาพ

ค.  กีดกันผู้หญิงออกไปจากองค์กรนิติบัญญัติ ด้วยอาการที่อยากมี ‘ผู้สมัครที่ได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางที่สุด’ ย่อมมีผลต่อความสามารถของผู้หญิงที่จะได้รับการเลือกตั้งให้ทำาหน้าที่

นติบิญัญตั ิเพราะพวกเธอมกัมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะไดร้บัการสรรหาใหเ้ป็นผูส้มคัร โดยพรรคการเมอืง

ซึง่โครงสร้างถูกครอบงำาโดยผูช้าย ประจกัษพ์ยานทัว่โลกฟอ้งว่า ผู้หญงิมีโอกาสน้อยกว่าท่ีจะได้

รบัเลอืกตัง้สูอ่งคก์รนติบิญัญตัภิายใตร้ะบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก เมือ่เทยีบกบัระบบการเปน็

ตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส. หรือ PR) จากการศึกษาว่าด้วยผู้หญิงในรัฐสภา ของสหภาพรัฐสภา

ระหว่างประเทศ พบว่า ณ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004  ผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉลี่ย  

เปน็ผูห้ญงิรอ้ยละ 15.6 จากการเปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศประชาธปิไตยท่ีลงหลกัปกัฐานแลว้

เมือ่ป ีค.ศ. 2004 ประเทศทีใ่ชร้ะบบ คนช. มผีูห้ญงิเปน็ผูแ้ทนในองคก์รนติบิญัญตัโิดยเฉลีย่เพยีง

ร้อยละ 14.4 ส่วนประเทศที่ใช้ระบบ ตส. ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตัวเลขกลับเพิ่มขึ้นเป็นสอง

เท่าคือ ร้อยละ 27.6 แบบแผนเช่นนี้มีให้เห็นในระบอบประชาธิปไตยใหม่ โดยเฉพาะในแอฟริกา

ง. อาจสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองที่มีพื้นฐานบนเผ่าพันธุ์ ชาติพันธุ์ หรือภูมิภาค ที่อาจ

รณรงค์หาเสียงและมีนโยบาย บนพื้นฐานแนวคิดที่ดึงดูดใจประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเลือกตั้ง

หรือในภูมิภาคของตน แต่กีดกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้อื่น นี่คือปัญหาที่ดำารงอยู่ในกลุ่มประเทศ

แอฟริกา เช่น มาลาวี กับ เคนยา ซึ่งกลุ่มชุมชนขนาดใหญ่มักกระจุกตัวเป็นภูมิภาค ดังนั้น 

ประเทศจงึแบง่แยกเปน็ฐานกำาลงัของพรรคการเมอืงทีช่ดัเจนทางภมูศิาสตร ์โดยพรรคการเมอืง

มแีรงจงูใจนอ้ย ทีจ่ะขอความสนบัสนนุนอกมาตภุมูแิละนอกฐานทางวฒันธรรม-การเมอืงของตน 

จ. ให้ความสำาคัญแก่ปรากฏการณ์ ‘เขตอิทธิพลทางภูมิภาค’ (regional fiefdoms) จนเกินไป ซึ่ง

เป็นเขตที่พรรคการเมืองพรรคเดียวชนะทุกที่นั่งในจังหวัดหรือเขตนั้น หากพรรคการเมืองใดมี

เสียงสนับสนุนที่เข้มแข็งในส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศเป็นพิเศษ พรรคนั้นจะชนะพรรคอื่นๆ 

ดว้ยระบบคะแนนนำา และจะครองทีน่ัง่ในสภาสำาหรบัพ้ืนท่ีนัน้ๆ ท้ังหมดหรอืเกือบท้ังหมด นีก็่จะ

เป็นการกีดกันเสียงส่วนน้อยในพื้นที่นั้นจากการมีตัวแทน อีกทั้งยังตอกย้ำาการรับรู้ว่า การเมือง

เปน็สมรภมูทิีว่า่ คณุคอืใครและคณุอยูท่ีไ่หนเปน็ตวักำาหนด แทนทีจ่ะเปน็วา่คณุมคีวามเชือ่อะไร 

นับเป็นข้อถกเถียงที่มีมายาวนานในแคนาดาซึ่งใช้คัดค้านระบบ คนช. 

ฉ. ทำาให้เกิดคะแนนเสียงสูญเปล่าจำานวนมาก ซึ่งไม่ได้นำาไปใช้เลือกผู้สมัครคนใดเลย จุดนี้ก็

อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะ เมื่อถูกสมทบด้วยเขตอิทธิพลทางภูมิภาค เนื่องจากผู้สนับสนุน

พรรคเสยีงขา้งนอ้ยในภมิูภาคน้ัน อาจเริม่รูส้กึวา่ไม่มีความหวงัทีแ่ทจ้รงิใดๆ เลย ทีผู่ส้มคัรซึง่ตน

เลอืกจะไดร้บัเลอืกตัง้ อกีทัง้ยงัเปน็อนัตรายในทีซ่ึง่ความแปลกแยกอนัเนือ่งมาแตร่ะบบการเมอืง  
จะไปเพิ่มความน่าจะเป็นที่พวกสุดโต่งจะสามารถระดมการเคลื่อนไหวต่อต้านระบบได้ 

ช. อาจเป็นสาเหตุของคะแนนเสียงแตก ในกรณีที่พรรคการเมืองสองพรรคหรือผู้สมัครสองคน 
ซึ่งมีนโยบายคล้ายคลึงกัน แข่งขันกันภายใต้ระบบ คนช. คะแนนเสียงของว่าที่ผู้สนับสนุนมัก
จะแตกออกระหว่างสองฝ่าย ดังนั้น พรรคหรือผู้สมัครซึ่งเป็นที่นิยมน้อยกว่า จะได้ที่นั่งไปครอง 
กรณีปาปัวนิวกินีให้ตัวอย่างที่ชัดเจนมาก (ดูกรณีตัวอย่าง) 

ซ. อาจไม่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของความเห็นสาธารณะ แบบแผนการสนับสนุนการ
เลือกตั้งที่มีการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ หมายความว่าพรรคการเมืองพรรค
หนึ่งอาจดำารงการควบคุมอำานาจบริหารไว้ฝ่ายเดียว แม้จะเผชิญกับการดิ่งลงอย่างสำาคัญของ
คะแนนนิยมโดยรวม ในระบอบประชาธิปไตยบางแห่งที่ใช้ระบบ คนช. คะแนนเสียงที่ดิ่งลงจาก
รอ้ยละ 60 เหลือรอ้ยละ 40 ของส่วนแบ่งคะแนนนิยมของพรรคจากท่ัวประเทศ อาจมผีลเปน็การ
ลดจำานวนที่นั่งลงมาจากร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 60 ซึ่งไม่มีผลใดๆ ต่อตำาแหน่งครอบงำาโดย
รวม ยกเว้นว่าจำานวนที่นั่งที่แข่งขันกันสูงจะมีเพียงพอ ระบบอาจไม่อ่อนไหวต่อการแกว่งของ
ความเห็นสาธารณะ 

ญ. สุดท้าย ระบบ คนช. ขึ้นอยู่กับการปักปันเขตเลือกตั้ง เส้นแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตมีผล 
สบืเนือ่งทางการเมอืง ไมม่กีระบวนการทางเทคนคิทีจ่ะผลติ ‘คำาตอบทีถ่กูตอ้ง’ เพยีงคำาตอบเดยีว 
โดยไม่ขึ้นกับข้อพิจารณาทางการเมือง หรืออื่นๆ (ดังแสดงให้เห็นในภาคผนวก จ.) การกำาหนด
เขตเลือกตั้งอาจต้องให้เวลาและทรัพยากรที่เพียงพอ ถ้าต้องการให้ผลออกมาเป็นที่ยอมรับว่า 
มีความชอบธรรม อาจจะมีแรงกดดันให้จัดเขตแบบบิดเบี้ยว (gerrymandering) หรือให้จัด
จำานวนผูเ้ลอืกตัง้ไมใ่กลเ้คยีง (malapprotionment) ตวัอยา่งทีช่ดัเจนเหน็ไดจ้ากการเลอืกตัง้เมือ่
ป ีค.ศ. 1993 ในเคนยา เมือ่มคีวามตา่งกนัอยา่งมากระหวา่งขนาดของเขตเลอืกตัง้ เขตใหญท่ีส่ดุ 
มีจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าเขตที่เล็กสุดถึง 23 เท่า ทำาให้พรรคสหภาพแห่งชาติแอฟริกัน
แห่งเคนยาที่ครองอำานาจอยู่ ได้ชัยชนะมีเสียงข้างมากอย่างท่วมท้นในองค์กรนิติบัญญัติ ด้วย
คะแนนนิยมของประชาชนมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น 

คะแนนเสียงเป็นพวง (คพ.หรือ BV)   

80. คะแนนเสยีงเปน็พวง (คพ.) หรอื Block Vote เปน็
เพียงการใช้การลงคะแนนแบบคะแนนนำา (plurality) 
ในเขตเดยีวหลายเบอร ์ผูล้งคะแนนออกเสยีงไดห้ลาย
เสยีงเทา่กบัจำานวนทีน่ั่งทีพ่งึมใีนเขตน้ัน และโดยปกติ
จะเลือกผู้สมัครคนใดก็ได้โดยเสรีโดยไม่ต้องคำานึงถึง
พรรคทีสั่งกดั ในระบบ คพ. เกอืบทัง้หมด ผูล้งคะแนน
อาจใช้เสียงที่ตนมีได้มาก หรือน้อยตามต้องการ
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81. คะแนนเสียงเป็นพวงมีใช้โดยท่ัวไปในประเทศที่พรรคการเมืองอ่อนแอหรือแทบไม่มี
อยู่ ในปี ค.ศ. 2004 หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าหมู่เกาะ 
มลัวีนัส – ผู้แปล) เกิร์นซีย์ คูเวต ลาว เลบานอน หมู่เกาะมัลดีฟส์ ปาเลสไตน์ สาธารณรัฐอาหรับ
ซีเรีย  ต็องกา และตุวาลู  ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงเป็นพวง ระบบนี้ยังเคย
ใช้ในจอร์แดนในปี ค.ศ. 1989 ในมองโกเลีย ปี ค.ศ. 1992  และในฟิลิปปินส์กับประเทศไทย 
จนถึงปี ค.ศ. 1997 แต่ประเทศเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนระบบไปทั้งหมด อันเป็นผลจากความกังวล 
ในผลการเลือกตั้งที่ออกมา

82. ข้อดี คะแนนเสียงเป็นพวงมักจะได้รับการชื่นชมว่า คงรักษาความสามารถของผู้ลงคะแนน
ที่จะเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลและเปิดโอกาสให้เขตเลือกตั้งมีขนาดทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม 
ขณะเดยีวกันก็เพ่ิมบทบาทของพรรคมากขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบ คนช. และเพิม่ความเขม้
แขง็ใหแ้ก่พรรค ซึง่แสดงใหเ้หน็ความคงเสน้คงวาและความสามารถในการจดัองคก์รไดด้กีวา่เพือ่น

83. ข้อเสีย อย่างไรก็ดี คะแนนเสียงเป็นพวงอาจส่งผลการเลือกตั้งที่ไม่อาจคาดคิดได้ และ 
บ่อยครั้งทีเดียว เป็นผลที่ไม่พึงปรารถนาด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ลงคะแนนลงคะแนนทั้งหมด
ใหแ้กผู่ส้มคัรจากพรรคเดยีว ระบบกม็แีนวโนม้ทีจ่ะขยายผลขอ้เสยีของระบบ คนช. ยิง่ขึน้ไปอกี  
โดยเฉพาะในเรื่องความไม่เป็นสัดส่วน เมื่อพรรคส่งผู้สมัครครบตามจำานวนที่นั่งที่มีในระบบ
คะแนนเป็นพวง และเชิญชวนให้ผู้ลงคะแนนสนับสนุนสมาชิกทุกคนที่อยู่ในแผง ก็น่าจะ 
เกิดความไม่เป็นสัดส่วนมากขึ้นโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในมอริเชียส ปี ค.ศ. 1982 และ 1995 
พรรคซึ่งก่อนการเลือกตั้งเป็นฝ่ายค้าน ชนะโดยได้ท่ีนั่งท้ังหมดในองค์กรนิติบัญญัติ ด้วยได้
คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 64 และ ร้อยละ 65 ตามลำาดับ สิ่งที่เกิดขึ้น ได้สร้างความยุ่งยาก 
อย่างยิ่ง แก่ประสิทธิภาพการทำางานของระบอบรัฐสภาซึ่งมีพื้นฐานบนแนวคิดเกี่ยวกับรัฐบาล
กับฝ่ายค้าน การจัดสรรที่นั่งให้แก่ ‘ผู้แพ้ที่คะแนนดีที่สุด’ (‘best loser’) ในมอริเชียส (ดูย่อหน้า
ที่ 153) มาชดเชยความอ่อนแอนี้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

84. ในประเทศไทย คะแนนเสียงเป็นพวงถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมให้ระบบพรรคแตกเป็น 
เสีย่งๆ  เนือ่งจากเอือ้ใหผู้เ้ลอืกตัง้สามารถลงคะแนนใหแ้กผู่ส้มคัรมากกวา่หนึง่พรรคในเขตเลอืก
ต้ังเดยีวกัน สมาชกิของพรรคเดยีวกนัอาจไปแขง่กนัเองเพือ่หวงัเอาคะแนน ดงันัน้ คะแนนเสยีง
เป็นพวงบางครั้งจึงถูกมองว่าเป็นตัวช่วยให้เกิดการแตกแยกภายในพรรคและการคอร์รัปชั่น 

85. ดังนั้น ในหลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศจึงโบกมือลาระบบคะแนนเสียงเป็นพวง แล้วหัน
ไปใชร้ะบบอืน่ๆ สองประเทศคอืไทยกบัฟลิปิปนิส ์ไดเ้ปล่ียนจากคะแนนเสยีงเป็นพวง เป็นระบบ
ผสม ในปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1990 ในทั้งสองกรณี เหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนที่สำาคัญคือ 
ความจำาเป็นที่จะต่อสู้กับการซื้อเสียง และการพัฒนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง (ดูกรณีศึกษา
ว่าด้วยประเทศไทย) 



บัตรเลือกตั้งระบบ คนช. ของอินเดีย

อินเดีย: คะแนนนำ�กำ�ชัย
ในก�รเลือกตั้งขน�ดใหญ่
วิชัย ปฏิดาร

กรณีศึกษา: อินเดีย

อินเดียจัดได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำานวนผู้เลือกตั้งกว่า 670 

ล้านคนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อปี ค.ศ. 2004 การปกครองในระบอบรัฐสภาและระบบ

เลือกตั้งแบบคะแนนนำากำาชัย (คนช.) เป็นมรดกตกทอดมาจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ  

ซึ่งส้ินสุดเม่ือปี ค.ศ. 1947 อังกฤษได้นำาการปกครองตนเองมาสู่อินเดียอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

แตต่อ้งรอจนกระทัง่เมือ่การปกครองแบบอาณานคิมไดส้ิ้นสุดลง และสภาจัดทำารฐัธรรมนญูไดใ้ห้

ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญอินเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1949 แล้วนั่นแหละ สิทธิเลือกตั้ง 

ถว้นหนา้จงึเปน็จรงิ สภาจดัทำารฐัธรรมนญู อนัประกอบด้วยผูม้ชีือ่เสยีงท่ีเปน็นกักฎหมาย ทนายความ  

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญ และนักคิดทางการเมือง ได้ทุ่มเทเรี่ยวแรงเป็นเวลาเกือบสามปี  

กับการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าจะใช้การเลือกตั้งระบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดสำาหรับอินเดีย 

ซึ่งในที่สุดก็เลือกที่จะคงระบบเลือกตั้งแบบ คนช. ไว้ ได้มีการพิจารณาระบบการเป็นตัวแทน

แบบสัดส่วนหลายแบบ และมีผู้สนับสนุนเห็นด้วยจำานวนไม่น้อย ด้วยว่าอินเดียเป็นสังคมหลาก

หลายและมีกลุ่มชาติพันธุ์จำานวนมากมาย แต่ระบบ คนช. ก็ถูกเลือกด้วยเหตุผลสำาคัญคือ  

เพื่อเลี่ยงองค์กรนิติบัญญัติที่แตกเป็นเสี่ยงๆ และเพื่อช่วยให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ 

ความมีเสถยีรภาพเป็นข้อพิจารณาอนัสำาคญัสำาหรบัประเทศท่ีเพ่ิงผดุบงัเกดิข้ึน ภายหลงัการนอง

เลือดระหว่างชุมชนหลังยุคอาณานิคม และที่มีความยากจนกับการไม่รู้หนังสืออย่างกว้างขวาง

 ภายใต้รัฐธรรมนูญอินเดีย  ผู้ลงคะแนนจะเลือกสมาชิกโลกสภาหรือสภาล่างจำานวน  

543 คน แบบเขตเดียวเบอร์เดียว  โดยเปรียบต่าง สภาสูงในรัฐสภา หรือราชยสภาหรือสภา 

แหง่รฐั ไดร้บัการเลอืกตัง้โดยออ้มโดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่มลรฐั สว่นประธานาธบิดไีดร้บั

การเลือกตั้งโดยคณะบุคคลผู้ทำาหน้าที่เลือกตั้ง (Electoral College) ประกอบด้วยสมาชิกของ 

ทัง้สองสภาในรฐัสภา และสมาชกิของสภานติบิญัญตัแิหง่มลรฐั แตร่องประธานาธบิดไีดร้บัเลอืก

ตั้งจากสมาชิกของราชยะสภากับโลกสภาเท่านั้น

48 49
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 การเลือกตั้งทั่วไปจัดขึ้นทุกๆ ห้าปี แต่ประธานาธิบดีอาจยุบโลกสภาตามคำาแนะนำา 

ของนายกรฐัมนตรกีอ่นทีจ่ะครบวาระกไ็ด ้ดงัเชน่กรณเีรว็ๆ น้ีเมือ่ปี ค.ศ. 2004 หรือถ้าประธานาธบิดี

เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังเช่นกรณีเมื่อปี ค.ศ. 1991  

นายกรัฐมนตรีสามารถดำารงตำาแหน่งได้นานตราบเท่าที่เขาหรือเธอสามารถกุมเสียงส่วน

ใหญ่ในโลกสภาได้ รัฐบาลพรรคคองเกรสที่สืบทอดอำานาจต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1977  

ส่วนใหญ่อยู่เกือบครบเทอมห้าปี ใกล้เคียงกับวาระที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จากปี ค.ศ. 

1977 ถึง 1997 รัฐบาลมีเสถียรภาพน้อยลง และมีนายกรัฐมนตรีจำานวนหนึ่งที่ต้องลาออก อัน

เป็นผลมาแต่ความแตกแยกในพรรคหรือพ่ายแพ้ในการลงคะแนนไม่ไว้วางใจในสภาก่อนครบ

วาระ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ดูเหมือนว่าความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  

คราวนี้เป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรค สภาพแวดล้อมทางการเมืองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้

ระบบเลือกตั้งเดียวกันคือ คนช.

 ผลลัพธ์หลักของระบบเลือกตั้งจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1977 คือการประกันให้มีรัฐบาล 

เสยีงขา้งมากบนฐานการสนบัสนนุของผู้ลงคะแนนเสยีงขา้งนอ้ย ผลของระบบ คนช. ในชว่งแรก

คือการทำาให้พรรคคองเกรสมีคะแนนเสียงข้างมากที่มีเสถียรภาพในโลกสภา ขณะที่ฝ่ายค้าน 

มกัแตกเป็นเสีย่งๆ การแตกเปน็เสีย่งๆ นี ้เปน็ลกัษณะทีเ่กดิแตค่วามนยิมทีส่งูขึน้ของพรรคการเมอืง

ระดับมลรัฐและระดับภูมิภาคในบางพื้นท่ี เม่ือพรรคฝ่ายค้านจับมือกันและเริ่มส่งผู้สมัครร่วม 

เพื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครของพรรคคองเกรส (ดังที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปปี ค.ศ. 1977  

และ 1989) เสียงข้างมากของพรรคคองเกรสก็อันตรธานไป ยิ่งไปกว่านั้น โดยธรรมชาติ 

ของระบบ การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งของคะแนนเสียงเพียงเล็กน้อย มักหมายถึงผลกระทบ 

อย่างมากต่อจำานวนที่นั่งในสภา ดังแสดงด้วยตารางต่อไปน้ี เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนเสียงที่พรรคคองเกรสได้รับกับจำานวนที่นั่งที่ได้ ในการเลือกตั้งตามลำาดับมา

ความไม่เป็นสัดส่วนในทำานองเดียวกันระหว่างส่วนแบ่งของคะแนนเสียงที่ได้รับ กับส่วนแบ่ง

ของที่นั่งในสภาภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบ คนช. ของอินเดีย สามารถเห็นได้ในกรณีของ

พรรคการเมืองใหญ่อีกพรรคหนึ่ง คือ พรรคภารติยะ ชะนะตะ (บีเจพี) ซึ่งเป็นผู้นำาจัดตั้งรัฐบาล

ผสม จนถึงปี ค.ศ. 2004 ดังตารางต่อไปนี้

สมรรถนะของพรรคคองเกรสในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดีย: ระบบ คนช. ทำาให้
เกดิผลแตกต่างอย่างมากต่อจำานวนท่ีนัง่ อันเนือ่งมาแต่การเปลีย่นแปลงเพียงเลก็
น้อยของแนวโน้มการลงคะแนน 

สมรรถนะของพรรคบีเจพีในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดีย

ปี ค.ศ. 
ของก�รเลือก

ตั้งทั่วไป

1971 (ชนะ)

1977 (แพ้)

1980 (ชนะ)

1984 (ชนะ)

1989 (แพ้)

1991 (ชนะ)

1996 (แพ้)

1998 (แพ้)

1999 (แพ้)

2004 (ชนะ)

43.7%

34.5%

42.7%

48.1%

39.5%

36.5%

28.8%

25.8%

28.3%

26.7%

-

-21.0%

-

-

-17.8%

-

-21.1%

-10.3%

+9.6%

-5.7%

-

-56.2%

-

-

-51.4%

-

-39.7%

+0.7%

-19.1%

+27.2%

352 (64.8%)

154 (28.4%)

353 (65.0%)

405 (74.6%)

197 (36.3%)

232 (42.7%)

140 (25.8%)

141 (26.0%)

114 (21.0%)

145 (26.7%)

อัตร�ร้อยละของคะแนน
เสียงที่พรรคคองเกรส

ได้รับ

คว�มเปลี่ยนแปลงคิด
เป็นร้อยละของคะแนน
ที่พรรคคองเกรสได้รับ

จำ�นวนที่นั่งที่พรรค   
คองเกรสได้รับ

คว�มเปลี่ยนแปลง
คิดเป็นร้อยละ 

ของจำ�นวนที่นั่งในสภ�

ปี ค.ศ. ของก�รเลือกตั้งทั่วไป อัตร�ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด
ที่พรรคบีเจพีได้รับ

จำ�นวนที่นั่งที่พรรคบีเจพีได้รับ

1984

1989

1991

1996

1998

1999

2004

7.7%

11.5%

20.0%

20.3%

25.6%

23.6%

22.2%

2 (0.4%)

86 (15.8%)

121 (22.3%)

161 (29.7%)

182 (33.5%)

182 (33.5%)

138 (25.4%)

กรณ
ีศึกษ� : อินเดีย
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 ดังนั้น ผลการเลือกตั้งโดยรวมเพื่อเข้าสู่โลกสภา จึงไม่ใกล้เคียงกับความเป็นสัดส่วน 

ใดๆ เลย เสียงสนับสนุนมักกลายเป็นเสียงแตก โดยการส่งผู้สมัครวรรณะเดียวกัน ศาสนา

เดียวกัน หรือภูมิภาคเดียวกัน ให้แข่งกันเอง ในบริบทเช่นนี้ คนช. เป็นแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วม

การเลือกตั้ง สนับสนุนให้คู่แข่งส่งผู้สมัครหลายๆ คน และผลอาจเป็นได้ว่า ผู้ชนะจะมีคะแนน

เสียงน้อยกว่าเสียงข้างมากเด็ดขาดอยู่อย่างมาก อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าประชาธิปไตยที่มีหลาย

ชาติพันธุ์ของอินเดียจะมีการแบ่งแยกโดยธรรมชาติ ระบบเลือกตั้งนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนอยู่

ไม่ใช่น้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่มีการสำารองที่นั่ง สำาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคมและเสียเปรียบทางประวัติศาสตร์ ซึ่งรู้กันในชื่อว่า วรรณะที่กำาหนด (จัณฑาล)และชนเผ่า

ที่กำาหนด (scheduled tribes)  ชุมชนเหล่านี้กระจายอยู่อย่างเบาบางทั่วทั้งอินเดีย และการนำา 

คนช. คลาสสิกมาใช้จะยังผลให้พวกเขาได้ที่นั่งโดยเปรียบเทียบในสภาเพียงน้อยนิด อย่างไร

ก็ตาม รัฐธรรมนูญได้สำารองเขตเลือกตั้งสำาหรับพวกเขาในสัดส่วนจำานวนประชากรของพวก

เขา ดังนั้น มีการสำารองที่นั่งไว้ 79 ที่นั่งสำาหรับร้อยละ 15 ของประชากรวรรณะที่กำาหนด สำารอง 

ที่นั่งไว้ 41 ที่นั่งสำาหรับร้อยละ 8 ของประชากรชนเผ่าที่กำาหนด ในเขตเลือกตั้งเหล่านี้ แม้ว่า 

ผู้เลือกตั้งทั้งหมดมีสิทธิลงคะแนน แต่จะมีเพียงสมาชิกของวรรณะหรือชนเผ่าที่กำาหนดเท่านั้น 

ที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า การเป็นตัวแทนของพวกเขาในรัฐสภา เป็นไป

ตามสัดส่วนของประชากร 

 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อสำารองที่นั่งร้อยละ 33 สำาหรับผู้แทนสตรี ในสภา

ระดับชาติกับระดับมลรัฐนั้น ได้มีการถกเถียงกันมายาวนาน แต่ก็ยังไม่ประสบความสำาเร็จจน 

ทุกวันนี้ แม้ว่าจะมีการสำารองที่นั่งสำาหรับสตรีไว้ร้อยละ 33 แล้ว ในระดับอำาเภอ (Panchayat) 

อันเป็นระดับชั้นที่สามของการปกครอง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ก็ตาม 

 การสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อบูรณภาพของระบบเลือกตั้งนี้ มีอยู่อย่างลึกซึ้ง 

ซึ่งพิสูจน์โดยการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1977  ในขณะนั้นผู้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคือ  

นางอินทิรา คานธี ก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 1971 พรรคคองเกรสของเธอได้รับชัยชนะ มีเสียง 

ข้างมากสองในสามในโลกสภา แต่มีคำาสั่งศาลขัดขวางการใช้อำานาจของเธอ  เธอได้ตอบโต้ 

โดยการละเว้นการใช้รัฐธรรมนูญในบางมาตราของหมวดสิทธิข้ันพื้นฐานเป็นเวลาสองปี  

(ค.ศ. 1975-1977)  นับเป็นการเว้นวรรคแบบอำานาจนิยมของประวัติศาสตร์อินเดีย ซึ่งมิฉะนั้น 

จะเป็นประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยที่มีการแข่งขันกันโดยไม่หยุดชะงัก ในการเลือกตั้งเมื่อปี  

ค.ศ. 1977 รัฐบาลของเธอได้สูญเสียอำานาจผ่านการเลือกตั้งที่เที่ยงธรรม ซึ่งผู้ลงคะแนนชาว 

อินเดียได้ส่งสัญญาณว่า ไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

 ตลอดห้วงเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ถึง 1997 การเลือกตั้งระบบ คนช. ดูเหมือนจะ

นำามาซึง่ยคุแหง่การขาดเสถยีรภาพ สาเหตสุำาคญัเนือ่งมาจากการจดัต้ังรัฐบาลผสมโดยปราศจาก

หลกัการรว่ม และการยดึตดิกบัผลประโยชนส์ว่นตนทีคั่บแคบของพรรคการเมอืง พรรคฝา่ยคา้น

ท่ีไม่ใช่พรรคคองเกรส (ไม่รวมคอมมิวนิสต์) ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลในปี ค.ศ. 1977 โดยรวมตัว

กันเป็นองค์กรผสมผเสในชื่อพรรคชะนะตะ อีกสองปีต่อมาพรรคน้ีก็แตกกัน ในเดือนธันวาคม  

ค.ศ. 1989 พรรคการเมืองที่มาสืบต่อชื่อ พรรคชะนะตะ ดาล ได้ขึ้นสู่อำานาจ โดยได้รับการ

สนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์หลายพรรคกับพรรคภารติยะ ชะนะตะ หรือ บีเจพี ซึ่ง 

นิยมฟืนฟูฮินดู รัฐบาลนี้ปกครองประเทศได้แค่สิบเดือน ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1996 ไม่มีพรรค

ใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ พรรคบีเจพีได้รับที่นั่ง 161 ที่นั่ง ส่วนพรรคคองเกรส

ได้ 140 ที่นั่ง  แต่ความเข้มแข็งของระบบเลือกตั้งได้ปรากฏขึ้นอีกคร้ังหนึ่งในปี ค.ศ. 1999 เมื่อ

พรรคที่จับมือเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้น ภายใต้การนำาของพรรคบีเจพี สามารถจัดตั้งรัฐบาล

และบรหิารประเทศไดจ้นเกอืบครบวาระ เชน่เดยีวกนั ภายหลงัการเลอืกตัง้เมือ่เดอืนพฤษภาคม 

ค.ศ. 2004 พรรคเนชั่นแนลคองเกรสแห่งอินเดีย พร้อมด้วยพรรคฝ่ายซ้ายและพรรคอื่นๆ ได้จัด

ตั้งรัฐบาลผสมในระดับชาติขึ้น 

 ในป ีค.ศ. 2000 รฐับาลอนิเดยีไดจ้ดัตัง้คณะกรรมาธกิารแหง่ชาตเิพือ่ทบทวนการทำางาน

ของรัฐธรรมนูญ ในกระบวนการปรึกษาหารือ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาว่า บทบัญญัติต่างๆ 

ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือขยายความออก

ไปหรือไม่ รายงานของคณะกรรมาธิการที่ส่งมอบให้รัฐบาลเมื่อปี ค.ศ. 2002 นั้นได้ ให้ข้อเสนอ

แนะท่ีไม่เห็นด้วยกับการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเน้นว่า  

การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น หากจำาเป็นก็สามารถทำาได้โดยแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งธรรมดา  

และแม้โดยกฎหมายชั้นรองหรือโดยคำาสั่งฝ่ายบริหาร

 อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการแห่งชาติได้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่า การเลือกตั้งระดับชาติ 

สามครัง้หลงั โดยเฉลีย่แลว้ ส.ส. ของอนิเดยีจำานวนสองในสาม ไดร้บัเลอืกตัง้มาจากระบบ คนช. 

โดยปราศจากเสียงข้างมากของร้อยละ 50 บวกหนึ่งเสียง คือมีคะแนนนำาเท่านั้น และจากข้อ

สังเกตนี้ ได้พิจารณาถึงประเด็นความชอบธรรมของการเป็นตัวแทน ผลสืบเนื่องที่ตามมา และ

ในบริบทของการใช้วิธีลงคะแนนโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2004  

คณะกรรมาธิการแห่งชาติได้เสนอแนะว่า รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกต้ังแห่งอินเดีย  

พึงดำาเนินการศึกษาการนำาระบบเลือกตั้งสองรอบมาใช้ โดยจัดการเลือกตั้งรอบสองสำาหรับ 

ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสองคนในแต่ละเขตเลือกตั้ง ในวันถัดจากวันเลือกตั้งรอบแรก รายงาน

ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้แหง่อนิเดยีท่ีออกมาหลงัการเลอืกตัง้ป ีค.ศ. 2004 มไิดต้ดิตามข้อ

เสนอนี ้แมจ้ะมกีารเสนอแนะใหน้ำาทางเลอืก ‘ไมป่ระสงคล์งคะแนน’ (none of these candidates) 

มาใส่ไว้ในบัตรเลือกตั้ง และให้ยกเลิกบทบัญญัติที่อนุญาตให้บุคคลคนหนึ่งสามารถลงสมัครใน

เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวได้สองเขต

 มักกล่าวกันว่า ระบบเลือกตั้งแบบ คนช. ใช้ได้ดีที่สุดในประเทศที่มีพรรคการเมืองใหญ่

สองพรรค โดยเปรียบต่างในอินเดีย พรรคคองเกรสได้ปกครองประเทศอย่างต่อเนื่องในห้วง

กรณ
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กลางจาก ค.ศ. 1952 – 1977 โดยปราศจากฝ่ายค้านที่ใช้การได้ใดๆ การผูกขาดนี้สิ้นสุดลง 

ในปี ค.ศ. 1977 แบบแผนในยุทธภูมิการเมืองได้เปลี่ยนแปลง จากการครอบงำาโดยพรรคเดียว 

มาเป็นการแข่งขันระหว่างพรรคเดียวกับพรรคผสมในตอนต้น และจากนั้น เปล่ียนไปสู่การ

แข่งขันระหว่างกลุ่มพรรคร่วมสองกลุ่ม อันเป็นแนวโน้มท่ีได้ดำาเนินต่อมาถึงการเลือกตั้งท่ัวไป

ปี ค.ศ. 2004 พรรคบีเจพีเปิดฉากการรุกคืบในรัฐสภาอินเดีย โดยการชูวาระความเป็นฮินดู 

เปน็เสยีงนำา แตภ่ายหลงัการบรหิารจนครบหนึง่วาระ การเมอืงวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ไดบ้งัคบัพรรค

นี้ให้ต้องลดความร้อนแรงของจุดยืนแบบขวาจัดลง พรรคต้องปรับตัวสู่นโยบายที่รวมทุกฝ่าย  

เพือ่ให้สามารถดึงดูดใจผูล้งคะแนนทีเ่ปน็ชาวมสุลมิ ชนเผ่า ชนชัน้ท่ีล้าหลัง และชาวดาลิต (วรรณะ

ตำาสุด) ได้  ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาถูกมองว่าเป็นพวกของพรรคคองเกรสโดยเฉพาะ

คำาประกาศหลักการ หรือข้อตกลงออสโล ที่ตกลงกันได้ในปลายปี ค.ศ. 1993  ระหว่างอิสราเอล

กับองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ (พีแอลโอ) บัญญัติให้มีการจัดตั้งสภาปาเลสไตน์ที่มาจากการ

เลือกต้ัง ในการนำาข้อตกลงออสโลไปปฏิบัติใช้ จะต้องเจรจากันต่อเพื่อบรรลุข้อตกลงในราย

ละเอียด หรือที่เรียกว่าข้อตกลงเฉพาะกาล ข้อตกลงนี้สำาเร็จเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 

1995 ณ เมอืงทาบา และมบีทบญัญตัทิีเ่ปน็รายละเอยีดวา่ดว้ยการจดัการเลอืกตัง้สภานติบิญัญตัิ

แห่งปาเลสไตน์ และการเลือกตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารที่แยกกัน จึงมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี  

(ราอีส หรือ Raees) ขององค์กรปกครองปาเลสไตน์และสภานิติบัญญัติแห่งปาเลสไตน์ เมื่อ 

วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1996.

 การจัดเตรียมให้มีการเลือกตั้งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 โดยทำาคู่ขนานกันกับการ

เจรจาขอ้ตกลงเฉพาะกาล กฎหมายเลอืกตัง้และการจดัการเลอืกตัง้อยูใ่นความรบัผดิชอบโดยสิน้

เชิงของชาวปาเลนไตน์ แม้ว่ารายละเอียดบางประการของการจัดการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้อง

กับบทบัญญัติของข้อตกลงเฉพาะกาลก็ตาม กฎหมายและข้อบังคับที่สำาคัญๆ ฉบับสมบูรณ์ 

ได้เสร็จสิ้นเมื่อปลายปี ค.ศ. 1995.

 บริบททางการเมืองของการเลือกตั้ง มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อทางเลือกที่มีอยู่สำาหรับระบบ

เลือกตั้ง ในความคิดของทุกคน แทบจะไม่มีข้อกังขาว่า ยัสเซอร์ อาราฟัต จะได้รับเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดี และการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบรอบเดียวในระบบ คนช. ก็ได้รับการรับรอง

โดยมีการอภิปรายเพียงเล็กน้อย ข้อสมมุติฐานนี้ก็เป็นจริงในทางปฏิบัติ เมื่ออาราฟัตได้คะแนน

เสียงเกินกว่าร้อยละ 80 เหนือคู่แข่งอีกคนหนึ่ง

 การเลือกระบบสำาหรับการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติมีความตรงไปตรงมาน้อยกว่ามาก 

ประการแรกทเีดยีว ภายในประชาคมปาเลสไตนเ์อง กใ็ชว่า่จะยอมรบัและเขา้รว่มในกระบวนการ

ตามข้อตกลงเฉพาะกาลอยา่งเปน็เอกฉันท ์องค์กรปกครองปาเลสไตน์ทีก่ำาลงัผดุบังเกดิ ไดจ้ดัให้

ป�เลสไตน์: 
คว�มเป็นจริงท�งก�รเมือง
จัดรูประบบ
  แอนดรูว์ เอลลิส

กรณีศึกษา: ปาเลสไตน์
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มีการพูดคุยหลังเวทีอย่างยาวนาน กับสมาชิกของขบวนการฮามาสและขบวนการอิสลามอื่นๆ 

ซึ่งการพูดคุยรวมถึงคำาถามของการเข้าร่วมในการเลือกตั้งของพวกเขาด้วย ประการที่สอง  

ระบบพรรคการเมืองยังอยู่ในระยะตั้งไข่  ฟาต้าห์มีลักษณะเป็นขบวนการปลดปล่อยประชาชาติ 

ซึง่เปน็ทีร่บัรูก้นัถงึความจำาเปน็อนัตอ่เน่ืองทีจ่ะตอ้งดำารงรูปแบบทางการเมอืงนีอ้ยู ่ เพราะตอ้งการ

มีเอกภาพ เพื่อที่จะขับเคลื่อนสู่การเจรจา ‘สถานภาพสุดท้าย’ (final status) กับอิสราเอล (ซึ่งไม่

ประสบความสำาเร็จ) มีการจัดตั้งพรรคการเมืองเล็กๆ อื่นๆ ขึ้นมา  แต่ทว่า ว่าที่ผู้สมัครจำานวน

มากกำาลังพิจารณาที่จะลงสมัครอย่างเป็นอิสระจากขบวนการฟาต้าห์ ประการท่ีสาม มีกรณีท่ี

เคยใช้มาบ้างแล้ว กล่าวคือได้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในฉนวนกาซาในคริสต์ทศวรรษที่ 

1940 ซึ่งใช้กระบวนวิธีแบบอียิปต์ และในนครและเมืองต่างๆ ในแถบตะวันตก (West Bank) ใน 

คริสต์ทศวรรษที่ 1970 โดยใช้กระบวนวิธีแบบจอร์แดน ที่ตกทอดมาจากประเพณีนิยมภายใต้

อาณัติของอังกฤษ มีแรงกดดันโดยเฉพาะให้ใช้วิธีปฏิบัติแบบจอร์แดน ดังนั้น การเลือกระบบ

เลือกตั้งที่มีผู้สมัครเป็นฐาน จึงผุดบังเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อแรงกดดันสามทาง นั่นคือ ความ

ประสงค์ที่จะเปิดช่องทางสำาหรับการสมัครที่ไม่เป็นทางการ ของบุคคลที่เชื่อมโยงกับขบวนการ 

ซึง่โดยทางการแลว้ปฏเิสธกระบวนการนี ้ความปรารถนาของผูม้ชีือ่เสยีงจำานวนหนึง่ ทีจ่ะลงสมคัร

ในฐานะผูส้มคัรอสิระ และการคดิคำานงึถึงการเลือกตัง้ในประวตัศิาสตร ์ความสำาคญัทีใ่ห้แก่ความ

เรยีบงา่ย ความโปร่งใส ความรวดเรว็ของการนบัคะแนน และความเชือ่มัน่ในผลของการเลอืกต้ัง 

ได้นำามาสู่การตัดสินใจนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง ดังนั้น ระบบเลือกตั้งตามลำาดับความชอบ เช่น 

คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ AV) หรือคะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV) จึงถูกตัด

ออกจากการเป็นทางเลือก ความรับรู้ถึงเขตแดนที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ได้นำาไปสู่การเลือกระบบ

คะแนนเสียงเป็นพวง (คพ. หรือ BV) โดยมีเขตเลือกตั้งที่มีขนาดต่างกัน ตั้งแต่เขตละ 12 เบอร์

สำาหรับนครกาซา จนถึงเขตเดียวเบอร์เดียว สำาหรับเมืองเล็กๆ เช่น เชริก ซาลฟิต และทูบาส

 การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะชุมชนชาว

คริสต์ (ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง) และชาวซามารีแตน (Samaritans)  

(ซึง่อาศยัอยูเ่ปน็กลุม่เป็นกอ้นราวสองสามรอ้ยคนใกลเ้มอืงนาบลสุ) นำาไปสูก่ารจดัใหม้ทีีน่ัง่สำารอง

หกทีน่ัง่ภายในระบบ คพ. สำาหรับชาวคริสต์ในเขตเลือกตัง้สีเ่ขตซึง่มชีาวครสิตอ์าศยัอยูห่นาแนน่

ทีส่ดุ (ในเบธเลเฮม็ กบัเยรซูาเลม็เขตละสองทีน่ัง่ และในรามาลลาหก์บันครกาซา อีกเขตละหน่ึง

ทีน่ัง่) และมกีารจดัทีน่ัง่สำารองไว ้สำาหรบัชาวซามารแีตนในนาบลสุดว้ย  ผูส้มคัรชาวครสิตม์ทีาง

เลอืกทีจ่ะประกาศตนเปน็ครสิเตยีน ถา้การนบัคะแนนในระบบคะแนนเสียงเป็นพวง แสดงผลว่า 

ยงัไม่ไดผู้ส้มัครทีป่ระกาศตนเปน็ครสิเตยีนครบในบรรดาผูไ้ดร้บัคะแนนสงูสดุ ผูส้มคัรทีม่คีะแนน

ตำาสุดในบรรดาผู้ที่ตามปกติ พึงได้รับเลือกตั้ง จะถูกแทนที่ด้วยผู้สมัครชาวคริสต์ที่ได้ประกาศ 

ตนไวแ้ลว้และมคีะแนนสงูถดัลงมา ซึง่กไ็ดม้กีรณเีชน่นีเ้กดิขึน้จรงิในสีเ่ขตเลอืกตัง้ นีห่มายความ

ว่า ได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติที่เป็นผู้แทนจากการเลือกตั้งโดยมีเสียงตำากว่าผู้สมัครบางคน 

ซึง่ไมไ่ดร้บัเลอืก ในขณะทีม่กีารถกเถยีงกนัในเรือ่งนี ้ในทีส่ดุกเ็ปน็ทีย่อมรับวา่มคีวามชอบธรรม  

ในบริบทของการเป็นตัวแทนอย่างกว้าง และในภายหลังการเลือกตั้งที่ประสบความสำาเร็จ

 ในทางปฏิบตัิ ระบบเลอืกตั้งแบบ คพ. ใหผ้ลสมัฤทธิ์ตามทีค่าดหวงัไม่ใช่นอ้ย    มีผูส้มคัร 

87 คนจากนครกาซา แต่ผู้ลงคะแนนก็รับมือกับบัตรเลือกตั้งซึ่งยาวประมาณหนึ่งเมตรได้เป็น

อย่างดี ในขณะที่มีผู้สมัครสองสามคนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่ปฏิเสธกระบวนการสันติภาพลงสมัคร 

และมีอย่างน้อยคนหน่ึงได้รับเลือกต้ังเข้ามาด้วย และน่าจะเป็นสะพานทอดไปสู่ขบวนการของ

ผู้ปฏิเสธเหล่านั้นได้ ผู้สมัครในนามขบวนการฟาต้าห์จัดว่ามีความได้เปรียบกลุ่มอื่นๆ  แต่ผู้ลง

คะแนนก็สามารถจำาแนกชัดระหว่างบุคคลผู้เป็นที่นิยมมากน้อยกว่ากันได้ ผู้สมัครอิสระที่โดด

เด่นได้รับเลือกตั้งหลายคน เช่นเดียวกับตัวแทนจากชนกลุ่มน้อย เมืองเล็ก  หลายเมืองซึ่งมี 

อัตลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก ก็มีตัวแทนของตน ประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติได้เข้าทำา

หน้าที่ในปี ค.ศ. 1996 โดยมีระดับขั้นความชอบธรรมที่กว้างขวางภายในประชาคมปาเลสไตน์

กรณ
ีศึกษ�: ป�เลสไตน์



คะแนนเป็นพวงสำาหรับพรรค – เป็นระบบ
คะแนนนำา/เสียงข้างมากที่ใช้เขตเดียว 
หลายเบอร์  ซึ่งผู้ลงคะแนนออกเสียงเลือก
พรรคที่ชอบเพียงพรรคเดียว โดยไม่เลือก 
ในระหว่างผู้สมัคร พรรคทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีง
มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยได้ที่นั่งทั้งหมด
ที่มีในเขตนั้น

คะแนนเสียงเผือ่เลอืกเปน็ระบบคะแนนนำา/
เสียงข้างมากที่เลือกตามลำาดับความชอบ
ระบบหนึ่ง ใช้กับเขตเดียวเบอร์เดียว ผู้
ลงคะแนนเขียนหมายเลขลงบนบัตรเลือก
ตั้งตามลำาดับความชอบ ผู้สมัครที่ได้รับ 
คะแนนเสียงในลำาดับความชอบที่หนึ่งเป็น
เสียงข้างมากเด็ดขาด (ร้อยละ 50 บวก 
1) ของบัตรดี คือผู้ได้รับเลือกตั้ง หากไม่มี 
ผู้สมัครคนใดได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาด 
ในลำาดับความชอบที่หน่ึง ผู้ที่ได้คะแนน 
น้อยสุดจะถูกคัดออก และคะแนนเสียง
ตามลำาดับความชอบท่ีสองของผู้นั้น 
จะนำามาจดัสรรใหค้นอืน่ จนกระทัง่มผีูส้มคัร
คนหนึ่งได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาด ใน 
ระบบนี้ ผู้ลงคะแนนจะลงคะแนนเลือก 
ผู้สมัครมากกว่าเลือกพรรค 

บัตรเลือกตั้ง คล. ของฟิจิ
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คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค (คพพ. หรือ PBV)

86. ภายใต้ระบบคะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค (คพพ. หรือ Party Block Vote) ซึ่งต่าง 

จาก คนช. คือใช้เขตเดียวหลายเบอร์ ผู้ลงคะแนนเลือกได้เบอร์เดียว คือเลือกระหว่างบัญชีราย

ชือ่ผู้สมคัรของพรรคมากกวา่เลอืกระหวา่งตวับคุคล พรรคการเมอืงซึง่ชนะไดเ้สยีงมากกวา่เพือ่น

จะไดท้ีน่ัง่ทัง้หมดในเขตเลอืกตัง้นัน้ๆ  และบญัชรีายชือ่ทีส่ง่ผูส้มคัรกไ็ดร้บัเลอืกตัง้ทัง้แผง ดงัเชน่ 

ใน คนช. ไมม่เีงือ่นไขวา่ผูช้นะจะตอ้งไดร้บัเสยีงขา้งมากเดด็ขาดของผูล้งคะแนน ณ ป ีค.ศ. 2004 

ระบบ คพพ. มีที่ใช้ทั้งระบบหรือบางส่วน ในสี่ประเทศ ได้แก่ คาเมรูน  ชาด  จิบูติ และสิงคโปร์

87. ข้อดี คพพ. เป็นระบบที่ใช้ง่าย ส่งเสริมให้พรรค

เข้มแข็งและเปิดช่องให้พรรคส่งผู้สมัครคละกันไป

ในบัญชีรายชื่อ เพื่อให้มีตัวแทนของเสียงข้างน้อย

ด้วย คพพ. อาจนำามาใช้สร้างความมั่นใจว่าจะมี

ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธ์ุอย่างสมดุล เพราะพรรค

สามารถนำาเสนอรายช่ือ ที่ประกอบด้วยผู้สมัคร

จากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ และอาจออกแบบ

ให้มีเงื่อนไขเช่นนี้ได้ในดจิบูติบัญชีรายช่ือพรรค

แต่ละบัญชีต้องมีผู้สมัครคละเคล้ากันจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างกัน  ในสิงคโปร์ สมาชิกรัฐสภา 

(ส.ส.) ได้รับเลือกตั้งจากเขตเดียวหลายเบอร์ ซึ่งรู้กันว่าเป็นเขตที่มีความเป็นตัวแทนของกลุ่ม  

ผูส้มัครในบัญชรีายชือ่ของพรรคหรอืกลุม่ อย่างนอ้ยตอ้งมคีนหนึง่ทีม่เีชือ้สายมาเลย ์อนิเดยี หรอื

ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในชุมชน  สิงคโปร์ยังได้มีที่นั่งสำาหรับ ‘ผู้แพ้ที่คะแนนดีที่สุด’ สำาหรับผู้สมัคร

ฝ่ายค้านในบางสถานการณ์ ตัวอย่างประเทศอื่นๆ เช่น เซเนกัล และตูนีเซีย ใช้ระบบ คพพ. 

แบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก เป็นส่วนหนึ่งของระบบคู่ขนาน (ดูกรณีศึกษาว่าด้วยเซเนกัล) 

88. ข้อเสีย อย่างไรก็ดี คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรคก็มีในด้านที่เป็นข้อเสีย รวมถึงข้อ

เสียเกือบทั้งหมดของ คนช. และอาจให้ผลลัพธ์ท่ีไม่เป็นสัดส่วนอย่างมาก ซึ่งพรรคการเมือง

พรรคเดียวชนะได้ที่นั่งเกือบท้ังหมดโดยเสียงข้างมากธรรมดา ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1997  

ของดจิบูติ พรรคที่ครองอำานาจคือพรรคร่วมในชื่อ สหภาพเพื่อเสียงข้างมากฝ่ายประธานาธิบดี 

(Union for Presidential Majority) ได้ที่นั่งทั้งหมด ทำาให้พรรคฝ่ายค้านสองพรรคไม่มีตัวแทน

ในองค์กรนิติบัญญัติเลย 

คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ LV) 

89.  การเลือกตั้งภายใต้ระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือก (Alternative Vote) มักจัดขึ้นในเขตเดียว

เบอร์เดียว เหมือนการเลือกตั้งแบบ คนช.  อย่างไรก็ดี คล. ให้ผู้ลงคะแนนมีทางเลือกมากกว่า 

คนช. มากนัก ในตอนกาบัตรเลือกตั้ง แทนที่จะเป็นการกาเลือกผู้สมัครที่ตนชอบคนหนึ่งแบบ 

ธรรมดาๆ ผู้ลงคะแนนในระบบ คล. จะเรียงผู้สมัคร

ตามลำาดับที่ตนชอบ โดยการเขียนเลข ‘1’ สำาหรับ

ผู้ที่ตนชอบที่สุด และเขียนเลข ‘2’ สำาหรับผู้ที่ชอบ

ถัดไปในลำาดับที่สอง เขียนเลข ‘3’ สำาหรับผู้ที่ชอบ

ในลำาดับที่สาม เช่นนี้เรื่อยไป ดังนั้น ระบบนี้จึงเปิด

ช่องให้ผู้ลงคะแนนสามารถแสดงความชอบของตน

ในระหว่างผู้สมัคร แทนที่จะเลือกเพียงผู้ที่ชอบที่สุด

เท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ ในประเทศซึ่งใช้ระบบ คล.  

จึงเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ‘การลงคะแนนตาม

ลำาดับความชอบ’ (preferential voting) (การนับแบบ

บอรด์า หรอื BC, คะแนนเสยีง เดยีวโอนได ้(คอ. หรอื 

STV) และคะแนนเสียงเสริม (Supplementary Vote)  

ล้วนเป็นระบบตามลำาดับความชอบเหมือนกัน)

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง
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90. คล.แตกตา่งจาก คนช. ในวิธกีารของการนบัคะแนน เชน่เดยีวกบั คนช. หรือ ลสร. ผูส้มคัรทีไ่ด้

รบัชยัชนะเสยีงขา้งมากเดด็ขาดของคะแนนเสยีง (รอ้ยละ 50 + 1) จะได ้รบัชยัชนะทนัท ีอย่างไร 

ก็ดี หากไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด ภายใต้ระบบ คล. ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนน

เสียงตามลำาดับความชอบที่หนึ่งน้อยที่สุดจะถูก ‘คัดออก’ จากการนับ และบัตรเลือกตั้งของ

เธอหรือของเขาจะนำามาพิจารณาสำาหรับลำาดับความชอบที่สอง บัตรเลือกตั้งแต่ละใบจะถูกโอน

ไปให้ผู้สมัครคนใดก็ตามที่ยังเหลืออยู่ โดยอยู่ในลำาดับความชอบสูงสุดตามที่เขียนอยู่บนบัตรที่

กำาลังจะโอนนั้น กระบวนการนี้จะทำาต่อไปเรื่อยๆ จน กระทั่งได้ผู้สมัครคนหนึ่งที่มีเสียงข้างมาก 

เด็ดขาด และได้รับชัยชนะ คล. จึงเป็นระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดระบบหนึ่ง 

91.  ในระบบตามลำาดับความชอบเช่น ระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือกนี้ เป็นไปได้แต่ไม่จำาเป็นที่

จะกำาหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนหมายเลขให้แก่ผู้สมัครทุกคนหรือเกือบทุกคนลงในบัตรลือก

ตั้ง ทั้งนี้ เพื่อเลี่ยงโอกาสที่คะแนนเสียงจะ ‘สูญเปล่า’ เมื่อการนับคะแนนผ่านไปมากแล้ว เพราะ

บัตรเลือกตั้งไม่ได้เขียนลำาดับความชอบเพื่อจะโอนไปให้ผู้สมัครเท่าที่เหลืออยู่ได้ อย่างไรก็ดี  

การกำาหนดเชน่นีอ้าจไปเพิม่จำานวนบัตรเสยี และบางคร้ังอาจใหค้วามสำาคัญมากทเีดยีวกบัลำาดบั

ความชอบระหว่างผู้สมัครซึ่งผู้ลงคะแนนรู้สึกเฉยๆ หรือไม่ชอบเอาอย่างมาก

92. คล. มีใช้ในออสเตรเลีย ฟิจิ และปาปัวนิวกินี ดังนั้น จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการแพร่กระจาย

ภายในภมูภิาคของระบบเลอืกตัง้ทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ (ดยูอ่หน้าท่ี 74.) ทุกตวัอย่างของระบบคะแนน

เสียงเผื่อเลือกในระดับชาติในปัจจุบัน มีอยู่ในโอเชียเนีย อย่างไรก็ตาม เขตอำานาจระดับย่อย

ของประเทศจำานวนหนึ่ง ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ก็ใช้สูตรแปรผันของ คล. และสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ก็นำาไปใช้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดี

93. ข้อดี  ข้อดีอย่างหนึ่งของการโอนเสียงจากบัตรเลือกตั้งคือว่า การช่วยให้มีการสะสมคะแนน

เสียงจากผู้สมัครหลายคน เพื่อว่าผลประโยชน์ที่หลากหลายแต่เกี่ยวข้องกันสามารถมารวมกัน

เพื่อให้ได้ความเป็นตัวแทน ระบบ คล. ยังทำาให้ผู้สนับสนุนผู้สมัครซึ่งมีความหวังอันน้อยนิด

ที่จะได้รับเลือกตั้ง สามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้สมัครรายสำาคัญ ผ่านความชอบลำาดับที่

สองและลำาดับถัดๆ ไปได้ ด้วยเหตุผลนี้ บางครั้งจึงมีผู้เสนอไว้ว่า คล. เป็นระบบที่ดีที่สุดสำาหรับ

การส่งเสริมการเมืองสายกลาง เพราะระบบน้ีจะบังคับให้ผู้สมัครแสวงหาไม่แต่เพียงคะแนน

เสียงจากผู้สนับสนุนตนเท่านั้น หากแสวง ‘ความชอบลำาดับที่สอง’ ของผู้อื่นด้วย เพื่อที่จะดึงดูด

ความชอบเหล่านี้ ผู้สมัครต้องหาเสียงด้วยนโยบายที่มีฐานกว้าง มากกว่าจะเน้นประเด็นแคบๆ 

ประสบการณ์ของ คล. ในออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการเสนอไว้ดังกล่าว ตัวอย่างคือ 

ก่อนหน้าการเลือกตั้ง พรรคใหญ่ๆ มักจะมีการต่อรองกับพรรคเล็กๆ เพื่อขอคะแนนความชอบ

ลำาดับที่สองจากผู้สนับสนุนพรรคเล็กเหล่านั้น กระบวนการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ ‘การแลกเปลี่ยน

ความชอบ’ (preference swapping) ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยข้อกำาหนดให้ได้เสียงข้างมากเด็ดขาด 

ระบบ คล. ไปเพิ่มความเหน็ชอบทีป่ระชาชนมตี่อสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตั้ง ดงันัน้ จึงเพิ่มพูน

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

การรับรู้ถึงความชอบธรรมของพวกเขา

ประสบการณ์ของ ระบบ คล. ในปาปัวนิวกินี และในออสเตรเลียชี้แนะว่า คล. อาจสร้างแรงจูงใจ

ที่มีนัยสำาคัญสำาหรับการเมืองแบบปรองดองและร่วมมือกันได้ ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการใช้ระบบ 

คล. หรือสูตรแปรผันของ คล. คือ คะแนนเสียงเสริม (Supplementary Vote) ในการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีและนายกเทศมนตรี ของบอสเนีย ลอนดอน และซานฟรานซิสโก (ดูย่อหน้าที่ 

182-186)

94. ข้อเสีย แต่กระนั้น ระบบ คล. ก็มีข้อเสียหลายข้อเหมือนกัน ข้อแรกคือ คล. ต้องการระดับ

ข้ันการรูห้นงัสือและตัวเลขพอสมควร จงึจะใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธผิล และเนือ่งจากใช้กับเขตเดยีว

เบอรเ์ดยีว คล.จงึมกัใหผ้ลลพัธท์ีไ่มเ่ปน็สดัสว่นเมือ่เทยีบกบัระบบความเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่น 

หรอืแมแ้ตใ่นบางกรณ ีเมือ่เทยีบกบั คนช. อกีทัง้ ศกัยภาพของระบบ คล. ในการสง่เสรมิผลลพัธ์

สายกลางขึ้นอยู่อย่างมากกับเงื่อนไขรองรับทางสังคมและสถิติประชากร ในขณะท่ีระบบ คล.  

ไดส้ง่เสรมิความปรองดองระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุใ์นปาปวันวิกนิใีนระหวา่งครสิตท์ศวรรษที ่1960 

กับ 1970 และถูกนำามาใช้ที่นั่นอีกในปัจจุบัน (ดูกรณีศึกษา) แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศ

แถบแปซฟิกิอกีแหง่หนึง่คอื ฟจิ ิตัง้แตม่กีารนำามาใชใ้นป ีค.ศ. 1997 ยิง่ไปกวา่นัน้ ตามทีไ่ดก้ลา่ว

ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า จากการใช้ในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของออสเตรเลียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 

ถึง 1946 (ดูย่อหน้าที่ 32) นั้น ระบบ คล. ใช้กับเขตเดียวหลายเบอร์ที่มีขนาดใหญ่ได้ไม่ดีนัก
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ประเทศปาปัวนิวกินีในแปซิฟิกใต้ ได้ใช้ระบบเลือกตั้งที่ต่างกันสองระบบ นั่นคือ คะแนนเสียง

เผื่อเลือก (คล. หรือ AV) จากปี ค.ศ. 1964 – 1975 เมื่อยังเป็นดินแดนของออสเตรเลีย และ

ระบบ คนช. (FPTP) จากปี ค.ศ. 1975 – 2002 แล้วตั้งแต่นั้น ก็กลับไปใช้ระบบคะแนนเสียง

เผื่อเลือกอีกครั้งหนึ่ง

 ประสบการณข์องประเทศนีม้คีวามนา่สนใจดว้ยเหตผุลหลายประการ ประการแรกทเีดยีว 

ปาปวันวิกนิเีปน็หนึง่ในไมก่ีป่ระเทศท่ีกำาลงัพัฒนา ซึง่มปีระวตัทิีไ่มข่าดตอนของการเลอืกตัง้ทีม่ี

การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างสันติมากมายหลายครั้ง ประการ

ที่สอง การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งจากระบบหนึ่งไปเป็นอีกระบบหนึ่ง มีชุดของผลสืบเนื่อง

ที่คาดไม่ถึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลที่ต่างกันอันอาจเกิดจากระบบเลือกตั้งที่ดูว่าคล้ายคลึงกัน 

ประการที่สาม ปาปัวนิวกินีเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศท่ีได้นำามาใช้ ยกเลิก แล้วกลับมาใช้ใหม่  

ซึ่งระบบเลือกตั้งหนึ่งใด

 ปาปัวนิวกินีรับสืบทอดระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือกมาจากออสเตรเลีย และได้ใช้ระบบนี้

ในการเลือกตั้งสามครั้งในปี ค.ศ. 1964 1968 และ 1972 อย่างไรก็ดี ที่ต่างจากออสเตรเลียคือ 

สงัคมปาปวันวิกนิมีกีารแบง่แยกเปน็กลุม่ชาตพินัธุส์งูมาก มภีาษาทีแ่ยกชดัมากกวา่ 850 ภาษา 

และมีกลุ่มเผ่าพันธุ์และชนเผ่าที่ชิงดีชิงเด่นกันหลายพันกลุ่ม

 ประสบการณ์ของประเทศน้ีสนับสนุนคำากล่าวอ้างที่ว่า ระบบ คล. อาจส่งเสริมความ

ปรองดองและผอ่นปรน ในสงัคมทีแ่บง่แยกกนัอยา่งรา้วลึก โดยเปดิโอกาสใหผู้้ลงคะแนนสามารถ

แสดงออก ไม่เพียงแต่การเลือกผู้สมัครในลำาดับหนึ่งเท่านั้น หากในลำาดับที่สองและลำาดับถัดๆ 

ไปด้วย เนื่องด้วยธรรมชาติของสังคมปาปัวนิวกินี  ภายใต้ระบบ คล. ผู้ลงคะแนนเกือบทุกคน 

ให้คะแนนความชอบลำาดับที่หนึ่ง แก่ผู้สมัครจากเผ่าพันธุ์หรือจาก ’บ้าน’ ของตนเสมอ อย่างไร

ก็ดี สำาหรับหลายที่นั่ง คะแนนเช่นนั้นไม่พอสำาหรับผู้สมัครคนใดเลยที่จะได้รับเสียงข้างมากเด็ด

ป�ปัวนิวกินี: สิ่งจูงใจในก�ร
เลือกตั้งเพื่อคว�มปรองดอง
ระหว่�งกลุ่มช�ติพันธุ์
เบน ไรลี

กรณีศึกษา: ปาปัวนิวกินี ขาด พวกเขาจงึตอ้งการคะแนนความชอบลำาดบัทีส่องจากกลุม่อ่ืนดว้ย เพือ่ใหไ้ดร้บัเสยีงขา้งมาก  

ผู้สมัครต้อง ‘ขาย’ ตัวเองแก่กลุ่มเผ่าพันธุ์อื่นๆ ในฐานะทางเลือก ‘ดีที่สอง’ ที่น่าเลือกคนหนึ่ง  

โดยทั่วไปหมายความว่า จะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของทุกกลุ่ม ไม่แค่เฉพาะกลุ่ม

ของตนเท่านั้น และยังหมายความว่า ผู้สมัครท่ีจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรและร่วมมือกัน มักประสบ

ความสำาเร็จมากกว่าผู้สมัครที่พยายามเอาชนะจากฐานเสียงของตนอย่างเดียว

 ผู้สมัครหลายคนจึงมีแรงจูงใจที่จะกระทำาการในทางที่ปรองดองกับเผ่าพันธุ์อื่น กลไก

ของระบบยังให้ความม่ันใจว่า ผู้สมัครที่ได้รับชัยชนะจะได้รับความสนับสนุนด้วยเสียงข้างมาก

เด็ดขาดของผู้ลงคะแนน ในกรณีจำานวนมากทีเดียว ผู้สมัครที่ชนะมิใช่ผู้ที่มี ‘กลุ่มก้อน’ (‘bloc’) 

ผูส้นบัสนนุทีใ่หญท่ีส่ดุ หากเปน็ผูท้ีส่ามารถสรา้งคะแนนนยิมทีค่รอบคลมุไดห้ลายกลุม่มากกวา่

 ด้วยความคิดที่ว่า คนช. เป็นระบบที่เรียบง่ายกว่า ซึ่งอาจมีผลคล้ายๆ กับ คล. ปาปัว

นิวกินีจึงได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ คนช. เมื่อได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1975 อย่างไรก็ตาม ด้วย

แรงจูงใจที่ต่างกัน ระบบ คนช. ใหม่จึงนำาไปสู่ผลที่ต่างจากความคาดหวังมากทีเดียว เนื่องจาก 

ผูส้มคัรไมจ่ำาเปน็ตอ้งไดค้ะแนนเสยีงขา้งมากเดด็ขาดจากผูล้งคะแนนเพือ่ทีจ่ะกำาชยั หากตอ้งการ

ใหไ้ดค้ะแนนมากกวา่ผูส้มัครจากกลุ่มอ่ืนเทา่นัน้ ผูส้มัครจากเผา่พนัธุท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ มักกำาชยัไปเลย 

โดยไม่มีแรงจูงใจที่จะร่วมมือกับใครอีก ความรุนแรงจากการเลือกตั้งได้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นผล

ประโยชนข์องผูส้มคัรบางคนทีจ่ะหยดุยัง้ไมใ่หผู้ส้นบัสนนุคูแ่ขง่มาลงคะแนน มากกวา่จะหาเสยีง

กับพวกเขาสำาหรับลำาดับความชอบที่สอง ดังที่เคยทำาในระบบ คล. ในขณะเดียวกัน เนื่องจากมี

เผา่พนัธุจ์ำานวนมากมาย และทกุเผา่ตอ้งการเอาชนะการเลอืกตัง้ ผูส้มคัรเรยีนรูว้า่เขาอาจประสบ

ความสำาเร็จด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนอันจำากัดมาก

 ในการเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2002 ส.ส. มากกว่าครึ่งหนึ่งในรัฐสภา ได้รับเลือกตั้งเข้ามา

ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงทั้งหมด ผู้สมัครหลายคนได้เข้ามานั่ง 

ในสภาด้วยคะแนนเสียงเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ในวัฏจักรการเลือกต้ังท่ีครอบงำาด้วยประเด็น

การคอร์รัปช่ัน รวมท้ังการเมืองท่ีอิงอำานาจและเงินมากข้ึนทุกทีนั้น  จึงมีกโลบายการหาเสียง

ที่ออกไปทางลบในหลายๆ วิธี เช่นส่งเสริมให้ผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามลงแข่งเพื่อจะทำาให้ฐานเสียง

ของเผ่าพันธุ์ที่โดดเด่นเป็น ‘เสียงแตก’ เรื่องนี้มาเพิ่มแรงกดดันให้นำาระบบ คล. กลับมาใช้ใหม่ 

ในปี ค.ศ. 2003 รัฐสภาปาปัวนิวกินีจึงรับเอาสิ่งที่รัฐสภาเรียกว่า การลงคะแนนตามลำาดับความ

ชอบที ่‘จำากดั’ มาใชใ้หมส่ำาหรับการเลอืกตัง้ใดๆ ในอนาคต ผูล้งคะแนนจะตอ้งแสดงลำาดบัความ

ชอบอย่างน้อยสามลำาดับ 

 กรณขีองปาปวันวิกนิแีสดงใหเ้หน็วา่ สิง่ทีย่อมรบักนัวา่เปน็ภมูปิญัญาเกีย่วกบัระบบเลอืก

ตั้งนั้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องมิใช่น้อย ถึงแม้จะใช้ระบบ คนช. ปาปัวนิวกินี 

ก็มีระบบพรรคการเมืองที่อ่อนตัวมาก มีฐานอยู่บนปัจเจกบุคคลมากกว่าอุดมการณ์ รัฐบาลทุก

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งระบบ คนช. เป็นรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ บางครั้งมีการเปลี่ยนรัฐบาล

กรณ
ีศึกษ�: ป�ปัวนิวกินี 



ระบบเลือกตั้งสองรอบเป็นระบบคะแนน
นำา/เสียงข้างมากซึ่งจะมีการจัดการเลือก
ตั้งรอบสองขึ้น ถ้าไม่มีผู้สมัครหรือพรรคใด
ไดค้ะแนนในระดบัทีก่ำาหนดในการเลอืกตัง้
รอบแรก สว่นใหญ่มักกำาหนดใหไ้ดเ้สยีงขา้ง
มากเด็ดขาด (ร้อยละ 50 บวกหนึ่ง) ระบบ
เลือกตั้งสองรอบอาจนำาเอาระบบคะแนน
นำา/เสียงข้างมากมาใช้ในกรณีที่มีผู้สมัคร
มากกว่าสองคนแข่งกันในรอบสอง โดย 
คนทีไ่ดค้ะแนนนำาเป็นผู้ชนะ โดยไม่คำานงึวา่
จะไดเ้สยีงข้างมากเดด็ขาดหรือไม ่ หรืออาจ
ใชแ้บบตดัเชอืก คอืใหผู้ส้มคัรคะแนนสงูสดุ
สองคนจากรอบแรกลงแขง่กนัในรอบทีส่อง 
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กลางสภาพอๆ กับการเปลี่ยนโดยการเลือกตั้ง ระบบตัวแทนแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ส่งผลให้

นักการเมืองเปลี่ยนหน้ากันไปมากระหว่างการเลือกตั้งแต่ละครั้ง เพราะสมาชิกไม่สามารถปลีก

ตัวจากการประชุมในสภาที่พอร์ตมอเรสบี (Port Moresby) และไปปรากฏตัวให้คนเห็นในเขต

เลือกตั้งของตนพร้อมกันได้

 เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้แทนจากท้องถิ่นหลายคน ได้พัฒนาความรู้สึกที่ร้อนแรงว่า ตนมีสภาพ

พร้อมรับผิดต่อองค์รวมของผู้เลือกตั้งของตน ถ้าไม่มีความรู้สึกเช่นนี้ โอกาสที่จะได้รับเลือกตั้ง

กลับมาอีกครั้งก็มีน้อยนิด เรื่องนี้ก็สอดคล้องกับองค์รวมของผู้เลือกตั้งที่มีความรู้สึกร้อนแรง 

ว่า หน้าที่ของผู้แทนของตน คือการนำาประโยชน์มาสู่ชุมชนโดยตรง ตามประเพณีชาวเมลา

นีเซียนที่ว่า ‘คนใหญ่คนโต’ ต้องให้ชุมชนของเขาได้รับส่วนแบ่งจากความมั่งค่ังและโชคลาภ

ของเขาด้วย ดังที่ผู้แทนคนหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าจดจำาว่า 'เมื่อประชาชนเลือกผมเข้าสู่รัฐสภา  

พวกเขาคิดว่าผมเป็นเจ้าของธนาคารแห่งปาปัวนิวกินี’ 

 ภายใต้ระบบ คล. ความรู้สึกพร้อมรับผิดชอบเช่นนี้ มีแนวโน้มที่จะแผ่กระจายครอบคลุม

กลุ่มต่างๆ จำานวนหนึ่ง ฉะนั้น จึงช่วยจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ดี  

เรื่องนี้เองสะท้อนถึงการแตกเป็นเสี่ยงๆ ของสังคมของประเทศ 

ระบบเลือกตั้งสองรอบ (ลสร. หรือ TRS)

95. ลักษณะสำาคัญของระบบเลือกตั้งสองรอบเป็นไปตามชื่อคือ ไม่ใช่การเลือกตั้งรอบเดียวแต่มี

สองรอบ ซึง่มกัจะหา่งกนัประมาณหนึง่หรอืสองสปัดาห ์รอบแรกจดัขึน้ทำานองเดยีวกบัการเลอืก

ตั้งรอบเดียวแบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของระบบเลือกตั้งสองรอบคือ 

รอบแรกจะใชร้ะบบ คนช. อยา่งไรกด็ ีมคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะดำาเนนิการเลอืกตัง้สองรอบแบบเขต

เดยีวหลายเบอรท์ีใ่ชค้ะแนนเสยีงเปน็พวง (เหมอืนในครีบีาต)ิ หรอืใชค้ะแนนเสยีงเปน็พวงสำาหรบั

พรรค (เหมอืนในมาล)ี ผูส้มคัรหรอืพรรคทีไ่ดค้ะแนนเสยีงในสดัสว่นทีร่ะบไุวข้องคะแนนเสยีง จะ

ได้รับเลือกตั้งทันที โดยไม่ต้องมีการหย่อนบัตรรอบสอง โดยปกติ สัดส่วนดังกล่าวคือเสียงข้าง

มากเด็ดขาดของคะแนนเสียงจากบัตรดี แม้ว่าหลาย

ประเทศใช้ตัวเลขสัดส่วนที่ต่างออกไปสำาหรับการ

เลือกตั้งสองรอบที่ใช้เลือกประธานาธิบดี (ดูย่อหน้า

ที ่179)  หากไมม่ผีูส้มคัรหรอืพรรคใดไดเ้สยีงขา้งมาก

เด็ดขาดในรอบแรก เมื่อนั้นย่อมมีการลงคะแนนรอบ

สองและผู้ชนะในรอบนี้จะไดร้ับการประกาศชื่อเป็นผู้

ได้รับเลือกตั้ง

96. รายละเอียดของการเลือกตั้งในรอบสองจะแตก

ต่างในทางปฏิบัติได้แล้วแต่กรณี วิธีที่ใช้กันมากที่สุด

คือ การแข่งขันกันแบบตัดเชือกอย่างตรงไปตรงมา 

ระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดจากรอบแรกสอง

คน ซึ่งเรียกว่า ลสร. แบบเสียงข้างมากรอบตัดเชือก 

วิธีนี้จะให้ผลเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด เพราะหนึ่งในผู้เข้าร่วมสองคนย่อมได้รับเสียงข้างมาก

เด็ดขาดและกำาชัย วิธีที่สองคือ ลสร.แบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสภา

นติบิญัญตัขิองฝรัง่เศส อนัเปน็ประเทศทีม่กัถกูนำาไปเชือ่มโยงบอ่ยทีส่ดุกบัการเลอืกตัง้สองรอบ 

ในการเลือกตั้งเช่นนี้ ผู้สมัครคนใดก็ตามที่มีคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกว่าร้อยละ 12.5 ของผู้

มีสิทธิเลือกตั้งตามทะเบียน ย่อมมีสิทธิลงแข่งขันในรอบสองได้ ใครก็ตามที่ได้คะแนนสูงสุดใน

รอบสองจะเป็นผู้ชนะ โดยไม่ต้องคำานึงถึงว่าจะได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดหรือไม่ วิธีนี้

จึงต่างจากวิธีเสียงข้างมากรอบตัดเชือก คือระบบนี้ไม่ใช่เสียงข้างมากโดยแท้จริง เพราะอาจจะ

มีผู้สมัครมากถึงห้าหกคนลงแข่งขันในรอบที่สองของการเลือกตั้ง

97. มกีารนำาระบบเลอืกตัง้สองรอบมาใชก้บัการเลอืกตัง้องคก์รนติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ22 แหง่ และ

เป็นวิธีการท่ีใช้บ่อยท่ีสุดท่ัวโลกสำาหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางตรง (ดูย่อหน้าท่ี 178) 

พร้อม ๆ กับฝรั่งเศส หลายประเทศซึ่งใช้ ลสร. เคยเป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

มาก่อน หรือได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ในทางใดทางหนึ่งจากฝร่ังเศส สำาหรับการเลือกตั้ง

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง
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เขา้สูอ่งคก์รนิตบิัญญัติ มกีารนำาระบบ ลสร. ไปใช้ในแอฟรกิาแถบใตซ้าฮาราซึ่งใชภ้าษาฝรัง่เศส 

ได้แก่สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก (บราซซาวีลล์) กาบอง  มาลี  มอริทาเนีย และโตโก มี

การนำาไปใชใ้นอยีปิตใ์นแอฟรกิาตอนเหนอื ในหมูเ่กาะโคโมรอส ไฮต ิอหิรา่น ครีบีาส และเวยีดนาม 

และมีการนำาไปใช้ในสาธารณรัฐหลังยุคโซเวียตบางแห่ง (เบลารุส  คีร์กิซสถาน เติร์กเมนิสถาน 

และอุสเบกิสถาน) มีอีกสองสามประเทศเช่น จอร์เจีย คาซัคสถาน และทาจิกิสถาน ที่ใช้ระบบ 

ลสร. ในการเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขต อันเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งระบบผสม

98. ข้อดี

ก. ขอ้แรกทีส่ำาคญัทเีดยีว ระบบ ลสร. เปดิทางใหผู้ล้งคะแนนมโีอกาสครัง้ทีส่องในการลงคะแนน

ให้ผูส้มคัรทีต่นเลอืก หรอืแมแ้ต่จะเปลีย่นใจระหว่างรอบแรกกบัรอบทีส่องกไ็ด ้ระบบนีจ้งึมลีกัษณะ

รว่มบางประการกบัระบบตามลำาดับความชอบ เช่น คล. ซึง่ใหผู้ล้งคะแนนเรยีงผูส้มคัรตามลำาดบั

ความชอบ ขณะทีร่ะบบนียั้งให้ผูล้งคะแนนไดเ้ลอืกใหมอ่ยา่งเต็มทีใ่นรอบสองตามความปรารถนา

ข. ระบบ ลสร. อาจเอือ้ใหต้อ่ผลประโยชนอ์นัหลากหลายมาตกผลึกรวมกัน เพือ่สนบัสนนุผูส้มคัร

ที่ประสบความสำาเร็จในรอบแรก ก่อนที่จะไปสู่การลงคะแนนรอบสองได้ ดังนั้น จึงเอื้อต่อการ

ต่อรองและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างพรรคและผู้สมัครต่างๆ ทั้งยังทำาให้พรรคและองค์

รวมของผู้เลือกตั้งสามารถมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้น

ระหว่างการลงคะแนนรอบแรกกับรอบที่สอง

ค. ระบบ ลสร. ช่วยลดปัญหา ‘เสียงแตก’ อันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในการเลือกตั้งระบบ

คะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก ซึง่พรรคหรอืผูส้มคัรทีค่ลา้ยคลึงกนัสองพรรค ทำาใหค้ะแนนเสียงท่ีรวม

กันสนันสนุนทั้งสองพรรค แตกออกระหว่างกัน จึงเท่ากับเปิดช่องให้ผู้สมัครที่ได้รับความนิยม

น้อยกว่าได้กำาชัยไป อีกประการหนึ่ง เนื่องจากผู้เลือกตั้งไม่ต้องเรียงลำาดับผู้สมัครเพื่อแสดง

ถึงการเลือกในลำาดับที่สอง ระบบ ลสร. อาจเหมาะสมกับประเทศท่ีมีอัตราการไม่รู้หนังสือสูง 

มากกวา่ระบบซึง่ใชต้วัเลขจดัลำาดบัความชอบ เชน่ ระบบคะแนนเสียงเผือ่เลอืก (คล.) หรอืระบบ

คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ.)

99. ข้อเสีย

ก. ระบบ ลสร. ก่อให้เกิดแรงกดดันมิใช่น้อยต่อการบริหารจัดการการเลือกตั้ง โดยกำาหนดให้

จัดการเลือกตั้งรอบสองภายในเวลาที่สั้นหลังการเลือกตั้งรอบแรก ดังนั้น จึงมีปัจจัยการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายของกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด และเพิ่มช่วงเวลาระหว่าง

วันเลือกตั้งกับวันประกาศผล จุดอ่อนนี้อาจนำาไปสู่ความไร้เสถียรภาพและความไม่แน่นอนได้ 

ระบบ ลสร. ยังไปเพิ่มภาระแก่ผู้ลงคะแนนด้วย และบางครั้งมีผู้ไปใช้สิทธิลดลงมากระหว่างการ

เลือกตั้งรอบแรกกับรอบสอง

ข. ระบบ ลสร. รับเอาข้อด้อยของระบบ คนช. ไว้หลายประการ ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ใน

ฝร่ังเศส ลสร. กอ่ใหเ้กดิผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นสดัสว่นมากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัประเทศประชาธปิไตยตะวนั

ตกใด ๆ  และ ลสร. มแีนวโน้มทีจ่ะทำาให้ระบบพรรคการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยใหมแ่ตกแยก

ค. ปญัหารา้ยแรงทีส่ดุปญัหาหนึง่ของระบบ ลสร. คอืนยัทีม่ตีอ่สงัคมซึง่แตกแยกอยา่งรา้วลกึ ใน

แองโกลา เมื่อปี ค.ศ. 1992 ในการเลือกตั้งที่น่าจะเป็นการสร้างสันติภาพ โจนาส ซาวิมบิ ผู้นำา

กบฏ มาเป็นลำาดับสองด้วยคะแนนร้อยละ 40 ของคะแนนเสียงของการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ในระบบ ลสร. ส่วนคู่แข่งคือ โฮเซ่ ดอส ซันโตส ได้คะแนนร้อยละ 49 โดยที่มีความชัดเจนว่า

เขานา่จะพา่ยแพ้ในรอบตดัเชอืก เขามแีรงจงูใจนอ้ยมากทีจ่ะเลน่เกมประชาธปิไตยในฐานะฝา่ย

คา้น และโดยฉับพลันทันที เขาหันไปเริ่มทำาสงครามกลางเมืองในแองโกลาใหม่ ซึ่งดำาเนินต่อมา

อีกหนึ่งทศวรรษ ในคองโก (บราซซาวีลล์) ในปี ค.ศ. 1993 ลู่ทางที่ว่า รัฐบาลจะชนะการเลือกตั้ง

ในรอบสองของระบบ ลสร. อย่างท่วมท้นนั้น ทำาให้ฝ่ายค้านคว่ำาบาตรการเลือกตั้งรอบสองและ

จับอาวุธขึ้นต่อสู้ ในทั้งสองกรณี สัญญาณที่ชัดเจนว่าฝ่ายหนึ่งมีทีท่าว่าจะแพ้การเลือกตั้ง ได้จุด

ประกายความรุนแรงขึ้น   ในอัลจีเรียในปี ค.ศ. 1992 ผู้สมัครของพรรคแนวร่วมกอบกู้อิสลาม 

(Islamic Salvation Front, FIS) มีคะแนนนำาในรอบแรก และทหารก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อล้ม

เลิกการเลือกตั้งรอบสอง

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง
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คีร์กิซสถ�น: 
เพทุบ�ยก�รเลือกตั้ง
ในเอเชียกล�ง
ยูยีน ฮัสกี

กรณีศึกษา: คีร์กิซสถาน

ในเอเชียกลางร่วมสมัย การเลือกตั้งเป็นเหมือนเวทีละครการเมืองพอๆ กับการแข่งขันเพื่อ 

เข้าสู่ตำาแหน่ง ภายหลังการแตกสลายของสหภาพโซเวียตในปลายปี ค.ศ. 1991 ประเทศเกือบ 

ทุกประเทศในภูมิภาค ตกอยู่ในการปกครองโดยคนคนเดียว หรือไม่ก็เข้าสู่สงครามกลางเมือง 

การเลือกตั้งที่มีการแข่งขันกันบ้าง ที่จัดขึ้นในเดือนท้ายๆ ของระเบียบโซเวียต ได้เปิดทาง 

สู่การเลือกตั้งด้วยบรรยากาศแซ่ซร้องในปีแรกๆ ของการเป็นเอกราช ซึ่งอำานาจทางการเมือง 

มารวมศูนย์อยู่ในมือของประธานาธบิดผีูส้ถาปนาประเทศมากขึน้ทกุท ีในชว่งเวลาหนึง่ ดูเหมอืน

ว่าคีร์กิซสถานอาจต้านทานความเย้ายวนของลัทธิอำานาจนิยมได้ อย่างไรก็ดี เมื่อมาถึงกลาง

คริสต์ทศวรรษที่ 1990 ประธานาธิบดีได้เริ่มจำากัดความสามารถของสังคม ในการควบคุมรัฐ

และในการทำาให้ผู้แทนมีสภาพพร้อมรับผิดต่อสังคม

 การเลือกตั้งที่นำาประธานาธิบดีคนแรกและคนเดียวของประเทศ คือ อาสการ์ อาเคฟ 

(Askar Akaev)  ข้ึนสูอ่ำานาจน้ัน แสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทของการเปลีย่นกฎกตกิา ทีส่ง่ผลเปน็การ

ปรับแต่งผลการเลือกต้ังได้ ในช่วงท้ายของยุคโซเวียต รัฐสภาเป็นผู้สรรหาประมุขของมลรัฐ  

หรือประธานของสภาโซเวียตสูงสุดของแต่ละสาธารณรัฐ   ในคีร์กิซสถานกฎหมายเลือกต้ัง

บัญญัติว่า ถ้ารัฐสภาล้มเหลวในการสรรหาผู้ชนะภายหลังการเลือกตั้งสองรอบแล้ว ให้ถือว่า 

ผู้สมัครทุกคนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหมด ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 กฎกติกาการเลือกตั้งที่ 

แสนประหลาดข้อนี้ เปิดทางให้ อาเคฟ ได้รับชัยในการเลือกตั้งของรัฐสภารอบถัดไป ให้ขึ้น 

ดำารงตำาแหน่งประมุขของมลรัฐของสาธารณรัฐคีร์กิซ ในฐานะผู้ภักดีต่อกอร์บาชอฟ เขาไม่

ค่อยเป็นที่นับถือและถูกคัดค้านโดยฝ่ายอนุรักษ์ที่ทรงพลังภายในพรรคคอมมิวนิสต์คีร์กิซ ในปี 

ต่อมา คีร์กิซสถานก็เหมือนกับสาธารณรัฐอื่นๆ ของโซเวียตเกือบทั้งหมด ที่ได้นำาเอาการเลือก

ต้ังทางตรงมาใช้กับตำาแหน่งประธานาธิบดี ที่ออกแบบใหม่ให้มีอำานาจเหนืออำานาจของพรรค

คอมมวินสิตซ์ึง่กำาลงัลม่สลาย ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1991 กอ่นหนา้ทีค่รีก์ซิสถานจะเปน็ประเทศ

เอกราชเพียงไม่กี่สัปดาห์ อาเคฟได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างไม่มีคู่แข่ง  

เขามีชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีติดต่อกันมาอีกสองครั้ง คือในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 

และธันวาคม ค.ศ. 2000 ในรอบแรกด้วยคะแนนเสียงที่สูงมาก แม้ว่าจะมีรายงานการละเมิด 

กฎกติกาอย่างกว้างขวาง ในระหว่างการเลือกตั้งทั้งสองครั้ง

 กฎกตกิาทีใ่ชใ้นการเลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนครีก์ซิสถาน เปน็สว่นผสมขององคป์ระกอบ

ตามประเพณีปกติและไม่ปกติ การเลือกตั้งจะจัดขึ้นทุกห้าปี ในระบบเลือกตั้งสองรอบแบบเสียง

ขา้งมากในรอบตดัเชอืก ถา้ไมม่ผีูส้มคัรคนใดไดค้ะแนนเสยีงขา้งมากเดด็ขาดในรอบแรก ผูส้มคัร

สองคนที่มีคะแนนสูงสุดก็เข้าสู่รอบสอง แล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะ จะต้องจัดให้มี

การเลอืกตัง้ใหมถ่า้มผีูใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้นอ้ยกวา่ครึง่  ไมว่า่ในรอบแรกหรอืรอบสอง ประธานาธบิดี

สามารถดำารงตำาแหนง่ไดไ้มเ่กินสองวาระ แมน้ในกรณีนี ้ศาลรัฐธรรมนญูของคีร์จซิสถานมวีนิจิฉยั

ที่ต่างจากศาลของสหพันธรัฐรัสเซียว่า ให้มีข้อยกเว้นไม่นับวาระแรกสำาหรับประธานาธิบดี 

ผู้ครองตำาแหน่งอยู่ เพราะว่าวาระแรกนั้นเริ่มต้นก่อนที่บทบัญญัติว่าด้วยการจำากัดวาระจะมี 

ผลบังคับใช้ ตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1993 

 ในการเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 35 ปี และไม่เกิน 

65 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขหลายข้อ  ข้อแรกคือต้องผ่านการสอบที่จัดโดย

คณะกรรมาธิการภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของรัฐ คือภาษา

คีร์กิซ ข้อกำาหนดนี้นำามาใช้เพื่อไม่สนับสนุนให้ชาวรัสเซียหรือชาวคีร์กิซที่ทำาตัวเป็นรัสเซีย  

ลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดี ข้อกำาหนดน้ีใช้บังคับในการเลือกต้ังปี ค.ศ. 2000 เพื่อตัดสิทธิ  

เฟลิกส์ คูล็อฟ (Feliks Kulov) ซึ่งเป็นคู่แข่งของอาเคฟที่โดดเด่นที่สุด ข้อสองคือ ผู้สมัคร 

ต้องจ่ายเงินวางมัดจำาจากกระเป๋าของตนเอง เป็นมูลค่าเท่ากับ 1,000 เท่าของค่าจ้างรายเดือน

ขั้นตำา ซึ่งพอๆ กับรายได้ของคนยากจนที่หามาทั้งชีวิต ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ตำากว่า

ร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้เงินมัดจำาคืน   และมีข้อเสนอที่กำาลังถกเถียงกันในสภา

ว่า ควรจะเพิ่มคะแนนเสียงขั้นตำานี้ เป็นร้อยละ 15 หรือไม่ อุปสรรคเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง 

ในการสมัคร คือข้อกำาหนดที่ว่าผู้สมัครต้องมีผู้ลงลายมือชื่อสนับสนุน 50,000 ชื่อ ซึ่งอย่างน้อย

ร้อยละ 3 ต้องมาจากแต่ละเขตปกครองทั้งแปดเขตของประเทศ บทบัญญัตินี้มีไว้เพื่อให้มั่นใจ 

วา่ ประธานาธบิดจีะมเีสียงสนบัสนนุเพยีงพอทัง้ในภาคเหนอืและภาคใต ้ ซึง่ชนชั้นนำาไมล่งรอย

กันมาหลายปีแล้ว

 กฎกติกาที่ใช้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในคีร์กิซสถาน มีเสถียรภาพมากกว่าเมื่อ

เทยีบกบัการเปลีย่นแปลงบอ่ยๆ ในระบบเลอืกตัง้รฐัสภา บางทกีารเปลีย่นแปลงทีห่วอืหวาทีส่ดุ

ได้เกิดแก่ขนาดและโครงสร้างของรัฐสภา     คีร์กิซสถานที่เป็นเอกราชได้รับสืบทอดรัฐสภาที่มี

สภาเดยีวมาจากยคุโซเวยีต โดยเปน็สภาทีมี่ผูแ้ทน 350 คน ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เม่ือเดอืนกมุภาพนัธ ์

ค.ศ. 1990 โดยใชเ้ขตเดยีวเบอร์เดยีวและระบบลงคะแนนสองรอบ จากการแกไ้ขรัฐธรรมนญูดว้ย

การลงประชามติในปี ค.ศ. 1994  ซึ่งเป็นวิธีโปรดของ ประธานาธิบดี ที่จะเพิ่มอำานาจของตนเอง

กรณ
ีศึกษ�: คีร์กิซสถ�น
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และลดอำานาจของรฐัสภา รฐัสภาทีม่สีภาเดยีวไดถ้กูแทนทีด่ว้ยระบบสภาคู ่โดยมสีภานติบิญัญตัิ

ที่มีสมาชิก 60 คน และสภาผู้แทนประชาชน  (Assembly of People’s Representatives) ที่มี

สมาชิก 45 คน ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 และ กุมภาพันธ์ 

2000 สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนทั้งหมด และสมาชิกสภานิติบัญญัติ 45 คน ได้รับเลือกตั้ง

จากเขตเดียวเบอร์เดียว 45 เขต โดยใช้ระบบลงคะแนนสองรอบ ที่นั่งที่เหลืออีก 15 ที่นั่งของ

สภานิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งในระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ. 

หรือ List PR) โดยใช้บัญชีรายชื่อปิด และใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีเกณฑ์คะแนน 

ขั้นตำา (threshold) อย่างเป็นทางการที่ร้อยละ 5 นั่นคือ พรรคจะต้องได้รับคะแนนเสียง 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของคะแนนเสียงทั่วประเทศเพื่อจะมีตัวแทนในรัฐสภา สำาหรับที่นั่ง 15 ที่ 

ของการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนนี้ แต่ละพรรคมีสิทธิที่จะส่งบัญชีรายชื่อของบุคคล 30 คน และ 

ในกรณีที่ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อลงสมัครและชนะการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ชื่อของ 

เขาจะถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อพรรค

 การลดจำานวน ส.ส.จาก 350 คนเหลอืเพียง 105 คน ทีแ่สดงใหค้นทัว่ไปเขา้ใจวา่ ออกแบบ

เพือ่ประหยดัคา่ใชจ้า่ยนัน้ เป็นการอำานวยความสะดวกใหแ้กป่ระธานาธบิดใีนการควบคมุรฐัสภา 

โดยขยายขนาดของเขตเดียวเบอร์เดียวเป็นสามเท่า ดังนั้น จึงลดความสามารถของพรรคเล็ก

พรรคน้อยที่จะได้ชัยชนะ การใช้ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ ที่มีผู้แทน

เพียงหยิบมือเดียวในรัฐสภาใหม่ ก็ไม่ได้ชดเชยความเสียเปรียบของพรรคเล็กๆ ที่จะมีโอกาส

ได้ที่นั่งในรัฐสภาขนาดจิ๋วสักเท่าไร

 ยิง่ไปกวา่น้ัน การเลอืกตัง้หลงัยคุคอมมวินสิต ์ยงัทำาใหเ้กดิรฐัสภาทีม่อีงคป์ระกอบตา่งไป

อย่างมากจากสภาโซเวียตที่เคยเป็นตรายางมาก่อน การคัดเลือกผู้สมัครโดยพรรคคอมมิวนิสต์ 

ทำาให้ได้องค์กรซึ่งสมาชิกผู้ผ่านกระบวนการคัดสรร จะครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 

โดยกว้าง ในเชิงเปรียบต่าง สภาหลังยุคคอมมิวนิสต์ในคีร์กิซสถาน มีแต่บุรุษเกือบทั้งหมด  

และมีเจ้าหน้าที่บริหาร กับมีพวกเศรษฐีรุ่นใหม่มากมายเกินสัดส่วน

 เมื่อเร็วๆ นี้ คีร์กิซสถานได้เปลี่ยนกฎกติกาสำาหรับการเลือกตั้งรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง  การ 

แก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรองโดยการลงประชามติในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 จะมีผล

เป็นการแทนที่ระบบสภาคู่ที่มีสมาชิก 105 คน ด้วยสภาเดียวที่มีสมาชิก  75  คน ในการเลือก

ตั้งครั้งต่อไป กฎหมายเลือกตั้งใหม่ที่ออกในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 และถูกวิพากษ์วิจารณ์

มากทั้งจากภายในและภายนอกคีร์กิซสถาน กำาหนดว่า ส.ส. 75 คนจะมาจากการเลือกตั้งแบบ

เขตเดียวเบอร์เดียว โดยใช้การลงคะแนนสองรอบที่ใช้คะแนนข้างมากในรอบตัดเชือก การลด

ขนาดของสภาให้เล็กลง และการยกเลิกที่นั่งจากระบบบัญชีรายชื่อ น่าจะยิ่งทำาให้ความเป็น

ตัวแทนจากชนกลุ่มน้อยลดน้อยลงไปอีก และกลับไปเพิ่มอิทธิพลของฝ่ายบริหารเหนือฝ่าย

นิติบัญญัติ  รวมทั้งไปตัดตอนระบบพรรคซึ่งอ่อนแออยู่แล้วให้ป้อแป้ลงไปอีก อีกทั้งอาจสร้าง

กรณ
ีศึกษ�: คีร์กิซสถ�น

ความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคที่มีจุดเด่นด้านการเมือง โดยให้ผู้นำาพรรคในส่วนกลางมีอิทธิพล

น้อยลงในการสรรหาผู้สมัคร

 เน่ืองจากรัฐสภาระยะหลังน้ีมีจำานวนที่น่ังที่น้อยลง ทำาให้เขตเลือกต้ังมีพื้นที่กว้างขวาง

ข้ึน  จงึเป็นการง่ายข้ึนสำาหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุคีร์กซิทีจ่ะมีชยัชนะไดท้ีน่ัง่มากกวา่พวกชนกลุ่มนอ้ย 

ในขณะทีก่ลุ่มชาตพินัธุค์รีก์ซิซึง่เปน็คนส่วนใหญ ่มคีวามเปน็ตวัแทนมากเกนิในรฐัสภา ชนกลุ่ม

น้อยที่มีหนาแน่นพอสมควร ได้แก่ชาวอุซเบค รัสเซีย และเยอรมัน จึงมีความเป็นตัวแทนตำา 

เกนิไป โดยเฉพาะชาวอุซเบคทีม่สีว่นแบง่ทีน่ั่งน้อยกว่าครึง่หน่ึงของสว่นแบง่ประชากรของพวกเขา

 ในหลายปีที่ผ่านมา ฝ่ายค้านทางการเมืองในคีร์กิซสถานประสบความยากลำาบาก 

ยิง่ขึน้ ท่ีจะเขา้แขง่ขนัในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีละรฐัสภา การท่ีฝา่ยตลุาการ คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง และคณะกรรมาธิการภาษาคอยคล้อยตามอำานาจของประธานาธิบดี นำาไปสู่ 

การเลอืกดำาเนนิคด ีและการเลอืกทำาใหผู้ส้มคัรขาดคณุสมบตั ิยิง่ไปกวา่นี ้อทิธพิลของประธานาธบิดี

ต่อสื่อมวลชน ได้กันท่าฝ่ายค้านจากการหาเสียงอย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น ในการ 

เลือกตั้งประธานาธิบดีปี ค.ศ. 2000 ประธานาธิบดีอาเคฟได้รับจัดสรรเวลาออกอากาศ 

หาเสียงเกือบสิบชั่วโมงผ่านทาง KTR ซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ในขณะที่คู่แข่ง 

สำาคัญของเขาได้เวลาออกอากาศไม่ถึงห้านาที สื่อมวลชนต่างชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ 

แหล่งข่าวที่รายงานการรณรงค์หาเสียงอย่างอิสระ ถูกข่มขู่ว่าจะถูกลงโทษทางกฎหมาย  

ถ้าวิจารณ์ผู้สมัครฝ่ายที่กุมอำานาจ ความไม่ชอบมาพากลในการลงคะแนนมีอยู่อย่างกว้างขวาง 

การดำาเนินการการเลือกต้ังรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการเลือกต้ัง ได้ขัดขวางพัฒนา 

การของการแข่งขันทางการเมืองในคีร์กิซสถาน

 ในช่วงเวลาเกือบทั้งหมดของทศวรรษแรกที่เป็นเอกราช การเลือกตั้งสมาชิกเข้าสู่สภา

ที่ตำากว่าระดับชาตินั้น ใช้การลงคะแนนสองรอบในเขตเดียวเบอร์เดียว อย่างไรก็ตาม นับแต่

ปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและสภาภูมิภาค ใช้ระบบคะแนนเสียงเดียว

โอนไม่ได้ (คอม. หรือ SNTV) ในเขตเดียวหลายเบอร์ แม้ว่าผู้ว่าการของภูมิภาคทั้ง 7 ภาค 

ยังคงมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี แต่หัวหน้าฝ่ายบริหารของเมือง อำาเภอและหมู่บ้าน

ในปจัจบุนั ลว้นมาจากการสรรหาโดยสมาชกิสภาทอ้งถิน่ แตแ่บบแผนนีม้ขีอ้ยกเวน้สำาหรบัเมอืง

หลวงบิสเค็ก  ซึ่งผู้ว่าการมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

 เช่นเดียวกับในจอร์เจียกับยูเครน การใช้เพทุบายในการจัดการกฎกติกาการเลือกต้ัง

และในการดำาเนินการเลือกตั้ง ทำาให้ในที่สุดการเลือกตั้งเองก็ขาดความชอบธรรมลง ซึ่งมีส่วน

ทำาให้เกิดการปฏิวัติในคีร์กิซสถาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2005 ที่โค่นล้มอำานาจของระบอบ

ประธานาธิบดีอาเคฟ และจัดให้มีการทบทวน ทั้งรัฐสภาที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง และระบบของ

กฎกติกาการเลือกตั้งทั้งระบบ



การเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่นตอ้งใชเ้ขตเลอืก
ตั้งที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคน

72 73

ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน

การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนคืออะไร

100. เหตุผลที่รองรับระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส. หรือ PR) ทั้งหมด คือการจงใจ

แปลผลส่วนแบ่งคะแนนเสียงของพรรค ให้เป็นสัดส่วนที่สมนัยกันของจำานวนที่นั่งในองค์กร

นิติบัญญัติ ระบบนี้มีรูปแบบสำาคัญ สองรูปแบบคือ ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชี

รายชื่อ (ตสบ. หรือ List PR) และระบบคะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV) ตส. ต้องใช้ 

เขตเดียวหลายเบอร์ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งที่นั่งเดียวที่ได้รับเลือกตั้งในโอกาสเดียวกัน

ออกเป็นสัดเป็นส่วน ในบางประเทศ เช่น อิสราเอล กับเนเธอร์แลนด์ ทั้งประเทศจัดเป็นเขต

เลือกตั้งเดียว  ประเทศอ่ืนๆ อาทิ อาร์เจนตินา หรือโปรตุเกส ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  

ในขณะที่อินโดนีเซียกำาหนดพิสัยของขนาดที่ยอมรับได้ของเขตเลือกตั้ง และให้เป็นภารกิจของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะไปกำาหนดเขตเลือกตั้งเอง

101. โดยปกต ิระบอบประชาธปิไตยใหมห่ลายแหง่จะเลอืกระบบ ตส. สว่นระบอบประชาธปิไตย

ที่ลงหลักปักฐานแล้ว 23 แห่ง ใช้สูตรแปรผันบางสูตรของ ตส. (ดูตารางที่ 2) ระบบ ตส. เป็น

ระบบหลักในละตินอเมริกา แอฟริกา และยุโรป ในบรรดาระบบ ตส. 72 ระบบที่กล่าวถึงในคู่มือ

เล่มนี้ เกือบทุกระบบใช้บางรูปแบบของ ตสบ. มีเพียงสองระบบที่ใช้ คอ. 

102. มีประเด็นสำาคัญหลายประเด็น ซึ่งอาจมีผล 

อย่างมากต่อการทำางานของระบบ ตส. ในทางปฏิบัติ 

ยิ่งจำานวนผู้แทนที่จะได้รับการเลือกตั้งมีมากขึ้นใน

หนึ่งเขต (ดูย่อหน้าที่ 113-118 ในเรื่องขนาดของเขต 

เลอืกตัง้) ระบบเลอืกตัง้กย็ิง่มคีวามเปน็สดัสว่นมากขึน้ ระบบ ตส. ยงัมีความแตกต่างกนัในเร่ือง

ของพสิยัการเลอืกทีม่ใีหแ้กผู่ล้งคะแนน คอืใหผู้ล้งคะแนนเลอืกพรรคการเมอืง เลอืกผู้สมคัรเปน็

รายบุคคล หรือเลือกได้ทั้งสองอย่าง

103. ข้อดี ในหลายด้าน ข้อเสนอไว้ที่สนับสนุน ระบบ ตส. ที่หนักแน่นที่สุด มาจากการที่ระบบนี้

เลีย่งผลลพัธท์ีผ่ดิหลกัการของระบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก และสามารถทำาใหไ้ดม้าซึ่งองคก์ร

นติิบญัญตัทิีมี่ความเปน็ตวัแทนไดด้กีวา่ สำาหรบัระบอบประชาธปิไตยใหมห่ลายแหง่ โดยเฉพาะ

ระบอบซึง่เผชญิกบัการแบง่แยกทางสงัคมอยา่งรา้วลกึ การรวมกลุม่ทีม่นียัสำาคญัทัง้หมดเขา้ไป

อยูใ่นองคก์รนติบิญัญตั ิอาจเปน็เงือ่นไขทีเ่กอืบจำาเปน็สำาหรบัการผนกึกำาลงักนัของประชาธปิไตย 

ความลม้เหลวทีจ่ะทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่ ทัง้เสยีงสว่นนอ้ยและเสยีงสว่นใหญ่มสีว่นในการพัฒนาระบบ

การเมือง อาจมีผลสืบเนื่องที่หมายถึงความหายนะก็ได้ (ดูกรณีศึกษาว่าด้วยเลโซโท)

104. โดยทั่วไป ระบบ ตส. ได้รับการชื่นชม ด้วยว่าเป็นระบบที่

ก. แปลผลจากการลงคะแนนเสียงให้เป็นที่นั่งอย่างซื่อตรง ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงผลลัพธ์บาง

ประการที่บั่นทอนเสียรภาพและ ‘ไม่เป็นธรรม’ ได้ดีกว่าผลที่มาจากระบบเลือกตั้งแบบคะแนน

นำา/เสียงข้างมาก ‘ที่นั่งแถม’ สำาหรับพรรคใหญ่เหลือน้อยที่สุด และพรรคเล็กอาจเข้าถึงองค์กร

นิติบัญญัติได้ ด้วยคะแนนเสียงจำานวนน้อย

ข. ส่งเสริมและตั้งเงื่อนไขให้มีการจัดตั้งพรรคหรือกลุ่มของผู้สมัครที่คิดเหมือนกัน เพื่อจัดทำา

บัญชีรายชื่อกันขึ้นมา เรื่องนี้อาจทำาให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนโยบาย อุดมการณ์ หรือภาวะ

ผู้นำาภายในสังคมได้ โดยเฉพาะเมื่อยังไม่มีการจัดตั้งระบบพรรคการเมืองขึ้น ดังตัวอย่างของ

ติมอร์ตะวันออกยามที่ได้รับเอกราช

ค. มคีะแนนสญูเปลา่นอ้ยมาก เมือ่เกณฑค์ะแนนขัน้ตำาอยูใ่นระดบัตำา คะแนนเสยีงเกอืบทัง้หมด

ของการลงคะแนนในระบบ ตส. จะนำาไปสูก่ารเลอืกตัง้ผูส้มคัรทีเ่ปน็ผลจากการเลอืก เรือ่งนีจ้ะไป

เพิม่การรบัรูข้องผูล้งคะแนน วา่คุม้คา่ทีจ่ะเดนิทางไปยงัทีเ่ลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ เพราะเขามัน่ใจ

มากขึ้นว่า เสียงของตนจะทำาให้เกิดความแตกต่างต่อผลการเลือกตั้ง แม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด

ง. เอื้ออำานวยให้พรรคเสียงข้างน้อยเข้าถึงการเป็นตัวแทน ยกเว้นกรณีที่เกณฑ์คะแนนขั้นตำา 

จะสูงกว่าธรรมดา หรือขนาดของเขตเลือกตั้งจะเล็กผิดปกติ พรรคการเมืองใดๆ ที่ได้รับอัตรา

ร้อยละของคะแนนเสียงเพียงเล็กน้อย ก็สามารถมีตัวแทนในองค์กรนิติบัญญัติได้ เรื่องนี้ทำาให้

หลักการการรวมทุกฝ่ายเป็นจริง  ซึ่งอาจมีความสำาคัญยิ่งต่อเสถียรภาพในสังคมที่แบ่งแยก  

และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐานแล้ว 

จ. ส่งเสริมให้พรรครณรงค์หาเสียงนอกเขตที่ตนมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว หรือในพื้นที่ที่คาดว่า

คะแนนเสียงจะคู่คี่กัน แรงจูงใจของระบบ ตส. คือการทำาให้ได้คะแนนเสียงรวมมากที่สุด โดย 

ไม่ต้องคำานึงว่าเสียงนั้นจะมาจากพื้นที่ใด ทุกคะแนนเสียง แม้จะมาจากพื้นที่ที่พรรคมีเสียงน้อย 

ก็ทำาให้พรรคมีโอกาสได้ที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งได้

ฉ. จำากัดการเติบโตของ ‘เขตอิทธิพลทางภูมิภาค’ เนื่องจากระบบ ตส. ส่งเสริมให้พรรคเสียง

ข้างน้อยได้รับที่นั่งส่วนน้อย ระบบจึงมีโอกาสน้อยกว่าที่จะนำาไปสู่สถานการณ์ซึ่งพรรคเดียว

ครอบครองที่นั่งทั้งหมดในจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งหนึ่งใด ข้อนี้ก็มีความสำาคัญเป็นพิเศษ 

ตอ่ชนกลุม่นอ้ยในจงัหวดั ซึง่อาจไมม่กีารกระจกุตวัในภมูภิาคอยา่งมนียัสำาคญัพอ หรอืไมม่ทีาง

อื่นใดที่จะเข้าถึงอำานาจได้

ช. นำาไปสู่นโยบายที่มีความต่อเนื่องและเสถียรภาพมากขึ้น ประสบการณ์จากยุโรปตะวันตก

ชี้แนะว่า ระบบ ตส. ในระบอบรัฐสภาเหนือชั้นกว่าในแง่ความยืนยาวของรัฐบาล การมีส่วนร่วม

ของผูล้งคะแนน และสมรรถภาพทางดา้นเศรษฐกจิ เหตผุลเบือ้งหลงัการกลา่วอา้งดงักลา่วคอืวา่ 
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การผลดักนัไปผลดักนัมาขึน้เปน็รฐับาลระหวา่งพรรคการเมอืงสองพรรคทีม่อีดุมการณท์างการ

เมืองต่างขั้วกัน ดังเช่นที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ระบบ คนช. ทำาให้การวางแผนเศรษฐกิจระยะยาว

ยุ่งยากมากกว่า ในขณะที่รัฐบาลผสมแบบกว้างที่มาจากระบบ ตส. นั้น ช่วยสร้างความมั่นคง

และการตัดสินใจที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

ซ. ทำาให้มองเห็นการแบ่งปันอำานาจระหว่างพรรคและกลุ่มผลประโยชน์ได้ชัดขึ้น ในระบอบ

ประชาธิปไตยใหม่หลายแห่ง การแบ่งปันอำานาจระหว่างประชากรซึ่งโดยตัวเลขแล้วมีเสียง 

ข้างมาก และครองอำานาจทางการเมืองไว้ กับคนจำานวนเล็กน้อยซึ่งครองอำานาจทางเศรษฐกิจ

ไวน้ัน้ เป็นความจริงที่เลี่ยงไม่ได ้ในทีซ่ึ่งเสียงขา้งมากโดยตัวเลขครอบงำาองค์กรนิตบิญัญัติ และ

เสียงข้างน้อยมองว่าผลประโยชน์ของตนพึงแสดงออกโดยการควบคุมพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การ

เจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มก้อน (block) อำานาจต่างๆ จะมองไม่ค่อยเห็น ไม่ค่อยโปร่งใส และ

ตรวจสอบไม่ค่อยได้ (ดังตัวอย่างของซิมบับเว ระหว่าง 20 ปีแรกของการเป็นเอกราช) มีการ

เสนอไว้ว่า ระบบ ตส. ที่รวมผลประโยชน์ของทุกฝ่ายไว้ในองค์กรนิติบัญญัติ น่าจะเป็นความ

หวังที่ดีกว่าว่า การตัดสินใจต่างๆ จะเป็นที่รู้เห็นต่อสาธารณชน และเป็นการตัดสินใจโดย 

ภาคส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วนมากขึ้นของสังคม

105. ข้อเสีย โดยทั่วไป คำาวิพากษ์วิจารณ์ระบบ ตส. เกือบทั้งหมด จะเกี่ยวกับแนวโน้มของ

ระบบ ตส. ที่จะทำาให้เกิดรัฐบาลผสมและระบบพรรคการเมืองที่แตกเป็นเสี่ยงๆ ข้อเสนอไว้อัน

ได้ยินกันบ่อยที่โต้แย้งระบบ ตส. ก็คือ ระบบผส. นำาไปสู่

ก. รัฐบาลผสม ซึ่งต่อมาจะนำาไปสู่ภาวะชะงักงันในการออกกฎหมาย ตามด้วยความไม่สามารถ

ดำาเนินนโยบายที่สอดคล้องสัมพันธ์กันได้ กรณีมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ คือในช่วงเวลาเปลี่ยน

ผ่านหลังความขัดแย้งได้ไม่นาน เมื่อประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อรัฐบาลใหม่ การตัดสินใจที่

รวดเร็วและสอดคล้องสัมพันธ์อาจถูกหน่วงเหนี่ยวโดยคณะรัฐมนตรีที่มาจากหลายพรรค และ

โดยรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติซึ่งแตกเป็นฝักเป็นฝ่าย

ข. การแตกเป็นเสี่ยงที่ไร้เสถียรภาพของระบบพรรค ระบบ ตส. อาจสะท้อนถึงและเอื้อต่อการ

แตกเปน็เสีย่ง ๆ  ของระบบพรรค เปน็ไปได้ทีก่ารแบง่เปน็หลายฝา่ยเกนิไป อาจทำาใหพ้รรคเสยีง

ส่วนน้อยนิดเดียวยึดเอาพรรคใหญ่เป็นตัวประกันให้จำายอมในการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาล ในแง่นี้  

มีการอ้างถึงลักษณะที่รวมหลายฝ่ายของระบบ ตส. ว่าเป็นข้อด้อยของระบบ ตัวอย่างเช่น  

ในกรณอีสิราเอล พรรคทีเ่ครง่ศาสนามากมกัจะขาดไมไ่ดใ้นการจดัตัง้รฐับาล ในขณะทีอ่ติาลเีคย

จมอยู่ในวงัวนของการมรีฐับาลผสมทีไ่มม่เีสถยีรภาพและเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้อยูห่ลายป ีประเทศ

ที่กำาลังก้าวไปสู่ประชาธิปไตยมักเกรงว่า ระบบ ตส. จะเปิดทางให้พรรคการเมืองที่มีฐานเป็นตัว

บุคคล และพรรคที่แบ่งตามแนวชาติพันธุ์ จะเกิดขึ้นมากมายภายในระบบพรรคที่ยังไม่พัฒนา

ค. เป็นเวทีสำาหรับพรรคสุดโต่ง ในข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกัน ระบบ ตส. มักถูกวิพากษ์วิจารณ์

ว่าให้พ้ืนที่ในองค์กรนิติบัญญัติแก่พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาตกขอบ ได้มีการเสนอ 

ไว้ว่าการล่มสลายของ ไวมาร์ เยอรมนี (Weimar Germany) ส่วนหนึ่ง มาจากช่องทางที่การ

เลือกตั้งระบบ ตส. เปิดฐานให้กลุ่มสุดโต่งของฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาตกขอบเข้ามาเกาะกุมได้

ง. รัฐบาลผสมที่มีพื้นฐานร่วมกันไม่เพียงพอในเชิงของนโยบายหรือฐานสนับสนุน การมาร่วม

เป็นรัฐบาลเพื่อความสะดวกนั้น บางครั้งก็มีลักษณะเปรียบต่างกับรัฐบาลท่ีได้มาจากระบบอื่น  

(เช่น จากระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือก) ที่มาร่วมกันด้วยความมุ่งมั่น โดยรวมพรรคซึ่งมีแนวโน้ม

ที่จะพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ในเรื่องคะแนนเสียงสนับสนุนจากพรรคอ่ืนเพื่อให้พรรคตนได้รับการ

เลือกตั้ง ฉะนั้น รัฐบาลผสมจึงอาจมีความเข้มแข็งกว่า

จ. พรรคการเมืองขนาดเล็กได้อำานาจเกินสัดส่วนไปมาก พรรคใหญ่อาจถูกบังคับให้ต้ังรัฐบาล

ผสมกับพรรคที่เล็กกว่ามาก ทำาให้พรรคที่มีอัตราร้อยละของเสียงสนับสนุนเพียงเล็กน้อย กลับ

มีอำานาจยับยั้ง (veto) ข้อเสนอที่มาจากพรรคใหญ่ๆ ได้

ฉ. ความไมส่ามารถของผู้ลงคะแนนทีจ่ะบงัคับใหเ้กดิสภาพพรอ้มรบัผิด  โดยปลดพรรคการเมอืง

หนึ่งใดออกจากอำานาจได้ ในระบบ ตส. อาจจะยุ่งยากมากที่จะถอดถอนพรรคที่มีนโนบาย 

กลางๆ และมีขนาดพอสมควร ให้พ้นไปจากอำานาจ ถ้าโดยปกติ รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสม 

พรรคการเมืองบางพรรคจะเข้าร่วมอยู่ในรัฐบาลตลอดกาล แม้ผลการเลือกตั้งของพรรค 

จะไม่ดีนักเป็นครั้งคราว พรรคประชาธิปไตยเสรี (Free Democratic Party - FDP) ในเยอรมนี 

เป็นพรรคหนึ่งในรัฐบาลผสมที่ปกครองประเทศมาตลอด 50 ปี ตั้งแต่ปี 1949 ถึง 1999 โดยมี

ข้อยกเว้นแปดปี แม้ว่าพรรคจะไม่เคยได้คะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 12 เลย

ช. ความยุ่งยากทั้งที่เกิดแก่ผู้ลงคะแนนที่จะเข้าใจ หรือเกิดแก่ผู้บริหารการเลือกตั้งที่จะปฏิบัติ

ใช้กฎระเบียบของระบบ ซึ่งบางครั้งมีความซับซ้อน ระบบ ตส. บางระบบ ถูกมองว่ามีความยุ่ง

ยากกวา่ระบบอืน่ และอาจตอ้งการให้การศึกษาแกผู่ล้งคะแนน และการอบรมแกเ่จา้หนา้ทีป่ระจำา

หน่วยมากขึ้น เพื่อให้ระบบดำาเนินไปด้วยดี

การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ.)

106. ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ.) คือ

การท่ีพรรคนำาเสนอรายชื่อของผู้สมัครแก่ผู้เลือกต้ัง ในแต่ละเขตเลือกต้ังแบบเขตเดียวหลาย

เบอร์ ผู้เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง และพรรคต่างๆ จะได้รับที่นั่งตาม

สดัสว่นของสว่นแบง่คะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นไดร้บัในเขตเลอืกตัง้ ผูส้มคัรทีช่นะจะมาจากบญัชี

รายชื่อตามอันดับที่เรียงในบัญชีรายชื่อ

 การเลอืกเพยีงวา่จะใชร้ะบบ ตสบ. เทา่นัน้ ยงัไมพ่อทีจ่ะระบถุงึระบบเลอืกตัง้อยา่งชดัเจน

และสมบูรณ์ได้ จะต้องกำาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ระบบที่จะใช้คำานวณการจัดสรรที่นั่ง  
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ภายใตร้ะบบการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่นที่
ใช้บัญชีรายชื่อ แต่ละพรรคหรือกลุ่มเสนอ
รายชือ่ของผูส้มคัรสำาหรบัเขตเลอืกตัง้แบบ
เขตเดยีวหลายเบอร ์ผูล้งคะแนนลงคะแนน
ให้แก่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง และพรรค
ต่างๆ จะได้รับที่นั่ง ตามสัดส่วนของส่วน
แบ่งคะแนนเสียงทั้งหมดของตน ในบาง
ระบบ (บัญชีรายชื่อปิด) ผู้สมัครที่ชนะมา
จากบัญชีรายชื่อตามอันดับที่เรียงในบัญชี
รายชื่อ ถ้าเป็นบัญชีรายชื่อ ‘เปิด’หรือ ‘เสรี’ 
ผู้ลงคะแนนสามารถกำาหนดอันดับของผู้
สมคัร โดยลงคะแนนใหแ้กผู่ส้มคัรทีต่นชอบ

พฤตกิรรมการลงคะแนนสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของสงัคม หรอืกบัการแบ่งแยกทางสงัคม เมือ่นัน้

ระบบ ตสบ. อาจช่วยใหแ้นใ่จไดว่้า องคก์รนติิบัญญัติจะมีท้ังกลุ่มเสยีงข้างมากและเสยีงข้างนอ้ย  

ทีเ่ปน็ดงันีเ้พราะระบบสามารถกระตุน้พรรคใหต้ัง้ใจจดัทำาบญัชรีายชือ่ผูส้มคัร ใหส้นองประโยชน์

ของผู้ลงคะแนนในพิสัยที่รวมได้กว้าง   ประสบการณ์ของระบอบประชาธิปไตยใหม่จำานวนหนึ่ง

ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งในระบบ ตสบ. ของกัมพูชา

(เช่น แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย เซียร่าลีโอน) ชี้แนะว่า ตสบ. ให้พื้นที่ทางการเมืองซึ่งเปิดทางให้

พรรคจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลายชาติพันธุ์ สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแอฟริกาใต้ ที่ได้รับเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1994 มีคนผิวดำาเป็นสมาชิกร้อยละ 52 (ร้อยละ 

11 เป็นชนเผ่าซูลู ที่เหลือเป็นเผ่าโซซา โซโท เวนดา ทสวานา เบดี สวาซี ชางาอัน และนดีเบเล) 

รอ้ยละ 32 เป็นคนผิวขาว (หนึ่งในสามใช้อังกฤษเป็นภาษาพูด อีกสองในสามพูดภาษาแอฟริกา

อันส์) ร้อยละ 7 เป็นคนผิวสี และร้อยละ 8 เป็นคนอินเดีย รัฐสภานามิเบียก็มีความหลากหลาย

ในทำานองเดียวกัน มีผู้แทนจากชุมชนชาว โอวัมโบ ดามารา เฮเรโร นามา บาสเตอร์ และคน 

ผิวขาว (พูดอังกฤษกับเยอรมัน)  

ข. ระบบ ตสบ. ทำาใหส้ตรมีโีอกาสไดร้บัเลอืกตัง้มากขึน้ ระบบ ตส.เปน็มติรทีด่กีบัการไดร้บัเลอืก

ตั้งของสตรีมากกว่าระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากเกือบเสมอมา ในสาระสำาคัญ พรรคสามารถ

ใช้บัญชีรายชื่อในการส่งเสริมความก้าวหน้าของนักการเมืองสตรี และเปิดทางให้ผู้ลงคะแนน 

มพีืน้ทีเ่ลอืกตัง้ผูส้มคัรสตร ีในขณะทีย่งัคงมฐีานการเลอืกทีเ่กีย่วกบันโยบายมากกวา่เพศสภาพ 

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว พรรคส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจให้

ส่งบุคคลที่ได้รับการ ‘ยอมรับกว้างขวางที่สุด’ ลงสมัคร และบุคคลเช่นนั้นมีน้อยคนที่เป็นสตรี  
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ภายหลังการนับคะแนนทั้งหมดแล้วนั้น อาจใช้วิธี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด หรือไม่ก็วิธีเศษการหารสูงสุด  

(ดอูภธิานศพัทใ์นภาคผนวก ข.) ในการเลอืกตัง้ระบบ ตส.  

สูตรที่เลือกใช้มีผลกระทบน้อย แต่บางครั้งก็อาจ 

มีผลกระทบอยา่งวกิฤตไิด้  ในกัมพชูาเม่ือป ีค.ศ. 1998  

มีการเปลี่ยนสูตรเพียงสองสามสัปดาห์ก่อนวันเลือก

ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมี 121 ที่นั่ง ปรากฏว่า 

การเปลีย่นดงักลา่วไดก้อ่ใหเ้กดิผลทีพ่รรคใหญส่ดุได ้

ที่นั่งถึง 64 ที่ แทนที่จะได้ 59 ที่ การเปลี่ยนแปลง 

ไม่ได้มีการแจ้งให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง และ

ฝา่ยคา้นกวา่จะจำายอมรบัผลก็ทำาใจยากเต็มที ตัวอย่าง

นี้แสดงอย่างชัดเจน ว่าผู้ออกแบบระบบเลือกตั้ง 

ต้องให้ความสำาคัญแก่รายละเอียด ไม่ว่าจะดูเป็น

ประเด็นเล็กน้อยเพียงใด

 มีประเด็นสำาคัญอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอีกหลายประเด็น เพื่อกำาหนดให้ชัดเจนว่าระบบ 

ตสบ. จะทำางานอย่างไร อาจมีความต้องการกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำาอย่างเป็นทางการ

สำาหรับการเป็นตัวแทนในองค์กรนิติบัญญัติ (ดูย่อหน้าที่ 119-121) เกณฑ์คะแนนขั้นตำาที่สูง 

(ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 10 ที่ใช้ในตุรกี) ย่อมจะกีดกันพรรคเล็กๆ ออกไป ในขณะที่เกณฑ์คะแนน

ขั้นตำาที่ตำา (ตัวอย่างเช่นร้อยละ 1.5 ที่ใช้ในอิสราเอล) อาจส่งเสริมให้พรรคเล็กมีตัวแทนได้  

ในแอฟรกิาใต ้ไมม่ตีวัเลขขัน้ตำาทีเ่ปน็ทางการ และในป ีค.ศ. 2004 พรรคประชาธปิไตยครสิเตยีน

แอฟริกัน (African Christian Democratic Party) ได้ 6 ที่นั่งจาก 400 ที่นั่ง ด้วยคะแนนเสียง

สนับสนุนทั่วประเทศเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น ระบบ ตสบ. ยังแตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับว่า 

ผูล้งคะแนนสามารถเลือกระหว่างผู้สมคัรนอกเหนอืจากเลอืกพรรคไดห้รอืไม่อยา่งไร นัน่คอื บญัชี

รายชื่อเป็นแบบปิด หรือเปิด หรือเสรี (panachage) (ดูย่อหน้าที่ 122-126)  การเลือกเช่นนี้ 

มีนัยต่อความซับซ้อนของบัตรเลือกตั้ง 

 การเลือกอื่นๆ ได้แก่การจัดการอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการระหว่างพรรคให้ 

‘นำาคะแนนเสียงมารวมกัน’ (vote pooling) ขอบเขตข้อตกลงระหว่างพรรค เช่น การนำาคะแนน

เสียงของพรรคมารวมกัน (apparentement) (ดูย่อหน้าที่ 127) และการกำาหนดอาณาบริเวณ 

ที่เป็นเขตเลือกตั้ง

107. ข้อดี 

ก. นอกเหนือจากข้อดีท่ีติดมากับระบบ ตส. โดยท่ัวไปแล้ว  ตสบ. ทำาให้เป็นไปได้มากขึ้น

ว่า ตัวแทนกลุ่มหรือวัฒนธรรมเสียงข้างน้อยจะได้รับการเลือกตั้ง กรณีมักจะเป็นว่า เมื่อใดที่
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ในทุกภูมิภาคของโลก ระบบ ตส. ให้ผลดีกว่าระบบ คนช. ในเรื่องจำานวนผู้สมัครสตรีท่ีได้รับ

เลือกตั้ง และในบรรดา 20 ประเทศท่ีมีตัวแทนสตรีมากที่สุด มี 14 ประเทศที่ใช้ระบบ ตสบ.  

ในปี ค.ศ. 2004 จำานวนผูแ้ทนสตรใีนองคก์รนิตบิญัญตัทิีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ในระบบ ตสบ. มีจำานวนรอ้ยละ  

4.3 จุด สูงกว่าอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15.2 สำาหรับองค์กรนิติบัญญัติทั้งหมด ในขณะที่ผู้แทนสตรี 

ที่ได้รับเลือกตั้งในระบบ คนช. มีจำานวนร้อยละ 4.1 จุด ตำากว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว

108. ข้อเสีย  นอกจากประเด็นทั่วไปซึ่งได้ระบุไว้ว่าเป็นข้อเสียของระบบ ตส. แล้ว อาจจะ

พิจารณาถึงข้อเสียเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาจังหวัดที่จัดขึ้นในแอฟริกาใต้ในปี ค.ศ. 1994  

เปน็จดุสงูสดุของชว่งเวลาการเปลีย่นแปลงทีอ่ลหมา่น จากระบอบอำานาจนยิมสูร่ะบอบประชาธปิไตย

แบบหลายพรรคในแอฟริกาใต้ทั้งประเทศ ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1994  

ผืนธงที่บางทีจะเป็นที่น่ารังเกียจมากที่สุดในแอฟริกาถูกชักลงจากยอดเสา ประกาศจุดจบ

ของระบบอาณานิคมที่ยาวนาน 300 ปี และการแบ่งแยกผิวที่ยาวนานสี่ทศวรรษ การเลือกตั้ง 

ในระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคได้เปิดเวทีให้ขบวนการทางการเมืองซึ่งเคยถูกขับ

ลงใต้ดิน โดยนโยบายแบ่งสีผิวแล้วปกครองของระบอบเปรโตเรีย พรรคคองเกรสแห่งชาติ 

แอฟริกัน (เอเอนซี) ของนายเนลสัน แมนเดลา ทรงตัวอย่างปริ่มๆ กับการจะก้าวขึ้นสู่อำานาจ 

ส่วนพรรคคองเกรสรวมแอฟริกันแห่งอาซาเนีย (พีเอซี) กำาลังท้าทายพรรคเอเอนซี ภายใน

ประชาคมเดียวกัน ในขณะท่ีพรรคเสรีภาพอินคาทา (ไอเอฟพี) ของนายมังโกโซโท บูเทเลซี 

หวังที่จะขยายความเหนือชั้นของตนในทางเหนือของจังหวัดกวาซูลู-นาตาล พรรคใหม่เหล่านี้ 

ได้เข้าร่วมกับพรรคประชาชาติ (เอ็นดี) ของนายเอฟ ดับลิว เดอเคลิร์ก พรรคประชาธิปไตย  

(ดีพี) ซึ่งตั้งขึ้นใหม่และมีแนวเสรีนิยม และพรรคแนวร่วมเสรีภาพ (เอฟเอฟ) ซึ่งสืบทอดต่อ 

จากพรรค ‘ฝ่ายขวาผิวขาว’ ตามที่รัฐธรรมนูญเก่าได้ประสิทธิประศาสน์ไว้ กำาลังแย่งชิงคะแนน

เสียงหลายล้านเสียงของประชาชนที่เพิ่งจะได้สิทธิเลือกตั้งมาใหม่ๆ หมาดๆ 

 การเลือกตั้งดำาเนินไปภายใต้ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ.) 

โดยครึ่งหนึ่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมาชิก 200 คน) ได้รับเลือกจากบัญชีรายชื่อของ 

เก้าจังหวัดและอีกครึ่งหนึ่งจากบัญชีรายชื่อแห่งชาติบัญชีเดียว ที่จริงแล้ว ได้ใช้ทั้งประเทศเป็น

เขตเลือกตั้ง (โดยมีสมาชิก 400 คน) สำาหรับการแปลงจำานวนคะแนนเสียงเป็นที่นั่ง และไม่มี

การกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำาที่เป็นทางการสำาหรับการเป็นตัวแทน

 มีการนำาการโควต้าแบบดรู๊ป (Droop Quota) มาใช้ในการจัดสรรที่นั่ง และที่นั่งที่เหลือ

แอฟริก�ใต้: ระบบเลือกตั้ง 
ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง
และก�รรวมทุกฝ่�ย
แอนดรูว์  เรย์โนลด์ส

กรณีศึกษา: แอฟริกาใต้
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ก็จัดให้โดยการปรับใช้วิธีเศษการหารสูงสุด (Largest Remainder Method) ร่างกฎหมายเลือก

ตั้งฉบับต้นๆ กำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำาสำาหรับการเป็นตัวแทนในรัฐสภา ไว้ที่ร้อยละ 5 ของ

คะแนนเสียงทั่วประเทศ แต่พรรคเอเอ็นซีกับพรรคเอ็นดีตกลงในต้นปี ค.ศ. 1994 ที่จะอ่อนข้อ

ให้แก่พรรคเล็ก ๆ  โดยถอนข้อกำาหนดที่ให้มี ‘การบังคับใช้’ เกณฑ์ขั้นตำาใดๆ อย่างไรก็ดี เฉพาะ

พรรคที่มี ส.ส. 20 คนขึ้นไป หรือร้อยละ 5 ขึ้นไปของสภาเท่านั้น ที่ได้รับหลักประกันว่าจะได้

ตำาแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีแห่งชาติของรัฐบาลแรก

 ข้อเท็จจริงที่ว่า ‘พลังมหาศาลแห่งขบวนการปลดปล่อยของแมนเดลา’ จะได้รับชัยชนะ

ในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ว่าจะจัดขึ้นภายใต้ระบบเลือกตั้งใดๆ เกือบทั้งนั้น 

ไม่อาจลดความสำาคัญของการเลือกระบบ ตสบ. ของแอฟริกาใต้สำาหรับการเลือกตั้งครั้งแรกนี้

ได้ ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน ในฐานะส่วนหนึ่งของกลไกการแบ่งปันอำานาจทั้งหมดใน

รัฐธรรมนูญใหม่ สำาคัญยิ่งยวดต่อการสร้างบรรยากาศของการรวมทุกฝ่ายและการคืนดีกัน ซึ่ง

หนุนเน่ืองให้ความรุนแรงทางการเมืองที่เลวร้ายที่สุดลดน้อยลง และทำาให้แอฟริกาใต้หลังการ

แบ่งแยกผิวกลายมาเป็นประทีปแห่งความหวังและเสถียรภาพ สำาหรับที่เหลือของแอฟริกาที่มี

ปัญหา

 กระนัน้ ในป ีค.ศ. 1990 ณ เวลาทีม่กีารปลอ่ยตวัเนลสนั แมนเดลาออกจากคกุ ไมม่เีหตผุล

พิเศษใดๆ ที่เชื่อได้ว่า แอฟริกาใต้จะใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน รัฐสภา ‘คนขาวเท่านั้น’ ได้

มาจากการเลือกตั้งในระบบ คนช. โดยตลอด ในขณะที่พรรคเอเอ็นซี ซึ่งบัดนี้มาอยู่ในตำาแหน่ง

ที่สามารถต่อรองอย่างมีพลัง ก็คาดหวังที่จะได้เปรียบมากหากยังคงใช้ระบบ คนช. ในขณะที่มี

เพียงห้าเขตเลือกตั้งจากทั้งหมด 700 เขต ที่มีคนผิวขาวเป็นเสียงข้างมาก พรรคเอเอ็นซี ซึ่งมี

คะแนนนิยมร้อยละ 50-60 คาดว่าจะได้ที่นั่งในสภาร้อยละ 70 หรือ 80 อย่างง่ายดาย โดยอาศัย

ความชอบมาพากลของการลงคะแนนแบบ คนช. แต่พรรคเอเอ็นซีไม่ได้เลือกแนวทางนี้ เพราะ

ตระหนักว่า ความไม่เสมอกันของระบบเลือกตั้งที่ ‘ผู้ชนะคว้าหมด’ (winner-takes-all) จะเป็น

ความไร้เสถียรภาพโดยพื้นฐานในระยะยาว สำาหรับประโยชน์ทั้งของฝ่ายเสียงข้างมากกับฝ่าย

เสียงข้างน้อย นอกจากนี้ ตสบ. ยังเลี่ยงปัญหาโต้แย้งที่มีนัยทางการเมืองของการปักปันเขต

เลือกตั้ง รวมทั้งยังเข้ากันได้ดีกับบรรยากาศการแบ่งปันอำานาจบริหาร ซึ่งทั้งพรรคเอเอ็นซีและ

พรรคประชาชาติต่างก็มองเห็นว่าเป็นกุญแจสำาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

 กรณีจึงน่าจะเป็นว่า แม้จะมีเสียงสนับสนุนเป็นหย่อมๆ ทางภูมิศาสตร์ แต่พรรคแนว

ร่วมเสรีภาพ (ซึ่งได้เก้าที่นั่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติใหม่) พรรคประชาธิปไตย (ได้เจ็ดที่นั่ง) 

พรรคคองเกรสรวมแอฟริกัน (ได้ห้าที่นั่ง) และพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแอฟริกัน (ได้สอง 

ที่นั่ง) อาจล้มเหลวที่จะได้สักที่นั่งเดียวในสภา หากการเลือกตั้งเป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียว

ตามระบบ คนช. ในขณะที่พรรคเหล่านี้รวมกันได้ที่นั่งเพียงร้อยละ 6 ของสภาใหม่ ความสำาคัญ

ของพวกเขาภายในโครงสร้างการปกครอง ช่างมีนำาหนักเกินความเข้มแข็งเชิงตัวเลขมากนัก 

กรณ
ีศึกษ�: แอฟ

ริก�ใต้

มีข้อค้นพบจากการอ่านผลโดยละเอียด อย่างค่อนข้างน่าประหลาดใจว่า ในปี ค.ศ. 1994 ระบบ 

ตสบ. อาจไม่เอื้อประโยชน์เป็นการเฉพาะแก่พรรคขนาดกลางอย่าง เอ็นพี และ ไอเอฟพี ในเชิง

ทีจ่ะใหท้ีน่ัง่เกนิหรอืเหนอืกวา่ทีอ่าจคาดหวงัได ้หากมกีารใชร้ะบบ คนช. สาเหตหุลกัคอืลกัษณะ

การรณรงค์หาเสียงแบบ ‘ประชามติแห่งชาติ’ ที่นำาไปสู่การขับเคี่ยวกันสองพรรคระหว่างเก่ากับ

ใหม่คือ ระหว่างพรรคเอเอน็ซีกับไอเอฟพใีนจงัหวัดกวาซูลู-นาตาล และระหว่างพรรคเอเอน็ซีกับ

พรรคเอน็พใีนสว่นทีเ่หลอืของประเทศ ยิง่ไปกวา่นัน้ ลกัษณะซึง่เปน็เนือ้เดยีวกนัทางชาตพินัธุข์อง

เขตเลอืกตัง้ และการกระจกุตวัอยา่งมากของเสียงสนบัสนนุตามลกัษณะภมิูศาสตรใ์นแอฟรกิาใต ้

หมายความว่าพรรคเอ็นพีกับพรรคไอเอฟพี น่าจะได้ที่นั่งน้อยกว่านี้เล็กน้อย ภายใต้ระบบแบ่ง

เขต อย่างไรก็ดี น่าเป็นไปได้มากว่า ระบบ คนช. จะให้ ‘ที่นั่งแถม’ จำานวนน้อยแก่พรรคเอเอ็น

ซี ทำาให้ส่วนแบ่งท่ีนั่งในสภาแห่งชาติเพิ่มข้ึนสูงกว่าส่วนแบ่งตามคะแนนนิยม (ซึ่งก็คือร้อยละ 

62) และเพิ่มข้ึนเหนือกว่าเสียงข้างมากสองในสาม ท่ีจำาเป็นสำาหรับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

โดยไม่ต้องฟังเสียงพรรคอื่นๆ 

 วิธปีฏบิติัท่ีใช้บตัรเลอืกตัง้ใบหนึง่สำาหรับสภาแห่งชาติ และอีกใบหนึง่สำาหรับสภาจงัหวัด

นั้น กลายมาเป็นนวัตกรรมที่สำาคัญในการออกแบบระบบเลือกตั้งด้วย จนกระทั่งสองสามเดือน

ก่อนการเลือกตั้ง พรรคเอเอ็นซียังคงยืนยันให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งจะนำามานับสำาหรับ

การเลือกตั้งทั้งระดับชาติกับระดับจังหวัด นี่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่า เป็นอุบายที่จะช่วยให้เป็นข้อ

ได้เปรียบสำาหรับพรรคที่ใหญ่กว่า ซึ่งมีฐานเสียงในระดับชาติ เรื่องนี้กว่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้  

ก็ด้วยแรงกดดันของพันธมิตรผู้นำาธุรกิจ พรรคประชาธิปไตย และที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

เท่านั้น ผลในที่สุดแสดงว่า ไม่มีผู้ลงคะแนนจำานวนมากสักเท่าใด ที่กาบัตรเลือกตั้งระดับชาติ

และระดบัจงัหวดัใหแ้กพ่รรคทีต่า่งกนัสองพรรค การณป์รากฏคลา้ยกบัวา่ ฝา่ยทีไ่ดร้บัประโยชน์

สำาคัญจากการแยกบัตรเปน็สองใบ คือพรรคประชาธปิไตยและพรรคแนวร่วมเสรีภาพท่ีเปน็พรรค

เล็ก แต่ละพรรคได้รับคะแนนเสียงในระดับจังหวัดมากกว่าในระดับชาติอยู่กว่า 200,000 เสียง 

ซึ่งอธิบายได้ดีทีเดียวว่า ทำาไมพรรคเอ็นพีจึงมีคะแนนเสียงที่ตกลงมา 490,000 เสียงระหว่าง

คะแนนรวมระดับชาติกับระดับจังหวัด 

 การเลือกระบบเลือกตั้งยังมีผลกระทบในเรื่องส่วนประกอบของรัฐสภาตามเส้นแบ่งของ

ชาติพันธุ์และเพศสภาพด้วย สภาแห่งชาติแอฟริกาใต้ที่ได้สาบานตนเข้าดำารงตำาแหน่งในเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 1994 มีอดีตสมาชิก 80 คนของรัฐสภาที่มีคนผิวขาวล้วน แต่ความคล้ายคลึง

ระหว่างสภาเก่ากับใหม่ก็มีเพียงแค่น้ี เม่ือเปรียบต่างโดยตรงกับประวัติศาสตร์ท่ีมีปัญหาของ

แอฟริกาใต้ คราวนี้คนผิวดำานั่งกับคนผิวขาว ฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายอนุรักษ์ ชนเผ่าซูลูกับชน

เผ่าโซซา และชาวมุสลิมกับชาวคริสต์ ความหลากหลายของสภาแห่งชาติใหม่เป็นผลอย่างมีนัย

สำาคัญ จากการใช้ระบบ ตสบ. บัญชีรายชื่อระดับชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้น เปิดทาง

ให้พรรคนำาเสนอกลุ่มผู้สมัครที่คละกันจากหลายชาติพันธุ์ โดยหวังว่าจะเป็นที่น่าดึงดูดใจข้าม

กลุม่ ผลกค็อืสภาแหง่ชาตมิคีนผวิดำารอ้ยละ 52 (รวมทัง้ชนเผา่ทีพ่ดูภาษาโซซา ซลู ูโซโท เวนดา้  
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ทสวานา เปด ีสวาซี ชางาอนั และนเดเบเล) คนผิวขาวรอ้ยละ 32 (พดูภาษาองักฤษและแอฟรกิา

อันส์) คนเชื้อสายอินเดียร้อยละ 8 และอีกร้อยละ 7 เป็นคนผิวสี นี่เปรียบเทียบกับองค์รวมของ

ผู้เลือกตั้งซึ่งมีคนผิวดำาโดยประมาณร้อยละ 73 คนผิวขาวร้อยละ 15  คนผิวสีร้อยละ 9  และอีก

ร้อยละ 3 เป็นตนเชื้อสายอินเดีย ในสภามีสตรีจำานวนร้อยละ 27 ของสมาชิกทั้งหมด

 ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999 สัดส่วนของผู้แทนผิวดำาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58 และผู้แทน

จากคนผิวสีขึ้นไปเป็นร้อยละ 10  ในขณะที่คนขาวมีผู้แทนร้อยละ 26 และผู้แทนที่เป็นคน 

เชื้อสายอินเดียร้อยละ 5 ในปี ค.ศ. 2004 สัดส่วนของคนผิวดำา (ร้อยละ 65) เข้าใกล้เคียงส่วน

แบ่งตามจำานวนประชากร ในขณะที่คนผิวขาวได้ที่นั่งร้อยละ 22   จำานวนของ ส.ส. คนผิวสีกับ

คนเชื้อสายอินเดียโดยคร่าว ๆ ยังคงได้ในระดับเดิม สัดส่วนของ ส.ส.สตรีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

30 ในปี ค.ศ. 1999 และร้อยละ 33 ในปี ค.ศ. 2004 มีความเชื่อที่แพร่หลายในแอฟริกาใต้ว่า 

หากนำาระบบ คนช. มาใช้ในการเลือกตั้ง สตรีคงจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาน้อย เช่นเดียวกับผู้แทน 

เชื้อสายอินเดียและคนผิวขาว แต่ที่จะได้มากคือผู้แทนเพศชายที่เป็นคนผิวดำา

 ในที่สุด คาดได้ว่าการเป็นตัวแทนจะมีลักษณะแยกขั้วมากกว่านี้ภายใต้ระบบ คนช.  

โดยคนผิวขาว (จากพรรคต่างๆ) จะเปน็ตัวแทนในเขตทีค่นผวิขาวมเีสยีงขา้งมาก ชาวโซซาเปน็

ตัวแทนชาวโซซา ชาวซูลูก็เป็นตัวแทนชาวซูลู ฯลฯ ในขณะที่ปัญหาเรื่องการขาดสภาพพร้อม

รับผิดในระดับเขตเลือกตั้ง และความรู้สึกห่างเหิน เป็นผลที่ได้รับรู้ของการเลือกตั้งระบบ ตสบ. 

ในปัจจุบัน หมายความว่าพลเมืองมี ส.ส. หลากหลายคนที่จะเข้าไปหาได้เมื่อมีความจำาเป็น

 แตก่ระนัน้ กม็กีารถกเถยีงกนัเรือ่ยมาในแอฟรกิาใต ้เกีย่วกบัการเพิม่สภาพพรอ้มรบัผดิ

แบบประชาธิปไตย และความเป็นตัวแทนของ ส.ส. ให้มากขึ้น เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ว่าการเลือกตั้งที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติครั้งแรก คล้ายการลงประชามติเกี่ยวกับว่าพรรคไหนควร 

ร่างรัฐธรรมนูญมากกว่ากัน แต่การเลือกตั้งต่อๆ มา จะเกี่ยวกับการตั้งรัฐสภาที่มีความเป็น

ตัวแทน ผู้มีบทบาททางการเมืองและผู้ลงคะแนนหลายคนเสนอไว้ว่า จำาเป็นต้องเปลี่ยนระบบ

เลือกตั้งเพื่อคำานึงถึงเรื่องนี้

 ทุกวันนี้ พรรคการเมืองขนาดใหญ่ทั้งหมดยังคงสนับสนุนหลักการของการเป็นตัวแทน

แบบสัดส่วน แต่โดยไม่ต้องเพิ่มความยุ่งยากแก่บัตรเลือกตั้งมากนัก อาจให้ผู้ลงคะแนนเสือกได้

ทั้งผู้สมัครและพรรค โดยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงลักษณะการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนของรัฐสภา

แต่อย่างใด ทางเลือกทางหนึ่งคือเลือก ส.ส. แบบเขตเดียวหลายเบอร์ที่มีขนาดเล็กลง เพื่อ

พัฒนาความผูกพันทางภูมิศาสตร์ระหว่างผู้เลือกตั้งกับผู้แทนของตนให้แน่นแฟ้นขึ้น ในขณะนี้ 

บัญชีรายชื่อระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนพื้นที่กว้างใหญ่มาก จนไม่ว่ารูปแบบใดของการเป็นปาก

เสียงให้ท้องถิ่นย่อมหายไปหมด ทางเลือกท่ีสองคือรับเอาระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม 

(สสผ. หรือ MMP) โดยครึ่งหนึ่งของสมาชิกได้รับเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ในขณะที่อีก 

คร่ึงหนึ่งมาจากการชดเชยให้ได้สัดส่วนจากระบบ ตสบ. ทางเลือกทั้งสองทางได้รับพิจารณา

โดยคณะทำางานที่ประกอบด้วยสมาชิก 12 คน นำาโดยเฟรเดอริค แวน ซีล สลาบเบิร์ท อดีตผู้นำา

พรรคประชาธิปไตย และได้รับมอบหมายให้พิจารณาทางเลือกการปฏิรูปในปี ค.ศ. 2002 คณะ

ทำางานชุดนี้ประกอบด้วยเสียงข้างมากที่มาจากพรรคเอเอนซี และคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ทีเ่ปน็อสิระ และไดร้บัการแตง่ตัง้จากประธานาธบิดใีหท้บทวนระบบเลอืกตัง้ ตามทีม่กีารรอ้งเรยีน

ว่า ตสบ. ไม่ได้รวมการเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์ไว้อย่างพอเพียง ท้ายที่สุด คณะทำางานเสนอ

แนะให้แอฟริกาใต้คงไว้ซึ่งระบบ ตสบ. แต่เปลี่ยนเป็นระบบสองกลุ่ม โดยแบ่งประเทศเป็น 69 

เขตเลือกตั้ง มีผู้แทนเขตละสามถึงเจ็ดคน และสงวนที่นั่งไว้ 100 ที่ในระดับชาติ สำาหรับชดเชย

ความเปน็สดัสว่น อยา่งไรกด็ ีสำาหรบัการเลอืกตัง้ทัว่ไปป ีค.ศ. 2004 รฐับาลพรรคเอเอน็ซปีฏเิสธ

การปฏิรูปนี้ และดูประหนึ่งว่าไม่เต็มใจที่จะใช้ระบบใหม่ในปี ค.ศ. 2009 ด้วย

บัตรเลือกตั้งระบบ

การเป็นตัวแทน

แบบสัดส่วนที่ใช้

บัญชีรายชื่อปิด

ของแอฟริกาใต้
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อินโดนีเซีย:  
คว�มต่อเนื่อง ก�รตกลง และ
คว�มเห็นพ้องต้องกัน
แอนดรูว์ เอลลิส

กรณีศึกษา: อินโดนีเซีย

พัฒนาการของสถาบันทางการเมืองที่สามารถทำาให้เกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและประสิทธิผล 

เป็นความท้าทายท่ีใหญ่หลวงในอินโดนีเซีย ประเทศที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ อยู่บนเกาะกระจัดกระจายกว่า 20,000 เกาะ และมีความเป็นเอกภาพที่ตั้งอยู่บนฐาน

การตอ่ตา้นลทัธอิาณานคิมรว่มกนั อตัลกัษณท์างการเมืองในอนิโดนเีซยีเปน็หวัขอ้ทีส่ลับซบัซอ้น 

ในอดีตมักจะอยู่บนความเชื่อมโยงถึงสายธารที่ต่างกันของอิสลาม ถึงชาตินิยมที่อิงศาสนาน้อย

ลง หรอืในบางพ้ืนทีก่โ็ยงถงึครสิตศ์าสนา ถงึป ีค.ศ. 2004 นี ้ดเูหมอืนวา่ จะเพิม่เรือ่งการประเมนิ

คุณภาพความเป็นผู้นำาและผลกระทบของการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วย การคิดค้นระบบเลือกตั้ง

ที่รวมทุกฝ่าย และมีประสิทธิผลในบริบทของอินโดนีเซียที่เป็นรัฐเดี่ยวนั้น ไม่เคยง่ายดายเลย

 การเลือกตั้งครั้งแรกในอินโดนีเซียหลังการประกาศเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1945 มีขึ้นในปี 

ค.ศ. 1955 ได้มีการนำาระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส. หรือ PR) มาใช้ใน 15 ภูมิภาค 

โดยไมม่กีารทา้ทายใดๆ ทีน่ัง่กระจายไปตามสดัสว่นประชากร โดยมกีารจดัสรรทีน่ั่งเพิม่เตมิเลก็

นอ้ยสำาหรบัเกาะรอบนอก มกีารใชว้ธิเีศษการหารสงูสดุ และโควตา้แบบแฮร ์พรรคหรอืองคก์าร

ตา่งๆ สามารถเสนอบญัชรีายชือ่ และปจัเจกบคุคลกส็มคัรได ้ผูล้งคะแนนสามารถลงคะแนนเสยีง

ให้แก่บัญชีรายชื่อ หรือไม่ก็เขียนชื่อของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งก็ได้ 

 องค์กรนิติบัญญัติที่ผ่านการเลือกตั้งมา ประกอบด้วยผู้แทนจาก 27 พรรคและบัญชี

รายชื่อ กับสมาชิกรายปัจเจกอีกหนึ่งคน พรรคใหญ่สุดสี่พรรคต่างก็ได้รับคะแนนเสียงระหว่าง 

ร้อยละ 16 ถึงร้อยละ 23 ของคะแนนเสียง ไม่เพียงแต่ว่าไม่มีพรรคใดพรรคเดียวที่คุมเสียงข้าง

มากในองค์กรนิติบัญญัติ แม้สองพรรครวมกันก็ยังไม่มีเสียงข้างมากเลย การต้ังรัฐบาลเต็มไป

ด้วยความยากลำาบาก และความสามารถที่รัฐบาลจะดำารงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติก็

มีจำากัด สภาจัดทำารัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกตั้งต่อมาไม่นานเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ก็มี 

ดุลภาพทางการเมืองแบบเดียวกัน และล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลง

การสูญเสียโดยทั่วไป ซึ่งความเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมือง และการกบฏต่อต้านความเป็น 

รัฐเดี่ยว ทำาให้ประธานาธิบดีซูการ์โนนำาระบอบอำานาจนิยมมาใช้ในปี ค.ศ. 1959 ระบอบนี้อยู่

ได้เรื่อยมาจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วย ระเบียบใหม่ (New Order) ของประธานาธิบดีซูฮาร์โตใน

กลางครสิตท์ศวรรษ 1960 ซึง่มาครอบงำาอำานาจฝา่ยบรหิาร นติบิญัญตัแิละตลุาการเกอืบสิน้เชงิ  

มกีารเลอืกตัง้ แตก่ารหาเสยีงถกูจำากดัอย่างหนกั ผูส้มคัรหลายคนถกูตดัออกดว้ยขาดคณุสมบตั ิ

และกฎระเบียบถูกนำามาใช้แก่คู่แข่งของรัฐบาลอย่างเกินพอดี ความปรารถนาของศูนย์กลางที่

จะควบคุมการคัดสรรผู้สมัครโดยสิ้นเชิง นำาไปสู่การเลือกระบบ ตสบ. แบบปิด ซูฮาร์โตหาทาง

บรรเทาความกลวัการครอบงำาทางการเมอืงโดยชาวชวา ชวาจงึไดจ้ำานวนทีน่ัง่เกนิครึง่เพยีงเลก็

น้อย ทั้งๆ ที่มีผู้เลือกตั้งเป็นชาวชวาเกินกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในปี ค.ศ. 

1955 แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลง แต่ก็ยังสูงถึงร้อยละ 61 ในปี ค.ศ 2004 

ระยะเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย: การเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999

 ภายหลังจากที่ระบอบซูฮาร์โต้ลืมครืนลงในปี ค.ศ. 1998 ในปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 

1999 กฎหมายเลือกตั้งที่จัดทำาขึ้นใหม่ก็เสร็จเรียบร้อย  ระบบเลือกตั้งที่บรรยายว่าเป็น ‘ระบบ

สดัสว่นพรอ้มดว้ยลกัษณะของเขต’ มลีกัษณะเฉพาะตน โดยเปน็ผลงานทีช่ดัเจนของการตอ่รอง

ทางการเมืองที่ปรับเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเอาชนะเส้นตาย การบรรลุข้อตกลงนี้ เกิดขึ้นในองค์กร

นิติบัญญัติโดยพรรคการเมืองต่างๆ ในยุคซูฮาร์โต ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันจากพรรคใหม่ๆ และ

กลุ่มอื่นๆ นอกการเจรจา อีกทั้งต้องปกป้องตำาแหน่งของตน และยังตกอยู่ใต้แรงกดดันจากฐาน

อำานาจของตนเองด้วย ด้วยแรงกดดันเหล่านี้ ผลลัพธ์สุดท้ายของการเจรจาคงไม่อาจแตกต่าง

จากที่ทำาได้มากนัก

 ในการเลอืกตัง้เดอืนมถุินายน ค.ศ. 1999 ผูล้งคะแนนแตล่ะคนลงคะแนนเสยีงเดยีวใหแ้ก่

พรรคการเมือง เขตเลือกตั้งได้แก่เขตปกครองทั้ง 27 จังหวัด มีขนาดตั้งแต่สี่ ถึง 82 ที่นั่ง การ

กำาหนดจำานวนทีน่ัง่ทีแ่ตล่ะพรรคจะไดม้าในแตล่ะจงัหวดันัน้ ใชห้ลกัการของการเปน็ตวัแทนแบบ

สัดส่วน และพรรคจะจัดให้ผู้สมัครแต่ละคนในแต่ละบัญชีรายชื่อพรรค เชื่อมโยงกับเขตเลือกตั้ง

เขตใดเขตหนึ่งในระดับรองลงไป (ได้แก่เทศบาล (kota) ในเขตเมือง และ อำาเภอ (kabupaten) 

นอกเขตเมือง) ที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ด้วยความห่วงใยที่ฝังรากลึกท่ีจะธำารงเอกภาพของรัฐไว้ 

จึงมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้พรรคการมืองที่เป็นพรรคเฉพาะภูมิภาค มาลงทะเบียน กฎหมายว่า

ด้วยพรรคการเมืองวางเงื่อนไขให้ทุกพรรคต้องลงแข่งขันเลือกตั้งในอย่างน้อยเก้าจังหวัด

 กฎหมายไมค่อ่ยจะชดัเจนในรายละเอยีดสำาคญั ไมม่วีธิกีารแปลงคะแนนเสยีงเปน็จำานวน

ที่นั่งที่จะได้รับ  ทั้งยังไม่มีกฎกติกาสำาหรับระบุว่าผู้สมัครคนใดจากบัญชีรายช่ือพรรคจะเป็น

เจ้าของที่นั่งที่พรรคได้มา  ประเด็นเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างเฉียดฉิวในขั้นตอนที่สายมาก

 ในที่สุด กฎระเบียบการจัดสรรที่นั่งก็นำาวิธีเศษการหารสูงสุด และโควต้าแบบแฮร์มาใช้ 

กรณ
ีศึกษ�: อินโดนีเซีย



86 87

การจัดสรรผู้สมัครลงตามที่นั่งที่ได้มา มีความยุ่งยากกว่ามาก ในทางปฏิบัติ มีแกนนำากลางของ

พรรคเพยีงไมก่ีพ่รรคทีจ่ะดำาเนนิตามกฎระเบยีบ และแกนนำาใชอ้ำานาจโดยพฤตนิยัเพือ่บอกคณะ

กรรมการการเลือกตั้งว่า ผู้สมัครคนใดได้รับเลือกตั้งให้ครองที่นั่งที่พรรคได้มา

 แต่กระนั้น การเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999 ก็ได้รับการตัดสินว่า นี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับ

แตป่ ีค.ศ. 1955 ทีถื่อวา่เป็นทีย่อมรับได้โดยรวม แมจ้ะมีความนา่เปน็หว่งเฉพาะเรือ่งหรอืเฉพาะ

บางพื้นที่ พรรคการเมืองห้าพรรคได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 3 ของคะแนนเสียง คะแนน

นิยมโดยเปรียบเทียบของพรรคเหล่านี้แปรผันอย่างมากตามส่วนต่างๆ ของอินโดนีเซีย มีพรรค

อื่นที่มีผู้แทนในสภาอีกสิบหกพรรค

 สิ่งท่ีสะท้อนจากการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999 ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วไปสู่การทบทวน

รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945 อย่างรอบด้าน การทบทวนนี้เสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ. 2002 และนำาไป

สู่ความเปลี่ยนแปลงขั้นมูลฐาน รวมถึงการนำาหลักการแยกอำานาจ หลักการคานดุล การเลือก

ต้ังประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีโดยตรง และการจัดต้ังสภาที่สองในระดับภูมิภาคที่มี

อำานาจจำากัดมาก การประมวลแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสี่หมวดได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำางาน

ของสถาบันต่างๆ ในอนาคตโดยสิ้นเชิง และมีการผ่านกฎหมายใหม่ห้าฉบับ ได้แก่กฎหมายว่า

ด้วยการเลือกตั้ง การเลือกตั้งประธานาธิบดี พรรคการเมือง โครงสร้างขององค์กรที่มาจากการ

เลือกตั้ง และการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ อินโดนีเซีย ณ เวลานี้จึงจัดได้ว่า อยู่ภายในกระแสหลัก

ของตระกูลแห่งประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี 

เขตเดยีวเบอรเ์ดียวท่ีใช้คะแนนนำาตดัสนิไมเ่ปน็ทีช่ืน่ชอบสำาหรบัการ
เลือกตั้งองค์กรนิติบัญญัติ 

 หลังจากปี ค.ศ. 1999 ได้มีการเรียกร้องมิใช่น้อยให้พิจารณาใช้การเลือกตั้งแบบเขต

เดียวเบอร์เดียว โดยใช้ระบบคะแนนนำา โดยเฉพาะจากสื่อมวลชนและนักวิชาการ เนื่องจากมี

การรับรู้อย่างกว้างขวางว่า ในองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1999 สมาชิกที่

เลือกตั้งเข้ามาขาดสภาพพร้อมรับผิด แม้ว่าระบบเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999 ถูกมองว่ามิใช่เป็นการ

ตกลงทางการเมือง เป็นเพียงความพยายามที่กล้าหาญที่จะจับเอาหลักการของ ตสบ. มารวม

กับสภาพพร้อมรับผิดของสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งต่อเขตเลือกตั้งของตน แต่ในทางปฏิบัติ ไม่มี

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตเลือกตั้งกับสมาชิกเลย

 อย่างไรกด็ ีการจำาลองผลทีท่ำาข้ึนหลงัการเลอืกตัง้ป ีค.ศ. 1999 ไดช้ีแ้นะวา่ ระบบคะแนน

นำาแบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีวในอนิโดนเีซยี นา่จะใหผ้ลลพัธท์ีไ่มไ่ดส้ดัสว่นเกอืบจะมากทีส่ดุในโลก 

ความสัมพันธ์ที่ย่ำาแย่ลงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้รับเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1999 กับหลายคนใน

ฝา่ยวชิาการ ส่ือมวลชน และภาคประชาสงัคม หมายความวา่ระบบคะแนนนำาแบบเขตเดยีวเบอร์

เดยีวทีฝ่า่ยหลงัสนบัสนนุ จะได้รบัการรบัฟังนอ้ยลงเรือ่ย ๆ  เปน็ทีป่ระจักษ์อยา่งเกือบจะแน่นอน
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วา่ ระบบคะแนนนำาไมส่ามารถสะทอ้นความหลากหลายของอนิโดนเีซยี การนำากระบวนการแบง่

เขตเลือกตั้งอันเป็นที่ยอมรับได้ มาใช้ให้ทันการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2004 ย่อมต้องใช้เวลาและยาก

ลำาบากมากทีเดียว และระบบคะแนนนำาก็ไม่น่าจะเอื้อต่อการได้รับเลือกตั้งของสตรีด้วย

ระบบเลือกตั้งปี ค.ศ. 2004

 รัฐธรรมนูญใหม่ที่เห็นพ้องกันในปี ค.ศ. 2002 บัญญัติว่า ผู้ที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งสภา

ล่างขององค์กรนิติบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) คือพรรคการเมือง จึงเป็นการจำากัดทาง

เลือกที่มีอยู่สำาหรับระบบเลือกตั้ง ในกฎหมายเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายเลือกตั้งที่

ใช้ระบบ ตส. แบบเขตเดียวหลายเบอร์ และตอบสนองต่อแรงกดดันให้ผู้แทนมีสภาพพร้อมรับ

ผิดมากขึ้น โดยเสนอให้ใช้บัญชีรายชื่อเปิด และแบ่งเขตจังหวัดใหญ่ให้เล็กลง รูปแบบง่ายๆ นี้

ได้รับการรับรองในที่สุด โดยเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์มีที่นั่งระหว่างสามถึง 12 ที่ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แบ่งเขต การถกเถียงที่ตามมานำาไปสู่เขตเลือกตั้งเขต

เดียวหลายเบอร์ที่ที่มีขนาดค่อนไปทาง 12 ที่นั่ง มีความเห็นพ้องกันในที่สุด ให้ใช้ระบบบัญชี

รายชือ่เปิดแบบจำากดั คอืผูล้งคะแนนลงคะแนนให้พรรคหนึ่งพรรค และถ้าประสงคจ์ะลงคะแนน

ให้ผู้สมัคร ก็ลงได้เพียงคนเดียวในพรรคนั้น อย่างไรก็ดี ถ้าจะมีผลให้ผู้สมัครคนหนึ่งคนใดได้รับ

เลอืกตัง้โดยไมเ่ปน็ไปตามการเรยีงลำาดบัของชือ่ในบญัชรีายชือ่แลว้ละก ็ผูส้มคัรคนนัน้ตอ้งไดร้บั

คะแนนเสียงที่ลงให้แก่ผู้สมัครรายบุคคล ที่มากกว่าโควต้าแบบแฮร์ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อย

ยิ่ง ดังปรากฏในทางปฏิบัติในการเลือกตั้งองค์กรนิติบัญญัติปี ค.ศ. 2004  

 เนื่องจากมีการสร้างสภาภูมิภาคขึ้น พรรคการเมืองบางพรรคเสนอไว้ให้ใช้ระบบ  

‘หนึ่งคน หนึ่งเสียง หนึ่งมูลค่า’ (one person, one vote, one value – OPOVOV) แก่สภา

นิติบัญญัติ  โดยใช้เกณฑ์ประชากรเท่ากันสำาหรับทุกที่นั่ง ในขณะที่บางพรรคสนับสนุนให้คงไว้

ซึ่งการเป็นตัวแทนที่ลำาเอียงเข้าข้างหมู่เกาะรอบนอก การประนีประนอมท้ายสุด ได้มาเป็นสูตร

ที่ซับซ้อน โดยจำานวนที่น่ังสำาหรับแต่ละจังหวัดมีฐานคิดจากจำานวนประชากรตำาสุดอย่างน้อย 

325,000 คนสำาหรับจังหวัดขนาดเล็ก และประชากรสูงสุดไม่เกิน 425,000 คนสำาหรับจังหวัด

ใหญ่  โดยให้มีผู้แทนอย่างน้อยสามคนต่อจังหวัด

 แกนนำากลางของพรรคไม่อยากจะผ่อนคลายการยึดกุมพรรคของตนลง พรรคใหญ่วาง

เงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้น สำาหรับการที่พรรคการเมืองจะเข้าร่วมในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2004 และ

ในปี ต่อๆ มา

 การห้ามมิให้มีพรรคภูมิภาคได้เข้มงวดขึ้น ประเด็นของบัญชีเปิดหรือปิด หนึ่งคน 

หนึ่งเสียง หนึ่งมูลค่า  ความสมดุลระหว่างเกาะชวากับหมู่เกาะรอบนอก และการเข้าร่วมของ

พรรคการเมือง ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นต่อรองระหว่างพรรค จนได้การตกลงสุดท้าย 

อย่างไรก็ดี การรณรงค์จากหลายฝ่าย นำาไปสู่การยอมรับ ‘โควต้าอยู่ในที’ (maybe-quota) 
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สำาหรับการเป็นตัวแทนท่ีคะนึงถึงเพศสภาพคือ พรรคการเมืองต้อง ‘ใส่ไว้ในดวงใจ’ ถึงความ

พึงปรารถนาที่จะให้มีผู้สมัครที่เป็นสตรีในบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในขณะที่ไม่มีการ

บังคบัโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย ปรากฏวา่จดุนีเ้ปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคญัทีจ่ะสง่เสรมิให้มผู้ีสมคัร

สตรีมากขึ้น และสมาชิกร้อยละ 12 ขององค์กรนิติบัญญัติในปี ค.ศ. 2004 เป็นสตรี อันเป็นความ

ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1999 

 ผลการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติปี ค.ศ. 2004 สะท้อนให้เห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงและ

ความต่อเนื่อง พรรคการเมืองห้าพรรคเดิมที่ได้คะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 3 ในปี ค.ศ. 1999 

กย็งัคงไดค้ะแนนในเกณฑเ์ดิม โดยมีพรรคอ่ืนมาสมทบอกีสองพรรค รวมแลว้มพีรรคทีม่ตีวัแทน

อยู่สิบเจ็ดพรรค

การเลือกตั้งสภาภูมิภาค: ผลอันน่าพิศวงของระบบ คอม. 

 รัฐธรรมนูญบญัญตัใิห้ผูส้มคัรสำาหรบัสภาภมูภิาคใหม ่(สภาของผูแ้ทนภมูภิาค) ควรเปน็

ปัจเจกชน ไม่ใช่พรรคการเมือง แต่ละจังหวัดให้มีสมาชิกจากการเลือกตั้งได้สี่คน ร่างกฎหมาย

เสนอให้ใช้ระบบคะแนนเสียงเป็นพวง (คพ. หรือ Block Vote - BV) ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการ

ออกแบบเพื่อช่วยพรรคที่มีเสียงสนับสนุนในเกาะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชวา ที่ซึ่งจังหวัดมีขนาดเล็กกว่า 

ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม. หรือ Single Non-Transferable Vote - SNTV) ได้รับ

การเสนอให้เป็นทางเลือกหนึ่งโดยพรรคที่เข้มแข็งที่สุดในชวา และก็เป็นที่ตกลงกันได้ ในฐานะ

ส่วนหนึ่งของการตกลงสุดท้าย

 การเลือกตั้งสภาภูมภิาคครั้งแรกเกิดขึ้นในป ีค.ศ. 2004 และแสดงใหเ้หน็จุดอ่อนอนัเปน็

ที่รู้จักกันดีของ ระบบ คอม. นั่นคือ ด้วยจำานวนเฉลี่ยของผู้สมัคร 30 คน ซึ่งแข่งขันกันสำาหรับ

ที่นั่งสี่ที่นั่งในแต่ละจังหวัด  ผู้สมัครหลายคนได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงตำากว่าร้อยละ 10 

ของคะแนนเสียงในเขตจังหวัดนั้น อย่างไรก็ดี การรณรงค์หาเสียงอย่างเข้มแข็งของผู้สมัครสตรี 

ทำาให้สตรีได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาภูมิภาคอย่างไม่คาดคิด ถึงร้อยละ 21 อันเป็นระดับตัวเลข

ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำาหรับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเสรีในอินโดนีเซีย

การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง

 ประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีในปัจจุบันจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยผู้

สมคัรต้องจบัคูก่นัเหมอืนตตีัว๋ใบเดยีวกนัเปน็คูส่มคัร ระบบเลอืกตัง้ทีใ่ชค้ือการเลอืกตัง้สองรอบ 

(ลสร. หรือ Two Round System – TRS) โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดในรอบตัดเชือก 

เพราะตอ้งการใหม้ัน่ใจวา่ ผูส้มคัรทีป่ระสบความสำาเรจ็จะมีคะแนนเสยีงสนับสนุนเพยีงพอทัว่ทัง้

ประเทศที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลาย คู่สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งในรอบแรกนั้น ไม่เพียง 

จะตอ้งไดเ้สยีงขา้งมากเดด็ขาดของบตัรดเีทา่นัน้ แต่ต้องเขา้เกณฑ์การกระจายคะแนนเสยีงตาม

จังหวัดต่างๆ ด้วย ซึ่งกำาหนดไว้ว่า จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนน
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รวม ในจำานวนครึ่งหนึ่งของจังหวัดทั้งหมดเป็นอย่างน้อย (13 จังหวัดจาก 27 จังหวัด – ผู้แปล)  

ในขณะท่ีเกอืบจะแน่นอนวา่ ผูช้นะดว้ยเสยีงขา้งมากเดด็ขาดยอ่มจะเขา้เกณฑด์งักล่าว แตเ่กณฑ์

นี้ก็มีไว้เพื่อป้องกันคู่สมัครผู้มีคะแนนเสียงท่วมท้นในชวา แต่มีคะแนนเสียงน้อยในที่อื่นๆ มิให้

ชนะการเลอืกตัง้ในรอบแรก ในการเลอืกตัง้โดยตรงครัง้แรกในป ีค.ศ. 2004  มผีูส้มคัรหา้คูใ่นรอบ

แรกลงแขง่ขนักนัในเดอืนกรกฎาคม โดยไมม่ใีครไดเ้สยีงเกนิกวา่รอ้ยละ 35 ในรอบสองทีจ่ดัขึน้ใน

เดือนกันยายน ซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโน ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 61 ของคะแนนรวม

ความเป็นจริงทางการเมือง: การเจรจาทำาความตกลง

 ขอ้ตกลงระบบเลอืกตัง้ป ีค.ศ. 1999 ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากทัง้พรรคการเมอืงของระเบยีบ

ใหม่ ซึ่งยังคงมีอำานาจอยู่  และจากพรรคใหม่ๆ ที่อยู่ข้างนอกบนถนน การทบทวนรัฐธรรมนูญ

หลังการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999 ยังต้องการข้อตกลงข้ามสีสันต่างๆ ทางการเมือง กฎหมายการ

เลือกต้ังปี ค.ศ. 2004 ก็เป็นการตกลงกันอีกคร้ังหน่ึงน่ันเอง ซ่ึงคล้ายกับหลักการของปี ค.ศ. 

1999 แต่มีความแตกต่างกันอย่างสำาคัญในรายละเอียด แต่ละคร้ังจำานวนของทางออกในทาง

ปฏิบัติมีอยู่จำากัด เมื่อคำานึงถึงประเพณีที่รับสืบทอดมา ภูมิหลังทางการเมือง และตำาแหน่งของ

ตัวละคร อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณในทางที่ดีสำาหรับระบอบประชาธิปไตย ในกรอบของสถาบัน

ใหม่ของอินโดนีเซีย โชคดีที่วิสัยทัศน์ระยะยาวบางประการ มีอยู่เคียงข้างการรับรู้ที่หลีกเลี่ยง 

ไมไ่ดข้องขอ้ไดเ้ปรยีบทางการเมอืงในระยะสัน้ ในหมูพ่รรคการเมอืงและปจัเจกบคุคลผูป้รบัแตง่

การเปลี่ยนแปลงนี้



คะแนนเสียงเดียวโอนได้ เป็นระบบลำาดับ
ความชอบซึ่งผู้เลือกตั้งจัดลำาดับผู้สมัคร 
ในการเลือกตั้งเขตเดียวหลายเบอร์ และผู้
สมคัรทีไ่ด้รบัคะแนนตามอันดับความชอบแรก
มากกวา่โควตา้ทีร่ะบ ุจะไดร้บัเลอืกตัง้ทนัท ี 
ในการนับครั้งต่อๆ มา คะแนนเสียงของผู้
สมคัรทีม่คีะแนนนอ้ยสดุ ซึง่จะถกูตดัออกไป 
และคะแนนสว่นทีเ่กนิจากโควตา้ของผูส้มคัร
ทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้แลว้จะถกูนำาไปกระจาย
ใหม่ จนกระทั่งมีผู้สมัครได้รับเลือกตั้งใน
จำานวนเพยีงพอ ผูล้งคะแนนโดยปกตจิะลง
คะแนนใหแ้กผู้่สมัครมากกว่าพรรคการเมือง 
แม้ว่าเป็นไปได้ที่จะใช้บัญชีรายชื่อ
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ก. การเช่ือมโยงหลวมๆ ระหว่างผู้ทำาหน้าที่นิติบัญญัติท่ีมาจากการเลือกตั้ง กับองค์รวมของ 

ผู้เลือกตั้งของตน เมื่อมีการใช้ระบบ ตสบ. และมีการจัดสรรที่นั่งโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

เดียว ดังที่ใช้ในนามิเบียหรืออิสราเอล ระบบจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ได้ทำาลายความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ลงคะแนนกับตัวแทนของพวกเขา ในกรณีบัญชีรายชื่อปิด ผู้ลงคะแนนไม่มีโอกาสที่จะ

กำาหนดตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของพวกเขาเลย และไม่มีผู้ใดที่พอระบุได้ว่า เขาหรือเธอเป็น

ตัวแทนของเมืองนี้ อำาเภอนี้ หรือหมู่บ้านนี้ อีกทั้งไม่สามารถที่จะปฏิเสธผู้แทนคนใดเป็นราย

บคุคลไดโ้ดยงา่ย ถา้ผูล้งคะแนนรูส้กึวา่เขาหรอืเธอผูน้ัน้ ทำาหนา้ทีไ่มไ่ดเ้รือ่งเลยในสภา ยิง่ไปกวา่

นัน้ ในประเทศกำาลงัพฒันาบางประเทศ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสงัคมชนบท ความรู้สกึของผู้ลงคะแนน

ว่าเป็นคนของภาคที่ตนอาศัยอยู่นั้น บางครั้งจะเข้มข้นกว่าความรู้สึกว่าตนเป็นคนของพรรค

หรือกลุ่มใดๆ มากนัก อย่างไรก็ดี การวิพากษ์วิจารณ์นี้อาจเกี่ยวข้องมากกว่า กับการจำาแนก

ระหวา่งระบบซึง่ผูล้งคะแนนลงคะแนนให้แก่พรรค กับระบบท่ีพวกเขาลงคะแนนใหแ้กผู่ส้มัครกไ็ด้

ข. มอีำานาจมากเกนิไป ท่ีตกอยูภ่ายในสำานักงานใหญข่องพรรค และอยูใ่นมอืของกลุม่ผูน้ำาพรรค

ผูอ้าวุโส โดยเฉพาะเมือ่ใชร้ะบบบญัชรีายชือ่ปดิ ตำาแหนง่ของผูส้มัครในบญัชรีายชือ่ ซึง่หมายวา่

เขาหรอืเธอนา่จะประสบความสำาเรจ็หรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัการประจบเจา้นายภายในพรรค โดยที่

ความสัมพันธ์กับองค์รวมของผู้เลือกตั้งมีความสำาคัญเป็นรอง ที่กิยานา มีการพลิกแพลงระบบ 

ตสบ. ที่แปลกแบบหนึ่งคือ พรรคต่างๆ พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สมัครของตนโดยไม่ได้จัดเรียงลำาดับ

ไว้ เพยีงแตเ่รียงตามตวัอกัษรธรรมดา ซึง่เปดิทางใหผู้น้ำาพรรคทัง้หลาย ตกรางวลัแกค่วามจงรกั

ภกัดี และลงโทษความเปน็ตวัของตวัเองไดม้ากยิง่ขึน้ไปอกี เนือ่งจากการจดัสรรท่ีนัง่ใหแ้กบ่คุคล

ต่างๆ จะกระทำาเมื่อรู้ผลการลงคะแนนแล้วเท่านั้น

ค. มีความจำาเป็นที่จะต้องมีพรรคหรือกลุ่มการเมืองที่รับรู้ได้ในแบบใดแบบหนึ่งอยู่ ประการนี้

ทำาให้ยากที่จะนำาระบบ ตสบ. ไปใช้ในสังคมซึ่งไม่มีพรรคการเมือง หรือมีโครงสร้างพรรคที่เป็น

หน่ออ่อนและหลวมมาก ดัง ตัวอย่างของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก

คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV)

109. ระบบ คอ. (STV) ได้รับการเรียกร้องโดยนักรัฐศาสตร์ ในฐานะหนึ่งในระบบเลือกตั้งที่ 

น่าสนใจมากที่สุดมานานแล้ว แต่การใช้ระบบนี้ในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติยังจำากัดอยู่ใน 

สองสามประเทศเอง ได้แก่สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1921 มอลต้า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 

และใช้ครั้งเดียวในเอสโตเนียในปี ค.ศ. 1990 ยังมีการนำามาใช้สำาหรับการเลือกตั้งวุฒิสภาของ

สหพนัธรฐั และการเลอืกต้ังระดบัมลรฐัหลายแห่งของออสเตรเลยี ตลอดจนการเลอืกตัง้สภายุโรป

และสภาทอ้งถิน่ในไอร์แลนด์เหนอื ระบบ คอ. ยงันำามาใชใ้นการเลอืกตัง้ท้องถิน่ของสกอ็ตแลนด ์

และในหนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีบ่างแหง่ในนวิซแีลนด ์อกีท้ังระบบนีย้งัไดร้บัเลือกตามข้อเสนอ

แนะของสภาพลเมืองของบริติชโคลัมเบียด้วย (ดูกรณีศึกษา กรณีบริติชโคลัมเบีย) 

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

หลกัการสำาคญัของระบบได้รับการคิดค้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยโธมัส แฮร์ (Thomas Hare) 

ในอังกฤษ และ คาร์ล อังเดร (Carl Andræ) ในเดนมาร์ค โดยต่างคนต่างคิด ระบบ คอ. ใช้เขต

เลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์ และผู้ลงคะแนนเรียงตำาแหน่งให้ผู้สมัครตามลำาดับความชอบ

บนบตัรเลอืกต้ัง ในทำานองเดยีวกบัระบบคะแนนเสยีงเผือ่เลอืก สว่นใหญจ่ะไมบ่งัคบัให้ต้องเขยีน

ลำาดับความชอบ และผู้ลงคะแนนไม่จำาเป็นต้องเรียงตำาแหน่งผู้สมัครทุกคนทั้งหมด ถ้าประสงค์

จะเลือกเพียงคนเดียวก็ทำาได้

 ภายหลังการรวมคะแนนลำาดับความชอบที่หนึ่งเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มกำาหนดโควต้าของ

คะแนนเสียงที่ต้องการสำาหรับให้ผู้สมัครคนหนึ่งได้รับเลือกตั้ง โควต้าที่ใช้โดยปกติคือ โควต้า

แบบดรู้ป (Droop Quota) ซึ่งคำานวณได้โดยสูตรง่ายๆ ดังนี้

110. ผลลพัธจ์ะถกูกำาหนดโดยการนบัชดุหนึง่ ในการนบัครัง้แรก จะนบัยอดรวมของคะแนนความ

ชอบอันดับแรกสำาหรับผู้สมัครแต่ละคน ผู้สมัครคนใดได้คะแนนความชอบอันดับแรกมากกว่า

หรือเท่ากับโควต้า จะได้รับเลือกตั้งทันที

ในการนบัครัง้ทีส่องและครัง้ตอ่ ๆ  ไป คะแนนสว่นเกนิ

ของผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว (นั่นคือ คะแนนเสียง

ทีเ่กนิกว่าโควตา้) จะถูกกระจายออกไปตามแตค่วาม

ชอบอันดับที่สองในบัตรเลือกตั้ง เพื่อความเป็นธรรม 

คะแนนจากบัตรเลือกตั้งของผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง

แล้วทุกใบ จะถูกนำาไปกระจายใหม่ ทว่าบัตรแต่ละ

ใบนับเป็นเศษส่วนของหนึ่งคะแนนเสียง ทั้งนี้ตาม

อัตราส่วนที่จะให้ยอดรวมของคะแนนเสียงที่นำาไป

กระจายใหมเ่ทา่กบัคะแนนสว่นเกนิของผูส้มคัร (ยกเวน้

ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างที่ถ่วง 

นำาหนัก) ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครได้ 100 คะแนน 

และคะแนนส่วนเกินมีห้าคะแนน บัตรเลือกต้ังแต่ละ

ใบที่กระจายใหม่ จะมีมูลค่า 1/20 คะแนน

 ภายหลงัทีก่ารนบัมาถงึรอบใดกต็าม หากไมม่ผู้ีสมคัรคนใดไดค้ะแนนเสยีงเกนิกวา่โควตา้ 

ผู้สมัครที่มีคะแนนรวมตำาสุดก็จะถูกคัดออกไป คะแนนของเขาหรือเธอจะถูกนำาไปกระจายใหม่

ในการนับรอบต่อไปให้แก่ผู้สมัครที่คงเหลือในการแข่งขันตามลำาดับความชอบที่สองและจาก

คะแนนเสียง

ที่นั่ง + 1
โควต้า =                +1
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นั้นก็ตามลำาดับความชอบตำาลงไปดังที่แสดงไว้  กระบวนการนับจะต่อเนื่องกันไป คะแนนส่วน

เกินนำาไปกระจายใหม่ หรือมีการคัดผู้สมัครออกไป จนกระทั่งมีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงตาม

โควตา้ครบตามจำานวนทีน่ั่งทัง้หมดสำาหรบัเขตเลือกตัง้ หรอืจำานวนของผูส้มคัรทีเ่หลอืในการนบั

มีมากกว่าจำานวนที่นั่งเพียงคนเดียว ในกรณีนี้ ผู้สมัครที่เหลือทั้งหมดยกเว้นคนเดียว จะได้รับ

การเลือกตั้งโดยไม่ต้องได้คะแนนเสียงตามโควต้า  

111. ข้อดี ข้อดีท่ียกมาสนับสนุนระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน มักใช้ได้กับระบบ คอ. 

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นกลไกสำาหรับการเลือกผู้แทน บางทีระบบ คอ. จะเป็นระบบเลือกตั้ง

ที่แยบยลที่สุดในบรรดาระบบเลือกตั้งทั้งหมด โดยให้มีการเลือกทั้งระหว่างพรรคและระหว่างผู้

สมัครด้วยกันภายในพรรค ผลลัพธ์สุดท้ายรักษาระดับความเป็นสัดส่วนได้ดีทีเดียว ในตัวอย่าง

ระบบ คอ. ที่ใช้งานจริง มีข้อเท็จจริงว่า เขตเดียวหลายเบอร์ที่ใช้มีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั้น 

ความโยงใยทางภมูศิาสตรร์ะหวา่งผูล้งคะแนนกบัผูแ้ทนของตนยงัคงมอียู ่ยิง่กวา่นัน้ ผูล้งคะแนน

สามารถมีอทิธพิลตอ่สว่นประกอบของรฐับาลผสมหลงัเลอืกตัง้ดงักรณขีองสาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์

และระบบสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างพรรค โดยผ่านการแลกเปลี่ยน

ลำาดับความชอบระหว่างพรรคแบบต่างตอบแทน         ระบบ คอ. ยังให้โอกาสที่ดีกว่าสำาหรับ

การเลือกตั้งผู้สมัครอิสระซึ่งมีคนนิยม

สภาล่างของรัฐสภาของไอร์แลนด์ ที่เรียกว่า ดาเอล ไอเรียนน์ (Dáil Éireann) ได้รับเลือกตั้ง 

โดยระบบคะแนนเสียงเดยีวโอนได ้(คอ.) ซึง่เป็นระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนโดยใช้คะแนน

เสียงเดียวโอนได้ ระบบที่ไม่ค่อยจะพบเห็นบ่อยน้ี ถือกำาเนิดข้ึนในสถานการณ์ที่สาธารณรัฐ

ไอรแ์ลนดบ์รรลคุวามเปน็เอกราชเมือ่ป ีค.ศ. 1922 องักฤษหรอืผูป้กครองทีก่ำาลงัจากไป ตอ้งการ

ใชร้ะบบ ตส. รปูแบบใดรปูแบบหนึง่ เพือ่ปกปอ้งชาวโปรเตสแตนตซ์ึง่เปน็ชนกลุม่นอ้ย ในขณะที่

ชนชัน้นำาทางการเมอืงของรฐัใหมช่มชอบระบบ ตส. โดยหลกัการ โดยทีท่ัง้สองฝา่ยมไิดต้ระหนกั

รู้ถึงระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ.) จึงตกลงที่จะรับระบบ คอ. มาใช้ และยัง

ใช้อยู่จนทุกวันนี้ 

 ดาเอลมีความสำาคัญเป็นใจกลางในระบบการเมืองของไอร์แลนด์ ดาเอลเลือกตั้งรัฐบาล 

ที่ต้องรักษาเสียงสนับสนุนข้างมากในดาเอลไว้เพื่อความอยู่รอด ตำาแหน่งประธานาธิบดีมีความ

สำาคญันอ้ยกวา่มาก แมว้า่จะมาจากการเลอืกตัง้ทางตรง ซึง่จะไมพ่บเหน็บอ่ยนกัในระบอบรฐัสภา 

การเลือกตั้งสู่ตำาแหน่งประธานาธิบดีจัดขึ้นภายใต้ระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล.) 

 สมาชิกจำานวน 166 คนของดาเอลได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งประมาณ 40 เขต แต่ละ

เขตจะมีสมาชิกที่ต้องเลือกตั้ง สาม หรือสี่ หรือห้าคน การลงคะแนนก็ตรงไปตรงมา ผู้ลงคะแนน

เพียงแต่บ่งบอกว่าตนชอบผู้สมัครคนใด (โดยการเขียน ‘1’ ข้างชื่อผู้สมัครบนบัตรเลือกตั้ง)  

แลว้อาจระบกุารเลอืกในลำาดบัท่ีสอง ท่ีสาม ไปเรือ่ยๆ ในทำานองเดยีวกัน ผู้ลงคะแนนไมเ่พยีงแต่

เรียงลำาดับผู้สมัครภายในพรรคเดียว หากยังสามารถเลือกข้ามพรรคได้ด้วย แม้ส่วนใหญ่จะลง

คะแนนใหต้ามพรรคกต็าม แตก่ไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งทำาเชน่นัน้ และบางคนลงคะแนนตามแนวภมูศิาสตร ์

นั่นคือให้ความชอบในลำาดับต้นๆ แก่ผู้สมัครจากท้องถิ่นเดียวกับตน โดยไม่คำานึงถึงพรรค  

ในขั้นตอนการนับคะแนน โดยเฉพาะการกระจายคะแนนเสียง ‘ส่วนเกิน’ ดูจะยุ่งยากสำาหรับคน

ที่ไม่คุ้นเคย แต่ก็พึงย้ำาว่า ผู้ลงคะแนนไม่ต้องคุ้นเคยกับรายละเอียดทั้งหมดนี้ ที่จำาเป็นต้องรู้คือ

ส�ธ�รณรัฐไอร์แลนด์: 
คะแนนเสียงเดียวโอนได้
ภ�คปฏิบัติ
ไมเคิล กาลลาเกอร์

กรณีศึกษา: สาธารณรัฐไอร์แลนด์
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ลงคะแนนเสียงอย่างไร แล้วพอใจว่ากระบวนการนับคะแนนมีความ ‘เที่ยงธรรม’ และโปร่งใส

 ระบบเลอืกต้ังบญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ จงึไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยปราศจากการทำา

ประชามติ มีอยู่สองครั้ง (ค.ศ. 1959 กับ 1968) ที่พรรคฟีแอนนา ฟาเอล ซึ่งเป็นพรรคการเมือง

ที่ใหญ่ที่สุด ยุยงส่งเสริมให้มีการทำาประชามติเพื่อนำาเอาระบบ คนช. แบบอังกฤษ มาใช้แทน 

คอ. โดยมีข้อเสนอไว้ในแต่ละครั้งว่า ไม่ว่าระบบสัดส่วนแบบใด ก็สร้างปัญหาโดยทำาให้ได้มาซึ่ง

รฐับาลผสมทีไ่มม่เีสถียรภาพ ขอ้เสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูถกูผูล้งคะแนนปฏเิสธทัง้สอง

ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 52 ต่อ 48 ในปี ค.ศ. 1959 และ 61 ต่อ 39 ในปี ค.ศ. 1968

 โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้ บนพืน้ฐานของเกณฑ์ความมเีสถยีรภาพของรฐับาล ใครกต็ามทีท่ำาการ

ประเมินประวัติของระบบ คอ. ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ย่อมไม่เห็นว่า คอ. มีปัญหาใดๆ ในการ

ทำาหน้าที่ ตั้งแต่กลางคริสต์ทศวรรษ 1940 รัฐบาล (ทั้งที่เป็นรัฐบาลผสมและเป็นรัฐบาลพรรค

เดียว) จะบริหารประเทศได้นานสาม สี่ หรือห้าปี โดยมีข้อยกเว้นเพียงช่วงเดียว คือในระยะ 

สั้นๆ ที่ประเทศเผชิญภาวะไร้เสถียรภาพในต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1980 โดยการเรียงตำาแหน่ง 

ผู้สมัครของพรรคต่างๆ ผู้ลงคะแนนสามารถชี้ความประสงค์ของตน ว่าอยากให้พรรคใดมาเป็น

หุ้นส่วนร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ตนชอบ

 โดยทั่วไป ระบบ คอ. จะให้ผลด้านความเป็นสัดส่วนที่สูง โดยพรรคฟีแอนนา ฟาเอล  

ได้รับ ‘ที่นั่งแถม’ เพียงหอมปากหอมคอเท่านั้น (ประมาณร้อยละ 48 ของที่นั่งจากคะแนนเสียง

ที่ได้รับร้อยละ 45 ในการเลือกตั้งระหว่างปี ค.ศ. 1945 – 1992) อย่างไรก็ดี ขนาดของเขตเลือก

ตัง้ทีเ่ลก็ (เขตเลือกตัง้หน่ึงมทีีน่ั่งเฉลีย่ส่ีทีน่ัง่) ทำาใหพ้รรคใหญม่ศีกัยภาพทีจ่ะเกบ็เกีย่วประโยชน ์

หากสามารถทำาให้พรรคมีเสน่ห์จูงใจพอที่จะให้ตนอยู่ในลำาดับการเลือกลำาดับที่สองและที่สาม

จากผู้สนับสนุนของพรรคอื่นได้ และนี่ก็เกิดขึ้นจริงๆ ในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดท้ังสองครั้ง  

จึงทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในปี ค.ศ. 2002 พรรค 

ฟีแอนนา ฟาเอล ได้คะแนนเสียงร้อยละ 41 ของคะแนนทั้งหมดและได้ที่นั่งถึงร้อยละ 49

 ระบบยังคงเปิดทางการมีตัวแทนให้แก่พรรคเล็กๆ และผู้สมัครอิสระด้วย โดยมีผู้สมัคร

อิสระ 13 คนได้รับเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2002 ในขณะที่ระบบสัดส่วนหลายระบบให้โอกาสพรรค

เล็กๆ ได้มีที่นั่งในรัฐสภา คอ. ดูเหมือนจะให้โอกาสที่หาได้ยากแก่ผู้สมัครอิสระที่จะได้รับเลือก

ตั้ง เพราะโดยสาระแล้ว ระบบ คอ. มีผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง มากกว่าจะมีพรรคเป็นศูนย์กลาง  

 การสรรเสริญและวิพากษ์วิจารณ์ระบบ คอ. ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ส่วนมากจะยึดโยง

กบัประเดน็เดยีวกนั ไดแ้ก่อำานาจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ลือกตัง้ในการเลอืกระหวา่งผูส้มคัรจากพรรคเดยีวกนั 

เรื่องนี้สร้างความตึงเครียดด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นภายในพรรค โดยเฉพาะในระหว่างผู้สมัคร

ด้วยกันของพรรคฟีแอนนา ฟาเอล ซึ่งส่งผู้สมัครสองถึงสี่คนลงในแต่ละเขตเลือกตั้ง สถิติแสดง

ให้เห็นว่า ส.ส.เจ้าของที่นั่งเดิมของพรรคฟีแอนนา ฟาอิล เสียที่นั่งให้แก่คู่แข่งในพรรคเดียวกัน

กรณ
ีศึกษ�: ส�ธ�รณ

รัฐไอร์แลนด์

มากกว่าที่จะเสียให้กับผู้สมัครของพรรคการเมืองอื่น

 ด้วยผลดังกล่าว ผู้วิพากษ์วิจารณ์เสนอไว้ว่า ส.ส. ที่อยู่ในตำาแหน่งจะทำางานในระดับเขต

เลอืกตัง้อยา่งแขง็ขนัเกนิไป เพือ่เอาใจผูล้งคะแนน และใหเ้วลาไมเ่พยีงพอแกก่ารเมอืงระดบัชาต ิ

เช่น การตรวจสอบรัฐบาล หรือการอภิปรายร่างกฎหมายในคณะกรรมาธิการ นักวิจารณ์เสนอ

ไว้ว่า เร่ืองน้ีมีผลเป็นลบต่อขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภาไอร์แลนด์ (ในแง่ที่ว่า บุคคลผู้ 

มีความสามารถท่ีจะมีผลงานในระดับชาติ จะหมดกำาลังใจด้วยภาระงานท่ีต้องรับทำา ถ้าได้รับ

เลือกตั้ง)  ซึ่งเรื่องนี้นำาไปสู่การนิยมมองระยะส้ัน และการให้ความสำาคัญเกินควรแก่ท้องถิ่น 

นิยม ในความคิดของรัฐบาล พวกเขาชี้แนะว่า การแข่งขันกันภายในพรรคเพื่อหวังคะแนนเสียง

นั้น  อาจนำาไปสู่พรรคการเมืองที่แบ่งแยกและไม่แน่นแฟ้น

 โดยเปรียบต่าง ผู้ปกป้องระบบมองว่า การที่ผู้ลงคะแนนมีโอกาสที่จะเลือกผู้สมัครจาก

พรรคของตนนั้น เป็นเรื่องดี พวกเขาเสนอไว้ว่า คอ. เปิดโอกาสให้ผู้ลงคะแนนเลือก ส.ส.หน้า

ใหม่ที่เก่งและขยันขันแข็งมากกว่ามาแทนที่ ส.ส.หน้าเดิม ขณะที่ความสนใจในการเมืองแบบ

เดิมๆ กำาลังลดลง เรื่องนี้สร้างแรงจูงใจอย่างยิ่งให้แก่ ส.ส. ที่จะรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

ผู้ลงคะแนน ดังนั้น ส.ส. จึงแสดงบทบาทในการเชื่อมโยงภาคพลเมืองเข้ากับระบบการเมืองได้

อย่างเต็มที่ ผู้ปกป้องระบบนี้ยืนยันว่า ไม่มีพยานหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่า ส.ส. ชาวไอร์แลนด์

มีขีดความสามารถตำากว่าส.ส.ที่อื่น อีกทั้งผลงานการเติบโตอย่างน่าประทับใจของสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ในไม่กี่ปีท่ีผ่านมานี้ แสดงว่าพฤติกรรมของรัฐบาลก็ไม่มีอะไรผิดพลาดมากมายนัก 

พวกเขายังชี้ให้เห็นว่า พรรคการเมืองไอร์แลนด์มีความแน่นแฟ้นมากและประพฤติตนอย่างมี

วินัยในรัฐสภา โดยไม่มีมุ้งหรือกลุ่มย่อยให้เห็นได้ 

 ในปี ค.ศ. 2002 คณะกรรมการรัฐสภาที่ประกอบด้วยทุกพรรคการเมืองได้พิจารณาข้อ

เสนอไว้ ทั้งที่ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงระบบ ในที่สุดก็สรุปว่า สาธารณชน 

มีความผูกพันกับระบบ คอ. มาก การเปลี่ยนเป็นระบบอื่นน่าจะเป็นการลดอำานาจของผู้ลง

คะแนนแต่ละคน และการข้อกล่าวอ้างถึงความล้มเหลวของระบบการเมืองที่โทษระบบ คอ. นั้น  

มาจากสาเหตุอื่น ดังที่ข้อสรุปน้ีบ่งช้ีไว้ ไม่มีความเห็นที่มีนัยสำาคัญใด ที่เห็นด้วยกับการแก้ไข

เพิ่มเติม หรือการเอาระบบอื่นมาแทนที่ระบบที่ใช้อยู่

 การประเมนิใดๆ ทีม่ตีอ่ระบบ คอ. ในสาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์จำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึบคุลกิลกัษณะ

ของประเทศ ไอร์แลนด์เป็นประเทศเล็ก ทั้งในเชิงพ้ืนที่และประชากร รวมทั้งอัตราส่วนของ

ส.ส.ต่อประชากร (ประมาณ 1:20,000) ก็สูงเมื่อเทียบกันในมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยมิพัก

ต้องคำานึงถึงระบบเลือกตั้ง ปัจจัยดังกล่าว ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ส.ส. กับองค์รวมของ

ผู้เลือกตั้งมีความใกล้ชิดมากกว่าในประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่า นอกจากนี้ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่ง เป็นสังคมที่มีการศึกษาสูง ระบบการเมืองโดยรวมก็ลงหลักปักฐาน

แล้ว และเห็นว่ามีความชอบธรรมกันถ้วนหน้า สังคมไอร์แลนด์มิได้มีความแบ่งแยกกันที่สำาคัญ 



96 97

(อาทิ ทางชาติพันธุ์ ภาษา หรือศาสนา)

 จากเหตุผลทั้งหมดข้างต้น เราต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการสรุปอย่างหนักแน่น 

เกี่ยวกับว่าระบบ คอ.จะทำางานอย่างไรในบริบทอื่น แม้เราจะสามารถพูดได้ว่า ไม่มีสัญญาณใด

ที่บอกว่า องค์รวมผู้เลือกตั้งในสาธารณรัฐไอร์แลนด์อยากนำาระบบอื่นมาแทนที่ระบบนี้

บัตรเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงเดียวโอนได้ที่ใช้กับการเลือกตั้งวุฒิสภาของออสเตรเลีย 

7575
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7575

Australian Senate Single Transferable Vote ballot paper



98 99

 เมื่อเทียบกับระบบ ตสบ. เนื่องจากผู้ลงคะแนนนั้น ทำาการเลือกระหว่างผู้สมัครมากกว่า

เลือกระหว่างพรรค (แม้ว่าอาจมีการเพิ่มทางเลือกแบบบัญชีรายชื่อให้แก่การเลือกตั้งระบบ คอ. 

ก็ตาม ดังที่ใช้ในการเลือกตั้งวุฒิสภาออสเตรเลีย)

112. ข้อเสีย ข้อเสียโดยทั่วไปที่อ้างว่าเป็นของการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน ก็ใช้กับระบบ คอ. 

เช่นกัน ข้อเสียที่มีเพิ่มขึ้นมาคือ

ก. ในบางครัง้ มีการวพิากษ์วจิารณว์า่ระบบ คอ. ในฐานทีเ่ปน็การลงคะแนนตามลำาดบัความชอบ 

ซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยในสังคมหลายแห่ง และเรียกร้องให้รู้หนังสือและตัวเลขเป็นอย่างน้อยที่สุด

ข. ความซับซ้อนของการนับคะแนนในระบบ คอ. ทำาให้ยากแก่ความเข้าใจ ซึ่งถูกมองว่าเป็น

จุดบกพร่อง เรื่องนี้ถูกยกเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำาไมเอสโตเนียจึงล้มเลิกระบบนี้ภายหลังการ

เลือกต้ังครั้งแรก ระบบ คอ. ต้องการการคำานวณครั้งแล้วครั้งเล่า เพ่ือหานำาหนักคะแนนส่วน

เกินที่โอนย้าย ด้วยเหตุนี้ ระบบ คอ. จำาเป็นต้องใช้การนับคะแนนที่ศูนย์นับคะแนนแทนที่จะนับ  

ณ ที่เลือกตั้งโดยตรง ในกรณีที่ความซื่อตรงของการเลือกตั้งเป็นประเด็นที่สำาคัญ อาจจำาเป็น

ต้องนับคะแนน ณ ที่เลือกต้ัง เพื่อประกันความชอบธรรมของการลงคะแนน จึงจำาต้องเลือก

ระบบเลือกตั้งให้สอดคล้องกับประเด็นนี้

ค. ระบบ คอ. ไมเ่หมอืนกบั ตสบ. ตรงทีส่ามารถสรา้งแรงกดดนัใหแ้กพ่รรคการเมอืงในบางเวลา

จนเกดิความแตกแยกภายในพรรค เพราะสมาชกิของพรรคเดยีวกันต้องแข่งขันกันเอง พรอ้มทัง้

ต้องแข่งกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้คะแนนเสียง นี่อาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเมือง ‘อุปถัมภ์’ 

ซึ่งนักการเมืองเสนอสินบนการเลือกตั้งแก่กลุ่มของผู้เลือกตั้งที่กำาหนด 

ง. ระบบ คอ. อาจนำาไปสูพ่รรคทีม่คีะแนนนำา แตก่ระนัน้กไ็ดร้บัทีน่ัง่น้อยกวา่พรรคคูแ่ขง่ มอลตา้

ได้แก้ไขเพิ่มเติมระบบของตนเมื่อกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1980 โดยจัดที่นั่งชดเชยบางที่เพิ่มขึ้น

ให้แก่พรรค ในกรณีที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น 

อย่างไรก็ดี คำาวิพากษ์วิจารณ์หลายข้อเหล่านี้ ปรากฏเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยในทางปฏิบัติ 

การเลือกตั้งระบบ คอ. ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และมอลต้า มีแนวโน้มที่จะทำาให้เกิดรัฐบาลที่มี

เสถียรภาพและชอบธรรมพอควร ซึ่งประกอบด้วยพรรคใหญ่พรรคเดียวหรือสองพรรค

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน

ขนาดของเขตเลือกตั้ง

113. มีความเห็นพ้องที่เกือบจะเป็นสากลในหมู่ผู้เชี่ยวชาญการเลือกตั้งว่า ตัวกำาหนดสำาคัญ

ของความสามารถของระบบเลือกตั้งที่จะแปลคะแนนเสียงเป็นจำานวนที่นั่งที่เป็นสัดส่วนกัน  

ก็คือขนาดของเขตเลือกตั้ง ซึ่งก็คือจำานวนสมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

นั่นเอง ภายใต้ระบบ เช่น ระบบ คนช. (FPTP) คล.(AV) หรือ ลสร.(TRS) ขนาดเขตเลือกตั้งคือ 

หนึ่งคน คือผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนคนเดียว ในทางเปรียบต่าง ระบบตัวแทนแบบสัดส่วน

ทั้งหมด ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากบางระบบ เช่น คพ. (BV) กับ คพพ. (PBV) และระบบ

อื่นๆ อีกบางระบบ เช่น คจ. (LV) กับ คอม. (SNTV) ต้องการเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนให้เลือก

มากกว่าหน่ึงคน ภายใต้ระบบสัดส่วนใดๆ จำานวนสมาชิกที่จะได้รับเลือกในแต่ละเขตน้ัน  

เป็นตัวกำาหนดที่มีนัยสำาคัญ ว่าผลการเลือกตั้งจะมีความเป็นสัดส่วนอย่างไร 

114.  ระบบทีม่สีมัฤทธผิลระดบัขัน้ความเปน็สดัสว่นสงูสดุจะใชเ้ขตเลอืกตัง้ทีใ่หญม่าก เนือ่งจาก

เขตเลือกตั้งใหญ่สามารถประกันว่าแม้แต่พรรคเล็กๆ ก็มีตัวแทนในฝ่ายนิติบัญญัติ  ในเขตเลือก

ตั้งขนาดเล็กลงมา เกณฑ์คะแนนขั้นตำาที่มีผล (ดูย่อหน้าที่ 121) จะสูงกว่า ตัวอย่างเช่น ในเขต

เลือกตั้งหนึ่งซึ่งมีผู้แทนได้สามคน พรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 

25 + 1 ของคะแนนเสียงเพื่อประกันการที่จะได้ที่นั่งหนึ่งที่ พรรคการเมืองซึ่งมีเสียง

 สนับสนุนเพียงร้อยละ 10 ของคะแนนไม่น่าจะได้แม้แต่เก้าอี้เดียว ดังน้ัน คะแนนผู้

สนับสนุนของพรรคนี้ก็จะสูญเปล่า โดยเปรียบต่าง ในเขตเลือกตั้งที่มีเก้าที่นั่ง ร้อยละ 10 + 1 

ของคะแนนเสียง จะประกันว่าพรรคจะได้ที่นั่งอย่างน้อยหนึ่งที่นั่ง 

 ปัญหาคือว่า เมื่อเขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่มากขึ้น ทั้งในเชิงของจำานวนที่นั่ง และผลที่

ตามมาบ่อยครั้งคือ ในเชิงขนาดทางภูมิศาสตร์ด้วย ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนกับผู้ลง

คะแนนในเขตเลือกตั้งของเขาหรือเธอจะห่างเหินกันมากขึ้น นี่อาจส่งผลสืบเนื่องอย่างจริงจัง  

ในสังคมที่ปัจจัยท้องถิ่นมีบทบาทที่เข้มแข็งในทางการเมือง หรือในสังคมที่ผู้ลงคะแนนคาดหวัง

ให้ผู้แทนรักษาความเช่ือมโยงกับองค์รวมของผู้เลือกตั้ง และทำาหน้าที่เป็น ‘ผู้รับมอบหมาย’  

จากพวกเขาในฝ่ายนิติบัญญัติ 
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ระบบเลือกตั้งของชิลีจะเป็นท่ีเข้าใจได้ ก็เพียงแต่ในบริบทของระยะเวลาอันยาวนานแห่งการ

ปกครองแบบอำานาจนิยมภายใต้นายพลออกุสโต ปิโนเชต์ (ค.ศ. 1973-1990) เท่านั้น นายพล

ผูน้ี้ตอ้งการทีจ่ะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแบบอำานาจนยิมทีอ่ยูใ่นความคุม้ครอง โดยระบบ

เลือกตั้งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบอบดังกล่าว ระบอบเผด็จการได้ล้มเลิกการเป็นตัวแทน

แบบสัดส่วน (ตส.) ซึ่งใช้อยู่ก่อนที่ทหารจะทำารัฐประหารเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1973 ตส. 

เป็นการสนองตอบต่อการแบ่งแยกในโครงสร้างทางสังคมของชิลี ซึ่งมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 

19 และ ตส. ได้กอ่ใหเ้กดิระบบพหพุรรคขึน้มา  จนกระทัง่ครสิตท์ศวรรษที ่1960 ระบบพรรคจงึมี

การรวมตวัเปน็พรรคการเมอืงใหญห่กพรรค เปน็ฝ่ายซา้ยสองพรรค (สงัคมนยิมและคอมมวินสิต)์  

เป็นพรรคสายกลางสองพรรค (คริสเตียนเดโมแครตและราดิกัลส์) และอีกสองพรรคที่เหลือเป็น

พรรคฝา่ยขวา (เสรนียิมและอนรุกัษน์ยิม ซึง่ไดร้วมกนัในป ีค.ศ. 1966 เพือ่จดัตัง้พรรคประชาชาต)ิ

ระบบสองชื่อ: มรดกตกทอดของลัทธิอำานาจนิยม

 ในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยสองสภาของชิลี  สภาผู้แทนราษฎร (Chamber 

of Deputies) ประกอบด้วยสมาชิก 120 คนมาจากการเลือกตั้งที่ประกอบด้วย 60 เขต แต่ละ

เขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้สองคนและมีวาระสี่ปี  วุฒิสภามีสมาชิกจากการเลือกต้ังที่มี 19 เขตๆ 

ละสองคน รวมเป็น 38 คน อยู่ในวาระได้แปดปี  มีการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งของจำานวนที่นั่งทุกสี่ปี  

โดยจัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่มิได้มาจาก

การเลือกตั้งอีกเก้าคน เรียกว่า วุฒิสมาชิก ‘เชิงสถาบัน’ หรือ ‘โดยตำาแหน่ง’ โดยชื่อเหล่านี้มา

จากการเสนอชื่อของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สี่คน) ศาลฎีกา (สามคน) และประธานาธิบดี 

(สองคน) และอกีหนึง่คนเป็นสมาชกิโดยตำาแหนง่ตลอดชพี คอือดีตประธานาธบิดีเอดูอารโ์ด เฟร 

รูอิซ-ทาเกิล (แต่แรกตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1980 นั้น เขตเลือกตั้งซึ่งเป็นที่มาของวุฒิสมาชิก

มี 13 เขต ต่อมาได้ขยายเป็น 19 เขตในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1989 เพื่อลดอำานาจ

ชิลี: 
ระบบถูกแช่แข็งโดย
ผลประโยชน์ชนชั้นนำ�
คาร์ลอส ฮุนนีอุส

กรณีศึกษา: ชิลี ของวุฒิสมาชิกที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง) การจัดแจงเหล่านี้เป็นผลจากการต่อรองกับนายพล 

ปโินเชตแ์ละผูส้นบัสนนุ ขณะทีพ่วกเขาพน้จากอำานาจ ในหว้งเปลีย่นผา่นสูร่ะบอบประชาธปิไตย 

 พรรคการเมือง กลุ่มผสม หรือกลุ่มอิสระจะเสนอรายชื่อ ซึ่งปกติจะมีผู้สมัครมากสุดสอง

ชื่อต่อหนึ่งเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทั้งของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา ผู้ลงคะแนนลง

คะแนนใหผู้ส้มคัรที่เป็นตัวเลอืกของตน  ทีน่ัง่แรกตกแกบ่ัญชรีายชือ่ใดที่มยีอดรวมคะแนนเสยีง

สูงสุด ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครรายบุคคลของบัญชีรายชื่อซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 

เพื่อที่จะได้ทั้งสองที่นั่ง บัญชีรายชื่อที่ประสบผลสำาเร็จสูงสุดต้องได้รับจำานวนเสียงเป็นสองเท่า

ของบัญชีรายช่ือที่สอง ระบบนี้บังคับให้พรรคการเมืองต้องจัดให้มีกลุ่มผสมเพื่อการเลือกตั้ง 

เพราะเกณฑ์คะแนนขั้นตำาท่ีมีผลเป็นตัวเลขสูงมาก คือร้อยละ 33.4 ของคะแนนเสียง เพื่อให้

บัญชีรายชื่อนั้นได้ที่นั่งหนึ่งที่ อย่างไรก็ดี บัญชีรายชื่อที่จะได้สองที่นั่ง ต้องได้รับเสียงสนับสนุน

ร้อยละ 66.7 ของคะแนนเสียงทั้งหมด

 มีสองกลุ่มผสมเพื่อการเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในปี ค.ศ. 2001 ชนะได้ที่นั่งสมาชิกใน

สภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมดยกเวน้ทีน่ัง่เดยีว กลุม่กลางซา้ย ชือ่ความพรอ้มเพรยีงเพือ่ประชาธปิไตย 

(Concertación por la Democracia) ประกอบด้วยสี่พรรคการเมืองที่ต่อต้านระบอบปิโนเชต์ 

(พรรคสังคมนิยม พรรคประชาธิปไตย    พรรคคริสเตียนเดโมแครต กับพรรคราดิกัลส์) และได้

ปกครองประเทศตั้งแต่การคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 กลุ่มฝ่ายขวา

ที่เป็นฝ่ายค้าน ชื่อว่าพันธมิตรเพื่อชิลี (ประกอบด้วยสหภาพประชาธิปไตยอิสระหรือพรรคยูดี

ไอ และการฟืนฟูประเทศชาติหรือพรรคอาร์เอ็น) สนับสนุนระบอบปิโนเชต์ ในทางปฏิบัติ บัญชี

รายชื่อของกลุ่มความพร้อมเพรียงฯ จะมีผู้สมัครหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มย่อยภายในกลุ่มผสม  

นัน่คอืผูส้มคัรคนหนึง่จากพรรคครสิเตยีนเดโมแครต กบัอกีคนหนึง่จากกลุม่ยอ่ยทีป่ระกอบดว้ย

พรรคสังคมนิยม พรรคประชาธิปไตย กับพรรคราดิคัลส์ ไม่มีเขตเลือกตั้งใดที่ผู้สมัครจากพรรค

สงัคมนยิมแขง่กบัผู้สมคัรพรรคประชาธิปไตย ในบญัชรีายชือ่ฝา่ยคา้น พรรคยดูีไอกับพรรคอาร์

เอ็น โดยปกติแต่ละพรรคจะส่งผู้สมัครคนหนึ่งลงครบทุกเขตเลือกตั้ง

 ผลลพัธข์องระบบเลอืกตัง้นีก้ค็อื เกอืบจะทกุเขตเลอืกตัง้จะมผีูแ้ทนจากกลุม่ความพรอ้ม

เพรียงเพื่อประชาธิปไตยหนึ่งคน และอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนของพันธมิตรเพื่อชิลี ระบบสามารถ

สรา้งการแข่งขันระหวา่งผูส้มคัรสองคนบนบัญชีรายช่ือสำาหรบัหนึง่ท่ีนัง่ท่ีจะชนะ แตใ่นทางปฏิบัต ิ

แม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ยังถูกจำากัดอย่างมากโดยการประนอมกันของชนชั้นนำาภายในกลุ่มผสมของ

ทั้งสองฝ่าย

 ระบบเลือกตั้งนี้มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนที่ใด เนื่องจากในทางปฏิบัติ ระบบนี้ 

เอือ้ประโยชน์ตอ่เสียงขา้งน้อยกลุม่ทีใ่หญ่ทีสุ่ด ไม่ใชเ่อือ้ตอ่เสียงขา้งมาก ดังน้ัน จงึไม่ใชร่ะบบเสียง

ข้างมาก หากเป็นระบบที่ใช้กลไกแบบสัดส่วน แต่ผลที่ได้ไม่เป็นสัดส่วน เพราะเปิดทางให้บัญชี

รายชื่อบัญชีหนึ่งได้ที่นั่งไปครึ่งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเพียงร้อยละ 34 ของคะแนนเสียง เหตุผล
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เดียวที่ว่าทำาไมการบิดเบือนนี้ไม่ปรากฏในทางปฏิบัติ ก็คือการจำากัดการแข่งขันในการเลือกตั้ง 

 ระบบเลือกตั้งนี้มาจากประชามติที่ระบอบทหารจัดทำาขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1988 

การทำาประชามติมีสองเป้าหมายคือ เห็นชอบรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1980 กับเลือกนายพลปิโน

เชต์เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกแปดปี ในการเลือกตั้งที่ไม่มีการแข่งขันนี้ (ไม่มีผู้สมัครอื่นใด) 

ปิโนเชต์กลับแพ้กลุ่มความพร้อมเพรียงเพื่อประชาธิปไตย เร่ืองน้ีจุดประกายการเปลี่ยนผ่านสู่

ระบอบประชาธิปไตย โดยมีการเลือกตั้งสภาคองเกรสและประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1989 โดย

ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ชนะเลือกตั้งคือนายปาตริชิโอ อายล์วิน (Patricio Aylwin) จากพรรค

คริสเตียนเดโมแครต ระบบเลือกตั้งได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อพรรคฝ่ายขวาสองพรรค ซึ่ง

หนุนหลังผู้สมัครของปิโนเชต์ เมื่อเผชิญกับชัยชนะการเลือกตั้งที่ทำานายได้ของคู่แข่งของพรรค

ทั้งสอง

 ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสามครั้งและเลือกตั้งสภาคองเกรสสี่ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1990 กลุ่มความพร้องเพรียงเพื่อประชาธิปไตยได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ แต่ไม่เคย

ควบคุมวุฒิสภาได้ เพราะเสียงข้างมากของวุฒิสมาชิกที่มาจากสถาบันไปเข้าข้างฝ่ายค้าน

ข้อบกพร่องของระบบมีสองชื่อสำาหรับพรรคการเมืองและระบอบ
ประชาธิปไตย

 มีเสียงคัดค้านระบบเลือกตั้งขึ้นหลายประการ ประการแรก ระบบน้ีบังคับพรรคต่างๆ  

ให้มารวมตัวกันเป็นกลุ่มผสมเพื่อการเลือกตั้ง เพราะเกณฑ์คะแนนขั้นตำาเพื่อให้ได้ที่นั่งในสภา

นั้น กำาหนดไว้สูง ประการที่สอง ระบบนี้มีผลกระทบในทางลบต่อการเป็นตัวแทน เพราะได้กัน

พรรคคอมมวินสิตอ์อกไปจากสภาคองเกรส แมจ้ะเคยเป็นพรรคทีมี่ความหมายจนถึงป ีค.ศ. 1973 

อีกทั้งมีส่วนแบ่งของคะแนนเสียงทั่วประเทศในระบอบประชาธิปไตยใหม่ร้อยละ 5-7 ประการ

ที่สาม เนื่องจากกลุ่มผสมของแต่ละฝ่ายมักจะได้หนึ่งที่นั่งในแต่ละเขต การแข่งขันที่แท้จริงจึง

อยู่ระหว่างพรรคท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผสม มากกว่าระหว่างพันธมิตรและพรรคที่เป็นปฏิปักษ์กัน  

การแข่งขันเช่นนี้เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของกลุ่มผสม ในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกปี ค.ศ. 

2001 พรรคยูดีไอกับพรรคอาร์เอ็นได้เลี่ยงข้อพิพาท โดยหันไปส่งผู้สมัครที่เห็นพ้องกันเพียง

คนเดียวลงรับเลือกตั้งในเจ็ดเขตจากเก้าเขต หรือส่งคนท่ีอ่อนแอลงแข่งซ่ึงไม่ท้าทายผู้สมัคร

ของแกนนำา ประการที่สี่ ระบบนี้มอบอำานาจมหาศาลให้แก่หัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นผู้เลือกตัวจริง

ว่าผู้ชนะควรจะเป็นใครในขั้นตอนที่จัดทำาบัญชีรายชื่อ โดยที่ไม่มีการแข่งที่แท้จริงในหลายเขต

เลือกตั้ง ผู้ลงคะแนนจึงไม่ค่อยสนใจการเลือกตั้ง และยิ่งสนใจน้อยลงไปอีกเมื่อไม่มีผู้สมัครจาก

พรรคของตนลงสมัครให้เลือก     

 จุดบกพร่องเหล่านี้ได้ทำาให้รัฐบาลตั้งข้อเสนอว่า ควรจะมีการปฏิรูปการเลือกตั้งและ

แนะนำาว่า แทนที่จะเป็นเขตเลือกตั้งเขตเดียวสองเบอร์ ควรเป็นเขตใหญ่ขึ้น ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่
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เป็นสัดส่วนมากขึ้น อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปเพียงเล็กน้อย เพราะกลุ่ม

ความพร้อมเพรียงเพื่อประชาธิปไตยเกรงความไม่แน่นอนของผลที่จะได้ และพรรคฝ่ายค้านก็

ปกป้องระบบเดิม เพราะเอื้อให้พรรคตนได้ปรียบ

การเลือกตั้งประธานาธิบดี  

 รฐัธรรมนญูปี ค.ศ. 1980 กอ่ใหเ้กดิระบบเลอืกต้ังสองรอบสำาหรบัการเลอืกต้ังประธานาธิบด ี 

ผู้ชนะการเลือกตั้งจะต้องได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในรอบแรก มิฉะนั้นก็เข้าสู่รอบตัดเชือก  

(ballotage) การจัดให้มีรอบตัดเชือกโน้มเอียงไปทางที่จะทำาให้การเมืองของกลุ่มผสมเข้มแข็ง

ขึ้น ผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1980 และ 1993 ที่ได้รับเลือกตั้งโดยเสียง

ข้างมากเด็ดขาดได้แก่ปาตริชิโอ อายล์วิน จากพรรคคริสเตียนเดโมแครต และเอดูอาร์โด เฟร 

ตามลำาดับ แต่ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999  ระหว่างคู่แข่งสองคนคือ ริการ์โด ลากอส (Ricardo 

Lagos) กับ โฮอาคิน ลาวิน(Joaquín Lavín) คู่ต่อสู้ฝายขวา มีคะแนนห่างกันเพียง 30,000 

คะแนน  ลากอสเป็นฝ่ายชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 50.27 ในรอบที่สอง  (ภายใต้

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อน (ปี ค.ศ. 1925) เมื่อไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงข้างมาก 

เด็ดขาด สภาคองเกรสจะเป็นผู้ตดัสนิวา่ใครจะเปน็ประธานาธิบด ีดงัทีไ่ดเ้กิดขึน้ในปี ค.ศ. 1946  

1958 และ 1970  ในแต่ละกรณีสภาได้เลือกผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ) 

การลงทะเบียนกับการลงคะแนน: โดยสมัครใจหรือโดยการบังคับ

 ปญัหาตอ่มาทีไ่ดร้บัรูก้นัในระบบเลอืกตัง้ทีใ่ชอ้ยูน่ีค้อื การลงทะเบยีนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เปน็

ไปโดยสมคัรใจ แตก่ารลงคะแนนเสยีงเปน็การบงัคบั  เมือ่รัฐบาลระบอบทหารกำาลงัเตรียมการให้

มีการลงประชามติในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1988 ได้จัดให้มีการลงทะเบียนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1987 เนื่องจากรายชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เดิมถูกทหารเผาในปี ค.ศ. 1973 ฝ่ายค้านผู้รัก

ประชาธปิไตยไดเ้คลือ่นไหวรณรงคอ์ยา่งแข็งขนัใหผู้เ้ลอืกตัง้ไปลงทะเบยีน ดว้ยยุทธศาสตรท์ีจ่ะ

ใชก้ารลงคะแนนเสยีงในการโคน่ลม้ปโินเชต ์เพือ่เขา้สูเ่สน้ทางประชาธปิไตย และกท็ำาสำาเรจ็โดย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงทะเบียนร้อยละ 92 อย่างไรก็ดี นับแต่นั้นมาจำานวนของผู้ลงทะเบียนเลือก

ตัง้กม็ไิดเ้พิม่ขึน้ตามประชากรทีม่อีายเุขา้เกณฑใ์หเ้ลอืกตัง้ได ้เพราะคนหนุม่สาวยคุปจัจบุนัสนใจ

เข้าไปร่วมในการเลือกตั้งน้อย ในปี ค.ศ. 2001 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส จำานวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งมี 10 ล้านคน แต่ไปจดทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ร้อยละ 80 มาถึงปี ค.ศ. 2004 ตัวเลข

จำานวนผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งมีร้อยละ 77

 การที่คนหนุ่มสาวไปลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งน้อย ทำาให้รัฐบาลเสนอให้มีการลงทะเบียน

โดยอตัโนมตัแิละใหก้ารไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เปน็ไปโดยสมคัรใจ กลุม่ความพรอ้มเพรยีงเพือ่

ประชาธปิไตยสนบัสนนุขอ้เสนอนี ้แตยั่งไมม่คีวามเหน็พ้องกนัในเรือ่งการไปลงคะแนนเสยีงโดย

สมัครใจ พรรคต่างๆ ในกลุ่มเกรงว่าการเข้าร่วมทางการเมืองโดยรวมจะตกตำา และค่าใช้จ่ายใน
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การรณรงคเ์พือ่ระดมใหผู้เ้ลอืกตัง้ไปใชส้ทิธจิะสงูขึน้เรือ่ยๆ ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่พรรคฝา่ยขวา 

สว่นฝา่ยคา้น โดยเฉพาะพรรคยูดีไอ ปฏิเสธการลงทะเบยีนผูเ้ลอืกตัง้โดยอตัโนมตัแิละสนบัสนนุ

การลงคะแนนเสียงโดยสมัครใจ

 ผู้สนับสนุนของระบบสองชื่อ (binomial) กล่าวอ้างว่าได้ช่วยให้การบริหารราชการเป็น

ไปด้วยดี เพราะมีกลุ่มผสมขนาดใหญ่อยู่สองกลุ่ม ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน 

อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นน้ีนับว่าผิดพลาด ความพร้อมเพรียงเพื่อประชาธิปไตยในฐานะที่เป็น 

กลุ่มผสม ไดเ้กดิขึน้กอ่นทีจ่ะมกีารนำาระบบสองชือ่มาใช ้ในฐานะพนัธมติรรว่มตอ่ตา้นการปกครอง

แบบอำานาจนิยม และส่งเสริมการคืนสู่ประชาธิปไตย โดยนักการเมืองที่ถอดบทเรียนจากความ

ขดัแยง้ในอดตี (ซึง่นำาไปสูว่กิฤติและสะดดุหยุดลงของระบอบประชาธปิไตยในป ีค.ศ. 1973) และ

ได้เห็นพ้องกันในยุทธศาสตร์ความร่วมมือในหมู่ชนชั้นนำาภายในระบบการเมือง เปรียบคล้าย

ประชาธิปไตยแบบสังคมสมาสัย (consociational democracy) ประเทศมีการบริหารราชการ

ได้ ถึงแม้ว่าจะใช้ระบบสองชื่อ ไม่ใช่เพราะอาศัยระบบนี้

 ระบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป เพราะยังความเสียหายแก่พรรคการเมือง และทำาให้

เกิดข้อจำากัดต่อประชาธิปไตย แต่การยกเลิกระบบนี้ก็ยากลำาบาก เพราะการเปลี่ยนแปลงอาจ

สร้างความไม่แน่นอนเก่ียวกับผลกระทบต่อการสนับสนุนพรรค ทั้งยังอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ เพราะลักษณะสองชื่อของวุฒิสภาบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ มีความเห็นพ้องกันใน

สภาคองเกรสระหวา่งกลุม่ความพรอ้มเพรยีงเพือ่ประชาธปิไตยกบักลุม่พนัธมติรเพือ่ชลิ ีในเรือ่ง

การยกเลิกวุฒิสมาชิกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง กับวุฒิสมาชิกโดยตำาแหน่งตลอดชีพ ซึ่งได้แก่

อดีตประธานาธิบดี 

115. ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการวิวาทะอย่างมีชีวิตชีวา เกี่ยวกับขนาดของเขตเลือกตั้งที่ดีที่สุด  

โดยหลักการทั่วไป นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ขนาดเขตเลือกตั้งระหว่างสามถึงเจ็ดที่นั่ง

น่าจะใช้งานได้ดี และมีการชี้แนะว่าเลขคี่ เช่น สาม ห้า และเจ็ด น่าจะดีกว่าเลขคู่ในทางปฏิบัติ 

โดยเฉพาะในระบบสองพรรค อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เท่านั้น และมีสถานการณ์

หลายสถานการณ ์ซึง่ตวัเลขทีส่งูกวา่นีอ้าจเปน็เรือ่งทีพ่งึปรารถนาและจำาเปน็ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่จะ

มีความเป็นตัวแทนและความเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจ ในหลายประเทศ เขตเลือกตั้งยึดตามการ

แบง่เขตปกครองทีม่อียู่แลว้ บางทีกใ็ชอ้าณาเขตของมลรฐัหรอืจงัหวดั ซึง่หมายความวา่อาจจะมี

ความแปรผันของขนาดได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ ทั้งทำาให้หมดความจำาเป็น

ทีจ่ะตอ้งปกัปนัเขตเพ่ิมเตมิสำาหรบัการเลือกต้ัง และอาจเปน็ไปไดท้ีจ่ะทำาใหเ้ขตเลอืกตัง้สมัพนัธ์

กับชุมชนอันเป็นที่ยอมรับและระบุไว้แล้ว

116. จำานวนตัวเลขที่ปลายบนสุดหรือล่างสุดของพิสัย มักให้ผลที่สุดโต่งมากกว่า ที่ปลายด้าน

หนึ่ง ใช้ประเทศทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว ซึ่งปกติหมายความว่า จำานวนคะแนนเสียงที่

ต้องการสำาหรับจะได้รับการเลือกตั้ง จะตำาอย่างยิ่ง และแม้แต่จะเป็นพรรคเล็กมากๆ ก็มีโอกาส

ทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้ ตวัอยา่งเชน่ในอสิราเอล ทัง้ประเทศเปน็หนึง่เขตเลอืกตัง้ทีม่สีมาชกิสภา 120 

คน หมายความว่าผลการเลือกตั้งมีความเป็นสัดส่วนสูง แต่ก็หมายความด้วยว่า พรรคที่มีส่วน

แบ่งของคะแนนเสียงน้อย อาจได้การเป็นตัวแทน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเลือกตั้งคน

หนึ่งกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่งใด จะห่างเหินกันมาก ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ระบบ ตส. สามารถ

นำามาใช้กับสถานการณ์ซึ่งขนาดของเขตเลือกตั้งมีเพียงสองที่นั่ง ตัวอย่างเช่น มีการใช้ระบบ 

ตสบ. ที่เขตเลือกตั้งมีสองที่นั่งในชิลี ผลปรากฏดังกรณีศึกษาว่า ไม่ค่อยมีความเป็นสัดส่วนนัก 

เพราะมเีพยีงสองพรรคทีอ่าจไดก้ารเปน็ตวัแทนในแตล่ะเขตเลอืกตัง้ ซึง่โนม้เอยีงทีจ่ะบอ่นทำาลาย

ประโยชน์ของระบบ ตส. ในแง่ของความเป็นตัวแทนและความชอบธรรม

117. ตัวอย่างจากปลายสุดทั้งสองด้านของพิสัยเหล่านี้ ช่วยเน้นความสำาคัญยิ่งยวดของขนาด

เขตเลอืกตัง้ในระบบ ตส. แบบใดกต็าม มขีอ้เสนอไวเ้หมอืนกนัวา่ ในการออกแบบระบบเลอืกตัง้ 

ขนาดของเขตเลือกตั้งน่าจะเป็นการเลือกเชิงสถาบันตัวเดียวที่สำาคัญที่สุด และสำาคัญยิ่งสำาหรับ

ระบบทีไ่มใ่ช ่ตส. จำานวนหนึง่ดว้ย ตวัอยา่งเชน่ ระบบคะแนนเสยีงเดยีวโอนไมไ่ด ้มแีนวโนม้ทีจ่ะ

ให้ผลลัพธ์ที่เป็นสัดส่วนพอสมควร แม้ว่าโดยสาระจะไม่ใช่สูตรเพื่อความเป็นสัดส่วนก็ตาม ทั้งนี้ 

เพราะใชก้บัเขตเดยีวหลายเบอรน์ัน่เอง ในทำานองเดยีวกนั ระบบคะแนนเสยีงเดยีวโอนได ้(คอ.) 

เมื่อนำามาใช้กับเขตเดียวเบอร์เดียวก็กลายเป็นคะแนนเสียงเผื่อเลือก ซึ่งคงไว้ซึ่งข้อดีของ คอ.  

แตไ่มไ่ดค้งความเปน็สัดส่วนของ คอ. ในระบบคะแนนเสียงเปน็พวง (คพ.) และคะแนนเสียงเปน็

พวงสำาหรบัพรรค (คพพ.) ขณะทีข่นาดของเขตเลอืกตัง้ขยายขึน้ ความเปน็สดัสว่นกน็า่จะลดลง 

โดยสรปุ เม่ือจะออกแบบระบบเลอืกตัง้ ขนาดของเขตเลอืกตัง้จะเปน็ปจัจยัสำาคญัในหลายๆ ดา้น 

ในการกำาหนดว่าระบบจะทำางานอย่างไรในทางปฏิบัติ รวมทั้งความเข้มแข็งของความเชื่อมโยง

ระหวา่งผูล้งคะแนนกบัสมาชกิทีไ่ดร้บัเลือกตัง้ และความเปน็สัดส่วนโดยรวมของผลการเลือกตัง้

118. มขีอ้สงัเกตทีเ่กีย่วขอ้งวา่ ขนาดของพรรค (จำานวนเฉลีย่ของผูส้มคัรจากพรรคเดยีวกนั ทีไ่ด้

ชัยชนะในเขตเลือกตั้งเดียวกัน) เป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างหนึ่งในการกำาหนดว่าใครจะได้รับเลือก

ตั้ง ถ้าผู้สมัครคนเดียวจากพรรคหนึ่งเท่านั้น ที่จะได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครผู้นั้นอาจ

จะได้แก่บุรุษและเป็นสมาชิกของชาติพันธุ์ของชนส่วนใหญ่ หรือของกลุ่มทางสังคมในเขตเลือก

ตัง้ ถา้คนสองคนหรอืมากกวา่จะไดร้บัเลอืกตัง้ บญัชทีีส่มดลุอาจมผีลมากกวา่ คอืสตรแีละผูส้มคัร

จากชนกลุม่นอ้ยนา่จะประสบความสำาเรจ็มากขึน้ ขนาดเขตเลอืกตัง้ทีใ่หญก่วา่ (มทีีน่ัง่เจด็ทีห่รอื

มากกว่า) และจำานวนพรรคที่ค่อนข้างน้อย ก็จะช่วยเพิ่มขนาดของพรรค 

เกณฑ์คะแนนขั้นตำา 

119. การเลือกตั้งทุกระบบล้วนมีเกณฑ์คะแนนขั้นตำา (thresholds) ของความเป็นตัวแทน  

นั่นคือ ระดับขั้นตำาสุดของการสนับสนุนซึ่งพรรคจำาเป็นต้องได้รับเพื่อให้ได้ความเป็นตัวแทน 

เกณฑค์ะแนนขัน้ตำาอาจมกีฎหมายบังคับ (เกณฑค์ะแนนขัน้ตำาท่ีเปน็ทางการ) หรอืมอียู่ในฐานะ

เปน็คณุสมบตัทิางคณติศาสตรข์องระบบเลอืกตัง้ (เกณฑค์ะแนนขัน้ตำาทีไ่ดผ้ลหรอืโดยธรรมชาต)ิ
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120. เกณฑค์ะแนนขัน้ตำาทีเ่ปน็ทางการจะไดร้บัการบญัญัตไิวใ้นรฐัธรรมนูญหรอืในตวับทกฎหมาย 

ซึ่งกำาหนดระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน ตัวอย่างเช่นในระบบผสมของเยอรมนี นิวซีแลนด์ 

กับรสัเซยี มเีกณฑค์ะแนนข้ันตำารอ้ยละ 5 ในมาตราวา่ด้วยการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่น พรรคซึง่

ไดร้บัคะแนนเสยีงระดบัชาติไมถ่งึรอ้ยละ 5 จะไมไ่ดร้บัทีน่ั่งจากบญัชรีายชือ่ตวัแทนแบบสัดส่วน 

จดุกอ่เกดิแนวคดินี ้คอืการมุง่จำากดัการเลอืกตัง้ของกลุม่สดุโตง่ในเยอรมน ีและไดร้บัการออกแบบ

ให้หยุดยั้งพรรคขนาดเล็กมากจากการมีตัวแทน อย่างไรก็ดี ทั้งในเยอรมนีกับนิวซีแลนด์ก็เปิด

ให้เข้าทาง ‘ประตูหลังบ้าน’ ได้ เพื่อให้พรรคมีสิทธิได้ที่นั่ง ส.ส. จากบัญชีรายชื่อ ในกรณีของ

นิวซีแลนด์ พรรคดังกล่าวจะต้องได้ที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตหนึ่งที่นั่งเป็นอย่างน้อย และในกรณี

ของเยอรมนตีอ้งไดส้ามทีน่ั่ง เพ่ือจะไมต่อ้งใชเ้กณฑค์ะแนนขัน้ตำา ในรสัเซยีเมือ่ป ีค.ศ. 1995 ไมม่ี

ประตูหลังบ้านให้เข้า และเกือบครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อ เป็นอันสูญเปล่าไป

 สว่นทีอ่ืน่ เกณฑ์คะแนนข้ันตำาตามกฎหมายอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 0.67 ในเนเธอรแ์ลนด ์จนถงึ

ร้อยละ 10 ในตุรกี พรรคที่ได้รับคะแนนตำากว่าร้อยละของคะแนนเสียงตามที่กำาหนด จะถูกตัด

ออกจากการนับคะแนน ตัวอย่างที่โด่งดังของกรณีนี้คือ ในการเลือกตั้งของตุรกีในปี ค.ศ. 2002 

ซึ่งมีหลายพรรคไม่ได้คะแนนตามเกณฑ์คะแนนขั้นตำา ทำาให้คะแนนเสียงสูญเปล่าไปถึงร้อยละ 

46 ของคะแนนทั้งหมด ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด การดำารงอยู่ของเกณฑ์คะแนนขั้นตำาอย่างเป็น

ทางการ จะเพิ่มระดับโดยรวมของความไม่เป็นสัดส่วน  เพราะมิฉะนั้นแล้วคะแนนเสียงสำาหรับ

พรรคต่างๆ ซึ่งจะนำาไปสู่การเป็นตัวแทน ต้องสูญเปล่าไป

 ในโปแลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1993 แม้จะมีการกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำาไว้ค่อนข้างตำาที่ 

ร้อยละ 5 สำาหรับพรรคการเมือง และร้อยละ 8 สำาหรับกลุ่มผสม มากกว่าร้อยละ 34 ของคะแนน

เสียงที่ลงให้แก่พรรคและกลุ่มผสม ไม่สามารถก้าวข้ามเกณฑ์คะแนนขั้นตำาไปได้ 

121. เกณฑ์คะแนนข้ันตำาที่ได้ผล ที่ซ่อนไว้หรือเป็นธรรมชาตินั้น เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้ทาง

คณิตศาสตร์ตามลักษณะของระบบเลือกตั้ง ซึ่งในการนี้ ขนาดของเขตเลือกตั้งมีความสำาคัญ

สูงสุด ตัวอย่างเช่น ในเขตเลือกตั้งของระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนซึ่งมีสี่ที่นั่ง แค่ผู้สมัคร

คนใดคนหนึ่งได้คะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 20 ก็จะได้รับเลือกตั้ง ผู้สมัครคนใดได้คะแนนน้อย

กว่าประมาณร้อยละ 10 (ตัวเลขที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการประกอบส่วนของจำานวนพรรค ผู้สมัคร 

และคะแนนเสียง) ก็น่าจะไม่ได้รับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อเปิด ปิด และเสรี

122.  ในขณะท่ีระบบ ตสบ. มฐีานบนหลกัการทีว่า่ พรรคหรอืกลุม่การเมอืงเปน็ผูเ้สนอชือ่ผูส้มคัร 

แตเ่ปน็ไปได้ทีจ่ะใหผู้ล้งคะแนนมสีว่นในการเลอืกระดบัหน่ึงภายใน ตสบ. โดยเลอืกทัง้ระหวา่งผู้

สมคัรทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ และระหว่างพรรค โดยสาระแลว้ มทีางเลอืกสามทางทีท่ำาได ้คอื บญัชี

รายชื่อเปิด บัญชีรายชื่อปิด และบัญชีรายชื่อเสรี 

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

123. ระบบ ตสบ. ในโลกนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบบัญชีรายชื่อปิด หมายความว่า ลำาดับที่ของผู้สมัคร

ที่จะได้รับเลือกตั้งโดยบัญชีรายชื่อนั้น กำาหนดไว้ตายตัวโดยพรรคเอง และผู้เลือกตั้งไม่สามารถ

แสดงออกถึงลำาดับความชอบให้แก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะได ้ระบบ ตสบ. ที่ใชใ้น

แอฟริกาใต้เป็นตัวอย่างที่ดีของบัญชีรายชื่อแบบปิด บัตรเลือกตั้งให้ข้อมูลชื่อพรรคที่จะให้เลือก

พรอ้มตราสญัลกัษณ์ของแตล่ะพรรค และภาพถา่ยของหวัหนา้พรรค แตไ่มม่ชีือ่ของผูส้มัครเป็น

รายบคุคล ผูเ้ลอืกตัง้แคเ่ลอืกพรรคทีต่นเองชอบ ผูส้มคัรรายบคุคลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ตามผล จะมา

จากการกำาหนดไว้ก่อนแล้วโดยพรรคนั้นๆ เอง หมายความว่าพรรคอาจรวมถึงผู้สมัคร (บางที

ได้แก่สมาชิกของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ และกลุ่มภาษา หรือสตรี)  ซึ่งหากไม่รวมเข้าไว้  

อาจมีความยากลำาบากที่จะได้รับเลือกตั้ง

 ด้านที่เป็นแง่ลบของบัญชีรายชื่อแบบปิดคือ ผู้ลงคะแนนไม่มีเสียงในการกำาหนดว่าผู้

แทนของพรรคของตนควรจะเปน็ใคร บญัชปีดิยงัไมต่อบสนองตอ่เหตกุารณท์ีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็ว ในการลงคะแนนก่อนรวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ผู้สมัครที่อยู่ในลำาดับสูงของ

พรรคพรรคหนึ่ง ถูกเปิดโปงว่าเป็นสายให้ตำารวจลับเพียงสี่วันก่อนเลือกตั้ง และถูกขับออกจาก

พรรคทันที แต่เนื่องจากบัญชีเป็นแบบปิด ผู้เลือกตั้งไม่มีทางเลือก คือต้องลงคะแนนให้เขาหาก

ต้องการสนับสนุนพรรคเดิมของเขา  

124. ระบบ ตสบ. หลายระบบในยุโรปตะวันตกใช้บัญชีรายชื่อแบบเปิด ซึ่งผู้ลงคะแนนสามารถ

บง่บอกไมเ่พยีงแตพ่รรคทีช่อบ หากยงัเลอืกผูส้มคัรทีช่อบภายในพรรคนัน้ไดด้ว้ย สว่นใหญข่อง

การเลอืกตัง้ระบบเช่นนี ้การลงคะแนนให้ทัง้ผูส้มคัรและพรรคเปน็ทางเลอืก และเนือ่งจากคะแนน

เสียงส่วนใหญ่เทให้แก่พรรคเท่านั้น มากกว่าไปลงให้แก่ผู้สมัคร ทางเลือกที่เปิดให้เลือกผู้สมัคร

ในบัตรเลือกตั้งมักจะมีผลอันจำากัด อย่างไรก็ดี ในสวีเดน มากกว่าร้อยละ 25 ของผู้ลงคะแนน 

มักจะเลือกผู้สมัครคนหน่ึงพร้อมกับเลือกพรรคด้วย และบุคคลจำานวนหน่ึงก็ได้รับเลือกตั้ง ซ่ึง 

มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเลือกหากเป็นบัญชีรายชื่อแบบปิด

125. สำาหรับบราซิล (ดูกรณีศึกษา) ผู้ลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือไม่ก็ลงให้

แก่พรรคการเมือง แต่สำาหรับฟินแลนด์ ผู้ลงคะแนนต้องลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร จำานวนที่นั่งที่

แต่ละพรรคได้รับ ถูกกำาหนดโดยจำานวนยอดรวมของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครได้รับ และลำาดับที่

ซึ่งผู้สมัครของพรรคจะได้รับเลือกตั้ง ถูกกำาหนดโดยจำานวนของคะแนนเสียงรายบุคคลที่พวก

เขาได้รับมา ในขณะที่วิธีนี้ให้ผู้ลงคะแนนมีเสรีภาพที่กว้างมากขึ้นในการเลือกผู้สมัคร แต่ก็มีผล 

กระทบข้างเคียงท่ีไมพึ่งปรารถนาบ้างด้วย เพราะผู้สมคัรจากภายในพรรคเดียวกนัมกีารแข่งขัน

ซึ่งกันและกันอย่างจริงจังเพื่อให้ได้คะแนนเสียง รูปแบบของบัญชีแบบเปิดนี้ อาจนำาไปสู่ความ

ขัดแย้งภายในพรรคและการแตกออกเป็นเสี่ยงๆ อีกทั้งยังหมายความด้วยว่า ศักยภาพที่จะ

ได้ประโยชน์จากการมีรายชื่อผู้สมัครที่หลากหลายในบัญชี ก็อาจถูกล้มเลิกไป ขอยกการเลือก

ตั้งตามระบบ ตสบ. แบบเปิดในศรีลังกามาเป็นตัวอย่าง ความพยายามของพรรคใหญ่ๆ ของ
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ชาวสิงหลที่จะรวมเอาผู้สมัครชาวทมิฬลงในตำาแหน่งที่อาจชนะได้ไว้ในบัญชีรายชื่อของพรรค  

กลับไม่ประสบผลเนื่องจากผู้ลงคะแนนจงใจลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครชาวสิงหลท่ีอยู่ในตำาแหน่ง 

ตำากว่าแทน ส่วนในคอโซโว การเปลี่ยนจากบัญชีแบบปิดมาเป็นแบบเปิด ส่งผลให้มีการส่ง 

ผู้สมัครสุดโต่งลงแข่งขันมากขึ้น ในทำานองเดียวกัน บัญชีรายชื่อแบบเปิดบางคร้ังมีผลเสียต่อ

การเป็นตัวแทนของสตรีในสังคมที่บุรุษครองความเป็นใหญ่ไว้อย่างสูง แม้ว่าในโปแลนด์ ผู้ลง

คะแนนได้แสดงให้เห็นว่า พวกเขาพร้อมที่จะใช้บัญชีรายชื่อแบบเปิดเพื่อเลือกตั้งให้ได้สตรีเพิ่ม

มากขึ้นกว่าเดิม จากที่เคยใช้บัญชีรายชื่อแบบปิดที่พรรคทำาไว้

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

บัตร ตสบ. แบบบัญชีรายชื่อเปิดของเดนมาร์ก

บัตร ตสบ. แบบบัญชีรายชื่อปิด
ของนิการากัว 
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ในปี ค.ศ. 2002 ชาวบราซิลได้ไปออกเสียงเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ

แห่งชาติในระบบสองสภา ผู้ว่าราชการสำาหรับส่วนที่เป็นองค์ประกอบของสหพันธรัฐ (26 มลรัฐ 

บวกกับบราซิเลียซึ่งเป็นนครหลวงของสหพันธ์) และสมาชิกของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งมลรัฐใน

ระบบสภาเดียว นี่เป็นการเลือกตั้งทางตรงครั้งที่สี่สำาหรับตำาแหน่งประธานาธิบดีและตำาแหน่ง

สำาคัญของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารท้ังหมด นับแต่ระบอบการปกครองของทหารได้สิ้น

สุดลงในปี ค.ศ. 1985

 การเลือกตั้งประธานาธิบดีในบราซิลใช้ระบบเลือกสองรอบด้วยเสียงข้างมากแบบตัด

เชือก(two-round majority run-off system) โดยผู้สมัครแข่งขันกันเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุน 

ทั่วประเทศซึ่งมีพื้นท่ี 8,511,965 ตร.กม. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเดือนมิถุนายน  

ค.ศ. 1997 อนุญาตให้ประธานาธิบดีเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งได้เพียงสมัยเดียว  เฟอร์นันโด 

เฮนริเก้ คาร์โดโซ ประธานาธิบดีรักษาการในขณะที่กฎหมายได้รับการแก้ไข ชนะการเลือกตั้ง

อีกครั้งในปี ค.ศ. 1998 ในรอบแรกด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 53.1 ของคะแนนเสียง อย่างไรก็ดี  

ลูอิซ อินาชิโอ ลูลา ดา ซิลวา ได้คะแนนร้อยละ 46 ในรอบแรกในปี ค.ศ. 2002  และได้รับเลือก

ตั้งในรอบตัดเชือก 

 กฎกติกาที่ใช้ในการเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยสาระตั้งแต่ผ่าน

เปน็กฎหมายคร้ังแรกเมือ่ป ีค.ศ. 1946 วฒุสิภาเปน็สภาทีม่ตีวัแทนของภมูภิาคตา่งๆ ของบราซลิ 

แต่ละองค์ประกอบของสหพันธรัฐทั้ง 27 องค์ประกอบ มีวุฒิสมาชิกเป็นตัวแทนสามคน ซึ่งมา

จากการเลือกตั้งในระบบคะแนนเสียงข้างมาก และอยู่ในวาระแปดปี สมาชิกภาพของวุฒิสภา 

มีการเปลีย่นจำานวนหนึง่ในสามและสองในสาม ทกุสีปี่สลบักนัไป ในกรณท่ีีตอ้งเลอืกตัง้วฒุสิมาชกิ

สองคน ผู้ลงคะแนนมีสองเสียงภายใต้ระบบคะแนนเสียงเป็นพวง (คพ. หรือ Block Vote) 

 สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 513 คน ซึ่งมาจากเขตเดียวหลายเบอร์ 27 เขต คือจาก 26 

บร�ซิล:  
ก�รเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ผู้สมัคร
เป็นศูนย์กล�งในระบบประธ�น�ธิบดี
โฮเซ่ แอนโตนิโอ ชีบับ

กรณีศึกษา: บราซิล   มลรัฐกับนครบราซีเลีย ขนาดของเขตกำาหนดโดยจำานวนประชากร แต่ก็มีข้อจำากัดว่า จะไม่มี

มลรัฐใดที่มีผู้แทนน้อยกว่าแปดคน หรือมากกว่า 70 คน ระบบเลือกตั้งที่ใช้เป็นระบบการเป็น

ตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อเปิด (ตสบ. แบบเปิด) ผู้ลงคะแนนแต่ละคนลงคะแนนได้

หนึ่งเสียง ซึ่งอาจลงให้แก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง คะแนน

เสยีงทีใ่หแ้กผู่ส้มคัรของแตล่ะพรรคจะนำามารวมกนั และไปบวกกบัคะแนนเสยีงทีพ่รรคนัน้ไดร้บั 

ได้เป็นคะแนนรวมทั้งหมดของพรรค ซึ่งจะใช้ในการกำาหนดจำานวนที่นั่งที่จะจัดสรรให้แก่พรรค

นั้น ผู้สมัครที่ได้คะแนนมากกว่าเพื่อนจากแต่ละพรรค จะชนะเลือกตั้งตามจำานวนที่นั่งที่จัดสรร

ให้แก่พรรคนั้น การจัดสรรที่นั่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ใช้สูตรของ ดฮ์อนดท์  อย่างไรก็ดี พรรคที่

ได้คะแนนเสียงไม่ถึงจำานวนเต็มของโควต้าในเขตเลือกตั้งหนึ่ง จะไม่ได้ที่นั่งแม้หนึ่งที่นั่งในเขต

เลือกตั้งนั้น จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1998 การคำานวณโควต้า ใช้ฐานจากจำานวนรวมของบัตรดี กับ 

บัตรที่ไม่ได้ลงคะแนนให้ผู้ใด ทำาให้เกณฑ์คะแนนขั้นตำาของการเป็นตัวแทนมีค่าสูงขึ้น

การจงใจจัดจำานวนผู้เลือกตั้งไม่ใกล้เคียง (malapportionment)       

 กฎกตกิาสำาหรบัการเลอืกตัง้สภาผูแ้ทนราษฎร นา่จะเปน็ประเดน็ทีถ่กเถยีงกนัมากทีส่ดุ

ของระบบเลอืกตัง้ในบราซลิ ตวัเลขตำาสดุกบัตวัเลขสงูสดุของขนาดของเขตเลอืกตัง้หมายความ

ว่า การเป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรในเชิงของประชากรไม่ใกล้เคียงกันในระหว่างมลรัฐ  

ซึ่งเป็นการละเมิดหลักการของ ‘หนึ่งคน หนึ่งเสียง หนึ่งมูลค่า’ (OPOVOV) อย่างมาก  

เนือ่งดว้ยจำานวนคะแนนเสยีงทีจ่ำาเปน็ตอ่การเลือกตัง้ผูแ้ทนหนึง่คนในเซาเปาโล ซึง่มผีูม้สีทิธิเลือกตัง้ 

กว่า 25 ล้านคน และมี ส.ส.ได้ 70 คนนั้น สูงกว่าจำานวนคะแนนเสียงดังกล่าวในอามาปะ ซึ่งมี 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 290,000 คน และมี ส.ส. ได้แปดคน  ผลของการจัดจำานวนผู้เลือกตั้งไม่ใกล้

เคียงนี้ เอื้อประโยชน์แก่มลรัฐเล็กๆ ที่มีประชากรน้อย ซึ่งค่อนข้างยากจนกว่าและต้องพึ่งพา

ภาคเกษตรมากกวา่ ขณะทีท่ำาใหม้ลรฐัทีใ่หญก่วา่ ร่ำารวยกวา่และอยูใ่นถิน่อตุสาหกรรมมากกวา่  

เสียเปรียบ ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีการตำาหนิว่าระบบนี้ เป็นกลไกสำาคัญกลไกหนึ่งที่เสริมพลัง 

แก่จารีตประเพณีทางการเมือง ดังนั้น จึงทำาให้พรรคการเมืองอ่อนแอ    

 อย่างไรก็ดี เร่ืองน้ีจำาเป็นต้องขยายความ ผู้สูญเสียอย่างมีนัยสำาคัญจากการจัดจำานวน

ผู้เลือกตั้งไม่ใกล้เคียงกันนี้ มีเพียงรายเดียว คือมลรัฐเซาเปาโล ซึ่งจำานวนของผู้แทนจะเพิ่มขึ้น

ประมาณ 40 คน หากขนาดของเขตเลือกตั้งจะสะท้อนจำานวนประชากรอย่างเคร่งครัด มลรัฐ

อื่น ๆ  บางแห่งมีผู้แทนตำากว่าที่ควรจะมี ความสูญเสียที่สำาคัญเป็นลำาดับที่สองได้แก่มลรัฐมินาส  

เกราอิส (เสียผู้แทนประมาณสี่คน) จะเห็นได้ว่า จำานวนที่นั่งที่สูญเสียไปด้วยเหตุแห่งการจัด

จำานวนผู้เลือกต้ังไม่ใกล้เคียง กระจุกตัวเป็นแห่งท่ี ซ่ึงสะท้อนให้เห็นเป้าหมายของผู้จัดทำา

รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 ว่า ต้องการหาสูตรเพื่อป้องกันมิให้เซาเปาโล (รวมทั้งมลรัฐมินาส  

เกราอิสในสัดส่วนที่น้อยลง) ครอบงำาสหพันธรัฐ เหมือนอย่างที่เคยเป็น ในระหว่างเวลาที่เรียก

ว่าสาธารณรัฐที่หนึ่ง (ค.ศ. 1899-1930)  

กรณ
ีศึกษ�: บร�ซิล
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 ในแง่ที่ว่า การจัดจำานวนผู้เลือกตั้งไม่ใกล้เคียงเอื้อประโยชน์ทางการเมืองแก่มลรัฐที่

ยากจนกว่าแล้วไซร้ การจัดเช่นนี้อาจช่วยส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งใหม่ ที่มีผลสืบเนื่อง

มิใช่น้อย ในประเทศซึ่งมีระดับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคที่สูงอย่างเช่นบราซิล

 นอกจากนั้น สมมุติฐานที่อ้างถึงบ่อยๆ ว่า มลรัฐที่มีผู้แทนเกินสัดส่วนสามารถตีกัน 

(block) การออกกฎหมายที่มีขอบเขตระดับชาติได้อย่างเป็นระบบนั้น ยังเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์  

ไมจ่ำาเปน็ทีจ่ะตอ้งเกดิกรณทีีแ่บบแผนทางการเมอืงของมลรฐัทีมี่ผูแ้ทนมากเกนิไป จะแตกตา่งจาก

แบบแผนของมลรฐัทีม่ผีูแ้ทนนอ้ยเกนิไป การปฏบิตัเิชงิอปุถมัภม์อียูใ่นทกุมลรฐั และการเลอืกตัง้

เปน็ปรากฏการณม์วลชนท่ีก่อเกดิการแขง่ขนักันอยา่งมาก ถา้การเมอืงบราซลิมลัีกษณะอปุถมัภ ์

การจัดจำานวนผู้เลือกตั้งไม่ใกล้เคียงสำาหรับสภาผู้แทนราษฎร ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่มีนัยสำาคัญ 

การแข่งขันระหว่างพรรค—และภายในพรรค

 ลกัษณะสำาคญัอยา่งหน่ึงของระบบการเปน็ตวัแทนแบบสัดส่วนทีใ่ชบ้ญัชรีายชือ่เปิดสำาหรบั 

สภาผูแ้ทนราษฎรกค็อืวา่ ระบบนีน้ำามาซ่ึงการแขง่ขนัทัง้ระหวา่งพรรคและภายในพรรคเดยีวกนั 

การเลอืกตั้งเหล่านี้มีการแข่งขันสูง ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2002 จำานวนผู้สมัครเข้ารับการเลือก

ตั้งมี 4,901 คน เพื่อชิงที่นั่ง 513 ที่ของสภาล่าง มีเพียงเก้าเขตจาก 27 เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัคร

น้อยกว่า 100 คน จำานวนตำาสุดคือ 66 คนที่เข้าชิงแปดที่นั่งในโตกังแตงส์ มีผู้สมัคร 793 คน  

ชิงที่นั่ง 70 ที่ในเซาเปาโล   602 คน ชิงที่นั่ง 46 ที่ในริโอ และ 554 คน ชิงที่นั่ง 53 ที่ในมินาส  

เกราอิส พรรคตา่งๆ แขง่กนัเอง ผูส้มคัรทีอ่ยากเปน็ ส.ส. ในสดัสว่นทีน่ัง่ทีพ่รรคของตนไดร้บัการ

จดัสรร กแ็ขง่ขนักนัเอง มกีารกลา่ววา่ นีไ่ดน้ำาไปสูล่ทัธบิคุคลนยิม ซึง่เปน็รากเหงา้ความออ่นแอ

ของพรรคการเมืองบราซิล  นำาไปสู่ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างผู้ลงคะแนนกับผู้แทนของ

ตน และนำาไปสู่องคก์รนติบิญัญตัแิหง่ชาตทิีใ่นเบือ้งตน้ จะสนใจประเดน็ทอ้งถิน่มากกวา่ประเดน็

ระดับชาติ และประเด็นเชิงอุปถัมภ์มากกว่าเชิงโครงการ

 ทัศนะนี้จำาเป็นต้องขยายความเช่นกัน แรกทีเดียว ทัศนะที่ว่าลัทธิบุคคลนิยมเป็นแรง

ขับเคลื่อนที่สำาคัญ ในการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนในการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติในบราซิล

นั้น ยังห่างไกลจากการเป็นทัศนะอันเป็นท่ียอมรับกันทั่ว แม้สัดส่วนของคะแนนเสียงที่แสดง

ความชอบ (เมื่อผู้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่เพียงแค่เลือกพรรค) จะสูงกว่า

สัดส่วนของคะแนนเสียงที่เลือกพรรคมาก แต่ตัวเลขเหล่านี้บ่งบอกเพียงเล็กน้อยว่า จริงๆ แล้ว

ผู้ลงคะแนนตัดสินใจอย่างไร หากผู้ลงคะแนนให้นำาหนักโดยเปรียบเทียบแก่ตัวผู้สมัครมากกว่า

พรรค น่าจะสมมุติได้ว่า ผู้ลงคะแนนจำานวนมากที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนหนึ่งโดยเฉพาะ  

จะยงัคงลงคะแนนใหแ้กผู้่สมคัรคนนัน้ แมเ้ขาหรือเธอจะยา้ยพรรคไป ในขณะทีย่งัไมม่กีารศกึษา

ที่พยายามศึกษาประเด็นนี้โดยตรง แต่หลักฐานที่กระจัดกระจายอยู่ช้ีว่า ผู้แทนซึ่งย้ายพรรคใน

ระหว่างดำารงตำาแหน่งในองค์กรนิติบัญญัติ จะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่น้อยลง อันบอก

เปน็นัยวา่ พวกเขาไมส่ามารถนำาคะแนนเสยีงที่เคยทำาใหไ้ด้รบัเลือกตั้งในครัง้ก่อนตดิตัวไปดว้ย

กรณ
ีศึกษ�: บร�ซิล   

ผู้ลงคะแนนกับผู้แทนของตน

 แม้เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงคะแนนกับผู้แทนของเขาน้อยลงไป 

แต่ก็ได้มีความพยายามอย่างมากที่จะค้นหาแบบแผนการอุปถัมภ์ และการเอื้อประโยชน์เฉพาะ

ท้องถิ่น ซึ่งน่าจะใช้เป็นฐานสำาหรับการรณรงค์หาเสียงและงานอาชีพนิติบัญญัติที่ประสบความ

สำาเร็จ มีการกล่าวว่า ผู้สมัครที่ประสบความสำาเร็จคือผู้ที่ให้อะไรที่เป็น ‘สินนำาใจ’ แก่ ‘องค์

รวมของผู้เลือกตั้ง’ ในเขตของตน อย่างไรก็ดี ในระบบเขตเดียวหลายเบอร์ของบราซิล ส.ส.  

คนหนึ่ง คือหนึ่งในบรรดาผู้แทนอย่างน้อยแปดคนของเขต ซึ่งทำาให้ยากที่จะเชื่อมโยง ส.ส.  

คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะกับโครงการใหม่ที่นำาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในเขต แม้ว่าผู้สมัครบางคน

อาจจะและได้พยายามจริงๆ ที่จัดตั้งผู้เลือกตั้งตามเขตภูมิศาสตร์สำาหรับตน แต่วิธีการนี้ใช่ว่า

จะเป็นวิธีการเดียว และอาจจะไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิผลสูงสุด ที่จะใช้เป็นเส้นทางสู่สภาผู้แทน

ราษฎร มีการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่ง เก่ียวกับการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของคะแนนเสียงของ 

ผู้สมัครที่ประสบความสำาเร็จ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ในปี ค.ศ. 1994 และ 1998 มีเพียงร้อยละ 17  

ของผู้แทนโดยประมาณ ที่ใช้ยุทธศาสตร์นี้ นั่นคือ สามารถได้รับส่วนแบ่งคะแนนเสียงมากที่สุด 

ในทอ้งถ่ินอยา่งเปน็กลุม่กอ้น ทีแ่สดงถึงการกระจกุตวัทางภมูศิาสตร ์คนอืน่ๆ ใชย้ทุธศาสตรอ์ืน่

ต่างๆ กันไป  เช่น การแบ่งบริเวณกับคู่แข่งเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์อย่างคร่าวๆ  การครอบครอง

พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน หรือการได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วนค่อนข้างน้อยของคะแนนรวมจากพื้นที่

ท่ีกระจายกว้างทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุท่ีการแข่งขันมีอยู่สูง และกลุ่มของผู้เลือกตั้ง 

จะอยู่ในเขตไหนของใครก็ไม่มีการปกป้องไว้ในกฎหมาย จึงไม่น่าที่ผู้แทนจะรู้สึกปลอดภัยใน 

‘เขตอิทธิพล’ ของเขาหรือเธอ อันที่จริง อัตราการไดร้ับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ไม่สูงมากนกั ประเมิน

ว่าประมาณร้อยละ 60 ของผู้ที่อยากได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ 

ลงคะแนนกับผู้แทน จึงไม่มีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์ อย่างน้อยก็ไม่ใช่การอุปถัมภ์อย่างเดียว

ระบบเลือกตั้งมีส่วนทำาให้พรรคแตกเป็นเสี่ยงๆ หรือไม่ 

 เรายังต้องเรียนรู้อีกมากว่า ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อเปิด และ

ใชเ้ขตเลอืกตัง้ขนาดใหญ ่อยา่งเชน่ทีใ่ชใ้นบราซลินัน้ ทำางานอยา่งไร อยา่งไรกด็ ีเรารูแ้ลว้วา่การ

เลือกตั้งมีการแข่งขันสูงมาก ข้อได้เปรียบของเจ้าของตำาแหน่งเดิมค่อนข้างจะมีน้อย และความ

สัมพันธ์ระหว่าง ส.ส. กับเขตเลือกตั้งมีความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้น จึงไม่มียุทธศาสตร์ที่

โดดเด่นสำาหรับผู้สมัครที่ประสบความสำาเร็จ  

 ประเด็นที่ว่า ระบบเลือกตั้งโน้มน้าวให้เกิดระบบอุปถัมภ์และปัจเจกชนนิยมภายในสภา

ผู้แทนราษฎรเพียงใดนั้น เป็นประเด็นที่อย่างน้อยน่าจะสืบค้นต่อไป ในขณะที่การอภิปรายว่า

ประธานาธิบดีและหัวหน้าพรรค มีกลไกใดที่จะปรับแต่งพฤติกรรมของ ส.ส. แต่ละคน เป็นเรื่อง

นอกเหนือขอบเขตของบทสังเขปนี้ แต่ ส.ส. เองก็เผชิญกับแรงกดดันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ

เรียกร้องของกลุ่มผู้เลือกตั้งที่มีลักษณะท้องถิ่นและเฉพาะพื้นที่แล้ว แรงกดดันเหล่านี้ได้แก่การ
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ถ่วงดุลการแตกเป็นเสี่ยงๆ ของพรรคที่เพิ่มมากขึ้น

  การแตกเปน็เสีย่งๆ ของพรรคการเมอืงในองคก์รนติบิญัญตัขิองบราซลิ เปน็สาเหตขุอง

ความอึดอัดขัดข้องของประเทศตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ระดับขั้นความแตกเป็นเสี่ยงๆ 

ของระบบพรรคมักจะเชื่อกันว่ามาจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงระบบเลือกตั้งและแนวโน้ม

การนยิมตวับคุคลของระบบ ลกัษณะเฉพาะของระบบประธานาธบิด ีและสหพนัธรฐันยิมอนัเขม้

แข็งตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1988

 อย่างไรก็ตาม ระดับข้ันความแตกเป็นเสี่ยงๆ ในสภาผู้แทนราษฎรมีความคงตัว อยู่ที่

ประมาณแปดพรรคที่เป็นจริง นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา บางแง่มุมของ

กฎหมายเลือกตั้งโน้มเอียงไปทางทำาให้พรรคใหญ่มีภาษีดีกว่า และต้านความแตกเป็นเสี่ยงๆ 

ด้วย ตัวอย่างเช่น การนำาบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน ไปเป็นฐานในการคำานวณโควต้าการ 

เลือกตั้ง (ซึ่งทำาให้ตัวเลขโควต้าสูงขึ้น และยากขึ้นที่จะมีคะแนนเสียงถึง) และการตัดพรรค 

ทุกพรรคที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึงหนึ่งโควต้า ไม่ให้ได้ที่นั่งจากการคิดเศษการหาร

 ความเชื่อมโยงระหว่างระบอบประธานาธิบดีกับระบบพรรค ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีพอ  

จึงเหลือแต่สหพันธรัฐนิยมที่น่าจะเป็นสาเหตุของความแตกเป็นเสี่ยงๆ ของระบบพรรค พรรค

ระดับชาติบางพรรคในบราซิล โดยพฤตินัยเป็นกลุ่มผสมของพรรคระดับภูมิภาค พรรคที่เล็ก

กว่าผุดบังเกิดขึ้นโดยการแยกตัวจากกลุ่มผสมด้วยเหตุผลของท้องถิ่นโดยแท้ จึงนำาไปสู่การมี

พรรคในระดับชาติจำานวนมาก ไม่ว่านี่จะเป็นเหตุผลที่แท้จริงหรือเป็นเพียงเหตุผลเดียวหรือไม่ 

ว่าทำาไมจงึมพีรรคใหม ่ๆ  เกิดข้ึน แตก็่ยงัคงไมชั่ดเจนนกัวา่ สหพนัธรฐันยิมเปน็สาเหตขุองความ

แตกเปน็เส่ียงๆ หรอืเปน็เพยีงการสะทอ้นถงึผลประโยชน์ตา่งๆ กนัของภมูภิาค ทีป่ระเทศขนาด

ใหญ่แบบบราซิล ต้องรอมชอมเพื่อที่จะดำาเนินการแบบประชาธิปไตย

126. มีการใช้กลวิธีอื่นๆ ในเขตปกครองบางเขต เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ระบบบัญชีเปิด 

ในลักเซมเบิร์กกับสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนที่นั่งที่มีในเขตนั้น และ

สามารถกระจายคะแนนนั้นให้แก่ผู้สมัครภายในบัญชีรายชื่อของพรรคบัญชีเดียว หรือข้าม

ไปหลายบัญชีรายชื่อก็ได้ ตามที่เห็นเหมาะสม  ความสามารถที่จะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครได้

มากกว่าหนึ่งคนข้ามบัญชีรายชื่อพรรคที่ต่างกันก็ดี (รู้จักกันในชื่อว่า พานาชาจ-panachage) 

หรือที่จะลงคะแนนมากกว่าหนึ่งเสียงให้แก่ผู้สมัครคนเดียวที่ชื่นชอบมากก็ดี (รู้จักกันในชื่อว่า 

การทับทวี-cumulation) ล้วนทำาให้ผู้ลงคะแนนมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม และถูกจัดประเภท

ว่าเป็นระบบบัญชีรายชื่อเสรี 

การรวมญาติ (Apparentement) 

127. อันท่ีจริง เกณฑ์คะแนนขั้นตำาท่ีกำาหนดไว้สูง อาจกีดกันพรรคเล็กๆ ได้ ในบางกรณี  

นี่คือวัตถุประสงค์ที่บอกตรงๆ ของการกำาหนดเช่นนั้น แต่ในหลายกรณี การกีดกันพรรคเล็กที่

มมีากบัระบบไมใ่ชค่วามปรารถนาใหเ้ปน็เชน่นัน้ โดยเฉพาะเมือ่พรรคเลก็หลายพรรคมฐีานการ

สนับสนุนเดียวกัน จึงทำาให้คะแนนเสียงรวมของพรรคเหล่านั้น ‘แตก’ ทุกพรรคเลยได้ตำากว่า

เกณฑ์คะแนนขั้นตำา ซึ่งหากรวมกลุ่มกันได้ไซร้ ย่อมได้คะแนนเสียงรวมพอที่จะได้ที่นั่งบ้างใน

องค์กรนิติบัญญัติ เพื่อเอาชนะปัญหานี้ บางประเทศซึ่งใช้ระบบ ตสบ. จึงยินยอมให้พรรคเล็กๆ 

รวมกลุ่มกันเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง จึงคล้ายการรวมกลุ่มผู้ขาย (cartel) (การฮั้ว – ผู้แปล)  

หรือการรวมญาติ (apparentement ในภาษาฝรั่งเศส) หรือกลุ่มเห็นพ้องกัน (stembusaccoord 

ในภาษาดชัท์) เพื่อลงแข่งขันเลอืกตั้งรว่มกัน นี่หมายความว่าพรรคการเมืองเหลา่นัน้ยังคงมีตวั

ตนแยกชดั และมบีญัชรีายชือ่แยกกนับนบตัรเลอืกตัง้ แตค่ะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัของแตล่ะพรรคจะ

ถกูนบัรวมเสมอืนเปน็กลุม่เดยีวกนั ดงันัน้ จงึเพิม่โอกาสทีค่ะแนนรวมจะสงูกวา่เกณฑค์ะแนนขัน้

ตำา และทำาใหพ้วกเขาอาจไดก้ารเปน็ตวัแทนเพิม่ขึน้ กลวธินีีป้รากฏอยูใ่นระบบ ตสบ. บางระบบ

ในภาคพืน้ยโุรป ในละตนิอเมรกิา (ซึง่พรรคทีเ่ปน็รม่มชีือ่เรยีกวา่เลมา - lema) กบัในอสิราเอล แต่

กระนัน้ กลวธินีีห้าไดย้ากในระบบ ตส. ของแอฟรกิากบัเอเชยี และถกูยกเลกิไปในอนิโดนเีซยีใน

ปี ค.ศ. 1999 ภายหลังจากที่พรรคเล็กๆ พบว่า แม้กลุ่มของพรรคโดยรวมจะได้การเป็นตัวแทน 

แต่ในฐานะพรรค พวกเขากลับสูญเสียที่นั่ง

ระบบผสม 

128. ระบบเลือกตัง้แบบผสมพยายามทีจ่ะรวมเอาสว่นดขีองระบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก (หรอื 

‘ระบบอืน่’) และ ระบบ ตส. ในระบบผสม มรีะบบเลอืกตัง้สองระบบทีใ่ชส้ตูรตา่งกนั ดำาเนนิควบคู่

กันไป ผู้ลงคะแนนคนเดียวกัน ลงคะแนนและมีส่วนเลือกตั้งผู้แทนภายใต้ระบบทั้งสอง หนึ่งใน

ระบบเช่นนี้คือ ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก (หรือบางครั้งก็ใช้ระบบ ‘อื่น’) ซึ่งมักเป็นแบบเขต

เดยีวเบอรเ์ดยีว และอกีระบบคอื ตสบ. ระบบผสมมสีองรปูแบบ เมือ่ผลลพัธข์องการเลอืกตัง้สอง

แบบมีการเชื่อมโยงกัน โดยการจัดสรรที่นั่งในส่วนของระบบ ตส. ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งแบบ

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง



ระบบสดัสว่นทีม่สีมาชกิแบบผสมเปน็ระบบ
ผสม ซึ่งผู้ลงคะแนนเลือกตัวแทนที่มาจาก
การเลอืกตัง้ ผา่นระบบสองระบบ ระบบหนึง่
คอื ตสบ. และอีกระบบหนึง่(มกัจะเป็น) แบบ
คะแนนนำา/เสียงข้างมาก  โดยระบบ ตสบ. 
จะมาชดเชยความไมเ่ปน็สดัสว่นของผลลพัธ์
จากระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก
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แบ่งเขตของระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก (หรือระบบอื่น) เพื่อมาชดเชยความไม่เป็นสัดส่วน

ของระบบหลัง เราเรียกระบบเช่นนี้ว่า ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (สสผ. หรือ Mixed 

Member Proportional (MMP) system) เมื่อระบบเลือกตั้งทั้งสองแยกชัดจากกัน การจัดสรรที่

นั่งไม่ขึ้นต่อกัน เราเรียกระบบเช่นนี้ว่า ระบบคู่ขนาน (Parallel System) ในขณะที่ระบบ สสผ. 

มักให้ผลลัพธ์ที่เป็นสัดส่วน ระบบคู่ขนานน่าจะให้ผลลัพธ์ ซึ่งความเป็นสัดส่วนจะอยู่ระหว่าง

ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก กับระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน

สัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (Mixed Member Proportional - MMP)

129. ภายใตร้ะบบสดัสว่นทีม่สีมาชกิแบบผสม (สสผ.) ทีน่ัง่ทีม่าจากการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่น 

จะมาชดเชยความไม่เป็นสัดส่วนใดๆ อันเนื่องมาแต่ผลของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ตัวอย่าง

เช่น หากพรรคหนึ่งได้คะแนนเสียงร้อยละ 10 ของคะแนนทั่วประเทศ แต่ไม่มีที่นั่ง ส.ส. แบบ

แบง่เขตเลย พรรคกจ็ะไดท้ีน่ัง่ ส.ส. จากบญัชรีายชือ่ เพือ่ใหก้ารเปน็ตวัแทนในองคก์รนติบิญัญตัิ

เท่ากับร้อยละ 10 ผู้ลงคะแนนอาจมีสองตัวเลือกที่แยกกัน อย่างเช่นในเยอรมนีและนิวซีแลนด์ 

ในอกีแบบหนึง่ ผูล้งคะแนนอาจมตีวัเลอืกเดยีว โดยคะแนนรวมของพรรคจะคำานวณจากคะแนน

รวมของผู้สมัครจากแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ตารางที่ 4: ประเทศที่ใช้ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม

130. ระบบสัดส่วนท่ีมีสมาชิกแบบผสม (MMP) มีที่ใช้ในอัลบาเนีย โบลิเวีย เยอรมนี อิตาลี  

เลโซโท เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และเวเนซูเอลา ในประเทศเหล่านี้ทั้งหมดยกเว้นประเทศเดียว  

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตใช้ระบบ คนช. มีฮังการีเท่านั้นที่ใช้ระบบ ลสร. ส่วนวิธีการของอิตาลี 

ดูมีความซับซ้อนมากกว่าคือ หนึ่งในสี่ของจำานวนที่นั่งในสภาล่างถูกจัดเป็นที่นั่งสำารองเพื่อ

ชดเชยคะแนนเสียงสูญเปล่าจากการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว 

ประเทศ จำ�นวนที่นั่ง 
ส.ส.แบบสัดส่วน

รวมจำ�นวนที่นั่ง 
ส.ส. ในสภ� 

จำ�นวนที่นั่ง ส.ส.แบบคะแนนนำ�/
เสียงข้�งม�ก (หรือแบบอื่น)

ระบบคะแนนนำ�/
เสียงข้�งม�ก 
(หรือแบบอื่น)

แอลเบเนีย
โบลิเวีย
เยอรมนี
ฮังการี
อิตาลี
เลโซโท
เม็กซิโก
นิวซีแลนด์
เวเนซูเอลา

40(29%)
62(48%)
299(50%)
210(54%)
155(25%)
40(33%)
200(40%)
55(46%)
65(39%)

คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
ลสร. (TRS)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)

140
130
598
386
630
120
500
120
165

100(71%)
68(52%)
299(50%)
176(46%)
475(75%)
80(67%)
300(60%)
65(54%)
100(61%) 

ในเวเนซูเอลา มี ส.ส. จากระบบ คนช. 100 คน ใน

ขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็น ส.ส. จากระบบ ตสบ.  ที่

ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง กับที่นั่งที่จัดเพิ่มเพื่อ

การชดเชยเป็นพเิศษ ในเมก็ซโิก (ดูกรณศีกึษา) ส.ส. 

จำานวน 200 คนมาจากระบบ ตสบ. เพือ่มาชดเชยผลที่

ไมส่มดลุจากการเลอืกตัง้ ส.ส. ในระบบ คนช.อกี 300 

คน ซึง่มกัมคีวามไมส่มดลุอยูม่าก ระบบเลอืกตัง้ยคุหลงั 

ความขัดแย้งในเลโซโท มี ส.ส. จากระบบ คนช. 80 

คน กับที่นั่งชดเชยอีก 40 ที่

131. แม้ว่าระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสมจะได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็น

สัดส่วน เป็นไปได้ว่า ความไม่เป็นสัดส่วนของการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวจะมีมาก  

จนกระทั่งว่าจำานวนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อไม่อาจชดเชยได้ครบถ้วน เรื่องนี้น่าจะเป็นไปได้มาก

ขึ้น ในกรณีที่เขตเลือกตั้งแบบสัดส่วน เป็นภาคหรือจังหวัด ไม่ใช่ทั้งประเทศ พรรคการเมือง

พรรคหนึ่งอาจได้ ส.ส.จากระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากในภาคหรือจังหวัดหนึ่ง มากกว่า

จำานวนที่นั่งที่พึงมี  ถ้าคิดจากคะแนนเสียงที่พรรคนั้นได้รับในภาคหรือจังหวัดนั้น  เพื่อจัดการ

กับปัญหานี้  การยอมให้ขนาดขององค์กรนิติบัญญัติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อาจช่วยให้เข้าใกล้ความ

เป็นสัดส่วนได้มากขึ้น ที่นั่งที่เพิ่มพิเศษเช่นนี้เรียกว่าอาณัติส่วนขยาย หรือ Überhangsmandaten 

(ในภาษาเยอรมัน) กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งส่วนใหญ่ในเยอรมนี และอาจเป็นไปได ้

ในนิวซีแลนด์ด้วย โดยเปรียบต่าง ในเลโซโทที่กำาหนดขนาดขององค์กรนิติบัญญัติไว้คงตัว  

และผลของการเลือกตั้งระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.  

2002 นั้น ก็ไม่มีความเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์ (ดูกรณีศึกษา)

132. ข้อดีและข้อเสีย ในขณะที่ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม คงประโยชน์ความเป็น

สดัสว่นของระบบการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่นเอาไว ้แตก่ม็ัน่ใจไดว้า่ผูแ้ทนทีม่าจากการเลอืกตัง้  

ยังคงเชื่อมโยงกับเขตเลือกตั้งทางภูมิศาสตร์เอาไว้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ลงคะแนนมีสองเสียง  

หน่ึงเสียงสำาหรับเลือกพรรค กับอีกหน่ึงเสียงเลือกผู้แทนในท้องถ่ินของตน ก็มิได้เป็นที่เข้าใจ

เสมอไปว่า คะแนนเสียงที่เลือกผู้แทนแบบแบ่งเขตในท้องถิ่น มีความสำาคัญน้อยกว่าคะแนน

เสียงที่เลือกพรรค ในการจัดสรรที่นั่งโดยรวมขององค์กรนิติบัญญัติ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบสัดส่วน

ที่มีสมาชิกแบบผสม อาจแบ่ง ส.ส. เป็นสองชนชั้น กลุ่มหนึ่งรับผิดชอบและใกล้ชิดกับเขตเลือก

ตั้งเป็นสำาคัญ และอีกกลุ่มหนึ่งจากบัญชีรายชื่อระดับชาติ จะไม่ยึดติดกับเขตภูมิศาสตร์ใดและ

ใกล้ชิดกับพรรค ประเด็นนี้อาจมีนัยต่อความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มของผู้แทนที่มาจากการเลือก

ตั้งของพรรค

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง
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ผลของการเลือกตั้งตามปกติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเลโซโท เมื่อเดือนพฤษภาคม 

ค.ศ. 1998 ออกมาชัดเจนมาก พรรคคองเกรส เลโซโทเพื่อประชาธิปไตย (แอลดีซี) ที่เป็นพรรค

รัฐบาล ได้ชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น คือ ได้ 79 ที่นั่งจากทั้งหมด 80 ที่นั่งในสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ

 ปญัหาเพยีงประการเดยีวทีม่คีอื พรรคแอลซดีไีดรั้บคะแนนเสยีงสนับสนุนสูงกวา่ร้อยละ 

60 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผลลัพธ์ในเชิงของจำานวนที่นั่ง ก็เป็นอีกตัวอย่าง

หนึ่ง ของการที่ระบบ คนช.สามารถนำาไปสู่ความเหลื่อมแย้งกันอย่างมาก ระหว่างส่วนแบ่งของ

คะแนนเสียงกับส่วนแบ่งของจำานวนที่นั่งที่พรรคการเมืองได้รับ ไม่น่าประหลาดใจว่าจะมีความ

เหลื่อมแย้งเช่นนี้ เพราะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว แต่คราวนี้พรรคการเมืองที่พ่ายแพ้ โดยเฉพาะ

พรรคฝ่ายค้านหลัก คือพรรคประชาชาติบาโซโท (บีเอ็นพี) โวยว่าเล่นแบบนี้ ‘ฟาวล์’ นี่ก็ไม่ใช่

เรือ่งใหม ่แตเ่ปน็เรือ่งน่าประหลาดใจแกมเศรา้ว่า หลงัจากทีม่กีารประกาศผลการเลอืกตัง้ป ีค.ศ. 

1998 (ซึ่งไม่มีการคัดค้านผลการเลือกตั้งนี้อย่างจริงจังแต่อย่างใด) ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความ

ถูกต้องโดยรวมของผลการเลือกตั้ง สร้างความขุ่นเคืองให้แก่ประชาชนถึงขั้นออกมาก่อจลาจล

บนท้องถนนในนครมาเซรุซึ่งเป็นเมืองหลวง จุดไฟเผาและทำาลายอาคารทั้งที่เป็นของรัฐและ 

ของเอกชน    

 รฐับาลได้รอ้งขอใหป้ระชาคมการพฒันาแอฟรกิาตอนใต ้(เอสเอดซี)ี เขา้มาแทรกแซง และ

เอสเอดีซีก็เข้ามาแทรกแซงจริงๆ โดยอาศัยกองกำาลังของแอฟริกาใต้เป็นหลัก เมื่อสถานการณ์

กลับสู่ความสงบ ได้มีข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1998 (ซึ่งภายหลังมีเอสเอดีซี

ค้ำาประกัน) เรียกร้องให้จัดตั้งคณะผู้ว่าการการเมืองชั่วคราว (ไอพีเอ) ประกอบด้วยตัวแทน

พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 12 พรรคๆ ละสองคน โดยไม่คำานึงว่าพรรคนั้นๆ  

จะไดร้บัเสยีงสนบัสนนุนอ้ยมากเพยีงใด ภารกจิของคณะไอพเีอคอืการพฒันาระบบเลอืกตัง้ใหม ่

เลโซโท:  
ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีสม�ชิก
แบบผสมแห่งแรกในแอฟริก�

เจอร์เกน เอลคลิต

กรณีศึกษา: เลโซโท และเสนอแนะมาตรการทางการเมอืงและการปกครองเพื่อสง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตยของ

เลโซโทอย่างสันติ อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะทั้งหมดจะนำาเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งจะได้นำาเข้าสู่การ

พิจารณาของรัฐสภาให้มีผลบังคับใช้ในวิถีปกติ

 เบือ้งหลงัความคดิจดัตัง้คณะไอพเีอนัน้ ไดร้บัแรงบนัดาลใจอยา่งเหน็ไดช้ดัจากสถาบนัของ

กระบวนการเจรจาตอ่รองในแอฟรกิาใต ้ในกระบวนการเปลีย่นผา่นชว่งตน้ๆ แตไ่มไ่ดค้ำานงึถงึวา่ 

ทั้งสองกระบวนการมีข้อแตกต่างกันมาก จนกระทั่งว่าทางออกเชิงสถาบันย่อมต้องแตกต่างกัน

ด้วย กระบวนการทางการเมืองที่สืบเนื่องในเลโซโท ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆ และไม่น่าประหลาดใจ

ว่า การที่ฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากอย่างท่วมท้นในคณะไอพีเอ คือ 22 เสียงต่อ 2 เสียงของรัฐบาล

นั้น ไม่ช่วยสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

 ตัวแทนในคณะไอพีเอ ซึ่งไม่มีใครสักคนที่ชนะการเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ต่างกระตือรือร้นที่จะเสนอแนะระบบเลือกตั้ง ซึ่งจะยังเป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียว 

และในขณะเดียวกันก็ให้ผลลัพธ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่เป็นสัดส่วนมากกว่าในการเลือกตั้ง

เมือ่ป ีค.ศ. 1998 ทางออกทีเ่หน็ไดช้ดัคอื ถา้ไม่ใช่ระบบสดัสว่นทีม่สีมาชกิแบบผสม ก็เปน็ระบบ

คูข่นาน มกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งระบบเลอืกตัง้ชาวเยอรมนัคนหนึง่มานำาเสนอ หลงัจากนัน้ 

เสียงส่วนใหญ่ของคณะไอพีเอก็เลือกระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม โดยที่ที่นั่งจำานวนหนึ่ง

มาจากการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียว และอีกจำานวนหนึ่งมาจากบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อ

เป็นการชดเชย พรรคแอลซีดีซึ่งควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติอยู่โดยสมบูรณ์ ตัดสินใจเลือกอีกทาง

หนึ่งคือ ระบบคู่ขนาน ซึ่งน่าจะทำาให้พรรคของตน ซึ่งได้ส่วนแบ่งของ ส.ส.แบบแบ่งเขตเป็น

จำานวนมากแล้วไม่พอ ยังจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมาจากส่วนแบ่งคะแนนเสียงที่ลงให้พรรคสำาหรับที่

นั่งซึ่งไม่ได้รับจัดสรรในแบบแบ่งเขตด้วย

 ในไม่ช้าก็ปรากฏว่า คณะไอพีเอมิได้เฉลียวใจถึงรายละเอียดในทางปฏิบัติที่ควรนำามา

พิจารณา เมื่อตัดสินใจที่จะใช้ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม เช่น สูตรในการจัดสรรที่นั่ง 

ประเดน็ของกำาหนดเกณฑ์คะแนนขัน้ตำาอยา่งเปน็ทางการ อาณตัสิว่นขยาย (overhang mandate) 

บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบหรือสองใบ และเรื่องอื่นๆ จำานวนที่นั่งในแต่ละประเภทก็เป็นประเด็น 

เช่นกัน แม้ว่าสมาชิกในคณะไอพีเอส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเห็นด้วยว่าน่าจะคงจำานวนที่นั่ง ส.ส. 

แบบแบ่งเขตไว้ที่ 80 คน และเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีที่นั่งชดเชย 50 ที่ แต่ฐานที่มาของตัวเลข 

50 นีค้อ่นข้างประหลาด แตก่อ่นนั้นประเทศเลโซโทม ีส.ส. แบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีว 65 คน หาก

กลับไปใช้ตัวเลขเดิมและไปเพิ่มในส่วนของที่นั่งชดเชยเท่าๆ กัน (อย่างเช่นในเยอรมนี) สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติจะมี ส.ส. รวมทั้งหมด 130 คน อย่างไรก็ดี ในเมื่อจำานวน ส.ส. แบบแบ่งเขต

ในขณะนั้นคือ 80 คน และดูท่าจะยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้ในอนาคตอันใกล้ และถ้าจะให้

จำานวนรวมของ ส.ส. เป็น 130 แล้วละก็ ที่นั่งชดเชยจึงต้องเป็น 50 ที่ รัฐบาลก็คัดค้านตัวเลขนี้  

หนึ่งในจำานวนหลาย ๆ เหตุผลก็คือ เลโซโท เป็นประเทศเล็กและยากจน จึงควรจะมีจำานวนที่
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นั่งในรัฐสภาที่สมเหตุสมผล

 ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศนี้เข้าใจได้ง่าย คณะไอพีเอซึ่งมีภารกิจที่จะเสนอ

แนะทางออกเชิงสถาบันเพื่อแก้ทางตันทางการเมือง เห็นด้วยอย่างแข็งขันที่จะใช้ระบบสัดส่วน

ที่มีสมาชิกแบบผสม โดยมี ส.ส. แบบแบ่งเขตจำานวน 80 คน และมีที่นั่งชดเชย 50 ที่ ในขณะ

ที่รัฐบาล ซึ่งควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติโดยสิ้นเชิง และจะต้องพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอแนะของ

คณะไอพีเอทั้งหมดนั้น เสนอไว้ว่า ทางออกที่ดีที่สุดควรจะเป็นระบบคู่ขนาน ด้วยจำานวน ส.ส. 

แบบแบ่งเขต 80 คนเท่าเดิม และเพิ่มอีกประมาณ 40 ที่นั่ง ซึ่งจัดสรรแยกจากกันโดย (ถ้าจะให้

ด)ี ใช้คะแนนเสียงจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน กับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หรือจะใช้บัตรเลือก

ตั้งใบที่สองก็พอเป็นทางเลือกได้ 

 การประนีประนอมทางการเมืองในเรื่องระบบเลือกต้ังใช้เวลาพอสมควรกว่าจะบรรลุผล 

หลักๆ แล้วเป็นเพราะระดับของความไม่ไว้วางใจระหว่างท้ังสองฝ่าย และความลังเลใจเก่ียว

กับความคิดที่จะประนีประนอม ในที่สุดก็สามารถตกลงกันได้ว่า ระบบเลือกต้ังควรเป็นระบบ

สดัสว่นทีม่สีมาชกิแบบผสม (ซึง่เปน็วตัถปุระสงคห์ลกัของพรรคฝ่ายคา้น) ในขณะทีจ่ำานวนทีน่ัง่ 

ควรเป็น 120 คน (80 + 40 คน) ซึ่งสำาคัญมากสำาหรับฝ่ายรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลถือไพ่เหนือ 

ทุกประตูด้วยมีเสียงข้างมากถล่มทลายในสภา แต่ก็ชัดเจนว่า รัฐบาลต้องยอมอ่อนข้อให้บ้าง  

เพือ่ใหไ้ดก้ารยอมรบัทีก่วา้งขึน้ อนัจะทำาให้การทบทวนระบบมคีวามชอบธรรม การแกไ้ขรฐัธรรมนญู

ท่ีสืบเนื่องมา ต้องการความสนับสนุนอย่างเข้มแข็งไม่เพียงแต่จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

แต่จากวุฒิสภาด้วย (สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ได้แก่หัวหน้าเผ่า) ซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่า 

เหตุใดจึงจำาเป็นต้องประนีประนอม เหตุผลสำาหรับการนี้คือ หากสภาท้ังสองของรัฐสภามิอาจ

ตกลงกันได้ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องไปสู่การลงประชามติ ซึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะ

ความเห็นขัดกันในเรื่องการลงทะเบียนผู้เลือกตั้ง ในท่ีสุดการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก็ได้รับ

ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2001 หลังจากนั้นจึงได้มาพิจารณา

แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งที่จำาเป็นได้

 ขอ้ตกลงทีมี่หลกัประกันระหวา่งประเทศฉบบั ค.ศ. 1998 นัน้ กำาหนดใหร้น่ระยะการเลอืก

ตัง้มาในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2000  นีก่ไ็มส่อดคลอ้งกบัความเปน็จรงิโดยสิน้เชงิ เหตผุลสำาคญั

ไมน่้อยกว่าเหตุผลอื่นๆ ก็คือ รัฐบาลกับฝ่ายค้าน (คณะไอพีเอ) ไม่ลงรอยกัน และคณะกรรมการ

การเลือกตั้งอิสระก็เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งในเดือนเมษายน เลยตกลงกันว่าจะชะลอการเลือกตั้งอีก

หนึ่งปี แต่เอาเข้าจริงก็ล่าช้าออกไปอีก กว่าจะตกลงกันได้ในเรื่องระบบเลือกตั้ง รวมทั้งกังวลว่า

ระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่เรียบร้อย เป็นต้น หมายความว่าการเลือกตั้งทั่วไป

ครั้งใหม่จะจัดขึ้นได้ ก็คือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2002.

 การเลอืกตัง้ดำาเนนิไปไดด้ว้ยด ีไมถ่งึกบัผดิคาดทีพ่รรคแอลซดีไีดร้อ้ยละ 55 ของคะแนน

เสียงแบบสัดส่วนที่ลงให้แก่พรรค และได้ร้อยละ 65 ของที่นั่งทั้งหมด ที่เป็นดังนี้เพราะพรรค

สามารถคว้าเก้าอี้ได้ 77 ที่นั่ง จากการลงแข่งขันแบบเขตเดียวเบอร์เดียว 78 เขต (อีกสองเขต

ตอ้งเลือ่นไปเนือ่งจากผูส้มคัรเสยีชวีติ แตท่า้ยทีส่ดุพรรคแอลซดีกีค็วา้ไดท้ัง้สองทีน่ัง่) ระบบมไิด้

มีอาณัติส่วนขยาย ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงได้ที่นั่งที่เหลือ 40 ที่ไปทั้งหมด

 พรรคฝ่ายค้านเจ็ดพรรคจากแปดพรรคท่ีได้ ส.ส. ยังมีความเป็นตัวแทนตำากว่าท่ีควร

อยู่ดี ในแง่ส่วนแบ่งของคะแนนเสียงเม่ือเทียบกับส่วนแบ่งของที่น่ัง อย่างไรก็ดี ความเป็นตัว

แทนที่ตำาเช่นนี้ ต่างจากที่เคยเป็นในปี ค.ศ. 1998 มาก และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลโซโทใน

ปัจจุบัน เป็นองค์กรตัวแทนอย่างดีพอควรในแง่ตัวแทนทางการเมือง ดังนั้น วัตถุประสงค์หลัก

ของความพยายามต่างๆ ภายหลังความวุ่นวายในปี ค.ศ. 1998 ได้บรรลุไปด้วยดี 

 เปน็ทีช่ดัเจนวา่การผสมผสานของ (ก) พรรคพรรคเดยีวทีไ่ดท้ีน่ัง่แบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีว

เกือบทั้งหมด (ข) มีเพียงร้อยละ 33 ของที่นั่งที่ใช้จัดสรรเพื่อการชดเชย และ (ค) การไม่มีที่นั่ง

เพิ่มเติม เหล่านี้อาจส่งผลต่อความไม่เป็นสัดส่วนในบางระดับขั้นสำาหรับการเลือกตั้งในอนาคต

ตอ่ไป อยา่งไรกดี็ ดูเหมอืนวา่ส่ิงนีเ้ปน็เรือ่งเล็กนอ้ย เมือ่เทียบกบัการปรบัปรงุระบบในหลายด้าน 

ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการปรองดองทางการเมืองที่ยืดเยื้อระหว่างปี ค.ศ. 1999 – 2001 โดยที่

ขณะนั้นก็ยังห่วงกันว่า จะมีสมาชิกรัฐสภาจำานวนมากเกินไปสำาหรับประเทศที่เล็กและยากจน

อย่างนี้

กรณ
ีศึกษ�: เลโซโท   
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เม็กซิโกมีระบบประธานาธิบดี โดยฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ต่างก็มีความ

เข้มแข็งและเป็นอิสระ การแบ่งแยกอำานาจไม่ได้เป็นจริงในทางปฏิบัติระหว่างปี ค.ศ. 1929  

และ 1997 เมื่อพรรคปฏิวัติเชิงสถาบัน (Institutional Revolutionary Party พีอาร์ไอ) ซึ่งเป็น 

พรรคที่เป็นทางการพรรคเดียว ได้เข้าควบคุมอำานาจทั้งฝ่ายบริหารและสภาคองเกรสเอาไว้  

แต่การแบ่งแยกอำานาจได้ฟืนขึ้นมาใหม่ และปัจจุบันกลายเป็นจุดเด่นของการเมืองในระดับ

สหพันธรัฐ 

   ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งด้วยระบบคะแนนนำา ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1988 

และ 1994 ผู้ชนะได้คะแนนประมาณครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมด ทว่า ในการเลือกตั้งปี 

ค.ศ. 2000 วินเซนต์ ฟอกซ์ ชนะด้วยคะแนนเสียงเพียงร้อยละ 42.5 จึงมีข้อเสนอการแก้ไขเพิ่ม

เติมรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการเลือกตั้งรอบตัดเชือก ระหว่างผู้มีคะแนนนำาสองคน ในกรณีที่ไม่ม ี

ผู้สมัครคนใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในรอบแรก ข้อเสนอดังกล่าวจะผ่านไปได้หรือไม่นั้น ข้ึน

อยู่อย่างมากกับการเล็งเห็นผลการเลือกตั้งของพรรคใหญ่ รวมทั้งการคำานึงถึงค่าใช้จ่ายในการ

จัดการเลือกตั้งรอบที่สองด้วย 

 ประธานาธิบดีอยู่ในตำาแหน่งตามวาระหกปี และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ

แต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้อีกเลย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ประธานาธิบดียึดติดกับอำานาจ แต่ก็ลดทอน

สภาพพร้อมรับผิดของประธานาธิบดีลงไปด้วย เพราะไม่ต้องกลับไปเผชิญกับผู้เลือกตั้งอีกแล้ว  

โดยคำานึงถึงอุดมการณ์และที่มาเชิงสัญลักษณ์ที่รองรับการห้ามมิให้ประธานาธิบดีได้รับเลือก

ตั้งสมัยที่สอง (ซึ่งเคยเป็นประเด็นใหญ่ในการปฏิวัติเม็กซิโก) เราไม่เห็นวี่แววว่ามาตรานี้จะถูก

ยกเลิกได้ในเร็วๆ นี้

    สภาคองเกรสเมก็ซโิกเปน็ระบบสองสภา สภาผูแ้ทนราษฎร มาจากการเลอืกต้ังและอยู่ใน

วาระสามปี  และวฒิุสภา มาจากการเลือกต้ังและอยูใ่นวาระหกปี (เลือกต้ังพรอ้มกบัประธานาธิบดี) 

เม็กซิโก:    
ก�รทำ�ให้เป็นประช�ธิปไตย
ด้วยก�รปฏิรูปก�รเลือกตั้ง
เจฟฟรีย์ เอ. เวลดอน

กรณีศึกษา: เม็กซิโก  133.  ในการแปลจำานวนคะแนนเป็นจำานวน ส.ส. ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม อาจเป็น

ระบบเลือกตั้งที่มีความเป็นสัดส่วนพอ ๆ กับระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนท่ีใช้บัญชีราย

ชื่อล้วนๆ ดังนั้น จึงมีส่วนตามข้อดีและข้อเสียที่ได้อ้างมาก่อนหน้านี้หลายข้อของระบบการเป็น

ตัวแทนแบบสัดส่วน อย่างไรก็ตาม เหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ในบางครั้ง ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบ

ผสม (สสผ.) ถูกมองว่าน่าสนใจน้อยกว่าระบบ ตสบ. ตรงๆ ก็คือว่า ระบบ สสผ. อาจนำาไปสู่สิ่ง

ที่ผิดหลักการที่เรียกกันว่า ‘การลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์’ ในนิวซีแลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1996 ใน

เขตเลือกตั้งกลางนครเวลลิงตัน นักยุทธศาสตร์บางคนของพรรคประชาชาติ เร่งเร้าผู้ลงคะแนน

อยา่ลงคะแนนใหแ้กผู่ส้มคัรของพรรคประชาชาตใินการเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีว เพราะ

ได้คำานวณแล้วว่า ในระบบ สสผ. ถึงผู้สมัครคนนี้ได้รับเลือกตั้ง ก็จะไม่ทำาให้พรรคประชาชาติ

ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่ เพียงแต่เขาจะไปแทนที่ ส.ส. ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ จึง

น่าจะดีกว่าสำาหรับพรรคประชาชาติที่จะให้ผู้สมัครจากพรรคอื่นได้รับเลือกตั้ง ขอเพียงแต่เป็นผู้

สมคัรทีเ่หน็คลอ้ยตามความคดิและอดุมการณข์องพรรคประชาชาตกิพ็อ ยงัจะดกีวา่ลงคะแนนที ่ 

‘สูญเปล่า’ ไปสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเอง  
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ทั้งสองสภาใช้ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม โดยใช้ระบบ คนช. และ ตสบ.

 สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 500 คน มาจากการเลือกตั้งโดยระบบ คนช. แบบเขตเดียว

เบอร์เดียว 300 คน กับอีก 200 คนมาจากการเลือกตั้งโดยระบบ ตสบ. ในเขตเลือกตั้งระดับ

ภูมิภาคห้าเขตๆ ละ 40 คน ที่นั่ง 300 ที่จากระบบ คนช. ถูกแบ่งปันกันให้มลรัฐตามสัดส่วน

ของประชากร โดยมีข้อแม้ว่า มลรัฐต้องมีสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าสองคน สถาบันการเลือกต้ัง

ของสหพันธรัฐ (ไอเอฟอี) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำานาจหน้าที่และเป็นอิสระ ใช้สูตรในการจัดสรร 

ที่นั่งในระหว่างมลรัฐที่ชื่อว่าสูตรเซนต์-ลากืออย่างตรงไปตรงมา ไอเอฟอีจึงกำาหนดเขตเลือกตั้ง

แบบเขตเดียวเบอร์เดียวที่มีประชากรเท่าๆ กันในแต่ละมลรัฐ  โดยทั่วไป จะปักปันเขตตามเขต

เทศบาลมากกว่าจะยึดเกณฑ์ประชากรเท่ากันโดยเคร่งครัด และยังได้แบ่งประเทศออกเป็นห้า

ภูมิภาค ที่มีสมาชิกได้ภาคละ 40 คนในระบบ ตสบ. แต่ละพรรคส่งผู้สมัครหนึ่งคนสำาหรับการ

เลือกตั้งแบบแบ่งเขต และนำาเสนอบัญชีรายชื่อโดยเรียงลำาดับผู้สมัครจำานวน 40 คน สำาหรับ

แต่ละเขตเลือกตั้งระดับภูมิภาครวมห้าเขต

 พรรคการเมืองอาจรวมกลุ่มกันเต็มที่หรือบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดย 

สง่ผูส้มคัรคนเดยีวกนัในบางเขตเลือกตัง้ หรือแบง่ปนับัญชรีายชือ่ในการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน 

ในกรณีเช่นนี้ พรรคต้องส่งข้อตกลงให้ไอเอฟอี โดยระบุว่าจะจัดสรรคะแนนเสียงที่ได้จากการ

รวมตวักนันัน้อยา่งไร หากพรรคจะรวมกลุม่กนัเพือ่การเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีกจ็ะตอ้งรวมกลุม่

เพื่อการแข่งขันทั้งหมด คือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกสภาด้วย ใน

การเลือกตั้งปี ค.ศ. 2000 ผู้สมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีสองในสามคนได้รับการสนับหนุน

จากการรวมกลุ่มพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติปี ค.ศ. 2003 มีการรวมกลุ่มบาง

ส่วนระหว่างพรรคพีอาร์ไอกับพรรคกรีนส์ โดยรวมกันส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งแบบ

เขตเดียวเบอร์เดียวถึง 97 เขต แถมด้วยการแยกกันส่งผู้สมัครในอีก 203 เขตเลือกตั้ง และใน

ส่วนของผู้แทนแบบสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อก็แยกกันส่ง (ทั้งสองพรรคตกลงกันด้วยว่าจะแบ่ง

คะแนนจาก 97 เขตดังกล่าวอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรที่นั่งแก่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อ) 

 ในการเลือกตั้ง ส.ส. ผู้เลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว การรวมคะแนนบัตรทั้งหมดจาก

เขตเลือกตั้งซึ่งแข่งกันในระบบ คนช. ก็จะนำามาคำานวณจำานวนที่นั่งสำาหรับ ส.ส. ในระบบการ

เป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อให้แก่พรรคการเมืองด้วย โดยใช้วิธีเศษการหารสูงสุด

และโควต้าแบบแฮร์  และมีการกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำาไว้ที่ร้อยละ 2 ของคะแนนเสียง 

รวมทัง้ประเทศไวใ้นกฎหมายดว้ย จำานวนผูแ้ทนแบบสดัสว่นทีจ่ดัสรรใหแ้กพ่รรคไมข่ึน้กบัจำานวน

ผู้แทนแบบแบ่งเขตในระบบ คนช. โดยมีข้อยกเว้นที่สำาคัญสองข้อคือ ต้องไม่มีพรรคใดได้ที่นั่ง

มากกว่า 300 ที่ และต้องไม่มีพรรคใดได้รับส่วนแบ่งของที่นั่งคิดเป็นร้อยละของ 500 ที่นั่ง เกิน

กว่าส่วนแบ่งของคะแนนคิดเป็นร้อยละของคะแนนจากบัตรดี ไปกว่าร้อยละ 8 ดังนั้น พรรคที่

หวังได้เสียงข้างมากจะตอ้งไดค้ะแนนอยา่งน้อยรอ้ยละ 42.2 ของคะแนนจากบตัรด ี(รอ้ยละ 42.2 

น้อยกว่าร้อยละ 50.1 ซึ่งหมายถึงเสียงข้างมาก ไม่ถึงร้อยละ 8 – ผู้แปล) บวกกับอย่างน้อย167 

ที่นั่งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อจะชนะให้ได้ที่นั่ง 251 ที่ในสภาล่าง (251 ที่นั่งหมายถึงได้เสียง

ข้างมากในสภา ร้อยละ 42.2 ของคะแนนหมายถึง 84 ที่นั่ง และ 251 หักลบด้วย 84 ได้ 167 

ที่นั่ง – ผู้แปล) ในปี ค.ศ. 1997 และ 2003 สัดส่วนที่นั่งของพรรคพีอาร์ไอถูกจำากัดโดยกฎร้อย

ละ 8 ส่วนในปี ค.ศ. 2000 กฎร้อยละ 8 ไม่มีผลต่อทั้งพรรคพีอาร์ไอหรือพรรคกิจประชาชาติ 

(National Action Party พีเอเอ็น) 

 การจัดสรรท่ีน่ังแบบบัญชีรายชื่อ 40 ท่ีในเขตเลือกตั้งระดับภาคห้าเขตน้ัน ก็ใช้โควต้า

แบบแฮร์และเศษการหารสูงสุด บัญชีรายชื่อมีการเรียงลำาดับและเป็นแบบปิด ผู้สมัครที่อยู่ใน

ลำาดบัสงูกวา่ในบญัชรีายชือ่จะไดร้บัเลือกตัง้กอ่น และผูล้งคะแนนไมส่ามารถเปล่ียนแปลงลำาดบั

ในบัญชีรายชื่อได้ 

 การเคลือ่นตวัสูก่ารเมอืงแบบพหนุยิมและการมหีลายพรรคในเมก็ซโิก เปน็กระบวนการ

แบบวิวัฒนาการที่ค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ได้มีการปฏิรูปอย่างกว้างขวางในเรื่อง

สตูรการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สตูรทีใ่ชใ้นการเลอืกตัง้ป ีค.ศ. 1979 1982 และ 1985  

มีจำานวน ส.ส. แบบเขตเดียวเบอร์เดียว 300 คน กับ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งจำากัด

อยู่สำาหรับพรรคที่ได้ที่นั่งแบบแบ่งเขตไม่เกิน 60 ที่นั่ง สูตรที่ใช้ในปี ค.ศ. 1988 ได้เพิ่มจำานวน

ของ ส.ส. แบบบญัชรีายชือ่เปน็ 200 คน แต่มีหลักประกนัวา่ พรรคทีไ่ด้ทีน่ั่งแบบแบง่เขตมากกวา่

เพือ่น จะได้ที่นั่งขา้งมากเดด็ขาดด้วย โดยไมค่ำานึงถงึสว่นแบ่งคะแนนเสียงรวม มีการตัง้เพดาน

จำานวนที่นั่ง ส.ส. สูงสุดที่พรรคพรรคหนึ่งจะมีได้ไว้ที่ 350 คน ในการปฏิรูปปี ค.ศ. 1991 ยังคง

รักษาตัวเลขเพดานนี้ไว้ รวมทั้งการประกันเสียงข้างมากเด็ดขาดด้วย แต่มีเงื่อนไขว่าพรรคที่

ได้เสียงข้างมากดังกล่าว จะต้องได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของคะแนนรวม นอกจากนี้ ยังมีการ

แถมทีน่ัง่ใหแ้กพ่รรคทีช่นะการเลอืกตัง้ เพือ่จะไดไ้มต่อ้งทำาหนา้ทีใ่นสภาดว้ยเสยีงเกนิครึง่เพยีง

เล็กน้อยเท่านั้น ในเชิงแลกเปลี่ยนกัน รัฐบาลก็ยอมให้การควบคุมกระบวนการเลือกตั้งบางส่วน 

ตกแก่องค์กรจัดการการเลือกตั้ง (ไอเอฟอี) ที่เป็นอิสระเพียงบางส่วน และแก่ศาลเลือกตั้งของ

สหพันธรฐั การปฏริปูในป ีค.ศ. 1994 ไดล้บมาตราทีป่ระกันเสยีงขา้งมากออกไป แล้วสรา้งระบบ

คูข่นานขึน้มาใชแ้ทน ซึง่การเลอืกตัง้ในระบบ ตสบ. จะแยกเดด็ขาดจากการเลอืกตัง้แบบคะแนน

นำากำาชัย ในเกือบทุกสถานการณ์ ไม่เคยมีพรรคใดได้ ส.ส. เกินร้อยละ 60 ของที่นั่ง (300 ที่นั่ง

จาก 500 ที่นั่ง) อย่างไรก็ดี การปฏิรูปนี้ได้นำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ความไม่เป็นสัดส่วนมากที่สุด เท่าที่

เม็กซิโกเคยประสบภายใต้ระบบผสม โดยพรรคพีอาร์ไอได้ร้อยละ 60 ของที่นั่งจากคะแนนเสียง

ร้อยละ 50 ของทั้งหมด ดังนั้นในปี ค.ศ. 1996 กฎหมายเลือกตั้งถูกปรับอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำากัด

จำานวนทีน่ัง่ทัง้หมดทีพ่รรคพรรคเดยีวอาจไดไ้วท้ี ่300 ทีน่ัง่ และจำากดัระดบัสงูสดุของความเปน็

ตัวแทนเกินสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 8 ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น กฎหมายการเลือกตั้งนี้มีเสถียรภาพ

ไม่น้อยไปกว่ากฎหมายฉบับอื่นๆ เท่าที่มีมาตั้งแต่การนำาการเป็นตัวแทนแบบพหุพรรคมาใช้

ในปี ค.ศ. 1964 โดยได้ใช้ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1997  2000 และ 2003 ไม่มีพรรคใดได้เสียง
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ข้างมากเด็ดขาดหลังจากการมีกฎหมายนี้ การปฏิรูปปี ค.ศ. 1996 ได้ทำาให้องค์กรจัดการการ

เลือกตั้งหรือไอเอฟอีเป็นเอกเทศโดยสมบูรณ์ และเพิ่มอำานาจให้แก่ศาลเลือกตั้งของสหพันธรัฐ  

ทกุวนันีม้ขีอ้เสนอหลายขอ้ บางขอ้เสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรมคีวามเปน็สดัสว่นเพิม่ขึน้ บางขอ้

เสนอให้ลดลง บางข้อเสนอให้เพิ่มจำานวน ส.ส. แบบสัดส่วน บางข้อเสนอให้ลดจำานวนลง และ

บางข้อเสนอให้ลดช่วงจำากัดความเป็นตัวแทนเกินสัดส่วน บางข้อเสนอให้ยกเลิกไป อย่างไรก็ดี 

เนื่องจากไม่มีพรรคสองพรรคใดที่มีเป้าหมายเหมือนกัน การปฏิรูปจึงยังไม่น่าจะเกิดขึ้น

 ก่อนปี ค.ศ. 1994 สมาชิกวุฒิสภามีจำานวน 64 คน มาจากการเลือกตั้งเขตละ 2 คน 

จำานวน 31 เขตบวกกับการใช้ประเทศเป็นเขตอีกหนึ่งเขตด้วย ส.ว. ได้รับเลือกตั้งตามกฎ

ของคะแนนนำา ผลก็คือว่า จนกระทั่งปี ค.ศ. 1988 ส.ว. ทั้งหมดเป็นสมาชิกของพรรคพีอาร์ไอ  

การทีพ่รรคพอีารไ์อผกูขาดทีน่ัง่ในวฒุสิภาจงึเปดิทางใหร้ฐับาลออ่นขอ้ใหแ้กฝ่า่ยคา้น คอืยอมให ้

สภาผู้แทนราษฎรมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้น 

 จนถึงปี ค.ศ. 1994 ได้มีการเรียกร้องให้วุฒิสภามีลักษณะของการเป็นตัวแทนที่กว้าง

ขึ้นด้วย ได้มีการขยายจำานวน ส.ว. เป็น 128 คน โดยให้หลักประกันว่าอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของ

ที่นั่งจะเป็นของฝ่ายค้าน สำาหรับการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1997 ได้มีการจัดตั้งระบบผสมขึ้น แต่ละ

มลรัฐเลือก ส.ว.ได้สามคน และนอกเหนือจากน้ีมี ส.ว. อีก 32 คนที่เลือกตั้งในระบบ ตสบ.  

โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกต้ัง ในแต่ละมลรัฐ พรรคส่งผู้สมัคร ส.ว. โดยเรียงลำาดับรายชื่อไว้

สองคน ผู้สมัครทั้งสองของพรรคท่ีได้คะแนนเสียงมากที่สุดได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว. และผู้สมัคร

คนแรกในบญัชีรายชือ่ของพรรคทีไ่ดค้ะแนนเสยีงในลำาดบัทีส่อง ไดเ้ปน็ ส.ว. คนทีส่ามของมลรฐั 

ผู้ลงคะแนนไม่สามารถแก้ไขลำาดับของผู้สมัครได้ แต่ละพรรคยังได้ส่งบัญชีรายชื่อแบบปิด ที่

เรียงลำาดับผู้สมัคร 32 คนสำาหรับการเลือกตั้งท่ีใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ให้นำาคะแนนเสียง

สำาหรบั ส.ว. ในแตล่ะมลรฐัมารวมกนัในระดบัชาต ิโดยใชส้ตูรเศษการหารสงูสดุ และโควตา้แบบ

แฮร ์รวมท้ังมกีำาหนดเกณฑค์ะแนนขัน้ตำารอ้ยละ 2   ทีต่า่งจากการเลอืกตัง้สภาผูแ้ทนราษฎรคอื 

ไม่มีการเชื่อมโยงระบบคะแนนนำา กับระบบสัดส่วน ทั้งสองระบบถูกใช้แบบคู่ขนาน และไม่มีที่

นั่งระบบสัดส่วนมาใช้ชดเชยความไม่เป็นสัดส่วนใดๆ  สูตรการเลือกตั้งนี้จะสร้างเสียงข้างมาก

สำาหรับพรรคที่ใหญ่ที่สุด ถ้าพรรคได้คะแนนเสียงที่กระจายอย่างเหมาะสมประมาณร้อยละ 40 

ของคะแนนเสยีงทัว่ประเทศ และมีช่วงท้ิงหา่งพรรคท่ีสองอยูส่ามหรอืสีจ่ดุ การไดท้ีน่ัง่สองในสาม

ของวุฒสิภา (สำาคญัสำาหรบัการปฏริปูรฐัธรรมนูญ การเลอืกตัง้ตลุาการศาลฎกีา และวธิพีจิารณา

ความภายใน) ตอ้งการคะแนนเสยีงสองในสามของคะแนนเสยีงทัว่ประเทศ ไมม่พีรรคใดไดเ้สยีง

ข้างมากเด็ดขาดสำาหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2000

 มกีารยืน่ขอ้เสนอหลายประการตอ่รฐัสภา เพือ่ให้ยกเลกิวฒุสิมาชกิแบบบัญชรีายชือ่พรรค 

โดยเสนอไว้ว่าบัญชีรายชื่อระดับชาติไม่เหมาะสมสำาหรับสภาที่เป็นตัวแทนของมลรัฐ อย่างไร 

ก็ดีการยกเลิกบัญชีรายชื่อพรรคน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคพีอาร์ไอ ซึ่งมักจะได้คะแนนมาท่ี
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หน่ึงหรือที่สองในทุกเขต ยกเว้นหน่ึงเขต และน่าจะถูกคัดค้านโดยพรรคอื่นๆ มีข้อเสนอทาง

เลือกคือ ให้มี ส.ว. สามหรือส่ีคนต่อมลรัฐ ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ที่น่าจะใช้

สูตรของ ดฮ์อนดท์ 

 การลงเลือกตั้งอีกครั้งเป็นสมัยที่สองติดต่อกันเป็นสิ่งต้องห้ามสำาหรับ ส.ส. และ ส.ว. 

ทั้งหมด (รวมทั้งผู้ว่าการมลรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐ  นายกเทศมนตรี และสมาชิก

สภาเทศบาล) สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติสามารถเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอื่นได้ เมื่อวาระ

ของตนสิ้นสุดลง และสามารถกลับมาใหม่ได้ภายหลังว่างเว้นไปหนึ่งสมัย การปฏิรูป ‘ไม่มีเลือก

ต้ังใหม่’ เร่ิมใช้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1932 เพื่อแก้ปัญหาในพรรคพีอาร์ไอ โดยการเพิ่มความภักดีต่อ

คณะกรรมการกลาง และลดอำานาจของหัวหน้าในท้องถิ่นของพรรค ในเวลานั้น ข้อเสนอปฏิรูป 

ถูกเสนอให้สังคมยอมรับในฐานะบทสรุปธรรมดาของอุดมการณ์การไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ที่มา

จากการปฏวิตัเิมก็ซโิก อยา่งไรกด็ ีเรือ่งนีไ้ดล้ดทอนความเปน็เอกเทศของสมาชกิฝา่ยนติบิญัญตั ิ

เพราะความก้าวหน้าในชีวิตการงานของพวกเขา เมื่อถึงคราวครบวาระ จะขึ้นอยู่กับกลไกของ

พรรค และตลอดเวลาหลายปี เรื่องนี้ได้เพิ่มอำานาจให้แก่ประธานาธิบดี เพราะเขาเป็นผู้ควบคุม

กลไกของพรรค โดยประเพณแีลว้ วนิยัพรรคจะมสีงูมาก เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ตส์ำาหรบัสมาชกิฝา่ย

นิติบัญญัติของสหพันธรัฐของพรรคพีอาร์ไอ จนถึงปี ค.ศ. 2000 ซึ่งมีผลอย่างลึกซึ้งต่อสภาพ

พร้อมรับผิดและความเป็นตัวแทน ผู้ลงคะแนนจะตอบแทนผลงานที่ดีหรือจะลงโทษความเป็น

ตัวแทนที่อ่อนด้อยก็ไม่ได้ทั้งนั้น 

 ทุกพรรคใช้กระบวนวิธีค่อนข้างปิดเพื่อสรรหาผู้สมัคร นั่นคือ กำาหนดโดยผู้นำา โดยการ

ประชุมใหญ่แบบปิด หรือโดยการลงคะแนนเบื้องต้น (primaries) แบบปิดหรืออยู่ภายใต้การ

ควบคุมอย่างเข้มงวด โดยทั่วไป กระบวนวิธีส่งผู้สมัครเป็นไปโดยเปิดเผยมากขึ้นในหลายปีที่

ผ่านมา แต่ผู้สมัครก็ยังคงต้องขึ้นกับพรรคอย่างมาก  ยิ่งไปกว่านั้น พรรคควบคุมค่าใช้จ่ายส่วน

ใหญ่ที่จะใช้หาเสียง แม้ในการเลือกตั้งระดับเขตและระดับมลรัฐ และบัญชีรายชื่อแบบปิดได้ลด

แรงจูงใจสำาหรับผู้สมัครในการหาเสียง

 การทำาให้เป็นประชาธิปไตยอย่างช้าๆ ของเม็กซิโก ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ

เลือกตั้งอยู่บ่อยๆ ในฐานะชุดของการผ่อนปรนโดยพรรคที่ครองความเป็นใหญ่ เพื่อคลี่คลาย

ความขดัแยง้ ซึง่ในทีส่ดุกส็ง่ผลใหเ้กดิระบบประธานาธบิดแีบบหลายพรรค โดยมพีรรคทีเ่ขม้แขง็

มากหลายพรรค การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปน่าจะเป็นไปได้น้อยลง เนื่องจากพรรคต่างๆ มีผล

ประโยชน์ต่าง ๆ กัน และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถูกมองว่าเป็นเกมผลรวมเป็นศูนย์ (zero-sum 

game) หรือต้องได้เสียกันไปเลย
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นวิซแีลนด์เคยถูกมองเปน็ตวัอยา่งทีเ่ยีย่มยอดของประเทศทีใ่ชร้ะบบเลอืกตัง้แบบ คนช. อยา่งไรก็

ด ีหลงัการลงประชามตสิองครัง้ในตน้ครสิตท์ศวรรษที ่1990 นวิซแีลนดก์ไ็ดร้บัเอาระบบสดัสว่นที่

มีสมาชิกแบบผสม (สสผ. หรือ MMP) มาใช้ในการลงคะแนนเลือก ส.ส. จำานวน 120 คน สำาหรับ

รัฐสภาที่มีสภาเดียว จนกระทั่งถึงสิ้นปี ค.ศ. 2004 มีการเลือกตั้งทั่วไปสามครั้งที่ใช้ระบบใหม่นี้ 

 เหตใุดนวิซแีลนดจ์งึไดเ้ปล่ียนระบบเลือกตัง้ อะไรไดน้ำาพาประเทศใหท้ำาในสิง่ทีผ่ดิธรรมดา

อยา่งยิง่สำาหรบัประเทศประชาธปิไตยทีล่งหลกัปกัฐานมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศท่ีรบัมรดก

ตกทอดจากชาวแองโกล-แซ็กซอน 

 ขอเริ่มดังนี้ ระบบ คนช. ได้ให้ผลลัพธ์การเลือกตั้งที่มีความเพี้ยนสูงมากในปี ค.ศ. 1978 

และ 1981 ในการเลือกตั้งท้ังสองครั้ง พรรคประชาชาติสามารถรักษาที่นั่งข้างมากเด็ดขาด 

ในสภาผู้แทนราษฎร แม้ว่าจะมีคะแนนเสียงทั่วประเทศน้อยกว่าพรรคแรงงานที่เป็นพรรคฝ่าย

ค้าน นอกจากนี้การเลือกต้ังทั้งสองครั้งยังทำาให้พรรคลำาดับที่สาม คือพรรคโซเชียลเครดิต  

ได้ส่วนแบ่งคะแนนเสียงมากพอใช้ แต่ได้จำานวน ส.ส. มาเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 16 ของคะแนน

เสียงในปี ค.ศ. 1978 และร้อยละ 21 ในปี ค.ศ. 1981 แต่ได้ที่นั่ง ส.ส. เพียงหนึ่งกับสองคน 

ตามลำาดับในสภาที่มีสมาชิกขณะนั้น 92 คน) ความโกลาหลอันเนื่องมาแต่ผลลัพธ์เหล่านี้  

ทำาให้รัฐบาลพรรคแรงงานท่ีได้รับเลือกตั้งเข้ามาในปี ค.ศ. 1984 จัดตั้งคณะกรรมการหลวง 

ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง (Royal Commission on Electoral System) ขึ้นมา ในปี ค.ศ. 1986  

คณะกรรมการจัดทำารายงานเร่ืองสู่ประชาธิปไตยที่ดีกว่า (Towards a Better Democracy)  

ซึ่งเสนอแนะให้รับระบบการลงคะแนนเสียงเหมือนกับของเยอรมนี คณะกรรมการได้เสนอไว้

อย่างแข็งขันว่า บนฐานตัวเกณฑ์สิบตัว ที่ใช้ในการตัดสินระบบการลงคะแนน สสผ. (MMP)  

คือ ‘ระบบที่มีความชอบมากกว่าระบบอื่นๆ’  

 ไม่มีพรรคการเมืองใหญ่พรรคใดของนิวซีแลนด์ชอบข้อเสนอนี้ และเรื่องนี้ก็น่าจะจบ

นิวซีแลนด์:  
ก�รเรียนรู้ที่จะอยู่กับ
ก�รเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน

ไนเจล เอส. โรเบิร์ตส

กรณีศึกษา: นิวซีแลนด์

บัตรเลือกตั้งระบบ สสผ. ของนิวซีแลนด์
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ถ้าหากคำาแถลงนโยบายการหาเสียงในปี ค.ศ. 1990 ของพรรคประชาชาติไม่ได้ให้สัญญาว่า

จะมีการลงประชามติในเรื่องนี้ ในการลงประชามติครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1992 เกือบจะ 

รอ้ยละ 85 ของผูล้งคะแนนเหน็ดว้ยทีจ่ะให ้‘เปล่ียนระบบการลงคะแนน’ หลงัจากนัน้อกี 14 เดอืน 

ระบบเลือกตั้งใหม่ก็ได้รับการรับรอง ภายหลังการลงประชามติรอบสองซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับระบบ 

สสผ. (MMP) ร้อยละ 54 (อีกร้อยละ 46 ให้คงระบบ คนช. ไว้) 

 เหมือนในเยอรมนี ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของนิวซีแลนด์ ผู้เลือกตั้งคนหนึ่งจะมี

สองเสยีง หนึง่เสยีงใหแ้กพ่รรคการเมอืง (ในนวิซแีลนดเ์รยีกวา่คะแนนเสยีงพรรค) โดยมปีระเทศ

เป็นเขตเลือกตั้ง และอีกหนึ่งเสียงให้แก่ผู้สมัครแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ในขณะที่ผู้แทนจาก

เขตเดียวเบอร์เดียว (ในนิวซีแลนด์ เรียกเขตเลือกต้ังว่า electorates) ได้รับเลือกตั้งในระบบ  

คนช. ส่วนแบ่งที่นั่งทั้งหมดในรัฐสภาที่จัดสรรให้แก่พรรคการเมือง มาจากจำานวนเสียงที่พรรค

นั้นได้รับโดยตรง และเป็นสัดส่วนกับจำานวนเสียงดังกล่าว หากพรรคหนึ่งได้คะแนนเสียงพรรค

ร้อยละ 25 ของคะแนนเสียงพรรคทั้งหมด พรรคนั้นก็จะได้ที่นั่ง (คร่าวๆ) หนึ่งในสี่ของจำานวน

ที่นั่งในสภาทั้งหมด 120 คน นั่นคือได้ประมาณ 30 คน ถ้าพรรคหนึ่งมีสิทธิได้ส.ส. รวม 30 คน 

แล้วเกิดได้ ส.ส. แบบแบ่งเขต 23 คนแล้ว พรรคนั้นก็จะได้รับจำานวน ส.ส. เพิ่มขึ้นเจ็ดคนจาก

บัญชีรายชื่อของพรรคที่มีการเรียงลำาดับไว้ ในทำานองคล้ายกัน หากพรรคหนึ่งมีสิทธิได้ ส.ส. 

รวม 30 คน แต่ได้ ส.ส. แบบแบ่งเขต 11 คนเท่านั้น พรรคก็จะได้รับจัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

พรรคให้เป็น ส.ส. อีก 19 คน

 มีกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำาสำาหรับระบบ สสผ. ในนิวซีแลนด์ไว้สองเกณฑ์ การที่จะได้

สว่นแบง่ทีน่ัง่ในรฐัสภาตามคะแนนเสยีงพรรค พรรคจะตอ้งให้ไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนนุอยา่ง

น้อยร้อยละ 5 ของคะแนนเสียงพรรคทั้งหมดที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป หรือต้องได้ ส.ส. แบบ

แบ่งเขตอย่างน้อยหนึ่งคน ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ค.ศ. 1996 มีพรรคการเมืองห้าพรรคที่ได้

คะแนนเสียงพรรคร้อยละ 5  กับอีกพรรคหนึ่งที่ได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์

คะแนนขั้นตำาร้อยละ 5 หลังจากนั้นสามปี ห้าพรรคการเมืองเดิมก็สามารถผ่านเกณฑ์คะแนน 

ขั้นตำาร้อยละ 5 ได้ มีสองพรรคไม่ผ่าน แต่สามารถได้ท่ีนั่งในระบบเขตเดียวเบอร์เดียว ซึ่งก็

ทำาให้หนึ่งในสองพรรคนั้นมีสิทธิได้ที่นั่ง ส.ส. จากบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกสี่คน (พรรคนั้นได้คะแนน 

ร้อยละ 4.3 ของคะแนนเสียงพรรคในการเลือกตั้ง) ในการเลือกตั้งทั่วไปปี ค.ศ. 2002  

หกพรรคการเมอืงผา่นเกณฑค์ะแนนขัน้ตำารอ้ยละ 5 พรรคทีเ่จด็ไดท้ีน่ั่งในระบบแบง่เขตหน่ึงคน 

และทำาให้ได้ที่นั่งจากระบบบัญชีรายชื่อมาเป็น ส.ส. ในสภาเพิ่มอีกหนึ่งคน

 ตัวเลขเหล่านี้ช้ีให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคัญจากเหตุที่ได้นำาระบบ สสผ.มาใช้  

อย่างน้อยในส่วนหนึ่ง ระบบนี้ประกัน ‘ความเป็นธรรมระหว่างพรรคการเมือง’ การลงคะแนน

เสียงระบบใหม่ทำาให้ดัชนีความไม่เป็นสัดส่วน พุ่งดิ่งลงจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 11 สำาหรับการเลือก

ตั้งในระบบ คนช. 17 ครั้งที่จัดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1946 ถึง 1993 เหลือร้อยละ 3 สำาหรับการ
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เลือกตั้งระบบ สสผ. สามครั้งแรก ในการเลือกตั้งระบบ คนช.ของนิวซีแลนด์ทุกครั้งจากปี ค.ศ. 

1935 ถึง 1993 พรรคการเมืองพรรคหนึ่งในบรรดาสองพรรคใหญ่ คือพรรคแรงงาน กับพรรค

ประชาชาติ จะได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร ผลท่ีตามมาจากการใช้ระบบ 

สสผ. คือ ในการเลือกตั้งสามครั้งถึงวันนี้ ไม่มีพรรคใดพรรคเดียวที่ได้เสียงเกินครึ่งของที่นั่งใน

รัฐสภา ในปี ค.ศ. 1996 พรรคใหญ่ที่สุดได้ที่นั่ง 44 ที่จากทั้งหมด 120 ที่ ในปี ค.ศ. 1999 พรรค

ใหญ่ที่สุดชนะได้ 49 ที่นั่ง และในปี ค.ศ. 2002 พรรคใหญ่สุดได้ที่นั่ง 52 ที่ 

 ดังนั้น จึงไม่น่าประหลาดใจที่นิวซีแลนด์ได้เปลี่ยนจากประเทศที่คุ้นเคยกับรัฐบาลเสียง

ข้างมากพรรคเดียว มาเป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลผสม หลังการเลือกตั้งในระบบ สสผ. 

ครั้งแรก พรรคการเมืองสองพรรคได้ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล โดยมีเสียงข้างมากเล็กน้อย (มี 61 

เสียงจาก 120 เสียง) ในรัฐสภา นับแต่พรรคร่วมรัฐบาลดังกล่าวได้สลายตัวไปในเดือนสิงหาคม 

ค.ศ. 1998 นิวซีแลนด์ก็มีรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อย ที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ (โดยต่อรองกับพรรคอื่น หรือในบางคร้ังกับ ส.ส. เป็นรายบุคคล) เพื่อให้

แนใ่จวา่โปรแกรมการออกกฎหมายของรฐับาลจะไดร้บัเสยีงขา้งมากในรฐัสภา หนึง่ในเกณฑอ์ืน่ 

ๆ ของคณะกรรมการหลวงว่าด้วยระบบเลอืกตัง้คอื ‘รฐับาลทีม่ปีระสทิธผิล’ คณะกรรมการตัง้ขอ้

สังเกตว่า ระบบเลือกตั้งพึง ‘อำานวยให้รัฐบาล ... สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ รัฐบาลพึง

มีความสามารถที่จะกระทำาการอย่างเด็ดขาดได้ ตามความเหมาะสม’ ควรเน้นย้ำาว่าในประเด็น

นี ้รฐับาลจากระบบ สสผ. ในนวิซแีลนดไ์มค่่อยมคีวามยุง่ยากในการปกครอง ทกุรฐับาลสามารถ

ผา่นกฎหมายงบประมาณไดไ้มย่ากนัก และไมม่รีฐับาลใดทีต่อ้งเผชญิโอกาสความพา่ยแพใ้นการ

ลงคะแนนไม่ไว้วางใจในรัฐสภา ในขณะเดียวกัน รัฐสภานิวซีแลนด์ก็ได้บรรลุเกณฑ์อีกประการ

หนึ่งของคณะกรรมการหลวง โดยทำางานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รัฐบาลไม่อาจพึ่งพาการ 

มเีสยีงขา้งมากในคณะกรรมาธกิารรฐัสภาอกีตอ่ไป (อนัทีจ่รงิแทบจะไมม่เีสยีงขา้งมากดงักลา่ว) 

และมรีะดบัขัน้การปรกึษาหารอืกนัมากขึน้ มทีัง้ใหแ้ละรบั ระหว่างพรรคฝา่ยรฐับาลกบัพรรคฝา่ย

ค้านในรัฐสภาซึ่งมาจากระบบ สสผ.

 คณะกรรมการหลวงว่าด้วยระบบเลือกตั้งยังเล็งเห็นว่า ภายใต้รัฐสภาซึ่งมาจากระบบ 

สสผ. ควรจะมีตัวแทนจากชนเผ่าเมารี (ชนกลุ่มน้อยชาวโปลิเนเซียที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ของนิวซีแลนด์) ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ เช่น กลุ่มสตรี ชาวเกาะเอเชีย-แปซิฟิก อย่างมี

ประสทิธผิลยิง่ขึน้ ซึง่เรือ่งนีก้เ็กดิขึน้จรงิ ในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาครัง้สดุทา้ยในระบบ คนช. 

ชาวเมารีมี ส.ส. ร้อยละ 7 ปัจจุบันมีชาวเมารีเป็น ส.ส. ร้อยละ 16 สัดส่วนของผู้แทนที่เป็นสตรี

ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 ในปี ค.ศ. 1993 เป็นร้อยละ 29 โดยเฉลี่ยในรัฐสภาซึ่งมาจากระบบ 

สสผ. ระหว่างห้วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึง 2002 สัดส่วนของผู้แทนจากหมู่เกาะแปซิฟิก 

ไดเ้พิม่จากรอ้ยละ 1 เปน็รอ้ยละ 3 และจำานวนของผูแ้ทนชนชาวเอเชยีกเ็พิม่จาก 0 เปน็รอ้ยละ 2 

 การเลิกระบบลงคะแนนที่ก่อต้ังมานานย่อมไม่ใช่กระบวนการทางการเมืองที่ง่าย และ



ระบบคู่ขนานเป็นระบบผสมระบบหนึ่ง  

ซ่ึงการเลือกผู้แทนของผู้ลงคะแนน จะ

แสดงออกผา่นระบบท่ีตา่งกนัสองระบบ หนึง่

คอืระบบ ตสบ. และอกีระบบหนึง่คอื (มักจะ

เป็น) ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก แต่ใน

การจดัสรรทีน่ัง่จากบญัชรีายชือ่ จะไมน่ำาผล 

จากระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากมาคิด

คำานวณ 
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ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะดึงดูดใจต่อผลประโยชน์ที่ฝังลึก หรือต่อนักการเมืองที่อยู่ในตำาแหน่งเกือบ 

ทุกคน นักวิชาการระบบเลือกตั้งชั้นนำาได้เตือนว่า การปฏิรูปการเลือกตั้งครั้งใหญ่ไม่ควรทำากัน

ง่าย ๆ กระนั้นก็ตาม มีประจักษ์หลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า สมาชิกรัฐสภาในนิวซีแลนด์รวมทั้ง

สาธารณชนด้วย กำาลังเรียนรู้ที่จะยอมรับ (แม้ไม่ถึงกับต้องชอบ) การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน 

การปฏิรปูทีร่บัรองกนัไวใ้นนวิซแีลนดเ์มือ่ตน้ครสิตท์ศวรรษที ่1990 และไดน้ำามาใชป้ ีค.ศ. 1997 

ดูเหมือนจะอยู่ไปอีกยาวนานทีเดียว

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

ระบบคู่ขนาน (Parallel Systems)

134.  ระบบคู่ขนานก็ใช้ทั้งส่วนประกอบของการเลือกตั้งแบบสัดส่วน กับแบบคะแนนนำา/เสียง

ขา้งมาก แตท่ีต่า่งจากระบบ สสผ. กค็อื สว่นประกอบแบบสดัสว่นมไิดช้ดเชยความไมเ่ปน็สดัสว่น

ของการเลอืกตัง้แบบแบง่เขตแตอ่ยา่งใด (เปน็ไปไดท้ีส่ว่นประกอบทีไ่มใ่ชแ่บบสดัสว่นของระบบ

คู่ขนาน จะมาจากตระกูลของระบบ ‘อื่น’ ดังเช่นในไต้หวัน) ระบบคู่ขนานเหมือนกับระบบ สสผ. 

ตรงที่ว่า ผู้ลงคะแนนแต่ละคน อาจได้รับบัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งใช้ลงคะแนนให้ทั้งผู้สมัครและ

พรรค ดังเช่นที่ใช้ในเกาหลีใต้ (สาธารณรัฐเกาหลี) หรืออาจได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบ ใบหนึ่งใช้

เลือก ส.ส. ในระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก และอีกใบหนึ่งใช้เลือกผู้แทนแบบสัดส่วน ดังเช่น

ที่ใช้ในญี่ปุ่น ลิทัวเนีย และประเทศไทย (ดูกรณีศึกษาว่าด้วยญี่ปุ่น และไทย)

ระบบคูข่นานในปจัจบุนัมใีชใ้น 21 ประเทศ และไดเ้ปน็

จดุเดน่ของการออกแบบระบบเลอืกตัง้ตลอดชว่งทศวรรษ

ครึง่ทีผ่า่นมา บางทอีาจเปน็เพราะระบบน้ีประสานขอ้ดี

ของระบบตวัแทนแบบสดัสว่นทีใ่ชบ้ญัชรีายชือ่ (ตสบ.) 

กับข้อดีของระบบตัวแทนแบบคะแนนนำา/เสียงข้าง

มาก (หรือแบบอื่น) อาร์เมเนีย กินี (โกนากรี) ญี่ปุ่น 

เกาหลใีต ้ปากสีถาน ฟลิปิปนิส ์รสัเซยี หมูเ่กาะเซเชลส์์

ประเทศไทย ตมิอรต์ะวนัออก และยเูครน ใชร้ะบบ คนช. 

แบบเขตเดียวเบอร์เดียว ควบคู่กับระบบ ตสบ. ใน

ขณะทีอ่าเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี คาซคัสถาน ลทิวัเนยี และ 

ตาจิกิสถานใช้ระบบเลือกตั้งสองรอบ เป็นส่วนประกอบแบบเขตเดียวเบอร์เดียวของระบบนี้

 แอนโดรา เซเนกลั (ดกูรณศีกึษา) และตนูเิซยี ใชร้ะบบคะแนนเสยีงเปน็พวงสำาหรบัพรรค 

(คพพ.) เพื่อเลือกผู้แทนจำานวนหนึ่ง โมนาโกเป็นประเทศเดียวที่ใช้ระบบคะแนนเสียงเป็นพวง 

(คพ.) ในระบบคู่ขนาน ส่วน ไต้หวันก็ไม่เหมือนใครท่ีใช้ระบบคะแนนเดียวโอนไม่ได้ (คอม. / 

SNTV) คู่กับระบบสัดส่วน

135.  ความสมดลุระหวา่งจำานวนทีน่ัง่แบบสดัสว่น กบัจำานวนทีน่ัง่แบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก 

แปรผันได้อย่างมาก (ดูตารางที่ 5) มีเพียงอันดอร์รา รัสเซีย และยูเครน เท่านั้นที่แบ่งจำานวน 

ทีน่ัง่แบบ 50:50 ตวัอยา่งทีส่ดุโตง่ไปดา้นหนึง่คอืเกาหลใีต ้ซึง่รอ้ยละ 81ของจำานวนทีน่ัง่ทัง้หมด 

299 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งแบบคะแนนนำากำาชัย (คนช. / FPTP) โดยมี ส.ส. แบบบัญชีราย

ชื่อเพียง 56 คน ตัวอย่างที่สุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งคือ ติมอร์ตะวันออก ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนมี 75 คน และอีก 13 คน มาจากระบบ คนช. อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่แล้วจะมีความ

สมดลุทีใ่กลเ้คยีงกนัมากกวา่นี ้ตวัอยา่งเชน่ ญีปุ่น่ ซึง่เลอืกตัง้ ส.ส. แบบแบง่เขตในจำานวนทีเ่กนิ 

ร้อยละ 60 เพียงนิดเดียว ส่วนที่เหลือมาจากระบบ ตสบ.
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ในป ีค.ศ. 1997 ประเทศไทยไดผ้า่นรฐัธรรมนญูฉบบัใหม ่ซึง่นำาความเปลีย่นแปลงแบบมโหฬาร

มาสูภ่มูทัิศนท์างการเลอืกตัง้และทางการเมอืง การปฏริปูรวมถงึการให้มคีณะกรรมการการเลอืก

ตั้งที่เป็นเอกเทศเพื่อดูแลและบริหารการเลือกตั้ง กฎระเบียบใหม่ๆ ที่ใช้ในการจัดความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกรัฐสภากบัคณะรฐัมนตร ีและการใหม้วีฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้เปน็ครัง้แรกใน

ประเทศไทย รัฐธรรมนญูยงัไดย้กเลกิระบบเลอืกตัง้แบบคะแนนเสยีงเปน็พวง (คพ.) ซึง่ไดใ้ชใ้นการ

เลอืกตัง้ของไทยมาหลายสมยั แลว้แทนทีด่ว้ยระบบคูข่นานทีป่ระกอบดว้ยระบบ คนช. กบั ตสบ. 

 ก่อนการปฏิรูปในปี ค.ศ. 1997 ประเทศไทยใช้ระบบ คพ. เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  ส่วนวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด  เขตเลือกตั้งของประเทศถูกแบ่งออกเป็น

เขตที่มีขนาดหนึ่งที่นั่ง สองที่นั่ง และสามที่นั่ง โดยเขตเลือกตั้งส่วนใหญ่มี ส.ส.ได้มากกว่าหนึ่ง

คน จำานวนที่นั่งได้จัดสรรเป็นรายจังหวัดตามสัดส่วนของประชากร ผู้ลงคะแนนลงคะแนนให้แก่

ผู้สมัครมากกว่าลงให้แก่พรรค และสามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครได้หลายคนเท่าที่มีในเขตเลือก

ตั้งนั้น ผู้ลงคะแนนไม่อาจลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้มากกว่าหนึ่งคะแนน แต่อาจ

กระจายคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรจากต่างพรรคก็ได ้ทัง้ยังอาจงดออกเสยีงบางสว่น โดยเลอืกผูส้มคัร

บางคนและไมเ่ลอืกจนครบตามสิทธทิีม่กีไ็ด ้พรรคการเมอืงตอ้งสง่ผูส้มคัรเตม็จำานวนทีน่ัง่สำาหรบั

เขตเลอืกตัง้ทีต่อ้งการสง่ผูส้มคัร (ตวัอยา่งเชน่ สง่ผูส้มคัรสามคนในเขตเลอืกตัง้ทีใ่หเ้ลอืกไดส้าม

เบอร์) ที่นั่งสำาหรับผู้ชนะการเลือกตั้งมีตั้งแต่หนึ่ง สอง หรือสามที่ ตกแก่ผู้ที่ได้คะแนนเสียงมาก

ที่สุดบนฐานของคะแนนนำา

 ระบบคะแนนเสียงเป็นพวงของไทยมีนัยที่สำาคัญต่อระบบพรรคอย่างน้อยสองประการ 

เขตเดียวหลายเบอร์มีแนวโน้มที่จะทำาให้เกิดพรรคขึ้นหลายพรรคในแต่ละเขตเลือกต้ัง ซ่ึงจะ

ทำาให้เกิดพรรคจำานวนมากขึ้นในสภา จำานวนเฉลี่ยของพรรคระดับชาติที่มีประสิทธิผลระหว่าง

ปี ค.ศ. 1975 และ 1996 มีมากกว่าหกพรรค จึงไม่น่าแปลกที่ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก และ

ประเทศไทย:  
ก�รห้ำ�หั่นคอร์รัปชั่น
ด้วยก�รปฏิรูปก�รเลือกตั้ง
อัลเลน ฮิกเก็น

กรณีศึกษา: ประเทศไทย จำาเป็นต้องมีรัฐบาลผสมหลายพรรค รัฐบาลผสมเหล่านี้โดยท่ัวไป ไม่เด็ดขาดและมักมีอายุสั้น 

นักปฏิรูปหวังว่า การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งน่าจะนำามาซึ่งการลดจำานวนพรรค และการลด

ความไม่ขยันขันแข็งและไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล

 ประการท่ีสอง ระบบน้ีจับผูส้มัครจากพรรคเดยีวกนัในเขตเลอืกตัง้เดยีวกนัใหม้าสูก้นัเอง 

แมแ้ตล่ะพรรคจะสง่ผูส้มคัรเปน็ทมี กม็กัพบวา่มกีารหาเสยีงโจมตซีึง่กนัและกนั มากกวา่พยายาม

ให้ผูล้งคะแนนทุกคนของพรรค สนับสนุนผูส้มัครทุกคนในทีมของพรรค การแข่งขันภายในพรรค

เชน่นี ้บัน่ทอนคณุคา่ของตราสญัลกัษณ์ของพรรค ท่ีมตีอ่ผูส้มคัรและผูล้งคะแนน ตลอดจนมสีว่น

ทำาให้พรรคแตกแยกและไม่เป็นปึกแผ่น สิ่งหนึ่งที่สะท้อนภาวการณ์เช่นนี้คือ การย้ายเข้า-ย้าย

ออกจากพรรคก่อนการเลือกตั้งทุกครั้ง และข้อครหาทางการเมืองเรื่องเงินตราก็ตามมา การ

แขง่ขนักนัภายในพรรค ตราสญัลกัษณข์องพรรคทีอ่อ่นแอ และเขตเลอืกตัง้ซึง่คอ่นขา้งเลก็ ลว้น

ส่งเสรมิให้นักการเมอืงสรา้งสัมพนัธแ์ละสนองตอบต่อเขตเลอืกต้ังทีค่อ่นขา้งแคบ ในระหว่างการ

หาเสยีงเลอืกตัง้ การซือ้เสยีงชว่ยใหผู้ส้มคัรสรา้งสมัพนัธก์บัเขตเลอืกตัง้เปน็การสว่นตวั นกัการ

เมอืงทีด่ำารงตำาแหนง่อยู ่จะจดั ‘สนินำาใจ’ กบัสนิคา้และบรกิารพเิศษเฉพาะแกเ่ขตเลอืกตัง้ในเขต

ของตน มักละเลยที่จะใส่ใจต่อนโยบายที่กว้างกว่า รวมทั้งต่อความปะติปะต่อและคล้องจองของ

นโยบายของรัฐบาลด้วย ผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1997 หวังว่าโดยอาศัยการปฏิรูปการเลือกตั้ง 

พวกเขานา่จะสามารถสง่เสรมิการพฒันาความเปน็ปกึแผน่ของพรรค และตราสญัลกัษณท์ีม่คีวาม

หมายของพรรค และสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สมัครและนักการเมือง ในอันที่จะสนองตอบ

ต่อองค์รวมของผู้เลือกตั้งที่กว้างในระดับชาติได้

 ในปี ค.ศ. 1996 สภาผู้แทนราษฎรได้สนองตอบต่อภาคประชาสังคม ที่เรียกร้องให้มีการ

ปฏริปูการเมอืงมายาวนานแลว้ โดยจดัใหม้สีภารา่งรฐัธรรมนญู (สสร.- สมาชกิสภารา่งรฐัธรรมนญู) 

หน่ึงปีต่อมา หลังจากที่มีการทำาประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง และในท่ามกลางวิกฤติทาง

เศรษฐกิจที่ขยายวงเป็นวิกฤติทางการเมืองอย่างรวดเร็ว สสร. ได้นำาเสนอร่างรัฐธรรมนูญ และ

รัฐสภาก็ให้การรับรอง หลักสำาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือการมีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 

และการยกเครือ่งระบบเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ทีห่ายไปคอืการเลอืกตัง้ ส.ส. เปน็พวง

แบบเขตเดียวหลายเบอร์ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญคล้อยตามแนวโน้มที่ชัดขึ้นทุกที โดยจัดให้มีระบบ

เลือกตั้งแบบคู่ขนานในประเทศไทย เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวจำานวนสี่ร้อยเขตเข้า

มาแทนที่แบบเขตเดียวหลายเบอร์ ในเขตเลือกตั้งเหล่านี้ ผู้ลงคะแนนลงคะแนนเดียวให้แก่ผู้

สมัครที่ตนชอบ รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 ยังจัดให้มี ส.ส. กลุ่มที่สองอีก 100 คน ซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งแบบสัดส่วน ที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นตำา

ร้อยละ 5 ของคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อจะมีสิทธิได้ที่นั่งในกลุ่มนี้ พรรคการเมืองแต่ละ

พรรคตอ้งสง่บญัชรีายชือ่ผูส้มคัรใหผู้ล้งคะแนนพจิารณาเลอืก และผูล้งคะแนนลงคะแนนไดส้อง

เสียง เสียงแรกสำาหรับผู้แทนแบบแบ่งเขต และเสียงที่สองสำาหรับบัญชีรายชื่อพรรค ที่นั่งในสอง

กลุ่มไม่เชื่อมโยงกัน ที่นั่งของพรรคในกลุ่มหนึ่งไม่ขึ้นต่อจำานวนที่นั่งที่พรรคมีในอีกกลุ่มหนึ่ง

กรณ
ีศึกษ�: ประเทศไทย
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 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 ยังได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขึ้นเป็นครั้ง

แรกในประวัติศาสตร์ไทยด้วย ส.ว. มีจำานวนสองร้อยคนมาจากการเลือกตั้งในระบบ คอม. เขต

เลือกตั้ง (คือจังหวัด –ผู้แปล) มีขนาดตั้งแต่ 1 ที่นั่งไปจนถึง 18 ที่นั่ง ระบบ คอม. ในแบบฉบับ

ของไทย ยังได้เพิ่มปมเข้ามาอีก นักปฏิรูปรัฐธรรมนูญต้องการสร้างวุฒิสภา ที่อยู่เหนือการเมือง

แบบเลือกข้างพรรคการเมืองอย่างยุ่งเหยิง ด้วยเหตุน้ี ส.ว.จึงถูกห้ามโดยรัฐธรรมนูญมิให้เป็น

สมาชิกพรรค และไม่อนุญาตให้หาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้ง

 อะไรคอืผลลพัธข์องการปฏริปูรฐัธรรมนญู จากทีไ่ดอ้ภปิรายไวข้า้งตน้ เปา้หมายทีส่ำาคญั

เป้าหมายหนึ่งของผู้ร่าง คือต้องการลดจำานวนพรรคการเมืองในไทยให้เหลือน้อยลง จึงออกมา

เป็นเขตเดยีวเบอรเ์ดยีว และเกณฑค์ะแนนขัน้ตำารอ้ยละ 5 ในการเลือกตัง้แบบบัญชรีายชือ่พรรค 

ปรากฏว่าโดยทั่วไป ได้บรรลุเป้าหมายนี้ ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี ค.ศ. 2001 จำานวนพรรค

ที่มีประสิทธิผลในองค์กรนิติบัญญัติ ได้ลดลงอย่างมาก จากจำานวนเฉลี่ย 6.2 พรรคก่อนหน้าปี 

ค.ศ. 1997 เหลือเพียง 3.1 พรรค ซึ่งสะท้อนถึงการที่จำานวนพรรคที่เข้าแข่งขันแบบเขตเดียว

เบอร์เดียวลดลง และถึงการที่การประสานงานของพรรคระหว่างเขตเลือกตั้งดีขึ้น นับเป็นครั้ง

แรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 ที่พรรคพรรคเดียว ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ คือพรรคไทยรักไทย ได้ที่นั่งเกือบ

เป็นเสียงข้างมาก ต่อมาพรรคนี้ก็ได้เสียงข้างมากภายหลังจากพรรคที่เล็กกว่า ยุบตัวลงเพื่อมา

รวมกับพรรคนี้

 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังหวังด้วยว่า การมี ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคระดับชาติอีกกลุ่มหนึ่ง  

ที่ลดการแข่งขันภายในพรรค น่าจะกระตุ้นให้ผู้ลงคะแนนและผู้สมัครมุ่งสนใจแนวนโยบายของ

พรรคในประเด็นระดับชาติมากขึ้น ตามข้อเท็จจริง เรื่องนี้เริ่มปรากฏขึ้นในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 

2001 นับเป็นครั้งแรกในประวัติการเลือกตั้งของไทย ภายใต้การนำาโดยพรรคไทยรักไทยเป็น

หลัก พรรคการเมืองได้พยายามอย่างมากที่จะพัฒนายุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่สอดประสาน

โดยมีพรรคเป็นศูนย์กลาง พรรคการเมืองเริ่มทำาให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างกันในเชิง

แนวนโยบาย และในบางกรณีเอาความแตกต่างเหล่านั้นมาเป็นประเด็นสำาคัญของการหาเสียง

 อยา่งไรกด็ ีมเีหตผุลทีจ่ะไมผ่ลผีลามในการประเมินการเปล่ียนแปลงทีไ่ดเ้ริม่ขึน้ในระบบ

พรรคของไทย ประการแรก การเลื่อนไหลสู่ยุทธศาสตร์ที่มีพรรคเป็นศูนย์กลาง ยังจำากัดวงใน

เบื้องต้นอยู่ที่การหาเสียงสำาหรับบัญชีรายชื่อพรรค ในขณะที่โดยทั่วไป การแข่งขันในเขตเลือก

ตั้ง 400 เขตยังคงมีผู้สมัครเป็นศูนย์กลางอยู่ดี นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ เพราะการเลือก

ตัง้แบบเขตเดยีวเบอรเ์ดียว ยงัคงสรา้งแรงจงูใจทีจ่ะบม่เพาะเครอืขา่ยความสนับสนุนสว่นบคุคล 

(แมด้เูหมอืนวา่จะลดลงบ้างเมือ่เทยีบกบัระบบคะแนนเสยีงเปน็พวง)  ประการทีส่อง ระบบเลอืก

ตั้งใหม่ได้ทำาให้จำานวนเฉลี่ยของคะแนนเสียงเพื่อท่ีจะได้ชัย ลดลงไปมาก นี่เป็นผลที่เสริมกัน 

ระหว่างการเพิ่มที่นั่งในองค์กรนิติบัญญัติ และการเปล่ียนจากระบบคะแนนเสียงเป็นพวงมา

เป็นเขตเดียวเบอร์เดียว ทำาให้ขาดแรงจูงใจที่จะละทิ้งยุทธศาสตร์ส่วนบุคคล ยิ่งคะแนนเสียง 

กรณ
ีศึกษ�: ประเทศไทย

อันจำาเป็นเพือ่ทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้นอ้ยลงเทา่ใด ยิง่นา่จะเป็นไปไดท้ีผู่ส้มัครแตล่ะคนจะใชย้ทุธศาสตร์

ส่วนบุคคล ในที่สุดการมีวุฒิสภาท่ีไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง ที่ได้รับเลือกตั้งในระบบ คอม. ย่อม

บ่อนทำาลายความพยายามที่จะให้องค์รวมของผู้เลือกตั้งหันความสนใจมาให้พรรคมากขึ้น

 เห็นได้ชัดว่า ในการประเมินใดๆ ของผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปปี ค.ศ. 1997 ยังต้อง

ระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่มีอย่างจำากัด เป็นไปไม่ได้ที่จะกำาหนดว่า ผลของการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 

2001 และ 2005 แสดงถึงแนวโน้มใหม่ หรือว่าเป็นการสะท้อนบุคลิกภาพแบบ ‘นานทีปีหน’  

ของนายกรัฐมนตรี ทกัษณิ ชนิวตัร หวัหน้าพรรคไทยรักไทย  กระน้ัน การเลือกตัง้ ส.ส.ในป ีค.ศ.

2001 และ 2005 ก็ได้ทำาให้ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับผลสืบเนื่อง (บางครั้ง

โดยไม่ตั้งใจ) ของการปฏิรูประบบเลือกตั้ง
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บัตรเลือกตั้งแบบคู่ขนานของแอลเบเนีย

เซเนกัลเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศในแอฟริกา ที่ได้มีการถ่ายโอนอำานาจสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 

อันเป็นผลจากความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดีผู้อยู่ในตำาแหน่ง การเลือกตั้งประธานาธิบดี

ใช้ระบบเลือกตั้งสองรอบ ท่ีใช้เสียงข้างมากในรอบตัดเชือก ซึ่งเหมือนกับท่ีใช้ในการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส พรรคมีแรงจูงใจท่ีจะส่งผู้สมัครในรอบแรก และผู้ลงคะแนนสามารถลง

คะแนนให้แก่ผู้สมัครที่ตนชอบจริงๆ ได้โดยเสรี ในขณะที่เก็บเสียง ‘ทางยุทธศาสตร์’ สำาหรับ

การเลือกตั้งในรอบสอง ในปี ค.ศ. 2000 กลุ่มพรรคฝ่ายค้าน ได้ปฏิเสธไม่ให้ประธานาธิบดีอับดู  

ดิอุฟ (Abdou Diouf) ได้ชัยในรอบแรก และจากข้อตกลงของกลุ่มก่อนหน้านี้ กลุ่มฝ่ายค้านจึง

ได้สามัคคีกันสนับสนุนอับดุลลาเย วาเด (Abdoulaye Wade) ผู้สมัครฝ่ายค้านที่มีคะแนนนำา  

เพื่อเขี่ยผู้นำาพรรคสังคมนิยมซึ่งปกครองประเทศมานาน ให้พ่ายแพ้ในรอบสอง

 สำาหรับฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบเลือกตั้งได้เปลี่ยนจากระบบการเป็นผู้แทนแบบสัดส่วน 

โดยใช้บัญชีเดียวทั่วประเทศในปี ค.ศ. 1978 ไปสู่ระบบผสมแบบคู่ขนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983  

นับแต่นั้นมา ได้มีการแก้ไขอีกหลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใหญ่ ถูกออกแบบเพ่ือให้

เกิดความชอบธรรมแบบประชาธิปไตย โดยให้มั่นใจว่าระบบยังคงเปิดให้แก่ความเป็นตัวแทน

ของฝ่ายค้าน ในขณะที่ยังรักษาที่นั่งส่วนใหญ่ไว้ให้แก่พรรครัฐบาล เช่นเดียวกับระบบเลือกตั้ง

แบบผสมหลายๆ ระบบ ที่นั่งส่วนหนึ่งของระบบเลือกตั้งในเซเนกัล มาจากบัญชีรายชื่อเดียว

ทั่วประเทศ ที่ต่างจากระบบคู่ขนานส่วนใหญ่คือ ที่นั่งที่ได้จากระบบคะแนนนำา แทนที่จะมาจาก

การเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีว กลบัใชก้ารเลอืกตัง้แบบคะแนนเสยีงเปน็พวงสำาหรบัพรรค 

(คพพ.) ในเขตเลือกตั้งที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเดียวหลายเบอร์

 ที่นั่งการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (คร่าวๆ มีประมาณครึ่งหน่ึงของยอดรวม) ได้รับการ

จัดสรรจากคะแนนท่ีลงให้บัญชีรายชื่อเดียวท่ัวประเทศของแต่ละพรรค โดยใช้วิธีเศษการหาร

สูงสุดกับสูตรของแฮร์ ที่น่ังอื่นๆ จัดสรรโดยคะแนนเสียงข้างมากในเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียว

เซเนกัล:    
ระบบคู่ขน�นในแอฟริก�

 ริชาร์ด เวนกร็อฟฟ์

กรณีศึกษา: เซเนกัล
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หลายเบอร์ โดยใช้จังหวัดที่มีอยู่ 30 จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตมี ส.ส. ได้ตั้งแต่หนึ่งถึง

ห้าคน พรรคเลก็และพรรคฝา่ยค้านมกัจะเรยีกรอ้งใหม้จีำานวนทีน่ัง่แบบบญัชรีายชือ่เพิม่มากขึน้ 

ในขณะที่พรรคที่ครองอำานาจอยู่ก็อยากให้ ส.ส. จากแต่ละระบบมีความสมดุลกัน เพื่อให้มั่นใจ

ว่า ความเหนือกว่าคู่แข่งสำาหรับที่นั่งในระบบคะแนนนำา บวกกับที่นั่งอีกจำานวนหนึ่งจากระบบ 

คูข่นาน จะทำาใหพ้รรคตนสามารถรักษาอำานาจไวไ้ด ้ในการเลอืกตัง้ป ีค.ศ. 1998 พรรคสงัคมนยิม

ที่ครองอำานาจรัฐอยู่ ได้เปลี่ยนการกระจายที่นั่งอีกครั้ง โดยเพิ่มที่นั่งในระบบคะแนนนำาอีก  

20 ที่ จากที่นั่งเหล่านี้พรรคสังคมนิยมได้มา 18 ที่ และสามารถคงการควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติไว้

ได้อย่างสบาย ถึงแม้จะมีข้อเท็จจริงว่า พรรคได้เสียงข้างมากเพียงเล็กน้อย จากการลงคะแนน

ทั่วประเทศ (ร้อยละ 50.3) 

 ในขณะที่เป็นผู้นำาฝ่ายค้าน ประธานาธิบดีวาเดได้เรียกร้องให้มี ส.ส. แบบสัดส่วนจาก

ระบบบัญชีรายชื่อเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเสนอให้ลดจำานวนที่นั่งจากระบบคะแนนเสียงเป็นพวง

สำาหรับพรรค (คพพ.) ซ่ึงเอื้อประโยชน์อย่างมากแก่พรรคท่ีครองอำานาจลง สำาหรับการเลือก

ตั้งในปี ค.ศ. 2001 หลังจากที่เคยโจมตีความเจ้าเล่ห์ของพรรคสังคมนิยมอย่างรุนแรงมาแล้ว  

วาเดอยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนสูตรที่ไม่ยุติธรรมนี้ได้ เมื่อขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและด้วยอำานาจ

ในการแกไ้ขระบบเลอืกตัง้ วาเดสามารถจดัตัง้ระบบทีอ่อกแบบ เพือ่ใหม้คีวามเปน็ตวัแทนความ

ปรารถนาของผู้ลงคะแนนได้ดีข้ึน หรือไม่ก็เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่พรรคร่วมรัฐบาลของเขาให้มาก

สุด (รัฐบาลผสมเอสโอพีไอ นำาโดยพรรคประชาธิปไตยแห่งเซเนกัล (พีดีเอส)) เม่ือพิจารณา

ทรัพยากรมากมายที่พรรคของเขามีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งพระเดชของความเป็นประธานาธิบดี 

เขากลับเห็นว่า ระบบที่ไม่ยุติธรรมอย่างมากที่เขาเคยโจมตี ดูน่าพิสมัยขึ้นทันที

 พรรคสังคมนิยมและพรรคพันธมิตรพลังก้าวหน้า (Alliance of Forces of Progress 

- AFP) เป็นอีกสองพรรคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งรู้สึกว่าตนเองอาจได้ประโยชน์จากการเน้นการใช้

ระบบคะแนนเสยีงเปน็พวงสำาหรบัพรรค เพราะมโีอกาสชนะดว้ยคะแนนนำาในหลายเขตเลอืกตัง้  

ทั้งสองพรรคจึงเรียกร้องให้เพิ่มจำานวน ส.ส. แบบแบ่งเขตด้วยเช่นกัน พรรคเล็กๆ ผลักดันให้

ใชร้ะบบสดัสว่นแบบบญัชรีายชือ่เดยีวทัว่ประเทศเพยีงอยา่งเดยีว หรอืใชร้ะบบทีป่ระนปีระนอม

เพือ่เพิม่โอกาสการกระจายทีน่ัง่ไปตามคะแนนเสยีงทีด่กีวา่นี ้พรรคสงัคมประชาธปิไตย (พดีเีอส) 

ที่เป็นรัฐบาลเลือกที่จะลดขนาดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากเดิมที่มี ส.ส.140 คน ให้เหลือ

เพียง 120 คน และเปลี่ยนตัวเลขจาก 70:70 สำาหรับจำานวน ส.ส. แบ่งเขต ต่อ ส.ส. สัดส่วน เป็น 

ส.ส. แบ่งเขต 65 คน และ ส.ส. สัดส่วน 55 คนจากบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศ พรรคพีดีเอส

คำานวณว่า ในฐานะที่เป็นพรรคใหม่ที่ขึ้นมาสู่อำานาจ พรรคควรจะชนะในการเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตในหลายจงัหวดั ซึง่จะเพิม่สว่นแบง่ทีน่ัง่เมือ่เทยีบกบัสว่นแบง่ของผูล้งคะแนนสนบัสนนุพรรค

 การคำานวณเช่นนี้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง แม้ว่ารัฐบาลผสม เอสโอพีไอ ได้รับคะแนนเพียง 

ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ49.6) ของผู้มาใช้สิทธิ แต่ก็ได้จำานวน ส.ส. ถึง 89 คนจาก 120 คน 

(ร้อยละ 74.2) ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2001  พรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้มาเป็น

ลำาดับสองในเชิงของส่วนแบ่งคะแนนเสียง ได้ร้อยละ 17.4 แต่เก็บจำานวน ส.ส. ได้เพียง 10  

ทีน่ัง่ ทัง้หมดมาจากการเลอืกตัง้แบบสดัสว่นบญัชรีายชือ่เดยีวทัว่ประเทศ ลำาดบัทีส่ามในการลง

คะแนนครั้งนี้คือ พรรคเอเอฟพีของมุสตาฟา นีอัสเซอะ (Moustapha Niasse) (ได้คะแนนเสียง

ร้อยละ 16.1) แต่ได้ ส.ส. มากกว่าพรรคสังคมนิยม คือได้ 11 ที่นั่ง โดยสองที่นั่งมาจากการเลือก

ตั้งแบบแบ่งเขตในจังหวัดหนึ่งที่ทำาให้ได้ ส.ส. สองคน พรรคสามัคคีฟืนฟูประชาธิปไตย (The 

Union of Democratic Renewal – URD) ได้คะแนนเสียงร้อยละ 3.7 ก็ได้ ส.ส. แบบสัดส่วนมา

สามคน โดยหน่ึงคนมาจากเขตเลือกต้ังที่เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่เป็นถ่ินกำาเนิดของหัวหน้าพรรค 

พรรคแอฟริกาเพื่อประชาธิปไตยและสังคมนิยม/เจอีเอฟ (The African Party for Democracy 

and Socialism/Jef (AJ/PADS) ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 4 เล็กน้อย แต่มี ส.ส.สองคน จากบัญชี

รายชื่อเดียวทั่วประเทศ พรรคการเมืองนอกเหนือจากนี้อีกห้าพรรคได้ ส.ส. พรรคละหนึ่งที่นั่ง 

จากบัญชีรายชื่อ แม้ว่าพรรคเหล่านี้จะมีคะแนนเสียงน้อยกว่าโควต้า แต่ก็ได้ ส.ส. จากเศษการ

หารสูงสุด ส่วนพรรคที่เหลืออีก 15 พรรคซึ่งส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง 

 ความไม่เป็นสัดส่วนในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2001 มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างมาก แม้เทียบกับ

อตัราทีเ่ซเนกลัเคยประสบมากอ่นภายใต้การปกครองของพรรคสงัคมนยิม ในป ีค.ศ. 1993 ทีน่ัง่

จำานวน 70 ที่ได้รับการจัดสรรแบบสัดส่วนจากบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศ และอีก 50 ที่นั่งมา

จากเขตจังหวัดที่ใช้ระบบคะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค ในปี ค.ศ. 1998 จำานวน ส.ส. จาก 

ท้ังสองระบบเท่ากันคือ 70:70 และความไม่เป็นสัดส่วนได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในการเลือกตั้ง 

ป ีค.ศ. 2001 กลบัสงูขึน้ไปอกีมาก โดยใหผ้ลทีม่คีวามเปน็สดัสว่นทีน้่อยกวา่ผลของการเลอืกตัง้ 

ในระบบ คนช. เกือบทุกครั้ง ผลสืบเนื่องคือความชอบธรรมของฝ่ายนิติบัญญัติที่ลดลง รัฐบาล

ผสมเอสโอพีไอซึ่งขึ้นสู่อำานาจเม่ือปี ค.ศ. 2001 บนฐานของการเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูป

ประชาธิปไตย ได้ถอยหลังไปก้าวใหญ่ โดยการยักย้ายระบบเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ของตน

 ในเซเนกลั วตัถปุระสงคข์องพรรคการเมอืงทีค่รองความเปน็ใหญใ่นการปกครองอยูข่ณะ

นัน้ คอืเลอืกระบบคูข่นานเพือ่ใหแ้นใ่จวา่ฝา่ยคา้นจะแตกเปน็เสีย่งๆ โดยไมส่ง่เสรมิการประสาน

สัมพันธ์ในระหว่างพรรค ทำาให้การลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์มีน้อยที่สุด จึงจะเอื้อประโยชน์แก่

พรรคใหญ่ที่สุด พรรคได้ขยายวัตถุประสงค์นี้ออกไป โดยการใช้บัตรเลือกตั้งที่ให้เลือกได้เพียง

ตวัเลอืกเดยีว ซึง่ครอบคลมุทัง้การลงคะแนนแบบบญัชรีายชือ่และแบบคะแนนนำา เนือ่งจากการ

จัดสรรที่นั่งในแบบสัดส่วนขึ้นอยู่กับจำานวนรวมของคะแนนเสียงทั้งหมดที่พรรคหนึ่งหรือพรรค

ผสมได้รับ พรรคฝ่ายค้านของเซเนกัลมีแรงจูงใจที่จะส่งผู้สมัครลงในการเลือกตั้งแบบเขตเดียว

หลายเบอร์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ข้อเท็จจริงท่ีว่า ทุกคะแนนเสียงท่ีได้จากเขตเลือกตั้งจะ

ถูกรวมเข้าด้วยกันสำาหรับการจัดสรรที่นั่งแบบสัดส่วน จะลดข้อได้เปรียบใดๆ ของการประสาน

ความรว่มมอืระหวา่งพรรคขา้มเขตเลอืกตัง้ และสรา้งแรงจูงใจแกก่ารลงคะแนนเสยีงแบบจรงิใจ

มากกว่าการลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้น พรรครัฐบาลจึงมีความมั่นใจที่จะได้ชัยชนะในเขต

กรณ
ีศึกษ�: เซเนกัล
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เลือกตั้งที่ใช้ระบบคะแนนนำาเกือบทุกเขต

 ระบบผสมคู่ขนานยังได้มีการนำาไปใช้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น (สภาในชนบท) และ

ระดับเทศบาล เพ่ือให้ไดรั้บเสยีงขา้งมากอยา่งทว่มทน้สำาหรบัพรรคทีช่นะในทกุๆ สภา ครึง่หนึง่

ของทีน่ัง่จะจดัสรรในระบบคะแนนเสยีงเปน็พวงสำาหรบัพรรค อกีครึง่หน่ึงจะจดัสรรดว้ยการเลือก

ตั้งระบบ ตสบ. โดยการใช้ทั้งชุมชนชนบทหรือทั้งเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง

 เซเนกัลได้แสดงให้เห็นวิธีการ ที่ความได้เปรียบทางการเมืองในระยะสั้น อาจเป็นปัจจัย

ที่มาก่อนในการถกเถียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง พรรคฝ่ายค้านที่เคยเรียกร้อง

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้กลายมาเป็นรัฐบาลซ่ึงปกป้องสถานะเดิมที่ตนมองเห็นในฉับพลัน

วา่เปน็ประโยชนต์อ่ตนเอง ศกัยภาพดา้นลบของเรือ่งนีก้ค็อื ถา้ลกูตุม้ทางการเลอืกตัง้แกวง่กลบั

ไปที่พรรคสังคมนิยม การเน้นให้นำาหนักมากขึ้นแก่ระบบ คพพ. ซึ่งเป็นส่วนของระบบคู่ขนาน

นั้น แน่นอนว่าจะทำาให้พรรคฝ่ายค้านได้ที่นั่งเกินความเป็นสัดส่วน ปล่อยให้พลังของพรรคผสม

เอสโอพีไอกลับไปตามหลัง เหมือนที่เคยเป็นก่อนปี ค.ศ. 2001 ในอีกมุมมองหนึ่ง วิธีการเช่นนี้ 

อาจมองได้ว่าเป็นการเคล่ือนไปสู่ระบบสองพรรคใหญ่ ซึ่งพรรคที่ได้ประโยชน์ทั้งสองพรรคจะ

มั่นใจได้ว่า พลังทางการเมืองที่สามอันอาจมีขึ้น ก็ยากมากที่จะแทรกตัวเข้ามา 

ตารางที่ 5: ประเทศที่ใช้ระบบคู่ขนาน

136. ข้อดี ในแง่ความไม่เป็นสัดส่วน ระบบคู่ขนานมักจะให้ผลลัพธ์ที่ตกอยู่ประมาณระหว่าง

ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากล้วน ๆ กับระบบ ตส. ล้วน ๆ ข้อดีประการหนึ่งก็คือ เมื่อมีที่นั่ง

แบบสดัสว่นเพยีงพอ พรรคเลก็ทีเ่ปน็เสยีงขา้งนอ้ย ซึง่ไมป่ระสบความสำาเรจ็ในการเลอืกตัง้แบบ

คะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก อาจยงัคงไดท้ีน่ัง่ซึง่มาจากการจดัสรรแบบสดัสว่น นอกจากนี ้กลา่วใน

ทางทฤษฎี ระบบคู่ขนานน่าจะทำาให้พรรคแตกแยกน้อยกว่าระบบ ตส. ล้วนๆ

137. ข้อเสีย ในทำานองเดียวกับ สสผ. ระบบคู่ขนานน่าจะแบ่งผู้แทนเป็นสองกลุ่มเช่นกัน แต่ยัง

ไม่อาจประกันความเป็นสัดส่วนโดยรวมได้ และบางพรรคอาจยังคงไม่มีตัวแทน แม้จะมีคะแนน

เสียงมิใช่น้อย ระบบคู่ขนานยังมีความซับซ้อนพอสมควร และอาจทำาให้ผู้ลงคะแนนสับสนกับ

ลักษณะและการดำาเนินงานของระบบเลือกตั้ง

ประเทศ จำ�นวนที่นั่ง ส.ส.
แบบสัดส่วน รวมจำ�นวนที่นั่ง

จำ�นวนที่นั่ง ส.ส. แบบ
คะแนนนำ�/เสียงข้�งม�ก 

(หรือแบบอื่น)

ระบบคะแนนนำ�/
เสียงข้�งม�ก 
(หรือแบบอื่น)

อันดอร์รา
อาร์เมเนีย
อาเซอร์ไบจาน
จอร์เจีย
กินี
ญี่ปุ่น
คาซัคสถาน
สธร. เกาหลี
ลิทัวเนีย
โมนาโก
ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์
รัสเซีย
เซเนกัล
เซเชลล์ส
ไต้หวัน
ทาจิกิสถาน
ไทย
ติมอร์-ตอ.
ตูนิเซีย
ยูเครน

14 (50%)
56 (43%)
25 (20%)
150 (64%)
76 (67%)
180 (37.5%)
10 (13%)
56 (19%)
70 (50%)
8 (33%)
70 (20%)
52 (20%)
225 (50%)
55 (46%)
9 (36%)
49 (22%)
22 (35%)
100 (20%)
75 (85%)
52 (80%)
225 (50%)

14 (50%)
75 (57%)
100 (80%)
85 (36%)
38 (33%)
300 (62.5%)
67 (87%)
243 (81%)
71 (50%) 
16 (67%)
272 (80%)
208 (80%)
225 (50%)
65 (54%)
25 (74%)
176 (78%)
41 (65%)
400 (80%)
13 (15%)
37 (20%)
225 (50%)

คพพ. (PBV)
คนช. (FPTP)
ลสร.  (TRS)
ลสร. (TRS)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
ลสร. (TRS)
คนช. (FPTP)
ลสร. (TRS)
คพ. (BV)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
คพพ. (PBV)
คนช. (FPTP)
คอม. (SNTV)
ลสร. (TRS)
คนช. (FPTP)
คนช. (FPTP)
คพพ. (PBV)
คนช. (FPTP)

28
131
125
235
114
480
77
299
141
24
342
260
450
120
34
225
63
500
88
189
450

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง



ภายใต้ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ 

ผู้ลงคะแนนลงคะแนนได้เสียงเดียวในเขต 

เลือกตั้งที่มีหลายเบอร์ ผู้สมัครที่มีคะแนน

เสยีงรวมสงูสดุไดร้บัการเลอืกตัง้ ผูล้งคะแนน

ลงคะแนนใหผู้ส้มัครมากกว่าพรรคการเมือง
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ระบบอื่นๆ 
138. นอกจากระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน และระบบ

ผสมแล้ว ยังมีระบบอื่น ๆ อีกจำานวนหนึ่งที่ไม่อาจจัดเข้าประเภทใดได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะ  

ในบรรดาระบบอืน่ ๆ  นี ้กม็รีะบบคะแนนเสยีงเดยีวโอนไมไ่ด ้(คอม. หรอื Single Non-Transferable 

Vote - SNTV) ระบบคะแนนเสียงจำากัด (คจ. หรือ Limited Vote - LV) และ การนับแบบบอร์ดา 

(Borda Count) ระบบเหลา่นีน้ำามาใชเ้พือ่การแปลคะแนนเสยีงเปน็จำานวนทีน่ัง่ ในวธิทีีอ่ยูป่ระมาณ 

กลางๆ ระหว่างความเป็นสัดส่วนของระบบ ตส. และผลของระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก 

คะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม. หรือ SNTV)

139. ภายใตร้ะบบ คอม. ผูล้งคะแนนลงคะแนนใหผู้ส้มคัรคนหนึง่ แต ่(ไมเ่หมอืนกับระบบ คนช.) 

ในแต่ละเขตเลือกตั้งนั้น มีที่นั่งมากกว่าหนึ่งที่ และผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดในเขตเลือกตั้ง 

จะได้รับที่นั่งเหล่านั้นไป

คอม. อาจเป็นเร่ืองท้าทายสำาหรับพรรคการเมือง 

ตัวอย่างเช่น ในเขตเลือกตั้งที่มี ส.ส. ได้สี่คน ผู้สมัคร

ที่มีคะแนนเกินร้อยละ 20 ของคะแนนเสียง รับรอง

ได้ว่าจะชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรคการเมืองที่มี

คะแนนนิยมร้อยละ 50 ของคะแนนเสยีง อาจคาดหวงั

ทีจ่ะไดส้องทีน่ัง่ในเขตเลือกตัง้ทีมี่ ส.ส. ไดส่ี้คน หากผู้

สมัครแต่ละคนไดค้ะแนนรอ้ยละ 25 ผลทีว่า่นีจ้งึจะเกดิ

ขึ้น อย่างไรก็ดี หากผู้สมัครคนหนึ่งได้คะแนนร้อยละ 40  ของคะแนนเสียงและผู้สมัครอีกคนได้ 

ร้อยละ 10 คนที่สองนี้อาจไม่ได้รับเลือกตั้ง หากพรรคนี้ส่งผู้สมัครสามคน อันตรายของภาวะ 

‘เสียงแตก’ ทำาให้เป็นไปได้น้อยลงไปอีก ที่พรรคจะได้ชัยชนะแม้สองที่นั่ง

 ทุกวนันีร้ะบบ คอม. มีการใชส้ำาหรบัการเลอืกต้ังองคก์รนติบิญัญตัใินอฟักานสิถาน จอร์แดน 

หมู่เกาะพิตคาร์น  และวานัวตู  สำาหรับการเลือกตั้งสภาที่สองในอินโดนีเซียและประเทศไทย 

และสำาหรับที่นั่ง 176 ที่จากทั้งหมด 225 ที่ในระบบคู่ขนานที่ใช้กับองค์กรนิติบัญญัติในไต้หวัน 

อยา่งไรกด็ ีระบบนีเ้ปน็ท่ีรู้จกักนัดท่ีีสดุ จากการนำาไปใชเ้ลอืกตัง้สมาชกิสภาลา่งของญีปุ่น่ระหวา่ง

ปี ค.ศ. 1948 ถึง 1993

140. ข้อดี  

ก. ความแตกต่างที่สำาคัญที่สุดระหว่าง คอม. กับระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากที่อธิบายไว้ก่อน

หน้าน้ีคือว่า คอม. เป็นระบบที่เอื้อต่อการเป็นตัวแทนของพรรคเสียงข้างน้อยกับผู้สมัครอิสระ

ได้ดีกว่า ยิ่งเขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ (มีจำานวนที่นั่งมากในเขตเลือกตั้ง) ระบบก็จะมีความเป็น

สัดส่วนมากขึ้น ในจอร์แดน ระบบ คอม.ได้ทำาให้ผู้สมัครที่สนับสนุนกษัตริย์และไม่สังกัดพรรค

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

จำานวนหนึ่งได้รับเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นข้อดีสำาหรับระบบพรรคที่เพิ่งเกิดใหม่

ข. ระบบ คอม. อาจส่งเสริมให้พรรคเป็นองค์กรจัดตั้งที่เข้มแข็ง และสั่งให้ผู้ลงคะแนนของพรรค 

จัดแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัคร ในทางที่จะทำาให้พรรคน่าจะมีโอกาสได้ที่นั่งมากสุด ในขณะที่

ระบบ คอม. ให้ผู้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อของพรรค แต่ก็มีข้อเสนอไว้ว่า ระบบนี้

ทำาให้พรรคแตกแยกน้อยกว่าการใช้ระบบ ตส. ล้วนๆ ตลอดเวลากว่า 45 ปี ที่ญี่ปุ่นได้นำาระบบ 

คอม. มาใช้นั้น แสดงให้เห็นถึงระบบ ‘พรรคครอบงำาพรรคเดียว’ (one party dominant) ที่ 

เข้มแข็งมิใช่น้อย 

ค.  ท้ายที่สุด ระบบได้รับการชื่นชมว่าเรียบง่ายที่จะใช้และทำาความเข้าใจ
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ในป ีค.ศ. 1993 พรรคประชาธปิไตยเสรนิียม (แอลดพีี) ซึง่ครอบงำาการปกครองญีปุ่น่มายาวนาน 

ได้แตกแยกและสูญเสียการควบคุมสภาหลักของรัฐสภาไดเอทของญี่ปุ่น ในการเลือกตั้งทั่วไป 

ที่ตามมา ผลสัมฤทธิ์ประการหนึ่งของรัฐบาลผสมที่จัดตั้งขึ้นมาแทนท่ี คือการปฏิรูประบบเลือก

ตั้ง ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นแหล่งฉ้อราษฎร์บังหลวง และเป็น

ฐานการครอบงำาที่ยาวนานของพรรคแอลดีพี

 ภายใต้ระบบเลือกตั้งเก่า  (คอม.)  สมาชิกจำานวน 511 คนของสภาผู้แทนราษฏร  

(สภาล่าง) ได้รับการเลือกต้ังจากเขตเลือกต้ัง 129 เขต แต่ละเขตมี ส.ส. ไม่เท่ากัน ตั้งแต่

หนึ่งถึงหกคน ระบบนี้ได้ใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 และได้ทำาให้เกิดวิธีจัดการกับการเลือกตั้งที่ 

เด่นชัดในบรรดาพรรคขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพรรคแอลดีพี ภายใต้ระบบนี้ พรรคใดก็ตามที่

หวังจะได้ที่นั่งเพียงพอต่อการเป็นพรรคเสียงข้างมาก หรือต่อการเป็นพรรคเสียงข้างน้อยที่มี

นัยสำาคัญ จำาเป็นต่อการส่งผู้สมัครหลายคนลงไปในเขตเลือกตั้งเกือบทั้งหมด ดังนั้น เพื่อที่ให้

มีความเป็นตัวแทนมากที่สุด พรรคจำาเป็นต้องค้นหาวิธีการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้สมัครแต่ละคน

จะได้คะแนนเสียงตำาสุด เท่าที่จำาเป็นต่อการได้รับเลือกตั้ง มากกว่าที่จะปล่อยให้ผู้สมัครแต่ละ

คน ทำาตามสัญชาตญาณธรรมชาติ โดยพยายามให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด ผู้สมัครที่ได้รับ

คะแนนเสยีงมากกว่า ‘สว่นแบง่ท่ีเป็นธรรม’ ของตน เอาเขา้จรงิอาจไปทำารา้ยเพือ่รว่มพรรค ทีไ่ด้

คะแนนเสียงน้อยลง ‘คะแนนเสียงที่ไม่จำาเป็น’ ของผู้สมัคร ก. อาจเพียงพอที่จะกีดกันผู้สมัคร ข.  

ของพรรคเดียวกันจากการได้ที่นั่ง ส.ส. ได้

 พรรคแอลดพีจัีดการกบัปญัหานี ้ผ่านการมีนโยบายทีม่ลีกัษณะเฉพาะกบักลุม่เปา้หมาย

เจาะจงของผู้ลงคะแนน และจัดหา ‘สินนำาใจ’ กับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้พวกเขา ในฐานะพรรคที่

ไดช้ัยชนะเปน็อนัดบัหนึง่ภายใตร้ะบบ คอม. พรรคแอลดพีคีวบคมุผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการเขา้

ดำารงตำาแหน่ง ทำาให้ยากแก่บรรดาพรรคฝ่ายค้านที่จะลุกขึ้นท้าทายอย่างได้ผล ไม่น่าแปลกใจ

ญี่ปุ่น:  
ก�รปรับตัวเข้�สู่ระบบเลือกตั้งใหม่

คาเรน ค็อกซ์

กรณีศึกษา: ญี่ปุ่น ว่า ระบบนี้มีส่วนทำาให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้ระบบที่ยึดตัวบุคคลและ

นโยบายทีม่ลีกัษณะเฉพาะ การเลอืกทางการเมอืงและการโตเ้ถยีงในประเดน็เนือ้หาเชงินโยบาย 

จะไม่ได้รับความสำาคัญเท่าที่ควร

 เมื่อมาถึงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1990 ความโกรธเคืองของพลเมืองต่อระบบ ได้สร้าง

แรงกดดันอย่างมหาศาลสำาหรับการปฏิรูปการเลือกตั้ง การที่พรรคแอลดีพีไม่สามารถตกลง

กันได้และผ่านกฎหมายปฏิรูป มีส่วนทำาให้เกิดการแตกแยกภายในพรรค ทำาให้ฝ่ายค้าน 

(รวมทั้งสมาชิกแอลดีพีที่ผละออกจากพรรค) ข้ึนสู่อำานาจในปี ค.ศ. 1993 แนวคิดระบบสอง

พรรคในแบบสหรัฐ และการสลับพรรคขึ้นเป็นรัฐบาลกันบ่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่

นักการเมือง นักวิชาการ และสื่อ และถูกมองว่าเป็น ‘ยามหัศจรรย์’ (magic bullet) ที่จะมาแก้

ปัญหาระบบการเมืองญี่ปุ่นได้  ผลก็คือ หลายฝ่ายเรียกร้องให้จัดตั้งระบบเขตเดียวเบอร์เดียว  

(single-member districts - SMDs) ขึ้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกของพรรคเล็กในรัฐบาลใหม่

เกรงว่า เรื่องนี้จะมาเบียดขับพวกเขาออกจากระบบ จึงได้คัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว  

การประนีประนอมที่เป็นผลตามมาได้สร้างระบบสองกลุ่ม (two-tier) ที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

 ระบบเลือกตั้งที่ปฏิรูปแล้วคือระบบคู่ขนาน ประกอบด้วยสองระบบคือ ระบบ ตสบ.  

กับระบบ คนช. แบบเขตเดียวเบอร์เดียว ผู้ลงคะแนนแต่ละคน ลงคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน 

ในแต่ละระบบ สำาหรับการเลือกตั้งครั้งแรกในระบบนี้เมื่อปี ค.ศ. 1996 มีท่ีนั่งจำานวน 200 ท่ี  

ในกลุม่การเป็นตวัแทนแบบสดัสว่น ทีแ่บง่ออกเป็น 11 เขตเลอืกตัง้ระดบัภูมภิาค ทีม่ขีนาดตัง้แต่

ภาคละเจ็ดถึง 33 คน และในกลุ่มเขตเดียวเบอร์เดียว มี 300 เขต ความพยายามทำาให้มีเหตุ 

มีผล นำาไปสู่การที่รัฐสภาไดเอท ลดจำานวนที่นั่ง ส.ส.แบบสัดส่วนเหลือเพียง 180 คน ก่อนการ

เลือกตั้งครั้งที่สองในปี ค.ศ. 2000 โดยคราวนี้เขตเลือกตั้งแบบสัดส่วน 11 เขต มีขนาดระหว่าง

หกถึง 29 ที่นั่ง 

 ในระบบคู่ขนาน ไม่มีกลไกชดเชยสำาหรับปรับจำานวนรวมของที่นั่งซึ่งแต่ละพรรคได้รับ 

เพื่อให้สะท้อนสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ได้รับจริง ที่น่ังในแบบเขตเดียวเบอร์เดียวมีมากกว่า

ที่นั่งแบบสัดส่วน จึงเป็นข้อดีสำาหรับพรรคขนาดใหญ่กว่า ซึ่งสามารถชนะการเลือกตั้งแบบ

เขตเดียวเบอร์เดียว อย่างไรก็ดี กลุ่มทั้งสองของระบบเลือกตั้งญี่ปุ่นนั้น สัมพันธ์กันในอีกทาง

หนึ่งซึ่งไม่ค่อยพบเห็นบ่อยคือ กฎหมายการเลือกตั้งญี่ปุ่นยินยอมให้ผู้สมัครลงสมัครแบบควบ  

ทั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคและแบบเขตเดียวเบอร์เดียว

 ในขณะที่ในทางเทคนิคแล้ว กลุ่มตัวแทนแบบสัดส่วนใช้บัญชีรายชื่อปิด แต่ก็ยังมีข้อ

กฎหมายที่เปิดทางให้ผู้ลงคะแนนมีอิทธิพลต่อการเรียงลำาดับผู้สมัครในบัญชีรายชื่อได้ โดย

อนญุาตใหพ้รรคการเมอืงเสนอรายชือ่ในลำาดบัเทา่กนัได ้ผูส้มคัรบางคนหรอืทัง้หมดซึง่ลงสมคัร

รับเลือกตั้ง ทั้งในแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต ภายหลังจากการถอนชื่อผู้สมัครที่ชนะการ

เลือกต้ังแบบแบ่งเขตออกจากการพิจารณาแล้ว การเรียงลำาดับในข้ันสุดท้ายสำาหรับผู้แพ้การ
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เลือกตั้งแบบแบ่งเขตของผู้ใดในบัญชีรายชื่อแบบสัดส่วน จะขึ้นอยู่ว่าผู้นั้นมีคะแนนนิยมมาก

น้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผู้ชนะในเขตเลือกตั้งของตน

     ข้อกฎหมายในลักษณะนี้มีประโยชน์หลายประการต่อพรรค ประการแรก เป็นการ

เปิดทางให้พรรคลดงานที่ท้าทายทางการเมืองในการจัดลำาดับผู้สมัคร ประการท่ีสอง เป็นการ

ส่งเสริมผู้สมัครที่อยู่ในลำาดับเท่ากันในบัญชีรายชื่อตัวแทนแบบสัดส่วน ให้รณรงค์หาเสียงอย่าง

มีชีวิตชีวา เพื่อให้ได้คะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งของตน ในขณะท่ีพรรคใช้ประโยชน์อย่างมาก

จากการจัดลำาดับที่เท่ากัน แต่ก็ยังรักษาทางเลือกที่จะให้ผู้สมัครบางคนมีลำาดับที่แน่นอน น่ีก็

เป็นประโยชน์ เนื่องจากลำาดับที่สูงกว่าหรือ ‘ปลอดภัย’ ในบัญชีรายชื่อ อาจใช้เป็นแรงจูงใจเพื่อ

โน้มน้าวให้ผู้สมัครลงแข่งขันในแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ซึ่งโอกาสชนะมีไม่มาก

 การทดลองใช้ระบบเป็นครั้งแรกมาถึงในปี ค.ศ. 1996 และผลถูกมองอย่างกว้างขวางว่า

น่าผิดหวัง ในหลายปีนับตั้งแต่ที่กฎหมายเลือกตั้งใหม่ได้ผ่านสภา พรรคแอลดีพีได้ปรับตัวขึ้นสู่

อำานาจ และพรรคฝา่ยคา้นไดผ่้านการปรับแนวการรวมตวักนัใหมห่ลายครัง้ ความไมม่เีสถยีรภาพ

นีน้ำาไปสูก่ารดำารงอยู่ของแบบแผนเดมิ ๆ  ชัยชนะโดยรวมของพรรคแอลดพี ีและการเคลือ่นไหว

น้อยมากสู่ระบบสองพรรคตามที่หวังไว้ ลักษณะที่ค่อนข้างยุ่งยากของระบบก็ทำาให้เกิดความ 

ไมพ่อใจในหมูผู่เ้ลอืกตัง้ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัปรากฏการณ ์ทีผู่ส้มคัรแบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีวที่

แพ้การเลือกตั้ง กลับ ‘ฟืนคืนชีพ’ ในกลุ่มของตัวแทนแบบสัดส่วน ผลลัพธ์ดูจะเป็นการฝืนความ

รู้สึก โดยเฉพาะในหลายกรณีที่ผู้สมัครลำาดับที่หนึ่ง และที่สาม (และบางครั้ง ที่สี่) จากการเลือก

ต้ังแบบแบ่งเขตชนะการเลือกตั้ง แต่ผู้สมัครลำาดับที่สอง (มักมาจากพรรคฝ่ายค้านที่เข้าแข่ง 

อย่างแข็งขันที่สุด) กลับล้มเหลวที่จะได้ที่นั่ง ทั้งยังไม่ชัดเจนว่า การคอร์รัปชั่นและการทุ่มเงิน

เพื่อผลทางการเมือง ได้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญประการใด 

 เมื่อถึงตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งที่สองในระบบใหม่ในปี ค.ศ. 2000 จำานวนผู้สมัครที่ลง

แข่งขนัเพือ่ชิงทีน่ัง่แบบเขตเดียวเบอรเ์ดยีวไดล้ดลง อยา่งไรก็ด ีในครั้งนีเ้ช่นกนั การเคลือ่นไหว

สู่ระบบสองพรรคมีความก้าวหน้าไปเพียงเล็กน้อย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์

ยังคงรวมตัวกันไม่ติด และพรรคโคเมโตะสายกลาง ก็เปลี่ยนข้างไปเข้าร่วมรัฐบาลที่มีพรรค 

แอลดีพีเป็นแกนนำา

 การทดสอบระบบใหม่เป็นคร้ังที่สามเกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 ในเดือน

กันยายน พรรคเสรีนิยมซึ่งเป็นพรรคเล็ก ได้รวมเข้ากับพรรคประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น (ดีพีเจ) 

ซึ่งเป็นผู้นำาฝ่ายค้าน พรรคที่รวมกัน (ซึ่งยังคงใช้ชื่อพรรคดีพีเจ) ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับ

ใจถึง 40 ที่ ในการเลือกตั้งที่มีการใช้คำาประกาศนโยบายของพรรคเป็นครั้งแรก พรรคฝ่ายค้าน 

ทีเ่หลอืซึง่มขีนาดคอ่นข้างใหญ่ ตา่งสญูเสยีทีน่ั่งเกอืบท้ังหมด ยกเวน้ไม่ก่ีที ่ในฟากฝังของรฐับาล 

พรรคแอลดพีแีละพรรคเลก็สองพรรคทีเ่ข้ามารว่มในรฐับาลกพ็า่ยแพเ้ชน่กนั ทำาใหพ้รรคเลก็นัน้

ถกูกลนืโดยพรรคแอลดพี ีดว้ยวา่ทีน่ัง่เกอืบทัง้หมด กระจกุตวัอยูใ่นมอืของพรรคใหญส่องพรรค 

กรณ
ีศึกษ�: ญ

ี่ปุ่น

จึงเหลือพรรคโคเมโตะพรรคเดียวที่คงความเป็นพรรคเล็กที่มีนัยสำาคัญ พรรคแอลดีพียังคงเข้า

รว่มรฐับาลกบัพรรคโคเมโตะ สว่นหนึง่กเ็พราะตอ้งการความสนบัสนนุจากพรรคโคเมโตะในสภา

บน แต่ก็เพราะความสนับสนุนจากพรรคโคเมโตะซึ่งมีระบบจัดตั้งอย่างดีนั้น ได้มีส่วนสำาคัญใน

การนำาชัยชนะมาสู่ผู้สมัครของพรรค จากการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวในหลายเขตด้วย

 ผลของการเลอืกตัง้ฝา่ยนติบิญัญตัใินป ีค.ศ. 2003 สนบัสนนุความคดิทีว่า่ ผลของการปฏริปู

ระบบเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นทันที และการเกาะติดอยู่กับนิสัยเดิมต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง 

ผลที่ได้เหล่านี้ยังชี้แนะด้วยว่า ระบบที่มีสมาชิกผสม ไม่น่าจะผลิตระบบสองพรรคแบบสหรัฐ 

ที่เป็นปึกแผ่นโดยสมบูรณ์ ด้วยการดำารงอยู่ของกลุ่มตัวแทนแบบสัดส่วน ยังเปิดทางให้มีพรรค

ที่สามอยู่ต่อไป



คะแนนเสียงจำากัด เป็นระบบเลือกต้ังท่ีมี 

ผู้สมคัรเป็นศนูย์กลาง  ใช้กับเขตเดียวหลาย

เบอร ์ซึง่ผูล้งคะแนนมเีสยีงมากกวา่หนึง่เสยีง 

แต่น้อยกว่าจำานวนผู้สมัครที่พึงได้รับเลือก

ตั้งในเขตนั้น ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียง

รวมสูงสุดคือผู้ชนะ

การนับแบบบอร์ดา – ระบบตามลำาดับ

ความชอบ ที่มีผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง ใช้

กับเขตเดียวเบอร์เดียว หรือกับเขตเดียว

หลายเบอร์ก็ได้ ผู้เลือกตั้งใช้ตัวเลขเพ่ือ

แสดงลำาดับความชอบของตนบนบัตร 

เลือกตั้ง และแต่ละลำาดับความชอบที่เขียน 

ไว้ จะได้รับมูลค่าเป็นช่วงที่ห่างเท่าๆ กัน 

คะแนนที่ให้มลูค่าแล้วเหล่านี้ จะนำามาบวก

กัน และผู้สมัครหนึ่งคน (หรือหลายคน) ที่

มีมูลค่ารวมสูงสุดจะได้รับการประกาศเป็น 

ผู้ชนะ
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141. ข้อเสีย 

ก. บรรดาพรรคเล็กที่คะแนนเสียงกระจายไปในวงกว้าง อาจไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียว และบรรดา

พรรคใหญ่อาจได้ที่นั่งแถม (bonus) อย่างเป็นกอบเป็นกำา ซึ่งเปลี่ยนคะแนนเสียงแบบคะแนน

นำาจากทัง้ประเทศ เปน็เสยีงขา้งมากเดด็ขาดในองคก์รนติบิญัญตั ิแมค้วามเปน็สดัสว่นของระบบ

อาจเพิม่ขึน้ได ้โดยการเพิม่จำานวนท่ีน่ังในเขตเดยีวหลายเบอร์ แตก่จ็ะทำาใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง

ผู้ลงคะแนนกับ ส.ส. ห่างเหินกันไป ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้เรียกร้องให้มีการกำาหนดเขตเลือก

ตั้งทางภูมิศาสตร์ ให้คุณค่าไว้อย่างสูง ตัวอย่างของเขตเดียวหลายเบอร์ที่มีสมาชิกถึง 18 คนใน

ประเทศไทย นับเป็นจำานวนสูงสุดเท่าที่พอรับมือได้

ข. ดังที่เกิดแก่ระบบใดท่ีมีผู้สมัครหลายคนจากพรรคเดียวกัน ลงแข่งขันกันเองเพื่อคะแนน

เสียงเดียว การแตกแยกและบาดหมางภายในพรรคอาจจะหนักข้อยิ่งขึ้น เรื่องนี้อาจช่วย 

สง่เสรมิการเมอืงเชงิอปุถมัภ ์ซึง่นกัการเมอืงเสนอสนิบนเลือกต้ังใหแ้กก่ลุ่มผูล้งคะแนนทีก่ำาหนด

ค. พรรคจำาเปน็ตอ้งพจิารณาปัญหาทางยุทธศาสตรท์ีซ่บัซอ้น ท้ังในการสง่ผูส้มคัรและการจัดการ

คะแนนเสยีง การสง่ผูส้มคัรหลายคนเกนิไป อาจไมเ่ปน็ผลดเีชน่เดยีวกบัการสง่ผูส้มคัรนอ้ยเกนิ

ไป และมีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวด ที่พรรคจะต้องสร้างวินัยให้แก่ผู้ลงคะแนน ให้รู้จักกระจาย

คะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครทุกคนของพรรคอย่างเสมอกัน

ง. โดยที่ระบบ คอม. ให้ผู้ลงคะแนนมีคะแนนเสียงเดียวเท่านั้น ระบบจึงไม่ค่อยสร้างแรงจูงใจ

แก่พรรคการเมือง ที่จะร้องขอการสนับสนุนจากผู้ลงคะแนนในวงกว้างด้วยท่าทีที่อะลุ้มอล่วย 

ตราบใดที่พรรคการเมืองมีคะแนนเสียงที่เป็นแก่นแกนอยู่ตามสมควร พรรคก็สามารถคว้าที่นั่ง

ไปได้ โดยไม่ต้องไปร้องขอต่อ ‘คนนอก’ 

จ. ระบบคอม. มักจะทำาให้มีคะแนนเสียงสูญเปล่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเงื่อนไขในการลง

สมัครเอื้อแก่ทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครหลายคนเสนอตนเอง

คะแนนเสียงจำากัด – คจ. (The Limited Vote - LV)

142. ระบบคะแนนเสียงจำากัดคล้ายกับระบบ คอม. คือเป็นระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ที่ใช้

ในเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์ แต่ต่างจาก คอม. ตรงที่ว่า ผู้ลงคะแนนมีเสียงมากกว่า

หนึ่งเสียง แต่จำานวนเสียงน้อยกว่าจำานวนผู้สมัครที่พึงได้รับเลือกตั้งในเขตนั้น การนับคะแนนก็

เหมือนกับ คอม. โดยผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดได้ที่นั่งไป

 ระบบนีม้ใีชใ้นการเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่หลายแหง่ แตก่ารนำามาใชใ้นระดบัประเทศจำากดัอยูใ่น 

ยิบรอลต้ากับสเปน  ซึ่งใช้ระบบนี้เลือกตั้งสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภาของสเปน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1977 ในกรณีนี้ ด้วยเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์ที่มีขนาดใหญ่ ผู้ลงคะแนนแต่ละคน

มีเสียงน้อยกว่าจำานวนผู้แทนที่จะได้รับเลือกในเขตนั้นหนึ่งเสียง

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

143. ข้อดีและข้อเสีย เช่นเดียวกับระบบ 

คอม. ระบบ คจ. มีความเรียบง่ายสำาหรับผู้ลง 

คะแนน และค่อนข้างง่ายต่อการนับคะแนน

ด้วย อย่างไรก็ดี ผลจะเอนเอียงไปทางที่มีความ 

เป็นสัดส่วนน้อยกว่า คอม. ข้อเสนอไว้หลายข้อเกี่ยว

กับการแข่งขันภายในพรรประเด็นการจัดการโดย

พรรค และการเมืองเชิงอุปถัมภ์ ใช้ได้กับระบบ คจ. 

ในทำานองเดียวกับระบบ คอม.   

การนับแบบบอร์ดา (Borda Count – BC)

144. ตัวอย่างสุดท้ายของการออกแบบระบบ

เลือกตั้งคือ การนับแบบบอร์ดาปรับปรุง มีใช้ 

แห่งเดียวในนาอูรู ประเทศเล็กๆ กลางมหาสมุทร

แปซิฟิก การนับแบบบอร์ดาเป็นระบบเลือกตั้ง

ตามลำาดับความชอบ ซึ่งผู้ลงคะแนนจัดลำาดับ

ผู้สมัคร เหมือนในระบบคะแนนเสียงเผ่ือเลือก  

(คล. หรือ Alternative Vote)   ระบบนี้ใช้ได้

กับทั้งเขตเดียวเบอร์เดียว และเขตเดียวหลาย

เบอร์  มีการนับหนเดียวเท่าน้ัน ไม่มีการคัด

ออก ลำาดับความชอบจะถูกนับรวมอย่างง่ายๆ  

ในฐานะ ‘เศษส่วนของคะแนน’ ในระบบการนับ

แบบบอร์ดาปรับปรุงที่ใช้ในนาอูรู ลำาดับความ

ชอบลำาดับแรกมีมูลค่าเท่ากับหนึ่ง ลำาดับความชอบที่สองได้เศษหนึ่งส่วนสอง ที่สามได้ 

เศษหนึง่สว่นสาม เชน่นีเ้รือ่ยไป มลูคา่เหลา่นีจ้ะนำามารวมกนั และผูส้มคัรทีไ่ดย้อดรวมมากทีส่ดุ

จะได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะ

กลุม่ภายในระบบเลอืกตัง้และระบบพนัทาง (Electoral System Tiers 
and Hybrid Systems)

145. ระบบเลือกตั้งจำานวนมาก ทั้งแบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก และแบบสัดส่วน มีกลุ่มการ

เป็นตัวแทนกลุ่มเดียว นั่นคือ ผู้ลงคะแนนแต่ละคนในประเทศลงคะแนนครั้งเดียว และมีผู้แทนที่

ได้รับเลือกตั้งชุดเดียว ในระบบ ตสบ. ที่มีกลุ่มเดียว บัญชีรายชื่ออาจเป็นระดับชาติ ดังที่มีใน 

นามีเบีย และเนเธอร์แลนด์ หรือระดับภูมิภาคดังที่มีในฟินแลนด์และสวิตเซอร์แลนด์

 ในระบบผสม ปกติจะมีผู้แทนสองกลุ่ม คือผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยระบบคะแนนนำา/เสียง
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ข้างมาก กับผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยระบบสัดส่วน อย่างไรก็ดี ในฮังการี มีสามกลุ่มคือ ผู้แทนระบบ

คะแนนนำา/เสียงข้างมากจากเขตเดียวเบอร์เดียวโดยการเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.) และผู้แทนใน

ระดับภูมิภาค กับระดับชาติ ที่ได้รับเลือกตั้งโดยใช้ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชี

รายชื่อ (ตสบ.) 

 ย่อมเป็นไปได้สำาหรับระบบเลือกตั้งที่จะมีสองกลุ่ม โดยไม่มีลักษณะของการผสมหลาย

ระบบ เช่นระบบสัดส่วนสองกลุ่มอาจมีทั้งบัญชีรายชื่อระดับชาติและระดับภูมิภาค (ดังที่ใช้ใน

แอฟริกาใต้) หรือมีเพียงบัญชีรายชื่อระดับภูมิภาค (ดังที่ใช้ในเดนมาร์ค) ในระบบคะแนนนำา/

เสียงข้างมากสองกลุ่มของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน มีผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งแบบ

เขตเดยีวเบอรเ์ดยีวโดยการใช ้คนช. และผูแ้ทนทีเ่ลอืกจากหมู่เกาะท้ังหมด โดยใชร้ะบบคะแนน

เสียงเป็นพวง (คพ.)

ตารางที่ 6:  การแปรผันต่างๆ ในการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน 

146. จะตอ้งจำาแนกระบบเลอืกตัง้ทีป่ระกอบดว้ยสองกลุม่หรอืมากกวา่นัน้ ออกจากระบบพนัทาง 

ซึ่งในระบบหลังนี้ ส่วนหนึ่งของประเทศเลือกตั้งผู้แทนโดยใช้ระบบเลือกตั้งระบบหนึ่ง และอีก

ส่วนหนึ่งที่แยกชัดจากกันของประเทศเลือกตั้งผู้แทนโดยการใช้ระบบที่ต่างออกไป ในปานามา 

ประมาณสองในสามของผู้แทนได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์โดยใช้

ระบบ ตสบ. ในขณะที่หนึ่งในสามที่เหลือ ได้รับเลือกตั้งจากระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากแบบ

เขตเดียวเบอร์เดียว

147. ตารางที่ 7 สรุปข้อดีและข้อเสียของระบบเลือกตั้งที่สำาคัญ ทั้งยังต้องรำาลึกไว้ด้วยว่าข้อดี

และข้อเสียที่นำาเสนอในที่นี้ อาจแปรเปลี่ยนไปตามแต่กรณี และขึ้นอยู่กับปัจจัยจำานวนมากมาย 

ตัวอยา่งเชน่ โดยขอ้เทจ็จรงิ อตัราการออกมาใชส้ทิธอิาจจะสงูเมือ่ใชร้ะบบ คนช. และระบบ ตสบ. 

อาจทำาให้ประธานาธิบดีได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากฝ่ายนิติบัญญัติ อีกทั้งสิ่งที่เห็นว่า

เป็นข้อดีในบริบทหนึ่ง หรือโดยพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง อาจถูกมองในแง่ลบในอีกบริบทหนึ่ง 

หรือโดยพรรคการเมืองพรรคอื่น อย่างไรก็ดี ตารางได้ให้แนวสังเขปของนัยบางประการที่น่าจะ

กลุ่มภ�ยในระบบ บัญชีร�ยชื่อแบบปิด บัญชีร�ยชื่อแบบเปิด บัญชีร�ยชื่อแบบเสรี

ก�รเลือกของผู้ลงคะแนน

หนึ่งกลุ่ม: ระดับภูมิภาค

หนึ่งกลุ่ม: ระดับชาติ

หลายกลุ่ม

ต.ย. สเปน  มาซีโดเนีย

ต.ย. นามีเบีย มอลโดวา

ต.ย. แอฟริกาใต้ เอลซัลวาดอร์

ต.ย. แล็ตเวีย อินโดนีเซีย

เนเธอร์แลนด์

ต.ย. สวีเดน ไอซ์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก

-

-

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

เกิดขึ้นในการเลือกระบบเลือกตั้ง ทั้งยังให้ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกระบบเลือกตั้ง  

กับผลลัพธ์ทางการเมือง/เชิงสถาบัน กระทั่งเผื่อไว้ถึงผลของความแตกต่างในรายละเอียด  

ภายในแต่ละชนิดของระบบเลือกตั้งด้วย

ตารางที่ 7:  ทางเลือกระบบเลือกตั้งห้าระบบ: ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี ข้อเสีย

• ความเป็นสัดส่วน
• การรวมทุกฝ่าย
• การเป็นตัวแทนของเสียงข้างน้อย
• คะแนนสูญเปล่ามีน้อย
• ผู้แทนสตรีมีโอกาสได้รับเลือกตั้งง่ายขึ้น
• ความจำาเป็นในการปักปันเขตไม่มี (หรือมีน้อย)
• ไม่จำาเป็นต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
• สะดวกแก่การใช้สิทธินอกเขต
• จำากัดการเติบโตของภูมิภาคที่มีพรรคเดียว
• อัตราการมาใช้สิทธิมักจะสูงกว่า

• ความเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์เด่นชัด
• การบังคับให้มีสภาพพร้อมรับผิดทำาได้ง่ายขึ้น
• ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ
• ให้ผู้ลงคะแนนมีการเลือกที่ชัดเจน
• ส่งเสริมพรรคฝ่ายค้านให้สอดประสานกัน
• กีดกันพรรคที่มีความคิดสุดโต่งออกไปได้
• เอื้อให้ผู้ลงคะแนนเลือกในระหว่างผู้สมัคร
• ประธานาธิบดีน่าจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ
 อย่างเข้มแข็ง ในระบอบประธานาธิบดี
• มีโอกาสมากกว่าที่จะได้รัฐบาลเสียงข้างมากในระบอบรัฐสภา

• ให้โอกาสผู้ลงคะแนนมีโอกาสที่สองในการเลือก
• คะแนนเสียงแตกน้อยกว่าในระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากอื่นๆ 
• ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ
• ความเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์เด่นชัด

• เป็นการรวมทุกฝ่าย
• การเป็นตัวแทนของเสียงข้างน้อย
• พรรคการเมืองแตกเป็นเสี่ยงๆ น้อยกว่าระบบการเป็น
 ตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อล้วนๆ 
• อาจเป็นทางเลือกที่ตกลงกันได้ง่ายกว่าทางเลือกอื่น
• มีสภาพพร้อมรับผิด
• คะแนนเสียงสูญเปล่าน้อย 

• ความเป็นสัดส่วน
• รวมทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน
• มีความเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์
• สภาพพร้อมรับผิด
• คะแนนเสียงสูญเปล่าน้อย
• อาจเป็นทางเลือกที่ตกลงกันได้ง่ายกว่าทางเลือกอื่น

ก�รเป็นตัวแทนแบบ
สัดส่วนที่ใช้บัญชีร�ยชื่อ 
(ตสบ.)

คะแนนเสียงข้�งม�กชนะ 
หรือคะแนนนำ�กำ�ชัย 
(คนช.)

ระบบเลือกตั้งสองรอบ 
(ลสร.)

ระบบคู่ขน�น (คข.)

ระบบสัดส่วนที่มีสม�ชิก
แบบผสม (สสผ.)

• ความเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์อ่อนด้อย
• ประเด็นสภาพพร้อมรับผิด
• การสนับสนุนประธานาธิบดีจากฝ่ายนิติบัญญัติในระบอบ
 ประธานาธิบดีมักอ่อนด้อยกว่า
• การเป็นรัฐบาลผสมหรือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมักเกิดขึ้นง่าย
 กว่าในระบอบรัฐสภา
• ทำาให้พรรคการเมืองมีอำานาจมากขึ้น
• อาจนำาไปสู่การมีพรรคการเมืองที่มีความคิดสุดโต่งในองค์กร
 นิติบัญญัติ
• ความไม่สามารถขจัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งให้พ้นไป
 จากอำานาจ

• กีดกันพรรคเสียงข้างน้อยออกไป
• กีดกันชนกลุ่มน้อยออกไป
• กีดกันสตรีออกไป
• มีคะแนนเสียงสูญเปล่ามาก
• มักจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
• ต้องมีการปักปันเขตเลือกตั้ง
• อาจนำาไปสู่การจัดเขตอย่างบิดเบี้ยว (gerrymandering)
• ยากแก่การจัดให้มีการเลือกตั้งนอกเขต

• ต้องมีการปักปันเขตเลือกตั้ง
• ต้องใช้เงินมากและมักจะยุ่งยากในการบริหารจัดการเลือกตั้งใน
 รอบสอง
• มักจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
• มีห้วงเวลานานระหว่างการเลือกตั้งกับการประกาศผล
• ความเป็นไม่เป็นสัดส่วน
• อาจทำาให้ระบบพรรคแตกเป็นเสี่ยงๆ
• อาจทำาให้สังคมที่แตกแยกร้าวลึกขาดเสถียรภาพ

• เป็นระบบที่ซับซ้อนยุ่งยาก
• ต้องมีการปักปันเขตเลือกตั้ง
• มักจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
• อาจสร้างผู้แทนเป็นสองชนชั้น
• การลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์
• จัดการให้มีการลงคะแนนนอกเขตได้ยากกว่าระบบ ตสบ.
• ไม่มีหลักประกันความเป็นสัดส่วนโดยรวม

• เป็นระบบซับซ้อนยุ่งยาก
• ต้องมีการปักปันเขตเลือกตั้ง
• มักจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
• อาจสร้างผู้แทนเป็นสองชนชั้น
• การลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์
• จัดการให้มีการลงคะแนนนอกเขตได้ยากกว่าระบบ ตสบ.
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ข้อพิจารณาเรื่องการเป็นตัวแทน

การเป็นตัวแทนของสตรี

148. มีวิธีการหลายวิธีท่ีจะเพ่ิมการเป็นตัวแทนของสตรี ดังที่ได้อภิปรายไว้ในย่อหน้าที่ 107 

ระบบสัดส่วนมีแนวโน้มสู่ผลการเลือกตั้งที่มีสตรีเพิ่มขึ้น ระบบเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่พอสมควร

จะช่วยให้พรรคส่งสตรีลงสมัครมากขึ้น บนฐานที่ว่ารายชื่อที่สมดุลจะเพิ่มโอกาสในการเลือกตั้ง

มากขึ้น ในบางประเทศที่ใช้ระบบ ตสบ. มีการวางเงื่อนไขว่าต้องส่งสตรีลงสมัครในสัดส่วนหนึ่ง

149. นอกเหนือจากการเลือกระบบเลือกตั้งแล้ว ยังมียุทธศาสตร์จำานวนหนึ่งที่อาจใช้ เพื่อเพิ่ม

จำานวนสตรีที่เป็นผู้แทนด้วย

ก. ประการแรก การมีที่นั่งสำารอง โดยกันที่นั่งจำานวนหนึ่งไว้สำาหรับสตรีในองค์กรนิติบัญญัติ  

ที่นั่งนี้จะตกแก่ผู้แทนจากภูมิภาค หรือมาจากพรรคการเมืองโดยตรงตามส่วนแบ่งของคะแนน

รวมท้ังประเทศ ท่ีนัง่สำารองมกัมใีนระบบเลอืกตัง้แบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก และมกัจะบญัญตัิ

ไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ มีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีที่นั่งสำารอง รวมถึงอัฟกานิสถาน (มีสตรี 

สองคนในแต่ละจังหวัดซึ่งมีทั้งหมด 32 จังหวัด ทำาให้สัดส่วนสตรีในสภามีประมาณร้อยละ 25 

ของทีน่ัง่ทัง้หมด) ยกูนัดา (มสีตรหีนึง่คนในแตล่ะเขตเลอืกตัง้ซึง่มทีัง้หมด 56 เขต หรอืประมาณ

ร้อยละ 18 ของที่นั่งทั้งหมด) และรวันดา (มีสตรี 24 คนที่ได้รับเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งสตรี

เท่านั้น นับเป็นร้อยละ 30 ของที่นั่ง) ในอินเดีย มีการแบ่งที่นั่งสำาหรับองค์การบริหารส่วน 

ท้องถิน่ในบางมลรฐัเปน็สามกลุม่ ในการเลอืกตัง้แตล่ะครัง้ สตรเีทา่นัน้ทีส่ามารถลงสมคัรสำาหรบั 

ที่นั่งของกลุ่มหนึ่งได้ จึงเป็นการประกันว่าผู้ได้รับเลือกตั้งจะเป็นสตรีอย่างน้อยหนึ่งในสาม  

โดยมีผลข้างเคียงเป็นการจำากัดให้บุรุษอยู่ในวาระได้สองสมัย

ข. ประการที่สอง กฎหมายเลือกตั้งอาจวางเงื่อนไขให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครสตรีจำานวน

หนึ่งลงเลือกต้ัง กุศโลบายนี้มักใช้กับระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน ตัวอย่างเช่น ในนามิเบีย  

(รอ้ยละ 30 ของผูส้มคัรระดบัทอ้งถิน่) และเปร ู(รอ้ยละ 30 ของผูส้มคัร) ในโบลเิวยีทีใ่ชร้ะบบ สสผ. 

(MMP) มีการกำาหนดเงื่อนไขไว้ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบแบบสัดส่วน (ร้อยละ 30 ของผู้สมัคร)  

อย่างไรก็ดี กฎหมายไม่รับประกันว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอไป เว้นแต่จะมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการวางตำาแหน่งท่ีเข้มงวด และมีกลไกการบังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อประกันว่าสตรีจะอยู่บน

บัญชีรายช่ือในตำาแหน่งที่น่าจะได้รับเลือกตั้ง นี่เป็นกรณีท่ีเกิดขึ้นในอาร์เจนตินา (ร้อยละ 30  

ในตำาแหนง่ทีอ่าจชนะการเลือกต้ัง) เบลเยีย่ม (ผูส้มคัรลำาดบัสงูสดุสองคนแรกตอ้งเปน็คนละเพศ) 

และคอสตาริกา (ร้อยละ 40 ของตำาแหน่งที่อาจได้ชัยชนะ)

ค. ประการทีส่าม พรรคการเมอืงอาจจัดโควต้าภายในใหแ้กส่ตรใีนการสมคัรรบัเลอืกตัง้ในองคก์ร

นติบิญัญตั ินีเ่ปน็กลไกท่ีใชส้ง่เสริมการมสีว่นร่วมของสตรใีนทางการเมอืงทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ และได้

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

มกีารนำามาใชท้ัว่โลก ดว้ยความสำาเรจ็มากนอ้ยต่างกนัไป เชน่ พรรคเอเอน็ซใีนแอฟรกิาใต้ พรรค

นิยมเปรอง(พีเจ) และพรรคสหประชาที่ถึงรากถึงโคน (ยูซีอาร์) ในอาร์เจนตินา พรรคคอนเดปา 

(สำานึกของปิตุภูมิ) ในโบลิเวีย พรรคปฏิวัติประชาธิปไตย (พีอาร์ดี) ในเม็กซิโก พรรคแรงงาน 

ในออสเตรเลียและในสหราชอาณาจักร และตลอดดินแดนสแกนดิเนเวีย การคัดรายชื่อ  

(short-lists) ของผูส้มคัรทีเ่ปน็สตรลีว้นๆ ของพรรคแรงงานในการเลอืกตัง้ของสหราชอาณาจกัร

เมื่อปี ค.ศ. 1997 ทำาให้จำานวน ส.ส. สตรีเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าคือจาก 60 เป็น 119 คน 

 ในปี ค.ศ. 2004 มี 14 ประเทศที่บัญญัติเรื่องโควต้าสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญ (รวมทั้ง

อัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศล่าสุด) มี 32 ประเทศที่บัญญัติเรื่องโควต้าสตรีไว้ในกฎหมาย และ

มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 125 พรรคใน 61 ประเทศที่จัดให้มีโควต้าสตรีของพรรคเองโดย

สมัครใจ ในแง่ของชนิดของระบบเลือกตั้ง 17 ประเทศที่ใช้ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากมีการ

จัดโควต้าให้สตรี และมี 15 ประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสม กับอีก 45 ประเทศที่ใช้ระบบ

เลือกต้ังแบบสัดส่วนที่จัดโควต้าเช่นกัน สองประเทศ คืออัฟกานิสถานกับจอร์แดน ที่ใช้ระบบ 

’อื่นๆ ‘ ก็จัดโควต้าให้สตรี

150.  ระบบที่ประกันการเป็นตัวแทนของสตรีในองค์กรนิติบัญญัติ ประสบความสำาเร็จและมีผล

สบืเน่ืองตา่งๆ กันๆ ไป ตวัอยา่งเช่น ท่ีน่ังสำารองอาจช่วยประกันวา่สตรีจะเข้าดำารงตำาแหน่งท่ีมา

จากการเลือกตั้ง แต่สตรีบางคนก็ได้ตั้งข้อถกเถียงว่า การจัดโควต้าลงท้ายกลายเป็นเพียงการ

ปลอบใจสตร ีและจะกนัสตรอีอกจากบทบาทสำาคญัในทีส่ดุ การได้รบัเลอืกตัง้ในองคก์รนติบิญัญตั ิ

ไมไ่ดห้มายความวา่จะมอีำานาจตดัสนิใจอยา่งสำาคญั และในบางประเทศ ผูแ้ทนสตร ีโดยเฉพาะที่

ได้รับเลือกตั้งโดยอาศัยที่นั่งสำารองหรือพิเศษ จะถูกกันให้อยู่ชายขอบ โดยไม่มีความรับผิดชอบ

ในการตดัสินใจอยา่งแทจ้รงิ กระน้ัน ในประเทศอ่ืน ๆ  สตรไีดใ้ชต้ำาแหน่งทีไ่ดม้าโดยโควตา้ เพ่ือมี

ส่วนเข้าร่วมจัดทำานโยบายอย่างมีนัยสำาคัญ และเพื่อมีอิทธิพลต่อ ‘ประเพณี’ การจัดทำานโยบาย 

สำาหรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูใน IDEA/Stockholm University Global Database 

of Electoral Quotas for Women ทางเว็บไซต์ www.quotaproject.org

การเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อย

151. มีหลายวิธีเช่นกันที่จะส่งเสริมการเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชุมชนต่างๆ แต่ก็

อกีนัน่แหละ ระบบเลอืกตัง้ทีใ่ชเ้ขตเลอืกตัง้ทีม่ขีนาดใหญพ่อควร จะสง่เสรมิใหพ้รรคการเมอืงสง่ 

ผู้สมัครที่เป็นชนกลุ่มน้อย ด้วยเหตุผลว่า รายชื่อที่สมดุลจะเพิ่มโอกาสการได้รับเลือกตั้ง ใน

ระบบเลอืกตัง้แบบสดัสว่น เกณฑค์ะแนนขัน้ตำาทีก่ำาหนดไวต้ำามาก หรอืการยกเลกิเกณฑค์ะแนน 

ข้ันตำาที่เป็นทางการโดยส้ินเชิง อาจเอื้อต่อการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ไม่มีตัวแทน  

หรือมีก็ในระดับที่ตำาเกิน (under-represented) โดยเฉพาะในระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก  

บางครั้งมีการจัดที่นั่งไว้ต่างหากในองค์กรนิติบัญญัติ สำาหรับกลุ่มชุมชนและชนกลุ่มน้อย
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152. ท่ีนั่งสำารองอาจนำามาใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มโดยเฉพาะ จะมีตัวแทน 

ในองคก์รนติบิญัญตั ิมกีารสำารองทีน่ัง่ไวส้ำาหรบัชนกลุ่มน้อยทางศาสนาหรอืทางชาตพินัธุท์ีร่ะบุ

ไดช้ัดเจน ในหลากหลายประเทศ เช่น โคลัมเบีย (‘ชุมชนคนผิวดำา’) โครเอเชยี (ชนกลุม่น้อยชาว

ฮังการี อิตาลี เช็ค สโลวัก รูเทเนีย ยูเครน เยอรมนี และออสเตรีย) อินเดีย (ชนเผ่าที่กำาหนดและ

วรรณะที่กำาหนด หรือ scheduled castes) (แทนที่จะเรียกว่าวรรณะจัณฑาล-ผู้แปล) จอร์แดน 

(ชาวคริสต์และเซอร์คาส)  ไนเจอร์ (ชาวทัวเร็ก) นิวซีแลนด์ (ชาวเมารี) ปากีสถาน (ชนกลุ่มน้อย

ที่ไม่ใช่มุสลิม) ปาเลสไตน์ (ชาวคริสต์และซามาริตัน) ซามัว (ชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง

ดั้งเดิม) สโลเวเนีย (ชาวฮังการี และอิตาลี) และไต้หวัน (ชนพื้นเมืองดั้งเดิม) 

 ผู้แทนจากที่นั่งสำารองเหล่านี้ มักจะได้รับเลือกตั้งด้วยวิธีที่เหมือนกันมากกับผู้แทนคน 

อื่นๆ  แต่บางครั้งก็ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกของชุมชนกลุ่มน้อยนั้น  เท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ 

ในกฎหมายเลือกตั้ง โดยจะต้องจัดทำาบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งของชุมชน (ดูย่อหน้าที่  

155-157) ในขณะทีม่กัมองกนัวา่ การทีช่มุชนผลประโยชนเ์ลก็ๆ ไดม้ตีวัแทนนัน้ เปน็บรรทดัฐาน

ที่ดี แต่ก็มีข้อถกเถียงว่า ยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าคือการออกแบบโครงสร้าง ซ่ึงส่งผลให้องค์กร

นิติบัญญัติมีความเป็นตัวแทน โดยไม่ต้องปรับแต่งกฎหมายเลือกตั้งอย่างโจ่งแจ้ง หรือไม่ต้อง

มกีารบงัคับด้วยกฎหมาย และวา่ทีน่ัง่จากโควตา้อาจก่อความขุน่เคืองในสว่นของประชากรสว่น

ใหญ่ และเสริมความไม่ไว้ใจระหว่างกัน ในบรรดากลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างหลากหลาย

153.  แทนทีจ่ะเปน็การสำารองทีน่ัง่อยา่งเปน็ทางการ อาจกำาหนดใหภ้มิูภาคมีตวัแทนเกินไปบา้ง 

เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มความเป็นตัวแทนของกลุ่มที่กระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร 

สก็อตแลนด์กับเวลส์มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษมากกว่าที่พึงมี หากใช้ขนาดของ

ประชากรเพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น และก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ในภูมิภาคที่เป็นขุนเขาของเนปาล 

ความเปน็ไปไดอ้กีประการหนึง่คือการใชร้ะบบ ‘ผู้แพ้ท่ีคะแนนดทีีส่ดุ’ ทีท่กุวนันีใ้ชอ้ยูใ่นมอรเิชยีส 

ในระบบนี้ ผู้สมัครจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้ง แต่ได้คะแนน

สูงสุดในกลุ่มตน ก็จะได้รับเลือกตั้งเข้าสู่องค์กรนิติบัญญัติ เพื่อให้การเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ 

มีความสมดุลโดยรวม

154. ยังเป็นไปได้ที่จะมีการใช้เพทุบายในการปักปันเขตเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมความเป็นตัวแทน

ของบางกลุ่มโดยเฉพาะ พ.ร.บ. สิทธิลงคะแนนของสหรัฐอเมริกาในอดีต เคยอนุญาตให้รัฐบาล

ขีดเส้นให้เขตเลือกตั้งมีรูปทรงที่พิลึก โดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อสร้างเขตที่คนผิวดำา คนเชื้อ

สายละติน เชื้อสายเอเชีย เป็นเสียงข้างมากในเขตเหล่านั้น กรณีเช่นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น ‘การ

จัดเขตอย่างบิดเบี้ยวเพื่อลดการด้อยสิทธิ’ (‘affirmative gerrymandering’) อย่างไรก็ตาม การ

ปรับแต่งระบบเลือกต้ังใดๆ เพ่ือส่งเสริมหรือคุ้มครองความเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อยนั้น  

น้อยครั้งมากที่จะไม่มีการโต้เถียงขัดแย้งกัน

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

การเป็นตัวแทนของชุมชน

155. มีสังคมจำานวนหนึ่งซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกันในเชิงชาติพันธุ์ ที่ขยายแนวคิดการสำารองที่นั่ง

ตามตรรกออกไปอีก ไม่เพียงแต่จะแบ่งที่น่ังออกไปตามฐานชุมชนเท่าน้ัน หากยังทำาให้ระบบ

การเปน็ตวัแทนในองค์กรนิติบญัญตัทิัง้หมด มฐีานในการพิจารณาตามแนวชมุชนด้วย มกีารลง

ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกตามชุมชนที่กำาหนด ซึ่งเลือกตั้งสมาชิกของ ‘กลุ่มของตน’ เท่านั้น 

ให้เข้าไปทำาหน้าที่ในสภา

ในเลบานอน มีการกำาหนดเขตเลือกตั้งแบบเขตเดยีวหลายเบอร ์โดยในแต่ละเขตมีการจัดสรรที่

นัง่โดยแบง่กนัไปในระหวา่งกลุม่ทางศาสนาตา่งๆ ผูแ้ทนไดร้บัเลอืกตัง้ในระบบคะแนนเสยีงเปน็

พวง (คพ.) โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกกัน สำาหรับที่นั่งที่จัดสรรให้กลุ่มทางศาสนา

ต่างกัน ในฟิจิ ผู้เลือกตั้งสามารถลงคะแนนให้ ทั้งแก่ผู้สมัครจากชุมชนของตน และแก่ผู้สมัคร

ในเขตเลือกตั้งที่ ‘เปิด’ 

156.  การจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกตามชุมชนเกือบทั้งหมด ได้ถูกยกเลิกไป  

ภายหลังจากที่มีความชัดเจนว่า การแยกผู้เลือกตั้งตามแนวชุมชนนั้น แม้จะประกันความ

เป็นตัวแทนของกลุ่ม แต่มักมีผลวิปริตในทางบ่อนทำาลายแนวทางปรองดองระหว่างกลุ่ม

ต่างๆ เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจสำาหรับการผสมผสานทางการเมืองในระหว่างชุมชน ภารกิจที่จะ

นิยามความเป็นสมาชิกของกลุ่มหนึ่งใด และการกระจายที่นั่งอย่างเป็นธรรมในระหว่างกลุ่ม ก็ 

เต็มไปด้วยความยากลำาบาก ตัวอย่างเช่น ในอินเดียเมื่อได้รับเอกราช มีการยกเลิกเขตเลือกตั้ง

ยคุอาณานคิม ท่ีแยกชาวมสุลมิ ครสิต ์ซกิห ์และกลุ่มอืน่ๆ ออกจากกนั แมว่้าจะยงัคงท่ีนัง่สำารอง

ไว้จำานวนหนึ่ง เพ่ือเป็นตัวแทนของชนเผ่าและวรรณะที่ถูกกำาหนด (ดูกรณีศึกษา) ในทำานอง

เดียวกัน ระบบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกตามชุมชน ที่เคยใช้มาหลายครั้งในปากีสถาน  

ไซปรัส และซิมบับเว ก็ถูกละทิ้งไป แม้จะมีประวัติการใช้ที่มีการโต้เถียงขัดแย้งกัน แต่ฟิจิก็ยัง

คงใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่แยกชนพื้นเมืองชาวฟิจิ ชาวอินเดีย โรตุมัน และผู้เลือกตั้ง 

‘ทั่วไป’ ออกจากกัน สำาหรับการเลือกตั้งองค์กรนิติบัญญัติส่วนหนึ่ง 

157. ในขณะที่การจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกตามชุมชนบางแห่ง มอบภาระหน้าที่

ในการกำาหนดว่าใครจะถูกจัดเข้าอยู่ในประเภทใดนั้น ให้แก่หน่วยงานที่ลักษณะเป็นองค์กร 

จดทะเบียน แต่ก็มีการจัดทำาบัญชีบางแห่ง ที่มอบการเลือกให้แก่ปัจเจกบุคคล ตัวอย่างที่เด่น

ของระบบบญัชรีายชือ่ชมุชน ทีย่งัคงใชอ้ยูใ่นบรรดาระบอบประชาธปิไตยรว่มสมยั คอืการมบีญัชี

รายชื่อที่เป็นทางเลือก แยกต่างหากสำาหรับผู้ลงคะแนนชาวเมารีในนิวซีแลนด์  ผู้เลือกตั้งชาว

เมารีสามารถจะเลือกได้ว่า จะอยู่ในบัญชีรายชื่อระดับชาติ หรือในบัญชีรายชื่อเฉพาะของชาว

เมารี ซึ่งปัจจุบันเลือกผู้แทนชาวเมารีเข้าไปในสภาได้เจ็ดคนจากบัญชีรายชื่อเฉพาะ อย่างไรก็

ดี อาจกล่าวได้ว่า ผลของการเลือกตั้งแบบสัดส่วนครั้งแรกๆ ของนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996  

ได้ทำาให้หลักการและเหตุผลสำาหรับระบบชุมชนอ่อนด้อยลง เนื่องจากมีผู้แทนชาวเมารีที่ได้ 
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รับเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป มากกว่าบัญชีรายชื่อเฉพาะของชาวเมารี  

อยู่3.5องเท่า

จังหวะเวลาของการเลือกตั้ง

158. การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติ การเลือกตั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติใน

ระดับมลรัฐ หรือระดับองค์กรส่วนท้องถิ่น อาจไม่จำาเป็นต้องจัดขึ้นในวันเดียวกัน (หรือใน

หลายวันที่เจาะจง) หากอาจจัดให้เหลื่อมวันกันก็ได้  การแยกการเลือกตั้งให้กระจายอยู่ใน

ห้วงเวลาที่ห่างกันพอสมควร อาจเป็นได้ด้วยเหตุผล ทั้งในทางปฏิบัติและในทางการเมือง การ

เลือกตั้งที่เหลื่อมวันกันมักจะเกิดขึ้นเมื่อจะต้องจัดการขนส่งและจัดกำาลังบำารุงกันขนานใหญ่  

(เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาล่างหรือโลกสภาของอินเดีย) หรือเมื่อมีข้อห่วงใยด้านความมั่นคง  

ข้อพิจารณาด้านการจัดการและด้านความมั่นคง ทำาให้เป็นการง่ายกว่ามาก ที่คณะกรรมการ

การเลอืกต้ังของอนิเดยีจะจดัใหก้ารลงคะแนนเลอืกตัง้ฝา่ยนติบิญัญตั ิกระจายกนัทัง้ในดา้นเวลา 

และในด้านมลรัฐ การเลือกตั้งสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติจากกลุ่มมลรัฐหนึ่งสู่อีกกลุ่มหนึ่ง อาจห่าง

กันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หนึ่งในความยากลำาบากในการจัดการเลือกต้ังเหลื่อมเวลา คือการ

เก็บบัตรเลือกตั้งไว้อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้พื้นที่ลงคะแนนภายหลังได้รับอิทธิพลจากพื้นที่ซึ่ง

ลงคะแนนก่อนหน้านั้น จำาเป็นต้องเก็บบัตรเลือกตั้งไว้ที่จุดกลางอย่างปลอดภัย จนกว่าการลง

คะแนนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นลง

159. การจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี ฝ่านนิติบัญญัติ และในระดับมลรัฐ ให้เหลื่อมเวลากันดู

จะพบเห็นบ่อยกว่า มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้แนะว่า การจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและฝ่าย

นิติบัญญัติในวันเดียวกัน เป็นผลดีต่อพรรคการเมืองของประธานาธิบดี และอาจทำาให้มีโอกาส

นอ้ยลงทีจ่ะมคีวามแตกแยกระหวา่งฝา่ยบรหิารกบัฝา่ยนติบัิญญตั ิซึง่ทำาใหก้ารปกครองมคีวาม

สอดคล้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยหน่ออ่อน อย่างไรก็ดี หากปรารถนาที่

จะเน้นการแบ่งแยกอำานาจ หรือต้องคำานึงถึงความสามารถในด้านจัดการขนส่งและกำาลังบำารุง

แล้วละก็ อาจจำาเป็นต้องแยกการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน

การลงคะแนนทางไกล

160. การลงคะแนนทางไกลมีใช้ในหลายประเทศ ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเก่าและใหม่

ทั่วโลก เพ่ือให้การมีส่วนร่วมกว้างขึ้น การลงคะแนนทางไกลอาจให้บุคคลมาลงคะแนนเอง 

ในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เลือกต้ังปกติ หรือลงคะแนนในเวลาอื่น หรืออาจให้ส่งคะแนนเสียงมา

ทางไปรษณีย์ หรือแต่งตั้งตัวแทนมาลงคะแนน เมื่อเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงคะแนนทางไกล

เป็นเกณฑ์ขั้นตำา คะแนนเสียงทางไกลอาจเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำาคัญของยอดคะแนนเสียงรวม  

ในฟนิแลนด ์สดัสว่นนีเ้คยสงูถงึรอ้ยละ 37 ของคะแนนเสยีงรวม และในการเลอืกตัง้ฝา่ยนิตบัิญญัติ

ปี ค.ศ. 2003 ในหมู่เกาะมาร์แชล สัดส่วนนี้สูงถึงร้อยละ 58 ในสวีเดน เป็นเรื่องปกติที่จะมีผู้

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

ใช้สิทธิลงคะแนนทางไกลประมาณร้อยละ 30  ผู้ลงคะแนนอาจเปลี่ยนใจจากที่ได้ลงคะแนนไป

ก่อนหน้าได้ หากต่อมาในวันเลือกตั้ง จะเดินทางมายังที่เลือกตั้งที่จัดสรรไว้ด้วยตนเอง อย่างไร

ก็ดี การใช้การลงคะแนนทางไกลอาจมีนัยต่อการออกแบบระบบเลือกตั้ง โดยมีเรื่องความสุจริต 

ในการเลือกตั้งเป็นประเด็นสำาคัญ

161. การลงคะแนนทางไกลจะจัดการได้ง่ายดายที่สุด หากใช้ระบบ ตสบ. ที่พรรคมีบัญชีเดียว

ทั้งประเทศ และจะยุ่งยากมากที่สุด ถ้าใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว โดยเฉพาะ

เมื่อต้องให้มีการลงคะแนนนอกประเทศ โดยจะต้องพิจารณาวิธีปฏิบัติในการส่งบัตรเลือกตั้งที่

ถูกต้องแก่ผู้เลือกตั้งแต่ละคนอย่างรอบคอบ การขอให้สถานทูตในแต่ละประเทศออกบัตรเลือก

ตั้งเอง อาจไม่เข้ากับระบบที่มีเขตเลือกตั้งจำานวนมาก เพราะเป็นเรื่องท้าทายในแง่การจัดการ

ขนสง่และกำาลงับำารงุ เพือ่ทีจ่ะแนใ่จไดว้า่ สถานทตูแตล่ะแหง่มชีดุของบตัรเลอืกตัง้ทีถ่กูตอ้ง และ

ใหบ้ตัรเลอืกตัง้ทีถ่กูตอ้งแกผู่เ้ลอืกตัง้แตล่ะคน หากจะจดัสง่บตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์ยอ่มจะมี

ผลกระทบต่อตารางเวลาในการเลือกตั้ง

162. คะแนนเสียงจากบตัรเลอืกตัง้นอกประเทศ อาจนำามารวมกบัคะแนนเสยีงจากบัตรเลือกตัง้

ของผู้ลงคะแนนนอกเขตที่มีภูมิลำาเนาเดียวกัน (เช่นในนิวซีแลนด์) นับเป็นคะแนนเสียงสำาหรับ

เขตเลือกตั้งนอกประเทศเขตเดียว (หรือหลายเขต) (เช่นในโครเอเชีย) นำามารวมกับคะแนน

เสยีงของเขตเลอืกตัง้เฉพาะเขตใดเขตหนึง่หรอืหลายเขต (เชน่ในอนิโดนเีซยี) หรอืเพยีงแตร่วม

เข้าไปในยอดคะแนนรวมระดับชาติเพื่อการจัดสรรที่นั่งด้วยระบบ ตสบ. ที่พรรคมีรายชื่อเดียว

ทั้งประเทศ (เช่นในเนเธอร์แลนด์)

ประเด็นอัตราการมาใช้สิทธิ

163. มคีวามสมัพนัธอ์นัเปน็ทีท่ราบกนั ระหวา่งอตัราการมาใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้กบัระบบเลอืก

ตั้งที่เลือกไว้ โดยทั่วไป ระบบสัดส่วนจะสอดคล้องกับอัตราการมาใช้สิทธิที่สูงกว่า ส่วนในระบบ

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก ถ้าคาดว่าผลการเลือกตั้งระดับชาติจะค่อนข้างคู่คี่ อัตราการมาใช้สิทธิ

มีแนวโน้มที่จะสูงกว่า เมื่อเทียบกับถ้าคาดว่าพรรคหนึ่งดูจะชนะอย่างแน่นอน และอัตรานี้จะสูง

กว่าในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตที่คาดว่าผลจะออกมาคู่คี่กว่าเช่นกัน

164. บางประเทศ โดยตัวอย่างที่น่าสังเกตคือหลายประเทศที่เป็นอดีตสาธารณรัฐของสหภาพ

โซเวียตหลังยุคคอมมิวนิสต์ มีมาตรการที่จะเสริมความชอบธรรมของการเลือกตั้ง โดยกำาหนด

อัตราขั้นตำาของการมาใช้สิทธิเอาไว้ หากในเขตเลือกตั้งใด อัตราดังกล่าวตำากว่าระดับหนึ่ง 

เช่น ร้อยละ 50 การเลือกตั้งนั้นจะเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี การกำาหนดอัตราขั้นตำาของการมาใช้

สิทธิ อาจเป็นฝันร้ายทางการบริหาร ถ้าการเลือกตั้งใหม่หลายครั้งก็ยังไม่บรรลุอัตราขั้นตำาอยู่ดี  

การเลือกตั้งในเขตนั้นเหมือนถูกแขวนไว้ ตัวอย่างเช่น ยูเครนได้ยกเลิกข้อบัญญัติการกำาหนด

อัตราขั้นตำาของการมาใช้สิทธิ สำาหรับการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1998 หลังจากที่มีประสบการณ์ว่า 
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การเลือกตั้งใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ยังไม่บรรลุอัตราขั้นตำาอยู่ดี

165. หลายประเทศจัดการกบัประเด็นของการมสีว่นรว่ม โดยใชก้ารลงคะแนนแบบบงัคบั ได้แก่ 

ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม กรีซ และหลายประเทศในละตินอเมริกา  อย่างไรก็ดี อีกหลายประเทศ

ปฏิเสธการลงคะแนนแบบบังคับในหลักการ ในขณะที่การลงคะแนนแบบบังคับคงจะเข้ากันได้

เสมอกับระบบเลือกตั้งใดๆ แต่การใช้วิธีดังกล่าว พึงคำานึงถึงประเด็นอื่นที่สัมพันธ์กับอัตราการ

มาใช้สิทธิพร้อมกันไปด้วย 

ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังความขัดแย้ง
และในระยะเปลี่ยนผ่าน

166. ในสถานการณ์หลังความขัดแย้งและในระยะเปลี่ยนผ่าน เวลาสำาหรับการถกเถียงและการ

ใครค่รวญมกัมนีอ้ย แรงขบัเคลือ่นทางการเมอืงทีเ่กดิจากขอ้ตกลงสนัตภิาพหรอืจากการโคน่ลม้

ระบอบอำานาจนิยม อาจนำาไปสู่แรงกดดันให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ในขณะที่การอภิปรายทั่วไป

ในเรื่องข้อพึงประสงค์และข้อจำากัดทางการเมืองที่แวดล้อมการเลือกตั้งในระยะเปลี่ยนผ่านน้ัน 

อยู่นอกขอบเขตของคู่มือเล่มนี้ ก็มีประเด็นเฉพาะและแรงกดดันบางอย่าง ซึ่งสัมพันธ์กับการ

ออกแบบระบบเลือกตั้ง

167.  เวลาทีต่อ้งใชเ้พือ่จดัวางโครงสรา้งพืน้ฐาน จะตา่งกนัออกไปสำาหรบัระบบเลือกต้ังทีต่่างกนั 

เช่น การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการปักปันเขตเลือกตั้งล้วนต้องใช้เวลาในการดำาเนิน

การ ซึ่งอาจนำาไปสู่ปัญหาความชอบธรรมได้ ในกรณีที่มีการพิจารณาเงื่อนไขให้ผู้ลงคะแนนทุก

คนต้องลงคะแนนด้วยตนเอง และลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งที่กำาหนด ในทางสุดโต่งด้านหนึ่ง การ

ใช้ระบบ ตสบ. ที่ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเขตเดียว อาจดำาเนินการได้โดยไม่ติดเงื่อนไขทั้งสอง 

ในทางสุดโต่งอีกด้านหนึ่ง การใช้ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก แบบเขตเดียวเบอร์เดียว ที่ยัง

ไม่มีกรอบดำาเนินการอันเป็นที่ยอมรับ อาจจำาเป็นต้องยอมใช้เงื่อนไขทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นอย่าง

ใด ระบบทีใ่ชใ้นการเลอืกตัง้ครัง้แรกในระยะเปลีย่นผา่น อาจไม่เหมาะสมทีสุ่ดในระยะยาว แม้ว่า

กระบวนการความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ซึ่งผู้ลงคะแนนและพรรคการเมืองต่างไม่สามารถปรับ

ตัวให้เข้ากับผลพวงของระบบ ย่อมไม่เป็นที่พึงปรารถนาด้วยเช่นกัน

168.  การเจรจาต่อรองทั้งหลาย เกี่ยวกับกรอบเชิงสถาบันหรือกฎหมายเลือกตั้งใหม่ อาจ

ประสงค์จะรวมทุกฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงอาจถูกผลักดันให้การเข้าสู่การเลือกตั้ง

เป็นไปโดยง่าย ทั้งการตั้งเกณฑ์การลงสมัครที่ผ่อนปรน และการเลือกระบบเลือกตั้ง ซึ่งเกณฑ์

คะแนนขั้นตำาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือโดยปริยาย จะกำาหนดไว้ตำา ในทางตรงข้าม มักมี

กรณีที่ห่วงใยว่า ระบบพรรคที่ขับเคลื่อนโดยการเมืองตามบุคลิกของคนและกลุ่มชาติพันธุ์  อาจ

แตกเปน็เสีย่ง ๆ  ดงันัน้ ผูเ้จรจาตอ่รองและผูอ้อกแบบอาจประสงคท์ีจ่ะวางเกณฑก์ารเปน็ตวัแทน

ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี การเบ่งบานของพรรคการเมืองที่ผุดขึ้นหลาย ๆ พรรค เป็นลักษณะหนึ่ง

ระบบและผ
ลสืบเนื่อง

ของการเลือกตั้งในประเทศที่โผล่พ้นจากลัทธิอำานาจนิยม และพรรคการเมืองที่ไม่ประสบความ

สำาเร็จมักจะสลายตัวไปด้วยความสมัครใจของตนเอง

169. ขอ้ถกเถยีงทีเ่สนอไวใ้นบางครัง้ชีแ้นะวา่ การสรา้งประชาธปิไตยในสภาพแวดลอ้มทางการ

เมืองที่เปราะบางหรือแตกแยกนั้น อาจจะเปน็ที่พึงปรารถนาในทางการเมือง หากจะเริ่มต้นจาก

การเลือกตัง้ระดับทอ้งถิน่ และคอ่ยๆ ตอ่ไปยังการเลือกตัง้ระดับจงัหวดั และระดับประเทศ ตามแต่

ทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานและสถานการณท์างการเมอืงจะอำานวย ดงัทีเ่ปน็ขอ้เสนอสำาหรบัซดูาน หาก

จะเลือกยทุธศาสตรเ์ชน่วา่นี ้เป็นเรือ่งสำาคญัท่ีจะต้องออกแบบระบบ ใหส้นองท้ังเง่ือนไขทางการ

เมืองของการเลือกตั้งท้องถิ่น และความเป็นไปได้ที่จะจัดการเลือกตั้งตามตารางเวลาที่กำาหนด

170. บทบัญญัติท่ีให้ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นมีสิทธิลงคะแนน อาจมีนัยสำาคัญ โดยเฉพาะในการ

เลือกตั้งหลังความขัดแย้ง      อิทธิพลและความสำาคัญของการลงคะแนนนอกประเทศ ปรากฏ

อย่างชัดเจนในกรณีของบอสเนียและเฮอร์เซโกวิน่า  ในปี ค.ศ. 1998 ผู้ลงคะแนน 340,000 คน

จากจำานวนรวมประมาณ 2 ล้านคน ได้ลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตแดนของประเทศ 

มากกวา่ครึง่หนึง่ลงทะเบยีนในโครเอเชยีและในอดตีสหพนัธส์าธารณรฐัยโูกสลาเวยี (ปจัจบุนัคอื

เซอร์เบียกับมอนเตนีโกร) ส่วนที่เหลือลงทะเบียนในประเทศอื่นๆ อีก 51 ประเทศ ในจำานวน 

340,000 คนนี้ ร้อยละ 66 มาลงคะแนนเป็นบัตรดี
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171. เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า ระบบเลือกตั้งมีผลโดยเฉพาะต่อประเด็นการปกครอง การ

กำาหนดนโยบาย  และเสถียรภาพทางการเมือง ระบบเลือกตั้งที่ต่างกันมีนัยที่แจ้งชัดต่อการ

ปกครองในระบอบรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความตึงเครียดอยู่ภายในระหว่างระบบเลือก

ตั้งที่ให้โอกาสสูงสุดแก่การมีรัฐบาลพรรคเดียว (เช่นระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก) กับระบบ

เลือกตั้งที่น่าจะทำาให้รัฐบาลผสมหลายพรรคเป็นไปได้มากขึ้น (เช่นระบบสัดส่วน) กลุ่มระบบ

ทั้งสองมีผลกระทบเชิงนโยบายอย่างชัดเจน กล่าวคือรัฐบาลพรรคเดียวทำาให้การวางนโยบายที่

เดด็ขาดและการแสดงความรบัชอบทีช่ดัเจน เปน็เรือ่งทีง่า่ยกวา่มาก ในขณะทีร่ฐับาลผสมหลาย

พรรคน่าจะออกนโยบายที่เป็นตัวแทนความคิด และมีการตัดสินใจที่คำานึงถึงทุกฝ่ายมากกว่า  

ในทำานองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำาคัญของรัฐบาล ทำาได้ง่ายกว่าภายใต้รัฐบาล

พรรคเดียว ในขณะท่ีรัฐบาลผสมหลายพรรคน่าจะยกประเด็นข้ึนมาอภิปรายและถกเถียงกัน

ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ มากกว่า

172. เกือบทุกประเทศที่ใช้ระบอบประธานาธิบดีหรือกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญ จะเลือก

ตั้งประธานาธิบดีโดยตรง นอกจากนี้ บางสาธารณรัฐที่ใช้ระบอบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ก็ยัง

เลือกตั้งประมุขของรัฐโดยตรง

 ในระบอบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกต้ังจะอ้างถึงความชอบธรรมและ

การรับอาณัติจากประชาชนได้เพียงใดน้ัน ข้ึนอยู่อย่างมีนัยสำาคัญ กับวิถีทางท่ีเขาหรือเธอได้รับ

การเลือกต้ัง ประธานาธิบดีผู้ได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากอย่างชัดเจน มักจะมีความชอบ

ธรรมและอยู่ในฐานะท่ีจะผลักดันนโยบายของตนได้อย่างเข้มแข็ง มากกว่าผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังมาด้วย

คะแนนนำาเพียงเล็กน้อย เร่ืองน้ีมีผลกระทบอย่างสำาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดี

และฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานาธิบดีผู้ได้รับการเลือกต้ังมาจากเสียงข้างมากเด็ดขาดของประชาชน 

จึงมีความชอบธรรมมากกว่าฝ่ายนิติบัญญัติในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งระหว่างท้ังสองฝ่าย

4. ระบบเลือกตั้ง 
 กรอบเชิงสถ�บัน
 และก�รปกครอง
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173. ความสมัพนัธร์ะหวา่งฝา่ยนติิบัญญัติกบัฝา่ยบรหิารจะแตกตา่งกนัออกไปในระบอบรฐัสภา 

กึ่งประธานาธิบดี และประธานาธิบดี ในระบอบประธานาธิบดีและกึ่งประธานาธิบดีนั้น ตำาแหน่ง

ของประธานาธิบดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานาธิบดีนั้น

ไม่สามารถถูกถอดถอนได้ด้วยเหตุแห่งนโยบายล้วนๆ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์จากละติน

อเมริกาชี้ให้เห็นว่า ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยปราศจากกลุ่มก้อนการ

สนบัสนนุอยา่งเปน็เรือ่งเปน็ราวจากฝา่ยนติบิญัญตั ิจะประสบความสำาเรจ็ในการปกครองไดย้าก

 ในระบอบประชาธปิไตยแบบประธานาธบิดแีละกึง่ประธานาธบิดนีัน้ ควรจะตอ้งพจิารณา

ระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีและองค์กรนิติบัญญัติพร้อมกันไป แม้ว่าบทบาทที่ต่างกันของ

ประธานาธิบดีและองค์กรนิติบัญญัติน้ัน ทำาให้ต้องพิจารณาปัจจัยที่แตกต่างกันในการเลือก

ระบบทั้งสอง และควรจะพิจารณาพร้อมกันไปด้วยว่า จะจัดการเลือกตั้งทั้งสองในเวลาเดียวกัน

หรือต่างกัน และจะมีบทบัญญัติใดหรือไม่ ที่อาจทำาให้พรรคการเมืองแตกเป็นเสี่ยงๆ หรือช่วย

ให้แน่นแฟ้น และอาจเสริมหรือบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง

การเลือกตั้งประธานาธิบดี

174. โดยหลักการแล้ว ระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวใดๆ ก็อาจใช้ในการเลือกตั้ง

ประธานาธบิดโีดยตรงได ้และเมือ่จะมกีารเลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนฐานะประมขุฝา่ยบรหิารของ

รัฐ ก็มักชอบทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัย ให้ใช้ระบบที่ทำาให้แน่ใจว่า ผู้ได้ชัยชนะจะมีเสียงข้าง

มากเดด็ขาด ประเทศสว่นใหญ่ทีม่ีการเลือกตั้งประธานาธบิดีโดยตรง จะใช้การเลือกตั้งสองรอบ 

(ลสร. หรือ Two-Round system)

175. ในระหว่างการเลือกตั้งรอบแรกและรอบสอง ผู้สมัครนำาจะพยายามแสวงหาการสนับสนุน

และการรับรองจากผู้ที่พ่ายแพ้ในรอบแรก ในบางครั้ง การจัดแจงเช่นนี้มีความปรารถนาที่จะได้

ชยัชนะเปน็ปจัจยัหลกั ดงันัน้ นา่จะสะท้อนความสอดคลอ้งกนัของนโยบายและแผน นอ้ยกวา่ข้อ

ตกลงแลกเปลี่ยนคะแนนก่อนวันเลือกตั้งระหว่างผู้สมัคร สำาหรับระบบเลือกตั้งตามลำาดับความ

ชอบที่มีวันเลือกต้ังวันเดียว นอกจากนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบสองรอบ จะเพิ่มค่าใช้

จ่ายและทรัพยากรที่ใช้ในการเลือกตั้ง และอัตราการมาใช้สิทธิเลือกต้ังระหว่างรอบแรกกับรอบ

ที่สอง อาจจะลดลงและยังความเสียหายอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีการพิจารณาทาง

เลือกอื่นๆ เช่น คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ Alternative Vote – AV ) และคะแนนเสียง

เสริม (Supplementary Vote)  เป็นต้น

คะแนนนำากำาชัย (คนช.)

176. การเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบตรงไปตรงมาที่สุด คือการให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด

ได้เข้ารับตำาแหน่ง ถึงแม้ว่าคะแนนที่ผู้สมัครได้รับนั้นจะน้อยกว่าคะแนนเสียงข้างมากแบบ

เด็ดขาดก็ตาม การเลือกตั้งแบบนี้มีในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา แคเมอรูน หมู่เกาะ 

คอโมโรส  ไอรแ์ลนด์ กนีิ-อเิควทอเรยีล กายอานา ฮอนดูรสั   ไอซ์แลนด์ ครีบีาส เกาหลใีต ้มาลาวี 

เม็กซิโก ปาเลสไตน์ ปานามา ปารากวัย ฟิลิปปินส์ รวันดา สิงคโปร์ ไต้หวัน ตูนีเซีย เวเนซูเอลา 

และแซมเบีย ถึงแม้จะชัดเจนว่า ระบบนี้จะเป็นระบบท่ีง่าย ถูก และมีประสิทธิภาพ  แต่หาก 

การเลือกตั้งนั้นๆ มีการแข่งขันสูงและมีผู้สมัครหลายคน ก็เป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีอาจได้รับ

การเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนทีน่อ้ยมาก จนเขาหรอืเธอถกูมองวา่ไมไ่ดร้บัการเลอืกจากเสยีงสว่นใหญ่

ขององค์รวมของผู้เลือกตั้ง ที่จริงแล้ว เสียงส่วนใหญ่อาจคัดค้าน หรือเสียงข้างมากได้ลงคะแนน

คัดค้านเขาหรือเธอ ตัวอย่างเช่นนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเวเนซูเอลาในปี ค.ศ. 1993 เมื่อ ราฟาเอล 

คัลเดรา ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 30.5 ในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ 

ฟิเดล รามอส ชนะการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครถึง 7 คนด้วยคะแนนเสียงเพียงร้อยละ 24 ในประเทศ

ไต้หวันเมื่อเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในปี ค.ศ. 2000 เฉิน ซุ่ยเปียนชนะการเลือกตั้งด้วย

คะแนนเสียงร้อยละ 39 เหนือกว่าคู่แข่งเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น

บัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีในระบบ คนช. ของปาเลสไตน์

ระบบเลือกตั้ง กรอบเชิงสถ�บันและก�รปกครอง



(บัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีในระบบ คนช. ของเคนยา)

177. สหรัฐอเมริกาไม่เหมือนใคร ในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งชาติ ด้วยระบบ คนช. 
ในระดบัมลรฐั  ผูช้นะการเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนนำากำาชยัในมลรฐัใด จะไดค้ะแนนเสยีงทัง้หมดของ
คณะผูเ้ลือกต้ัง (Electoral College) ในมลรฐันัน้ ยกเวน้มลรัฐเมน และเนบราสกา้ ทีค่ะแนนเสยีง
สองเสียงจะได้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับมลรัฐ และอีกหนึ่งคะแนนเสียงจะได้แก่ผู้
สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้งของสภาคองเกรสของมลรัฐ หลังจากนั้นคณะผู้
เลือกตั้งจะทำาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยระบบเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด 
ซึ่งอาจเกิดกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี มีคะแนนเสียงน้อยกว่าผู้สมัครที่ไม่ได้รับ
ตำาแหน่งได ้อยา่งทีเ่กิดข้ึนเมือ่ป ีค.ศ. 2000 เมือ่จอรจ์ ดบับลวิ บุช ไดร้บัเลอืกตัง้จากคณะผูเ้ลอืก
ตั้งให้เป็นประธานาธิบดี ทั้งๆ ที่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่า อัล กอร์ ถึงประมาณห้าแสนคะแนน

การเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.)

178. เช่นเดียวกับการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ วิธีหนึ่งที่จะเลี่ยงการที่ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
ด้วยเสียงข้างน้อยของคะแนนเสียงทั้งหมด คือการจัดการเลือกตั้งรอบที่สอง หากไม่มีผู้สมัคร
คนใดได้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดในรอบแรก โดยอาจจะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครที่ได้
คะแนนสูงสุดสองอันดับแรก (ตัดเชือกด้วยเสียงข้างมาก หรือ majority run-off) หรือระหว่างผู้
สมัครมากกว่าสองคนขึ้นไป (เสียงข้างมาก – คะแนนนำา หรือ majority - plurality) ดังที่กล่าว
ไว้แล้วในย่อหน้าที่ 96 ประเทศที่เลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยระบบ ลสร. ได้แก่ ฝรั่งเศส เกือบ
ทุกประเทศในละตินอเมริกา ทั้งห้าสาธารณรัฐของเอเชียกลางหลังยุคสหภาพโซเวียต และรวม
ถงึหลายประเทศในแอฟรกิาทีใ่ชภ้าษาฝรัง่เศสดว้ย นอกจากนี ้ประเทศแอฟรกิาทีใ่ชร้ะบบ ลสร. 
ได้แก่ แองโกลา เคป เวิร์ด แกมเบีย กานา กินี-บิสเซา เคนยา โมซัมบิก นามิเบีย ไนจีเรีย เซา
โตเมและแปร็งซิเปอ เซเชลส์ เซียร์รา ลีโอน ซูดาน แทนซาเนีย ยูแกนดา และซิมบับเว ส่วนใน
ยโุรปนอกเหนือจากฝรั่งเศส ระบบ ลสร. มทีีใ่ช้ใน อารเ์มเนีย อารเ์ซอรไ์บจาน ออสเตรีย เบลารุส 
บลัแกเรยี โครเอเชยี ไซปรสั ฟินแลนด ์จอรเ์จีย ลทิวัเนีย มาซิโดเนีย โปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนีย 
รัสเซีย สโลวัก สโลวีเนีย และยูเครน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ระบบ ลสร. ในอัฟกานิสถาน 
เฮติ อินโดนีเซีย อิหร่าน ติมอร์เลสเต และเยเมนด้วย

179. อยา่งไรกต็าม หลายแห่งมกีารปรับใชก้ฎกตกิาทีต่า่งไปจากการตดัเชอืกดว้ยเสยีงขา้งมาก 
และเสียงข้างมาก – คะแนนนำา ในคอสตาริกา ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 40 ในรอบ
แรกก็ได้รับเลือกตั้ง ในทางตรงกันข้าม ในเซียร์รา ลีโอนนั้น ผู้สมัครต้องได้คะแนนเสียงร้อยละ 
55 ขึ้นไปเท่านั้น จึงไม่ต้องให้มีการเลือกตั้งรอบที่สอง ในอาร์เจนตินา ผู้ชนะต้องได้คะแนนเสียง
รอบแรกร้อยละ 45 หรือมากกว่าร้อยละ 40 พร้อมทิ้งห่างคู่แข่งที่ได้ลำาดับที่สองมากกว่าร้อยละ 
10 ส่วนในเอกวาดอร์ก็เช่นเดียวกัน ผู้ชนะต้องที่ได้รับเสียงสนับสนุนร้อยละ 40 ขึ้นไปและทิ้ง
ห่างคู่แข่งร้อยละ 10 เป็นอย่างน้อย

180. มีหลายประเทศที่กำาหนดอัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งขั้นตำาในการเลือกตั้งประธานาธิบดี  
โดยปกติจะเปน็รอ้ยละ 50 เช่นในรสัเซยี และสาธารณรฐัหลายแห่งของอดตีสหภาพโซเวยีต เพือ่

เป็นกลไกเพิ่มเติมอย่างหนึ่ง ที่จะทำาให้ผลการเลือกตั้งมีความชอบธรรมมากขึ้น
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บัตรเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี
ระบบ ลสร. 
ในอัฟกานิสถาน

181. นอกเหนอืจากประเทศทีพ่รรคการเมอืงสามารถสรา้งพนัธมติรทางการเมอืงกอ่นการเลอืก

ตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครประธานาธิบดีของตนเป็นฝ่ายชนะเลือกตั้งตั้งแต่รอบแรก (เช่นในบราซิลในปี 

ค.ศ. 1994 และชิลใีนปี ค.ศ. 1989 กบัปี 1994) แลว้ ประสบการณ์การเลอืกตัง้สองรอบในประเทศ

ละตินอเมริกาดูจะมีปัญหา ดังตัวอย่างการเลือกตั้งในเปรูในปี ค.ศ. 1990 ที่อัลแบร์โต ฟูจิโมริ ได้

คะแนนเสียงร้อยละ 56 ในการเลือกตั้งรอบที่สอง แต่พรรคการเมืองของเขาได้ที่นั่งเพียง 14 ที่

นั่ง จากทั้งหมด 60 ที่นั่งในสภาสูง และได้เพียง 33 ที่นั่ง จากทั้งหมด  180 ที่นั่งในสภาล่าง ใน

ปี ค.ศ. 1989 ในบราซิล แฟร์นานโด คอล์ยอร์ เด เมโล ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งรอบที่สอง

ด้วยคะแนนเสียงเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมด แต่ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์กร

นิติบัญญัติถัดมา พรรคการเมืองของเขาชนะเพียง 3 ที่นั่ง จากทั้งหมด 75 ที่นั่งในสภาสูง และ

ได้เพียง 40 ที่นั่ง จากทั้งหมด 503 ที่นั่งใน สภาล่าง นอกจากนี้ยังไม่มีประธานาธิบดีคนใดใน

เอกวาดอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากในองค์กรนิติบัญญัติ ตั้งแต่เริ่มใช้ระบบเลือก

ตั้งสองรอบเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา

 ปญัหาในดา้นการปกครองทีเ่กดิขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของการพจิารณาบทบญัญตัิ

ทีเ่ช่ือมโยงสถาบนัพรอ้มกนัไปดว้ย ถึงแมร้ะบบ ลสร. จะทำาใหม้ปีระธานาธบิดทีีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ

จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ในรอบสอง แต่ก็มีระบบเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติที่ควบคู่กันมา  

ซึ่งไม่มีหลักประกันว่าประธานาธิบดีจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างมีนัยสำาคัญ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบราซลิ ระบบ ลสร. ทำาใหพ้รรคการเมอืงแตกเปน็เสีย่งๆ ในขณะทีผู่ส้มคัรที่

ไดรั้บชยัชนะ เกบ็คะแนนสนบัสนนุจากพรรคการเมอืงอืน่ๆ ไดใ้นระหวา่งรอบแรกและรอบท่ีสอง 

แต่พวกเขามีปัจจัยน้อยมากที่จะรักษาการสนับสนุนดังกล่าวไว้ภายหลังการเลือกตั้ง

การลงคะแนนตามลำาดับความชอบ

182. วธิกีารหนึง่ทีจ่ะเอาชนะข้อเสยีของการเลือกตัง้สองรอบคอื การยบุรวมการเลือกตัง้รอบแรก

และรอบที่สองให้เป็นการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว ซึ่งสามารถดำาเนินการได้หลายวิธี ทางเลือกที่

ชัดเจนทางเลือกหนึ่งคือ คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล. หรือ Alternative Vote – AV) ซึ่งใช้ในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนรองอาจรวบรวมคะแนนจาก

ลำาดับความชอบที่สองได้มาก จนแซงหน้าผู้สมัครที่ได้รับคะแนนมากกว่าได้ ตัวอย่างล่าสุดของ

กรณนีีเ้กดิขึน้เมือ่ป ีค.ศ. 1990  เมือ่แมรี ่โรบนิสนั ไดร้บัเลอืกตัง้เปน็ประธานาธบิดขีองไอรแ์ลนด ์

ด้วยวิธีการโอนย้ายลำาดับความชอบดังกล่าว

183. ความเปน็ไปได้อีกวธิหีนึ่ง คือระบบลำาดบัความชอบแบบที่ใชใ้นการเลือกตัง้ประธานาธิบดี

ศรีลังกา และการเลือกตั้งผู้ว่าการมหานครลอนดอน วิธีนี้รู้จักกันในชื่อว่าคะแนนเสียงเสริม 

(Supplementary Vote) โดยผู้ลงคะแนนต้องเลือกผู้สมัครลำาดับแรกและลำาดับรองลงไปด้วยใน

คราวเดียวกัน (ในกรณีศรีลังกาให้เลือกลำาดับที่สามพร้อมด้วย) วิธีการเลือกอาจแตกต่างกันไป 

เชน่ในศรลีงักา ผูล้งคะแนนจะใสห่มายเลข ‘1’ ‘2’ ‘3’ ไว้ดา้นหลงัชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ในทำานอง
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บัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบลำาดับความชอบในศรีลังกา

เดียวกับระบบ คล. และ คอ. แต่ในมหานครลอนดอน ไม่จำาเป็นต้องมีการใส่ตัวเลข บัตรเลือกตั้ง

จะแบ่งเปน็สองคอลมัน ์สำาหรับใหผู้ล้งคะแนนทำาเคร่ืองหมายเลอืกผูส้มคัรลำาดับแรกและลำาดับท่ี

สอง หมายความว่าผู้ลงคะแนนไม่ต้องใส่หมายเลขใดลงบนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

184. ในการลงคะแนนทัง้สองแบบ การนบัคะแนนกเ็หมือนกนั หากผูส้มัครคนหนึง่ไดร้บัคะแนน

เสียงข้างมากเด็ดขาดของคะแนนตามความชอบลำาดับแรก ผู้สมคัรคนนัน้กจ็ะได้รับการประกาศ

ว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทันที แต่หากไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด ผู้

สมัครคนอื่นยกเว้นสองคนแรกที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะถูกคัดออก และคะแนนเสียงตามลำาดับ

ความชอบที่สอง (หรือที่สองและที่สามในกรณีศรีลังกา) ของพวกเขา ก็จะย้ายไปให้ผู้สมัครคน

ใดคนหนึง่ในสองคนท่ีได้คะแนนมากเปน็อันดับหนึง่และสอง ตามท่ีผูล้งคะแนนแสดงลำาดับความ

ชอบไว ้ผูส้มคัรทีไ่ดค้ะแนนมากทีส่ดุหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการนบัเชน่นีค้อืผูช้นะการเลอืกตัง้ ดงั

นั้น ระบบนี้สามารถบรรลุผลในการเลือกตั้งครั้งเดียวเท่า ๆ  กับที่ระบบ ลสร. บรรลุได้ในสองครั้ง 

โดยประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

185. ขอ้เสยีของระบบคะแนนเสยีงเสรมิคอืความซบัซอ้นทีเ่พิม่ขึน้ และขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ผูล้งคะแนน

ต้องทำาการคาดเดาว่าผู้สมัครคนใดจะมาในสองอันดับแรก จึงจะใช้คะแนนเสียงของตนได้เต็มที่

186. ถึงแม้การเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงเผื่อเลือกและแบบคะแนนเสียงเสริมจะมีความแตก

ต่างกันดังกล่าว แต่ก็มีจุดมุ่งหมายหลักเดียวกันคือ ใครก็ตามที่ชนะการเลือกต้ัง จะได้รับการ

สนับสนุนจากเสียงข้างมากเด็ดขาดขององค์รวมของผู้เลือกตั้ง การใช้คะแนนเสียงตามลำาดับ

ความชอบเพือ่แสดงถงึการเลอืกลำาดบัทีส่องนัน้ ทำาใหไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งจดัการลงคะแนนรอบทีส่อง 

ผลก็คือการประหยัดงบประมาณอย่างมีนัยสำาคัญ และประโยชน์ในแง่การบริหารจัดการ การจัด

กำาลังบำารุง และความปลอดภัย

ข้อกำาหนดการกระจายคะแนนเสียง 

187. อินโดนีเซีย เคนยา และไนจีเรีย ได้รวมเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับเรื่องที่เรียกว่า 

‘ข้อกำาหนดการกระจายคะแนนเสียง’ ไว้ด้วยกัน กล่าวคือ นอกจากจะต้องได้รับเสียงข้างมาก

เด็ดขาดแล้ว ผู้สมัครยังต้องได้รับคะแนนเสียงที่กระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ด้วย ก่อนที่จะ

ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะโดยชอบ ในอินโดนีเซีย ในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004 เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการลงคะแนนรอบสอง ทีมผู้สมัครประธานาธิบดี

และรองประธานาธิบดี ต้องได้รับทั้งคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดในระดับประเทศ และคะแนน

เสียงอย่างน้อยร้อยละ 20 ในจังหวัดต่างๆ จำานวนกว่ากึ่งหนึ่งของจังหวัดทั้งหมด ข้อบังคับนี้ได้

รับแรงบันดาลใจจากไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่และประกอบไปด้วยภูมิภาคที่หลากหลาย

เช่นกัน โดยผู้สมัครประธานาธิบดีไม่เพียงแต่ต้องได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดในระดับประเทศ

เท่านั้น หากต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคะแนนเสียงจากอย่างน้อย 2 ใน 3 
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ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศด้วย

188. ข้อกำาหนดการกระจายคะแนนเสียงนี้ มีประโยชน์ในการส่งเสริมผู้สมัครประธานาธิบดี  

ให้ต้องทำาการหาเสียงนอกฐานทางภูมิภาคหรือชาติพันธุ์ของตน ซึ่งหากบังคับใช้อย่างเหมาะ

สมก็อาจเป็นผลที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม ในการกำาหนดความต้องการไว้สองสถานสำาหรับชัยชนะ

นั้น มีความเป็นไปได้เสมอที่จะไม่มีผู้สมัครคนใดเลยที่ทำาได้ทั้งสองประการ จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ

ที่ผู้ออกแบบระบบเลือกตั้งจะต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว และมีข้อกำาหนดเพื่อช่วย

แก้ปัญหานี้ด้วย เพราะระบบเลือกตั้งที่ทำาให้ไม่มีผู้ชนะและไม่มีวิธีใดจะหาผู้ชนะได้ด้วยนั้น  

อาจทำาให้เกิดสูญญากาศของอำานาจ ที่เสี่ยงอันตรายต่อการขาดเสถียรภาพ

 การเลือกตั้งรอบท่ีสองในอินโดนีเซียต้องการเพียงคะแนนนำาธรรมดาเพื่อที่จะได้ผู้ชนะ

การเลือกตัง้ แตใ่นไนจเีรยียงัคงไวซ้ึง่ข้อกำาหนดการกระจายคะแนนเสยีงสำาหรบัการเลอืกตัง้รอบ

ทีส่องดว้ย และมีความเป็นไปได้ทีจ่ะมีการเลอืกตั้งในรอบทีส่าม ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึน้จริง ก็อาจ

มีนัยทั้งต่อความยาวนานของระยะเวลาการเลือกตั้ง และต่อทรัพยากรทางการเงินและทางการ

จัดการที่ต้องการด้วย

 ขอ้กำาหนดการกระจายคะแนนเสยีงบงัคบัใหผู้ส้มคัรตอ้งวางยทุธศาสตร ์ในเคนยาเพือ่ที่

จะไดร้บัเลอืกตั้งเปน็ประธานาธิบด ีผูส้มคัรจะตอ้งไดร้บัคะแนนนำาโดยรวมและอย่างนอ้ยรอ้ยละ 

25 ของคะแนนเสียงในอย่างน้อย 5 จังหวัด จากทั้งหมด 8 จังหวัดในประเทศ แม้กระนั้น ตลอด

คริสต์ทศวรรษ 1990 ฝ่ายค้านที่แตกแยกกันเปิดทางให้แดเนียล อารับ มอย คงดำารงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีไว้ได้ ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าเสียงข้างมากเด็ดขาด

การเลือกตั้งวุฒิสภา

189. ใชว่า่องคก์รนติบิญัญตัทิัง้หมดจะมเีพยีงสภาเดยีว โดยเฉพาะประเทศทีม่ขีนาดใหญ ่หลาย

ประเทศจะมีสองสภา สภาที่สอง (มักจะเรียกว่าสภาสูงหรือวุฒิสภา) เกือบทั้งหมดมีไว้ด้วย

เหตุผลข้อหนึ่ง หรือทั้งสองข้อดังต่อไปนี้ ข้อแรก เพื่อให้มีชนิดของความเป็นตัวแทน หรือการ

เป็นตัวแทนผลประโยชน์ที่ต่างออกไป โดยมักเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือภูมิภาคของประเทศ 

ข้อที่สอง เพื่อให้ทำาหน้าที่เป็น “สภาตรวจทาน” เพื่อยับยั้งหรือชะลอการตัดสินใจผลุนผลันของ

สภาล่าง สภาสูงมักมีอำานาจน้อยกว่าสภาล่าง โดยเฉพาะเมื่อทำาหน้าที่เป็นสภาตรวจทาน สอง

ในสามของประเทศทั่วโลก มีองค์กรนิติบัญญัติแบบสภาเดียว ในขณะที่หนึ่งในสามมีสภาที่สอง

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

190. โครงสร้างของสภาที่สองแตกต่างกันออกไปได้มาก แต่โดยทั่วไปแล้ว สภาที่สองมักจะใช้

กันบ่อยที่สุดในระบบสหพันธรัฐ เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยที่ประกอบเป็นสหพันธรัฐ เช่นของ

มลรัฐของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ของแคว้น (Länder) ในสหพันธรัฐเยอรมนี ของจังหวัด

ต่างๆ ในแอฟริกาใต้ ซึ่งล้วนมีความเป็นตัวแทนที่แยกชัดในสภาสูง โดยแบบอย่างแล้ว สภาสูง

มักให้นำาหนักไปในทางที่เอื้อต่อมลรัฐหรือจังหวัดที่มีขนาดเล็กกว่า ด้วยมักมีสมมติฐานในเรื่อง

ความเปน็ตวัแทนอยา่งเทา่เทยีมกันระหวา่งมลรฐัหรอืจงัหวดัเหล่าน้ี นอกจากน้ี สภาทีส่องหลาย

แห่งจะมีการเลือกตั้งที่เหลื่อมเวลากัน โดยในออสเตรเลียและญี่ปุ่น มีการเลือกสมาชิกสภาสูง 

กึ่งหน่ึงทุกสามปี ส่วนในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาสูงจำานวนหน่ึงใน

สามทุกสองปี เช่นนี้เรื่อยไป

191. ในบางประเทศทีส่ภาสงูทำาหนา้ทีเ่ปน็ “สภาตรวจทาน” จะมกีารกำาหนดขอ้จำากดัพเิศษบาง

ประการ เช่นในประเทศไทย ที่ปัจจุบันวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง ไม่อนุญาตให้วุฒิสมาชิกเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองและห้ามหาเสียงด้วย

192. ชนิดของการเป็นตัวแทนทางเลือกที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก จงใจใช้สภาที่สองเพื่อเป็น

ตัวแทนกลุ่มเฉพาะทางชาติพันธุ์ ทางภาษา ทางวัฒนธรรมหรือศาสนา สภาที่สองอาจจงใจให้มี

ตัวแทนภาคประชาสังคมด้วย ในมาลาวี รัฐธรรมนูญกำาหนดให้มีวุฒิสมาชิกจำานวน 32 คน จาก

ทั้งหมด 80 คน โดยการเลือกของวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จากบัญชีรายชื่อที่เสนอโดย 

‘กลุ่มผลประโยชน์’ ต่างๆ ในสังคม กลุ่มเหล่านี้ได้แก่ องค์กรผู้หญิง ผู้พิการ กลุ่มการศึกษาและ

สุขภาพ ภาคธุรกิจและการเกษตร สหภาพแรงงาน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม และผู้นำาทางศาสนา 

สภาสูงที่ถูกกล่าวร้ายหนักของสหราชอาณาจักร ได้รับการปกป้องในบางโอกาสด้วยเหตุผล 

ทีว่า่ สมาชกิสภาสงูประกอบดว้ยบคุคลผูม้คีวามเชีย่วชาญในนโยบายเฉพาะดา้น ทีส่ามารถตรวจ

สอบการออกกฎหมายของรฐับาล ทีร่า่งโดยนกัการเมอืงผูม้คีวามรูท้ัว่ไปอยา่งกวา้งๆ ในทำานอง

เดียวกัน สภาสูงในบางประเทศเช่น ฟิจิและบอตสวานา ใช้เป็นตัวแทนของหัวหน้าชนเผ่าตาม

ประเพณี โดยสมาชิกของสภาสูงในฟิจิมาจากการแต่งตั้ง ส่วนในบอสวานามาจากการเลือกตั้ง

193. เนื่องด้วยความหลากหลายเช่นนี้ สมาชิกสภาสูงในหลายประเทศ มาจากการเลือกตั้ง 

บางส่วน จากการเลือกตั้งทางอ้อม หรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ในส่วนที่มาจากการเลือกตั้ง  

ผู้มีอำานาจหน้าที่ส่วนใหญ่ เลือกที่จะสะท้อนถึงบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างสภาทั้งสอง โดยใช้

ระบบเลือกตั้งที่ต่างกันสำาหรับสภาสูงและสภาล่าง ตัวอย่างเช่นในออสเตรเลีย สภาล่างมาจาก

การเลอืกต้ังดว้ยระบบเสยีงขา้งมาก (คะแนนเสยีงเผือ่เลอืก- คล.) สว่นสภาสงูทีเ่ปน็ตัวแทนของ

มลรัฐต่างๆ นั้นใช้ระบบสัดส่วน (คะแนนเสียงเดียวโอนได้ - คอ.) หมายความว่า ผลประโยชน์

ส่วนข้างน้อย  ซึ่งปกติจะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งสำาหรับสภาล่างได้ ยังคงมีโอกาสได้รับ 

เลือกตั้ง ในบริบทของการเป็นตัวแทนจากมลรัฐของสภาสูง ในอินโดนีเซีย สภาล่างได้รับการ

เลือกต้ังมาจากระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนท่ีใช้บัญชีรายช่ือ (ตสบ.) ขณะท่ีสภาสูงใช้

ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม.) เพื่อเลือกตั้งผู้แทนสี่คนจากแต่ละจังหวัด ในกัมพูชา 

ขณะที่ทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ทว่าการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกใช้ประเทศเป็น

เขตเลือกตั้งเดียว ดังนั้น ผลประโยชน์ของพรรคเล็กและชนกลุ่มน้อย น่าที่จะมีโอกาสมีตัวแทน

ในวุฒิสภามากขึ้น
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ระดับชั้นต่างๆ ของการปกครอง

194. ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ ขอ้กำาหนดของการออกแบบระบบเลอืกตัง้จะแตกตา่งกนัออกไป 

ขึน้อยูก่บัชนดิขององคก์รทีจ่ะเลอืกตัง้ ตลอดจนหนา้ทีแ่ละอำานาจขององคก์รนัน้ๆ เมือ่องคก์รได้

รบัการออกแบบใหท้ำาหนา้ทีร่บัใชผ้ลประโยชนใ์นระดบัเหนือรฐั (Supranational Body) ในระดับ

จงัหวัด หรอืระดับทอ้งถิน่ ขอ้พิจารณาในการเลอืกระบบนัน้ ยอ่มแตกตา่งจากขอ้พจิารณาในการ

ออกแบบสำาหรับองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ

การเลือกตั้งองค์กรเหนือรัฐ

195. องค์กรเหนือรัฐที่มีอำานาจในการตัดสินใจอย่างมีนัยสำาคัญ ที่ประกอบด้วยประเทศหลาย

ประเทศ ดังเช่นรัฐสภายุโรป (European Parliament) นั้น ยังคงมีไม่มากนัก แต่ก็อาจจะมี

จำานวนมากขึ้นด้วยโลกาภิวัตน์ทางการเมือง และการผนึกรวมผลประโยชน์ในระดับภูมิภาค 

สหภาพยโุรปไดร้บัรองขอ้บงัคับ ซ่ึงปัจจบุนัมีผลแลว้ ทีก่ำาหนดใหร้ฐัสมาชกิทกุรฐัใชร้ะบบสดัสว่น

สำาหรบัการเลอืกตัง้รฐัสภายโุรป รฐัสมาชกิ 23 รฐัใชร้ะบบการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่นทีใ่ชบ้ญัชี 

รายชื่อ (ตสบ.) และสองรัฐ (ไอร์แลนด์กับมอลตา) ใช้ระบบคะแนนเดียวโอนได้ (คอ.) การจัดสรร

ที่นั่งแก่รัฐสมาชิก ไม่ได้เป็นสัดส่วนล้วน ๆ กับประชากร หากใช้ระบบระดับชั้นที่ให้จำานวน 

ผู้แทนเท่ากันแก่กลุ่มประเทศที่มีขนาดเท่าๆ กัน แต่ยังให้ความเป็นตัวแทนสูงกว่าแก่ประเทศ

ที่มีขนาดเล็กกว่าด้วย 

196. ผู้ออกแบบระบบดังกล่าวให้ลำาดับความสำาคัญสูงกว่าแก่การเลือกระบบท่ีทำาให้เกิดความ

สมดลุระหวา่งภูมภิาคและระหวา่งพรรค มากกวา่การเปน็ตวัแทนของพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์รฐัสภา

ยุโรปมีสมาชิกทั้งหมด 732 คน (Members of the European Parliament - MEPs) ซึ่งเป็น

ตัวแทนของประชากรกว่า 500 ล้านคน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำาให้เกิดความเชื่อมโยงโดยอาศัย

เขตเลือกตั้งเล็กๆ ระหว่างผู้แทนกับผู้ลงคะแนน

197. ในขณะที่รัฐสภายุโรปเป็นองค์กรเหนือรัฐ แต่ก็ยังไม่ได้มีอัตลักษณ์ท่ีแยกชัดในมโนภาพ

ของผูล้งคะแนนแมว้า่พลเมอืงของรฐัสมาชกิรฐัหนึง่ จะสามารถลงสมคัรรบัเลอืกต้ังในรฐัสมาชกิ

อีกรัฐหนึ่งได้ก็ตาม การเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ส่วนใหญ่แล้วมองว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่าง

พรรคการเมืองระดับชาติของแต่ละรัฐสมาชิก น่าจะเป็นไปได้โดยทั่วๆ ไปว่า พรรคการเมืองที่

มีในระดับชาติ จะมีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบเลือกตั้งในระดับเหนือรัฐ และประเพณีนิยม

ระดับภูมิภาคที่มีอิทธิพลหลักในระดับชาติ (หมายถึงประเพณีนิยมเรื่องความเป็นตัวแทนแบบ

สัดส่วน ในกรณีของรัฐสภายุโรป) อาจจะมีอิทธิพลหลักในระดับเหนือรัฐด้วย
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รัฐสภ�ยุโรป:     
ก�รเลือกตั้งองค์กรเหนือรัฐ      

แอนดรูว์ เอลลิส กับ สตีน่า ลาร์เซรุด

กรณีศึกษา: รัฐสภายุโรป

ในเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2004 พลเมืองของประเทศในยุโรป 25 ประเทศได้ไปออกเสียงเลือก

ตั้งผู้แทนของพวกเขาในรัฐสภายุโรป หลายคนไปออกเสียงเช่นนั้นเป็นครั้งแรก ขณะที่คนอื่นๆ 

ผา่นการเลอืกตัง้รฐัสภายโุรปมาแลว้มากสุดถึงห้าครัง้ ในการเลอืกตัง้ในปี ค.ศ. 2004 ทุกประเทศ

ดำาเนินการเลือกตั้งภายใต้ระบบสัดส่วน  

 การตรากฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปมีขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เมื่อมี

การผ่าน พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนของสภาโดยการลงคะแนนอย่างเป็นสากลโดยตรง  

(the Act Concerning the Election of the Representatives of the Assembly by Direct 

Universal Suffrage) ดังที่ระบุไว้ในชื่อ พ.ร.บ.นี้บัญญัติหลักการสำาหรับการเลือกตั้งโดยตรง 

ของผู้แทนจากแต่ละรัฐสมาชิก ในช่วงแรกของการก่อตั้งสหภาพยุโรป สมาชิกของรัฐสภายุโรป

มาจากการเสนอชื่อขององค์กรนิติบัญญัติในแต่ละรัฐสมาชิก โดยท่ีองค์รวมของผู้มีสิทธิเลือก

ตั้งไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง การผ่าน พ.ร.บ. ใน ค.ศ. 1976 หมายความว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

สมาชิกจะมาจากการลงคะแนนอยา่งเป็นสากลโดยตรงในแต่ละรฐัสมาชิก และการเลอืกต้ังสมาชิก

รัฐสภายุโรปเป็นครั้งแรกมีขึ้นในปี ค.ศ. 1979 ในรัฐสมาชิก 9 รัฐที่มีในขณะนั้น ได้แก่ เบลเยี่ยม 

เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สหพันธรัฐเยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

และสหราชอาณาจักร และได้สมาชิกรัฐสภายุโรปในครั้งนั้นจำานวนทั้งสิ้น 410 คน

 พ.ร.บ.ใน ค.ศ. 1976 ได้กำาหนดกฎเกณฑ์หลายประการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น วาระ

ของรัฐสภายุโรป และคุณสมบัติของผู้สมัคร แต่ก็ไม่ได้กำาหนดระบบเลือกตั้งที่จะใช้จริงในการ

เลอืกตัง้ดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม พ.ร.บ. นีม้อบภารกจิแกร่ฐัสภายโุรปในการรา่งขอ้เสนอเกีย่วกบั

กระบวนการเลือกตั้งที่เสมอเหมือนกัน จนกระทั่งกระบวนการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ พ.ร.บ. 

ปล่อยให้รัฐสมาชิกไปกำาหนดกระบวนการเลือกตั้งในระดับชาติของตนเอง
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 ในช่วงเวลานั้น รัฐสมาชิกส่วนใหญ่ ใช้ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนในรูปแบบใด 

รูปแบบหน่ึงสำาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของตน ไม่ว่าจะเป็นระบบนี้อย่างเดียว  

หรอืในฐานะทีเ่ปน็องคป์ระกอบหนึง่ของระบบเลอืกตัง้ การเลอืกระบบเลอืกต้ังท่ีจะใชก้บัรฐัสภายโุรป

จงึเป็นเรือ่งงา่ย โดยท่ีเบลเยีย่ม เดนมารก์ สหพนัธรฐัเยอรมน ีอติาล ีลกัเซมเบอรก์ และเนเธอรแ์ลนด์

นั้น มีความคุ้นเคยกับระบบ ตสบ.ไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง และผู้แทนจากประเทศเหล่านี้ 

จงึไดร้บัเลอืกตัง้ในระบบ ตสบ. (ยกเวน้สมาชกิคนหนึง่จากกรีนแลนด ์ท่ีรวมอยูใ่นการเปน็ตวัแทน

ของเดนมาร์ก ที่ได้รับการเลือกตั้งในระบบ คนช. จนกระท่ังกรีนแลนด์ถอนตัวจากประชาคม

ยุโรปในปี ค.ศ. 1985) สาธารณรัฐไอร์แลนด์เลือกที่จะใช้ คอ. ที่เป็นระบบตามลำาดับความชอบ 

(preferential STV) ในการเลือกตั้งผู้แทนของตน มีเพียงสองประเทศได้แก่ สหราชอาณาจักร 

ที่ใช้ระบบ คนช. และประเทศฝรั่งเศสที่ใช้ระบบ ลสร. สำาหรับการเลือกตั้งระดับชาติ ซึ่งต่างไม่

คุ้นเคยกับระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน

 สหราชอาณาจักรเพียงแต่ลอกแบบระบบเลือกตั้งที่ใช้เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ

นำามาใช้กับการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ระบบนี้เหมาะมากกับพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ คือ

พรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงาน และทำาให้พรรคการเมืองที่สามยากที่จะแทรกตัวเข้ามาได้ 

แรงต้านที่มีต่อผู้แทนท่ีจะควบสองตำาแหน่ง มีส่วนทำาให้สหราชอาณาจักรเลือกใช้ระบบ คนช. 

สำาหรับการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปด้วย หากจะมีการห้ามไม่ให้ควบตำาแหน่งผู้แทนทั้งในรัฐสภา

ยุโรปและในสภาผู้แทนราษฎร ดังที่เป็นความประสงค์ของนักการเมืองในขณะนั้นแล้วไซร้ เมื่อ

เลือกใช้ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง บัญชีรายชื่อพรรคน่าจะ 

เต็มไปด้วยผู้สมัครที่ไม่เป็นท่ีรู้จัก และไม่เคยได้รับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  

ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะบ่ันทอนการรับรู้ถึงความสำาคัญของการเลือกตั้ง ระบบที่ผู้สมัครเป็น

ศูนย์กลางแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ที่ผู้สมัครจะใกล้ชิดกับองค์รวมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า

นั้น  จึงดูจะเป็นทางออกที่ดีกว่า   

 ความคิดที่กล่าวมาแล้วใช้ไม่ได้กับไอร์แลนด์เหนือ ความห่วงใยที่จะให้มีตัวแทนของทั้ง

ชุมชนสว่นใหญแ่ละสว่นนอ้ย รวมทัง้ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ พรรคการเมอืงขององักฤษ สกอ็ตแลนด ์และ

เวลส์ ปกตจิะไมล่งแขง่ขนัการเลอืกต้ังทีน่ี่ สง่ผลใหก้ารเลอืกตัง้สำาหรบัสามทีน่ัง่ในไอรแ์ลนด์เหนอื

ใช้ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ. หรือ STV) มีความพยายามท่ีจะคัดค้านต่อศาลเกี่ยวกับ

การใช้ระบบ คนช. สำาหรับการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในอังกฤษ สก็อตแลนด์ และเวลส์ บนพื้น

ฐานที่ว่าได้มีข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งที่เสมอเหมือนกัน แต่

ก็ไม่ประสบผลสำาเร็จ ระบบที่ใช้ในอังกฤษ   สก็อตแลนด์ และเวลส์นี้ จะมาเปลี่ยนก็ในปี ค.ศ. 

1999 เมื่อมีการผ่าน พ.ร.บ. การเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ทั้งนี้เพราะสหราชอาณาจักร คาดการณ์

ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูกบังคับให้ต้องทำาอยู่ดี โดยมีการเริ่มกระบวนการ ซึ่งนำาไป

สู่มติคณะมนตรีของยุโรป ในปี ค.ศ. 2002 (ดูข้างล่างนี้) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 สหราชอาณาจักร

ได้เขา้สบทบกบัรฐัสมาชกิรฐัอืน่ๆ ในการใชร้ะบบการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่น โดยเลอืกใชร้ะบบ 

ตสบ. แบบปิด และภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง

ถึงแม้ว่าประเทศฝรั่งเศสจะใช้ระบบ ลสร. ในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ก็ยอมรับ

ที่จะใช้ระบบ ตสบ. แบบปิด ที่ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวในปี ค.ศ. 1977 ก่อนที่จะมีการ

เลือกตั้งรัฐสภายุโรปเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1979 โดยมีเหตุผลหลายประการด้วยกัน ข้อดีท่ี

สำาคญัขอ้หนึง่ของระบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก คอืการจดัตัง้รฐับาลเสยีงขา้งมากทีม่เีสถยีรภาพ  

เป็นที่ชัดเจนว่าข้อดีนี้ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ และมีการมองว่า เกณฑ์ในการออกแบบ

ระบบเลือกตั้งท่ีมีความสำาคัญมากกว่า ได้แก่ความเป็นตัวแทนตามสัดส่วนของพรรคการเมือง 

ทุกพรรค มีการคิดกันว่า การใช้ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว กับการกำาหนดเกณฑ์คะแนน

ขั้นตำาไว้ที่ร้อยละ 5 นั้น จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นสัดส่วนในระดับที่สูงในด้าน

หนึ่ง กับความประสงค์ท่ีจะกีดกันพรรคการเมืองท่ีมีเสียงสนับสนุนน้อยออกไปในอีกด้านหนึ่ง 

ความสามารถที่จะนำาคนในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ เข้ามาสวมตำาแหน่งที่ว่างระหว่างการ

เลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนั้น เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่นำาไปสู่การยอมรับระบบ ตสบ.  

เมื่อผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว 5 ครั้ง ความประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ระหว่างผู้ลง

คะแนนกบัผูแ้ทนของพวกเขา และความปรารถนาทีจ่ะใหมี้ความเป็นตวัแทนทางภูมิศาสตรม์าก

ขึ้นนั้น (ในอดีต ผู้พำานักในปารีสได้รับเลือกตั้งเกินสัดส่วน) นำาไปสู่การยกเลิกการใช้ทั้งประเทศ

เป็นเขตเลือกตั้งเดียวก่อนการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2004 โดยได้เปลี่ยนไปใช้เขตเดียวหลายเบอร์

จำานวน 8 เขต สำาหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปจำานวน 78 คนของฝรั่งเศส

 บทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปที่สำาคัญอีกชิ้นหนึ่งมีขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดย

มติคณะมนตรีที่ 8964/02 ของสหภาพยุโรป ให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน

ของสภาโดยการลงคะแนนโดยตรงและทั่วถึง (Direct and Universal Suffrage)  ค.ศ. 1976 

หลังจากที่ได้ประกาศใช้บทบัญญัติการเลือกตั้งโดยตรงมาแล้วยี่สิบหกปี คณะมนตรีจึงได้มีมติ 

ใหก้ำาหนดตระกลูของระบบเลอืกตัง้ทีจ่ะใชร้ว่มกนั สำาหรบัการเลอืกตัง้รฐัสภายโุรปในทกุรฐัสมาชกิ 

มาตรา 1 บัญญัติว่า ‘ในรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปบนฐานแห่งการ

เป็นตัวแทนแบบสัดส่วน โดยใช้ระบบบัญชีรายชื่อ หรือระบบคะแนนเสียงเดียวโอนได้’ ดังน้ัน  

ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2004 รัฐสมาชิกทั้ง 25 รัฐ จึงใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน

 ในขณะที่ระบบเหล่านี้อยู่ในตระกูลเดียวกัน แต่ก็ยังแตกต่างกันในบางแง่ มีการใช้ระบบ 

ตสบ. ใน 23 ประเทศ (ออสเตรยี เบลเยีย่ม ไซปรสั สาธารณรฐัเชค เดนมารก์ เอสโตเนยี ฟนิแลนด ์

ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ 

โปรตุเกส สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร ส่วนมอลต้า และไอร์แลนด์

ใช้ระบบ คอ. ความแตกต่างเช่นนี้เป็นที่คาดการณ์ได้ เพราะมีประเทศ 21 จาก 23 ประเทศที่ใช้

ระบบ ตสบ. ล้วน ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฝรั่งเศสและ

สหราชอาณาจกัรเปน็ขอ้ยกเวน้) สว่นทัง้สาธารณรฐัไอรแ์ลนดแ์ละมอลตา้ กใ็ชร้ะบบ คอ. สำาหรบั
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ใน 23 ประเทศที่ใช้ระบบ ตสบ. นั้น บางประเทศใช้บัญชีรายชื่อแบบปิด บางประเทศใช้บัญชี

รายชื่อแบบเปิด ตามแต่ท่ีเคยใช้ในการเลือกตั้งระดับชาติ ยกเว้นประเทศกรีซ เช่นเดียวกัน  

รฐัสมาชกิบางรฐั โดยเฉพาะทีมี่ขนาดเล็ก จะเลือกตัง้สมาชกิรฐัสภายโุรปของตนโดยใชท้ัง้ประเทศ

เปน็เขตเลอืกตัง้เดยีว สว่นประเทศอืน่จะกำาหนดเขตเลอืกตัง้มากกวา่หนึง่เขตในระดบัตามภมูภิาค

 กำาหนดเกณฑข์ัน้ตำาสำาหรบัจะไดเ้ปน็ตวัแทน กจ็ะแตกตา่งกนัออกไป มตใินป ีค.ศ. 2002 

ใหแ้ตล่ะประเทศกำาหนดเกณฑค์ะแนนข้ันตำาเอง แตไ่ดก้ำาหนดเพดานเกณฑค์ะแนนขัน้ตำาทีเ่ปน็

ทางการไว้ที่ร้อยละ 5 บางประเทศเช่นไซปรัส ฮังการีและสวีเดน ใช้เกณฑ์คะแนนขั้นตำาที่เป็น

ทางการ ในที่นี้เช่นกัน ส่วนใหญ่ใช้ตามที่ใช้ในระดับชาติ (แม้ว่าเบลเยียม ซึ่งใช้เกณฑ์คะแนน

ขั้นตำาที่เป็นทางการในการเลือกตั้งระดับชาติ กลับไม่ใช้ในการเลือกต้ังรัฐสภายุโรป) ไม่เพียง

แต่เกณฑ์คะแนนขั้นตำาที่เป็นทางการเท่านั้น หากระดับคะแนนจริงท่ีจำาเป็นสำาหรับการเข้าเป็น

ตัวแทน หรือเกณฑ์คะแนนขั้นตำาตามธรรมชาติ ก็แตกต่างกันไปตามแต่รัฐสมาชิกด้วย สาเหตุ

ของการแตกตา่งกนัเชน่นี ้มทีัง้ในเรือ่งจำานวนผูแ้ทนทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้ในแตล่ะประเทศ กบัเรือ่ง

ระดบัทีใ่ชใ้นการกำาหนดเขตเลอืกตัง้ (กลา่วโดยเฉพาะคอื จำานวนของผูแ้ทนท่ีจะเลอืกต้ังในแต่ละ

เขต) อิตาลีใช้ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งผู้แทน 78 คน จึงมีเกณฑ์คะแนนขั้นตำา

ตามจริงที่ตำามาก คือตำากว่าร้อยละ 1 ในขณะที่สาธารณรัฐไอร์แลนด์มีเขตเลือกตั้ง 4 เขตและ

มีสมาชิก 13 คน  ทำาให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งภายใต้ระบบ คอ. ต้องได้คะแนนเสียงในสัดส่วน

ที่สูงกว่ามากเพื่อที่จะได้รับเลือกตั้ง ในปี ค.ศ. 2004 ผู้สมัครที่ได้รับชัยชนะในไอร์แลนด์ ได้รับ

คะแนนเสียงระหว่างร้อยละ 12.9 ถึง 25.9 ของคะแนนตามลำาดับความชอบแรกในเขตเลือกตั้ง

ของตน

 ในขณะที่ปัจจุบัน มีการระบุตระกูลของระบบเลือกตั้งร่วมกันสำาหรับการเลือกตั้งรัฐสภา

ยุโรป แต่ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณการขับเคลื่อนใด ๆ สู่การผนึกรวมกันท่ีเพิ่มขึ้นอีก ถึงแม้จะมีกลุ่ม

พรรคการเมืองเกิดขึ้นภายในรัฐสภายุโรป แต่ไม่มีสัญญาณว่าพรรคการเมืองระดับชาติ จะยอม

เสียบทบาทความเป็นผู้นำาท่ีมีนัยสำาคัญใดๆ ให้แก่พรรคการเมืองที่เช่ือมตลอดภาคพ้ืนยุโรป 

(pan-European parties) ดังนั้น จึงน่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า การตัดสินใจในรายละเอียดเกี่ยว

กับระบบเลือกตั้ง จะยังคงอยู่ในมือของนักการเมืองระดับชาติ ที่ได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์

ของตนและประเพณีนิยมในระดับชาติ

 การอภิปรายถกเถียงกันน่าจะอยู่ที่อัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งรัฐสภายุโรปที่ตำามากกว่า 

ซึ่งยังคงเป็นความห่วงใยหลักของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ถึงแม้จะมีการใช้ระบบการเป็น

ตัวแทนแบบสัดส่วน ซึ่งโดยปกติจะเป็นตระกูลระบบเลือกต้ังที่โยงกับอัตราการใช้สิทธิเลือก

ตั้งท่ีสูงกว่าระบบอ่ืนๆ แต่อัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งก็ยังคงตำามากจนน่าสังเกต ในการเลือกตั้ง 

ปี ค.ศ. 2004 ประเทศ 15 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ก่อนการรับสมาชิกเพิ่ม มีอัตราการใช้สิทธิ

เลือกตั้งร้อยละ 52.9 ประเทศ 10 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ มีอัตราที่ตำาลงไปอีกคือร้อยละ 

40.2 ดูเหมือนวา่ตราบใดทีอ่งค์รวมของผูเ้ลือกต้ังยังมองวา่การเลือกต้ังรัฐสภายุโรปเปน็เร่ืองรอง 

โดยมีความกระจ่างแจ้งเพียงเล็กน้อยว่า จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง หากความเป็นตัวแทน

โดยการเลือกตั้งเปลี่ยนไป ตราบนั้นอัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งและความสนใจก็จะยังคงตำาอยู่ 

ต่อไป  ระบบเลือกตั้งที่ใช้อยู่ไม่ถูกมองเป็นประเด็นโต้แย้ง และมีการถกเถียงกันน้อยมาก 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังนั้น ระบบเลือกตั้งน่าจะคงอยู่อย่างเดิมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้
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198. สภานิติบัญญัติของภูมิภาคหรือมลรัฐภายในสหพันธรัฐ อาจใช้ระบบเลือกตั้งเดียวกับ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มีความสมมาตร) อย่างเช่นการใช้ระบบ ตสบ. แบบปิดในแอฟริกาใต้ 

หรืออาจใช้ระบบที่ต่างกัน (มีความไม่สมมาตร) อย่างเช่นในสหราชอาณาจักร ซึ่งการเลือกตั้ง

รฐัสภาแหง่สกอ็ตแลนดแ์ละสภาแหง่ชาตเิวลสใ์ชร้ะบบ สสผ. สว่นการเลอืกตัง้สภานติบิญัญตัแิหง่

ชาตใิชร้ะบบ คนช. ระบบทีใ่ชส้ำาหรบัองคก์รนติบิญัญตัขิองมลรฐั อาจให้ความสำาคญัในลำาดบัตน้ 

แก่การรวมชนกลุ่มนอ้ยทีอ่ยูภ่ายในอาณาเขตอยา่งทัว่ถงึ หรอืแกก่ารถว่งดลุผลประโยชนร์ะหวา่ง

ภาคชนบทกบัภาคเมอืง ยิง่ภมูภิาคใดมกีารปกครองตนเองมากขึน้ ภมูภิาคนัน้จะมแีรงกดดนัให้

จัดแจงการเลือกตั้งให้เหมือนๆ กับมลรัฐหรือจังหวัดอื่นๆ น้อยลง ก็ด้วยเหตุที่เป็นการปกครอง

ตนเองนัน่เอง ซึง่มนียัวา่คณุลกัษณะและความจำาเปน็ของเขตปกครองน้ี ยอ่มตา่งไปจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

การเลือกตั้งผู้มีอำานาจหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

199. ระบบเลอืกต้ังใดๆ ทีแ่สดงแนวสงัเขปไวใ้นหนงัสอืคูม่อืเลม่นี ้อาจนำาไปใชไ้ดใ้นระดบัองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลด้วย แต่บ่อยครั้งก็จะมีข้อพิจารณาพิเศษบางข้อ ที่เนื่องมา 

แตบ่ทบาทเฉพาะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กล่าวโดยเฉพาะ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

จะเกี่ยวกับประเด็น ‘รายละเอียดทางปฏิบัติ’ ของชีวิตประจำาวันมากกว่า จึงมักให้ความสำาคัญ 

ในลำาดบัตน้แกก่ารเปน็ตวัแทนทางภมูศิาสตร ์ตวัอยา่งหนึง่ของเรือ่งนีคื้อ การใช้การเลอืกตัง้ทอ้ง

ถิ่นเป็นก้าวหนึ่งในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (ดูกรณีศึกษาประเทศจีน)

200. ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว อาจนำาไปใช้เพื่อให้ทุกคุ้มบ้านมีสิทธิมีเสียงในกิจการท้องถ่ิน  

โดยเฉพาะเมือ่พรรคการเมอืงออ่นแอหรอืไมม่อียูเ่ลย เมือ่เขตเหลา่นีม้ขีนาดเลก็ ก็มกัจะเป็นเนือ้

หนึ่งเดียวกันสูงมาก สิ่งนี้อาจมองดูว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่หากต้องการให้มีความหลากหลายภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็อาจใช้หลักการของเขตเลือกตั้งในรูปของ ‘ซี่ลูกล้อ’ ในกรณีนี้ 

เส้นแบ่งเขตเลือกตั้งจะไม่ใช่เส้นวงกลมรอบคุ้มบ้านที่ระบุได้ หากอยู่ในรูปของเสี้ยวของวงกลม

จากใจกลางเมืองไปจบท่ีชานเมือง หมายความว่าเขตเลือกตั้งหนึ่งจะรวมทั้งผู้ลงคะแนนทั้งใน

เขตเมืองและชานเมือง และเป็นการผสมผเสของชนชั้นทางเศรษฐกิจและความเป็นชาติพันธุ์

201. โดยเปรียบต่าง เทศบาลในบางประเทศที่ใช้ระบบ ตส. สำาหรับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 

จะใช้เขตเลือกต้ังเขตเดียวในระบบ ตสบ. ซึ่งสามารถสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองที่แตก

ต่างกันทั้งหมดในเทศบาลนั้นได้อย่างเป็นสัดส่วน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นเช่นนี้ อาจจำาเป็น

ตอ้งมพีืน้ทีเ่ฉพาะ เพือ่ใหผู้แ้ทนของสมาคมทอ้งถิน่ ทีไ่มฝ่กัใฝอุ่ดมการณท์างการเมอืงของพรรค

ใดพรรคหนึ่ง ให้สามารถเสนอบัญชีรายชื่อได้  และบางทีเพื่อให้ผู้สมัครอิสระสามารถเสนอบัญชี

รายชื่อของคนคนเดียวได้

202. อาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ที่การเลือกระบบเลือกตั้งระดับท้องถิ่น อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของการออมชอมกับระบบสำาหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตัวอย่างเช่น บางประเทศที่เพิ่งเป็น

ประชาธิปไตยอย่างคองโก (บราซซาวิลล์) และมาลี ด้วยธรรมเนียมประเพณีและอิทธิพลจาก

ฝรั่งเศส จึงเลือกระบบเลือกตั้งสองรอบสำาหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ด้วยความปรารถนา 

ทีจ่ะรวมทกุฝา่ยและสะทอ้นความภักดต่ีอชาติพนัธ์ุและภูมภิาคไดด้ย่ิีงข้ึน จงึเลอืกการเป็นตัวแทน

แบบสัดส่วนสำาหรับการเลือกตั้งเทศบาล 

ระบบเลือกตั้ง กรอบเชิงสถ�บันและก�รปกครอง
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เมื่อประเทศจีนนำา ‘ระบบความรับผิดชอบตามสัญญาครัวเรือน’ (‘household contract 

responsibility system’) มาใช้ในชนบทตอนปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1970 เกษตรกรก็เริ่มผลิต

เพื่อครอบครัว การผลิตถูกกระจายออกไป ทำาให้คอมมูนของประชาชนที่เป็นองค์กรที่เน้นการ

ผลิตแบบนารวมได้พ้นสมัยไป

 คณะกรรมการหมู่บ้าน (villagers’ committees – VCs) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในมณฑล

ปกครองตนเองกวางซีในปี ค.ศ. 1980-1981   โดยปราศจากการรู้เห็นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์เหล่านี้จัดตั้งขึ้นโดยแก่บ้าน อดีตผู้นำาจัดตั้ง และชาวบ้านที่ทำางานชุมชน เจตนาคือ

การแก้ไขความย่อหย่อนของระเบียบสังคม และวิกฤติทางการเมืองในแนวกว้าง ในขณะที่กอง

และทีมการผลิตได้หยุดทำางานในระดับรากหญ้าไปแล้ว ภายในเวลาไม่กี่เดือน เจ้าหน้าท่ีท้อง

ถิ่นได้รายงานพัฒนาการนี้ไปยังรัฐบาลกลาง และผู้นำาของสภาประชาชนแห่งชาติ (National 

People’s Congress -  NPC ) ก็ได้ส่งเสริมการทดลองสำาหรับองค์กรในรูปแบบใหม่นี้

 ในปี ค.ศ. 1982  ได้มีการบัญญัติเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านไว้ในรัฐธรรมนูญ ในฐานะ

ที่เป็นองค์กรมวลชนของการปกครองตนเองที่มาจากการเลือกตั้ง (มาตรา 111) โดยเปรียบ 

ตา่งกบัความสัมพนัธร์ะหวา่งคอมมนูกบักองหรอืทมีงานการผลติ หนว่ยเมอืงขนาดเลก็ (township) 

ซึง่เปน็หนว่ยปกครองระดบัลา่งสดุ ทีร่ือ้ฟืนขึน้มาใหมน้ั่น ไม่ไดเ้ปน็องคก์รนำาของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หากเป็นฝ่ายกำาหนดแนวทางเท่านั้น ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือการนำาเอาการเลือกตั้ง

โดยตรงสำาหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนมาใช้ ในปี ค.ศ. 1987 ได้มีการผ่านกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งได้บัญญัติหลักการเลือกตั้งคณะกรรมการ

หมู่บ้านโดยตรง รวมทั้งกำาหนดภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านไว้ด้วย 

การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการออกกฎระเบียบที่เป็นรายละเอียดนั้น ถูกปล่อยให้เป็นอำานาจ

หนา้ทีใ่นระดบัจงัหวดัและระดบัทีต่ำากวา่ลงไป คณุภาพของการเลอืกตัง้และการบงัคบัใชใ้นภาพ

ก�รเลือกตั้ง
คณะกรรมก�รหมู่บ้�น:   
ก้�วแรกของก�รเดินท�งไกล?
คาเรน ค็อกซ์

กรณีศึกษา: ประเทศจีน รวมจงึมคีวามแตกตา่งกนัมาก เวลาผา่นไปสบิป ีประมาณวา่เพยีงรอ้ยละ 25 ของหมูบ่า้นท้ังหมด

กว่า 658,000 หมู่บ้านในประเทศจีน (ตามตัวเลขล่าสุดเมื่อสิ้นปี ค.ศ. 2002) ได้มีประสบการณ์

การเลือกตั้งโดยตรง เต็มตามที่กฎหมายกำาหนด

 ในป ีค.ศ. 1998 สภาประชาชนแหง่ชาตไิดป้ระกาศใหก้ฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูนีเ้ปน็

กฎหมายถาวร โดยได้มีการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งท่ีบัญญัติไว้ให้ชัดเจนขึ้นใน

บางประเด็น รวมทั้งทำาให้กฎเกณฑ์ว่าด้วยความโปร่งใสและการควบคุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

โดยประชาชน มีความรัดกุมขึ้น หลายคนมองว่ากฎหมายถาวรฉบับนี้ ทำาให้กระบวนการเลือก

ตัง้ระดับหมูบ่า้นมคีวามแนน่แฟน้ทางกฎหมายและทางการเมอืง แตก่ารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

เต็มที่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ บางทีอาจจะท้าทายมากยิ่งขึ้นก็ได้ หลังจากที่นำามาตรฐาน

ที่สูงขึ้นมาใช้ เช่นการจัดทำาคูหาเลือกตั้งให้มิดชิดเพื่อความลับ และการสมัครรับเลือกตั้งด้วย

ตนเอง คุณภาพของการเลือกตั้งยังคงแปรผันกันไปมากทั่วทั้งประเทศจีน

 กรรมการหมู่บ้านมีวาระสามปี โดยอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ก่ีวาระก็ได้ไม่จำากัด  

คณะกรรมการหมู่บ้านมักประกอบด้วยกรรมการสามถึงเจ็ดคน คนหนึ่งในนั้นทำาหน้าที่เป็น

ประธาน และมรีองประธานหนึง่หรอืสองคน แมภ้ารกจิของคณะกรรมการการหมูบ่า้นจะแตกตา่ง

กนับา้งในแตล่ะจงัหวดั แตโ่ดยทัว่ไปกจ็ะทำาหนา้ทีด่แูลเรือ่งการบรหิารจดัการทัง้หมดในหมูบ่า้น 

ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารงบประมาณ สาธารณูปโภค การแก้ไขข้อพิพาท ความปลอดภัยของ

ชุมชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคง ปัญหาด้านสุขภาพ  และการจัดการธุรกิจ

ท้องถิ่น หมู่บ้านท่ีใหญ่มักจะมีลูกบ้านมากกว่า 10,000 คน หมู่บ้านท่ีเล็กก็จะมีเพียงหลาย 

ร้อยคน โดยเฉลี่ยแล้วจะมี 1,000-2,000 คน

 คณะกรรมการหมูบ่า้นจะขึน้ตรงตอ่ ‘ทีป่ระชมุหมูบ่า้น’ หรอื ‘สภาผูแ้ทนหมูบ่า้น’ ทีป่ระชมุ

หมูบ่า้นจะมกีารประชมุกนัเพยีงปลีะครัง้หรอืสองครัง้ สว่นสภาผูแ้ทนหมูบ่า้นซึง่ประกอบดว้ยชาว

บ้านจำานวน 25-50   คนที่สรรหาโดยกลุ่มย่อยต่าง ๆ ของชาวบ้าน (Villagers’ Small Groups) 

จะมบีทบาทมากกวา่ในการตดัสนิใจและในการกำากบัดแูลคณะกรรมการหมูบ่า้น คณะกรรมการ

การเลือกตั้งของหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการการเลือกตั้งภายในหมู่บ้าน

 ปัจจุบันมีการเลือกตั้งระดับหมู่บ้านในมณฑลทั้ง 31 แห่ง ในเขตการปกครองตนเอง 

และในเทศบาล ในปี ค.ศ. 2003 มณฑลฝูเจี้ยนและเหลียวหนิง ที่เป็นสองมณฑลนำาในเรื่องนี้ 

ได้ทำาการเลือกตั้งไปแล้วเป็นครั้งที่แปดและครั้งที่เจ็ดตามลำาดับ นอกจากนี้ก็มีอีก 19 มณฑล 

ทีจ่ดัการเลอืกตัง้ไปแลว้ตัง้แตส่ีถ่งึหกครัง้ มอียา่งนอ้ยหนึง่มณฑล ทีจ่ดัใหม้กีารเลอืกตัง้ครัง้แรก

ล่าช้าถึงปี ค.ศ. 2000 ในประเทศจีน ไม่ได้มีการกำาหนดให้มีวันเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน 

วันเดียวกันทั่วประเทศ ในระหว่างปีที่มณฑลกำาหนดให้เป็นปีเลือกตั้ง อำาเภอและหน่วยเมือง

ภายในมณฑลจะรว่มกนัตดัสนิใจเลอืกวนัเลอืกตัง้ สำาหรบัหมูบ่า้นในเขตอำานาจการปกครองของตน
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การเลอืกตัง้แตล่ะครัง้กจ็ะยดึตามกรอบพืน้ฐานเดยีวกนั ขัน้ตอนแรกคอืกระบวนการลงทะเบยีน

ผู้ลงคะแนน ที่ดำาเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของหมู่บ้าน และต้องมีการเตรียม 

และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20 วันก่อนการเลือกตั้ง ผู้ลงคะแนนอาจคัดค้านบัญชี

รายชื่อนั้นได้ ผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ยกเว้นผู้ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง มีสิทธิเลือกตั้ง 

และสทิธสิมคัรรบัการเลอืกต้ัง โดยไมค่ำานงึถึงชาติพันธ์ุ เชือ้ชาต ิเพศ อาชพี พืน้หลงัทางครอบครัว 

ความเชื่อทางศาสนา ระดับการศึกษา การถือครองทรัพย์สิน หรือระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน

นั้น ความท้าทายที่สำาคัญคือ ผู้ลงคะแนนจำานวนมาก ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน ‘บ้านเกิด’  

ของตน ทว่าอาศยัและทำางานอยู่ในที่หา่งไกลออกไป ซึง่มักจะเป็นในเขตเมืองสำาคญั จงึเปน็การ

ยากหรอืเปน็ไปไมไ่ด้เลย ทีพ่วกเขาจะกลบัมายังหมู่บ้านของตนในวันเลอืกต้ัง และในขณะเดยีวกนั 

พวกเขาก็ไม่สามารถออกไปเลือกตั้งในเมืองที่พวกเขาทำางานหรืออาศัยอยู่ ดังนั้น ในทางความ

เป็นจริง พวกเขาไม่สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนได้

 เมื่อมีการจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังแล้ว ก็จะเปิดให้ชาวบ้านลงสมัครรับเลือก

ตั้งโดยตรง ในเกือบทุกมณฑล มีข้อกำาหนดว่าจะต้องมีผู้สมัครเกินกว่าที่นั่งสำาหรับประธาน  

รองประธาน และกรรมการธรรมดา อย่างน้อยหนึ่งคน ไม่กี่ปีมานี้ ในบางมณฑล มีการจัดการ

รบัสมัครผ่านชาวบา้นทีม่าประชมุหมูบ่า้นหรอืประชมุกลุม่ยอ่ยของชาวบา้น ในขณะทีพ่ฒันาการ

ล่าสุดในบางมณฑลคือไม่มีการรับสมัครก่อนการเลือกตั้ง ในพื้นที่เหล่านี้ ผู้ลงคะแนนจะได้รับ

กระดาษเปล่า หรือไม่ก็บัตรเลือกตั้งเปล่า ที่มีเพียงแต่การระบุตำาแหน่งต่างๆ อยู่เหนือช่อง 

ที่ว่างไว้ หากการเลือกตั้งไม่สามารถทำาให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่ หรือได้ไม่ครบ

ทุกตำาแหน่ง ในทางปฏิบัติก็จะถือว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกต้ังรอบแรก และต่อมาจะ 

มีการเลือกตั้งรอบตัดเชือก

 การเลือกตั้งรอบสุดท้ายต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรง ในเกือบทุกมณฑล มีการบังคับ

ให้ใช้การลงคะแนนลับ และคูหาเลือกตั้ง (หรือห้อง) การลงคะแนนมีสามรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

(ก) การลงคะแนนแบบมวลชน ซึ่งผู้ลงคะแนนทุกคนไปยังที่ลงคะแนนกลางที่มีเพียงแห่งเดียว

ในช่วงเช้า ลงคะแนน และยังคงอยู่ในบริเวณนั้นจนกว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้น (ข) การลง

คะแนนทีละคนตลอดวันเลือกตั้ง และ (ค) การลงคะแนนแทนหรือลงคะแนนนอกเขต หรือหีบ

บัตรสัญจร (roving boxes) มณฑลเกือบทั้งหมดใช้การลงคะแนนแบบมวลชน บัตรเลือกตั้งที่ใช้

จะแสดงชื่อผู้สมัครเรียงอยู่ใต้ชื่อตำาแหน่งที่ผู้นั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ลงคะแนนลงคะแนนโดย

ทำาเครื่องหมายบนชื่อของผู้สมัครที่ตนต้องการเลือก โดยอาจเลือกผู้สมัครได้เท่าที่มีตำาแหน่ง

ให้เลือก (ประธานหนึ่งคน  รองประธานหนึ่งหรือสองคน และกรรมการหมู่บ้านอีกจำานวนหนึ่ง) 

การเลือกตั้งจะเป็นผลก็ต่อเมื่อมีผู้มาลงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้ชนะได้

รับคะแนนเสียงร้อยละ 50 บวก 1 ขึ้นไป หากไม่มีใครได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาด จะต้องจัด

ให้มีการเลือกตั้งรอบตัดเชือกภายในสามวัน ในรอบตัดเชือกนี้ ผู้สมัครต้องการเพียงร้อยละ 33  

ของคะแนนเสียงทั้งหมด ผู้ชนะการเลือกตั้งก็จะเข้าดำารงตำาแหน่งในทันที

การเลือกตั้งในระดับหมู่บ้านมีความสำาคัญในแง่ที่ว่า กฎหมายเลือกตั้งบัญญัติปทัสถานพื้นฐาน

ของกระบวนการประชาธิปไตย ประกอบด้วย การลงคะแนนลับ การเลือกตั้งโดยตรง และการมี

ผู้สมัครหลายคน (แม้ว่าจำานวนผู้สมัครจะมีจำากัดมาก) การเลือกตั้งอื่นๆ ในจีนยังไม่ได้นำาปทัส

ถานเหลา่นีไ้ปใช ้ความกา้วหนา้เกีย่วกบัการเลอืกตัง้คณะกรรมการหมูบ่า้น ทำาใหเ้กดิความหวงั

ว่าจะมีการการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่และเมื่อไร จากระดับหมู่บ้าน ขึ้นไปสู่หน่วยเมือง อำาเภอ 

หรือแม้กระทั่งการปกครองระดับสูง การเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละครั้งนั้น ช่วยสร้าง

ขีดความสามารถของท้องถิ่นในการจัดการการเลือกตั้งด้วย

 การประเมินนัยสำาคัญของการเลือกตั้งในหมู่บ้านของจีน จะเกี่ยวข้องไม่น้อยทีเดียว  

กับคำาถามที่ว่า ‘ประชาธิปไตยแบบจำากัด’ เช่นนี้ อาจนำาไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงได้หรือไม่  

มีหลายวิธีที่จะประเมินว่าการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด เกณฑ์สากลสามข้อ

ของการเลือกตั้ง ว่าเป็นไปอย่างเสรี เที่ยงธรรม และมีความหมายนั้น เป็นเกณฑ์อ้างอิงที่เหมาะ

สม การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาท้องถิ่นของจีน ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ด้านความเสรีและเที่ยงธรรม และมีหลายกรณีที่ผู้นำาหมู่บ้านซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ไม่มีอำานาจ

หน้าที่เท่ากับฝ่ายเลขานุการพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะว่าการเลือกตั้งใน

หมูบ่า้นยงัไมเ่สรแีละไมเ่ทีย่งธรรมอยา่งเตม็ที ่และคณะกรรมการหมูบ่า้นบางแหง่ยงัไมม่อีำานาจ

หน้าที่อย่างบริบูรณ์นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่เสรี 

ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่มีความหมายโดยสิ้นเชิง ประเมินการเลือกตั้งนั้น ไม่ควรเป็นการเทียบกับ

มาตรฐานสัมบูรณ์ หากควรมองการเลือกตัง้เป็นหมดุหมาย บนเส้นทางท่ีตอ่เนือ่งของประชาธิปไตย

 การเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านได้ก่อให้เกิดคลื่นลมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง

สาขาของพรรคคอมมวินสิต์ในบางกรณ ีมกีารชวนเชิญชาวบา้นธรรมดาใหม้าลงคะแนนไว้วางใจ 

อีกทั้งมีการทดลองใช้การเลือกตั้งคณะผู้บริหารของหน่วยเมืองอยู่บ้าง ในขณะนี้ดูเหมือนว่า

กระบวนการประชาธิปไตยของจีน ต้องการให้การตัดสินใจทางการเมืองระดับสูง ได้รับฟังเสียง

สะทอ้นจากระดบัรากหญา้ หลงัจากทีไ่ดม้กีารพฒันาการเลอืกตัง้โดยตรงในระดบัหมูบ่า้นมากวา่

สองทศวรรษแล้ว ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งในระดับการปกครองที่สูงข้ึน จะมีความเป็นไปได้ทาง

ดา้นเทคนิค แตป่ระเดน็ก็คือ จะมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิไปในทิศทางประชาธปิไตยหรอืไมแ่ละ

อย่างไร

กรณ
ีศึกษ�: ประเทศจีน
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บัตรเลือกตั้งระดับหมู่บ้านในประเทศจีน

203. การอภปิรายถกเถยีงกนัระหวา่งผูน้ยิมระบอบรฐัสภาและระบอบประธานาธบิดทีีบ่ญัญตัใิน

รัฐธรรมนูญนั้น มีผลต่อการอภิปรายในทำานองเดียวกันสำาหรับโครงสร้างของการปกครองท้อง

ถิ่นด้วย ผู้ว่าการมณฑลหรือนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นหัวหน้าฝ่าย

บริหาร ที่แยกจากองค์กรนิติบัญญัติท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกันนั้น เริ่มเป็นที่นิยมกัน

มากขึ้นทั่วโลก โดยจะนิยมมากกว่าการที่ผู้มีอำานาจหน้าที่ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จะมีโครงสร้าง

ในรปูของคณะกรรมการคณะตา่ง ๆ  ทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการใหบ้รกิาร โดยหลกัการแลว้ พสิยั

ของระบบการเลือกตั้งผู้ว่าการมณฑลหรือนายกเทศมนตรี มักจะคล้ายคลึงกับพิสัยของระบบ

การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง และอาจมีความคล้ายคลึงเช่นกัน เมื่อพิจารณาถึงประเด็น

ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้ง กับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ-ฝ่าย

บริหารในระดับท้องถิ่น

ระบบเลือกตั้งกับพรรคการเมือง

204. ระบบเลอืกต้ังทีแ่ตกต่างกนั นา่จะสง่เสรมิใหเ้กดิการจดัองค์กรของพรรคการเมืองและระบบ

พรรคการเมืองที่แตกต่างกันด้วย ในขณะที่เป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับระบบพรรคการเมืองที่จะมี

ความเป็นตัวแทนให้มากที่สุด ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่สนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองบนพื้น

ฐานของค่านิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองที่กว้าง และบนพื้นฐานของแนวนโยบายที่จำาเพาะ 

มากกว่าบนพื้นฐานความใส่ใจในเรื่องชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือภูมิภาคที่แคบ พรรคการเมืองที่มี

พืน้ฐานบนการตดัขา้มกลุ่มตา่ง ๆ  อยา่งกวา้งขวาง นา่จะสะท้อนความคดิเหน็ระดบัชาตไิดด้กีวา่

พรรคที่มีพื้นฐานหลักบนความใส่ใจแบบแบ่งฝ่ายแบ่งนิกาย หรือแบ่งภูมิภาค

205. ระบบการเมืองแบบรวมศูนย์มากๆ ที่ใช้ระบบ ตสบ. แบบปิด น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่

จะสนับสนุนองค์กรพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง ในทางกลับกัน ระบบที่กระจายตัว และมีเขตเลือก

ตั้งเป็นฐาน เช่นระบบ คนช. อาจจะมีผลตรงกันข้าม อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวแปรการเลือกตั้งอื่น 

ๆ อีกหลายตัว ที่สามารถนำามาใช้เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาระบบพรรคการเมือง ตัวอย่างเช่น 

ในประเทศประชาธิปไตยใหม่อย่างรัสเซียและอินโดนีเซีย มีความพยายามที่จะจัดรูปการพัฒนา

ระบบพรรคที่ยังเป็นหน่ออ่อน โดยจัดให้มีแรงจูงใจเชิงสถาบัน สำาหรับการก่อตั้งพรรคการเมือง

ระดับชาตมิากกวา่ระดับภูมิภาค (ดูกรณีศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย)  สำาหรับประเทศอื่นเช่น 

เอกวาดอร์ และปาปัวนิวกินี  มีการใช้การลงทะเบียนพรรคการเมืองและข้อกำาหนดการหาทุน 

เพื่อบรรลุจุดประสงค์เดียวกัน การเข้าถึงเงินทุนจากภาครัฐและ/หรือภาคธุรกิจ เป็นประเด็น

สำาคัญที่ตัดข้ามการออกแบบระบบเลือกตั้ง และมักจะเป็นข้อจำากัดข้อใหญ่ที่สุดข้อเดียว ต่อการ

เกิดพรรคการเมืองใหม่ที่ใช้งานได้

การเลอืกใช้ระบบเลอืกตัง้ยอ่มมีผลตอ่การทีพ่รรคการเมืองจะพฒันาไปฉนัใด ระบบพรรคการเมือง

ทีม่อียู่แล้วยอ่มมผีลตอ่การเลือกใชร้ะบบเลือกตัง้ฉนัน้ัน พรรคการเมอืงทีม่อียู่ ไมน่่าจะสนับสนุน

การเปลีย่นแปลงทีน่า่จะทำาใหพ้วกเขาตอ้งเสยีเปรยีบอยา่งมาก หรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่ปดิโอกาส

ระบบเลือกตั้ง: กรอบเชิงสถ�บันและก�รปกครอง
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ให้เกิดพรรคการเมืองใหม่เข้าสู่ระบบพรรคการเมือง เพื่อที่จะมาเป็นคู่แข่งของตน ถ้าไม่มีความ

จำาเป็นบังคับทางการเมืองจริง ๆ ดังนั้น พิสัยของทางเลือกสำาหรับการเปลี่ยนแปลงระบบเลือก

ตั้ง อาจจะมีอย่างจำากัดในทางปฏิบัติ

206. ระบบเลอืกตัง้ชนิดตา่ง ๆ  กอ่ใหเ้กดิผลความแตกตา่งเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัร

รับเลอืกตัง้และผูท้ีส่นบัสนนุพวกเขา โดยทัว่ไป ระบบเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีว อยา่งเชน่

ส่วนใหญ่ของระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมากนั้น ถูกมองว่าส่งเสริมให้ผู้สมัครแต่ละคนถือว่าตน

เป็นตัวแทนของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่งใด และต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน

ทอ้งถิน่นัน้ โดยเปรยีบตา่ง ระบบเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวหลายเบอร ์อยา่งเชน่สว่นใหญข่องระบบ

การเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่น นา่จะทำาใหไ้ดผู้แ้ทน ซึง่กอ่นอืน่จะภกัดตีอ่พรรคของตนในประเดน็

ระดับชาติ ท้ังสองระบบมีข้อดีในตัวของมันเอง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ระบบเลือกตั้งแบบ

ผสม ที่รวมเอาทั้งผู้แทนระดับท้องถิ่นและผู้แทนระดับชาตินั้น กำาลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

207. ประเดน็เรือ่งสภาพพรอ้มรบัผดิ มกัจะถูกหยบิยกขึน้มาในการอภปิรายเรือ่งพรรคการเมอืง

และระบบเลือกตั้ง โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคน ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง กับพรรคการเมืองนั้น จะได้รับผลกระทบไม่เพียงแต่จาก

ระบบเลือกต้ังเท่านั้น หากได้รับจากข้อกำาหนดของกรอบกฎหมายทางการเมืองด้วย เช่น ข้อ

จำากัดด้านวาระการตำารงตำาแหน่ง ข้อกำาหนดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับ

สมาชกิพรรคซึง่เปน็ผูแ้ทนราษฎรดว้ย หรอืขอ้กำาหนดท่ีห้ามไม่ให้สมาชิกผู้ไดร้บัเลอืกตัง้เปลีย่น

พรรคได้โดยไม่ลาออกจากองค์กรนิติบัญญัติ

208. เสรีภาพของผู้ลงคะแนนในการที่จะเลือกผู้สมัครมากกว่าเลือกพรรคการเมือง ก็เป็นอีกแง่

มมุหน่ึงของสภาพพรอ้มรบัผิด ในช่วงไมก่ีป่ทีีผ่า่นมาม จงึมหีลายประเทศทีน่ำาการลงคะแนนทีม่ี

ลักษณะของการให้ผู้สมัครเป็นศูนย์กลางมากขึ้นมาใช้ในระบบเลือกตั้งของตน เช่นการใช้บัญชี

รายชื่อแบบเปิดในระบบ ตสบ. เป็นต้น

ทางเลือกสำาหรับประชาธิปไตยทางตรง

209. คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นการออกแบบระบบเลือกตั้งสำาหรับการเลือกตั้งผู้แทนในทุก

ระดับ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงเรื่องสภาพพร้อมรับผิด ก็อาจจะต้องการกรอบการพิจารณา

ที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงบทบาทของสถาบันประชาธิปไตยโดยตรง การลงประชามติเป็นที่นิยมกัน

มากขึน้ทัว่โลก ประเทศสวติเซอรแ์ลนดม์ปีระวตักิารใช้การริเร่ิมของพลเมอืงมาอยา่งยาวนาน ซึง่

เป็นกระบวนการที่เอื้อให้กลุ่มพลเมืองทำาข้อเสนอทางนิติบัญญัติ เพื่อให้สาธารณชนลงคะแนน 

ขณะทีป่ระเทศเวเนซเูอลา เปน็ประเทศเดยีวทีเ่ปดิให้ลงคะแนนถอดถอนประธานาธบิดทีีไ่ดร้บัการ

เลอืกตัง้โดยตรงได ้ในระบอบประธานาธบิดบีางแหง่และในหลายมลรฐัของสหรฐัอเมรกิา มกีารลง

คะแนนถอดถอนผู้ทำาหน้าที่นิติบัญญัติ และ/หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคได้
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210. ในประเทศใดกต็าม ความสามารถในการขนสง่และจดักำาลงับำารงุ และการมทีรพัยากรบคุคล

ที่มีทักษะ รวมทั้งงบประมาณที่มีน้ัน อาจเป็นข้อจำากัดของทางเลือกที่มีสำาหรับการเลือกระบบ

เลือกตั้ง แม้ในกรณีที่มีเงินทุนจากผู้บริจาค แต่ประเด็นความยั่งยืนระยะยาวของระบบเลือกตั้ง

ที่เลือก ก็ยังมีความสำาคัญอยู่

อย่างไรก็ตาม  ไม่ได้หมายความว่าระบบเลือกตั้งที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุด จะเป็นระบบที่ดีที่สุด

เสมอไป ระบบที่ถูกอาจเป็นการประหยัดแบบผิดๆ เพราะถ้าระบบเลือกตั้งนั้นล้มเหลว ก็จะ 

สง่ผลกระทบดา้นลบตอ่ระบบการเมอืงทัง้หมดของประเทศ รวมทัง้ความมัน่คงของประชาธปิไตย

ในประเทศนั้นด้วย

ไม่ว่าจะเลือกระบบเลือกตั้งใดก็ตาม ก็จะมีผลสืบเนื่องด้านการจัดการได้ในพิสัยที่กว้าง รวมทั้ง

ผลที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

211. การกำาหนดเขตเลอืกตัง้ ระบบเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีวใดๆ ตอ้งการกระบวนการที่

ใช้เวลามากและทรัพยากรสงูสำาหรับการปักปนัเขตเลือกตั้งที่มขีนาดค่อนข้างเล็ก วธิีการที่ใช้ใน

การปกัปันนั้น จะขึ้นอยู่กับประเด็นต่าง ๆ  เชน่จำานวนประชากร ความเหนียวแน่นของประชากร 

‘ผลประโยชน์ร่วมของชุมชน’ และพื้นที่ติดต่อกัน เป็นต้น นอกจากนี้ น้อยครั้งที่การกำาหนด

เขตเลือกตั้งจะทำาครั้งเดียวเสร็จ หากต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำาเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยน 

โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากร ระบบ คนช. (FPTP) ระบบ คล. (AV) และระบบ 

ลสร. (TRS) ทำาใหเ้กิดปญัหาการบริหารจดัการดา้นน้ีมากทีส่ดุ สว่นระบบ คพ. (BV) ระบบ คพพ. 

(PBV) ระบบ คอม. (SNTV) ระบบ คจ. (LV) และระบบ คอ. (STV) ล้วนต้องการให้มีการปักปัน

เขตเลือกตั้งเช่นกัน แต่ก็จัดการได้ง่ายกว่าบ้าง เนื่องจากเป็นเขตเดียวหลายเบอร์ ซึ่งมีจำานวน

เขตนอ้ยกวา่และพืน้ทีก่วา้งกวา่ สว่นการกำาหนดเขตเลอืกตัง้สำาหรบัองคป์ระกอบของระบบผสม 

ก็เป็นเรื่องท้าทายเช่นกัน 

5. นัยด้�นค่�ใช้จ่�ยและ
 ด้�นก�รจัดก�รของระบบ
 เลือกตั้ง
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212. เมือ่ใชเ้ขตเดยีวหลายเบอร ์มีความเปน็ไปไดท้ีจ่ะหลกีเลีย่งการทีต่อ้งปรบัเปลีย่นเสน้เขตแดน 

โดยการเปลี่ยนจำานวนของผู้แทนที่ต้องเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง วิธีนี้มีประโยชน์ทีเดียว  

ในกรณีที่ใช้เขตซึ่งมีอยู่แล้ว เช่นจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ระบบ ตสบ. (List PR) เป็นระบบ

ที่ประหยัดและสะดวกที่สุดในการบริหารจัดการ เนื่องจากถ้าไม่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 

เขตเดยีว ซึง่ไมต่อ้งมกีารปกัปนัเขตเลือกต้ังแต่อยา่งใด กจ็ะใชเ้ขตเดยีวหลายเบอรอ์นัเปน็เขตใหญ ่

ทีป่รบัใหส้อดคลอ้งกับเขตจงัหวดัหรอืมลรฐัซึง่มีอยู่แล้ว   เมือ่ไมน่านมานี ้การเลอืกตัง้ท่ีสนบัสนนุ 

โดยองค์การสหประชาชาติในเซียร์รา ลีโอน ในปี ค.ศ. 1996 ในไลบีเรีย ในปีค.ศ. 1997 และ 

ในคอซอวอ ในปี ค.ศ. 2001 นั้น ล้วนใช้ระบบ ตสบ. ระดับชาติ  (national List PR) เหตุผล 

ส่วนหนึ่งคือการพลัดถิ่นของผู้คน และการขาดข้อมูลสำามโนประชากรที่ถูกต้อง ทำาให้เจ้าหน้าที่

การเลือกตั้งไม่มีข้อมูลประชากรที่จำาเป็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เล็กกว่าได้

213. การลงทะเบียนผู้ลงคะแนน การลงทะเบียนผู้ลงคะแนน เป็นส่วนของการจัดการการเลือก

ตั้งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีปัญหาโต้เถียงกันมากที่สุด และมักประสบความสำาเร็จน้อยที่สุดด้วย 

โดยธรรมชาติของการลงทะเบียนแล้ว จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจำาเพาะ โดยใช้แบบ

ฟอร์มมาตรฐาน จากผู้ลงคะแนนจำานวนมาก แล้วจัดการและแจกจ่ายข้อมูลเหล่านี้ ในรูปแบบ

ที่อาจนำาไปใช้ในยามเลือกตั้งได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องให้มั่นใจว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้นที่จะ

เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง โดยป้องกันไม่ให้มีการลงคะแนนหลายครั้ง การสวมสิทธิ หรือการก

ระทำาในทำานองเดียวกัน ความอ่อนไหวทางการเมืองในเรื่องนี้ และความยากลำาบากของภารกิจ

เอง มักทำาให้การลงทะเบยีนผูล้งคะแนน เปน็ส่วนทีแ่พงและใชเ้วลามากทีสุ่ด ในบรรดากระบวน

การเลือกตั้งทั้งปวง

214. ข้อกำาหนดในการลงทะเบียนผู้ลงคะแนน ได้รับอิทธิพลจากการออกแบบระบบเลือกตั้ง 

ระบบท่ีใช้เขตเดียวเบอร์เดียวมักต้องการให้ผู้ลงคะแนนแต่ละคน ลงทะเบียนภายในขอบเขต

ของเขตเลือกต้ังท่ีระบุ ซึ่งหมายความว่าระบบ คนช. (FPTP) ระบบ คล. (AV) ระบบ ลสร. 

(TRS) และระบบการนับแบบบอร์ดา (ในกรณีท่ีใช้เขตเดียวเบอร์เดียว) เป็นระบบที่สิ้นเปลือง

และใช้เวลาในการจัดการลงทะเบียนมากที่สุด รวมไประบบคู่ขนาน และระบบ สสผ. (MMP) ที่มี 

องค์ประกอบแบบเขตเดียวเบอร์เดียวด้วย การมีจำานวนเขตเลือกตั้งน้อยลง ในกรณีของระบบ 

คพ. (BV) ระบบ คพพ. (PBV) ระบบ คอม. (SNTV) ระบบ คอ. (STV) ทำาให้กระบวนการง่าย

ยิ่งขึ้น ในขณะที่ระบบที่ใช้เขตเลือกตั้งขนาดใหญ่ อย่าง ตสบ. (List PR) จะมีความยุ่งยากซับ

ซอ้นนอ้ยสดุ การจดัการลงทะเบยีนสำาหรบัการลงคะแนนนอกอาณาจกัรอาจจะยุง่ยากเปน็พเิศษ

 ความเรียบงา่ยของระบบ ตสบ. ในบริบทนี้ เปน็สว่นหนึ่งของปจัจยัทีท่ำาให้มกีารใชร้ะบบ

นีส้ำาหรบัการเลอืกตัง้ในชว่งเปลีย่นผา่นทีส่ำาคญัในบางครัง้ เชน่การเลอืกตัง้ทีเ่ปน็ประชาธปิไตย

เป็นครั้งแรกในแอฟริกาใต้ในปี ค.ศ.1994 อย่างไรก็ตาม ควรจะเน้นว่า การแปรเปลี่ยนระบบ

เลือกตั้ง มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อค่าใช้จ่ายที่มักสูงมากๆ ในการลงทะเบียนผู้ลงคะแนน

215. การออกแบบและการผลิตบัตรเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ังควรจะเป็นบัตรท่ีเป็นมิตรมากท่ีสุด

สำาหรับผู้ลงคะแนนทกุคน เพือ่หวงัการมสีว่นร่วมมากทีส่ดุ และเพือ่ลดจำานวนบัตรทีใ่ชไ้มไ่ด้และ 

‘บัตรเสีย’ บัตรท่ีเข้าใจง่ายมักจะมีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองและผู้สมัคร รูปถ่าย และสีสัน 

ตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งท่ีน่าสนใจ แสดงไว้หลายตัวอย่างในคู่มือเล่มนี้ บัตรเลือกตั้งสำาหรับ

ระบบ คนช. และระบบ คล. มักจะจัดพิมพ์ได้ง่ายที่สุด และในเกือบทุกกรณี จะมีจำานวนรายชื่อ

ไม่ค่อยมาก บัตรเลือกตั้งในระบบ ลสร. ก็ดูง่ายเหมือนกัน แต่ในหลายกรณี ต้องจัดพิมพ์บัตร

เลือกตั้งใหม่สำาหรับการลงคะแนนรอบสอง ซึ่งทำาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดย

จะต้องเผื่อเวลาให้พอ สำาหรับการพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่สองด้วย ระบบคู่ขนาน และระบบ สสผ. 

มักต้องการการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งอย่างน้อยสองใบ สำาหรับการเลือกตั้งวันเดียวกัน และการ

ใช้ระบบเลือกตั้งที่แตกต่างกันสอง (หรือหลาย) ระบบ มีนัยทางการขนส่งและจัดกำาลังบำารุง 

สำาหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง และการให้ความรู้เรื่องวิธีการลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง

ที่ใช้ในระบบ คอม. ระบบ คพ. ระบบการนับแบบบอร์ดา และระบบ คอ. นั้น มีความซับซ้อน

กว่าบัตรที่ใช้ในระบบ คนช. เนื่องจากมีจำานวนผู้สมัครมากกว่า ซึ่งจะทำาให้มีสัญลักษณ์และรูป

มากกว่า (ถ้ามีการใช้รูป)  ส่วนบัตรเลือกตั้งระบบ ตสบ. (List PR) อาจจะมีความซับซ้อนได้ทั้ง

น้อยและมาก บัตรเลือกตั้งอาจจะซับซ้อนน้อยมากในระบบ ตสบ. แบบปิด หรือซับซ้อนมากที

เดียวในระบบ ตสบ. แบบเสรี ดังที่ใช้ในสวิตเซอร์แลนด์  

216. การให้การศึกษาผู้ลงคะแนน เป็นที่ชัดเจนว่า ธรรมชาติและความจำาเป็นของการให้การ

ศกึษาผูล้งคะแนนจะตา่งกนัอยา่งมากตามสภาพทางสงัคมทีต่า่งกนั แตใ่นเรือ่งการใหก้ารศกึษา

ผู้ลงคะแนน ว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งอย่างไร ก็จะมีความแตกต่างที่ระบุได้ในบรรดาระบบเลือกตั้ง 

ที่ต่างกัน หลักการของการลงคะแนนในระบบตามลำาดับความชอบ อย่างเช่น คล. คอ. หรือการ

นับแบบบอร์ดา มีความซับซ้อนทีเดียว และถ้านำามาใช้เป็นครั้งแรก จะต้องมีการให้การศึกษา

แก่ผู้ลงคะแนนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ลงคะแนนจะต้องเขียนหมายเลขให้แก่ผู้สมัคร

ทุกคนตามลำาดับความชอบ อย่างเช่นกรณีของออสเตรเลีย การใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมที่มี 

ผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยหลายระบบให้บัตรเลือกตั้งสองใบแก่ผู้ลงคะแนนนั้น สร้างความยุ่งยาก

เพ่ิมข้ึนแกผู่ล้งคะแนนดว้ย โดยเปรียบตา่ง หลกัการของระบบคะแนนเสยีงเดยีวอยา่งเช่น คนช. 

(FPTP) คพพ. (PBV) และ คอม. (SNTV) นั้น เข้าใจได้ง่ายมาก ระบบที่เหลืออยู่กลางๆ ระหว่าง

กรณีสุดโต่งทั้งสองนี้ (ดูตารางที่  8)

217. จำานวนวันเลือกตั้ง ระบบ คนช. (FPTP) คล. (AV) คพ. (BV)  คอม. (SNTV)  ตสบ. (List 

PR)  การนับคะแนนแบบบอร์ดา และ คอ. (STV) รวมถึงระบบคู่ขนาน และ สสผ. (MMP)  

นั้น ต้องการวันเลือกตั้งเพียงวันเดียว ส่วนระบบ ลสร. จะสิ้นเปลืองและยากต่อการจัดการ

มากกว่า เพราะมักต้องดำาเนินกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดภายหลังรอบแรกซ้ำาอีกครั้ง ภายใน

หนึ่งหรือสองสัปดาห์ 

นัยด้�นค่�ใช้จ่�ยและด้�นก�รจัดก�รของระบบเลือกตั้ง
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218. การเลือกตั้งซ่อม หากมีตำาแหน่งว่างลงระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป ระบบ ตสบ. (List PR) 

สามารถเลื่อนผู้สมัครคนถัดไปเพื่อมาแทนที่ได้โดยง่าย จึงไม่ต้องจัดการเลือกต้ังใหม่ อย่างไร

กต็าม ระบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมากมกัจะกำาหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ซอ่มเพือ่แทนตำาแหนง่ทีว่า่ง 

เมื่อใช้ระบบอื่นๆ อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เช่น ระบบ คอ. (STV) ของไอร์แลนด์ 

มกีารจดัการเลอืกตัง้ซอ่มสำาหรบัตำาแหนง่วา่งในองคก์รนติบิญัญตั ิแตอ่อสเตรเลยีไมด่ำาเนนิการ

เชน่นัน้สำาหรบัตำาแหนง่ทีว่า่งในวฒุสิภา มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะหลกีเลีย่งการเลอืกตัง้ซอ่ม โดยการ

เลือกผู้แทนสำารองไว้ในคราวเดียวกับการเลือกตั้งผู้แทนปกติ ดังเช่นในโบลิเวีย

 การเลือกตั้งซ่อม เป็นการเลือกตั้งที่เล็กกว่าการเลือกตั้งทั่วไป จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ

น้อยกว่า แต่ในบางประเทศ การเลือกตั้งซ่อมก็ยังเป็นภาระทางงบประมาณที่มีนัยสำาคัญ บาง

ครัง้ กป็ลอ่ยใหต้ำาแหนง่วา่งไวเ้ปน็เวลานาน เพราะยงัไมพ่รอ้มจดัการเลอืกตัง้ซอ่ม ปญัหานีเ้ปน็

ปญัหาสำาคญัในบางประเทศแถบใตข้องแอฟรกิา ทีซ่ึง่การระบาดของโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง(เอช

ไอวี เอดส์) มักทำาให้มีตำาแหน่งว่างลงมากมาย ในระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป

 ในบางสถานการณ์ การเลือกตั้งซ่อมอาจมีผลกระทบทางการเมือง ที่สำาคัญมากไปกว่า

แค่การเลือกคนมาแทนตำาแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น และมักมองว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะของ

รัฐบาล เมื่ออยู่มาถึงครึ่งวาระด้วย นอกจากนี้หากต้องเลือกคนมาแทนตำาแหน่งท่ีว่างลงหลาย

ตำาแหน่งในระหว่างวาระของรัฐสภา ก็อาจนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบขององค์กร

นิติบัญญัติ และทำาให้ฐานอำานาจของรัฐบาลพลอยเปลี่ยนได้ด้วย

219. การนับคะแนน การนับคะแนนทำาได้ง่ายที่สุดในระบบ คนช. (FPTP) คอม. (SNTV) และ 

ตสบ. แบบปิดธรรมดา(closed-list PR) เนื่องจากต้องการยอดคะแนนรวมเพียงยอดเดียวจาก

พรรคการเมืองแต่ละพรรค หรือผู้สมัครแต่ละคน เพื่อแสดงผลการเลือกตั้ง   ในระบบ คพ. (BV) 

และ คจ. (LV) นั้น เจ้าหน้าที่ต้องนับคะแนนเสียงจำานวนหนึ่งจากบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบ ส่วนระบบ

คู่ขนาน และ สสผ. (MMP) นั้น มักต้องนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งสองแบบ ในขณะที่ระบบ คล. 

(AV) การนับแบบบอร์ดา (BC) และ คอ. (STV) ในฐานะที่เป็นระบบตามลำาดับความชอบนั้น 

ต้องระบุหมายเลขลงบนบัตร และการนับจะยุ่งยากขึ้นไปอีก

ตารางที ่ 8   นยัดา้นคา่ใชจ้า่ยและดา้นการจดัการทีอ่าจเกดิขึน้ของระบบเลอืกตัง้ 12 ระบบ

ไขรหัส:  = ค่าใช่จ่ายตำาและไม่ยุ่งยากซับซ้อน
               = ค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากซับซ้อนระดับปานกลาง
               = ค่าใช้จ่ายสูงและยุ่งยากซับซ้อนมาก

220. ความยั่งยืน ระบบเลือกตั้งใด มีความกดดันต่อความสามารถในการบริหารจัดการของ
ประเทศสักเพียงใดนั้น  จะถูกกำาหนดในเบื้องต้นโดยประวัติศาสตร์ บริบท ประสบการณ์และ
ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ตารางท่ี 8 ยังพอใช้เป็นแนวได้บ้าง สำาหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้น
ของระบบเลือกตั้งต่างๆ หากมองคร่าวๆ จะเห็นว่าระบบ ตสบ. (List PR)  โดยเฉพาะแบบปิด
ที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง (national closed-list) นั้น ได้คะแนนดี ในเรื่องค่าใช้จ่ายตำาและ
ต้องการทรัพยากรในการจัดการน้อย ส่วนระบบ คพพ. (PBV) ก็เช่นเดียวกัน ถัดไปคือระบบ 
คอม. (SNTV) และ คจ. (LV) ตามด้วยระบบ คพ. (BV) และ คนช. (FPTP) ไปจนถึงระบบ คล.
(AV) คอ. (STV) คู่ขนาน (Parallel) การนับแบบบอร์ดา (BC) และ สสผ. (MMP) ระบบที่น่าจะ
สรา้งความกดดนัตอ่ความสามารถในการบรหิารจดัการของประเทศมากทีส่ดุ คอืระบบการเลอืก
ตั้งสองรอบ (Two-Round System) นั่นเอง

นัยด้�นค่�ใช้จ่�ยและด้�นก�รจัดก�รของระบบเลือกตั้ง

ก�รปักปัน
เขตเลือกตั้ง

ก�รลงทะเบียน
ผู้ลงคะแนน

ก�รออกแบบ
และผลิต
บัตรเลือกตั้ง

จำ�นวน
วันเลือกตั้ง

ก�ร
เลือกตั้งซ่อม

ก�ร
นับคะแนน

ก�รให้
ก�รศึกษ�  
ผู้ลงคะแนน

คนช. (FPTP)

คพ. (BV)

ลสร. (TRS)

คล. (AV)

คพพ. (PBV)

ตสบ. (List PR)

คอ. (STV)

คู่ขนาน. 
(Parallel)

สสผ. (MMP)

การนับแบบ 
บอร์ดา (BC)

คอม. (SNTV)

คจ. (LV)



6บทที ่6บทที่ 6
221. ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบเลือกตั้ง ก็มีเพียงว่า 

พิสัยที่จะเลือกและบรรดาตัวเลือกก็มีอรรถประโยชน์ของมัน บ่อยครั้ง ผู้ออกแบบและผู้ยกร่าง

กรอบของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกรอบทางการเมืองและการเลือกตั้ง จะเลือกระบบเลือกตั้งที่ตน

รู้จักดีที่สุด และบ่อยครั้งในประเทศประชาธิปไตยใหม่ ก็จะเลือกระบบของอดีตเจ้าอาณานิคม 

ในกรณีที่เคยเป็นอาณานิคม มากกว่าที่จะศึกษาสำารวจทางเลือกต่างๆ อย่างถ้วนถี่ ในบางกรณี  

องคป์ระกอบของขอ้ตกลงสนัตภิาพ หรอืการกดดนัจากภายนอกประเทศ กม็าจำากดัทางเลอืกทีม่อียู่

 จุดประสงค์หลกัของคู่มอืเลม่นีคื้อการใหค้วามรูบ้างประการ เพือ่ใหเ้กดิการตดัสินใจอย่าง

รูเ้ทา่ทนั (informed) คูม่อืนีไ้มต่อ้งการเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงขนานใหญใ่นระบบเลอืกตัง้ทีใ่ช้

อยู่ อันที่จริง ประสบการณ์เปรียบเทียบของการปฏิรูปการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน ชี้แนะว่าการ

ปฏิรูปพอประมาณ โดยต่อยอดจากส่วนที่ดีอยู่แล้วของระบบที่มีอยู่ มักจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

การกระโจนสู่ระบบที่ใหม่เอี่ยมและไม่เป็นที่คุ้นเคย

222. เราเรยีนรูจ้ากประสบการณข์องผูอ้ืน่ไดม้าก ตวัอยา่งเชน่ ประเทศทีใ่ชร้ะบบ คนช. (FPTP) 

และประสงคจ์ะเคลือ่นตวัสูร่ะบบทีเ่ปน็สดัสว่นมากขึน้ แตใ่นขณะเดยีวกนักย็งัอยากคงความเชือ่ม

โยงทางภูมิศาสตร์กับผู้เลือกตั้งในเขตไว้นั้น ก็ควรจะพิจารณาประสบการณ์ของนิวซีแลนด์ ที่

นำาระบบ สสผ. (MMP) มาใช้เมื่อปี ค.ศ. 1993  หรือประสบการณ์ของเลโซโทในปี ค.ศ. 2002  

ในทำานองเดียวกัน ประเทศที่ต้องการคงระบบเขตเดียวเบอร์เดียวไว้ แต่อยากส่งเสริมให้มีการ

รอมชอมและประนีประนอมระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ก็อาจจะประเมินประสบการณ์การใช้ระบบ 

คล. (AV) ในประเทศแถบโอเชียเนีย (โดยเฉพาะฟิจิ  หรือปาปัวนิวกินี) หรือประเทศใดที่มี

ความแตกแยกมาก ๆ  และต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ก็ขอแนะนำาให้พิจารณา ทั้งกรณี

แอฟริกาใต้ที่รัฐบาลมีการแบ่งปันอำานาจระหว่างหลายชาติพันธุ์ ซึ่งเอื้ออำานวยโดยระบบเลือก

ตั้งแบบ ตสบ. (List PR) และกรณีไอร์แลนด์ ซึ่งสภานิติบัญญัติมีประวัติศาสตร์ที่ยุ่งยากกว่านั้น 

6. ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้ออกแบบ
 ระบบเลือกตั้ง
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จากการที่ได้นำาระบบ คอ. (STV) มาใช้ ในประการสุดท้าย ประเทศที่ประสงค์เพียงจะลดค่าใช้

จ่ายและการขาดเสถียรภาพอันเนื่องมาแต่การใช้ระบบ ลสร. (TRS) เพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดี

นั้น ก็อาจจะพิจารณาระบบ คล. (AV) เหมือนที่ใช้ในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในกรณีเหล่า

นี้ทั้งหมด การเลือกระบบเลือกตั้งได้มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อการเมืองของประเทศนั้นๆ 

223. แนวสังเขปต่อไปนี้ เป็นการสรุปข้อแนะนำาของหนังสือคู่มือเล่มนี้

ทำาให้ง่ายและชัดเจน

224. การออกแบบระบบเลอืกตัง้ทีม่ปีระสทิธผิลและยัง่ยนืนัน้ นา่จะเปน็ทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยกวา่ สำาหรบั

ผู้ลงคะแนนและนักการเมือง ความยุ่งยากซับซ้อนที่มีมากเกินไป อาจนำาไปสู่ความเข้าใจผิด  

ผลสืบเนื่องที่ไม่ได้ตั้งใจให้มี และความไม่เชื่อใจของผู้ลงคะแนนที่มีต่อผลการเลือกตั้ง

อย่ากลัวนวัตกรรม

225. ระบบเลือกตั้งเอง ที่ใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันและประสบความสำาเร็จหลายระบบ ก็เสนอ

แนวทางที่เป็นนวัตกรรมต่อปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้น และได้พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ดี เราควรเรียน

รู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและจากกรณีอื่นๆ ที่ดูแตกต่างออกไป 

ให้ความสำาคัญแก่ปัจจัยด้านบริบทและด้านเวลา

226. ระบบเลือกตั้งไม่ทำางานในสูญญากาศ ความสำาเร็จของระบบเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับรวมกัน

อย่างลงตัวของสถาบนัทางการเมอืงและประเพณนิียมทางวฒันธรรม วา่ทีผู่อ้อกแบบระบบเลอืก

ตั้งคนใดก็ตาม ควรจะตั้งคำาถามเพื่อเป็นประเด็นแรกของการเริ่มต้นว่า ฉันกำาลังทำางานภายใน

บริบททางสังคมและการเมืองแบบไหน และคำาถามที่สองน่าจะเป็นว่า ฉันกำาลังออกแบบระบบ

ถาวร หรือระบบอันจำาเป็นที่จะพาเราข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้

อย่าประเมินองค์รวมของผู้เลือกตั้งตำาจนเกินไป

227. ในขณะที่ความเรียบง่ายเป็นเร่ืองสำาคัญ แต่ก็น่าอันตรายเหมือนกันที่จะประเมินตำาไป  

ซึ่งความสามารถของผู้ลงคะแนนที่จะเข้าใจและใช้ระบบเลือกตั้งอันแตกต่างหลากหลายอย่าง

ได้ผล ตัวอย่างเช่น ประเทศกำาลังพัฒนาแถบเอเชีย-แปซิฟิก ได้ใช้ระบบลำาดับความชอบที่

ซับซ้อนอย่างได้ผล ในขณะที่ประสบการณ์จากการเลือกตั้งครั้งหลังๆ หลายครั้ง ในประเทศ

ประชาธิปไตยใหม ่ไดข้บัเนน้การจำาแนกทีส่ำาคญั ระหวา่งการรูห้นงัสอื ’เพือ่ใชส้อย’ กับการรูห้นงัสอื  

‘เพื่อการเมือง’ แม้ในประเทศที่ยากจนมาก ผู้ลงคะแนนมักประสงค์ท่ีจะแสดงออกถึงความชอบ

และการเลือกทางการเมือง โดยการเรียงลำาดับที่สลับซับซ้อนทีเดียว

เอนเอียงไปข้างการรวมทุกฝ่าย

228. หากเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในสังคมที่แตกแยกหรือที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันพอสมควร 

ระบบเลอืกตัง้ควรจะเอนเอยีงไปขา้งการรวมทกุผลประโยชนท์ีม่นียัสำาคญัไวใ้นองคก์รนติบิญัญตั ิ

ไม่ว่าเสียงข้างน้อยจะมีพื้นฐานด้านอุดมการณ์ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ภาษา อัตลักษณ์ทางศาสนา

หรือภูมิภาค การกีดกันสีสันที่มีนัยสำาคัญของความเห็นออกจากองค์กรนิติบัญญัติ โดยเฉพาะ

ในประเทศกำาลังพัฒนา มักมีผลเสียอย่างใหญ่หลวง

ปัจจัยหลักคือมีกระบวนการในการเลือกที่ดี

229. วิธีการที่จะเลือกระบบเลือกตั้งระบบใดระบบหนึ่งนั้น มีความสำาคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อสร้าง

ความชอบธรรมโดยรวมด้วย กระบวนการที่รวมทุกฝ่ายหรือเกือบทุกฝ่าย รวมทั้งองค์รวมของ 

ผูเ้ลอืกตัง้นัน้ นา่จะทำาใหเ้กดิการยอมรบัผลทา้ยปลายทางของกระบวนการ ไดม้ากกวา่การตดัสนิ

ใจทีม่องวา่ถอืประโยชนส์ว่นของพรรคใดพรรคหนึง่เปน็ทีต่ัง้ ถงึแมว้า่จะไมอ่าจหลกีเลีย่งการคดิ

คำานงึถงึพรรคในการถกเถยีงเพือ่เลอืกระบบเลอืกตัง้ได ้แตก่ารทีส่ถาบนัใดไดร้บัการสนบัสนนุจาก

สาธารณชนและจากหลายๆ พรรคอย่างกว้างขวางนั้น เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สถาบันนั้น

ไดร้บัการเคารพและเปน็ทีย่อมรบั เชน่ ในการปฏริปูระบบเลอืกตัง้ในนวิซแีลนดจ์าก ระบบ คนช. 

(FPTP) เป็นระบบ สสผ. (MMP) นั้น มีการลงประชามติถึงสองครั้ง เพื่อให้ความชอบธรรมแก่

ผลลัพธ์สุดท้าย โดยเปรียบต่าง การตัดสินใจของรัฐบาลสังคมนิยมของฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1986 

ทีเ่ปล่ียนระบบ ลสร. (TRS) มาเป็นระบบสัดส่วน (PR) นัน้ เป็นทีเ่ขา้ใจกนัทัว่ไปวา่มผีลประโยชน์

ของพรรคเปน็แรงจงูใจ และก็ถูกยกเลิกโดยไวหลังจากที่รัฐบาลนั้นพ้นอำานาจไปในปี ค.ศ. 1988

สร้างความชอบธรรมและการยอมรับในบรรดาตัวละครหลักทั้งหลาย

230. การรวมกลุ่มทุกกลุ่ม ที่ต้องการมีส่วนในกระบวนการประชาธิปไตย พึงสำาเหนียกว่าระบบ

เลือกต้ังที่กำาลังจะใช้น้ัน มีความเป็นธรรมและให้โอกาสที่ตนจะเป็นฝ่ายชนะการเลือกต้ังมาก 

เทา่ๆ กับกลุม่อ่ืนๆ เปา้ประสงคท์ีส่ำาคญัทีส่ดุควรเปน็วา่ ผู้ที ่‘พ่ายแพ’้ การเลอืกตัง้ ไมอ่าจเปลีย่น

ความผดิหวังของตนไปเป็นการปฏิเสธตวัระบบนัน้เองได้ หรอืไม่อาจอา้งระบบเลือกตัง้เพือ่บัน่ทอน

หนทางสูป่ระชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ในนิคารากวัเม่ือปี ค.ศ. 1990 มีการลงคะแนนใหพ้วกแซนดินิส

ตาพน้ไปจากรฐับาล  แตพ่วกเขากย็อมรบัความพา่ยแพ ้ส่วนหน่ึงกเ็พราะยอมรบัความเปน็ธรรม

ของระบบเลือกตั้ง กัมพูชา โมซัมบิก และแอฟริกาใต้ ต่างก็สามารถยุติสงครามกลางเมืองที่นอง

เลือดลงได้ ด้วยการจัดการเชิงสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายในวงกว้าง

พยายามให้ผู้ลงคะแนนมีอิทธิพลสูงสุด

231. ผูล้งคะแนนควรรูส้กึวา่ การเลอืกตัง้ทำาใหพ้วกเขามมีาตรการทีจ่ะมอีทิธพิลเหนอืรฐับาลและ

นโยบายของรฐับาล มหีลายทางทีอ่าจทำาใหม้กีารเลอืกไดม้ากทีส่ดุ เชน่ ผูล้งคะแนนสามารถเลอืก
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ไดใ้นระหวา่งพรรคตา่ง ๆ  ในระหวา่งผูส้มคัรตา่งพรรค หรือในระหว่างผู้สมคัรพรรคเดยีวกนั พวก

เขายงัอาจลงคะแนนในระบบทีต่า่งกนั ในการเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีสภาสงู สภาล่าง ไปจนถงึการ

เลอืกตัง้ระดบัภมูภิาคและระดบัทอ้งถิน่ พวกเขายงัคงความรูส้กึมัน่ใจวา่ การลงคะแนนของตนมี

ผลกระทบอย่างแท้จริงต่อการจัดตั้งรัฐบาล ไม่เพียงต่อส่วนประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น

ชั่งนำาหนักระหว่างอิทธิพลของผู้ลงคะแนนกับการส่งเสริมพรรคการเมือง 
ที่เป็นปึกแผ่น

232. ความปรารถนาที่จะให้ผู้ลงคะแนนมีอิทธิพลสูงสุด พึงมีการคานดุลด้วยความจำาเป็นที่จะ

ส่งเสริมพรรคการเมืองที่เป็นปึกแผ่นและใช้งานได้   การให้ผู้ลงคะแนนมีการเลือกได้มากที่สุด

บนบัตรเลือกตั้ง อาจทำาให้องค์กรนิติบัญญัติแตกเป็นเสี่ยงๆ จนในที่สุด ไม่มีใครเลยที่ได้รับ

ผลอย่างที่ตนคาดหวังไว้ นักรัฐศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวางว่า พรรคการเมือง

ทีเ่ปน็ปกึแผ่นและมฐีานเสยีงทีก่วา้งนัน้ เปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัทีส่ดุปจัจยัหนึง่ในการสง่เสรมิระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน

เสถยีรภาพในระยะยาวและประโยชนใ์นระยะสัน้อาจจะไมไ่ปดว้ยกนัเสมอไป

233. เมื่อตัวละครทางการเมืองเจรจากันเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งใหม่ พวกเขามักจะผลักดัน 

ขอ้เสนอทีเ่ชือ่วา่จะทำาใหพ้รรคของตนไดเ้ปรยีบในการเลอืกตัง้ทีจ่ะมาถงึ อยา่งไรกต็าม  ยทุธศาสตร์

เช่นนี้มักจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ชาญฉลาดนัก โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา  เนื่องจาก

ความสำาเร็จหรือการครอบงำาในระยะสั้นของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง อาจจะนำามาซึ่งความ 

ไม่สงบทางสังคมและการล่มสลายทางการเมืองในระยะยาวได้ จากตัวอย่างของแอฟริกาใต้  

ในการเจรจากันก่อนการเลือกตั้งในช่วงเปล่ียนผ่านในปี ค.ศ. 1994  พรรค ANC มีเหตุผล 

พอสมควรที่จะเสนอให้คงไว้ซึ่งระบบเลือกตั้งแบบ คนช. (FPTP) ที่ใช้อยู่ ซึ่งน่าจะทำาให้พรรค

ตน ทีเ่ปน็พรรคใหญก่วา่พรรคอืน่ๆ มาก ไดท่ี้นัง่แถมจนเกนิกวา่สว่นแบง่ของคะแนนเสยีงระดบั

ชาต ิแตพ่รรค ANC กลบัเสนอใหใ้ชรู้ปแบบใดรูปแบบหนึง่ของการเปน็ตวัแทนแบบสดัสว่น (PR) 

ซึ่งทำาให้ตนได้รับเลือกตั้งด้วยที่นั่งจำานวนน้อยกว่าที่จะได้ในระบบ คนช. กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า

พรรค ANC เล็งเห็นว่า เสถียรภาพในระยะยาว เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา มากกว่าความปลาบปลื้ม

จากผลการเลือกตั้งในระยะสั้น

234. ในทำานองเดยีวกนั ระบบเลือกตัง้จะตอ้งตอบสนองอยา่งเพยีงพอ โดยมปีฏกิริยิาอยา่งไดผ้ล

ต่อการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ทางการเมืองและการขยายตวัของการเคลือ่นไหวใหม่ๆ  ทางการ

เมือง แม้ในระบอบประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐานแล้ว น้อยครั้งมากที่การสนับสนุนพรรคการ

การเมืองหลักๆ จะเสถียร ในขณะที่การเมืองในประเทศประชาธิปไตยใหม่จะมีพลวัตสูงเกือบ

เสมอไป และพรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์จากวิธีการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ก็อาจจะ

ไม่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งครั้งต่อไป

อย่าคิดว่าระบบเลือกตั้งเป็นโอสถที่รักษาได้ทุกโรค

235. แมจ้ะเปน็ความจรงิทีว่า่ ถา้เราตอ้งการเปลีย่นลกัษณะการแขง่ขนัทางการเมอืง ระบบเลอืก

ตัง้อาจเปน็เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิลสงูสดุ ในอนัทีจ่ะทำาเชน่นัน้ แตร่ะบบเลอืกตัง้กไ็มอ่าจเปน็ยา

ทีร่กัษาโรคทางการเมืองของประเทศได้ทกุโรคเลย ผลโดยรวมของตวัแปรอืน่ๆ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่วฒันธรรมทางการเมอืงของประเทศ มกัจะมผีลกระทบตอ่โอกาสความสำาเรจ็ของประชาธปิไตย

ในประเทศ มากกวา่ปัจจัยเชงิสถาบันอยา่งระบบเลอืกตัง้มาก  ยิง่ไปกวา่นัน้ ผลทางดา้นบวกของ

ระบบเลือกต้ังทีอ่อกแบบมาอยา่งด ีกอ็าจถกูกลบโดยบทบัญญติัแหง่รฐัธรรมนูญทีไ่มเ่หมาะสมอ

ย่างง่ายดายเหลือเกิน โดยการครอบงำาของพลังบาดหมางภายใน หรือโดยความหนักอึ้งของภัย

จากภายนอกที่คุกคามอธิปไตยของประเทศ

แต่ในทางกลับกันก็อย่าประเมินอิทธิพลของระบบเลือกตั้งตำาเกินไป

236. ตลอดทั่วโลก ข้อจำากัดทางสังคมต่อประชาธิปไตยนั้นมีมากหลาย แต่ก็ยังเหลือพื้นที่ให้แก่

ยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่มีสำานึก อันอาจช่วยขับเคลื่อนหรือชะลอการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 

ระบบเลือกตั้งไม่ใช่ยาวิเศษ แต่ก็เป็นแกนกลางของการจัดโครงสร้างเพื่อเสถียรภาพในองค์การ

เมอืงใด การปรบัสรา้งระบบเลอืกตัง้อยา่งมทีกัษะ อาจไมส่ามารถปอ้งกนัหรอืขจดัความเปน็ศตัรู

ที่หย่ังรากลึกได้ แต่ความเป็นสถาบันที่เหมาะสมอาจขยับระบบการเมืองไปในทางที่จะช่วยลด

ความขัดแย้งและเกิดสภาพพร้อมรับผิดของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในขณะที่การ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจทำาไดโ้ดยออกแบบระบบเลอืกตัง้ใหเ้หมาะเจาะนัน้ ยอ่มเปน็เรือ่งชายขอบอยูด่ ี

แต่บอ่ยครัง้ทีผ่ลกระทบจากชายขอบเหล่านี้ หมายถงึความแตกตา่งระหวา่งการสรา้งความเป็น

ปึกแผ่นหรือการบ่อนทำาลายประชาธิปไตย

ตื่นรู้ถึงความพร้อมของผู้เลือกตั้งที่จะโอบรับการเปลี่ยนแปลง

237. การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งอาจดูเป็นความคิดที่ดีสำาหรับคนวงในทางการเมือง ซึ่งเข้าใจ 

ข้อบกพร่องของระบบที่ใช้อยู่ แต่หากไม่มีการนำาเสนอการปฏิรูปอย่างเหมาะสม สาธารณชน

อาจจะปฏเิสธการตดัแตง่ระบบ โดยเขา้ใจวา่การปฏริปูเปน็เพยีงความพยายามของนกัการเมอืง  

ที่ต้องการดัดแปลงกฎกติกาเพื่อประโยชน์ของตน สถานการณ์ที่เสียหายมากที่สุด เกิดขึ้น เมื่อ

มกีารมองวา่การเปลีย่นแปลงเปน็เลห่ก์ลอนัโจง่แจง้เพ่ือประโยชนท์างการเมอืง (ดงักรณขีองชลิี

เมื่อปี ค.ศ. 1989  จอร์แดนในปี ค.ศ. 1993 และหลายครั้งด้วยกันในคีร์กิซสถานตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1995 (ดูกรณีศึกษา)) หรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งเกิดขึ้นบ่อย จนผู้ลงคะแนนงงๆ 

ตามไม่ทัน (ตามที่ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในกรณีประเทศโบลิเวีย)

อย่าคิดเอาเองว่าข้อบกพร่องจะแก้ไขได้ง่ายในภายหลัง

238. ระบบเลือกตั้งทุกระบบทำาให้เกิดผู้ชนะและผู้แพ้ คือเกิดผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อใด
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ท่ีระบบมีขึ้นแล้ว ระบบน้ันก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของสภาวะแวดล้อมทางการเมือง อย่างไร

ก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง อาจจะไม่ฉลาดถ้าจะคิดเอาเองว่า เป็นเรื่องง่ายที่จะให้เป็น

ที่ยอมรับว่าเมื่อเกิดปัญหาก็ให้ไปแก้กันทีหลัง ถ้าตั้งใจจะให้มีการทบทวนระบบ ก็อาจมีเหตุผล

ที่จะระบุการทบทวนไว้ ในกลไกทางกฎหมายที่บัญญัติการเปลี่ยนแปลงระบบ

หลีกเลี่ยงการตกเป็นทาสของระบบในอดีต

239. กระนั้นก็ตาม บ่อยครั้งเหลือเกิน ที่ระบบเลือกตั้งซึ่งไม่เหมาะสมกับความต้องการของ

ประชาธิปไตยใหม่ จะเป็นการรับมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม โดยไม่คำานึงว่าระบบ 

จะทำางานในความจริงทางการเมืองแบบใหม่ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น อดีตอาณานิคมของ

อังกฤษเกือบทุกแห่งในเอเชีย แอฟริกา และแถบแปซิฟิก รับระบบ คนช. มาใช้ สำาหรับประเทศ

ประชาธปิไตยใหมเ่หลา่นีห้ลายประเทศ โดยเฉพาะท่ีมกีารแบง่แยกทางชาตพินัธุ ์ระบบดงักลา่ว

ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับความต้องการของประเทศ ในทำานองเดียวกัน มีข้อถกเถียงว่าอดีต

อาณานิคมของฝรั่งเศสหลายแห่งในแอฟริกาตะวันตก ที่ยังคงระบบ ลสร. (TRS) เอาไว้นั้น 

(เช่นประเทศมาลี) ได้รับวิบากยากเข็ญจากการแบ่งขั้วอันเป็นผลจากระบบ ส่วนระบอบหลังยุค

คอมมิวนิสต์หลายแห่ง ยังคงข้อกำาหนดเรื่องอัตราการมาใช้สิทธิ์ตำาสุด หรือเสียงข้างมาก ซึ่งรับ

ตกทอดจากสหภาพโซเวียตเอาไว้ สิ่งที่น่าทึ่งของแผนที่ที่มาพร้อมกับคู่มือเล่มนี้คือ ในหลายๆ 

ด้าน แผนที่ดังกล่าวสะท้อนถึงแผนที่อาณานิคมของโลกเมื่อ 100 ปีที่แล้ว โดยอดีตอาณานิคม

อังกฤษใช้ระบบ คนช. (FPTP) ประเทศภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสใช้ระบบ ลสร. (TRS) และ

อดตีอาณานคิมของเบลเยีย่มและฮอลแลนด ์มกัเลอืกแบบหนึง่แบบใดของระบบ ตสบ. (List PR) 

ดังที่มีใช้ในภาคพื้นยุโรป  ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาก็ตาม

ประเมนิผลกระทบท่ีนา่จะเกิดขึน้ของระบบใหมใ่ดๆ ตอ่ความขดัแยง้ในสงัคม

240. ดังที่กล่าวไว้ในตอนเริ่มต้นของคู่มือเล่มนี้ว่า ระบบเลือกตั้งไม่เพียงแต่ถูกมองว่าเป็นเพียง

กลไกสำาหรับการเลือกองค์กรนิติบัญญัติและประธานาธิบดีเท่านั้น หากยังเป็นเครื่องมือจัดการ

ความขัดแยง้ในสงัคมดว้ย ในบางสถานการณ ์ระบบบางระบบจะสง่เสรมิใหพ้รรคการเมอืง รอ้งขอ

การสนับสนุนท่ีรวมทุกฝ่าย นอกเหนือจากฐานสนับสนุนที่เป็นแกนของตน แต่ก็น่าเสียดายที่ 

ในโลกปจัจบุนั กรณทีีพ่บบอ่ยกวา่คอืการมอียูข่องระบบเลอืกตัง้ทีไ่มเ่หมาะสม ทีจ่รงิแลว้ กท็ำาให้

แนวโน้มด้านลบท่ีมีอยู่ย่ำาแย่ลงด้วย เช่น ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมองการเลือกตั้งเป็นการ

แข่งขันแบบ ‘ผลรวมศูนย์’ (‘zero-sum’ / เอาเป็นเอาตาย – ผู้แปล ) ดังนั้น พรรคจึงมีการกระทำา

แบบเป็นปฏปิกัษแ์ละกดีกนั ตอ่ใครกต็ามทีอ่ยูน่อกแดนของตน ในการออกแบบสถาบนัทางการ

เมอืงใดๆ เสน้ตำาสดุทีต่อ่รองไมไ่ดอ้กีแลว้คอื ถงึแมส้ถาบันนัน้จะไมช่ว่ยลดความตงึเครียดภายใน

สังคม แต่อย่างน้อยที่สุด ก็ไม่ควรจะทำาให้เรื่องราวย่ำาแย่ลงไปอีก

พยายามและจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้แต่ไม่ค่อยมีใครคิดถึงหรือ

ไม่น่าจะเกิดขึ้น

241. บ่อยครั้งเหลือเกินท่ีระบบเลือกต้ังจะถูกออกแบบเพื่อหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดในอดีต โดย

เฉพาะในอดีตที่เพิ่งผ่านพ้น ในการออกแบบเช่นนี้ เราควรระมัดระวังปฏิกิริยาที่เกินกว่าเหตุ 

แลว้สรา้งระบบทีไ่ปไกลเกนิไปในแงก่ารแกไ้ขปญัหากอ่นหนา้นี ้ ยิง่ไปกวา่นัน้ จะเปน็การดหีากผู้

ออกแบบระบบเลอืกตัง้ จะตัง้คำาถามแกต่วัเอง อนัเปน็คำาถามทีไ่มค่อ่ยมใีครคดิถงึ ทัง้นี ้เพือ่หลกี

เลีย่งความขดัเขินในระยะยาว เชน่ จะทำาอยา่งไรถา้ไมม่ใีครชนะการเลอืกตัง้เลยในระบบที่เสนอ 

เป็นไปได้หรือไม่ท่ีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะได้ท่ีนั่งท้ังหมด จะทำาอย่างไรถ้าจำาต้องจัดสรรท่ี

นั่งให้มากกว่าจำานวนที่กำาหนดให้มีในองค์กรนิติบัญญัติ ถ้าผู้สมัครได้คะแนนเสียงเท่ากันจะทำา

อยา่งไร หมายความว่าสำาหรับระบบนี้ ในบางเขตเลือกตั้ง จะดีกวา่ถ้าผู้สนับสนนุพรรคการเมอืง

จะไม่ลงคะแนนให้แก่พรรคหรือผู้สมัครที่ตนชื่นชอบใช่ไหม

รายการตรวจทาน (checklist) สำาหรับการออกแบบ

 ระบบนั้นชัดเจนและเข้าใจง่ายหรือไม่

 มีการพิจารณาบริบทแล้วหรือยัง

 ระบบนั้นมีกรอบจังหวะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่

 กลไกสำาหรับการปฏิรูปในอนาคตมีความชัดเจนหรือไม่

 ระบบนั้นหลีกเลี่ยงการประเมินผู้ลงคะแนนตำาเกินไปหรือไม่

 ระบบนั้นรวมทุกฝ่ายเท่าที่ทำาได้หรือยัง

 กระบวนการออกแบบถูกมองว่าชอบธรรมหรือไม่

 ผลการเลือกตั้งจะถูกมองว่าชอบธรรมหรือไม่

 มีการพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้แต่ไม่ค่อยมีใครคิดถึงแล้วหรือยัง

	ระบบนั้นมีความยั่งยืนทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการหรือไม่

 ผู้ลงคะแนนจะรู้สึกว่าตนมีอำานาจหรือไม่

 มีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในระบบพรรคการเมืองหรือไม่

 ระบบนั้นสอดคล้องกับกรอบรวมของรัฐธรรมนูญหรือไม่

 ระบบนั้นจะช่วยบรรเทาแทนที่จะทำาให้ความขัดแย้งแย่ลงใช่หรือไม่
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ข้อแนะนำ�สำ�หรับผ
ู้ออกแบบระบบเลือกตั้ง
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ภาคผนวก ก

1ได้มีการรวมเอาเขตปกครองเข้าไว้ด้วยหากเขตปกครองนั้นไม่มีผู้แทนโดยตรงในฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศซึ่งมีสัมพันธ์อยู่
2สำาหรับประเทศซึ่งมีระบบสภาคู่ในฝ่ายนิติบัญญัติ, ระบบสำาหรับสภาล่าง
3ตำาแหน่งประธานาธิบดีของประเทศใช้ระบบหมุนเวียนในระหว่างเกาะใหญ่สามเกาะ การเลือกตั้งรอบแรกจะจัดข้ึนในเกาะที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน 

ดำารงตำาแหน่งอยู่ และผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดสามคนจะได้เข้าสู่การเลือกตั้งรอบสองซึ่งผู้เลือกตั้งในเกาะทั้งสามมีสิทธิเลือกประธานาธิบดี
4ระบบเลือกตั้งสองรอบตามปกติในแบบเขตเดียวเบอร์เดียวและเลือกทั้งพรรคในรอบสองถ้าจำาเป็นในเขตเลือกตั้งไม่กี่เขตซึ่งเลือกสมาชิกได้หลายคน

ประเทศ หรือ
เขตปกครอง1 

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับฝ่�ยนิติบัญญัติ
แห่งช�ติ2 

ตระกูลระบบ
เลือกตั้ง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทน
ทั้งหมดที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งโดยตรง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทนทั้งหมด
ที่ออกเสียงได้

จำ�นวนชั้นของ
ก�รเป็นผู้แทน

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดี

กรีซ

กัมพูชา

กัวเตมาลา

กาตาร์

กานา

กาบอง ส.

กายอานา, ส.สหกรณ์

กินี, ส. (โกนากรี)

กินี-บิสเซา, ส.

กินี, ส.อิเควทอเรียล

เกรนาดา

เกิร์นซีย์

แกมเบีย

เกาหลี, ส.

เกาหลี, สปป.

โกตดิวัวร์ 

คองโก, ส. (บราสซาวิลล์)

คองโก, สป. (คินชาซา)

คอโมโรส, สหภาพ

คอสตาริกา

คาซัคสถาน

คิวบา

คีร์กิซ ส.

คีรีบาส, ส.

คุก, หมู่เกาะ

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

‘N’

คนช.

ลสร.

ตสบ.

คู่ขนาน (ตสบ.+คนช.)

ตสบ.

ตสบ.

คนช.

คพ.

คนช.

คู่ขนาน (คนช.&ตสบ.)

ลสร.

คนช.&ลพพ.

ลสร.

‘T’

ลสร.

ตสบ.

คู่ขนาน (ลสร.&ตสบ.)

ลสร.

ลสร.

ลสร.4  

คนช.

ตส.

ตส.

ตส.

-

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ผส

แบบผสม

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

300

123P

158P

-

200

120

53

114

102

100

15

45

48

299

687

225

137

-

18

57

77

609

75

40

24

300

123

158

-

200

120

65

114

102

100

15

47

53

299

687

225

137

-

33

57

77

609

75

42

24

2

1

2

-

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

‘H’

1

-

1

1

2

1

1

1

1

-

-

ลสร.

-

ลสร.

ลสร.

คนช.

ลสร.

ลสร.

คนช.

ลสร.

-

ลสร.

คนช.

-

ลสร.

ลสร.

-

คนช.3 

ลสร.L

ลสร.

-

ลสร.

คนช.

-

ระบบเลือกตั้งของ 213 ประเทศเอกร�ชและ
เขตปกครองตนเองที่เกี่ยวข้อง

5ในรอบแรกผู้สมัครจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 25 จากแปดภาค
6ใช้เลือกตั้งเป็นพวงสำาหรับพรรคในเขตเลือกตั้งที่เลือกได้หลายคนถ้าบัญชีรายชื่อใดได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด หากไม่ได้ก็ให้ใช้ระบบผู้แทนแบบ

 สัดส่วนตามบัญชีรายชื่อ
7ถ้ามีสตรีได้รับเลือกตั้งอย่างน้อยหกที่นั่งก็จะมีผู้แทนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 110 คน มิฉะนั้นก็จะมีสตรีไม่เกินหกคนได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมที่มา

 จากการเลือกตั้ง
8ใช้เลือกทั้งพวงเป็นพรรคในเขตเลือกตั้งที่เลือกได้หลายคนถ้าบัญชีรายชื่อใดได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด หากไม่ได้ก็ให้ใช้ระบบผู้แทนแบบสัดส่วน

 ตามบัญชีรายชื่อ
9ประธานาธิบดีมีวาระดำารงตำาแหน่งห้าปีโดยได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาและประชาชนรับรองโดยการลงประชามติ

ประเทศ หรือ
เขตปกครอง 

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับฝ่�ยนิติบัญญัติ
แห่งช�ติ

ตระกูลระบบ
เลือกตั้ง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทน
ทั้งหมดที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งโดยตรง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทนทั้งหมด
ที่ออกเสียงได้

จำ�นวนชั้นของ
ก�รเป็นผู้แทน

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดี

คูเวต

เคนยา

เคปเวิร์ด, ส.

เคย์แมน, หมู่เกาะ

แคนาดา

แคเมอรูน

โครเอเชีย

โคลอมเบีย

จอร์เจีย

จอร์แดน

จาเมกา

จิบูติ

จีน, สปป.

เจอร์ซีย์

ชาด

ชิลี

เช็ก, ส.

ซานมาริโน

ซามัว

ซาอุดิอาราเบีย

ซิมบับเว

ซีเรีย ส.อาหรับ

ซูดาน

ซูรินาเม

เซเชลส์, ส.

เซนต์คิตส์และเนวิส

เซนต์ลูเซีย

เซนต์วินเซนต์ & เกรนาดีนส์

เซนต์เฮเลนา

คพ.

คนช.

ตสบ.

คพ.

คนช.

คพพ./ตสบ.&คนช.6 

ตสบ.

ตสบ.

คู่ขนาน (ตสบ.&ลสร.)

คอม.

คนช.

คพพ.

‘N’

คพ.&คนช.

คพพ./ตสบ.&ลสร.8 

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

คนช.&ลพ.

‘N’

คนช.

คพ.

คนช.

ตสบ.

คู่ขนาน (คนช.&ตสบ.)

คนช.

คนช.

คนช.

คพ.& คนช.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

แบบผสม

อื่นๆ 

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

ตส.

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

50

210

72

15

301

180

151

166P

235

1047 

60

65

-

53

155P

120

200

60

49

-

120

250

-

51

34

10

17

15

12

65

222

72

18

301

180

151

166

235

110

60

65

-

53

155

120

200

60

49

-

150

250

-

51

34

15

17

21

14

1

1

1

1

1

‘H’

1

1

2

1

1

1

-

3

‘H’

1

1

1

‘H’

-

1

1

-

1

2

1

1

1

‘H’

-

ลสร.5 

ลสร.

-

-

คนช.

ลสร.

ลสร.

ลสร.

-

-

ลสร.

-

-

ลสร.

ลสร.

-

-

-

-

ลสร.

-9 

-

-

ลสร.

-

-

-

-
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10ในขณะที่เขียนคู่มือนี้ ยังไม่มีกฎหมายเลือกตั้งสำาหรับใช้ในประเทศ แม้จะมีการเลือกตั้งในระดับสาธารณรัฐ
11ในการเลือกตั้งรอบแรกผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ขั้นตำาร้อยละ 55ของผู้มาใช้สิทธิ
12มีบทบัญญัติให้เลือกตั้งอีกครั้งหากในรอบแรกไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด

ประเทศ หรือ
เขตปกครอง 

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับฝ่�ยนิติบัญญัติ
แห่งช�ติ

ตระกูลระบบ
เลือกตั้ง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทน
ทั้งหมดที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งโดยตรง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทนทั้งหมด
ที่ออกเสียงได้

จำ�นวนชั้นของ
ก�รเป็นผู้แทน

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดี

เซเนกัล

เซอร์เบียและมอนเตเนโกร

เซาโตเมและแปร็งซิเปอ สป.

แซมเบีย

เซียร์ราลีโอน, ส.

โซมาเลีย

โซโลมอน, หมู่เกาะ

ไซปรัส

ไซปรัส (เหนือ)

ญี่ปุ่น

เดนมาร์ก

โดมินิกา

โดมินิกัน  ส.

ตรินิแดดและโตเบโก ส.

ตองกา

ติมอร์ตะวันออก

ตุรกี

ตูนีเซีย

ตูวาลู

เติร์กเมนิสถาน

เติกส์และเคคอส, หมู่เกาะ

โตโก

โตเกเลา

ไต้หวัน

ทาจิกิสถาน

แทนซาเนีย

ไทย

นอร์เวย์

นามิเบีย

นาอูรู

นิการากัว

นิวซีแลนด์

นีอูเอ

คู่ขนาน (ลพพ.&ตสบ.)

‘T’10 

ตสบ.

คนช.

ตสบ.

‘T’

คนช.

ตสบ.

ตสบ.

คู่ขนาน (คนช.&ตสบ.)

ตสบ.

คนช.

ตสบ.

คนช.

คพ.

คู่ขนาน (ตสบ.&คนช.)

ตสบ.

คู่ขนาน (ลพพ.&ตสบ.)

คพ.

ลสร.

คนช.

ลสร.

‘T’

คู่ขนาน (คอม.&ตสบ.)

คู่ขนาน (ลสร.&ตสบ.)

คนช.

คู่ขนาน (คนช.&ตสบ.)

ตสบ.

ตสบ.

การนับแบบบอร์ด (ปรับปรุง)

ตสบ.

สตส. (คนช.&ตสบ.)

คนช.&ลพ.

แบบผสม

-

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

-

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

แบบผสม

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

แบบผสม

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

แบบผสม

ตส.

ตส.

อื่นๆ

ตส.

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

120

126

55

150

112

-

50

56

50

480

179

21

150P

36

9

88

550

189P

15

50

13

81

-

225

63

231

500

165

72

18

90

120

20

120

126

55

158

124

-

50

56

50

480

179

30

150

36

30

88

550

189

15

50

18

81

-

225

63

295

500

165

78

18

92

120

20

2

-

1

1

1

-

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

-

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

ลสร.

-

ลสร.

คนช.

ลสร.11 

-

-

ลสร.

ลสร.

-

-

-

ลสร.

-

-

ลสร.

-

คนช.

-

ลสร.

-

ลสร.

-

คนช.

ลสร.

ลสร.

-

-

ลสร.12 

-

ลสร.L

-

-

13สำาหรับผู้สมัครที่ผ่านการเลือกตั้งในรอบแรกต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดหรืออย่างน้อยร้อยละ 25 ของสองในสามของรัฐ 
14ส.ส.จำานวนแปดคนจะได้รับเลือกตั้งในแบบเขตเดียวเบอร์เดียวโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งสำาหรับชนกลุ่มน้อยทั้งหมด
15ส.ส.สี่สิบคนได้รับแต่งตั้งเข้ามาให้ห้วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
16ถ้าไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับเสียงข้างมากในรอบแรก สมัชชาแห่งชาติมีมติเลือกหนึ่งในผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสองคน
17ในรอบแรกจะเป็นการเลือกตั้งเบื้องต้น (primary election) ซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุดสองคนเข้าสู่สนามในรอบสองโดยไม่ต้องคำานึงถึงจำานวนผู้สนับสนุน

ระบบเลือกตั้งของ 213 ประเทศเอกร�ชและเขตปกครองตนเองที่เกี่ยวข้อง

ประเทศ หรือ
เขตปกครอง 

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับฝ่�ยนิติบัญญัติ
แห่งช�ติ

ตระกูลระบบ
เลือกตั้ง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทน
ทั้งหมดที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งโดยตรง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทนทั้งหมด
ที่ออกเสียงได้

จำ�นวนชั้นของ
ก�รเป็นผู้แทน

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดี

เนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส

เนปาล

ไนจีเรีย

ไนเจอร์

บราซิล

บริติชเวอร์จิน, หมู่เกาะ

บรูไนดารุสซาลาม

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บอตสวานา

บังคลาเทศ

บัลกาเรีย

บาร์เบโดส

บาห์เรน

บาฮามาส

บูรุนดี

บูร์กินาฟาโซ

เบนิน

เบลเยียม

เบลารุส

เบลีซ

เบอร์มิวดา

โบลิเวีย

ปากีสถาน

ปานามา

ปาปัวนิวกินี

ปารากวัย

ปาเลสไตน์

ปาเลา

เปรู

โปแลนด์

โปรตุเกส

ตสบ.

ตสบ.

คนช.

คนช.

ตสบ.& คนช.14 

ตสบ.

คนช. &ลพ.

‘N’

ตสบ.

คนช.

คนช.

ตสบ.

คนช.

ลสร.

คนช.

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

ลสร.

คนช.

คนช.

สสผ. (คนช.&ตสบ.)

คู่ขนาน (คนช.&ตสบ.)

ตสบ.&คนช.

คล.

ตสบ.

คพ.

คนช.

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

แบบผสม

แบบผสม

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

ตส.

150

22

205

360

83

513

13

-

42

57

300

240

30

40

40

81

111

83

150

110

29

36

130

342

78P

109

80

89

16

120

460

230

150

22

205

360

83

513

13

-

42

62

300

240

30

40

40

17915 

111

83

150

110

29

36

130

342

78

109

80

89

16

120

460

230

1

1

1

1

H

1

2

-

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

H

2

1

1

1

1

1

1

-

-

-

ลสร.13 

ลสร.

ลสร.

-

-

คนช.

-

-

ลสร.

-

-

-

-

ลสร.

ลสร.

-

ลสร.

-

-

ลสร.16 

-

คนช.

-

คนช.

คนช.

ลสร.17 

ลสร.

ลสร.

ลสร.
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18ชื่อเป็นทางการที่เรียกในสหประชาชาติคือสหภาพเมียนมาร์
19จำานวนสมาชิกแตกต่างกันไปตั้งแต่ 208-260 ท่ีนั่ง ขึ้นกับผลของการเลือกต้ัง กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะส่วนหรือกลุ่มที่มีรายได้น้อยซึ่งไปใช้สิทธิเกินกว่า

 ร้อยละ 2 จะได้รับที่นั่ง ส.ส. เพิ่มเติมสามที่ โดยพรรคที่เกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นแล้วจะไม่อยู่ในข่ายได้ที่นั่งเหล่านี้ จำานวนรายชื่อที่เพิ่มนี้ไม่จำาเป็นต้องจัดให้

 ครบเสมอไป
20ถ้าคะแนนในรอบแรกได้ไม่ถึงร้อยละ 6 ในรอบที่สองการเลือกตั้งจะใช้แบบเลือกเป็นพวง
21เก้าอี้แปดที่นั่งสำารองไว้สำาหรับผู้สมัครที่ไม่ประสบความสำาเร็จแต่มีคะแนนสูงสุด หรือ ‘ผู้ปราชัยที่ดีที่สุด’ จากชุมชนดั้งเดิมซึ่งไม่มี

 ผู้แทนภายหลังการจัดสรรคที่นั่งทั้งหมดรอบแรก 62 ที่
22ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภาและต้องให้ประชาชนมีประชามติรับรอง วาระการดำารงตำาแหน่งห้าปี
23ถ้ามีการเลือกตั้งในรอบสองให้ใช้ระบบเลือกตั้งเป็นพวงสำาหรับพรรค

ประเทศ หรือ
เขตปกครอง 

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับฝ่�ยนิติบัญญัติ
แห่งช�ติ

ตระกูลระบบ
เลือกตั้ง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทน
ทั้งหมดที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งโดยตรง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทนทั้งหมด
ที่ออกเสียงได้

จำ�นวนชั้นของ
ก�รเป็นผู้แทน

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดี

ฝรั่งเศส

พม่า18

พิตคายน์, หมู่เกาะ

ฟอล์กแลนด์, หมู่เกาะ

ฟิจิ

ฟินแลนด์

ฟิลิปปินส์

ภูฏาน

มองโกเลีย

มอนเซอร์รัต

มอริเตเนีย

มอริเชียส, ส.

มอลโดวา ส.

มอลตา, ส.

มัลดีฟส์, ส.

มาดากัสการ์, ส.

มาซิโดเนีย (อดีตยูโกสลาเวีย)

มาร์แชลล์, หมู่เกาะ

มาลาวี

มาลี

มาเลเซีย

เม็กซิโก

แมน, เกาะ

โมซัมบิก

โมนาโก

โมร็อกโก

ไมโครนีเซีย ส.ส.

ยิบรอลตาร์

ยูกันดา

ยูเครน

ลสร.

คนช.

คอม.

คพ.

คล.

ตสบ.

คู่ขนาน (คนช.&ตสบ.)19

‘N’

ลสร.L

ลสร.20 

ลสร.

คพ.21 

ตสบ.

คอ.

คพ.

คนช.&ตสบ.

ตสบ.

คนช.&ลพ.

คนช.

ลสร.23 

คนช.

สสผ. (คนช.&ตสบ.)

คพ.&คนช.

ตสบ.

คู่ขนาน (ตสบ.&ลพ.)

ตสบ.

คนช.

คจ.

คนช.

คู่ขนาน (ตสบ.&คนช.)

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

อื่น

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

แบบผสม

-

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

แบบผสม

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

อื่นๆ 

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

แบบผสม

577

485

4

8

71

200
19260

-

76

9

81P

70

101

65

42

160P

120

33

193

147P

219

500

24

250

24

325

14

15

214

450

577

485

8

8

71

200

260

-

76

11

81

70

101

65

50

160

120

33

193

147

219

500

24

250

24

325

14

17

295

450

1

1

1

1

1

1

2

-

1

1

1

1

1

1

1

‘H’

1

‘H’

1

1

1

2

‘H’

1

2

2

2

1

1

2

ลสร.

-

-

-

-

ลสร.

คนช.

-

ลสร.

-

ลสร.

-

-

-
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ลสร.

ลสร.

-

คนช.

ลสร.

-

คนช.

-

ลสร.

-

-

-

-

ลสร.

ลสร.

24สำาหรับผู้สมัครลงเลือกตั้งในรอบแรกจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้เลือกตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป
25ให้มีการเลือกตั้งเป็นพวงในสองรอบหากจำาเป็น
26ประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากเด็ดขาดของ electoral college  ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจากแต่ละมลรัฐ  และผู้สมัครซึ่งได้คะแนนนำาเหนือ

 คู่แข่งก็จะได้รับคะแนนทั้งหมดจากที่ผู้เลือกตั้งเทให้กับมลรัฐของตน
27จำานวน ส.ส.ฝ่ายค้านที่ได้รับแต่งตั้งอาจแตกต่างกันในแต่ละครั้งของการเลือกตั้งจาก 0-3 ที่นั่งแล้วแต่จำานวนที่นั่งที่ฝ่ายค้านซึ่งได้รับจาการเลือกตั้ง 

 ประธานาธิบดีอาจแต่งตั้ง ส.ส. เพิ่มเติมได้อีกเก้าคน

ประเทศ หรือ
เขตปกครอง 

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับฝ่�ยนิติบัญญัติ
แห่งช�ติ

ตระกูลระบบ
เลือกตั้ง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทน
ทั้งหมดที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งโดยตรง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทนทั้งหมด
ที่ออกเสียงได้

จำ�นวนชั้นของ
ก�รเป็นผู้แทน

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดี

เยเมน

เยอรมนี

รวันดา

รัสเซีย ส.

โรมาเนีย

ลักเซมเบิร์ก

ลัตเวีย

ลาว, สปป.

ลิกเตนสไตน์

ลิทัวเนีย

ลิเบีย

เลโซโท

เลบานอน

ไลบีเรีย

วานูอาตู

เวเนซุเอลา

เวียดนาม

ศรีลังกา

สเปน

สโลวัก, ส.

สโลวีเนีย, ส.

สวาซิแลนด์

สวิตเซอร์แลนด์

สวีเดน

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

ออสเตรีย

อันดอร์รา

อัฟกานิสถาน

คนช.

สสผ. (ตสบ.&คนช.)

ตสบ.

คู่ขนาน (ตสบ.&คนช.)

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

คพ.

ตสบ.

คู่ขนาน (ลสร.&ตสบ.)

‘N’

สสผ. (คนช.&ตสบ.)

คพ.

‘T’

คอม.

สสผ. (คนช.&ตสบ.)

ลสร.25 

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

ตสบ.

คนช.

ตสบ.

ตสบ.

คนช.

‘N’

คนช.

คพพ.&คนช.

คล.

ตสบ.

คู่ขนาน (ตสบ.&ลพพ.)

คอม.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

แบบผสม

ตส.

แบบผสม

ตส.

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

แบบผสม

-

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

อื่น ๆ 

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

แบบผสม

อื่นๆ 

301

598O

53

450

345P

60

100

109

25

141

-

120

128

-

52

165P

498

225

350

150

90

55

200

349

435

-

659

8427 

150

183

28

249

301

598

80

450

345

60

100

109

25

141

-

120

128

-

52

165

498

225

350

150

90

65

200

349

435

-

659

94

150

183

28

249

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

-

2

1

-

1

3

1

2

1

1

2

1

1

2

1

-

1

‘H’

1

3

2

1

ลสร.

-

คนช.

ลสร.

ลสร.24 

ข 

-

-

-

ลสร.

-

-

-

-

-

คนช.

-

SV

-

ลสร.

ลสร.

-

-

-

คนช.26 

-

-

คนช

-

ลสร.

-

ลสร.

ระบบเลือกตั้งของ 213 ประเทศเอกร�ชและเขตปกครองตนเองที่เกี่ยวข้อง
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28ผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งในรอบแรกจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนด้วยเสียงข้างมากสองในสาม
29ในรอบแรกผู้สมัครจะต้องได้เสียงร้อยละ 50+1 ของคะแนนเสียงทั้งหมด บวกด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 20 ในครึ่งหนึ่งของทุกจังหวัด
30ถ้าจำาเป็นอาจเลือกตั้งในระบบเลือกเป็นพวงทั้งสองครั้ง
31ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยฝ่ายนิติบัญญัติแล้วต้องผ่านการลงประชามติ มีวาระอยู่ในตำาแหน่งได้ห้าปี

ประเทศ หรือ
เขตปกครอง 

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับฝ่�ยนิติบัญญัติ
แห่งช�ติ

ตระกูลระบบ
เลือกตั้ง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทน
ทั้งหมดที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งโดยตรง

ขน�ดของฝ่�ย
นิติบัญญัติ
จำ�นวนผู้แทนทั้งหมด
ที่ออกเสียงได้

จำ�นวนชั้นของ
ก�รเป็นผู้แทน

ระบบเลือกตั้ง
สำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดี

อาร์เจนตินา

อาร์เซอร์ไบจาน

อาร์เมเนีย

อารูบา

อิตาลี

อินเดีย

อินโดนีเซีย

อิรัก

อิหร่านส.อิสลามิก

อิสราเอล

อียิปต์

อุรุกวัย

อุซเบกิสถาน ส.

เอกวาดอร์

เอธิโอเปีย

เอริเทรีย

เอล ซัลวาดอร์

เอสโตเนีย

แองกวิลลา

แองโกลา

แอนติกาและบาร์บูดา

แอฟริกากลาง ส. 

แอฟริกาใต้

แอลจีเรีย

แอลเบเนีย

โอมาน

ไอซ์แลนด์

ไอร์แลนด์, ส.

ฮอนดูรัส

ฮังการี

เฮติ

โฮลีซี (วาติกัน, นครรัฐ)

ตสบ.

คู่ขนาน คนช.+ตสบ.)

คู่ขนาน (คนช.+ตสบ.)

ตสบ.

สสผ. (คนช.&ตสบ.)

คนช.

ตสบ.

ตสบ.

ลสร.L

ตสบ.

ลสร.30 

ตสบ.

ลสร.

ตสบ.

คนช.

‘T’

ตสบ.

ตสบ.

คนช.

ตสบ.

คนช.

ลสร.

ตสบ.

ตสบ.

สสผ. (ตสบ.&ลสร.)

คนช.

ตสบ.

คอ.

ตสบ.

สสผ. (ตสบ.&ลสร.)

ลสร.

‘N’

แบบตส.

แบบผสม

แบบผสม

ตส.

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

ตส.

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตส.

ตส.

ตส.

แบบผสม

คะแนนนำา/เสียงข้างมาก

-

257

125

131

21

630

543

550

275

290

120

444

99

250

100

547P

-

84

101

7

220

17

155

400

389P

140O

83

63

166

128

386

83

-

257

125

131

21

630

545

550

275

290

120

454

99

250

100

547

-

84

101

11

220

17

155

400

389

140

83

63

166

128

386

83

-

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

2

2

1

2

1

‘H’

2

1

2

1

2

1

1

3

1

-

ลสร.

ลสร.28 

ลสร.

-

-

-

ลสร.29 

-

ลสร.

-
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ลสร.

ลสร.

ลสร.

-

-

ลสร.

-

-

ลสร.

-

ลสร.

-

ลสร.

-

-

คนช.

-

คนช.

-

ลสร.

-

กุญแจคำ�: 

D : มีการใช้เงื่อนไขกระจายคะแนน
H : ระบบพันทาง  การจำาแนกตระกลูระบบเลอืกตัง้โดยระบบซึง่จำานวนเกา้อีท้ีม่ากทีส่ดุในฝ่ายนติบิญัญตัมิาจาก
  การเลือกตั้ง
L : ต้องได้รับการสนับสนุนขั้นตำาร้อยละ 50 + 1 สำาหรับผู้สมัครที่จะผ่านการเลือกตั้งในรอบแรก
N : ไม่มีการเลือกตั้งโดยตรง
O : ขนาดที่แท้จริงของฝ่ายนิติบัญญัติอาจแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนื่องจากเงื่อนไขของอาณัติ
  ที่เพิ่มขึ้นมา
P : ขนาดของฝ่ายนิติบัญญัติแตกต่างกันไปขึ้นกับขนาดของประชากร
SV : คะแนนเสียงเพิ่มเติม
T : ประเทศหรือเขตปกครองในระยะเปลี่ยนผ่าน: ระบบเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีข้อยุติในเวลาที่คู่มือนี้ตีพิมพ์

คนช. –  คะแนนนำากำาชัย (Fist Past The Post)

ลสร.  –  เลือกตั้งสองรอบ (Two Round System)

คล. – ลงคะแนนแบบเผื่อเลือก (Alternative Vote)

คพ.  – คะแนนเสียงเป็นพวง (Block Vote)

คพพ.  – คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค (Party Block Vote)

คู่ขนาน – เลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel System)

สสผ.  – สมาชิกสัดส่วนแบบผสม (Mixed Member Proportional)

ตสบ. –  ตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (List Proportional Representation) 

คอ.  – คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (Single Transferable Vote)

คอม.  – คะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (Single Non-Transferable Vote)

คจ.  – คะแนนเสียงมีข้อจำากัด (Limited Vote)

นบ.  – การนับแบบบอร์ดา (ปรับปรุงใหม่) (Modified Borda Count)

ระบบเลือกตั้งของ 213 ประเทศเอกร�ชและเขตปกครองตนเองที่เกี่ยวข้อง
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อภิธ�นศัพท์และคำ�เฉพ�ะ

ภาคผนวก ข

Absentee voting – การลงคะแนนนอกเขต - เป็นคำาที่มีความหมายเดียวกับการลงคะแนน

นอกเขตเลือกตั้ง

Additional Member System – ระบบสมาชิกเพิ่มเติม – ความหมายเดียวกับระบบสัดส่วน 

ที่มีสมาชิกแบบผสม หรือ MMP

Alternative Vote (AV) – คะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล.)– ผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง ใช้คะแนนนำา/

เสียงข้างมากและลำาดับความชอบระบบหนึ่ง  ใช้สำาหรับเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ซึ่ง 

ผู้ลงคะแนนเขียนตัวโดยเลขแสดงลำาดับความชอบของตนลงบนบัตรเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ได้

เสียงข้างมากเด็ดขาด (ร้อยละ 50 บวก 1) ของบัตรดีที่เลือกตนในลำาดับหนึ่งจะได้รับเลือกตั้ง   

ถ้าไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดของผู้ที่มีคนชอบในลำาดับหนึ่ง ผู้สมัครที่

มีคะแนนน้อยกว่าเพื่อนจะถูกตัดออกไป และคะแนนบนบัตรเลือกตั้งของเขาหรือเธอ ท่ีเลือก

ผู้สมัครคนอื่นๆ ในลำาดับถัดๆ ไป จะนำามาจัดสรรใหม่ จนกระทั่งมีผู้สมัครคนหนึ่งได้เสียง 

ข้างมากเด็ดขาดของคะแนนเสียงตามบัตรดีที่เหลืออยู่

Apparentement – การรวมญาติ -  เป็นคำามาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งนำามาใช้ในระบบตัวแทน

แบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ – ตสบ. (List PR) หมายถึงการอนุญาตให้พรรคการเมือง 

สองพรรคหรือมากกว่า หรือกลุ่มสองกลุ่มหรือมากกว่า ซึ่งรณรงค์หาเสียงแข่งขันกัน สามารถ

บรรลุข้อตกลงกันได้ ที่จะนำาคะแนนเสียงของพวกตนมารวมเข้าด้วยกันได้ เพื่อประโยชน์ 

ในการจัดสรรที่นั่งในสภา  ให้ดู Lema และ Stembusaccoord ด้วย 

Average district magnitude – ขนาดเฉลี่ยของเขตเลือกตั้ง  - ใช้สำาหรับประเทศหนึ่ง องค์กร

ปกครองท้องถิ่นองค์กรหนึ่ง หรือสถาบันเหนือรัฐสถาบันหนึ่ง หมายถึงจำานวนผู้แทนที่จะได้รับ

เลือก หารด้วยจำานวนเขตเลือกตั้ง ให้ดู District magnitude ด้วย

Ballotage – อีกคำาหนึ่งที่หมายถึงระบบเลือกตั้งสองรอบ ใช้มากในละตินอเมริกา

Ballot structure –  โครงสร้างของบัตรเลือกตั้ง – หมายถึงวิธีการที่การเลือกผ่านการเลือกตั้ง

นัน้  แสดงอยูบ่นบตัรเลอืกตัง้  โดยเฉพาะการแสดงวา่บตัรเลอืกตัง้นัน้เนน้ผูส้มคัรเปน็ศนูยก์ลาง

หรือพรรคเป็นศูนย์กลาง

Bicameral legislature –องคก์รนติบิญัญตัทิีม่สีองสภา – องคก์รนติบิญัญตัทิีป่ระกอบดว้ยสอง

สภา มักรู้จักกันในนามของ สภาบนกับสภาล่าง

Block Vote (BV) – คะแนนเสียงเป็นพวง (หรือเลือกตามโผ) (คพ.) - เป็นระบบคะแนนนำา/

เสยีงขา้งมากระบบหนึง่ ใชใ้นการเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวหลายเบอร ์ซึง่ผูล้งคะแนนมเีสยีงเทา่กบั

จำานวนผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งในเขตนั้น การลงคะแนนมผีู้สมัครเป็นศูนย์กลาง ผู้สมัครที่ได้

คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

Borda Count (BC) – การนับแบบบอร์ดา - ระบบผู้สมัครเป็นศูนย์กลางและใช้ลำาดับความ

ชอบระบบหนึ่ง ใช้ในการเลือกตั้งทั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวกับเขตเดียวหลายเบอร์  ซึ่งผู้ 

ลงคะแนนเขียนตัวเลขแสดงลำาดับความชอบของตนลงบนบัตรเลือกตั้ง แต่ละลำาดับความชอบ

จะมีมูลค่าลดหลั่นเป็นขั้นๆ ที่เท่ากัน  ตัวอย่างเช่น กรณีมีผู้สมัคร 10 คน  ความชอบลำาดับ 

ที่หนึ่งมีมูลค่า 1 ลำาดับที่สอง 0.9  และลดหลั่นกันไป โดยลำาดับที่สิบมีมูลค่า 0.1  มูลค่าที่ผู้สมัคร

แตล่ะคนไดร้บัจะนำามารวมกนั ผูส้มคัรซึง่ไดร้บัมลูคา่รวมสงูสดุจะไดร้บัการประกาศชือ่เปน็ผูช้นะ  

ให้ดู Modified Borda Count ด้วย

Boundary delimitation – การปกัปนัเขตเลอืกตัง้ – กระบวนการทีป่ระเทศหนึง่ องคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่องคก์รหนึง่ หรอื สถาบนัเหนอืรฐัสถาบนัหนึง่ จะแบง่เขตพืน้ทีข่องตนออกเปน็เขตเลอืกตัง้

Candidate-centred ballot – การเลือกตั้งที่ผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง - รูปแบบของเลือกตั้ง ซึ่ง 

ผูเ้ลอืกตัง้เลอืกระหว่างผูส้มัครดว้ยกัน มากกว่าจะเลอืกระหว่างพรรคการเมืองและกลุม่การเมือง

Circonscription – ศัพท์ที่ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสใช้บ่อยเพื่อหมายถึงเขตเลือกตั้ง  

(ดู Electoral district ด้วย)

Closed list – บัญชีรายชื่อปิด – รูปแบบหนึ่งของระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ  

ซึง่ผูเ้ลอืกตัง้ถกูจำากดัใหล้งคะแนนไดเ้ฉพาะพรรคหรอืกลุม่การเมอืงเทา่นัน้ และไมส่ามารถแสดง

ความชอบผู้สมัครคนใดคนหนึ่งในบัญชีรายชื่อพรรคได้ (ให้ดู Open list -บัญชีรายชื่อเปิด และ 

Free list – บัญชีรายชื่อเสรีด้วย) 

Communal roll –ทะเบียนชุมชน- ทะเบียนผู้เลือกตั้งซึ่งเข้าเกณฑ์คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

ที่กำาหนดได้ เช่น ศาสนา ชาติพันธุ์ ภาษา หรือเพศสภาพ  ผู้เลือกตั้งทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตาม
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เกณฑ์อาจได้รับการขึ้นทะเบียนโดยอัตโนมัติ หรือผู้เลือกตั้งแต่ละคนอาจเลือกว่าจะลงทะเบียน

หรือไม่  ทะเบียนน้ีใช้สำาหรับการเลือกต้ังผู้แทนของกลุ่มที่นิยามตามเกณฑ์จากเขตเลือกตั้ง 

ที่ระบุไว้เพื่อการนั้น

Compensatory seats – ที่นั่งชดเชย - ที่นั่งจากระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ 

ในระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (MMP- สสผ.) ซึ่งจัดสรรให้แก่พรรคหรือกลุ่ม เพื่อแก้ไข

ความไม่ได้สัดส่วนในการเป็นตัวแทน อันเป็นผลลัพธ์จากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นภายใต้ส่วนแรก

ของระบบ MMP ซึ่งมักเป็นส่วนที่ใช้ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก 

Constituency – คำาพ้องกับคำาว่าเขตเลือกตั้ง ใช้กันมากในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ   

ดู Electoral district ด้วยContiguous district – เขตเลือกตั้งที่มีพื้นที่ติดต่อกัน – เขตเลือกตั้ง

ที่สามารถล้อมรอบด้วยเส้นเขตแดนติดต่อกันเพียงเส้นเดียว

Cross cutting cleavage – การตัดข้ามรอยแบ่งแยก - ความจงรักภักดีทางการเมืองของ 

ผู้ลงคะแนนซึ่งตัดข้ามแนวแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ ศาสนา และชนชั้นในสังคม

Cumulation – การทับทวี - หมายถึงความสามารถภายในระบบเลือกตั้งบางระบบ ที่เอื้อให้ 

ผู้ลงคะแนน ออกเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนชอบคนหนึ่งได้มากกว่าหนึ่งคะแนน 

Democratic consolidation – การสรา้งความเขม้แขง็แกป่ระชาธปิไตย – หมายถงึกระบวนการ

ซึง่สถาบนัทางการเมอืงและวธีิการประชาธิปไตยของประเทศหนึง่ มคีวามชอบธรรม มเีสถยีรภาพ 

และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งโดยฝ่ายการเมืองและประชาชนในวงกว้าง 

D’ Hondt Formula – สูตรของดฮ์อนดท์ – ทางเลือกหนึ่งสำาหรับชุดของตัวหารที่ใช้ในการ 

กระจายที่นั่งในระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ ซึ่งใช้วิธีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คะแนน

เสียงของพรรคหรือกลุ่มการเมืองถูกหารด้วยเลข 1, 2, 3, … เรื่อยไป ขณะที่มีการจัดสรรที่นั่ง

เพิม่ขึน้ใหแ้กพ่รรคนัน้ๆ ในบรรดาสตูรทีม่อียู ่สตูรของดฮอ์นดทเ์อือ้ตอ่พรรคการเมอืงขนาดใหญ่

มากกว่าเพื่อน (ให้ดู Sainte-Laguë Formula ด้วย)

Distribution requirements – เงื่อนไขการกระจายที่นั่ง – หมายถึงเงื่อนไขที่กำาหนดว่า  

เพือ่จะชนะการเลอืกตัง้ ไมเ่พยีงแตผู่ส้มคัรจะไดค้ะแนนเสยีงในระดบัชาตใินสดัสว่นทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 

หากยังต้องได้รับการสนับสนุนในระดับที่ระบุไว้ ในมลรัฐหรือภูมิภาคต่างๆ จำานวนหนึ่งด้วย   

District – เขต -  ที่ใช้ในคู่มือนี้ให้หมายถึงเขตเลือกตั้ง

District magnitude – ขนาดของเขตเลือกตั้ง – สำาหรับเขตเลือกตั้งหนึ่ง หมายถึงจำานวนของ

ผู้แทนที่จะได้รับเลือกตั้งจากเขตนั้น ให้ดู Average district magnitude ด้วย

Droop quota – โควต้าแบบดรู้ป –หนึ่งในบรรดาโควต้าต่างๆ ที่ใช้ในระบบตัวแทนแบบสัดส่วน 

ซึ่งใช้ ‘วิธีเศษการหารสูงสุด’ โควต้าเท่ากับคะแนนเสียงท่ีดีท้ังหมดหารด้วยจำานวนท่ีน่ังท่ีพึงมี

ในเขตเลือกตั้งบวกด้วยหนึ่ง บางทีก็เรียกว่า โควต้าแบบฮาเกนบาค บิสชอฟฟ์ ให้ดู โควต้า ก.   

ดู โควต้าแบบแฮร์ และแบบอิมพิเรียลี ด้วย

Elector – ผู้เลือกตั้ง – บุคคลคนหนึ่งที่มีทั้งคุณสมบัติและได้ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนน 

ในการเลือกตั้ง

Electoral district – เขตเลือกต้ัง - พื้นที่ทางภูมิศาสตร์พื้นที่หน่ึง ซ่ึงประเทศหน่ึง องค์กร

ปกครองท้องถิ่นองค์กรหนึ่ง หรือสถาบันเหนือรัฐสถาบันหนึ่ง อาจแบ่งไว้เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในการเลือกตั้ง ให้ดู คำาว่า Circonscription, Constituency, Electorate (b) และ Riding ด้วย 

เขตเลอืกตัง้เขตหนึง่อาจเลอืกตัง้ผูแ้ทนไดห้นึง่คนหรอืมากกวา่นัน้เขา้สู่องคก์รทีม่าจากการเลอืก

ตั้ง   ดู เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว และ เขตเดียวหลายเบอร์

Electoral formula – สูตรเลือกตั้ง – ส่วนของระบบเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการ

แปลคะแนนเสียงมาเป็นที่นั่งในสภาโดยเฉพาะ

Electoral Law – กฎหมายเลือกตั้ง – พระราชบัญญัติหนึ่งหรือหลายฉบับ ที่กำาหนดทุกแง่มุม

ของกระบวนการที่ใช้ในการเลือกตั้งสถาบันทางการเมือง ดังที่บัญญัติไว้โดยรัฐธรรมนูญ หรือ 

ในกรอบโครงสร้างสถาบันของประเทศ

Electoral Management Body – องค์กรจัดการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) - องค์กรซึ่งมีภารกิจภายใต้กฎหมายเลือกตั้ง ที่จะต้องรับผิดชอบดำาเนินการ 

เลอืกตัง้  กกต.ในประเทศสว่นใหญไ่ดแ้กค่ณะกรรมการทีเ่ปน็อสิระทีแ่ตง่ตัง้ขึน้เพือ่วตัถปุระสงคน์ี ้ 

หรือไม่ก็เป็นส่วนของกรมเฉพาะกรมหนึ่งของรัฐบาล  

Electoral regulations – กฎข้อบังคับการเลือกตั้ง – กฎระเบียบที่อนุวัตตามพระราชบัญญัติ 

ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้มกัเปน็ผูอ้อก โดยอาศยัอำานาจตามกฎหมายเลอืกตัง้ เพือ่ควบคมุ

แง่มุมต่างๆ ของการจัดและการบริหารการเลือกตั้ง

Electoral system – ระบบเลือกตั้ง – ส่วนของกฎหมายและกฎข้อบังคับการเลือกตั้ง ซึ่ง

กำาหนดวา่พรรคการเมอืงและผูส้มคัรจะไดร้บัเลอืกตัง้เขา้สูอ่งคก์รในฐานะผูแ้ทนราษฎรไดอ้ยา่งไร  

องค์ประกอบสำาคัญสามประการของระบบคือ สูตรเลือกตั้ง โครงสร้างของบัตรเลือกตั้ง และ 

ขนาดของเขตเลือกตั้ง

Electorate – ผู้/เขตเลือกตั้ง – อาจมีความหมายจำาแนกได้เป็นสองนัย  

ก. องค์รวมของผู้เลือกตั้งที่ลงทะเบียนว่าจะไปลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งเขตหนึ่ง
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ข. มีความหมายเหมือนกับคำาว่าเขตเลือกตั้ง คือ electoral district ใช้ก ันมากในประเทศที่น ิยม 

 ใช้ภาษาอังกฤษบางประเทศ  ดู Electoral district

External voting – การลงคะแนนนอกประเทศ – กลไกอย่างหน่ึงที่อำานวยให้ผู้ลงคะแนน 

ซึ่งไม่อยู่ในประเทศเป็นการชั่วคราวหรืออย่างถาวร สามารถลงคะแนนเสียงได้ เรียกว่า  

out-of-country voting ก็มี

First Past The Post – คะแนนนำากำาชัย (คนช.) – รูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดของระบบ 

เลือกตั้ง  ระบบเลือกตั้งแบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ใช้กับเขตเดียวเบอร์เดียว และมีผู้สมัคร 

เปน็ศนูยก์ลางในการลงคะแนน ผูส้มคัรท่ีชนะคอืผูไ้ดร้บัคะแนนเสยีงมากกวา่คนอืน่ แมว้า่คะแนน

ที่ได้จากบัตรดีจะไม่ใช่เสียงข้างมากเด็ดขาดก็ตาม 

Free list – บัญชีรายชื่อเสรี – รูปแบบหนี่งของระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ  

ซ่ึงผู้เลือกตั้งอาจลงคะแนนให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่ง นอกจาก

นั้นยังลงคะแนนให้ผู้สมัครคนหนึ่งหรือหลายคนได้ ไม่ว่าผู้สมัครเหล่านั้นจะลงสมัครในนาม

ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นหรือไม่ก็ตาม  บางคร้ังเรียกว่า panachage ให้ดู  

Closed list กับ Open list ด้วย

Gerrymandering – การจัดเขตอย่างบิดเบ้ียว – การจัดเส้นแบ่งของเขตเลือกตั้งอย่างจงใจ 

เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ 

Hagenbach-Bischoff Quota – โควต้าแบบฮาเกนบาค-บิสชอฟฟ์ - ความหมายเดียวกับ 

คำาว่า Droop Quota

Hare Quota – โควต้าแบบแฮร์ – หนึ่งในบรรดาโควต้าต่างๆ ที่ใช้ในระบบตัวแทนแบบสัดส่วน 

ซึ่งใช้ ‘วิธีเศษการหารสูงสุด’ โควต้าเท่ากับคะแนนเสียงที่ดีทั้งหมดหารด้วยจำานวนที่นั่งที่พึงมี

ในเขตเลือกตั้ง บางทีก็เรียกว่า โควต้าแบบดรู้ป โควต้าแบบฮาเกนบาค-บิสชอฟฟ์ ให้ดู โควต้า 

ก.  กับดู  โควต้าแบบอิมพิเรียลีด้วย

Heterogeneous district –  เขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน - หมายถึงเขตเลือกตั้งเขตหนึ่ง 

ซึ่งไม่ว่าจะโดยการออกแบบหรือเป็นผลของการปฏิบัติตามเกณฑ์อื่นๆ สำาหรับการปักปันเขต

เลือกตัง้ องคร์วมของผูเ้ลอืกตัง้ แสดงถงึความหลากหลายทางสงัคม ชาตพินัธุ ์ศาสนา หรอืภาษา

Highest Average Method – วิธีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด – หมายถึงหลักการสำาหรับแปลงคะแนน

เลือกตั้งให้เป็นจำานวนที่นั่งในระบบตัวแทนแบบสัดส่วนท่ีใช้บัญชีรายชื่อในเขตเลือกตั้งหนึ่ง  

ในการรวมคะแนนแต่ละรอบ จะจัดท่ีนั่งหนึ่งท่ีนั่งให้แก่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองซ่ึงมี

ผลรวมคะแนนสูงสุด  เมื่อจัดสรรที่นั่งหนึ่งที่นั่งไปแล้ว คะแนนเสียงเริ่มต้นของพรรคที่ได้รับ

การจัดสรรนั้นจะลดลงโดยการหาร  ชุดของตัวหารที่นิยมใช้คือตัวหารของดฮ์อนดท์ กับ ของ

เซนต์-ลากือ  วิธีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดนี้มีแนวโน้มที่จะเอื้อแก่พรรคใหญ่มากกว่าอีกทางเลือกหนึ่ง

คือ วิธีเศษการหารสูงสุด 

Homogeneous district – เขตเลือกตั้งที่เป็นเนื้อเดียวกัน – หมายถึงเขตเลือกตั้งเขตหนึ่ง ซึ่ง

ไมว่่าจะโดยการออกแบบหรอืเปน็ผลของการปฏบัิตติามเกณฑอ์ืน่ๆ สำาหรบัการปกัปนัเขตเลอืก

ตั้ง องค์รวมของผู้เลือกตั้งแสดงให้รู้ถึงความเสมอเหมือนกันมิใช่น้อยในทางสังคม ชาติพันธุ์ 

ศาสนา หรือภาษา

Hybrid system – ระบบพันทาง – หมายถึงผลของการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนหรือ

มากกว่านั้น โดยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน แต่ละส่วนก็จะมรีะบบเลือกตั้งที่แตกต่างกัน 

Imperiali Quota – โควตา้แบบอมิพเิรยีล ี- หนึง่ในบรรดาโควตา้ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นระบบตวัแทนแบบ

สัดส่วน ซึ่งใช้ ‘วิธีเศษการหารสูงสุด’ โควต้าเท่ากับคะแนนเสียงที่ดีทั้งหมดหารด้วยจำานวนที่นั่ง

ที่พึงมีในเขตเลือกตั้งบวกด้วยสอง   ให้ดูโควต้าแบบดรู้ป โควตาแบบแฮร์ ด้วย

Index of disproportionality – ดัชนีของความไม่เป็นสัดส่วน – ตัวเลขซึ่งถูกออกแบบเพื่อวัด

ระดบัขัน้ของการเบีย่งเบนจากความเปน็สดัสว่น ในการจดัสรรทีน่ัง่ใหแ้กพ่รรคหรอืกลุม่การเมอืง 

ซึง่เขา้รว่มในการเลอืกตัง้ ปกตจิะนยิามใหเ้ทา่กบัรากทีส่องของผลบวก ของผลตา่งสำาหรบัแตล่ะ

พรรคหรือกลุ่มการเมือง ระหว่างร้อยละของคะแนนเสียงที่ได้รับกับร้อยละของที่นั่งที่ได้

Invalid votes – บตัรเสยี – คะแนนเสยีงทีไ่มส่ามารถนำามานบัใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มหนึง่ใดในการเลอืก

ตั้ง เนื่องจากความผิดพลาดโดยบังเอิญหรืออย่างจงใจ ในการกาบัตรของผู้เลือกตั้ง

Largest Remainder Method – วธิเีศษการหารสงูสดุ – หมายถงึหลกัการของการแปลงคะแนน

เสยีงเปน็จำานวนทีน่ัง่ในระบบตวัแทนแบบสดัสว่นทีใ่ชบ้ญัชรีายชือ่  ภายหลงัจากทีพ่รรคหรอืกลุม่

การเมืองได้รับการจัดสรรที่นั่งในเขตเลือกตั้ง โดยคิดจากจำานวนเต็มของโควต้า ก. ของคะแนน

เสียงที่ได้รับแล้ว ยังมีที่นั่งเหลือสำาหรับการจัดสรร และมีคะแนนเสียงที่น้อยกว่าจำานวนเต็มของ

โควตา ก. ที่ยังเหลืออยู่สำาหรับแต่ละพรรค ดังนั้น ที่นั่งที่เหลือก็จะได้รับการจัดสรรให้แก่พรรค

หรอืกลุม่การเมอืงเรียงตามลำาดับมากนอ้ยของจำานวนคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ในครอบครองของ

พรรคหรือกลุ่มนั้นๆ วิธีเศษการหารสูงสุดมีความโน้มเอียงที่จะเอื้อแก่พรรคเล็กมากกว่าอีกทาง

เลือกหนึ่งคือ  วิธีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

Lema – คำาที่ใช้ในละตินอเมริกาสำาหรับบัญชีรายชื่อที่เป็นร่มให้แก่บัญชีรายชื่อย่อยสองบัญชี

หรือมากกว่าน้ัน ซ่ึงได้รับคะแนนเสียงแยกกัน แต่จะนำาคะแนนมานับรวมกัน เพื่อประโยชน์

ในการจัดสรรที่นั่งในระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ ดู Apparentement และ 

Stembusaccoord ด้วย
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Limited Vote (LV) – คะแนนเสียงจำากัด (คจ.) –  หมายถึงระบบเลือกตั้งระบบหนึ่งที่ใช้ 

การเลือกตัง้เขตเดยีวหลายเบอร ์ซึง่ผูเ้ลอืกตัง้มคีะแนนเสยีงมากกวา่หนึง่เสยีง  แตม่คีะแนนเสยีง

นอ้ยกวา่จำานวนผู้สมคัรทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้  ผูส้มคัรทีไ่ด้คะแนนเสยีงสงูสดุโดยรวมเปน็ผูช้นะการ

เลือกตั้ง ในทำานองเดียวกันกับระบบคะแนนเสียงเป็นพวง (คพ.) (Block vote) และคะแนนเสียง

เดียวโอนไม่ได้ (คอม.) (SNTV) 

List Proportional Representation (List PR) –การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีราย

ชื่อ (ตสบ.) – ระบบที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่เข้าร่วมเสนอบัญชีรายชื่อของผู้สมัคร

สำาหรับเขตเลือกตั้ง ผู้เลือกตั้งลงคะแนนให้พรรคการเมืองหนึ่ง และพรรคต่างๆ จะได้รับที่นั่ง

ตามสัดส่วนของคะแนนรวมที่ได้รับ ผู้สมัครที่ชนะจะมาจากบัญชีรายชื่อ ดู Closed list บัญชี

รายชื่อปิด Open list บัญชีรายชื่อเปิด และ Free list บัญชีรายชื่อเสรี

Lower house – สภาลา่ง – หนึง่ในสองสภาในองคก์รนติบิญัญตัทิีม่สีองสภา ปกตปิระกอบดว้ย 

‘ตัวแทนของประชาชน’   เป็นสภาที่มีอำานาจมากกว่าในกรณีที่ทั้งสองสภามีอำานาจไม่เท่ากัน 

Majoritarian – แบบเสียงข้างมากเด็ดขาด – ออกแบบมาเพื่อให้มีเสียงข้างมากเด็ดขาด  

(ร้อยละ 50 บวก 1) ของจำานวนคะแนนเสียง

Malapportionment – การจัดจำานวนผู้เลือกตั้งไม่ใกล้เคียง – หมายถึงการกระจายผู้ลงคะแนน

ระหว่างเขตเลือกตั้งต่างๆ อย่างไม่เสมอกัน

Manufactured majority – เสียงข้างมากที่ประดิษฐ์ข้ึน– หมายถึงผลการเลือกตั้ง ท่ีมักจะ

พบเมื่อใช้ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ซึ่งพรรคการเมืองพรรคเดียวหรือพรรคร่วมรัฐบาล 

ที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนบัตรดี แต่ได้รับที่นั่งข้างมากเด็ดขาดในองค์กรที่มา

จากการเลือกตั้ง

Member state – รัฐสมาชิก – หมายถึงประเทศที่เป็นสมาชิกของสถาบันเหนือชาติ ตัวอย่าง

เช่น สหภาพยุโรป 

Mixed Member Proportional (MMP) – สัดส่วนท่ีมีสมาชิกแบบผสม (สสผ.)– หมายถึง 

ระบบผสม ซึ่งผู้ลงคะแนนทั้งหมดใช้ระบบเลือกตั้งส่วนแรก ที่มักจะเป็นระบบคะแนนนำา/เสียง

ขา้งมาก เพือ่เลอืกผูแ้ทนจำานวนหนึง่สูอ่งคก์รทีม่าจากการเลอืกตัง้  สว่นทีน่ัง่ทีเ่หลอืจะถกูจดัสรร 

ให้แก่พรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง ใช้ระบบเลือกตั้งส่วนที่สอง  ปกติจะเป็นตัวแทนแบบ

สัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ เพื่อที่จะชดเชยความสัดส่วน อันเป็นผลจากระบบเลือกตั้งส่วนแรก

Mixed system – ระบบผสม – หมายถึงระบบ ซึ่งการลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้แทนนั้น 

แสดงออกผ่านระบบที่ต่างกันสองระบบ หนึ่งคือ ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน และอีกหนึ่ง

คือ ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก ระบบผสมมีสองชนิดคือ ระบบคู่ขนาน และระบบสัดส่วนที่

มีสมาชิกแบบผสม

Modified Borda Count – การนับแบบบอร์ดา (ปรับปรุง) - ระบบผู้สมัครเป็นศูนย์กลางและ

ใช้ลำาดับความชอบระบบหนึ่ง ใช้ในการเลือกตั้งทั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวกับเขตเดียวหลาย

เบอร์ ซึ่งผู้ลงคะแนนเขียนตัวเลขแสดงลำาดับความชอบของตนลงบนบัตรเลือกตั้ง แต่ละลำาดับ

ความชอบจะมีมูลค่าลดหลั่นโดยใช้ชุดตัวหาร 1, 2, 3 ….  ตัวอย่างเช่น กรณีมีผู้สมัคร 10 คน 

ความชอบลำาดับที่หนึ่งมีมูลค่า 1 ลำาดับที่สอง 0.5 ลำาดับที่สาม 0.3333 ฯลฯ มูลค่าที่ผู้สมัคร

แต่ละคนได้รับจะนำามารวมกัน ผู้สมัครซึ่งได้รับมูลค่ารวมสูงสุดจะได้รับการประกาศชื่อเป็น 

ผู้ชนะ ให้ดู Borda Count ด้วย

Multi-member district – เขตเดียวหลายเบอร์ –เขตเลือกตั้งที่ผู้แทนสองคนหรือมากกว่า 

ไดร้บัเลือกตัง้เขา้สูอ่งค์กรนติบัิญญตัหิรอืองค์กรท่ีมาจากการเลือกตัง้  ด ูSingle-member district 

–เขตเดียวเบอร์เดียว ด้วย

Multiple-tier system – ระบบหลายชั้น – หมายถึงระบบเลือกต้ังที่มีชุดของผู้แทนสองชุด

หรือมากกว่า ซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาเดียวกัน โดยองค์รวมของผู้เลือกตั้งทั้งประเทศ การ

มีหลายชั้นอาจหมายถึงการมีเขตเลือกตั้งหลายระดับภายในประเทศ  ตัวอย่างเช่น เขตเดียว

เบอร์เดียวกับเขตภูมิภาค หรือเขตภูมิภาคกับเขตประเทศทั้งประเทศ  ระบบที่มีชุดของผู้แทนที่

แยกชัดจากกันสองชุด ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากระดับเดียวกันก็ถือเป็นระบบหลายชั้นเหมือนกัน   

ระบบผสมทั้งหมดเป็นระบบหลายชั้น   

One Person One Vote One Value (OPOVOV) – หนึ่งคน หนึ่งเสียง หนึ่งมูลค่า – หลักการ

ของการเป็นตัวแทน ซึ่งผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้เลือกตั้งจำานวนเท่ากัน  

และการจัดให้อย่างไม่เสมอกันถูกทำาให้เหลือน้อยที่สุด

Open list – บัญชีรายชื่อเปิด – รูปแบบหนึ่งของระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ  

ซึง่ผูเ้ลอืกตัง้อาจลงคะแนนใหพ้รรคการเมอืงพรรคหนึง่หรอืกลุม่การเมอืงกลุม่หนึง่ นอกจากนัน้ 

ยังลงคะแนนให้ผู้สมัครคนหนึ่งหรือบางครั้งหลายคนก็ได้ โดยที่ผู้สมัครเหล่านั้นลงสมัครในนาม

ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้น ให้ดู Closed list กับ Open list ด้วย

Out-of-country voting – การลงคะแนนนอกประเทศ –กลไกอยา่งหน่ึงทีอ่ำานวยใหผู้้ลงคะแนน

ซึง่ไมอ่ยูใ่นประเทศเปน็การชัว่คราวหรอือยา่งถาวร สามารถลงคะแนนเสยีงได ้ด ูexternal voting 

ดู remote voting ด้วย 

Overhang mandate – อาณัติส่วนขยาย– ให้ดู Uberhangsmandat
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Panachage – พานาชาจ - คำาที่ใช้ในประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส สำาหรับระบบตัวแทนแบบ

สดัส่วนทีใ่ช้บญัชีรายชือ่ ซึง่ผูเ้ลอืกตัง้อาจลงคะแนนใหพ้รรคการเมอืงพรรคหนึง่หรอืกลุม่การเมอืง

กลุม่หนึง่ นอกจากน้ันยังลงคะแนนให้ผู้สมคัรคนหน่ึงหรอืหลายคนได ้ไมว่า่ผูส้มคัรเหลา่นัน้จะลง

สมัครในนามของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ดู Free list ด้วย

Parallel System – ระบบคู่ขนาน – หมายถึงระบบเลือกตั้งผสมระบบหนึ่ง  ซึ่งการเลือกที่

แสดงออกโดยผูล้งคะแนน ใชก้ารเลอืกตัง้ผูแ้ทนผา่นระบบเลอืกตัง้สองระบบทีต่า่งกนั ระบบหนึง่

มักเป็นระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก อีกระบบหนึ่งมักเป็นระบบตัวแทนแบบสัดส่วน แต่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างจำานวนที่นั่งที่ได้รับจัดสรรภายใต้ระบบแรก กับการคำานวณผลลัพธ์

ในระบบที่สอง  ดู Mixed Member Proportional (MMP) ด้วย

Party Block Vote (PBV) –คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค (คพพ.) – เป็นระบบคะแนนนำา/

เสยีงขา้งมาก ทีใ่ชก้ารเลอืกตัง้แบบเขตเดียวหลายเบอร ์ซึง่ผูเ้ลอืกตัง้ลงคะแนนแบบพรรคการเมอืง

เป็นศนูย์กลางเพ่ือเลือกพรรคการเมอืงพรรคเดยีว และไมเ่ลอืกบรรดาผู้สมคัร พรรคทีไ่ดค้ะแนน

มากที่สุดจะชนะได้ที่นั่งทั้งหมดในเขตเลือกตั้งนั้น

Party-centred ballot –เลือกตั้งที่พรรคเป็นศูนย์กลาง – การเลือกตั้งแบบหนึ่งซึ่งผู้ลงคะแนน

จะเลือกพรรคหรือกลุ่มการเมือง มากกว่าจะเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคล

Party magnitude – ขนาดของพรรค – สำาหรับเขตเลือกตั้งหนึ่งเขต หมายถึงจำานวนเฉลี่ยของ

ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจากแต่ละพรรคและกลุ่มการเมือง สำาหรับประเทศ หมายถึงค่าเฉลี่ยของ

ขนาดพรรคสำาหรับเขตเลือกตั้งทั้งหมด

Personation – การลงคะแนนโดยตัวปลอม – การที่ผู้อื่นแอบอ้างไปลงคะแนนในนามของ 

ผู้เลือกตั้งซึ่งมีชื่อตามทะเบียน

Plurality/majority system – ระบบคะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก- มีฐานอยูบ่นหลักการท่ีวา่ผูส้มัคร

หรอืพรรคการเมอืงซึง่มคีะแนนนำาคูแ่ขง่ (นัน่คอืมคีะแนนเสยีงมากกวา่คนอืน่ใด) หรือได้รบัเสยีง

ข้างมาก (เช่น ร้อยละ 50 บวก หนึ่ง – เสียงข้างมากเด็ดขาด) จะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ  

ระบบนี้อาจใช้ในกรณีเขตเดียวเบอร์เดียว ตัวอย่างเช่น กรณี คะแนนนำากำาชัย  คะแนนเสียงเผื่อ

เลือก หรือ ระบบเลือกตั้งสองรอบ  หรือในกรณีเขตเดียวหลายเบอร์ ตัวอย่างเช่น กรณี คะแนน

เสียงเป็นพวง และคะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค

Preferential voting system – ระบบการลงคะแนนตามลำาดับความชอบ –ระบบเลือกต้ัง 

ซ่ึงผู้เลือกตั้งเรียงลำาดับพรรคหรือผู้สมัครบนบัตรเลือกต้ังตามความชอบของตน คะแนนเสียง

เผื่อเลือก Borda Count  คะแนนเสียงเดียวโอนได้และคะแนนเสียงเสริม ล้วนเป็นตัวอย่างของ

ระบบการลงคะแนนตามลำาดับความชอบทั้งสิ้น

Proportional Representation (PR) – การเป็นตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส.) – เป็นตระกูลหนึ่ง

ของระบบเลือกตั้ง มีพื้นฐานบนหลักการของเจตนาที่จะแปลคะแนนเสียงทั้งหมดของพรรคหรือ

กลุ่มการเมือง ให้ได้สัดส่วนกับจำานวนที่นั่งในองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง  ตัวอย่างเช่น พรรค

หนึ่งได้คะแนนร้อยละ 30 ของคะแนนเสียงทั้งหมดพรรคนี้จะได้รับที่นั่งประมาณร้อยละ 30 ด้วย 

ระบบตัวแทนแบบสัดส่วนทั้งหมด เป็นแบบเขตเดียวหลายเบอร์  ระบบตัวแทนแบบสัดส่วนมี

สองรูปแบบหลักคือ ระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ และคะแนนเสียงเดียวโอนได้ 

Quota – โควต้า– อาจมีความหมายหนึ่งในสองนัยที่แยกชัดดังนี้ 

ก. จำานวนคะแนนเสียงซึ่งประกันว่าพรรคหรือผู้สมัครที่จะได้รับหนึ่งที่นั่งในเขตเลือกต้ังนั้นๆ 

ที่ใช้ระบบตัวแทนแบบสัดส่วน  โควต้าที่ต่างกันสามแบบอันเป็นที่นิยมใช้ได้แกโ่ควต้าแบบ

แฮร์ แบบดรู้ป (หรือฮาเกนบาค-บิสชอฟฟ์) และแบบอิมพิเรียลี

ข. จำานวนของที่น่ังในองค์กรที่มาจากการเลือกต้ัง หรือสัดส่วนของผู้สมัครในนามของพรรค

หรือกลุ่มการเมือง ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าจะต้องมาจากการเป็นตัวแทนกลุ่มพิเศษ บ่อยครั้ง

ทีส่ดุทีม่กีารบญัญตัเิชน่นี ้กเ็พือ่ประกนัวา่จะมกีารสง่ลงสมคัรและการไดร้บัเลอืกตัง้ของสตรี

จำานวนหนึ่งเป็นอย่างตำา

Regional fiefdom – ภูมิภาคในอาณัติ– สถานการณ์ที่พรรคการเมืองหนึ่งได้รับที่นั่งทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมด ในการเลือกตั้งในภาคทางภูมิศาสตร์ภาคหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะ

Remote voting – การลงคะแนนทางไกล – กลไกอย่างหนึ่งทีอ่ำานวยให้ผู้ลงคะแนน สามารถลง

คะแนนได ้โดยไมต่อ้งไปทีห่น่วยเลอืกตัง้ ในวนัทีก่ำาหนดใหเ้ป็นวนัลงคะแนน  ด ูOut-of-country 

voting การลงคะแนนนอกประเทศ ด้วย

Reserved seats – ที่นั่งสำารอง – หมายถึงที่นั่งซึ่งมีเกณฑ์ชัดเจน เช่น ศาสนา ชาติพันธุ์ ภาษา 

หรือเพศสภาพ ที่กำาหนดเป็นเงื่อนไขการส่งลงสมัครหรือการได้รับเลือกตั้ง

Riding –  เป็นคำาที่ใช้แทนเขตเลือกตั้งสำาหรับบางประเทศ ดู เขตเลือกตั้ง Electoral district

Sainte-Laguë Formula – สูตรเซนต์-ลากือ – ทางเลือกหนึ่งสำาหรับชุดของตัวหารที่ใช้ในการ 

กระจายที่นั่งในระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ ซึ่งใช้วิธีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คะแนน

เสียงของพรรคหรือกลุ่มการเมืองถูกหารด้วยเลข 1, 3, 5…เรื่อยไป ขณะที่มีการจัดสรรที่นั่งเพิ่ม

ขึ้นให้แก่พรรคนั้นๆ ให้ดู สูตรของดฮ์อนดท์ D’Hondt Formula ด้วย

Single-member district –เขตเดียวเบอร์เดียว – หมายถึงเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคน

เดียวได้รับเลือกตั้งให้เข้าสู่องค์กรนิติบัญญัติหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง ให้ดู เขตเดียว

หลายเบอร์ Multi-member district ด้วย
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Single Non-Transferable Vote (SNTV) – คะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม.) - หมายถึง

ระบบเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนลงคะแนนใหผู้ส้มคัรเพยีงคนเดยีวในการเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวหลาย

เบอร์ ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการประกาศเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

Single Transferable Vote (STV) – คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ.) – ระบบตัวแทนแบบ

สัดส่วน มีผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง และเลือกตามลำาดับความชอบ ที่ใช้การเลือกตั้งแบบเขตเดียว

หลายเบอร์  ผู้สมัครผู้ใดที่ได้รับคะแนนเสียงตามลำาดับความชอบที่หนึ่ง มากกว่าโควต้าที่ระบุ 

(ดูโควต้า ก.) ผู้นั้นจะได้รับเลือกตั้งทันที   ในการนับคะแนนรอบต่อๆ ไป จะมีการจัดสรรคะแนน

ใหม่ โดยเอาคะแนนของผู้สมัครที่โหล่ที่ถูกตัดออกไป และคะแนนของผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง

แล้วในส่วนที่เกินโควต้า มากระจายให้ผู้สมัครคนอื่นๆ จนได้ผู้ชนะการเลือกตั้งครบตามจำานวน

Spoilt votes –  บัตรเสีย - ให้ดู Invalid vote 

State – มลรัฐ –ในคู่มือนี้ เป็นคำาแทนหน่วยประชาชาติย่อยของประเทศ มักใช้ในบริบทของ

สหพันธรัฐ

Stembusaccoord – เป็นคำาที่รากศัพท์มาจากภาษาดัทช์ ซึ่งนำามาใช้ในระบบตัวแทนแบบ

สดัสว่นทีใ่ช้บญัชีรายชือ่ (List PR) หมายถงึการอนญุาตใหพ้รรคการเมอืงสองพรรคหรอืมากกวา่ 

หรือกลุ่มสองกลุ่มหรือมากกว่า ซึ่งรณรงค์หาเสียงแข่งขันกัน สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้  

ที่จะนำาคะแนนเสียงของพวกตนมารวมเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรที่นั่งในสภา   

ให้ดู Apparentement และ Lema ด้วย

Supplementary vote – คะแนนเสียงเสริม - ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก เลือกตามลำาดับ

ความชอบ มผีูส้มคัรเปน็ศนูยก์ลาง คลา้ยกนักบัคะแนนเสียงเผ่ือเลอืก ถา้ไม่มีผู้สมัครคนใดไดร้บั

คะแนนเสยีงตามลำาดบัความชอบทีห่นึง่ เปน็เสยีงขา้งมากเดด็ขาด ผูส้มคัรทกุคน ยกเวน้ผูส้มคัร

สองคนที่มีคะแนนนำา จะถูกตัดออกไป แล้วนำาคะแนนเสียงของผู้ที่ถูกตัดออกไปมาจัดสรรใหม ่

ตามลำาดับความชอบที่สอง สาม ฯลฯ แก่ผู้สมัครสองคนที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะ

เป็นผู้ชนะ 

Supranational institution – สถาบนัเหนอืรฐั – หมายถงึองคก์ารทีต่ัง้ขึน้มาโดยประเทศจำานวน

หนึ่งตามสนธิสัญญา โดยที่อำานาจเป็นของเจ้าหน้าที่อิสระที่ได้รับการแต่งตั้ง   หรือของผู้แทน 

ที่ได้รับเลือกตั้งโดยองค์กรนิติบัญญัติต่างๆ หรือของประชาชนของรัฐสมาชิกทั้งหลาย

Threshold – เกณฑ์คะแนนขั้นตำา– หมายถึงระดับการสนับสนุนขั้นตำาสุด ซึ่งพรรคต้องได้รับ 

เพือ่การมตัีวแทนในองคก์รนติบิญัญตั ิ เกณฑข์ัน้ตำาอาจเปน็เกณฑท์างการซึง่เปน็ตวัเลขทีบ่ญัญตัิ

ไวใ้นรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย  โดยปกตมิกัเปน็อตัรารอ้ยละของคะแนนเสยีงจากบตัรด ีหรอือาจ

เป็นเกณฑ์ที่มีผลหรือเป็นธรรมชาติ ตามคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของระบบเลือกตั้งที่ใช้อยู่

Two-Round System (TRS) – ระบบเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.) – หมายถึงระบบคะแนนนำา/เสียง

ขา้งมาก ซึง่มกีารจดัการเลอืกตัง้รอบทีส่องขึน้ ถา้ในการเลอืกตัง้รอบแรกไมม่ผีูส้มคัรคนใดไดร้บั

คะแนนเสียงในระดับที่กำาหนด โดยปกติกำาหนดให้ได้เสียงข้างมากเด็ดขาด (ร้อยละ 50 บวก 1)  

ระบบเลอืกตัง้สองรอบอาจใชร้ปูแบบเสยีงข้างมาก-คะแนนนำา ซ่ึงเปน็ไปได้ท่ีจะมีผูส้มัครมากกว่า

สองคนในการแขง่ขนัรอบทีส่อง ตวัอยา่งเชน่ ในระบบฝรัง่เศส ผูส้มคัรผูใ้ดไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิ

กว่าร้อยละ 12.5 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามที่ลงทะเบียนไว้ มีสิทธิที่จะเข้าแข่งขันในรอบที่สอง  

ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบที่สองจะได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ

มีเสียงข้างมากเด็ดขาดหรือไม่ ในอีกทางหนึ่ง ระบบเลือกตั้งสองรอบอาจใช้รูปแบบตัดเชือก  

ซึ่งมีผู้สมัครสองคนที่มีคะแนนสูงสุดในรอบแรกเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งรอบที่สอง

Überhangsmandat –ท่ีนั่งท่ีได้รับเพิ่มขึ้นในองค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบ

สัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม เป็นกรณีที่พรรคหรือกลุ่มการเมืองได้ที่นั่งในภูมิภาคหนึ่งภาย

ใต้ระบบเลือกตั้งส่วนแรก ซึ่งมักเป็นระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก เป็นจำานวนที่นั่งมากกว่า 

ที่พึงมีในจำานวนรวม บนพื้นฐานของสัดส่วนของคะแนนที่ได้รับ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

Excess mandate อาณัติส่วนเกิน หรือ Overhang mandate อาณัติส่วนขยาย

Upper house – สภาสูง – หนึ่งในสองสภาในองค์กรนิติบัญญัติที่มีสองสภา มักถูกมองว่า

ประกอบด้วย ‘ตัวแทนของภูมิภาค/มลรัฐ’ หรือไม่ก็เป็น ‘สภากลั่นกรอง’  เป็นสภาที่มีอำานาจ

น้อยกว่าเมื่ออำานาจของสองสภามีไม่เท่ากัน

Wasted votes – คะแนนเสียงสูญเปล่า – หมายถึงคะแนนเสียงจากบัตรดีซึ่งมิได้มีการนำามา

นับเพื่อให้ผู้สมัครหรือพรรคได้รับเลือกตั้ง 
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ผลกระทบของระบบเลือกตั้ง
ว่�ด้วยก�รแปลคะแนนเสียง
เป็นจำ�นวนที่นั่ง

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างที่ 1
นีค่อืการเลอืกตัง้สมมตุติวัอย่างหนึง่ (ของคะแนนเสยีง 25,000 เสยีงทีแ่ขง่กนัโดยพรรคการเมอืง
สองพรรค) ลงรบัเลอืกตัง้ภายใตก้ฎกติกาการเลอืกต้ังสองชดุทีต่า่งกนั: คะแนนนำา/เสยีงขา้งมาก 
ตามระบบคะแนนนำากำาชยั (คนช.) ในเขตเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวเบอร์เดยีวรวมห้าเขต  กับ ระบบ
ตัวแทนสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อ (ตสบ.) ในเขตเลือกตั้งใหญ่เพียงเขตเดียว

คำาไข: คนช. = คะแนนนำากำาชัย; ตสบ. = ระบบตัวแทนสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อ โดยการใช้วิธี
ยอดคงเหลือมากที่สุดได้รับการจัดสรรที่นั่งในระบบส่วนแบ่งแบบแฮร์ 

พรรค ก. ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าพรรค ข. (ร้อยละ 43 น้อยกว่าร้อยละ 57)  แต่ภายใต้ระบบ
คนช.จะมีชัยชนะได้ที่นั่งสี่ที่ของที่มีอยู่ทั้งหมดห้าที่  ในทางตรงข้ามภายใต้ระบบ ตสบ. พรรค ข. 
ชนะได้สามที่นั่งและพรรค ก. ได้เพียงสองที่นั่ง  ตัวอย่างนี้อาจปรากฏผลสุดโต่งแต่ผลที่เหมือน
กันก็จะปรากฏเป็นปกติในการเลือกตั้งแบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก

ตัวอย่างที่ 2

ในตวัอยา่งทีส่อง ระบบเลอืกต้ังสมมุติสองระบบคงใชร้ะบบเดมิ แตต่อนนีม้พีรรคเขา้รว่มแขง่ขนั
ในการเลือกตั้งห้าพรรคด้วยกันและการกระจายคะแนนเสียงก็เปลี่ยนไปด้วย

เขตเลือกตั้ง ที่นั่งที่ได้ชัยชนะ

พรรค ก.

พรรค ข.

รวม

1

3 000

2 000

5 000

2

2 600

2 400

5 000

3

2 551

2 449

5 000

4

2 551

2 449

5 000

5

100

4 900

5 000

รวม

10 802

14 198

25 000

%

43

57

100

คนช.

4

1

5

ตสบ.

2

3

5

คำาไข: คนช. = คะแนนนำากำาชัย; ตสบ. = ระบบตัวแทนสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อ โดยการใช้วิธี
ยอดคงเหลือมากที่สุดได้รับการจัดสรรที่นั่งในระบบส่วนแบ่งแบบแฮร์ 

ภายใต้ระบบตสบ. ทุกพรรคได้ชัยชนะพรรคละหนึ่งที่นั่ง แม้ในข้อเท็จจริงพรรค ก.จะได้คะแนน
มากเกือบสองเท่าของพรรค จ.  ตามระบบ คนช. พรรคที่ใหญ่ที่สุด (ก.) สามารถกวาดเสียงส่วน
ใหญ่ของจำานวนห้าที่นั่งได้ โดยที่เหลือได้คะแนนสูงสุดรองลงมาสองพรรค (ข. กับ ค.) ได้พรรค
ละหนึ่งที่นั่ง  ฉะนั้น การเลือกระบบการเลือกตั้งจึงมีผลอย่างน่าทึ่งในเรื่องส่วนประกอบของ 
สภานิติบัญญัติและยังขยายไปสู่การมีรัฐบาลในระบบรัฐสภาด้วย 

ตัวอย่างที่ 3 
ในตัวอย่างที่สาม มีพรรคการเมืองแข่งขันสองพรรคเหมือนตัวอย่างแรก  แต่ครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งรวม 50,000 คน และมีเก้าอี้ที่จัดสรรให้รวมสิบที่นั่ง  ระบบการเลือกตั้งเป็นระบบ 
คู่ขนาน (แบบตสบ.ห้าที่และคนช.ห้าที่) และระบบ ตัวแทนสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม  
(แบบตสบ.ห้าที่และคนช.ห้าที่)  

คำาไข: คูข่นาน = ระบบคูข่นานทีม่อีงคป์ระกอบ ตสบ.กบัคนช.;  สสผ.= ระบบสดัสว่นทีม่สีมาชกิ
แบบผสม ทีม่อีงคป์ระกอบ ตสบ.กับคนช. (ระบบตสบ.ใชว้ธิยีอดคงเหลอืมากทีส่ดุของการจดัสรร
ที่นั่งด้วยส่วนแบ่งแบบแฮร์) 

เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง

ที่นั่งที่ได้ชัยชนะ

ที่นั่งที่ได้ชัยชนะ

พรรค ก.
พรรค ข.
พรรค ค.
พรรค ง.
พรรค จ.

รวม

พรรค.ก.

พรรค ข.

1

2 600

2 400

5 000

2

2 600

2 400

5 000

3

2 600

2 400

5 000

4

2 600

2 400

5 000

5

3 100

1 900

5 000

รวม

27 000

23 000

50 000

%

54

46

100

คู่ขนาน

พรรค ก.รวม: 8
(คนช: 5 และ ผสส: 3) 

พรรค ข.รวม: 2
(คนช: 0 และ

ผสส:2)

10

สสผ.

พรรค ก.รวม: 5 
(คนช:. 5 และผสส:. 0)

พรรค ข.รวม: 5 
(คนช: 0 และ
ผสส: 5)

10

เขตเลือกตั้ง

ระดับชาติ 5 

ที่นั่ง

13 500

11 500

25 000

1

2 000

500

500

1 000

1 000

5 000

2

2 000

500

250

500

1 750

5 000

3

2 000

500

750

1 700

50

5 000

4

200

3 750

1 000

25

25

5 000

5

50

500

3 000

1 025

425

5 000

รวม

6 250

5 750

5 500

4 250

3 250

25 000

%

25

23

22

17

13

100

คนช.

3

1

1

0

0

5

ตสบ.

1

1

1

1

1

5
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ภายใต้ระบบคู่ขนาน พรรค ก.ได้ชัยชนะแปดที่นั่ง และพรรค ข. ได้ส่วนที่เหลือสองที่นั่ง  ทั้งห้า 
ทีน่ัง่ของ คนช.และสามท่ีน่ังของตสบ.เป็นของพรรค ก.  ซึง่ไดค้รองเกา้อีถ้งึรอ้ยละ 80 จากคะแนน
เสียงสนับสนุนร้อยละ 54   ภายใต้ ระบบสสผ.ด้วยตสบ.ไปทดแทนสำาหรับส่วนที่ไม่มีสัดส่วน 
เมื่อใช้องค์ประกอบ คนช.  การกระจายคะแนนเสียงที่เหมือนกันทำาให้ทั้งสองพรรคได้เก้าอี้ 
ห้าท่ีนั่งเท่ากัน ในตัวอย่างนี้ ภายใต้ระบบสสผ. พรรค ก. มีชัยชนะในการเลือกตั้งแบบคนช. 
ทั้งห้าที่ ดังนั้นอีกห้าที่ซึ่งนับคะแนนในแบบตสบ.จึงต้องจัดสรรให้พรรค ข.

ผลของระบบสสผ.มีความเป็นสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ 50 : 50  ที่นั่งที่กระจายลงไปด้วยคะแนน
ร้อยละ 54 : 46 การกระจายคะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับผลของการเลือกตั้งภายใต้ระบบคู่ขนาน  
นีจ่งึแสดงใหเ้หน็ชดัถงึความแตกต่างระหว่างองคป์ระกอบ สสผ.ทีล่งในสนามคู่กบัระบบคะแนน
นำา/เสียงข้างมากในด้านหนึ่ง  และมีการชดเชยสำาหรับคะแนนที่ไม่อยู่ในสัดส่วนที่เกิดขึ้นจาก 
ตัวมันเองด้วยอีกด้านหนึ่ง  

แผนภมิูภาพท้ังสองนีถ้กูออกแบบใหอ้ธบิายหลกัการท่ีวา่ ไม่มีวธิใีดโดดๆ ท่ีจะกำาหนดการปกัปนั

เขตแดน (กำาหนดเขตทางภูมิศาสตร์เพื่อการเลือกตั้ง-ผู้แปล) ได้  ก็เหมือนกับปัญหาอื่นๆ ที่พบ

ในการออกแบบระบบเลอืกตัง้ วธิกีารทางวชิาการทีป่รากฏชดัเจนและการตดัสนิอยา่งเลีย่งไมไ่ด้

มผีลพวงทางการเมืองที่ตามมา และผลที่มาพร้อมกับผลประโยชน์ทางการเมืองสามารถนำาไปสู่

การถกเถียงเพื่อหาข้อยุติซึ่งเป็นประโยชน์ทางการเมืองต่อทุกฝ่าย

แผนภูมิแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการเข้าไปกำาหนดการปักปันเขตแดนในพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเมือง

และชนบทล้อมรอบ  จำานวนประชากรในพื้นที่ซึ่งจะทำาให้เข้ากับเงื่อนไขที่จะมีเก้าอี้ส.ส.สอง 

ที่นั่ง  ร้อยละสี่สิบของประชากรอาศัยอยู่ในเมืองนี้ และร้อยละหกสิบอาศัยอยู่รอบนอก (จำานวน

ร้อยละของสองอัตรานี้นี้อาจใช้อ้างถึงจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนี้ด้วย ซึ่งนำามาใช้

เป็นฐานของที่นั่งที่พบในบางประเทศ)

เพื่อให้มีความเรียบง่าย ให้สันนิษฐานว่าทุกคนในเมืองลงคะแนนให้พรรคแรงงาน และทุกคนใน

ชนบทรอบนอกลงคะแนนให้พรรคชาวนา  โลกของความเป็นจริงย่อมมีความซับซ้อนกว่านี้  

แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนหลักการของคณิตศาสตร์

ในรูปแบบที่ 1  หลักโดนัท เมืองถูกขีดเส้นให้อยู่ในชุมชนเดียวที่มีลักษณะเขตเดียวเบอร์เดียว 

(SMD) เหมือนๆ กัน โดยมีพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับชนบทซึ่งเพิ่มจำานวนผู้เลือกตั้งให้มาอยู่ในระดับ

ใกล้เคียงกันของทั้งสองเขต  ชนบทส่วนใหญ่ก่อให้เกิด SMD ลักษณะที่เหมือนๆ กันเป็นอันที่

สอง ผลคือชัยชนะในเขตเมืองเป็นของพรรคแรงงาน และชัยชนะในเขตชนบ ทเป็นของพรรค

ชาวนา

ในรูปแบบที่ 2 หลักเบอร์เกอร์  พื้นที่ถูกแบ่งไปตามแม่นำาซึ่งวิ่งผ่านกลางตลอด ก่อให้เกิด

ประชากรสองกลุ่มที่แตกต่างกัน  กลุ่มแรกประกอบด้วยส่วนเหนือของเมืองและมีชนบทล้อม

ก�รปักปันเขตแดน

ภาคผนวก จ
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เป็นครึ่งวงกลม  ส่วนล่างเป็นกลุ่มที่อยู่ตอนใต้ของเมืองและมีชนบทล้อมเป็นครึ่งวงกลมเช่นกัน  

ในทั้งสองเขตเลือกตั้งพรรคชาวนามีชัยชนะโดยคะแนนเสียงร้อยละ 60 ต่อร้อยละ 40 ทำาให้ได้ที่

นัง่ทัง้สองทีไ่มน่า่ประหลาดใจเลยทีพ่รรคแรงงานจะต้องพยายามเชือ้ชวนใหเ้จา้หนา้ทีป่กัปนัเขต 

ใหเ้หน็ความมคีณุคา่ในทางวชิาการของการมชีมุชนทีม่ลีกัษณะเหมอืนๆ กนัอยูด่ว้ยกนัและความ

เปน็เอกภาพของเมอืง ในขณะเดยีวกนั พรรคชาวนาก็จะยกเอาความแตกตา่งของประชากรและ

ความไม่พึงปรารถนาที่จะให้พรรคตนปราศจากเก้าอี้กลางเขตเมืองมาโต้แย้ง

เมืองและชนบท: สองที่นั่ง
รูปแบบที่ 1:  โดนัท

ทุกคนในเมืองลงคะแนนให้พรรคแรงง�น
ทุกคนนอกเมืองลงคะแนนให้พรรคช�วน�

เมืองและชนบท: สองที่นั่ง
รูปแบบที่ 2:  เบอร์เกอร์

ทุกคนในเมืองลงคะแนนให้พรรคแรงง�น
ทุกคนในชนบทลงคะแนนให้พรรคช�วน�

เขต ก:  แรงงาน 80%
 ชาวนา  20%
เขต ข:  ชาวนา  100%

ผลลัพธ์:  แรงงาน  1 ที่นั่ง
 ชาวนา  1 ที่นั่ง

ข

ก

ก

ข

40%

40%

60%

50%
10%

เขต ก:  แรงงาน 40%
 ชาวนา  60%
เขต ข:  แรงงาน  40%
 ชาวนา  60%
ผลลัพธ์: ชาวนา   2 ที่นั่ง

เกี่ยวกับผู้เขียน

ภาคผนวก ฉ

Andrew Reynolds 
แอนดรูว์ เรย์โนลด์ส

แอนดรูว์ เรย์โนลด์ส รองศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่า  ชาเปล 
ฮลิล ์จบปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัเคพทาวนแ์ละไดป้รญิญาเอกจากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี  
ซานดิเอโก  เขาวิจัยและสอนรวมโดยมีจุดสนใจอยู่ในเรื่องว่าด้วยการทำาให้เป็นประชาธิปไตย 
การออกแบบรัฐธรรมนูญและการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  มีประสบการณ์ในการทำางานกับ
องค์การสหประชาชาติ  International IDEA  กระทรวงพัฒนาการระหว่างประเทศของสหราช
อาณาจักร  กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา  สถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDI)  
สถาบันรีพับลิกันระหว่างประเทศ (IRI) และองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
(OSCE)   เขาได้เข้าไปคลุกคลีช่วยเหลือว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งและการออกแบบรัฐธรรมนูญ
สำาหรับประเทศอัฟกานิสถาน แองโกลา พม่า ฟิจิ กายอานา อินโดนีเซีย อิรัก จอร์แดน ไลบีเรีย 
เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ เซียร่าลีโอน แอฟริกาใต้ ซูดานและซิมบับเว

เขาได้รับรางวัลจากสถาบันเพื่อสันติภาพแห่งสหรัฐ (USIP)  มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ
มูลนิธิฟอร์ด  ในจำานวนหนังสือหลายเล่มของเขา ได้แก่ ’สถาปัตยกรรมของประชาธิปไตย:  
การออกแบบรัฐธรรมนูญ  การจัดการความขัดแย้ง’  และ ‘ประชาธิปไตย’  (ฉบับสำานักพิมพ์มหา
วิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด 2002)   ‘ระบบเลือกตั้งและการเสริมสร้างประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้’ 
(สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด 1999)  ‘การเลือกตั้ง ’99 แอฟริกาใต้: จากแมนเดลา
ถึงเอ็มบีกี’  (สำานักพิมพ์เซนต์มาร์ติน 1999)  และ ‘การเลือกตั้งกับการจัดการความขัดแย้ง
ในแอฟริกา’  (บก.ร่วมกับ ทิม ซิสค์ USIP, 1998)    บทความของเขาได้ปรากฏในวารสาร
ต่างๆ ได้แก่ World Politics, Legislative Studies Quarterly, Democratization, Journal of 
Democracy, Politics and Society, Journal of Commonwealth and Comparative Politics  
และ Political Science Quarterly
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เกี่ยวกับผ
ู้เขียน

Ben Reilly

เบน  ไรลี

เบนจามนิ ไรลี เปน็ผูบ้รรยายอาวโุสในคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐบาลเอเชยีแปซฟิกิ ณ มหาวทิยาลัย

แห่งชาติออสเตรเลีย  ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลประชาธิปไตยที่โครงการ

พฒันาสหประชาชาต ิ(UNDP)  ในนวิยอรค์  เปน็นกัวจิยัตามโครงการแลกเปล่ียนทีม่หาวทิยาลัย

แห่งชาติออสเตรเลีย  และเป็นเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสที่ IDEA   งานของเขาจับอยู่กับเรื่อง

สถาบันทางการเมือง การส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการความขัดแย้ง และเขายังได้ให้คำา

ปรึกษาแก่รัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศในประเด็นเหล่านี้อีกมากมาย  ปัจจุบันเขากำาลัง

ง่วนอยู่กับการเขียนหนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับประชาธิปไตย  กลุ่มชาติพันธุ์ และการปกครองใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

หนงัสอืของเขาไดแ้ก่ ประชาธปิไตยในสงัคมทีแ่ตกแยก: วศิวกรรมการเลอืกตัง้สำาหรบัการจดัการ

ความขัดแย้ง (สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2001)   ระบบเลือกตั้งกับความขัดแย้งใน

สังคมที่แตกแยก (สภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐ 1999)  ประชาธิปไตยและปัญหาความขัดแย้งที่ฝัง

รากลกึ: ทางเลอืกสำาหรบันกัเจรจา (International IDEA 1998)  เขายังไดมี้งานตีพมิพใ์นวารสาร

ต่างๆ เช่น  Journal of Democracy,  International Political Science Review, International 

Security, The National Interest, Party Politics, Electoral Studies,  Australian Journal of 

Political Science, Australian Journal of International Affairs, International Peacekeeping, 

Commonwealth and Comparative Politics, Representation,  Asian Survey, Pacific Review,  

Journal of Pacific History และ  Pacific Economic Bulletin

Andrew Ellis

แอนดรูว์ เอลลิส

ปัจจุบัน แอนดรูว์ เอลลิส เป็นหัวหน้าคณะทำางานกระบวนการการเลือกต้ังใน IDEA ณ กรุง 

สต็อคโฮล์ม  เขามีประสบการณ์กว้างขวางในฐานะที่ปรึกษาวิชาการว่าด้วยการเลือกตั้ง 

กับเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันในห้วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย  เขาทำาหน้าที่เป็น

ที่ปรึกษาอาวุโสให้กับ NDI ในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ถึง 2003  ทำางานร่วมกับสมาชิก

สภานติบิญัญตัอินิโดนีเซียในเรือ่งการแกไ้ขรฐัธรรมนูญและการปฏริปูการเลอืกตัง้และกฎหมาย

เกี่ยวกับการเมือง  ทั้งยังได้ร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง (NGOs)  และเป็นนัก

วิพากษ์ทางการเมือง   ก่อนหน้านี้เขาได้รับมอบหมายให้เป็นรักษาการหัวหน้าที่ปรึกษาฝ่าย

วิชาการ คณะกรรมการการเลือกตั้งปาเลสไตน์ โดยการสนับสนุนของคณะกรรมาธิการยุโรป  

ใหท้ำาในเรือ่งการจดัเตรยีมการเลือกตัง้ครัง้แรกของปาเลสไตน์ในป ีค.ศ. 1996  และออกแบบกบั

วางแผนให้กับโครงการช่วยเหลือการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกัมพูชา สำาหรับ

การเลือกตั้งใน ค.ศ. 1998

ก่อนหน้านั้นเขาเคยเป็นรองประธานซึ่งต่อมาก็ได้เป็นเลขาธิการของพรรคเสรีนิยม (Liberal 
Party)   ของ สหราชอาณาจักรและหัวหน้าฝ่ายบริหารของพรรคประชาธิปไตยเสรีนิยมแห่ง 
สหราชอาณาจักร  เคยเป็นสมาชิกของพรรคลงรับสมัครเป็นผู้แทนรัฐสภาสหราชอาณาจักร 
สี่ครั้ง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภารัฐบาลท้องถิ่นขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

José Antonio Cheibub
โฮเซ่ แอนโตนิโอ ชีบับ

โฮเซ่ แอนโตนิโอ ชีบับ จบการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชิคาโก  เมื่อ 
ค.ศ. 1994 เขาได้เป็นรองศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ และผู้อำานวยการโครงการระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิเทศศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเยล   งานวิจัยและงานสอนหนังสือของเขาเน้น
ไปทางการเมอืงเปรยีบเทยีบ เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง และสถาบนัในระบอบประชาธไิตย  เขาเปน็
ผู้เขียนร่วมของหนังสือชื่อ ประชาธิปไตยกับการพัฒนา: สถาบันทางการเมืองกับความเป็นอยู่
ที่ดีในโลก 1959-1990 (สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2000)   และปัจจุบันกำาลังมีผลงาน
เรือ่ง ความมัน่คงของระบอบประชาธิปไตยภายใต้ลทัธิรฐัสภากบัประธานาธิบดี ตีพิมพ์ในไมช่า้น้ี

Karen Cox
คาเรน ค็อกซ์

คาเรน ค็อกซ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องในสาขาการเมืองญี่ปุ่นเปรียบเทียบ  เธอได้ทำางานวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระดับปริญญาเอกตามคำาเชิญของมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation)  ณ มหาวิทยาลัย
โตเกียว  ผลงานพิมพ์ของเธอได้แก่ ‘ผลของปฏิกิริยาในระบบเลือกต้ังสมาชิกผสม: ทฤษฎีกับ 
หลกัฐานจากเยอรมน ีญีปุ่น่ และอติาล’ี  (และมผีลงานวชิาการรว่มกบัเลโอนารด์ โชพพา (Leonard 
Schoppa) เรื่อง การเมืองศึกษาเปรียบเทียบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2002)

Dong Lisheng
ตั้ง หลี่เช็ง

ตั้ง หลี่เช็ง เป็นศาสตราจารย์และผู้ช่วยผู้อำานวยการของสถาบันรัฐศาสตร์ของสถาบันจีนแห่ง
สังคมศาสตร์ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนว่าจ้างให้เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือกับ UNDP ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านของจีนจาก ค.ศ. 1996-2001   
ปจัจบุนัเขาเปน็สมาชกิของคณะกรรมการจดัระเบยีบวาระและการใหค้ำาปรกึษาในโครงการอบรม 
จีน-อียู ว่าด้วยธรรมาภิบาลของหมู่บ้าน (2003-2006)  เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการ
ร่วมฝ่ายจีนโครงการศูนย์ยุโรปศึกษาอียู-จีน (กุมภาพันธ์ 2004-มกราคม 2009)  ผลงานเขียน
ของเขารวมถึงคู่มืออบรมการเลือกตั้งสำาหรับกรรมการหมู่บ้าน ด้วย
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เกี่ยวกับผ
ู้เขียน

Jørgen Elklit
เจอร์เกน เอลคลิต

เจอร์เกน เอลคลิต เป็นศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอาร์ฮัส เดนมาร์ค เขามีความ
สนใจและเชี่ยวชาญในเรื่องระบบเลือกตั้งและการบริหารการเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตย
เกิดใหม่และที่อื่นด้วย   นับตั้งแต่ปี 1990 เขาได้อาสาเข้าไปร่วมในกิจการการเลือกตั้งและให ้
คำาปรึกษาในการส่งเสริมประชาธิปไตยในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา  เขาเป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการการเลือกตั้งอิสระ (IEC) ในแอฟริกาใต้ เมื่อปี 1994  งานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
เร็วๆ นี้คือไปอัฟกานิสถาน แอฟริกาใต้ จีน และเลโซโท  หนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่ตีพิมพ์คือ  
การสำารวจสมาชิกพรรคการเมืองในเดนมาร์ค (Partiernes medlemmer, เป็นบรรณาธิการร่วม
กับลาร์ส บิลเย –Lars Bille – มหาวิทยาลัยอาร์ฮัส 2003)

Michael Gallagher
ไมเคิล กาลลาเกอร์

ไมเคิล กาลลาเกอร์ เป็นรองศาสตราจารย์ในคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยดับลิน  
เขาเป็นบรรณาธิการร่วมของหนังสือชื่อ การเมืองของระบบเลือกตั้ง (สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
อ๊อกซฟอร์ด 2005)  การเมืองในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ พิมพ์ครั้งที่สี่ (บรรณาธิการร่วม, รูทเลดจ์ 
2005) และ ประสบการณ์ประชามติในยุโรป (สำานักพิมพ์แมคมิลแลนด์และเซนต์มาร์ติน 1996)  
และเปน็ผูร้ว่มประพนัธห์นงัสอื รฐับาลตวัแทนในยโุรปยคุใหม ่ พิมพ์คร้ังท่ีสี ่(แมค็กรอวฮ์ลิ 2006)

Allen Hicken
แอลเลน ฮิคเกน

แอลเลน ฮิคเกน เป็นรองศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์และการเมืองในเอเชียอาคเนย์ ณ  
มหาวิทยาลัยมิชิแกน และเป็นผู้บรรยายที่ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับศูนย์ศึกษา
การเมอืงดว้ย  เขาศกึษาเกีย่วกบัสถาบนัทางการเมืองและเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงในประเทศกำาลงั
พฒันา  ความสนใจลำาดบัแรก ๆ  ของเขาคอืเรือ่งพรรคการเมอืงกบัระบบพรรคในประชาธปิไตยที่
กำาลงัพฒันา และบทบาทในการกำาหนดนโยบาย  ภมูภิาคทีเ่ขารูจ้กัเปน็อยา่งดคีอืเอเชยีอาคเนย ์ 
เขาได้ผลิตงานววิจัยในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา

Carlos Huneeus
คาร์ลอส ฮุนนีอุส

รองศาสตราจารย์คาร์ลอส ฮุนนีอุส เป็นนักรัฐศาสตร์ที่สถาบันศึกษาระหว่างประเทศ  
ณ มหาวิทยาลัยชิลี และเป็นผู้อำานวยการบริหารของบรรษัท CERC  หนังสือล่าสุดของเขาชื่อ 
ระบอบปิโนเชท์ (El régimen de Pinochet) (Editorial Sudamericana, 2000)  และ ชิลี ประเทศ
ที่แตกแยก (Chile, un pais dividido) (Catalonia, 2003)

Eugene Huskey

ยูยีน ฮัสกี

ยูยีน ฮัสกี คือ วิลเลียม อาร์ คีแนน (William R. Kenan) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของสาขา

รัฐศาสตร์และรัสเซีย  ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสเต็ตสัน ในฟลอริดา  หนังสือและบทความของเขา

เปน็การศกึษาเรือ่งทีเ่กีย่วกบักฎหมายและการเมอืงในสหภาพโซเวยีตและรสัเซยีกบัครีก์ซิสถาน

หลังออกจากสหภาพโซเวียต ในจำานวนผลงานของเขาคือบทความว่าด้วยการเลือกตั้งในคีร์กิซ

สถานเมื่อ ค.ศ. 1990  1995  และ 2000

Stina Larserud

สตีน่า ลาร์เซรุด

สตนีา่ ลารเ์ซรดุ เปน็นกัวจิยัของหนงัสอื ‘การออกแบบระบบเลอืกตัง้: คูม่อืฉบบัใหมข่องอนิเตอร์

เนชั่นแนลไอเดีย’  โดยเธอได้ทำางานเป็นหนึ่งในทีมงานของกระบวนการเลือกตั้งที่สำานักงาน 

ไอเดยีในสตอ็คโฮล์ม เธอมวีฒุเิปน็มหาบณัฑติสาขารฐัศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยอปัปาลา ในเรือ่ง

การเมอืงเปรยีบเทยีบและการออกแบบสถาบนั  และเคยเปน็กรรมการการเลอืกตัง้ประจำาหนว่ย

ของการเลือกตั้งในสวีเดน

Vijay Patidar

วิชัย ปฏิดาร

วชิยั ปฏดิาร เปน็สมาชกิในงานบรกิารพลเรอืนอาวโุสของอนิเดยี (บรกิารบรหิารจดัการของชาว

อินเดีย) และมีความเชี่ยวชาญในการเลือกตั้งระดับชาติกับระดับจังหวัดในอินเดีย  รวมทั้งระดับ

นานาชาติด้วย เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งระดับหัวหน้าร่วมของการเลือกตั้งใน 

มัธยะประเทศ  เคยเปน็ทีป่รกึษาซึง่เปน็สว่นประกอบของภารกจิรกัษาความสงบของสหประชาชาติ

รวมสี่ครั้ง และเป็นหัวหน้าของทีมงานการเลือกตั้งในไอเดีย ด้วย

Nigel S. Roberts

ไนเจล เอส. โรเบิร์ตสฺ 

รองศาสตราจารย์ไนเจล เอส. โรเบิร์ตสฺ เป็นอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย  

ณ นครเวลลิงตัน  ทีมงานของเขาประกอบด้วยโจนาธาน บอสตัน สตีเฟ่น ลีไวน์ และเอลิซาเบธ 

แม็คลีย์ โดยได้ร่วมกันทำางานวิจัยมาเป็นเวลาแปดปีภายใต้ทุนสนับสนุนของมูลนิธินิวซีแลนด์

เพื่อการวิจัย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกับผลที่ตามมาทางการ

เมอืงจากการนำาระบบผูแ้ทนแบบสดัสว่นมาใชใ้นนวิซแีลนด ์ หนงัสอืลา่สดุของเขาคอื นวิซแีลนด์

เลือก: การเลือกตั้งทั่วไปปี 2002 (บก.ร่วม สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย 2003)
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มีบุคคลและองค์กรจำานวนมากท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาคู่มือเล่มใหม่นี้  เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานที่บริหารจัดการการเลือกตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติ และสถานทูตทั่วโลก ได้ให้ข้อมูล
ในขอบเขตที่กว้างขวางว่าด้วยประเด็นต่างๆ  นอกจากนี้เราขอขอบคุณผู้มีรายนามต่อไปนี้ที่มี
นำาใจให้เวลา ความคิด และความเข้าใจอันลึกซึ้งไว้เป็นกรอบเค้าโครงของหนังสือนี้ร่วมกัน
โฮเซ่ มาเรีย อารานาซ  เช็ม ปาลธีโอซิงห์   จูลี่ บอลลิงตัน  บริกาเลีย บาม  เวอร์จิเนีย 
เบราเมนดิ-ไฮน์  ซาราห์ เบิร์ช  อังเดร  บลายส์  นีเวน แบรนดท์  นัชชา บราวน์  อินกริด 
บาคสตรอม-โวเซ   นิโคลาส ค็อทเทล  พิกาส แดช  อาชา เอลการิบ  เจอร์เกน เอลคลิต  
อาร์ปิเนห์ กัลฟายัน  กีโด แกลลี  มาเรีย แกรทชูว์  ลิซา  แฮ็กแมน  โดนัลด์ แอล. โฮโรวิทซ์   
ทอร์ควาโต จาร์ดิม   อีฟ โจแฮนสัน  สุภัศ กาศยัพ  แอนนา แค็ทซ์  เธเรส เพียซ ลาเนลา
ล็อตตา แลนน์  สตีเฟน ลีไวน์  อาเรนด์ ลิชฟาร์ต  โจฮัน ลินด์ร็อธ  อะลองโซ ลูฮัมบิโอ  วาเลนติ 
มาร์ติ  ไซมอน แมสซีย์  ริชาร์ด แม็ทแลนด์  อังเดร เมชีอา-อาคอสตา  มาร์เซล มิคาลา  โฮเซ่        
โมลินา  ไซมอน ปิแอร์ นานิเตลามิโอ  เปาโล นาตาลี  ซา งิดี  พิพพา นอร์ริส  ไซมอน ปาชาโน 
วิชัย   ปฏิดาร  คารินา เพอร์เรลลี  คอลวิลล์ เพ็ตตี  โฮแรม รุกัมบี  แอนดรูว์ รัสเซลล์   แม็ทธิว 
ชูการ์ต  ออลก้า  ชเวตโซวา  ทิโมธี ดี. ซิสค์  บรูโน สเป็ค  แอนโตนิโอ สปินเนลลิ  ซารา 
สตาอิโน  ไมเคิล สตีด  ธอร์ฟวัลด์ สโตเตนแบร์ก  มาร์คคุ สุกสี  เคท ซัลลิแวน  แจน ซุนแบร์ก  
เรน ทาเกเปรา  มาชา เจอร์นสตร็อม   แดเนียล โซวาโต และประชนชาวบริติชโคลัมเบียผู้อยู่
ในที่ประชุมการปฏิรูปการเลือกตั้ง

พร้อมนี้ขอขอบคุณ นาเดีย ฮานดัล แซนเดอร์ ผู้จัดการงานพิมพ์ของไอเดีย ด้วย

เหนืออื่นใด เราขอแสดงความขอบคุณ สตีน่า ลาร์เซรุด ที่ได้รวบรวมเอกสาร หนังสือ และ
รายละเอียดทางวิชาการกองมหึมา ที่จำาเป็นต่อการสนับสนุนให้คู่มือเล่มนี้ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ 
จนได้เป็นฉบับต้นร่างขึ้นมาเราไม่สามารถร้องขอนักวิจัยและกองบรรณาธิการให้ทุ่มเทความ
เสียสละมากหรือดีไปกว่านี้ได้

       แอนดรูว์ เรย์โนลด์
       เบน ไรลี
       แอนดรูว์ เอลลิส
                                       กุมภาพันธ์ 2005
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Richard Vengroff

ริชาร์ด เวนกร็อฟฟ์ 

ศาสตราจารย์ ริชาร์ด เวนกร็อฟฟ์ อาจารย์รัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยคอนเน็คติคัต เป็นผู้เขียน

หรือบรรณาธิการหนงัสอืรวมเจ็ดเล่ม มบีทความตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ กวา่ 70 เรือ่ง และเปน็

บรรณาธิกรณ์ข้อเขียนทางวิชาการจำานวนหนึ่ง  งานวิจัยที่ทำาอยู่เป็นการมุ่งให้เวลาแก่ประเด็น

ธรรมาภิบาลประชาธิปไตย การกระจายอำานาจจากส่วนกลาง และการปฏิรูปการเลือกตั้ง  ทุนที่

ไดร้บัลา่สุดสองทุนจะใชใ้นการศึกษาการเปลีย่นผ่านเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยและอสิลาม และ

การปฏิรูปประชาธิปไตยระดับอนุประชาชาติในประเทศยุโรปตะวันออกห้าประเทศ

Jeffrey A. Weldon

เจฟฟรีย์ เอ. เวลดอน

เจฟฟรีย์ เอ. เวลดอน เป็นศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีอิสระแห่งเม็กซิโก 

(ITAM) และเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ศูนย์ศึกษาสหรัฐ-เม็กซิโก ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 

ซานดิโอโก  เขาได้รับทุนร่วมกับนักวิชาการอื่นๆ ณ ศูนย์ยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษา 

(CSIS) ต้ังแต่ปี 2001  มีการตีพิมพ์งานว่าด้วยสภาคองเกรสเม็กซิกันและระบบเลือกตั้ง 

ของเม็กซิโกอย่างกว้างขวาง
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ก่อตั้งขึ้นมาเม่ือ ค.ศ. 1995 สถาบันการช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระหว่าง
ประเทศ (IDEA)  เปน็องคก์รระหวา่งรฐับาลทีม่สีมาชกิจากประเทศตา่งๆ ในทุกทวีป  มเีจตจำานง
ที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนทั่วโลก  IDEA มีการทำางานอยู่ตรงกลางระหว่างแนวโน้ม 
การเป็นนักวิเคราะห์และผู้ตรวจสอบ กับผู้ที่มีบทบาทร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิรูปการเมือง
หรือให้การสนับสนุนประชาธิปไตยทั้งในประเทศตนเองและต่างประเทศ  IDEA ทำางานร่วมกับ
ระบอบประชาธปิไตยทัง้ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมแ่ละจดัตัง้ขึน้นานแลว้  โดยการชว่ยพฒันาและเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบันและวฒันธรรมประชาธปิไตย  ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัชาต ิและ
ทำางานในลักษณะหุ้นส่วนที่มีแนวเดียวกันของสถาบันต่างๆ 

IDEA มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

ช่วยเหลือประเทศในการสร้างความสามารถเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
ประชาธิปไตย 

 — จัดเวทีเพื่อให้มีการสานเสวนาระหว่างนักวิชาการ ผู้จัดทำาและผู้ปฏิบัติด้านนโยบาย 
  ทั่วโลก
 — สังเคราะห์งานวิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้งานได้เพื่อ 
  ช่วยปรับปรุงกระบวนการประชาธิปไตย
 — ส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง
 — อำานวยความสะดวกแก่การศึกษาประชาธิปไตยของประเทศ การตรวจสอบและการ 
  ส่งเสริมโดยพลเมืองในท้องถิ่น

สถาบันช่วยเหลือประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระหว่างประเทศ (IDEA)
สตร็อมบอร์ก เอส. 103 34 สต็อคโฮล์ม สวีเดน
โทรศัพท์ : +46 8 698 37 00
โทรสาร : +46 8 20 24 22   อีเมล์:  info@idea.int
เว็บไซต์ : www.idea.int
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 พรรคการเมืองและ 6-7, 43, 44, 187
 พรรคที่สามและ 42
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 รัฐบาลผสม 42
 รัฐบาลพรรคเดียวและ 42
 ที่นั่งแถม 42 
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 พรรคการเมืองและ 97
 ภูมิศาสตร์และ 91
 มูลค่าส่วนเกินที่จะโอน 97  
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 การเมืองเชิงอุปถัมภ์ 148
 การอภิปราย 144, 148
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 เขตเลือกตั้ง 144, 148
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 ศาลรัฐธรรมนูญ 70
 สภานิติบัญญัติ  70
 สมัชชาผู้แทนประชาชน 70
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เจอร์ซี:  ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 205
จอร์แดน: 
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  เฉพาะกาล 182
 การลงทะเบียนผู้เลือกตั้ง 184
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 บัตรเลือกตั้ง  186
 รัฐธรรมนูญ 182
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 เขตเลือกตั้ง 139
 โควต้าแบบแฮร์ 139
 พรรคแอฟริกันเพื่อประชาธิปไตยและสังคมนิยม 141
 พรรคสังคมนิยม 139
 พันธมิตรรวมพลังก้าวหน้า 140
 ฝ่ายค้าน 139, 141
 ระบบ คพพ. 133, 139, 140, 141
 ระบบคู่ขนาน 58, 133, 139-141
 ระบบ ตสบ. 141
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 205
 รัฐบาลผสม เอสโอพีไอ 140, 141
 ลสร. 139
 วิธีเศษการหารสูงสุด 139
 สภา (นิติบัญญัติ) แห่งชาติ 140
 สหภาพเพื่อประชาธิปไตยใหม่ 140

เซาโตเม่ และแปร็งซิเปอ:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ลสร. 167
เซียร์ราลีโอน :
 การเลือกตั้ง, 1996  192
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ระบบ ตสบ. 77
 ลสร. 167
แซมเบีย:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 164
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 205
โซโลมอน, หมู่เกาะ: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
โซมาเลีย: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
ไซปรัส:
 ระบบ ตสบ. 177
 ระบบทะเบียนชุมชน 157
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ลสร. 167
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 177
ญจ
ไซปรัส (เหนือ): ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206

          
การจัดระดับชั้นผู้สมัคร 147
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 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 36, 133, 147-148
 สภาไดเอ็ต 146, 147
 สภาผู้แทนราษฎร 146
 สภาสูง  172
           สมัครได้ทั้งสองระบบ  147

ดรู้ป, โควต้าแบบ 79, 91, 215
ดฮ์อนดท์, สูตรของ 111, 215
 ให้ดูภายใต้ชื่อของประเทศที่ใช้ด้วย 
ดัชนีของความไม่เป็นสัดส่วน 217
ดีอุฟ, ประธานาธิบดี อับดู 139
ดูแวร์แยร์, มอริซ III
เดนมาร์ก:
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 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ระบบ ตสบ. 151, 175, 177
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 175
            เดอเคลิร์ก, เอฟ. ดับลิว 79
โดมินิกา: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
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 ระบบ คพ. 46
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206 
ตะวันออกกลาง:  ระบบ คนช. 39
ติมอร์ตะวันออก:
 พรรคการเมือง 73
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133
 ลสร. 167
ตุรกี: 
 การเลือกตั้ง, 2002  106
 เกณฑ์ขั้นตำา  32, 76, 106
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
ตูนีเซีย: 
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี  165
 ระบบคู่ขนาน  58, 133
 ระบบ คพพ. 58, 133
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
ตูวาลู:
 ระบบ คพ. 46
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
เติกส์กับหมู่เกาะเคคอส: 
 ผู้มาใช้สิทธิ 152, 159 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
เติร์กเมนิสถาน:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ลสร. 65
โตเกเลา: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
โตโก: 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ลสร. 65
ไต้หวัน:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 165, 167
 ชนกลุ่มน้อย 156
 ระบบ คอม. 133, 144
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133

ถอดถอน 28
ถือเสียงข้างมากเด็ดขาด, คำานิยาม  218

ทักษิณ ชินวัตร 137
ทาจิกิสถาน:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133
 ลสร. 65, 134
ที่นั่งสำารอง 221
แทนซาเนีย:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ลสร. 167
ไทย, ประเทศ:
 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง 24, 134
 การเลือกตั้ง:
  2001  137
  2005  137
 เขตเลือกตั้ง 136, 137
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 134
 พรรคการเมือง 134-5, 136-7
 พรรคไทยรักไทย 137
 รัฐบาลผสม 134
 รัฐธรรมนูญ, 1997 134, 136, 137
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
 ระบบ คอม.  136, 137, 144
 ระบบผสม 46, 58
 ระบบ คพ. 46, 134
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133, 136
 วิกฤติเศรษฐกิจ 136
 วุฒิสภา 134, 136, 137, 172
 สภาผู้แทนราษฎร 134, 136
 สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ซีดีเอ) 136, 137

นาอูรู: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 205
นามิเบีย: 
 คนขาว  77
 ดามารา 77
 นามา 77
 ในฐานะหนึ่งเขตเลือกตั้ง 90
 บาสเตอร์ 77
 ตส. ใน 8
 พรรคการเมือง 8
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206 
 ลสร. 167
 สตรี  154
 โอวัมโบ 77
 เฮเรโร 77
นายกเทศมนตรี: 9
นิการากัว:
 แซนดินิสต้าพ่ายเลือกตั้ง 199
 บัตรเลือกตั้ง 109
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
นิวซีแลนด์: 
 การจัดสรรที่นั่ง  130
 การลงประชามติ 18, 23, 128, 199
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        ระบบเลือกตั้ง 128, 130, 131
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 พรรคแรงงาน  128, 130
 เมารี 131, 157
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นิอูเอ: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206
นีอัสเซอะ,  มุสตาฟา 141
เนเธอร์แลนด์:
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 ในฐานะหนึ่งเขตเลือกตั้ง 72
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207 
 ระบบ ตสบ. 175
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 175
 อาณานิคม 202
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 ภูมิภาคที่มีผู้แทนมากเกิน 156
 ระบบ คนช. 41
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207  
ไนจีเรีย: 
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 167, 171
 เงื่อนไขการกระจาย 171-72
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ลสร. 167
ไนเจอร์: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
นอร์เวย์: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 206

บอตสวานา:
 ผู้นำาตามประเพณี 173
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
บอร์ดา, ระบบการนับแบบ (นบ.):
 การให้การศึกษาผู้ลงคะแนน  193
 ความถี่ของการใช้ 34-38
 คำานิยาม 34, 151, 213
 ที่ปรับปรุง, คำานิยาม 218
 บัตรเลือกตั้ง 192

 ประเภทของ 4
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา:
 ระบบ คล. 60
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 การลงคะแนนนอกประเทศ 161
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 164
บราซิล:
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 การเลือกตั้ง, 2002  110
 การเลือกตั้งใหม่ 112
 เกณฑ์ขั้นตำา 111
 เขตเลือกตั้ง:
  ขนาด 110, 111, 112
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 เซา เปาโล 111
 ผู้แทนราษฎร 110, 111
 ผู้ลงคะแนนกับผู้แทน, ความสัมพันธ์ระหว่าง 112
 ผู้ว่าการมลรัฐ 110
 ผู้สมัคร, การลงคะแนนให้ 108, 115
 ภูมิภาค 110, 111
 ภูมิศาสตร์ 111, 112
 มินาส เกอแรส์ 111
 พรรคการเมือง 111-113, 169
 ระบบ คพ. 110
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ระบบประธานาธิบดี 110-112, 169
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 ระบอบทหาร 110
 รัฐธรรมนูญ 111,114
 วุฒิสภา  110
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 สภาผู้แทนราษฎร 110, 111, 112
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 การเลือกตั้ง: 
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 พรรคการเมือง 19
 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 19
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 ระบบ คนช. 19
 ระบบ คอ. 20, 90
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 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ระบบ คนช. 41
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 ผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง 213
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บาห์เรน: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
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บาฮามาส: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
บุช, ประธานาธิบดี จอร์จ ดับลิว 167
บูเทเลซี, มังโกโซโท   79
บูรุนดี: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
เบนิน: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
เบลิซ: 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ระบบ คนช. 41
เบอร์กินา ฟาโซ: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
เบอร์มิวดา: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
เบลเยี่ยม: 
 การลงคะแนนแบบบังคับ 160
 เกณฑ์ขั้นตำา 177
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ระบบตสบ. 175
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 175, 177
 สตรี 154
 อาณานิคม 202
โบลิเวีย: 
 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง 201
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ระบบ สสผ. 37, 116, 154
 สมาชิกสำารอง 194
 สตรี 154 
 พรรคสำานึกแห่งปิตุภูมิ / CONDEPA 154

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, 1948  17
การปฏิรูประบบเลือกตั้ง:
 กลไกสำาหรับ 22-23
 การได้เปรียบของพรรคและ 22
 การปฏิรูปการเมืองและ 1
 ความเป็นสัดส่วน, แนวโน้มสู่ 26
 ชนชั้นนำาทางการเมืองและ 22
 ทั่วโลก III, 26
 ธรรมาภิบาล, วิกฤติของ 22
 บริบททางการเมืองและ 22
 ประชาธิปไตย, การเปลี่ยนผ่านสู่และ 22
 วิกฤติทางการเมืองและ 1

การปฏิรูประบบเลือกตั้ง:
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 การยอมรับ 201
 ข้อแนะนำาในการปฏิบัติใช้ 25
 ข้อบกพร่อง, ที่มาแก้ไขภายหลัง 201
 ข้อเสนอสำาหรับ 201
 ความเข้าใจ 23-24
 ความเปลี่ยนแปลงทีละน้อยและ 197
 ใครเป็นคนออกแบบ 18
 นานาปัญหา 25
 แนวโน้มของ 25
 ประสบการณ์ของที่อื่น, การเรียนรู้จาก 197
 ผลได้ทางการเมืองและ 201
 ผู้ปฏิรูป 23, 24
 พรรคการเมืองและ 187
 ระบบในอดีตและ 201
 แรงต้านต่อ 23
 การประเมินผลกระทบ 25
 ส่วนประกอบการออกแบบ 28
ประชาชาติ: การรวมศูนย์, ระดับของ 9
ประชาธิปไตย:
 การทำาให้แน่นแฟ้น 201, 214
 ฝ่ายค้านและ 15
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ประชาธิปไตย: 
 การเปลี่ยนผ่านสู่ 22, 197
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       ประชาธิปไตยทางตรง  188
ประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้ว:
 การปฏิรูป 2
 ระบบเลือกตั้ง 37
 ระบบ ตส. 72, 73
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 การเมืองใน 201
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 การเลือกระบบเลือกตั้ง 1, 197, 201
 การสร้าง 160
 ความแตกแยกทางสังคม 72
 ผู้ลงคะแนน, การประเมิน.....ตำาไป 198
 พรรคการเมือง 187
 ระบบ คนช. 202
 ระบบ ตส. 72, 77
 ระบบ ตสบ. 77
 ระบบผสมและ 33
 ระบบในอดีตและ 201
 ลำาดับความสำาคัญ 1
 สตรีและ 43
ปากีสถาน:
 ชนกลุ่มน้อย 155
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133
 ระบบทะเบียนชุมชน   157
ปานามา: 
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 165
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 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 205
 ระบบเลือกตั้งพันทาง 151
ปาปัวนิวกินี:
 การลงคะแนนตามลำาดับความชอบ 63
 การเลือกตั้ง 63
การปรับตัวเข้าหากันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 61, 62-63
 สภาพพร้อมรับผิด  63
 ความรุนแรงของการเลือกตั้ง 63
 พรรคการเมือง 8, 187
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 207
 ระบบ คล. 37, 60, 62, 63, 197
 ระบบ คนช. 8, 45, 62, 63   
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 สภาพพร้อมรับผิดของผู้แทนและ 14
 สังคมที่แบ่งแยก 42 
 เสียงข้างมากที่ประดิษฐ์ขึ้น 218

 เสียงข้างมากทางนิติบัญญัติและ 15
 องค์ประกอบ ตส.ที่เพิ่มให้แก่ 25
 ให้ดู คะแนนเสียงเผื่อเลือก, คะแนนเสียงเป็นพวง, คะแนนนำา 
  กำาชัย,  คะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค, การเลือกตั้ง 
  สองรอบ ด้วย
ระบบคะแนนเสียงเป็นพวง (คพ.):
 การอภิปรายถึง 45, 46
 ข้อดี 46
 ข้อเสีย 46
 เขตเดียวหลายเบอร์ 32
 เขตเลือกตั้ง:
  ขนาด 106
  เขตเดียวหลายเบอร์ 32
  เส้นแบ่งเขตและ 191
 ความถี่ของการใช้ 23-38 
 คำานิยาม 213
 ตระกูลของ 4
 บัตรเลือกตั้ง 193
 ประเทศที่ยกเลิก 46
 พรรคการเมืองและ 46, 58
ระบบคะแนนเสียงเป็นพวงสำาหรับพรรค  (คพพ.):
 การเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ 58
 การอภิปรายถึง 58
 ขนาดเขตเลือกตั้ง 106
 ข้อดี 58
 ข้อเสีย 58
 ความถี่ของการใช้ 33, 36, 36, 37
 คำานิยาม 220
 ตระกูลของ 4, 32
 เส้นแบ่งเขตเลือกตั้งและ 191
ระบบคะแนนเสียงเผื่อเลือก (คล.):
    การนับคะแนน 60
 การให้การศึกษาผู้ลงคะแนน 193
  การอภิปราย 58
 ข้อดี 60-61
  ข้อเสีย 61
  เขตเลือกตั้งและ 191
  ความถี่ของการใช้ 33, 34, 35, 36. 37, 38
  คอ. และ 169, 171
  คะแนนเสียงเดียวโอนได้ (คอ.) และ 105-106
  คำานิยาม 212
  เงื่อนไขการกระจาย 171
  ตระกูลของ 4
    ในฐานะ‘การลงคะแนนตามลำาดับความชอบ’ 58-59
  ในฐานะระบบเสียงข้างมาก 58
  บัตรเลือกตั้ง 59, 193
  ประเทศที่ใช้ 60
ระบบคะแนนเสียงเสริม 169, 171, 222 
 ระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ.):
 การจัดสรรที่นั่ง 75-76
 การทำาของ 75-76
 การลงทะเบียนผู้ลงคะแนน 192
 การเอาคะแนนเสียงมากองรวมกัน 75-76
 การอภิปราย 75-76, 78, 90
 เกณฑ์ขั้นตำา 75-76
 ข้อดี 75-76, 153
 ข้อเสีย 76, 90, 153

 เขตเดียวเบอร์เดียว 77
 เขตเดียวหลายเบอร์ 75
 ความถี่ของการใช้ 36, 37, 38, 72
 คะแนนเสียงสู่ที่นั่ง, ผลกระทบต่อ 228, 229, 230
 ค่าใช้จ่าย 191, 195, 
 คำานิยาม 218
 ตระกูลของ 4
 บัตรเลือกตั้ง 75, 83, 109, 193
 บัญชีรายชื่อแบบปิด 14, 75, 90, 107, 109, 187, 193, 213
 บัญชีรายชื่อแบบเปิด 75, 90, 107, 109, 115, 188, 219
 บัญชีรายชื่อเสรี 75, 107, 193, 216
 ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 78, 159, 192
 ตสบ./  Apparentement  115, 212
 ตสบ./Stembusaccoord  90 
 ความง่ายในการบริหาร 192-93
 เลมา 217
 ประธานาธิบดีและ 192
 ที่นั่งที่ว่างลงระหว่างการเลือกตั้ง 193
 สตรี 77, 115, 154
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 175, 176
 เส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง 192
 อำานาจของผู้นำาและ 78
ระบบตามลำาดับความชอบ 165, 169, 198
 บัญชีรายชื่อแบบปิด 14, 75, 90, 107, 109, 187, 193, 213                             
 บัญชีรายชื่อแบบเปิด 75, 90, 107, 109, 115, 188, 219
 บัญชีรายชื่อเสรี 75, 107, 193, 216
ระบบประธานาธิบดี: 
  ความสัมพันธ์ประธานาธิบดี/ฝ่ายนิติบัญญัติ 9, 16, 164-64
 ฐานเสียงภูมิภาค, การสร้างแรงดึงดูดใจนอก 171
 พรรคการเมืองและ 9
 ระบบเลือกตั้ง และ 10,163, 164-171, 197
ระบบผสม:
 การอภิปราย  115-143
 ความถี่ของการใช้ 35
 ความสัมพันธ์ท้องถิ่น/ชาติ 187
 คำานิยาม  218
 ชนิดของ 33
 ชั้นทั้งหลาย 151-52
 ตระกูลย่อย 4
 แนวโน้มสู่ 25
 พันทาง 152
ระบบพันทาง 217
ระบบรัฐสภา: 
 ความสัมพันธ์ฝ่ายนิติบัญญัติ/ฝ่ายบริหาร 163
 สภาล่าง/สภาบน, ระบบเลือกตั้งที่ต่างกันสำาหรับ 172-73
ระบบเลือกตั้ง: 
 กรอบของสถาบันการเมืองและ 9-11
 การกีดกัน 199
 การจัดการความขัดแย้งและ 7, 202
 การจำาแนกชนิดของ 1-5, 32
 การตอบสนองของ 200
 การนับคะแนนเสียง 193
 การปรับตัวที่จำาเป็น 23
 การประเมินผล 2
 การประเมินอิทธิพลของ...ตำาไป 201
 การแผ่กระจายไปในภูมิภาค 60
 การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 152, 159

 การยักย้าย 5
 การรวมทุกฝ่าย, ความสำาคัญของ 199
 การลงทะเบียนผู้ลงคะแนนและ 192
 การเลือก: 
  กระบวนการ 200
  การได้เปรียบของพรรคและ 1, 2
  ข้อจำากัดของ 2
  ความเข้ากันได้ในระยะยาวและระยะสั้น 201
  ความสำาคัญของ 1, 6, 10
  ค่าใช้จ่ายและ 16
  แง่มุมด้านบริหาร 16
  ชีวิตทางการเมือง, ผลต่อ 1, 2
  ในฐานะกระบวนการทางการเมือง 2
  ภูมิหลังของ 1-2
  มาตรฐานระหว่างประเทศและ 16
  ลักษณะบังเอิญ 1
 การเลือกปฏิบัติทางการเมืองและ 13-14
 การให้การศึกษาแก่ผู้ลงคะแนน 193
 การให้เงินทุน 191
 การออกแบบ: 
  เกณฑ์สำาหรับ 6, 10, 17
  คำาแนะนำาเกี่ยวกับ 197-199
  รายการสำาหรับตรวจ 203
 ความชอบธรรม, การสร้าง 199
 ความซับซ้อนของ 16
 ความถี่ของการใช้ 34-38
 ความเที่ยงธรรม 13
 ความเป็นสัดส่วนและ 31 
 ความยั่งยืน 191
 ความเรียบง่าย 198
 ความสนใจที่เพิ่มขึ้น 24
 ความสัมพันธ์ฝ่ายนิติบัญญัติ/ฝ่ายบริหารและ 10
 คะแนนเสียงสู่ที่นั่ง, ผลกระทบต่อ 228-30
 ค่าใช้จ่าย 191,194, 195
 คำานิยาม 215
 โครงสร้างพื้นฐาน, เวลาที่ต้องการเพื่อจัดตั้ง 160
 แง่มุมด้านบริหาร 191-194
 จุดก่อกำาเนิดของ 17
 ชาติพันธุ์กลุ่มน้อยและ 17
 ตระกูลของ 4,  31
 ในฐานะยาครอบจักรวาล 201
 ในฐานะสถาบันทางการเมือง 2-3
 ธรรมาภิบาลและ 14, 163-188
 นวัตกรรม 198
 บริบททางสังคมและการเมือง 8
 ประเภทของ 4, 31
 ปัจจัยแวดล้อมและเวลา 198
 ปัญหาที่ไม่น่าเกิดและ 203
 ผลทางกลไก 7-8 
 ผลทางจิตวิทยา 8-9, 25
 ฝ่ายค้านกับ 15
 พรรคการเมืองและ 8, 187-88
 พฤติกรรมการลงคะแนนและ 17
 ภูมิภาคที่มีตัวแทนมากเกินไป 156
 รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและ 13
 รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและ 13-14
 ลักษณะของ 6
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 ลำาดับความสำาคัญ, การจัด 17
 วันออกเสียงเลือกตั้ง, จำานวนของ 193
 สภาพพร้อมรับผิด 188
 สมัชชาพลเมืองว่าด้วย 18  
ให้ดู ภายใต้ชื่อระบบเลือกตั้งแต่ละระบบ ด้วย
ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน::
 ข้อดีและข้อเสีย143, 153
 ความถี่ของการใช้ 34, 35, 36, 37
 คะแนนเสียงสู่ที่นั่ง, ผลกระทบต่อ 229, 230
 คำานิยาม 220
 ตระกูลของ 4
 ที่นั่ง/คะแนนเสียง 147
 บัตรเลือกตั้ง 133, 138, 192
 ประเทศที่ใช้ 33, 143
 ระบบคะแนนนำา/เสียงข้างมาก 133
 องค์ประกอบ ตส. 133
 อภิปรายถึง 133, 143
ระบบคะแนนเสียงจำากัด (คจ.) 
 การนับคะแนนเสียง 150
 ข้อดีและข้อเสีย  151
 ความถี่ของการใช้  36, 37, 38
 คำานิยาม  33, 218
 ประเภทของ 4
 เส้นแบ่งเขตเลือกตั้งและ 191
ระบบเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.):
 การบริหารการเลือกตั้ง, แรงกดดันต่อ 66
 การไม่รู้หนังสือและ 66
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 65, 164, 167
 การอภิปราย 65, 66
 ข้อดี 66, 151
 ข้อเสีย 65, 151
 คล. และ 66
 ความถี่ของการใช้ 34, 35, 36, 37
 ความสามารถในการบริหารและ 193
 คะแนนนำา/เสียงข้างมาก 65
 คะแนนเสียงแตก 66
 ค่าใช้จ่าย 16, 193
 คำานิยาม 223
 ตระกูลของ 4
 บัตรเลือกตั้ง 192
 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66, 167
 ระบบ คนช. และ 66
 คพพ. และ 65
 เลือกทั้งพวงและ 65
 เส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง 191
ระบบสมาชิกเพิ่มเติม 212
ระบบสหพันธรัฐ 8, 9
 ระบบประธานาธิบดีและ 10
ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม(สสผ.):
 การอภิปราย 116, 122
 ขนาดขององค์กรนิติบัญญัติ 95
 ข้อดีและข้อเสีย 117, 153 
 ความถี่ของการใช้ 34, 35, 36, 37
ความผิดปกติของการลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์ 122
 คะแนนเสียงสู่ที่นั่ง 122, 228, 229
 คำานิยามของ 33, 218
 ตระกูลของ 4, 33

 ที่นั่งชดเชย 116, 117
 บัตรเลือกตั้ง 129, 192
 ประเทศที่ใช้ 116
 ภูมิศาสตร์และ 117
 พรรคการเมือง 117
 อาณัติส่วนขยาย 117
ระบบอำานาจนิยม 11, 18, 160
รัฐสภานิยม: ประธานาธิบดีนิยมและ 9
รามอส, ฟิเดล 165
รูอิซ-ทาเกล, ประธานาธิบดีเอดูอาร์โด เฟร 100, 103
โรบินสัน, ประธานาธิบดีเมรี 169
โรมาเนีย: 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ลสร. 167

ลสร./ ballotage 103, 213
ลสร.: principe 167
ลักเซมเบิร์ก:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 175
ลัตเวีย: 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ ตสบ. 177
ละตินอเมริกา:
 การลงคะแนนแบบบังคับ 160
 ระบบประธานาธิบดี 9, 165
 ระบบ ตสบ. 9, 35
 ระบบ ตส. 72
 ลสร. 167, 169
ลากอส, ริคาร์โด  103
ลาว:
 ระบบ คพ.  46
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
ลาวิน, โจควิน 103
ลำาดับความชอบ, ที่สอง 32
ลิกเตนสไตน์: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
ลิจฟาร์ต, อาเรนด์ 35
ลิทัวเนีย:
 ระบบ ตสบ. 177
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133 
 ลสร.  133, 167
ลิเบีย: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
ลูลา ดา ซิลวา, ลูอิซ อินาชิโอ 110
เลโซโท: 
 การลงประชามติ 120  
 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง 14, 23, 120, 197
 การเลือกตั้ง 1998 13-14, 43
  เขตเลือกตั้ง 119, 120
 คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระ  120
 คองเกรสเพื่อประชาธิปไตย 14
 ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120
 ที่นั่ง, จำานวนของ 119
 ที่นั่งชดเชย 119, 120, 121
ผู้มีอำานาจหน้าที่ทางการเมืองชั่วคราว (ไอพีเอ) 119, 120

ล

 ฝ่ายค้าน 119, 120
 พรรคแห่งชาติบาโซโท (บีเอ็นพี) 43, 118
 รัฐธรรมนูญ 120
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ คนช. 14
 ระบบคู่ขนาน 119
 ระบบ สสผ. 37, 116, 118-120, 121
 เลโซโทคองเกรสเพื่อประชาธิปไตย (แอลซีดี) 118, 119
 องค์กรนิติบัญญัติ 121
 สภา (นิติบัญญัติ) แห่งชาติ 118, 119, 120
เลบานอน:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ คพ. 46, 157
เลือกตั้งซ่อม 194
โลกที่กำาลังพัฒนา:
 การออกแบบระบบเลือกตั้ง III 200
 ความผูกพันต่อภูมิภาค 78
ไลบีเรีย:
 การเลือกตั้ง, 1997 192
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209

วานูอาตู: 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ คอม. 37. 144
วิธีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 216
 ลสร. 116
วิธีเศษการหารสูงสุด 75, 77, 84, 85, 124, 125, 138, 217
เวเนซูเอลา:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 165, 167
 ที่นั่งชดเชย 120
 ระบบ ตส. 37, 115, 121
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
เวียดนาม: 
 ระบบ ลสร. 65
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209

  
ศรีลังกา:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 169
 บัตรเลือกตั้ง 168
 พรรคการเมือง 108
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209

สถาบันเหนือรัฐ: คำานิยาม 222
สไปก์ต, จอร์จ 25
สภาบน:
 การเลือกตั้ง 8, 172
 คำานิยาม 223
 โครงสร้าง 172
 ชนกลุ่มน้อย 172
 ผู้นำาโดยประเพณี 172
 ระบบสหพันธรัฐ 172

 เหตุผลสำาหรับการมี 172
สภาล่าง 218 
สภาแห่งมลรัฐ/สหพันธรัฐ 180
 เกณฑ์ขั้นตำา 135
สโลวัก:
           ชนกลุ่มน้อย 156 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ ตสบ. 177
          ลสร. 167
สวาซิแลนด์: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
สวิตเซอร์แลนด์:
 ระบบ ตสบ. 115, 151, 193
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
สวีเดน: 
 การลงคะแนนทางไกล 158
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ ตสบ. 108, 177
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 177
สหภาพโซเวียต ให้ดู สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
สหภาพยุโรป (อียู) 16 ให้ดูสภายุโรปด้วย
สเปน:
 ระบบ คจ. 150
 ระบบ ตสบ. 177
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ 43-44
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต, อดีต :
 การเลือกตั้งที่สืบทอดมา 202
 จำานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 159
 ระบบผสม 33
 ลสร. 65, 167
สหพันธรัฐ/มลรัฐ 180
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
สหราชอาณาจักร: 
 ความเที่ยงธรรม 13
 คณะกรรมการว่าด้วยระบบเลือกตั้ง 18
 ตส. 144
 พ.ร.บ. การเลือกตั้งรัฐสภายุโรป, 1999 176
 พรรคการเมือง 14
 พรรคแรงงาน 155, 176
 พรรคอนุรักษ์นิยม 176
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ คนช. 41-42, 176
 ระบบ ตสบ. 176
 ลอนดอน 61, 169
 วุฒิสภา 173
 สตรี 155 
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 175, 176
 อาณานิคม 202
สหรัฐอเมริกา:
 พระราชบัญญัติสิทธิการลงคะแนน 156
 การเลือกตั้ง, 2000  167
 ซานฟรานซิสโก 60-61
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 ระบบ คนช. 37, 37, 41-42, 167
 เลือกตั้งประธานาธิบดี 167
 วุฒิสภา 9, 172-73
สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและพลเมือง 

ว
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ดัชนีคำ�

     1966   16
สิงคโปร์:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 164-65
 ที่นั่งสำาหรับผู้แพ้ที่คะแนนดีที่สุด 58
 ระบบ คพพ. 58
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
สูตรเลือกตั้ง: ที่นั่งและ 6, 215
เส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง:
 การขีด  191-192,  213,  231-232
 การยักย้าย  155
 เวลาที่จำาเป็นในการจัดทำา 160
เสียงข้างมากที่ประดิษฐ์ขึ้น, คำานิยาม 218

           
องค์กรจัดการการเลือกตั้ง (อีเอ็มบี) (หรือคณะกรรมการการ
           เลือกตั้ง กกต.),  คำาจำากัดความ 215
องค์กรนิติบัญญัติ:
 ที่มีสองสภา 172, 213
 เสียงข้างมากที่ทำางานได้ใน 13
องค์กรนิติบัญญัติที่มีสองสภา:
 สภาได้รับเลือกตั้งแตกต่างกัน 9
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การเลือกตั้ง 144, 148
องค์กรประชาคมพัฒนาแอฟริกาทางใต้ 13, 118
องค์กรเหนือชาติ:
 การเลือกตั้ง 174
 พรรคการเมืองและ 174
ออนตาริโอ 20
ออสเตรเลีย:
 การลงคะแนนแบบบังคับ 160
 ที่นั่งว่างลงระหว่างการเลือกตั้ง 160
 บัตรเลือกตั้ง 87
 ปาปัวนิวกินีและ 62
 พรรคแรงงาน 155
 ระบบ คล. และ  12, 32, 41, 61, 174, 193
 ระบบ คอ. 12, 90-91, 174
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร. 32
 วุฒิสภา 12, 61, 90-91, 98, 172-73, 174
 สตรี 121
 สภานิติบัญญัติเขตปกครองเมืองหลวง 90-91
 สภาผู้แทนราษฎร 172-73
ออสเตรีย:
 ตสบ. 176
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร. 167
ออสโล, ข้อตกลง, 1993  55
อันดอร์รา: 
 ระบบ คพพ. 133
 ระบบคู่ขนาน 133
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 209
 อังเดร, คาร์ล 91
อัฟกานิสถาน:
 การเลือกตั้งสองรอบ (ลสร.) 167 
 บัตรเลือกตั้ง 168
 ระบบเลือกตั้ง ข้อมูลว่าด้วย  209
 ระบบคะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได้ (คอม.) 37, 144

 สตรี 154, 155
อัลเยนเด, ประธานาธิบดี ซาลวาดอร์ 163
อาเคฟ, ประธานาธิบดีอัสการ์ 68, 70
อาณัติส่วนขยาย /Überhangsmandat 223
อายล์วิน, แพทริซิโอ 102, 103
อาร์เจนตินา:
 พรรคนิยมเปรอง 155
 พรรคสหประชาที่ถึงรากถึงโคน (ยูซีอาร์) 155
 ระบบ ตส. 72
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร. 167
 สตรี  155
อาร์เซอร์ไบจาน:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย  210
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133
 ลสร.  167
อาร์เมเนีย: 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ระบบเลือกตั้งคู่ขนาน 133
 ลสร.  167
อาราฟัต, ยัสเซอร์ 55
อารูบา:  ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
อิตาลี: 
 การฉ้อราษฎร์บังหลวง 22
 การทำาประชามติ 26
 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง 26
 รัฐบาลผสม 74
 ระบบ ตสบ. 176
 ระบบ สสผ. 25, 37, 116, 116
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 176, 177
อินเดีย:
 การเลือกตั้ง:
  1977  52
  1989  52
  1996  53
  1999  53
  2004  53
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 53
 คณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อทบทวนการทำางานของ
          รัฐธรรมนูญ 53
 ชนกลุ่มน้อย และ 51, 156
 ที่นั่งสำารอง 52
 บัตรเลือกตั้ง 48
 ประชากร 35, 49
 ประชาธิปไตยได้รับการปกป้อง 49-50    
 พรรคการเมือง 8
 พรรคคองเกรส 49. 50, 51, 51, 52
 พรรคคองเกรสแห่งชาติ 53
 พรรคชะนะตะ ดาล 53
 พรรคภารติยะ ชะนะตะ 50 51 53
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ระบบ คนช. 50-54
 รัฐธรรมนูญ 49, 50
 ราชยสภา (สภาบน) 49, 172
 โลกสภา (สภาล่าง) 49, 51, 52
 สตรี 52

อ

 สภาจัดทำารัฐธรรมนูญ 49 
อินโดนีเซีย:
 การจัดสรรผู้สมัครลงที่นั่ง 86
 การลงคะแนนนอกประเทศ 159
 การเลือกตั้ง:
  1955  84
  1999  86
  2004  87
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 87, 167, 171
 เขตเดียวเบอร์เดียว 88
 เขตเลือกตั้ง  72
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 86, 87
 โควต้าแบบแฮร์ 84, 85, 87
 เงื่อนไขการกระจาย 171-72
 ฉ้อราษฎร์บังหลวง 84
 ชวา 85, 88
 นิติบัญญัติ 84, 173
 พรรคการเมือง 187
 ภูมิภาคหมู่เกาะรอบนอก 84, 87
 ระบบ คอม. 87, 146
 ระบบ ตส. 35, 76, 84, 85, 86, 115,  
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 รัฐธรรมนูญ 84, 86
 ลสร. 87, 167
 วิธีเศษการหารสูงสุด 84, 85
 สตรี  87, 88
 สภาจัดทำารัฐธรรมนูญ 84
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  87, 173
 สภาภูมิภาค 87
 หนึ่งคนหนึ่งเสียงหนึ่งมูลค่า 87
 ห้ามมิให้มีพรรคการเมืองภูมิภาค 87
 อิสลาม 84
อิมพิเรียลี, โควต้าแบบ 217
อิรัก: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
อิสราเอล:
 เกณฑ์ขั้นตำา 75
 ในฐานะเขตเลือกตั้งเขตเดียว 72, 78, 105
 รัฐบาลผสม 74
 ระบบ ตสบ. 115
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
อิหร่าน:  ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
อียิปต์:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210 
 ลสร. 65
อุซเบกิสถาน:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร.  65
อุรุกวัย: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
เอกัวดอร์:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 167 169
 พรรคการเมือง 187
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร. 167
เอเชีย:
 ระบบคนช. 37, 41
 ระบบคู่ขนาน 37
 ระบบ ตสบ. 115

เอเชียกลาง:
การเลือกตั้งด้วยการแซ่ซ้อง  68
 ลสร. 167
เอธิโอเปีย: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
เอริเทรียระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
เอลซัลวาดอร์: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
เอสโตเนีย:
 ระบบ คอ. 90-91
 ระบบ ตสบ. 177
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
แองกวิลลา: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
แองโกลา: 
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร. 66-67, 167
 สงครามกลางเมือง 66-67
แอนติกาและบาร์บูดา: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
แอฟริกา:
 ระบบคะแนนนำากำาชัย (คนช.) 37, 41, 44
 ระบบตัวแทนแบบสัดส่วน (ตส.) 72
 ระบบตัวแทนแบบสัดส่วนที่ใช้บัญชีรายชื่อ (ตสบ.)  33, 37, 115
 ระบบผสม 72
 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 187
 ลสร. 167
 สตรี 44
 ให้ดูชื่อของประเทศด้วย
แอฟริกากลาง, สาธารณรัฐ:
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร. และ  65
แอฟริกาใต้: 
 กวาซูลู-นาตาล 79, 80
 กองกำาลัง 118
 การแบ่งแยกผิว 80
 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง 23
 การเลือกตั้ง:
  1994  192
  2004  31
 การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ 200
 คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระ (ไออีซี) 83
 คณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดี 23
 คนขาว 77, 81
 คนดำา 81
 คนผิวสี 81
 ความรุนแรง 80
 คะแนนเสียงสูญเปล่า 31
 โควต้าแบบดรู้ป 79
           ชาวอินเดีย 82
 ซูลู 77, 81
 โซฮ์ซา 77, 81
 โซโท 77, 81
 แนวร่วมเสรีภาพ (เอฟเอฟ) 62, 63, 64
 ทฺสวานา 61, 64
 คณะทำางาน 83
 บัตรเลือกตั้ง 83
 ประชาธิปไตย, การเปลี่ยนไปสู่ 79
 เปดี 77, 82
 ตส. ใน 8, 14, 23, 31, 77 ให้ดู ระบบ ตสบ. ด้วย
 ภูมิศาสตร์ 83
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 พรรคการเมือง 8
 พรรคคองเกรสแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี) 31, 79, 155, 200
 พรรคประชาชาติ (เอ็นพี) 62, 63
 พรรคประชาธิปไตย (ดีพี) 62, 63, 64-65
 พรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแอฟริกัน 76, 80
 พรรคคองเกรสรวมแอฟริกาแห่งอาซาเนีย (พีเอซี) 79, 80
 พรรคเสรีภาพอินกาธา  79, 80
 รัฐธรรมนูญ 22, 79, 80
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ระบบเลือกตั้ง 22, 31, 79-83
 ระบบ คนช. 80, 81, 200
 ระบบ สสผ. 82
 ระบบ ตสบ. 77, 78, 79, 107, 152, 180, 187, 200
 บัญชีรายชื่อภูมิภาค 82
 วิธีเศษการหารสูงสุด 79
 เวนดา 77, 81
 สภาผู้แทนจังหวัดแห่งชาติ 8
 สภาบน 172
 สภา (นิติบัญญัติ) แห่งชาติ 22, 77, 79, 81, 82
 สภาพพร้อมรับผิด 23, 82
 สภาพพร้อมรับผิดของเขตเลือกตั้ง 83
 สภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 82, 83
 สวาซี 77, 81
 สตรี 83, 154-55  
 เอ็นเดเบลี 77, 82
แอลบาเนีย:
 บัตรเลือกตั้ง 137
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิกแบบผสม (สสผ.) 37, 117
 ลสร. 67
แอลจีเรีย:
 แนวร่วมกอบกู้อิสลาม 67
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
 ลสร. 66-67
โอเชียเนีย: 
 ระบบ คล. 60, 198
 ระบบ คนช. 35, 37
โอมาน: ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
โอพีโอวีโอวี-หนึ่งคน หนึ่งเสียง หนึ่งมูลค่า 219
โอเอสซีอี - องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 16
ไอซ์แลนด์:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 164-65
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210
ไอร์แลนด์, สาธารณรัฐแห่ง:
 การจัดระดับชั้นผู้สมัคร 93, 94
 การทำาประชามติ 93
 การปฏิรูปการเลือกตั้งได้รับพิจารณา 93, 95
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 60, 93, 169
 ความเติบโตทางเศรษฐกิจ 94
 คุณลักษณะของ 95
 ชาวอังกฤษและ 93
 ดาเอล  93
 ที่นั่งแถม 94
 ผู้สมัครอิสระ 94
 พรรคการเมือง 94
 พรรคเล็กพรรคน้อย 94

 ฟีแอนนา ฟาอิล 93, 94
 รัฐธรรมนูญ 93
 ระบบ คนช. และ 93
 ระบบ คล. 60, 93, 169, 198
 ระบบ คอ. 37, 91, 94, 96, 97, 174, 176, 177
 ระบบเลือกตั้ง, ข้อมูลว่าด้วย 210 
 เลือกตั้งซ่อม 194
ไอร์แลนด์เหนือ:
 การเลือกตั้ง:
  1998  12
  2003  12
 การเลือกตั้งตามข้อตกลงกู๊ดไฟรเดย์ (วันศุกร์ก่อนอิสเตอร์ 12)
 ระบบ คอ. 12, 90, 176, 198
 สมาชิกรัฐสภายุโรป 176

ฮอนดูรัส:
 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 164-65
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