
สำำ�นัักสำ่งเสำริิมวิิช�ก�ริรัิฐสำภ�  สำถ�บัันัพริะปกเกล้้�    II หน้้า 1

K
P

I  
R

E
SE

A
R

C
H

  S
N

A
P

อ่า
น

งา
น

วิจ
ัย

ใน
 4

 ห
น

้า 02 2566

สำนักส�งเสร�มว�ชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล�า

ชื�อเรื�อง 

นักวิจัย

จํานวนหน้า  

จัดพิมพ์โดย 

ป�ที�พิมพ์

ผู้สรุป 

ผู้ออกแบบ 

ระบบเลือกตั�งเพื�อลดความขัดแย้ง และส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
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วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

2565

ณัชชาภัทร อมรกุล

เกษณี ธนการศักดิ�

ระบบเลือกตั�งใหม่ นั�นไม่ควรเป�นตัวแบบ
ที�คิดค้นขึ�นเอง เพื�อตอบสนองเป�าประสงค์ทางการเมือง

ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง โดยปราศจากฐานความรู้และหลักการ
ในการออกแบบระบบเลือกตั�งที�เป�นมาตรฐานสากล
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1. เปรีียบเทีียบข้้อดีีและข้้อเสีียข้องรีะบบเลือกตั้้�ง 

ทีี�ปรีะเทีศไทียใช้้ตั้้�งแตั้่การีปฏิิรีูปการีเมืืองปี 2540 ถึึง

รีฐ้ธรีรีมืนูญูแห่ง่รีาช้อาณาจ้ักรีไทีย พุทุีธศก้รีาช้  2560 

2. ออกแบบรีะบบเลือกตั้้�งทีี�เห่มืาะสีมืกบ้บริีบทีข้องสีง้คมืไทีย 

ในูปัจัจัุบ้นูโดียคำนึูงถึึงเป้าห่มืายการีลดีความืข้้ดีแย้ง 

และการีสี่งเสีรีิมืคุณภาพุปรีะช้าธิปไตั้ยเป็นูสีำค้ญ

สถาบัันการ เมืืองมืีความืสำคัญและ

ศัักยภาพในการส่งผลกระทบัต่่อประชาธิิปไต่ย 

ประสิทธิิภาพการทำงาน และความืขััดแย้งและ

ความืมืั�นคงปลอดภัยขัองพลเมืือง การสร้างและ 

ออกแบับัสถาบัันทางการเมืืองอย่างเหมืาะสมื

โดยคำนึงถึงโครงสร้างทางสังคมื แบับัแผนทาง

วัฒนธิรรมื และความืสัมืพันธิ์ เชิงอำนาจจะ

ช่วยบัรรเทาความืขััดแย้งที�ดำรงอย่่ในสังคมืได้ 

เนื�องจากสถาบันัการเมืืองมีืบัทบัาทในการกำหนด

กฎเกณฑ์์การดำรงอย่่ร่วมืกันในสังคมื มืีอิทธิิพล 

ต่่อการแบั่งสรรปันส่วนอำนาจในสังคมื 

การกำหนดระเบัยีบัแบับัแผนในการเขัา้ถงึ

ทรัพยากร และมืีอิทธิิพลต่่อการต่ัดสินเชิงคุณค่า 

ในประเด็นสำคัญ ๆ  ในสังคมื รป่แบับัและโครงสร้าง

ขัองสถาบัันการเมืืองที�ต่่างกัน ซึ่ึ�งรวมืถึงระบับั 

เลือกต่ั�งย่อมืนำไปส่่ความืได้เปรียบัเสียเปรียบั 

วััตถุุประสงค์์
2 ประการ

เหตุใด.. 
เราจึึงต้องให้
ค์วัามสนใจึ  

กับสถุาบัน
การเมือง?

ของคนกลุ่่�มต่�าง ๆ ในสัังคมแต่กต่�างกันไป ทำให้้เฉพาะ 

คนบางกลุ่่�มเท�านั�นท่�ม่ โอกาสัมากกว่�าคนกลุ่่�มอ่�น ๆ  

ในขณะท่�ก่ดกันคนอ่กห้ลุ่ายกลุ่่�มออกไป  

ดัังนัั้�นั้ การวิิจััยบทบาทหน้ั้าท่�ของสถาบันั้

การเมืืองอย่างเจัาะลึึกแลึะรอบคอบรัดักุมื จัะช่่วิย 

นั้ำไปส่่การปฏิิร่ปสถาบันั้การเมืืองต่่าง ๆ ในั้สังคมืไทย

ไดั้อย่างเหมืาะสมืแลึะเท่าทันั้ต่่อสถานั้การณ์์ ทำให้ 

ผลึประโยช่นั้์ของคนั้หลึากหลึายกลึุ่มืไดั้สะท้อนั้ออก 

ในั้โครงสร้างอำนั้าจัอย่างเท่าเท่ยมืกันั้ แลึะทำให ้

ควิามืขัดัแย้งมื่ช่่องทางแก้ไขผ่านั้สถาบันั้ทางการเมืือง 

ในั้ระบบ โดยเฉพาะในสัังคมไทย ณ เว่ลุ่าปัจจ่บัน  

ซึ่่�งกำลัุ่งเผชิิญกับปัญห้าคว่ามขัดแย้งอันห้ลุ่ากห้ลุ่าย  

ทั�งในด้านโครงสัร้างอำนาจ คว่ามเห้ลุ่่�อมลุ่�ำทางเศรษฐกิจ 

แลุ่ะคว่ามขัดแย้งในเชิิงคว่ามคิดทางการเม่อง เราจะ 

ทำอย�างไรให้้คว่ามขัดแย้งเห้ลุ่�าน่�ถููกแก้ไขอย�างสัร้างสัรรค์ 

ปราศจากคว่ามร่นแรง แลุ่ะอยู�ในกรอบของระบอบ

ประชิาธิิปไต่ย งานวิ่จัยน่�ม่คว่ามเชิ่�อท่�ว่างอยู�บนฐาน

ทางว่ิชิาการแลุ่ะประสับการณ์เปร่ยบเท่ยบจากท่�ต่�าง ๆ  

ทั�ว่โลุ่กว่�า การปรับปร่งแก้ไขสัถูาบันทางการเม่องให้้ม่

บทบาทห้น้าท่�ท่�เห้มาะสัมเป็นการสัร้างสัังคมการเม่องท่�ด่

ในระยะยาว่แลุ่ะม่ผลุ่ยั�งย่น 

งานว่ิจัยชิิ�นน่�ต่ั�งอยู�บนฐานทางญาณว่ิทยาแลุ่ะ

แนว่คิดทางวิ่ชิาการท่�เห้็นว่�าสัถูาบันการเม่องสัามารถู 

สั�งผลุ่กระทบต่�อพฤต่กิรรมแลุ่ะปฏิสิัมัพันธิข์องผูก้ระทำการ 

ทางการเม่อง แม้ว่�ามันจะไม�ใชิ�ปัจจัยเพ่ยงประการเด่ยว่  

แลุ่ะผลุ่ลุ่ัพธิ์ของการออกแบบสัถูาบันการเม่องท่�เกิดข่�น

บางครั�งอาจถููกแทรกซึ่้อนด้ว่ยปัจจัยอ่�น ๆ ท่�นอกเห้น่อ

คว่ามคาดห้มาย (Elster 1988) ซ่ึ่�งเป็นข้อท่�เราต่้องนำมา

พิจารณาเว่ลุ่าว่ิเคราะห้์สัาเห้ต่่แลุ่ะผลุ่กระทบของสัถูาบัน

การเม่องด้ว่ยเชิ�นกัน
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ความเป็็นสััดสั่วนระหว่าง

คะแนนเสัียงกัับที่ี�นั�ง 

(proportionality) หรือ

หลัักัความยุติิธรรม 

ของคะแนน 

ความเข้้มแข้็ง 

และเสถีียรภาพ

ข้องรัฐบาล  

(government) 

ความเข้้มแข้็ง

ข้องระบบ

พรรคการเมือง 

(party system) 

การให้้ความ

สำคัญกับพรรค

ขนาดเล็็ก  

(representation) 

ความง่่ายต่่อ 

ความเข้้าใจข้อง่ 

ผู้้้ลง่คะแนน  

(simplicity) 

ผลการศึึกษาพบว่่าระบบเลือกตั้้� งของไทย 

ถููกเปล่�ยนบ่อยคร้�งอ้นเนื�องมาจากคว่ามข้ดแย้งและ 

คว่ามไร้เสถู่ยรภาพทางการเมือง ในรอบ 2 ทศึว่รรษ

ประเทศึไทยเปล่�ยนระบบเลือกตั้้� ง ถึูง 4 คร้�ง คือ  

ระบบเลือกตั้้�งปี 2540 อ้นเป็นผลจากขบว่นการปฏิิรูป 

การเมือง,  ระบบเลือกตั้้� ง ปี  2550 ท่� เ กิดขึ�นหล้ง 

การร้ฐประหารปี 2549, ระบบเลือกต้ั้�งปี 2550 แก้ไข 

เพิ�มเตั้ิมในสม้ยร้ฐบาลอภิสิทธิ์ิ�  เว่ชชาช่ว่ะ ซึึ่�งเป็น 

ผลจากการเจรจาต่ั้อรองระหว่่างพรรคร่ว่มร้ฐบาล และ

ระบบเลือกตั้้�งจ้ดสรรปันส่ว่นผสมปี 2560 ท่�มาจาก 

การร่างของคณะกรรมการร่างร้ฐธิ์รรมนูญชุด นายม่ช้ย 

ฤชุพ้นธิ์์  ท่�ถููกแตั้่งตั้้� งโดยคณะร้ฐประหารปี 2557  

การเปล่�ยนระบบเลือกต้ั้�งบ่อยคร้�งเช่นน่�ถูือว่่าผิดแผก 

แตั้กตั้่างจากประเทศึส่ว่นใหญ่ในโลกท่�กตั้ิกาการเลือก

ตั้้�งค่อนข้างเสถู่ยร มิได้ถููกแก้ไขบ่อยคร้�งน้ก ซึึ่�งสะท้้อน 

การขาดฉัันท้ามติิในสังคมไท้ยในเร่�องกติิกาพ่ื้�นฐาน 

ในการข้�นส่�อำนาจ และสะท้อนว่่าระบบเลือกตั้้� ง  

เปรียบเทีียบระบบเลืือกตั�ง
ทีี�ประเทีศไทียเค์ยใช้้จึากปี 2540-2560 
โดยใช้้เกณฑ์์สำาค์ัญ 5

1. 2. 3. 4. 5.

ผลืการศึกษา
แต่่ละระบบยัังไม่่ได้้ต่อบโจทย์ัในเร่�องการแก้ไขปััญหา 

ความ่ขดั้แย้ังในสังัคม่ไทยั ซึ่่�งผลท่�ต่าม่ม่าคอ่ ความอ่อ่่นแอ่

ขอ่งระบอ่บประชาธิิปไตยไทย

นอกจากน่�ยัังพบว่าระบบเล่อกต่ั�งแต่่ละระบบ 

ม่่จุด้อ่อนและจุด้แข็งท่�ต่่างกันไปั และสัร้างผลลัพธ์ ์

ท่�แต่กต่่างกันต่่อระบบการเม่่อง 

โดยระบบเลืือ่กต้�งปี 2540 ม่่จุด้เด่้นในการสัร้าง

ความ่เข้ม่แข็งให้กับรัฐบาลและพรรคการเม่่องขนาด้ใหญ่ 

แต่่ม่่จุด้อ่อนเร่�องความ่เปั็นสััด้สั่วนและการเปัิด้โอกาสั 

ให้พรรคขนาด้เล็ก 

ขณะท่�ระบบเลืือ่กต้�งปี 2560 ม่่จุด้เด่้นในการ

สัร้างความ่เปั็นสััด้สั่วน แต่่ม่่จุด้อ่อนในเร่�องการสัร้าง

ความ่เข้ม่แข็งของรัฐบาลและความ่เสัถี่ยัรม่ั�นคงของ

ระบบพรรคการเม่่อง และความ่ยัุ่งยัากซัึ่บซ้ึ่อนในการทำ 

ความ่เข้าใจของปัระชาชน 



QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

อยั่างไรก็ต่าม่ เราควรต่ระหนักถ่ีงข้อจำกัด้ในการพิจารณาเปัร่ยับเท่ยับผลกระทบ 

ในการเล่อกตั่�งของไทยัด้้วยั เน่�องจากปัรกต่ิระบบเล่อกต่ั�งท่�นำม่าใช้ในปัระเทศหน่�ง ๆ  

จะสัร้างผลกระทบท่�ชัด้เจนเม่่�อถูีกใช้อย่ัางต่่อเน่�องอย่ัางน้อยั 3 ครั�งแต่่ระบบเล่อกต่ั�ง 

ของไทยัถีูกใช้จัด้การเล่อกต่ั�งเพ่ยัง 1-2 ครั�งก็ถีูกยักเลิกไปั ทว่าภายัใต่้ข้อจำกัด้จาก 

ความ่เปั็นจริงดั้งกล่าว การเปัร่ยับเท่ยับข้อเด้่นข้อด้้อยัของระบบเล่อกต่ั�งแต่่ละระบบ 

เม่่�อถีูกนำม่าใช้จริงก็ยัังคงเปั็นสัิ�งท่�ม่่ปัระโยัชน์ และควรค่าแก่การศ่กษาวิจัยั

เม่่�อเปัร่ยับเท่ยับข้อด้่และข้อเสั่ยัของระบบเล่อกต่ั�งแต่่ละระบบท่�ปัระเทศไทยั 

เคยัทด้ลองใช้แล้ว ผู้วิจัยัได้้ชวนสัำรวจลักษณะเด่้นของระบบเล่อกต่ั�งผสัม่แบบสััด้ส่ัวน

ท่�ปัระเทศเยัอรม่น่เปั็นต่้นแบบในการคิด้ค้น และปัระเทศอยั่างนิวซึ่่แลนด้์ได้้นำม่าใช้ 

จนปัระสับผลสัำเรจ็หลงัจากม่ก่ารผลกัด้นัการปัฏิริปูัการเม่อ่งของปัระเทศ ซึ่่�งระบบเลอ่กต่ั�ง 

ผสัม่แบบสััด้สั่วนม่่ข้อด้่หลายัปัระการท่�เหม่าะสัม่สัอด้คล้องกับบริบทของความ่ขัด้แยั้ง

และสัภาวะปัระชาธ์ิปัไต่ยัของไทยั งานวิจัยัชิ�นน่�จ่งได้้นำเสันอต่ัวแบบของระบบเล่อกต่ั�ง

ผสัม่แบบสััด้ส่ัวนท่�ปัรับรายัละเอ่ยัด้จากตั่วแบบเยัอรม่น่เพ่�อเป็ันทางเล่อกของสัังคม่ไทยั 

ในอนาคต่ หากม่ก่ารปัฏิรูิปัการเม่อ่ง และร่างรฐัธ์รรม่นูญฉบบัใหม่ท่ั�งฉบบั เพราะสังัคม่ไทยั 

ควรม่่ทางเล่อกท่�รอบด้้านในการค้นหากต่ิกาท่�ด้่ในการสัร้างสัังคม่การเม่่องท่�น่าอยัู่ร่วม่กัน

สัำหรับทุกฝ่่ายั

ในขณะเด่้ยัวกันต่ัวแบบของระบบเลืือ่กต้�งใหม่น้�นก็ไม่ควรเป็นต้วแบบท่�คิดค้น 

ข้�นเอ่งเพืื่�อ่ตอ่บสนอ่งเป้าประสงค์ทางการเมือ่งขอ่งกล่่ืมใดกล่่ืมหน้�ง โดยปราศจาก 

ฐานความร้้แลืะหลื้กการในการอ่อ่กแบบระบบเลืือ่กต้�งท่�เป็นมาตรฐานสากลื 

ลำพังการออกแบบระบบเล่อกต่ั�งใหม่่ อาจจะไม่่สัาม่ารถีแก้ไขความ่ขัด้แย้ัง 

และทำให้ปัระชาธิ์ปัไต่ยัลงหลกัปัักฐานอย่ัางยัั�งยัน่ได้้ เพราะองค์ปัระกอบอ่�นอก่หลายัปัระการ 

ในรัฐธ์รรม่นูญต่่างทำงานร่วม่กันในการส่ังผลกระทบต่่อเสัถ่ียัรภาพ ปัระสิัทธิ์ภาพ และ

การม่่สั่วนร่วม่ของปัระชาชนในสัังคม่ปัระชาธ์ิปัไต่ยั อาทิ รูปัแบบของรัฐสัภา (สัองสัภา

หร่อสัภาเด้่�ยัว, ท่�ม่าและขอบเขต่อำนาจของแต่่ละสัภา) โครงสัร้างรัฐ (ระด้ับของการรวม่ 

ศูนยั์อำนาจและการกระจายัอำนาจ) ท่�ม่า และขอบเขต่อำนาจขององค์กรอิสัระ ขอบเขต่ 

อำนาจของฝ่่ายัตุ่ลาการ กฎหม่ายัท่�เก่�ยัวข้องกับพรรคการเม่่อง กฎหม่ายั และสัถีาบัน 

ท่�เก่�ยัวข้องกับการคุ้ม่ครองสัิทธ์ิเสัร่ภาพของปัระชาชน เปั็นต่้น  

คงปฏิิเสธิไม่ได้ว่าการอ่อ่กแบบระบบเลืือ่กต้�งอ่ย่างรอ่บคอ่บโดยคำน้งถึ้ง 

บริบทท่�เหมาะสมสอ่ดคล้ือ่งก้บส้งคมเป็นห้วใจสำค้ญขอ่งการสร้างประชาธิิปไตย 

ท่�ม่ค่ณภาพื่แลืะย้�งยืน


