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2. มาตรการการจูงใจเชิงบวก�(positive�measures)�ท่ีเน้นการชดเชย 
คือ การชดเชยและให้รางวัลแก่ผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน (increasing
compensation and reward to vote) ทีม่กีารชดเชยหรอืใหม้กีารตอบแทน
บางอยา่งแกผู่อ้อกเสยีงเลอืกตัง้เชน่ การใหร้างวลัดว้ยเงนิหรอืสิง่ของ เปน็ตน้

 อยา่งไรกต็าม จากการสำารวจพบวา่ ประเทศประชาธปิไตยทีม่กีารพฒันา
และนำามาตรการจูงใจทั้งสองรูปแบบไปใช้ยังมีจำานวนไม่มากนัก กล่าวคือ ใน
ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้การออกเสียงลงคะแนนโดยบังคับเพียง 29 ประเทศ  
ในขณะที่อีก 192 ประเทศ กำาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนนั้นเป็นไปตาม
ความสมัครใจ ส่วนการเพิ่มแรงจูงใจโดยอาศัยการชดเชยและให้รางวัลแก่ 
ผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนยังมีตัวอย่างของประเทศที่ใช้มาตรการลักษณะนี้ 
คอ่นขา้งนอ้ย โดยมากยงัอยูใ่นชว่งศกึษาหรอืทดลองถงึความเปน็ไปไดใ้นการนำา
มาตรการจูงใจต่างๆ มาใช้เท่านั้น 

 การบงัคบัใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกมาใชส้ทิธลิงคะแนนในเกอืบทกุประเทศ 
ทีน่ำามาตรการดงักล่าวมาใช้มกัดำาเนนิการควบคูก่บัการลงโทษ ซึง่งานวิจยันีพ้บว่า 
การบังคับให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิโดยมีการกำาหนดโทษที่หลายประเทศนำา
มาใช้นับว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ออกมาใช้
สทิธลิงคะแนน ดงัผลการศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนวา่ ประเทศทีใ่ชก้าร
ออกเสียงลงคะแนนโดยการบังคับและบังคับใช้อย่างจริงจังมีสัดส่วนของผู้ออก
ไปใช้สิทธิลงคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่าประเทศที่ใช้การออกเสียงลงคะแนนโดย
การบังคับแต่มิได้บังคับใช้อย่างจริงจัง และประเทศที่กำาหนดให้การออกเสียง 
ลงคะแนนเป็นไปตามความสมคัรใจ อยา่งไรกต็าม การบงัคบัใหป้ระชาชนออก
ไปใช้สิทธิโดยมีการกำาหนดโทษอาจสร้างผลกระทบเชิงลบได้เช่นกัน เช่น การ
บังคับให้ประชาชนที่ไม่สนใจการเมืองและมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการ
เลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองทำาให้สัดส่วนของบัตรเสียในบางประเทศ
เพ่ิมสูงข้ึนหลังจากที่นำามาตรการมาบังคับใช้ รวมถึงภาระหน้าที่ของรัฐหรือ 
ผูจั้ดการเลือกตัง้ในการตรวจสอบตดิตามเพือ่ลงโทษผูไ้มอ่อกมาลงคะแนนทำาให้
กระบวนการเลือกตั้งมีความล่าช้า และสิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้น

 งานวิจัยนี้ทำาการศึกษารูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและวิธี
การในการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งโดยรัฐของกลุ่มประเทศท่ีมี
ประชาธปิไตยระดบัแนวหนา้ เพือ่เปรยีบเทยีบขอ้ด-ีขอ้เสยี ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
ทัง้ในแง่ปรมิาณ เชน่ จำานวนผูอ้อกมาใชส้ทิธิ และเชงิคณุภาพ เชน่ ระดบัการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศโดยภาพรวม และบริบทที่เหมาะสมสำาหรับ
การนำารูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมาตรการ ในการชดเชยให้ 
ผูม้าใชส้ทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้โดยรฐัแตล่ะแนวทางไปใช้ ตลอดจนการทบทวน 
บทเรียนเกีย่วกบัรปูแบบ วธีิการ และมาตรการทีป่ระเทศไทยเคยใช ้เพือ่พจิารณา
ทางเลือกที่เป็นไปได้สำาหรับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียง
เลอืกตัง้ รวมถึงวิธกีารทีเ่หมาะสมในการชดเชยให้ผูม้าใช้สิทธิลงคะแนนเลอืกตัง้ 
ของประเทศไทย ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

1วิธีการในการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งโดยรัฐ

มาตรการการจูงใจให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐเพื่อเพิ่มจำานวนประชาชนให้มา
ออกเสียงเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. มาตรการการจงูใจเชิงลบ�(negative�measures)�ทีเ่นน้การลงโทษ คอื
การออกเสยีงลงคะแนนโดยการบงัคบั (compulsory voting) ท่ีบังคับใหก้าร
ออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องดำาเนินการและมีบทลงโทษ
สำาหรับผู้ที่ไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง

บทสรุปผู้บริห�ร

1



13 12 

 การเลือกต้ังทางไปรษณีย์ (voting by mail) เป็นวิธีการหน่ึงของการ 
ออกเสยีงเลอืกตัง้ ซ่ึงวธีิการนีมั้กใช้ในกรณทีีมี่ผูอ้อกเสยีงลงคะแนนกระจัดกระจาย
ไปตามพื้นที่ต่างๆ จนยากที่จะเดินทางมาออกเสียงเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้งจุดๆ 
เดยีวได ้ขอ้ดขีองการใชก้ารเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์คอื การอำานวยความสะดวก
ใหแ้กผู้่มสีทิธลิงคะแนนชว่ยใหผู้้ออกเสยีงเลอืกตัง้สามารถเขา้ถงึบตัรเลอืกตัง้ได้
โดยงา่ย (งา่ยกวา่การไปรบับตัรเลอืกตัง้ทีค่หูาเลอืกตัง้) ชว่ยเพิม่การมสีว่นรว่ม 
ผ่านการเลือกตั้ง และช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง หลาย
ประเทศจึงมีการพัฒนาการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เพื่อนำาไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ลดลงของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อจำากัดหรือข้อพึงระวัง
ในการนำาการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปใช้ก็คือ การรักษาหลักการสำาคัญของ
การเลือกตั้งในเรื่องการลงคะแนนโดยลับ และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้
สิทธิออกเสียงว่าบัตรเลือกต้ังทุกฉบับที่มีการลงคะแนนทางไปรษณีย์จะถูกนำา
ไปนับคะแนนอย่างถูกต้องและไม่ตกหล่น

 นอกจากการลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว ในปัจจุบันประเทศท่ีมี
ประชาธิปไตยก้าวหน้าหลายประเทศยังได้มีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสร้างระบบหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำาหรับนำามาใช้ในการลงคะแนน
เสยีงของประชาชน ทัง้ทีเ่ปน็การลงคะแนนในการเลอืกตัง้และการลงประชามต ิ
เพือ่ลดขอ้จำากดัและแกไ้ขปญัหาอนัสบืเนือ่งมาจากการลงคะแนนในรปูแบบเดมิ
ในรปูแบบของการใช้บตัรเลือกต้ัง ต้ังแต่ข้ันตอนการจัดพมิพบ์ตัรเลือกต้ังทีต้่อง
ใชก้ระดาษจำานวนมาก ตอ้งมกีารเตรยีมการจดัพมิพแ์ละขนสง่ใหท้นัเวลา การ
สิน้เปลอืงเนือ้ทีแ่ละเวลาในการขนสง่ การทจุรติในการลงคะแนนเสยีงและการ
นบัคะแนน ความลา่ชา้ในการนบัคะแนนและประมวลผลการนบัคะแนน เปน็ตน้ 
นอกจากนี้ การนำาระบบหรือเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ยังช่วยลด
ช่องว่างในเรื่องความแตกต่างทางด้านการใช้ภาษาและทำาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
ทุพพลภาพมีความสะดวกและมีความเป็นส่วนตัวในการลงคะแนนมากยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกตั้งข้อสงสัยใน
เรื่องความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำา และความปลอดภัย เนื่องจากเมื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนและมีการบันทึกคะแนนเข้าไปในระบบแล้ว ผู้ใช้สิทธิอาจ
เกิดความรู้สึกไม่เช่ือมั่นและระแวงสงสัยว่าการลงคะแนนกับการบันทึกข้อมูล

ส่วนการเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิลงคะแนนโดยอาศัย
การชดเชยและให้รางวัลแก่ผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน พบว่าเป็นมาตรการที่มี 
เป้าหมายหลักอย่างน้อย 2 ประการ 

ประการแรก  มุ่งหวงัให้ประชาชนออกมาลงคะแนนมากขึ้นด้วยความสมัครใจ 

ประการที่สอง  ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนน 
ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นโดยเป็นผลมาจากวิถีการดำารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม 

ท้ังนี้ รูปแบบการชดเชยและให้รางวัลแก่ผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน ที่มีการ
ศึกษาทดลอง และนำาไปใช้จริงเท่าที่งานวิจัยนี้รวบรวมได้สามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภทใหญ่ๆ  ไดแ้ก ่(1)�การเพิม่แรงจงูใจดว้ยเงนิหรอืสิง่ทีม่ลูคา่เปน็ตวัเงนิ 
(2)�การเพิ่มแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินหรือสิ่งไม่สามารถคิดมูลค่าเป็นตัวเงินได้  
ในรปูของสทิธทิางการเมอืงหรอืสทิธพิลเมอืง เช่น สิทธใินการเขา้ไปมีส่วนรว่ม
ทางตรงในการตดัสนิใจสาธารณะ (เชน่ กำาหนดนโยบาย ออกกฎหมาย) หรอื
การได้รับบริการจากรัฐ ฯลฯ 

 ประเด็นสำาคญัทีต่อ้งพจิารณาเกีย่วกบัการชดเชยและใหร้างวลัแกผู่อ้อก
มาใช้สิทธิลงคะแนนท่ีงานวิจัยนี้ค้นพบ คือ งบประมาณที่จะนำามาใช้จ่ายหรือ
มอบเป็นรางวัลเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น รัฐบาลหรือผู้จัดการเลือกตั้งต้อง
ตอบคำาถามให้ได้ว่างบประมาณสำาหรับรางวัลดังกล่าวนั้นมีที่มาอย่างไร และ
การมอบแรงจูงใจเป็นมูลค่าเท่าไรจึงจะเพียงพอที่จะทำาให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้
ความสนใจออกมาใช้สิทธิมากขึ้น 

2รูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียง 
นอกเหนือจากการใช้บัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง

 รปูแบบวธิกีารลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทีน่อกเหนอืจากการใชบ้ตัรเลอืกตัง้ 
ที่คูหาเลือกตั้ง ที่มีการใช้อยู่ในประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สำาคัญมี 3 รูป
แบบ คือ การเลือกตัง้ทางไปรษณยี ์(voting by mail – VBM) การลงคะแนน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic voting) การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต  
(Internet voting)
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 ขอ้ดขีองนำาระบบการลงคะแนนทางอินเตอรเ์นต็มาใช้ทีส่ำาคญั คอื ทำาให้
สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและ 
ทั่วถึง โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและ 
ไปประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตในต่างแดนมากข้ึนทุกขณะ ระบบการลงคะแนน
ทางอนิเตอรเ์น็ตจึงเปน็ระบบทีช่ว่ยอำานวยความสะดวกใหแ้กผู้่มสีทิธอิอกเสยีงที่
มกีารยา้ยทีอ่ยูห่รอืทีท่ำางานบอ่ยๆ ผูม้สีทิธอิอกเสยีงนอกประเทศ รวมถงึทหารที่
ตอ้งออกไปประจำาการอยูใ่นตา่งแดน นอกจากนี ้การลงคะแนนทางอนิเตอรเ์นต็
ยังเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ผู้พิการให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วย
ตนเอง และสำาหรับประเทศที่จัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้า การนำาระบบ 
การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตไปใช้จะช่วยรักษาความลับและสร้างความ
ปลอดภยัใหแ้กค่ะแนนเสยีงทีล่งไวแ้ลว้ไดด้กีวา่การเกบ็รกัษาบตัรเลอืกตัง้ไวใ้น
หบีบตัร อยา่งไรกต็าม ความทา้ทายสำาหรบัผูจ้ดัการเลอืกตัง้ทีต่อ้งการนำาระบบ 
การลงคะแนนทางอนิเตอรเ์นต็ไปใชก้ค็อืการพสิจูนใ์หผู้อ้อกเสยีงลงคะแนนเหน็
อยา่งเดน่ชดัวา่การนำาระบบอนิเตอรเ์นต็มาใชใ้นการลงคะแนนซึง่อาจตอ้งลงทนุ
สงูในชว่งแรกนัน้ สามารถทำาใหป้ระชาชนออกมาใชส้ทิธลิงคะแนนเพิม่ขึน้ทัง้ใน
เชิงปรมิาณและคุณภาพ ท่ีสำาคัญ จะตอ้งทำาให้ประชาชนมีความเช่ือม่ันในความ
ถูกต้องเที่ยงตรงของระบบและเครื่องมือที่นำามาใช้ด้วย

ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำารูปแบบการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 
การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตมาใช้  
3 ประการ คือ

1. ทัง้สามรปูแบบเปน็เพยีงรปูแบบการเลอืกต้ังทีเ่สรมิจากรปูแบบการเลอืก
ตัง้ทีไ่ปลงคะแนนทีค่หูาเลอืกตัง้เทา่นัน้ เนือ่งจากการลงคะแนนเสยีงโดย
ใชบ้ตัรเลือกต้ังท่ีคูหาเลือกต้ังยังเปน็รปูแบบดัง้เดมิท่ีคนส่วนใหญ่คุ้นเคยและ
มีความน่าเชื่อถือสูงมาอย่างยาวนาน

2. ทั้งสามรูปแบบต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการที่
แตกต่างจากการเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง�เช่น ความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการจัดส่งสำาหรับการเลือกตั้ง
ทางไปรษณีย์ท่ีต้องดำาเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การส่งบัตรเลือกตั้งมายังผู้จัดการเลือกตั้ง และการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง

จะสอดคล้องตรงกันหรือไม่ การนำาการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จึง
อาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการเลือกต้ังในระดับที่ซับซ้อนและ
รุนแรงกว่าการลงคะแนนโดยการใช้บัตรในความรู้สึกของประชาชนท่ีไม่เช่ือ
มั่นในระบบดังกล่าว เช่น การทุจริตที่เกิดจากตัวเครื่องเนื่องจากบริษัทผู้ผลิต
จงใจออกแบบให้ผิดพลาดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม การแทรกแซงจาก
ภายนอกโดยนักโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความวิตกกังวลต่อการ
ทำางานของเครือ่งลงคะแนนอเิลก็ทรอนกิสท์ีอ่าจจะเกิดอาการตดิขดัขึน้มาเมือ่ใด
กไ็ด ้ดงันัน้ การนำาเอาระบบและเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสม์าใชใ้นการลงคะแนน
เสยีงไมว่า่จะในรปูแบบใดหรอืมกีารพฒันาเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้เพยีงใด จำาเปน็
ตอ้งคำานงึถงึความสามารถในการจดัการการลงคะแนนทีโ่ปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ
ประสิทธิผล และสอดคล้องตามหลักการประชาธิปไตยด้วย

 การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงคะแนนแบบ
อเิลก็ทรอนกิสอ์กีรปูแบบหน่ึง แตไ่ดเ้พิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการลงคะแนน
ใหแ้กผู่ใ้ชส้ทิธลิงคะแนนดว้ยการนำาระบบอนิเตอรเ์นต็มาใชใ้น 4 รปูแบบ ไดแ้ก่

(1) การลงคะแนนทางอนิเตอรเ์น็ตผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัว่ไปทีม่ไิดท้ำาขึน้
มาเปน็พเิศษ และสามารถลงคะแนนในสถานทีใ่ดก็ได้โดยไม่ต้องอยูภ่าย
ใต้การควบคุมหรืออำานวยการของเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง 

(2) การลงคะแนนทางอนิเตอรเ์นต็ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีผู่จ้ดัการเลอืกตัง้

จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งซึ่งอยู่ภายใต้การ
ควบคมุหรืออำานวยการของเจา้หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สามารถ
เลือกไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้งแห่งใดก็ได้ที่สะดวกที่สุด 

(3) การลงคะแนนทางอนิเตอรเ์นต็ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีผู่จ้ดัการเลอืกตัง้ 

จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำาหรับมาใช้ลงคะแนน ณ สถานที่ 
เลือกตั้งกลางซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมหรืออำานวยการของเจ้าหน้าที่
เลือกตั้ง และ 

(4). การลงคะแนนทางอนิเตอรเ์นต็ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีผู่จ้ดัการเลอืกตัง้
จดัเตรยีมไวใ้หแ้กผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตอ้งไปลงคะแนน 
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีรายชื่ออยู่
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� ประการทีส่อง การพัฒนารปูแบบการลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ังควรพจิารณา
ใชร้ปูแบบทีห่ลากหลาย�มรีปูแบบทีเ่หมาะสมกบัผูล้งคะแนนกลุม่ตา่งๆ�และ
นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ เพิ่มการมี
สว่นรว่มให้กวา้งขวาง และทำาให้การจัดการเลอืกตัง้มีความรวดเรว็และประหยดั
โดยคำานึงถึงภาระงบประมาณของประเทศ

� ประการท่ีสาม การพิจารณามาตรการการจูงใจให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
อาจกำาหนดและบังคับใช้มาตรการการจูงใจเชิงลบ�(negative�measures)�
ที่เน้นการลงโทษ (การออกเสียงลงคะแนนโดยการบังคับที่มีบทลงโทษ) และ
มาตรการการจงูใจเชงิบวก�(positive�measures) (การชดเชยและใหร้างวลั
แกผู้่ออกมาใชส้ทิธลิงคะแนน) ซึง่คณะผู้วจิยัเหน็วา่สามารถเลือกพจิารณาได้ใน 
4 ลักษณะ คือ (1)�การใช้มาตรการจูงใจเชิงลบเพียงแบบเดียว�(2)�การใช้
มาตรการจงูใจเชงิบวกเพยีงอยา่งเดยีว�(3)�การใชม้าตรการจงูใจเชงิลบควบคู่
กบัมาตรการจงูใจเชงิบวก�และ (4) การไมใ่ชม้าตรการจงูใจใดๆ เลย ในกรณี
ที่เห็นพ้องต้องกันว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น “สิทธิของพลเมือง” ตาม
ความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกใช้มาตรการจูงใจแบบใด ผู้จัดการ 
เลือกตั้งก็ยังคงต้องอำานวยความสะดวกแก่ผู้เลือกตั้งโดยจัดรูปแบบวิธีการ 
ลงคะแนนเสียงที่มีความหลากหลาย

� ประการทีส่ี ่การจดัทำาบญัชรีายชือ่หรอืฐานขอ้มลูผูม้สีทิธเิลอืกตัง้�รวมถงึ
การประกาศใหม้กีารลงทะเบยีนเพือ่แจง้ความจำานงและตรวจสอบรายละเอยีด
ของผูเ้ลอืกตัง้กอ่นการเลอืกตัง้มคีวามจำาเปน็�เนือ่งจากรปูแบบการลงคะแนน
เสียงทั้งการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ (voting by Mail – VBM) การลงคะแนน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic voting) และการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต 
(Internet voting) ตอ้งใหป้ระชาชนแจง้ความจำานงขอใชส้ทิธเิลอืกตัง้ในแตล่ะ
รูปแบบการลงคะแนนเสียง โดยบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังควรมีข้อมูลท่ี 
ช่วยบ่งช้ีถึงข้อจำากัดของประชาชนท่ีอาจไม่สามารถออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง�ข้อมูล
ของผู้ออกเสียงเลือกต้ังต้องมาจากการยินยอมให้ข้อมูลด้วยตนเองของผู้เลือกต้ัง 
และต้องมีมาตรการท่ีรัดกุมในการรักษาความลับ�(privacy)�ของข้อมูล 
ผู้ออกเสียงเลือกต้ัง�นอกจากนีบ้ญัชรีายชือ่หรอืฐานขอ้มลูผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตอ้ง

จนถึงเวลานับคะแนน หรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบัการลงคะแนน
แบบอิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3. ทั้งสามรูปแบบมีการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อขอใช้รูปแบบ
การลงคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง�โดยผู้จัดการเลือกตั้งต้องจัดทำาบัญชี
รายชือ่ผูแ้จง้ความจำานงลว่งหน้าเสมออยูแ่ลว้ เชน่ รายชือ่และทีอ่ยูส่ำาหรบั
การจัดส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือรายชื่อผู้แจ้งความจำานงและ
ข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับระบบการยืนยันตัวตน (identity identification
หรือ authentication) เพื่อป้องกันการสวมสิทธิของการลงคะแนนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต

3ขอ้เสนอแนะทางนโยบายเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้และการชดเชยใหผู้ม้าใชส้ทิธิเลอืกตัง้โดยรัฐทีเ่หมาะสม 
สำาหรับประเทศไทย

การจัดทำาข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งและการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐท่ีเหมาะสมสำาหรับ
ประเทศไทย ทางคณะผูว้จิยัไดจ้ดัทำาขอ้เสนอออกเปน็ 3 สว่น คอื 1)�ขอ้เสนอ
แนะเชิงหลักการ�2)�ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนารูปแบบการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งโดยรัฐ และ 3) ข้อเสนอแนะเชิงทางเลือก

43.1�ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเชิงหลักการสำาหรับการพัฒนารูปแบบการ 
ลงคะแนนเสยีงเลือกต้ังและการชดเชยให้ผูม้าใช้สทิธเิลือกตัง้โดยรัฐทีเ่หมาะสม
สำาหรับประเทศไทย 5 ประการ คือ 

� ประการแรก การพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แก่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งโดยรัฐต้องพิจารณาโดยเอาประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง�เพื่อเอื้ออำานวยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถมาเลือกตั้งได้�โดย
ตอ้งทำาใหป้ระชาชนท่ีอาจจะไม่สามารถออกไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ทกุกลุม่สามารถ
ใช้สิทธิของตนได้อย่างสะดวก��

3
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วนัและเวลาท่ีมกีารเลอืกตัง้ขึน้) 3). ขอ้จำากดัจากการปฏบิตังิาน (ตวัอย่างเชน่ 
การปฏบิตังิานในสถานทีห่า่งไกลหรอืไมส่ามารถปลกีตวัมาเลอืกตัง้ได ้ทหารเรอื
ประจำาการในน่านน้ำาสากล) 4). ข้อจำากัดทางภาษาและการสื่อสาร (ตัวอย่าง
เช่น การอ่านออกเขียนได้หรือการใช้ภาษาต่างประเทศ) หรือ 5). ข้อจำากัด
จากความจำาเป็นส่วนตัวอื่นๆ

 ดังน้ัน�การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย�(target�group)�ประชาชนกลุ่มต่างๆ�
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนท่ีอาจจะไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง�จะช่วย
ให้การกำาหนดรูปแบบการลงคะแนนเสียงและการจัดการเลือกต้ังสามารถทำาได้
อย่างชัดเจนและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน

12. การจัดทำาบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมี
ข้อมูลที่ช่วยในการกำาหนดรูปแบบการลงคะแนนเสียงและการ
จัดการเลือกตั้งให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน

 ในการกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย�(target�group)�ประชาชนกลุ่มต่างๆ� 
ผูจ้ดัการเลอืกต้ังต้องทราบขอ้มูลเก่ียวกับประชาชนผูมี้สทิธเิลอืกต้ัง�โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ประชาชนทีอ่าจจะไมส่ามารถออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ซ่ึงเปน็กลุม่เปา้หมาย 
ของการพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียง ดังนั้น การจัดทำาบัญชีรายชื่อหรือ
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงมีความจำาเป็น โดยบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูล
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรให้รายละเอียดที่บ่งชี้ถึงข้อจำากัดของประชาชนที่อาจไม่
สามารถออกมาใช้สิทธเิลือกตัง้�เพือ่ช่วยใหก้ารกำาหนดรปูแบบการลงคะแนน
เสียงและการจัดการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับความต้องการและอำานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน 

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่างๆ ของการจัดทำาบัญชีรายช่ือนี้ต้องเป็นข้อมูล
ที่ทางผู้ออกเสียงเลือกตั้งได้ยินยอมให้กับผู้จัดการเลือกตั้งด้วยตนเองและ
เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นจริงโดยสมัครใจ โดยผู้ออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิในการ
เพิม่เตมิ แกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการใหข้อ้มลูดงักลา่วตอ่ผูจ้ดัการเลอืก
ตั้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา โดยผู้จัดการเลือกตั้งต้องมีมาตรการ
ที่รัดกุมในการรักษาความลับ (Privacy) ของข้อมูลและป้องกันการโจรกรรม

มส่ีวนชว่ยในการกำาหนดรปูแบบการลงคะแนนเสยีงและการจดัการเลอืกตัง้
ที่สามารถครอบคลุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน

ประการที่ห้า ต้องมีกฎหมายหรือระเบียบที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้ 
รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หลากหลายและไม่จำากัดเฉพาะการใช้ 
รูปแบบการลงคะแนนทางบัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง  

53.2�ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพ่ือการพัฒนารูปแบบการลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังและมาตรการการจูงใจให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง

จากขอ้เสนอแนะเชงิหลกัการทัง้ 5 ขอ้ พบวา่การพฒันารูปแบบการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งและการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังโดยรัฐ คณะผู้วิจัยเห็นว่า
ถา้มกีารปรบัปรงหรือแกไ้ขรูปแบบการลงคะแนนเสยีงในกรณขีองประเทศไทย 
ควรดำาเนินการในทางปฏิบัติสามเรื่องดังต่อไปนี้

11. การยดึเอาประชาชนเปน็ศนูยก์ลางเพือ่กำาหนดกลุม่เปา้หมาย
(target�group)�เพือ่กำาหนดรูปแบบการลงคะแนนเสยีงทีส่อดคล้อง
กับความต้องการและอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน

� การเปลีย่นกระบวนคดิโดยเอาประชาชนเป็นศนูยก์ลางเพือ่เอือ้อำานวย
ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถมาเลือกตั้งได้�โดยต้องทำาให้ประชาชนที่อาจ
จะไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่าง
สะดวก ควรเปน็หลกัการสำาคญัทีส่ดุ เพราะการจดัรปูแบบการลงคะแนนเสยีง
ต้องมีเป้าหมายที่ทำาให้การลงคะแนนเสียงสามารถเอื้ออำานวยให้ประชาชนทุก
กลุม่สามารถออกไปใชส้ทิธไิด ้ซึง่ประชาชนทีอ่าจจะไมส่ามารถออกไปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้ หมายถึง ผูม้สีทิธอิอกเสยีงทีอ่าจจะไมส่ามารถไปแสดงตนในการออก
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้งในวันและเวลาที่มีการเลือกตั้งขึ้นด้วยสาเหตุ 
ทีต่า่งกนั เช่น 1). ขอ้จำากดัทางรา่งกายและสขุภาพ (ตวัอยา่งเชน่ คนชรา คน
พิการ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกต้ังได้) 2). ข้อจำากัดด้านถ่ินท่ีอยู่ของ
ผู้ออกเสียงเลือกต้ัง (ตัวอย่างเช่น พำานักอาศัยหรือเดินทางนอกเขตเลือกตั้งใน
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ที่ทาง กกต. กำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วให้มายื่นด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายใหผู้อ้ืน่ หรอืจดัสง่ทางไปรษณยี ์คณะผูว้จิยัเหน็วา่ยงัไมเ่พยีงพอ
ตอ่การอำานวยความสะดวกในการแจ้งเหตขุองประชาชน โดยคณะผูวิ้จัยเห็น
ว่าควรเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุให้มากขึ้น เช่น อาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพิ่มเติม  

• การบังคับให้ใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งที่คูหา
เลือกตั้งเท่านั้น ที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
กำาหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในการเลือกตั้ง ส.ส.ตามมาตรา 93 และการ
เลือกตั้ง ส.ว.ตามมาตรา 112 ทำาให้ในกฎหมายลูกจึงต้องกำาหนดรูปแบบ
การลงคะแนนเสยีงทีใ่ชบ้ตัรเลอืกตัง้ทีค่หูาเลอืกตัง้ทัง้การเลอืกตัง้ ส.ส. และ
ส.ว. ในพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒิุสภา พ.ศ. 2550 สว่นท่ี 7 และ 8
และการเลอืกตั้งท้องถิ่นในพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545 มาตรา 6 และหมวด 7 ทำาใหไ้มส่ามารถ
ใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียงแบบอื่นมาช่วยอำานวยความสะดวกได้ 

• การนบัคะแนนและการรวมผลคะแนนทีใ่ช้การนบัดว้ยมอืจากบตัรเลอืกตัง้
 เท่านั้น ทั้งการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2550 สว่นที ่8 และการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ในพระราช
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
หมวด 7 ทำาใหก้ารใชอ้ปุกรณห์รอืเครือ่งมอือืน่เพือ่ชว่ยนบัและประมวลผล
คะแนนทัง้รปูแบบเครือ่งลงคะแนนเสยีงของการลงคะแนนแบบอเิล็กทรอนกิส ์
(electronic voting) หรอืการลงคะแนนทางอินเตอรเ์น็ต (Internet voting)
ไม่สามารถดำาเนินการได้

• การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่สามารถจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
และการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้ เพราะพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ไม่มีการนิยามเร่ืองน้ีไว้

• ยังขาดการพิจารณาเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและการอำานวยความ
สะดวกแก่คนเฉพาะกลุ่ม แม้ว่าทางกฎหมายจะพยายามกำาหนดให้การ

 คณะผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการการชดเชยและให้รางวัลแก่ผู้ออกมาใช้สิทธิ 
ลงคะแนนไมค่วรถกูนำามาใชเ้พือ่จงูใจใหป้ระชาชนออกมาใชส้ทิธเิลอืกตัง้ เนือ่งจาก
เป็นมาตรการที่ไ�ม่สามารถเพิ่มจำานวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง� 
ใชง้บประมาณในการจดัหารางวลัและการจงูใจจำานวนมาก�และอาจถกูวจิารณ์
ถึงบทบาทการดำาเนินงานของผู้จัดการเลือกตั้ง ในเรื่องการอาศัย “สินน้ำาใจ”
เพื่อจูงใจให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ

63.3�ข้อเสนอแนะเชิงทางเลือกรูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
และมาตรการการจูงใจให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของไทย

คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตต่อรูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและมาตรการ 
การจูงใจให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของไทย ดังนี้

• การใชม้าตรการการจงูใจเชงิลบ�(negative�measures)�โดยการงดสิทธิ
พลเมอืงของผูไ้มไ่ปออกเสยีงลงคะแนน�เน่ืองจากมาตรการการลงโทษใน
ปจัจบุนัเน้นการตดัสทิธขิองพลเมอืงบางประการ ซึง่อาจเกดิขอ้โตแ้ยง้ไดว้า่
เป็นการลิดรอนสิทธิที่พึงมีของประชาชน ดังนั้น การทบทวนรูปแบบการ
ลงโทษผู้ไม่ไปออกเสียงลงคะแนนจึงควรนำามาขบคิดอย่างจริงจังทั้งในทาง
วชิาการและการปฏบิตั ิเชน่ อาจเปลีย่นมาใชร้ปูแบบการปรบัเงนิแทน เปน็ตน้

• การขาดการอำานวยความสะดวกสำาหรับการแจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ
 เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2550 มาตรา 24
และ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 มาตรา 35 วรรค 2 และมาตรา 36 กำาหนดให้การแจ้งเหตุ
ของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องทำาเป็นหนังสือหรือกรอกแบบฟอร์มตาม

13.ไม่ควรใช้มาตรการการจูงใจเชิงบวก�(positive�measures)
ในการชดเชยและให้รางวัลแก่ผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน

ข้อมูล รวมถึงการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาข้อมูลให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความเป็นจริง
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ขอ้เสนอแนะเชงิทางเลอืกรปูแบบการลงคะแนนเสยีงและมาตรการการจงูใจให้
ผูม้าใชส้ทิธลิงคะแนนทีเ่หมาะสมสำาหรบัประเทศไทยมทีัง้สิน้ 5 ทางเลอืก ดงันี้

ทางเลือกที่ 1 รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมาตรการจูงใจให้ผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียง
ผ่านบัตรเลือกตั้ง

ทางเลอืกที ่2 รปูแบบการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้และมาตรการจงูใจใหผู้ม้าใช้
สิทธิเลือกตั้งที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียง
ผ่านบัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้งและทางไปรษณีย์

ทางเลอืกที ่3 รปูแบบการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้และมาตรการจงูใจใหผู้ม้าใช้
สิทธิเลือกตั้ง ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีรูปแบบการลงคะแนนเสียงที่
หลากหลายสำาหรับการเลือกตั้งในต่างประเทศ

ทางเลอืกที ่4 รปูแบบการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้และมาตรการจงูใจใหผู้ม้าใช้
สิทธิเลือกตั้ง ที่เน้นความสมัครใจของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้งโดยมี
รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

ทางเลอืกที ่5 รปูแบบการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้และมาตรการจงูใจใหผู้ม้าใช้
สิทธิเลือกตั้ง ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีรูปแบบการลงคะแนนเสียงที่
หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะเชิงทางเลือกทั้ง 5 ทางเลือก ไม่ว่าจะนำาทางเลือกใดไปใช้ล้วนมี 
ส่วนช่วยพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงของประชาชนให้มีความสะดวก 
แกผู่อ้อกมาใชส้ทิธ ิเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารและจดัการการเลอืกตัง้ และ 
ทำาให้ผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
มากยิ่งขึ้น

เลอืกตัง้และการลงคะแนนทีอ่ำานวยความสะดวกแก่ประชาชนเฉพากลุ่มอยู่
บา้งเชน่ คนพกิารและผูส้งูอายใุนมาตรา 69 ของพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แต่ในทางปฏิบัติกลับมิได้ดำาเนินการมากนัก
อันเกดิจากขอ้จำากัดในรปูแบบการลงคะแนนเสียงและปัญหาเชิงปฏิบัติ ทำาให้
ผู้พิการจำานวนมากยังไม่สามารถไปใช้สิทธิได้อย่างสะดวก

• ยังอาศัยบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากทะเบียนบ้าน�ของกรมการ
ปกครอง�กระทรวงมหาดไทย ทำาใหไ้มม่ขีอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดคณุลกัษณะ
ของประชาชนที่บ่งชี้ถึงข้อจำากัดของประชาชนที่อาจไม่สามารถออกมาใช้
สิทธิเลือกตั้งเพ่ือช่วยจัดรูปแบบการลงคะแนนเสียงที่อำานวยความสะดวก
แกป่ระชาชนเชน่ ขอ้มลูผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร คนทำางานนอกเขตเลอืกต้ัง ฯลฯ

 ดงันัน้ เพือ่ปรบัปรงุรปูแบบการลงคะแนนเสยีงและมาตรการจงูใจข้างต้น 
จึงควรมีการพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมาตรการการจูงใจ
ให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของประเทศไทยให้มากกว่ารูปแบบและมาตรการจูงใจ
แบบเดิม�ให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางที่
คิดถึงความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย�ทั้งน้ี�ข้อเสนอแนะเชิง
ทางเลือกของคณะผู้วิจัยจะไม่มีการใช้มาตรการการจูงใจเชิงบวก�(positive�
measures)�ในการชดเชยและใหร้างวลัแกผู่อ้อกมาใชส้ทิธลิงคะแนนทกุรณี�
เนือ่งจากเป็นมาตรการท่ีไมส่ามารถเพิม่จำานวนผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ


