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คำนำสถาบันพระปกเกล้า

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี 

2551 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรู้ ความเข้าใจในแบบแผน

พฤติกรรม และความเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับชาติครั้งที่ 2 หลังจากมีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงเป็นการเปลี่ยนแปลง

วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย ในการศึกษานี้จะมุ่งทดสอบประเด็นต่างๆ ของ

แนวคิดประชาธิปไตยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยอาศัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนั้น ยังเป็นการศึกษาเพื่อนำข้อค้น

พบที่ได้ไปเสนอแนวทางในการปรับกระบวนการเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาต่อไป   

การศึกษาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ชำนาญการและ 

ปฏิบัติงานในพื้นที่ และสามารถดำเนินการสำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลาย

ท่าน นับแต่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและคณะ 

ผู้ช่วยรณรงค์หาเสียง ผู้ได้รับการเสนอชื่อรับการสรรหาและตัวแทนองค์กรที่เสนอชื่อที่กรุณา

สละเวลาให้ข้อมูล สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจทานและให้คำแนะนำ

ในการปรับปรุงรายงานนี้ให้สมบูรณ ์
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ผู้สมัคร และที่สำคัญคือ ประชาชนมุ่งหวังผลประโยชน์ในการเลือกตั้ง แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัคร

มีความแตกต่างกันมาก จึงทำให้การใช้งบประมาณในการหาเสียงน้อย  

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับในผู้สมัครทุกคน ว่าสามารถที่จะให้ความ

ยตุธิรรมได ้ไมพ่บการทจุรติในการเลอืกตัง้ ปญัหามเีพยีงการขาดงบประมาณทีจ่ะนำมาประชาสมัพนัธ์

พฤติกรรมในการเลือกตั้ง ผู้สมัครส่วนใหญ่ได้รับฐานสนับสนุน จากคะแนนที่เป็นที่อยู่อาศัย 

ความเกี่ยวโยงกับนักการเมืองในระดับท้องถิ่น ในระดับชาติมีน้อย กลุ่มอำนาจเก่าสนับสนุนผู้สมัคร

บางคนเท่านั้น 

ผู้หญิงกับการเลือกตั้ง พบว่า ความเป็นผู้หญิงไม่สามารถโน้มน้าว ให้ประชาชนมาสนใจในการ

มาลงคะแนนเลือกตั้งได้ ผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง คือ พลเรือตรีหญิง ดารา  บุรสิกพงศ์ คะแนนส่วนใหญ่

ได้มาจาก การประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เพราะฐานเสียงที่สำคัญ คือ อำเภอสัตหีบ เป็นที่ตั้งของ 

โรงพยาบาลที่ทำงาน กฎหมายเลือกตั้งของในเรื่องเพศหญิง ชาย มีความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน 
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา



ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน 2549 และการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยคณะปฎิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 ขึ้นเพื่อให้

เป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารประเทศ และมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ 

ในการบริหารประเทศ แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

รวมถึงมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร โดยได้มี

การลงประชามติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ซึ่งมีผลให้รับร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 นับเป็น

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของประเทศไทย 

ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนด

ให้มี สมาชิกรัฐสภาสองประเภทคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที ่23 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นไปตามที่

รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แม้ว่าในขณะนี้ผลการเลือกตั้งยังไม่ได้รับการรับรองจนครบจำนวน แต่ใน 

ขณะเดียวกันการเลือกตั้งที่สำคัญครั้งต่อมาคือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมของ

ที่มาของวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง เพราะสมาชิกวุฒิสภาส่วนหนึ่งจะมาจากการเลือกตั้งและอีกส่วนหนึ่งจะ

มาจากการสรรหา ซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยอีกระลอกหนึ่ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภานั้น มีจำนวน  

150 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก มี 76 คนมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน 

ประเภทที่ 2 มี 74 คนมาจาการสรรหาโดยคณะกรรมการ 7 คน ประกอบด้วยประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน (คตง.) ผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่และตุลาการศาลปกครอง

สูงสุดที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ ทำหน้าที่ในการคัดสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งส่งให ้

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประเภท

เลือกตั้งขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2551 ในขณะเดียวกัน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ได้เปิดให้

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ารับการสรรหารเป็นสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา สมาชิกวุฒิสภาได ้ระหว่างวันที่ 

3-17 มกราคม 2551 นี ้
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การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2551 นี้จะเป็นการเลือกตั้ง

ระดับชาติครั้งที่สอง หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

รวมถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย 

จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำการศึกษาความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางการเมืองการปกครอง  

โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และความเคลื่อนไหวในการรณรงค์เกี่ยวกับการ

ออกเสียงเลือกตั้งเพื่อพิจารณาเลือกตัวแทนจังหวัดที่จะทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาตลอดจนศึกษา

พฤติกรรมและความเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์กร และกลุ่มการเมืองต่างๆ โดยในการศึกษาจะ

มุ่งทดสอบประเด็นต่าง ๆ ของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา มุ่งศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความเคลื่อนไหวในการรณรงค์เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง

โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูล 

ดังนั้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองในระดับพื้นที่ และการทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนอย่าง 

ลึกซึ้งจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยต่อไป 



วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองในพื้นที่ องค์กรเอกชน 

องค์กรสาธารณะ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มีนาคม 2551 

     2.  เพื่อศึกษาทราบบรรยากาศทั่วไปและข้อมูล รวมถึงกระบวนการสรรหารสมาชิกวุฒิสภาใน

ช่วงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในจังหวัดที่ทำการศึกษา 

     3.  เพื่อศึกษาบทบาทและการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับต่างๆ รวมถึงปัญหา

อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

     4.  เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหว และพฤติกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 

วุฒิสภา รวมถึงกลยุทธ์ในการหาเสียง 

     5.  เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กรสาธารณะ และองค์กรอื่นๆ

ที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

     6.  เพื่อทราบแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
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     7.  เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้

เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 



ขอบเขตของการศึกษา

 ขอบเขตเชิงพื้นที่ 

พื้นที่จังหวัดที่ทำการศึกษาคือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก สกลนคร มหาสารคาม 

สุพรรณบุรี ชลบุรี สงขลา และตรัง 

 ขอบเขตเชิงเวลา 

ระยะเวลาทำการศึกษา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ 2551- เมษายน 2551) คือช่วงก่อนการเลือกตั้ง 

ช่วงการเลือกตั้ง จนถึงช่วงการประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

ขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับการออกเสียงเลือกตั้ง 

สมาชิกวุฒิสภา ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา สมาชิกวุฒิสภาที่เกิดขึ้นในจังหวัด 

 ขอบเขตเชิงประเด็นที่ทำการศึกษา 

เป็นการศึกษาบรรยากาศการเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ความเคลื่อนไหวของ

ประชาชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองในพื้นที่ องค์กร

เอกชน องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรอ่ืนๆ  

โดยจะเป็นการศึกษา เชิงเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัด ในทุกประเด็นที่เกี่ยว

กับการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนหรือแตกต่างจากการเลือกตั้งที่เคยมีมาในพื้นที่ก่อน

หน้านี้หรือไม่ ประเด็นใดบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องใด เพราะอะไร และสงผลต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศอย่างไร รวมถึงเรื่องใด เพราะอะไร และส่งผลต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยของประเทศอย่างไร รวมถึงเรื่องการแข่งขันทางการเมือง ทั้งด้านสว่าง เช่น การรณรงค์

แนะนำตัว กลยุทธ์/วิธีการ ฯลฯ และด้านมืด เช่น อิทธิพล การซื้อเสียง ฯลฯ ตลอดจนอาจรวมถึง

บทบาทของทหาร/ฝ่ายความมั่นคงด้วยว่ามีการเข้ามาเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือแทรกแซงหรือไม่

อย่างไร 

รวมถึงการที่หน่วยงานองค์กรต่างๆ มีการส่งรายชื่อเข้ามาที่ส่วนกลาง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ว่าแต่ละหน่วยงานองค์กร มีกระบวนการในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ

สรรหาอย่างไร 



�

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551  
จังหวัดชลบุรี 

วิธีการศึกษา

อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษา ได้แก่ 

 1.  การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

 2.  การสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกบุคคล เช่น กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้สมัครสมาชิก

วุฒิสภา ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนองค์กรต่างๆ ที่ส่งชื่อในการสรรหา ในทุกประเด็น

ที่เกี่ยวข้อง 

 3.  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (การประชุมกลุ่ม) และไม่มีส่วนร่วม (สังเกตการณ์) 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษานี้คาดว่าจะทำให้ได้ทราบถึงบรรยากาศทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ และความ

เคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง

และนักการเมืองในพื้นที่ องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณะ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2551 ในจังหวัดที่ทำการศึกษา 

รวมถึง กระบวนการ ขั้นตอน และแนวคิดในการคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิก

วุฒิสภาของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในจังหวัดที่ทำการศึกษา 

รวมถึงบทบาทและการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับต่างๆ ปัญหาอุปสรรคใน

การเลือกตั้ง เช่น การซื้อเสียงเลือกตั้ง และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งทำให้ได้ข้อเสนอเป็น

แนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นกระบวนการ 

ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

ผลการศกึษารายจงัหวดัควรประกอบไปดว้ยผลการศกึษาเพือ่ใชป้ระกอบการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ในรายจังหวัดในประเด็นต่อไปนี ้

1.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 บรรยากาศทั่วไปในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ในจังหวัดที่ทำการศึกษา 

ได้แก่ 

 -  ความเข้มข้นในการแข่งขันของผู้สมัคร 

 -  ความตื่นตัวของประชาชน 

 -  การประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 -  ความร่วมมือและการสนับสนุนขององค์กรเอกชน (NGOs) 
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 -  การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 

 -  การรวมตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บทบาทและการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาภายใต้บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 -  การประชาสัมพันธ์ / ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 -  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเลือกตั้ง 

 -  การร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและองค์กร / หน่วยงานอื่นๆ อาทิ 

การเชิญชวนหรือขอความร่วมมือในการตรวจสอบและติดตามการเลือกตั้ง 

 -  การจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับทราบข้อมูล 

 -  การประกาศผลการเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด 

 -  การแก้ปัญหาการเลือกตั้ง / การร้องเรียน 

 พฤติกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 -  เหตุผลของการสมัครรับเลือกตั้ง 

 -  ผู้สนับสนุนในท้องถิ่น 

 -  ความเกี่ยวโยงกับนักการเมืองท้องถิ่น 

 -  วิธีการหาเสียงของผู้สมัครต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

 -  การใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง 

 -  วิธีการหาเสียงของผู้สมัครต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

 -  การใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง 

 -  ความรู้ความเข้าใจของผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา/ 

การเคารพกฎ กติกาในการเลือกตั้ง (การหาเสียง โกงเสียง ซื้อเสียง) 

 -  ความสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับ 

 J  ข้าราชการ 

 J  นักการเมืองท้องถิ่น 

 J  นักการเมืองระดับชาติ 

 - ปัจจัยที่นำมาสู่การได้รับเลือกตั้ง / ไม่ได้รับเลือกตั้งของผู้สมัคร 

 - การทุจริตในการเลือกตั้ง วิธีการซื้อ / ขายเสียงของผู้สมัคร 

 - บทบาทของหัวคะแนน 

 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กรสาธารณะ และองค์กรอื่นๆ ที่เข้ามามี

บทบาทเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 
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 -  บทบาทขององค์กร / หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

ราชการตา่งๆ กำนนั ผูใ้หญบ่า้น, สมาชกิ อบต., องคก์รเอกชน (NGOs), ผูอ้ำนวยการ

เขตการเลือกตั้ง เป็นต้น 

 แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา 

 -  การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน (มากน้อยเพียงใด ไปโดยมีทัศนคติอย่างไร) 

 -  ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนไปใช้สิทธิ 

 -  การขายสิทธิ ขายเสียง 

 -  การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการติดตามตรวจสอบให้การเลือกตั้งเป็นไป

อย่างสุจริต 

2.  ผู้หญิงกับการเลือกตั้ง (กรณีในจังหวัดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้หญิง)

	 2.1	การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง	

   การแข่งขันในจังหวัดที่มีผู้สมัครเป็นผู้หญิง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังจาก

เลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 -  บริบทของเขตเลือกตั้งนั้นๆ (สภาพเศรษฐกิจ สังคม) 

 -  แนวคิดของผู้สมัครสุภาพสตรี ที่ว่า “เพราะเหตุใดถึงสนใจเข้ามาทำงานทางการ

เมืองและจะมีบทบาทอย่างไร มากน้อยแค่ไหน” หากได้รับการเลือกตั้ง 

 -  สัดส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นอย่างไร 

 -  กิจกรรมที่มีการดำเนินการมีอะไรบ้าง 

 -  การใช้เงิน การหาเสียง หัวคะแนนของผู้สมัครหญิง 

 -  สื่อมวลชนให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด และให้ความสำคัญระหว่างผู้สมัครชาย 

และ ผู้สมัครหญิงต่างกันหรือไม่ 

2.2  การวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง 

 - ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร 

 - รูปแบบการลงคะแนนเป็นอย่างไร 

         - สัมภาษณ์ และวิเคราะห์เส้นทางทางการเมือง (Political Journey) ในประเด็นของ

การประสบความสำเร็จในการได้รับการเลือกตั้ง กรณีที่จังหวัดนั้นๆ มีผู้สมัครหญิง

เป็นอดีตนักการเมืองและได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ 

     -  ประเมินกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งว่าส่งเสริม / สนับสนุน

ต่อการเข้ามาทำงานทางการเมืองของผู้หญิงหรือไม่ อย่างไร (โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นผู้หญิง กรณีที่มี) 
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3.  กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 ทำการเก็บข้อมูลในจังหวัดเกี่ยวกับ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง เปิดให้องค์กร

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา สมาชิกวุฒิสภา โดยนำเสนอ 

 -  ผลการยื่นเสนอชื่อบุคคลของจังหวัดที่ทำการศึกษา 

 -  กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะยื่นเสนอของกลุ่มต่าง ๆ  

 -  ความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กรกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

4.  วิธีการเก็บข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  การเก็บข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เช่น จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักการเมืองต่างๆ  

 -  การสังเกตการณ์ก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง 

 -  การสัมภาษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง หัวคะแนน ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง สื่อมวลชน ผู้ที่ร่วมรณรงค์ในการหาเสียง ฯลฯ 

 -  การบันทึกภาพ 

5.  ประเด็นในการศึกษา 

 1. บรรยากาศของการเลือกตั้งทั่วไป ความตื่นตัวของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การนับคะแนน  

 2. การหาเสียง ความสัมพันธ์ของกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีต่อ

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปัจจัยที่ทำให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้ง 

 3. การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง  

การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4. อิทธิพล พรรคการเมือง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้สมัครกับนักการเมืองในจังหวัด 

 5. บทบาทสื่อมวลชนสถานศึกษา 
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1.แนวคิดการหาเสียงเลือกตั้ง



การหาเสียงเลือกตั้ง คือ การพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎร 

แนวคิดพื้นฐานในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

1. การจัดองค์กรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 1.1. การจัดองค์กรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เป็นแนวทางจัด

องค์กรที่อาศัยภาพของปัจเจกบุคคลเป็นหลัก การดำเนินงานในการรณรงค์หาเสียงจะอาศัยความ

สัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้สมัคร กับญาติมิตร เพื่อนฝูง โดยไม่มีการจัดแบ่งหน้าที่ของบุคลากรอย่าง

ชัดเจน เป็นระบบ เป้าหมายจะเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงคนรู้จักเป็นอันดับแรก คะแนนเสียง 

ที่ผู้รับสมัครหวังจะได้เป็นกอบเป็นกำ คือ คะแนนเสียงของผู้ที่อยู่ในชนบทที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 

และการศึกษาที่ไม่สูงนัก โดยการจัดตั้งจากระบบหัวคะแนน โดยมีรูปแบบของการจัดองค์กรในการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ดังนี ้

แผนภาพ 1 รูปแบบของการจัดองค์กรอย่างไม่เป็นทางการในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ญาติ/เพื่อนๆ  
ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอ 

ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนๆ 
ซึ่งเป็นแกนการวางแผน 

ญาติ/เพื่อนๆ  
ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอ 

หัวคะแนน หัวคะแนน หัวคะแนน 

ญาติ/เพื่อนๆ  
ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอ 
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 1.2. การจัดองค์กรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหรือเป็นระบบ เป็นการ

ปรับปรุงระบบและให้ความสำคัญเกี่ยวกับองค์กรมากขึ้น มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ    

มีโครงสร้างหน้าที่แตกต่างกันตามภารกิจที่ปฏิบัติ มีเป้าหมายงานของแต่ละหน่วยงานชัดเจนยิ่งขึ้น 

แต่ก็มีปัญหาในการโต้แย้งการปฏิบัติงานเป็นระบบทางการมากเกินไป โดยจนการบริหารทรัพยากร

บุคคลไม่ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถทดแทนกันได้ในบางเวลา รูปแบบของการจัดองค์กรในการรณรงค์ 

หาเสียง เลือกตั้งมีรูปแบบดังต่อไปนี ้

แผนภาพ 2 รูปแบบของการจัดองค์กรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ  

หรือเป็นระบบ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ผู้จัดการรณรงค์หาเสียง 
หรือญาติพี่น้อง 

ฝ่ายปฏิบัติงาน 
ฝ่ายข่าวและ

ประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายวัสดุและเสบียง ฝ่ายการเงิน 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจัดองค์กรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในทุกรูปแบบที่กล่าวมา

ข้างต้นจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียควบคู่กันไป ดังนั้นในการจัดองค์กรรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ดี และมี

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ ควรมีการใช้ทั้ง 2 ระบบผสมผสานอยู่ใน

องค์กรเดียวกัน ดังนี ้
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แผนภาพ  3  รูปแบบการผสมผสานระหว่างการจัดองค์กรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

อย่างไม่เป็นทางการ กับการจัดองค์กรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหรือ

เป็นระบบ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ผู้จัดการรณรงค์หาเสียง 
หรือญาติพี่น้อง 

ฝ่ายปฏิบัติงาน 
ฝ่ายข่าวและ

ประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายแผนงาน 

ฝ่ายวัสดุและเสบียง ฝ่ายการเงิน 

ญาติ/เพื่อนๆ 
ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอ 

หัวคะแนน 

ที่มา : ชัยวัฒน์  กุลศักดิ์วิมล. กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. การศึกษาในหลักสูตร 

 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารรุ่นที่ 6. สถาบันพระปกเกล้า. 2545. 



แนวคิดเกี่ยวกับสามเขตยุทธศาสตร์ 

สามเขตยุทธศาสตร์ หมายถึง การจำแนกกลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือกลุ่ม 

เป้าหมายเป็น 3 พื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นกุญแจนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการคือ เขตเรา 

เขตเป็นกลาง และเขตเขา 

เนื่องจากพื้นฐานพรรคการเมืองของไทยไม่เป็นพรรคของมวลชน (Mass Party) ดังนั้น 

ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่เป็นฐานคะแนนเสียงของฝ่ายเรา หรือฝ่ายเขาจึงมีไม่มากนัก 

ส่วนใหญ่เป็นมวลชนเฉยเมยที่ยังไม่ได้อยู่ฝ่ายใด จะมีลักษณะเป็นกลางมากกว่า เรียกว่ามวลชน 

เป็นกลาง มีลักษณะเฉยเมย หรือเฉื่อยชาทางการเมือง ซึ่งแบ่งได้เป็น กลุ่มเฉยเมยไร้เดียงสา และ

เฉยเมยปัญหา 

กลุ่มเฉยเมยไร้เดียงสา (Ignorant Passive) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดในบรรดาผู้มีสิทธิ   

ออกเสียงเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้น้อยและไม่สนใจเรื่องการเมือง การออกไปใช้สิทธิจะยึดที่ตัวบุคคล

เป็นหลัก หรือการชักจูง ตลอดจนการร่วมมือทุจริตในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นแนวทางในการรณรงค์       

ที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มนี้ควรจะใช้แนวทางการรณรงค์ด้านลึก 
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กลุ่มเฉยเมยปัญหา (Intellectual Passive) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของคนชนชั้นกลาง ได้แก่ 

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ พ่อค้าที่มีการศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่รู้เรื่อง

การเมืองค่อนข้างดี แต่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยคิดว่าการเลือกตั้งมิใช่ความ

หวัง หรือทางออกของการแก้ปัญหาในการดำรงชีพของกลุ่มตน หรือไม่มีความศรัทธาใน

พรรคการเมือง และนักการเมืองที่ลงสมัคร แต่กลุ่มนี้จะมีความตื่นตัวในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อมี

ความขัดแย้งในประเด็นการเมือง (Issue Politics) แนวทางรณรงค์ที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ควรเป็น

แนวทางการรณรงค์ด้านกว้าง 

เมื่อจุดชี้ขาดของการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง อยู่ที่การช่วงชิงมวลชนทั้งประเภทเฉยเมย 

ไร้เดียงสา และเฉยเมยปัญหา แนวทางการรณรงค์จะต้องจำแนกพื้นที่ออกเป็นเขตยุทธศาสตร์ 

(Target Areas) และจำแนกกลุ่มบุคคลเป้าหมาย (Target Group) โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตเรา  

เขตเป็นกลาง และเขตเขา ตามแนวคิด 3 เขตยุทธศาสตร์ 8 ระดับความมั่นคงดังนี้ 

 1. เขตเรา หมายถึง พื้นที่ฐานคะแนนเดิมของเราร้อยละ 60 ขึ้นไปของผู้ที่มาใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งทั้งหมด (Voting Turn-out) จำแนกเป็น 3 ระดับ คือ 

 1.1.  ระดับเรา – มั่นคงมาก หมายถึง พื้นที่ฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 1.2.  ระดับเรา – มั่นคง หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราร้อยละ 70 – 79 

 1.3.  ระดับเรา – ค่อนข้างมั่นคง หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราร้อยละ  

60 - 69 

2.  เขตเป็นกลาง หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราร้อยละ 45-59 จำแนกเป็น 2 

ระดับ คือ 

 2.1. ระดับกลาง – โน้มเอียงเรา หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราร้อยละ  

50 – 59 

 2.2. ระดับกลาง – โน้มเอียงเขา  หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราร้อยละ 

40 – 49 

3. เขตเขา หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราต่ำกว่าร้อยละ 40 จำแนก ได้เป็น 3 

ระดับ คือ 

 3.1.  ระดับเขา – ค่อนข้างมั่นคง หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเรา ร้อยละ 

30 – 39 

 3.2.  ระดับเขา – มั่นคง หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราร้อยละ 20 – 29 

 3.3.  ระดับเขา – มั่นคงมาก หมายถึง พื้นที่ที่มีฐานคะแนนเดิมของฝ่ายเราต่ำกว่าร้อยละ 

20 

    การช่วงชิงมวลชนนี้ จำเป็นต้องเริ่มจากเขตยุทธศาสตร์เราก่อน โดยพยายามจัดตั้งและ

กระชับองค์กรจัดตั้งของฝ่ายเรา และจึงออกไปเคลื่อนไหวชิงมวลชนเฉยเมยทั้งสองกลุ่ม และอาจที่จะ
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ไป หรือไม่ไปก็ได้ ในการที่จะเข้าไปเคลื่อนไหวในเขตเขา ที่นี้แล้วแต่สถานการณ์ของการรณรงค์ที่ 

เข้มข้นหรือไม่ ในช่วงปลายของฤดูหาเสียง (ชัยวัฒน์  กุลศักดิ์วิมล, 2545 : 12) 

แผนภาพ 4 ความคิดสามเขตยุทธศาสตร์ 
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การชวงชิงมวลชนนี้ จําเปนตองเริ่มจากเขตยุทธศาสตรเรากอน โดยพยายามจัดต้ัง
และกระชับองคกรจัดต้ังของฝายเรา และจึงออกไปเคลื่อนไหวชิงมวลชนเฉยเมยทั้งสองกลุม 
และอาจที่จะไป หรือไมไปก็ได ในการที่จะเขาไปเคลื่อนไหวในเขตเขา ที่นี้แลวแต
สถานการณของการรณรงคที่เขมขน    หรือไม ในชวงปลายของฤดูหาเสียง (ชัยวัฒน  กุล
ศักดิ์วิมล, 2545 : 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  4  ความคิดสามเขตยุทธศาสตร 
 
ที่มา : วิจิตร  แจมศรี. ยุทธวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตจังหวัด 
           นครสวรรค. สถาบันพระปกเกลา. 2540. 

เขตเขา 

เขตเปนกลาง เขตเปนกลาง 

เขตเรา 

พรรค/นักการเมืองที่มีการ
แขงขันสูง 

กลุมเฉยเมย
ปญหา 

กลุมเฉยเมย 
ไรเดียงสา 

แกนหลัก 

แกนรอง 

แกน 

ที่มา :  วิจิตร  แจ่มศรี. ยุทธวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดนครสวรรค์.  

 สถาบันพระปกเกล้า. 2540. 



แนวความคิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

การหาเสียงมีทั้งแนวทางที่สุจริตและทุจริต โดยแนวทางสุจริตนั้นแยกได้ 2 ด้าน คือ ด้านกว้าง

และด้านลึก หรือในเชิงแนวราบกับแนวดิ่ง โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ส่วนแนวทาง

ทุจริตก็แยกได้ในทำนองเดียวกัน โดยทั่วไปการทุจริตในการเลือกตั้งมักจะเกิดจากผู้สมัครที่ไม่เคยมี

ฐานมวลชนมาก่อน แต่มีฐานทางเศรษฐกิจดี และมีความมุ่งหวังว่าแพ้ไม่ได้ แม้ว่าจะไม่ได้เตรียมการที่

จะทุจริตมาก่อน หากแต่ว่าในช่วงฤดูการหาเสียงเลือกตั้งนั้นอยู่ในสภาพสูสีกับคู่แข่งขัน จึงจำต้อง

ทุจริตเพื่อให้ได้ชัยชนะ 
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การหาเสียงด้านกว้าง หมายถึง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยไม่เน้นกลุ่มเป้าหมาย  

แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

 -  การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น คัทเอาต์ โปสเตอร์ แผ่นใบปลิว ออกรายการวิทยุ

และโทรทัศน์ ใช้รถโฆษณาหาเสียง เป็นต้น 

 -  การปราศรัยบนเวที เช่น การจัดเวทีปราศรัยใหญ่ และการปราศรัยย่อย 

การหาเสียงด้านกว้างแบบสุจริต คือ ต้องมีมารยาททางการเมือง ไม่ใช้วิธีโจมตีคู่แข่ง ไม่ฉวย

โอกาสแอบอ้างผลงานของผู้อื่น เป็นต้น 

การหาเสียงด้านกว้างแบบทุจริต คือ การทำลายป้ายโปสเตอร์คู่แข่ง การใส่ร้ายป้ายสี  

การโจมตีคู่แข่งด้วยแผ่นใบปลิวและใช้การปราศรัยบนเวที รวมทั้งการฉวยโอกาสเอาสถานการณ์ 

ที่ประชาชน มีความสงสัย ลังเลใจในเรื่องหนึ่งมาโจมตีหรือทำลายคู่แข่ง เพื่อสร้างคะแนนเสียงให้ตน

ทางสื่อประชาสัมพันธ์ และการปราศรัยบนเวที 

ข้อดีของการหาเสียงด้านกว้าง คือ ทำให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติ และความเป็นมาของ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รู้นโยบายของพรรคที่ผู้สมัครสังกัดอยู ่

ข้อเสียของการหาเสียงด้านกว้าง คือ ขาดความดึงดูดใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน ยกเว้น

ในกลุ่มประชาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงอยู่แล้ว     

การหาเสียงเลือกตั้งด้านลึก หมายถึง การหาเสียงที่จะเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเข้า

พบประชิดตัวเพื่อหวังคะแนน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

 -  การใช้ระบบตัวแทน จะมีอาสาสมัครหรือหัวคะแนนเข้าพบประชาชนโดยที่ตัวผู้สมัครเอง 

ไม่ต้องลงพื้นที ่

 -  การเข้าพบมวลชนโดยตรง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเดินเคาะประตูบ้าน หรือพบปะประชาชนด้วย

ตัวเอง หรือจะเป็นในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย หรือพูดคุย ปรึกษาในด้านปัญหาหรือ

ความต้องการของกลุ่มอาชีพนั้นๆ หรือการเข้าร่วมงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน 

การหาเสียงด้านลึกแบบสุจริต ได้แก่ การเยี่ยมเยียน พบปะประชาชนในท้องถิ่น การเคาะ

ประตูบ้าน การใช้อาสาสมัครเข้าชี้แจงกับประชาชน เป็นต้น 

การหาเสียงเชิงลึกแบบทุจริต ได้แก ่การแจกเงิน แจกสิ่งของ การซื้อบัตรประชาชน การปล่อย

ข่าวทำลายคู่แข่ง การทุจริตเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ การซื้อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์กับ

ฝ่ายตน 
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ข้อดีของการหาเสียงด้านลึก คือ การสร้างความผูกพัน สนิทสนมส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กับประชาชนอันเป็นการสอดคล้องกับวัฒนธรรม การยึดถือตัวบุคคลของคนไทย 

ข้อเสียของการหาเสียงด้านลึก คือ การใช้เวลาที่มากเกินไปจนไม่สามารถทำได้ทุกพื้นที่ และมัก

จะถูกเรียกร้องผลประโยชน์อยู่เสมอ ดังนั้นการใช้แนวทางด้านนี้จำเป็นที่จะต้องมีการจำแนกกลุ่มและ

ระดับของกลุ่มบุคคลว่าจำเป็นต้องมีความใกล้ชิดหรือไม่ ขนาดไหน เพียงใด เพราะเป็นการขัดแย้ง

ระหว่างประสิทธิผลของแนวทางกับการสูญเสียเวลา และผลตอบแทนของความใกล้ชิด 

การหาเสียงแบบด้านกว้างและด้านลึกในอดีตที่ผ่านมานั้น มักมีข้อผิดพลาด คือมีการใช้จ่ายกับ

การใช้สื่อโฆษณาเกินความจำเป็น และการไม่ประสานงานกันระหว่างแนวทางด้านลึก กับแนวทาง

ด้านกว้างเกี่ยวกับการปราศรัย จึงทำให้ขาดการขานรับ และการเสริมพลังซึ่งกันและกันของสอง

แนวทาง (วิจิตร  แจ่มใส, 2540: 16-18) 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่สำคัญ และเพื่อมุ่งหวังสู่การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของ  

ผู้สมัครนั้นจะต้องใช้ทั้งรูปแบบที่สุจริตและทุจริตผสมกันไป เพราะในบางครั้งการหาเสียงเลือกตั้ง    

เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้น เป็นส่วนผลักดันให้เกิดกระแสความนิยม

หรือการลดความนิยมในตัวผู้สมัครบางคน จนเกิดผลแห่งชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เกิดขึ้นได้ เช่น 

การให้ตัวแทนให้ข่าวหรือการบอกกล่าวให้ประชาชนทราบถึงความจริงในด้านลบ ในตัวผู้สมัครรับ

เลือกตั้งที่เป็นคู่แข่งขัน ในสิ่งที่ประชาชนยังไม่ทราบมาก่อน แต่ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ

ไม่ให้มีหลักฐานให้จับผิดได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง 

ในการหาเสียงเลือกตั้งสิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับทราบถึงคะแนนนิยมของตน 

เพราะหากไมรู่ ้หรอืไมส่ามารถทีจ่ะประเมนิได ้กจ็ะมคีวามเสีย่งสงูในการทีจ่ะทำใหไ้มไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทราบถึงคะแนนนิยม เพื่อแก้ไขในปัญหานี้ คือ การทำ “โพล” (Poll) 

หรือการประเมินฐานคะแนนนิยมของตน สิ่งที่สำคัญของการประเมินฐานคะแนนนิยมนอกเหนือจาก

การตรวจสอบคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครและพรรคการเมืองแล้ว ยังเป็นตัวชี้แนวทางการเคลื่อนไหว

และช่วงชิงมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เมื่อเราทราบลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

สังคมของแต่ละชุมชน การรับรู้ของมวลชน การรู้จุดเด่นและจุดด้อยของพรรคการเมือง และคู่แข่งขัน

ทางการเมือง ความต้องการในระยะสั้นและระยะยาวของมวลชนในชุมชนนั้นๆ จะทำให้เราสามารถ

ปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงในแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน ได้ตรงตามความต้องการของมวลชน  

อันเป็นการเสริมข้อเด่น ลดข้อด้อยของตน ยุทธวิธีการหาเสียงอาจจะต้องมีการปรับตั้งแต่นโยบาย

การหาเสียง ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งมวลชนใน

แต่ละชุมชนเพื่อกระชับความเข้มแข็งให้องค์กรสามารถขยายฐานมวลชนได้ในระดับต่อไป  



20

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551  
จังหวัดชลบุรี 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการทำ “โพล” (Poll) จะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการประเมินคะแนน

นิยมของผู้สมัครก็ตาม แต่สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าก็คือ การจัดระบบระยะยาวในการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อ  

ช่วงชิงคะแนนเสียงจากมวลชนส่วนใหญ่ในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ 

1. ช่วงต้นฤดูการหาเสียง (สัปดาห์แรก – สัปดาห์ที่ 3 ของวันปิดรับสมัคร) 

 สิ่งที่ทีมงานต้องทำในช่วงนี้คือ การสำรวจคะแนนนิยมเพื่อทราบถึงฐานคะแนนของผู้สมัคร

แต่ละคน แต่ละพรรคการเมืองว่าเป็นอย่างไรในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงนำฐานคะแนนของแต่ละ 

พื้นที่มากำหนดเป็นเขตยุทธศาสตร์สามเขต คือ เขตเขา เขตเรา และเขตเป็นกลาง เพื่อกำหนดยุทธวิธี

ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงต้นฤดูการเลือกตั้ง คือ การทำให้มวลชนได้รับรู้เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร 

พรรคการเมือง และหมายเลขผู้สมัคร การดำเนินการเคลื่อนไหวจะเป็นพื้นที่เขตเราเป็นหลัก ในขณะ

ที่เขตเป็นกลาง และเขตเขา จะดำเนินการเพียงเพื่อหาตัวผู้นำท้องถิ่นที่มีมวลชนให้ความเชื่อถือ  

รวมทั้งศึกษาระดับอิทธิพล และการเคลื่อนไหวของฝ่ายคู่แข่ง 

2.  ช่วงกลางฤดูการหาเสียงเลือกตั้ง (สัปดาห์ที่ 4 – สัปดาห์ที่ 5) 

 ในช่วงกลางฤดูจะมีการสำรวจคะแนนนิยมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวในช่วง

ต้นฤดูว่า ฐานคะแนนเสียงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการ

เคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวในช่วงนี้ จะเริ่ม

ขยายอิทธิพลในเขตที่เป็นกลาง ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างหัวคะแนนในพื้นที่ฝ่ายคู่แข่ง ส่วน 

เป้าหมายของการหาเสียงในช่วงกลางฤดู คือ การรุกคืบขยายมวลชนในเขตเป็นกลาง 

3.  ช่วงปลายฤดูการหาเสียงเลือกตั้ง (สัปดาห์ที่ 6 - วันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง) 

 เป้าหมายของการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงปลายฤดู คือ การรักษาพื้นที่ของฝ่ายเราไว้ในขณะ

เดียวกันก็ทำการเคลื่อนไหวในช่วงกลางฤดูได้ ซึ่งอาจที่จะรุกคืบเข้าไปขยายฐานมวลชนในเขตพื้นที่

ของคู่แข่งขัน และคอยป้องกันไม่ให้คู่แข่งใช้ยุทธวิธีฉ้อฉล เช่น การซื้อเสียงหรือการโกงในหน่วย 

เลือกตั้ง (ชัยวัฒน์  กุลศักดิ์วิมล, 2545: 16) 

 การแบ่งช่วงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้ขาดที่มีผลต่อการพ่ายแพ้ การชนะ

การเลือกตั้งได้ในระดับที่สำคัญพอสมควร เพราะถ้ามีการวางแผนผิดพลาดก็จะเกิดเป็นความไม่ต่อ

เนื่องสัมพันธ์กัน มีความไม่เข้าใจในกลุ่มผู้สนับสนุนหรือแกนนำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง จนทำให้เกิด

การสับสน อาจไม่มีการปฏิบัติงานทางการเมืองให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนสนับสนุนอยู่ในระยะ

เบื้องต้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งที่จะทำให้พ่ายแพ้คู่แข่งขันได้ 
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2.แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ

 2.1 ทฤษฎีว่าด้วยชนชั้นนำ (Elitist theory)  

  คำว่า Elitist ได้เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส เมื่อศตวรรษที่ 17 ในการพรรณนาถึง

สินค้า ที่มีลักษณะพิเศษที่ดีเลิศ และต่อมาความหมายนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยหมายถึง กลุ่มสังคมที่มี

อำนาจ เช่น กลุ่มทหาร หรือกลุ่มขุนนางชั้นสูง (Bottomor T. B., 1976)1 ในทัศนะของ Lasswell 

ชนชั้นนำคือ ผู้ที่ทรงอิทธิพลในการที่จะหาประโยชน์ หรือคุณค่าจากสังคมให้ได้มากที่สุด โดยเขาได้

จำแนกลักษณะของคุณค่าออกเป็นตำแหน่ง (deference) รายได้ (income) และสวัสดิภาพ 

(safety) (Lasswell D. H., 1968.)2 นอกจากนี้ Lasswell ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า มันเป็นสิ่งที่เป็น

สากลที่ทุกสังคมย่อมมีการแบ่งคนออกเป็นสองชนชั้นคือ (elite) และมวลชน (mall) ผู้อยู่ภายใต้การ

ปกครองของชนชั้นนำ 

  Mosca นักรัฐศาสตร์ชาวอิตาลีได้เสริมความคิดของ Lasswell ไว้ว่าในทุกสังคมจากสังคม 

ที่ด้อยพัฒนา หรือที่กำลังพัฒนาไปสู่ความศีวิไลจนถึงสังคมที่ก้าวหน้า และพัฒนาแล้ว จะมีการแบ่ง    

ชนชั้นออกเป็น 2 ชนชั้น กล่าวคือชนชั้นผู้นำ (ผู้ปกครอง) และชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครอง (มวลชน)     

ชนชั้นผู้นำจะเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชาชนภายในสังคม แต่คน

ส่วนน้อยเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงอำนาจ และผูกขาดการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนทั้งสิ้น สำหรับ     

ชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครอง ถึงแม้จะมีจำนวนมากในสังคม แต่ถูกควบคุมโดยคนจำนวนน้อย เพราะคน

จำนวนน้อย เหล่านั้น สามารถที่จะจัดองค์กรได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และมีจุดมุ่งหมาย 

ที่แน่นอน 

  Pareto ได้อธิบายถึงความหมายของชนชั้นนำไว้สองความหมายด้วยกันกล่าวคือ       

ความหมายแรก เขาได้เน้นถึงใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เกี่ยวกับหน้าที่การงานอย่างสูง    

ความหมายที่สอง เขาได้เน้นถึงการแบ่งบุคคลภายในสังคมออกเป็นสองระดับด้วยกันคือ ในระดับต่ำ 

ได้แก่ พวกที่ไม่ได้เป็นชนชั้นนำ (non-elite) และในระดับที่สูงกว่า ได้แก่ ชนชั้นนำผู้ที่มีบทบาทใน

การปกครอง (governing elite) กบัชนชัน้ผูน้ำ ผูซ้ึง่ไมม่บีทบาทในการปกครอง (non-governing elite)

  ในทฤษฎีมาร์กซิสต์ ได้มีการแบ่งสังคมออกเป็นสองชนชั้นด้วยกันคือ ชนชั้นปกครอง 

(ruling class) และผู้อยู่ใต้ปกครอง (subject class) ชนชั้นปกครองจะเป็นผู้ควบคุมปัจจัยผลิตใน

ทางเศรษฐกิจ สิ่งที่แตกต่างระหว่างทฤษฎีมาร์ก และทฤษฎีชนชั้นผู้นำอยู่ตรงที่ว่า ทฤษฎีชนชั้นผู้นำ

จะเน้นถึงการหมุนเวียนของพวกชนชั้นผู้นำ (circulation of elites) ถึงแม้จะมีการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองโดยกลุ่มบุคคลภายในสังคม แต่ในที่สุดกลุ่มบุคคลผู้ที่ทำการปฏิวัตินั้นก็จะ

 1  Bottomor T. B. Elites and society. Maryland: Penguin Book. 1976. 

 2  Lasswell D. H. Who gets what when how. New York: 1968. Meridian Books Publishing 

copany. 
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กลายเป็นชนชั้นนำชุดใหม่โดยปริยาย สำหรับทฤษฎีมาร์กซิสต์ เมื่อมีการปฏิวัติโดยมวลชนเกิดขึ้นจะ

เป็นจุดจบของชนชั้นผู้นำ และจะนำไปสู่เสรีภาพอันแท้จริง ที่ปราศจากผู้ปกครอง 

  กล่าวโดยสรุปจากคำอธิบายของหลายสำนักจะเห็นว่า ชนชั้นผู้นำ คือ ผู้ที่มีอำนาจในการ

ปกครองในการที่จะชี้ชะตาบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครอง ให้เป็นไปตามครรลองที่พวกเขาต้องการ 

เครื่องมือที่สำคัญในการช่วยสร้างฐานอำนาจให้เข้มแข็ง ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และ

ความสามารถที่ควบคุมปัจจัยการผลิตไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งกำหนดอื่นๆ อีกที่ทำให้ชนชั้นผู้นำ มี

อำนาจเหนือบุคคลอื่นๆ ภายในสังคม สภาวะผู้นำ การศึกษา ฯลฯ 

  ดังนั้น เมื่อเรามองโครงสร้างของสังคม ในแนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนำ จะเห็นได้ว่า 

ลักษณะโครงสร้างของสังคมจะมีรูปร่างเป็นปิรามิด โดยมีชนชั้นผู้นำซึ่งมีจำนวนน้อยอยู่บนยอดของ 

ปิรามิด ข้าราชการจะเป็นผู้ที่รับใช้ชนชั้นผู้นำเหล่านั้น และมีมวลชนเป็นฐานของปิรามิดซึ่งไม่มี

บทบาทมากมายอะไรนักในสังคม 

แผนภาพ 1 โครงสร้างของสังคมในแนวคิดทฤษฎีชนชั้นผู้นำ 

ที่มา :  พรชัย  เทพปัญญา. สำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ.  

 กรุงเทพมหานคร : ศาลาแดง. 2549. 
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 2.2 แนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนำ 

 1.  ยอมรับการแบ่งสังคมออกเป็นสองชนชั้น คือ ผู้ที่ปกครอง และผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง  

 2.  ผู้ปกครอง จะเป็นผู้ที่ครอบครองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ภายในสังคม 

   3.  ทฤษฎีชนชั้นผู้นำ ยอมรับแนวความคิดที่จะเปิดโอกาสให้พวกมวลชนได้มีโอกาส 

เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเมือง ในสถานะของผู้ปกครองเช่นกัน แต่เงื่อนไขอันนี้

เกิดมาจากสภาวะจำยอมของผู้ปกครองเองที่กลัวจะเกิดการปฏิวัติโดยมวลชน แต่

อย่างไรก็ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มมวลชนที่จะเข้าไปสู่ศูนย์กลางของ

อำนาจนั้น จะเป็นไปในลักษณะที่ค่อยเป็น ค่อยไป มากกว่าการเปลี่ยนแปลงโดย

การปฏิวัติ (Pareto V., อ้างถึงใน Bottmor, 1976) Pareto ได้พูดถึงการหมุนเวียน

ของชนชั้นผู้นำ (the circulation of elite) ไว้ 3 ประการด้วยกัน ในประการแรก

เป็นการหมุนเวียนในเฉพาะกลุ่มของพวกชนชั้นนำด้วยกันในแต่ละประเภท สำหรับ

การจำแนกประเภทของกลุ่มชนชั้นผู้นำ ที่สำคัญนั้น นักสังคมวิทยา Mill C. Wright 

ได้จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ข้าราชการ (government bureaucracies) 

ผู้บัญชาการทหาร (military commanders) และกลุ่มเศรษฐกิจ (economic 

elite) (Mill C. Wright, 1956)3 สำหรับ Bottomor ได้แบ่งชนชั้นผู้นำภายในสังคม

ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัญญาชน (intellectuals) กลุ่มผู้จัดการของอุตสาหกรรม 

(manager of industry) และกลุ่มข้าราชการชั้นสูง (high government officials) 

ในประการที่ 2 เป็นการหมุนเวียนระหว่างชนชั้นนำกับมวลชน สำหรับการ

หมุนเวียนในประการนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย 2 ลักษณะด้วยกันกล่าวคือ ใน

ลักษณะแรกมวลชนได้เปลี่ยนสถานตัวเองไปเป็นชนชั้นนำ หรือในลักษณะที่ 2 ได้แก่

มวลชนได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะตั้งกลุ่มชนชั้นผู้นำใหม่ขึ้น เพื่อต่อสู้กับชนชั้นผู้นำที่มี

อำนาจอยู่ ในประการสุดท้ายการหมุนเวียนของชนชั้นผู้นำนั้นเป็นการหมุนเวียน

ระหว่างผลประโยชน์เดิมที่กำลังหมดลงไปกับผลประโยชน์ใหม่ที่เข้ามาแทนที่ 

(Pareto V.  อ้างถึงใน Bottomor, 1976.) 

   4.  ทฤษฎีชนชั้นผู้นำเน้นถึงการมีฉันทานุมัติ (consensus) ร่วมกันเกี่ยวกับกฎเกณฑ์

เบื้องต้นของสังคม เพื่อการอยู่รอดของระบบ ดังตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา  

ความเชื่อร่วมกันของพวกชนชั้นผู้นำได้แก่รัฐบาลที่มีอำนาจจำกัด (limited 

government) การเลือกตั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล การเคารพ ในทรัพย์สินส่วน

บุคคล สำหรับความขัดแย้งหรือการแข่งขันระหว่างกลุ่มชนชั้นผู้นำอาจจะเกิดขึ้นได้ 

แต่จะมีลักษณะในทางที่ค่อนข้างจำกัด 

 3 Mills C. Wright. The power elite. New York: Oxford University Press. 1956.  
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   5.  นโยบายสาธารณะ (public policy) จะไม่สะท้อนถึงความต้องการของมวลชน แต่

จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการของพวกตนถึงแม้ในบางครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลง

ในนโยบายสาธารณะ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกชนชั้นผู้นำ ต้องการ

ที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนมิใช่เพราะเพื่อประชาชน ดังนั้นนโยบายสาธารณะ

จึงมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ และมีขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้

หมายความว่า พวกชนชั้นผู้นำอาจจะสนองตอบความต้องการของประชาชนบ้าง  

ถ้าเป็นไปเพื่อการรักษาสถานะของตน (Dye R. T. and Zeigler L. H., 1972.)4



1.3ประเภทของชนชั้นผู้นำ

ทฤษฎีชนชั้นผู้นำ ยังสามารถที่จะจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกันกล่าวคือ The single elite 

model และ The plural elite model สำหรับในรูปแบบแรก จะเน้นถึงอำนาจอยู่ในมือของคน

กลุ่มน้อยเพียงสองสามกลุ่ม โดยปกติแล้วจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ กลุ่มนาย

ทหารและข้าราชการ ในรูปแบบที่สองจะเน้นถึงการกระจายอำนาจระหว่างกลุ่มผู้นำหลายๆ กลุ่ม  

ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ภายในสังคม นอกจากนั้นกลุ่มเหล่านี้จะแข่งขันกัน เพื่อที่

จะอยู่ในอำนาจโดยจะใช้วิธีทางในการเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์เป็นแนวทาง 

(Robert L., 1971)5 สิ่งที่เห็นแตกต่างได้ชัดของทั้งสองรูปแบบได้แก่ The single elite model จะ

จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย และการกำหนดนโยบายส่วนใหญ่มักจะ

ตัดสินด้วยคนส่วนน้อย ส่วน The plural elite model จะเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

Dye และ Zeigles ได้เปรียบเทียบรูปแบบทั้งสองจะเห็นได้ว่ามีลัษณะแตกต่าง ดังต่อไปนี้ 

   The single elite model 

 1.  อำนาจเกิดมาจากบทบาท หรือตำแหน่งที่ได้มา จากสถานภาพทางสังคม และทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้นผู้ที่ทรงอำนาจมักจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสำคัญในทางธุรกิจ การเงิน การทหาร หรือ

สถาบันการเมืองอื่นๆ  

 2.  อำนาจจะอยู่ในกลุ่มของชนชั้นผู้นำตลอดเวลา ถึงแม้จะมีการเลือกตั้ง แต่อำนาจทั้งหลาย 

ก็คงยังอยู่ในมือของกลุ่มเดิมอย่างเช่นเคยไม่เปลี่ยนแปลง 

 3.  การเปลี่ยนแปลงจากมวลชนไปเป็นชนชั้นผู้นำนั้น เกิดขึ้นได้ยาก นอกเสียจากว่ามวลชน 

ที่จะเลื่อนฐานะของตนให้มีตำแหน่งสูงขึ้นภายในสังคม 

 4  Dye R. Thomas and Zeigler L. Harman. The Irony of Democracy. California, Belmont: 

Wadsworth Pulishing Company. 1972. 
 5  Robert L. Lineberry and Ira Sharkansky. Urban Politics and Public Policy. New York, 

Harper:  Row publishers Inc,. 1971. 
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 4.  สิ่งที่แตกต่างระหว่างชนชั้นผู้นำ กับมวลชน เกิดขึ้นจากพื้นฐานความสามารถ ที่จะควบคุม

เศรษฐกิจภายในสังคมไว้ได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพ่อค้าหรือนักธุรกิจใหญ่ๆ จะเป็นชน    

ชั้นนำที่สำคัญ 

 5.  ระบบการเมือง จะมีโครงสร้างคล้ายกับรูปปิรามิด กล่าวคือ อำนาจจะมารวมอยู่ที่ยอดของ       

ปิรามิดเพียงจุดเดียว 

 6.  มีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นผู้นำด้วยกัน แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ถูกขจัดให้ลดน้อยลงด้วย

แนวความคิดในการที่จะรักษาระบบให้คงไว้ 

 7.  มวลชนไม่สามารถที่จะมีอำนาจเหนือชนชั้นผู้นำได้ ถึงแม้จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และ

เข้าร่วมในกิจกรรมการเมืองด้านอื่นๆ  

   Plural elite 

 1.  อำนาจจะถูกกระจายไประหว่างกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกัน ภายในสังคมโดยไม่คำนึงถึงสถานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2.  อำนาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะไม่อยู่ในมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยถาวร 

 3.  ความแตกต่างระหว่างชนชั้นผู้นำกับมวลชนเห็นได้ไม่ชัด เพราะฉะนั้นการหมุนเวียนที่จะ

เข้าไปสู่อำนาจของมวลชนจึงเป็นไปได้ง่าย 

 4.  ความแตกต่างระหว่างชนชั้นผู้นำกับมวลชนนั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจของมวลชนในนโยบาย

เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปมีบทบาทในนโยบาย จึงไม่จำเป็นจะ

ต้องมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี แต่อาจจะอาศัยปัจจัยอื่นๆ เช่น ทักษะในการเป็นผู้นำ

ความสามารถในการพูดจูงใจคน เป็นต้น 

 5.  อำนาจจะกระจายอยู่ในมือคนหลายๆ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีอำนาจเฉพาะเรื่อง และจะ

ไม่มีกลุ่มใดจะผูกขาดอำนาจทั้งหมดไว้ได้ 

 6.  มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มของชนชั้นผู้นำด้วยกัน โดยเชื่อถือในแนวความคิดในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 7.  มวลชนสามารถที่จะควบคุมชนชั้นผู้นำได้ด้วยระบบเลือกตั้ง เพราะเนื่องจากมีการแข่งขัน

กันระหว่างกลุ่มชนชั้นผู้นำด้วยกัน (Robert L. L. and Ira S., 1971.) 
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ในส่วนนี้จะเป็นการให้ข้อมูล ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

ปี 2551 ของจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งผู้ได้รับเลือกตั้งและผู้ไม่ได้รับ

เลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



1.การสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งผู้ได้รับเลือกตั้ง
และผู้ไม่ได้รับเลือกตั้ง

มีรายละเอียดดังนี้ 

นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ อัยการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี 

ได้กล่าวถึงบรรยากาศในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี โดยทั่วไปไม่ค่อยเข้มข้นเท่าที่ควร 

บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ประชาชนให้ความสนใจน้อย จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 44.21 

เท่านั้น ประชาชนให้ความสนใจน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง มีหัวคะแนนของพรรคการเมืองทำให้

ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังเป็นผลพวงของการประชาสัมพันธ์ที่การเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์น้อย โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง ป้ายหาเสียงส่วนใหญ่เป็น

ของนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีป้ายประชาสัมพันธ์

เกือบทุกเขตการเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครอื่นๆ แทบจะไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์เลย นอกจากนี้ผู้สมัคร 

แข่งขันแต่ละคนค่อนข้างจะมีฐานเสียงที่เท่ากันมากทำให้การแข่งขันไม่ใกล้เคียงกันเท่าที่ควร  

นายสุรชัย ชัยตระกูลเป็นอดีตวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งในสมัยตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 แต่ถูก

ยกเลิกไปโดยการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนให้ความ

สนใจน้อย มีสาเหตุจากการที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียวทำให้ประชาชนอาจ 

ไม่เห็นความสำคัญ ประการที่สองอาจเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ประการที่สามคือประชาชน

ไม่รู้จักผู้สมัครคนอื่นๆ เลยนอกจาก นายสุรชัย ชัยตระกูล ประการสุดท้ายน่าจะเป็นเพราะพื้นฐาน

การศึกษาของประชาชนมีน้อยทำให้ประชาชนไม่รู้จักว่าสมาชิกวุฒิสภาคือใครมีหน้าที่อะไร 

แต่ประชาชนจะรู้จักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า งบประมาณประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณ 

น้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงฝ่ายเดียวผู้สมัครไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ตนเองเท่าที่ควร สำหรับ

หน่วยงานอื่นๆ มีหน่วยงานเอกชน เช่น วิทยุชุมชน ให้ความร่วมมือโดยผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ 

พวกเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นก็มีบ้าง เช่น LTV ของชลบุรีก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามความ

ร่วมมือต่างๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะลงเฉพาะผู้สมัครแต่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์มีน้อยเพราะต้องการ

เงินค่าจ้างซึ่งเป็นเรื่องของผู้สมัคร ส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นจะช่วยในการปิดประกาศ ทำป้าย
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ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกันวันเลือกตั้งบ้าง ที่สำคัญที่สุดก็คือการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งเป็นงาน

ประชาสัมพันธ์ของส่วนท้องถิ่น 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ 

ไม่พร้อมเท่าที่ควรไม่ได้ดั่งใจ แต่ความไม่พร้อมทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไร ปัญหาอุปสรรค

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ค่อยมีปัญหา หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,284 หน่วย ในแต่ละหน่วยแทบจะไม่มี

ปัญหาเพราะบุคลากรที่ไปประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งผ่านการอบรมมาแล้ว

ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าก็มีคณะกรรมการชุดใหม่มาเสริมบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร สำหรับ

ปัญหาการเลือกตั้งก็ยังมีเรื่องเดิมๆ คือ การซื้อสิทธิขายเสียงของผู้สมัครจับกุมยาก การร้องเรียนการ

เลือกตั้งเกี่ยวกับการทุจริตมีบ้างไม่มากนัก เพราะการแข่งขันไม่ค่อยจะสูสีกันจึงทำให้การร้องเรียนมี

น้อย การแข่งขันครั้งนี้ไม่มีพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องทำให้การสนับสนุนในด้านการเงินมีน้อย ค่าใช้

จ่ายของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ผู้สมัครคนละ 3 ล้านบาทต่อคน คาดว่า 

ผู้สมัครแต่ละคนคงใช้งบประมาณไม่ถึง นอกจากคุณสุรชัย ผู้สมัครแต่ละคนเคารพกติกากันดี 

เพราะเป็นผู้มีคุณวุฒิทั้งสิ้น บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการเลือกตั้งแทบไม่มีเลย การประกาศผล 

การเลือกตั้งค่อนข้างเร็วรู้ผลไม่นานหลังปิดหีบเลือกตั้งประชาชนไม่ค่อยมาแจ้งการทุจริตเพราะ 

ผู้สมัครแต่ละคนไม่จับผิดซึ่งกันและกันแตกต่างจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละฝ่าย

หมายจะจับผิดซึ่งกันและกัน 

ในความเห็นของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าประชาชนไม่ค่อยมีความตื่นตัว

ทางการเมืองเพราะเป็นเรื่องของการศึกษาความรักต่อระบอบประชาธิปไตย 

สำหรับความเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง

จังหวัดชลบุรีเห็นว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญในการป้องกัน ปราบปราม ในการทุจริตการเลือกตั้ง แต่ให้

ความสำคัญกับกระบวนการสืบสวน สอบสวนหลังเลือกตั้งมากกว่า การจับกุมควรจะมีก่อนการ 

เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะดำเนินการจับกุมได้เลยถ้าพบบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าเชื่อได้ว่า

กระทำความผิดในการซื้อสิทธิขายเสียง กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจขอลำบากเพราะขาดเบี้ยเลี้ยงขาด 

งบประมาณ ขั้นตอนในการของบประมาณยุ่งยากในทางปฏิบัติ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ถือว่าเป็นพนักงานตามกฎหมาย แต่การจับกุมเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่มีกฎหมายให้ไว้เฉพาะ 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอหมายค้นได้เพราะว่าความผิดตามกฎหมายวิอาญาแต่

จับกุมไม่ได้เหมือนลักทรัพย์ วิ่งราว ซึ่งประชาชนเห็นสามารถจับกุมได้ แต่กฎหมายเลือกตั้งมิใช่ความ

ผิดตามกฎหมายวิอาญาถ้าไปจับกุมจะถือว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ปัญหาตรงนี้น่าจะได้รับความ

แก้ไข 

นายพูนศักดิ์  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุร ี

นายพูนศักดิ์ สิงห์แก้ว ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เคยเป็น

ปลัดอำเภอในจังหวัดระยองมาก่อน นายพูนศักดิ์  สิงห์แก้ว ได้กล่าวถึงบรรยากาศในการเลือกตั้งใน
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ครั้งนี้ว่าไม่ค่อยเข้มข้นรุนแรง เพราะผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการมาสมัคร และ

ไม่ใช่นักการเมืองที่มีพรรคการเมืองสังกัด การแข่งขันที่ เข้มข้นและรุนแรงมักจะเกิดขึ้นกับ

พรรคการเมืองและนักการเมือง เพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างผู้สมัครลงรับ

เลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นอกจากนี้ทางคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังทำโครงการสมานฉันท์ คือ นำผู้สมัครมาพบปะกันทำสัญญา

ประชาคมและส่งไปให้ประชาชนในแต่ละบ้านซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)   ตามมาตรา 59 และ มาตรา 64 ที่รัฐ

ต้องเป็นผู้จัดทำให้และส่งไปให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครลงเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้งนี้  

ไม่ค่อยใกล้เคียงกันเพราะคุณสุรชัย หมายเลข 1 ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอดีต สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  

ปี 2549 ผู้สมัครคนอื่นๆ ประชาชนรู้จักเฉพาะภายในพื้นที่เท่านั้น สำหรับคุณสุรชัย  นอกจากได้รับ

เสียงสนับสนุนจากประชาชนโดยทั่วไปแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอำนาจเดิมอีก แต่การ

สนับสนุนจะเป็นการภายในไม่ออกหน้า ทำเป็นเรื่องของเครือข่าย 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ ดูจากผลการเลือกตั้งมีประชาชนมาใช้สิทธิ

เพียงร้อยละ 44 ซึ่งถือว่าต่ำมากเป็นรองอันดับ 3 ของประเทศ คือ กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ 

กรุงเทพฯ ประชาชนมีความรู้แต่มีความสนใจน้อยไม่ยอมมาใช้สิทธิกัน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เองพยายามประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่าง

เต็มที่ แต่ก็ไม่ได้ผลเพราะปัจจัยในการเลือกตั้งของทุกครั้งมักจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ 

งบประมาณประชาสัมพันธ์ทางส่วนกลางให้มาพอสมควรประมาณสามแสนกว่าบาท ซึ่งไม่นับ

รวมการผลิตเอกสารแนะนำที่แจกให้ประชาชนตามบ้าน ที่ว่างบประมาณพอเพียงนั้นความจริงน้อย

มาก แต่เน้นการบริหารจัดการของทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงทำให้พอเพียงได้ โดย

นำเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการเลือกตั้ง ส.ส. มาใช้อีก จึงทำให้งบประมาณไม่มีปัญหา 

บทบาทจาก NGO ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีเพราะเสนอโครงการมาไม่ทัน อีกทั้งยังไม่ได้คืนเงิน

เหลือจ่ายหลังจากการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมา สำหรับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ก็มีการให้ความร่วม

มือน้อย 

องค์กรปกครองท้องถิ่นได้เข้ามีส่วนร่วมในเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยใช้งบประมาณของ 

ท้องถิ่น เช่น การทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครเอง นอกจากนี้ยังเป็นผู้สรรหากรรมการ

ประจำหน่วยเลือกตั้ง เช่น ข้าราชการครูภายในพื้นที ่และจัดหาที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งเพราะองค์กร

ปกครองท้องถิ่นจะรู้สภาพพื้นที่คนในพื้นที่ดีกว่าโดยในเขตเทศบาล เทศบาลก็เป็นคนทำในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็เป็นคนทำ 

บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่ลงมาช่วยในการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีน้อย เพราะ

ถ้ามายุ่งมากจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต้องปลอดจากการเมือง 
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ความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเลือกตั้งมีความพร้อมอยู่ในระดับ

หนึ่งคือความพร้อมตามกฎหมายกำหนด เช่น ว่าบัตรเลือกตั้งจะต้องส่งมาตามกำหนดเวลาก่อน  

20 วันเลือกตั้งให้ทำบัญชีรายชื่อให้แล้วเสร็จและภายใน 15 วัน ต้องแจ้งให้ชาวบ้านทราบตามบัญชี

รายชื่อ 

การเลือกตั้งครั้งนี้เรื่องทุจริตมีน้อยไม่ค่อยมีเรื่องร้องเรียนที่สำคัญเพราะผู้สมัครทุกคนยอมรับ

เพราะคะแนนทิ้งห่างกันมาก การประกาศผลประกาศได้รวดเร็วมากหลังจากการเลือกตั้งประมาณ  

2 ทุ่ม ก็ทราบผลเป็นทางการแล้วภายในคืนนั้น 

ผู้สมัครแต่ละคนไม่ค่อยจะหาเสียงเท่าไหร่ยกเว้นหมายเลข 1 คุณสุรชัยมีป้ายหาเสียงทุกพื้นที่ 

นอกนั้นแทบจะไม่มีเลยหรือมีน้อยมากส่วนใหญ่ผู้สมัครใช้วิธีการหาเสียงโดยเดินตามบ้านแต่เนื่องจาก

พื้นที่กว้างเดินไม่ได้ทั่วถึง ผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่น่าจะใช้งบประมาณในการเลือกตั้งมากนัก คงจะไม่ถึง

สามล้านบาท ตามกฎหมายกำหนดยกเว้นหมายเลขหนึ่งใช้ป้ายขนาดใหญ่ซึ่งราคาแพงมาก  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดเวทีปราศรัยให้ก็มีคนไปฟังน้อยมีคนไปฟังไม่กี่ร้อยคน ผู้สมัคร

มากันครบทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์เต็มที่มีการถ่ายทอดทางเคเบิ้ลทีวี

ด้วย 

ปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งโดยรวมไม่มีมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต การ้องเรียนหรือ

การบริหารจัดการ ปัญหาที่สำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้งนี้ก็คือการตื่นตัวของ

ประชาชนในการเลือกตั้ง โดยประชาชนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเรื่องอาชีพ

หรือการเคลื่อนย้ายของประชากรที่มีชื่อจริงอยู่ในทะเบียนบ้าน 

นายธิติ สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี นายธิติ เพียงได้รับตำแหน่ง 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพราะมี คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ท่านหนึ่งลาออกไปสรรหาวุฒิสมาชิกและได้รับเลือก 

นายธิติได้กล่าวถึงสภาพทั่วไปของการแข่งขันเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เหมือนกับคณะ

กรรมการคนอื่นๆ คือ การแข่งขันไม่เข้มข้นเพราะว่าคู่แข่งห่างกันมากคือผู้ชนะเลือกตั้งได้ 168,764  

ที่สองได้คะแนน 49,396 ห่างกัน 4 เท่าตัวโดยประมาณ สาเหตุที่คะแนนห่างกันมากก็เพราะ 

คุณสุรชัย เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็น

กรรมการหอการค้า 

บทบาทของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

แผนการประชาสัมพันธ์ การรับรองบัญชีรายชื่อของผู้สมัคร การประกาศผลการเลือกตั้งได้เป็นระดับ 

2 ของประเทศไทย จังหวัดแรกได้แก่จังหวัดสมุทรสาคร สาเหตุที่คนมาเลือกตั้งน้อยเป็นเพราะ

ประชาชนยังมีความกังขาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหาและสมาชิก 

วุฒิสภา (ส.ว.) เลือกตั้ง เหมือนดื่มน้ำได้เพียงครึ่งแก้วเท่านั้น โดยมีคนอื่นดื่มไปก่อนแล้ว 
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การประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้สื่อทุกประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ 

ท้องถิ่น โทรทัศน์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ใช้งบประมาณเต็มที่เรามีแผนงานในการใช้เงิน

เพื่อประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว เวทีกลางที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้ผู้สมัครมีคนฟังน้อย

ประมาณ 500-600 คน ทั้งๆ ที่มีดนตรีด้วย แสดงว่าประชาชนให้ความสนใจในการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) น้อยจริงๆ  

การร้องเรียนในเรื่องการทุจริตมีน้อยไม่มีเรื่องที่สำคัญ เป็นเรื่องการติดป้ายหาเสียงผิดที่ก็ไม่ถึง

กับการแจกใบเหลือง ใบแดง ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง ส่วนน้อยกว่า ส.ส. อาจเป็น

เพราะประชาชนไม่มีวันหยุดหลังการเลือกตั้งเหมือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่สามารถหยุด

งานได้หนึ่งวัน ประการที่สอง การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตประชาชนสับสนเพราะลงทะเบียนไป

ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตมันควรให้เสร็จเป็นครั้ง ๆ ไป สิ้นสุดลงหลังประกาศผลเลือกตั้ง และเริ่มต้น

ใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปมิใช่เอาแต่ความสะดวกสบายของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ในการทำงาน 

บทบาทพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้มีน้อยมาก เพราะถ้าช่วยก็อาจได้รับใบเหลือง

ใบแดง บทบาทเอกชนก็มีมาช่วยในการเลือกตั้ง เช่น หอการค้า พวกสภาอุตสาหกรรมมาช่วยรณรงค์

ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าเป็นเทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีน้อยมาก 

งบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้มีน้อยไม่พอเพียงไม่สอดคล้องกับแผนงานต้องไปโทษ 

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เป็นพนักงานของสำนักงาน ตอนที่ตั้งงบประมาณ

กัน คุณธิติ ยังไม่เข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กลุ่มอิทธิพลในจังหวัดชลบุรีไม่มีแล้วดูจาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่พรรค

ประชาธิปัตย์ได้มาหมดทุกพื้นที่ สถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว คุณสุรชัยได้รับการเลือกตั้งอย่าง

ขาดลอยเอาคะแนนของที่สองและที่สามมารวมกันได้เพียงเก้าหมื่นคะแนน 

ความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีความเป็นกลาง

เพราะเราสำนึกในสถานภาพองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พวกเราไม่มีนายไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือใครที่ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถมาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ ใครดูท่าที 

ไม่เป็นกลางก็จะถูกย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมด 

คุณสุรชัยที่ได้รับเลือกตั้งเพราะเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมมาก่อน เป็นคนอำเภอศรีราชา

ประกอบธุรกิจรถพ่วง ไม่มีอิทธิพลทางการเมืองหนุนหลัง เป็นคะแนนนิยมแท้ๆ คะแนนจัดตั้งไม่ม ี

ปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้งนี้มีไม่มากนักเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ  

ที่ไม่มีผลต่อการทำงานโดยรวมปัญหาที่สำคัญคือ ประชาชนมาเลือกตั้งน้อย เป็นเพราะไม่มีวันหยุด
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หลังจากวันเลือกตั้ง และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่คนไปใช้สิทธิน้อยเพราะกฎหมายเลือกตั้ง 

ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสามารถหาเสียงในการเลือกตั้งได้เหมือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การลง

ทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าควรใช้เฉพาะครั้งเท่านั้น 

ภาพการเมืองของจังหวัดชลบุรีโดยรวมอิทธิพลของกลุ่มอำนาจเดิมมีน้อยลง ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ผ่านมาซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งหมด แต่จะตั้งพิสูจน์

อีกครั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งมีนายวิทยา  คุณปลื้ม ลงสมัคร และนายกเมืองพัทยา ซึ่งมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นผู้สมัคร 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทองเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 

พ.ศ.2550 และเคยได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 แต่ได้ถูกยกเลิกไป

เมื่อเกิดการปฏิวัติเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง เป็นคนอำเภอศรีราชา มีพื้นฐานอาชีพเป็นนักธุรกิจเป็นประธาน

บริษัทกลุ่มรุ่งเจริญ ซึ่งประกอบธุรกิจรถพ่วงมีโรงงานเป็นของตนเองมีคลังสินค้า 3 แห่ง อยู่ในเขต 

ส่งออกแหลมฉบัง มีธุรกิจเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับกิจการลิสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

นอกจากนี้ยังมีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าอีกด้วย นายสุรชัย เป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

สองสมัยจากธุรกิจที่ทำให้นายสุรชัยเป็นที่รู้จักกว้างขวางในหมู่นักธุรกิจกลุ่มพ่อค้าในจังหวัดชลบุรี 

ซึ่งเป็นฐานเสียงที่สำคัญของนายสุรชัย 

ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้งนี้ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ

กำหนดให้คงลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ต้องเว้นวรรคจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 5 ปี 

โดยเหตุนี้ทำให้คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองไม่สามารถลงมาสมัครได้ ทำให้จำนวนบุคคลที่ลงมาสมัคร

ลดลงไป ถ้าการเลือกตั้งมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้การแข่งขันเข้มข้นและรุนแรง ความเห็น

ส่วนตัวอยากจะเล่นการเองสักระยะหนึ่งแล้วจะเลิก เพราะเราไม่สามารถยึดการเมืองเป็นอาชีพได้ 

เหตุผลของการลงสมัครเป็นเพราะกระแสเรียกร้องและในประการที่สองครั้งแรกได้รับเลือกตั้ง

ยังไม่ได้มีโอกาสแสดงผลงานเลย พอประกาศตัวว่าจะลงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทำให้คู่แข่งอีกหลาย

คนไม่ลงสมัครเพราะมีความได้เปรียบที่เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ.2549 

ประชาชนเลือกมาเพราะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สังคมต้องการไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

การเมือง มีจุดยืนเป็นของตัวเอง มีผลงานเป็นที่ประจักของคนในจังหวัดประสบความสำเร็จในชีวิต

ทางธุรกิจ ไม่เคยหิ้วกระเป๋าตามใครไม่เคยติดตามนักการเมือง หรือกลุ่มอิทธิพลในจังหวัดชลบุรี การ

ได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั้งจังหวัด ไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็น

ฐานเสียงที่ทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง 
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วิธีการรณรงค์หาเสียงนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กล่าวว่า “ใช้หลักการตลาดโดยมาดูว่าตัวเรา

เป็นสินค้ามีอะไรดีอยู่ในตัวบ้างเมื่อเปรียบเทียบผู้สมัครอื่นๆ เรามีจุดแข็งจุดด้อยอย่างไร” สำหรับ

ข้อได้เปรียบของคุณสุรชัยคือ ไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีนวัตกรรม

ในการทำงานตลอดเวลา นอกจากนี้โดยส่วนตัวยังมีการทำงานการกุศลตลอดลงพื้นที่ คนรู้จักใน 

หมู่ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น และในระดับชาติตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป 

งบประมาณการเลือกตั้งใช้ไปประมาณสองล้านกว่าบาทใช้เป็นป้ายหาเสียงประมาณ 500 ป้าย 

โดยมีสโลแกนหาเสียงว่า กฎหมายดี ผู้ใช้ดี ประเทศชาติดี เจ้าตัวเป็นคนคิดเอง กฎหมายดีจะตัองทัน

สมยัทนัเหตกุารณแ์ละใชบ้งัคบัไดใ้นความเปน็จรงิและมปีระโยชนต์อ่ประเทศชาตแิละประชาชน ผูใ้ชด้ ี

หมายถึงผู้บริหารประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต้องนำไปใช้บังคับ

ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณข์องกฎหมายใหไ้ด ้ถา้ทัง้สองประการเปน็จรงิได ้สดุทา้ยประเทศชาตกิจ็ะดเีอง

เกี่ยวกับเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงของนายสุรชัย เห็นว่าไม่มีปัญหาในการเลือกตั้งครั้งนี้ การ 

ซื้อสิทธิขายเสียงในยุคที่บ้านเมืองเจริญแล้วยากมาก ไม่ใช่ใช้เงินแล้วคนจะเลือก นอกจากนี้  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังเข้มงวดมากปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือคู่แข่งคนอื่นๆ ก็ไม่

ใช้เงินในการซื้อเสียงเช่นกัน ทุกคนหาเสียงโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

นอกจากการติดป้ายหาเสียงแล้วนายสุรชัยยังใช้กลยุทธ์ การแห่รถยนต์ตามพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

การใช้จักรยานยนต์ จักรยาน ตลอดจนสื่อต่างๆ ไม่ทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ท้องถิ่น ตลอดจนเวที

ปราศรัยของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จัดให ้

นายสุรชัยชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดว่าเที่ยงธรรม และมี

การประชาสัมพันธ์ที่ดีทำให้การประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้รู้จักตัวเขามากจากการ

ประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้งนี้ไม่มี

การร้องเรียนเลย นายสุรชัยชนะอย่างขาวสะอาด ผู้สมัครคนอื่นๆ ก็มีสปิริตสูงเมื่อไม่มีการร้องเรียน

ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาในการเลือกตั้ง 

นายสุรชัยให้ความเห็นว่าในการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต้องปลอดจากการเมือง 

เพราะเป็นเรื่องของการตรวจสอบนักการเมือง นายสุรชัยกับกลุ่มอิทธิพลการเมืองในจังหวัดชลบุรีแค่

เป็นคนรู้จักกันเท่านั้น ไม่เคยไปมาหาสู่หรือการคบค้าสมาคมด้วยกัน สุดท้ายนายสุรชัยให้ความสำคัญ

กับพวกนำกฎหมายเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง การทุจริตคอรัปชั่นซึ่งทำให้ประเทศชาติเสียหาย 

พลเรือตรีหญิง ดารา บุรสิกพงศ์ 

พลเรือตรีหญิง ดารา บุรสิกพงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ไม่ได้รับเลือกตั้ง ได้คะแนนเสียง 49,033 

คะแนนเป็นลำดับที่ 3 ฐานเสียงสำคัญอยู่ที่อำเภอสัตหีบซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุด 13,510 คะแนน 



��

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551  
จังหวัดชลบุรี 

พลเรือตรีหญิง ดารา มีภูมิลำเนาในการประกอบอาชีพเป็นแพทย์ทหารเรือรับราชการที่

ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ 

ร.พ.รามาธิบดี ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (มสธ.) 

ผู้สมัครวุฒิสมาชิก (ส.ว.) ชลบุรี พลเรือตรีหญิง ดารา บุรสิกพงศ์ แพทยศาสตร์บัณฑิต และ

นิติศาสตร์บัณฑิต หมายเลข 3 

แผนงานที่จะดำเนินการ 

 1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญผ่านกลุ่มอาชีพ 

วิชาชีพ ในจังหวัดชลบุรี โดยเน้นให้สถาบันการศึกษาในชลบุรีจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน 

 2.  กิจการที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะให้ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจก่อนลงมติใน

ฐานะตัวแทนของจังหวัดโดยให้มีการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงในทุกแง่มุมต่อประชาชนอย่าง

ทั่วถึงโดยเน้นความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน 

นโยบายในการทำงานถ้าได้รับเลือก 

	 สุจริต	ไม่แสวงประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม	

	 เป็นกลาง	ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง	หรือกลุ่มประโยชน์ใด	

	 เคียงข้างประชาชน		

 ก. ความปลอดภัยสุขภาพ และ ปากท้องของประชาชนสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด 

 ข. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านกฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ในการลงเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีแรงจูงใจจากใครเป็นความประสงค์ของตนเองที่อยากจะทำงานให้

ประเทศชาติคนที่รู้จักส่วนใหญ่จะห้ามไม่ให้ลงสมัคร 

การแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณหมอเห็นว่าไม่รุนแรงและเข้มข้นเพราะแต่ละคนต่างก็หา

เสียงนอกจากนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัด เอาผู้สมัครไปสาบานให้การเลือกตั้ง

เกิดความสุจริตยุติธรรม ผู้สมัครหมายเลข 1 คุณสุรชัย คนรู้จักอยู่แล้วหมายเลขอื่นๆ เป็นเพียง 

ไม้ประดับเท่านั้น 

การเลือกตั้งปัจจัยที่สำคัญคืองบประมาณถ้าขาดงบประมาณแล้วคะแนนเสียงก็จะไม่ได้คุณ

หมดใช้งบประมาณการเลือกตั้งประมาณ 200,000 - 300,000 บาท ซึ่งนับว่าน้อยมากส่วนใหญ่ใช้

เป็นค่าพาหนะน้ำมันรถยนต์ตระเวนหาเสียง ค่าแผ่นพับ ค่าจ้างในการแจกแผ่นพับ ป้ายคัตเอ้าท์ ไม่มี

เลยเพราะแพงมากราคา 1,200 บาทต่อหนึ่งป้าย คุณหมอเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทุ่มเทเงินจำนวน

มากเพื่อที่จะใช้หาเสียง 
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หัวคะแนนของคุณหมอส่วนใหญ่เป็นคนไข้ของคุณหมออยู่ในอำเภอสัตหีบ นักการเมืองท้องถิ่น

รู้จักบ้างแต่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองในจังหวัดไม่รู้จักเลย การหาเสียงส่วนใหญ่จะ

อยู่แถวอำเภอสัตหีบและบ้านบึง คุณหมอได้ไปหาเสียงตามวัดต่างๆ แต่มีความรู้จักว่าประชาชน 

เขาทำบุญกันเลยเลิกหาเสียงที่วัด 

ในฐานะที่เป็นผู้สมัครคนเดียวที่เป็นหญิงลงสมัครคงจะไม่ใช้ให้คนมาเลือกเพราะเป็นผู้หญิง

อยากจะให้เลือกเพราะความสามารถมากกว่าโดยส่วนตัวอยากจะให้เลิกพูดถึงความแตกต่างระหว่าง 

ผู้หญิงกับผู้ชาย ทุกอย่างควรจะเท่าเทียมกันในความเป็นผู้หญิงสื่อมวลชนไม่ได้ให้ความสำคัญเป็น

พิเศษประชาชนลงคะแนนให้เพราะความเป็นหมอมากกว่าความเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นความเป็น 

ผู้หญิงมิใช่ผู้หญิงจำเป็นต้องลงคะแนนให้มีปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีกกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย

เลือกตั้งในความรู้สึกของคุณหมอเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายตรวจสมัคร

ครั้งนี้หวังจะใช้ความเป็นหมอทหารเรือมากกว่าความเป็นผู้หญิงในการหาเสียง 

คุณหมอมองดูถึงประชาชนไม่ค่อยตื่นตัวทางการเมือง โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักจะไม่ให้ความ

สนใจเลย จะรู้ได้เลยว่าไม่ได้คะแนนเสียงจากคนที่ไม่รู้จัก บางคนเดินหนีทำปฏิกิริยาเฉยๆ ถ้าผู้ที่จะ

เลือกจะขานรับด้วยอารมณ์ การสนทนาและแสดงออกทางใบหน้าการเลือกตั้งจะได้เปรียบเฉพาะ 

คนที่มีชื่อเสียงคนกว้างขวางหรือบุคคลที่มีอิทธิพลไปปราศรัยที่เวทีกลางจัดโดย คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง (กกต.) คนไม่สนใจฟัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เวลาพูดคนละเฉพาะที่ส่วน

ใหญ่คนอยากฟังดนตรีมากกว่า คนที่ชลบุรีไปเลือกตั้งน้อยเพราะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า สมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) คืออะไรไม่เหมือนกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งอยู่คู่กับประชาชนมานานนอกจากนี้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ยังมีพรรคการเมืองเป็นตัวช่วยให้เกิดความตื้นตัวอีก ประชาชนมักจะ

ขอให้ช่วยในสิ่งที่มิใช่หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เช่นปัญหาเรื่องน้ำประปาขาดแคลน ปัญหา

ถนนหนทาง ปัญหาเรื่องส่วนตัวเป็นตัวซึ่งมิใช่หน้าที่ของ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

การประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในความคิดของคุณหมอว่า ทำเต็มที่

แล้ว ตามความสามารถเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำแจกแพงมาก ไม่น่าทำขนาด

ใหญ่น่าจะทำให้เล่มเล็กลง ทำไปก็ไม่มีใครอ่าน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรจะลงข่าว 

การการเลือกตั้งมากกว่ามาประชาสัมพันธ์ผลงานหรือความโปร่งใสยุติธรรมของ คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง (กกต.) ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ความสำคัญ

โดยเฉพาะให้ประชาชนรู้ว่าไปเลือกตั้งวันไหน แต่ไม่ประชาสัมพันธ์ว่ามีใครเป็นผู้สมัคร ควรเอารูป 

ผู้สมัครนโยบายแนวทางมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครด้วย ประชาชนต้องได้ข้อมูลรายละเอียดชัดเจน

เขาจึงสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ข้อมูลมีน้อยประชาชนก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ 

สาเหตุของการที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง คุณหมอคิดว่าเป็นเพราะยังไม่มีชื่อเสียงเพียงพอ มีฐาน

เสียงเฉพาะอำเภอสัตหีบแต่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มันต้องได้รับคะแนนเสียงทั้งจังหวัด 

นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญของคุณหมอคือการใช้งบประมาณอันจำกัด ฐานเสียงฐานคะแนนของ
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นักการเมืองก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกตั้ง ถ้าไม่มีฐานคะแนนและไม่ใช่คนดัง 

โอกาสเลือกตั้งแทบจะไม่มีเลยคุณหมอได้กล่าวคุณสุรชัยที่ ได้รับการเลือกเพราะเป็นคนดัง

นักการเมืองกลุ่มต่างๆ มีความสนิทสนมออกงานด้วยกัน กำนันผู้ใหญ่ก็ให้ความสนับสนุนเขา  

งบประมาณการหาเสียงของคุณสุรชัยก็มากกว่าผู้อื่นมีป้ายทุกพื้นที่ตามตำบลและหมู่บ้าน 

ในอนาคตคุณหมอยังไม่คิดจะเลิกการเมืองเมื่อวิเคราะห์จากคะแนนเสียงที่ได้รับสี่หมื่นกว่า

คะแนนอาจจะไปลงสมัคร ส.ส. อีกก็ได้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอสัตหีบซึ่งคุณหมอได้รับคะแนนสูงสุด

มากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ 

คุณจักรพันธ์ นาคลดา 

คุณจักรพันธ์  นาคลดา เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 7 มีอาชีพเป็นครูโรงเรียนเอกชนเป็น 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบังชลบุรี นอกจากนั้นจะทำงานอาสาสมัครเป็นคณะ

กรรมการติดตามการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชลบุรี กรรมการบริหารสมาคมสมัครเล่นแห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้ เชียวชาญทางการศึกษา การกีฬาท่องเที่ยว วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ 

การป้องปราบการใช้ยาเสพติด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายจักรพันธ ์นาคลดา ได้คะแนนเสียง 16,504 

คะแนน เป็นลำดับที่ 6 พื้นที่ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดคืออำเภอเมือง 4,473 คะแนน 

คุณจักรพันธ์ ไม่เคยผ่านงานทางการเมืองมาก่อนสาเหตุในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพราะเรื่อง

ของกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เปิดโอกาสให้อดีตนักการเมืองหรือญาตินักการเมืองทางสายโลหิต

สมัครได้ จึงลงสมัครเพราะคิดว่าคู่ต่อสู้น้อยทำให้มีโอกาสในการรับเลือกตั้งมาก 

การลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้คุณจักรพันธ์มีความเห็นแตกต่างกับคนอื่นไปบ้าง เช่น มองดู

ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีแต่เป็นช่วง 10 วันสุดท้ายแต่เมื่อคะแนนออกมาแล้วก็ต้องยอมรับ 

การรณรงค์หาเสียงของคุณจักรพันธ์ ส่วนใหญ่ใช้ป้ายสั่งทำประมาณ 100 ป้าย ไปติดหาเสียง 

99 ป้าย อีกหนึ่งป้ายที่เหลือไปติดที่สำนักงานค่าทำป้ายทั้งหมดใช้เงินไปประมาณ 27,000 บาท  

งบประมาณการเลือกตั้งครั้งนี้คุณจักรพันธ์ใช้งบประมาณ 300,000 บาท เป็นค่าลูกน้องค่าติดตั้งป้าย

ซึ่งต้องติดตั้งเอง เพราะเรายึดข้อปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ให้ผิดกฎหมายและ

ที่สำคัญคือต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ 

การทุจริตเลือกตั้งคุณจักรพันธ์เห็นว่าการซื้อเสียงมันพิสูจน์ลำบาก วิธีการเปลี่ยนไปจากการ 

ซื้อเสียงโดยตรงก็เปลี่ยนไปทำบุญที่วัด ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคน 300-500 กิโล วิธีนี้พิสูจน์ลำบาก 

โดยส่วนตัวของคุณจักรพันธ์ ไม่มีคนหรือหัวคะแนนช่วยหาเสียง ลูกศิษย์ช่วยติดป้ายเดินหา

เสียงแจกเอกสาร ผู้สมัครบางคนมีน้องชายเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ช่วยหาเสียงทำให้เขามี 

ฐานเสียงทางการเมืองท้องถิ่น 
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บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเลือกตั้งในความเห็นของคุณจักรพันธ์ 

เห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทบไม่ได้ทำอะไรเลย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

จัดเวทีกลางให้หนึ่งเวที กับแจกเอกสารการเลือกตั้งให้ประชาชนเท่านั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) น่าจะรณรงค์ในการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มากกว่านี้เช่นเมื่อเลือกตั้ง สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เสร็จก็ให้มีการรณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไปเลย เพราะทาง

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ทราบลว่งหนา้แลว้วา่จะมกีารเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) เมือ่ไหร ่

ที่สำคัญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยสอดคล้องแต่ละคนที่

สมัครมีพรรคการเมืองมีคะแนนจัดตั้งหนุนหลังหรือไม่ 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณจักรพันธ์เห็นว่าการทุจริตในเรื่องใหญ่ๆ ไม่สามารถจับได้ การฟ้องหย่า

เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น การติดป้ายก่อนกำหนดการติดป้ายในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต ผลสุดท้ายก็ใช้

วิธีการสมานฉันท์กันไป 

ความตื่นตัวของประชาชนน้อยมากมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ถึงครึ่งมีแค่เพียง 44% เท่านั้นเวลาเดิน

หาเสียงประชาชนไม่รู้จักใครเลย ไม่ตื่นตัวไม่รู้วันเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่บางหมายเลขติดป้ายทั่วเมือง

ประชาชนก็ยังไม่รู้และยังให้ความสนใจน้อย คุณจักรพันธ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าเป็น

เพราะการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และขาดพรรคการเมืองและ 

หัวคะแนนในการช่วยหาเสียง ในเวทีกลางของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังต้องเอาดนตรี 

มาแสดงแต่ก็ยังมีประชาชนมาฟังน้อยมากส่วนใหญ่อยากมาฟังดนตรีมากกว่า 

สำหรับผู้สมัครรายอื่นๆ คุณจักรพันธ์เห็นว่ามีความสำคัญเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้น 

ไม่เหมือนกับหมายเลข 1 คุณสุรชัยที่มีการรณรงค์หาเสียงมากสุด มีป้ายหาเสียงทั้งจังหวัด 

มีหัวคะแนนที่คอยแจกบัตรแนะนำตัวเอง โดยผมเห็นด้วยตนเองว่ามีตัวแทนท้องถิ่นช่วยแจกบัตร

แนะนำตนเองให้กับหมายเลขหนึ่ง ส่วนตัวคุณจักรพันธ์จะเดินแจกด้วยตนเอง 

เส้นทางทางการเมืองของคุณจักรพันธ์คงจะดำเนินต่อไปเพราะยังไม่เลิกเล่นการเมืองแต่ต้อง

เปลี่ยนยุทธการใช้มาร์เก็ตติ้งทำเพราะการเมืองในสมัยนี้มักใช้การตลาดนำ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่

อยากจะทำงานทางการเมืองต่อเพราะตอนออกหาเสียงชาวบ้านฝากเรื่อง ฝากปัญหาไว้ถ้าเลิกไปเลย

คงจะช่วยชาวบ้านไม่ได้ เพราะมีต้นทุนคะแนนเสียงอยู่แล้ว 16,738 คะแนนเพราะฉะนั้นงาน 

การเมืองต้องทำต่อไป ส่วนจะไปในทางระดับชาติหรือท้องถิ่นจะต้องวางแผนและพิจารณาหาทิศทาง 

อีกต่อไป  

พล.ร.อ. สมภพ ภูริเดช 

พล.ร.อ. สมภพ ภูริเดช เป็นผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนนการเลือกตั้ง 49,836 คะแนนเป็น

ลำดับที่ 2 ฐานคะแนนที่สำคัญคืออำเภอพนัสนิคม 18,044 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าผู้สมัคร 

ทุกคน พล.ร.อ.สมภพ ภูริเดชเป็นข้าราชการบำนาญในกองทัพเรือ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ

ราชการ คือตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ 
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พล.ร.อ.สมภพ ได้ลงสมัครครั้งนี้เพราะอยากเข้าไปมีส่วนรับรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลองค์กร

อิสระต่างๆ การบริหารราชการแผ่นดิน การกลั่นกรองกฎหมายในอดีตไม่เคยผ่านงานทางการเมือง 

มาก่อน 

ในการแข่งขันการเลือกตั้งครั้งนี้ พล.ร.อ.สมภพ คิดว่ามีความเข้มข้นพอสมควร เนื่องจากท่าน

ถูกร้องเรียนจากฝ่ายตรงข้ามว่าภรรยาได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา เนื่องถึงศาล

แต่ผลการวินิจฉัยว่า พล.ร.อ.สมภพ สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้แต่ข่าว

ที่ถูกปล่อยไปทำให้เกิดความเสียหายเลยได้คะแนนไม่มากเท่าที่ควรสำหรับกรณีผู้สมัครอื่นๆ ไม่ค่อยมี

ปัญหาการขัดแย้งมากนักมีเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ส่วนกรณีทุจริตนั้นไม่มี 

การเลือกตั้งครั้งนี้ พล.ร.อ.สมภพ ยอมรับว่างบประมาณสู้หมายเลขหนึ่ง นายสุรชัยไม่ได้ 

ปา้ยหาเสยีงเลอืกตัง้กจ็ดัทำแตไ่มม่ากเทา่หมายเลขหนึง่ แผน่โฆษณาหาเสยีงทำประมาณ 300,000 ใบ

แจกไปหมด หัวคะแนนหลักอยู่ที่อำเภอพนัสนิคม ส่วนทหารเรือก็มีอยู่บ้างที่อำเภอสัตหีบ  

งบประมาณใช้ไปทั้งสิ้นประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาท ถ้าในกรณีหมอดารา ไม่ได้ลงสมัครโอกาสชนะ

นายสุรชัย ก็เป็นไปได้ยากเพราะรวมคะแนนทั้งสองคนก็ยังไม่ชนะนายสุรชัยได้เลยหรือรวมคะแนน 

ผู้สมัครทั้งหมดก็ยังไม่ชนะนายสุรชัย พล.ร.อ.สมภพข้องใจทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า

ไม่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าตนเองไม่ถูกตัดสิทธิเลือกต้ังหลังจากที่ศาลได้ตัดสินแล้ว 

ประชาชนไม่มีความสนใจในการเลือกตั้งเท่าที่ควรไม่เหมือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ตอนออกไปหาเสียงประชาชนไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรโดยความรู้สึกประชาชนอาจมีเบอร์อยู่ในใจแล้ว 

พล.ร.อ.สมภพ กล่าวว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลมีส่วนอย่างมากในการหาเสียงเพราะเป็นฐานสำคัญและใกล้ชิด

ประชาชน กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองหรือพรรคการเมืองไม่ได้ช่วยในการเลือกตั้ง ครั้งนี้เพราะถ้า

พรรคการเมืองเข้ามาช่วยอาจจะเจอใบแดงกลุ่มอิทธิพลในจังหวัดยังมีบทบาททางการเมืองอยู่ถึงแม้

ไม่มากเท่ากับเมื่อก่อน แต่ยังมีพลังและอิทธิพลพอที่จะสนับสนุนให้ใครชนะเลือกตั้งได้พวกนี้เคยทำ

ธุรกิจร่วมกันมาไม่นานแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ 

ประชาชนยังไม่พัฒนาทางการเมืองขาดแคลนสำนักทางการเมือง เวลาออกหาเสียงขอเงินขอ

สิ่งของต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ บุหรี่ เครื่องดื่มบำรุงกำลังอยู่ตลอดไม่เว้นแม้แต่ผู้มีการศึกษาบางคน  

สิ่งที่สำคัญที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรประชาสัมพันธ์คือประชาชนยังไม่ทราบถึงความ

แตกต่างของบทบาท สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกตั้งใน

จังหวัดชลบุรียังเป็นเรื่องของเครือข่าย ระบบอุปถัมภ์ เครือญาติ อิทธิพลทางราชการ ทางการเมือง

และการเงิน ในความเห็นของ พล.ร.อ.สมภพว่าไม่เป็นกลาง ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมในการ 

เลือกตั้งได้ เวลาออกอากาศทางโทรทัศน์หรือเวทีปราศรัยกลาง ผอ. กกต. จะนั่งคู่กับเบอร์หนึ่ง 

มาตลอดไม่ว่าเวทีใดก็ตาม และการตัดสิทธิของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาตลอดไม่ว่าเวที

ใดก็ตาม และการตัดสิทธิของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วยเรื่องของภรรยาก็ไม่สามารถให้

ความเป็นธรรมได้ทั้งที่ศาลได้ตัดสินแล้วว่าไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
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สำหรับเรื่องกิจกรรมการเมืองในอนาคตท่านคิดว่าไม่แน่นอนเพราะคณะนี้อายุมากแล้ว (68 ปี) 

ถ้าจะทำกิจกรรมทางการเมืองคงจะเป็นในลักษณะผู้ดูมากกว่า 

นายสมบัติ  อุยตระกูล 

นายสมบัติ อุยตระกูลเป็นผู้สมัครหมายเลข 6 ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด 6,231 คะแนน 

คะแนนเสียงที่ได้มากที่สุดคือที่อำเภอเมืองชลบุรีได้คะแนน 2,234 คะแนน นายสมบัติเป็นข้าราชการ

บำนาญอดีตเคยรับราชการในกระทรวงสาธารณะสุข 

สาเหตุในการสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เพราะมีความรู้สึกว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในอดีตไม่ปฏิบัติ

ตามหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีการตรวจสอบรัฐมนตรี นอกจากนี้อยากจะทำหน้าที่

พลเมืองดี นายสมบัติไม่เคยเล่นการเมืองหรือทำงานทางการเมืองมาก่อนซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่

ทำให้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่มากนัก คุณสมบัติกล่าวว่าที่มาทำงานทางการเมืองต้องมีความกล้า

มีความมุ่งมั่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เหมือนผู้บริโภคสินค้าใน

จังหวัดชลบุรีมีอยู่ 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หัวคะแนนของใครของมัน กลุ่มที่ 2 อะไรก็ได้ไม่ติดยี่ห้อ กลุ่มที่ 3 

เป็นนักบริโภคที่ต้องการของแถม กลุ่มที่ 4 คือให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นหลักไม่สนใจ กลุ่มที่มาก

ที่สุดมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าเดิม (กลุ่มหักคะแนน) กับกลุ่มที่ 3 นักบริโภคต้องการของแถม 

การรณรงค์หาเสียงของคุณสมบัติใช้งบประมาณไม่ถึงสองแสนบาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สมัครอื่นๆ โดยเฉพาะหมายเลขหนึ่ง วิธีการหาเสียงใช้วิธีการเคาะประตูบ้าน 

เหนื่อยมาก ไม่มีรถยนต์หาเสียงมีแต่จักรยานยนต์ขี่โดยตนเอง วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ท้องถิ่น

ไม่มีบทบาทมากนัก มีน้อยมากทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดมีคนมาขอติดตั้งเบอร์ทั้งจังหวัดคิด 

60,000 บาทเลยไม่ทำ สื่อหลักใช้บัตรแนะนำตัวแผ่นละประมาณ 1 บาท บทบาทของกลุ่มอิทธิพล 

มีมากในการเลือกตั้ง นักการเมืองในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นก็ช่วยผู้สมัครที่มีฐานทางการเมือง

ตัวคุณสมบัติเองไม่มีหัวคะแนน 

การเลอืกตัง้ครัง้นีก้ม็กีารใชเ้งนิแตไ่มม่หีลกัฐานการทจุรติ บทบาทของคณะกรรมการการเลอืกตัง้

(กกต.) ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จทำงานเชิงรับทำงานธุรการทั่วไปโดยส่วนใหญ่พูดง่ายๆ ก็คือทำ

เป็นระบบราชการและไม่สามารถสร้างความยุติธรรมได้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรจะ

ทำการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครแต่ละคนไปเลยส่วนผู้สมัครแต่ละคนจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไร 

ก็แล้วแต่บุคคล ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครแต่ละคนชาวบ้านต้องรู้เท่ากัน ป้ายต้องเท่ากันมิฉะนั้น 

คนไม่มีเงินจะสู้คนมีเงินไม่ได ้

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเท่าที่ควรโดยเฉพาะในชนบท ส่วนในเมืองประชาชน 

จะตื่นตัวมากกว่าอาจจะเป็นเพราะสื่อมวลชนภายในเมืองและคุณภาพการศึกษาของคนในเมืองจะดี

กว่าคนภายในชนบท การเมืองไทยจะต้องมีจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไม่ควรมองมติทางเศรษฐกิจเพียง

ประการเดียว ถ้าแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรมได้ก็จะได้ขุดประชาชนจากกลุ่มอิทธิพลและความเชื่อ

อย่างที่ผิด 
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อนาคตทางการเมืองคุณสมบัติบอกว่าไม่แน่นอนแต่จะทำงานเป็นนักวิชาการอิสระให้ความรู้

ประชาชนในด้านสาธารณะสุข เช่น รณรงค์โครงการอาหารสะอาด ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

ต่อสุขภาพ แก้ไขปัญหาสังคมในตัวสิ่งแวดล้อม 

นางรสสุคนธ์  ภูริเดช (ส.ว.สรรหา) 

นางรสสุคนธ์ ภูริเดช เป็นภรรยาของ พล.ร.อ.สมภพ ภูริเดช ได้รับการเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) สรรหาผู้เสนอชื่อคือสมาคมพ่อแม่ตัวอย่างของประเทศไทยเคยได้รับเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นของ

จังหวัดชลบุรี การคัดเลือกที่คัดเลือกในฐานะแม่ดีเด่นและการทำงานทางสังคมในจังหวัดชลบุรี เช่น

งานสภากาชาด งานการกุศลต่างๆ นางรสสุคนธ์ต้องการที่จะเข้าไปทำงานเพื่อส่วนรวมและอยากให้ 

ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นแรงจูงใจในการเข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นเพราะ พล.ร.อ.สมภพ 

สามีเป็นผู้ให้กำลังใจและสนับสนุนถึงแม้จะเป็นต้นเหตุสำคัญของการที่ พล.ร.อ.สมภพ ถูกตัดสิทธิ 

ในการลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ตาม บรรยากาศ 

ทั่วๆ ไป ก่อนการเลือกตั้งค่อนข้างเงียบเหงาการหาเสียงน้อยป้ายโฆษณาเสียงมีเฉพาะหมายเลข 1 

เท่านั้นที่มีครบทุกเขตเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งประชาชนเริ่มออกไปใช้สิทธิไม่มากนักในตอนเช้าในตอน

บ่ายประชาชนหนาตาขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงกับแน่นขนัด จะมีเขตเลือกตั้งที่มีการต่อแถวลงคะแนนเสียงคือ

เขตเลือกตั้งภายในอำเภอเมืองในการแข่งขัน 

ปัจจัยที่ทำให้นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ได้รับการเลือกตั้งมีดังต่อไปนี ้

 1. เคยเป็นผู้สมัครวุฒิสมาชิกและได้รับการเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 

2540  แต่ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเกิดการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549  เมื่อเปรียบ

เทียบกับผู้สมัครอื่นๆ แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 

 2. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง  เป็นผู้สมัครคนเดียวที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากที่สุด  

ไม่ว่าเป็นเรื่องการทำป้ายซึ่งมีอยู่ทุกพื้นที่ การทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง การแห่

รถยนต์ตามพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี งบประมาณที่ใช้ในการหาเสียงนายสุรชัย ใช้งบประมาณ

มากที่สุดประมาณ สามล้านบาท 

 3. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง มีเครือข่ายในการเลือกตั้งมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ โดยเฉพาะ 

นักธุรกิจในจังหวัดชลบุรี เพราะนายสุรชัยเคยเป็นกรรมการหอการค้าของจังหวัดชลบุรี  

นอกจากนี้นายสุรชัยยังได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากหัวคะแนนของกลุ่มอำนาจเก่าและ

ผู้นำท้องถิ่นในระดับเทศบาล  อบต.  อบจ.   







ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา2551
จังหวัดชลบุรี
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บรรยากาศทั่วไปในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2551
จังหวัดชลบุรี

 

บรรยากาศในการแข่งขันผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความเข้มข้นเท่าที่ควรเพราะคุณภาพ 

คุณสมบัติและภูมิหลัง ของผู้สมัครที่จะให้ได้รับเลือกแตกต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัคร 

ทุกหมายเลขยกเว้นหมายเลข 1 ไม่เคยทำงานทางการเมืองมาก่อนเลย ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักของ

ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การแข่งขันเข้มข้นคือ 

พรรคการเมืองการเลือกตั้งวุฒิสภาครั้งนี้ห้ามพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง

ต้องเว้นวรรคทางการเมืองถึง 5 ปี งบประมาณของผู้สมัครแต่ละคนยกเว้นหมายเลข 1 ให้น้อยมาก

ทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่เอาจริงกันเท่าไหร่จึงทำให้ปัจจัยในด้านการแข่งขันลดน้อยลง ประการสุดท้าย 

ผู้สมัครแต่ละคนไม่เคยเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดชลบุรียกเว้นหมายเลขหนึ่งอดีตสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ปี พ.ศ.2549 จึงทำการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เข้มข้นเพราะผู้สมัครคนอื่นๆ แทบจะไม่มีโอกาสชนะได้เลย

จะได้เห็นจากที่ผู้สมัครแต่ละคนไม่ยอมทุ่มงบประมาณในการเลือกตั้งทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็น 

การยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้ว 



ความตื่นตัวของประชาชน

จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้สมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาชนและ

สื่อมวลชน ความตื่นตัวของประชาชนครั้งนี้มีน้อยมากคิดเป็นเพียงร้อยละ 44.21 เป็นบัตรดีร้อยละ

83.63 บัตรเสียร้อยละ 3.05 บัตรไม่ลงคะแนนร้อยละ 13.32 สาเหตุมีความตื่นตัวของประชาชน 

มีน้อยอาจจะมีสาเหตุสำคัญดังต่อไปนี้ 

 1.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีฐานพรรคการเมืองสนับสนุนจึงทำให้ขาดปัจจัย 

ในด้านงบประมาณ หัวคะแนน 

 2.  ประชาชนมุ่งหวังจากการได้ประโยชน์จากการลงคะแนนเสียงแต่เนื่องจากมีความแตกต่าง 

ระหว่างผู้สมัครมากจึงทำให้ไม่มีผู้สมัครท่านใดใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการ 

ซื้อเสียง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทำให้ประชาชนขาดแรงจูงใจในการเลือกตั้ง 

 3.  ประชาชนไม่ทราบว่าบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ที่ผ่านมา

ความใกล้ชิดของ ส.ว. มีน้อยกว่า ส.ส. จึงทำให้ประชาชนไม่สนใจที่จะมาเลือก สมาชิก 

วุฒิสภา (ส.ว.) 

 4.  ขาดการรณรงค์จากตัวผู้สมัครเองเพราะมีความแตกต่างกันมากในตัวผู้สมัคร 
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 5.  ขาดการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะให้ขยายถึงคุณสมบัติ

ของผู้สมัคร ภูมิหลังและแนวคิดการทำงาน 

 6.  ความร่วมมือจากภาคเอกชนมีไม่มากเท่าที่ควรในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าสื่อสารมวลชน 

ในท้องถิ่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรเอกชนอื่นๆ แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลย 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ เช่นกันไม่ให้ความสำคัญในการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิคงจะทำเพียงงานทางราชการที่มอบหมายจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เท่านั้น เช่นปิดรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดคูหาการ

เลือกตั้ง การจัดกรรมการประจำคูหาเป็นต้น 



บทบาทและการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้งนี้บทบาทสำคัญอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเป็นเพียงผู้ให้งบประมาณ ประมาณ 500,000 

บาท ซึ่งไม่เพียงพอ แต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี ใช้วิธีบริหารจัดการให้พอและเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได ้

การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดชลบุรีไม่มีปัญหา

อุปสรรคใดๆ ข้อร้องเรียนการทุจริตไม่มีเลยมีการร้องเรียนเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น การ

ประกาศผลได้รวดเร็วเป็นลำดับ 2 สามารถประกาศผลได้ในเวลา 2 ทุ่ม การทำเอกสารทำแจกครัว

เรือนละ 1 ชุด ให้ทราบถึงประวัติของผู้สมัคร วันเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ความพร้อมด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ไม่มีปัญหาใดๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง 

ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สมัครส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่

เพียงพอ มีน้อยไป โดยเฉพาะควรจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครแต่ละคนด้วย เวทีกลางของคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง ประชาชนมาน้อย ไม่สนใจเท่าที่ควรถึงแม้จะมีดนตรีมาแสดงก็ตาม ถ้า คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครแต่ละคนแล้ว จะทำให้การได้เปรียบเสีย

เปรียบระหว่างผู้สมัครแต่ละคนลดน้อยลง โดยเฉพาะข้อได้เปรียบของผู้มีงบประมาณมาก 

การร่วมมือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับองค์กรเอกชนต่างๆ ยังไม่ดีพอ ได้รับ

ความร่วมมือน้อย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะขาดงบประมาณ โทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ มีค่า 

ใช้จ่ายทั้งสิ้น การตรวจสอบโดยภาคเอกชนไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรตรวจสอบ แต่เปิดโอกาสให้

ประชาชนร้องเรียนกันเอง 
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พฤติกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

เหตุผลของผู้สมัครส่วนใหญ่ต้องการทำงานให้สังคม เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการ

ทำงานของนกัการเมอืง นอกจากนีย้งัมเีหตผุลอืน่ๆ เชน่ ตอ้งการออกกฎหมายทีด่ทีีเ่กดิความเปน็ธรรม

ต่อสังคมและประเทศชาติ เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ความไม่พอใจของบทบาทสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ในชุดที่แล้ว ในเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรี 

ผู้สนับสนุนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะได้จากฐานคะแนนที่เป็นที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานของตนเอง

จะได้คะแนนเสียงมากกว่าผู้อื่น หัวคะแนนมีบ้าง แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งใช้หัวคะแนนในลักษณะจัดตั้ง แต่หัวคะแนนในความหมายของ สมาชิก 

วุฒิสภา (ส.ว.) เป็นหัวคะแนนจากเครือข่ายความเป็นญาติ คนรู้จัก คนในพ้ืนที่นั้น 

ความเกี่ยวโยงกับนักการเมืองถิ่นมีน้อย จากการสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคน มีความสัมพันธ์

เกี่ยวกับนักการเมืองภายในท้องถิ่นมีน้อย ถ้าจะมีบ้างก็เฉพาะภายในพื้นที่เท่านั้น ยกเว้นผู้สมัคร

หมายเลขหนึ่ง ซึ่งมีน้องชายเป็นสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี (ส.จ.) อาจจะทำให้มีฐานการเมืองของ 

ท้องถิ่นมากกว่าผู้อื่น 

วิธีการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคนแตกต่างกันมาก จังหวัดชลบุรีมีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน  

มีผู้สมัครเพียง 1 คน หมายเลข 1 คุณสุรชัย ที่ใช้เงินใกล้เคียงกับที่กฎหมายกำหนด คือ ประมาณ

3 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการทำป้ายหาเสียง ทำแผ่นพับ บัตรแนะนำตัว ค่า

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ เคเบิลทีวี เป็นต้น ผู้สมัครหมายเลขอื่นๆ แทบจะไม่พบ

ป้ายหาเสียงเลย มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือ หมายเลข 1 คุณสุรชัย จึงทำให้การแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างที่

จะรู้ผลได้ คาดเดาได้โดยง่าย ว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง การใช้งบประมาณของผู้สมัครแต่ละคน

น้อยมาก สโลแกนการประชาสัมพันธ์จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับภูมิหลัง ประสบการณ์การทำงาน และ

แนวทางในการดำเนินงาน ถ้าได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ผู้สมัครทุกคนมีความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นอย่างดี การหาเสียง

ทุกคนเคารพกติกา การเลือกตั้งปราศจากการกล่าวให้ร้ายกัน การโกงเลือกตั้ง การซื้อเสียง คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำโครงการสัญญาประชาคมการเลือกตั้งเพื่อสร้างความ

สมานฉันท์ ซึ่งโครงการนี้ทำให้การเลือกตั้งลุล่วงไปด้วยด ี

ความสัมพันธ์ผู้สมัครแต่ละคนกับข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ  

ในการเลือกตั้งมีน้อย ไม่มีนัยสำคัญที่ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบในการเลือกตั้ง ผู้สมัครส่วน

ใหญ่จะช่วยเหลือหาเสียงด้วยตนเองมากกว่าใช้บุคคลที่เป็นราชการหรือนักการเมือง บทบาท 

หัวคะแนนในระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่นแทบจะไม่มีเลย 



��

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551  
จังหวัดชลบุรี 

การทุจริตการเลือกตั้ง โดยวิธีการต่างๆ อาจจะมีแต่ไม่สามารถที่จะจับทุจริตได้ เพราะวิธีการ

แยบยลและเปลี่ยนเป็นไปในลักษณะต่างๆ แทนที่จะแจกเงินโดยตรง ก็จะไปทำบุญ เลี้ยงคนที่วัด

เป็นต้น 

ปัจจัยที่สำคัญของผู้ได้รับเลือกตั้ง คือ ความเป็นคนสาธารณะมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

ธุรกิจ การทำงาน ประสบการณ์ ที่สำคัญก็คือ การเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มา

ก่อนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ปี 2549 ส่วนปัจจัยที่ไม่ได้รับเลือกตั้งที่สำคัญก็คือ ผู้สมัครส่วนใหญ่

ขาดประสบการณ์ทางการเมือง ไม่เคยทำงานทางการเมืองมาก่อน ขาดงบประมาณ เป็นบุคคลที่รู้จัก

เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กรสาธารณะอื่นๆ ไม่มีบทบาทมากนักเพราะ

การเลือกตั้งเป็นงานเฉพาะของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ไม่ขอความร่วมมือก็ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็เช่นเดียวกันมีน้อยมาก ยกเว้นบางเรื่องที่ทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ขอความร่วมมือ เช่น การจัดสถานที่เลือกตั้ง ปิดป้ายรายชื่อผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การคัดสรร

กรรมการประจำหน่วย ส่วนความร่วมมือในการตรวจสอบการรายงานผลไม่ได้ดำเนินการ บทบาท

สื่อมวลชนภายในจังหวัด ให้ความสำคัญน้อยเพราะ ขาดงบประมาณ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ได้จัดให้ผู้สมัครประชาสัมพันธ์ ออกอากาศหนึ่งครั้งทางเคเบ้ิลทีวีท้องถิ่น 



แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของประชาชนมีน้อย กล่าวคือ ต่ำกว่าครึ่ง มีเพียงร้อยละ 44.21 เท่านั้น

ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับประชาธิปไตย แต่ค่อนข้างมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญต่อ สมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) น้อย ทั้งนี้ เป็นเพราะความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กับสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่สำคัญก็คือ การเลือกตั้งครั้งนี้ขาดแรงกระตุ้นจากหัวคะแนนของ

พรรคการเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่จากการสังเกต พบว่า จะเลือกคนที่รู้จัก

มากกว่าบุคคลอื่น จากการวิจัยพบว่า ผู้สมัครที่อยู่ในภูมิเลาเนาใดจะมีคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งนั้น

สูงกว่าผู้สมัครรายอื่น ปัจจัยเรื่องเงินก็มีส่วนสำคัญในพฤติกรรมการเลือกตั้ง แต่ข้อมูลจากการศึกษา 

ไม่พบว่ามีการทุจริตอย่างชัดเจน ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง ปัจจัยสุดท้าย ผู้สมัครใช้งบประมาณ

ในการประชาสัมพันธ์มากก็จะทำให้ผู้สมัครนั้นโดดเด่น เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชน ทำให้มีส่วนในการ

ตัดสินใจของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครหมายเลขอื่นๆ ขาดงบประมาณจึงทำให้ผู้สมัครหมายเลข 1 

นายสุรชัย โดดเด่นกว่าผู้อื่น การร่วมมือจากประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งไม่มีในลักษณะ

การจัดตั้งเป็นองค์กร มีบ้างเป็นในลักษณะของปัจเจกชน 
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ผู้หญิงกับการเลือกตั้ง

ในจังหวัดชลบุรี มีผู้สมัครเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว คือ พลเรือตรีหญิง ดารา บุรสิกพงศ์ มีแรง

จูงใจ คือ อยากทำงานให้ประเทศชาติ แผนงานในการทำงานจะให้ความสำคัญของประชาชน 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมาย กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะให้

ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจ ก่อนลงมติในฐานะตัวแทนของจังหวัด วิธีการดำเนินงานจะให้ความสำคัญ

ในเรื่องความสุจริต ความเป็นกลาง และมีจุดยืนคือยืนเคียงข้างประชาชน งบประมาณในการหาเสียง

น้อยมาก ประมาณ 2 แสนกว่าบาท กิจกรรมทางการเลือกตั้งใช้รถติดเครื่องขยายเสียงไปตามพื้นที่

ต่างๆ ไม่มีการติดป้ายใดๆ ทั้งสิ้น ผลการเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้ง ประชาชนเลือกเพราะความเป็น

หมอมากกว่าเป็นผู้หญิง พื้นที่ที่ได้คะแนนมากที่สุด คืออำเภอสัตหีบซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล 

ที่ทำงาน กฏหมายการเลือกตั้งของเพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกัน ไม่เกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบในการแข่งขันเนื่องจากบริบทของกฎหมาย



ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเลือกตั้ง

จากการวิจัยไม่พบปัญหาอุปสรรค ที่สำคัญในด้านการจัดการการเลือกตั้งของ กกต. อาจจะมี

บ้างบางประการในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านผู้สมัครไม่พบการทุจริตการเลือกตั้ง หรือการซื้อสิทธิ

ขายเสียง ในด้านประชาชนมีความตื่นตัวให้ความสนใจที่จะมาลงคะแนนน้อยไม่ถึงครึ่งของจำนวนผู้มี

สิทธิ เหตุผลในการมาใช้สิทธิน้อยได้กล่าวมาแล้วในบทสรุปข้างต้น เรื่องที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไข คือ 

งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ให้มีมากขึ้น เพราะการที่จะหาเครือข่าย หรือองค์กรเอกชน ทาง

ราชการตอ้งใชง้บประมาณ ถา้การประชาสมัพนัธม์มีากขึน้คาดวา่จำนวนผูใ้ชส้ทิธ ิอาจจะเพิม่มากขึน้ได ้



ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย

ผู้วิจัยมองภาพรวมในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีดังต่อไปนี้ 

 1. การดำเนินงานการบริหารจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรที่จะได้รับ 

งบประมาณมากกว่านี้ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายในการตรวจสอบการทุจริต

เลือกตั้งของผู้สมัคร 

 2. การดำเนินการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรดำเนินการ

เชิงรุกป้องปรามก่อนการเลือกตั้ง มากกว่ามาดำเนินการที่ปลายเหตุ หลังการเลือกตั้งเสร็จ

สิ้นลง โดยการร้องเรียน การร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับหน่วย

งานภาครัฐยังมีไม่เท่าที่ควร โดยเฉพาะตำรวจให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) น้อยมาก อาจจะเป็นสาเหตุจากการขาดงบประมาณ 
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 3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดโดยเฉพาะ องค์กรทางภาครัฐบาล ควรจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ

จังหวัด เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การเมืองของประชาชนในแต่ละจังหวัด ให้มีความรู้

ความเข้าใจมากขึ้น เป็นการปลุกให้ตื่นจากภวังค์ 

 4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เว้นวรรคผู้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 5 ปี มิให้ลงสมัครสมาชิก 

วุฒิสภา (ส.ว.) เป็นการลิดรอนสิทธิพื้นฐานทางการเมืองของประชาชน ทำให้ประชาชน 

ไม่กล้าเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และมองดูว่าการเมืองเป็นเรื่องชั่วร้าย นอกจากนี้

ยังทำให้ขาดบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพที่จะลงสมัครได้ เพราะติดการเป็นสมาชิก

พรรคการเมือง ดังนั้น ควรเลิกกฎหมายดังกล่าวโดยให้ใช้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540  

กล่าวคือ บัญญัติไว้เพียงต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเท่านั้น 

 5. ควรยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากการสรรหาเพราะประชาชนมีความรู้สึกว่ามี

ประชาธิปไตยไม่เต็มใบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

น้อยลงกว่าเมื่อที่ผ่านมา 

 6.  จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ควรจะพิจารณาตามขนาดของจังหวัดเพื่อดูแลปัญหาพื้นฐาน

ของประชาชนให้ทั่วถึง ดีกว่าที่จะกำหนดเพียงจังหวัดละ 1 คนเท่านั้น ถ้าแก้ไขปัญหานี้ได้

จะทำให้ประชาชนมาสนใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มากขึ้น   

 7. ทางรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายเอกชนโดยตรง ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

มิควรให้ผ่าน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างองค์กรเอกชนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการจัดสรรงบประมาณ  

ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการประสานงานและความร่วมมือในการทำงาน 
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ภาคผนวกก
รายงานผลการใช้สิทธิและคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันที่ 2 มีนาคม 2551 
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ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551  
จังหวัดชลบุรี 

จากตารางผลการใช้สิทธิและคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2  

มีนาคม พ.ศ. 2551 พบว่า 

นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ได้รับคะแนนสูงสุดมาเป็นอันดับหนึ่งโดยได้คะแนนสูงสุดในเขต

อำเภอเมืองชลบุรี 38,789 คะแนน รองลงมาคือพื้นที่เขตอำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง 

ตามลำดับ นายสุรชัยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 168,676 คะแนน 

อันดับที่สองคือ พลเรือเอก สมภพ  ภูริเดช ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 49,836 คะแนน โดยคะแนน

มากที่สุดในเขตอำเภอพนัสนิคม 18,044 คะแนน รองลงมาในเขตอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอสัตหีบ

ตามลำดับ  

อันดับที่สามคือ พล.ร.ต.หญิง ดารา  บุรสิกพงศ์ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 49,033 คะแนนโดยได้

คะแนนสูงสุดในเขตอำเภอสัตหีบ 13,510 คะแนน รองลงมาในเขตอำเภอบางละมุงและเขตอำเภอ

เมืองชลบุรีตามลำดับ 

อันดับที่สี่คือ นายฉัตรชัย  แนวพญา ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในเขตอำเภอเมืองชลบุรี 6,516 

คะแนนและในเขตอำเภอบางละมุงและเขตอำเภอศรีราชาตามลำดับโดยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 20,117 

คะแนน 

อันดับที่ห้าคือ นายกรกิจ  วุฒิสมบูรณ์ ได้คะแนนมากที่สุดในเขตอำเภอเมืองชลบุรี 6,476 

คะแนน รองลงมาในเขตอำเภอพนัสนิคม และเขตอำเภอบางละมุงตามลำดับ โดยได้คะแนนรวมทั้ง

สิ้น 18,255 คะแนน 

อันดับที่หกคือ นายจักรพันธ์  นาคลดา ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 16,504 คะแนน โดยได้คะแนน

มากที่สุดในเขตอำเภอเมืองชลบุรี 4,473 คะแนน และในเขตอำเภอบางละมุง  เขตอำเภอศรีราชา 

ตามลำดับ 

อันดับที่เจ็ดคือ นายสมบัติ  อุยตระกูล ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 6,231 คะแนน โดยมีคะแนนมาก

ที่สุดในเขตอำเภอเมืองชลบุรี 2,234 คะแนน และในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง 

ตามลำดับ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 392,972 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.21 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มีบัตรดี 328,652 ใบ คิดเป็นร้อยละ 83.63 บัตรเสีย 11,994 ใบ 

คิดเป็นร้อยละ 3.05 และบัตรไม่ลงคะแนน 5,236 ใบ คิดเป็นร้อยละ 13.32 
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เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 
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ภาคผนวกค
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี 

1.ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี

 1.1 สรุปประวัติ ความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี   

 1. ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา มีเมืองศรีพะโรและเมืองพระรถตั้งอยู่แล้ว โดยปัจจุบันยังมี

หลักฐานความเป็นเมืองบางอย่างปรากฏอยู่ 

 2.  ยุคกรุงศรีอยุธยา เมืองศรีพะโร และเมืองพระรถ อาจเสื่อมไปแล้วและมีชุมชนที่รวม

กันอยู่หลายจุดในลักษณะเป็นบ้านเมือง อาทิ บางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ 

บางละมุง ฯลฯ เป็นต้น  

 3. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ 

  ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ.2440 หรือ ร.ศ.115) ช่วงนี้จังหวัดชลบุรียังไม่เกิด แต่ได้มีเมือง

ต่างๆ ในพื้นที่เกิดขึ้นแล้วคือ เมืองบางปลาสร้อย เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง 

  ช่วงสอง (หลังพ.ศ.2440-2475) ขณะนั้นคำว่าจังหวัดมีใช้แห่งเดียวในราชอาณาจักร 

คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าใจว่าคำว่าเมืองชลบุรีมีชื่อเรียกในช่วงนี้ โดยมี

อำเภอเมืองบางปลาสร้อย (ที่ตั้งตัวเมือง) อำเภอพานทอง อำเภอบางละมุง อำเภอ

พนัสนิคม อยู่ในเขตการปกครองในระยะต้น และในระยะหลังปี 2460 มีอำเภอ

ศรีราชา ฯลฯ เกิดขึ้นรวมอยู่ในเขตเมืองชลบุรีตามมา 

  ช่วงสาม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน) มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ 

ครั้งใหญ่ โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 

2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบเมืองทั่วราชอาณาจักร แล้วตั้งขึ้นเป็นจังหวัด

แทน มีข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา เมืองชลบุรีจึงเป็นจังหวัด

ชลบุรี (แต่เปลี่ยนข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด)1

 1 http://www.chonburi.go.th/history.php
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 1.2 ตราประจำจังหวัดชลบุรี เป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล 

ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์

สิทธิ์ของชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ที่เคยเดินทางไปมาแถบนั้น

เชื่อถือว่า ศาลเจ้าแม่สามมุข สามารถให้ความคุ้มครองชาวชลบุรี และผู้ที่

เคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการออกไป

ประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงเป็นสถานที่สำคัญ และ

เป็นสัญญาลักษณ์ของชลบุร ี

คำขวัญ ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย2

 1.3 สัญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี 

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี ลำต้นสูง 10–20 เมตร     

ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้างหนาทึบ ใบประกอบ 

ขนนก รูปไข่ เรียบหนาออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบสีเหลือง  

มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน 

เมษายน-สิงหาคม 

 1.4 อาณาเขตที่ตั้งของจังหวัดชลบุรี 

  จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไทย หรือชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย 

ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 100-102 องศาตะวันออก อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินสายบางนา-ตราด ประมาณ 65 กิโลเมตร 

มีพื้นที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,968,107 ไร่ 

  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  เขตอำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ติดต่อ

กับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทิศใต้  เขตอำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง ติดต่อกับจังหวัดระยอง 

 ทิศตะวันออก  เขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ ่ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จันทบุรี และระยอง 

 ทิศตะวันตก  เขตอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา เกาะสีชัง และบางละมุง ติดต่อกับทะเล

ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย 
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1.2  ตราประจําจังหวดัชลบุรี เปนรูปภูเขาอยูริมทะเล 
ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเปนที่ตั้งศาลเจาแมสามมุขอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ที่เคย
เดินทางไปมาแถบนั้นเชื่อถือวา ศาลเจาแมสามมุข สามารถให
ความคุมครองชาวชลบุรี และผูที่เคารพกราบไหวใหพนจาก
ภยันตรายตางๆ ได โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับ

ปลาในทองทะเล เขาสามมุขจึงเปนสถานที่สําคัญ และเปนสัญญาลักษณของชลบุรี 
คําขวัญ ทะเลงาม ขาวหลามอรอย ออยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย2 
 
1.3  สัญลักษณของจังหวัดชลบุรี 

ดอกประดู ดอกไมประจําจังหวัดชลบุรี ลําตนสูง 10–20 เมตร     
ผลัดใบเรือนยอดกลมหรือรูปเจดียเตี้ย แผกวางหนาทึบ ใบ
ประกอบขนนก รูปไข เรียบหนาออกดอกเปนชอที่ปลายกิ่ง มี 
5 กลีบสีเหลือง มีกลิ่นหอมออน ๆ ดอกบานแลวรวงพรอม ๆ 

กัน ออกดอกชวงเดือน เมษายน-สิงหาคม 
 
1.4  อาณาเขตที่ต้ังของจังหวัดชลบุรี 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของไทย หรือชายฝงทะเลดานตะวันออก
ของอาวไทย ระหวางเสนรุงที่ 12-13 องศาเหนือและเสนแวงที่ 100-102 องศาตะวันออก 
อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดินสายบางนา-ตราด 
ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,968,107 ไร 
  

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี ้
 ทิศเหนือ เขตอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม และกิ่งอําเภอเกาะจันทร ติดตอกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต เขตอําเภอสัตหีบและอําเภอบางละมุง ติดตอกับจังหวัดระยอง 
                                                
2

 http://www.toursanook.com/thaiprovinces/chonburi.htm 
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1.2  ตราประจําจังหวดัชลบุรี เปนรูปภูเขาอยูริมทะเล 
ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเปนที่ตั้งศาลเจาแมสามมุขอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ที่เคย
เดินทางไปมาแถบนั้นเชื่อถือวา ศาลเจาแมสามมุข สามารถให
ความคุมครองชาวชลบุรี และผูที่เคารพกราบไหวใหพนจาก
ภยันตรายตางๆ ได โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับ

ปลาในทองทะเล เขาสามมุขจึงเปนสถานที่สําคัญ และเปนสัญญาลักษณของชลบุรี 
คําขวัญ ทะเลงาม ขาวหลามอรอย ออยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย2 
 
1.3  สัญลักษณของจังหวัดชลบุรี 

ดอกประดู ดอกไมประจําจังหวัดชลบุรี ลําตนสูง 10–20 เมตร     
ผลัดใบเรือนยอดกลมหรือรูปเจดียเตี้ย แผกวางหนาทึบ ใบ
ประกอบขนนก รูปไข เรียบหนาออกดอกเปนชอที่ปลายกิ่ง มี 
5 กลีบสีเหลือง มีกลิ่นหอมออน ๆ ดอกบานแลวรวงพรอม ๆ 

กัน ออกดอกชวงเดือน เมษายน-สิงหาคม 
 
1.4  อาณาเขตที่ต้ังของจังหวัดชลบุรี 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของไทย หรือชายฝงทะเลดานตะวันออก
ของอาวไทย ระหวางเสนรุงที่ 12-13 องศาเหนือและเสนแวงที่ 100-102 องศาตะวันออก 
อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดินสายบางนา-ตราด 
ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,968,107 ไร 
  

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี ้
 ทิศเหนือ เขตอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม และกิ่งอําเภอเกาะจันทร ติดตอกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต เขตอําเภอสัตหีบและอําเภอบางละมุง ติดตอกับจังหวัดระยอง 
                                                
2

 http://www.toursanook.com/thaiprovinces/chonburi.htm 

 2 http://www.toursanook.com/thaiprovinces/chonburi.htm



ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551  
จังหวัดชลบุรี 

��

 1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดชลบุรีมีภูเขาทอดอยู่เกือบกลางของจังหวัด เป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล  

ตอนเหนือเป็นที่ราบเหมาะแก่การกสิกรรม ทิศตะวันออกและทิศใต้เดิมเป็นป่าเขาพื้นที่ลุ่มดอน  

แตป่จัจบุนัเปลีย่นสภาพจากปา่ไมเ้ปน็ทีโ่ลง่เตยีนใชเ้พาะปลกูพชืเศรษฐกจิทีส่ำคญั ไดแ้ก ่มนัสำปะหลงั

อ้อย ข้าว สับปะรด ยางพารา และมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งจะพบแหล่งเพาะปลูกเกือบทุกอำเภอ  

มีชายฝั่งทะเลและหาดสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง เช่น ชายหาด 

บางแสน พัทยา เป็นต้น ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ยกเว้นบางส่วนของอำเภอพนัสนิคม 

และส่วนใหญ่ของอำเภอพานทองจะเป็นดินเหนียว ดินตะกอนแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย จึงมีปัญหา

ขาดแคลนแหล่งน้ำ ประกอบกับมีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้พื้นที่ที่มีความอุดม

สมบูรณ์เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการทำไร่มันสำประหลังและไร่อ้อย 

 1.6 จำนวนประชากร และการแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดชลบุรี 

  จังหวัดชลบุรี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,104,231 คน 292,705 ครัวเรือน แยกเป็นเพศ

ชาย 555,195 คน ร้อยละ 50.28 ของประชากรทั้งจังหวัด เพศหญิง 549,036 คน ร้อยละ 49.72 

โดยเป็นประชากรที่ อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล 557,172 คน 147,977 ครัวเรือน ร้อยละ 50.46 

และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล 547,059 คน 144,728 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 49.54 ความ 

หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 253 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

  การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัด แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 92 ตำบล 679 

หมู่บ้าน และ 231 ชุมชนในเขตเทศบาล ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลตำบล 21 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 75 แห่ง และมี

การปกครองรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา3

 1.7 รายชื่ออดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของจังหวัดชลบุรี 

     ชุดที่ 1 (1) พลตำรวจตรี วีระ  อนันตกูล  (2) พลตำรวจโท ปรีชา  ปฎิบัติสรกิจ  

(3) นายวิโรจน์  อมตะกุลชัย   

     ชุดที่ 2 (1) นายสันต์ศักดิ์ (จรูญ)  งามพิเชษฐ์  (2) นายภุชงค์  รุ่งโรจน์ (3) นาย

ประมวล  เอมเปีย  (4) นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง 

 ชุดที่ 3 (1) นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง (ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2551) 



 3  http://www.chon.go.th/ 

 


