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I

คํานํา

รายงานการวจิยัเรือ่ง “การศกึษาความเคลือ่นไหวทางการเมอืงในการออกเสยีงประชามตแิละพฤตกิรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550: กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคที่สําคัญของการวิจัยประกอบ
ดวย 1. เพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรู ความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการ
เลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมือง องคกรเอกชน องคกรสาธารณะ หนวย
งานภาครัฐ รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ 2. เพื่อสํารวจบรรยากาศทั่วไปในชวงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 3. เพื่อศึกษาบทบาทและการทํางาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงปญหา อุปสรรค และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
การออกเสียงประชามติ และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4. เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหว และ
พฤตกิรรมทางการเมอืงของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 5. เพือ่ศกึษาบทบาทของหนวยงานของ
รัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามบีทบาทเกีย่วของกบัการออกเสยีงประชามติ และ
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 6. เพือ่ศกึษาแบบแผนพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชนโดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7. เพื่อนําเสนอแนวทางการ
พฒันาปรบัปรงุกระบวนการออกเสยีงประชามต ิและการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการ
ทีส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยของประเทศใหมคีวามเขมแขง็และยัง่ยนื โดยในรายงานฉบบันีแ้บงการนาํเสนอ
เนื้อหาเปน 5 บท คือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยแนวคิดหลัก 2 ประการ 
คือ เรื่องการลงประชามติ และแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในบทที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล การออกเสียง
ประชามติ บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และบทที่ 5 สรุปผล อภิปราย
ผล และขอเสนอแนะ ในรายงานฉบบันีน้าํเสนอภาพความเคลือ่นไหวของกลุม/องคกรตางๆ ในประเดน็สาํคญัๆ 
ที่ไดมีความเคลื่อนไหว พรอมกับการนําเสนอผลสรุปสุดทายที่เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับประเด็นที่ศึกษาทั้งในเรื่องของการลงประชามติ และเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

รองศาสตราจารยฐปนรรต พรหมอินทร
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III

บทสรุป

รายงานการวจิยัเชงิคณุภาพเรือ่ง การศกึษาความเคลือ่นไหวทางการเมอืงในการออกเสยีงประชามตแิละ
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550: กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค คือ

1. เพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรู ความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการ
เลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมือง องคกรเอกชน องคกรสาธารณะ หนวย
งานภาครัฐ รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ

2. เพือ่ทราบบรรยากาศทัว่ไปในชวงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีม่ขีึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550
3. เพือ่ศกึษาบทบาทและการทาํงานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ รวมถงึปญหา อปุสรรค และการแกไข

ปญหาทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการการออกเสยีงประชามต ิและการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
4. เพือ่ศกึษาความเคลือ่นไหว และพฤตกิรรมทางการเมอืงของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
5. เพื่อศึกษาบทบาทของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามี

บทบาทเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6. เพื่อทราบแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง

ประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
7. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการทีส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยของประเทศใหมคีวามเขมแขง็และยัง่ยนื
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเนนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ 

รวมถึงการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ พรอมการใชวิธีสังเกตการณแบบมีสวนรวม แลวจึงนําขอมูลที่รวบรวมได
มาทําการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษาวิจัยพบวา
1. การออกเสียงประชามติ มีการแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 100 คน และการแตง

ตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 35 คน เพื่อทําหนาที่ศึกษาและยกรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เพื่อนําไปสูการลงประชามติ ทั้งนี้ไดมีความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง องคกรภาครัฐ รวมตลอดถึงองคกรภาคประชาชนในประเด็นตางๆ ที่สําคัญคือ กรอบในการ
รางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 
นายกรัฐมนตรี การบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ความเสมอภาคทางเพศ 
คณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ และการใชสิทธิทางการเมืองของประชาชน 

สวนผลของการลงประชามตใินพืน้ทีก่รงุเทพมหานครนัน้ มผีูมาลงประชามตคิดิเปนรอยละ 53.44 โดย
ใหความเห็นชอบคิดเปนรอยละ 65.80 โดยเขตทวีวัฒนามีผูมาใชสิทธิมากที่สุด ขณะที่เขตคลองเตยมีผูมาใช
สิทธินอยที่สุด

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 12 เขต 
โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทั้งสิ้น 36 คน ขณะที่การเลือกตั้งในระบบสัดสวนนั้นจะอยูในกลุมที่ 6 ซึ่ง
ประกอบดวย 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นไดใช
อาคารกีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนไทย-ญี่ปุน ดินแดง เปนสถานที่รับสมัคร โดยแตละเขตเลือกตั้งผูสมัครรับ
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เลือกตั้งจะไดรับหมายเลขที่แตกตางกันไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเชนกัน 
สําหรับการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู
สมัครรับเลือกตั้งตางก็จัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ เชน สื่อ VCD แผนพับ แผนปลิว หนังสือ และเอกสารเย็บเลม 
โดยในการปราศรัยหาเสียงนั้นไดกําหนดสถานที่ไว 12 แหง พรอมทั้งมีการเตรียมในเรื่องของการประมวลผล
ทั้งที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานครและเขตตางๆ 12 เขต

ในการตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นมีองคกรที่เขามารวมทําหนาที่ดังกลาว 5 องคกร ประกอบดวย มูลนิธิ
ธรรมศาสตรในพระบรมราชปูถมัภ ชมรมสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน เครอืขายการมสีวนรวมทางการ
เมืองภาคประชาชน กลุมออมทรัพยบางซื่อพัฒนา และองคกรเครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมือง ซึ่งองคกร
เหลานี้ตางก็มีประสบการณในการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยปญหาที่พบสําคัญระหวางการทําหนาที่ เชน 
การแจงประสานการทํางานขององคกรตรวจสอบการเลือกตั้งลาชา การจัดหนวยเลือกตั้ง และการขานบัตร
ที่ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนตน

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 357 คน โดยสวนใหญเปนเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 85.7 กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 34.1 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 35.1 โดยการเลือกตั้งในระบบเขตนั้นมีพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือก
ตั้งทั้งสิ้น 17 พรรค โดยมีพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 พรรค คือ พรรค
ประชาธิปตย จํานวน 26 คน และพรรคพลังประชาชน จํานวน 10 คน สวนการเลือกตั้งแบบสัดสวนนั้น พรรค
ประชาธิปตยไดรับเลือก 5 คน พรรคพลังประชาชน 4 คน และพรรคเพื่อแผนดิน จํานวน 1 คน

ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หนวยงานภาครฐั ควรสนบัสนนุสงเสรมิใหมกีารจดัทาํประชามตใินประเดน็

สําคัญๆ ที่สงผลกระทบตอสวนรวมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ขณะเดียวกันก็ควรสนับสนุนสงเสริมให
ภาคประชาชนไดเขามามีบทบาทในทางการเมืองใหมากยิ่งขึ้น
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1

บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หากจะกลาวถึงคําวา “การเมือง” แลว มีนักวิชาการหลายคน เชน เดวิด อีสตัน (David Easton)

1
 

ซี. เอ. ลีดส (C. A. Leeds)
2
 และออสติน เรนนี่ (Austin Ranney)

3
 ไดสรุปรวมถึงคําวา การเมืองในแงของ

ระบบการเมืองวาหมายถึง ปฏิสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหรือแบงปนสิ่งที่มีคุณคาเพื่อ
สังคม ซึ่งสิ่งที่มีคุณคานั้น ฮาโลด ลาสเวลล (Harold D. Lasswell)

4
 ไดแบงออกเปน 8 ประเภท คือ อํานาจ 

ความเคารพนับถือ ความนิยมชมชอบ ความยุติธรรม ความอยูดีกินดี ความมั่งคั่ง ความชํานาญ และความ
รอบรู อยางไรก็ตาม คารล ดอยทซ (Karl Deutsch) ไดเพิ่มเติมสิ่งที่มีคุณคาอีก 2 ประการ คือ ความมั่นคง
ปลอดภัยและการมีเสรีภาพ

5

จากความหมายของการเมืองดังที่ไดยกตัวอยางมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาการเมืองเปนเรื่องที่มีความ
สําคัญ และลวนแตเกี่ยวของกับประชาชนทุกคนอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังที่อริสโตเติล (Aristotel) ไดกลาวไววาประชาธิปไตยนั้นอํานาจสูงสุดอยู
ในมือของประชาชนทั้งหมด

6
 ขณะที่โรเบิรต ดาล (Robert A. Dahl) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ประชาธิปไตย

เปนระบบการเมืองซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินปญหาอยางกวางขวาง
7
 ซึ่งหลักการสําคัญของ

ประชาธิปไตย คือ การใหความสําคัญกับประชาชน โดยถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย อันมีที่มา
จากสมมตฐิานหรอือดุมการณ 6 ประการ คอื ความมเีหตผุล (Rationality) คณุธรรม (Morality) ความเทาเทยีม
กัน (Equality) ความสามารถของมนุษยในการที่จะกาวหนา (The Ability of Man to Achieve Progress) 
ความปรารถนาในการปกครองตนเอง (Desirability of Self-Government) และเสรีภาพ (Liberty)

8

อยางไรกต็ามหากจะพจิารณาถงึการปกครองในสมยัโบราณกจ็ะพบวา การปกครองระบอบประชาธปิไตย
ในสมัยนั้นเปนการปกครองตนเองโดยตรง ซึ่งหมายถึงวาประชาชนในรัฐมีสวนรวมในการปกครองดวยตนเอง 
เชน การมาประชุมตัดสินปญหาตางๆ การออกกฎหมาย เปนตน แตหากในโลกยุคปจจุบันนี้สภาพสังคมได
มีการเปลี่ยนแปลงขยายตัวออกไปอยางกวางขวางใหญโต ขณะที่จํานวนประชาชนก็เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก 

1
 อานรายละเอียดใน David Easton. The Political System: An Inquiry Into The State of Political Science. New York: 

Knopf, 1953.; David Easton. A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, 1965.; David 
Easton. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965.
2
 C.A. Leeds. Political Studies. London: Macdonal & Evans, 1975.

3
 Austin Ranney. Governing: Brief Introduction to Political Science. Illinois: The Dryden Press, 1975.

4
 Harold D. Lasswell. Politics: Who get What, When, How. Meridian Books, Circa, 1958.

5
 Karl Deutsch. Politics and Government: How People Decide Their Fate. Boston: Houghton Mifflin Company, 1970.

6
 กมล สมวิเชียร “ประชาธิปไตยคืออะไร” วารสารการเมืองสําหรับประชาชน เลมที่ 1 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพสมาคม

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย 2516 หนา 5
7
 Robert A. Dahl. Modern Political Analysis. New Delhi: Prentice-Hall of India (Private) Ltd., 1965, p.8.

8
 Carlton Clymer Rodee, Tottan James Anderson, and Carl Quimby Christor. Introduction to Political Science. 

New York: McGraw-Hill Inc., 1967, p. 33.
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2

ขณะที่ปญหาตางๆ ก็มีความสลับซับซอนจนทําใหประชาชนไมสามารถที่จะเขามาปกครองตนเองไดเชนใน
อดีต ดังนั้น การปกครองในรูปของตัวแทน หรือระบอบการปกครองโดยทางผูแทนจึงเกิดขึ้นโดยมีพื้นฐานที่
สําคัญ 3 ประการ คือ

9

ประการแรก การปกครองโดยผูแทนนัน้เปนหลกัเกณฑในทางปฏบิตัทิีส่ามารถเกดิขึน้ไดจรงิ เพราะบาน
เมืองใหญโตและมีประชาชนมากมาย การที่จะใหประชาชนมารวมตัวกันใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง เพื่อแกไข
ปญหาสําคัญของชาตินั้นคงจะเปนเรื่องที่เปนไปไมได จากปญหานี้ทําใหรุสโซตองยอมรับการปกครองโดยผู
แทนแตดวยระบบอาณัติมอบหมาย (Mandat Impératif) และการลงประชามติ (Référendum) 

ประการทีส่อง การปกครองโดยผูแทนนัน้เปนการพสิจูนความสมเหตสุมผลในตวัเองอยางเหมาะสม ซึง่
ในประเดน็นีม้งเตสกเิออไดเนนถงึคณุคาและความจาํเปนตองมผีูแทนกค็อื ประชาชนไมไดมกีารศกึษาทางการ
เมืองอยางเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องปลีกยอยทั้งหลายในบานเมือง และในขณะเดียวกันก็จะไมคอยมีเวลาที่
จะยุงกับกิจการทางการเมืองดวย แตการที่ประชาชนไมสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของบานเมือง
ไดนั้น ไมไดหมายความวาประชาชนจะไมมีความสามารถในการเลือกผูแทนของตนได

ประการที่สาม การปกครองโดยผูแทนนั้น จะนํามาซึ่งความถูกตองในการดําเนินการตามระบอบ
ประชาธปิไตย กลาวคอื วธิกีารเดยีวทีเ่ปนไปไดในการแสดงออกซึง่อาํนาจอธปิไตยของประชาชนกค็อื การกระทาํ
ผานตวัแทน ดงันัน้ การดาํเนนิการผสมกลมกลนืเจตจาํนงของชาตติอเจตจาํนงของผูแทนไดถกูสรางขึน้ในสภา 
และถาเปนขอหามสําหรับประชาชนที่จะแสดงเจตจํานงแตกตางออกไปจากเจตจํานงดังกลาว

จากแนวคิดของการปกครองโดยทางผูแทนนั้นนํามาสูการคัดเลือกผูแทนของประชาชน ซึ่งวิธีการคัด
เลือกผูแทนหรือตัวแทนประชาชนที่เปนที่นิยมของประเทศตางๆ ก็คือ การเลือกตั้งนั่นเอง

การเลอืกตัง้ คอื การทีป่ระชาชนมสีวนรวมทางการเมอืงในการออกเสยีงลงคะแนนตามความเหน็ของ
ตนเองโดยอสิระวาจะเลอืกผูใดเปนตวัแทนของตนเขาไปใชอาํนาจอธปิไตยบรหิารกจิการของประเทศ ผูทีจ่ะได
รบัการเลอืกตัง้นัน้จะเปนผูทีส่มคัรใจเสนอตวัเขามาใหประชาชนเลอืก และผูทีไ่ดรบัเลอืกดวยคะแนนเสยีงสวน
ใหญจะเปนผูทีไ่ดรบัการยอมรบัวาเปนผูแทนของประชาชนทัง้หมด มสีทิธติามทีไ่ดรบัมอบหมายจากประชาชน
ใหเขารวมเปนคณะบคุคลดาํเนนิการบรหิารและปกครอง

10
 โดยการเลอืกตัง้นัน้มคีวามสาํคญัในแงทีก่อใหเกดิคณุ

คาสาํคญัๆ 7 ประการ คอื การมสีวนรวม ความเปนตวัแทน ความเสมอภาค ความเหน็ชอบรวม เสถยีรภาพ เสยีง
ขางมากหรอืการปกครองโดยประชาชน และรฐับาลทีเ่ขมแขง็

สาํหรบัประเทศไทยนัน้ ภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยมา
เปนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ใน พ.ศ. 2475 นัน้ กไ็ดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการ
เลอืกตัง้ทัง้ทางตรงและทางออม มกีารกาํหนดเขตเลอืกตัง้ทัง้ในลกัษณะรวมเขตเลอืกตัง้ และแบบแบงเขตเลอืกตัง้ ฯลฯ

นอกเหนือจากการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมดานการเลือกตั้งแลว ใน พ.ศ. 2549 นับ
เปนครัง้แรกของประเทศไทยทีไ่ดจดัใหประชาชนเขามามสีวนรวมในอกีลกัษณะหนึง่ คอื การลงประชามตโิดย
เปนการลงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ภายหลังจากที่ไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เนื่องจากการทํารัฐประหารใน
9
 ชรินทร สันประเสริฐ “แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสรางอํานาจทางการเมือง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและ

กระบวนการทางการเมืองไทย หนวยที่ 1 นนทบุรี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช 2545 หนา 33
10

 พิมลจรรย นามวัฒน “การเลือกตั้ง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หนวยที่ 12 นนทบุรี 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 หนา 716
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จ.กรุงเทพมหานคร

3

วันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข (คปค.)

11
 และไดมีการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ขึ้นเพื่อใช

เปนกฎหมายสูงสุดในการบริหารประเทศ มีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทําหนาที่ในการบริหาร
ประเทศ แตงตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่แทนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งมีการจัดตั้งสภา
รางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวร

กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 
ไดกาํหนดใหสภารางรฐัธรรมนญูตองจดัทาํรางรฐัธรรมนญูและพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วนั นบัแตวนั
เปดประชมุสภาฯ ครัง้แรก หลงัจากนัน้ตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตจิาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติ ซึ่งตองจัดทําไมเร็วกวา 15 วัน และ
ไมชากวา 30 วัน นับแตวันที่เผยแพรดังกลาว

การออกเสยีงประชามตเิพือ่พจิารณาเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบั
ถาวรทีจ่ดัทาํขึน้โดยสภารางรฐัธรรมนญู นบัเปนปรากฏการณทางการเมอืงการปกครองทีส่าํคญัของประเทศ ทัง้นี้
เปนเพราะการออกเสยีงประชามตดิงักลาวถอืเปนครัง้แรกในประวตัศิาสตรการเมอืงการปกครองไทย ทีก่าํหนด
ใหประชาชนมาใชสทิธใินการออกเสยีงประชามตเิหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ฉบบัถาวร ซึง่ถอืเปนกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ รวมถงึการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรของ
ไทยทีก่าํหนดใหมขีึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550 จากเหตดุงักลาวจงึถอืเปนโอกาสสาํคญัทีจ่ะทาํการศกึษา
ความเคลือ่นไหวตางๆ ทางการเมอืงการปกครองในสองสวนสาํคญั คอื การลงประชามตริฐัธรรมนญูแหงราช
อาณาจักรไทยฉบับถาวร และการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอันจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจถึงพฤติกรรมทางการ
เมอืงของประชาชนเพือ่นาํไปสูการพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรู ความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมือง องคกรเอกชน องคกรสาธารณะ 
หนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ

2. เพือ่สาํรวจบรรยากาศทัว่ไปในชวงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีม่ขีึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550
3. เพือ่ศกึษาบทบาทและการทาํงานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ รวมถงึปญหา อปุสรรค และการแกไข

ปญหาทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการการออกเสยีงประชามต ิและการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
4. เพือ่ศกึษาความเคลือ่นไหว และพฤตกิรรมทางการเมอืงของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
5. เพื่อศึกษาบทบาทของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามี

บทบาทเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6. เพื่อศึกษาแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง

ประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
7. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการทีส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยของประเทศใหมคีวามเขมแขง็และยัง่ยนื

11
 ในภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)
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ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
สวนที ่1 เปนการศกึษาบรรยากาศทัว่ไป ความรู ความเขาใจ และความเคลือ่นไหวของประชาชน คณะ

กรรมการการเลอืกตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ พรรคการเมอืงและนกัการเมอืงในพืน้ที ่องคกรเอกชน องคกร
สาธารณะ และหนวยงานภาครฐั รวมถงึองคกรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการออกเสยีงประชามตเิพือ่พจิารณาราง
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัถาวร หลงัจากมปีระกาศสภารางรฐัธรรมนญู เรือ่งหลกัเกณฑและวธิกีาร
วาดวยการเผยแพรรางรฐัธรรมนญู และการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. 2550 ลงวนัที ่16 มนีาคม 2550 ไปจนถงึ
ชวงทีม่กีารกาํหนด “วนัเผยแพร” รางรฐัธรรมนญู และ “วนัออกเสยีง” ประชามตติามประกาศของสภาราง
รฐัธรรมนญู ตลอดจนหลงัจากมกีารออกเสยีงประชามตใิหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั

สวนที่ 2 เปนการศึกษาตั้งแตชวงกอนการเลือกตั้งประมาณ 3 เดือน ชวงระหวางมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง จนถึงประมาณ 1 เดือน ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาติดตามบทบาท และการทํางานของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้พฤตกิรรมของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ บทบาทของหนวยงานภาครฐั บรษิทัเอกชน องคกร
สาธารณะ สื่อมวลชนและองคกรอื่นๆ ที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง ตลอดจนความตื่นตัวสนใจ
การเขามีสวนรวม และพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยโดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือสําคัญ โดยแบง

ออกไดดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ โดยเอกสารสําคัญๆ ที่ผูวิจัยไดนํามาใชประกอบการศึกษา

จะประกอบดวยเอกสารตางๆ เชน เอกสารตําราที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ผลงาน สื่อประกอบ
ตางๆ รายงานขาวจากสื่อตางๆ เปนตน

2. การสมัภาษณเจาะลกึบคุคลในประเดน็ทีเ่กีย่วของ โดยในการวจิยัครัง้นีผู้วจิยัไดทาํการสมัภาษณโดย
ใชแบบสัมภาษณกับกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา คือ กลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เลือกตั้ง องคกรตรวจสอบการเลือกตั้ง และผูสมัครรับเลือกตั้ง

3. การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมในประเด็นที่ศึกษาทั้ง 2 ประเด็น คือ การลง
ประชามติและการเลือกตั้ง

ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดทราบถงึบรรยากาศทัว่ไป ความรู ความเขาใจ และความเคลือ่นไหวของประชาชน คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมือง องคกรเอกชน องคกรสาธารณะ 
หนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ

2. ไดทราบถงึบรรยากาศทัว่ไปในชวงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีม่ขีึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550
3. ไดทราบถงึบทบาทและการทาํงานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ รวมถงึปญหา อปุสรรค และการแกไข

ปญหาทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการการออกเสยีงประชามต ิและการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
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4. ไดทราบถงึความเคลือ่นไหว และพฤตกิรรมทางการเมอืงของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
5. ไดทราบถึงบทบาทของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามี

บทบาทเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6. ไดทราบถึงแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง

ประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
7. ไดมแีนวทางการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการออกเสยีงประชามต ิและการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรใหเปนกระบวนการที่สงเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การนําเสนอเนื้อหาในบทนี้จะแบงการนําเสนออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในสวนนี้จะนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญ 2 สวน คือ แนวคิดเกี่ยวกับประชามติ และแนวคิด หลัก

การที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

แนวคิดเกี่ยวกับประชามติ (Referendum)
ความหมายและความสําคัญ
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คาํวา “ประชามต”ิ นัน้เปนคาํทีใ่ชสาํหรบักระบวนการออกเสยีงลงคะแนนของพลเมอืงเพือ่แสดงความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับมาตรการที่รัฐบาลเสนอ หรือตอสิ่งที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน (Une 
Initiative Populaire) เชน การเสนอรางกฎหมายของประชาชน เปนตน การออกเสียงประชามติอาจแบงได
เปนสองระดับ คือ การออกเสียงประชามติระดับชาติและการออกเสียงประชามติระดับทองถิ่น สวนรูปแบบ
ของการออกเสียงประชามตินั้นก็มีอยูหลายรูปแบบดวยกัน เชน การออกเสียงประชามติในรางรัฐธรรมนูญ
หรือรางกฎหมาย การออกเสียงประชามติเพื่อขอคําปรึกษาหรือขอความเห็นจากประชาชน เปนตน การออก
เสียงประชามตินั้นโดยทั่วไปแลวใชในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนสวนใหญ แตใน
อดีตประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ (Pays Autoritaires) ก็ไดนํากระบวนการใหประชาชนออกเสียง
ประชามตมิาใช เชน ในชวงตนของอาณาจกัรไรชทีส่าม ฮติเลอรไดสัง่ใหมกีารทาํประชามตถิงึสีค่รัง้เพือ่สอบถาม
ประชาชนวาเหน็ดวยหรอืไมกบัการมอบอาํนาจในการปกครองประเทศทัง้หลายใหกบัตน จากจาํนวนผูมาออก
เสยีงจาํนวนรอยละ 98 ของผูมสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดแสดงความเหน็ดวยถงึรอยละ 98-99 กบัการมอบอาํนาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศใหกับฮิตเลอร 

ปจจุบัน หลายๆ ประเทศไมวาจะเปนประเทศในกลุมประชาคมยุโรป เชน เดนมารก สเปน กรีซ 
ไอรแลนด อิตาลี ลักซัมเบอรก โปรตุเกส เยอรมนี หรือประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เชน บัลกาเรีย ฮังการี 
สวเีดน สวสิเซอรแลนด และตรุก ีหรอืประเทศในทวปีอเมรกิา อนัไดแก สหรฐัอเมรกิา บราซลิ อรุกุวยั ประเทศ
ในทวีปอาฟริกา เชน ไอวอรีโคสต กาบอง นามิเบีย เซเนกัล โมรอคโค ตูนีเซีย และประเทศในทวีปเอเชีย 
อันไดแก ออสเตรเลีย ญี่ปุน รวมทั้งประเทศไทยดวยตางก็มีระบบการใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ
ไดในหลายๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการแสดงประชามติในรางรัฐธรรมนูญ รางกฎหมาย สนธิสัญญาหรือขอตกลง
ระหวางประเทศ นอกจากนี้ ในบางประเทศก็มีการใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติตอกฎหมายหรือ
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอีกดวย 

ระบบการออกเสยีงประชามตเิปนกระบวนการสาํคญักระบวนการหนึง่ทีถ่กูนาํเขามาเปนสวนเสรมิทฤษฎี
ตัวแทนของประชาชน กลาวคือ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั้น ประชาชนจะไปเลือก
12
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pub-law.net หนา 3
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ผูแทนเขาไปใชอาํนาจแทนตนเอง แตเพือ่ใหประชาชนยงัคงเปนเจาของอาํนาจอธปิไตยอยู ในหลายๆ ประเทศ
ดังไดกลาวมาแลวขางตนจึงกําหนดใหประชาชนสามารถเขาไปใชอํานาจอธิปไตยไดดวยตนเองในเรื่องที่เปน
กิจการสําคัญของประเทศ ซึ่งก็คือการใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามตินั่นเอง ดังนั้น จึงอาจกลาวได
วา มีการนําระบบประชาธิปไตยทั้งสองระบบ คือ ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และระบบประชาธิปไตย
ทางตรงมาใชควบคูกัน ซึ่งก็จะสงผลทําใหการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชนโดย
ประชาชนและเพื่อประชาชนอยาง แทจริง

ความเปนมาของการลงประชามติในประเทศไทย
13

สาํหรบัประเทศไทยนัน้นบัตัง้แตมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่วนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2475 เปนตน
มา ประเทศไทยกเ็ขาสูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน โดยมรีฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุ
ใชเปนหลักเกณฑในการปกครองประเทศ แตอยางไรก็ตาม การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ของไทยก็เคยนําเอาระบบประชาธิปไตยทางตรงมาใชเปนสวนเสริมอยูบางโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการใชอาํนาจอธปิไตยในบางกรณดีวยวธิกีารออกเสยีงประชามต ิสาํหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ทีไ่ดมกีารกาํหนดใหมกีารออกเสยีงประชามต ิจากรฐัธรรมนญูฉบบัถาวรจาํนวนทัง้หมด 15 ฉบบั ปรากฏวา มี
รฐัธรรมนญูจาํนวนเพยีง 5 ฉบบัทีก่าํหนดใหประชาชนสามารถมสีวนรวมในการใชอาํนาจอธปิไตยไดดวยวธิกีาร
ออกเสียงประชามติ นั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2539 และรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2492) บัญญัติไวในมาตรา 173 ถึงมาตรา 176 โดยมีสาระ
สาํคญัสรปุไดวา กระบวนการออกเสยีงประชามตติามทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนญูนัน้มทีีม่าจากการแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญู กลาวคอื เมือ่รฐัสภาไดออกเสยีงใหความเหน็ชอบตอรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิแลว ขัน้ตอนตอ
มาคือจะตองนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอพระมหากษัตริย และเมื่อพระมหากษัตริยทรงรับรางรัฐธรรมนูญนั้นไว
แลวตามมาตรา 173 (7) หากพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ไดนํา ขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายนั้นมีสาระสําคัญที่กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือของประชาชน แ ละทรง
พระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนทั้งประเทศไดวินิจฉัย พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจตามมาตรา 
174 ทีจ่ะใหประชาชนทัว่ประเทศไดออกเสยีงประชามตวิาเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบตอรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่
เติมนั้น โดยมาตรา 174 ไดกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหประชาชนทั่วประเทศ
ออกเสยีงแสดงประชามตภิายในกาํหนด 90 วนันบัแตวนัทีน่าํรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกลาฯ ถวาย 
ระยะเวลา 90 วนัดงักลาวเปนระยะเวลาทีเ่ทากบัระยะเวลาทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดใหสาํหรบัพระมหากษตัรยิใน
กรณีที่พระองคทรงไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญและไดพระราชทานรางรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนมาใหรัฐสภา
พิจารณาใหมคือ 90 วันเพื่อมิใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญนั้นเนิ่นนานออกไปและกําหนดใหวันที่ทําการออก
เสียงแสดงประชามตินั้นจะตองเปนวันเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการออกเสียงแสดงประชามตินั้นเปน
ไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมมิใหผลของการออกเสียงแสดงประชามติในเขตใดเขตหนึ่งมีอิทธิพลตอการออกเสียง
แสดงประชามตใินอกีเขตหนึง่ได และเพือ่ทีจ่ะใหพระมหากษตัรยิทรงมพีระราชอาํนาจเดด็ ขาดในการทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ มาตรา 174 จึงไดกําหนดใหประธานองคมนตรีเปน
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
13
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บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูฉบบันีก้าํหนดใหพระมหากษตัรยิทรงพระราชดาํรใิหประชาชนออกเสยีงแสดง
ประชามติไดเฉพาะในเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเทานั้น รัฐธรรมนูญไมเปดโอกาสใหมีการออกเสียง
แสดงประชามตติอรางพระราชบญัญตัดิวย เพราะเหน็วาการบญัญตักิฎหมายจะตองกระทาํดวยความรวดเรว็ 
นอกจากนัน้ เรือ่งทีจ่ะนาํมาบญัญตักิฎหมายกเ็ปนเรือ่งทียุ่งยากและบางเรือ่งกเ็ปนเรือ่งทางเทคนคิ ราษฎรยอม
ไมมีความรู ความชํานาญเพียงพอจึงยังไมพรอมที่จะใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติตอรางกฎหมาย

สวนผลของการออกเสียงประชามตินั้น บทบัญญัติในมาตรา 175 ก็ไดกําหนดใหเอาเสียงขางมากของ
ประชาชนเปนประชามติ ซึ่งในที่นี้หมายความถึงเสียงขางมากของประชาชนทั้งหมดที่มาออกเสียงไมรวม
ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงแตไมมาลงคะแนนเสียง โดยในการใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามตินั้น
กําหนดใหประชาชนลงคะแนนเสียงไดเพียง 2 ทางเลือก คือ เห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญ
เทานั้น ประชาชนไมสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได ดังนั้น ในการออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ตอรัฐธรรมนูญนั้น จะตองเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยทั้งฉบับเทานั้น จะเห็นชอบเพียงบางสวนไมได

เมื่อประชาชนออกเสียงขางมากเปนประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญแลว พระมหากษัตริย
จะตองลงพระปรมาภิไธยภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศผลการลงประชามติ และเมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวก็ใหมีผลบังคับใชได หากการนํารางรัฐธรรมนูญ ดังกลาวใหประชาชนออกเสียงแสดง
ประชามติไมไดรับเสียงขางมากเปนประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแลว รางรัฐธรรมนูญนั้นก็มี
อันตองตกไป

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2511) มีการบัญญัติเรื่องการออกเสียงประชามติไวใน
รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง โดยการออกเสียงแสดงประชามติที่ไดนํามาบัญญัติไวในมาตรา 169 ถึงมาตรา 172 
ในหมวดของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะเชนเดียวกับการออกเสียงแสดง
ประชามติที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เพราะสภารางรัฐธรรมนูญ
ไดยึดเอาแนวทางของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 เปนแนวทางในการรางบทบัญญัติดังกลาว

3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2517) ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 นั้น คณะ
อนกุรรมการยกรางรฐัธรรมนญูไดนาํเอารฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2511 มาเปนตนแบบในการยกราง ดงันัน้ จงึมี
การนาํบทบญัญตัเิรือ่งการใหประชาชนออกเสยีงแสดงประชามตติอรางรฐัธรรมนญูซึง่อาจกระทบถงึประโยชน
ไดเสยีสาํคญัของประเทศ หรอืประชาชนมากาํหนดไวในรฐัธรรมนญูดวย โดยการออกเสยีงประชามตทิีไ่ดนาํมา
บัญญัติไวในมาตรา 228 ถึงมาตรา 231 ในหมวด 11 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับ
การออกเสียงประชามติที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2511) และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2492)

4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2539) เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คณะ 
รสช.) ไดทาํการรฐัประหารในเดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2534 กไ็ดประกาศใชธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร
ซึ่งกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม สภานิติบัญญัติแหงชาติจัดทําราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จและตอมารัฐธรรมนูญก็ไดประกาศใชบังคับในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 นี้ ไดรับการแกไขเพิ่มเติมรวม 6 ครั้งกอนจะถูก “แทนที่” ดวยรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 การแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2538 นับไดวา
เปนการแกไข “ใหญ” เพราะรัฐธรรมนูญถูกแกไขรวมกันถึง 188 มาตรา ครอบคลุมสาระสําคัญเกี่ยวกับการ
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คุมครอง สทิธ ิเสรภีาพของชนชาวไทย จาํนวน วาระและอาํนาจหนาทีข่องสมาชกิวฒุสิภา หลกัเกณฑการเลอืก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อายุของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการการเลือก
ตั้ง ศาลปกครองรวมทั้งการกระจายอํานาจการเงินการคลังใหแกทองถิ่น อยางไรก็ตาม แมการแกไขดังกลาว
จะทาํใหรฐัธรรมนญูมคีวามเปนประชาธปิไตยมากขึน้ แตประชาชนจาํนวนหนึง่กย็งัไมยอมรบัรฐัธรรมนญูฉบบั
ดงักลาว เนือ่งจากเหน็วารฐัธรรมนญูมทีีม่าจากคณะ รสช. ดงันัน้ รฐับาลโดยแรงผลกัดนัของพลงัประชาชนจงึ
ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับแกไ ขเพิ่มเติมเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา รางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้มี
สาระสาํค ัญคอืจดัตัง้สภารางรฐัธรรมนญูขึน้ทาํหนาทีร่างรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบัอยางเปนอสิระโดยรฐัสภามหีนาที่
ใหความเห็นชอบเทานั้น จะแกไขบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญใหมไมได รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 6 นี้ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยมีสาระสําคัญ คือ เปนการกําหนดวิธีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมือง ไดมีการจัดใหมีคณะกรรมการยกราง
รัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยบุคคลจากหลายสาขาอาชีพเปนองคกรในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุง
โครงสรางทางการเมืองขึ้นใหมใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผานๆ มาที่มักจะรางหรือ
จัดใหมีการรางโดยคณ ะปฏิวัติรัฐประหาร รัฐบาลในขณะนั้น คือ รัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา จึงไดใช
อํานาจนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองซึ่งมีนายชุมพล ศิลปอาชา เปนประธาน ทําการศึกษา
แนวทางในการแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 มาตรา 211 เพื่อเปดโอกาสใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญใหมทั้ง
ฉบับได

จากการตรวจสอบเอกสารเกีย่วกบัการทาํงานของคณะก รรมการปฏริปูการเมอืง และคณะกรรมาธกิาร
วสิามญัพจิารณารางรฐัธรรมนญูฉบบัแกไขเพิม่เตมิ ไมพบเหตผุลในการกาํห นดใหประชาชนสามารถออกเสยีง
แสดงประชามติเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเอาไว แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการ
ประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัที ่6) พบขอความวา “.....ทัง้เปดโอกาสใหประชาชนมสีวน
รวมในการอนมุตัริฐัธรรมนญูโดยการออกเสยีงประชามตไิดดวย.....” ในเหตผุลของการประกาศใชรฐัธรรมนญู
ซึง่นาจะเขาใจไดวา ผูรางรฐัธรรมนญูฉบบัแกไขเพิม่เตมินีพ้ยายามวางกลไกในการจดัใหมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหม
เพือ่ใหมคีวามเปนประชาธปิไตยทีส่ดุ และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการใชอาํนาจอธปิไตยได
ดวยการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ไดนําเรื่องการใหประชาชนออกเสียง
ประชามติมาบัญญัติไวอีกครั้งหนึ่ง แตในครั้งนี้มีความแตกตางจากบทบัญญัติเรื่องการออกเสียงประชามติที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับที่กลาวมาแลวขางตน โดยมีสาระสําคัญ คือ เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว จะตองใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมาตรา 211 ปณรส ไดกําหนดให
รัฐสภาตองพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยจะแกไขเพิ่มเติมประการใดมิได ผลการ
พิจารณาของรัฐสภาเปนไดดังนี้ คือ

(ก) ในกรณีที่รัฐบาลใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญ ประธานรัฐสภาจะตองนํารางรัฐธรรมนูญขึ้น
ทลูเกลาฯ ถวาย หากพระมหากษตัรยิทรงเหน็ชอบดวยกท็รงลงพระปรมาภไิธยเพือ่ประกาศใชบงัคบัตอไป แต
ถาพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด 90 วัน
แลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 
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(ข) ในกรณีที่รัฐสภาไมใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 ปณรส วรรคหา ไดกลาวไววา 
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
ใหดําเนินการจัดใหมีประชามติเพื่อใหประชาชนออกเสียงลงคะแนนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับราง
รัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ

จะเหน็ไดวา การออกเสยีงประชามตติามรฐัธรรมนญูฉบบัแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) เปนเงือ่นไขในการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญของรัฐสภาที่กําหนดไวเฉพาะกรณีที่รัฐสภาไมใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญ
เทานั้นจึงจะเปนเหตุใหประชาชนออกเสียงประชามติได สวนกระบวนการในการออกเสียงประชามตินั้นเปน
ไปตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 211 โสฬส คอื เมือ่รฐัสภาไมใหความเหน็ชอบในรางรฐัธรรมนญู ประธานรฐัสภา
จะตองประกาศในราชกจิจานเุบกษาเพือ่กาํหนดวนัใหประชาชนออกเสยีงประชามตซิึง่จะตองไมกอน 90 วนั 
และไมชากวา 120 วนันบัแตวนัประกาศวนัออกเสยีงประชามตติองเปนวนัเดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร สวนผูมี
สทิธอิอกเสยีงประชามตจิะไดแกบคุคลผูมสีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สาํหรบัผลของการออกเสยีง
ประชามตนิัน้ หากผลปรากฏวาประชาชนโดยเสยีงขางมากเหน็ชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนญู ใหประธานรฐัสภา
นาํรางรฐัธรรมนญูขึน้ทลูเกลาฯ ถวาย แตถาเสยีงขา งมากไมเหน็ชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนญูหรอืมผีูมาใชสทิธิ
ออกเสยีงประชามตเิปนจาํนวนไมถงึหนึง่ในหาของจาํนวนผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามต ิใหรางรฐัธรรมนญูนัน้ตกไป

5. รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นโดยมีเปาหมายสําคัญในการ “ปฏิรูป
การเมือง” เพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สภารางรัฐธรรมนูญ
ไดรับการจัดตั้งขึ้นและไดดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญ ภายหลังผานกระบวนการตางๆ ที่สําคัญ คือ การทํา
ประชาพิจารณและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว สภารางรัฐธรรมนูญไดสงมอบรางรัฐธรรมนูญที่
ไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวใหประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ ในที่สุดเมื่อรัฐสภาให
ความเห็นชอบ ประธานรัฐสภาก็ไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยไดประกาศใชบังคับ
ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

รฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 ไดสรางกลไกในการปฏริปูการเมอืงไวมากมายไมวาจะเปนสทิธเิสรภีาพและ
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน การเขาสูอํานาจรัฐ ระบบตรวจสอบการทุจริตจากการใชอํานาจรัฐ 
ซึง่ในกลไกตางๆ เหลานี ้ระบบการใหประชาชนออกเสยีงประชามตกิเ็ปนกลไกสาํคญัประการหนึง่ทีร่ฐัธรรมนญู
บัญญัติไวเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความเห็นและแสดงความประสงคทางการเมือง 

5.1 แนวความคดิในการบญัญตัเิรือ่งการใหประชาชนออกเสยีงประชามตไิวในรฐัธรรมนญู เมือ่
พจิารณาจากเอกสารสาํคญัทีเ่กีย่วของกบัการยกรางรฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 พบวาในสวนทีเ่กีย่วกบัการ
กาํหนดใหประชาชนออกเสยีงประชามตนิัน้เกีย่วพนักบัขัน้ตอนในการยกรางรฐัธรรมนญู รวม 4 ขัน้ตอนดวยกนั คอื 

5.1.1 ขั้นตอนของคณะทํางานยกรางรัฐธรรมนูญ คณะทํางานยกรางรัฐธรรมนูญไดยกราง
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติไวดังนี้ 

“มาตรา 7/21 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติใดหรือกิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถงึประโยชนไดเสยีของประเทศชาตหิรอืประชาชน คณะรฐัมนตรอีาจนาํความขึน้กราบบงัคมทลูเพือ่ขอ
ใหพระมหากษตัรยิทรงตราพระราชกฤษฎกีาใหมกีารออกเสยีงประชามตไิด บคุคลผูมสีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรยอมมสีทิธอิอกเสยีงประชามต ิและวนัออกเสยีงประชามตติองเปนวนัเดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร
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การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการสอบถามความเห็นของประชาชนวาจะ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติหรือกิจการในเรื่องที่ใหมีการออกเสียงประชามตินั้น การออก
เสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได

ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ” 

ในรางนี้ คณะทํางานยกรางรัฐธรรมนูญไดเสนอใหประชาชนออกเสียงประชามติในรางพระราช
บัญญัติหรือกิจการใดที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยผานกระบวนการ
สําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นที่จะใหประชาชนออกเสียงประชามติตอพระมหากษัตริยเพื่อใหทรง
ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการออกเสียงประชามติ โดยการออกเสียงประชามติในรางดังกลาวจะตองเปนไป
เพื่อประโยชนในการสอบถามความเห็นของประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติ 
หรือกิจการในเรื่องที่ใหมีการออกเสียงประชามตินั้น และนอกจากนี้รางมาตราดังกลาวยังกําหนดหามทําการ
ออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงดวย 

5.1.2 ขัน้ตอนของคณะกรรมาธกิารพจิารณารางรฐัธรรมนญู เมือ่มกีารเสนอรางรฐัธรรมนญูของ
คณะทํางานยกรางรัฐธรรมนูญตอคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญไดมีการตัดมาตรา 7/21 ดังกลาว
ออก แตตอมาภายหลังจากมีการรับฟงเสียงจากประชาชน ไดมีผูขอแปรญัตติเพิ่มเติมในเรื่องประชามติ ขอ
เสนอดังกลาวไดถูกนํามาเพิ่มขึ้นเปนมาตราใหมโดยมีขอความดังนี้ คือ 

“มาตรา 213 ทวิ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ รัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได

การออกเสยีงประชามตติองเปนไปเพือ่ประโยชนในการขอปรกึษาความเหน็ของประชาชนวาจะเหน็
ชอบหรอืไมเหน็ชอบกจิการสาํคญัในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามวรรคหนึง่ซึง่มใิชเรือ่งทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูนี ้การ
ออกเสยีงประชามตทิีเ่กีย่วกบัตวับคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืคณะบคุคลใดคณะบคุคลหนึง่โดยเฉพาะจะกระทาํมไิด

ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบ
วันแตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติตองเปน
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ในระหวางทีป่ระกาศตามวรรคหนึง่มผีลใชบงัคบั รฐัตองดาํเนนิการใหบคุคลฝายทีเ่หน็ชอบและ
ไมเห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน

บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวนไมถึง

หนึง่ในหาของจาํนวนผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามต ิใหถอืวาประชาชนโดยเสยีงขางมากไมเหน็ชอบดวยกบัเรือ่งที่
ขอปรกึษานัน้ แตถามผีูมาใชสทิธอิอกเสยีงประชามตมิากกวาหนึง่ในหาของจาํนวนผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามติ
และปรากฏวาผูออกเสยีงประชามตโิดยเสยีงขางมากใหความเหน็ชอบ ใหถอืวาประชาชนโดยเสยีงขางมากเหน็
ชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น

การออกเสยีงประชามตติามมาตรานีใ้หมผีลเปนเพยีงการใหคาํปรกึษาแกคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งนัน้
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หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ”

สาระสําคัญของการออกเสียงประชามติตามรางของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... นี้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คณะทํางาน ยกรางรัฐธรรมนูญไดทําไว
กลาวคือ มีการตัดเรื่องการประชามติในรางพระราชบัญญัติออก และนอกจากนี้ ก็ยังมีการตัด “พระราช
อาํนาจ” ของพระมหากษตัรยิในสวนทีเ่กีย่วกบัการตราพระราชกฤษฎกีากาํหนดใหมกีารออกเสยีงประชามติ
ออกดวย โดยมอบใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีแทน

ขัน้ตอนในการใหประชาชนออกเสยีงประชามตติามรางมาตราดงักลาว ไดแก หากคณะรฐัมนตรี
เห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได และในตอนทายของรางมาตราดังกลาวจะเห็นไดวามี
การกาํหนดเอาไวดวยวา การออกเสยีงประชามตติามมาตรานีม้ผีลเปนเพยีงการใหคาํปรกึษาแกคณะรฐัมนตรี
ในเรื่องนั้น

ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญมาตรานี้ มีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญหลายคนขอแปรญัตติให
เพิ่มเรื่องการออกเสียงประชามติไวดวย 

5.1.3 ขั้นตอนการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ ไดพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ทวิ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
.... ไดเสนอมาแลวมีมติเห็นชอบตามรางดังกลาวโดยไมมีการแกไข

แตอยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญไดมีการอภิปรายถึงประเด็นเรื่องการ
ออกเสียงประชามติอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2540 มีกรรมาธิการฯ หลายคนไดอภิปรายถึงผลของการออกเสียงประชามติในรูปแบบดังกลาววาจะทําให
ความสําคัญของการลงประชามตินั้นดอยลงไปเพราะผลการลงประชามติเปนแตเพียงขอปรึกษาความเห็น
ของประชาชนเทานั้น คณะรัฐมนตรีจะนําเอาขอปรึกษามาปฏิบัติหรือไมปฏิบัติก็ได ซึ่งกรรมาธิการฯ บางคน
เหน็วาผลของการลงประชามตคิวรจะไดนาํไปดาํเนนิการเพือ่ประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนิของคณะ
รฐัมนตร ีนอกจากนีแ้ลว กย็งัมกีรรมาธกิารบางคนทีเ่สนอวานอกจากคณะรฐัมนตรแีลว สมควรใหผูมสีทิธเิลอืก
ตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คน มีสิทธิเขาชื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดใหประชาชนออกเสียง
แสดงประชามติในกิจการนั้นก็ได

5.1.4 บทบญัญตัเิกีย่วกบัการออกเสยีงประชามต ิภายหลงัจากทีส่ภารางรฐัธรรมนญูไดพจิารณา
รางรัฐธรรมนูญเสร็จทั้งฉบับแลว ก็ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ และในที่สุดเมื่อ
รฐัสภาไดใหความเหน็ชอบรฐัธรรมนญูเมือ่วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2540 ประธานรฐัสภากไ็ดนาํรางรฐัธรรมนญู
ขึน้ทลูเกลาฯ ถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธยใหประกาศใชเปนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540) 
ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540

บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติปรากฏอยูในมาตรา 214 แหง รัฐธรรมนูญดังนี้ คือ
“มาตรา 214 ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรเีหน็วากจิการในเรือ่งใดอาจกระทบถงึประโยชนไดเสยีของ

ประเทศชาตหิรอืประชาชน นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะ รฐัมนตรอีาจปรกึษาประธานสภาผูแทน
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ราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประ การออกเสียงประชามติ
ตองเปนไปเพือ่ประโยชนในการขอปรกึษาความเหน็ของประชาชนวาจะเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบกจิการสาํคญั
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามวรรคหนึง่ซึง่มใิชเรือ่งทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูนี ้การออกเสยีงประชามตทิีเ่กีย่วกบั
ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได

ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกาํหนดวนัใหประชาชนออกเสียงประชามติ ซึง่จะตองไมกอนเกาสบิ
วนัแตไมชากวาหนึง่รอยยีส่บิวนันบัแตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา และวนัออกเสยีงประชามตติองกาํหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ในระหวางทีป่ระกาศตามวรรคหนึง่มผีลใชบงัคบั รฐัตองดาํเนนิการใหบคุคลฝายทีเ่หน็ชอบและ
ไมเห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน

บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวนไม

มากกวาหนึง่ในหาของจาํนวนผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามต ิใหถอืวาประชาชนโดยเสยีงขางมากไมเหน็ชอบดวย
กบัเรือ่งทีข่อปรกึษานัน้ แตถามผีูมาใชสทิธอิอกเสยีงประชามตมิากกวาหนึง่ในหาของจาํนวนผูมสีทิธอิอกเสยีง
ประชามติและปรากฏวาผูออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากใหความเห็นชอบ ใหถือวาประชาชนโดยเสียง
ขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น 

การออกเสยีงประชามตติามมาตรานีใ้หมผีลเปนเพยีงการใหคาํปรกึษาแกคณะ รฐัมนตรใีนเรือ่งนัน้
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

การออกเสียงประชามติ”

การออกเสียงประชามติกรณีรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
ประกาศสภารางรฐัธรรมนญู เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารวาดวยการเผยแพรรางรฐัธรรมนญู และ

การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดสาระสําคัญตางๆ ดังนี้
1. การเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและกระบวนการขั้นตอนการออกเสียง

14
  ไดมีการบัญญัติ

ใหคณะกรรมาธิการที่ไดรับแตงตั้งจากสภารางรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และจัดทํา
เอกสารชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบ และทําความเขาใจอยางทั่วถึงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมี
สาระสําคัญอยางไร และมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในเรื่องใด 
นอกจากนั้นยังใหพิจารณารูปแบบแนวทางและวิธีการในการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยประสานความ
รวมมือกับสื่อประชาสัมพันธทั้งภาครัฐและเอกชนดวย

สําหรับในสวนของการออกเสียงนั้น ก็ใหทําการเผยแพรกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง
ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง ทั้งในแงของรูปแบบ แนวทาง และวิธีการในการเผยแพรประชาสัมพันธ

2. หลักเกณฑและวิธีการในการออกเสียง
15
 การจัดทําประชามติใหคณะกรรมการการเลือก

ตั้งเปนผูดําเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงใหเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหสภาราง
รัฐธรรมนูญกําหนดวันออกเสียง ซึ่งวันออกเสียงตองไมเร็วกวาสิบหาวันและไมชากวาสามสิบวันนับแตวันเผย
แพรรางรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงนั้นจะตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรไทย

14
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 30 หนา 1-3

15
 เพิ่งอาง หนา 3
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2.1 เขตออกเสียงและหนวยออกเสียง
16
 การออกเสียงใหใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียงโดย

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในเขต
ออกเสยีงตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กาํหนด ซึง่การกาํหนดหนวยออกเสยีงในแตละจงัหวดันัน้ตองคาํนงึ
ถึงจํานวนของผูมีสิทธิออกเสียงในแตละหนวยจํานวนแปดรอยคนเปนประมาณ และตองประกาศใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงทราบไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันออกเสียง อยางไรก็ตาม ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจเปลีย่นแปลงทีอ่อกเสยีงเปนสถานทีอ่ืน่ไดตามความเหมาะสม โดยตองประกาศการเปลีย่นแปลงใหทราบ
กอนวันออกเสียงไมนอยกวาหาวัน

2.2 ผูมีสิทธิออกเสียงและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
17

ผูมีสิทธิออกเสียงตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไม

นอยกวาหาป
2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการออกเสียง และ
3) มชีือ่อยูในทะเบยีนบานในเขตออกเสยีงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามสบิวนันบัถงึวนัออกเสยีง
นอกจากนี้ยังมีบุคคลซึ่งเปนผูตองหามมิใหใชสิทธิออกเสียง ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
2) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ในการจดัทาํบญัชรีายชือ่ผูมสีทิธอิอกเสยีงของแตละจงัหวดัและปดประกาศบญัชรีายชือ่ดงักลาว

ใหติดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการ
ผูใหญบาน และที่ออกเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ออกเสียง ไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันออกเสียง

กรณทีีผู่มสีทิธอิอกเสยีงไมมรีายชือ่อยูในบญัชรีายชือ่ผูมสีทิธอิอกเสยีงใหยืน่คาํรองขอเพิม่ชือ่ตอ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดักอนวนัออกเสยีงไมนอยกวาสบิวนั สาํหรบักรณมีชีือ่ผูซึง่ไมมสีทิธอิอก
เสียงอยูในบัญชีก็สามารถยื่นคํารองไดกอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบวัน เพื่อใหถอนชื่อผูนั้นออกไป

2.3 เจาพนกังานผูดาํเนนิการออกเสยีง
18
 ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้มอีาํนาจแตงตัง้เจาหนาที่

อื่นของรัฐ บุคคล หรือคณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการออกเสียง แตละ
แหงไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่ดําเนินการและรักษาความเรียบรอยในการลงคะแนนเพื่อออกเสียงและ
การนับคะแนนในที่ออกเสียงนั้น

2.4 หีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียงประชามติ
19
 ในสวนของหีบบัตรออกเสียงและบัตร

ออกเสียงประชามติใหจัดใหมีลักษณะที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียง และสําหรับ
บัตรออกเสียงประชาติใหใชกระดาษมีขนาดกวางยาวตามความจําเปน และใหเย็บเปนเลมๆ ละไมเกินหาสิบ
บัตร โดยในการออกเสียงนั้นใหทําเครื่องหมายกากบาท (X) จํานวนเครื่องหมายเดียวในชองลงคะแนนเห็น
ชอบหรือไมเห็นชอบ
16

 เพิ่งอาง หนา 3-4
17

 เพิ่งอาง หนา 4-6
18

 เพิ่งอาง หนา 6-7
19

 เพิ่งอาง หนา 7-8
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2.5 การลงคะแนนออกเสยีง การลงคะแนนสาํหรบัผูมสีทิธอิอกเสยีงนอกเขตจงัหวดัและการ
นบัคะแนน

20
 ในวนัออกเสยีงใหเปนการลงคะแนนออกเสยีงตัง้แตเวลา 08.00 -16.00 น. โดยผูมสีทิธอิอกเสยีง

ซึง่มชีือ่อยูในบญัชรีายชือ่ผูมสีทิธอิอกเสยีงในทีอ่อกเสยีงใดใหออกเสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงนัน้ สวนผูทีไ่ดรบัคาํสัง่ให
ปฏบิตัหินาทีใ่นหนวยออกเสยีงใด ใหมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในหนวยออกเสยีงนัน้ สาํหรบัหลกัฐานการแสดง
ตนนัน้ สามารถใชบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหลกัฐานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กาํหนด สาํหรบั
ผูมสีทิธอิอกเสยีงใดมถีิน่ทีอ่ยูซึง่อยูในจงัหวดัอืน่ นอกจากจงัหวดัทีต่นมชีือ่อยูในทะเบยีนบาน หากประสงคจะ
ขอใชสทิธลิงคะแนนออกเสยีงในจงัหวดัทีต่นอยู ใหยืน่คาํขอลงทะเบยีนกอนวนัออกเสยีงอยางนอยสามสบิวนั

สําหรับบัตรออกเสียงประชามตินั้น หากมีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือเปนบัตรเสีย
1) บัตรปลอม
2) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน
3) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด
4) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชองทําเครื่องหมาย
5) บัตรที่มิใชบัตรที่กรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบให
6) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนมากกวาหนึ่งเครื่องหมาย
7) บัตรที่มีการเขียนขอความหรือถอยคําอื่นใดลงไป
8) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวาเปนบัตรเสีย
2.6 การคดัคานการออกเสยีง

21
 เมือ่สิน้สดุการลงคะแนนออกเสยีง หากผูมาใชสทิธอิอกเสยีงจาํนวน

ไมนอยกวารอยละสบิของผูมาใชสทิธอิอกเสยีงในหนวยออกเสยีงใด เหน็วาการออกเสยีงในหนวยออกเสยีงนัน้เปน
ไปโดยไมสจุรติและเทีย่งธรรม ใหมสีทิธยิืน่คาํรองคดัคานพรอมแสดงหลกัฐานตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายใน
ยีส่บิสีช่ัว่โมงนบัแตการลงคะแนนออกเสยีงสิน้สดุลง และหากพบวาการออกเสยีงไมสจุรติและเทีย่งธรรม ใหมคีาํ
สัง่ดาํเนนิการออกเสยีงใหมในหนวยออกเสยีงนัน้ ทัง้นีต้องไมชากวาสามสบิวนันบัแตวนัทีเ่ผยแพรรางรฐัธรรมนญู

ประวัติความเปนมาของสภารางรัฐธรรมนูญ
สภารางรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ชุดที่ 1

22

สภารางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยชุดแรกเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2491 ภายหลังจากคณะรัฐประหารซึ่งนํา
โดย จอมพลผนิ ชณุหะวณั และคณะไดทาํรฐัประหารลมลางรฐับาลพลเรอืนตรถีวลัย ธาํรงนาวาสวสัดิ ์เมือ่วนัที่ 
8 พฤศจิกายน 2490 ก็ไดนํารัฐธรรมนูญฉบับที่หลวงกาจสงคราม (เทียน เกงระดมยิง) รางไวและซอนไว “ใต
ตุม” มาประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 และคณะรัฐประหารได
เชญิ นายควง อภยัวงศ ขึน้เปนนายกรฐัมนตร ีเมือ่นายควงเปนนายกรฐัมนตรกีไ็ดใชอาํนาจเสนอแตงตัง้สมาชกิ
วุฒิสภา 100 คน และในการเลือกตั้ง ส.ส. ก็ปรากฏวาในบรรดา ส.ส. 100 คน เปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
53 คน เปนเสียงขางมาก ภายหลังจากการเปนนายกรัฐมนตรีเพียงเดือนเศษ ทั้งๆ ที่ยังไมมีการเลือกตั้ง ส.ส. 
รัฐบาลนายควง อภัยวงศ ก็เสนอใหวุฒิสภาซึ่งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญชั่วคราวใหทําหนาที่รัฐสภา
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น

20
 เพิ่งอาง หนา 8-11

21
 เพิ่งอาง หนา 11

22
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2550
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เมื่อวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ซึ่งทําหนาที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบ (76 ตอ 7) ก็ตั้งคณะกรรมาธิการ
ไปยกรางและนํากลับมาเสนอวุฒิสภา ทําหนาที่รัฐสภาจึงลงมติเอกฉันท (76 ตอ 0) ใหทูลเกลาฯ ถวาย 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อผู สําเร็จราชการไดลงพระปรมาภิไธยแลวก็มีการประกาศใชเมื่อวันที่
23 มกราคม 2491 จึงถือเปนสภารางรัฐธรรมนูญชุดแรกของประเทศไทย

สภารางรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 มีหนาที่จัดทํา
รฐัธรรมนญูควรใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วนั สาํหรบัองคประกอบของสภารางรฐัธรรมนญูมาจากการเลอืกของ
รัฐสภา มีจํานวน 40 คน จากบุคคลดังตอไปนี้

(1) สมาชิกวุฒิสภา 10 คน
(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 10 คน
(3) จากผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.ร. 4 ประเภท ประเภทละ 5 คน คือ

(3.1) ผูมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 5 คน
(3.2) ผูมีคุณสมบัติตาม 3.1 และดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ

เทียบเทา 5 คน
(3.3) ผูมคีณุสมบตัติาม 3.1 และเคยเปน ส.ส. สมาชกิของวฒุสิภา หรอืเปน หรอืเคยเปนรฐัมนตร ี5 คน
(3.4) ผูมีคุณสมบัติตาม 3.1 และสําเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเทา 5 คน

  ส.ส.ร. ชุดแรกเริ่มประชุมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2491 โดยเลือกเจาพระยาศรีธรรมา-ธิเบศร
เปนประธาน พระยาอรรถาการียนิพนธ เปนรองประธาน และนายหยุด แสงอุทัย เปนเลขาธิการ

กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กําหนดวิธีการจัดทําไว

โดยไมมีรายละเอียดถึงวิธีการดําเนินการของสภารางรัฐธรรมนูญ แตกําหนดวาเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํา
รัฐธรรมนูญเสร็จ ใหเสนอที่ประชุมรวมกับรัฐสภา โดยให ส.ส.ร. ไปชี้แจงรัฐธรรมนูญตอรัฐสภาได และการลง
มตใิหรบัหรอืไมรบัใหกระทาํทัง้ฉบบัจะแกไขเพิม่เตมิมไิด โดยใหใชวธิเีรยีกชือ่สมาชกิรฐัสภาเปนรายคน ตองได
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาจึงจะถือวารัฐธรรมนูญผาน

สภารางรัฐธรรมนูญไดตั้งคณะกรรมาธิการ 5 คณะ คือ
1. คณะกรรมาธิการจัดระเบียบวาระ
2. คณะกรรมาธิการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ
3. คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญขั้นแปรญัตติ (เปนชุดเดียวกับกรรมาธิการยกราง)
4. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นประชาชน
5. คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม
ในสวนของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนก็ไดมีการดําเนินการ แตประชาชนเสนอความคิดเห็น

นอยมากเพียง 20 ฉบับ สวนใหญคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นโดยใชวิธีตัดบทความจากหนังสือพิมพ
เปนหลัก ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาวไดกลายเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มี 188 
มาตรา โดยสภารางรัฐธรรมนูญไดลงมติเห็นชอบรางฯ ดังกลาวในวันที่ 25 ธันวาคม 2491 ขณะที่รัฐสภาได
ประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเสร็จสิ้นในวันที่ 25 มกราคม 2492 และไดลงมติใหนํารางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกลาฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2492
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สภารางรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ชุดที่ 2
23

สภารางรฐัธรรมนญู ชดุที ่2 พ.ศ. 2539 เกดิจากการเรยีกรองใหมกีารปฏริปูการเมอืงอยางใหญภายหลงั
เหตกุารณพฤษภาทมฬิ เมือ่ป 2535 จนมกีารตัง้คณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการพฒันา
ประชาธปิไตย ทีม่นีายแพทยประเวส วะส ีเปนประธาน มาจนถงึการแตงตัง้คณะกรรมการปฏริปูการเมอืง โดย
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และมีการเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พงศ. 2534 
ซึ่งไดฉายาวา “รัฐธรรมนูญ รสช.”

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม โดยใหมีคณะกรรมการยกราง
รฐัธรรมนญู 67 คน แตเมือ่รฐัสภารบัหลกัการรางรฐัธรรมนญูนัน้กไ็ดเปลีย่นจากคณะกรรมการยกรางรฐัธรรมนญู
เปนสภารางรัฐธรรมนูญ ใหมีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง โดยการรับฟงความเห็นจาก
ประชาชน และใหมเีวลาจดัทาํรางรฐัธรรมนญูใหมใหเสรจ็ภายใน 240 วนั นบัแตวนัที ่ส.ส.ร. ครบ 99 คน

24
 

องคประกอบ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 กําหนดใหสภาราง

รัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก 99 คน ซึ่งเลือกโดยที่ประชุมรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรรวมกับวุฒิสภา) ใน 
99 คนนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐสภาเลือกตัวแทนจากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศที่เลือกกันเองเหลือ 10 คน 
แลวสงใหรัฐสภาเลือกใหไดจังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน ตามจํานวนจังหวัด

สวนอีก 23 คน รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐสภาเลือกจากผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จํานวน 8 คน 
ผูเชีย่วชาญสาขารฐัศาสตรหรอืรฐัประศาสนศาสตร จาํนวน 8 คน และผูมปีระสบการณทางดานการเมอืง การ
บริหารราชการแผนดิน หรือการรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 7 คน

รัฐสภาลงมติคัดเลือก ส.ส.ร. 99 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 ปรากฏวามีผูมีชื่อเสียงไดรับการคัด
เลือกหลายคน เชน นายอานันท ปนยารชุน นายอุทัย พิมพใจชน นายเกษม ศิริสัมพันธ น.ต.ประสงค สุนศิริ 
(ซึ่งมาแทน ศาสตราจารยอุกฤษ มงคลนาวิน ที่ลาออก) เปนตน

สภารางรฐัธรรมนญูชดุที ่2 ไดประชมุครัง้แรกเมือ่วนัที ่7 มกราคม 2540 และเลอืกนายอทุยั พมิพใจชน 
เปนประธานสภาราง ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาต ิเปนรองประธานคนที ่1 และนางยพุา อดุมศกัดิ์ 
เปนรองประธานสภาคนที ่2

กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญ
สภารางรัฐธรรมนูญชุดที่ 2 ไดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น 82 คณะ โดยเปนคณะกรรมาธิการที่ทําหนาที่

หลักในสภารางรัฐธรรมนูญ 6 คณะ คือ 
1. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมี นายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน มีกรรมาธิการ 29 คน
2. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธมี นายสมเกียรติ ออนวิมล เปนประธาน มีกรรมาธิการ 17 คน
3. คณะกรรมาธกิารรบัฟงความคดิเหน็และประชาพจิารณม ีศาสตราจารยอมร รกัษาสตัย เปนประธาน 

มีกรรมาธิการ 38 คน

23
 การนับจํานวนชุดของสภารางนี้ไมนับรวมสภาที่ตั้งขึ้นตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502 ซึ่งเรียกวา 

สภารางรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน แตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนผูแตงตั้งทั้งหมด รูปแบบและอํานาจหนาที่ของสภาชุดนี้เหมือน
สภานิติบัญญัติมากกวาจะเปนสภารางรัฐธรรมนูญอยางแทจริง
24

 นับตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2539
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4. คณะกรรมาธิการวิชาการ ขอมูลและศึกษาแนวทางการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมี 
ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ เปนประธาน มีกรรมาธิการ 17 คน

5. คณะกรรมาธกิารจดหมายเหต ุตรวจสอบรายงานการประชมุและกจิการสภาม ีนายเดโช สวนานนท 
เปนประธาน มีกรรมาธิการ 17 คน

6. คณะกรรมาธกิารพจิารณารางรฐัธรรมนญูม ีนายอานนัท ปนยารชนุ เปนประธาน มกีรรมาธกิาร 33 คน 
สวนอีก 76 คณะ เปนคณะกรรมาธิการสามัญรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นทุก

จังหวัด โดยมี ส.ส.ร. ตัวแทนจังหวัดเปนประธาน และมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.ร. ที่เลือกกันเอง 10 คน 
เปนกรรมาธิการตามความสมัครใจ และบุคคลอื่นที่เหมาะสมรวม 15 คน ทุกจังหวัด

ในการจัดทํากรอบความคิดเบื้องตนนั้น สภารางรัฐธรรมนูญชุดที่ 2 ไดใหคณะกรรมาธิการยกรางไป
กําหนดกรอบความคิดเบื้องตน อันบรรจุสาระสําคัญทั้งหมดในรัฐธรรมนูญที่จะรางขึ้นมากอนแลวนํามาเสนอ
สภารางรฐัธรรมนญู โดยใชเวลาประมาณ 2 เดอืน ตัง้แตมกราคม – กมุภาพนัธ 2540 แลวนาํไปรบัฟงความคดิ
เห็นเบื้องตนจากประชาชนทั้งประเทศในเดือนมีนาคม 2540 โดยกรอบความคิดเบื้องตน 3 กรอบ คือ กรอบที่
หนึ่งวาดวยสิทธิหนาที่และการมีสวนรวมของพลเมือง กรอบที่สองวาดวยการตรวจสอบอํานาจรัฐ และกรอบ
ที่สามวาดวยสถาบันการเมืองและความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง

คณะกรรมาธิการยกรางฯ ไดใชเวลาตั้งแตวันที่ 1 – 27 เมษายน 2540 ในการรางรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหา 
339 มาตรา และเสนอใหสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาในวาระที่ 1 ไดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 โดยไดมี
การลงมติรับหลักการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 แลวจึงนํารางรัฐธรรมนูญไปฟงความคิดเห็นประชาชนทั่ว
ประเทศอีกครั้ง โดยมีการพิมพเอกสารจํานวน 800,000 เลม

ตอมาไดมกีารลงมตใินวาระที ่ 3 เมือ่วนัที ่ 15 สงิหาคม 2540 โดยสามารถดาํเนนิการใหแลวเสรจ็กอน
กาํหนด 8 วนั โดยรฐัธรรมนญูฉบบันีม้คีวามยาว 336 มาตรา และพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช
ไดพระราชทานรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2540

สภารางรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ไดบัญญัติเกี่ยวกับสภาราง

รัฐธรรมนูญไวดังนี้ “ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มีจํานวนหนึ่งรอยคน”

25 

และยงัไดกาํหนดคณุสมบตัขิองสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูไวดงันี ้“สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูไมเปนหรอื
เคยเปนสมาชกิพรรคการเมอืง หรอืดาํรงตาํแหนงใดในพรรคการเมอืงภายในเวลาสองปกอนวนัไดรบัคดัเลอืก
ใหเปนสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู และตองไมดาํรงตาํแหนงสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินขณะเดยีวกนั”

26

ในกรณทีีม่สีมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูพนจากตาํแหนงกไ็ดบญัญตัไิวดงันี ้“ในระหวางทีส่ภารางรฐัธรรมนญู
ยงัปฏบิตัหินาทีต่ามรฐัธรรมนญูนีไ้มแลวเสรจ็หากมสีมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูพนจากตาํแหนงไมวาดวยเหตใุด 
ใหประธานคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาตคิดัเลอืกบคุคลจากบญัชรีายชือ่ตามมาตรา 22 ทีเ่หลอือยู หรอืจาก
บคุคลทีเ่คยเปนสมาชกิสมชัชาแหงชาต ิแลวแตกรณ ีเพือ่นาํความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
แตงตัง้เปนสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูแทนตาํแหนงทีว่าง ทัง้นีภ้ายในสามสบิวนันบัแตวนัทีม่ตีาํแหนงวาง

27

25
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 19

26
 เพิ่งอาง มาตราเดียวกัน

27
 เพิ่งอาง มาตรา 24



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.กรงุเทพมหานคร

20

ในสวนทีเ่กีย่วกบัคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูนัน้กไ็ดบญัญตัไิววา “ในการจดัทาํรางรฐัธรรมนญู
ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนยี่สิบหาคน และผูทรง
คุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวนสิบคนตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ”

28

ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวใหจัดทําคําชี้แจง
วารางรฐัธรรมนญูทีจ่ดัทาํขึน้ใหมนัน้มคีวามแตกตางกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
พิจารณาและเสนอความคิดเห็น

29

นอกจากนี้ยังบัญญัติใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจง
ใหประชาชนทั่วไปทราบ ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย

30

สวนการแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมนั้นเมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสาร
ตามมาตรา 26 แลว สามารถกระทาํไดเมือ่มสีมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูลงชือ่รบัรองไมนอยกวาหนึง่ในสบิของ
จํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยู

31

นอกจากนีย้งัไดมกีารบญัญตัถิงึการจดัทาํรางการพจิารณาใหแลวเสรจ็และการออกเสยีงประชามตดิงันี้ 
“ใหสภารางรฐัธรรมนญูจดัทาํรางรฐัธรรมนญูและพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายในหนึง่รอยแปดสบิวนันบัแตวนัเปด
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก โดยใหเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติวา
จะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ซึ่งตองจัดทําไมเร็วกวาสิบหาวันและไมชากวาสามสิบวัน นับแตวันที่เผย
แพร ทั้งนี้การออกเสียงประชามติตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

32

สาํหรบัการยกรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้ใหดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในสีส่บิหาวนันบัแต
วนัทีจ่ดัทาํรางรฐัธรรมนญูแลวเสรจ็

33
 นอกจากนีย้งัไดมกีารบญัญตัหิามมใิหกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูลงสมคัร

รบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืดาํรงตาํแหนงสมาชกิวฒุสิภาภายในสองปนบัแตวนัทีพ่นจากตาํแหนง
34

จากบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549 จะเหน็ไดวาสภาราง
รฐัธรรมนญู ชดุที ่3 พ.ศ. 2550 เกดิจากการทีม่กีารยดึอาํนาจโดยคณะทหารทีใ่ชชือ่วา “คณะปฏริปูการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ (คปค.) ทีไ่ดทาํการยดึอาํนาจรฐับาลพลเรอืนทีม่ ีพ.ต.ท. 
ทกัษณิ ชนิวตัร ดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2549 ซึง่ทาํใหเกดิสภารางรฐัธรรมนญูดงันี้

28
 เพิ่งอาง มาตรา 25

29
 เพิ่งอาง มาตรา 26

30
 เพิ่งอาง มาตราเดียวกัน

31
 เพิ่งอาง มาตรา 27

32
 เพิ่งอาง มาตรา 29

33
 เพิ่งอาง มาตรา 30

34
 เพิ่งอาง มาตราเดียวกัน



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550
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1. นายกนก โตสุรัตน
2. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
3. นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล
4. นายกลานรงค จันทิก
5. นายการุณ ใสงาม
6. นายกิตติ ตีรเศรษฐ
7. นายเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
8. นายเกียรติชัย พงษพาณิชย
9. นายคมสัน โพธิ์คง

10. นายจรัญ ภักดีธนากุล
11. นายจรัส สุวรรณมาลา
12. นายจุตินันท ภิรมยภักดี
13. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
14. นายเจิมศักดิ์ ปนทอง
15. นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
16. นายชนินทร บัวประเสริฐ
17. นายชวลิต หมื่นนุช
18. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ
19. นายชาติชาย แสงสุข
20. นายชาลี กางอิ่ม
21. นายชํานาญ ภูมิสัย
22. นายชูชัย ศุภวงศ
23. นายโชคชัย อักษรนันท
24. นายไชยยศ เหมะรัชตะ
25. นางดวงสุดา เตโชติรส
26. นายเดโช สวนานนท
27. นายธนพิชญ มูลพฤกษ
28. พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร
29. นายธวัช บวรนิชยภูร

30. นายธิติพันธุ เชื้อบุญชัย
31. นายธีรวัฒน รมไทรทอง
32. นายนครินทร เมฆไตรรัตน
33. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
34. นายนิตย วังวิวัฒน
35. นายนิมิต ชัยจีระธิกุล
36. นายนุรักษ มาประณีต
37. นายปกรณ ปรียากร
38. นายประดิษฐ เหลืองอราม
39. นายประพันธ นัยโกวิท
40. นายประวิทย อัครชิโนเรศ
41. นายประสงค พิทูรกิจจา
42. นายปริญญา ศิริสารการ
43. นางพรรณราย แสงวิเชียร
44. นางสาวพวงเพชร สารคุณ
45. นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
46. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
47. พลเรือเอกพีรศักดิ์ วัชรมูล
48. นายไพบูลย วราหะไพฑูรย
49. นายไพโรจน พรหมสาสน
50. นายมนตรี เพชรขุม
51. นางมนูญศรี โชติเทวัณ
52. นายมานิจ สุขสมจิตร
53. พลตํารวจเอกมีชัย นุกูลกิจ
54. นายรัฐ ชูกลิ่น
55. นางรุจิรา เตชางกูร
56. นายวรากรณ สามโกเศศ
57. นายวัชรา หงสประภัศร
58. นายวิชัย รูปขําดี

ภายหลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู (ส.ส.ร.) จาํนวน 100 คน เมือ่วนัที ่2 มกราคม 2550 แลวนัน้ ปรากฏวาสมาชกิกลุม
ทีม่จีาํนวนมากทีส่ดุ คอื ภาครฐั ซึง่มจีาํนวน 30 คน รองลงมา คอื ภาควชิาการ จาํนวน 27 คน ทัง้นีส้มาชกิสภา
รางรฐัธรรมนญูทัง้หมด 100 คน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้สมาชกิสภา
รางรฐัธรรมนญู ตามมาตรา 23 ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2549 ดงัตอไปนี้
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59. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
60. นายวิชัย ศรีขวัญ
61. นายวิชา มหาคุณ
62. นายวิทธยา บริบูรณทรัพย
63. นายวิทยา คชเขื่อน
64. นายวิทยา งานทวี
65. นายวิทวัส บุญญสถิต
66. นายวีนัส มานมุงศิลป
67. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
68. นายวุฒิสาร ตันไชย
69. นายศรีราชา เจริญพานิช
70. นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล
71. นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน
72. นายศิวะ แสงมณี
73. นายเศวต ทินกูล
74. นางสดศรี สัตยธรรม
75. นายสนั่น อินทรประเสริฐ
76. นายสมเกียรติ รอดเจริญ
77. นายสมคิด เลิศไพฑูรย
78. นายสมชัย ฤชุพันธุ
79. นายสมยศ สมวิวัฒนชัย

80. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
81. นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย
82. นายสวิง ตันอุด
83. นายสามขวัญ พนมขวัญ
84. นายสุนทร จันทรรังสี
85. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
86. นายสุรพล พงษทัดศิริกุล
87. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ
88. นายเสรี นิมะยุ
89. นายเสรี สุวรรณภานนท
90. นายหลักชัย กิตติพล
91. นายอนุศาสน สุวรรณมงคล
92. นายอภิชาติ ดําดี
93. นายอรรครัตน รัตนจันทร
94. นายอรัญ ธรรมโน
95. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
96. นายอัครวิทย สุมาวงศ
97. นางอังคณา นีละไพจิตร
98. นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ
99. นายอุทิศ ชูชวย

100. นายโอภาส เตพละกุล

หลังจากมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแลว ปรากฏวา นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภารางรัฐธรรมนูญ โดยมี นายเสรี สุวรรณภานนท ดํารงตําแหนงรอง
ประธานคนที่ 1 นายเดโช สวนานนท ดํารงตําแหนงรองประธานคนที่ 2

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญไดลงมติเลือกคณะกรรมาธิการ (คมช.) ยกราง
รัฐธรรมนูญ จํานวน 25 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 35 คน โดยในสวนที่เหลืออีก 10 คน จะมาจากการแตงตั้งของ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

35
 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1. นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ  ประธานคณะกรรมาธิการ*
2. นายอัครวิทย สุมาวงศ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
3. นายจรัญ ภักดีธนากุล  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
4. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
5. นายชูชัย ศุภวงศ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
6. ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  เลขานุการคณะกรรมาธิการ

35
 คือ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) นั่นเอง

* มาจากการเสนอชื่อของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
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7. นายอัชพร จารุจินดา  รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
8. นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน  รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
9. นายคมสัน โพธิ์คง  รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

10. ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
11. นายธงทอง จันทรางศุ  โฆษกคณะกรรมาธิการ*
12. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  โฆษกคณะกรรมาธิการ
13. นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  โฆษกคณะกรรมาธิการ
14. นายปกรณ ปรียากร  โฆษกคณะกรรมาธิการ
15. ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม  กรรมาธิการ
16. ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ  กรรมาธิการ
17. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  กรรมาธิการ*
18. นายวิจิตร สุระกุล  กรรมาธิการ*
19. นายธนพิชญ มูลพฤกษ  กรรมาธิการ
20. รองศาสตราจารยนครินทร เมฆไตรรัตน  กรรมาธิการ
21. นายนุรักษ มาประณีต  กรรมาธิการ
22. นายประพันธ นัยโกวิท  กรรมาธิการ
23. นางสาวพวงเพชร สารคุณ  กรรมาธิการ
24. นายไพโรจน พรหมสาสน  กรรมาธิการ
25. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด  กรรมาธิการ*
26. นายมานิจ สุขสมจิตร  กรรมาธิการ
27. นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมาธิการ*
28. นายวิทยา งานทวี  กรรมาธิการ
29. รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ
30. รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช  กรรมาธิการ
31. นางสดศรี สัตยธรรม  กรรมาธิการ
32. นายสนั่น อินทรประเสริฐ  กรรมาธิการ
33. นายสุพจน ไขมุกด  กรรมาธิการ*
34. นางอังคณา นีละไพจิตร  กรรมาธิการ
35. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช  กรรมาธิการ*
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กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการชุดตางๆ 12 คณะ ดังนี้
1. กรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการประชามติ
2. รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคกลาง
3. รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคเหนือ
4. รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคใต
6. วิสามัญประจํา 76 จังหวัด
7. กรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
8. ประชาสัมพันธและเผยแพร
9. กรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

10. กรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม
11. กรรมาธิการยกรางหลักเกณฑ วิธีการออกเสียงประชามติ และการออกเสียงประชามติ
12. กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภารางรัฐธรรมนูญ
ในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25.....36  ไดมีการยกรางโดยมีสาระสําคัญที่

มุงจะแกไขปญหาของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทีก่อใหเกดิการผกูขาดอาํนาจรฐัและการ
ใชอาํนาจอยางไมเปนธรรม การดาํเนนิการทางการเมอืงทีข่าดความโปรงใส ไมมคีณุธรรมและจรยิธรรม ระบบ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ลมเหลว และการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการคุมครอง
และสงเสริมอยางเต็มที่โดยดําเนินการใน 4 แนวทาง คือ

1. การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่
2. การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม
3. การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรอบเวลารางรัฐธรรมนูญ 37

ในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั้น ไดกําหนดกรอบเวลาในการรางไวดังนี้
1. สภารางรฐัธรรมนญู จดัทาํรางรฐัธรรมนญูและพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วนั ตามรฐัธรรมนญู

ชั่วคราว มาตรา 29 ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 
2. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกําหนดหลักการกวางๆ โดยเริ่มรับฟงความคิดเห็นของ ส.ส.ร. 

และประชาชนควบคูกันไป กําหนดการดําเนินงาน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม - 8 กุมภาพันธ แตก็จะยืด
เวลาใหรับฟงไปตลอด 180 วัน ของการรางรัฐธรรมนูญ

3. คณะอนุกรรมาธิการ 3 ชุด ไดแก 1. สิทธิเสรีภาพประชาชนและการกระจายอํานาจ 2. สถาบัน
การเมือง และ 3. องคกรอิสระและศาล กําหนดหลักการยอย ระยะเวลาดําเนินงาน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 9 
กุมภาพันธ - 23 กุมภาพันธ 2550
36

 สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ฉบับรับฟงความคิดเห็น คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ 
กรุงเทพมหานคร องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ 2550 หนา 1
37

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2550
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4. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณารายละเอียดของหลักการที่คณะ
อนุกรรมาธิการเสนอ และรับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญที่ไปรับฟง

ความเห็นประชาชน ระยะเวลาดําเนินงาน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม โดยในวันที่ 1 
มนีาคม กมธ.ยกรางฯ ประชมุรวมกบัคณะกรรมาธกิารของสภารางรฐัธรรมนญูเพือ่รบัฟงการรายงานผลความ
คิดเห็นอยางเปนทางการ ทั้งนี้ กมธ.ยกรางฯ ไปเก็บตัวตางจังหวัดวันที่ 5-10 มีนาคม เพื่อชี้ขาดในประเด็นที่
ยังไมเปนที่ยุติเพื่อใหไดกรอบที่ชัดเจนและสงใหฝายเลขาฯ ยกรางเปนตัวบท

5. ฝายเลขานกุารของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูโดยนายอชัพร จารจุนิดา กมธ.ยกรางฯ พรอม
ทีมงาน 10 คน จากคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดทํารางรัฐธรรมนูญในรูปแบบของกฎหมาย กําหนดระยะเวลา
ดําเนินงาน 10 วัน ตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม - 20 มีนาคม โดยวันที่ 15 มีนาคม กมธ.ยกรางฯ ประชุมอยางเปน
ทางการรวมกับคณะกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญเปนครั้งที่ 2

6. คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูพจิารณารางรฐัธรรมนญูเปนรายมาตรา และรบัฟงความคดิเหน็
จากคณะกรรมาธิการของสภารางฯ กําหนดระยะเวลา 30 วัน ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม - 19 เมษายน โดยวัน
ที่ 29 มีนาคม กมธ.ยกรางฯ ประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญเปนครั้งที่ 3 และสงราง
รัฐธรรมนูญรางแรกเขาสูสภา

7. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จัดทํารัฐธรรมนูญและคําชี้แจงความแตกตางกับรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 และพิมพเผยแพร กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 7 วัน ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน และจะพิมพเผย
แพรจํานวน ประมาณ 1 ลานชุด

8. คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู จดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็จากองคกรและประชาชน รวมทัง้
สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูเสนอแปรญตัตแิกไขเพิม่เตมิ กาํหนดระยะเวลาดาํเนนิการ 30 วนั ตามรฐัธรรมนญู
ชั่วคราว มาตรา 28 ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2550

9. คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู พจิารณาความคดิเหน็จากฝายตางๆ และคาํแปรญตัตขิองสมาชกิ
สภารางฯ พรอมจดัทาํรายงานการพจิารณาเพือ่เสนอตอสภารางรฐัธรรมนญูพจิารณา กาํหนดระยะเวลาดาํเนนิการ
15 วนั ตัง้แตวนัที ่27 พฤษภาคม - 10 มถินุายน 2550

10. สภารางรฐัธรรมนญูพจิารณาเพือ่ใหความเหน็ชอบ หรอืไมเหน็ชอบ และในมาตราทีส่มาชกิขอแปรญตัตไิว
หรอืทีค่ณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเสนอ รวมทัง้ตรวจรางรฐัธรรมนญู กาํหนดระยะเวลาดาํเนนิงาน 25 วนั
ตัง้แตวนัที ่11 มถินุายน - วนัที ่5 กรกฎาคม 2550

11. เมื่อรางรัฐธรรมนูญผานความเห็นชอบแลว ใหจัดพิมพรางรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพรใหประชาชน 
กําหนดระยะเวลาการจัดพิมพ 30 วัน พิมพจํานวนอยางนอยครบทุกครัวเรือนคือ 18 ลานฉบับ ตั้งแตวันที่ 6 
กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2550

12. เริ่มเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ 5 สิงหาคม โดยทําเปนประกาศของประชาชนสภารางฯ และจัดใหมี
การออกเสียงประชามติภายใน 30 วัน แตไมเร็วกวา 15 วัน นับแตวันที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 
29 คือ วันที่ 3 กันยายน 2550

13. คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู จดัทาํพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูภายใน 45 วนั นบัแต
วนัทีจ่ดัทาํรางรฐัธรรมนญูแลวเสรจ็ กาํหนดระยะเวลาดาํเนนิการ ตัง้แตวนัที ่5 กรกฎาคม – 18 สงิหาคม 2550

14. กําหนดวันลงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม 2550
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แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การจําแนกรูปแบบของการเลือกตั้ง38

1. การจําแนกโดยเขตเลือกตั้ง
เปนการจําแนกเกณฑการเลือกตั้งโดยอาศัยพื้นที่ประชากร สิทธิเลือกตั้ง และจํานวนผูแทนเปนปจจัย

กาํหนด เพือ่เหตผุลในการจดัการเลอืกตัง้ใหเหมาะสมกบัลกัษณะทางพืน้ทีป่ระชากร และความยตุธิรรมเสมอ
ภาคเทาเทียมกันของผูสมัคร พรรคการเมืองและประชาชนผูใชสิทธิโดยแบงออกเปน

1.1 การแบงเขตคนเดียว
เปนการกาํหนดเขตเลอืกตัง้ใหมผีูแทนไดเขตละคนเดยีว ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้กใ็ชสทิธอิอก

เสียงเลือกตั้งผูแทนไดคนเดียวเชนกัน โดยที่เขตเลือกตั้งนั้นกําหนดจากจํานวนของประชากรตามที่กําหนดไว
1.2 การแบงเขตหลายคน
เปนการกําหนดเขตเลือกตั้งใหมีผูแทนไดมากกวาหนึ่งคน ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการ

ใชสิทธิเลือกผูแทนไดมากกวาหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งพรรคได เพื่อเนนความอิสระในการตัดสินใจและความ
สะดวกในทางเลือกที่เปดกวางของประชาชนผูใชสิทธิ

1.3 การรวมเขตเดียวคนเดียว
เปนการกําหนดเขตเลือกตั้งใหมีเขตเดียวทั้งประเทศ โดยที่ผูมีสิทธิทุกคนสามารถใชสิทธิเลือกผู

แทนไดเพยีงหนึง่คนเทากนั ซึง่มกัจะใชรวมกบัการเลอืกตัง้ในระบบบญัชรีายชือ่และการเลอืกตัง้ในระบบสดัสวน 
เพือ่เนนการเลอืกหรอืการแขงขนัในระดบัประเทศเนนความเสมอภาคเทาเทยีมของผูใชสทิธ ิและเนนการแบง
สรรสัดสวนกันระหวางผูแขงขันและพรรคการเมืองตามจํานวนคะแนนที่ไดรับเลือกจากประชาชน

2. การจําแนกโดยคะแนน
เปนการจาํแนกเกณฑการเลอืกตัง้ โดยอาศยัจาํนวนคะแนน สดัสวนคะแนนและจาํนวนครัง้ของคะแนน

สะสมเปนปจจยักาํหนดเพือ่เหตผุลในการวดัระดบัความเปนตวัแทน การจดัสรรปนสวนความยตุธิรรม ความ
นยิม และการตดัสนิชีข้าดผลการเลอืกตัง้ ทัง้ในฝายผูแขงขนั พรรคการเมอืง และประชาชนผูใชสทิธแิบงออกเปน

2.1 คะแนนขางมากธรรมดา
ใชเกณฑการนบัคะแนนจาํนวนมากทีส่ดุเปนเครือ่งตดัสนิ หรอืจดัอนัดบัผูทีไ่ดรบัเลอืกตัง้ เปนวธิี

การทีเ่นนความสะดวก รวดเรว็ ซึง่เนนการคาํนงึถงึความสาํคญัของฝายเสยีงขางมากเปนหลกั โดยทัว่ไปจะเอือ้
ตอบรรยากาศของการแขงขันเพื่อชวงชิงอํานาจทางการเมืองเขาสูการจัดตั้งรัฐบาล

2.2 คะแนนขางมากเด็ดขาด
ใชเกณฑการนับคะแนนโดยกําหนดฐานคะแนนขั้นตํ่าไว ซึ่งโดยหลักทั่วไปถือวาตองไดคะแนน

เกินกวาครึ่งขึ้นไป คือ อยางนอยตองไดคะแนนรอยละ 50 บวก 1 ขึ้นไป จึงจะไดรับเลือกตั้ง ดังนั้น หากไมมี
ผูสมัครรายใดไดคะแนนขางมากเด็ดขาดก็จะตองจัดใหมีการลงคะแนนกันอีกรอบ โดยรอบสองนี้จะถือเอา
คะแนนขางมากธรรมดาเปนเกณฑตัดสิน เปนวิธีการที่คอนขางยุงยากซับซอน แตคํานึงถึงนํ้าหนักความเปน
ผูแทนของผูสมัครหรือพรรคและระดับความนิยมของประชาชนเปนเรื่องสําคัญ

2.3 คะแนนผสมระหวางขางมากธรรมดา กับขางมากเด็ดขาด
ใชเกณฑการนับคะแนนโดยอิงกับคะแนนขางมากเด็ดขาดเปนฐานในการตัดสิน และกําหนดให

ผูใชสทิธเิลอืกตัง้ตองออกเสยีงเลอืกตัง้หรอืลงคะแนนใหแกผูสมคัรทกุคนโดยเรยีงตามลาํดบัความตองการหรอื
38

 กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ การเลอืกตัง้ พรรคการเมอืง และเสถยีรภาพของรฐับาล กรงุเทพมหานคร: มาสเตอรเพรส. 2531.
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ความนยิมชมชอบ ดงันัน้จงึไดเปดโอกาสใหมกีารจดัลาํดบัใหแกผูทีไ่ดคะแนนในลาํดบัทีล่ดหลัน่ลงไปดวย เพือ่
รกัษาโอกาสการไดรบัเลอืกของผูสมคัรทกุรายอยางเทาเทยีมกนั ตามคะแนนทีไ่ดรบัเลอืกตัง้จรงิโดยไมตองจดั
เลอืกตัง้รอบสอง หากเกดิกรณทีีไ่มมผีูสมคัรรายใดไดรบัคะแนนขางมากเดด็ขาด (เกนิครึง่) จากการเลอืกตัง้ใน
ครัง้นัน้ซึง่ในกรณดีงักลาวจะใชวธิตีดัสนิผูชนะ โดยเริม่ตนจากการตดัผูสมคัรทีไ่ดคะแนนเสยีงลาํดบัสดุทายออก
ไปจากการแขงขนัแลวจงึคดัเอาคะแนนลาํดบัที ่2 ของผูสมคัรรายอืน่ทีเ่หลอือยูตามทีป่รากฏอยูในบญัชขีองผู
ถูกคัดออกจากการแขงขันไปรวมกับคะแนนที่ไดรับเลือกเดิมแลวตัดสินใหคนที่ไดคะแนนรวมสูงสุดในลําดับ
หนึ่งเปนผูไดรับเลือก หากปรากฏวาเกณฑการไดรับเลือกของผูสมัครจะตองไดเสียงขางมาก 1,000 คะแนน 
แต ก ได 700 คะแนน ข ได 600 คะแนน ค ได 500 คะแนน จึงไมมีผูไดรับเลือกดวยเสียงขางมากเด็ดขาด 
จําเปนตองมาคัดแยกคะแนนใหมดูวาใน 500 คะแนนของ ค ซึ่งอยูในลําดับสุดทายนั้นมีผูลงคะแนนในลําดับ
รองให ก และ ข คนละเทาใด เชน มีของ ก 400 คะแนน ข 100 คะแนน การรวมคะแนนใหมก็จะปรากฏ
ผลวา ก ไดคะแนนรวมเทากับ 700 + 400 คือ 1,100 คะแนน ซึ่งเกินครึ่ง จึงเปนผูชนะการเลือกตั้งที่แทจริง

2.4 คะแนนแบบสัดสวน
ใชฐานของคะแนนเฉลีย่เปนเกณฑในการตดัสนิ เพือ่กระจายโอกาสและความเสมอภาคเทาเทยีม

ทั้งในการแขงขันของผูสมัครและการมีสวนรวมของประชาชนผูใชสิทธิออกเสียง รวมทั้งการคํานึงถึงความ
ยตุธิรรมและการยอมรบัความแตกตางหลากหลายของอดุมการณและพรรคการเมอืงขนาดเลก็ดวย โดยเฉพาะ
การตระหนกัถงึความสมัพนัธระหวางสดัสวนของคะแนนทีไ่ดจรงิกบัสวนแบงของจาํนวนผูแทนทีพ่งึมพีงึไดเมือ่
เทยีบกบัคะแนนรวมทีไ่ดรบัทัง้หมด ซึง่นยิมกระทาํกนั 3 รปูแบบดวยกนั คอื (1) การตดัสนิผูไดรบัเลอืกโดยนบั
ฐานคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากผลการรวมคะแนนบัตรดีในแตละเขตเลือกตั้งหารดวยจํานวนผูแทนที่มีไดเฉพาะใน
เขตนั้น (2) การตัดสินโดยการออกกฎหมายกําหนดฐานคะแนนหลักตอผูแทน 1 คน ไวลวงหนา สําหรับใชกับ
ทุกเขตรวมกัน (3) การตัดสินโดยใชคะแนนรวมจากบัตรดีของทุกเขตเลือกตั้งหารดวยจํานวนผูแทนที่ตองการ
ทั้งหมดมาเปนฐานคะแนนเฉลี่ยของผูแทนที่จะไดรับเลือกแตละคนในทุกเขตเลือกตั้ง

แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติถึงการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องการ

เลือกตั้งสมาชิสภาผูแทนราษฎรดังนี้
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ในรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลาวนี ้บญัญตัใิหสภาผูแทนราษฎรประกอบ

ดวยสมาชกิจาํนวนสีร่อยแปดสบิคน โดยเปนสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้จาํนวนสีร่อยคน 
และสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบสดัสวนจาํนวนแปดสบิคน การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหใชวธิี
ออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั โดยใหใชบตัรเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึง่ใบ 39

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิ
เลอืกตัง้ลงคะแนนเลอืกตัง้ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดเทาจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีม่ไีดในเขตเลอืกตัง้นัน้ การ
คาํนวณจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีจ่ะพงึมไีดในแตละเขตเลอืกตัง้และการกาํหนดเขตเลอืกตัง้ใหคาํนวณ
เกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน โดยคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรทีป่ระกาศในปสดุทายกอนปทีม่กีารเลอืกตัง้เฉลีย่ดวยจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสีร่อยคน 40

39
 เพิ่งอาง มาตรา 93

40
 เพิ่งอาง มาตรา 94
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สาํหรบัการนบัคะแนน ใหดาํเนนิการนบัคะแนนทีห่นวยเลอืกตัง้และใหสงผลการนบัคะแนนของหนวย
เลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดเผย ณ สถานที่
แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด41

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-ผูแทนราษฎรตาม
บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก
พรรคการเมืองที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งเสียง พรรคการเมืองหนึ่งจะสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนทุกเขตเลือกตั้งหรือจะสงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได42

การกาํหนดเขตเลอืกตัง้สาํหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสดัสวน ใหดาํเนนิการโดย43

(1) ใหจดัแบงพืน้ทีป่ระเทศเปนแปดกลุมจงัหวดั และใหแตละกลุมจงัหวดัเปนเขตเลอืกตัง้โดยแตละเขต
เลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน

(2) การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัดเดียวกัน และในกลุมจังหวัดทุก
กลุมตองมจีาํนวนราษฎรตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎรทีป่ระกาศในปสดุทายกอนปทีม่กีารเลอืกตัง้รวมกนั
แลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติวา บุคคลผูมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 44

(1) มสีญัชาตไิทย แตบคุคลผูมสีญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาตติองไดสญัชาตไิทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
ลกัษณะตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตัง้45 รฐัธรรมนญูฉบบัดงักลาวขางตนไดบญัญตัถิงึบคุคลผูมลีกัษณะ

ดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(4) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร46 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึง

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(3) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

เกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
41

 เพิ่งอาง มาตราเดียวกัน
42

 เพิ่งอาง มาตรา 95
43

 เพิ่งอาง มาตรา 96
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 เพิ่งอาง มาตรา 99
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 เพิ่งอาง มาตรา 100
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(4) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย
(ก) มชีือ่อยูในทะเบยีนบานในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้มาแลวเปนเวลาตดิตอกนัไมนอยกวาหา

ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

หาปการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอ

กันไมนอยกวาหาป
(5) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม (4) ดวย แตลักษณะดังกลาวใน

กรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัดใหหมายถึงกลุมจังหวัด
(6) คณุสมบตัอิืน่ตามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา

ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ลกัษณะบคุคลตองหามมใิหใชสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร47 รฐัธรรมนญูไดบญัญตัิ

ถงึบคุคลผูมลีกัษณะดงัตอไปนี ้เปนบคุคลตองหามมใิหใชสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
(1) ติดยาเสพติดใหโทษ
(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(3) เปนบคุคลผูมลีกัษณะตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 100 (1) (2) หรอื
(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(5) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอ

หนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมี

ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(8) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
(9) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

(10) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวยังไมเกินสองป
(11) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่

อื่นของรัฐ
(12) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(13) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 26348 
(14) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง49

47
 เพิ่งอาง มาตรา 102

48
 มาตรา 263 เปนเรื่องเกี่ยวกับการจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน

49
 มาตรา 274 การถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง และเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย มีลักษณะเปน

เขตการปกครองพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนด
ใหกรุงเทพมหานครเปนทบวงการเมือง มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นนครหลวง มีผูวาราชการ
กรงุเทพมหานคร และรองผูวาราชการกรงุเทพมหานครมาจากการเลอืกตัง้ และเปนผูรบัผดิชอบในการบรหิาร
งานอยูในตาํแหนงตามวาระคราวละ 4 ป นบัแตวนัเลอืกตัง้ และมกีารแตงตัง้ปลดักรงุเทพมหานครรวมบรหิาร
งาน การดําเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ไดรับเลือกตั้งโดยตรงทํางานรวมดวย

อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
ทิศใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 50 เขต คือ คลองสาน 

คลองสามวา คลองเตย คันนายาว จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบุรี 
บางกะป บางกอกนอย บางกอกใหญ บางขุนเทียน บางเขต บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด 
บางรัก บางแค บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท พระนคร พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี 
ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สะพานสูง สาทร สายไหม 
สัมพันธวงศ สวนหลวง หนองจอก หนองแขม หลักสี่ และหวยขวาง

ตาราง 2.1 สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปของกรุงเทพมหานคร

วันเลือกตั้ง จํานวนเขต
เลือกตั้ง

จํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

26 ม.ค. 2518 9 1,896,175 630,670 33.26 73,516 11.66
4 เม.ย. 2519 10 2,053,022 596,336 29.05 19,001 3.19
22 เม.ย. 2522 11 1,875,399 423,183 22.56 17,806 4.21
18 เม.ย. 2526 12 2,664,549 867,902 32.57 20,850 2.40
27 ก.ค. 2529 12 2,943,034 1,097,506 37.29 21,640 1.97
24 ก.ค. 2531 13 3,092,855 1,159,814 37.50 27,530 2.37
22 มี.ค. 2535 12 3,342,158 1,422,611 42.57 19,880 1.42
13 ก.ย. 2535 12 3,331,376 1,578,959 47.40 19,851 1.27
2 ก.ค. 2538 13 3,619,927 1,803,440 49.82 27,884 1.55
17 พ.ย. 2539 13 3,629,305 1,777,438 48.97 28,660 1.61
*6 ม.ค. 2544 37 3,901,108 2,601,841 66.69 93,010 3.81
29 ม.ค. 2544 1 94,900 47,409 49.96 1,170 2.47
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วันเลือกตั้ง จํานวนเขต
เลือกตั้ง

จํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

*3 มี.ค. 2545 2 (เขต 4) 85,593 32,775 38.29 320 0.98
(เขต 26) 143,590 61,801 43.04 742 1.24

6 ก.พ. 2548 37 4,144,921 2,986,735 72.06 94,346 3.16
2 เม.ย. 2549 36 4,146,300 2,631,802 63.47 79,450 3.02
หมายเหตุ -* การเลือกตั้งในวันที่ 6 ม.ค. 2544 กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. เพียง 36 คน 

ทําใหตองลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 20 (เขตบึงกุม) ใหม จํานวน 1 คน ในวันที่ 
29 ม.ค. 2544

 -* การเลือกตั้งในวันที่ 3 มี.ค. 2545 เปนการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 และ 26 แทน
ตําแหนงที่วาง เนื่องจาก กกต. ไดตรวจสอบการเลือกตั้งของผูสมัครวาเปนไปโดยมิชอบจึงสั่ง
ใหมีการเลือกตั้งใหม กรณีนางกรรณิกาและนายวิชาญ

 - การเลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย. 2549 มีผูไมลงคะแนน 1,293,316 คิดเปนรอยละ 3.02

ตาราง 2.2 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550

สํานักงานเขต จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

1. คลองเตย 38,193 43,258 81,451
2. คลองสาน 28,216 33,395 61,611
3. คลองสามวา 46,285 53,589 99,874
4. คันนายาว 27,536 32,897 60,433
5. จตุจักร 58,639 68,691 127,330
6. จอมทอง 57,076 64,540 121,616
7. ดอนเมือง 58,710 61,414 120,124
8. ดินแดง 48,256 57,630 105,886
9. ดุสิต 44,863 42,415 87,278
10. ตลิ่งชัน 37,565 43,585 81,150
11. ทวีวัฒนา 23,369 28,299 51,668
12. ทุงครุ 36,390 42,494 78,884
13. ธนบุรี 45,656 52,780 98,436
14. บางกอกนอย 45,344 52,407 97,751
15. บางกอกใหญ 27,425 32,216 59,641
16. บางกะป 48,797 62,564 111,361

ตาราง 2.1 (ตอ)
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สํานักงานเขต จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

17. บางขุนเทียน 45,729 52,544 98,273
18. บางเขน 64,017 71,951 135,968
19. บางคอแหลม 34,364 39,291 73,655
20. บางแค 64,064 76,570 140,634
21. บางซื่อ 52,033 60,173 112,206
22. บางนา 33,881 40,133 74,014
23. บางบอน 32,034 36,652 68,686
24. บางพลัด 37,327 44,649 81,976
25. บางรัก 15,525 18,857 34,382
26. บึงกุม 47,574 59,072 106,646
27. ปทุมวัน 19,180 23,523 42,703
28. ประเวศ 48,916 57,479 106,395
29. ปอมปราบฯ 19,439 22,144 41,583
30. พญาไท 27,239 29,352 56,591
31. พระโขนง 33,402 40,470 73,872
32. พระนคร 21,988 24,937 46,925
33. ภาษีเจริญ 45,648 53,454 99,102
34. มีนบุรี 40,994 47,579 88,573
35. ยานนาวา 29,853 34,274 64,127
36. ราชเทวี 26,429 29,575 56,004
37. ราษฎรบูรณะ 31,682 35,767 67,449
38. ลาดกระบัง 47,496 54,247 101,743
39. ลาดพราว 40,462 50,056 90,518
40. วังทองหลาง 37,285 46,438 83,723
41. วัฒนา 25,026 30,198 55,224
42. สวนหลวง 37,780 46,549 84,329
43. สะพานสูง 27,522 34,128 61,650
44. สัมพันธวงศ 10,813 12,043 22,856
45. สาทร 30,700 35,959 66,659
46. สายไหม 57,051 66,836 123,887

ตาราง 2.2 (ตอ)
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สํานักงานเขต จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

47. หนองแขม 43,659 52,409 96,068
48. หนองจอก 45,166 49,040 94,206
49. หลักสี่ 40,870 46,502 87,372
50. หวยขวาง 25,793 31,608 57,401

รวมทั้งสิ้น 1,913,261 2,226,633 4,139,894

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ50

สมนกึ พพิธิรงัส ี(2540) ทาํการศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของประชาชนอาย ุ18-
19 ป : ศึกษากรณีจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยสรุปไดวา ประชาชนอายุ 18-19 ป ในจังหวัดนครราชสีมา
สวนใหญมเีหตผุลในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เพราะตองการไดผูสมคัรทีม่คีวามรูความสามารถ สวนเหตผุล
ทีจ่ะไมไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เพราะตดิธรุะมากทีส่ดุ สวนใหญไมเหน็ดวยกบัการซือ้เสยีง สวนใหญมคีวาม
รูความเขาใจทางการเมือง สามารถตัดสินใจเลือกผูสมัครไดนานแลว เปนผูตัดสินใจเลือกดวยตนเอง และมี
เกณฑในการลงคะแนนเสียงโดยนิยมตัวบุคคลมากกวาพรรคการเมือง ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนอายุ 18-19 ป ในจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 
ปจจยัทางสงัคมวทิยา และปจจยัทางจติวทิยา โดยภาพรวมแลวปจจยัทางสงัคมวทิยา อนัไดแก เขตทีอ่ยูอาศยั 
อาชีพ การศึกษา รายไดของครอบครัวตอเดือนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงมากที่สุด

รอยตํารวจเอกกฤษณ แจงแสง (2540) ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบวา พฤติกรรมในการเลือกตั้งทั้งสองระดับใน
เรื่อง เพศ อายุ การศึกษา ความเขมขนในการหาเสียง การติดปายคําขวัญ สโลแกนรูปแปลกใหม ประชาชน
เขตหวยขวางสวนใหญมคีวามเหน็แตกตางกนั สาํหรบัในเรือ่งทีม่คีวามคดิเหน็ตรงกนั คอื อาชพี รายได เหตผุล
การตัดสินใจ ความสนิทสนม ความพอใจ การวัดมติมหาชน การสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีความเห็นวา การเลือก
ตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรมกีารซือ้เสยีงมากกวาการเลอืกตัง้ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร แตมคีวามเหน็วา
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีการแกไขปญหาตางๆ ไดรวดเร็วกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จติรา พรหมชตุมิา (2541) ไดทาํการศกึษาในรายงานการวจิยัเรือ่ง “พฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชน
ในชุมชนแออัด” ผลการวิจัยพบวา

(1) การรบัรูขอมลูขาวสารดานการเมอืงของประชาชนในชมุชนแออดัในกรงุเทพมหานคร จะรบัรูจากสือ่
โทรทัศน สําหรับความสนใจทางการเมืองนั้น จะใหความสนใจไมมากนัก แตมีความรูดานการเมืองมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครไดรับอิทธิพลจากสื่อโดยเฉพาะโทรทัศน ซึ่งสื่อ
เหลานี้ยอมมีสวนชวยใหประชาชนในชุมชนแออัดไดรับความรูทางดานการเมืองเปนอยางดี

50
 สถาบันพระปกเกลา รายงานการวิจัยพฤติกรรมการเลือกตั้งและปจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 

กรุงเทพมหานคร หจก. ธรรกมลการพิมพ 2545 หนา 21 - 25

ตาราง 2.2 (ตอ)
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(2) ทศันคต ิความคดิเหน็ทางการเมอืงของประชาชนในชมุชนแออดัในกรงุเทพมหานครทีม่ตีอการเลอืก
ตัง้ ประชาชนในชมุชนแออดัมคีวามเหน็วาเปนสทิธมิากกวาเปนหนาที ่สาํหรบัทศันคตคิวามเหน็ทีม่ตีอนกัการ
เมอืงเปนไปในเชงิลบมากกวาเชงิบวก โดยเหน็วาการเลอืกตัง้มกีารซือ้สทิธขิายเสยีงกนัมาก แตอยางไรกด็ ีการ
ไปใชสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเพราะตองการคนดเีขาสภา นอกจากนีย้งัมคีวามเชือ่และอดุมการณ
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

(3) การเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครจะมีบทบาทแค
กิจกรรมเฝามองดูมากกวาจะมีบทบาทในกิจกรรมเชื่อมโยงหรือเปนกิจกรรมเขาสูการเมือง

(4) ปจจัยที่เปนแรงจูงใจที่ทําใหประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครไปเลือกตั้ง เพราะอยาก
ไดผูแทนดี ดังนั้น คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งจึงเปนปจจัยที่ทําใหไดรับการเลือกตั้งดวย แตอยางไรก็ดี 
การที่ผูสมัครรับเลือกตั้งจะไดรับการเลือกตั้งหรือไมก็ยังขึ้นอยูกับผูนําชุมชนและบทบาทของผูสมัครรับเลือก
ตั้งดวย สําหรับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชนแออัดจะพบการแจกเงินมากที่สุด แตอยางไร
ก็ตาม ประชาชนในชุมชนแออัดไมเห็นดวยกับพฤติกรรมการแจกเงินของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือหัวคะแนน

(5) เมือ่เปรยีบเทยีบความสมัพนัธระหวางผูทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปกบัผูทีม่กีารศกึษาตํา่กวา
ระดับปริญญาตรี จะพบวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความสนใจทางดานการเมือง มีทัศนคติ
ความคิดเห็นในทางการเมือง มีบทบาทการเขามีสวนรวมทางการเมือง และมีพฤติกรรมในการออกเสียงเลือก
ตั้งสูงกวาผูที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.กรุงเทพมหานคร

37

บทที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูลการออกเสียงประชามติ

ในบทนี้จะแบงการนําเสนอเนื้อหาผลของการวิเคราะหขอมูลโดยนําเสนอเนื้อหาความเคลื่อนไหวของ
องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้ ความเคลื่อนไหวของสภารางรัฐธรรมนูญ ความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ความเคลื่อนไหวขององคกรภาครัฐ ความเคลื่อนไหวของ
องคกรภาคประชาชนตางๆ และผลการลงประชามติ

ความเคลื่อนไหวของสภารางรัฐธรรมนูญ
ภายหลงัจากทีไ่ดมกีารแตงตัง้สภารางรฐัธรรมนญูแลว ไดมกีารดาํเนนิการในการยกรางรฐัธรรมนญูเพือ่

นําไปรับฟงความคิดเห็นหรือใหประชาชนไดลงประชามติ โดยไดมีการดําเนินการในเรื่องและประเด็นตางๆ ที่
สําคัญดังนี้

1. แนวคิดในการรางรัฐธรรมนูญ ไดมีความคิดเห็นวา
1.1 ตองเขียนใหสอดคลองกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมการเมืองไทย โดยมีประเด็นสําคัญคือ เรื่อง

ของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง และอํานาจนิติบัญญัติ โดย นายนรนิติ เศรษฐบุตร กลาววา
51

“การรางรฐัธรรมนญูของไทยตองเขยีนเพือ่ใหเขากบัพฤตกิรรมและวฒันธรรมการเมอืงไทย โดยประเดน็
ที่ตองพิจารณามี 3 ประเด็น ไดแก 1. เรื่องของพรรคการเมือง 2. เรื่องระบบการเลือกตั้ง และ 3. อํานาจ
นติบิญัญตั ิทัง้นีต้ัง้แตธรรมนญูสยามฉบบัชัว่คราว 2475 จนถงึรฐัธรรมนญู 2540 จะพบวาเมือ่อาํนาจนติบิญัญตัิ
เขมแข็ง ฝายบริหารจะออนแอ แตเมื่อใดที่ฝายบริหารเขมแข็ง ฝายนิติบัญญัติก็จะออนแอ”

สําหรับการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมควรจะนํารัฐธรรมนูญป 2540 มาเปนหลักในการราง เพราะ
รัฐธรรมนูญป 2549 มาตรา 26 เขียนไววา ใหนํารัฐธรรมนูญฉบับเกามาประกอบ

สวนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญป 2540 ที่ควรแกไข เชน เรื่องการสังกัดพรรค 90 วัน และองคกรอิสระ จาก
เดมิทีร่ฐัธรรมนญูตองการใหมอีาํนาจเหมอืนฝายคานตรวจสอบรฐับาล หรอืแมแตการทาํหนาทีข่องการบรหิาร
ประเทศที่เขมแข็งเกินไปจะทําอยางไร

คิดวานาจะแกไข คือ เรื่องการจํากัดวุฒิการศึกษาของผูสมัคร ส.ส. หรือในกรณีของ ส.ว. ที่หลายฝาย
เห็นวามีความลมเหลวก็ตองนํามาดู เพราะมีประสบการณมาแลวทั้ง ส.ว. ระบบเลือกตั้งและระบบแตงตั้ง

แตวา ส.ส.ร. จะมีความเห็นและจะลงเอยอยางไรคงตอบแทนไมได แตหากนํามาใชทั้ง 2 แบบ อํานาจ
หนาที่ของทั้ง 2 แบบจะมีการเขียนอยางไรตองดูภาพใหดี

ตองเขาใจวาการรางรัฐธรรมนูญเปนแคการแกปญหาเฉพาะหนา ถาจะปฏิรูปการเมืองตองเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งตองใชเวลานาน อยางกรณีการซื้อเสียงแมจะเขียนปองกันไว แตก็แกไมไดถา
สังคมไทยยังเปนสังคมอุปถัมภ

แมจะใชระบบรัฐสภา แตสภาไมไดมีอํานาจ มีหนาที่เลือกรัฐบาล แตพอเลือกเสร็จฝายนิติบัญญัติจะ
ออนแอ แตถาฝายบริหารจะออนแอก็เพราะพรรคการเมืองไมมีระเบียบวินัย โดยเฉพาะถามี ส.ส. อิสระไม
สังกัดพรรคจะยิ่งทําใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ การใชรัฐธรรมนูญที่ผานมาบางระยะเวลาการเลือกตั้งไมไดเปน

51
 สถาบันพระปกเกลา จัดเวทีสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2550 ณ โรงแรมรามาการเดนส
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ตัวกําหนดรัฐสภา เพราะเปดชองใหมีการแตงตั้งเขามาไดครึ่งหนึ่ง ซึ่งสภาในระบบแตงตั้งทําอะไรมากไมได 
สวนใหญจะชวยประคับประคอง

และที่ผานมาใครบอกวาสภาแตงตั้งจะตรวจสอบไมได เพราะ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งที่มีอยูครึ่งหนึ่ง
ประคับประคองไว ส.ส. เหลานี้แมไมมีพรรคสังกัดสวนใหญ ไมมีการรวมตัวเปนกลุมกอน แสดงบทบาทเปน
วีรชนเอกชน สามารถเอารัฐบาลออกมาแลวหลายชุด”

นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงหมวดสิทธิของประชาชนที่เนนในเรื่องของการปฏิรูปการเมือง โดยกลาววา
52

“...ในหมวดของการรางรัฐธรรมนูญ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหมวดสิทธิของประชาชน ซึ่งมาตราที่ดีใน
รัฐธรรมนูญป 2540 ควรคงไว อยางไรก็ตาม การปฏิรูปการเมืองตองเนนที่การปฏิรูปพลเมือง เพราะนักการ
เมืองที่ถูกเลือกเปนผูปกครองก็อยูไดไมเกิน 5-7 ป แตพลเมืองตองเปนผูถูกปกครองตั้งแตเกิดจนตาย และ
เวลารัฐบาลขึ้นมามีอํานาจก็จะอางเสียงสวนใหญเปนความชอบธรรม

ดังนั้น ผูเลือกตั้งตองรูหนาที่ของพลเมือง รูเทาทันนักการเมือง ตองสรางลักษณะนิสัยประชาธิปไตย
ตั้งแตเด็ก สําหรับกรณีที่มีแนวคิดวานายกรัฐมนตรีอาจไมตองมาจากการเลือกตั้ง เพียงแคสภารับรองเทานั้น 
ผมมองวาถาเปนจริงก็ตองเหนื่อยกันอีกแนนอน...”

1.2 ตองสรางระบบการเมืองใหเปนสถาบันการเมือง นายวุฒิสาร ตันไชย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) ไดกลาววา

“การปรบัปรงุรฐัธรรมนญูทีจ่ะตองแกไข คอื แกปญหาทีเ่ปนวกิฤตจรงิๆ เรือ่งแรกทีจ่ะตองทาํคอื ตองสราง
ระบบการเมอืงใหเปนสถาบนัการเมอืงใหได รวมไปถงึวธิกีารเขาสูการเมอืงตองมาจากการเลอืกตัง้ แกปญหา
องคกรอสิระทีย่งัคงมปีญหาอยู และวกิฤตทีส่าํคญัทีส่ดุคอื เรือ่งสมาชกิวฒุสิภา หาก ส.ว. จะมาจากการแตงตัง้
กต็องกาํหนดคณุสมบตัวิาตองมคีวามรูความสามารถเรือ่งกฎหมาย แลวมากาํหนดบทบาทหนาทีก่นัใหมวา ส.ว. 
ทาํอะไร ประเดน็ตอมาคอื ควรตัง้ศาลฎกีาแผนกคดเีลอืกตัง้ พจิารณาเฉพาะคดทีีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ทัง้หมด”

53

เชนเดยีวกบั นายปรญิญา เทวานฤมติรกลุ อาจารยคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ทีก่ลาววา
“ไมควรมีการรางรัฐธรรมนูญใหม ตองเอารัฐธรรมนูญป 2540 กลับมา และทําใหเกิดความรูสึกราวกับ

วารัฐธรรมนูญไมเคยถูกฉีก การปฏิรูปการเมืองไมไดอยูที่จํานวน ส.ส. แตกระบวนการเขาสูอํานาจตําแหนงที่
มีความสําคัญกวา ผูที่จะเขามาในระบบการเมืองตองมาจากการเลือกตั้ง การยกเลิกระบบปารตี้ลิสต เปนการ
แกปญหาไมถกูจดุ จะทิง้คะแนนรวมของคนทัง้ประเทศไมได ส.ส.ร. จะตองทาํการวจิยัวาแบบใดทีต่รงกบัความ
ตองการของประชาชน ประการตอมาตองใหอาํนาจศาลฎกีาใชกระบวนการพเิศษทัง้แผนกคดกีารเลอืกตัง้ขึน้
มา นอกจากนั้น ส.ส. คูกับ ส.ว. มานาน หาก ส.ส. มาจากการเลือกตั้ง แต ส.ว. จะกลับไปสูระบบการแตงตั้ง
ก็ใหยกเลิก ส.ว. ไปเลยดีกวา”

54

2. การจัดสัมมนาที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจราง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ ไดจัดสัมมนาและไดมีผูเขารวมสัมมนาที่
ไดมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกลาวดังนี้

52
 เวทีเสวนา เรื่อง กาวใหมประเทศไทย ใครตองปฏิรูป วันที่ 16 ธันวาคม 2549 ณ สโมสรกองทัพบก

53
 สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับหนังสือพิมพมติชน และเครือขายชุมชนวิชาการเพื่อ

ประชาธิปไตย (คชป.) จัดเสวนาเรื่อง “ขอเสนอในประเด็นหลักเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญป 2540 สูป 2550” วันที่ 10 กุมภาพันธ 
2550 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
54

 เพิ่งอาง
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นายชุมพล ศิลปอาชา กลาวโดยสรุปไดวา “แนวโนมของประเทศไทยยังคงจะตองเปน 2 สภา
วุฒิสภาที่ผานมาเปนสภาที่คํ้าบัลลังกรัฐบาล เพราะควบคุมสภาผูแทนฯ ไมได ดังนั้นจึงใหประธาน

วุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ใหทหาร ตํารวจ ขาราชการผูใหญ ที่อยูในโอวาท หรือควบคุมไดมาเปนวุฒิสภา 
และเขยีนกฎหมายใหอาํนาจ ส.ว. เทากบั ส.ส. (โดยเฉพาะกรณทีีน่ายกฯ ทีเ่ปนคนนอก) เชน มอีาํนาจในการลง
มติไมไววางใจแกวุฒิสภา และการลงมติผานรางงบประมาณ และ พ.ร.ก. ตองประชุมพรอมกนัทั้งสภาผูแทนฯ 
และวุฒิสภา ทั้งหมดนี้ก็เพื่อคํ้าบัลลังกรัฐบาลเปนการใหวุฒิสภาในการสืบทอดอํานาจและในรางรัฐธรรมนูญ 
2550 ใหจับตาดูบทเฉพาะกาล กระบวนการสืบทอดอํานาจจะเขียนไวในนั้น

วฒุสิภาในอดตีที ่ส.ว. มาจากการแตงตัง้เมือ่ประชมุเสรจ็ตางกก็ลบักรมกอง ไมมใีครอยูรบัรองประชาชน
ที่มารองเรียน ส.ว. ในอดีตไมใช ส.ว. ของประชาชน

ตราบใดที่ ส.ว. ไมไดมาจากประชาชน จิตวิญญาณ ส.ว. จะไมมีประชาชนอยูในใจ ดังนั้นคนที่มาจาก
การเลือกตั้งจะรูสึกมีความรับผิดชอบตอประชาชนมากกวา

ในรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อมีการพิจารณาแลวระหวางแตงตั้ง สรรหา และเลือกตั้ง สรุปแลวที่ประชุม
เลอืกเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้จะรบัผดิชอบตอประชาชนมากกวา นอกจากนีก้ารมาจากการแตงตัง้จะถกูครอบงาํ
ไดงายและเกือบรอยละ 100

สภาผูแทนฯ เปนสภาปดเพราะขึน้อยูกบักลุมผลประโยชนตางๆ โดยเฉพาะพรรคการเมอืง ดงันัน้ วฒุสิภา
ตองเปนสภาเปด โดย

1. คนที่จะเปนตองมีวุฒิภาวะสูง มีผลงาน
2. ตองมาอยางสงางาม ไมตองไปหาเสียงโดยการสาดโคลนกัน ไมซื้อสิทธิขายเสียง ไมบีบขาราชการ

ใหมาชวย ดังนั้น จึงมีการกําหนดวาหามหาเสียง ไมควรนําไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่หาเสียงได เพราะ
บริบทของไทยเปนเชนนี้ เราตองการคนลักษณะเชนนี้จึงหามหาเสียง

3. ไมสังกัดพรรคการเมือง
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
เมื่อมาจากการเลือกตั้งสมศักดิ์ศรีมากพอสมควร จึงเพิ่มอํานาจหนาที่ขึ้น โดยเฉพาะอํานาจในการ 

Impeachment
จุดออนของวุฒิสภาชุดที่ผานมาคือ การกาวลวงองคกรอิสระมากเกินไป
6 ป ที่ผานมาของวุฒิสภาบันไดไมแหง หองประชุมไมราง มีผูทรงคุณวุฒิทํางานมาก ประชาชนมารอง

เรียนวุฒิสภามากกวาสภาผูแทนฯ ทําใหศักดิ์ศรีวุฒิสภาสูงขึ้นมาก กระทั่งสูงกวา ส.ส. ดังนั้น การที่กลาววา
วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งไมดีนั้นไมจริง

ในการอภิปรายรางงบประมาณชวงนายกฯ ชวน หลีกภัย ที่ผานมาผานวุฒิสภางายดายไมมีปญหา แต
สมยัวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้มกีารลงมต ิ67 ตอ 67 จนกระทัง่ประธานวฒุสิภาตองยกมอืตดัสนิเหตกุารณ
อยางนี้ไมเคยมีมากอนนอกจากวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

ขอเสนอหากตองการสรรหาคนดีๆ ก็สรรหาได อาจจะสรรหามา 2 เทาของจํานวนที่พึงมี แตตองเอา
รายชื่อดังกลาวไปใหประชาชนเปนคนเลือกตั้ง

บทบาทวฒุสิภาตองเปนองคกร “ถวงดลุ” สภาผูแทนฯ และควบคมุการบรหิารราชการและองคกรตางๆ 
ไมใชองคกร “กลั่นกรอง” แตไมตองใหอํานาจในการเสนอกฎหมายและใหตัดระบบการสรรหาองคกรอิสระ
ออกไป ใหเลือกแตอํานาจในการแตงตั้ง
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องคกรอิสระทั้ง 7 องคกร เปนอูขาวอูนํ้าและลานลงจอดของขาราชการเกษียณอายุ คําวา “ซี 10” ตัด
ทิ้งไปเลย ควรเปดโอกาสใหคนมีความรูความสามารถเขามา

วาระไมควรยาวนานรวด 6 ป และหมดพรอมกนั การหมดวาระควรจะ Overlap มคีรึง่หนึง่เปลีย่นทกุ 3 ป 
การเวนวรรค 1 สมัยควรลงไว
ขาราชการทีจ่ะมาสมัครองคกรอสิระหรอื ส.ว. ควรที่จะพนจากราชการมาแลว 3 ป จึงจะเปนได ไมเชน

นั้นจะทําใหเกิดเสนสายและอิทธิพลเพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง”
ขณะที่ นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ กลาวสรุปไดดังนี้ 
“นักการเมืองตองมาจากการแตงตั้ง ไมใชการสรรหา การเอาขาราชการหรือคนมีชื่อเสียงมาทํางาน

ในสภา ตัวอยาง สนช. เปนสภาที่ไมสนใจประชาชน ไมมีความสนใจ ไมมีความคิดอานที่จะมองวาประชาชน
ตองการอะไร

ส.ว. ตองมาจากการเลือกตั้ง จะสรรหามาก็ได แตตองลงไปสูประชาชน ไปสราง Commitment กับ
ประชาชนและใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ

แนวทางการเลือกตั้ง ตองมีตัวแทนแตละจังหวัด และอาจจะมีตัวแทนจากสายอาชีพในเรื่องของวาระ 
ควรมีจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไดอีกหากประชาชนตองการ ไมตองเวนวรรค

ตองเรงหาวิธีที่จะทําใหพรรคการเมืองไทยมีความเปนสถาบันใหได”
นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร กลาวโดยสรุปไดวา 
“จากประสบการณจากการแตงตัง้ ตองบอกวาเปนสภาตรายาง ประชมุกนันอยมากมาไมคอยครบองค 

อภิปรายกันนอย สภาแทบจะรางและรัฐบาลสั่งอะไรก็ได
จุดออนของสภาผูแทนฯ ไมคอยอภิปรายรางกฎหมาย เพราะกฎหมายเสนอโดยรัฐบาล ยังไงก็ตองผาน 

แตวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทําหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมายไดดีเต็มรอย
อยางไรก็ตามวุฒิสภาที่ผานมาที่มีขอหาวาเปน “สภาตรายาง” ก็ยอมรับมี ส.ว. สวนหนึ่งรับเงินเดือน

จากรัฐบาล รัฐบาลแทรกแซงอยางหนัก
คําวา “ตัวแทนประชาชน” ตองมาจาก “การเลือกตั้ง” ของประชาชน
วุฒิสภาที่ผานมามีจุดออนคือ อํานาจในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล โดยอํานาจในการลาราย

ชื่อเพื่อตรวจสอบรัฐ 120 ชื่อ วุฒิสภาที่ผานมาไมสามารถทําไดเลย
กรณีการพิจารณารางงบประมาณ 2550 กวา 1.5 ลานลาน แต สนช. ซึ่งมาจากการแตงตั้งพิจารณาไม

กี่ชั่วโมง และมาประชุมกันนอยมาก เรื่องบานเมืองไมควรทําการเลนๆ
ยืนยันวาวุฒิสภาถาไมมีก็ไมมี แตถามีมันมีประโยชนและถามีตองมาจากการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญ 2540 เกิดปญหาจากกคนๆ เดียว”
นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย สรุปไดวา
“จากการมองสถานการณคิดวา โอกาสที่จะมีการเลือกตั้งนั้นนอยมาก แมประธาน คมช. และนายก

รัฐมนตรีจะจริงใจใหมีการเลือกตั้งก็ตาม ดูจากสถานการณจะหนักขึ้นหลังสงกรานต
สภาทาสที่เกิดขึ้นกับวุฒิสภาชุดที่แลวเพราะมันมีมูล ตองยอมรับวาวุฒิสภาชุดที่แลวที่มาจากการเลือก

ตั้งมีสวนทําใหกระบวนการสรรหาบิดเบี้ยว
ตรรกะที่วาการที่ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งแลวจะดี มันไมจริง
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จากรางรฐัธรรมนญูซึง่เปนเอกสารลบันัน้พบวา จาํนวนวฒุสิภาตามรางฯ ม ี160 คน โดยพระมหากษตัรยิ
ทรงแตงตัง้ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา ซึง่คณะกรรมการสรรหาดงักลาวมอียู 7 คน คอื 1) ประธาน
ศาลฎีกา 2) ประธานศาลปกครองสูงสุด 3) ประธาน กกต. 4) ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
5) ประธาน ป.ป.ช. 6) ผูพิพากษาศาลฎีกาที่ประชุมใหญมอบหมายหนึ่งคน 7) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่
ที่ประชุมมอบหมายหนึ่งคน

การสรรหามาจาก 2 สวน ดังนี้
1. คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในแตละจังหวัดๆ ละ 1 คน
2. จํานวนที่เหลือ 82 คน สรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความเหมาะสม เชน นักวิชาการ ภาครัฐ ภาค

เอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ
ผูลงนามสนองพระบรมราชโองการ คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร
ไมคอยเหน็ดวยกบัรปูแบบนีเ้ลย โดยเฉพาะคณะกรรมการสรรหาและตวัแทนองคกร เพราะองคกรวชิาชพี

ของไทยทีเ่ปนทางการทีม่คีวามเขมแขง็แทบจะไมมเีลย จะเปนรปูเปนรางกไ็ดแก สภาทนายความแหงชาติ
ไมวาจะมาจากการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง ไมไดเปนหลักประกันวาจะรับผิดชอบตอหนาที่
ส.ว. ควรมีที่มาจาก 2 ประเภท
1. มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน ไมจําเปนตองคํานวณจากจํานวนประชากร
2. มาจากการสรรหาเพื่อลดความเปนการเมือง ลดความโยงใยระหวางวุฒิสภากับพรรคการเมืองเพื่อ

ที่จะไดทําหนาที่ตามอํานาจหนาที่อยางเต็มที่ โดยอํานาจอาจจะมีมากกวา 76 คน หรือเทากันก็ได โดยการ
สรรหา ซึ่งการสรรหาก็มีหลายแบบ แตยังบอกไมไดวาจะใหใครเปนคนสรรหา

ทีม่ากบัการทาํหนาทีไ่มไดเปนหลกัประกนัในการทาํหนาที ่การมาจากการเลอืกตัง้ไมไดเปนหลกัประกนั
วาจะเปนคนดี ดังนั้นตองมีกลไกอยางอื่นมาควบคุม”

ขณะที่ นายดํารง พุฒตาล กลาววา 
“ส.ว. ทีม่าจากการเลอืกตัง้ไมหลากหลาย ไมเหมอืนการแตงตัง้ทีส่ามารถเลอืกไดวาอยากใหครอบคลมุ

อะไรบาง
ขอเสียของการแตงตั้ง การตรากฎหมายคํานึงถึงการใชกฎหมายมากกวาประชาชน ไมมีการตั้งองคกร

ที่จะดูแลประชาชน
ขอเสยีของการเลอืกตัง้ พยายามทีจ่ะมสีวนไดสวนเสยีกบัโครงการของรฐั การพจิารณาลาชา อภปิรายซํา้

ซอน ประธานในทีป่ระชมุไมแมนกฎหมาย การแตงตัง้กรรมาธกิารมกัจะแตงตัง้คนทีไ่มมคีวามรูความสามารถ
ขอเสนอคอื ใหมกีารเลอืกตัง้มากอนครึง่หนึง่ จากนัน้พจิารณาวา ส.ว. ทีม่าจากการเลอืกตัง้นัน้ขาดแคลน

ในสาขาใดบาง จากนั้นใหแตงตั้งอาชีพที่ขาดไปอีกครึ่งหนึ่ง”
3. การสํารวจการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเวทีระดับจังหวัด 
คณะกรรมาธกิารวสิามญัประสานการมสีวนรวมและการประชามต ิไดสรปุถงึผลการรบัฟงความคดิเหน็

ของประชาชนในเวทีระดับจังหวัด โดยแบงเปนภาคเหนือ 177 เวที ภาคกลาง 100 เวที ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 213 เวที ภาคใต 47 เวที รวม 537 เวที ดังนี้

55
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 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2550
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กรอบที่ 1 วาดวยสิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํานาจ
เรื่องการเพิ่มอํานาจใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นรวมของที่ประชุมเห็นดวยรอยละ 66.9 

ไมเห็นดวยรอยละ 2.4
การใหประชาชนมสีวนรวมในการแกไขรฐัธรรมนญู หรอืเสนอรางกฎหมาย และการถอดถอนและการ

ดาํเนนิคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงทัง้โดยตรงและออม เหน็ดวยรอยละ 78.2 ไมเหน็ดวยรอยละ 0.6
ระบบปองกันการละเมิดเสรีภาพของสื่อเห็นดวยรอยละ 74.5 ไมเห็นดวยรอยละ 2.6 การเพิ่มบทบาท

ใหชุมชนในการปกปองคุมครองพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เห็นดวยรอยละ 81.5 ไมเห็นดวยรอยละ 1.9
กรอบที่ 2 วาดวยสถาบันการเมือง
การลดจํานวน ส.ส. และ ส.ว. เห็นดวยรอยละ 63.1 ไมเห็นดวยรอยละ 18.8 เรื่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ 

เหน็วาไมควรมรีอยละ 46.2 ควรมรีอยละ 36.9 ส.ส. ทัง้ระบบเขตและบญัชรีายชือ่ รวมทัง้ ส.ว. ตองจบปรญิญา
ตรี เห็นดวยรอยละ 66.1 ไมเห็นดวยรอยละ 19.4

การกําหนดเขตเลือกตั้ง เปนเขตละคนแบบเดิม เห็นดวยรอยละ 68.7 ไมเห็นดวยรอยละ 10.8 การให
ผูสมัคร ส.ส. ที่ไดคะแนนลําดับถัดไปเปน ส.ส. แทนผูสมัครที่ถูกตัดสิทธิ เพราะไดใบแดงใบเหลืองโดยไมตอง
เลือกตั้งใหม เห็นดวยรอยละ 49.2 ไมเห็นดวยรอยละ 28.3

ส.ว. ควรมาจากการสรรหาจากตัวแทนของกลุมอาชีพแทนการเลือกตั้งโดยตรง เห็นดวยรอยละ 41.5 
ไมเห็นดวยรอยละ 33.0

นายกรฐัมนตรคีวรมาจาก ส.ส. และควรเปน ส.ส. ในขณะเดยีวกนัเหน็ดวยรอยละ 75 ไมเหน็ดวยรอยละ
7.1 การกําหนดใหนายกฯ ดํารงตําแหนงไมเกิน 2 วาระติดตอกันหรือไมเกิน 8 ป เห็นดวยรอยละ 72.6
ไมเห็นดวยรอยละ 8.2

กรอบที่ 3 วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาล
การไมกําหนดอายุความในการฟองคดีนักการเมือง เจาหนาที่รัฐทุจริต เห็นดวยรอยละ 72.6 ไมเห็น

ดวยรอยละ 6 การมีองคกรอิสระระดับจังหวัดติดตามการตรวจสอบการใชอํานาจของผูบริหารทองถิ่น เห็น
ดวยรอยละ 71.5 ไมเห็นดวยรอยละ 3.4

การกาํหนดงบประมาณใหแกองคกรอสิระในจาํนวนทีช่ดัเจนตามสดัสวนของงบประมาณรายจายประจาํป 
เหน็ดวยรอยละ 63.1 ไมเหน็ดวยรอยละ 3

ผลการรับฟงความคิดเห็นรายบุคคล
สํารวจจากกลุมตัวอยางจํานวน 36,324 คน แบงเปน ภาคกลาง 20,827คน ภาคเหนือ 7,161 คน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,131คน ภาคใต 3,205 คน ประเด็นสําคัญ ไดแก
กรอบที่ 1 วาดวยสิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํานาจ
ใหคณะกรรมการสทิธฯิ นาํเรือ่งสูศาลไดดวยตนเองได เหน็ดวยรอยละ 62.6 การถอดถอนและดาํเนนิคดี

อาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยตรง เห็นดวยรอยละ 75.2 การมีสวนรวมของประชาชนเรื่องถอดถอน 
ส.ส. และ ส.ว. เห็นดวยรอยละ 77.9

กรอบที่ 2 สถาบันการเมือง
ส.ส. ควรมีจํานวน 300 คน เห็นดวยรอยละ 26.1, ส.ส. มีจํานวน 400 คน เห็นดวยรอยละ 40.9, ส.ส. 

มีจํานวน 500 คน เห็นดวยรอยละ 24.7
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การเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตอยางเดียว เขตละ 1 คน เห็นดวยรอยละ 34.2, เลือกตั้ง ส.ส. แบบแบง
เขตอยางเดยีวเขตละไมเกนิ 3 คน เหน็ดวยรอยละ 22.9, เลอืกตัง้ ส.ส. แบบแบงเขต 1 คน กบับญัชรีายชือ่ เหน็
ดวยรอยละ 23.0, เลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต เขตละไมเกิน 3 คน กับแบบบัญชีรายชื่อ เห็นดวยรอยละ 11.1

สวน ส.ว. ควรมีครึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส. เห็นดวยรอยละ 36.4, ส.ว. มี 100 คน เห็นดวยรอยละ 24.2, 
ส.ว. มีจํานวน 200 คน เห็นดวยรอยละ 26.3

ส.ว. มาจากเลือกตั้งทั้งหมด เห็นดวยรอยละ 67.9, ส.ว. มาจากการแตงตั้งทั้งหมดรอยละ 8 และแบบ
ผสมรอยละ 16.3

ถา ส.ว. มาจากการแตงตั้งควรใหมีอํานาจถอดถอนนักการเมือง เห็นดวยรอยละ 22.6 ไมเห็นดวยรอย
ละ 65.1 

การใหผูสมคัร ส.ส. ทีไ่ดคะแนนลาํดบัถดัไปเปน ส.ส. แทนผูสมคัรทีถ่กูตดัสทิธเิพราะไดใบแดงใบเหลอืง
โดยไมตองเลือกตั้งใหม เห็นดวยรอยละ 50 ที่เห็นวาควรเลือกตั้งใหม รอยละ 43.2

ประเด็น ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง เห็นดวยรอยละ 56.4 เปดใหอิสระ รอยละ 36.3, ผูสมัคร ส.ส. 
ตองสังกัดพรรคไมนอยกวา 90 วัน เห็นดวยรอยละ 53.7 สวนที่เห็นวาควรสังกัดไมนอยกวา 60 วัน เห็นดวย
รอยละ 21.4

นายกฯ ควรเปนผูไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. เห็นดวยรอยละ 68.2 เปนใครก็ไดรอยละ 25.1, ส.ส. ไปเปน
รัฐมนตรีควรพนจาก ส.ส. รอยละ 35.5 ไมตองพนจาก ส.ส. รอยละ 55.5

สวนประเด็นนายกฯ ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 สมัย เห็นดวยรอยละ 69.1 ขณะที่เห็นวาเปนกี่สมัยก็ได
รอยละ 23.7

ฝายบรหิารเมือ่พนจากตาํแหนงสามารถเปนคูสญัญากบัสวนราชการ รฐัวสิาหกจิได โดยตองพนมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป รอยละ 35.6 ไมนอยกวา 2 ป รอยละ 23.6 เปนไดทันทีหลังพนจากตําแหนงรอยละ 30.3

ควรกําหนดจริยธรรมและบทลงโทษนักการเมือง เห็นดวยรอยละ 85.4
กรอบที่ 3 วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาล
การกําหนดกลไกตรวจสอบการใชอํานาจของนักการเมืองตอขาราชการ เห็นดวยรอยละ 72.7, องคกร

ตามรฐัธรรมนญูควรปลอดจากการครอบงาํทางการเมอืง เหน็ดวยรอยละ 34.6 เหน็ดวยและขอใหองคกรภาค
ประชาชนมีสวนรวมรอยละ 48.8 คง กทช. และ กสช. ไวรอยละ 66.4 และ 54.5 ตามลําดับ 

ดาน นายภชุงค นตุราวงศ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ดานการมสีวนรวม รายงาน
ผลการรับฟงความเห็นประชาชน จํานวน 13,362 คน ของ กกต. ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ ส.ส. มี 400 คน 
เห็นดวยรอยละ 42, ส.ส. มี 300 คน เห็นดวยรอยละ 24, ส.ส. มี 500 คนเห็นดวยรอยละ 33

ส.ส. ตองจบปริญญาตรี เห็นดวยรอยละ 50 ไมควรกําหนดวุฒิการศึกษา เห็นดวยรอยละ 49
ควรยกเลิก ส.ส. บัญชีรายชื่อ เห็นดวยรอยละ 63
ส.ว. มาจากการเลอืกตัง้เหน็ดวยรอยละ 58 การออกกฎหมายกนัไมใหพีน่องเครอืญาตนิกัการเมอืงของ 

ส.ส. ลงสมัคร ส.ว. เห็นดวยรอยละ 89
การยกเลิกเงินสนับสนุนพรรคการเมือง เห็นดวย รอยละ 71
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เปนประเด็นที่สําคัญ ซึ่งแยกไดเปน
4.1 การบัญญัติเกี่ยวกับ ส.ส. และ ส.ว. นายไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

กลาววา “ขณะนีย้งัไมเปนทีย่ตุ ิจะตองรอผลการประชมุในวนัที ่17 เมษายน อยางไรกต็าม การบญัญตัเิกีย่วกบั 
ส.ส. และ ส.ว. นั้น ในเบื้องตนสรุปจํานวน ส.ส. 400 คน โดยแบงเปน ส.ส. เขต 320 เขต และระบบสัดสวน
อีก 80 เขต โดยแบบเขตนั้น วางหลักการกันไววาจะอิงเขตละ 3 คน จากฐานประชากรประมาณ 190,000 
คน โดยประชาชนสามารถลงคะแนนเลือกได 3 คน หากจังหวัดใดมีประชากรไมถึงก็ใหถือวามี ส.ส. ได 1 คน 
สวนจังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน ก็ใหแยกเปน 2 เขต เขตละ 2 คน เปนตน

สําหรับ ส.ส. ระบบสัดสวนอีก 80 คน นั้นยังไมไดขอสรุปวาจะแบงเขตอยางไร แตวางหลักการไววาจะ
แบงเขตประเทศออกเปน 4 เขต เขตละ 20 คน โดยอาจจะตองมีการเกลี่ยจังหวัดในพื้นที่ขางเคียงไปรวมกับ
บางภาค เชน นําจังหวัดของภาคอีสานไปรวมกับภาคเหนือ บางจังหวัดในภาคกลางไปรวมกับภาคใต เพื่อให
ไดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละเขตใกลเคียงกัน และที่สําคัญคือบัตรลงคะแนนนั้น ขณะนี้ยังไมได
ขอสรุปเชนกันวาจะใชใบเดียวหรือแยกเปน 2 ใบ เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต และแบบบัญชี
รายชื่อตามรัฐธรรมนูญ 2540

ขณะที่ ส.ว. 160 คน นั้นมาจากการสรรหา เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบดวย ประธานศาล
รฐัธรรมนญู ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ประธานผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา ประธานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาศาล
ฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา ตลอดจนตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับมอบหมายจาก
ที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดรวมกันพิจารณาคัดเลือก ส.ว.

โดย ส.ว. 160 คน นัน้ คณะกรรมการสรรหาจะเลอืก ส.ว. จากตวัแทนจงัหวดั 76 จงัหวดั และเลอืกที่
เหลอือกี 84 คน จากรายชือ่ทีม่าจากกลุมสาขาอาชพีตางๆ ตวัแทนองคกรภาครฐั องคกรเอกชน โดยอาจจะ
เปนการสรรหาจากผูทีย่ืน่ใบสมคัรทีแ่ยกเปนสาขาอาชพีตางๆ สาขาละ 7-10 คน เปนตน ซึง่ในรายละเอยีดของ
วธิกีารและหลกัเกณฑในการสรรหานัน้จะมกีารกาํหนด พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการสรรหา ส.ว. ตอไป

ซึ่งในการดําเนินการในสวนของกระบวนการรับสมัคร รวบรวมรายชื่อของผูสมัครแตละสาขา อาจจะ
มีการกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการดําเนินการสรรหา ส.ว. นั้น จะตองทําให
เสร็จภายใน 90 วัน”

นายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้งและกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมาธิการ
จัดทําราง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ออกมาพูดในลักษณะเดียวกัน

“ประเด็น ส.ส. ระบบสัดสวน 80 คน ยังไมมีขอยุติวาจะเปนรูปแบบใด เพราะวางไวกวางๆ เพียง 4 เขต 
เขตละ 20 คน และการลงคะแนนก็เชนกัน เพราะมีความเห็น 2 ทาง คือ มีบัญชีของผูสมัคร ส.ส. ในระบบ
สัดสวนโดยเฉพาะ หรือนํามาจากบัญชีรายชื่อของผูสมัคร ส.ส. แบบแบงเขต ที่ไมไดรับเลือกตั้ง ซึ่งฝายหลังได
รับเสียงสนับสนุนมากกวา เพราะเห็นวาผูที่จะมาเปน ส.ส. นั้นจะตองลงไปสัมผัสกับประชาชน ตองไปโชวตัว
ใหชาวบานเห็นถึงการทํางานจริงๆ

วิธีการคํานวณจํานวน ส.ส. ระบบสัดสวนที่แตละพรรคจะไดนั้น อาจใชวิธีการนําคะแนนที่ประชาชน
เลอืกผูสมคัรแบบแบงเขตทัว่ประเทศมารวมกนั และคดิเปนเปอรเซน็ตวาแตละพรรคไดคะแนนและเปอรเซน็ต
เทาไหร เพื่อจะไดคํานวณจํานวน ส.ส. ระบบสัดสวนที่แตละพรรคการเมืองสมควรจะไดแนวความคิดนี้เกิด
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ขึ้นเพราะไมอยากใหคะแนนที่ประชาชนเลือกผูสมัครนั้นสูญเปลา และคนที่แพการเลือกตั้งแบบแบงเขตก็ยัง
มีโอกาสไดเปน ส.ส. ระบบสัดสวนของพรรคได ซึ่งจะทําใหเกิดแรงกระตุนพรรคการเมืองใหทํางานการเมือง
ในระดับพื้นที่ที่จริงจังจริงใจมากขึ้น

ดาน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ในสวนที่อยูในอํานาจของ กกต. ที่จะดําเนินการไดนั้น กําลังมี
การพิจารณากันวาจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบการใชเงินในการเลือกตั้งของผูสมัคร และพรรคการเมืองมาก
ขึ้น โดยจะเพิ่มมาตรการเขมขนในการนําบัญชีการเงินของพรรคมาพิจารณาประกอบกับบัญชีคาใชจายการ
เลือกตั้งของผูสมัคร เพื่อเปนการควบคุมการใชเงินซื้อเสียงเลือกตั้งอีกทางหนึ่ง

อีกมาตรการหนึ่งที่จะชวยทําใหมีการปฏิรูปการเมืองคือ กกต. จะเขาไปควบคุมการออกนโยบายหา
เสยีงของพรรคการเมอืงดวย เพราะการกาํหนดนโยบายหาเสยีงโดยทีไ่มสามารถปฏบิตัไิดจรงิหรอืไมมแีผนการ
รองรับ มุงหวังเพียงแตหาคะแนนนิยมนั้น กกต. ก็จะเขาไปตรวจสอบ และเรียกมาชี้แจงดวย เชน ประกาศวา
จะใหเงินหมูบานละ 10 ลานบาท แตไมสามารถบอกไดวาจะหาเงินมาจากไหน หรือประชาชนในหมูบานไมมี
แผนงานที่จะนําเงินไปลงทุน”

ผศ.ดร.กติตศิกัดิ ์ปรกต ิประธานสภาอาจารย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กรรมาธกิาร ยกรางรฐัธรรมนญู 
ผูที่เสนอแนวคิดการเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวน อธิบายแนวคิดนี้เพิ่มเติม

“การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากที่ไทยใชมา ที่มุงเนนการเลือกคนที่ชนะมาเปนผูแทนนั้น สงสัญญาณ
ที่ไมถูกตองไปใหประชาชน เพราะจะเขาใจแตวา ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของเสียงขางมาก 
โดยที่เสียงขางมากจะทําอยางไรก็ได เพราะถือวามาจากเสียงขางมาก ไมจําเปนตองฟงเสียงขางนอย จึงเกิด
ระบอบทักษิณ และเปนปญหาตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้น ผมอยากเห็นประชาชนเขาใจระบอบ
ประชาธปิไตยทีแ่ทจรงิ ซึง่หมายความวาทัง้ประชาชนผูไปเลอืกตัง้และนกัการเมอืงทีเ่ปนผูถกูเลอืกตางตองรบั
ผิดชอบซึ่งกันและกัน

เมื่อมีปฏิวัติรัฐประหาร มีการรางรัฐธรรมนูญใหม และฝายคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติบอกวาจะมี
การปฏริปูการเมอืง กค็วรจะเดนิหนาเพือ่ปฏริปูการเมอืงจรงิๆ ดวยการเลอืกตัง้ระบบสดัสวน เพราะการนาํการ
เลอืกตัง้ระบบสดัสวนและแบบเสยีงขางมากมาใชผสมกนั ผมเชือ่วาจะไมกอใหเกดิประโยชนอะไรเลย สดุทาย
ระบอบทักษิณอาจจะกลับมาอีก และเสียงขางมากก็จะไมฟงเสียงขางนอยอยูเหมือนเดิม

การเลอืกตัง้ระบบสดัสวนมใีชอยูในหลายประเทศ ทัง้เยอรมน ีญีปุ่น ฟนแลนด ฮอลแลนด ฯลฯ สามารถ
นํามาประยุกตใชไดเรื่องนี้ไมไดยากเกินกวาจะทําความเขาใจกับประชาชน”

4.2 รูปแบบการทําประชามติ นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะเลขานุการ
อนกุรรมการยกรางหลกัเกณฑและวธิกีารออกเสยีงประชามตขิอง สสร. ไดกลาวถงึรปูแบบการทาํประชามตวิา

“รูปแบบเหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ว. มีหนวยเลือกตั้งจะแบงเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งที่ไมใชเขต
ประเทศเลย เพราะเกีย่วกบัการทาํบญัชรีายชือ่ เนือ่งจากบางครัง้บางคนลงเขตนีเ้สรจ็กไ็ปลงอกีทีห่นึง่ตอ ทาํให
เช็คไมได จึงตองล็อกเปนจังหวัดไว เสร็จแลวในเขตเลือกตั้งในการออกเสียงจะแบงเปนหนวยเลือกตั้งที่รางไว
ใชประชากรประมาณ 800 คน ตอหนวยเลือกตั้งโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางไป-มาและสามารถ
ติดตอได ไมใชเอาหมูบานหนึ่งกับอีกหมูบานหนึ่งที่อยูหางกัน เปนหนวยเดียวกัน

วิธีการจะคลายๆ กับการจัดคูหา จะเหมือนการเลือกตั้งทุกอยางขางหลังทึบ ซึ่งเปนลักษณะการลง
คะแนนแบบลับ จะมีทางเขา-ออกชัดเจน กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจะมีทั้งหมด 5 คน แบงหนาที่กัน
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เหมอืนเลอืกตัง้แจกบตัรลงประชามต ิเฝาหบีบตัร และเจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั 2 จะนบัคะแนนทีห่นวย 
เริ่มลงคะแนน 08.00-15.00 น. เสร็จแลวดําเนินกรรมวิธีในการปดหีบ และนับบัตรที่หนวยเลือกตั้ง

สวนผูทีไ่มตองใชสทิธ ิหรอืโนโหวต ใหกากบาทชองไมเหน็ชอบ เพราะตางประเทศ เชน สวติเซอรแลนด 
ก็ใชลักษณะนี้เหมือนกัน กรณีที่ประชาชนกากบาทไมตรงชอง ถือวาเปนบัตรเสียไป”

56

การเปรียบเทียบภาพรวมของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งจากการเคลื่อนไหวที่ไดยกตัวอยางมาขางตนตอไปนี้จะขอสรุปการเปรียบเทียบภาพรวมของ

รัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ประกอบดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยฉบับรับฟงความคิดเห็น และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับลงประชามติดังนี้

ตาราง 3.1 เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัภาพรวมของรฐัธรรมนญู 2540 รางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทย ฉบบัรบัฟงความคดิเหน็ และรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัลงประชามติ

รัฐธรรมนูญฯ 2540 รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับรับฟงความคิดเห็น

รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับลงประชามติ

หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7) หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7) หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7)
หมวด 2 พระมหากษัตริย 

(มาตรา 8-25)
หมวด 2 พระมหากษัตริย 

(มาตรา 8-25)
หมวด 2 พระมหากษัตริย

(มาตรา 8-25)
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย (มาตรา 26-65)
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย (มาตรา 26-69)
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย (มาตรา 26-69)
 สวนที่ 1 บททั่วไป 

(มาตรา 26-29) 
 สวนที่ 1 บททั่วไป

(มาตรา 26-29) 
 สวนที่ 2 ความเสมอภาค 

(มาตรา 30-31)
 สวนที่ 2 ความเสมอภาค

(มาตรา 30-31)
 สวนที่ 3 สิทธิและ

เสรีภาพสวนบุคคล 
(มาตรา 32-38)

 สวนที่ 3 สิทธิและ
เสรีภาพสวนบุคคล 
(มาตรา 32-38)

 สวนที ่4 สทิธใิน
กระบวนการยตุธิรรม 
(มาตรา 39-40)

 สวนที ่4 สทิธใิน
กระบวนการยตุธิรรม 
(มาตรา 39-40)

 สวนที ่5 สทิธใินทรพัยสนิ 
(มาตรา 41-42)

 สวนที ่5 สทิธใินทรพัยสนิ 
(มาตรา 41-42)

 สวนที่ 6 สิทธิและ
เสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ (มาตรา 43-44)

 สวนที่ 6 สิทธิและ
เสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ (มาตรา 43-44)

56
 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2550
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ตาราง 3.1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญฯ 2540 รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับรับฟงความคิดเห็น

รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับลงประชามติ

 สวนที่ 7 เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของ
บุคคลและสื่อมวลชน 
(มาตรา 45-48)

 สวนที่ 7 เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของ
บุคคลและสื่อมวลชน 
(มาตรา 45-48)

 สวนที่ 8 สิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษา 
(มาตรา 49-50)

 สวนที่ 8 สิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษา 
(มาตรา 49-50)

 สวนที่ 9 สิทธิในการได
รับบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการจากรัฐ 
(มาตรา 51-55)

 สวนที่ 9 สิทธิในการได
รับบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการจากรัฐ 
(มาตรา 51-55)

 สวนที ่10 สทิธใินขอมลู
ขาวสารและการรองเรยีน
(มาตรา 56-62)

 สวนที ่10 สทิธใินขอมลู
ขาวสารและการรองเรยีน
(มาตรา 56-62)

 สวนที ่11 เสรภีาพในการ
ชมุนมุและการสมาคม 
(มาตรา 63-65)

 สวนที ่11 เสรภีาพในการ
ชมุนมุและการสมาคม
(มาตรา 63-65)

 สวนที ่12 สทิธชิมุชน 
 (มาตรา 66-67)

 สวนที ่12 สทิธชิมุชน 
 (มาตรา 66-67)

 สวนที ่13 สทิธพิทิกัษ
รฐัธรรมนญู 
(มาตรา 68-69)

 สวนที ่13 สทิธพิทิกัษ
รฐัธรรมนญู 
(มาตรา 68-69)

หมวด 4 หนาทีข่องชนชาวไทย 
(มาตรา 66-70)

หมวด 4 หนาทีข่องชนชาวไทย 
(มาตรา 70-74)

หมวด 4 หนาทีข่องชนชาวไทย 
(มาตรา 70-74)

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน 
(มาตรา 71-89)

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ (มาตรา 75-87)

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ (มาตรา 75-87)

 สวนที ่1 บททัว่ไป 
(มาตรา 75-76) 

 สวนที ่1 บททัว่ไป 
(มาตรา 75-76) 

 สวนที ่2 แนวนโยบาย
ดานความมัน่คงของรฐั 
(มาตรา 77)

 สวนที ่2 แนวนโยบาย
ดานความมัน่คงของรฐั 
(มาตรา 77)
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ตาราง 3.1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญฯ 2540 รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับรับฟงความคิดเห็น

รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับลงประชามติ

 สวนที่ 3 แนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการ
แผนดิน (มาตรา 78)

 สวนที่ 3 แนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการ
แผนดิน (มาตรา 78)

 สวนที่ 4 แนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม 
สาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม 
(มาตรา 79-80)

 สวนที่ 4 แนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม 
สาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม 
(มาตรา 79-80)

 สวนที่ 5 แนวนโยบาย
ดานกฎหมายและการ
ยุติธรรม (มาตรา 81)

 สวนที่ 5 แนวนโยบาย
ดานกฎหมายและการ
ยุติธรรม (มาตรา 81)

 สวนที่ 6 แนวนโยบาย
ดานการตางประเทศ 
(มาตรา 82)

 สวนที่ 6 แนวนโยบาย
ดานการตางประเทศ 
(มาตรา 82)

 สวนที ่7 แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกจิ 
(มาตรา 83-84)

 สวนที ่7 แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกจิ 
(มาตรา 83-84)

 สวนที ่8 แนวนโยบาย
ดานทีด่นิ ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม 
(มาตรา 85)

 สวนที ่8 แนวนโยบาย
ดานทีด่นิ ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม 
(มาตรา 85)

 สวนที ่9 แนวนโยบาย
ดานวทิยาศาสตร 
ทรพัยสนิทางปญญา และ
พลงังาน (มาตรา 86)

 สวนที ่9 แนวนโยบาย
ดานวทิยาศาสตร 
ทรพัยสนิทางปญญา และ
พลงังาน (มาตรา 86)

 สวนที่ 10 แนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน (มาตรา 87)

 สวนที่ 10 แนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน (มาตรา 87)

หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 90-200) หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88-162) หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88-162)
 สวนที ่1 บททัว่ไป 

(มาตรา 90-97)
 สวนที ่1 บททัว่ไป 

(มาตรา 88-92)
 สวนที ่1 บททัว่ไป 

(มาตรา 88-92)
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ตาราง 3.1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญฯ 2540 รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับรับฟงความคิดเห็น

รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับลงประชามติ

 สวนที่ 2 สภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา 98-120)

 สวนที่ 2 สภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา 93-110)

 สวนที่ 2 สภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา 93-110)

 สวนที ่3 วฒุสิภา 
(มาตรา 121-135)

 สวนที ่3 วฒุสิภา 
(มาตรา 111-121)

 สวนที ่3 วฒุสิภา 
(มาตรา 111-121)

 สวนที่ 4 คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(มาตรา 136-148)

 สวนที่ 4 บทที่ใชแกสภา
ทัง้สอง (มาตรา 122-135)

 สวนที่ 4 บทที่ใชแกสภา
ทัง้สอง (มาตรา 122-135)

 สวนที่ 5 บทที่ใชแกสภา
ทัง้สอง (มาตรา 149-192)

 สวนที ่5 การประชมุรวม
กนัของรฐัสภา 
(มาตรา 136-137)

 สวนที ่5 การประชมุรวม
กนัของรฐัสภา 
(มาตรา 136-137)

 สวนที่ 6 การประชุมรวม
กันของรัฐสภา 
(มาตรา 193-195)

 สวนที่ 6 การตราพระ
ราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 138-141)

 สวนที่ 6 การตราพระ
ราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 138-141)

 สวนที่ 7 ผูตรวจการแผน
ดินของรัฐสภา 
(มาตรา 196-198)

 สวนที่ 7 การตราพระ
ราชบัญญัติ 
(มาตรา 142-153)

 สวนที่ 7 การตราพระ
ราชบัญญัติ 
(มาตรา 142-153)

 สวนที่ 8 คณกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(มาตรา 199-200)

 สวนที่ 8 การควบคุม
การตรากฎหมายที่ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 154-155)

 สวนที่ 8 การควบคุม
การตรากฎหมายที่ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 154-155)

 สวนที่ 9 การควบคุมการ
บริหารราชการแผนดิน 
(มาตรา 156-162)

 สวนที่ 9 การควบคุมการ
บริหารราชการแผนดิน 
(มาตรา 156-162)

หมวด 7 คณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 201-232)

หมวด 7 การมสีวนรวมทางการเมอืง
โดยตรงของประชาชน 
(มาตรา 163-165)

หมวด 7 การมสีวนรวมทางการเมอืง
โดยตรงของประชาชน 
(มาตรา 163-165)

หมวด 8 ศาล (มาตรา 233-281) หมวด 8 การเงิน การคลัง 
และงบประมาณ 
(มาตรา 166-170)

หมวด 8 การเงิน การคลัง 
และงบประมาณ 
(มาตรา 166-170

 สวนที่ 1 บททั่วไป 
(มาตรา 233-254)
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ตาราง 3.1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญฯ 2540 รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับรับฟงความคิดเห็น

รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับลงประชามติ

 สวนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 255-270)

 สวนที่ 3 ศาลยุติธรรม 
(มาตรา 271-275)

 สวนที่ 4 ศาลปกครอง 
(มาตรา 276-280)

 สวนที่ 5 ศาลทหาร 
(มาตรา 281)

หมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น 
(มาตรา 282-290)

หมวด 9 คณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 171-196)

หมวด 9 คณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 171-196)

หมวด 10 การตรวจสอบการใชอาํนาจ
รฐั (มาตรา 291-311)

หมวด 10 ศาล (มาตรา 197-228) หมวด 10 ศาล (มาตรา 197-228)

 สวนที่ 1 การแสดงบัญชี
รายการทรัพยสินและ
หนีส้นิ (มาตรา 291-296)

 สวนที่ 1 บททั่วไป 
(มาตรา 197-203)

 สวนที่ 1 บททั่วไป 
(มาตรา 197-203)

 สวนที่ 2 คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 
(มาตรา 297-302)

 สวนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 204-217)

 สวนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 204-217)

 สวนที ่3 การถอดถอน
จากตาํแหนง (มาตรา 
303-307) 

 สวนที่ 3 ศาลยุติธรรม 
(มาตรา 218-222)

 สวนที่ 3 ศาลยุติธรรม 
(มาตรา 218-222)

 สวนที่ 4 การดําเนินคดี
อาญากับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
(มาตรา 308-311)

 สวนที่ 4 ศาลปกครอง 
(มาตรา 223-227)

 สวนที่ 4 ศาลปกครอง 
(มาตรา 223-227)

 สวนที่ 5 ศาลทหาร 
(มาตรา 228)

 สวนที่ 5 ศาลทหาร 
(มาตรา 228)

หมวด 11 การตรวจเงินแผนดิน 
(มาตรา 312)

หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 229-258)

หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 229-258)
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ตาราง 3.1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญฯ 2540 รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับรับฟงความคิดเห็น

รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับลงประชามติ

 สวนที่ 1 องคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 229-254)
1. คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
(มาตรา 229-241)

 สวนที่ 1 องคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 229-254)
1. คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
(มาตรา 229-254)

 2. ผูตรวจการแผนดิน 
(มาตรา 242-245)

 3. คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติ
แหงชาต ิ(มาตรา 246-251)

 4. คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผนดนิ (มาตรา 252-254)

 2. ผูตรวจการแผนดิน 
(มาตรา 242-245)

 3. คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติ
แหงชาต ิ(มาตรา 246-251)

 4. คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผนดนิ (มาตรา 252-254)

 สวนที่ 2 องคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 255-258)

 1. องคกรอัยการ 
(มาตรา 255)

 2. คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
(มาตรา 256-257)

 3. สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (มาตรา 258)

 สวนที่ 2 องคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 255-258)

 1. องคกรอัยการ 
(มาตรา 255)

 2. คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
(มาตรา 256-257)

 3. สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (มาตรา 258)

หมวด 12 การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 313)

หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ (มาตรา 259-278)

หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ (มาตรา 259-278)

 สวนที่ 1 การตรวจสอบ
ทรพัยสนิ (มาตรา 259-264)

 สวนที่ 1 การตรวจสอบ
ทรพัยสนิ (มาตรา 259-264)

 สวนที่ 2 การกระทําที่
เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน 
(มาตรา 265-269)

 สวนที่ 2 การกระทําที่
เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน 
(มาตรา 265-269)
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ตาราง 3.1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญฯ 2540 รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับรับฟงความคิดเห็น

รางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับลงประชามติ

 สวนที่ 3 การถอดถอน
จากตําแหนง 
(มาตรา 270-274)

 สวนที่ 3 การถอดถอน
จากตําแหนง 
(มาตรา 270-274)

 สวนที่ 4 การดําเนินคดี
อาญาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
(มาตรา 275-278)

 สวนที่ 4 การดําเนินคดี
อาญาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
(มาตรา 275-278)

หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ 
(มาตรา 279-280)

หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ 
(มาตรา 279-280)

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น 
(มาตรา 281-290)

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น 
(มาตรา 281-290)

หมวด 15 การแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญู (มาตรา 291)

หมวด 15 การแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญู (มาตรา 291)

บทเฉพาะกาล (มาตรา 314-336) บทเฉพาะกาล (มาตรา 292-309) บทเฉพาะกาล (มาตรา 292-309)

จากตาราง 3.1 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบโดยภาพรวมในหมวดตางๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น และรางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจกัรไทยฉบบัลงประชามตพิบวา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มจีาํนวน 12 หมวด และ
บทเฉพาะกาล ขณะทีใ่นรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัรบัฟงความคดิเหน็ และฉบบัลงประชามติ 
มีจํานวนหมวดเทากัน คือ 15 หมวด และบทเฉพาะกาล โดยในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้ง
2 ฉบับ นั้น มีหมวดตางๆ ที่เพิ่มแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 คือ หมวดการ
มีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน หมวดการเงิน การคลัง และงบประมาณ หมวดองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หมวดจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

เมือ่ศกึษาในรายละเอยีดเปรยีบเทยีบกนัในรายหมวดพบวา รางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทัง้ 2 
ฉบบั คอื ฉบบัรบัฟงความคดิเหน็ และฉบบัลงประชามต ิมเีนือ้หาสาระในจาํนวนมาตราทีล่ดลงจากรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 27 มาตรา โดยในหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริยนั้น 
รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ ยังคงจํานวนมาตราและเนื้อหาสาระไวในลักษณะเชนเดิม 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย พบวา ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นั้น 
ไมไดมีการแบงแยกออกเปนสวนๆ ขณะที่รางรัฐธรรมนูญฯ ทั้ง 2 ฉบับ นั้น ไดมีการเพิ่มบทบัญญัติและมีการ
แบงแยกออกเปนสวนๆ อยางชดัเจน คอื เริม่จากบททัว่ไป ความเสมอภาค ขณะทีใ่นเรือ่งของสทิธนิัน้กไ็ดแบง
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เปนสิทธิตางๆ คือ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุข และ
สวัสดิการจากรัฐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน สิทธิชุมชน และสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ สําหรับใน
สวนของเสรีภาพก็ไดแยกเปนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน และเสรีภาพในการ
ชมุนมุและการสมาคม สวนประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพกไ็ดแบงอยางชดัเจนเปนสทิธแิละเสรภีาพสวน
บุคคล สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพและสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย การบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับรับฟงความคิดเห็น และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ลงประชามติ มีประเด็นสาระสําคัญและจํานวนมาตราเทาเดิม

ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น ไดมีบทบัญญัติที่มีจํานวนมาตราลดลงจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2540 แตกไ็มมกีารแบงออกเปนสวนๆ อยางชดัเจน โดยเนือ้หาประกอบดวย บททัว่ไป แนว
นโยบายดานความมัน่คงของรฐั ดานการบรหิารราชการแผนดนิ ดานศาสนา สงัคม สาธารณสขุ การศกึษา และ
วัฒนธรรม ดานกฎหมายและการยุติธรรม ดานการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินและปญญา และพลังงาน และดานการมีสวนรวมของประชาชน 
แตสําหรับในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติมีการแบง
ประเด็นของสวนตางๆ โดยมีแนวนโยบายเชนเดียวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

หมวด 6 รัฐสภา ไดมีบทบัญญัติที่มีจํานวนมาตราลดลงจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 โดยในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติมีจํานวน
มาตราที่เทากัน ซึ่งมีประเด็นที่แยกเปนสวนๆ อยางชัดเจนประกอบดวย บททั่วไป สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
บททีใ่ชแกสภาทัง้สอง การประชมุรวมกนัของรฐัสภา การตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู การตราพระ
ราชบัญญัติ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติ มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสําคัญ 
โดยทัง้ในรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัรบัฟงความคดิเหน็ และฉบบัลงประชามต ิไดตดัสวนที ่4 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ สวนที ่7 ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา และสวนที ่8 คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติออกไป โดยยายไปอยูที่หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทั้ง 2 ฉบับ ไดเพิ่มสวนที่เปนสาระสําคัญ 4 สวน คือ สวนที่ 6 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
สวนที่ 7 การตราพระราชบัญญัติ สวนที่ 8 การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ
สวนที่ 9 การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับรับฟงความคิดเห็นและฉบับลงประชามติ โดยมีการบัญญัติเพิ่มเติมอยางชัดเจนตางจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้ง 2 ฉบับ นั้นมีจํานวนมาตรา
ที่เทากัน

หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความ
คดิเหน็ และฉบบัลงประชามต ิไดมกีารบญัญตัเิพิม่เตมิอยางชดัเจนตางจากรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้ง 2 ฉบับนั้นมีจํานวนมาตราที่เทากัน
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หมวด 9 คณะรัฐมนตรี ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับรับฟงความคิด
เห็นและฉบับลงประชามติมีจํานวนมาตราทั้งสิ้น 25 มาตรา โดยเพิ่มจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 จํานวน 4 มาตรา

หมวด 10 ศาล ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับรับฟงความคิดเห็น 
และฉบับลงประชามติ มีจํานวนมาตราทั้งสิ้น 31 มาตรา โดยเพิ่มจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 จํานวน 10 มาตรา ทั้งนี้ในสวนของสาระสําคัญในสวนตางๆ ยังคงเชนเดิม คือ ประกอบดวย 
บททั่วไป ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร

หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับรับ
ฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติ มีสาระสําคัญเชนเดียวกันโดยประกอบดวยสวนที่ 1 องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และสวนที่ 2 องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบ
ดวย องคกรอยัการ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิและสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิทัง้นี้
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติองคกรที่สําคัญ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไวในหมวด 6 รัฐสภา 

ขณะที่ในสวนขององคกรผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
จะบัญญัติไวในหมวด 10 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
สาํหรบัในสวนขององคกรผูตรวจการแผนดนิ องคกรอยัการ และสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตไิด
มีการบัญญัติอยางชัดเจนในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ

หมวด 12 การตรวจสอบใชอํานาจรัฐ การบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติ มีจํานวนมาตราที่แตกตาง
กันเล็กนอย โดยในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้ง 2 ฉบับ ลดลง 1 มาตรา ทั้งนี้รางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ มีสวนสําคัญที่เหมือนกัน โดยแบงออกเปนสวนๆ ประกอบดวย การตรวจสอบ
ทรัพยสิน การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน การถอดถอนจากตําแหนง และการดําเนินคดีอาญา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้ง 2 ฉบับนี้ ไดมีการบัญญัติสาระ
ที่สําคัญ 2 สวน ตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 คือ การตรวจสอบทรัพยสิน และ
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน

หมวด 13 จรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาทีข่องรฐั การบญัญตัใินรางรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับรับฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติ มีสาระสําคัญที่ไมไดมี
การเปลีย่นแปลง อยางไรกต็ามในหมวดนีไ้มไดมกีารบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น การบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ 
คือ ฉบับรับฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติ มีสาระสําคัญที่ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง แตทั้งนี้เมื่อเปรียบ
เทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีจํานวนมาตราที่เพิ่มขึ้น 1 มาตรา

หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และในราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับรับฟงความคิดเห็น และฉบับลงประชามติ มีจํานวน 
1 มาตรา ไมเปลี่ยนแปลง
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บทเฉพาะกาล ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับรับฟงความคิดเห็นและ
ฉบับลงประชามติ มีจํานวนมาตราเทากัน แตทั้งนี้จะลดลงจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
จํานวน 3 มาตรา

สําหรับในการวิเคราะหในประเด็นสาระสําคัญของมาตราตางๆ ที่ไดมีการแสดงความคิดเห็น วิพากษ
วิจารณจากสวนตางๆ ผูวิจัยจะนําเสนอในสวนตอๆ ไป

ความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การสรรหา กกต. จังหวัดชุดใหม นายอภิชาติ สุขัคคานนท ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได

กลาววา
“ตองการทีจ่ะเรงประชมุพจิารณาคดัเลอืกใหได กกต. จงัหวดัโดยเรว็ แตกไ็มสามารถประชมุไดเนือ่งจาก

องคประชมุไมครบ... ซึง่การคดัเลอืก กกต. จงัหวดัเปนเรือ่งทีส่าํคญั เพราะเขาตองการให กกต. จงัหวดัทีเ่ปรยีบ
เสมือนเปนแขน ขา ทํางานแทนเขา ตองมีคุณสมบัติเหมือนกับ กกต. กลาง คือ เปนกลาง ซื่อสัตย สุจริต ดัง
นั้นในการพิจารณาจึงตองการให กกต. อยูครบทั้ง 5 คน”
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เหตผุลสาํคญัทีท่าํใหตองมกีารสรรหา กกต. จงัหวดัชดุใหมนัน้ เนือ่งจาก กกต. จงัหวดัจาํนวน 62 จงัหวดั 
ครบวาระ แตเนื่องจากบุคคลที่ถูกสรรหาเขามาให กกต. กลางคัดเลือกนั้น มีปญหาเรื่องรองเรียนจํานวนมาก
หลายจังหวัด จํานวน 401 เรื่อง ที่มีการรองเรียนผานทางศูนยรับเรื่องราวรองทุกขทางเว็บไซต กกต. และรอง
เรียนเขามาโดยตรง

2. การเตรียมการลงประชามติ โดยมีประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงประชามติ เชน
2.1 การจดัอบรมอาสาสมคัรเพือ่ใหความรูในเรือ่งการออกเสยีงประชามต ิสาํนกังาน คณะกรรมการ

การเลือกตั้งไดมีการจัดอบรมนักศึกษาอาสาสมัคร จํานวน 200 คน เพื่อใหความรูในเรื่องการออกเสียง
ประชามติเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการ ซึ่ง กกต. ไดเตรียมหมายเลขโทรศัพท 100 คูสาย เพื่อให
นกัศกึษาทีเ่ปนอาสาสมคัรโทรศพัทไปตามบานเรอืนเพือ่เชญิชวนประชาชนออกมาใชสทิธิล์งประชามตใินวนัที่ 
19 สิงหาคม โดยเริ่มกิจกรรมดังกลาวในชวงระหวางวันที่ 15 – 18 สิงหาคม คาดวาจะเชิญชวนประชาชนได
ประมาณ 10,000 ครัวเรือนตอวัน โดยนายสุเมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกตั้ง ดานการมีสวนรวมกลาว
วา ไดมีการเรงรณรงคประชาสัมพันธใหคนมาลงประชามติ แตยังพบวาประชาชนไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ลงประชามติมากนัก และยังไมสามารถประเมินตัวเลขผูออกมาใชสิทธิได

“กกต. กลางและสวนภูมิภาคไดเรงรณรงคประชาสัมพันธใหคนมาลงประชามติอยางเต็มที่ถือวาพรอม
มาก แตยงัพบวาประชาชนไมทราบขอมลูเกีย่วกบัการลงประชามตมิากนกั ดงันัน้จงึขอความรวมมอืใหนกัศกึษา
กวา 200 คน เปนผูอธบิายกระบวนการ ความหมายการทาํประชามตแิละขัน้ตอนการลงประชามตใิหประชาชน
ไดรับทราบดวยการโทรศัพทไปยังครอบครัวตางๆ เพื่อกระตุนเตือนใหประชาชนออกมาใชสิทธิมากที่สุดให
ครอบคลุมทั่วประเทศ... ขณะนี้ยังไมสามารถประเมินตัวเลขผูออกมาใชสิทธิได เพราะการลงประชามติไม
เหมือนการเลือกตั้งทั่วไป เนื่องจากการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ทุกฝายก็จะมีการหาเสียงและเชิญชวนใหคน
มาลงคะแนนได ซึง่งายตอการคาดการณ... ตองยอมรบัวา ประชาชนยงัยดึตดิคาํวาเงนิไมมา กาไมเปน ถอืเปน
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 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2550



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.กรงุเทพมหานคร

56

เรือ่งทีส่าํคญัทีส่ดุ ดงันัน้เราตองทาํใหประชาชนเขาถงึคาํวาประชามตใิหได แตกม็ขีอจาํกดัเรือ่งระยะเวลาการ
ประชาสัมพันธที่สั้นเกินไป หากมีเวลามากกวานี้เชื่อวาจะทําใหประชาชนเขาใจ”
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ทางดานนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดกลาวเพิ่มเติมวา
“ไดใหนักเรียน นักศึกษา สลับหมุนเวียนกันมาโทรศัพทถึงผูมีสิทธิ จํานวน 48,263 หมายเลขตาม

โครงการ “รณรงคสายตรงถึงผูมีสิทธิลงประชามติ” ซึ่งจะทําการใหขอมูลและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกไปใชสิทธิออกเสียงประชามติถือวาเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในกลุมเยาวชนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการสอบถามความคิดเห็นของผูรับสายวารับทราบหรือไมวาวันที่ 19 สิงหาคม 2550 เปนวันลง
ประชามติ มีประชาชนที่รับทราบจํานวน 42,001 หมายเลขคิดเปนรอยละ 87.025 ไมทราบจํานวน 1,250 
หมายเลข คิดเปนรอยละ 2.589 และไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 5,012 หมายเลข คิดเปนรอยละ 10.384 
อกีทัง้ไดสอบถามเกีย่วกบัการออกไปใชสทิธวิาจะสามารถออกไปใชสทิธไิดหรอืไม มปีระชาชนทีต่อบวาสามารถ
ออกไปใชสิทธิ จํานวน 36,667 หมายเลข คิดเปนรอยละ 75.973 ไมสามารถออกไปใชสิทธิได จํานวน 2,008 
หมายเลข คิดเปนรอยละ 4.160 ไมแนใจ จํานวน 1,425 หมายเลข คิดเปนรอยละ 2.952 และไมแสดงความ
คิดเห็น จํานวน 8,163 หมายเลข คิดเปนรอยละ 16.913”

59

2.2 การออกเสียงประชามติเพื่อการเขาสูระบบประชาธิปไตย นางสดศรี สัตยธรรม คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ไดกลาวถึงการออกเสียงประชามติวา หากไมสามารถผานรางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติไดก็
จะเสียเวลาเปลา และประเทศไทยตองมีระบบประชาธิปไตยที่เปนสากลวา

“อยากใหประชามติครั้งนี้ผานไปไดดวยดี เพราะเราใชเวลาและทุมเทมาก ไมอยากใหเสียเปลา ถาไม
ผาน คมช. ทานมีวิธีแกไขอยูแลววาจะหยิบฉบับไหนออกมาใชก็ได ซึ่งขณะนี้ก็ใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 อยู
แลว กติกาขางหนาเราไมทราบวาจะเปนอยางไร แตอยากใหบานเมืองมีการเลือกตั้ง เพื่อเศรษฐกิจจะไดดีขึ้น 
ตางชาติจะไดมาลงทุน ถาไมใชประชาธิปไตยเต็มใบ เขาอาจจะรังเกียจไมอยากมาลงทุนดวย เราอยูรวมกับ
ประเทศอื่นๆ อยางไรเราก็ตองมีระบบสากลของเขา คือ ระบบประชาธิปไตยจะไดรัฐบาลดีหรือไมดีเปนเรื่อง
อนาคตขางหนา เราก็จะทําตามหนาที่ของเราคือการจัดการเลือกตั้ง”

60

2.3 การใชสิทธิออกเสียงประชามติในตางประเทศ นายอภิชาติ สุขัคคานนท ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ไดกลาวถึงการที่คนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกามาเขาพบและเรียกรองให กกต. เปดโอกาสให
คนไทยในตางประเทศใชสิทธิออกเสียงประชามติ และขอใหคงไวในเรื่องการลงคะแนนเลือกตั้งวา

“กอนหนานีส้ถาบนัพระปกเกลาฯ วจิยัพบวา การเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัรทาํใหสิน้เปลอืงงบประมาณ 
ไมคุมกับคาใชจาย และคนมาใชสิทธินอย แต กกต. คํานึงถึงสิทธิของคนไทย ไมอยากตัดสิทธิในสวนนี้ ขณะ
นี้กําลังหาวิธีประหยัดมากที่สุด เชน การลงคะแนนทางไปรษณีย ทางอินเตอรเน็ต อยางไรก็ตามปญหาสําคัญ 
คือ เรื่องของการแสดงตัวของผูใชสิทธิ”

61

2.4 การสนบัสนนุองคกรเอกชนรณรงคการออกเสยีงประชามต ิคณะกรรมการการเลอืกตัง้มนีโยบาย
ใหองคกรเอกชนที่ชวยเหลือ กกต. จังหวัดทั่วประเทศมีบทบาทและมีสวนรวมรณรงคใหความรูประชาชนใน
58

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2550
59

 ขาวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 สิงหาคม 2550
60

 เพิ่งอาง
61

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550
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การออกเสยีงเพือ่ลงประชามตโิดยใหทกุองคกรเอกชนเปนผูจดัทาํโครงการเสนอใหเจาหนาทีส่าํนกังานมสีวน
รวมในกระบวนการเลอืกตัง้ของ กกต. จงัหวดันัน้ๆ ซึง่ กกต. กลางกาํหนดงบประมาณสนบัสนนุกจิกรรมนีร้วม 
40,161,900 บาท โดย กกต. กลางสั่งให กกต. จังหวัดทุกแหงเรงดําเนินการจัดประชุมองคกรเอกชนตรวจ
สอบการเลือกตั้งในจังหวัดเพื่อออกใหความรูความเขาใจความสําคัญของการออกเสียงประชามติ ตลอดจน
เนื้อหาสาระสําคัญกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เนนใหองคกรเอกชนแตละจังหวัดจัดทําโครงการเปนจังหวัดละ 
1 โครงการ โดยใหคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตรและสภาพสังคมเปนสําคัญ

62

2.5 การใหความสะดวกแกผูพิการทางสายตาในการออกเสียงประชามต ิ นายสุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลาวในประเด็นนี้วา

“ในการออกเสยีงประชามตเิพือ่ใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม ทีค่าดวาจะมี
ขึน้ในวนัอาทติยที ่19 สงิหาคม 2550 นัน้ หากสาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการ
ดานการอํานวยความสะดวกคนพิการ โดยมีผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเปนประธาน สวนอนุกรรมการ
ประกอบดวยตัวแทนจากสมาคมคนพิการรวม 11 แหง โดยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งแรกในวันที่ 
14 มิถุนายน 2550 เพื่อรวมพิจารณาแนวทางในการอํานวยความสะดวกแกผูพิการประเภทตางๆ รวมทั้งแก
ปญหาอปุสรรคทีพ่บในการใชสทิธเิลอืกตัง้ของผูพกิารทีผ่านมา เชน การจดัทาํกระดาษทาบบตัรสาํหรบัผูพกิาร
ทางสายตา การจดัพาหนะรบัสงผูพกิารทีไ่ปใชสทิธอิอกเสยีง รวมทัง้การจดักรรมการประจาํหนวยอาํนวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูพิการ...”

63

2.6 บทลงโทษบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการควํ่ารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับลง
ประชามติ นางสดศรี สัตยธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง กลาววา

“การเอาผิดกับกลุมคนที่ตองการควํ่ารัฐธรรมนูญจริงๆ เรามีบทลงโทษในพระราชบัญญัติวาดวย
พรรคการเมอืงมาตรา 66 ชดัเจนวา ถาพรรคการเมอืงใดทาํใหเกดิความเสยีหายตอประชาธปิไตย กกต. มสีทิธิ
สั่งยุบพรรคได และบทลงโทษก็เสนอในราง พ.ร.บ. วาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 มีบทลงโทษจํา
คุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 2 แสนบาท

ในราง พ.ร.บ. วาดวยการออกเสียงประชามติบางสวนเปนกฎหมายอาญาอยูแลว แตที่อยูในกฎหมาย
ประชามติจะทําใหผูที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เชน กรรมการประจําหนวยสามารถเปนเจาพนักงานรองทุกข
กลาวโทษหรือจับกุมได”

64

2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นวารางรัฐธรรมนูญจะผานการลงประชามติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเชื่อมั่นวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับลงประชามติผานการลงประชามติ โดยนาย
อภิชาต สุขัคคานนท ประธาน กกต. กลาววา 

“ผมไมเปนหวงเรื่องกลุมเคลื่อนไหวตอตานรัฐธรรมนูญ แตคงจะตองจับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุม
ตางๆ วาเขาจะขับเคลื่อนอยางไร อยูในขายที่ทําไดตามกฎหมายหรือเปนการขัดขวางประชาชนคนอื่นไมให
ออกมาลงเสียงประชามติหรือเปลา” 
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2550
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 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2550
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 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2550



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.กรงุเทพมหานคร

58

นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต. ดานสืบสวนสอบสวน กลาววา
“ฝายที่ยึดแนวคิดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมเปนประชาธิปไตยคงออกมาเคลื่อนไหวรุนแรง แตฝาย

พรรคการเมอืงคงจะอยูเฉยๆ ซะมากกวาทีจ่ะออกมาขบัเคลือ่นขดัขวางหากไมชอบใจในสาระของรฐัธรรมนญู 
เพราะเขาตองอยากใหมีการเลือกตั้งโดยเร็วแนนอน

แนวทางการจับตาหาขอมูลเรื่องทุจริตหรือทําผิดกฎหมายคงแตกตางไปจากการเลือกตั้งทั่วไป เพราะ
คงไมมีใครควักกระเปามาซื้อเสียงใหประชาชนลงคะแนนไปในทางใดทางหนึ่ง เพราะรูอยูแลววาอยางไรเสีย 
ไมชาก็เร็วที่จะตองมีการเลือกตั้ง ฉะนั้น การทําประชามติครั้งนี้เชื่อวาจะปลอดจากการซื้อเสียง”

สอดคลองกันกับ นายสุเมธ อุปนิสากร กกต. ดานกิจการการมีสวนรวมที่กลาววา 
รางรฐัธรรมนญูคงผานประชามตอิยางไมมปีญหา ถงึแมอาจจะมกีารเคลือ่นไหวของกลุมผูชมุนมุทีร่นุแรง

มากขึ้นเรื่อยๆ แตผมเชื่อวารัฐบาลจะคุมได
การแสดงออกทางความคิดควรใหอิสระ เสรีอยางเต็มที่ เปดโอกาสใหกลุมตางๆ ออกไปพูดไปแสดง

ความคิดเห็นอยาไดไปปดกั้นพวกเขา เพราะคนที่ไมเห็นดวยหากไมมีชองทางที่จะระบายความรูสึกอาจจะนํา
ไปสูความรุนแรงที่คาดไมถึงได เจาหนาที่ของรัฐเพียงแตเฝาดู ติดตามการเคลื่อนไหวใหอยูในกรอบกฎหมาย 
ใครหมิ่นประมาทก็ใชกฎหมายอาญาเลนงานใครจาบจวงก็ตองถูกดําเนินการ

ผมคิดวาการชุมนุมการเคลื่อนไหวตางตองใชเงินกันทั้งสิ้น ถาคิดวามีการตอทอสนับสนุน แลวคิดหรือ
วามันจะไมมีวันหมดทอบาง แคฝายที่มีอํานาจควบคุมผูชุมนุมใหม็อบกันอยูในกรอบกฎหมายก็ไมนาจะเปน
อุปสรรคและปญหาตอการทําประชามติ”

เชนเดยีวกนัมมุมองของ นางสดศร ีสตัยธรรม กกต. ดานกจิกรรมพรรคการเมอืงกเ็ชือ่เชนเดยีวกนัวา
“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีพอสมควรไมหวงวาจะไมผานประชามติ”
ไมใชวาเพราะไปรวมยกรางรัฐธรรมนูญจึงออกมาเชียรวารางรัฐธรรมนูญจะผานไปได แตก็ยอมรับวา 

แมสภาราง กกต. และหนวยงานอื่นๆ จะชวยประชาสัมพันธวารางรัฐธรรมนูญขนาดไหน หากพรรคการเมือง
ไมออกไปชวยบอกประชาชนดวย จํานวนผูมาออกเสียงประชามติก็คงไมลนหลาม

ขณะนีส้ิง่ทีห่วงทีส่ดุคอื เหตกุารณในบานเมอืง ไมกลวัวารางรฐัธรรมนญูจะไมผานแตกลวัวาจะไมมกีาร
ประชามติหรือมีการเลือกตั้งตางหาก

ถามีม็อบเกิดขึ้นสถานการณรุนแรงก็อาจมีการใชกําลังเขาระงับม็อบ สุดทายเกิดปฏิวัติซอน ทุกอยาง
ที่รวมกันทําไวก็จบหมด เม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่พวกเราในชาติไดรวมลงทุนกันเอาไวก็สูญเปลา ขณะนี้
บรรยากาศการลงทุนของประเทศยํ่าแยมาก รอการพลิกฟนขึ้นมาหลังเลือกตั้ง จึงหวังวาทุกคนจะรวมกัน
ฟนฝาไปถึงจุดนั้น

ดิฉันไมเชื่อวาพรรคการเมืองจะอยูเบื้องหลังม็อบ แตเราทุกคนก็ยอมรับวาจะเกิดม็อบไดก็ตองมีเงินทุน
สนบัสนนุเมือ่คดิออกแลววาทาํไปประเทศชาตเิสยีหาย จะทาํทาํไม มาพดูคยุกนัเพือ่หาทางออกของชาตดิไีหม

เหมือนคนเดินสวนกันบนสะพาน จะชนกันใหอีกฝายตกสะพานไป หรือตางคนตางเดินในชองทางของ
ตัวเอง ไมมีการปะทะ ไมมีการกระทบกระทั่งแตทุกฝายไปถึงฝงที่ตนตองการขามไปจะดีกวาไหม”

3. ปญหาการถูกปรับลดงบประมาณ นางสดศรี สัตยธรรม กลาวถึงการถูกปรับลดงบประมาณในการ
จัดทําประชามติวา 
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“เราเสนอขอไป 2,000 ลานบาท เหมอืนการเลอืกตัง้ ส.ว. ทางสาํนกังบประมาณปรบัลดลงเหลอื 1,600 
ลานบาท นายกฯ ใหนโยบายมาวาควรประหยดั ซึง่หากไมพอจรงิๆ คงแจงทานไป จะจดัใหโดยใชงบกลางของ
รัฐบาลมาชวยเสริม ตอนนี้การทํางานของ กกต. มีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตรวจสอบอยูแลว 
การใชเงินของเรามีการตรวจสอบทุกระยะ ทุกขั้นตอน ปญหาเรื่องมีคนมาบงการนั้น รับรองวาไมมี”
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4. การรองเรียนการกระทําความผิด
ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดมีการรับแจงเรื่องราวรองทุกข จํานวน 70 เรื่อง โดยสวน

ใหญจะเปนเรื่องการแจกจายใบปลิวชักชวนนําเที่ยวและโฆษณาเพื่อจูงใจไมใหประชาชนออกไปทําอยางใด
อยางหนึ่ง โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. กลาววา

“จากรายงานการรบัแจงเรือ่งราวรองทกุขของ กกต. ตัง้แตวนัที ่10 สงิหาคม ถงึ วนัที ่19 สงิหาคม เวลา 
17.00 น. มีเรื่องรองเรียนถึง 173 เรื่อง แยกเปนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70 เรื่อง ภาคอีสาน 64 เรื่อง 
ภาคเหนอื 17 เรือ่ง ภาคกลาง 17 เรือ่ง และภาคใต 5 เรือ่ง โดยจงัหวดัทีม่แีจงเหตมุากทีส่ดุคอื กรงุเทพมหานคร 
และวันที่มีการแจงเรื่องมากที่สุดคือ วันที่ 19 สิงหาคม มากที่สุดถึง 69 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่รองเรียนสวนใหญจะ
เปนการแจกเงิน ใบปลิว ชักชวนนําเที่ยวและโฆษณาเพื่อจูงใจไมใหประชาชนออกไปทําอยางใดอยางหนึ่ง”

5. สื่อประชาสัมพันธการออกสียงประชามติ
จากการรวบรวมสื่อตางๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธการออกเสียง

ประชามตนิัน้ มหีลายรปูแบบ เชน สือ่วซีดี ีหนงัสอื สติก๊เกอร แผนพบั แผนปลวิ สือ่โฆษณาทางสือ่หนงัสอืพมิพ 
เปนตน ซึ่งสามารถวิเคราะหรายละเอียดไดดังนี้

1. สื่อวีซีดี สื่อที่ไดรับมาเปนสื่อวีซีดี 3 แผน ประกอบดวย
1.1 วีซีดีเพลงเพื่อการรณรงคและสงเสริมการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื้อหาใน

วีซีดีแผนนี้เปนเพลง 1 เพลง ชื่อเพลง “อยูในเรา” ขับรองโดย นายพลพล พลกองเส็ง และสปอตรณรงคการ
ออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญความยาว 30 วินาที

1.2 วีซีดีสปอตทีวีซี (Spot TVC) ครั้งแรกของคนไทยใชสิทธิออกเสียงประชามติ 19 สิงหาคม 
2550 โดยมีสปอต 2 ชุด ประกอบดวย Spot TVC ชุดนาเดีย 30 วินาที และ Spot TVC ชุดซักผา ความยาว 
30 วินาทีเชนกัน

1.3 วีซีดี สาธิตขั้นตอนการเลือกตั้งและสปอตโฆษณา ครั้งแรกของคนไทยใชสิทธิออกเสียง
ประชามติ 19 สิงหาคม 2550 ประกอบดวย การสาธิตขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติ (Long Version) 
ความยาว 4 นาที การสาธิตขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติ (Cut Down) ความยาว 1 นาที สปอตโฆษณา 
“คนไทยทกุคนพรอมหรอืยงั” ความยาว 0.30 นาท ีและสปอตโฆษณา “สามคัคเีพือ่ชาต”ิ ความยาว 0.30 นาที

2. สื่อหนังสือ สื่อหนังสือที่ไดรับมามี 3 ลักษณะ ประกอบดวย
2.1 หนังสือชื่อ “ความรูเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ” ขนาดกระดาษ A4 พับครึ่ง ความยาว 

14 หนา เนื้อหาประกอบดวยความหมายของการออกเสียงประชามติ หลักสําคัญของการออกเสียงประชามติ 
ประเภทของการออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามติของประเทศไทย การออกเสียงประชามติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 สาระสําคัญของการออกเสียงประชามติตาม
ประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. 2550 และการเตรียมความพรอมของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง
65

 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2550
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2.2 หนังสือ การตูนสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย “การออกเสียงประชามติ” 
ขนาดกระดาษ A4 พบัครึง่ ความยาว 12 หนา โดยเนือ้หาสาระจะเปนเนือ้เรือ่งเกีย่วกบัการออกเสยีงประชามติ
ในประเด็นตางๆ เชน ผูมีสิทธิ เวลาออกเสียงประชามติ การเชิญชวนไปใชสิทธิ เปนตน

2.3 หนงัสอื คูมอืคนไทยไปลงประชามต ิขนาดกระดาษ A4 พบั 4 ความยาว 20 หนา โดยเนือ้หา
ทีน่าํเสนอจะเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัประชามต ิ เชน ความหมาย ความแตกตางระหวางประชามตกิบัประชาพจิารณ 
ผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามต ิหลกัฐานแสดงตน การใชสทิธนิอกเขตจงัหวดั กาํหนดออกเสยีงประชามต ิสถานที่
ไปออกเสยีงประชามต ิเปนตน

3. สื่อแผนพับ การลงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย ขนาด 3 ทบ เนื้อหาประกอบดวย
ผูมสีทิธลิงประชามต ิการเตรยีมตวักอนไปลงประชามต ิสถานทีล่งประชามต ิหลกัฐานทีใ่ชในการลงประชามติ 
ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ และตัวอยางบัตรออกเสียงลงประชามติ

4. สติ๊กเกอร ที่ไดรวบรวมมามี 2 ลักษณะ ประกอบดวย
4.1 สติ๊กเกอร ขนาด 12”x3” เนื้อความที่ปรากฏบนสติ๊กเกอรเขียนวา “ประชามติของคนไทย

เพื่อประชาธิปไตยของบานเมือง 19 สิงหาคม รวมลงประชามติ”
4.2 สติก๊เกอร ขนาด 12”x4” เนือ้ความทีป่รากฏบนสติก๊เกอรเขยีนวา “ออกเสยีงประชามตริาง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม ตั้งแต 8 โมงเชา ถึง 4 โมงเย็น 19 สิงหาคม 2550”
5. แผนปลิว ขนาดกระดาษ A4 ดานหนึ่งจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและ

แบบสอบถามเรือ่งการออกเสยีงประชามต ิสวนอกีดานหนึง่ของแผนกระดาษจะเปนเรือ่ง เตรยีมตวักอนออกเสยีง
ประชามติ

6. สมดุฉกี ขนาดกระดาษ A4 พบัครึง่ ซึง่สามารถนาํไปใชจดบนัทกึเรือ่งตางๆ ได โดยหนาปกของ
สมดุฉกีจะมเีนือ้ความวา “เหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช... รวมลง
ประชามต ิ19 สงิหาคม 2550 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.” สวนปกดานหลงัเปนตวัอยางบตัรออกเสยีงประชามติ

7. การประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพรายวันตางๆ เชน หนังสือพิมพมติชนรายวัน และ
หนงัสอืพมิพเดลนิวิส เปนตน โดยเนือ้หาทีม่กีารนาํเสนอจะประกอบดวยสาระสาํคญัๆ เชน เรือ่งการลงทะเบยีน
ใชสิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ เปนตน

8. สื่อโปสเตอร ขนาด 30”x28” โดยภาพที่ปรากฏจะเปนตัวอยางบัตรออกเสียงประชามติ 
และขอความ “ครั้งแรกของคนไทยออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม วันเวลาการลงประชามติ 19 
สิงหาคม 2550 ตั้งแต 8 โมงเชา ถึง 4 โมงเย็น”

นอกจากสื่อประชาสัมพันธขางตนแลวยังมีการจัดทํา
9. เอกสารแนวคาํถาม คาํตอบ การออกเสยีงประชามตริางรฐัธรรมนญูกบัพระราชบญัญตัวิาดวย

ความเรียบรอยในการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีคําถาม จํานวน 16 ขอ ซึ่งคําถาม
จะเปนประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

นอกจากการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูวิจัยยังไดขอมูลประชาสัมพันธของคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธและเผยแพร สภารางรัฐธรรมนูญ
ไดจัดทํา “ขอพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อการลงประชามติ “เห็น
ชอบ” หรือ “ไมเห็นชอบ” ประชาสัมพันธลงสื่อหนังสือพิมพรายวันดวย
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันที่ 16 กรกฎาคม 2550
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และเชนเดียวกันทางดานเครือขาย 19 กันยาตานรัฐประหาร ซึ่งประกอบดวยสหพันธนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) พรรคแนวรวมภาคประชาชน กลุมโคมแดง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
กลุมกรรมกรปฏริปู สหพนัธแรงงานกระดาษและการพมิพแหงประเทศไทย สหพนัธแรงงานอาหารและเครือ่ง
ดื่มแหงประเทศไทย และศูนยประสานงานนักธุรกิจ นักวิชาการประชาธิปไตยเพื่อการรณรงคประชามติไมรับ
รางรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 (ศม.) ไดจดัทาํเนือ้หาลงโฆษณาในสือ่หนงัสอืพมิพรายวนั “โหวตลมรางรฐัธรรมนญู 
คือ ลมรัฐประหาร”
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สรปุสาระสาํคญัการออกเสยีงประชามติ จากระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วาดวยหลกัเกณฑและ
วิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 มีประเด็นสาระสําคัญๆ ดังนี้ 

1. การออกเสียงประชามติ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดออกระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารออก

เสียงประชามติ พ.ศ. 2550 โดยไดกําหนดสาระสําคัญๆ ดังนี้
เขตออกเสียง หนวยออกเสียง และที่ออกเสียง

1) การออกเสียงประชามติใหใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียง
68

2) การปดประกาศกาํหนดหนวยออกเสยีงและทีอ่อกเสยีงไมนอยกวา 20 วนักอนออกเสยีง โดย
ปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
ที่ทําการผูใหญบาน หรือบริเวณชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร และ ณ ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่
ออกเสียง

69

3) การกําหนดหนวยออกเสียงใหคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิออกเสียงของ
ราษฎร โดยใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงหนวยละ 800 คน เปนประมาณ ทั้งนี้บางหนวยอาจรวม
หมูบานที่ติดกันเพื่อใหไดจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงตามเกณฑได อยางไรก็ตามหากเห็นวาไมเปนการสะดวก 
หรือไมปลอดภัยในการไปออกเสียงจะกําหนดใหจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงนอยกวา 800 คนก็ได

70

4) กอนวันออกเสียงไมนอยกวา 30 วัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ
กําหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดอยางนอยจังหวัดละหนึ่งแหง

71

2. การคัดคานการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการคัดคานการออกเสียง

ประชามติ พ.ศ. 2550 โดยไดกําหนดสาระสําคัญๆ ดังนี้
1) การคัดคาน ตัวแทนผูคัดคานตองยื่นคํารองคัดคานดวยตนเองผานผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดที่เหตุแหงการรองคัดคานไดเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง นับแตการลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
72

67
 เพิ่งอาง

68
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 ขอ 5

69
 เพิ่งอาง ขอ 6

70
 เพิ่งอาง ขอ 7

71
 เพิ่งอาง ขอ 17

72
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการคัดคานการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 ขอ 7
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2) การไตสวนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
73
 

ประกอบดวยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการอีก 2 คน
74
 โดยการไตสวนใหไตสวนใหแลวเสร็จภายใน 

2 วัน นับแตวันรับคํารองคัดคาน
75
 อยางไรก็ตาม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจทําการไตสวนเพิ่มเติมหรือสั่งใหคณะอนุกรรมการไตสวนเพิ่มเติมได ทั้งนี้ตอง
ใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน นับแตวันรับสํานวนการไตสวน

76

นอกเหนือจากการไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวนแลว ยังตองมีการพิจารณาชั้นคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

77
 ชั้นเลขาธิการ

78
 และชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย

79

ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตางๆ ไดมีความเคลื่อนไหวในประเด็นตางๆ ดังจะนําเสนอตอไปนี้
1. ภาพรวมของระบบเลอืกตัง้ ในภาพรวมของระบบการเลอืกตัง้ไดมกีารแสดงความคดิเหน็ในประเดน็

ตางๆ 
1.1 เปนการบั่นทอนระบบพรรคการเมือง ทําใหพรรคการเมืองออนแอ นายจาตุรนต ฉายแสง รักษา

การหัวหนาพรรคไทยรักไทย กลาวถึงการยกรางรัฐธรรมนูญในภาพรวมวา 
“เทาทีฟ่งความเหน็เชือ่วามคีวามตองการทาํใหระบบพรรคการเมอืงออนแอ อาจทาํใหยอนกลบัไปสูอดตี

ที่เงินมีความสําคัญมากกวานโยบาย อิทธิพลทองถิ่นก็จะฟนคืนมา ทั้งๆ ที่ 4-5 ป หลังไดลดนอยไปมากแลว 
การเปลี่ยนแปลงอะไรตองเขาใจความเปนมาของที่มีอยูเดิม ไมควรทําเพียงเฉพาะมีอคติกับพรรคการเมือง มิ
เชนนัน้ทกุอยางกจ็ะถอยหลงัเขาคลอง ทีผ่านมาไดพดูกนัอยางกวางขวางวาควรใชรฐัธรรมนญูฉบบัป 2540 เปน
หลัก แตทําไปทํามาการเสนอเนื้อหากลับถอยหลังไปจากป 2540 อยางมาก ทั้งเรื่องที่นายกฯ ไมตองมาจาก
การเลือกตั้ง ส.ว. มาจากการแตงตั้ง รวมทั้งการลดบทบาทพรรคการเมือง ควรยอนกลับไปศึกษารัฐธรรมนูญ
ป 2540 วาไดพัฒนาอะไรมาบาง และอยาเขียนยอนหลังไปกวานั้น…”

80

“...สัญญาณที่เกิดขึ้นวันนี้การรางรัฐธรรมนูญมีความลอแหลมวาจะไมเปนประชาธิปไตย จะกลายเปน
อาํมาตยาธปิไตย โดยมุงทาํลายพรรคการเมอืง มุงขดัขวางกลุมอาํนาจเกาไมใหกลบัมามบีทบาท ซึง่กต็องถาม
วากลุมอํานาจเกาหมายรวมถึงพรรคไทยรักไทยดวยใชหรือไม ถาเปนอยางนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็จะไม
บริสุทธิ์ยุติธรรมแนนอน เพราะไดทําการขัดขวางพรรคหนึ่งแตจะไปชวยอีกพรรคหนึ่ง อยางนี้ก็ขอใหเขียน
ใหชัดเจนไปเลยวาพรรคไทยรักไทยไมตองมาเปนอะไรอีกแลว ถือเปนความคิดของเผด็จการเต็มขั้น ถามีเปา
หมายเฉพาะเจาะจงเพื่อทําลายพรรคไทยรักไทย สุดทายก็จะเปนการสรางกติกาที่ไมเปนประชาธิปไตย เขียน
รัฐธรรมนูญฉบับพิกล พิการ แลวก็ใชไมได…”

81

73
 เพิ่งอาง ขอ 14

74
 เพิ่งอาง ขอ 15

75
 เพิ่งอาง ขอ 18

76
 เพิ่งอาง ขอ 25

77
 เพิ่งอาง หมวด 3

78
 เพิ่งอาง หมวด 4

79
 เพิ่งอาง หมวด 5

80
 หนังสือพิมพขาวสดรายวัน ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550

81
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550
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ดานนายพงศเทพ เทพกาญจนา รักษาการรองหัวหนาพรรคไทยรักไทย แถลงกรณีที่ พล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนท จะเชิญ 44 หัวหนาพรรคไปหารือเรื่องการยกรางรัฐธรรมนูญวา 

“พรรคไดเตรียมขอมูลใหนายจาตุรนณ ฉายแสง ไวแสดงความเห็นใน 4 ประเด็น คือ 1. ราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกรางโดยไมเชื่อวาประชาชนตัดสินใจทางการเมืองได เชน การสรรหา ส.ว. โดยใช
คน 7 คน ยึดอํานาจประชาชนในการมีสวนรวมการสรรหาองคกรอิสระ 2. ไมไดยึดหลักการในการราง
รัฐธรรมนูญที่ตองคํานึงถึงประโยชนของคนสวนใหญและเหตุผล แตยกรางโดยยึดประโยชนใหฝายที่ยึด
อํานาจ เชน ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ที่ถอยหลังเขาคลอง ซํ้ายังกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งมาตรา 299 ที่รับรองประกาศและคําสั่ง คปค. ไมวาจะกอนหรือหลังรัฐธรรมนูญ ถือเปนการรับรอง
การกระทําผิดกฎหมายและการทุจริตไมใหถูกตรวจสอบ 3. ฝายบริหารออนแอ ไมมีเสถียรภาพ และผลราย
จะตกอยูกับประชาชน เนื่องจากนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจํากัดแนวทางการทํางานของ ครม. จนไมอาจทํางาน
ได อาทิ มาตรา 173 ที่หามรัฐมนตรีลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับตําแหนง เชน หากนายกฯ โดนอภิปรายไม
ไววางใจ รัฐมนตรีที่เปน ส.ส. จะลงคะแนนใหนายกฯ ไมได ซึ่งอาจทําใหเสียงของรัฐบาลนอยกวาฝายคาน 
มาตรา 257 และ 259 ที่หามรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการของขาราชการ ทั้งที่
รัฐมนตรีมีหนาที่บริหารบุคคลใหการทํางานสําเร็จลุลวง แลวรัฐมนตรีจะทํางานไดอยางไร 4. รื้อฟนระบบ
อํามาตยาธิปไตย คือใหบทบาทขาราชการ เจาหนาที่รัฐมากเกินไป มาตรา 68 ที่อาจทําใหฝายการเมือง
แทรกแซงสถาบันศาล”

82

ขณะที่นายจําลอง ครุฑขุนทด รักษาการรองหัวหนาพรรคไทยรักไทย กลาววา 
“หากรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนไปตามการยกรางในครั้งแรก จะมีผลเสียทําใหเกิดการลดอํานาจ

ประชาชน คืนอํานาจใหระบบราชการ เสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคตขาดความมั่นคง หลังการเลือกตั้ง
การเมืองไทยจะยอนยุคกลับไปเหมือน 20 ปที่แลว ที่รัฐบาลจะมีอายุแค 1 ป และจะมีความขัดแยงทางการ
เมืองสูง พรรคฯ คิดวารัฐธรรมนูญป 2540 มีจุดดีมากอยูแลว มีจุดบกพรองเพียง 2 จุด คือ การแทรกแซง
องคกรอสิระและการตรวจสอบการใชอาํนาจรฐั ฉะนัน้จงึควรแกไข 2 จดุนีเ้ทานัน้ แตวนันี ้ส.ส.ร. กลบัไปแกไข
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของฝายที่ยึดอํานาจ”

83

1.2 เสนอแปรญตัตตินรางรฐัธรรมนญูหมวดที ่11 และหมวดที ่12 นายอลงกรณ พลบตุร รองหวัหนา
พรรคประชาธิปตย กลาววา 

“คอรัปชันเปนปญหาใหญของประเทศ และเปนตนเหตุที่ทําใหรัฐธรรมนูญถูกฉีก ดังนั้น การแปรญัตติ
ใน 5 ประเด็นจะสรางรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะองคกรอิสระอยาง ป.ป.ช. ที่มีหนาที่
ในการตรวจสอบ และปราบคอรัปชัน จึงควรมีอํานาจเต็มที่”

84
 

ซึ่งพรรคประชาธิปตยเสนอใหคณะกรรมาธิการยกรางฯ และสภารางรัฐธรรมนูญแปรญัตติตนราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยการแกไขเพิ่มเติมในหมวดที่ 11 สวนที่ 1 วาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ และหมวดที่ 12 วาดวยการตรวจสอบอํานาจรัฐ 5 ประเด็น คือ

1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสามารถสอบสวนทุจริตโดยไมตอง
มีผูรองเรียนเขารองทุกขกลาวโทษ
82

 หนังสือพิมพขาวสดรายวัน ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2550
83

 เพิ่งอาง
84

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
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2) คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตมิอีาํนาจหนาทีส่อบสวนขาราชการ
ทุกระดับ แตสําหรับขาราชการระดับตํ่ากวาระดับ 8 สามารถมอบหมายใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
กอนสงสํานวนใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสามารถเขาถึงธุรกรรมทางการเงิน
เหมือนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4) ประชาชนมสีทิธเิปนผูเสยีหายรองทกุขกลาวโทษผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาที่
ของรัฐได

5) คดีทุจริตไมมีอายุความ
1.3 พรอมปฏิบัติตามระบบการเลือกตั้งหากการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาววา “จากขอสรุปของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ในภาพ
รวมของระบบเลือกตั้งจะออกมาอยางไรนั้น เราก็ปฏิบัติไดทั้งนั้น หากการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม 
อยางไรก็ตาม การลดจํานวน ส.ส. จะมีผลใหการแขงขันเขมขนขึ้นเปนธรรมดา เพราะที่นั่งนอยลง สวน ส.ส. 
ระบบบญัชรีายชือ่ตองรอดขูอสรปุวา เมือ่แบงเปนภาคแลวในทางปฏบิตัจิะออกมาเปนอยางไร ถาดตูามจาํนวน
ประชากรก็ไมงายนักที่จะแบงใหลงตัวภาคละ 20 คน ทั้ง 4 ภาค สวนคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคนั้นควร
จะกําหนด 90 วันไว แลวควรสงเสริมใหการหาเสียงเนนในเรื่องนโยบาย สวน ส.ว. มาจากการสรรหา พรรค
อยากเนนมาจากการเลือกตั้งมากกวา เพียงแตตองแกไขไมใหเปนปญหาแบบเดิม ไมงายที่จะทําใหไดคนที่มี
หลักการชัดเจน....”
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นอกจากนี ้โฆษกพรรคประชาธปิตย ยงักลาวถงึการรางรฐัธรรมนญูอกีวา “...มหีลายเรือ่งทีม่กีารวพิากษ
วิจารณ โดยเฉพาะวิธีการและมาตรการปองกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้ง ที่ยังไมมีความชัดเจนเปน
รูปธรรม ดังนั้น อยากใหนําความเห็นจากประชาชนมากลั่นกรองเปนวิธีการปองกัน เพราะการซื้อเสียงขาย
เสียงเปนบอเกิดการทุจริตคอรัปชัน อยากใหมีมาตรการลงโทษรุนแรงกับนักการเมืองที่ซื้อเสียง เพราะยังมี
นักการเมืองอีกหลายคนที่ไมกลัวการลงโทษ...

86

1.4 การรางรฐัธรรมนญูนัน้หากเปนไปในลกัษณะตรงกนัขามกบัความคดิเหน็และความรูสกึของคน
จาํนวนมากอาจทาํใหเกดิการไมยอมรบั นายบญัญตั ิบรรทดัฐาน รองประธานสภาทีป่รกึษาพรรคประชาธปิตย 
กลาววา

“หากรางรัฐธรรมนูญสวนทางกับความรูสึกของคนจํานวนมากถึงขนาดเกิดอาการรับไมไดขึ้นมา อาทิ 
แสดงความเหน็โตแยงอยางรนุแรง หรอืรวมกลุมคดัคานการออกเสยีงประชามต ิกจ็ะเปนการซํา้เตมิสถานการณ
ใหตงึเครยีดยิง่ขึน้ อาจกลายเปนการจดุชนวนระเบดิใหเกดิวกิฤตได และถา คมช.กบั ครม. นาํรฐัธรรมนญูฉบบั
ใดฉบบัหนึง่ขึน้มาปรบัปรงุเพือ่ประกาศใช กอ็าจจะมปีญหาตามมาเชนกนั เพราะประชาชนขาดความรูสกึเปน
เจาของรวม... แมวาปญหาวิกฤติในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญยังไมเกิดขึ้น แตสถานการณบานเมืองทั่วไปใน
ขณะนี้ดูจะมีแนวโนมอันตรายที่อาจจะกลายเปนวิกฤตไดเสมอ เพราะแตละวันมีทั้งขาวลือ ขาวปลอย มีคลื่น
การเมืองทั้งบนนํ้าและใตนํ้าไมหยุดยั้ง ประชาชนประสบปญหาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลลด
ลงจนนาวติก... โดยเฉพาะอยางยิง่หากเกดิกรณขีดัแยงรนุแรงในการจดัทาํรฐัธรรมนญูทีส่วนทางกบัความรูสกึ 
ถึงขนาดที่เกิดอาการรับไมได...”
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 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550
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 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2550
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 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 เมษายน 2550
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รองประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตยไดเสนอแนะใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและ
ผูเกี่ยวของตระหนักถึงประเด็นสําคัญ 5 ประการ ประกอบดวย

1) ตองระมัดระวังไมใหการจัดทํารัฐธรรมนูญใหมสวนทางกับความรูสึกของคนสวนใหญ
2) ประเด็นใดที่เคยกอใหเกิดความรูสึกขัดแยงอยางรุนแรงในอดีต หรือเคยผานการตอสูจนถึง

ขั้นเสียเลือดเสียเนื้อกันมาแลว ไมควรหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นใหเกิดความขัดแยงอีก
3) ประเด็นใดที่ลาหลังไปกวารัฐธรรมนูญเดิม หรืออาจทําใหเขาใจวาเปนการสืบทอดอํานาจ

ควรจะระวัง
4) ตองมีความมุงหมายใหการจัดทํารัฐธรรมนูญไดรับความเห็นชอบในการจัดทําประชามติ
5) หากรางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จในชั้นยกราง แตเกิดมีขอวิพากษวิจารณไมเห็นดวยมากมาย 

คณะกรรมาธิการยกรางฯ กับผูที่เกี่ยวของควรจะเปดใจกวางรับฟงขอวิพากษวิจารณนั้น และ ส.ส.ร. ก็ควร
จะแสดงทาทีใหเห็นวายังอาจแกไขไดในการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญ

ดานนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทํางานติดตามการทํางานของสมาชิกสภานิติบัญญัติ พรรค
ไทยรักไทย ไดสรุปถึงปฏิกิริยาของฝายตางๆ ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดสรุปราย
ละเอียดครบทั้ง 299 มาตรา โดยไดตั้งคําถามใน 4 ประเด็น ประกอบดวย

88

1) ผูรางรัฐธรรมนูญ และ ส.ส.ร. มีเจตนาใหรางรัฐธรรมนูญผานประชามติหรือไม เพราะเนื้อหา
สวนใหญถอยหลังจากรัฐธรรมนูญป 2540 ไมมีความเปนประชาธิปไตย ไมรักษาสิทธิของประชาชน

2) ผูรางมทีศันคตอิยางไรตอพรรคการเมอืง เพราะมเีจตนาชดัเจนในการทาํใหพรรคการเมอืงออนแอ
3) ส.ส.ร. รัฐบาล คมช. และผูมีอาํนาจที่เกี่ยวของ มีความเชือ่มัน่ในระบบเลือกตั้งหรือไม เพราะ

กาํหนดทีม่าของ ส.ว. ใชระบบสรรหา จะทาํใหเกดิการเริม่ตนและระบบอปุถมัภ รวมถงึเกดิกลุมสบืทอดอาํนาจ
4) ภาพรวมของรางรัฐธรรมนูญใหมไมดีกวาภาพรวมของรัฐธรรมนูญ ป 2540

1.5 การยกรางรฐัธรรมนญูตองเรงดาํเนนิการใหเสรจ็ตามกรอบเวลาทีก่าํหนด นายองอาจ คลามไพบลูย 
โฆษกพรรคประชาธปิตย ไดกลาววา 

“คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญ ตองเรงรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จตาม
กรอบเวลาที่กําหนดไว เพราะจะชวยลดปญหาตางๆ ในบานเมืองไดระดับหนึ่ง และเชื่อวาประชาชนรอให
มีการเลือกตั้งและมีสภาผูแทนราษฎร...การแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิของแตละบุคคล แตเมื่อเปนรัฐบาล
หรือ คมช. การแสดงความคิดเห็นอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนการชี้นํา หรือแทรกแซงการยกราง
รัฐธรรมนูญ อาจถูกกลาวหาวา คมช. มีธงลวงหนาไวแลว ซึ่งไมเปนผลดีตอทั้งรัฐบาลและ คมช.”

89

2. สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติที่มีการยกรางไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับรับฟงความคิดเห็นถึงองคกรแกวิกฤตที่ระบุไววา “ในขาวสารที่ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ เหตุการณ
คับขัน หรือเกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่งในทางการเมืองใหมีการประชุมรวมกันระหวางนายกรัฐมนตรี 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว”
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88
 เพิ่งอาง
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 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550
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 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ….. ฉบับรับฟงความคิดเห็น มาตรา 68 วรรค 2
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บทบัญญัติดังกลาวไดมีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยมองวาขัดตอหลักประชาธิปไตย เชน นายชูศักดิ์ 
ศิรินิล คณะทํางานศึกษาวิเคราะหติดตามและตรวจสอบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ พรรคไทยรักไทย มองวา
บทบัญญัติดังกลาวจะเปนสาเหตุที่ทําใหประชาชนไมรับรางรัฐธรรมนูญ

“ผมไมรูวาคณุประสงค (สุนศริ)ิ ไปรบัใบสัง่จากใครหรอืไม แตการดือ้ดงึใหบรรจมุาตรา 68 วรรค 2 จะ
เปนชนวนสาํคญัทีท่าํใหประชาชนไมรบัรางรฐัธรรมนญู….. ไมควรฝนกระแสเพราะจะทาํใหเกดิวกิฤตขึน้อกีรอบ”

91

ดานนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหนาพรรคประชาธปิตย ตัง้คาํถามวาใครคอืบคุคลทีช่ีว้าเมือ่ใดควรจะถงึ
เวลาดังกลาว และก็เห็นวาควรตัดบทบัญญัติดังกลาว เพราะจะทําใหรัฐธรรมนูญไมเปนประชาธิปไตย

“ยังไมเห็นวาการนําไปสูจุดนั้นใครจะเปนคนชี้ ซึ่งจะเปนประเด็นปญหาและจะเกิดปญหาความชอบ
ธรรมตามมา”
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“…ยงัยนัวาถาตดัไดจะดมีาก เพราะเปนบทบญัญตัหินึง่ทีเ่ปนปญหาวารฐัธรรมนญูจะเปนประชาธปิไตย
หรือไม ถาคงไวจะมีปญหาตามมามาก แตยังมีอีกหลายขั้นตอนกวาจะถึงขั้นสุดทายที่ให ส.ส.ร. ตัดสิน แต
บทบัญญัติที่มีคําถามมากๆ อยางนี้ ถาตัดออกไปไดก็จะดีชวยใหบรรยากาศดีขึ้น”

93

ขณะที่นายพงศเทพ เทพกาญจนา รักษาการรองหัวหนาพรรคไทยรักไทย
94
 ก็เห็นวาผูที่จะแกไขปญหา

วิกฤตการณทางการเมืองคือประชาชน
“พรรคเสนอวาหากเกิดวิกฤตทางการเมืองควรใหประชาชนเปนผูแกไข ไมใชใหคณะใดคณะหนึ่งที่แตง

ตั้งขึ้นมาชี้ใหเดินซาย-ขวา สิ่งสําคัญคณะบุคคลที่จะเสนอแนวทางแกไขนั้นตองมีความสามารถ และตองให
ประชาชนมีสวนรวมแกไขวิกฤต คือ ตองมีการลงประชามติ ซึ่งจะเปนทางออกที่ดีที่สุด
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จากกระแสวพิากษวจิารณทีป่รากฏตามสือ่ตางๆ อยางมากมาย และดงัความคดิเหน็ของบคุคลในทางการ
เมืองดังที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหทายที่สุดรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติจึงมีการ
ตัดบทบัญญัติดังกลาวออกไป และไดมีการเปลี่ยนแปลงมาตราจากเดิมในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็นจะบัญญัติไวในมาตรา 68 แตสําหรับในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับลงประชามติจะปรากฏอยูในมาตรา 69

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
3.1 การลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ในสวนทีเ่กีย่วกบัจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรนัน้ กอนทีจ่ะมกีารรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น ไดมีการนําเสนอความคิดเห็นใหลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงครั้งแรก 
โดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ไดเสนอแนวคิดที่จะใหลดจํานวน ส.ส. เหลือ 300 คน

96
 และลด

จํานวน ส.ว. เหลือ 100 คน
97
 และมาจากการแตงตั้ง ไดมีตัวแทนพรรคการเมืองที่ไดแสดงความไมเห็นดวย

กับแนวคิดดังกลาว เชน
91

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
92

 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550
93

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
94

 เปนตําแหนงกอนที่จะมีการยุบเลิกพรรคไทยรักไทย
95

 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2550
96

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 98 และ 99 บัญญัติถึงจํานวนสมาชิก สภาผูแทนไว 500 คน โดยมาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบเขต จํานวน 400 คน และจากระบบบัญชีรายชื่อจํานวน 100 คน
97

 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 121 บญัญตัถิงึจาํนวนสมาชกิวฒุสิภาไว 200 คน โดยมาจากการเลอืกตัง้ทัง้หมด 
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1) ควรหาขอยตุใินสวนของเรือ่งโครงสรางกอน แลวจงึใหความสนใจกบัสดัสวนจาํนวนของ
สมาชิกแตละสภา 

นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย กลาวแสดงความคิดเห็นวา 
“กอนจะกําหนดจํานวน ส.ส. และ ส.ว. ควรไดขอยุติเรื่องโครงสรางใหญเสียกอนวาจะมีกี่สภา 

จะมีวุฒิสมาชิกสําหรับวุฒิสภาหรือไม สวนจํานวน ส.ส. ตองหาขอยุติวาจะมีระบบบัญชีรายชื่อหรือไม ถาได
ขอยุติแลวจึงคอยมาคํานวณสัดสวนของ ส.ส. ตอจํานวนประชากร ก็จะทราบวาสมควรมี ส.ส. จํานวนเทาไหร 
เรือ่งนีม้หีลกัอยูแลว สมมตกิาํหนดไวเทาไหรกต็องดวูา ส.ส. จะมาจากเขตเลอืกตัง้ โดยมรีะบบบญัชรีายชือ่หรอื
ไม ถาไมมกีจ็ะกลบัไปเหมอืนกบัระบบการเลอืกตัง้ในอดตี กต็องคดิตอไปวาถามหีรอืไมมวีฒุสิภา จาํนวน ส.ส. 
จะมีเทาไหร ตรงนี้ตัวเลขไมควรเทากัน ถาไปคิดตัวเลขกอนโดยไมดูโครงสรางจะทําใหเกิดความสับสน และ
ควรพยายามศึกษาจากความจริงที่ผานมาวาในทางปฏิบัติจริงๆ บานเมืองเขามีปญหาอะไร เพราะแมผูราง
รัฐธรรมนูญหลายคนลวนเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง แตคนที่สัมผัสการเมืองการเลือกตั้งจริงๆ มีอยูจํากัด จึงตอง
ศึกษาใหดี คนเกงอีกดานหนึ่งอาจไมรูอีกดานหนึ่งก็ได ตองศึกษาจากของจริงวาที่ผานมาปญหาเปนอยางไร 
การรับฟงความคิดเห็นคนมากก็ดีจะไดมีความหลากหลาย”

98

2) ควรมกีารรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชน และสามารถอธบิายไดวาตองการนาํประเทศ
ไปในทิศทางใด

ร.ท. กุเทพ ใสกระจาง คณะทํางานฝายกฎหมายพรรคไทยรักไทย ไดแสดงความเห็นวา
“ในอดตีทีก่าํหนดใหประชาชนจาํนวน 1.5 แสนคน ตอ ส.ส. 1 คน ถอืวา ส.ส. ดแูลประชาชน

เหลานีไ้ดคอนขางดแีลว หากจะปรบัแกตองเปดรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนเสยีกอน อยาดาํเนนิการตาม
ทีผู่มอีาํนาจกาํหนด นายกรฐัมนตรแีละ คมช. ไมควรออกมาชีน้าํการรางรฐัธรรมนญู.... รฐัธรรมนญูป 2540 มี
เจตนารมณใหม ีส.ส. ระบบบญัชรีายชือ่ เพือ่รฐับาลจะไดเขมแขง็ แตหากรฐัธรรมนญูฉบบัใหมจะลดทัง้จาํนวน 
ส.ส. เขตและยกเลกิ ส.ส. บญัชรีายชือ่ ตรงนีจ้ะตองอธบิายใหไดวาตองการนาํพาประเทศใหเปนไปในทศิทางใด”

99

ขณะที ่นายสขุมุพงศ โงนดาํ คณะทาํงานฝายกฎหมายพรรคไทยรกัไทยเหน็วา การลดจาํนวน ส.ส. 
ไมนาจะสงผลตอนกัการเมอืงอาชพีและพรรคการเมอืง แตกเ็หน็วาการพดูของนายกรฐัมนตรอีาจเปนการชีน้าํ

“...หากลดจํานวน ส.ส. เหลือ 300 คน จริง คิดวาไมนาจะสงผลตอนักการเมืองอาชีพและ
พรรคการเมอืง เนือ่งจาก ส.ส. ทกุคนตองลงพืน้ทีพ่บปะประชาชนอยูแลว แตสิง่หนึง่ทีต่องคดิใหมากคอื ความ
ทั่วถึงในการดูแลประชาชน... นายกฯ มีสิทธิเสนอแนะความคิดเห็นเหมือนประชาชนคนอื่น แตก็ตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมของชวงเวลา ถาไปพูดกอนก็จะกลายเปนการชี้นําได”

100

3) ไมสามารถแกไขปญหาการซื้อเสียงได เปนการแกปญหาที่ไมตรงจุด
ดานนายสาทิต วงศหนองเตย โฆษกพรรคประชาธิปตย กลาววา “ถาตองการลดจํานวน ส.ส. 

เพื่อแกปญหาการซื้อเสียงคงไมตรงประเด็น และไมสามารถแกไขปญหาได การปองกันการซื้อเสียงเปนหนาที่
ของ กกต. ที่จะตองหาวิธีการแกไขปญหา และทุกฝายจะตองตรวจเรื่องการปองกันการซื้อเสียงอยางหนัก จึง
จะแกปญหาได หากจะลดจํานวน ส.ส. และ ส.ว. ลง จะตองมีเหตุผลที่ชัดเจนมากกวานี้”

101

98
 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550

99
 เพิ่งอาง

100
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550

101
 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550
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เชนเดียวกับ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคประชาธิปตยที่กลาววา 
“การลดจํานวน ส.ส. และให ส.ว. มาจากการแตงตั้งนั้น ไมสามารถลดการซื้อเสียงไดและเปน

คนละเรื่องกัน การซื้อเสียงไมไดเกี่ยวกับจํานวน ส.ส. .... หากมีโอกาสจะไดเสนอแนะถึงขบวนการซื้อเสียงที่
ชั่วรายและเลวรายวามาจากอะไร... แตอยากใหรัฐบาลรณรงคใหประชาชนไดรับทราบถึงอันตรายจากระบบ
การเมืองที่ทุจริต ซื้อเสียง จนกอใหเกิดวิกฤตเมืองไทยตลอดมา”

102

4) ทําใหการจัดผูสมัครรับเลือกตั้งลําบากมากยิ่งขึ้น และควรคง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อไว
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตยกลาววา 
“การเสนอลดจาํนวน ส.ส. เปนการพดูเรว็เกนิไป เปนความคดิทีว่นันีใ้ครจะพดูอะไรกไ็ด จาํนวน 

ส.ส. หากเหลือ 300-400 คน ไมใชเรื่องใหญ ลดลงสัก 100 คน ก็ไมไดทําใหบานเมืองเสียหาย แตจํานวนเทา
เดมิกค็อือยู ใชได แตหากใหเหลอื 300 คน เหน็วาเหนือ่ยในการจดัผูสมคัร เพราะตดัจากระบบเขตออกไป 100 
คน จะกระทบทุกจังหวัด... และควรคง ส.ส. ระบบปารตี้ลิสตไว เพื่อใหโอกาสแกอาชีพอื่นที่ไมถนัดการเมือง 
เพราะบางครัง้อาชพีอืน่หากใหไปหาเสยีงในพืน้ทีก่จ็ะสูนกัการเมอืงไมได”

103
 แมโดยภาพรวมนกัการเมอืงสวน

ใหญจะไมเห็นดวยกับการลดจํานวน ส.ส. และ ส.ว. ลง แตก็มีนักการเมืองบางคนไดแสดงความเห็นดวยโดย
เห็นวา เมื่อจํานวน ส.ส. มาก ปญหาจะตามมามาก

ดาน นายเฉลิมชัย อุฬารกุล อดีต ส.ส. สกลนคร พรรคไทยรักไทย กลาววา 
“เห็นดวยกับแนวคิดลดจํานวน ส.ส. จาก 500 คน ใหเหลือเพียง 300 คน เนื่องจากมี ส.ส. 

มาก ปญหาจะตามมามาก ดังนั้นไมตองมีมาก แตขอใหมีคุณภาพ พิจารณาจากกฎหมายที่ทันตอสถานการณ
ปจจบุนั... สวน ส.ส. ระบบบญัชรีายชือ่นัน้ทีผ่านมาพสิจูนใหเหน็แลววา นกัธรุกจิทีเ่ขามาเปน ส.ส. ระบบบญัชี
รายชื่อ จะมองมุมเดียว คือ เนนที่ผลกําไรและขาดทุน ซึ่งการบริหารประเทศจะมองแตเรื่องเหลานี้ไมได อีก
ทั้งปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนเกิดจากจุดนี้”

104

3.2 การลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบเขตเลือกตั้ง 
จากจํานวน 400 คน เหลือ 320 คน นั้นไดมีตัวแทนจากพรรคการเมืองไดแสดงความคิดเห็นโดย

1) จะกอใหเกิดปญหาและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไมมีคุณภาพ โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน 
รองหัวหนาพรรคชาติไทยกลาวในประเด็นนี้วา 

“เชือ่วาจะกอใหเกดิปญหาและการเลอืกตัง้ทีจ่ะมขีึน้ไมมคีณุภาพ เพราะตามกรอบเวลาของการ
รางรัฐธรรมนูญไปจนถึงการยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและผูมีอํานาจไปกําหนดเขตเลือกตั้งใหมทั่ว
ประเทศ ก็คงเหลือเวลาไมมากที่จะใหนักการเมืองลงพื้นที่ไปหาเสียงสุดทายจะแขงขันกันดุเดือด ซื้อเสียงกัน
อยางมโหฬาร ความหวังที่จะใหการเลือกตั้งทําใหสถานการณการเมืองดีขึ้นอาจจะไมประสบความสําเร็จ”

105

2) เปนการทําใหระบบพรรคการเมืองออนแอ เกิดความขัดแยงภายในพรรค โดยนายจาตุ
รนต ฉายแสง รักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย

106
 กลาววา 

102
 เพิ่งอาง

103
 เพิ่งอาง

104
 เพิ่งอาง

105
 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550

106
 พรรคไทยรักไทยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหยุบพรรค
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“การลดจํานวน ส.ส. เปนการทําใหระบบพรรคการเมืองออนแอ เกิดความขัดแยงภายในพรรค 
ซึ่งการลดจํานวน ส.ส. เขตลงเหลือ 320 คน และจะใหเปนแบบรวมเขตละ 3 คน นั้นจะทําใหเกิดปญหา ส.ส. 
เกี่ยงกันทํางาน”107

3) ทําใหอดีต ส.ส. ไดเปรียบในการเลือกตั้งและอาจทําใหเกิดภูมิภาคนิยม โดยนายชูศักดิ์ ศิริ
นิล คณะทํางานฝายกฎหมาย พรรคไทยรักไทย กลาววา 

“การลดจํานวน ส.ส. เขตจาก 400 เหลือ 320 คน และเปลี่ยนเขตเลือกตั้งใหใหญขึ้น คนที่จะได
เปรียบคือ ส.ส. หนาเกาที่มีเงินทุนมาก ดังนั้น การที่ ส.ส.ร. บอกวาจะไดเลือดใหมเขามา ผลที่ไดรับจะตรงกัน
ขาม สวนการลด ส.ส. บัญชีรายชื่อเหลือ 80 คน อาจทําใหเกิดภาวะภูมิภาคนิยม เกิดปญหาการนับคะแนน 
และเกิดความยุงยากในการคํานวณสัดสวนประชากร”

4) ไมเห็นดวยกับการตัด ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ นายอลงกรณ พลบุตร รองหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย กลาววา 

“ไมเหน็ดวยกบัการตดั ส.ส. ระบบบญัชรีายชือ่ เพราะตองยอมรบัวามผีูทีม่คีวามรูความสามารถ
หลายคนทีท่าํประโยชนใหกบัประเทศได ไมถนดักบัการเดนิหาเสยีงตามพืน้ทีต่างๆ จงึไมควรจะนาํสิง่ทีเ่กดิขึน้
ในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ มาเปนเหตุผลที่ตองตัดประเด็นดังกลาวออกไป”108

4.1 อํานาจของสมาชิกวุฒิสภา นายอลงกรณ พลบุตร รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาวถึง
ประเดน็ที ่ส.ว. มาทัง้จากการเลอืกตัง้และสรรหา แตยงัคงอาํนาจในการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง 
อาจทาํใหเกดิปญหา เพราะการใหอาํนาจถอดถอนนกัการเมอืงเปนปมปญหาทีท่าํใหรฐับาลและพรรคการเมอืง
เขาไปแทรกแซงการทํางานในวุฒิสภาและอาจจะเกิดเปนกระแสทวงติงถึงความชอบธรรม โดยกลาววา 

“อํานาจถอดถอนที่ผานมาในขั้นของ ส.ว. ไมเคยใชจริง และทําไดยากมาก ถาเอาอํานาจนี้ออก
ไปก็จะสามารถแกปญหาไดหมด เพราะ ส.ว. ที่มาจากการสรรหาจะมีคนทวงติงวามีความชอบธรรมอะไร คน
ที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังเปนเปาหมายของการแทรกแซงทางการเมือง เพราะมีอํานาจถอดถอนอยู จึงอยาก
ใหทบทวนในเรื่องนี้โดยดวน”

109

3.3 การเปลีย่นพืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรระบบเขตใหใหญขึน้ นกัการเมอืงไดแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นดังกลาวโดยใหเหตุผลสนับสนุนอยางหลากหลาย เชน

1) ทําใหไมไดตัวแทนที่แทจริง โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน หัวหนากลุมมัชฌิมา กลาววา 
“การที่ ส.ส.ร. มีมติใหมี ส.ส. 400 เขต และใชระบบเลือกตั้งเขตใหญเรียงเบอร เปนไปตาม

แนวทางทีบ่างพรรคเสนอ ทาํใหประชาชนเสยีโอกาส ไมไดตวัแทนทีแ่ทจรงิ เพราะคนทีม่เีงนิจะถอืโอกาสอาศยั
บุคคลที่มีชื่อเสียงบารมีทางการเมืองเพื่อเขามาเปน ส.ส. อีกครั้ง เมื่อเขตเลือกตั้งใหญขึ้นทําใหคนที่มีทุนนอย
เสียโอกาสเขามาทํางานการเมือง”

110

2) เปนการใหความสําคัญกับเงินและฟนคืนอิทธิพลทองถิ่น นายจาตุรนต ฉายแสง กลาววา 
“ขอเสนอทีจ่ะใหกลบัไปใชการเลอืกตัง้แบบเขตเดยีว 3 เบอร เปนขอเสนอทีป่องกนัการซือ้เสยีงได

ยากกวาระบบเขตเดยีวเบอรเดยีว และจะทาํใหผูแทนเกีย่งกนัดแูลประชาชน จะกลายเปนความหางเหนิในทีส่ดุ 
107

 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550
108

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
109

 เพิ่งอาง
110

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2550
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เทาที่ฟงความคิดเห็นจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญมีความตองการทําใหระบบพรรคการเมือง
ออนแอ ซึง่อาจทาํใหยอนกลบัไปสูอดตีทีเ่งนิมคีวามสาํคญัมากกวานโยบาย และจะเปนการฟนคนืของอทิธพิล
ทองถิ่น ทั้งๆ ที่ 4-5 ป หลังไดลดนอยไปมากแลว การเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นตองเขาใจความเปนมาของที่มีอยู
เดิม ไมควรทําเพียงเพราะมีอคติกับพรรคการเมือง มิฉะนั้นทุกอยางก็จะถอยหลังเขาคลอง”

111

3) จะทาํใหเกดิปญหาความขดัแยงระหวางผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ นายบรรหาร ศลิปอาชา หวัหนา
พรรคชาติไทย กลาววา 

“มติ 3 พรรคที่คัดคานแนวคิดการจัดระบบการเลือกตั้งแบบพรรคใหญเบอรเดียวนั้น เนื่องจาก
เห็นวาจะเปนปญหาตีกันตายแนนอน เพราะพรรคการเมืองแตละพรรคสงผูสมัคร 3 คน แตคะแนนทิ้งหาง
กันมาก... ผมยอมรับวาประเด็นเหลานี้เปนผลประโยชนของนักการเมือง แตการทํางานก็ตองดูวาใครไดรับ
ผลกระทบบาง”

112

4) ทาํใหความสมัพนัธระหวางผูสมคัรรบัเลอืกตัง้และประชาชนมคีวามหางเหนิกนั และอาจ
เกิดปญหาความสัมพันธระหวางผูสมัครับเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ ปริศนา-นันทกุล รองหัวหนาพรรคชาติไทย
กลาววา 

“เหน็ดวยกบัจาํนวน ส.ส. 480 คน แตไมเหน็ดวยทีจ่ะใหม ีส.ส. เขตใหญ 3 คน เนือ่งจากจะทาํให
ความยึดโยงระหวางผูแทนกับประชาชนมีความหางเหินกัน หากบางพื้นที่มีขอบเขตกวางขวางมาก รวมทั้งจะ
ทําใหความสัมพันธภายในทีมมีปญหาเนื่องจากผูสมัครแตละคนก็จะมุงหวังแตใหไดรับเลือกตั้ง โดยไมสนใจผู
อื่นในทีม และประการสําคัญรัฐบาลที่ไดก็จะออนแอ”

113

แมจะมีนักการเมืองบางคนเห็นวาการเปลี่ยนพื้นที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใหญ
ขึ้นจะกอใหเกิดปญหาหลายประการ แตก็มีนักการเมืองบางคนไมคิดวากรณีดังกลาวเปนปญหาแตอยางใด 
โดยใหเหตุผล เชน

1) จะทําให ส.ส. ทํางานระดับชาติมากกวาเขตเล็ก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย กลาววา “ไมถือระบบเขตเลือกตั้ง 3 คน เปนเรื่องใหญ เพราะเปนกฎกติกาการแขงขันที่สําคัญ 
คือ การเลือกตั้งตองทําอยางบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม อยางไรก็ตามคิดวา ประชาชนสวนใหญนาจะคุนเคยกับ
ระบบนี้ แตอาจจะมีคนที่มาเลือกตั้งในระยะหลังเทานั้นที่ไมคุนเคย ทั้งนี้เขตใหญจะทําให ส.ส. ทํางานระดับ
ชาติมากกวาเขตเล็ก แตจะมีขอติงวาบางเขตมีที่นั่งไมถึง 3 คน จึงเหมือนมีความไมเทาเทียมกันอยู แตในแง
ของการทํางานและการหาเสียงที่ผานมา ก็มองวาเขตใหญทํางานไดดี”

114

2) เคยปฏิบัติจริงและสอดคลองกับสังคมไทยมากกวาวิธีอื่น นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหนา
พรรคประชาธิปตย กลาววา “...เทาที่ติดตามจะมีการเปลี่ยนสัดสวนตัวแทนตอประชากรจาก 1.5 แสนคน 
เปน 2 แสนคน และการเลือกตั้งแบบเขตใหญ 3 คน เรียงเบอร ไดเคยปฏิบัติจริงมามากกวาวิธีอื่น และอาจ
สอดคลองกบัสงัคมไทยมากกวาวธิอีืน่ ในฐานะทีเ่คยใชมาแลวหลายวธิ ีวธินีีด้กีวาวธิอีืน่ เชือ่วาประชาชนรบัได
มากทีส่ดุ เพราะหากเขตใหญไปจะดแูลยาก และถาเลก็เกนิไปจะเหมอืน ส.จ. รวมทัง้เอือ้ใหกบัคนทีม่เีงนิมาก

115

111
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2550
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 เพิ่งอาง
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2550
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3) จะทําใหเกิดนักการเมืองใหมๆ ที่เปนคนดีเขามามากขึ้น โดย นาย วิทยา แกวภราดัย รอง
หัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาววา “เห็นดวยที่เปลี่ยนระบบเปนเขตใหญเรียงเบอร 3 คน เพราะระบบเขต
เดียวเบอรเดียวจะทําใหเกิดการเผชิญหนารุนแรง การแขงขันสูง ทุกคนตองดิ้นเพื่อเปนอันดับ 1 แตเขตใหญ
เรียงเบอรจะทําใหประชาชนมีโอกาสหายใจบาง อาจจะรับเงินแค 2 คน เหลือไวเลือกคนดี 1 คน เปนคะแนน
สงสารสําหรับคนไมซื้อเสียง คิดวาจะทําใหเกิดนักการเมืองใหมๆ ที่เปนคนดีเขามามากขึ้น”

116

3.4 ระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมือง
การกําหนดระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมืองจะชวยในเรื่องของการยายพรรคของนักการเมือง โดย 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย กลาววา 
“การใหผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมืองระยะหนึ่งกอนการเลือกตั้ง เดิมกําหนดไว 90 วัน ยัง

นอยไป เพราะนกัการเมอืงตองมอีดุมการณ มเีปาหมายทางการเมอืงชดัเจน การยายพรรคกเ็หมอืนการขายตวั 
เมือ่ซือ้ขายนกัการเมอืงไดกจ็ะมกีารซือ้เสยีงของประชาชน เรือ่งการซือ้เสยีงกจ็ะเกีย่วเนือ่งกบัเขตเลอืกตัง้ การ
กําหนด 1 เขตตอ 1 คน ทําใหมีการซื้อเสียงกันถลมทลาย อาจกําหนดใหมใหเขตเลือกตั้งใหญขึ้นใน 1 เขต มี 
ส.ส. ได 3-6 คน...”

117

4. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
4.1 ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้ง โดยนายจาตุรนต ฉายแสง รักษาการหัวหนา

พรรคไทยรักไทย กลาววา
“สวนที่จะให ส.ว. มาจากการสรรหา มันคือตรงกลางระหวางแตงตั้งกับเลือกตั้ง แตพรรคไทยรักไทย

เห็นวามาจากการเลือกตั้งดีกวา เพราะการสรรหาสุมเสี่ยงตอการสืบทอดอํานาจเผด็จการ ถาออกแบบใหมี
การแตงตั้งโดยนายกฯ หรือคณะรัฐประหาร และก็ให ส.ว. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนนายกฯ ซึ่งไมควรยอน
กลับหลังไปอีกแลว กระบวนการตรงนี้อันตรายมากถาถูกครอบงําโดยผูมีอํานาจ สุดทายการสรรหาก็ไมตาง
จากการแตงตั้ง”

118 

นายวชิติ ปลัง่ศรสีกลุ คณะทาํงานฝายกฎหมายพรรคไทยรกัไทย กลาวถงึทีม่าของ ส.ว. ตองมาจากการ
เลือกตั้งมิใชการสรรหาวา

“ทางพรรคไทยรักไทยยืนยันวาตองมาจากการเลือกตั้ง ไมเชนนั้นก็ไมควรมี ส.ว. ซึ่งหากยังคง ส.ว. ไว
ก็จะชวยกลั่นกรองกฎหมายใหดีขึ้น อยางนอยก็เปนตัวแทนของประชาชนในขณะที่การสรรหาเกรงวาจะเกิด
ปญหาเชนเดียวกับการสรรหาองคกรอิสระที่มีการรองเรียนตอศาล ซึ่งจะสงผลตอระบบถวงดุลระหวางฝาย
นติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ ดงันัน้การสรรหาจงึเปนระบบทีห่นกักวาเกา โดยเฉพาะคณะกรรมการสรรหา
ในรายจงัหวดัทีม่าจากผูวาราชการจงัหวดั ผูแทนจากองคกรปกครองทองถิน่ ซึง่อาจถกูครอบดวยระบบราชการ 
เพราะทองถิ่นยังไมมีความแข็งแรงพอ”

119

นายโสภณ เพชรสวาง อดีต ส.ส. จังหวัดบุรีรัมย ไดแสดงความเห็นเชนเดียวกันวา 
“กลุมมัชฌิมาไมเห็นดวยกับการสรรหา ส.ว. แตควรมาจากการเลือกตั้ง เพราะอํานาจตองมาจาก

ประชาชน การที่สภารางรัฐธรรมนูญเปนหวงวาจะไดสภาผัวเมียนั้น ในการเลือกตั้ง ส.ว. ป 2549 พบวามี 
116

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2550
117

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550
118

 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550 
119

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2550
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ส.ว. ที่เปนภรรยาหรือสามีนักการเมืองเพียง 19 คู เทานั้น ซึ่งตองใหสิทธิเสรีภาพกับคนที่ไดรับเลือก และที่
เปนปญหาเพราะการกาํหนดให ส.ว. ไมสามารถหาเสยีงไดจงึไดแตคนทีอ่ยูในวงการเมอืงทีเ่ปนทีรู่จกัโดยทัว่ไป 
ดังนั้น หากไมใชระบบเลือกตั้ง ส.ว. ก็ไมควรมี ส.ว. อีกตอไป”

120

ดานนายองอาจ คลามไพบลูย อดตี ส.ส. กรงุเทพมหานคร พรรคประชาธปิตย กไ็ดเหน็ดวยโดยกลาววา 
“สวนตวัเหน็วา ส.ว. ควรมาจากการเลอืกตัง้ตามเดมิ แตตองกาํหนดอาํนาจ หนาทีใ่หแตกตางจาก ส.ส. 

และกรรมาธิการยกรางฯ ตองคิดวาจะใชวิธีใดเพื่อใหไดผูทรงคุณวุฒิจริงๆ”
121

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาววา
“สําหรับที่มาของ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน และการสรรหา 74 คนนั้น ครึ่งหนึ่งไมได

มาจากการเลือกตั้ง”
122

5. องคกรแกไขปญหายามประเทศวิกฤต (ม.67)
คณะกรรมาธกิาร (คมช.) ยกรางรฐัธรรมนญู ไดมกีารลงมตเิกีย่วกบัองคกรแกไขปญหายามประเทศวกิฤต

ดวยคะแนน 21:12 คือ ใหประมุข 8 องคกรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี ผูนําพรรคฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสงูสดุ และประธานองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู ประชมุเพือ่แกไขวกิฤตประเทศ ซึง่จาก
มติดังกลาวนํามาสูการแสดงความคิดเห็นหลากหลายดังนี้

5.1 ปญหาผูชี้จุดวิกฤตคือใคร และควรสรางภูมิคุมกันแทน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย ไดกลาวถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญแกไขวิกฤติของประเทศ (มาตรา 67) วา 

“การนําไปสูจุดวิกฤติของประเทศ ใครจะเปนคนชี้ ซึ่งจะเปนประเด็นปญหาและจะเกิดปญหาความ
ชอบธรรมตามมา และไมแนใจวาจะเปนไปตามอยางที่ตั้งใจไวหรือไม ถาเรามีภูมิคุมกันที่ดี มีความเขมแข็ง
ตั้งแตตน ไมปลอยใหขาราชการ หรือองคกรอิสระถูกครอบงําไปหมด วิกฤติก็ไมเกิด การรางรัฐธรรมนูญก็ยัง
มีหลายขั้นตอน ขณะนี้เปนเพียงความเห็นของ คมช. ยกรางฯ ตองสงใหหนวยงานตางๆ ใหความเห็นมีการ
เปลี่ยนแปลงไดอีก”

123

5.2 คณะตุลาการควรมบีทบาทอยูในขอบเขตของตนมากกวาที่จะเขามาตัดสนิใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ทางการเมือง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไมเห็นดวยที่รางรัฐธรรมนูญนําศาลเขาไป
เกี่ยวของกับทางการเมืองมากขึ้น โดยกลาววา 

“นาดีใจที่ผูใหญฝายตุลาการไมเห็นดวยกับการเขาไปเกี่ยวของกับทางการเมืองมากจนเกินไป ทั้งที่มี
ความพยายามจะไปเพิม่อาํนาจใหตลุาการ ผมมองวาจดุทีอ่นัตรายม ี2 จดุ คอื เรือ่งกรรมการในภาวะวกิฤตกบั
กรรมการสรรหา ส.ว. และจุดยืนของผมคือ ไมควรมีทั้ง 2 ชุด ถาเราตัดวรรค 2 มาตรา 68 ของรางรัฐธรรมนูญ 
เรือ่งกรรมการในภาวะวกิฤต และใหมกีารเลอืกตัง้ ส.ว. ปญหาทีเ่กดิขึน้กไ็มเปนประเดน็ และตลุาการทีม่บีทบาท
อยูในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็ยังอยูในขอบเขตที่ผมคิดวาเหมาะสม”

124
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 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2550 
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 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550 
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2550 
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 หนังสือพิมพรายวันเดลินิวส ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550
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 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2550
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5.3 ควรใหประชาชนมีสวนรวมดวยการลงประชามต ิ นายพงศเทพ เทพกาญจนา รักษาการรอง
หัวหนาพรรคไทยรักไทย กลาววา 

“พรรคเสนอวาหากเกิดวิกฤติทางการเมืองควรใหประชาชนเปนผูแกไข ไมใชใหคณะใดคณะหนึ่งที่
แตงตั้งขึ้นมาชี้ใหเดินซาย-ขวา สิ่งสําคัญคณะบุคคลที่จะเสนอทางแกไขนั้นตองมีความสามารถและตองให
ประชาชนมีสวนรวมแกไขวิกฤต คือ ตองมีการลงประชามติ ซึ่งจะเปนทางออกที่ดีที่สุด”

125

6. ศาสนาพุทธเปนศาสนาประชาจําชาติ
6.1 การบรรจศุาสนาพทุธเปนศาสนาประจาํชาต ิจะไมทาํใหเกดิความแตกแยก นายโสภณ เพชรสวาง

อดีต ส.ส. จังหวัดบุรีรัมย แกนนํากลุมมัชฌิมา กลาวถึงเรื่องการที่จะมีการบรรจุเนื้อหาใหศาสนาพุทธเปน
ศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญจะไมทําใหเกิดความแตกแยก โดยกลาววา

“กลุมมัชฌิมาไดประเมินถึงเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณา
เสร็จแลว โดยเห็นวาควรจะบรรจุเนื้อหาใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ เชื่อวาจะไม
เกิดความแตกแยก เพราะในประเทศมาเลเซียก็ระบุวา ศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ 
ขณะนี้ทราบวามีพระจํานวนมากเริ่มเคลื่อนไหวในเรื่องดังกลาว และหากไมบรรจุวาพระมหากษัตริยทรงเปน
อัครศาสนูปถัมภกเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ก็จะเกิดปญหา”

7. การลงประชามติ
7.1 การสัมมนาเรื่อง “รับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม สังคมไทยไดอะไร” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัย

สังคมและเศรษฐกิจ รวมกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมีแกนนําพรรค
พลังประชาชน คือ นพ.สุรพงษ สืบวงศลี และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย คือ นายจุรินทร ลักษณะวิศิษฎ 
รวมในการสัมมนาครั้งนี้โดย
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นพ.สุรพงษ สืบวงศลี กลาววา การลงประชามติครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของประเทศที่
เปนการชีช้ะตาของประเทศ สงัคมจะไดจากการรบัรฐัธรรมนญู คอื 1. ยอนสูยคุประชาธปิไตยครึง่ใบ 2. เปนการ
บอกใหกับคนทั่วโลกวายินดีกับการรัฐประหารและใหมีรัฐประหารอีก และ 3. สังคมจะยอนสูอาณาจักรแหง
ความกลัว รวมทั้งยังกลัวเหตุผลของการไมรับรางรัฐธรรมนูญดวยวา

“ผมรูสึกผิดหวังกับนักวิชาการที่เปน ส.ส.ร. เพราะจากที่มองแววตาของทานจากเวทีดีเบต (Debate) 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ทานไมไดอธิบายรัฐธรรมนูญฉบับที่รางมาดวยความเชื่อในสิ่งที่ราง สิ่งที่อธิบายเพียงการ
ทําหนาที่ทนายแกตาง คมช. เทานั้น ส.ส.ร.บางคนก็ยังบอกวาไมชอบรัฐธรรมนูญกวา 30 มาตรา แตทําไมทํา
อะไรไมได เมื่อเปนแบบนี้จะใหรับรางรัฐธรรมนูญไดอยางไร”

ดานนายจุรินทร ลัษณวิศิษฎ กลาววา หากไมรับรัฐธรรมนูญ สิ่งที่ไดคือ ตบหนา ส.ส.ร. และ คมช. 
และม็อบ (Mob) กลุมอํานาจเกาก็จะกระหึ่มอีกครั้ง จากนั้นความไมแนนอนทางการเมืองก็จะเกิดขึ้น ความ
แตกแยกทางความคิดจะกลับมานับหนึ่งใหมอีก ไมแนใจวาการไมรับรัฐธรรมนูญจะเปรียบเทียบเหมือนกับ
เปนการเตะหมูเขาปากหมาหรือไม

“ถาเราไมรบัรฐัธรรมนญู เรากจ็ะไดรฐัธรรมนญูฉบบั 2 ส คอื สนธ ิและสรุยทุธ เทากบัยกอนาคตประเทศ
ใหกับสองคนตัดสินกติกา ซึ่งไมรูวารัฐธรรมนูญฉบับใหมหนาตาจะเปนอยางไร ดังนั้นขอรับรัฐธรรมนูญฉบับป
2550” นอกจากนี้ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ ยังกลาวอีกวา “ถารับรางสิ่งแรกที่ไดคือ การเลือกตั้งเร็ว เชื่อวา
125

 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2550
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 การสัมมนาเรื่อง “รับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม สังคมไทยไดอะไร” วันที่ 4 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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จะผานแนนอน โดยมองวากลุมการเมืองที่ยังไมมีพรรคสังกัดควรตองรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มิฉะนั้นจะไมมี
โอกาสเลนการเมือง เพราะ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ประธาน คมช. และผูบัญชาการทหารบก ออกมาระบุวา 
หากรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้มผานกจ็ะนาํรฐัธรรมนญู 2540 มาใชและจะไมปลดลอ็คคณุสมบตัสิงักดัพรรค 90 วนั”

7.2 หากรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับลงประชามติผานความเห็นชอบความชัดเจน
ทางการเมืองจะเกิดขึ้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดกลาวถึงการรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2550 วา แมจะไมถูกใจทั้งหมด แตก็ไดปรับปรุงแกไขจุดออนของรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 

“ถาถามพรรคอยากไดรัฐธรรมนูญที่มาอยางนั้นหรือไม ตอบตรงๆ วาไม เพราะหลายอยางมีอคติตอ
นักการเมือง ถาจะพูดถึงความรูสึกสวนตัวแลวขมขื่น ที่เหมาวานักการเมืองเลวรายเหมือนกันหมด แตไมใช
วาจะนาํความรูสกึสวนตวัมาบอกวาตองตอตานคดัคานรฐัธรรมนญู ตองดสูภาพความเปนจรงิและเนือ้หาสาระ
เปนหลัก แมจะไมถูกใจทั้งหมด แตปฏิเสธไมไดวารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ไดปรับปรุงแกไขจุดออนใน
ฉบับป 2540 หรือสิ่งที่ถูกบิดเบือนไป ใหมีความชัดเจนมากขึ้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนมีผลผูกพันในทาง
ปฏิบัติมากขึ้น และคนที่ไมไดจบปริญญาตรีมีสิทธิสมัคร ส.ส. ได ถามองภาพใหญ หากรัฐธรรมนูญผานความ
เห็นชอบความชัดเจนทางการเมืองจะมีขึ้น และจะมีการกําหนดวันเลือกตั้งภายในปลายเดือนธันวาคมนี้ ซึ่ง
จะทําใหประเทศเดินหนาตอไปได”
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7.3 การมาลงประชามติของประชาชนเพราะตองการใหประเทศกลับสูความสงบและเปนที่ยอมรับ
ของตางประเทศ นายสาธิต ปตุเตชะ รองโฆษกพรรคประชาธิปตย ไดชักชวนใหสมาชิกและผูสมัครของพรรค
ไปลงมติวา 

“พรรคขอยํา้จดุยนืใหมวลสมาชกิและผูสมคัรของพรรคไปลงมตใินวนัที ่19 สงิหาคม จากทีป่ระเมนิไมรู
สึกกังวลวา คนจะออกมาใชสิทธิไมถึง 20% เพราะถึงแมประชาชนจะไมรับทราบขอมูล และไมเขาใจในราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม แตประชาชนสวนใหญยังตองการใหประเทศกลับมาสูความสงบและเปนที่ยอมรับของ
ตางประเทศ คาดวาประชาชนจึงอยากไปลงประชามติ”

128

7.4 ประชาชนขาดความรูความเขาใจในรางรัฐธรรมนูญฯ และไมสนใจไปออกเสียงประชามติ 
นายประมวล พงศถาวรเดช อดตี ส.ส. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เขต 3 พรรคประชาธปิตย เหน็วาการลงประชามติ
อาจมีปญหาเนื่องจากประชาชนไมมีความรูความเขาใจ และไมสนใจที่จะไปออกเสียงประชามติโดยกลาววา

“ขณะนี้การรณรงคของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไปออกเสียงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม นา
จะมปีญหา สรางความสบัสนมากกวาการทาํความเขาใจ เนือ่งจากชาวบานสวนใหญทีม่พีืน้ฐานอาชพีทางการ
เกษตร ไมมีความรูความเขาใจกระบวนการและสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ และบางรายไมสนใจที่จะไป
ออกเสียงประชามติ”

129

7.5 ไมรบัรางรฐัธรรมนญู และควรแกไขประเดน็ทีท่าํใหเกดิความขดัแยง โดยแกนนาํกลุมไทยรกัไทย
ภาคเหนือ นําโดย นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล อดีต ส.ส. จังหวัดเชียงใหม และนายสงวน พงษมณี อดีต ส.ส. 
จังหวัดลําพูน ไดเขานมัสการพระเทพวิสุทธิคุณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม พรอมถวายตาลปตรพระสงฆ ที่ปก
ขอความวา

127
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 
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“ไมรับรางรัฐธรรมนูญ 50” แทนขอความ “ไปไมกลับ หลับไมตื่น ฟนไมมี หนีไมพน”
130

 
ขณะที่ ร.ท. กุเทพ ใสกระจาง โฆษกคณะบริหารจัดการพรรคไทยรักไทย ก็ไดกลาวถึงกระแสขาวที่

มีขบวนการจองลมรางรัฐธรรมนูญวา “ถาหากการรางรัฐธรรมนูญยึดหลักประชาธิปไตยและไมถอยหลังไป
กวาฉบับป 2540 แลวก็คงไมตองวิตกกังวลอะไร แตที่มีความเคลื่อนไหวตอตานเปนเพราะมีความสงสัยวา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะถอยหลังลงคลอง มีวาระซอนเรน สอใหเห็นวาไมเปนประชาธิปไตย และจะนําไปสู
การไมผานประชามตขิองประชาชน ถาประชามตไิมผานอะไรตางๆ มนัจะยากไปหมด ฉะนัน้ควรทาํใหมนัผาน
ทําใหคนรับไดรับฟงเสียงวิจารณไปแกไขเสียแตตอนนี้ ประเด็นใดที่ลอแหลมมากๆ ก็ไมควรแตะตอง เชน ขอ
ถกเถียงกรณีนายกฯ ไมตองมาจากการเลือกตั้ง”

131

และนายลิขิต ธีรเวคิน หัวหนาพรรคพลังแผนดินไทยเห็นวารางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้จะไมผานการลง
ประชามติ โดยกลาววา 

“ไดติดตามการรางรัฐธรรมนูญแลวคอนขางเปนหวง เพราะคนที่รางรัฐธรรมนูญบางคนยังไมกระจาง
ในเรื่องที่กําลังจะแกไข ทายสุดเชื่อวารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้จะไมผานการลงประชามติ เพราะประชาชน
ไมไดดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แตจะดูเฉพาะบางประเด็น อาทิ การกําหนดใหศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติ และการยกเลิก ส.ส. บัญชีรายชื่อ....”

132

7.6 หากรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัลงประชามตไิมผานการลงประชามต ิ ควรนาํ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาปรบัใช นายพงศเทพ เทพกาญจนา รกัษาการรองหวัหนา
พรรคไทยรกัไทย ไดกลาววา “พรรคตดิตามการทาํงานของกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูแลว เหน็ในหลาย
ประเดน็ทีก่อใหเกดิปญหามาก และเหน็วาควรมทีางเลอืกใหกบัประชาชนในขัน้ตอนการลงประชามต ิ เพราะ
รฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว 2549 มทีางเลอืกทีไ่มชดัเจน เพราะระบวุาหากรฐัธรรมนญูไมผานการลงประชามติ 
ครม.และ คมช. จะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดมาใชก็ควรนํารัฐธรรมนูญป 2540 กลับมาใชใหม โดยตองแกไข
บทเฉพาะกาล เพราะรฐัธรรมนญู 2540 ไดเขยีนบทเฉพาะกาลแกไขรฐัธรรมนญู 2534 เนือ่งจากอยูในชวงเปลีย่น
ผาน และชวงทีอ่ยูในชวงเปลีย่นผานเชนกนั จงึควรใชวธิเีดยีวกนั ทัง้นีพ้รรคไดยกรางบทเฉพาะกาลไวแลว...”

133

7.7 การผาน-ไมผานการทําประชามติอยูที่เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ ร.ท. กุเทพ ใส
กระจาง อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย กลาววา 

“อยากบอกให คมช. ทราบวาอยากังวลและอยาโยนบาปใหกับพรรคการเมือง เพราะการทําประชามติ
จะผาน-ไมผานนั้นมันอยูที่เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ หากเนื้อหาดีประชาชนยอมรับก็ผาน หากเนื้อหาไมดีก็ไม
ผาน...”

134

8. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
8.1 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค

ประชาธิปตยเห็นวา นายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้งและไมควรใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลาออก
จากการเปน ส.ส. โดยกลาววา
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 เพิ่งอาง
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2550 
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2550
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 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2550
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 เพิ่งอาง
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“นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีองมาจากการเลอืกตัง้ จะจากระบบเขตหรอืบญัชรีายชือ่กไ็ด แตไมควรนาํ
คนนอกมาเปน และไมควรใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลาออกจากการเปน ส.ส. เพราะในเมื่อประเทศไทย
ใชระบบรัฐสภา ก็ตองทําหนาที่กับรัฐสภาแยกกันไมได”

135

8.2 ที่มาและวาระการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล คณะทํางานฝายกฎหมาย
พรรคไทยรักไทย กลาววา 

“เรือ่งทีจ่ะสมัมนานายทหารเหน็ควรใหนายกฯ มาจากการเลอืกตัง้นัน้ เปนเพราะคงฝนกระแสไมไหว ซึง่
พรรคไทยรักไทยอยากใหนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเปนหลักที่ถูกตองอยูแลว สวนวาระดํารงตําแหนง 
2 สมัย หรือ 8 ป นั้น พรรครับได หากเปนกติกาที่ชอบธรรม เพราะการรางรัฐธรรมนูญกติกาตองกาวหนาไม
ควรถอยหลังอีก”

136

บทสรุปเกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎร
แมจะมีการแสดงคามคิดเห็นที่หลากหลาย แตทายที่สุดในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรสามารถสรุปไดดังนี้
1. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวจํานวน 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน 
และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวน 80 คน

137

1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเลอืกตัง้ใดมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ไดเทาจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีม่ไีดในเขตเลอืกตัง้นัน้

การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้งใหคํานวณเกณฑจํานวน
ราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน จากจํานวนราษฎรทั้งประเทศเฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน 
หากจังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภา ผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
เกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวน
ราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน

138

1.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน 80 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรตามบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงจดัทาํขึน้ โดยใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนเลอืกพรรคการเมอืงไดหนึง่เสยีง ทัง้นีพ้รรคการเมอืงหนึง่จะสงผูสมคัรรบัเลอืกตัง้แบบสดัสวนทกุเขต
เลือกตั้งหรือจะสงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได

139

2. การกําหนดเขตเลือกตั้ง
2.1 การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้นัน้ หากจงัหวดัใดมสีมาชกิสภา

ผูแทนราษฎรไดไมเกนิ 3 คน ใหถอืเขตจงัหวดัเปนเขตเลอืกตัง้ แตถาจงัหวดัใดมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรไดเกนิ 
3 คน ใหแบงเขตจงัหวดัออกเปนเขตเลอืกตัง้โดยจดัใหแตละเขตเลอืกตัง้มจีาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 3 คน

140
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 เพิ่งอาง
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2550
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 93

138
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2550
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 เพิ่งอาง มาตรา 94

140
 เพิ่งอาง มาตรา 94
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ซึ่งจากการลงมติของสภารางรัฐธรรมนูญนั้นปรากฏวามีการลงมติเห็นชอบ 48-28 เสียง โดยงดออก
เสียง 4 เสียง ไมออกเสียง 1 เสียง

2.2 การกาํหนดเขตเลอืกตัง้สาํหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสดัสวนนัน้ ใหจดัแบงพืน้ที่
ประเทศออกเปนแปดกลุมจงัหวดั และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจาํนวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 10 คน

สาํหรบัการจดักลุมจงัหวดันัน้ ใหจดัจงัหวดัทีม่พีืน้ทีต่ดิตอกนัอยูในกลุมจงัหวดัเดยีวกนั โดยในแตละกลุม
จังหวัดตองมีจํานวนราษฎรรวมกันแลวใกลเคียงกัน โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว141

ซึ่งกอนที่จะไดขอยุติตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น การลงมติของสภารางรัฐธรรมนูญลงมติโดยคะแนน 
45-39 เสยีงใหยนืตามรางของ คมช. ยกรางรฐัธรรมนญู ทัง้นีเ้สยีงขางนอยตองการใหเปนลกัษณะคลายระบบ
สดัสวนของประเทศเยอรมน ีอยางไรกต็ามผลทีป่รากฏคอื จะมคีวามคลายกบัระบบบญัชรีายชือ่ตามทีก่าํหนด
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยมีสวนตางที่สําคัญ 3 ประการ คือ

142

1) เดิมใชเขตประเทศ ครั้งนี้เปลี่ยนเปนวาใหแบงพื้นที่ประเทศเปนเขตเลือกตั้ง จํานวน 8 กลุม
จังหวัด จังหวัดละ 10 คน นับคะแนนเฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ไมรวมกันทั้งประเทศ

2) เดิมกําหนดเกณฑขั้นตํ่า รอยละ 5 ในการคิดคะแนน ครั้งนี้ไมไดกําหนดเกณฑขั้นตํ่าไว
3) เดิมมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ครั้งนี้เปนระบบสัดสวนมี

จํานวน 80 คน

ความเคลื่อนไหวขององคกรภาครัฐ
องคกรภาครัฐไดมีการเคลื่อนไหวในกิจกรรมตางๆ เชน
1. การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ในรางรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแตไดมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนตนมา สถาบันการศึกษา 

และหนวยงานตางๆ ไดมกีารสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนตอการรางรฐัธรรมนญูฯ อยางหลากหลาย เชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดทําการสํารวจผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 

1,347คน ปรากฏตามตารางดังนี้

ตาราง 3.2 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญในการรางรัฐธรรมนูญ แหงประเทศไทย ฉบับ 
พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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ประเด็น เห็นดวย 
(รอยละ)

ไมเห็นดวย 
(รอยละ)

ไมระบุ 
(รอยละ)

1. การลดจํานวน ส.ส. ลงใหเหลือนอยกวา 500 คน 68.39 30.47 1.14
2. ควรมี ส.ส. บัญชีรายชื่อเหมือนเดิม 64.35 33.80 1.85
3. นายกรัฐมนตรีควรมาจาก ส.ส. 68.81 30.55 0.64
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 เพิ่งอาง มาตรา 96
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2550

143
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2550 
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ตาราง 3.2 (ตอ)

ประเด็น เห็นดวย 
(รอยละ)

ไมเห็นดวย 
(รอยละ)

ไมระบุ 
(รอยละ)

4. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยูไดเพียงไมเกิน 2 วาระ 
หรือ 8 ป

74.54 23.97 1.49

5. ควรหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีผลประโยชนทับซอนทั้ง
ระหวางดํารงตําแหนงและเมื่อพนตําแหนง

90.52 7.81 1.67

6. ส.ว. ใหมาจากการสรรหาของทุกกลุมอาชีพในสังคม 78.49 19.49 2.02
7. ควรมีการกําหนดจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและมี
บทลงโทษดวย

96.58 2.72 0.7

8. นายกฯ ควรถูกอภิปรายไมไววางใจ และถูกตรวจสอบไดงายขึ้น 94.82 4.39 0.79
9. ส.ส. ควรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การเสนอราง
กฎหมายและการลงมติในเรื่องตางๆ

87.53 11.27 1.23

10. ควรมีศาลคอยตรวจสอบการใหใบเหลืองใบแดง ของ กกต. 93.24 5.79 0.97
11. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญควรเปนอิสระจากนักการเมือง
อยางแทจริง

88.06 10.97 0.97

12. ควรตรากฎหมายลูกที่ออกมาตามความในรัฐธรรมนูญโดยเร็ว 90.08 7.73 2.19
13. ควรกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น 79.81 18.88 1.31
14. ควรกระจายอํานาจใหกับชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อปกปองคุมครอง
จัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

91.13 7.29 1.58

15. ควรขยายสิทธิและเสรีภาพใหมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนสงเสริม
ใหใชสิทธิเสรีภาพไดจริงอยางเปนรูปธรรม

94.38 3.86 1.76

16. ควรบัญญัติเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนดานตางๆ ไวใน
รัฐธรรมนูญใหชัดเจน

95.43 2.55 2.02

17. ส.ว. ควรมีอํานาจถอดถอนนักการเมือง 70.41 19.84 9.75
18. ส.ส. ควรสังกัดพรรค 67.19 25.02 7.79
19. ส.ส. เขตควรเปนระบบเขตละคน 48.95 41.64 9.51
20. ผูสมัครเลือกตั้งตองจบปริญญาตรี 17.82 81.65 0.53

จากตารางที่ปรากฏขางตนพบวา กลุมตัวอยางที่เห็นดวยในระดับสูงสุด 10 ลําดับแรกประกอบดวย
ประเด็นตอไปนี้

ควรมีการกําหนดจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและมีบทลงโทษดวย กลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นดวย คิดเปนรอยละ 96.58 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 2.72 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 0.7

ควรบญัญตัเิรือ่งการมสีวนรวมของประชาชนดานตางๆ ไวในรฐัธรรมนญูใหชดัเจน กลุมตวัอยางสวนใหญ
เห็นดวย คิดเปนรอยละ 95.43 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 2.55 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 2.02
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นายกฯ ควรถูกอภิปรายไมไววางใจ และถูกตรวจสอบไดงายขึ้น กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย คิดเปน
รอยละ 94.82 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 4.39 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 0.79

ควรขยายสิทธิและเสรีภาพใหมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนสงเสริมใหใชสิทธิเสรีภาพไดจริงอยางเปนรูป
ธรรม กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 94.38 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 3.86 และไมระบุ คิด
เปนรอยละ 1.76

ควรมีศาลคอยตรวจสอบการใหใบเหลืองใบแดงของ กกต. กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอย
ละ 93.24 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 5.79 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 0.97

ควรกระจายอาํนาจใหกบัชมุชนเพิม่ขึน้เพือ่ปกปองคุมครองจดัการฐานทรพัยากรและสิง่แวดลอม กลุม
ตวัอยางสวนใหญเหน็ดวย คดิเปนรอยละ 91.13 ไมเหน็ดวย คดิเปนรอยละ 7.29 และไมระบ ุคดิเปนรอยละ 1.58

ควรหามนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรมีผีลประโยชนทบัซอนทัง้ระหวางดาํรงตาํแหนงและเมือ่พนตาํแหนง 
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 90.52 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 7.81 และไมระบุ คิดเปน
รอยละ 1.67

ควรตรากฎหมายลูกที่ออกมาตามความในรัฐธรรมนูญโดยเร็ว กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย คิดเปน
รอยละ 90.08 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 7.73 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 2.19

องคกรอสิระตามรฐัธรรมนญูควรเปนอสิระจากนกัการเมอืงอยางแทจรงิ กลุมตวัอยางสวนใหญเหน็ดวย 
คิดเปนรอยละ 88.06 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 10.97 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 0.97

ส.ส. ควรมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ การเสนอรางกฎหมายและการลงมตใินเรือ่งตางๆ กลุมตวัอยาง
สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.53 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 11.27 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 1.23

ขณะที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยสูงสุด 5 ลําดับแรก ประกอบดวยประเด็นตอไปนี้
ผูสมคัรเลอืกตัง้ตองจบปรญิญาตร ีกลุมตวัอยางสวนใหญไมเหน็ดวย คดิเปนรอยละ 81.65 เหน็ดวย คดิ

เปนรอยละ 17.82 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 0.53
ส.ส. เขตควรเปนระบบเขตละคน กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุดไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 41.64 

เห็นดวย คิดเปนรอยละ 48.85 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 9.51 โดยกลุมตัวอยางที่ไมเห็นดวยนี้ไดแสดงความ
คิดเห็นวา ตองการให ส.ส. เขตควรเปนเขตละ 3 คน

ควรมี ส.ส. บัญชีรายชื่อเหมือนเดิม กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุดไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 33.80 
ขณะที่สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 67.35 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 1.85

นายกรัฐมนตรีควรมาจาก ส.ส. กลุ มตัวอย างที่มีจํ านวนมากที่สุดไม  เห็นด วย คิดเป น
รอยละ 30.55 ขณะที่สวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 68.81 และไมระบุคิดเปนรอยละ 0.64

การลดจํานวน ส.ส. ลงใหเหลือนอยกวา 500 คน กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุดไมเห็นดวยคิดเปน
รอยละ 30.47 ขณะที่สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 68.39 และไมระบุคิดเปนรอยละ 1.14

นอกจากนี้ผลการสํารวจยังพบวา กลุมตัวอยางตองการใหแกไขเพิ่มเติมในรางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันดับหนึ่งคือ นายกรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจทางการเมืองทําผิด ไมควรรอลงอาญา 
ควรลงโทษที่รุนแรง
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สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีไดทาํการสาํรวจความคดิเหน็ประชาชนตอรางรฐัธรรมนญูฯ พบวา
144

1. ปญหาการบญัญตัใิหพทุธศาสนาเปนศาสนาประจาํชาต ิมผีูตอบแบบสาํรวจจาํนวน 316 คน
สวนใหญไมเห็นดวย 173 คน คิดเปนรอยละ 54.7 เพราะการนับถือศาสนาเปนความเชื่อ ความ

ศรทัธาของแตละบคุคล จะกาํหนดกฎเกณฑหรอืบงัคบักนัไมได และพทุธศาสนาไมไดเปนสิง่กาํหนดเอกลกัษณ
ความเปนคนไทยแตอยางไร ซึ่งศาสนาพุทธนั้นสอนใหทุกคนเดินสายกลางและเปนคนดี ซึ่งควรยึดหลักธรรม
นี้เปนการยึดเหนี่ยวจิตใจมากกวาจะบังคับใหคนนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และอาจเกิดความแตกแยกของ
สังคมในชาติ และเกิดการเกลียดชังจากศาสนาอื่นๆ ที่เคยมีในประเทศไทยได

สวนนอยเห็นดวย 143 คน คิดเปนรอยละ 45.3 เพราะคนสวนใหญของประเทศนับถือศาสนา
พุทธกวารอยละ 95 และพุทธศาสนาอยูคูสังคมไทยมานานเกิดความเคารพนับถือ เกิดความเชื่อความศรัทธา
แกสังคมไทยและมีการใชประกอบพิธีกรรมตางๆ ทางศาสนาเปนปกติ และเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย เกิดความสงบสุขแกประเทศชาติเรื่อยมา

ขอเสนอแนะ ควรสงเสริมจุดเดนและขอดีของพุทธศาสนามาเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตในแตละวัน และสงเสริมความเขาใจในคําสอนของพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งจึงจะเปนผลดีแกสังคมไทย

2. ควรมคีณะบคุคลเพือ่หาทางออกในยามวกิฤตของชาติ มผีูตอบแบบสาํรวจจาํนวน 336 คน
สวนใหญเหน็ดวย 251 คน คดิเปนรอยละ 74.7 เพราะในเวลาเกดิความไมสงบสขุนัน้จาํเปนตอง

มคีนเขาไปแกไขปญหาของประเทศ โดยบคุคลทีเ่ขาไปแกปญหานัน้ควรเปนทีย่อมรบัของคนในสงัคม และเปน
คนมีคุณธรรม โดยเห็นแกประโยชนของประเทศเปนสําคัญ

สวนนอยไมเห็นดวย 85 คน คิดเปนรอยละ 25.3 เพราะขัดตอหลักสิทธิเสรีภาพ ไมเปน
ประชาธิปไตย ควรสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองใหประชาชน โดยปลูกจิตสํานึกรักชาติใหประชาชน 
การที่จะตั้งคณะบุคคลขึ้นมานั้นอาจจะเปนกลุมตัวแทนของผูมีอํานาจที่มาจากเผด็จการ ความจริงมีรัฐบาล
อยูแลวจึงไมจําเปนตองมีกลุมบุคคลดังกลาวขึ้นมา

ขอเสนอแนะ คณะบุคคลที่ตั้งขึ้นจะตองเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ มีคุณธรรม มีการกําหนดอํานาจ
หนาทีไ่วใหชดัเจนดวย ในเรือ่งของวกิฤตชาตนิัน้จาํเปนตองมกีารกาํหนดระดบัเอาไวดวยวาแคไหนถงึจาํเปนที่
จะตั้งบุคคลดังกลาวขึ้น และเมื่อมีการตั้งคณะบคุคลขึน้มาแลวจําเปนตองกําหนดระยะเวลาเอาไวดวย ไมควร
ตั้งเปนการถาวร เพื่อปองกันการใชอํานาจในทางผิด

3. ควรกําหนดสิทธิ เสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน และสิทธิชุมชน มีผูตอบแบบ
สํารวจ จํานวน 336 คน

สวนใหญเหน็ดวย 307 คน คดิเปนรอยละ 91.4 เพราะสทิธแิละเสรภีาพเปนเรือ่งดใีนการปกครอง
ประเทศ ในการกําหนดสิทธินั้นควรมีความเสมอภาค รูขอบเขต โดยที่ประชาชนสามารถใชสิทธิอยางเต็มที่
โดยไมกระทบสิทธิของคนอื่น ประชาชนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน การใชสิทธิมากเกินขอบเขตอาจทําให
ประเทศวุนวายได

สวนนอยไมเห็นดวย 29 คน คิดเปนรอยละ 8.6 เพราะการใหสิทธิเสรีภาพมากเกินไปอาจทําให
ประเทศชาติวุนวาย

ขอเสนอแนะ การชุมนุมควรอยูในความสงบอยาเกินขอบเขต เชน การปดถนน จะทําใหคนสวน
ใหญเดือดรอน ตรงนี้เปนเรื่องไมถูกตอง การใชสิทธิใดๆ นั้นตองอยาลืมวาไปกระทบสิทธิของผูอื่นหรือไม
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สรุป “ทานจะรับรางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็นหรือไม” มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 
49 คน

สวนใหญรับรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 71.4
สวนนอยไมรับรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.1
ไมมีความคิดเห็น จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.4

2. การจัดสัมมนา จากผลการสัมมนาหัวขอ “ความคิดเห็นของกองทัพตอรางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” พบวา ผูเขารวมการสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การแบงพื้นที่ออกเปนภูมิภาค วาระการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
การทาํสญัญาระหวางประเทศ แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั การตรวจสอบทรพัยสนิ ศาสนาประจาํชาต ิองคกร
แกไขวิกฤต การเพิ่มอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง การนิรโทษกรรม และเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยสรุปไดดังนี้
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น.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชางทอง นายทหารเทคนิคการชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ หัวหนา
กลุมนิติบัญญัติ แสดงความคิดเห็นในวงสัมมนา เกริ่นนําดวยการเห็นดวยกับการเลือก ส.ส. เขตละ 1 คน จาก
เดิมที่กําหนดใหเลือก ส.ส. ตามที่กําหนดไวตามปริมาณประชากรของแตละเขต เพื่อสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน กรณทีีค่ณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูไดแบงเปนสีส่วนภมูภิาค ตองการใหตดัคาํวาภมูภิาคออก 
เพราะเสีย่งตอการเกดิความแตกแยก สาํหรบัประเดน็ทีฝ่ายคานสามารถเปดอภปิรายนายกรฐัมนตรไีดเมือ่การ
บริหารราชการผานไป 2 ป แตขอความที่กรรมาธิการเขียนไวไมชัดเจนเดิมเขียนวาใหฝายคานเขาชื่อเพื่อเปด
อภิปรายได เพราะเห็นวาหากฝายคานคนหนึ่งคนใดไมลงชื่อก็เปดไมได ก็ควรปรับแกใหชัดเจนขึ้น ควรเขียน
วา ส.ส. ที่มีอยูเกินกวากึ่งหนึ่งสามารถเปดอภิปรายได

พ.อ.ปรทิศัน ตรกีาลนนท ฝายเสนาธกิารประจาํกรมขาวทหารบก หวัหนากลุมการบรหิาร บอกวา มกีาร
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไมเกิน 8 ป ซึ่งอาจจะมีการนํา
ไปตีความวา 8 ป ดังกลาวอาจจะดํารงตําแหนงไดมากกวา 2 วาระ เนื่องจากวาระแรกเปน 2 ป แลวกับมา
เปนอีก 2 ป แตจากนั้นก็กลับมาเปนอีกเพื่อใหครบ 8 ป จึงอยากใหปรับคําใหมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะ
เราเหน็ดวยอยูแลวในหลกัการทีไ่มตองใหเกดิการผกูขาดอาํนาจมากเกนิไป และกลุมยงัเหน็ดวยกบัการบญัญตัิ
เรื่องใหนายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.

ในประเด็นเกี่ยวกับการทําสัญญาระหวางประเทศเห็นดวยวาควรใหประชาชนเขามารวมตัดสินใจ แต
ควรบัญญัติเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญป 2540 ที่ใหใชคําวา “หนังสือสัญญา” เพราะมีความหมายที่กวางกวา 
เพราะกรณีเอฟทีเอก็จะเขามาอยูในกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนี้ดวย ที่ควรจะมีการนําเขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบ อีกทั้งควรใหประชาชนลงประชามติกอน เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติใน
การสงเสรมิใหประชาชนมสีทิธเิสรภีาพในการแสดงความเหน็ แตในกรณทีีไ่มสามารถเปดสญัญาเพราะจะเสยี
เปรียบทางการคา เห็นวายากเกินไปจะเปนการลงประชามติก็ใหเขียนยกเวนไว

ประเด็นรอนที่กลุมไดพิจารณาคือ เรื่องขอเสียในเรื่องการบัญญัติใหมีองคกรแกไขวิกฤต ขอเสนอวา
ควรจะตัดมาตรานี้ออกไป หากเกิดปญหาควรใชชองทางตามระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการ
แกไขปญหา
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ขณะที่ พ.อ. นภดล แสงพลสิทธิ์ จากแผนและโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร หัวหนากลุม
ตุลาการแสดงความสนับสนุนแนวนโยบายพื้นฐานดานกฎหมายและการยุติธรรม แตตองการใหเพิ่มคําวา
รวดเร็วเขาไปในหมวดการตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐนั้น ในสวนการตรวจสอบทรัพยสินเห็นดวย แตควรเพิ่ม
บทบัญญัติในการยื่นทรัพยสินของผูที่รัฐมนตรีไดฝากทรัพยสินไว แมกระทั่งคนที่เปนคนรับใช สวนประเด็น
การกําหนดอายุความในคดีรํ่ารวยผิดปกติ ยืนยันวาไมควรมีอายุความในเรื่องนี้

ประเด็นที่มีการถกเถียงเรื่องการบัญญัติศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ เห็นวาหากบัญญัติไวก็ไม
ขัดของ เพราะธงไตรรงคที่ใชอยูก็มีสามสี ศาสนาก็เปนสีที่อยูในธงดวย หากกําหนดไวก็ไมนามีปญหา จะได
เห็นวาเปนสัญลักษณของไทย

พ.อ.ชยัวทิย ชยาภนินัท ตวัแทนศนูยพฒันากจิการอวกาศ กลาโหม หวัหนากลุมองคกรตามรฐัธรรมนญู 
เสนอแกไขบญัญตัมิาตรา 76 โดยแยกมาตราออกมากาํหนดวา รฐัตองพทิกัษรกัษาไวซึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ 
เอกราช และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ เพื่อมุงเนนใหการกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐซึ่งมีหนาที่หลักที่ระบุ
ไวอยู ภารกิจเหลานี้เปนเปาหมายสูงสุดของประเทศที่จะตองธํารงรักษาไว

หากรัฐปลอยใหมีการทาทาย หรือปลอยใหมีการลวงละเมิดถือเปนความบกพรองอยางใหญหลวงของ
การบรหิารประเทศ และนาํไปสูความลมสลายของความเปนรฐัในหนาทีข่องรฐัและเปนหนาทีข่องผูบรหิารรฐั
ในการระดมสรรพกาํลงัทัง้หมด เขามาคลีค่ลายปญหาเพราะฉะนัน้การแยกมาตราออกมาทาํใหประชาชนและ
ผูบรหิารรฐัตระหนกัถงึหนาทีท่ีส่าํคญัทีส่ดุ คอื การรกัษาความเปนเอกราช การดาํรงไวซึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ
และบูรณภาพของเขตอํานาจรัฐ ตั้งแตป 2522 รัฐธรรมนูญไดมีการแยกมาตราไว แตไมทราบวาทําไม
กรรมาธิการถึงไดรวมมาตราไวเปนมาตราเดียวกัน การรวมไวจะเกิดความสับสนวาเปนหนาที่ของทหารอยาง
เดียว ทั้งที่เปนอํานาจของประชาชน การบัญญัติไวทําใหประชาชนเพิกเฉยในการมีสวนรวม

ทีค่วรแยกออกมาอกีมาตราหนึง่การใชทหารเพือ่การอืน่ใหเปนไปตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญู ทีผ่านมารฐั
ตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยที่จําเปนและเพียงพอเพื่อพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคง
ของรฐั สถาบนัพระมหากษตัรยิ ผลประโยชนของชาต ิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมขุและการพฒันาประเทศ และเราไดเสนออกีวรรคหนึง่คอืการใชทหารเพือ่การอืน่ใหเปนไปตาม
บทบญัญตัขิองกฎหมาย รฐัตองจดักาํลงัพลและเทคโนโลยเีพือ่รองรบัภารกจิ ขอใหตระหนกัวารปูแบบของกอง
ทัพเพื่อใชในการรบ แตที่ผานมาเมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆ ทหารตองเขาไปหลายครั้งการสั่งใชกําลังเคลื่อนยาย
กําลังบางครั้งผิดขอบังคับของกระทรวงกลาโหม อาจนําไปสูความผิดของผูบังคับบัญชา หรือทหาร บางครั้ง
เกิดความเสียหายดวยซํ้าไป จึงขอเสนอแนวทางปองกันไว

นอกจากนี้ยังเห็นดวยกับการเพิ่มอํานาจ กกต. ในการออกกฎระเบียบในการควบคุมการเลือกตั้ง โดย
เฉพาะหามรฐัมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อปองปรามไมใหใชอํานาจในการกดดันกับขาราชการที่เกีย่วของกบั
การเลอืกตัง้ เพือ่เอือ้ประโยชนในการเลอืกตัง้ ทัง้นีย้งัเหน็ดวยกบัการกาํหนดเรือ่งจรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ ที่จะเขียนไว โดยทหารแมจะมีวินัยทหารอยูแลว แตก็ถือเปนขาราชการ
ยอมตองยอมรับในสวนนี้ดวย

ประเด็นที่เปนขาว คือ มาตรา 299 (วาดวยการนิรโทษกรรม) ที่ประชุมถกแถลงกันในวงกวาง แตไดขอ
ยตุไิววาควรกาํหนดไวในรฐัธรรมนญู เพราะเหน็วามาตรานีมุ้งเนนรองรบัองคกรตางๆ กระบวนการนติบิญัญตัิ 
กระบวนการบริหารราชการแผนดิน การดําเนินการตรวจสอบการสรางความเสียหายรายแรงตอภาครัฐ 
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กระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญปนี้ ซึ่งองคกรหลายองคกรไดมีการจัดตั้งขึ้นตามคําสั่ง คปค. (คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข) ที่จําเปนตองดํารงไวเพื่อชวย
ใหการปฏิบัติงานในชวงรอยตอระหวางรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับป 2549 และป 2550 ทุกกิจกรรมทุกองคกร
ที่ดําเนินการจะไดถูกตองตามกฎหมายเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขทางเวลาดวย

นอกจากนัน้ อาจเสีย่งตอองคกรและกระบวนการตางๆ เปนโมฆะหมด ไมสามารถใชบงัคบัได ถารฐับาล
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอให
เกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สภาราง
รัฐธรรมนูญ ไมมีผลทางกฎหมายจะกอใหเกิดความเสียหายใหญหลวงตอประเทศชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได สิ่ง
ใดทีร่ฐับาลไปทาํเปนพนัธกรณกีนัเอาไวเปนโมฆะหมด ทีส่าํคญัเรือ่งการไมเอาผดิกบัการดาํเนนิการของ คปค. 
นั้น รัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นไดบัญญัติไมเอาผิดตอการดําเนินการของ คปค. ไวแลว ในมาตรา 36-37 มาตรา 
299 นี้จึงไมไดเกี่ยวกับการดําเนินการที่ผานมาของ คปค.

น.อ.ชูฤกษ บุญทัศน จากสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง หัวหนากลุมสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม
ของประชาชน กลาวสนับสนุนมาตรา 86 ในการเขียนเรื่องการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่สามารถ
ใหประชาชนรวมวางแผนและกําหนดนโยบายได และเขาถึงขอมูลไดดวย ตรวจสอบทุกขั้นตอนได เปนตน ซึ่ง
การตรวจสอบนีเ้ราเหน็วาควรจะเวนไวในเรือ่งความมัน่คงแหงชาต ิและทาํใหไมเปดเผยขอมลูเรือ่งความมัน่คง 
สิง่ทีอ่ยากเสนอคอืเรือ่งการปลกุจติสาํนกึของคน ถาใสเรือ่งการบรจิาคเงนิใหพรรคการเมอืงโดยตดัจากเงนิภาษี
ของเราก็ได ประชาชนจะไดไมขายเสียง

3. การขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายรัฐบาล นายบัญญัติ จันทนเสนะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
มหาดไทย ไดเดนิทางไปตดิตามการขบัเคลือ่นการดาํเนนินโยบายรฐับาลและกระทรวงมหาดไทยทีศ่าลากลาง
จงัหวดัสมทุรสงคราม พรอมไดกาํชบัเรือ่งการใหความรูความเขาใจกบัประชาชนเกีย่วกบัระบอบประชาธปิไตย
อยางถูกตองเปนธรรม และเนนใหจังหวัดเชิญชวนประชาชนมาเปนสมาชิกอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย 
(อสมป.) เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและไปใชสิทธิลงประชามติ

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2550 ไดมีบุคคลจากองคกรภาครัฐไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับรัฐธรรมนูญ 2550 เชน 

ภาพรวมของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาล
ปกครอง ไดกลาววา “ไมมีใครพอใจทุกอันหรอก ผมชอบตรงนี้ คุณชอบตรงนั้น ไมชอบตรงนี้ แตจะตองตอบ
คําถามตัวเองดวย ตองวิเคราะหใชวิธีคิดที่เปนตรรกะ ใชเหตุและผล ไมใชอยูที่วาพอใจ ไมพอใจ ชอบ ไมชอบ
คนนัน้คนนี ้แลวตดัสนิ จะตองใชตรรกะของตวัเองวาเรารบัหรอืไมรบัจะดตูรงไหน ถาไมเปนอยางนีจ้ะเกดิอะไร
ขึ้น จะใหรอยเปอรเซ็นตตามความตองการคงเปนไปไดยาก เราตองชั่งนํ้าหนักเราเองวามันเลวราย มันดี มันดี
นิดหนอย อะไรจําพวกนั้น ผมก็ชั่งนํ้าหนักอยูแลว ตามหนาที่ของคนไทย ผมอาจจะชอบตรงนี้ ไมชอบตรงนั้น 
พอถึงเวลาหนึ่งผมตองตัดสินใจวาจะทําอยางไร แตคงบอกไมไดเพราะเปนสิทธิสวนตัว คงไมใหคะแนนเพราะ
บางอยางมันใหคะแนนไมได”
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 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2550
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ความเคลื่อนไหวขององคกรภาคประชาชนตางๆ
องคกรภาคประชาชนและประชาชนมีความเคลื่อนไหวในประเด็นสําคัญๆ เชน
1. รางรัฐธรรมนูญฯ ขาดความสมดุล ขาดเหตุผล และขาดการมีสวนรวม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

ผูประสานงานมูลนิธิองคกรเครือขายประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลาววา 
“รางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ เปนรางรัฐธรรมนูญ 3 ขาด คือ 1. ขาดความสมดุล เพราะใหความสําคัญ

ตอองคกรดานตุลาการมากเกินไป จะเปนเหตุใหองคกรตุลาการมีความหมายทางการเมืองมากขึ้น และทําให
การเมืองเขาแทรกแซง 2. ขาดเหตุผล โดยพยายามยกรางแกไขปญหาในอดีต คิดวิธีการใหมๆ ซึ่งไมสามารถ
ชี้แจงในเชิงเหตุผลได และอาจนําไปสูปญหาใหมๆ เพิ่ม เชน การลดจํานวน ส.ส. เขต เหลือ 320 คน มี ส.ส. 
บัญชีรายชื่อแบบสัดสวนภาค 80 คน ซึ่งนํามาซึ่งการแขงขันที่รุนแรง การซื้อเสียงและการใชอิทธิพลเพื่อใหได
ชัยชนะ 3. ขาดการมีสวนรวม การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนมีลักษณะเปนพิธีกรรมเพื่อใหเหมือนรับ
ฟงแลว หรือเพื่อใชงบประมาณใหหมดไปมากกวา การนําเสนอของ กมธ. บางคนปราศจากฐานสนับสนุนจาก
ประชาชนที่แทจริง ประชาชนไมไดมีสวนรวมอยางแทจริง...”
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2. รางรฐัธรรมนญูฯ ขาดจติวญิญาณ โดยเฉพาะเรือ่งการกระจายอาํนาจ นายเสนห จามรกิ ประธาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) กลาววา

“รางรฐัธรรมนญูฯ นีม้ปีญหาตัง้แตตน เพราะมกีารรวบหวัรวบหางยกรางแลวคอยไปฟงเสยีงประชาชน 
ยิ่งประธานสภารางรัฐธรรมนูญระบุวาในรางนี้ใหสิทธิเสรีภาพคอนขางสมบูรณ แตนัยสําคัญสิทธิเสรีภาพตอง
เกิดจากความตองการของชาวบานที่ไดมาจากการตอสูหรือรวมพลัง ไมใชคนอื่นจะมามอบใหตอนยึดอํานาจ
เขาประกาศวาจะปฏิรูปการเมืองแตสภารางฯ ไมพูดเรื่องนี้เลยทําใหหัวใจสําคัญของรางฉบับนี้หายไป จึงขาด
จิตวิญญาณ โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอํานาจ ซึ่งเปนปมสําคัญของการปฏิรูปการเมือง...”
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3. การเรยีกรองใหบรรจเุนือ้หาในรางรฐัธรรมนญู นายจนิดา เจรญิสขุ ประธานเครอืขายสลมั 4 ภาค 
และสมาชกิจาํนวนประมาณ 200 คน ไดเรยีกรองและเสนอประเดน็ใหบรรจใุนรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม คอื 
1. ใหรบัรองสทิธใินทีอ่ยูอาศยั 2. เรยีกรองใหเกดิความเปนธรรมในสงัคม เชน การกระจายการถอืครองทีด่นิ 
การรบัรองสทิธใินการศกึษา การบรกิารนํา้ประปาและไฟฟาแกทกุคนอยางทัว่ถงึ และ 3. มยีทุธศาสตรการลด
อาํนาจรฐัเพิม่อาํนาจประชาชน นอกจากนีย้งัขอคดัคานการเปดชองใหนายกรฐัมนตรทีีไ่มไดมาจากการเลอืกตัง้ดวย
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4. การบรรจศุาสนาพทุธ การปราบปรามคอรปัชนั และการลดจาํนวนประชาชนถอดถอนนกัการเมอืง 
39 เครือขายองคกรภาคประชาชน เชน กลุมกํานันผูใหญบาน กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกลุม
ประชาชนในชุมชนที่กรุงเทพมหานคร เปนตน ไดเสนอใหมีการบรรจุเรื่องสําคัญในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
คือ การบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ เพราะถือวาเปนเอกลักษณประจําชาติที่ทุกคนตองยอมรับ 
รวมทั้งเสนอใหรัฐธรรมนูญเขมงวดกับการปราบปรามคอรัปชัน เพราะเปนตนเหตุของการรัฐประหารทําใหมี
การฉีกรัฐธรรมนูญหลายครั้ง พรอมทั้งสนับสนุนแนวคิดลดจํานวนประชาชนจาก 5 หมื่นรายชื่อ เหลือ 5 พัน
รายชื่อ ในการถอดถอนนักการเมืองออกจากตําแหนงและการเขาชื่อเสนอกฎหมายตางๆ
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2550
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 คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และแนวรวมองคกรแรงงานตางๆ จัดเวทีสาธารณะ 

เรื่อง “รัฐธรรมนูญ 2550 สนองตอผูใชแรงงานและภาคประชาชนจริงหรือ” หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
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5. ตองไมมีบทบัญญัติใหอํานาจใดๆ แกทหาร และตองไมกําหนดบทนิรโทษกรรม น.ส.สุนันทิพย 
หลีกภัย นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และตัวแทนเครือขายความรวมมือนิสิต-นักศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม (คนส.) จาก 10 สถาบัน ไดเรียกรองและเสนอความคิดเห็นในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ที่ตองไมมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจใดๆ แกฝายทหารในการบริหารประเทศ ในการตรากฎหมายและในการ
พจิารณาคดทีีจ่ะครอบงาํอาํนาจของฝายนติบิญัญตั ิบรหิารและตลุาการไดเปนกรณพีเิศษ และรฐัธรรมนญูจะ
ตองไมกาํหนดบทนริโทษกรรมใหแกคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเปน
ประมขุ (คปค.) เพราะจะเปนการสนบัสนนุความชอบธรรมในการกอรฐัประหาร รวมทัง้นายกรฐัมนตรตีองมา
จาก ส.ส. และ ส.ว. ตองมาจากการเลือกตั้ง
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6. สนับสนุนการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แลวแกไขในบางประเด็น 
นายยุวรัตน กมลเวชช อดีตกรรมการการเลือกตั้งกลาววา

“ควรนํารัฐธรรมนูญป 2540 มาใช ไมควรไปแกไขมาก สิ่งที่ตองทําคือ กําหนดใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี
ศาลเลอืกตัง้ ออกกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ หาวธิกีารสกดักัน้การใชเงนิ โดยใหผูสมคัรแสดงทรพัยสนิเพือ่
ปองกันไมใหนําเงินสวนนั้นมาใชซื้อเสียง เพราะเงินจํานวนนั้นจะไมสามารถนําออกมาใชได เงินบริจาคเพื่อ
สนับสนุนพรรคจํากัดใหไมเกินคนละ 5,000 บาท ตอปตอคน
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7. การเพิ่มเนื้อความในมาตรา 30 ในประเด็นความหลากหลายทางเพศ นายนที ธีระโรจนพงษ 
ประธานกลุมเกยการเมืองไทย และคณะไดเขายื่นขอเรียกรองตอ นพ.ชูชัย ศุภวงศ รองประธาน คมช. ยก
รางรัฐธรรมนูญ คนที่ 4 ขอใหเพิ่มเติมความในมาตรา 30 เรื่อง “ชายและหญิงและกลุมบุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศ มีสิทธิเทาเทียมกัน” เพื่อสรางการยอมรับของสังคมตอกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศในฐานะ
พลเมืองไทยเชนเดียวกับชายและหญิง

153

8. การเรียกรองใหบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ โดยพระราชปญญาเมธี ไดเขาพบ 
พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เพื่อใหบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ โดยกลาววา 

“...พระพุทธศาสนากับชาติไทยอยูคูกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ถาใครปฏิเสธเรื่องนี้ก็แสดงวาปฏิเสธ
ประวัติศาสตรชาติไทย ดังนั้น พระสงฆและชาวพุทธจะรวมมือกับประธาน คมช. ทําใหประเด็นนี้เกิดเปนจริง
ขึ้นมา... พระสงฆที่มาปฏิบัติธรรมที่บริเวณหนารัฐสภาเปนพระสงฆที่ศึกษาปฏิบัติมาอยางดีแลว แตที่เดิน
ทางมาทํากิจกรรมนี้เพราะเปนหวงประเทศชาติไมไดทําอะไรผิดกิจของสงฆ และสงบเรียบรอย... การบัญญัติ
พระพุทธศาสนาไวจะดีกวาไมบัญญัติไว เพราะจะทําใหทุกฝายพอใจและจะทําใหทุกคนรักรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
โดยฝายพระสงฆยนืยนัวาถาเราจะพฒันาระบอบประชาธปิไตยหรอืบานเมอืงใหมัน่คงตองพฒันาเรือ่งศลีธรรม
ของชาวพุทธใหชัดเจน”

154
 

ตอมา พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานอํานวยการองคกรชาวพุทธแหงประเทศไทยไดกลาวจะยุติการ
เคลื่อนไหวที่บริเวณหนารัฐสภา โดยกลาววา 

151
 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550

152
 สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับหนังสือพิมพมติชน และเครือขายชุมชนวิชาการเพื่อ

ประชาธิปไตย (คชป.) จัดเสวนาเรื่อง “ขอเสนอในประเด็นหลักเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญป 2540 สูป 2550” วันที่ 10 กุมภาพันธ 2550 
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2550
154

 หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
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“...องคกรชาวพุทธฯ จะยุติการเคลื่อนไหวที่บริเวณหนารัฐสภา เพราะมีผูไมหวังดีอาศัยเวทีแสวงหา
ผลประโยชนทางการเมือง และขอประกาศเจตนารมณอันแนวแนวา จะไมยอมถอยเรื่องการผลักดันใหมีการ
บรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญ โดยจะปกปองพุทธศาสนาและจะยืนหยัดเคียงขาง
ไปจนกวาจะมีการบรรจุขอความดังกลาว

155

กลุมพระสงฆและเครือขายองคกรชาวพุทธแหงประเทศไทย นําโดย พลเอกธงชัย เกื้อสกุล แกนนํา
องคกรชาวพทุธฯ ไดนาํบรรดาพระภกิษแุละประชาชนกวา 600 คน มาปกหลกัชมุนมุบรเิวณหนารฐัสภา เรยีก
รองใหสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูและกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูบรรจศุาสนาพทุธเปนศาสนาประจาํชาติ 
ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 พรอมกันนั้น พระสงฆ 12 รูป ไดทําพิธีอหิงสาถวายเปนพุทธบูชา ซึ่งเปนการอด
อาหารโดยยืนยันจะอดอาหารหนึ่งสัปดาห (ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2550) ซึ่งเปนวันที่สภารางรัฐธรรมนูญจะ
เริ่มพิจารณารางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

156

โดยพระมหาบญุถงึ ชตุนิธโุร เจาอาวาสวดัตะลอม เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร หนึง่ในสบิสองพระสงฆ
ทีร่วมทาํพธิอีหงิสาถวายเปนพทุธบชูา ไดกลาวถงึการอดอาหารวา 

“จะอดขาวประทวงจนกวาคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูจะบญัญตัใิหพระพทุธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ และหากในวันที่ 11 มิถุนายน สภารางรัฐธรรมนูญยังยืนยันไมบัญญัติไวให พระทั้ง 12 รูปก็จะอด
ขาวประทวงตอไป โดยจะยอมอุทิศชีวิตใหแกพระพุทธศาสนา...” นอกจากนี้ยังไดกลาวอีกวา “...เปนกิจของ
สงฆ เพราะพระพทุธเจาทรงฝากพระศาสนาไวกบัพทุธบรษิทั 4 เมือ่ศาสนาถกูเบยีดเบยีนทาํลาย จงึเปนหนาที่
ของพุทธบริษัท 4 ที่จะตองออกมาปกปอง”
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การเสนอบทวเิคราะหเชงิเปรยีบเทยีบรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 กบัรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550
158

 โดย สรุยิะใส 
กตะศลิา เลขาธกิาร ครป. กลาววา 

“กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อยูบนสถานการณของความแตกแยกของผูคนในสังคม
ไทย โดยมีการเผชิญหนาของขั้วอํานาจเกาและขั้วอํานาจใหม ทําให ครป. มีขอกังวลวารัฐธรรมนูญฉบับใหม
จะถูกควํ่าในขั้นตอนการทําประชามติ

จากการวิเคราะหพบวา มีการเผชิญหนาทั้งตรงไปตรงมาและทางออมของกลุมการเมืองโดยมีการชวง
ชิงพื้นที่ทางอํานาจในรัฐธรรมนูญจนกลายเปนการสรางความขัดแยงแตกแยกขึ้นมา ดังนั้น ควรจับตาดูความ
เคลื่อนไหวของกลุมอํานาจเกาหรือกลุมแนวคิดอนุรักษนิยมที่ชูรัฐราชการเปนใหญ กลุมอํานาจเกาหรือเครือ
ขายบริวารระบอบทักษิณที่ถูกสถาปนาขึ้นในชวงที่อดีตนายกรัฐมนตรียังมีอํานาจ รวมทั้งกลุมอํานาจใหม คือ 
ภาพประชาชนที่เติบโตขึ้นมาจากการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1 มีประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอกระแสตานและ
สนบัสนนุรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม โดยประเดน็ทีอ่าจทาํใหเกดิการควํา่รางรฐัธรรมนญู อาทเิชน ทีม่าของนายก
รัฐมนตรี และสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ การบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติ การตออายุกํานันผูใหญบาน การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด การลดจํานวน ส.ส. และ ส.ว. และ
บทบาทเฉพาะกาลที่จะปูทางใหเกิดการสืบทอดอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) และเพิ่ม
บทบาทใหทหารกับการเมือง
155

 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
156

 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2550
157

 เพิ่งอาง
158

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2550



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.กรุงเทพมหานคร

87

ครป. ขอเสนอให คมช. และรฐับาลตองไมสงสญัญาณชีน้าํแตควรทาํหนาทีอ่าํนวยหรอืสงเสรมิสนบัสนนุ
ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหมากที่สุด สวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) และคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู ควรลดการใหความเหน็สวนตวัโดยไมจาํเปนหรอืไมตัง้ธงชีน้าํ
รางรัฐธรรมนูญ เพราะจะทําใหสังคมเกิดความเห็นสนับสนุน หรือหวาดระแวงจนไมยอมเขามามีสวนรวมใน
การยกรางรัฐธรรมนูญ

ขอเรยีกรองใหทกุพรรคการเมอืงเสนอพมิพเขยีวรางรฐัธรรมนญูหรอืชนูโยบายปฏริปูการเมอืงทีช่ดัเจน 
สวนบทบาทภาคประชาชนควรใชประสบการณและบทเรียนในการปฏิรูปการเมืองครั้งแรก เพื่อนําไปสูการ
ปฏริปูการเมอืงครัง้ใหม โดยกาํหนดใหการยกรางรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 เปนวาระแหงชาตเิหมอืนรฐัธรรมนญู 
พ.ศ. 2540

ครป. ขอเสนอประเด็นนํารองเพื่อการปฏิรูปการเมืองโดยยึดเปาหมายการลดอํานาจรัฐเพิ่มอํานาจ
ประชาชน โดยมปีระเดน็สาํคญั 18 ประเดน็ คอื การใหนายกรฐัมนตรมีาจากการเลอืกตัง้ การยกเครือ่งองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปสื่อครั้งที่ 2 โดยยกเลิกกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ การเพิ่มหมวดสิทธิใน
การชมุนมุและการมสีวนรวมของภาคประชาชน การกาํหนดแนวทางปฏริปูทีด่นิทัง้ในเมอืงและชนบท การจดั
วาระการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไมเกิน 2 สมัย การเพิ่มและขยายสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนิติบัญญัติ และการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี การวางกรอบการกระจายอํานาจสวน
ทองถิน่ใหม การแกไขปญหาธนกจิการเมอืงไมใหเกดิการใชอาํนาจการเมอืงไปเอือ้ตอธรุกจิการปรบัปรงุระบบ
พรรคการเมอืงและสถานภาพของ ส.ส. โดยยกเลกิเงือ่นไขขอบงัคบัทีก่าํหนดใหคะแนนจากบญัชรีายชือ่จะตอง
ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

นอกจากนีย้งัมปีระเดน็การยกเลกิขอบงัคบัให ส.ส. สงักดัพรรคการเมอืงและผูสมคัร ส.ส. และ ส.ว. ตอง
มกีารศกึษาอยางตอระดบัปรญิญาตร ีการสงเสรมิและคุมครองสทิธใินการรวมตวัและการเจรจาตอรองของภาค
ประชาชน ความสะดวกในการใชสทิธเิลอืกตัง้ การกาํหนดเงือ่นไขผกูพนัเพือ่ใหรฐับาลบรหิารงานและกาํหนด
นโยบายโดยยึดโยงนโยบายพื้นฐาน การใหประชาชนมีสิทธิเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ การปฏิรูปเศรษฐกิจใหสอดคลองกับปากทองประชาชนและการปฏิรูประบบยุติธรรม 
ตั้งแตขั้นตอนของพนักงานสอบสวนและการรื้อโครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ”

9. การลงประชามตไิมรบัรางรฐัธรรมนญู ตวัแทนเครอืขายองคกรพฒันาเอกชนและองคกรประชาชน
ทั่วประเทศไมรับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ โดย นายจอน อึ๊งภากรณ ประธาน
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และตัวแทนเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนและ
องคกรประชาชนทั่วประเทศ จาก 15 องคกร กลาววา 

“รางฯ ฉบบันีม้สีาระบางประเดน็ทีก่าวหนาจากป 2540 หากแตสาระโดยรวมไมเอือ้อาํนวยตอการปฏริปู
สงัคมและการเมอืงอยางแทจรงิ ละเลยอาํนาจทางการเมอืงทีช่อบธรรมของประชาชนในหลายดาน แตกลบัให
อํานาจดังกลาวแกกลุมขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการตุลาการ นอกจากนี้ยังไมเห็นดวยกับกระบวนการจัด
ทาํประชามต ิทีพ่ยายามใชกลไกของรฐัทกุวถิทีางในการใหประชาชนมาลงประชามตริบัรางรฐัธรรมนญูกดีกนั
หรือลงโทษผูมีความเห็นตาง รวมทั้งการบีบใหประชาชนมีเพียงสองทางเลือกรับหรือไมรับเทานั้น”

159

159  หนงัสือพิมพ์มตชินรายวนั ฉบบัวนัที� 16 กรกฎาคม 2550
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โดยเหตุผลที่ไมรับรางรัฐธรรมนูญฯ เชน
1) การไมยอมรบัสทิธกิารกาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ซึง่เปนสทิธใินการ

พัฒนาที่จะทําใหประชาชนสามารถกําหนดวิถีชีวิตของตนเองได
2) การไมยอมรบัการปฏริปูระบบภาษ ีใหเปนมาตรการในการกระจายรายไดเพือ่สรางความเปน

ธรรมทางสังคม เชน การเก็บภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก หรือภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา
3) การไมยอมรับการคุมครองสิทธิเกษตรกรรายยอย เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงทาง

อาหารของประเทศ
4) การไมยอมรับสิทธิและความหลากหลายทางชาติพันธุ

ดานนายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ไมไดใหความ
สําคัญในเรื่องของการลงประชามติเทากับเรื่องของการเลือกตั้ง โดยกลาววา 

“...ไมสนใจวารางรฐัธรรมนญูจะผานหรอืไม เพราะไมสาํคญัเทากบัการเดนิหนาเลอืกตัง้ เงือ่นปมสาํคญั
ทีร่ฐับาลและ คมช. จะตองเรงสะสาง และสรางความกระจางใหกบัประชาชน เชน ความไมเขาใจของประชาชน
ตอความหมายและความสาํคญัของการลงประชามต ิเพราะในขณะนีก้ารรณรงคของหลายฝายตอกระบวนการ
ลงประชามติไดกลายเปนเวทีเดิมพันในหลายๆ ประเด็น เชน รับ-ไมรับการรัฐประหาร รับ-ไมรับ คมช. รับ-ไม
รับอํามาตยาธิปไตย รับ-ไมรับระบอบทักษิณ...”

160

ดานกลุ มอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ก็ไดรณรงคตานรัฐธรรมนูญใหมเชนกัน โดย นางจินตนา แกวขาว ประธานกลุมฯ ไดกลาววา 

“กลุมอนรุกัษและกลุมรกัษทองถิน่บอนอก พรอมองคกรพนัธมติรดานสิง่แวดลอมทัว่ประเทศจะรณรงค
ตานรัฐธรรมนูญใหมตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน”

161

ขณะทีก่ลุมผูใชแรงงานกก็ลาวไมยอมรบัเนือ่งจากมกีารระบไุวในรฐัธรรมนญูแตเพยีงใหสามารถใชสทิธิ
ในการรวมตวักนัได แตไมกลาวถงึการคุมครองขัน้พืน้ฐาน โดย นายฉตัรชยั ไพยเสน ไดกลาวระหวางการเสวนา
เรื่อง “รัฐธรรมนูญป 2550 คุมครองสิทธิแรงงานจริงหรือ” วา 

“จากการพิจารณารางรัฐธรรมนูญป 2550 หรือฉบับ คมช. ไมสามารถยอมรับได เนื่องจากไมแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญป 2540 ทั้งๆ ที่นาจะเปนความหวังของผูใชแรงงานทุกคน โดยรางดังกลาวระบุแตเพียงให
สามารถใชสิทธิในการรวมตัวกันได แตไมไดกลาวถึงการไดรับความคุมครองขั้นพื้นฐานใดๆ”

162

ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้มีกลุมผูใชแรงงานตางๆ เขารวมประกอบดวย กลุมสหภาพแรงงานภาคตะวัน
ออก กลุมแรงงานสตรีสูเสรีภาพ กลุมกรรมการปฏิรูป สหพันธแรงงานกระดาษและการพิมพแหงประเทศไทย 
สหพนัธแรงงานอาหารและเครือ่งดืม่แหงประเทศไทย พรรคแนวรวมภาคประชาชน สหพนัธนสิตินกัศกึษาแหง
ประเทศไทย (สนนท.) และเครือขาย 19 กันยายน ตานรัฐประหาร

นอกจากที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไปไดประกาศรวมทั้งตัวแทน
จากองคกรตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เชน 

160
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2550

161
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

162
 การจัดการเสวนา “รัฐธรรมนูญ ป 2550 คุมครองสิทธิแรงงานจริงหรือ” ณ ลานปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วัน

เสารที่ 21 กรกฎาคม 2550
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นางประทีป อึ้งทรงธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ที่กลาววา หากยอมรับรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวก็เทากับยอมรับการกอรัฐประหารอีกครั้ง

“มันมาจากกติกาที่ไมถูกตอง จุดกําเนิดทางความคิดที่ตรงขามกับประชาธิปไตย ซึ่งเปนการดูถูก
เหยียดหยามประชาชน ถาเขายอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ความหมายคือเขาตองยอมรับการยึดอํานาจ 
โคนลมประชาธิปไตยไปเรื่อยๆ อยางไมรูจบเพื่อใหประเทศชาติไดกาวไปขางหนา ประชาธิปไตยตองเขมแข็ง 
เราจึงตองรวมใจกันปฏิเสธ เพื่อปองกันวัฏจักรที่ชั่วรายกลับคืนมา”

163

ดานนายแพทยเหวง โตจิราการ มองวา รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญฉบับอภิชนาธิปไตยโดย
กลาววา

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําโดยระบบคิดที่ตองการฟนอํานาจอภิชนอยางชัดเจน สิ่งที่อันตรายที่สุดในโลก
สมัยปจจุบัน ซึ่งการเมืองการปกครองไดกาวไกลมากแลวก็คือ ระบบคิดที่ยังตกคางเปนซากแดนความคิดของ
ระบบอภิชนาธิปไตย คณะรัฐประหาร หรือกลุมบุคคลที่คณะรัฐประหารจัดรูปขึ้นมารางรัฐธรรมนูญ เปนพวก
ทีม่รีะบบคดิทีด่ถูกูประชาชน เพราะคดิวาประชาชนเปนพวกงีเ่งา สามารถซือ้ไดดวยเงนิทองและผลประโยชน 
เมือ่เปนเชนนีร้ฐัธรรมนญูทีเ่ขารางกนัจงึเปนเครือ่งมอืในการคงอาํนาจการปกครองของชนชัน้สงูและผูไดเปรยีบ
ที่กระทําตอประชาชนสืบตอไป”

164

นายประวิตร โรจนพฤกษ สื่อมวลชน ใหเหตุผลถึงการไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญดังกลาว โดยที่มาของ
การรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดยอมรับหลักการที่มีกฎหมายสูงสุด โดยกลาววา

165

“ทหารไดเขายึดอํานาจโดยการฉีกรัฐธรรมนูญแลวมาอางมาคาดหวังใหประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูญ 
ซึง่กาํลงัถกูรางโดยกลุมคนทีถ่กูแตงตัง้จากทัง้ทางตรงและทางออมจากทหารยอมเปนสิง่ทีร่บัไมได อกีทัง้ คมช. 
เปนคนฉกีรฐัธรรมนญู (รฐัธรรมนญูฯ 2540) ดวยการรฐัประหารซึง่เปนการแสดงใหเหน็ถงึการไมยอมรบัในหลกั
การมีกฎหมายสูงสุดตั้งแตแรก... ส.ส.ร. รวมทั้งกรรมาธิการยกรางสวนใหญเปนพวกที่มาจากระบบราชการที่
มแีนวคดิฝงแนนอยูกบั “อาํมาตยาธปิไตย” ดถูกูประชาชนสวนใหญของประเทศวาโงเขลาถกูชกัจงูหรอืซือ้หา
ดวยเงิน และผลประโยชนไดโดยงาย คนเหลานี้ยอมเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อทําใหอํานาจทางการเมืองที่แทจริง
ของประชาชนเสื่อมหายไป แตใหอํานาจของระบบขาราชการเขมแข็งมากยิ่งขึ้น....”

ดานนายสมบตั ิบญุงามอนงค นกักจิกรรมทางสงัคม เหน็วาหากมกีารลงประชามตแิลวไมรบัเงนิถอืเปน
วิธีการที่สันติในการตอตานของประชาชน

166

“การลงประชามติครั้งนี้มีนัยถึงการปฏิเสธการรัฐประหารและนี่คือวีการที่สันติวิธีที่ดีที่สุดในการตอสู
ของประชาชนทีจ่ะแสดงใหการรฐัประหารชดุนีเ้หน็วาประชาชนไมยอมรบัวธิกีารของเขา และหากผลของการ
ลงประชามติคือ ไมรับรางรัฐธรรมนูญ นี่คือการปดประตูใหกับนักรัฐประหารในยุคหนา”

และนางสาวสภุญิญา กลางรณรงค คณะกรรมการรณรงคเพือ่การปฏริปูสือ่ เหน็วา การทีไ่มยอมรบัราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องดวยมันลดอํานาจของประชาชนและเพิ่มอํานาจใหกับฝายการเมือง

167

163
 หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2550 
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 เพิ่งอาง 

165
 เพิ่งอาง 

166
 เพิ่งอาง 

167
 เพิ่งอาง 
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“รัฐธรรมนูญคือ หลักคิดของการสงเสริมประชาธิปไตย แตรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไมสามารถนําไป
สูประชาธิปไตยได เพราะกระบวนการขาดการมีสวนรวมและมาจากการทํารัฐประหาร ซึ่งแนวโนมของราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการถอยหลังลงคลอง และมันไมไดลดอํานาจการเมืองเพิ่มอํานาจประชาชน แตเพิ่ม
อํานาจฝายการเมือง”

ควรมีความชัดเจนในการที่จะหยิบยกรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใดมาใชแทนหากการลงประชามติรางรัฐ
ธรรมนูญฯ ไมผานความเห็นชอบ นายนันทวัฒน บรมานันท อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาววา

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะดีไดตองผานการออกเสียงประชามติที่ไดคะแนนและผูมาใชสิทธิคอนขางเยอะ 
อยางนอยไมตํา่กวา 60% ไมงัน้วนัขางหนาจะมปีญหา ซึง่การลงประชามตจิาํเปนทีจ่ะตองมผีลผกูพนัและอาจ
จะตองกาํหนดไวดวยวาจาํนวนผูมาใชสทิธคิวรตองมีคนมาออกเสยีงประชามติจํานวนเทาไหร เพือ่เอาจาํนวน
คนมาใชยันได... ผมไมรูวา ถาผานก็ดีไป แตถาไมผานไมรูจะวุนหรือเปลา ถา คมช. ไปเอาฉบับใดมาแลว คน
ไมยอมรับ ผมเคยพูดไวกอนแลววา คมช. ควรจะตองประกาศใหชัดวาถาไมเอาป 2550 แลว จะเอาฉบับใดมา
และจะแกไขอะไรบาง ไมใชเปนแบบนี้ เพราะประชาชนจะไมรูวาถาไมเอาแลวจะไดอะไร...”
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การออกเสียงประชามติตองเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง ไมใชเพียงเครื่องมือในการสรางความ
ชอบธรรมใหกับผูมีอํานาจ นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กลาววา

“ถาตองการใหการลงประชามติ ไมใชเครื่องมือผูมีอํานาจ คมช. ควรแถลงกอนการลงประชามติอยาง
เปนทางการวาจะเอาฉบบัใดมาใช และจะแกไขอยางไร เพราะขณะนีเ้หมอืนประชาชนถกูมดัมอืชก เพราะไมรู
วาถาไมรับแลวจะไดอะไร สวนเรื่องของความเปนกลาง ไมใชแตรัฐบาลเทานั้น คมช. และ สสร. ก็ตองเปนก
ลางดวย เพราะ คมช. กเ็ปนองคกรในรฐัธรรมนญู การใหขอมลูเพยีงดานเดยีวอาจเปนเรือ่งทีห่มิน่เหม การราง
รัฐธรรมนูญไมถูกตองตั้งแตแรก เพราะมาจากการยึดอํานาจและที่มาของคนยกรางก็ไมถูก ดังนั้น หากการทํา
ประชามติวันที่ 19 สิงหาคม ขาดในเรื่องของความเปนกลาง ไมโนมเอียงเปดโอกาส 2 ฝาย เสนอขอมูลเทา
เทียม และประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจอยางแทจริง ประชามติก็คงไมทําใหสิ่งที่เริ่มตนดวยความคด 
ตรงขึ้นมาได เมื่อคดมาก็ตองคดไป”
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การจัดตั้งเครือขายการตรวจสอบการลงประชามติ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผูประสานงานมูลนิธิ
องคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) กลาววา

“ที่ประชุมเครือขายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งเครือขายการตรวจสอบโดยจะ
ทํางานกอนการลงประชามติ 5 วัน และหลังการลงประชามติ 2 วัน การลงประชามติรัฐธรรมนูญวันที่ 19 
สิงหาคม โดยจะจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุ ใน 41 จังหวัดทั่วประเทศ มีอาสาสมัครเคลื่อนที่ประมาณ 4,100 คน 
โดยขอรับการสนับสนุนงบฯ จากองคกรสหพันธสวนรวมเครือขายการเลือกตั้งนานาประเทศ (IFEF) ที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1.2 แสนเหรียญสหรัฐ เนื่องจากไมไดรับงบฯ สนับสนุนจาก กกต. ทั้งที่มี
งบฯ รณรงคอยูแลว 40 ลานบาท และยนืยนัวาไอเอฟอเีอฟจะไมเขามาตรวจสอบหรอืแทรกแซงการทาํงานของ
168

 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย จัดเสวนาเรื่อง “ประชามติรัฐธรรมนูญ
ครั้งแรกในประเทศไทย” หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 และ หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 22 
กรกฎาคม 2550
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 หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2550
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พีเน็ตแนนอน... นอกจากนี้พีเน็ตตองการให กกต. พิจารณาทบทวนถึงวิธีคิดในการใหความรวมมือกับองคกร
เอกชน แทนการสงเสริมองคกรเอกชนขนาดเล็กใหทํางานกันอยางกระจัดกระจาย ภายใตการกํากับดูแลของ 
กกต. จังหวัดที่ไมมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ พรอมทั้งขอใหนําวิธีการตรวจสอบการ
ลงประชามติในรูปแบบของพีเน็ตครั้งนี้ไปใชกับการเลือกตั้งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงปลายป 2550...”

170

จะทาํการรณรงคและใหขอมลูขอเทจ็จรงิการไปลงประชามติ นางสาววไิลวรรณ แซเตยี ประธานคณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) กลาววา

“ที่ประชุมไมไดมีมติวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญป 2550 แตองคกรดานแรงงานมี
ความเหน็รวมกนัวาจะทาํหนาทีใ่หขอมลูและขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัเนือ้หาในรางรฐัธรรมนญู นอกจากนีจ้ะรณรงค
ใหประชาชนไปใชสิทธิลงประชามติ...”
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รับรางรัฐธรรมนูญโดยมีเงื่อนไขผูกพัน นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ผูอํานวยการสมัชชาประชาชนเพื่อการ
ปฏิรูปการเมือง (สปป.) ไดกลาววา

“ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปกอนโดยมีเงื่อนไขผูกพัน และในชวงการเลือก
ตัง้ สปป. จะยืน่ขอเสนอใหทกุพรรคการเมอืง รวมทัง้รณรงคใหกระแสสงัคมปรบัปรงุแกไขเพือ่ใหเกดิการปฏริปู
การเมืองอยางแทจริง”

172

ไมควรมีการขนสงคนไปลงประชามติ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผูประสานมูลนิธิองคกรกลางเพื่อ
ประชาธิปไตย กลาววา

“รฐับาลตองระมดัระวงัการสงสญัญาณในการขนคนไปลงประชามต ิแมวาจะไมผดิกฎหมาย แตกไ็มควร
ทาํ เพราะอาจทาํใหประชาชนรูสกึวาการลงประชามตคิรัง้นีไ้มโปรงใส และไมไดรบัการยอมรบัเทาทีค่วร”173

ผลการลงประชามติ
แมจะมีความคิดเห็นที่หลากหลาย และความเคลื่อนไหวขององคกรตางๆ แตผลของการลงประชามติ

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ของเขตตางๆ ของประชาชนกรุงเทพมหานคร ก็มีความเห็นชอบมากกวาไมเห็น
ชอบ โดยผลปรากฏดังนี้

ตาราง 3.3 ผลการมาใชสิทธิลงประชามติ

สํานักงานเขต
จํานวน
ผูมีสิทธิ

แสดงตนใชสิทธิ เห็นชอบ ไมเห็นชอบ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

พระนคร 47,222 26,637 56.41 18,371 69.81 7,946 30.19
ปอมปราบศัตรูพาย 41,943 22,693 54.10 16,931 75.71 5,431 24.29
ปทุมวัน 43,429 22,347 54.10 15,994 72.33 6,120 27.67
สัมพันธวงศ 23,112 13,246 57.31 10,580 80.75 2,522 19.25

170
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2550

171
 หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

172
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

173
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2550
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ตาราง 3.3 (ตอ)

สํานักงานเขต
จํานวน
ผูมีสิทธิ

แสดงตนใชสิทธิ เห็นชอบ ไมเห็นชอบ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

บางรัก 34,565 20,118 58.20 15,415 77.39 4,503 22.61
ยานนาวา 64,272 33,128 51.54 24,027 73.34 8,736 26.66
สาทร 67,510 35,822 53.06 27,476 76.82 8,293 23.18
บางคอแหลม 75,361 38,662 51.30 28,010 73.35 10,176 26.65
ดุสิต 88,630 43,935 49.57 27,240 62.76 16,166 37.24
บางซื่อ 113,719 58,654 51.58 35,290 60.91 22,649 39.09
พญาไท 56,968 34,084 59.83 22,915 68.03 10,767 31.97
ราชเทวี 56,271 28,108 49.95 19,164 68.90 8,650 31.10
หวยขวาง 57,512 30,986 53.88 20,164 65.70 10,527 34.30
ดินแดง 106,917 56,859 53.18 35,957 64.03 20,201 35.97
พระโขนง 73,720 38,911 52.78 26,600 68.85 12,035 31.15
บางนา 74,176 37,964 51.18 25,492 67.79 12,112 32.21
คลองเตย 82,068 39,462 48.08 26,712 68.75 12,139 31.25
วัฒนา 55,493 28,230 50.87 21,546 76.93 6,460 23.07
ประเวศ 106,006 54,273 51.20 35,333 65.98 18,215 34.02
สวนหลวง 84,085 45,190 53.74 32,432 72.41 12,360 27.59
บางเขน 136,481 76,661 56.17 47,174 62.15 28,731 37.85
สายไหม 123,896 64,348 51.94 36,250 56.87 27,487 43.13
ดอนเมือง 120,678 60,969 50.52 36,894 61.12 23,474 38.88
หลักสี่ 88,263 50,757 57.51 30,980 61.69 19,236 38.31
จตุจักร 128,145 71,346 55.68 45,935 64.92 24,816 35.08
บางกะป 111,319 58,803 52.82 39,647 68.01 18,652 31.99
วังทองหลาง 83,995 44,657 53.17 29,442 66.48 14,842 33.52
ลาดพราว 90,586 52,491 57.95 33,513 64.41 18,520 35.59
บึงกุม 106,520 60,103 56.42 38,611 64.78 20,991 35.22
คันนายาว 60,700 34,257 56.44 21,012 61.99 12,886 38.01
สะพานสูง 61,805 36,347 58.81 25,481 70.69 10,564 29.31
หนองจอก 94,027 51,400 54.67 33,132 65.29 17,617 34.71
มีนบุรี 88,403 48,934 55.35 31,411 64.87 17,013 35.13
คลองสามวา 99,444 55,179 55.49 35,345 64.70 19,288 35.30
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ตาราง 3.3 (ตอ)

สํานักงานเขต
จํานวน
ผูมีสิทธิ

แสดงตนใชสิทธิ เห็นชอบ ไมเห็นชอบ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ลาดกระบัง 101,762 51,736 50.84 29,126 57.05 21,923 42.95
ธนบุรี 99,038 51,031 51.53 34,473 68.39 15,934 31.61
คลองสาน 62,153 33,844 54.45 24,109 72.50 9,144 27.50
บางกอกนอย 98,312 51,161 52.04 33,530 66.38 16,984 33.62
บางพลัด 82,528 45,284 54.87 28,990 64.72 15,806 35.28
บางกอกใหญ 60,203 33,226 55.19 21,689 66.06 11,142 33.94
ภาษีเจริญ 100,062 52,383 52.35 32,518 63.10 19,017 36.90
บางแค 141,178 75,023 53.14 48,549 65.52 25,548 34.48
บางขุนเทียน 98,260 50,304 51.19 30,907 62.28 18,716 37.72
บางบอน 68,917 36,601 53.11 23,653 65.58 12,414 34.42
จอมทอง 122,405 61,175 49.98 39,460 65.27 20,992 34.73
ตลิ่งชัน 81,441 44,956 55.20 27,588 62.13 16,816 37.87
ทวีวัฒนา 51,634 31,533 61.07 20,598 66.02 10,602 33.98
ราษฎรบูรณะ 67,917 34,687 51.07 21,788 63.61 12,467 36.39
ทุงครุ 80,327 43,062 53.61 28,493 66.88 14,109 33.12
หนองแขม 95,689 51,208 53.52 30,580 60.48 19,982 39.52
รวม 4,159,067 2,222,775 53.44 1,446,527 65.80 751,721 34.20

จากตาราง 3.3 พบวา ในกรุงเทพมหานครมีประชาชนผูมีสิทธิในการลงประชามติทั้งสิ้นจํานวน 
4,159,067คน มีผูมาแสดงตนใชสิทธิ จํานวน 2,222,775 คน คิดเปนรอยละ 53.44 ทั้งนี้ 5 ลําดับแรกของ
เขตที่มีจํานวนประชาชนผูมีสิทธิลงประชามติมากที่สุดคือ

ลําดับที่ 1 เขตบางแค จํานวนผูมีสิทธิลงประชามติ 141,178 คน
ลําดับที่ 2 เขตบางเขน จํานวนผูมีสิทธิลงประชามติ 136,481 คน
ลําดับที่ 3 เขตจตุจักร จํานวนผูมีสิทธิลงประชามติ 128,145 คน
ลําดับที่ 4 เขตสายไหม จํานวนผูมีสิทธิลงประชามติ 123,896 คน
ลําดับที่ 5 เขตดอนเมือง จํานวนผูมีสิทธิลงประชามติ 120,678 คน
โดยเขตที่มีจํานวนประชาชนผูมีสิทธิลงประชามตินอยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ ซึ่งมีประชาชนที่มีสิทธิ

ลงประชามติเพียงจํานวน 23,112 คน
เมือ่ไดศกึษาถงึจาํนวนประชาชนทีม่าแสดงตนใชสทิธลิงประชามตพิบวา 5 ลาํดบัแรกของเขตทีม่จีาํนวน

ประชาชนมาแสดงตนใชสิทธิมีดังนี้
ลําดับที่ 1 เขตทวีวัฒนา มีจํานวนผูมาใชสิทธิ 31,533 คน คิดเปนรอยละ 61.07
ลําดับที่ 2 เขตพญาไท มีจํานวนผูมาใชสิทธิ 34,084 คน คิดเปนรอยละ 59.83
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ลําดับที่ 3 เขตสะพานสูง มีจํานวนผูมาใชสิทธิ 36,347 คน คิดเปนรอยละ 58.81
ลําดับที่ 4 เขตบางรัก มีจํานวนผูมาใชสิทธิ 20,118 คน คิดเปนรอยละ 58.20
ลําดับที่ 5 เขตลาดพราว มีจํานวนผูมาใชสิทธิ 52,491 คน คิดเปนรอยละ 57.95
ทัง้นีโ้ดยภาพรวมในกรงุเทพมหานครมเีขตทีป่ระชาชนมาแสดงตนใชสทิธลิงประชามตติํา่กวารอยละ 50

จํานวน 4 เขต คือ เขตจอมทอง คิดเปนรอยละ 49.98 เขตราชเทวี คิดเปนรอยละ 49.95 เขตดุสิต คิดเปน
รอยละ 49.57 โดยเขตที่มีจํานวนประชาชนที่มาแสดงตนใชสิทธิลงประชามตินอยที่สุด คือ เขตคลองเตย 
คิดเปนรอยละ 48.08

ในสวนของผลการแสดงความเหน็ชอบ – ไมเหน็ชอบนัน้ พบวามบีตัรทีป่ระชาชนลงมตเิหน็ชอบจาํนวน 
1,446,527 โดยคิดเปนรอยละ 65.80 และไมเห็นชอบจํานวน 751,721 ใบ คิดเปนรอยละ 34.20 โดยมีบัตร
เสียจํานวน 25,086 ใบ คิดเปนรอยละ 1.13

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการแสดงความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 พบวา 5 ลําดับแรกของเขตที่ประชาชนมาลงมติเห็นชอบมีดังนี้

ลําดับที่ 1 เขตสัมพันธวงศ มีบัตรที่แสดงความเห็นชอบจํานวน 10,580 บัตร
คิดเปนรอยละ 80.75

ลําดับที่ 2 เขตบางรัก มีบัตรที่แสดงความเห็นชอบจํานวน 15,415 บัตร
คิดเปนรอยละ 77.39

ลําดับที่ 3 เขตวัฒนา มีบัตรที่แสดงความเห็นชอบจํานวน 21,546 บัตร
คิดเปนรอยละ 76.93

ลําดับที่ 4 เขตสาทร มีบัตรที่แสดงความเห็นชอบจํานวน 27,476 บัตร
คิดเปนรอยละ 76.82

ลําดับที่ 5 เขตปอมปราบศัตรูพาย  มีบัตรที่แสดงความเห็นชอบจํานวน 16,931 บัตร
คิดเปนรอยละ 75.71

ทัง้นีเ้ขตทีม่ผีลการแสดงความเหน็ชอบตํา่สดุคอื เขตสายไหม จาํนวน 36,250 บตัร คดิเปนรอยละ 56.87 
โดยมเีขตลาดกระบงัทีม่ผีลการแสดงความเหน็ชอบ จาํนวน 29,126 บตัร คดิเปนรอยละ 57.05 สาํหรบัเขตอืน่ๆ 
นัน้มผีูแสดงความเหน็ชอบเกนิรอยละ 60 ทัง้สิน้

สวนผลการแสดงความไมเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พบวา 5 ลําดับ
แรกของเขตที่ประชาชนมาลงมติไมเห็นชอบมีดังนี้

ลําดับที่ 1 เขตสายไหม มีบัตรที่แสดงความไมเห็นชอบจํานวน 27,487 บัตร
คิดเปนรอยละ 43.13

ลําดับที่ 2 เขตลาดกระบัง มีบัตรที่แสดงความไมเห็นชอบจํานวน 21,923 บัตร
คิดเปนรอยละ 42.95

ลําดับที่ 3 เขตหนองแขม มีบัตรที่แสดงความไมเห็นชอบจํานวน 19,982 บัตร
คิดเปนรอยละ 39.52

ลําดับที่ 4 เขตบางซื่อ มีบัตรที่แสดงความไมเห็นชอบจํานวน 22,649 บัตร
คิดเปนรอยละ 39.09
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ลําดับที่ 5 เขตดอนเมือง มีบัตรที่แสดงความไมเห็นชอบจํานวน 23,474 บัตร
คิดเปนรอยละ 38.88

ทั้งนี้เขตที่มีผลการแสดงความไมเห็นชอบตํ่าสุดคือ เขตสัมพันธวงศ จํานวน 2,522 บัตร คิดเปน
รอยละ 19.25

จากการใหสัมภาษณของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไดกลาวถึงการ
มาแสดงตนใชสทิธลิงประชามตขิองกรงุเทพมหานครโดยเชือ่วาจะไมนอยกวารอยละ 50 ตามเปาหมายทีต่ัง้ไว 
อยางไรก็ตาม ก็พบวามีการรองเรียนในเขตยานชานเมืองโดยเฉพาะเขตบางกะป

“ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ คาดวาจะมปีระชาชนเดนิทางมาลงประชามตไิมนอยกวารอยละ 50 ซึง่ตรงตามเปา
ที่ตั้งไว สวนปญหาการทําผิดกฎหมายนั้น ที่ผานมามีการรองเรียนใน 2-3 เขตยานชานเมือง โดยเฉพาะเขต
บางกะป พบวา มีการแจกจดหมายตามบานโดยบิดเบือนขอเท็จจริงในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในชวงเชามี
การรองเรียนเพิ่มขึ้นเพียง 1 เรื่อง คือ ที่เขตจตุจักร หนวยเลือกตั้งในโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปที่มีการปดถนน
ทางเขาทาํใหประชาชนทีเ่ดนิทางไปใชสทิธ ิทัง้นีไ้ดประสานใหเจาหนาทีจ่ดัทาํปายบอกเสนทางเขาหนวยเลอืก
ตั้งเรียบรอยแลว174”

ดานนายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ไดกลาวถึงการออกเสียงประชามติวาเปนไปดวย
ความเรียบรอย

“การออกเสยีงประชามตใินกรงุเทพฯ เปนไปดวยความเรยีบรอย ไมมเีหตกุารณผดิปกตใิดๆ ทัง้สิน้”175
ขณะที่นายพงศศักดิ์ฐ เสมสันต ปลัดกรุงเทพฯ และกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพฯ ไดกลาวถึง

การมาใชสิทธิลงประชามติของประชาชนวา อาจจะมีนอยลงเนื่องจากเปนวันหยุดยาว ขณะที่การทํางานของ
เจาหนาที่ก็ไดเพิ่มคาตอบแทนเปนคาเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้น

“จากการเดนิทางไปตรวจทีแ่ขวงสวนจติรลดา เขตดสุติ พบวา ประชาชนบางสวนเดนิทางไปตางจงัหวดั 
เนือ่งจากเปนวดัหยดุยาวตดิตอกนัอาจเปนปจจยัหนึง่ทีท่าํใหจาํนวนผูใชสทิธขิองคนกรงุเทพฯ ลดลง แต กทม. 
ไดตั้งรางวัลให 10 เขตแรกที่มีจํานวนผูออกเสียงมากที่สุด”

สําหรับการทํางานของเจาหนาที่ประจําหนวยเพิ่มเวลาทํางานอีก 1 ชั่วโมง จะเพิ่มเบี้ยเลี้ยงใหเปนขวัญ
กําลังใจจากเดิม 300 บาท เปน 450 บาท”176

ขอสรุปในประเด็นที่มีความเคลื่อนไหวขององคกรตางๆ
จากการที่องคกรตางๆ ไดออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นตางๆ นั้น ในสวนนี้ผูวิจัยจะขอสรุปถึงสาระ

สําคัญๆ ดังนี้
1. ประเด็นที่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ไดมีการกําหนดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อใหเห็น

ชอบ – ไมเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิด พ.ศ. .... ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 โดยการออก
เสียงประชามตินั้นใหใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีผูมาแสดงตนใชสิทธิ์
จํานวน 2,222,775 คน คิดเปนรอยละ 53.44

174
 หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2550 

175
 เพิ่งอาง 

176
 เพิ่งอาง 
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2. กรอบในการรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มสีาระสาํคญัทีมุ่งจะแกไข
ปญหาสําคัญคือ

177
 1) การคุมครอง สงเสริม และขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 2) การลด

การผกูขาดอาํนาจรฐัและขจดัการใชอาํนาจอยางไมเปนธรรม 3) การทาํใหการเมอืงมคีวามโปรงใส มคีณุธรรม
และจริยธรรม 4) การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิสภาผูแทนราษฎรมจีาํนวน 480 
คน 1) มาจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้ จาํนวน 400 คน โดยหากจงัหวดัใดมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไดไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตหากถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกิน 3 คน 
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 คน 
และ 2) มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน จํานวน 80 คน โดยใหจัดแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด 
และใหแตละกลุมจงัหวดัเปนเขตเลอืกตัง้ โดยแตละเขตเลอืกตัง้ใหมจีาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรได 10 คน

4. ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา วฒุสิภาประกอบดวยสมาชกิ จาํนวนรวม 150 คน ซึง่
1) มาจากการเลือกในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และ 2) มาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตนหัก
ดวยจาํนวนสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้ ซึง่ในการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2551 มสีมาชกิวฒุสิภา
ที่มาจากการเลือกตั้งจํานวน 76 คน และมาจากการสรรหา จํานวน 74 คน

5. ประเดน็ทีเ่กีย่วกบันายกรฐัมนตร ีไดมกีารกาํหนดใหนายกรฐัมนตรตีองเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได

6. ประเด็นเกี่ยวกับการเปนสมาชิกพรรคการเมือง บัญญัติไววา
178

 “เปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณี
ที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองในพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรค
เดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง”

7. ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเรียกรองใหบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ไดบัญญัติไววา
179

 
“รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมา
ชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา 
รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”

8. ประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญู ไดบญัญตัไิววา
180

 “บคุคลจะใชสทิธแิละเสรภีาพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได” และ “บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใดๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้”

177
 อานรายละเอียดไดใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เผยแพรโดยสถาบันพระปกเกลา กรุงเทพมหานคร 

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ม.ป.ป. หนา 131-142
178

 เพิ่งอาง มาตรา 101 (3)
179

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 79
180

 เพิ่งอาง มาตรา 68 และมาตรา 69
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9. ประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องความเสมอภาพทางเพศ ไดบัญญัติไววา
181

 “บุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมายและไดรบัความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั ชายหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกนั การเลอืกปฏบิตัโิดยไม
เปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งถิน่กาํเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได”

10. ประเด็นที่เกี่ยวกับการใหประชาชนใชสิทธิทางการเมืองงายขึ้น
182

 ไดกําหนดใหประชาชนเขามา
ใชสิทธิทางการเมืองงายขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น โดย 1) การลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อ
ถอดถอนนักการเมืองเหลือเพียงไมนอยกวา 20,000 คน 2) การเสนอกฎหมายเหลือเพียง 10,000 คน

11. ประเด็นที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และผูตรวจการแผนดนิ เปนตน กาํหนด
ถึงองคประกอบของคณะกรรมการ โดยประกอบดวยบุคคลที่ดํารงตําแหนงสําคัญ คือ ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสงูสดุ ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

181
 เพิ่งอาง มาตรา 30

182
 เพิ่งอาง มาตรา 163 164 271 285 และ 286
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

การวิเคราะหผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบทนี้จะนําเสนอความเคลื่อนไหวขององคกร
ตางๆ ในสาระซึง่เปนประเดน็สาํคญัประกอบดวยประเดน็ การกาํหนดเขตเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้นอกเขตจงัหวดั 
การสมัครรับเลือกตั้ง การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง การรณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธการเลือกตั้ง สื่อ
ประกอบการเลอืกตัง้ การประมวลผลคะแนนเลอืกตัง้ การปราศรยั การเตรยีมการเลอืกตัง้ การตรวจสอบการ
เลือกตั้ง ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การกําหนดเขตเลือกตั้ง
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดแบงบทบญัญตัขิองการกาํหนดเขตเลอืกตัง้ออกไดดงันี้
1. กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ไดบัญญัติไววา การกําหนดเขต

เลอืกตัง้ใหดาํเนนิการโดยจงัหวดัใดมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรไดไมเกนิสามคน ใหถอืเขตจงัหวดัเปนเขตเลอืกตัง้
แตถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดให
แตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามคน

183
 จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่ง

เขตตองแบงพืน้ทีข่องเขตเลอืกตัง้แตละเขตใหตดิตอกนั และตองใหมจีาํนวนราษฎรในแตละเขตใกลเคยีงกนั
184

ทั้งนี้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการได
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติในเรื่องนี้ไวดังนี้

185

ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ดาํเนนิการแบงเขตเลอืกตัง้สาํหรบัการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้ไวทกุ
จังหวัดเพื่อใหประชาชนไดทราบลวงหนา

การแบงเขตเลอืกตัง้ตามวรรคหนึง่จะตองกาํหนดตามหลกัเกณฑทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู และจะตอง
กาํหนดพืน้ทีใ่นแตละเขตเลอืกตัง้ใหตดิตอกนัและมจีาํนวนราษฎรในแตละเขตเลอืกตัง้ใกลเคยีงกนัโดยถอืเกณฑ
ดงันี้

1) ใหรวมอาํเภอตางๆ เปนเขตเลอืกตัง้ โดยคาํนงึถงึพืน้ทีท่ีต่ดิตอใกลชดิกนั ความสะดวกในการ
คมนาคมระหวางกัน และการเคยอยูในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถาการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําใหมีจํานวน
ราษฎรมากหรือนอยเกินไป ใหแยกตําบลของอําเภอออกเพื่อใหไดจํานวนราษฎรพอเพียงสําหรับการเปนเขต
เลือกตั้ง แตจะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางสวนของตําบลไมได

2) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑใน (1) จะทําใหจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งมี
จาํนวนไมใกลเคยีงกนั หรอืไมมสีภาพเปนชมุชนเดยีวกนั ใหดาํเนนิการแบงเขตเลอืกตัง้ตามสภาพของชมุชนที่
ราษฎรมกีารตดิตอกนัเปนประจาํในลกัษณะทีเ่ปนชมุชนเดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกนั และสามารถเดนิทางตดิตอ
กันไดโดยสะดวก โดยจะตองทําใหจํานวนราษฎรมีจํานวนใกลเคียงกันมากที่สุด
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 94 (4) 
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2. กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ไดบัญญัติไววา
186

 การกําหนดเขตเลือกตั้ง
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใหดําเนินการดังตอไปนี้

1) ใหจัดแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน

2) การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัดเดียวกัน และในกลุม
จงัหวดัทกุกลุมตองมจีาํนวนราษฎรตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎรทีป่ระกาศในปสดุทายกอนปทีม่กีารเลอืก
ตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว

ทั้งนี้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการได
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติในเรื่องนี้ไววา

187

ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ดาํเนนิการแบงเขตเลอืกตัง้สาํหรบัการเลอืกตัง้แบบสดัสวนใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไวเพื่อใหประชาชนไดทราบลวงหนา

การแบงเขตเลอืกตัง้ตามวรรคหนึง่ ใหรวมจงัหวดัตางๆ เปนเขตเลอืกตัง้จะแยกหรอืรวมเฉพาะเพยีงบาง
สวนของจังหวัดมิได และจะตองกําหนดพื้นที่ในแตละเขตเลือกตั้งใหติดตอกัน และมีจํานวนราษฎรในแตละ
เขตเลือกตั้งใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน

สําหรับการแบงเขตเลือกตั้งในระบบแบงเขตนั้น นายชัยณรงค เทียมมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจํากรุงเทพมหานคร (ผอ. กกต. กทม.) ไดกลาวถึงการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา ผูแทนราษฎรในพื้นที่
กรุงเทพมหานครวา

188

“ทีป่ระชมุคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํ กทม. ไดประชมุพจิารณาเสนอรปูแบบการแบงเขตเลอืกตัง้ 
ส.ส. ในพื้นที่กรุงเทพฯ จํานวน 5 รูปแบบ ขณะนี้ กกต. กทม. ไดติดประกาศพรอมจัดสงรูปแบบทั้งหมดไปยัง
หนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน กทม. สาํนกังานเขตตางๆ เพือ่เผยแพรขอมลูและเปดใหประชาชนและผูทีเ่กีย่วของ
รวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งไปติดประกาศประชาสัมพันธเผยแพรขอใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกีย่วกบัรปูแบบการแบงเขตเลอืกตัง้มาที่สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจํา กทม. ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ โดยเจาหนาที่จะถือวันที่ระบุในวันประทับตราไปรษณียเปนหลักฐาน
ที่สําคัญ จากนั้น กกต. กทม. จะรวบรวมขอเสนอแนะทั้งหมดเพื่อสรุปรูปแบบการแบงเขตใหเหลืออยางนอย 
3 แบบ ในวันที่ 12 ตุลาคม กอนจะนําขอมูลเสนอ กกต. ใหญ พิจารณาภายในวันที่ 15 ตุลาคม สําหรับทั้ง 5 
รูปแบบไดแบงเขตเลือกตั้งเปน 12 เขต ประกอบดวยเขตปกครองตางๆ รวมแลว 50 เขตปกครอง แตละเขต
จะมี ส.ส. ได 3 คน รวมแลว กทม. มี ส.ส. ทั้งหมด 36 คน”

ซึง่ผลสรปุกรงุเทพมหานครมกีารแบงพืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้สาํหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตจํานวน 36 คน ออกเปน 12 เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวย 6 เขต คือ เขตพระนคร ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ บางรัก ปทุมวัน 
และราชเทวี

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบดวย 5 เขต คือ เขตสาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย และวัฒนา
186 

เพิ่งอาง มาตรา 96
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
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เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตดินแดง หวยขวาง วังทองหลาง และลาดพราว
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตบางซื่อ หลักสี่ จตุจักร และพญาไท
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบดวย 3 เขต คือ เขตบางเขน สายไหม และดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตหนองจอก คลองสามวา คันนายาว และบึงกุม
เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตบางกะป สะพานสูง มีนบุรี และลาดกระบัง
เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตสวนหลวง ประเวศ บางนา และพระโขนง
เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ และจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตราษฎรบูรณะ ทุงครุ บางขุนเทียน และบางบอน
เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบดวย 3 เขต คือ เขตภาษีเจริญ บางแค และหนองแขม
เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบดวย 4 เขต คือ เขตบางพลัด บางกอกนอย ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา
สวนการแบงเขตเลอืกตัง้ในระบบสดัสวนนัน้ นายประพนัธ นยัโกวนิ กรรมการเลอืกตัง้ไดกลาวถงึการแบง

เขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวนวา พรรคการเมืองสวนใหญเห็นดวยกับการแบงเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวน
แบบที ่1 โดยแตละกลุมจงัหวดัยงัมสีดัสวนจาํนวนของประชากรใกลเคยีงกนัมากทีส่ดุ และมพีืน้ทีต่ดิตอกนัถงึ
แมวาบางกลุมจังหวัดจะไมสามารถแบงใหตรงตามภาคไดก็ตาม สําหรับแนวทางการแบงเขตเลือกตั้งมีดังนี้

189

กลุมที่ 1 มีจํานวน 11 จังหวัด ประชากรรวม 7,615,610 คน ไดแก จังหวัดเชียงราย แมฮองสอน 
เชียงใหม พะเยา นาน ลําปาง ลําพูน แพร สุโขทัย ตาก และกําแพงเพชร

กลุมที่ 2 มีจํานวน 9 จังหวัด ประชากรรวม 7,897,563 คน ไดแก จังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ 
พิจิตร ชัยภูมิ ขอนแกน ลพบุรี นครสวรรค และอุทัยธานี

กลุมที่ 3 มีจํานวน 10 จังหวัด ประชากรรวม 7,959,163 คน ไดแก จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย 
นครพนม สกลนคร หนองบัวลําภู กาฬสินธุ มุกดาหาร มหาสารคาม และอํานาจเจริญ

กลุมที่ 4 มีจํานวน 6 จังหวัด ประชากรรวม 7,992,434 คน ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย

กลุมที่ 5 มีจํานวน 10 จังหวัด ประชากรรวม 7,818,710 คน ไดแก จังหวัดนครราชสีมา นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และปทุมธานี

กลุมที่ 6 มีจํานวน 3 จังหวัด ประชากรรวม 7,802,639 คน ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ

กลุมที่ 7 มีจํานวน 15 จังหวัด ประชากรรวม 7,800,965 คน ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
นครปฐม ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ชมุพร ระนอง ชยันาท สงิหบรุ ีอางทอง พระนครศรอียธุยา สระบรุี 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

กลุมที่ 8 มีจํานวน 12 จังหวัด ประชากรรวม 7,941,622 คน ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี พังงา 
นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปตตานี นราธิวาส และยะลา

189
 นายประพันธ นัยโกวิน กรรมการการเลือกตั้ง 17 ตุลาคม 2550
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การเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ในการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนั้น ไดมีกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2550 บญัญตัวิา
190

“ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใชเปนการเลือกตั้งใหม ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งผูใดอยูในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 
ถาประสงคจะใชสทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้ในจงัหวดัทีต่นอยูตองมาลงทะเบยีนเพือ่ใชสทิธเิลอืกตัง้นอกเขตเลอืกตัง้

ใหผูลงทะเบยีนตามวรรคหนึง่มสีทิธิเลือกตั้งนอกเขตเลอืกตัง้ เมือ่ไดลงทะเบยีนกอนวนัเลอืกตัง้สามสบิ
วัน โดยใหใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดที่ตนลงทะเบียนไว และใหหมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหนวย
เลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง”

จากบทบญัญตัทิีไ่ดกลาวมาขางตนนัน้ ไดมกีารกาํหนดชวงเวลาในการยืน่ขอใชสทิธเิลอืกตัง้ไวระหวางวนั
ที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2550 โดยสามารถใชสิทธิลงคะแนนไดวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2550 ตั้งแต
เวลา 08.00 – 17.00 น. ดังคําใหสัมภาษณของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ดังนี้

นายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง กลาวถึงการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งวา

“การลงคะแนนเลอืกตัง้ของผูขอใชสทิธเิลอืกตัง้นอกเขตจงัหวดัทีต่นเองมทีะเบยีนบานอยู โดยสามารถ
ยืน่คาํขอลงทะเบยีนไดดวยบตัรประชาชนเพยีงใบเดยีว ไมตองมสีาํเนาทะเบยีนบาน ใบรบัรองจากสถานศกึษา
หรือสถานที่ทํางานเหมือนในอดีต และสามารถยื่นไดดวยตัวเองหรือมอบหมายบุคคลอื่นรวมทั้งยื่นขอทาง
ไปรษณีย โดยเปดใหยื่นขอไดตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน ทั้งนี้คาดวาการลงคะแนนนอกเขต
จังหวัดจะใหลงคะแนนไดในวันเสารที่ 15 ธันวาคม และอาทิตยที่ 16 ธันวาคม ตั้งแต 08.00 – 17.00 น.”

191

ดานนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลาวถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งลวง
หนานอกเขตจังหวัดวา

192

“การลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนานอกเขตจังหวัดตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2550 – 22 พฤศจิกายน 2550 
กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูมาลงทะเบียนใชสิทธินอกเขตจังหวัดมากเปนอันดับ 1 จํานวน 844,305 คน ซึ่ง
หากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในป 2548 แลว ในครั้งนั้นมีจํานวนประชาชนผูมาลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือก
ตัง้นอกเขตจงัหวดั จาํนวน 130,229 คน ซึง่กเ็ปนจงัหวดัทีม่ผีูมาลงทะเบยีนขอใชสทิธนิอกเขตจงัหวดัมากทีส่ดุ
เชนกัน จากตัวเลขผูมาลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่เพิ่มขึ้นนี้สะทอนใหเห็นวาประชาชนมี
ความสนใจและตื่นตัวในการไปใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น โดย กกต. จะอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน
เลอืกตัง้ลวงหนาอยางเตม็ที ่โดยใชหลกัฐานเพยีงบตัรประชาชนเทานัน้ ประกอบกบัที ่กกต. ไดเปดลงทะเบยีน
เลอืกตัง้นอกเขตจงัหวดัถงึ 1 เดอืนเตม็ ทัง้ยงัไดมกีารประชาสมัพนัธอยางตอเนือ่ง และไดรบัการสนบัสนนุจาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประชาสัมพันธเรื่องดังกลาวนี้”

นอกจากนี้นายสุทธิพล ทวีชัยการ ยังไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา

190
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 

มาตรา 97
191

 นายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง 18 ตุลาคม 2550
192

 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 23 พฤศจิกายน 2550
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“ผูทีล่งทะเบยีนใชสทิธนิอกเขตจงัหวดัเอาไวแลวในวนัที ่15 – 16 ธนัวาคม 2550 เวลา 08.00 – 17.00 น.
จะตองไปใชสิทธิ ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเทานั้น ไมสามารถกลับไปใชสิทธิตามทะเบียนบานในวันที่ 
23 ธันวาคม 2550 ไดอีกตอไปแลว”

สวน นายรัฐพล มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผูอํานวยการศูนยประสานงานการ
เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร กลาวถึงการยื่นคํารองและแจงความจํานงลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนาวา

193

“การยื่นคํารองและแจงความจํานงลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนาสําหรับประชาชนที่อยูนอกภูมิลําเนา 
สามารถยื่นคํารองและแจงความจํานงลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนาไดในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ที่สํานักงาน
เขตหรือเทศบาลในพื้นที่ที่มีภูมิลําเนา สวนประชาชนในกรุงเทพฯ ที่ไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิไดในวันที่ 
23 ธันวาคม สามารถไปยื่นคํารองและแจงความจํานงใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาไดที่สํานักงานเขตที่ทานสะดวก 
โดยตองไปลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตฯ ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 และใชสิทธิเลือก
ตั้งระหวางวันที่ 15 – 16 ธันวาคม นี้ อยางไรก็ตามก็ขอเชิญชวนประชาชนใหออกมาใชสิทธิเลือกตั้งใหมากๆ 
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม”

และ นายชยัณรงค เทยีนมงคล ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํกรงุเทพมหานคร ไดกลาวถงึการจดัการ
เลือกตั้งลวงหนาและการจัดการเลือกตั้งลวงหนานอกเขตจังหวัดวา

194

“จากการมาตรวจเยีย่มการจดัการเลอืกตัง้ลวงหนา และการจดัการเลอืกตัง้ลวงหนานอกเขตจงัหวดัของ
เขตหลักสี่พบวา สามารถจัดการเลือกตั้งลวงหนาไดดี”

ดานนางสาวอมรรัตน กฤตยานวัช ผูอํานวยการเขตหลักสี่ ก็ไดกลาวในเรื่องเดียวกันวา
195

“เนือ่งจากการเลอืกตัง้ครัง้นีป้ระชาชนคอนขางตืน่ตวัมาก ประชาชนชาวตางจงัหวดัจงึมายืน่ขอใชสทิธิ
เลอืกตัง้ลวงหนานอกเขตจงัหวดัเปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2550 ทาํใหการใชสทิธใินวนั
แรกคอนขางไมไดรบัความสะดวกเทาทีค่วร สาํนกังานเขตหลกัสีจ่งึไดแกไขปญหาโดยจดัหาเกาอีใ้หประชาชน
ไดนั่งพัก และทยอยเรียกประชาชนจากกลุมจังหวัดตางๆ เขาไปใชสิทธิฯ อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญอีกประการ
คือ ผูมาใชสิทธิไมทราบวาเขตการเลือกตั้งของตนสามารถเลือก ส.ส. ไดจํานวนเทาใด ทําใหตองเสียเวลามา
ดูปายประกาศดานนอกหนวยฯ เขตจึงไดใหเจาหนาที่ประจําหนวยติดปายใหคําแนะนําวาแตละจังหวัด และ
เขตเลือกตั้งสามารถเลือก ส.ส. ไดจํานวนเทาใด ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและเปนการลด
บัตรเสียทางหนึ่ง”

ในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บางแหงโดย นาย
ชยัณรงค เทยีนมงคล ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํกรงุเทพมหานคร กลาวถงึการเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลอืก
ตั้งกลางนอกเขตจังหวัดวา

196

“กกต. กทม. ไดพจิารณาเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลอืกตัง้กลางนอกเขตจงัหวดัใหม จาํนวน 12 เขต เนือ่งจาก
เหน็วาสถานทีเ่ลอืกตัง้เดมิทีก่าํหนดไวตามประกาศของ กกต. กทม. มคีวามคบัแคบอาจไมเพยีงพอตอผูทีไ่ดลง
ทะเบยีนขอใชสทิธเิลอืกตัง้นอกเขตจงัหวดั ซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกตัง้กลางนอกเขตจงัหวดัทัง้ 16 แหงมดีงันี้

193
 นายรัฐพล มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผูอํานวยการศูนยประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 9 

พฤศจิกายน 2550
194

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2550 
195

 นางสาวอมรรัตน กฤตยานวัช ผูอํานวยการเขตหลักสี่ 17 ธันวาคม 2550
196

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 11 ธันวาคม 2550
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ตาราง 4.1 การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

เขต สถานที่
เดิม ใหม

1. คันนายาว - หนาสํานักงานเขต - ลานจอดรถดานหนาศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
2. ดินแดง - ภายในสํานักงานเขต - ศูนยเยาวชนไทย-ญี่ปุน
3. ทุงครุ - หนาสํานักงานเขต - เตนททางเขาอาคารสํานักงานเขต
4. ธนบุรี - ศาลา 2 วัดเวฬุราชิณ - ลานกีฬาศูนยเยาวชนเวฬุราชิณ
5. บางกอกนอย - สํานักงานเขต - โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
6. บางนา - สํานักงานเขต - โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ
7. บึงกุม - ที่วางสํานักงานเขต - ลานจอดรถหนาสํานักงานเขต
8. พญาไท - สํานักงานเขต - กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. มีนบุรี - สํานักงานเขต - บริเวณโรงเรียนมีนบุรี
10. ราษฎรบูรณะ - สํานักงานเขต - ศูนยเยาวชนสะพานพระราม 9
11. ลาดกระบัง - สวนพระนคร - โรงเรียนวัดสังฆราชา
12. วังทองหลาง - ลานจอดรถหนาสํานักงานเขต - ลานจอดรถชัน้ 5 อาคารอมิพเีรยีลเวริด ลาดพราว
13. วัฒนา - ชัน้พลาซา อาคารลเิบอรตีพ้ลาซา - อาคารลิเบอรตี้พลาซา
14. สาทร - สํานักงานเขต - โรงเรียนพระแมมารีสาทร
15. หนองจอก - ศาลาประชาคม - สํานักงานเขต
16. คลองสามวา - สํานักงานเขต - ลานจอดรถสํานักงานเขต

จากการทีก่ฎหมายไดบญัญตัใิหประชาชนสามารถไปใชสทิธเิลอืกตัง้นอกเขตจงัหวดัไดนัน้ พบวาสาํหรบั
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดมีผูมาลงทะเบียนขอใชสิทธินอกเขตดังนี้

ตาราง 4.2 จํานวนผูลงทะเบียนที่ใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

สถานที่ไปใชสิทธิ จํานวน (คน)
ลานจอดรถสํานักงานเขตพระนคร 10,117
โรงเรียนสุโขทัย 12,623
สํานักงานเขตหนองจอก 7,288
ลานจอดรถสํานักงานเขตบางรัก 11,642
สํานักงานเขตบางเขน 27,416
โรงเรียนบานบางกะป เขตบางกะป 90,492
บริเวณสํานักงานเขตปทุมวัน 14,425
สํานักงานเขตปองปราบศัตรูพาย (บริเวณชั้นลาง) 7,249
ลานจอดรถสํานักงานเขตพระโขนง 26,735
เต็นทบริเวณโรงเรียนมีนบุรี 17,747
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ตาราง 4.2 (ตอ)

สถานที่ไปใชสิทธิ จํานวน (คน)
บริเวณโรงเรียนวัดสังฆราชา 34,485
เต็นทบริเวณสํานักงานเขตยานนาวา 24,923
สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 3,325
บริเวณกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 16,225
ลานกีฬาศูนยเยาวชนเวฬุราชิณ 8,869
สํานักงานเขตบางกอกใหญ 8,960
สํานักงานเขตหวยขวาง 21,538
สํานักงานเขตคลองสาน 14,229
สํานักงานเขตตลิ่งชัน 8,938
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 11,794
ลานจอดรถสํานักงานเขตบางขุนเทียน 48,232
สํานักงานเขตภาษีเจริญ 15,625
ลานจอดรถสํานักงานเขตหนองแขม 21,784
บริเวณศูนยเยาวชนสะพานระราม 9 14,366
ลานจอดรถสํานักงานเขตบางพลัด 15,940
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) 28,547
บริเวณลานจอดรถหนาอาคารสํานักงานเขตบึงกุม 8,164
โรงเรียนพระแมมารีสาทร 19,163
สํานักงานเขตบางซื่อ 17,448
บริเวณลานจอดรถยนตสํานักงานเขตจตุจักร 24,547
บริเวณลานจอดรถอาคารสงเคราะหขาราชการและลูกจางประจํา 15,045
สํานักงานเขตประเวศ 20,152
สํานักงานเขตคลอดเตย 15,664
หองโถงชั้น 2 สํานักงานเขตสวนหลวง 18,529
สํานักงานเขตจอมทอง (บริเวณลานจอดรถยนต) 13,250
เต็นทลานจอดรถยนตภายในบริเวณสํานักงานเขตดอนเมือง 11,169
บริเวณสํานักงานเขตราชเทวี 25,737
บริเวณสํานักงานเขตลาดพราว 15,684
อาคารลิเบอรตี้พลาซา สํานักงานเขตวัฒนา 21,362
บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเขตบางแค 15,284
สํานักงานเขตหลักสี่ 17,084
สํานักงานเขตสายไหม 10,491
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ตาราง 4.2 (ตอ)

สถานที่ไปใชสิทธิ จํานวน (คน)
บริเวณลานจอดรถดานหนาศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 13,426
สํานักงานเขตสะพานสูง 6,493
ลานจอดรถ ชั้น 5 เอ อาคารอิมพีเรียลเวิลดลาดพราว 23,622
บริเวณลานจอดรถสํานักงานเขตคลองสามวา 8,009
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ 29,354
สํานักงานเขตทวีวัฒนา 6,101
เต็นททางเขาอาคารสํานักงานเขตทุงครุ 13,343
หองอาหารชั้นลาง สํานักงานเขตบางบอน 13,576

รวม 906,211

การสมัครรับเลือกตั้ง
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร กลาวถึงการเปดรับสมัคร

ผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งวา
197

“ส.ส. แบบแบงเขตเลอืกตัง้จะมขีึน้ในวนัที ่12 – 16 พฤศจกิายนนี ้ในสวนของ กทม. จะจดัขึน้ ณ อาคาร
กีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนไทย – ญี่ปุน ดินแดง โดยจะจัดเจาหนาที่ตามจํานวนเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 12 เขต เขต
ละ 1 โตะ ซึ่งในวันนี้ กทม. ไดจัดประชุมซักซอมความเขาใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานซึ่งเปนขาราชการของ 
กทม. โดยไดกําชับใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดและไปซักซอมใหญในสถานที่จริงพรอมกันใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น.”

ดาน นายรัฐพล มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผูอํานวยการศูนยประสานงานการ
เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร กลาวในเรื่องเดียวกันวา

198

“กทม. พรอมแลวทุกดาน ทัง้กาํลังเจาหนาที ่และการดาํเนนิการในการเปดรบัสมคัร ส.ส. แบบแบงเขต
เลือกตั้งที่จะมีขึ้นระหวางวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายนนี้”

ตอมา นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ได
กลาวถึงการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบเขตอีกวา

199

“ขณะนี้มีความพรอมรอยเปอรเซ็นตในการเปดรับสมัคร ส.ส. ระบบเขตระหวางวันที่ 12 – 16 
พฤศจิกายน การซอมใหญของเจาหนาที่กวา 100 คน ที่ทําหนาที่รับสมัคร ปรากฏวาทุกอยางเรียบรอย ทั้ง
ดานสถานที่ เจาหนาที่ การรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนสําคัญคือ การจับสลากหมายเลขผูสมัคร ซึ่งวันพรุงนี้
(11 พฤศจิกายน) จะหารือกับผูแทนพรรคการเมืองที่ผูสมัครมากอนเวลา 08.30 น. กรณีเสนอใหผูสมัคร
ระบบเขตของแตละพรรคมีหมายเลขเดียวกันทุกเขต และไดกําชับเจาหนาที่ กทม. ใหมาถึงอาคารกีฬาเวสน

197
 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 9 พฤศจิกายน 2550

198
 นายรัฐพล มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 9 พฤศจิกายน 2550

199
 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2550
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กอนเวลา 05.30 น. และพรอมในการแจกบัตรคิวในเวลา 06.00 น. นอกจากนี้ยังกําชับขั้นตอนการจับสลาก
ครั้งที่ 1 ทางผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตละเขตเลือกตั้งเปนผูจับสลาก เพื่อจัดเรียงลําดับ
พรรคการเมอืงทีม่สีทิธจิบัสลากครัง้ที ่2 สวนการจบัสลากครัง้ที ่2 ใหพรรคตวัแทน 1 คน จบัสลากและผูสมคัร
พรรคเดียวกันจะไดหมายเลขประจําตัวเรียงตามลําดับตอเนื่องกันไป โดยผูที่มีสิทธิ์จับสลากเปนผูลงทะเบียน
กอนเวลา 08.30 น.”

สวนบรรยากาศที่อาคารกีฬาเวสน 2 สนามไทย – ญี่ปุน ดินแดง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเปน
วันเปดรับสมัคร ส.ส. แบบแบงเขต ในกรุงเทพมหานครเจาหนาที่เริ่มทยอยมาปฏิบัติงานตั้งแต 05.00 น. โดย
เขามาจัดพื้นที่แบงเปนโตะรับสมัครจํานวน 12 โตะ ตามจํานวนเขตเลือกตั้ง และเปดรับตรวจเอกสารของผู
สมคัรเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ตัง้แตกอนเวลาเปดรบัสมคัรจรงิ นอกจากนีร้ะบบรกัษาความปลอดภยักย็งั
คงเปนไปอยางเขมขน โดยมีกําลังตํารวจกวา 500 นายดูแลเต็มพื้นที่ นอกจากนี้เจาหนาที่ตรวจวัตถุระเบิดก็
เขามาสํารวจภายในอาคารกอนที่เจาหนาที่ กกต. จะเขามาปฏิบัติงาน สวนกองเชียรก็ทยอยมาเวลาประมาณ 
05.00 น. ทั้งนี้เจาหนาที่ตํารวจก็ไดใหอยูภายนอกอาคาร สวนที่แตละพรรคตองการใหไปเชียรในอาคารนั้น 
กกต. กทม. กําหนดใหเขาไดเพียง 8 คน ตอพรรคตอเขต ทําใหบางพรรคที่สงผูสมัครครบมีกองเชียรถึง 96 คน

สําหรับพรรคที่มากอน 08.30 น. มีจํานวน 8 พรรค ไดแก พรรคประชาธิปตย ที่มาเปนพรรคแรกเวลา 
06.35 น. ตามดวยพรรคเพื่อแผนดิน พรรคมัชฌิมา พรรคชาติไทย พรรคพลังประชาชน พรรคประชากรไทย 
พรรคประชาราช และพรรคความหวังใหม

นายพิงค รุงสมัย ประธาน กกต. กทม. ก็ไดเรียกตัวแทนพรรคการเมืองหารือเพื่อตกลงจับสลาก
หมายเลข เพื่อใหผูสมัครแตละพรรคใชหมายเลขเดียวกันทุกเขตเลือกตั้ง แตไมสามารถตกลงกันได เนื่องจาก
พรรคประชากรไทย พรรคประชาราช และพรรคความหวังใหม สงผูสมัครไมครบทุกเขต ซึ่งหากใชวิธีดังกลาว
จําเปนตองเวนลําดับหมายเลขของพรรคที่ไมไดสงเอาไว ทําใหอาจจะเกิดปญหาขอกฎหมายและอาจถูกรอง
เรียนตามมาภายหลังได ทําใหนายพิงค จึงใชวิธีจับสลากลําดับหมายเลขในทุกเขตแทน และผูสมัครใน กทม. 
ก็ไมสามารถไดเบอรเดียวกันทุกเขตตามที่ กกต. กลาง คาดหวังไว

ทัง้นีก้วาจะตกลงกนัไดตองใชเวลาในการหารอืทัง้กบัพรรคการเมอืงและฝายกฎหมายทาํใหตองเสยีเวลา
ในขัน้ตอนนีไ้ปประมาณ 40 นาท ีหลงัจากนัน้ทกุเขตจงึไดเริม่จบัสลากหมายเลขในแตละเขต โดยผูสมคัรแตละ
เขตไดไปประจําอยูที่โตะรับสมัครทั้ง 12 เขต ที่ กกต. กทม. จัดไว

อยางไรกต็ามระหวางการรบัสมคัรและหาวธิกีารจบัสลากอยูนัน้ ประธาน กกต. กทม. กต็องหยดุประกาศ
เปนชวงๆ เพราะสับสนในเรื่องขอกฎหมายพรอมกลาววา

200

“ถาประกาศไปแลวเกรงวาจะมีปญหาดานกฎหมาย ถาทุกพรรคการเมืองสงครบทุกเขตคงไมมีปญหา 
แตครั้งนี้บางพรรคก็ไมสงในหลายเขต ดังนั้น จึงจําเปนตองใหตัวแทนแตละพรรคขึ้นมาจับสลาก จะสงผล
ใหแตละพรรคการเมืองไมไดหมายเลขเดียวกัน ปญหาเหลานี้พรรคการเมืองจะตองไปชี้แจงกับประชาชนให
เขาใจ” จากนั้นตัวแทนพรรคการเมืองแตละเขตก็ไดทําการจับสลากหมายเลข

ในระหวางที่ทุกเขตกําลังจับสลากอยูนั้นบรรดาหัวหนาพรรคและแกนนําพรรคก็ไดไปคอยใหกําลังใจ
และลุนใหไดหมายเลขเดียวกันใหมากที่สุด อาทิ นายอภิสทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ขณะที่
นายเสนาะ เทียนทอง หัวหนาพรรคประชาราช ไดยืนลุนในเขต 4 ซึ่ง นายสุรชาติ เทียนทอง บุตรชายลงรับ
สมัครเลือกตั้ง ดานนายกร ทัพพะรังสี ไดลุนในเขต 5 ซึ่ง นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ ลงสมัคร แมกระทั่ง
200

 นายพิงค รุงสมัย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2550



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
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108

พรรคพลังประชาชนก็ไดมี นายสมัคร สุนทรเวช ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ นางลลิตา
ฤกษสาํราญ พรอมดวยบรรดาดารา นกัแสดงมาอยางคบัคัง่ อาท ินายคชาภา ตนัเจรญิ (มดดาํ) นางสาวพณิสดุา
ตันไพเราะ (บอลลูน) นางสาวอัญชลี เฮสติ้ง (แองจี้) และนางสุธิดา ธรรมโรจนพินิจ (นุก) เปนตน

ขณะเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ อดีตรองหัวหนาพรรคไทยรักไทยเดินทางมาถึงโดยให
สัมภาษณวา

201

“เดินทางมาในฐานะผูใหกําลังใจ เพราะไมสามารถยุงเกี่ยวกับพรรคการเมืองได สวนตัวแลวเชื่อวา
ประชาชนจะสามารถตดัสนิไดวานโยบายของพรรคการเมอืงตางๆ เปนอยางไร เหมอืนอยางทีเ่คยโจมตนีโยบาย
ประชานิยมวาสรางความเสียหายซึ่งทําใหนอยใจมาก แตผลสุดทายทุกพรรคก็นําเสนอนโยบายประชานิยม
เหมอืนกนัหมด อยางไรกต็ามเชือ่วาประชาชนตดัสนิใจไดวาพรรคไหนเปนของแท หรอืพรรคไหนเปนของเทยีม”

การสมัครรับเลือกตั้งตองไดรับการรับรองจากหัวหนาพรรค
นายพงิค รุงสมยั ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํกรงุเทพมหานคร ไดกลาวถงึความเปนธรรม

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของนางลีนา จังจรรจา วา
202

“การสมัครรับเลือกตั้งของคุณลีนา จังจรรจา ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในแบบแบงเขตของเขตเลือกตั้งที่ 8 
ในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตยนั้น ไมสามารถดําเนินการสมัครดวยตนเองได เพราะการสมัครรับเลือกตั้งตองมี
หนังสือรับรองของหัวหนาพรรค หรือหัวหนาพรรคตองเดินทางมารับรองผูสมัครดวยตัวเอง”

การสนับสนุนและกองเชียรของพรรคการเมือง
นายพิงค รุงสมัย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ไดกลาวถึงการใหการ

สนับสนุนและกองเชียรของพรรคการเมืองในการมาสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งวา
203

“ขอใหผูสนบัสนนุและกองเชยีรของพรรคการเมอืงตางๆ ปฏบิตัติามระเบยีบขอกฎหมายอยางเครงครดั 
หามกระทําการหาเสียงออกแนวมหรสพ หรืองานรื่นเริงโดยเด็ดขาด จึงขอใหพรรคการเมืองแตละพรรคเรง
ทําความเขาใจกับผูสมัครและกองเชียรพรรค”

ทางดาน นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ไดกลาววา
204

“ในสวนการอาํนวยความสะดวกดานการจราจรและความเรยีบรอยในสถานทีไ่ดมกีารปรบัใหมโดยใชบท
เรียนของวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผานมาซึ่งเปนวันแรกของการเปดรับสมัคร ส.ส. แบบสัดสวนไปปรับใช โดยจะ
มีการจํากัดกองเชียรพรรคละไมเกิน 100 คน ใหเขาไปในพื้นที่การรับสมัคร”

การรักษาความปลอดภัยในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พล.ต.ต.วิทยา โกสิยะสถิต รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล รักษาการผูบังคับการตํารวจนครบาล 1 ได

กลาวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา
205

“ไดเรยีกประชมุเตรยีมพรอมเจาหนาทีต่าํรวจวางแผนรกัษาความปลอดภยั การจราจร โดยกาํชบัใหทกุ
หนวยพรอม โดยเตรียมกําลังไว 400 นาย ซึ่งเปนตํารวจจากพื้นที่ใกลเคียง สน. ดินแดง ตํารวจปราบจลาจล 
รวมทั้งเทศกิจ จํานวน 200 นาย เพื่อดูแลความปลอดภัย”
201

 คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ อดีตรองหัวหนาพรรคไทยรักไทย 12 พฤศจิกายน 2550
202

 นายพิงค รุงสมัย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2550
203

 เพิ่งอาง
204

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 9 พฤศจิกายน 2550
205

 พล.ต.ต.วิทยา โกสิยะสถิต รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล 11 พฤศจิกายน 2550



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.กรุงเทพมหานคร

109

การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่ง

สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2550 ไดบญัญตัถิงึการกระทาํผดิกฎหมายการเลอืกตัง้ โดยบญัญตัถิงึขอหามในการเลอืก
ตั้งและบทลงโทษไวในหลายมาตรา เชน

“หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง”
206

“หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียกรองหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด”

207

“ผูใดฝาฝนมาตรา 71 วรรคสอง มาตรา 72
208

 มาตรา 74
209

 มาตรา 76
210 

หรือมาตรา 77
211

 ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป”

ในกรณีที่ผูฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ถาไดแจง
ถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกอนหรือ
ในวนัเลอืกตัง้ หรอืภายหลงัวนัเลอืกตัง้ไมเกนิเจด็วนั ผูนัน้ไมตองรบัโทษและไมตองถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้

212

“ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหวางเวลา 18.00 นาฬกา 
ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

213

จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนนั้น นายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้งกลาวถึงกรณีที่มีผูเอา
เงินมาใหผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ผูรับไมตองรับผิดหากมาแจงกับ กกต. ภายใน 7 วันวา

214

“... พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และการไดมาซึ่ง ส.ว. มาตรา 152 กรณีมีคน
เอาเงินมาให ซึ่งกฎหมายใหมผูรับเงินถือวามีความผิด แตหากมาแจงกับ กกต. ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันเลือก
ตัง้จะไมตองรบัโทษนัน้ กกต. ไดมอบหมายให กกต. ประจาํจงัหวดัทกุจงัหวดั ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํ
จังหวัดทุกจังหวัด พนักงานปกครอง พนักงานตํารวจ และพนักงานสอบสวน เปนผูรับแจงซึ่งเชื่อวาจะมีผูมา
206

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
มาตรา 71 วรรคสอง 
207

 เพิ่งอาง มาตรา 77
208

 “หามมิใหผูใดจงใจทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใดไวที่บัตรเลือกตั้ง”
209

 “หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือก
ตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง”
210

 “หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือ
หนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลา
ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได”
211

 “หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อลงคะแนน
เลือกตั้งหรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด”
212

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
มาตรา 152
213

 เพิ่งอาง มาตรา 155
214

 นายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง 18 ตุลาคม 2550
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110

แจงในกรณีผูสมัครแจกเงินอยางแนนอน และอยากใหความมั่นใจเรื่องการใหดูแลความปลอดภัย จะใหความ
คุมครองตามกฎหมายคุมครองพยาน แตหากแจงเทจ็ใสรายผูสมคัรจะมโีทษสงูถงึ 10 ป ตดัสทิธเิลอืกตัง้ถงึ 20 ป
และหากพบวาพรรคการเมืองรูเห็นเปนใจ พรรคดังกลาวจะถูกยุบพรรคดวย”

ดาน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลาวถึงการกระทําผิดกฎหมาย
เลือกตั้งวา มีความเปนหวงเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยไมมีเจตนาของประชาชน โดยเฉพาะ
กรณีการจงใจทําบัตรเลือกตั้งชํารุด จึงหามฉีกบัตรเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันยังไดกลาวอีกวา หาม
ขาย จําหนาย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง 2 ชวง คือในวันที่ 14 ธันวาคม จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 
และในวันที่ 22 ธันวาคม จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม และหากผูใดมีการเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด เพื่อลงคะแนนหรือไมลงคะแนน จะมีโทษทั้งจําคุก ปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

215

“การเลือกตั้งที่ผานมาหลายตอหลายครั้งที่คุณปู คุณยา คุณตา คุณยาย เมื่อกากบาทผิดพลาดแลวฉีก
บตัรเลอืกตัง้เพือ่นาํมาขอบตัรเลอืกตัง้ใบใหม ซึง่ถอืเปนการจงใจทาํบตัรเลอืกตัง้ชาํรดุเสยีหาย ซึง่ผดิกฎหมาย
อาญา เจาหนาทีต่าํรวจตองนาํตวัไปดาํเนนิคดตีามกฎหมาย กรณเีหลานีท้าํใหผูเฒาผูแกตองเสยีเวลา เสยีขวญั 
และกําลังใจ โดยรูเทาไมถึงการณ”

“มขีอสงสยัเกีย่วกบัเรือ่งการจดังานเลีย้งโดยเฉพาะบรษิทั หางรานตางๆ จะมกีารจดัเลีย้งในชวงเทศกาล
ครสิตมาส และจดัเลีย้งในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม ซึง่หากอยูในชวงหามจดัเลีย้งสรุา โดยกฎหมาย
ไดหามขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
เลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งคราวนี้รวมถึงการเลือกตั้งลวงหนาดวย ดังนั้น จึงตอง
หยุดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราออกเปน 2 ชวง คือ ชวงวันเลือกตั้งลวงหนาโดยหามในวันที่ 14 
ธันวาคม เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม เวลา 24.00 น. และในวันเลือกตั้งหามในวันที่ 22 ธันวาคม 
เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 24.00 น. บริษัท หางราน สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรคได แต
ตองไมมีสุราหรือแอลกอฮอลทุกชนิดภายในงาน”

“... นอกจากนี้หากผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อลงคะแนนหรือ
ไมลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด มีโทษจําคุก 1 – 5 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 – 100,000 
บาท และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป ซึ่งหากนํามาแจง กกต. กอนวันเลือกตั้ง หรือวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน 
หลังวันเลือกตั้งจะไมตองรับโทษ”

นอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไดกลาวถึงการกระทําความผิดในพื้นที่การเลือกตั้ง
ของกรุงเทพมหานครซึ่งไดมีผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดกระทําการที่เปนการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งวา
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“ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการกระทําความผิดดวยการฉีกบัตรเลือกตั้ง จํานวน 2 ราย คือ ที่หนวย
เลือกตั้งที่ 60 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผูกระทําความผิดคือ นายธนเดช ศุภเลิศโสภณ อายุ 86 ป ขณะนี้
กาํลงัอยูในระหวางการสอบสวน รายที ่2 ทีห่นวยเลอืกตัง้ที ่128 แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง คอื นางสาวชวีาภทัร
กระจาง อาย ุ24 ป โดยบคุคลคนนีม้อีาการทางสมอง กาํลงัอยูระหวางการสอบสวน และยงัมกีารนาํบตัรเลอืก
ตั้งออกจากหนวยอีก 1 ราย คือ ที่หนวยเลือกตั้งที่ 39 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง คือ นายอุไร ขําโรจน 
อายุ 69 ป ไดนําบัตรเลือกตั้งแบบสัดสวนออกนอกหนวย แตผูกระทําผิดยังไมรับสารภาพ และยังไมพบบัตร
เลือกตั้งซึ่งเปนของกลาง”
215

 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 13 ธันวาคม 2550
216

 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550
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ทางดาน นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ก็ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา
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“ไดมกีารรบัแจงเหตกุารณการกระทาํผดิกฎหมายเลอืกตัง้ ระหวางวนัที ่22 ธนัวาคม 2550 เวลา 01.00 น
ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เวลา 06.00 น. ในการกระทําผิดลักษณะตางๆ คือ การแจกเงิน เจาหนาที่รัฐวางตัว
ไมเปนกลาง เรื่องการแจกของ และเรื่องอื่นๆ ซึ่งพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งอยูในกลุมจังหวัดที่ 6 มีการแจงเหตุมากเปนลําดับที่สอง นอกจากนี้ กกต. ยังไดรับแจงเหตุ
วา หลังจาก 18.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2550 ยังมีรถแท็กซี่ติดสติ๊กเกอรหาเสียงของพรรคการเมืองวิ่ง
อยูบนทองถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในการหามหาเสียงเลือก
ตั้งของพรรคการเมืองอีกดวย”

การรณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธการเลือกตั้ง
นายสุเมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกตั้ง กลาวถึงการรณรงคเผยแพร และประชาสัมพันธการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหแกกลุมนิสิต นักศึกษาดวยการจัดอบรมความรูวา
218

“กกต. ตระหนกัถงึบทบาทความสาํคญัของนสิติ นกัศกึษาทีจ่ะมสีวนรวมในการรณรงคและเผยแพรความ
รูแกประชาชนใหครอบคลมุและทัว่ถงึ หากนสิติ นกัศกึษามคีวามรูเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
กระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้ง ความผิดและโทษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความเสียหายตอชาติบานเมืองจาก
การซื้อสิทธิ-ขายเสียง เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรวมรณรงคเผยแพรความรูขยายผลตอไป ดวยการประสานไป
ยงัสถาบนัการศกึษา องคกรนสิติ นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัภาครฐั สโมสร นกัศกึษามหาวทิยาลยั ภาคเอกชน 
ชมรมตางๆ ในสถานศกึษาเพือ่จดัสงนสิติ นกัศกึษาทีอ่ยูในเครอืขายรวมอบรมเผยแพรประชาสมัพนัธเชญิชวน
นสิติ นกัศกึษาทัว่ไปทีส่นใจเขาอบรมเพือ่นาํความรูไปถายทอดตอยงัสถาบนัการศกึษาของตนตอไป โดยจดัการ
อบรมใหกับกลุมนิสิต นักศึกษา จํานวน 100 คน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30 – 14.00 น. 
ณ หองกษัตริยศึก 1 โรงแรมทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร”

ทางดาน นางสาวอมรรตัน กฤตยานวชั ผูอาํนวยการเขตหลกัสี ่ไดจดักจิกรรมรณรงคประชาสมัพนัธการ
เลือกตั้งภายใตกิจกรรม “วัน จยย. หลักสี่ทุกคน บําเพ็ญตนเพื่อประชาธิปไตย” วา
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“เขตหลกัสีไ่ดรวมกบัคณะผูบรหิารโรงเรยีน ขาราชการ ลกูจางสงักดัสาํนกังานเขตหลกัสี ่ตาํรวจนครบาล 
สน. ทุงสองหอง ผูแทนหางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร และหนวยงานภาคเอกชนตางๆ รวมกัน
จัดกิจกรรมดังกลาวนี้เพื่อมุงหวังรณรงคประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนชนชั้นกลาง และกลุม
พลังเงียบออกมาใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด โดยอาศัยผูขับขี่จักรยานยนตรับจางรวมรณรงคดวย”

และ นายพิงค รุงสมัย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานเปด
กิจกรรมดังกลาว
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“นักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่เขตหลักสี่จะรวมกันรณรงคประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชน
ไปใชสิทธิเลือกตั้งทั้งที่หางเทสโก โสตัส สาขาแจงวัฒนะ หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาแจงวัฒนะ ศูนยการคา
อเวนิว ถนนแจงวัฒนะ และบริเวณหางไอที สแควร หลักสี่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมูเหลาออกไปใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยพรอมเพียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความรักประเทศชาติและประชาธิปไตย”
217

 นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550
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 นายสุเมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกตั้ง 29 พฤศจิกายน 2550
219

 นางสาวอมรรัตน กฤตยานวัช ผูอํานวยการเขตหลักสี่ 14 ธันวาคม 2550
220

 นายพิงค รุงสมัย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม 2550
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สื่อประกอบการเลือกตั้ง
จากการรวบรวมสื่อตางๆ ที่ไดรับในชวงของการประชาสัมพันธการเลือก จะนําเสนอโดยแบงออกเปน 

2 สวน คือ สื่อที่ไดโดยเปนการจัดทําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร และ
สื่อที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองจัดทําขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

สื่อที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครจัดทํา
ในการเลอืกตัง้ครัง้นี ้ไดรบัเอกสารซึง่เปนสือ่ทีส่าํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัทาํขึน้มาประกอบ

ดวย ใบแจงรายชือ่ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ส. 11) และเอกสารแนะนาํตวัผูสมคัรสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ซึง่มรีาย
ละเอียดดังนี้

1. ใบแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 11) เปนเอกสารที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเขตภาษีเจริญ จัดทํา
แทนประธานกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํเขตเลอืกตัง้ที ่11 กรงุเทพมหานคร โดยในเอกสารจะแจงเรือ่งสาํคญั 
2 ประการ คือ การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการแจงถึงสถานที่เลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง วัน 
เวลา ในการเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ในอีกดานหนึ่งของใบแจงฯ ดังกลาว จะมีขอมูล
เกี่ยวกับความรูกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได และเหตุแหงการเสียสิทธิ

2. เอกสารแนะนาํตวัผูสมคัรสมาชกิสภาผูแทนราษฎร เปนเอกสารขนาด A4 ความยาว 16 หนา (รวม
ปกหนา) ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครจัดทําขึ้น ซึ่งเอกสารที่ไดรับมานี้เปน
ตัวอยางของพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบดวย เขตบางพลัด บางกอกนอย ตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา โดย
เนือ้หาทีป่รากฏจะแบงออกเปน 2 สวน คอื สวนแรกเปน รายชือ่ผูสมคัร ส.ส. เขตเลอืกตัง้ที ่12 กรงุเทพมหานคร 
จํานวน 10 พรรค 30 คน ประกอบดวย พรรคพลังประชาชน หมายเลข 1 – 3 พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายเลข 
4 – 6 พรรคชาติไทย หมายเลข 7 – 9 พรรคประชาธิปตย หมายเลข 10 – 12 พรรคเพื่อแผนดิน หมายเลข 
13 – 15 พรรคประชากรไทย หมายเลข 16 – 18 พรรคประชาราช หมายเลข 19 – 21 พรรครวมใจไทยชาติ
พัฒนา หมายเลข 22 – 24 พรรคไทยรํ่ารวย หมายเลข 25 – 27 และพรรคประชามติ หมายเลข 28 – 30 โดย
ในสวนนี้จะเปนภาพถายสีของผูสมัครแตละคน พรอมเครื่องหมายพรรคการเมืองแตละพรรค สวนที่สอง เปน
รายชือ่ผูสมคัร ส.ส. แบบสดัสวน กลุมที ่6 ซึง่ประกอบดวยจงัหวดักรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปรากการ
ซึ่งในสวนนี้จะมีขอมูลของพรรคการเมืองทั้งสิ้น 24 พรรค ประกอบดวย หมายเลข 1 พรรคเพื่อแผนดิน 
หมายเลข 2 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา หมายเลข 4 พรรคประชาธิปตย หมายเลข 5 พรรคพลังเกษตรกร 
หมายเลข 6 พรรครักเมืองไทย หมายเลข 7 พรรคแรงงาน หมายเลข 8 พรรคเกษตรกรไทย หมายเลข 9 พรรค
ประชาราช หมายเลข 10 พรรคนิติศาสตรไทย หมายเลข 12 พรรคพลังประชาชน หมายเลข 13 พรรคชาติ
ไทย หมายเลข 15 พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายเลข 17 พรรคความหวังใหม หมายเลข 18 พรรคประชากรไทย 
หมายเลข 19 พรรคประชามติ หมายเลข 20 พรรคไทยเปนไท หมายเลข 21 พรรคพลังแผนดินไท หมายเลข 
22 พรรคมหาชน หมายเลข 23 พรรคคุณธรรม หมายเลข 25 พรรค กฤษไทยมั่นคง หมายเลข 26 พรรคอยูดี
มีสุข หมายเลข 27 พรรคไทยรํ่ารวย หมายเลข 30 พรรคสังคมธิปไตย และหมายเลข 31 พรรคนําวิถี โดย
ขอมูลในสวนนี้จะมีภาพถายสีของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนพรรคละ 10 คน มีเครื่องหมายพรรคและ
นโยบายโดยสรุปของแตละพรรคการเมือง

3. แผนพบั ขนาด A4 พบั 3 ทบ ทีไ่ดรบัมาจะมเีนือ้หา 2 ลกัษณะ โดยรปูแบบแรกจะนาํเสนอเนือ้หาสาระ
สําคัญในประเด็นตางๆ ประกอบดวย ความสําคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. ใครคือผูมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วิธีเตรียม
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ตัวกอนไปเลือกตั้ง ส.ส. หลักฐานที่ใชในการเลือกตั้ง ส.ส. ไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่ไหน อีกดานหนึ่งของแผน
พบัจะมเีนือ้หาสาํคญั 2 ประเดน็ คอื การแจงเหตไุมไปใชสทิธทิาํไดอยางไร และขัน้ตอนการลงคะแนนเลอืกตัง้

รูปแบบที่สอง จะนําเสนอเนื้อหาในประเด็นตางๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการใชสิทธินอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะใช
ประเด็นวา ทํางานอยูคนละจังหวัดกับทะเบียนบาน และอีกประเด็นจะเปนเรื่องทํางานในจังหวัดที่มีทะเบียน
บานแตไปใชสิทธิวันเลือกตั้งไมได สวนอีกดานหนึ่งของแผนพับจะเปนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งดวย
ตรายาง และหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

4. สื่อ VCD ที่ไดรับมาจะมี 2 ลักษณะ โดย แผนแรก จะเปน VCD สื่อประชาสัมพันธชื่อวา สื่อเลือก
ตั้ง ส.ส. โดยในเนื้อหาจะประกอบดวย 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1. มิวสิควีดีโอ (คนไทยรวมใจเลือกตั้ง และเพลง
ประเทศไทยในมือเรา) 2. สปอตโทรทัศน (ติดทั้งคู, ชาวเขา, โขน) 3. สารคดีสั้น 10 ตอน และ 4. คนไทยไม
ขายเสียง 1 คนไทยไมขายเสียง 2

แผนทีส่อง เปนเพลงรณรงคและประชาสมัพนัธการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร โดยประกอบดวย
เพลงทั้งหมด 6 เพลง คือ เพลงคนไทยรวมใจเลือกตั้ง เพลงประเทศไทยในมือเรา เพลงสําเนียงประชาธิปไตย 
เพลงหยุดซื้อ – ขาย แผนดิน เพลงศักดิ์ศรี กกต. และเพลงสัญญาชาว กกต.

สื่อที่ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจัดทําขึ้น
จากการรวบรวมเอกสารทีผู่สมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืพรรคการเมอืงจดัทาํขึน้เพือ่แนะนาํตวัประชาสมัพนัธ

ขอมูลตางๆ นั้น ไดรับมาจากพรรคการเมืองตางๆ 6 พรรค ประกอบดวย พรรคประชาธิปตย พรรคพลัง
ประชาชน พรรคชาติไทย พรรคเพื่อแผนดิน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

พรรคประชาธิปตย จากการรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ที่ไดรับมาจากการเผยแพรประชาสัมพันธ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือที่พรรคประชาธิปตยจัดทําขึ้น ประกอบดวย แผนพก แผนพับ แผนปลิว และสาร
ประชาธิปตย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนพก แผนพกที่ไดรับมี 2 ขนาด โดย
รูปแบบแรก มีขนาด 6 x 9.5 ซม. โดยดานหนึ่งเปนรูปของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค ส.ส. 

ระบบสดัสวน และหมายเลขพรรค สวนอกีดานเปนภาพถายและหมายเลขของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ในพืน้ทีเ่ลอืก
ตั้งเขต 11 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม หมายเลข 7 – 9 วันเลือกตั้ง และขอความ “โปรดเลือกยกทีม” พรอม
สโลแกน “ประชาชนตองมากอน” เอกสารชิ้นนี้จัดทําจํานวน 300,000 แผน

รูปแบบที่สอง มีขนาด 6 x 10.5 ซม. ซึ่งเปนแผนพกของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 8กรุงเทพมหานคร 
คือ เขตสวนหลวง ประเวศ พระโขนง และบางนา หมายเลข 7 – 9 โดยดานหนาเปนรูปภาพของผูสมัครรับ
เลือกตั้งพรอมหมายเลขทั้ง 3 คน และขอความ “ใหโอกาสพวกเราพัฒนาบานเรา” เมื่อพลิกไปอีกดานจะเปน
ขอมูลเลือกระบบสัดสวน และเลือก ส.ส. แบงเขต พรอมขอความ “ยกทีม” เอกสารแผนพกนี้จัดทําจํานวน 
50,000 แผน

2. แผนพับ จากการรวบรวมเอกสารแผนพับที่ไดรับมานั้นจะมี 2 ขนาด คือ
2.1 แผนพับขนาด A4 โดยมีทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 ขนาด A4 พับครึ่ง ดานหนาเปนรูปของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรอมขอความ “เรียนฟรี 

เรยีนด ีมงีานทาํ ฟนฟเูศรษฐกจิชนบท ลดคาครองชพี” และ “ประชาชนตองมากอน” เมือ่เปดไปดานในเนือ้หา
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จะประกอบดวยสาระสําคัญที่พรรคประชาธิปตยไดนําเสนอเพียง 2 เรื่อง คือ พัฒนาคน ดวยนโยบายเรียนฟรี 
เรียนดี มีงานทํา และหลักประกันอันมั่นคงของทุกคน และกอบกูเศรษฐกิจ ดวยนโยบายฟนฟูเศรษฐกิจชนบท 
ลดคาครองชพี ลดภาระประชาชน และเศรษฐกจิเตบิโตเขมแขง็ สวนปกหลงัเปนภาพถายของนายอภสิทิธิ ์เวช
ชาชวีะกบัประชาชนกลุมหนึง่ พรอมขอความ “พรรคประชาธปิตยกลาคดิ กลาทาํ เพือ่ความกาวหนา เพือ่ชวีติ
ที่ดีกวาของทุกคน” เอกสารชิ้นนี้จัดทําจํานวน 9,000,000 แผน

รปูแบบที ่2 ขนาด A4 พบัครึง่ ดานหนาเปนรปูถายของนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ พรอมขอความ “คนไทย
ทุกคนตองมีชีวิตที่ดีกวาเดิม” และ “ประชาชนตองมากอน” เมื่อเปดไปดานในเนื้อหาจะขยายความขอความ
ในหนาปก โดยแยกออกเปน 6 สาระสําคัญ คือ 1) แมทุกคนไดรับการดูแลตั้งแตกอนคลอด 2) เด็กทุกคนได
รับการดูแลตั้งแตกอนวัยเรียน 3) เด็กไทยฉลาดแข็งแรง 4) คุณภาพการเรียนระดับอาชีวะ อุดมศึกษา 5) ชีวิต
มีหลังพิง และ 6) ใสใจผูสูงอายุ สวนปกหลังเปนภาพเดียวกับรูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 3 ขนาด A4 พับครึ่ง แผนหนาปกจะแบงเปน 2 สวน โดยครึ่งบนจะเปนรูปภาพของนาย
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ผูสมคัร ส.ส. ระบบสดัสวน พรอมหมายเลขพรรคและขอความ “กลาคดิ กลาทาํ เพือ่ความ
กาวหนา เพื่อชีวิตที่ดีกวาของทุกคน” “ประชาชนตองมากอน” “โปรดเลือกยกทีม” สวนครึ่งลางเปนรูปภาพ
และชื่อ – สกุล ของผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งเขต 11 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม หมายเลข 7 
– 9 และขอความ “โปรดเลือกยกทีม” เมื่อเปดไปดานในจะเปนรูปภาพและขอมูลประวัติของผูสมัครรับเลือก
ตั้งทั้ง 3 คน โดยเปนประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และประสบการณ พรอมขอมูล “ประชาชนตองมา
กอน” และ “โปรดเลอืกยกทมี” สวนปกหลงัมรีปูภาพของนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ และเปนภาพคูระหวางนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับนายอภิรักษ โกษะโยธิน จะเปนเนื้อหาวาระประชาชนเพื่อคนกรุงเทพฯ โดยมีสาระ
สําคัญ 5 ประการ คือ 1) เศรษฐกิจเขมแข็ง 2) รัฐบาลประสานกรุงเทพฯ 3) เดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
4) คนกรุงเทพฯ มีที่อยูอาศัย และ 5) กรุงเทพฯ ปลอดภัย ปลอดมลพิษ พรอมขอความ “23 ธันวา X เลือก
ประชาธิปตยเปนรัฐบาล เอกสารชิ้นนี้จัดทําจํานวน 300,000 แผน

รูปแบบที่ 4 ขนาด A4 พับครึ่ง หนาปกจะเปนภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรอมภาพถายของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง ประเวศ พระโขนง บางนา พรอมขอความตางๆ เชน 
“ขอโอกาสประชาธิปตยนําวาระประชาชนมาสูวาระประเทศ เพื่อพอ แม พี่นองนะครับ” “ประชาชนตองมา
กอน” เมือ่เปดไปดานในจะประกอบดวยการนาํเสนอเนือ้หาสาํคญั 2 สวน คอื สวนแรกเปนการนาํเสนอนโยบาย
พฒันาคน และกอบกูเศรษฐกจิ และสวนทีส่อง เปนการนาํเสนอประวตัขิองผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้ 3 คน ซึง่เปน
ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงตางๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคน ดานหลังจะ
เปนภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรอมขอความ “ทุกชวงวัย...ของชีวิต คนไทยตองมีหลักประกันที่มั่นคง 
ประชาธิปตย กลาคิด... กลาทํา... เพื่อความกาวหนา เพื่อชีวิตที่ดีกวาของทุกคน” เอกสารชิ้นนี้จัดทํา จํานวน 
15,000 แผน ขอสังเกตเอกสารรูปแบบที่ 4 นี้ เมื่อพับแลวจะเหลือเนื้อที่ของกระดาษแผนหลังซึ่งมีเนื้อความ
ที่ปรากฏอยูวา “รวมนํา...วาระประชาชน สูวาระประเทศไทย”

รปูแบบที ่5 เปนแผนพบั 3 ทอน เปนเอกสารแนะนาํประชาสมัพนัธของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เขตเลอืกตัง้ที่ 
12 บางกอกนอย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา โดยหนาปกจะเปนรูปภาพของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 คน และ
ขอความ “ประชาชนตองมากอน” “โปรดเลอืกยกทมี” เมือ่เปดไปดานในทัง้ 3 ทอน จะมขีอมลูแนะนาํผูสมคัร
รับเลือกตั้งทั้ง 3 คน โดยเปนขอมูลประวัติและประสบการณตางๆ เมื่อพับทอนที่ 3 จะเปนเนื้อหาขอมูลหลัก
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ประกนัของคนไทยทกุคน ทีม่สีาระสาํคญั 7 ประการ คอื 1) แมทกุคนไดรบัการดแูลตัง้แตกอนคลอด 2) เดก็ทกุ
คนไดรบัการดแูลตัง้แตกอนวยัเรยีน 3) เดก็ไทยฉลาดแขง็แรง 4) วยัเรยีน ระดบัอาชวีะ อดุมศกึษาใหทาํงานเปน
การสรางรายได มีงานทํา 5) วัยทํางาน ครอบครัวไดรับการดูแล 6) สรางการออมเพื่ออนาคต และ 7) ใสใจผู
สูงอายุ สวนปกหลัง เปนรูปภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และภาพการตูนทุกชวงชีวิตประชาธิปตยพรอม
ดูแล (7 ขอที่ไดกลาวมา) พรอมขอความ “คนไทยทุกคนตองมีชีวิตที่ดีกวาเดิม” เอกสารชิ้นนี้จัดทําขึ้นมา
จํานวน 50,000 แผน

รูปแบบที่ 6 แผนพับ 3 ทบ ขนาดประมาณ 19.5 x 58 ซม. หนาปกเปนภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรอมขอความ “รวมสรางโอกาสของชวีติทีด่กีวา อนาคตของประเทศอยูในมอืคณุ” “ประชาชนตองมากอน” 
เมือ่เปดแผนพบัออกจะเปนการนาํเสนอเนือ้หานโยบายของพรรคทีส่าํคญั โดยใชขอความวา “วาระกรงุเทพฯ 
ฟนฟูเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยประกอบดวยประเด็นสําคัญ 5 ดาน คือ 1. เศรษฐกิจเขมแข็ง
2. รัฐบาลประสานกรุงเทพ 3. เดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 4. คนกรุงเทพฯ มีบานอยูอาศัย 5. กรุงเทพฯ 
ปลอดภยั ปลอดมลพษิ เมือ่พบัแผนพบัเขามาทอนหนึง่จะเปนภาพถาย หมายเลขผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ ส.ส. เขต 8
กรุงเทพฯ สวนหลวง ประเวศ พระโขนง บางนา หมายเลข 7 – 9 พรอมประวัติโดยยอของผูสมัครแตละคน 
เมือ่ปดแผนพบัแลวดานหลงัจะเปนหมายเลขของพรรคในระบบสดัสวน และหมายเลขของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ในระบบแบงเขต เอกสารชิ้นนี้จัดพิมพ จํานวน 50,000 แผน

2.2 แผนพับขนาด A4 หนาปกเปนภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรอมขอความ “แผนปฏิบัติการ
เรงดวน 99 วันทําไดจริง” และ “ประชาชนตองมากอน” ดานในเปนภาพถายในลักษณะตางๆ พรอมขอความ 
“ภายใน 99 วัน วาระเรงดวนจะเกิดขึ้นจริง” และเนื้อหาแผนปฏิบัติการเรงดวน 4 ประการ คือ 1) เด็กทุกคน
ไดเรียนฟรี ฟรีหนังสือเรียน อุปกรณการเรียนและเครื่องแบบ 2) ลดภาระคาครองชีพ 3) แผนปฏิบัติการฟนฟู
ชนบท และ 4) จดัตัง้องคกรเพือ่แกปญหาจงัหวดัชายแดนใต และปกหลงัเปนภาพนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะถาย
รวมกับกลุมประชาชน พรอมชื่อพรรค หมายเลขพรรค ขอความ “ทําได ทําจริง ทําทันที” “โปรดเลือกพรรค
ประชาธิปตยและเลือก ส.ส. พรรคประชาธิปตยในเขตของทานยกทีม” “23 ธันวาคม เลือกประชาธิปตยเปน
รัฐบาล” เอกสารชิ้นนี้จัดทําขึ้นมาจํานวน 2,500,000 แผน

3. แผนปลิว มี 2 ขนาด คือ ขนาด A4 และ ขนาด A4 พับครึ่ง
รูปแบบแรก ขนาด A4 เปนแผนปลิวแนะนํา ประชาสัมพันธ ผลงานของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคใน

เขตเลือกตั้งภาษีเจริญ บางแค และหนองแขม โดยดานหนาเปนเนื้อหาของผลงานที่ผานมา เชน การทําใหได
งบประมาณที่เพิ่มขั้น การสรางถนน การแกไขปญหาจราจร เปนตน พรอมขอความ เชน “โปรดเลือกยกทีม” 
“เรียนฟรี 15 ป ลดราคาแกสหุงตม 99 วัน ทําไดจริง” และอีเมลแอดเดรส สวนดานหลังเปนการนําขอมูล
โครงการและงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในพื้นที่ตางๆ มานําเสนอ โดยเขียนวา “ผลงานในอดีตบางสวน
ของ โกวิทย ปชป. โปรดเลือก 7 – 8 – 9 ยกทีม”

4. เอกสารเลมขนาด 10 หนา เปนเอกสารของผูสมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง 
ประเวศ พระโขนง บางนา โดยมีเนื้อหาสําคัญ คือ หนาปกจะมีภาพถายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภาพถาย
ของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 คน พรอมหมายเลข 7 – 9 และขอความ เชน “รวมสรางระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รวมสรางโอกาสของชีวิตที่ดีกวา” และ “กราบขอคะแนนเสียงใหโอกาสผม
และประชาธิปตยดวยนะครับ” หนาที่ 2 เปนจดหมาย “จากใจอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถึงพี่นองประชาชนเขต 8 
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กทม. หนา 3 เปนแผนปฏิบัติการเรงดวน 99 วัน ทําไดจริง หนา 4 – 6 เปนขอความที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแต
ละคนเขียนถึงผูมีสิทธิเลือกตั้ง พรอมกับมีขอมูลประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคน หนา 7 – 8 จะเปน
ภาพและขอความเดนของผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคน พรอมกับของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หนา 9 จะเปน
นโยบายที่สําคัญ 5 ดาน คือ 1. เศรษฐกิจเขมแข็ง 2. รัฐบาลประสานกรุงเทพ 3. เดินทางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 4. คนกรุงเทพฯ มีบานอยูอาศัย และ 5. กรุงเทพฯ ปลอดภัย ปลอดมลพิษ สวนหนาสุดทายเปน
หมายเลขของพรรคในระบบสัดสวน และหมายเลขพรอมชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบแบงเขต เอกสารชิ้นนี้
จัดพิมพจํานวน 12,000 แผน

5. สารประชาธิปตย เปนเอกสารในรูปเดียวกับหนังสือพิมพรายวันทั่วไป แตเปนเอกสารที่พรรค
ประชาธิปตยจัดทําขึ้นโดยใชชื่อวา “สารประชาธิปตยฉบับพิเศษ” มีความยาว 12 หนา โดยเนื้อหาที่นําเสนอ
ในสารฉบบันีเ้ปนขอมลูทีพ่รรคประชาธปิตยเผยแพรในเรือ่งตางๆ เชน นโยบายวาระประชาชน เสนทางนกัการ
เมืองอาชีพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผลงานในอดีต วาระประชาชน 4 ดาน คือ 1) พัฒนาคน 2) กอบกู
เศรษฐกิจ 3) ใตสันติ และ 4) ฟนฟูประชาธิปไตย ภาพถายและประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบสัดสวน
ทั้ง 8 กลุม รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในแบบเขตทั่วประเทศ เปนตน

พรรคพลังประชาชน จากการรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ที่ไดรับมาจากการเผยแพรประชาสัมพันธ
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคพลังประชาชนจัดทําขึ้น ประกอบดวย แผนพับ ซึ่งมีขนาดแตกตางกันดังนี้

รูปแบบที่ 1 ขนาดกระดาษ A4 โดยหนาปกจะเปนชื่อพรรค และหมายเลขพรรค ดานหลังเปนการจา
หนาถึงเจาของบานผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อเปดแผนพับออกครั้งแรกจะเปนภาพถายและชื่อของผูสมัครรับเลือก
ตั้งในระบบสัดสวนของเขตที่ 6 และเมื่อเปดออกไปเปนครั้งที่ 2 จะเปนภาพถายพรอมรายชื่อของผูสมัครรับ
เลือกตั้งในพื้นที่และหมายเลขเขตเลือกตั้งที่ 1 – 4 กรุงเทพมหานคร และเมื่อเปดครั้งที่ 3 จะเปนภาพถาย
พรอมรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 – 12 กรุงเทพมหานคร เอกสารชิ้นนี้
จัดทําจํานวน 750,000 ใบ

รูปแบบที่ 2 ขนาด A4 พับครึ่ง 4 ทบ โดยดานหนาเปนขอความ “กูวิกฤตเศรษฐกิจชาติ เพิ่มรายไดให
ประชาชนอยางเรงดวน” และชือ่พรรคพรอมหมายเลขพรรค เมือ่พลกิดานหลงัจะเปนขอความวนัเลอืกตัง้ ชือ่
พรรค พรอมหมายเลขพรรค เมื่อเปดเขาไปดานในสามารถเปดออกไดเปน 4 ทบ โดยเนื้อหาที่นําเสนอจะเปน
นโยบาย 4 ดาน คือ 1) นโยบายสรางรายได 2) นโยบายลดรายจาย 3) นโยบายสรางโอกาส และ 4) นโยบาย
สรางอนาคต และอีกดานหนึ่งเปนเนื้อหาการสานตอนโยบายประชานิยมสูตรดั้งเดิม เสริมนโยบายเรงดวน

รูปแบบที่ 3 เปนแผนพับขนาด A4 พับครึ่ง 3 ทบ โดยเปนเอกสารแผนพับในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 11 
ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ดานหนามีภาพของนายสมัคร สุนทรเวช ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยูบํารุง และผูสมัคร
รับเลือกตั้งทั้ง 3 คน เมื่อเปดเขาไปศึกษาดานในออกทั้ง 4 ทบ จะเปนเนื้อหา ภาพถาย และประวัติของผูสมัคร
รบัเลอืกตัง้ ซึง่ประกอบดวย ประวตักิารศกึษา และประสบการณตางๆ เมือ่พลกิไปอกีดานหนึง่กจ็ะเปนการนาํ
เสนอเนือ้หาสาระเกีย่วกบันโยบายและโครงการตางๆ ทีพ่รรคมแีนวนโยบายทีจ่ะดาํเนนิการหากไดรบัเลอืกตัง้ 
ซึ่งใชคําเรียกวา “นโยบายประชามติสูตรพิเศษ และการหารายไดเขาประเทศ” และเมื่อพับแผนพับแลวดาน
หลังจะเปนขอความชื่อพรรค หมายเลขพรรค พรอมชื่อ – สกุล และหมายเลขของผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่
เลือกตั้งนี้ เอกสารนี้จัดทําขึ้นจํานวน 50,000 แผน
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รูปแบบที่ 4 เปนแผนพับขนาด 10 x 21 ซม. พับ 3 ทบ เปนแผนพับที่จัดทําขึ้นในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 12 
กรงุเทพมหานคร ประกอบดวย เขตบางพลดั บางกอกนอย ตลิง่ชนั และทววีฒันา โดยหนาปกจะเปนภาพถาย
ของนายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรค และผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้ทั้ง 3 คน โดยมีเนื้อความที่นํา
เสนอทั้งชื่อพรรค และการเนนตอนโยบายเดิม และนโยบายใหม การขอใหเลือกยกทีม เมื่อเปดเขาไปดานใน
ทั้ง 3 ทบ นั้นจะเปนภาพถายพรอมขอมูลประวัติและประสบการณของผูสมคัรรับเลอืกตั้ง แผนทีข่องทีท่ําการ
สาขาพรรคในเขตเลอืกตัง้นี ้และเมือ่พบัแผนพบัเขามาสวนหนึง่จะเปนขอความวนัเลอืกตัง้ หมายเลขผูสมคัรรบั
เลือกตั้ง พรอมขอความสโลแกน “ผลงานทันการ พัฒนาตอเนื่อง ปฏิรูปการเมือง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” และ
เมื่อพับเก็บจะพบวาในสวนของปกหลังจะเปนภาพของนายสมัคร สุนทรเวช พรอมขอความ “ผมขอโอกาสให
นกัการเมอืงคณุภาพ มคีวามรู มคีณุธรรม รูปญหาในพืน้ทีแ่กปญหาเศรษฐกจิชาต ินาํความสขุคนืสูประชาชน” 
เอกสารนี้จัดทําขึ้นมาจํานวน 150,000 ฉบับ

พรรคชาติไทย จากการรวบรวมขอมูลเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธของพรรคชาติไทยมี 2 ลักษณะ 
คือ แผนพก และแผนพับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนพก ซึ่งใชประชาสัมพันธแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เลือกตั้งเขตที่ 11 ภาษีเจริญ บางแค 
หนองแขม โดยดานหนึ่งเปนภาพของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 ราย พรอมชื่อพรรค พรอมสโลแกน “ยืนหยัด 
ชัดเจน” อีกดานเปนขอความเดียวกัน และขอใหเลือกยกทีม พรอมแจงหมายเลขสําหรับการเลือกตั้งแบบ
สัดสวนไวดวย เอกสารแผนพับนี้จัดทําจํานวน 500,000 แผน

แผนพับ ขนาด A4 พับ 3 ทบ ดานหนาจะเปนรูปนายบรรหาร ศิลปอาชา พรอมรูปภาพของผูสมัครรับ
เลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งเขตที่ 11 โดยมีทั้งหมายเลขของการเลือกตั้งแบบสัดสวนและหมายเลขในระบบ
เขตเลือกตั้ง มีขอความตางๆ เชน “พรรคชาติไทย ยืนหยัด ชัดเจน” “พรรคชาติไทยสามัคคี กาวหนา มั่นคง” 
“เปลี่ยนความคิด เปนความจริง” “สามัคคี กาวหนา มั่นคง” “โปรดเลือกยกทีม” เมื่อเปดแผนพับออก
ทั้งหมดจะมีภาพของนายบรรหาร ศิลปอาชา พรอมนโยบายโดยสรุป คือ ปลดหนี้ชาวไรชาวนา คนชรามีเงิน
เดือน ประกันราคาพืชผล ประชาชนรักษาฟรี แลวยังมีรูปภาพของผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบเขต หมายเลข 
13 พรอมประวัติ และนโยบายสําหรับกรุงเทพมหานคร 3 ประการ คือ พัฒนาที่อยูอาศัย แกไขปญหาการ
จราจร และขจัดมลภาวะ อีกดานหนึ่งจะมีโครงการระดับชาติ 4 ดาน คือ พัฒนาคน พัฒนาแหลงนํ้า ยกฐานะ
เกษตรกร และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และชองสุดทายจะเปนสัญลักษณพรรค พรอมขอความ “พรรคชาติ
ไทย สามัคคี กาวหนา มั่นคง ยืนหยัด ชัดเจน ปฏิรูปการเมืองครั้งใหม นําสังคมไทยสูคุณธรรม” เอกสารนี้จัด
ทําจํานวน 100,000 ใบ

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา จากการรวบรวมขอมูลเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธของพรรคนี้มี 2 
ลักษณะ คือ แผนพก และแผนพับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนพก เปนแผนพกของผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 11 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม โดย
ดานหนาเปนภาพของผูสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข และชื่อพรรค สวนอีกดานหนึ่งเปนหมายเลขและประวัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคน เอกสารนี้จัดทําขึ้นจํานวน 50,000 แผน

แผนพับ รายชื่อผูสมัคร ส.ส. แบบสัดสวน และแบบแบงเขต ขนาด A4 พับครึ่ง ดานหนาเปนรูปภาพ
ของที่ปรึกษาพรรค หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และรองหัวหนาพรรค มีหมายเลขพรรคในระบบสัดสวน 
พรอมขอความ “รวมคิด รวมสรางการเมืองใหม ฟนเศรษฐกิจไทยใหมั่นคง” เมื่อเปดไปดานในจะมีรูปภาพ 
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ชื่อ – สกุล และหมายเลขของผูสมัครรับเลือกตั้งในแบบสัดสวน และในระบบเขตเลือกตั้งทั้ง 12 เขต สวนดาน
หลังจะเปนนโยบายตางๆ ของพรรค พรอมชื่อพรรคและหมายเลขในระบบสัดสวน

พรรคเพื่อแผนดิน จากการรวบรวมขอมูลเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธของพรรคเพื่อแผนดินมี 2 
ลักษณะ คือ แผนพก และแผนพับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนพก เปนแผนพกแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 12 ตลิ่งชัน บางกอกนอย 
บางพลัด ทวีวัฒนา โดยดานหนึ่งเปนภาพ ชื่อ – สกุล และหมายเลขของผูสมัครรับเลือกตั้ง พรอมขอความ 
“เพื่อความสุขของคนไทย โปรดสนับสนุน” อีกดานเปนนโยบาย 9 ความสุขเพื่อแผนดิน คือ กินอยูดี สุขภาพ
ดี ความรูดี สังคมดี ครอบครัวดี สิ่งแวดลอมดี รูจักสามัคคีดี ราคาพืชผลเกษตรดี และศักดิ์ศรีประเทศไทยดี 
เอกสารชิ้นนี้จัดทําจํานวน 30,000 ใบ

แผนพับ แผนพับที่ไดรับเปนพับ 3 ทบ มี 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก เปนแผนพับแนะนําขอมูลประวัติของหัวหนาพรรค คือ นายสุวิทย คุณกิตติ ทั้งดานการ

ศึกษา การเมือง การบริหาร การตางประเทศ รวมตลอดถึงผลงานและรางวัลที่ไดรับ
ลักษณะที่สอง เปนแผนพับ รูปถาย และขอมูล แนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 12 ทั้ง 

3 คน โดยมีขอมูลการศึกษา และประสบการณ นอกจากนั้นก็ยังมีอีกดานหนึ่งเปนรูปภาพและประวัติของ
นายสุวิทย คุณกิตติ หัวหนาพรรค และยังมีสโลแกน “เพื่อแผนดิน เพื่อความสุขของคนไทย” เอกสารนี้จัดทํา
จํานวน 30,000 ใบ

ลักษณะที่สาม เปนแผนพับที่นําเสนอนโยบายของพรรค 9 ดาน คือ กินอยูดี มีความสุข สุขภาพดี มี
ความสุข ความรูดี มีความสุข ครอบครัวดี มีความสุข สังคมดี มีความสุข สิ่งแวดลอมดี มีความสุข ราคาพืชผล
เกษตรดี มีความสุข รูรักสามัคคี มีความสุข และศักดิ์ศรีประเทศดี มีความสุข นอกจากนั้นก็มีประวัติของนาย
สุวิทย คุณกิตติ หัวหนาพรรค และอีกสวนหนึ่งเปนภาพของหัวหนาพรรคและกลุมคนถือธงชาติไทย เอกสาร
ชิ้นนี้จัดทําจํานวน 50,000 แผน

พรรคมัชฌิมาธิปไตย เอกสารที่ไดรับมีเพียงแผนพับขนาด A4 พับ 3 ทบ โดยแผนพับนี้หนาปกจะเปน
ภาพของนายประชยั เลีย่วไพรตัน พรอมหมายเลขแบบสดัสวนและขอความ “ชวีติรํา่รวย ประชาเปนสขุ ไดรบั
ความเปนธรรม” เมื่อเปดไปดานในจะเปนขอมูลแผนปฏิบัติการตามนโยบายเรงดวนเฉพาะหนาที่สําคัญ โดย
แบงออกเปนดานๆ คือ ดานเศรษฐกิจการเงินการคลังและการลงทุน ดานการคมนาคมขนสง ดานการทอง
เที่ยว ดานพลังงาน ดานการเพิ่มรายไดเกษตรกร ดานที่ดินและแหลงนํ้า ดานการบริหารระบบราชการและ
สวนทองถิ่น ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานการสาธารณสุข ดานการสงเสริมกลุมสตรีและความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัว และดานการกีฬา อีกสวนหนึ่งที่มีการเผยแพรประชาสัมพันธในเอกสารแผนพับ
ชิ้นนี้คือ ขอมูลเกี่ยวกับประวัติของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน

การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผูอํานวยการศูนยประสานงานการเลือก

ตั้งกรุงเทพมหานคร และหัวหนาฝายประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ไดกลาวถึงการเตรียมพรอมการประมวลผล
คะแนนเลือกตั้งวา
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 นายนิคม ไวยรัชพานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2550
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“ไดประชุมซักซอมเจาหนาที่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ดวย
ระบบคอมพิวเตอร จาก 50 สํานักงานเขตเกี่ยวกับระบบโปรแกรม ขั้นตอนการปฏิบัติในการบันทึกคะแนน
จากทุกเขตปกครองในการรายงานสถิติจากหนวยเลือกตั้ง รวมถึงผลการเลือกตั้งเฉพาะของวันที่ 23 ธันวาคม 
2550 รวมถงึผลการเลอืกตัง้ลวงหนาในเขตและนอกเขต โดยในวนัเลอืกตัง้ผูรบัผดิชอบดานระบบคอมพวิเตอร
ประกอบดวย เจาหนาทีบ่นัทกึขอมลู เจาหนาทีย่นืยนัผล เจาหนาทีต่ดิตามผลและออกรายงาน เจาหนาทีบ่รหิาร
ระบบ และเจาหนาที่แสดงผลทางจอภาพ LED ซึ่งทุกคนจะมีรหัสผานเฉพาะของผูใชแบงแยกตามหนาที่ เพื่อ
ใหเกิดความรอบคอบในการทํางาน มีความชัดเจนในการตรวจสอบ และการประกาศผลการเลือกตั้งถูกตอง 
โปรงใส ทั้งนี้จะมีการทดสอบระบบซึ่งเปนการซอมใหญจาก 50 สํานักงานเขตโดยพรอมเพรียงกันในวันที่ 21 
ธันวาคม 2550 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป

สําหรับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร ในวันเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 
ศูนยประสานงานการเลือกตั้ง กทม. ใชระบบออนไลนผลการเลือกตั้งจากสํานักงานเขตแบบหนวยตอหนวย
ทนัททีีผ่ลการนบัคะแนนทีห่นวยเลอืกตัง้สงถงึสาํนกังานเขต ผานเครอืขาย MIS ของ กทม. ไปยงัศนูยประสาน
งานการเลือกตั้ง ซึ่งตั้งอยู ณ หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการ กทม. (เสาชิงชา) เพื่อรายงานผลใหประชาชนได
รูอยางรวดเร็ว

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจะแสดงผลการเลือกตั้งเปนระยะโดย Mobile LED จํานวน 4 จอ ขนาด 
3 x 3 เมตร ณ ลานคนเมือง อีกทั้ง 12 จอ ตั้งอยูที่ 12 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตสัมพันธวงศ บางคอแหลม 
ลาดพราว พญาไท บางเขน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ธนบุรี บางขุนเทียน ภาษีเจริญ และทวีวัฒนา ซึ่ง
เปนเขตหลักในการรวบรวมผลคะแนนจากศูนยประสานงานประจําเขต ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม เปนตนไป 
จนกวาจะนับคะแนนเสร็จ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิชั่น จํากัด โดยไมคิดคา
ใชจายใดๆ ประชาชนสามารถลุนผลคะแนนของผูสมัครหรือพรรคการเมืองไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ 
นอกจากนี้ที่ลานคนเมืองยังมีปายขนาด 10.20 x 14.64 เมตร ประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง
แสดงใหประชาชนทราบอีกดวย”

ดาน นายพงษศกัตฐิ เสมสนัต ปลดักรงุเทพมหานคร (กทม.) ไดกลาวถงึการรายงานผลการเลอืกตัง้วา
222

“การรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งนั้นศูนยประสานงานการเลือกตั้ง กทม. ใชระบบออนไลนผลการ
เลือกตั้งจากสํานักงานเขตแบบหนวยตอหนวยทันทีที่ผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งสงถึงสํานักงานเขต 
ผานเครือขาย MIS ของ กทม. ไปยังศูนยประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาวาการ กทม. โดย กทม. จะแสดงผล
การเลือกตั้งเปนระยะ โดยรถจอภาพเคลื่อนที่หรือ Moblie LED จํานวน 4 จอ ลานคนเมือง และอีก 12 จอ 
ตั้งอยูที่ 12 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตสัมพันธวงศ บางคอแหลม ลาดพราว พญาไท บางเขน คลองสามวา มีนบุรี 
ประเวศ ธนบุรี บางขุนเทียน ภาษีเจริญ และทวีวัฒนา”

การปราศรัย
นายถนอม ออนเกตุพล โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลาวถึงการขออนุญาตใชสถานที่จัดการ

ปราศรัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวา
223

222
 นายพงษศักติฐ เสมสันต ปลัดกรุงเทพมหานคร 

223
 นายถนอม ออนเกตุพล โฆษกของกรุงเทพมหานคร 5 กุมภาพันธ 2551
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“การขออนญุาตใชสถานทีจ่ดัการปราศรยัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครเปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ประจาํกรงุเทพมหานคร (กกต. กทม.) เปนผูกาํหนดสถานทีแ่ละรบัคาํรองขอใชสถานที ่รวมถงึการ
จัดสรรวัน เวลาใหกับพรรคการเมืองตางๆ โดย กทม. มีหนาที่เพียงใหการสนับสนุนการจัดเวทีปราศรัยตามที่ 
กกต. กทม. กาํหนดเทานัน้ ซึง่พืน้ที ่กทม. ทัง้ 12 เขตเลอืกตัง้ กกต. กทม. กาํหนดจดุปราศรยัไวทัง้หมด 12 แหง
ประกอบดวย

เขตเลือกตั้งที่ 1 สนามหลวง เขตพระนคร
เขตเลือกตั้งที่ 2 อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ 3 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุน) เขตดินแดง
เขตเลือกตั้งที่ 4 สวนจตุจักร เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ 5 สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ 6 สวนเสรีไทย เขตบึงกุม
เขตเลือกตั้งที่ 7 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 8 สวนสุขภาพ เขตประเวศ
เขตเลือกตั้งที่ 9 บริเวณพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 10 ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุงครุ
เขตเลือกตั้งที่ 11 สวนสาธารณะหนาเดอะมอลลบางแค เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ 12 สวนสาธารณะใตสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด”
นายชยัณรงค เทยีนมงคล ผูอาํนวยการคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํกรงุเทพมหานคร กลาวถงึการ

ปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองวา
224

“สาํหรบัการปราศรยัของแตละพรรคการเมอืง ทาง กกต. จะสงเจาหนาทีต่ดิตามด ูดงันัน้ขอเตอืนแตละ
พรรคการเมืองใหใชถอยคําสุภาพ อยาใชถอยคําสอเสียดพรรคการเมืองอื่น”

สวนบรรยากาศการจัดเวทีกลางการหาเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กกต. กทม.) ไดจัดเวทีกลางใหผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่

เลือกตั้งเขตที่ 4 บางซื่อ จตุจักร พญาไท และหลักสี่ เพื่อใชในการปราศรัยหาเสียง โดยมุงหวังที่จะกระตุนให
ประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม แตพบวาบรรยากาศโดยภาพรวมเปนไปอยางเงียบเหงา 
เนื่องจากไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองขนาดใหญ เชน พรรคพลังประชาชน พรรคประชาธิปตย 
พรรคชาติไทย เปนตน เขามารวมแมแตพรรคการเมืองเดียว มีแตเพียงผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก เชน พรรคกฤษไทยมั่นคง พรรคนําวิถี พรรคอยูดีมีสุข พรรคประชามติ และพรรคพลังแผนดินไทย 
ที่มีนางลีนา จังจรรจา นําทีมผูสมัครรับเลือกตั้งในทีมและกองเชียรเขามารวม

ซึ่ง นางลีนา จังจรรจา ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 34 พรรคพลังแผนดินไท ไดกลาวถึงบรรยากาศใน
การจัดเวทีกลางครั้งนี้วา

225

“การทาํงานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้กรงุเทพมหานครขาดการประชาสมัพนัธทีด่ทีาํใหคนมารวม
ฟงนอย”

224
 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2550

225
 นางลีนา จังจรรจา ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 34 พรรคพลังแผนดินไท
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การเตรียมการเลือกตั้ง 
ในสวนนี้จะนําเสนอประเด็นสําคัญๆ คือ การเตรียมพรอมกอนการเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกให

ลูกจางไปใชสิทธิเลือกตั้ง การแกไขปญหารายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
นายสทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ กลาวถงึการเตรยีมพรอมกอนการเลอืกตัง้

วา สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้กาํหนดจดัใหมกีารเลอืกตัง้ ส.ส. ขึน้ในวนัอาทติยที ่23 ธนัวาคม 2550 
ระหวางเวลา 08.00 – 15.00 น. โดยผูที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไวจะตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่
เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2550 ระหวางเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยขอให
ประชาชนไดศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน แนวคิด นโยบาย ของผูสมัครและพรรคการเมือง รวมทั้ง
ตรวจสอบถงึรายชือ่ของตนวามชีือ่เปนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ไหน ตองไปใชสทิธ ิณ ทีเ่ลอืกตัง้ใด เลอืก 
ส.ส. ไดกี่คน ตองจําใหไดวาบัตรเลือกตั้งมี 2 แบบ คือ แบบแบงเขตบัตรเลือกตั้งจะเปนสีเหลือง เลือก ส.ส. ได
เทากับจํานวน ส.ส. ที่พึงมีในเขตของตน และแบบสัดสวนนั้นจะไดบัตรเลือกตั้งสีอื่นตามแตกลุมจังหวัด ซึ่งจะ
เลือกไดเพียงหมายเลขเดียวเทานั้น รวมทั้งตองเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไวใหพรอมดวย

226

“การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ มีความสําคัญอยางมากตอทิศทางของประเทศชาติ และ
อนาคตของชาวไทยทกุคน เพราะหากประชาชนเลอืกคนดทีีไ่มซือ้เสยีง โดยตองพจิารณาจากประวตักิารทาํงาน
หรอืผลงานทีผ่านมา เปนผูมคีณุธรรมและรูจกัเสยีสละ เขาถงึประชาชนในพืน้ทีอ่ยางสมํา่เสมอ เขาใจปญหาที่
เกิดขึ้นและนํามาแกไข โดยเสนอเปนนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน เปนแบบอยางของการรูจักรักษา
ประโยชนของสวนรวม และทีส่าํคญัคอื จะตองไมมพีฤตกิรรมฝาฝนกฎหมายเลอืกตัง้ เชน การแจกเงนิ สิง่ของ 
เพื่อใหลงคะแนนใหกับตนเองและพรรคการเมืองของตนเอง”

สําหรับการอํานวยความสะดวกใหลูกจางไปใชสิทธิเลือกตั้งนั้น นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ไดกลาวถึงการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชแรงงานในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งวา

227

“ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานไดออกประกาศใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบกิจการอนุญาต
ใหลูกจางเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550 และหยุดงานในวันจันทรที่ 24 
ธันวาคม 2550 โดยไมถือเปนวันลาหรือวันหยุด 

ซึ่งในกรณีที่ลูกจางไดยื่นคําขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไวแลว ขอใหนายจางอํานวยความ
สะดวกโดยใหลูกจางไดเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 15 หรือ 16 ธันวาคม 2550 ตามที่ กกต. กําหนด 
สวนลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่เดินทางไปใชสิทธิยังภูมิลําเนาในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ก็ให
นายจางอนุญาตโดยไมถือเปนวันลาหรือวันหยุด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 72 
วรรค 1 บัญญัติใหบุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 136 บัญญัติวา หากผูบังคับ
บญัชาหรอืนายจางขดัขวางหรอืไมใหความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสทิธเิลอืกตัง้ของผูใตบงัคบับญัชาหรอื
ลูกจาง ตองโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งหรับ

226
 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 13 ธันวาคม 2550

227
 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 6 ธันวาคม 2550
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ดงันัน้จงึอยากขอความรวมมอืทัง้ในสวนของนายจางและลกูจาง โดยขอใหนายจางอาํนวยความสะดวก
ในกรณีดังกลาวขางตน สําหรับลูกจางก็ขอไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยพรอมเพียงกัน เลือกคนดี มีคุณธรรม ไมซื้อ
สิทธิขายเสียง มาเปนผูแทนของเรา ใหสมกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตั้งไว เพื่อใหประเทศชาติไดมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ”

การแกไขปญหารายชื่อของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร กลาวถึงปญหารายชื่อของ

ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดวา
228

“การที่ประชาชนจํานวนมากไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งได เนื่องจากรายชื่อไปอยูในบัญชีกลางของกรม
การปกครองนัน้ เปนปญหาทีเ่กดิขึน้ตัง้แตครัง้การลงประชามต ิทาํใหประชาชนทีแ่จงสทิธเิหลานีต้องเสยีสทิธิ
ไปโดยปริยายในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยไมสามารถจะเพิกถอนหรือแกไขอะไรไดในขณะนี้ ซึ่งกําลังพยายาม
ติดตอประสานกับทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

สวนการไปใชสทิธเิลอืกตัง้นัน้ นายพงษศกัตฐิ เสมสนัต ปลดักรงุเทพมหานคร (กทม.) ไดกลาวถงึการไป
ใชสทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรของกรงุเทพมหานครในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร วา ประชาชน
มีความตื่นตัวไปใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนมาก และปญหาที่พบไดแก การหยอนบัตรสลับกลอง ซึ่งกรณีนี้หัวหนา
หนวยเลือกตั้งสามารถตรวจสอบจํานวนบัตรใหตรงกับผูใชสิทธิฯ และแยกบัตรใหถูกตอง โดยไดกําชับใหเจา
หนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งประชาสัมพันธแนะนําประชาชนหยอนบัตรเลือกตั้งใหตรงกับหีบบัตร

229

“นอกจากนีย้งัพบวาหบีบตัรลงคะแนนบางเขตไมไดรบัการปดผนกึ (ซลี) หรอืปดกระดาษกาว เจาหนาที่
ตองดําเนินการในชวงตรวจรับ และสามารถรับหีบบัตรกอนปดหีบเลือกตั้ง และยังพบวามีบางหนวยเลือกตั้ง
ผูใชสิทธิฯ มีการฉีกบัตร และมีผูวิกลจริตพกบัตรลงคะแนนออกจากคูหาเลือกตั้ง

จากการสัมภาษณเพิ่มเติมถึงความพรอมของการจัดเตรียมการเลือกตั้ง นายชัยณรงค เทียนมงคล ได
กลาวเพิ่มเติมวา

230

“ในการจัดเตรียมความพรอมในการเลือกตั้ง ส.ส. กกต. เขต ในกรุงเทพมหานครจะมี 36 เขตเลือกตั้ง 
จากแตเดิมมี 37 เขตเลือกตั้ง แตละเขตจะมี กกต. เขต และมีผูอํานวยการเลือกตั้งประจําเขต ทําหนาที่เปน
ลักษณะเฉพาะกิจเมื่อมีการเลือกตั้ง กกต. ใหญก็จะตั้ง กกต. เขต ทั้งหมด 36 เขต ก็ 36 คณะ การทํางานก็
คือ ผมในฐานะผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกอนที่จะมีการเลือกตั้ง เมื่อเรารูวาครบวาระวันไหน
เราจะประสานกรุงเทพมหานคร แตละเขตทั้ง 50 เขตการปกครองใหชวยเตรียมหากรรมการประจําหนวย 
กรรมการนับคะแนน หรือเจาหนาที่ชวยตางๆ ทางกรุงเทพมหานครจะเตรียมการชวยเตรียม ซึ่งระยะเวลา
ในการเตรียมการกรณีถาเปนการครบวาระก็จะอยูชวงเวลา 45 วัน ซึ่งวัสดุ อุปกรณก็จะเปนการประสานกับ
ทางกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากหนวยเลือกตั้ง ซึ่งในกรุงเทพมหานครจะมี 6,300 กวาหนวย ทางเราก็จะ
ประสานไปทางกรุงเทพมหานครในเรื่องการเตรียมกรรมการประจําหนวย เตรียมวัสดุ อุปกรณประจําหนวย 
เชน บอรดตางๆ ปากกา วสัดปุระจาํหนวย โตะ เกาอีต้างๆ ทีใ่ชในหนวย สวนบญัชรีายชือ่ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ ทาง
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักทะเบียนราษฎรกลางเปนผูเตรียมบัญชีรายชื่อโดยประสานกับสํานักทะเบียน
ของเขตในกรุงเทพมหานครเตรียมไว”
228

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
229

 นายพงษศักติฐ เสมสันต ปลัดกรุงเทพมหานคร
230

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
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จ.กรุงเทพมหานคร

123

ทางดาน นางชลธิชา วัจนะรัตน
231

 และนายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล
232

 ไดกลาวเพิ่มเติมดังนี้
“ในสวนของฝายทะเบียนจะมีหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง รับลงทะเบียนนอกจังหวัด 

กําหนดหนวยและสถานที่เลือกตั้ง 
ในสวนของฝายปกครองจะเปนผูจดัเตรยีมสถานทีโ่ดยมกีารสาํรวจสถานทีว่ามีการเปลีย่นแปลงหรอืไม 

และตองใชเตน็ทเทาใด วสัดอุปุกรณตองใชอะไร เพือ่นาํเสนองบประมาณ ตองจดัเตรยีมบคุลากร โดยประสาน
งานกับโรงเรียนที่อยูในเขตของเรา ซึ่งแลวแตละเขตวาจะดําเนินการอยางไร ซึ่งบางเขตก็จะประสานงานกับ
ชุมชนใหชุมชนจัดหาบุคลากร บางเขตก็จะประสานงานไปยังโรงเรียนใหชวยหาบุคลากร ซึ่งประกอบไปดวย
ผูอํานวยการประจําหนวย 1 ทาน 2. กรรมการ 8 คน โดยใชกรรมการเปนผูนับคะแนนตามกฎหมายใหม 3. 
เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั ซึง่หากทางชมุชนหรอืโรงเรยีนหามาไมครบทางเขตเรากจ็ะจดัเจาหนาทีไ่ปลง”

ดานนางปราณี ลือนาม กลาววา
233

“ในสวนบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งจะเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายทะเบียน ฝายปกครองนั้น
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งมาก็จะทําการสํารวจวัสดุอุปกรณ เชน บอรดสําหรับการ
ติดประกาศเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาวามีพรอมหรือไม เมื่อเตรียมพรอมเสร็จก็จะมีการประสานกับฝาย
ทะเบียนเพราะจะตองมีการประกาศ กําหนด หนวยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ซึ่งหนวยเลือกตั้งจะตองเปนไป
ตามระเบยีบ ขอกฎหมายวา หนวยเลอืกตัง้นีจ้ะตองเปนทีท่ีป่ระชาชนสามารถเดนิทางมาใชสทิธไิดโดยสะดวก 
เปนทีเ่ปดกวางไมลกึลบั ซึง่สถานทีเ่ลอืกตัง้นีต้องสมัพนัธกบัประชาชนดวย เพราะกฎหมายไดกาํหนดวาในหนึง่
หนวยไมควรจะมปีระชากรผูมสีทิธไิมเกนิ 800 คน ซึง่จากตรงนีท้างเรากต็องประสานกบัฝายทะเบยีนวา แขวง
ตางๆ มปีระชากรผูมสีทิธเิลอืกตัง้กีค่นและแบงไดกีห่นวย สถานทีเ่ลอืกตัง้กต็องมาประสานกนัระหวางปกครอง 
โยธา ใหไปดู ซึ่งบางครั้งก็จะเปนริมฟุตบาท ริมถนน หรือตองใชสถานที่ของเอกชน เชน ศาลเจา เปนตน

เมื่อหาสถานที่ไดก็จะเปนกระบวนการสรรหากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ก็จะตองสรรหาตาม
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดวา หนวยการเลือกตั้งหนึ่งมีกี่คน ประกอบดวยใครบาง เมื่อสรรหาไดแลวก็
มีการจัดตั้งศูนยประสานงาน ศูนยปฏิบัติงาน เพื่อออกคําสั่งตางๆ ซึ่งการเตรียมการตางๆ จะเปนไปตามขั้น
ตอนไปตามเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด โดยเราจะมกีารทาํแผนกาํหนดเวลาปฏบิตังิานทาํเปนหองวอรมูเอาไว เมือ่
เตรียมการขั้นตอนทุกอยางแลวก็มีการอบรมเจาพนักงาน วิทยากร และกอนจะถึงวันเลือกตั้งจริง จะมีการ
ซอมใหญ เชน มีการใหกรรมการประจําหนวยมาตรวจรับบัตร รับวัสดุ อุปกรณ ดูความพรอม และอธิบายให
เขาใจวาเอกสารที่จะตองกรอกมีอะไรบาง และตองทําใหถูกตองตามกฎหมาย และในวันเลือกตั้งก็จะมีการ
ตรวจสถานที่เลือกตั้งติดตามดูคอยประสานทุกหนวยวามีปญหาหรือไม จนกระทั่งมีการปดการลงคะแนน”

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ไดกลาวถึง การประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้

234

“ในการประชาสัมพันธก็จะมีตั้งแตระดับ กกต. ใหญ จะทําในภาพรวม หมายความวา ประชาสัมพันธ
ทางทีวีที่เปนสื่อกวางไปทั่วประเทศ สวนของแตละจังหวัดก็จะทําในภาพของจังหวัด เจาะลึกลงในพื้นที่ เชน 
ของ กทม. เราจะเจาะไปถึงชุมชน โดยทําระดับของสํานักงาน กกต. กทม. กับระดับของ กกต. เขต โดยจะ
231

 นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน เขตบางกอกใหญ 
232

 นายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล เจาพนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ
233

 นางปราณี ลือนาม หัวหนาฝายปกครอง เขตธนบุรี
234

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
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ทําในภาพรวม เชน ประสานกับมหาวิทยาลัยตางๆ โรงเรียน ทําการรณรงคใหประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
ใหความรูกบัประชาชนในเรือ่งประชาธปิไตยในเรือ่งการเลอืกตัง้ สวนของเขตกล็งไปถงึชมุชน เขตตางๆ ทัง้ 50 
เขตปกครอง 36 เขตเลอืกตัง้ ทีอ่ยูในพืน้ทีข่องตนเอง เชน การจดัเดนิรณรงค การลงเรอืรณรงคทางนํา้ ทางบก
ประสานกับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่”

ในสวนของสํานักงานเขตก็ไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวดวย เชน
“ฝายทะเบียนก็จะมีการทําบอรดไวที่ทําการเขต เมื่อประชาชนมาติดตอราชการก็จะสามารถเห็นได 

ฝายปกครองก็จะมีการติดปายประชาสัมพันธตามจุดตางๆ ตามโรงเรียน สะพานลอย จัดกิจกรรมเดินรณรงค
โดยเนนไปทางโรงเรียน เชน การขอใหโรงเรียนชวยประชาสัมพันธไปยังผูปกครองของเด็กนักเรียน เชน การ
ใหการบานเด็กนักเรียน โดยอาจถามวา วันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่เทาใด หากเด็กไมรูก็จะถามจากผูปกครอง หรือ
การใหเด็กชวยเดินรณรงคใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดรับทราบ”

235

“จะทําการประชาสัมพันธโดยทําแผนพับแจกไปทางประธานชมรมทั้ง 45 ชุมชนของเขตธนบุรี และ
จะติดบอรดในที่ที่เห็นชัดเจนวาจะมีการเลือกตั้งเมื่อไร และจะตองนําอะไรไปบาง ทําอะไรบาง และก็มีการ
ประสานไปทางโรงเรียนใหมีการอธิบายและแจกแผนพับไปใหผูปกครอง แลวพอใกลวันเลือกตั้งก็จะมีการวิ่ง
รถประชาสัมพันธ”

236

นายชัยณรงค เทียนมงคล ไดกลาวถึงการจัดทําเอกสารแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งวา
237

“เอกสารแนะนําตัวผูสมัครนั้น ในวันสมัครก็จะใหแบบฟอรมเพื่อใหผูสมัครกรอกขอมูลของตนเองที่
ตองการใหประชาชนทราบเปนเอกสารแนะนาํตวั แลวเรากเ็อาขอมลูทีผู่สมคัรกรอกไปจดัพมิพเปนรปูเลม เปน
แผนพับ สวนปญหาที่มีก็เปนปญหาเล็กๆ นอยๆ คือ เราใหผูสมัครกรอกและไดยํ้าวาใหกรอกขอมูลที่ดีที่สุด 
พอเมื่อผูสมัครกรอกแลวและทางเรานําไปพิมพแลว และสงไป 2 ลานกวาหลังคาเรือนใน กทม. พอผูสมัครได
เห็นแผนพับแลวเห็นวาประชาสัมพันธไดจริงก็คิดวาที่เคากรอกขอมูลใหตอนแรกมันนอยไป แลวก็มาตอวา
ทาง กกต. ซึ่งเราก็อธิบายวาไดแจงแลวในวันสมัคร แนะนําแลว แตคุณละเลยจะแกไขหรือเพิ่มเติมใหก็ไมได
แลว ซึ่งก็ถือวาเปนปญหาเล็กนอย”

โดยในสวนของผูใหสัมภาษณจากสํานักงานเขตบางกอกใหญ กลาวเพิ่มเติมวา
238

“โดยในสวนนี้ กกต. เปนผูจัดทําเอกสารแนะนําตัวผูสมัคร แลวสงมาที่เขตใหเขตสงไปตามบานที่อยูใน
พื้นที่ หรือบางที่ กกต. ก็จะสงไปทางไปรษณีย ซึ่งในป 2550 จะสงไปทางไปรษณียเลย”

ขณะที่ผูใหสัมภาษณของสํานักงานเขตธนบุรีก็ไดกลาวถึงปญหาอุปสรรควา
239

“ปญหาอุปสรรค คือ หนังสือแนะนําตัว จะใหกับไปรษณียสงพรอมบัญชีรายชื่อแจงเจาบานเปน
รายบคุคล เพราะบางทีป่ระชาชนมาตดิตอทีเ่ขต เขตจะไดแนะนาํได เพราะบางทเีอกสารมาถงึชาไปรษณยีกไ็ม
มารบัไป วธิกีารแกไขนาจะให กกต. เปนผูแกไข เพราะเปนเรือ่งโดยตรงของ กกต. เขตไมอยากจะรบัมาเทาไร”
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 นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน และนายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล 

เจาพนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ
236

 นางปราณี ลือนาม หัวหนาฝายปกครอง เขตธนบุรี
237

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
238

 นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน และนายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล 
เจาพนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ
239

 นางปราณี ลือนาม หัวหนาฝายปกครอง เขตธนบุรี
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นายชยัณรงค เทยีนมงคล ไดกลาวถงึความรวมมอืกบัองคกรอืน่ๆ โดยเฉพาะองคกรตรวจสอบการเลอืก
ตั้งวา

240

“การตรวจสอบการเลอืกตัง้จะเปนองคกรเอกชนทีจ่ะเขามาและยืน่เสนอโครงการ และทาํการตรวจสอบ
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เปนที่ กกต. กลางอนุมัติงบมา แลวก็ใหไปดําเนินการตรวจสอบ”

“องคกรเหลานี้สวนมากก็จะเปนองคกรที่ทํางานมานานแลว เคยทํางานกันมาแลว ปญหาขององคกรก็
สวนมากจะเปนในเรือ่งการหาคนทีจ่ะมาทาํ เพราะลกัษณะงานไมตอเนือ่ง และองคกรเหลานีก้ไ็มมงีบประมาณ
ที่จะรวมพลใหอยูกับที่ ดังนั้น พอมีงานครั้งหนึ่งก็จะระดมคนครั้งหนึ่ง และงบประมาณก็มาถึงองคกรชา สวน
วัตถุประสงคขององคกรก็เปนไปตามกฎหมาย สวนการสนับสนุนจาก กกต. ก็เปนไปในเรื่องงบประมาณ 
คาตอบแทนซึ่งไมไดมีมากเพียงพอกับการทํางาน”

ขณะที่ผูใหสัมภาษณจากเขตธนบุรีไดกลาววา
241

“ในการไดรับความรวมมือซึ่งนอกจาก กกต. แลวก็มีโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา ใหความรวมมือใน
เรื่องสถานที่ประชุม สถานที่เลือกตั้ง หรือสถาบันราชภัฏธนบุรี สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ โรงเรียนเอกชน 
เปนตน สวนองคกรตรวจสอบไมทราบ”

สวนผูใหสัมภาษณจากเขตบางกอกใหญกลาววา
242

“ในสวนนี้ กกต. จะเปนผูดําเนินการ แลวการประสานงานกับเขต กกต. จะสงรายชื่อผูสังเกตการณ
การเลอืกตัง้มาชามาก เชน สงกอนลวงหนา 1 วนั กอนการเลอืกตัง้ สวนการรวมมอืระหวาง กกต. กบัหนวยงานอืน่
ทางเราไมทราบ”

ในสวนของการนับคะแนนนั้น นายชัยณรงค เทียนมงคล กลาววา
243

“ทุกอยางเปนไปตามกําหนดเวลา ระยะเวลาก็ใกลเคียงกับการเลือกตั้งครั้งกอน”
โดยผูใหสัมภาษณจากเขตบางกอกใหญ กลาวเพิ่มเติมวา

244

“ปดหีบที่หนวย 15.00 น. แลวเริ่มนับคะแนนที่หนวย ระยะเวลานับคะแนนก็จะขึ้นอยูกับจํานวน
ประชาชนในหนวยนั้นๆ วามาใชสิทธิมากหรือไม ซึ่งโดยรวมแลวประมาณ 16.30 – 17.00 น. แตละหนวยก็
จะนับเสร็จ ซึ่งไมสามารถจะเปรียบเทียบเวลากับการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งกอนได เพราะการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้ง
กอนเปนการนับคะแนนที่เขต คือ สงจากหนวยตางๆ มารวมที่เขต แตการเลือกตั้งคราวนี้ 2,550 นับที่หนวย 
เวลาประมาณ 17.00 น. ก็สงยอดสงบัตรเขามาที่เขตก็มีการตรวจเช็คอีกรอบ ซึ่งถือเปนการกระจายกันนับมา
จากแตละหนวยแลวทาํใหการทาํงานงายขึน้ รปูแบบการทาํงานตางกนัโดยสิน้เชงิ ซึง่ความเหน็ของทางเขตคดิ
วานับคะแนนจากทางหนวยจะเร็วกวา”

240
 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร

241
 นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน และนายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล เจา

พนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ
242

 นางปราณี ลือนาม หัวหนาฝายปกครอง เขตธนบุรี
243

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
244

 นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน และนายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล เจา
พนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ
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ขณะที่ผูใหสัมภาษณจากเขตธนบุรีกลาววา
245

“ไมสามารถบอกชัว่โมงไดแตสามารถรูไดภายในคนืนัน้ เปนไปตามกาํหนดเวลาและอยากใหยกเลกิระบบ
การนบัคะแนนรวม เพราะชาและเสยีเวลามาก หบีมาจากหนวยเลยจะเสรจ็เรว็กวา ดกีวา เรว็กวาการเลอืกตัง้ 
ส.ส. ครั้งกอน เพราะนับคะแนนที่หนวย”

สําหรับประเด็นการรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น นายชัยณรงค เทียนมงคล กลาววา
246

“ซึ่งปญหาในการเลือกตั้งก็ไมมีอะไร แตการรองเรียนก็มีบาง เพราะผูสมัครไมคอยเขาใจกฎหมาย เชน 
ผูสมัครรองเรียนเจาหนาที่ กรรมการประจําหนวย แตผูสมัครไมรูขั้นตอนของที่หนวยวาที่หนวยทําอะไรบาง 
พอเกิดความสงสัยก็รองเรียน

กรณีรองเพราะสงสัย เชน เอาบัตรเลือกตั้งที่นับแลวไปเก็บที่สํานักงานเขต ซึ่งมีหองเก็บบัตรล็อกหอง
อยางดี ผูสมัครก็ยังสงสัยวา กกต. อาจไมโปรงใสทั้งๆ ที่ตัวผูสมัครก็เดินตามมาดู หรือสงตัวแทนมาดู มา
สังเกตการณ มานอนเฝาหนาหอง ซึ่งทางเขตก็อนุญาตใหนอนเฝา

หรอืกรณปีดปายประกาศวาของผูสมคัรปดนอกสถานที ่ ปดผดิกฎหมาย ซึง่โดยสวนใหญแลวเปนปญหา
เลก็นอย ซึง่ทาํใหงานยุง วธิกีารแกไขคอื เราจะอบรมเจาหนาทีใ่หทาํใหถกูตองตามกฎหมายใหเปนไปตามขัน้ตอน 
เมือ่ยงัมกีารรองเรยีนเขามาอกี และรองเรยีนถกูตองตามขัน้ตอนของกฎหมายเรากจ็ะดาํเนนิการ โดยตามไปสอบ
กรรมการประจาํหนวยคนนัน้ เปนตน

หากเปนการรองเรยีนกนัเองระหวางผูสมคัร วธิกีารแกไขเรากจ็ะสงกรรมการไปสอบผูสมคัรทีถ่กูรองเรยีน”
ผูใหสัมภาษณจากเขตบางกอกใหญ กลาวเพิ่มเติมวา

247

“ในสวนของเขตบางกอกใหญ จะมกีเ็ปนการรองเรยีนเกีย่วกบัการตดิปายของผูสมคัร เปนการรองเรยีน
ผูสมัครดวยกันเองมาที่เขต นอกนั้นก็ไมมีอะไรที่เปนเรื่องใหญ”

ในสวนของปญหาอุปสรรคของการจัดการเลือกตั้งนั้น นายชัยณรงค เทียนมงคล ไดกลาววา
248

“ปญหาคอื บางครัง้เวลากระชัน้ชดิทกุอยางจะตองเรว็ไปหมด โดยเปนไปทัง้ระบบ หมายความวาสวน
กลางขอเงนิไปทางรฐับาล ซึง่สาํนกังบตองใหเงนิมา บางทกีล็าชา เมือ่ลาชา การดาํเนนิการกจ็ะตดิขดั กระทบ
เปนลกูโซ ซึง่ กกต. กลางตองทาํขอไปทีส่าํนกังบประมาณ แลวกระบวนการขางบนทาํใหสงเงนิมาชา ทาง กกต. 
กลางเมือ่รบัเงนิมาชา สวนที ่กกต. จงัหวดักช็า แลว เรากต็องสงไป 36 เขตเลอืกตัง้กช็าไปดวย กระทบเปนวงจร”

ทางดานผูแทนจากเขตบางกอกใหญก็กลาวเพิ่มเติมวา
249

“ในฝายทะเบยีนกจ็ะเปนปญหาในเรือ่งการใหเวลาในการจดัพมิพบญัช ีเพราะบางครัง้โปรแกรมสงขอมลู
มาชาหรือมีปญหา ทําใหมีเวลาพิมพแค 3 วัน แลวเจาหนาที่ตองเรงพิมพทั้งวันทั้งคืน 

ในสวนฝายปกครองกจ็ะมเีรือ่งงบประมาณทีม่าถงึชาทาํใหการหาบคุคลหรอืหาวสัดอุปุกรณกล็าชาตาม
ไปดวย ทําใหการจัดการเลือกตั้งไมรวดเร็วเทาที่ควร ซึ่งแทจริงแลวทราบกันดีอยูแลววาจะมีการเลือกตั้งวันที่
เทาใด ควรจะมีการเตรียมการลวงหนา”
245

 นางปราณี ลือนาม หัวหนาฝายปกครอง เขตธนบุรี
246

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
247

 นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน และนายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล 
เจาพนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ
248

 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
249

 นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน และนายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล 
เจาพนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ
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ขณะที่ทางดานเขตธนบุรีก็ไดกลาวเพิ่มเติมถึงปญหาวา
250

“ทางเราจะมีปญหาในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เพราะมีการกําหนดวาตอง
เปนผูมีสิทธิลงคะแนนและเปนการสมัครใจเขามาทําหนาที่ ซึ่งก็จะคอนขางหายากเพราะบางทีคนกลัวปญหา

และในสวนของงบประมาณที่มาชาและไมพอ รวมถึงคาตอบแทนที่ใหกรรมการก็นอยไมเปนที่จูงใจให
เขามาทําเทาใด เพราะไมคุมกับความรับผิดชอบที่ตองรับ ซึ่งในสวนของงบประมาณนี้มีปญหาคอนขางมาก”

นอกจากนี้ นายชัยณรงค เทียนมงคล ยังไดกลาวเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตวา
251

“การดําเนินการของทางเขตก็เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด สวนปญหาก็คงจะมีในเรื่องที่งบประมาณ
ไปถงึชา ในสวนของผูอาํนวยการเขตกไ็มมปีญหาอะไร เพราะผูอาํนวยการเขตโดยสวนใหญกเ็ปนผูอาํนวยการ
เขตเลือกตั้ง

ในสวนการเตรียมงาน เตรียมอุปกรณ เจาหนาที่ก็เปนเรื่องที่เคยทํากันมาแลวก็ไมมีปญหาใด”

การตรวจสอบการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน พ.ศ. 2550 ที่ผานมานั้นไดมีองคกรตรวจสอบการเลือกตั้งใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 5 องคกร ประกอบดวย มูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรม-ราชูปถัมภ ตรวจสอบ
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตรวจสอบการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ 2 เครือขายการมีสวนรวมทางการเมืองภาคประชาชน ตรวจสอบการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 
กลุมออมทรัพยบางซื่อพัฒนา ตรวจสอบการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 และองคกรเครือขายการเลือกตั้ง
ภาคพลเมือง ซึ่งทําการตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 – 12 ซึ่งจากการสุมสัมภาษณองคกร
ตรวจสอบการเลือกตั้ง 3 องคกร ประกอบดวย องคกรเครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมือง ชมรมสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชน และมูลนิธิธรรมสาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ปรากฏผลดังนี้

ประวัติความเปนมา
องคกรเครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมือง ตั้งอยูที่เลขที่ 30 ซอยหมูบานบุญสูง แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร องคกรเครือขายฯ นี้กอตั้งโดยกลุมประชาชนที่เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งสาขา
อาชีพตางๆ ใน 37 เขตเลือกตั้ง ในป 2544 ตอมาในป 2546 ไดมีการรวมตัวกันอีกครั้ง โดยมีองคกรตางๆ เขา
มารวมกนั เชน องคกรเครอืขายการเลอืกตัง้ 37 ชมรมการเมอืงภาคพลเมอืงกรงุเทพ-นนทบรุ ีองคกรเครอืขาย
การเลือกตั้ง และชมรมสวัสดิการองคกรการเลือกตั้ง เปนตน ซึ่งการมารวมตัวกันขององคกรหรือกลุมตางๆ 
นั้นก็เพราะมีความสนใจในดานการเมือง สนใจในดานกิจกรรมการเมืองภาคพลเมือง และเปนการสรางความ
สมัพนัธอนัดตีอกนั โดยเฉพาะเมือ่การเลอืกตัง้ ส.ส. ใน พ.ศ. 2544 ทีเ่กดิความไมเปนธรรมของเจาหนาทีข่องรฐั 
สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พรรคการเมอืงตางๆ ทีท่าํใหรฐัเสยีงบประมาณในการเลอืกตัง้อยางมากในปจจบุนันี้
(พ.ศ. 2550) องคกรเครือขายฯ มีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 3,180 คน 

วัตถุประสงค องคกรเครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมืองมีวัตถุประสงคสําคัญคือ สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งมีความโปรงใส โดยการตรวจสอบดูแลการเลือกตั้ง และ
รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง
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ชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตั้งอยู ณ เลขที่ 100/170 หมู 11 แขวงลาดพราว เขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร ชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเกิดจากการประสานงานของ P-Net 
และการรวมตัวของอาจารยจากมหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา ชุมชนในเขตธนบุรี ชุมชนบางไสไก ชุมชนอาคารสงเคราะหครอบครัวทหารเรือ ได
ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งนับตั้งแต พ.ศ. 2545 และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งใน พ.ศ. 2549 จึงไดเขามาทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้งนับตั้งแตนั้นเปนตนมา อยางไรก็ตามผูให
สัมภาษณของชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไดกลาวเพิ่มเติมวา แมจะเขามามีสวนรวมตรวจสอบ
ในการเลอืกตัง้อยางเปนทางการเมือ่ พ.ศ. 2549 แตโดยสวนตวัแลว ทางครอบครวัและญาตพิีน่องมคีวามสนใจ
ในเรื่องของประชาธิปไตยมาตลอด และไดมีการริเริ่มสังเกตการณการเลือกตั้งมาตั้งแตป 2522 ประกอบกับมี
ประสบการณสวนตวัในการสงัเกตการณการเลอืกตัง้ในตางประเทศทีป่ระเทศศรลีงักา และไตหวนัมากอน จงึ
ชอบและไดรวมตัวกับเพื่อนและครอบครัวที่มีความคิดเห็นคลายคลึงกันจัดตั้งชมรมฯ ดังกลาวนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค ชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมีวัตถุประสงคสําคัญคือ สนับสนุนการมีสวน
รวมภาคประชาชน โดยเนนความเปนประชาธิปไตยของคนรุนใหม และการสงเสริมใหความรูกับประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในดานตางๆ เชน ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ เปนตน

มูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยู ณ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร การมารวมตัวกันของมูลนิธิธรรมศาสตรฯ เนื่องจากปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหา
วัยรุน ซึ่งเปนปญหาที่ซับซอนและมีปญหาสะสมกันมานาน มูลนิธิธรรมศาสตรฯ จึงรวมมือกับเครือขาย
นักศึกษา ชมรมรักกันเตือนกัน สงเสริมใหคนวัยเดียวกันเตือนกันเอง ภายใตบัญญัติ 4 ประการ คือ 1. พูด
ความจริง 2. ทําในสิ่งที่เปนประโยชน 3. ไมกลาวโทษกัน 4. รักกันเตือนกันใหถูกที่ถูกเวลา โดยเริ่มตนใน
โลกใบเล็ก ชุมชนในมหาวิทยาลัย ใหฉลาดคิด ใชชีวิตไมประมาท และรับผิดชอบตัวเองไดดวยการสราง
เครือขายนิสิตนักศึกษา รักกันเตือนกันในมหาวิทยาลัย ตอมาผูนํานักศึกษามีแนวคิดตรงกันในการเฝา
ระวังความเสี่ยงและอันตรายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากงานรับนองใหม และการมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตย ไดมีอนุกรรมการเปนผูประสานงานกับเพื่อนนิสิตนักศึกษา มูลนิธิธรรมศาสตรฯ ไดเริ่มเขา
มามีสวนรวมในทางการเมืองโดยเริ่มจากการที่มีสมาชิกขององคกร คือ นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน และนาย
ชาติชาย แสงสุข ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะตัวแทนเยาวชน จึงมีสวน
สาํคญัในการผลกัดนัเรือ่งการศกึษาและรวมกนัรณรงค (We Jam Vote 19 Aug, 2007) เพือ่ใหเพือ่นๆ นกัศกึษา
ออกมาใชสิทธิลงประชามติ จนไดรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
และการมรีฐับาลในปจจบุนั (พ.ศ. 2550) โดยสาํหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีผ่านมานัน้ ปญหา
ที่สังคมหวงใยมากคือ การซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งรัฐบาลประกาศใหการตอตานการทุจริตการเลือกตั้งเปนวาระ
แหงชาต ิจงึเหน็วาหากเครอืขายนกัศกึษารวมกนัแสดงพลงัเสยีงบรสิทุธิข์องทกุคนจะมสีวนในการเปลีย่นแปลง
การเมืองไทย สําหรับสมาชิกขององคกรฯ จะเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 124 สถาบันทั่วประเทศ

วตัถปุระสงค มลูนธิธิรรมศาสตรในพระบรมราชปูถมัภ มวีตัถปุระสงคสาํคญัคอื เปนศนูยกลางประสาน
งานการมสีวนรวมของเครอืขายนสิตินกัศกึษาเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และประสบการณเชงิสรางสรรคเพือ่
จรรโลงวฒันธรรมของเขา สามารถขบัเคลือ่นสงัคมไทยใหกาวหนาไปตามครรลองของระบอบประชาธปิไตยอนั
มพีระมหากษตัรยิเปนประมขุ รวมทัง้สงเสรมิใหเยาวชนจดัระเบยีบตวัเอง ดงันัน้ การใหความรูการสอนทกัษะ
ชีวิตเปนเรื่องวัยเดียวกันควรเตือนกันเอง เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย
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บทบาทในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
องคกรตรวจสอบการเลือกตั้งทั้ง 3 แหงไดกลาวถึงบทบาทในการทําหนาที่การตรวจสอบการเลือกตั้ง

ที่ผานมาดังนี้
“ในการเลือกตั้งที่ผานมาทําหนาที่สังเกตพฤติกรรมการเลือกตั้งทั้งในสวนของประชาชนและเจาหนาที่ 

ตรวจสอบในเรื่องเอกสารในการเลือกตั้งที่สําคัญของประชาชน (สส. 26/สส. 27) การจัดหนวยเลือกตั้ง การ
นับคะแนน ปายประกาศตางๆ การรับแจงเหตุ รวมทั้งทําหนาที่เปนศูนยประสานงานตรวจสอบการเลือกตั้ง
ของเขตคลองเตย ยานนาวา และบางคอแหลม”

252
 

ทางดานเครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมืองก็ไดกลาวถึงการทําหนาที่วา
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“ทําหนาที่ในการสังเกตการณการเลือกตั้ง รับแจงเหตุ สอดสองการเลือกตั้ง สํารวจคาใชจายในการ
เลือกตั้ง และจัดอบรมอาสาสมัครในการตรวจสอบการเลือกตั้ง”

ขณะที่มูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ก็ไดกลาวถึงบทบาทของมูลนิธิฯ วา
254

“ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผานมา เราไดรวมกันจัดทําบัญญัติ 10 ประการ จริยธรรมของนักการเมือง โดย
ใหหัวหนาพรรคการเมือง รวมลงนามโดยสมัครใจ โดยมีหัวหนาพรรคการเมืองรวมลงนาม เชน นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชวีะ นายสมคัร สนุทรเวช เปนตน ซึง่จดัทาํขึน้ในวนัรบัสมคัร ส.ส. แบบสดัสวน.... นอกจากนัน้เราไดรวม
กับเครือขายนักศึกษา 124 สถาบันทั่วประเทศ รวมกันแสดงพลังบริสุทธิ์รวมกันรณรงคภายใตชื่อ We Jam 
Vote ในสถาบันและบริเวณโดยรอบ เชิญชวนใหเพื่อนๆ นิสิตนักศึกษาและผูปกครองออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ในวนัที ่23 ธนัวาคม ...ขณะเดยีวกนันกัศกึษาในเครอืขายรวมเปนอาสาสมคัรสงัเกตการณการเลอืกตัง้ประจาํ
หนวยเพื่อปองปราม การตรวจสอบการทุจริต พรอมตั้งศูนยรับแจงเหตุทุจริตการเลือกตั้งแบบ 2 ทาง คือ 1. 
แจงเหตุทางโทรศัพท โทรสาร และแจงเหตุดวยตนเอง โดยมีศูนยรับแจงเหตุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
โดยมีนักศึกษาอยูประจําศูนย และ 2. รับแจงเหตุทางอินเตอรเน็ตที่เวบไซต www.c4Fclub.net

การไดรับการสนับสนุนการทํางาน
ในการทาํหนาทีต่รวจสอบการเลอืกตัง้ขององคกรทัง้ 3 แหงนัน้มดีงันี ้คอืในสวนของชมรมสงเสรมิการมี

สวนรวมของประชาชนจะไดรับการสนับสนุนจาก กกต. กทม. และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
โดยในสวนของ กกต. นั้น จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวนประมาณ 400,000 บาท 

ขณะทีอ่งคกรเครอืขายการเลอืกตัง้ภาคพลเมอืงกไ็ดรบัการสนบัสนนุจาก กกต. ดวยการเสนอโครงการ
กิจกรรมตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน เขตละ 400,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2 
ลาน 4 แสนบาท

สวนมูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ กลาวเพิ่มเติมวา ในสวนของการจัดประชุมเตรียมความ
พรอมนั้นไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในเครือขาย สวนการรณรงคใชสิทธิเลือกตั้งไดรับความรวม
มอืจากสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ และการรณรงคใชสทิธเิลอืกตัง้ การตรวจสอบเลอืกตัง้ ไดรบังบประมาณ
จากทั้ง กกต. กสท. และ กกต. กทม. โดยไดรับเปนคาตอบแทนอาสาสมัครในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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254
 นายพจน เขียวชอุม ผูแทนมูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ
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เจาหนาที่/บุคลากรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และการปฏิบัติหนาที่
ในการตรวจสอบการเลอืกตัง้ในสวนของมลูนธิธิรรมศาสตรในพระบรมราชปูถมัภ จะมนีกัศกึษา อาจารย และ

เจาหนาทีข่องมลูนธิธิรรมศาสตรฯ ขณะเดยีวกนักจ็ะมสีถาบนัการศกึษาตางๆ ดวย เชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา และมหาวทิยาลยัศลิปากร เปนตน

ขณะทีเ่ครอืขายการเลอืกตัง้ภาคพลเมอืงนัน้ เจาหนาทีจ่ะมาจากแกนนาํจาก 4 องคกรยอยในการสรรหา
ไดจากอาสาสมคัรทองถิน่ นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตางๆ รวมถงึบคุคลทัว่ๆ ไป ทีม่คีณุสมบตัติามที ่กกต. 
กําหนด คือ มีอายุ 18 ปขึ้นไป อานออกเขียนได และเปนกลางทางการเมือง โดยจะมีจํานวนทั้งหมด 3,000 
คน ซึ่งในการทําหนาที่นั้นจะแบงออกเปนทุก 20 คน จะมีคนคอยรายงานทุกๆ 1 ชั่วโมง วามีเหตุการณผิด
ปกติเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม โดยจะเริ่มทํางานตั้งแตวันกอนการเลือกตั้ง จนถึงสิ้นสุดการนับคะแนน รวม
ทํางาน 2 วัน คาใชจายคนละ 200 บาท/วัน โดยในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ 20 คนจะมีหัวหนา 1 คน และ
จะมีเจาหนาที่รับแจงเหตุสวนกลางอีก 3 คน

สวนชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กลาววา เจาหนาที่จะเปนนักศึกษาจากสถาบันตางๆ 
ที่เปนสมาชิกฯ และอาสาสมัครชุมชนที่แกนนําจะรวบรวมกัน รวมทั้งหมดประมาณ 330 คน โดยมีคาใชจาย 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่คนละ 200 บาท/วัน โดยจะทํางาน 2 วัน คือ กอนวันเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ก็จะมีคาใชจายสําหรับการบริหารศูนย 20,000 บาท/วัน ขณะเดียวกันจะมีหนวยกลาง 3 ทีม ที่จะ
คอยรายงานและสอบถามตามจุดเลือกตั้งตางๆ

เชนเดยีวกบัมลูนธิธิรรมศาสตรในพระบรมราชปูถมัภ ทีก่ลาววา คาตอบแทนจะเปนไปตามระเบยีบคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง เชน ผูประสานงานอาสาสมัครสังเกตการณการเลือกตั้งปฏิบัติงานจํานวน 10 วันๆ ละ 
200 บาท สวนอาสาสมัครสมัครสังเกตการณการเลือกตั้ง ไดรับคาตอบแทนวันละ 200 บาท เปนตน โดยการ
เริ่มทํางานจะเริ่มตั้งแต 07.00 น. จนถึงการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งเสร็จเรียบรอย

ปญหาที่พบในระหวางการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้งนั้น องคกรทั้ง 3 แหง พบดังนี้
มูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ กลาววา มีปญหาการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานขององคกร

เอกชน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวย เชน ปญหาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยไม
ทราบวามีอาสาสมัครฯ มารวมสังเกตการณการเลือกตั้ง เปนตน ซึ่งในปญหาดังกลาวนี้ควรมีการจัดประชุม
เตรียมความพรอมกอนการเลือกตั้ง มีความชัดเจนในกรอบการทํางานขององคกรเอกชน สําหรับปญหาเรื่อง
การซือ้สทิธ ิขายเสยีงนัน้จะตองใหความรูกบัประชาชน นสิตินกัศกึษา ใหรูเทากนัพรอมแยกแยะใหออกระหวาง
นักการเมืองกับนักเลือกตั้ง ในทุกๆ โอกาส มิใชเฉพาะชวงกอนการเลือกตั้ง

ในสวนของชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนพบปญหาที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1. การจัดหนวยเลือกตั้ง เชน โตะเลือกตั้งหันหนาเขาผนัง จึงทําการทักทวงใหเจาหนาที่หันออก
2. เอกสารในการเลือกตั้งที่สําคัญของประชาชนไมนํามาติดดานหนาหนวยแตกลับไปติดดานหลังแทน

จึงทักทวงเจาหนาที่ใหชวยปฏิบัติตามกฎของ กกต.
3. การขานบัตรไมเปนมาตรฐาน เชน ให X มีเสนซอน ถานับวาเปนบัตรดี บัตรตอไปที่เกิดกรณีแบบนี้

ตองนับบัตรตอไปเปนดีดวย หรือกากบาท เปนรูปแบบนี้ ถานับดีตองนับโดยตลอดที่กรณีเดียวกัน ไมใชขาน
ดีบางเสียบาง ตองใหเจาหนาที่ทักทวงและทําบันทึกสง กกต.
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4. เจาหนาที่ขาดความรอบคอบ เชน มีการกากบาทเลือกเบอร และกากบาทไมใชสิทธิแตขานเปนบัตร
ดี ดูไมละเอียด จึงทักทวงวาเปนบัตรเสีย

5. แผนปายหาเสียงตองไมติดในบริเวณ 25 เมตร – 50 เมตร แตเปนไปไมไดความจริงจึงไปทักทวงกับ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ กกต. เก็บออกให

และองคกรเครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมืองพบปญหาสําคัญ 2 ประการ คือ
1. สวนใหญจะพบในการนบัคะแนนตวักากบาทจะจางตองทกัทวงเวลาขานนบั และพรอมเขยีนรายงาน

ที่เกิดขึ้น
2. ความรูความเขาใจของเจาหนาที่เนื่องจากมีการเตรียมการหลังอนุมัติเพียง 1 สัปดาห จึงทําใหการ

สังเกตการณเปนไปไดอยางลาชามาก ทางองคกรไดเขียนรายงานผลกระทบใหกับ กกต. แลว

ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง
ในสวนนี้จะนําเสนอขอมูลที่สําคัญ คือ ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 12 เขตเลือกตั้ง และผลการ

เลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 4.3 เพศของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง

เพศ จํานวน รอยละ
ชาย 332 85.7
หญิง 55 14.3
รวม 387 100

จากตาราง 4.3 เพศของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครพบวา สวน
ใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 85.7 ที่เหลือเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 14.3

ตาราง 4.4 วุฒิการศึกษาของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
ตํ่ากวาปริญญาตรี 55 14.2

ปริญญาตรี 151 39
ปริญญาโท 132 34.1
ปริญญาเอก 36 9.3

ไมระบุวุฒิการศึกษา 13 3.4
รวม 387 100

จากตาราง 4.4 วุฒิการศึกษาของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้งพบวา ผูสมัครรับเลือก
ตั้งกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 39 รองลงมา
คือ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 34.1 สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.2 ทั้งนี้กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด ไมระบุวุฒิการศึกษา จํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 3.4
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ตาราง 4.5 อายุของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง

อายุ (ป) จํานวน รอยละ
30 และตํ่ากวา 29 7.5

31 – 40 95 24.6
41 – 50 136 35.1
51 – 60 88 22.7

60 ปขึ้นไป 39 10.1
รวม 387 100

จากตาราง 4.5 อายุของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้งพบวา ผูสมัครรับเลือกตั้งกลุมที่
มีจํานวนมากที่สุด อายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาคือ อายุระหวาง 
31 – 40 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24.6 อายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.7 
โดยกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด อายุตั้งแต 30 ปและตํ่ากวา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.5

รายชื่อผูสมัคร ส.ส. กทม. ทั้ง 12 เขต 
ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่แบงเขตเลอืกตัง้สาํหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรระบบเขตออก

เปน 12 เขต มีพรรคการเมืองตางๆ ไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งเขาลงแขงขันเพื่อเขาสูตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั้งสิ้นจํานวน 17 พรรคการเมือง ประกอบดวย พรรคเพื่อแผนดิน ประชาธิปตย มัชฌิมาธิปไตย ชาติ
ไทย พลังประชาชน ประชากรไทย ประชาราช ประชามติ รวมใจไทยชาติพัฒนา ไทยรํ่ารวย ความหวังใหม 
พลังแผนดินไท แนวสังคมประชาธิปไตย กฤษไทยมั่นคง คุณธรรม ประชาชาติ และพรรคสยาม โดยมีจํานวน
ผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น จํานวน 387 คน

ทั้งนี้มีพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบจํานวน 3 คน 
ทั้ง 12 เขตเลือกตั้ง จํานวน 8 พรรค ประกอบดวย พรรคเพื่อแผนดิน ประชาธิปตย มัชฌิมาธิปไตย ชาติไทย 
พลังประชาชน ประชากรไทย รวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคไทยรํ่ารวย 

สําหรับเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองตางๆ ไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้งครบตามจํานวน
ที่กําหนดไวคือ เขตละ 3 คน ประกอบดวย เขตเลือกตั้งที่ 4 บางซื่อ หลักสี่ จตุจักร พญาไท เขตเลือกตั้งที่ 
5 บางเขน สายไหม ดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 8 สวนหลวง ประเวศ บางนา พระโขนง และเขตเลือกตั้งที่ 11 
ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม โดยรายชื่อผูสมัคร ส.ส. กทม. ทั้ง 12 เขต มีดังรายละเอียดตอไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ดุสิต พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ บางรัก ปทุมวัน ราชเทวี

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
เพื่อแผนดิน 1 นางสาวโพยมราศี ฤกษสําราญ

2 นายชาติพร อัสสรัตน
3 นายวรัญู สุจิวรพนธพงศ
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ประชาธิปตย 4 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล

5 นางสาวอรอนงค กาญจชูศักดิ์
6 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

มัชฌิมาธิปไตย 7 นายประจวบ อึ๊งภากรณ
8 นายบุญสิทธิ์ ธรรมโรจนพินิจ
9 นายกฤษฎา สัจจกุล

ชาติไทย 10 นพ. ดร. มโน เมตตานันโท เลาหวณิช
11 นางสาวกุสุมาลย ปจฉิมสวัสดิ์
12 นายอรัญ พันธุมจินดา

พลังประชาชน 13 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
14 นายกมล บันไดเพชร
15 นางสาวยุวลักษณ อภิธนาคุณ

ประชากรไทย 16 นายสมโภช พุมนอย 
17 จ.อ.สุนันชัย บุญรอด 
18 นายถวิล พรตเจริญ 

ประชาราช 19 ร.อ.เมตตา เต็มชํานาญ 
20 นายพงษพจน หิรัญพฤกษ 
21 น.ส.วิภาดา เต็มชํานาญ 

ประชามติ 22 นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพยเจริญ 
23 นด.ต.วิชัย กุลโพนเมือง 
24 นายเศรษฐธนาฒย วัศยานันท 

รวมใจไทยชาติพัฒนา 25 ม.ล.ณัฏฐพล เทวกุล
26 นายเอกพัฒน วิเชียรแพทยาคม
27 นายกิตติมา สุทัศน ณ อยุธยา

ไทยรํ่ารวย 28 วาที่ ร.ต.หญิงกัญจนา หนูโหยบ
29 นายอนันต บุญเดช
30 นายธนวัฒน สรลักษณลิขิต

ความหวังใหม 31 นางธัญญารัตน พรพงศศุภสิน
32 นางสาวตั่ว แซโลว
33 นางประภาพร ประสมพันธ

เขตเลือกตั้งที่ 1 (ตอ)
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ในพืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ที ่1 ซึง่ประกอบดวยเขตดสุติ พระนคร ปอมปราบศตัรพูาย สมัพนัธวงศ บางรกั ปทมุวนั 
และราชเทว ีมพีรรคการเมอืงตางๆ ไดสงสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิ สภาผูแทนราษฎร จาํนวน 11 
พรรค คอื พรรคเพือ่แผนดนิ ประชาธปิตย มชัฌมิาธปิไตย ชาตไิทย พลงัประชาชน ประชากรไทย ประชาราช 
ประชามต ิ รวมใจไทยชาตพิฒันา ไทยรํา่รวย และพรรคความหวงัใหม รวมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้ 33 คน โดยมี
ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทีเ่ปนเพศชาย จาํนวน 22 คน และเปนเพศหญงิ จาํนวน 11 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
มัชฌิมาธิปไตย 1 นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ

2 นางสาวสุภาภรณ แสงทอง
3 นายอายุทธ จิรชัยประวิตร

เพื่อแผนดิน 4 นายนิทิต พุกกะณะสุต 
5 นางสาวพงศสุธิดา โตเทียนศรี
6 นายชัยพรพศิน ธนถาวรกิตติ์

ประชากรไทย 7 นายโอฬาร ตูจินดา 
8 นายบุญรวม สรอยศรี
9 นายพิศาล เทพศิริ

ชาติไทย 10 นายอภิเกียรติ เจนพณิช
11 นายชาญวุฒิ ศุภพาณิชวงศ
12 นายชูวิทย เหลาวรวิทย

ประชาธิปตย 13 นายกรณ จาติกวณิช
14 นายสมเกียรติ ฉันทวาณิช
15 นายอนุชา บูรพชัยศรี

พลังประชาชน 16 นายพงษพิสุทธิ์ จินตโสภณ 
17 นายวิกรานต ศุภมงคล
18 พ.ต.อ.พณาเจือเพ็ชร กฤษณะราช

รวมใจไทยชาติพัฒนา 19 นายกรด โรจนเสถียร 
20 ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษม เกษมสันต 
21 ดร.พิชัย กฤชไมตรี 

ประชามติ 22 นายจรูญเกียรติ ภัทรมนตรีศิลป 
23 นายเอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย 
24 นายธนัย ศักเทวินทร 

ไทยรํ่ารวย 25 นายศุภวิทย โอวรามินทร 
26 นายยุทธ ยุทธนา
27 นายสมเดช เชาวดี
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ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งประกอบดวยเขตสาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย และวัฒนา มี
พรรคการเมอืงตางๆ ไดสงสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร จาํนวน 9 พรรค คอื พรรค
มชัฌมิาธปิไตย เพือ่แผนดนิ ประชากรไทย ประชาธปิตย พลงัประชาชน รวมใจไทยชาตพิฒันา ประชามต ิและ
พรรคไทยรํ่ารวย รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 27 คน โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนเพศชาย จํานวน 25 คน และ
เปนเพศหญิง จํานวน 2 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ดินแดง หวยขวาง วังทองหลาง ลาดพราว

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
เพื่อแผนดิน 1 นางสาวธัญธรณ เรืองอัครนันท

2 นายปติวัตติ์ แจมสวางวรพงษ
3 ดร. พงษรพี บูรณสมภพ

ประชากรไทย 4 นายศักสิทธิ์ รามสูต
5 นายเอกสิทธิ์ หมวดทอง
6 นายสุเมธ ลือพักตรา

ประชาธิปตย 7 นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค
8 นายธนา ชีรวินิจ
9 ดร. สรรเสริญ สมะลาภา

ชาติไทย 10 พ.ต.อ. นพ.อวยชัย ชุนาวรรณ
11 ดร. สมชาย คุมพูล
12 นายจุมพล จันทรจิระ

มัชฌิมาธิปไตย 13 นายธนาพล ตันบุญเพิ่ม
14 นางวัจนา สุทัศน ณ อยุธยา
15 ดร.รัตนาภรณ ธรรมโกศล

พลังประชาชน 16 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
17 ดร. ภูวนิดา คุนผลิน
18 นายยุรนันท ภมรมนตรี

ประชาราช 19 นางวชิราภรณ อายุยืน
20 นายชุมสาย ศรียาภัย
21 นายสันติ วิชัยพล

ประชามติ 22 นายมาโนช วีรานุกุล
23 นายวสันต หิรัญบูรณะ 
24 นายจักรกฤษณ โกสุจริต

รวมใจไทยชาติพัฒนา 25 นายพรศักดิ์ ศรีละมุล 
26 นายบุญอนันต เปยมพงศสานต 
27 นายวีรยุทธ โพธารามิก 
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ไทยรํ่ารวย 28 ร.ต.อ.ประเสริฐ เหลืองอราม

29 นางสิรารมย ศรีคิรินทร
30 นายบัญชา ลาดโนนเมือง

ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งประกอบดวยเขตดินแดง หวยขวาง วังทองหลาง และลาดพราวมี
พรรคการเมืองตางๆ ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 10 พรรค คือ 
พรรคเพื่อแผนดิน ประชากรไทย ประชาธิปตย ชาติไทย มัชฌิมาธิปไตย พลังประชาชน ประชาราช ประชามติ 
รวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคไทยรํ่ารวย รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 30 คน โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปน
เพศชาย จํานวน 24 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 6 คน

เขตเลือกตั้งที่ 4 บางซื่อ หลักสี่ จตุจักร พญาไท

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
เพื่อแผนดิน 1 ร.ต.อ.ภูมินทร พึ่งสุจริต

2 นายสุวิชัย ศุภรานนท
3 นายญาณกร วรากุลรักษ

ชาติไทย 4 นายอรรฆชัย ตระการศาสตร
5 นายพงศกร พรหมสุวรรณ
6 ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย จีรพรชัย

พลังประชาชน 7 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ
8 นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี
9 นายกวี ณ ลําปาง

ประชาธิปตย 10 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 
11 นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี 
12 นายสกลธี ภัททิยกุล

ความหวังใหม 13 นายจรัส สุพร
14 นายกฤษฎา พรหมพิพัฒนพร
15 นายประวิทย โพธิ์กระจาง

ประชาราช 16 นายสุรชาติ เทียนทอง
17 นายสันติ บุลสถาพร
18 นายสุพจน หอนาค

มัชฌิมาธิปไตย 19 ร.อ. รชฏ พิสัยบรรณกร
20 นายธนกร วังบุญคงชนะ
21 นางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต

เขตเลือกตั้งที่ 3 (ตอ)
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ประชากรไทย 22 ร.ต.ต.เสนห ชัยทร

23 นายอาทิตย สิทธิเกษร
24 นายสมศักดิ์ ฝากมิตร

ประชามติ 25 นายวิเศษ เสียงกาญจนวนิช 
26 นายอภิชาต จักรศรีพร 
27 นายปารเมศ เอี่ยมศิลา 

รวมใจไทยชาติพัฒนา 28 นายชื่นชอบ คงอุดม 
29 ร.ท.สัณชัย เองตระกูล 
30 นายธนัท โชคธนไพศาล 

ไทยรํ่ารวย 31 นายสุวิทย นิ่มนอย 
32 นายวันชัย พรวิริยางกูล 
33 นางสาวธัญกช พิทยานุกุล 

พลังแผนดินไท 34 นางลีนา จังจรรจา
35 นายปรีชา สันตินธรกุล
36 นายเทพ เวชวิสิฐ

ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งประกอบดวยเขตบางซื่อ หลักสี่ จตุจักร และพญาไท มีพรรคการเมืองตางๆ 
ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 12 พรรค คือ พรรคเพื่อแผนดิน ชาติ
ไทย พลังประชาชน ประชาธิปตย ความหวังใหม ประชาราช มัชฌิมาธิปไตย ประชากรไทย ประชามติ รวมใจ
ไทยชาติพัฒนา ไทยรํ่ารวย และพรรคพลังแผนดินไท รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 36 คน โดยมีผูสมัครรับเลือก
ตั้งที่เปนเพศชาย จํานวน 32 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน

เขตเลือกตั้งที่ 5 บางเขน สายไหม ดอนเมือง 

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ประชาธิปตย 1 ร.อ.อ.น.พ.พิทักษ ฐานบัญชา 

2 นายกองศักดิ์ ยอดมณี
3 นายวิทเยนทร มุตตามระ

ชาติไทย 4 นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ
5 นายฉมาดล หงสกุล
6 นายฐิติโชค กาญจนภักดี

มัชฌิมาธิปไตย 7 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง
8 ดร. จิรภา แสนเกษม
9 นายอัศวิน อภัยวงศ

เขตเลือกตั้งที่ 4 (ตอ)
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ความหวังใหม 10 นายวิเศษ กํ่าพงษไทย

11 นายชาญสกล หิรัญรุจิพงศ
12 นายฐปนวัฒน ที่รัก

พลังประชาชน 13 น.อ. อนุดิษฐ นาครทรรพ
14 นายอนุสรณ ปนทอง
15 นายการุณ โหสกุล

ประชากรไทย 16 พ.ต.ท. สันธนะ ประยูรรัตน
17 นายอดุลย เจนจรรยากุล
18 นายสมหมาย ศรีสุทธิยางกูร

เพื่อแผนดิน 19 ร.อ.อ. วิชัย ราชานนท
20 นายธนวิชญ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
21 ดร. กนกพิชญ วิชญวรนันท

แนวสังคมประชาธิปไตย 22 น.อ. อนุรักษ ศศิธร 
23 นางสาวสุชาวดีบ วิศาลธรกุล
24 นางสาวธัญวรัตม คงสา

พลังแผนดินไท 25 นายศรีวิชัย ศรีสุวรรณ
26 นายสุนทร ประเสริฐทองกร
27 นายสันติ แมนเหมือน 

ประชามติ 28 พ.ต.อ.ทิพย แกวทาไม 
29 นางณัฐสิตาพัชร แกวกา 
30 น.อ.ภัทรพล วามะนะบุตร

รวมใจไทยชาติพัฒนา 31 นายทนงศักดิ์ วิสฤตาภา 
32 นายมารุต จันทรโสภา 
33 นายหัสไชย ปรีชา 

ไทยรํ่ารวย 34 นายไพรัช จินตนพันธ
35 นายสุมาลี สุขทิพรัตน
36 นายณัฐวุฒิ ตันสถิรานันท

ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 ซึ่งประกอบดวยเขตบางเขน สายไหม และดอนเมือง มีพรรคการเมืองตางๆ ได
สงสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร จาํนวน 12 พรรค คอื พรรคประชาธปิตย ชาตไิทย 
มัชฌิมาธิปไตย ความหวังใหม พลังประชาชน ประชากรไทย เพื่อแผนดิน แนวสังคมประชาธิปไตย พลังแผน
ดินไท ประชามติ รวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคไทยรํ่ารวย รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 36 คน โดยมีผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่เปนเพศชาย จํานวน 30 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 6 คน

เขตเลือกตั้งที่ 5 (ตอ)
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เขตเลือกตั้งที่ 6 หนองจอก คลองสามวา คันนายาว บึงกุม 

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ประชาธิปตย 1 รศ. ดร. ทิวา เงินยวง

2 นายสมัย เจริญชาง
3 นายเกรียงยศ สุดลาภา

ชาติไทย 4 นายศิริโชค สิริวรรณภา
5 นายอนันต ฤกษดี
6 นายอารีวัฒน นวลปานวรชาติ

ประชากรไทย 7 นายอุดรพันธ เครือมูล
8 นายสวรรค ขันทอง
9 นายวีระ มูลมั่ง

พลังประชาชน 10 ดร. นลินี ทวีสิน
11 นายภักดีหาญส หิมะทองคํา
12 นายไพโรจน อิสรเสรีพงษ

เพื่อแผนดิน 13 นายธนการ ดํารงรัตน 
14 นางสาวฐิตินันท เกียรติไพบูลย
15 นายเนติภูมิ นวรัตน

มัชฌิมาธิปไตย 16 นายศิริ หวังบุญเกิด
17 นางสาวอุมาพร สุวิบาย
18 นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ

ประชาราช 19 นายคมพิศิษฐ ปยธรรมชัย 
20 นายนุกูล หนูสังข
21 ผศ.ดร. อํานวย นารถศิลป

ประชามติ 22 นายรุจอานันท พงคภัคธากาญจน
23 วาที่ร.ต.อมร พิกุลงาม
24 นายภาวัต เหมะธุรินทร 

รวมใจไทยชาติพัฒนา 25 นายจาตุรันต บุญเบ็ญจรัตน 
26 นายสมชัย ชัยอารียกิจ 
27 นายธนวิน ชัยรัตน 

ไทยรํ่ารวย 28 นายประกาศิต วรเวชเตชะกุล
29 นายธเนศวร มหาธนินวงศ 
30 นายธณบดี ดินฮาซัน 
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ในพืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ที ่6 ซึง่ประกอบดวยเขตหนองจอก คลองสามวา คนันายาว และบงึกุม มพีรรคการเมอืง
ตางๆ ไดสงสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร จาํนวน 10 พรรค คอื พรรคประชาธปิตย 
ชาตไิทย ประชากรไทย พลงัประชาชน เพือ่แผนดนิ มชัฌมิาธปิไตย ประชาราช ประชามต ิรวมใจไทยชาตพิฒันา 
และพรรคไทยรํา่รวย รวมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้ 30 คน โดยมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทีเ่ปนเพศชาย จาํนวน 27 คน และ
เปนเพศหญงิ จาํนวน 3 คน
เขตเลือกตั้งที่ 7 บางกะป สะพานสูง มีนบุรี ลาดกระบัง 

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
มัชฌิมาธิปไตย 1 นายดิเรก สุมาลยศักดิ์

2 นายวิฑูรย แนวพานิช
3 นายสุรศักดิ์ หมื่นนาอาน

ประชากรไทย 4 นายชิษณุพงศ รัตนพันธ
5 นายอภินันท จันทวรรณโณ
6 นายประหยัด พงษพันธุงาม

ประชาธิปตย 7 นายประพันธ คูณมี
8 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
9 นายสําราญ รอดเพชร

เพื่อแผนดิน 10 ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน
11 นายเอกวัฒน หอมเศรษฐี
12 นายธเชษฐ นาวานิมิตกุล

ความหวังใหม 13 นายอนุสรณ สมออน
14 นางสาวคมขํา หาญพาณิชย
15 นายธเนศ หัศบําเรอ

ชาติไทย 16 นายเอกฤทธิ เจียกขจร
17 นายอัครเดช ไวทยกุล
18 นายสุรชัย นิวาสพันธุ

พลังประชาชน 19 นายวิชาญ มีนชัยนันท
20 นายดนุพร ปุณณกันต
21 นายมงคล กิมสูนจันทร

ประชาราช 22 วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาฏ หุนอยู 
23 นางสาวเนตรศาณี คําดี
24 นายนิยม สิมะประเสริฐ

รวมใจไทยชาติพัฒนา 25 นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ 
26 นายฤทธิ์ลือชา คุมแพรวพรรณ 
27 นายสุรศักดิ์ ธีระศักดิ์
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ไทยรํ่ารวย 28 น.อ.วิชัย ศิลปะรายะ 

29 นายอาหมัด อาดํา
30 นายสันติ มัดตอเห็ด 

ประชามติ 31 นายชัยสิทธิ์ แสงศรี 
32 นายชนินทรศักดิ์ ประภาษา
33 นายชโยดม กาญจนศักดิ์

ในพืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ที ่7 ซึง่ประกอบดวยเขตบางกะป สะพานสงู มนีบรุ ีและลาดกระบงั มพีรรคการเมอืง
ตางๆ ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 11 พรรค คือ พรรคมัชฌิมาธิป
ไตย ประชากรไทย ประชาธิปตย เพื่อแผนดิน ความหวังใหม ชาติไทย พลังประชาชน ประชาราช รวมใจไทย
ชาติพัฒนา ไทยรํ่ารวย และพรรคประชามติ รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 33 คน โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปน
เพศชาย จํานวน 29 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน
เขตเลือกตั้งที่ 8 สวนหลวง ประเวศ บางนา พระโขนง 

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
เพื่อแผนดิน 1 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห

2 นายไพรินทร อะหมัดตอเฮด
3 นายนท เกริกฤทธิ์วณิช

ประชากรไทย 4 นายบัญญัติ ทองประสงค
5 นายบัญชา อํานาจรุงเจริญ
6 นายอิสระ อมรเวช

ประชาธิปตย 7 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
8 นายสามารถ มะลูลีม
9 นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ

มัชฌิมาธิปไตย 10 นายอภินันท เกตุษเฐียร
11 นายสมพร หลงจิ
12 นายธันวา ไกรฤกษ

ชาติไทย 13 นายศักดิ์ สุวรรณกูฏ
14 นายวิรัช นาโค
15 นายพรเทพ จันทรนิภ

พลังประชาชน 16 นายวัฒนา เซงไพเราะ
17 นางสาวศุภรัตน นาคบุญนํา
18 พล.ต.ท. ดร. วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน

เขตเลือกตั้งที่ 7 (ตอ)
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
กฤษไทยมั่นคง 19 นาย กฤศฌณพงศ นุสติพรลภัส 

20 นางสาวพรพิมล พัฒนะ
21 นายวัชรพงศ เจริญพร

ประชาราช 22 นาย กิติศักดิ์ ชูติกมลธรรม 
23 นางสาวธนพร ศิริบานเย็น
24 นายวิธิพงศ จรรยโกมล

ประชามติ 25 นายศรีรณ ยําอางค 
26 นายสมทรัยพ วงษกร 
27 นายประสิทธิ์ วัลดาว

คุณธรรม 28 นางเสาวนีย ปะตาทายัง 
29 นายสมนึก สมศักดิ์
30 นายเนติราษฎร นาคโฉม

รวมใจไทยชาติพัฒนา 31 ดร.พิจิตต รัตตกุล 
32 ดร.จิรากรณ คชเสนี 
33 นายเกษมสันต วีระกุล 

ไทยรํ่ารวย 34 นางวาสนา อาดัม 
35 นายกอเซ็ม อรุณพูลทรัพย 
36 นายสอาด สุขถาวร 

ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งประกอบดวยเขตสวนหลวง ประเวศ บางนา และพระโขนงมีพรรคการเมือง
ตางๆ ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 12 พรรค คือ พรรคเพื่อแผนดิน 
ประชากรไทย ประชาธิปตย มัชฌิมาธิปไตย ชาติไทย พลังประชาชน กฤษไทยมั่นคง ประชาราช ประชามติ 
คุณธรรม รวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคไทยรํ่ารวย รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 36 คน โดยมีผูสมัครรับเลือก
ตั้งที่เปนเพศชาย จํานวน 30 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 6 คน
เขตเลือกตั้งที่ 9 ธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ จอมทอง

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร

เพื่อแผนดิน 1 นายกษิติ กมลนาวิน 
2 นายธัญญนิธิ อักษรสิทธิ์จิรา
3 นายสุปภาส ชัยประภา

พลังประชาชน 4 นายอเนก หุตังคบดี
5 นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน
6 นายสุวัฒน มวงศิริ

เขตเลือกตั้งที่ 8 (ตอ)
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร

ชาติไทย 7 พลเรือเอกชัย สุวรรณภาพ
8 นายวิทยา เลิศฤทธิ์
9 นายบุญราย สทิวะวงศ

มัชฌิมาธิปไตย 10 นายสุรชัย สมบัติเจริญ
11 นายพิสุทธิ์ อังจันทรเพ็ญ
12 นายนภัทร ยมจินดา

ประชาธิปตย 13 นายสุรันต จันทรพิทักษ
14 นางนันทพร วีรกุลสุนทร
15 นายวิลาศ จันทรพิทักษ

ประชากรไทย 16 นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม
17 นางสาวจารุณี ตันวีระชัยสกุล
18 นายยศ เชี่ยวชาญกิจมั่น

ประชามติ 19 นายดลสวัสดิ์ ชาติเมธี 
20 ร.อ.ศิริเกษ กุลประเสริฐ 
21 นายดวงแกว คารินทา 

รวมใจไทยชาติพัฒนา 22 พล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน ณ อยุธยา 
23 นายธนภัทร ธาตวากร 
24 นายชาติชาย วิริยะพานิช 

ไทยรํ่ารวย 25 นายธีระศักดิ์ โตะชาลี 
26 นายมานพ อนุสรณสิทธิ์
27 นายอัมรินทร สกุลนันธิภัฒน

ประชาราช 28 นายอภิชาติชาย บุญลือ
29 นายพัฒนาชาติ สุริโยดร
30 นายอนุกูล พิรุณนีฤทธิ์

พลังแผนดิน 31 นายเอกชนะ นนทพละ 
32 นางสาวนงนาฎ เจนวิวัฒนสกุล
33 นายสุเทพ กฤษณชาญดี

ในพืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ที ่9 ซึง่ประกอบดวยเขตธนบรุ ีคลองสาน บางกอกใหญ และจอมทองมพีรรคการเมอืง
ตางๆ ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 11 พรรค คือ พรรคเพื่อแผนดิน 
พลังประชาชน ชาติไทย มัชฌิมาธิปไตย ประชาธิปตย ประชากรไทย ประชามติ รวมใจไทยชาติพัฒนา ไทย
รํ่ารวย ประชาราช และพรรคพลังแผนดิน รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 33 คน โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนเพศ
ชาย จํานวน 29 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน

เขตเลือกตั้งที่ 9 (ตอ)
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เขตเลือกตั้งที่ 10 ราษฎรบูรณะ ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน 

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
เพื่อแผนดิน 1 ดร.อุทิส ศิริวรรณ

2 ดร.ธนวรรช ตั้งสินทรัพยศิริ
3 ดร.ครรชิต สิงหสุวรรณ

ประชาธิปตย 4 นายถวิล ไพรสณฑ
5 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
6 พ.ต.อ.สวัสดิ์ จําปาศรี

มัชฌิมาธิปไตย 7 นายพยงค ชางเจริญ
8 นายสกล ศุภกูล
9 นายณรงคศักดิ์ วงศสังวาล

ชาติไทย 10 นายมงคล โคววัฒนะวงษรักษ
11 น.พ.ศักดา เมืองคํา
12 นายสมชาติ ลอรัตนเรืองกิต

พลังประชาชน 13 นายสุวัฒน วรรณศิริกุล
14 นายจารุวงศ เรืองสุวรรณ
15 นายสากล มวงศิริ

ประชากรไทย 16 นายประพจน โพธิภักดิ์
17 นายโชติพันธ ทัพรุง
18 นายภูศิษฏ ยิ่งคงดี

รวมใจไทยชาติพัฒนา 19 นายปพน วงศตระกูล 
20 นางสาวสุพร มณีเวทยพันธ 
21 นายสุเทพ แสงเอี่ยม 

ประชามติ 22 นายเจริญ โคกดอน 
23 นางสาวมุญจนา โคกดอน 
24 นายจิรุตต วงศสารเสริฐ 

ไทยรํ่ารวย 25 นายธนวัฒน เดชผล
26 นายสวาท มู
27 นายสิริพจน อิสระรุงเจริญกรุง

ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 10 ซึ่งประกอบดวยเขตราษฎรบูรณะ ทุงครุ บางขุนเทียน และบางบอน มี
พรรคการเมืองตางๆ ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 9 พรรค คือ 
พรรคเพื่อแผนดิน ประชาธิปตย มัชฌิมาธิปไตย ชาติไทย พลังประชาชน ประชากรไทย รวมใจไทยชาติพัฒนา 
ประชามต ิและพรรคไทยรํา่รวย รวมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้ 27 คน โดยมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทีเ่ปนเพศชาย จาํนวน 
25 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 2 คน
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เขตเลือกตั้งที่ 11 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม 

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
พลังประชาชน 1 นายสุธา ชันแสง

2 นายมานะ คงวุฒิปญญา
3 นายแสวง ฤกษจรัล

มัชฌิมาธิปไตย 4 นอ.จตุพร โปรงปรีชา
5 พล.ต.ต.รุงโรจน เภกะนันทน
6 วาที่ พ.ต.นิพนธ ซิ้มประยูร

ประชาธิปตย 7 นายโกวิทย ธารณา
8 นางอรอนงค คลายนก
9 นายวัชระ เพชรทอง

ประชาราช 10 นายธนะ สุขสินธารานนท
11 นายกฤษณะ ปยะชื่นทองกุล
12 นายอนุสรณ เต็มวงศตระกูล

ชาติไทย 13 นายฮารูน มูหมัดอาลี
14 นายสุทัศน เพ็ชรกูล
15 นายพูลลาภ ยังธินะ

ประชากรไทย 16 นายพิชัย ประมวลศิลป
17 นายอัศจรรย เณรฐานันท
18 นายวลงกรณ จับใจ

เพื่อแผนดิน 19 นายทันฉลอง รุงวิทู
20 นายสมาน แสงออน
21 นายวิศิษฐ ดีเปนธรรม

ประชาชาติ 22 นายพีรพล เตชวัชรพงศ
23 นายอุทัย นามวงศ
24 นายวธัญู ศักดิ์ศรีดีเลิศ

รวมใจไทยชาติพัฒนา 25 นายพิทักษ สมพงษ 
26 นางกุลยา งามพรสุขสวัสดิ์ 
27 นายชัยวัฒน ไกรฤกษ 

ความหวังใหม 28 นายวิชาญ ทับซอน 
29 นางสาวจงรักษณ ศรีสวัสดิ์ 
30 นายจิรโรจน ทิพยคุณาธรณ 

สยาม 31 นายวิเชียร พลดร
32 นายไพศาล พุมมะเดื่อ
33 นายนิเทศ ชัยชนะ
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
ไทยรํ่ารวย 34 นายปรัชญปรีชา สุระวิโรจน

35 นายภูเบศ จิตรสม
36 นายจิระศักดิ์ สายวรรณะ

ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 11 ซึ่งประกอบดวยเขตภาษีเจริญ บางแค และหนองแขม มีพรรคการเมืองตางๆ 
ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 12 พรรค คือ พรรคพลังประชาชน 
มัชฌิมาธิปไตย ประชาธิปตย ประชาราช ชาติไทย ประชากรไทย เพื่อแผนดิน ประชาชาติ รวมใจไทยชาติ
พัฒนา ความหวังใหม สยาม และพรรคไทยรํ่ารวย รวมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 36 คน โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่เปนเพศชาย จํานวน 33 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 3 คน

เขตเลือกตั้งที่ 12 บางพลัด บางกอกนอย ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
พลังประชาชน 1 นายปติพงศ เต็มเจริญ 

2 ดร.สมพรต สาระโกเศศ
3 นายอริสมันต พงศเรืองรอง

มัชฌิมาธิปไตย 4 นายอมร อมรรัตนานนท
5 นางสาวพรรณทิพย ยอดวิเศษ
6 นายสุกฤษฎ สุริยผล

ชาติไทย 7 นายนรภัทร รัตนุมนอย
8 นายวีระ รอดพิทักษ
9 นายอภิวัฒน บัวพันธ

ประชาธิปตย 10 นายองอาจ คลามไพบูลย
11 ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก
12 นายชนินทร รุงแสง

เพื่อแผนดิน 13 นายทัตภณ เกิดเจริญ
14 นายสิทธิโชค คลอยแสงอาทิตย
15 นายลิขิต มุกดา

ประชากรไทย 16 ร.ต.อ.ชัยวัฒน ถาวรวงศานุวัตร
17 ร.ต.อ.ชิงชัย แดงบุดดา
18 นางอมลวรรณ วงศสังขแกว

ประชาราช 19 นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ 
20 นายอภิรักษ ชวยชวง
21 นายวรพงศ หนูรินทร

เขตเลือกตั้งที่ 11 (ตอ)
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พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล ผูสมัคร
รวมใจไทยชาติพัฒนา 22 นายบุญเกียรติ จิรังนิมิตกุล 

23 นายเจษฎา วิสุทธิศักดิ์ชัย 
24 นายสัณหพจน สุขศรีเมือง 

ไทยรํ่ารวย 25 นางสุมณฑา สุภาพวานิช 
26 วาที่ ร.ต.อําพล สุภาพวานิช 
27 นายปยะวิศว นารอง 

ประชามติ 28 นายธนยศ รุงเรืองชูเลิศ
29 นายธเนศ สอนสิทธิ์
30 นายขจร ชูแกว

ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 12 ซึ่งประกอบดวยเขตบางพลัด บางกอกนอย ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา มี
พรรคการเมืองตางๆ ไดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 10 พรรค คือ 
พรรคพลังประชาชน มัชฌิมาธิปไตย ชาติไทย ประชาธิปตย เพื่อแผนดิน 

ประชากรไทย ประชาราช รวมใจไทยชาตพิฒันา ไทยรํา่รวย และพรรคประชามต ิรวมมผีูสมคัรรบัเลอืก
ตั้ง 30 คน โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนเพศชาย จํานวน 26 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน

ตาราง 4.6 จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเพศหญิงแยกตามพรรคการเมือง

เขตเลือกตั้ง พรรคการเมือง จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง (คน)
1 เพื่อแผนดิน 1

ประชาธิปตย 2
ชาติไทย 1
พลังประชาชน 2
ประชาราช 1
ไทยรํ่ารวย 1
ความหวังใหม 3

2 มัชฌิมาธิปไตย 1
เพื่อแผนดิน 1

3 เพื่อแผนดิน 1
มัชฌิมาธิปไตย 2
พลังประชาชน 1
ประชาราช 1
ไทยรํ่ารวย 1

เขตเลือกตั้งที่ 12 (ตอ)
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เขตเลือกตั้ง พรรคการเมือง จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง (คน)
4 พลังประชาชน 1

มัชฌิมาธิปไตย 1
ไทยรํ่ารวย 1
พลังแผนดินไท 1

5 ชาติไทย 1
มัชฌิมาธิปไตย 1
เพื่อแผนดิน 1
แนวสังคมประชาธิปไตย 2
ประชามติ 1

6 พลังประชาชน 1
เพื่อแผนดิน 1
มัชฌิมาธิปไตย 1

7 ประชาธิปตย 1
ความหวังใหม 1
ประชาราช 1

8 ประชาธิปตย 1
พลังประชาชน 1
กฤษไทยมั่นคง 1
ประชาราช 1
คุณธรรม 1
ไทยรํ่ารวย 1

9 พลังประชาชน 1
ประชาธิปตย 1
ประชากรไทย 1
พลังแผนดิน 1

10 รวมใจไทยชาติพัฒนา 1
ประชามติ 1

11 ประชาธิปตย 1
รวมใจไทยชาติพัฒนา 1
ความหวังใหม 1

ตาราง 4.6 (ตอ)
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เขตเลือกตั้ง พรรคการเมือง จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง (คน)
12 มัชฌิมาธิปไตย 1

ประชาธิปตย 1
ประชากรไทย 1
ไทยรํ่ารวย 1

จากตาราง 4.6 เมื่อวิเคราะหถึงจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเพศหญิงที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของ
พรรคการเมืองตางๆ 15 พรรค ประกอบดวย พรรคเพื่อแผนดิน ประชาธิปตย ชาติไทย พลังประชาชน ประชา
ราช ไทยรํ่ารวย ความหวังใหม มัชฌิมาธิปไตย พลังแผนดินไท แนวสังคมประชาธิปไตย ประชามติ กฤษไทย
มั่นคง คุณธรรม ประชากรไทย และพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และในแตละพื้นที่เขตเลือกตั้งแลวพบวา จาก
จาํนวนผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทีเ่ปนเพศหญงิทัง้สิน้จาํนวน 55 คน ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ที ่1 มากทีส่ดุ 
จํานวน 11 คน รองลงมาคือในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3, 5 และเขตเลือกตั้งที่ 8 จํานวนเทากัน คือ เขตละ 6 คน 
เขตเลือกตั้งที่ 4, 7, 9 และเขตเลือกตั้งที่ 12 จํานวนเทากัน คือ เขตละ 4 คน สวนเขตเลือกตั้งที่ 6 และเขต
เลือกตั้งที่ 11 มีจํานวนเทากัน คือ เขตละ 3 คน สวนเขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 10 มีผูสมัครับเลือก
ตั้งที่เปนเพศหญิงนอยที่สุดจํานวนเทากัน คือ เขตละ 2 คน

หากวิเคราะหดูตามพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเพศหญิงสังกัดและไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งเพศ
หญิงลงสมัครรับเลือกตั้งพบวา พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนเพศหญิงจํานวนมากที่สุดจํานวน
เทากัน 7 คน คือ พรรคพลังประชาชน พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคประชาธิปตย รองลงมาคือ พรรคความ
หวังใหม พรรคเพื่อแผนดิน พรรคประชาราช และพรรคไทยรํ่ารวย จํานวนเทากัน 5 คน พรรคที่สงผูสมัคร
รับเลือกตั้งจํานวนเทากัน 2 คน คือ พรรคชาติไทย แนวสังคมประชาธิปไตย ประชามติ รวมใจไทยชาติพัฒนา 
และประชากรไทย โดยอีก 4 พรรคการเมือง คือ พรรคพลังแผนดินไท พรรคกฤษไทยมั่นคง พรรคคุณธรรม 
และพรรคพลังแผนดิน สงผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนนอยที่สุด คือ 1 คน ทั้งนี้มีพรรคการเมือง 1 พรรคที่ไมได
สงผูสมัครรับเลือกตั้งเพศหญิง คือ พรรคสยาม ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงเขตเดียว จํานวน 3 คน เทานั้น 
และเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งแลวปรากกวา ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรที่เปนเพศหญิง จํานวน 7 โดยเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคประชาธิปตยทั้ง 7 คน คือ 
นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ จากเขตเลือกตั้งที่ 1 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ จาก
เขตเลือกตั้งที่ 7 คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช จากเขตเลือกตั้งที่ 8 นางนันทพร วีรกุลสุนทร จากเขตเลือกตั้ง
ที่ 9 นางอรอนงค คลายนก จากเขตเลือกตั้งที่ 11 และ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก จากเขตเลือกตั้งที่ 12 (ตาม
ตารางที่ 4.6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต)

ตาราง 4.6 (ตอ)
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ตาราง 4.7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เขต ชื่อ – สกุล หมายเลข พรรค คะแนน
1 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล 4 ประชาธิปตย 116,707

นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ 5 ประชาธิปตย 112,270
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ 6 ประชาธิปตย 109,974

2 นายกรณ จาติกวณิช 13 ประชาธิปตย 126,566
นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 14 ประชาธิปตย 124,808
นายอนุชา บูรพชัยศรี 15 ประชาธิปตย 122,534

3 นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค 7 ประชาธิปตย 113,146
นายธนา ชีรวินิจ 8 ประชาธิปตย 111,866
นายสรรเสริญ สมะลาภา 9 ประชาธิปตย 108,492

4 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 10 ประชาธิปตย 113,280
นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี 11 ประชาธิปตย 111,720
นายสกลธี ภัททิยกุล 12 ประชาธิปตย 110,413

5 น.อ. อนุดิษฐ นาครทรรพ 13 พลังประชาชน 110,963
นายอนุสรณ ปนทอง 14 พลังประชาชน 112,876
นายการุณ โหสกุล 15 พลังประชาชน 105,367

6 นายทิวา เงินยวง 1 ประชาธิปตย 107,058
นายสมัย เจริญชาง 2 ประชาธิปตย 108,944
นายไพโรจน อิสรเสรีพงษ 12 พลังประชาชน 102,126

7 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 8 ประชาธิปตย 101,007
นายวิชาญ มีนชัยนันท 19 พลังประชาชน 102,247
นายดนุพร ปุณณกันต 20 พลังประชาชน 108,613

8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 7 ประชาธิปตย 105,457
นายสามารถ มะลูลีม 8 ประชาธิปตย 104,236
นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ 9 ประชาธิปตย 98,111

9 นายสุรันต จันทรพิทักษ 13 ประชาธิปตย 108,440
นางนันทพร วีรกุลสุนทร 14 ประชาธิปตย 111,134
นายวิลาศ จันทรพิทักษ 15 ประชาธิปตย 107,762

10 นายถวิล ไพรสณฑ 4 ประชาธิปตย 92,401
นายสุวัฒน วรรณศิริกุล 13 พลังประชาชน 86,359
นายสากล มวงศิริ 15 พลังประชาชน 87,019

11 นายสุธา ชันแสง 1 พลังประชาชน 94,946
นายโกวิทย ธารณา 7 ประชาธิปตย 98,561
นางอรอนงค คลายนก 8 ประชาธิปตย 99,745
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เขต ชื่อ – สกุล หมายเลข พรรค คะแนน
12 นายองอาจ คลามไพบูลย 10 ประชาธิปตย 110,636

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก 11 ประชาธิปตย 107,901
นายชนินทร รุงแสง 12 ประชาธิปตย 109,992

จากตาราง 4.7 ผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตพบวา จากจาํนวนสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรทัง้สิน้ 36 คน ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ในนามของพรรคประชาธปิตยไดรบัเลอืกตัง้แบบยกเขต รวม 7 เขต ประกอบ
ดวย เขตเลอืกตัง้ที ่1 คอื ม.ล. อภมิงคล โสณกลุ นางสาวอรอนงค กาญจนชศูกัดิ ์และนางเจมิมาศ จงึเลศิศริ ิเขต
เลอืกตัง้ที ่2 คอื นายกรณ จาตกิวณชิ นายสมเกยีรต ิฉนัทวานชิ และนายอนชุา บรูพชยัศร ีเขตเลอืกตัง้ที ่3 คอื นาย
พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค นายธนา ชีรวินิจ และนายสรรเสริญ สมะลาภา เขตเลือกตั้งที่ 4 คือ นายบุญยอด 
สขุถิน่ไทย นายอรรถวชิช สวุรรณภกัด ีและนายสกลธ ีภทัทยิกลุ เขตเลอืกตัง้ที ่8 คอื คณุหญงิกลัยา โสภณพนชิ
นายสามารถ มะลูลีม และนายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ เขตเลือกตั้งที่ 9 นายสุรันต จันทรพิทักษ นางนันทพร 
วีรกุลสุนทร และนายวิลาศ จันทรพิทักษ และเขตเลือกตั้งที่ 12 คือ นายองอาจ คลามไพบูลย นางสาวรัชดา 
ธนาดิเรก และนายชนินทร รุงแสง

สําหรับพรรคพลังประชาชนนั้น สามารถเอาชนะแบบยกเขตได 1 เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 5 คือ 
น.อ. อนุดิษฐ นาครทรรพ นายอนุสรณ ปนทอง และนายการุณ โหสกุล

ขณะทีเ่ขตอืน่ๆ จะเปนพืน้ทีพ่รรคประชาธปิตยและพรรคพลงัประชาชนตางกม็สีวนแบงจาํนวนสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 6 ผูไดรับเลือกตั้งมาจากพรรคประชาธิปตย 2 คน คือ นายทิวา เงินยวง นายสมัย 
เจริญชาง ขณะที่พรรคพลังประชาชน คือ นายไพโรจน อิสรเสรีพงษ 

เขตเลือกตั้งที่ 7 ผูไดรับเลือกตั้งมาจากพรรคพลังประชาชน 2 คน คือ นายวิชาญ มีนชัยนันท และ
นายดนุพร ปุณณกันต ขณะที่พรรคประชาธิปตย คือ นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 

เขตเลือกตั้งที่ 10 ผูไดรับเลือกตั้งมาจากพรรคพลังประชาชน 2 คน คือ นายสุวัฒน วรรณศิริกุล และ
นายสากล มวงศิริ ขณะที่พรรคประชาธิปตย คือ นายถวิล ไพรสณฑ 

เขตเลือกตั้งที่ 11 ผูไดรับเลือกตั้งมาจากพรรคประชาธิปตย 2 คน คือ นายโกวิทย ธารณา และ
นางอรอนงค คลายนก ขณะที่พรรคพลังประชาชน คือ นายสุธา ชันแสง 

ทั้งนี้หากวิเคราะหจากผลคะแนนที่ไดรับนั้นจะพบวา ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร
สวนใหญ จํานวน 29 คน ที่ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นจะไดรับผลคะแนน
มากกวาหนึง่แสนคะแนนขึน้ไป ทัง้นีม้เีพยีง 5 ราย ทีไ่ดรบัคะแนนอยูในชวงเกาหมืน่คะแนน และมเีพยีง 2 ราย 
ทีไ่ดรบัคะแนนนยิมอยูในชวงแปดหมืน่คะแนน โดย 10 ลาํดบัแรกทีไ่ดรบัคะแนนนยิมสงูสดุคอืผูสมคัรรบัเลอืก
ตั้งในนามพรรคประชาธิปตย 9 คน และจากพรรคพลังประชาชน 1 คน คือ

ลําดับที่ 1 นายกรณ จาติกวณิช พรรคประชาธิปตย 126,556 คะแนน
ลําดับที่ 2 นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปตย 124,808 คะแนน
ลําดับที่ 3 นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปตย 122,534 คะแนน
ลําดับที่ 4 ม.ล. อภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปตย 116,707 คะแนน

ตาราง 4.7 (ตอ)
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ลําดับที่ 5 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย 113,280 คะแนน
ลําดับที่ 6 นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปตย 113,146 คะแนน
ลําดับที่ 7 นายอนุสรณ ปนทอง พรรคพลังประชาชน 112,876 คะแนน
ลําดับที่ 8 นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปตย 112,270 คะแนน
ลําดับที่ 9 นายธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปตย 111,866 คะแนน
ลําดับที่ 10 นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปตย 111,720 คะแนน
ซึ่งนายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ไดกลาวถึงผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา255
“ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งประมวลผลรวมทั้งเลือกตั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดแลว ปรากฏวา 

การเลือกตั้งแบบแบงเขต พรรคประชาธิปตย กวาดไป 27 ที่นั่ง จากทั้งหมด 36 ที่นั่ง ยกทีม 7 เขต ไดแก 
เขตเลือกตั้งที่ 1 2 3 4 8 9 และ 12 ที่เหลือเปนของพรรคพลังประชาชน ไดไป 9 ที่นั่ง ยกทีมเพียงเขต
เลือกตั้งที่ 5 เขตเดียว ขณะที่ดารานักแสดงที่หันมาเลนการเมืองมีเพียง นายดนุพร ปุณณกัณฑ ผูสมัคร
จากพรรคพลังประชาชน และนางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ จากพรรคประชาธิปตย ที่ชนะการเลือกตั้ง 
สวน ส.ส. เจาของพื้นที่เดิม เชน นายยุรนันท ภมรมนตรี และนางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ กลับตองแพให
กับผูสมัครหนาใหม และอดีตเจาของพื้นที่ สําหรับการเลือกตั้งแบบสัดสวนพรรคประชาธิปตยไดอับดับ 1 
รอยละ 52.6 พลังประชาชน รอยละ 47.04 และชาติไทย รอยละ 1.49 ซึ่งตองนําคะแนนไปรวมกับพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการอีกครั้ง”
ตาราง 4.8 ผูมีสิทธิและผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง สํานักงานเขต หนวยเลือกตั้ง
ทั้งหมด

จํานวน
ผูมีสิทธิ

จํานวน
ผูมาใชสิทธิ

คิดเปนรอยละ

1 ดุสิต บางรัก ปทุมวัน ปอม
ปราบฯ พระนคร ราชเทวี 
สัมพันธวงศ

538 331,731 219,694 66.23

2 คลองเตย บางคอแหลม 
ยานนาวา วัฒนา สาทร

546 341,116 221,806 65.02

3 ดินแดง ลาดพราว 
วังทองหลาง หวยขวาง

495 337,528 237,231 70.28

4 จตุจักร บางซื่อ พญาไท 
หลักสี่

588 383,499 273,578 71.34

5 ดอนเมอืง บางเขน สายไหม 547 379,979 266,848 70.23
6 คลองสามวา คันนายาว 

บึงกุม หนองจอก
526 361,159 262,829 72.77

7 บางกะป มีนบุรี 
ลาดกระบัง สะพานสูง

527 363,327 258,644 71.19

255
 นายชัยณรงค เทียนมงคล ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
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เขตเลือกตั้ง สํานักงานเขต หนวยเลือกตั้ง
ทั้งหมด

จํานวน
ผูมีสิทธิ

จํานวน
ผูมาใชสิทธิ

คิดเปนรอยละ

8 บางนา ประเวศ พระโขนง 
สวนหลวง

527 338,610 232,453 68.65

9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี 
บางกอกใหญ

563 341,304 215,358 63.10

10 ทุงครุ บางขุนเทียน 
บางบอน ราษฎรบูรณะ

461 313,292 220,856 70.50

11 บางแค ภาษีเจริญ 
หนองแขม

507 335,804 237,243 70.65

12 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 
บางกอกนอย บางพลัด

498 312,545 219,488 70.23

รวม 6,323 4,139,894 2,866,028 69.23
จากตาราง 4.8 ผูมสีทิธแิละผูมาใชสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้พบวา ใน

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ในครัง้นีม้จีาํนวนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ 4,139,894 คน มี
ผูมาใชสทิธเิลอืกตัง้ จาํนวน 2,866,028คน คดิเปนรอยละ 69.23 แมจะมกีารพยายามแบงพืน้ทีโ่ดยใหจาํนวนผู
มสีทิธเิลอืกตัง้มจีาํนวนใกลเคยีงกนั แตกย็งัพบวาในแตละเขตเลอืกตัง้จาก 12 เขตเลอืกตัง้กย็งัมคีวามแตกตาง
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดย 5 ลําดับแรกของพื้นที่ที่มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตเลือกตั้งที่ 4 
จตจุกัร บางซือ่ พญาไท หลกัสี ่มผีูมสีทิธเิลอืกตัง้ จาํนวน 383,499 คน รองลงมาคอื เขตเลอืกตัง้ที ่5 ดอนเมอืง 
บางเขน สายไหม มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 379,979 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง สะพาน
สูง มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 363,327 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุม หนองจอก มีผูมี
สิทธิเลือกตั้ง จํานวน 361,159 คน และเขตเลือกตั้งที่ 9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ มีผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 341,304 คน โดยเขตเลือกตั้งที่มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตํ่าสุดคือ เขตเลือกตั้งที่ 12 ตลิ่งชัน 
ทวีวัฒนา บางกอกนอย บางพลัด มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 312,545 คน

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งพบวา 5 ลําดับแรกของเขตเลือกตั้งที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
สูงสุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุม หนองจอก มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 262,829 
คน คิดเปนรอยละ 72.77 รองลงมาคือ เขตเลือกตั้งที่ 4 จตุจักร บางซื่อ พญาไท หลักสี่ มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
จํานวน 273,578 คน คิดเปนรอยละ 71.34 เขตเลือกตั้งที่ 7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง มีผูมา
ใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 258,644 คน คิดเปนรอยละ 71.19 เขตเลือกตั้งที่ 11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม 
มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 237,243 คิดเปนรอยละ 70.65 และเขตเลือกตั้งที่ 10 ทุงครุ บางขุนเทียน บาง
บอน ราษฎรบูรณะ มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 220,856 คน คิดเปนรอยละ 70.50 ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีผูมา
ใชสิทธิเลือกตั้งนอยที่สุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ โดยมีผูมาใชสิทธิเลือก
ตั้งจํานวน 215,358 คน คิดเปนรอยละ 63.10

ตาราง 4.8 (ตอ)
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ตาราง 4.9 บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนนแบบแบงเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง สํานักงานเขต บัตรดี คิดเปน
รอยละ

บตัรเสยี คิดเปน
รอยละ

บัตรไม
ประสงค

ลงคะแนน

คิดเปน
รอยละ

1 ดุสิต บางรัก ปทุมวัน 
ปอมปราบฯ พระนคร 
ราชเทวี สัมพันธวงศ

199,979 91.03 2,932 1.33 16,783 7.64

2 คลองเตย บางคอแหลม 
ยานนาวา วัฒนา สาทร

203,942 91.95 3,208 1.45 14,656 6.61

3 ดินแดง ลาดพราว 
วังทองหลาง หวยขวาง

220,731 93.04 2,590 1.09 13,910 5.86

4 จตุจักร บางซื่อ พญาไท 
หลักสี่

253,408 92.63 3,296 1.20 16,874 6.17

5 ดอนเมือง บางเขน 
สายไหม

245,021 91.82 3,661 1.37 18,166 6.81

6 คลองสามวา คันนายาว 
บึงกุม หนองจอก

243,863 92.78 5,813 2.21 13,153 5.00

7 บางกะป มีนบุรี 
ลาดกระบัง สะพานสูง

241,701 93.45 3,087 1.19 13,856 5.36

8 บางนา ประเวศ พระโขนง 
สวนหลวง

215,391 92.66 2,844 1.22 14,218 6.12

9 คลองสาน จอมทอง 
ธนบุรี บางกอกใหญ

197,569 91.74 3,184 1.48 14,605 6.78

10 ทุงคร ุบางขนุเทยีน บาง
บอน ราษฎรบรูณะ

201,370 91.18 3,383 1.53 16,103 7.29

11 บางแค ภาษีเจริญ 
หนองแขม

216,445 91.23 3,219 1.36 17,579 7.41

12 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 
บางกอกนอย บางพลัด

202,684 92.34 2,665 1.21 14,139 6.44

รวม 2,642,104 92.19 39,882 1.39 184,042 6.42
จากตาราง 4.9 บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนนแบบแบงเขตเลือกตั้งพบวา ในการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้มีจํานวนบัตรดีทั้งสิ้น 2,642,104 บัตร คิดเปนรอยละ 92.19 ขณะที่มีบัตร
เสีย จํานวน 39,882 บัตร คิดเปนรอยละ 1.39 และมีบัตรไมประสงคลงคะแนนอีกจํานวน 184,042 บัตร คิด
เปนรอยละ 6.42
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โดยเมื่อพิจารณาเปนรายละเอียดของจํานวนบัตรดีของพื้นที่เขตเลือกตั้งตางๆ พบวา 5 ลําดับแรกของ
เขตเลือกตั้งที่มีจํานวนบัตรดีสูงสุดคือ เขตเลือกตั้งที่ 7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง มีจํานวนบัตรดี 
241,701 บัตร คิดเปนรอยละ 93.45 รองลงมาคือ เขตเลือกตั้งที่ 3 ดินแดง ลาดพราว วังทองหลาง หวยขวาง 
มจีาํนวนบตัรด ี220,731 บตัร คดิเปนรอยละ 93.04 เขตเลอืกตัง้ที ่6 คลองสามวา คนันายาว บงึกุม หนองจอก 
มีบัตรดีจํานวน 243,863 บัตร คิดเปนรอยละ 92.78 เขตเลือกตั้งที่ 8 บางนา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง 
มีบัตรดีจํานวน 215,391 บัตร คิดเปนรอยละ 92.66 และเขตเลือกตั้งที่ 12 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกอกนอย 
บางพลัด มีจํานวนบัตรดี 202,684 บัตร คิดเปนรอยละ 92.34 ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีจํานวนบัตรดีตํ่าสุดคือ เขต
เลอืกตัง้ที ่1 ดสุติ บางรกั ปทมุวนั ปอมปราบศตัรพูาย พระนคร ราชเทว ีสมัพนัธวงศ มบีตัรดจีาํนวน 199,979 
บัตร คิดเปนรอยละ 91.03

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของจํานวนบัตรเสียของพื้นที่เขตเลือกตั้งตางๆ พบวา 5 ลําดับแรกของเขต
เลือกตั้งที่มีจํานวนบัตรเสียสูงสุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 10 ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎรบูรณะ มีบัตรเสีย
จาํนวน 3,383 บตัร คดิเปนรอยละ 1.53 รองลงมาคอื เขตเลอืกตัง้ที ่9 คลองสาน จอมทอง ธนบรุ ีบางกอกใหญ 
มีบัตรเสียจํานวน 3,184 บัตร คิดเปนรอยละ 1.48 เขตเลือกตั้งที่ 2 คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา วัฒนา 
สาทร มีบัตรเสียจํานวน 3,208 บัตร คิดเปนรอยละ 1.45 เขตเลือกตั้งที่ 5 ดอนเมือง บางเขต สายไหม มีบัตร
เสียจํานวน 3,661 บัตร คิดเปนรอยละ 1.37 และเขตเลือกตั้งที่ 11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม มีบัตรเสีย
จาํนวน 3,219 บตัร คดิเปนรอยละ 1.36 ทัง้นีเ้ขตเลอืกตัง้ทีม่จีาํนวนบตัรเสยีตํา่สดุ คอื เขตเลอืกตัง้ที ่3 ดนิแดง 
ลาดพราว วังทองหลาง หวยขวาง มีบัตรเสียจํานวน 2,590 บัตร คิดเปนรอยละ 1.09

สวนบัตรไมประสงคลงคะแนนนั้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา 5 ลําดับแรกของเขตเลือกตั้งที่มี
บัตรไมประสงคลงคะแนนมากที่สุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ดุสิต บางรัก ปทุมวัน ปอมปราบศัตรูพาย พระนคร 
ราชเทวี สัมพันธวงศ มีจํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน 16,783 บัตร คิดเปนรอยละ 7.64 รองลงมาคือ เขต
เลือกตั้งที่ 11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม มีบัตรไมประสงคลงคะแนนจํานวน 17,579 บัตร คิดเปนรอย
ละ 7.41 เขตเลือกตั้งที่ 10 ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎรบูรณะ มีบัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน 
16,103 บัตร คิดเปนรอยละ 7.29 เขตเลือกตั้งที่ 5 ดอนเมือง บางเขน สายไหม มีบัตรไมประสงคลงคะแนน
จํานวน 18,166 บัตร คิดเปนรอยละ 6.81 เขตเลือกตั้งที่ 9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ มีบัตรไม
ประสงคลงคะแนน จํานวน 14,605 บัตร คิดเปนรอยละ 6.78 ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีบัตรไมประสงคลงคะแนน
ตํ่าที่สุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุม หนองจอก มีบัตรไมประสงคลงคะแนนจํานวน 
13,153 บัตร คิดเปนรอยละ 5.00

ผลการเลือกตั้งแบบสัดสวน
ตาราง 4.10 ผูมีสิทธิและผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน

เขตเลือกตั้ง กลุมจังหวัด ผูมีสิทธิ (คน) ผูมาใชสิทธิ (คน) คิดเปน
รอยละ

1 กรุงเทพมหานคร 4,139,894 2,881,792 69.61
2 นนทบุรี 749,110 560,440 74.81
3 สมุทรปราการ 805,464 593,417 73.67

รวม 5,694,468 4,035,649 70.87
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จากตาราง 4.10 ผูมีสิทธิและผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนพบวา ในกลุม
ที่ 6 ซึ่งประกอบดวยจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นั้น มีผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจํานวน 
5,694,468 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 4,035,649 คน คิดเปนรอยละ 70.87 โดยจังหวัดนนทบุรีมีผูมา
ใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวนสูงสุด คือ คิดเปนรอยละ 74.81 รองลงมาคือ จังหวัด
สมุทรปราการ คิดเปนรอยละ 73.67 ขณะที่กรุงเทพมหานครมีผูมาใชสิทธิในระบบสัดสวนตํ่าที่สุด คิดเปน
รอยละ 69.61
ตาราง 4.11 บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนนแบบสัดสวน

เขต
เลือกตั้ง

กลุมจังหวัด บัตรดี คิดเปน
รอยละ

บัตรเสีย คิดเปน
รอยละ

บัตรไม
ประสงค

ลงคะแนน

คิดเปน
รอยละ

1 กรุงเทพมหานคร 2,679,746 92.99 83,495 2.90 117,507 4.08
2 นนทบุรี 513,989 91.71 19,348 3.45 27,103 4.84
3 สมุทรปราการ 540,704 91.12 27,850 4.69 24,863 4.19

รวม 3,734,439 92.54 130,693 3.24 169,473 4.20
จากตาราง 4.11 บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนนแบบสัดสวนของกลุมที่ 6 พบวา ใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของกลุมนี้มีบัตรดีทั้งสิ้น จํานวน 3,734,439 บัตร คิดเปน
รอยละ 92.54 มีบัตรเสียจํานวน 130,693 บัตร คิดเปนรอยละ 3.24 และมีบัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน 
169,473 บัตร คิดเปนรอยละ 4.20

โดยเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของจํานวนบัตรดีนั้น พบวา กรุงเทพมหานคร มีจํานวนบัตรดีสูงที่สุด 
คือ 2,679,746 บัตร คิดเปนรอยละ 92.99 รองลงมาคือ จังหวัดนนทบุรี มีบัตรดีจํานวน 513,989 บัตร คิด
เปนรอยละ 91.71 ขณะที่จังหวัดสมุทรปราการมีบัตรดีจํานวน 540,704 บัตร คิดเปนรอยละ 91.12 

สวนบัตรเสียนั้น จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนบัตรเสียสูงที่สุด จํานวน 27,850 บัตร คิดเปนรอยละ 
4.69 รองลงมาคอื จงัหวดันนทบรุ ีมบีตัรเสยีจาํนวน 19,348 บตัร คดิเปนรอยละ 3.45 ขณะทีก่รงุเทพมหานคร
มีบัตรเสียจํานวน 83,495 บัตร คิดเปนรอยละ 2.90

ขณะทีบ่ตัรไมประสงคลงคะแนนนัน้ จงัหวดันนทบรุมีจีาํนวนสงูทีส่ดุ 27,103 บตัร คดิเปนรอยละ 4.84 
รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 24,863 บัตร คิดเปนรอยละ 4.19 และกรุงเทพมหานครมีบัตรไม
ประสงคลงคะแนนตํ่าที่สุด จํานวน 117,507 บัตร คิดเปนรอยละ 4.08
ตาราง 4.12 ผูมสีทิธแิละผูมาใชสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสดัสวนของพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

เขตเลือกตั้ง สํานักงานเขต หนวยเลือกตั้ง
ทั้งหมด

จํานวน
ผูมีสิทธิ

จํานวนผูมา
ใชสิทธิ

คิดเปนรอย
ละ

1 ดุสิต บางรัก ปทุมวัน ปอม
ปราบฯ พระนคร ราชเทวี 
สัมพันธวงศ

538 331,731 219,694 66.23

2 คลองเตย บางคอแหลม 
ยานนาวา วัฒนา สาทร

546 341,116 221,806 65.02
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เขตเลือกตั้ง สํานักงานเขต หนวยเลือกตั้ง
ทั้งหมด

จํานวน
ผูมีสิทธิ

จํานวนผูมา
ใชสิทธิ

คิดเปนรอย
ละ

3 ดินแดง ลาดพราว 
วังทองหลาง หวยขวาง

495 337,528 237,231 70.28

4 จตจุกัร บางซือ่ พญาไท หลกัสี่ 588 383,499 273,578 71.34
5 ดอนเมือง บางเขน สายไหม 547 379,979 266,848 70.23
6 คลองสามวา คันนายาว 

บึงกุม หนองจอก
526 361,159 262,829 72.77

7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง 
สะพานสูง

527 363,327 258,641 71.19

8 บางนา ประเวศ พระโขนง 
สวนหลวง

527 338,610 232,451 68.65

9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี 
บางกอกใหญ

563 341,304 231,158 67.73

10 ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน 
ราษฎรบูรณะ

461 313,292 220,837 70.49

11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม 507 335,804 237,237 70.65
12 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 

บางกอกนอย บางพลัด
498 312,545 219,487 70.23

รวม 6,323 4,139,894 2,881,792 69.01
จากตาราง 4.12 ผูมีสิทธิและผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน พบวา ในการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ในครัง้นีม้จีาํนวนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ 4,139,894 คน มผีูมา
ใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 2,866,028คน คิดเปนรอยละ 69.23 แมจะมีการพยายามแบงพื้นที่โดยใหจํานวนผูมี
สิทธิเลือกตั้งมีจํานวนใกลเคียงกัน แตก็ยังพบวาในแตละเขตเลือกตั้งจาก 12 เขตเลือกตั้งก็ยังมีความแตกตาง
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดย 5 ลําดับแรกของพื้นที่ที่มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตเลือกตั้งที่ 4 
จตจุกัร บางซือ่ พญาไท หลกัสี ่มผีูมสีทิธเิลอืกตัง้ จาํนวน 383,499 คน รองลงมาคอื เขตเลอืกตัง้ที ่5 ดอนเมอืง 
บางเขน สายไหม มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 379,979 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง สะพาน
สูง มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 363,327 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุม หนองจอก มีผูมี
สิทธิเลือกตั้ง จํานวน 361,159 คน และเขตเลือกตั้งที่ 9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ มีผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 341,304 คน โดยเขตเลือกตั้งที่มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตํ่าสุดคือ เขตเลือกตั้งที่ 12 ตลิ่งชัน 
ทวีวัฒนา บางกอกนอย บางพลัด มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 312,545 คน

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งพบวา 5 ลําดับแรกของเขตเลือกตั้งที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
สงูสดุ คอื เขตเลอืกตัง้ที ่6 คลองสามวา คนันายาว บงึกุม หนองจอก มผีูมาใชสทิธเิลอืกตัง้ จาํนวน 262,829 คน

ตาราง 4.12 (ตอ)
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คดิเปนรอยละ 72.77 รองลงมาคอื เขตเลอืกตัง้ที ่4 จตจุกัร บางซือ่ พญาไท หลกัสี ่มผีูมาใชสทิธเิลอืกตัง้ จาํนวน 
273,578 คน คดิเปนรอยละ 71.34 เขตเลอืกตัง้ที ่7 บางกะป มนีบรุ ีลาดกระบงั สะพานสงู มผีูมาใชสทิธเิลอืก
ตัง้จาํนวน 258,641 คน คดิเปนรอยละ 71.19 เขตเลอืกตัง้ที ่11 บางแค ภาษเีจรญิ หนองแขม มผีูมาใชสทิธิ
เลอืกตัง้จาํนวน 237,237 คดิเปนรอยละ 70.65 และเขตเลอืกตัง้ที ่5 ทุงคร ุบางขนุเทยีน บางบอน ราษฎรบรูณะ 
มผีูมาใชสทิธเิลอืกตัง้จาํนวน 266,848 คน คดิเปนรอยละ 70.23 ทัง้นีเ้ขตเลอืกตัง้ทีม่ผีูมาใชสทิธเิลอืกตัง้นอยทีส่ดุ 
คอื เขตเลอืกตัง้ที ่9 คลองสาน จอมทอง ธนบรุ ีบางกอกใหญ โดยมผีูมาใชสทิธเิลอืกตัง้จาํนวน 231,158 คน คดิ
เปนรอยละ 67.73
ตาราง 4.13 บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนนแบบสัดสวนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เขต
เลือกตั้ง

สํานักงานเขต บัตรดี คิดเปน
รอยละ

บตัรเสยี คิดเปน
รอยละ

บัตรไม
ประสงค

ลงคะแนน

คิดเปน
รอยละ

1 ดุสิต บางรัก ปทุมวัน ปอม
ปราบฯ พระนคร ราชเทวี 
สัมพันธวงศ

203,539 92.65 5,709 2.60 10,446 4.75

2 คลองเตย บางคอแหลม
ยานนาวา วัฒนา สาทร

206,864 93.26 5,910 2.66 9,031 4.07

3 ดินแดง ลาดพราว วังทองหลาง 
หวยขวาง

222,681 93.87 5,633 2.37 8,909 3.76

4 จตุจักร บางซื่อ พญาไท หลักสี่ 254,642 93.08 7,460 2.73 11,476 4.19
5 ดอนเมือง บางเขน สายไหม 248,578 93.15 7,125 2.67 11,145 4.18
6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุม 

หนองจอก
245,542 93.42 8,098 3.08 9,189 3.50

7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง 
สะพานสูง

240,127 92.84 9,603 3.71 8,911 3.45

8 บางนา ประเวศ พระโขนง 
สวนหลวง

216,835 93.28 6,026 2.59 9,590 4.13

9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี 
บางกอกใหญ

213,965 92.56 6,756 2.92 10,437 4.52

10 ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน 
ราษฎรบูรณะ

203,926 92.34 7,457 3.38 9,454 4.28

11 บางแค ภาษเีจรญิ หนองแขม 218,659 92.17 8,073 3.40 10,505 4.43
12 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกอกนอย 

บางพลัด
204,388 93.12 5,817 2.65 9,282 4.23

รวม 2,679,746 92.99 83,667 2.90 118,375 4.11
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จากตาราง 4.13 บตัรด ีบตัรเสยี และบตัรไมประสงคลงคะแนนแบบสดัสวนพบวา ในการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีจํานวนบัตรดีทั้งสิ้น 2,679,746 บัตร คิดเปนรอย
ละ 92.99 ขณะที่มีบัตรเสีย จํานวน 83,667 บัตร คิดเปนรอยละ 2.96 และมีบัตรไมประสงคลงคะแนนอีก
จํานวน 118,375 บัตร คิดเปนรอยละ 4.11

โดยเมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของจาํนวนบตัรดขีองพืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ตางๆ พบวา 5 ลาํดบัแรกของเขต
เลือกตั้งที่มีจํานวนบัตรดีสูงสุดคือ เขตเลือกตั้งที่ 3 ดินแดง ลาดพราว วังทองหลาง หวยขวาง มีจํานวนบัตรดี 
222,681 บัตร คิดเปนรอยละ 93.87 รองลงมาคือ เขตเลือกตั้งที่ 6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุม หนองจอก 
มีบัตรดีจํานวน 245,546 บัตร คิดเปนรอยละ 93.42 เขตเลือกตั้งที่ 8 บางนา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง มี
บัตรดีจํานวน 216,835 บัตร คิดเปนรอยละ 93.28 เขตเลือกตั้งที่ 2 คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา วัฒนา 
สาทร มีจํานวนบัตรดี 206,864 บัตร คิดเปนรอยละ 93.26 และเขตเลือกตั้งที่ 5 ดอนเมือง บางเขน สายไหม 
มีจํานวนบัตรดี 248,578 คิดเปนรอยละ 93.15 ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีจํานวนบัตรดีตํ่าที่สุดคือ เขตเลือกตั้งที่ 11 
บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม โดยมีจํานวนบัตรดี 218,659 บัตร คิดเปนรอยละ 92.17

สวนรายละเอียดของบัตรเสียของพื้นที่เขตเลือกตั้งตางๆ พบวา 5 ลําดับแรกของเขตเลือกตั้งที่มีจํานวน
บัตรเสียสูงสุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง มีจํานวนบัตรเสีย จํานวน 9,603 
บัตร คิดเปนรอยละ 3.71 รองลงมาคือ เขตเลือกตั้งที่ 11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม มีบัตรเสียจํานวน 
8,073 บัตร คิดเปนรอยละ 3.40 เขตเลือกตั้งที่ 10 ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎรบูรณะ มีบัตรเสีย
จํานวน 7,457 บัตร คิดเปนรอยละ 3.38 เขตเลือกตั้งที่ 6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุม หนองจอก มีบัตร
เสีย จํานวน 8,098 บัตร คิดเปนรอยละ 3.08 และเขตเลือกตั้งที่ 9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ 
มีบัตรเสียจํานวน 6,756 บัตร คิดเปนรอยละ 2.92 ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีจํานวนบัตรเสียตํ่าสุด คือ เขตเลือกตั้ง
ที่ 3 ดินแดง ลาดพราว วังทองหลาง หวยขวาง มีบัตรเสียจํานวน 5,633 บัตร คิดเปนรอยละ 2.37

สําหรับรายละเอียดของบัตรไมประสงคลงคะแนนนั้นพบวา 5 ลําดับแรกของเขตเลือกตั้งที่มีบัตรไม
ประสงคลงคะแนนสูงสุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ดุสิต บางรัก ปทุมวัน ปอมปราบศัตรูพาย พระนคร ราชเทวี 
สัมพันธวงศ มีจํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน 10,446 บัตร คิดเปนรอยละ 4.75 รองลงมาคือ เขตเลือกตั้ง
ที่ 9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ มีจํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน 10,437 บัตร คิดเปนรอย
ละ 4.52 เขตเลือกตั้งที่ 11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม มีบัตรไมประสงคลงคะแนนจํานวน 10,505 บัตร คิด
เปนรอยละ 4.43 เขตเลือกตั้งที่ 10 ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎรบูรณะ มีบัตรไมประสงคลงคะแนน 
จํานวน 9,454 บัตร คิดเปนรอยละ 4.28 เขตเลือกตั้งที่ 12 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกอกนอย บางพลัด มีบัตรไม
ประสงคลงคะแนน จํานวน 9,282 บัตร คิดเปนรอยละ 4.23 ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีบัตรไมประสงคลงคะแนนตํ่า
ที่สุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 7 บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง มีบัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน 8,911 
บัตร คิดเปนรอยละ 3.45
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ตาราง 4.14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน

กลุมจังหวัด พรรค ลําดับในบัญชี ชื่อ – สกุล
6 ประชาธิปตย 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2 นายเจริญ คันธวงศ
3 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร
4 นางผุสดี ตามไท
5 นายประกอบ จิรกิติ

พลังประชาชน 1 นายสมัคร สุนทรเวช
2 ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง
3 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
4 นายจตุพร พรหมพันธุ

เพื่อแผนดิน 1 ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต
จากตาราง 4.14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่ 6 พบวา 

พรรคประชาธิปตยไดรับเลือกจํานวน 5 คน ประกอบดวย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายเจริญ คันธวงศ 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร นางผุสดี ตามไท และนายประกอบ จิรกิติ พรรคพลังประชาชนไดรับเลือกตั้ง จํานวน 
4 คน คือ นายสมัคร สุนทรเวช ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ และนายจตุพร พรหมพันธุ

ขณะที่พรรคเพื่อแผนดิน ไดรับเลือกตั้งเขามาจํานวน 1 คน คือ ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต
จากการสมัภาษณเพิม่เตมิผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เพศหญงิของพรรคประชาธปิตย จาํนวน 2 คน คอื คณุหญงิ

กัลยา โสภณพนิช และนางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ ในประเด็นตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
จากการสัมภาษณผู สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พรรค

ประชาธิปตย กลาวถึงเหตุผลในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
256

“คือ เปน ส.ส. อยูกอนแลว 2 สมัย ซึ่งเปน ส.ส. แบบสัดสวน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาคือ 23 
ธันวาคม 2550 เปนการเลือกตั้งรวมเขตใหญเปนครั้งแรก หลังจากเขตเดียวเบอรเดียวมาหลายครั้งแลว แลว
ก็เปนนโยบายของพรรคดวยที่อยากจะใหไดรับเลือกตั้งในเมืองใหญโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ดวย ก็อาสาที่จะ
ลงเขตเพื่อจะดึงคะแนนเสียงในกรุงเทพฯ ใหกับพรรคประชาธิปตย”

ขณะที่ผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปตย 
กลาววา

257

“จริงๆ แลวเดิมทีเปนนักการเมืองทองถิ่น ตั้งแตเปนสมาชิกสภาเขตตั้งแตป 2541 ที่เขตสัมพันธวงศ 
ซึ่งเปนเขตบานของตนเอง ในป 2544 ก็ไดมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือที่เรียกวา ส.ก. 
ที่เขตปทุมวันก็ได ยายเขามาเขตสัมพันธวงศมาเปนเขตปทุมวัน และก็ไดรับความไววางใจจากพี่นองในเขต
ปทุมวันใหเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครถึง 2 สมัยดวยกัน ซึ่งก็หมดวาระในป 2549 แลวตนเองก็มีความ
ตั้งใจที่จะมาลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวก็ไดรับการคัดสรรอนุมัติจากพรรคใหเปนตัวแทนหรือผู
สมัคร ซึ่งในรัฐธรรมนูญป 40 นั้น กําหนดเขตเลือกตั้งเปนเขตเล็ก เขตละ 1 คน เปน ปทุมวัน ราชเทวี เพราะ
256
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ฉะนั้นหลังจากที่หมดวาระแลว ในระหวางที่รอลงการเลือกตั้งก็ยังคงทําพื้นที่ ทํางานดานการเมืองอยูในพื้นที่
คลกุคลกีบัชาวบานทัง้ในเขตปทมุวนัและราชเทว ีจนมาเกดิเหตกุารณรฐัประหารเมือ่เดอืนกนัยายน 2549 ซึง่
ก็ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ แลวเราก็กลับมาชา รัฐธรรมนูญป 2550 ฉบับปจจุบันก็เปนที่มาของ
การลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจริงๆ แลวตัวเองมีความคิดเห็นวาเมื่อเราไดทํางานทอง
ถิ่นแลวก็เหมือนกับรูทุกสิ่งทุกอยาง จริงๆ แลวการเมืองก็เหมือนกับการศึกษาหาความรูในเมื่อเรารูในระดับ
ทองถิ่นก็เหมือนกับความรูเราตรงนั้นมันหมดไปแลว เราก็อยากสอบไลไดขึ้นชั้นก็เหมือนกับนักเรียน เมื่อจบ
ชั้น ป.6 แลว สอบขึ้น ม.1 เพื่อหาความรูเพิ่มเติม เพราะการศึกษานั้นมีอยูทั่วไป เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะ
คนควาหาความรูตรงนี้ไปเรื่อยๆ”

ในประเด็นวิธีการหาเสียงผูใหสัมภาษณทั้ง 2 คน ไดกลาวถึงประเด็นนี้วา
258

“โดยหลักของพรรคประชาธิปตยแลวถือหลักอยู 2-3 ประการ คือ 1. เขาถึงประชาชนใหมากที่สุด ก็คือ 
การเดนิพบปะประชาชนตามบาน 2. หรอืจะแหขึน้รถแลวทาํการประชาสมัพนัธ 3. จดัเวทปีราศรยัในจดุเลก็จดุ
นอย หรือเวทีใหญก็ตาม 4. ไดรับเชิญออกรายการวิทยุ ทีวี ลงหนังสือพิมพ เชิญไปออกรายการตางๆ เปนตน”

และไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา
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“วิธีการที่คิดวาเปนวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ การเคาะประตูเขาถึงตัวประชาชนเพื่อแนะนําตัวเอง อยางที่ได
เรียนไปแลววา การเลือกตั้งครั้งนี้เขตมันใหญขึ้น ทําใหประชาชนในอีกหลายๆ เขตที่ยังไมเคยไดรูจักเราไดพบ 
ไดรูจักเรา ไดเห็นหนาเห็นตาของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นเปนวิธีหนึ่ง

นอกจากนีก้จ็ะเปนสือ่แผนพบัตางๆ ทีจ่ะเปนเอกสารแนะนาํประวตัขิองเราใหชาวบานไดรูจกัภมูหิลงัของ
เราวามีที่มาที่ไป ประวัติการทํางานทางการเมืองเปนอยางไรบาง แลวก็จะมีสื่อเปนปายคัตเอาทที่ติดอยูตาม
ถนนหนทางตางๆ อกีเรือ่งหนึง่กเ็ปนเรือ่งของรถทีจ่ะวิง่ไปตามเขตตางๆ ไปตามชมุชนไปตามตลาดสดเหลานี”้

สวนคาใชจายในการเลือกตั้งนั้นผูใหสัมภาษณไดกลาววา
“กําหนดไว 1,500,000 บาท ทั้ง 3 คน ก็จะตองเอาเงินเขาบัญชีตามที่กฎหมายกําหนด แลวก็เบิกจาย

ออกมาเปนระยะ โดยตองมีรายละเอียดและเอกสารประกอบทั้งหมดไมวาจะจาง อส. (อาสาสมัคร) จางรถวิ่ง
ประชาสัมพันธในที่ตางๆ จาง อส. แจกใบปลิว คาใบปลิว คาปาย” 

260

“คาใชจายในการเลือกตั้งก็เปนไปตามกฎหมายกําหนด คือ ใชไมเกิน 1,500,000 บาท จะแยกเปนคา
ใชจายในการรับสมัครเลือกตั้ง เปนคาใชจายคาแรงซึ่งเปนคาแรงของเด็กอาสาสมัครที่มาชวยแจกสื่อ แลวก็
คาแรงในการติดตั้งปายแลวก็เปนคาจางรถ ยานพาหนะที่วิ่งในชุมชน และก็ตามเขตตางๆ ใหกับเรา คาปาย
คัตเอาท คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ เหลานี้”

261

ผูใหสัมภาษณทั้ง 2 ทาน ไดกลาวถึงความสัมพันธกับนักการเมืองอื่นๆ ดังนี้
“ในป 2548 ดฉินัไดรบัเลอืกเปนรองหวัหนาพรรคกเ็ปนผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ของ กทม. ไดดแูลทอง

ถิ่นหรือระดับประเทศไดดูแลอยูประมาณ 2 ป นั้นก็จะเปนพื้นฐานความเกี่ยวโยงของเรากับ สก. สข. และ
พรรคก็มีระบบให สก. สข. เปนกรรมการอํานวยการของบริการของ กทม. อยูดวย แลวก็มีการประชุมรวม
กันกับ สก. สข.
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อีกประเด็นที่สําคัญคือ ผูวา กทม. เมื่อตอนลงเลือกตั้งป 2547 ดิฉันก็เปนคนหนึ่งที่สนับสนุน เนื่องจาก
วาเคยลงผูวาฯ มากอนแลวก็จะถายทอดประสบการณและวิธีการหาเสียง และก็สนับสนุนดวยตัวเองก็ทําให
มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันตั้งแตการเลือกตั้งผูวาฯ และการเลือกตั้ง สก. สข. เนื่องจากดูแล กทม. ในตอนที่
เปนรองผูวาฯ ก็ไปชวยเขาหาเสียงในพื้นที่ก็เปนความสัมพันธที่ดีตอกัน”

262

“การเลือกตั้งในครั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมทําใหพื้นที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้กวางขึ้น โดยเฉพาะใน
เขตเลือกตั้งของตัวเอง ถือวาเปนเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเปนเขตที่ใหญที่สุดใน กทม. ประกอบไปดวย 7 เขตเลือก
ตั้งดวยกัน คือ เขตดุสิต พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางรัก สัมพันธวงศ ปทุมวัน และเขตราชเทวี แตถาจะ
มองมุมมองของความไดเปรียบ เราไดเปรียบมากกวาเพราะวาเรามีสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภากรุงเทพฯ 
ถึง 6 เขตดวยกัน ยกเวนเฉพาะในเขตดุสิต เทานั้นที่ไมมี เพราะฉะนั้นการทํางานในชวงของการเลือกตั้งก็ดี 
หรือวาหลังจากที่ไดรับความไววางใจแลว เราก็มีการประสานงานกัน”

263

นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณของพรรคประชาธิปตยยังไดกลาวถึงความสัมพันธกับบุคคลกลุมตางๆ โดย
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กลาววา
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“เราไปตามหนวยงานตางๆ ทัง้หนวยงานเขต และสถานทีร่าชการตางๆ ทัง้ทหาร และขาราชการพลเรอืน 
เพราะคิดวาเปนที่สาธารณะที่ไปหาเสียงได ก็ไดรับการตอบรับดี แตบางสถานที่ก็ไมอนุญาต เชน แฟลตของ
ทหาร ตํารวจ เพราะเปนกฎ แตก็ถือวาเปนความสัมพันธที่ดี

สวนกับนักการเมืองทองถิ่นก็ถือวามีความสัมพันธที่ดี เพราะนักการเมืองทองถิ่น สก. สข. ก็เปนคนของ
พรรค

สวนกับนักการเมืองระดับชาติ ในสวนพรรคก็ไมมีปญหา และมีความสัมพันธที่ดีตั้งแตครั้งเมื่อลงเลือก
ตั้งแบบสัดสวนก็ไปชวยเขาหาเสียงทั่วประเทศ”

ขณะที่นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา
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“คือ สวนตัวแลวอาจจะเปนขอดีที่มาจากนักการเมืองทองถิ่น เพราะฉะนั้นจึงคอนขางมีความสัมพันธ
ที่ดีกับขาราชการในสวนของนักการเมืองทองถิ่นก็มีความสัมพันธที่ดีเพราะเขตเลือกตั้งที่ 1 เรามีนักการเมือง
ทองถิ่นถึง 6 เขต ดวยกัน ถือวาเปนขอไดเปรียบ หรือขอดีของเรา ในเขตเลือกตั้งของตัวเองซึ่งมี 3 ทาน ดวย
กัน ก็คือ หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล ซึ่งเปนอีก ส.ส. ในพื้นที่ อีกทาน คือ คุณเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ทานก็เปน
อดีต ส.ส. ในพื้นที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการไดมาพบกันจึงถือวาเปนโชคดีของตัวดิฉันเองที่มี ส.ส. รุนพี่ถึง 
2 ทานดวยกัน”

ปจจัยที่ทําใหชนะการเลือกตั้ง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ใหสัมภาษณวา
266

“ทั้งหลายทั้งปวงก็คือ 1. พรรคเราเปนที่เชื่อถือของคนทั่วไป มีจุดยืน มีอุดมการณ เพราะหากไมดีคงไม
อยูถึง 62 ป 2. หัวหนาดี เปนคนหนุมมีความมุงมั่น ทํางานดี 3. นโยบายดี เพราะยึดถือประชาชนเปนที่ตั้ง 4. 
ผูสมัครดี คุณสมบัติของผูสมัคร 5. การไดอภิปรายทางทีวี ไดแถลงนโยบายทางทีวี 6.ประชาชนเทคะแนนให”
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ขณะที่นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา
267

“ประการแรกคงเปนเรื่องของความนิยมชมชอบในตัวพรรคประชาธิปตยที่ในเขตของเราตองถือวาเปน
เขตพื้นที่ชั้นใน ซึ่งประชาชนโดยสวนมากก็ยังมีความนิยมชมชอบในพรรคประชาธิปตยอยู ประการที่สอง 
คงจะเปนเรื่องของตัวบุคคลโดยเฉพาะตนเอง เนื่องจากวาทํางานการเมืองและก็ลงพื้นที่ แลวก็มีผลงานอยาง
สมํ่าเสมอ ประกอบกับการลงพื้นที่ที่นํามาสูความไดเปรียบของเรา เพราะหมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล นั้น
เดิมทีเปน ส.ส. ในเขตบางรัก สัมพันธวงศ สวนคุณเจิมมาศ ก็เปน ส.ส. ในเขตปอมปราบ เพราะฉะนั้นจึงเปน
ความลงตัวที่พอเหมาะที่ไดมารวมตัวกัน”

ในสวนของผูใหการสนับสนุนการเลือกตั้งนั้น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กลาววา
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“เนื่องจากเคยลงสมัครผูวาฯ กทม. ในป 2543 ทําใหมีคนรูจักเปนพื้นฐานอยูสวนหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนเปน
แสนแลว ในป 2543 และตลอดเวลาในป 2544 – 2548 ก็ไดเปน ส.ส. เพราะฉะนั้นก็มีฐานเสียงของพรรคอยู
เปนทุน คนรูจักเราตั้งแต 2543 ประการที่สองที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวาฐานเสียงของประชาชนก็คือ สก. สข. 
ในพื้นที่ที่พรรคประชาธิปตยมีถึง 3 เขต ซึ่งเขต 8 นี้ ประกอบดวย สวนหลวง ประเวศ พระโขนง บางนา 4 
เขต เรามี สก. สข. เต็มพื้นที่ก็คือ สวนหลวง ประเวศ พระโขนง ทั้ง สก. และ สข. ถึง 6 – 7 คน โดยธรรมชาติ
ก็หวังวาและคิดวาคงจะสนับสนุนพรรคประชาธิปตย สวนบางนาเรามี สข. เพียงคนเดียว แตเรามีสาขาพรรค
ที่บางนา ประเภทที่ 3 ก็คือ ศูนยประสานงานของพรรคประชาธิปตยที่เขตสวนหลวงซึ่งตั้งมาแลว 20 ป”

ดานนางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา
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“เนื่องจากตนเองมาจากสมาชิกสภาทองถิ่น แลวก็มีความผูกพันกับชาวบาน คือ วิธีการทํางานของ
นักการเมืองนั้นอาจจะแตกตางกัน ตนเองตองบอกวาภาคภูมิใจมากที่ไดเขามาทํางานการเมือง เพราะทุกครั้ง
ที่กรอกประวัติก็จะลงประวัติตัวเองวาเปนนักการเมือง ดวยความภูมิใจตรงนี้ เพราะวาตัวเองนั้นละทิ้งจาก
หนาที่การงาน จากธุรกิจจากที่บาน อยาง 100% แลวก็หันมาทํางานการเมืองโดยในทุกๆ วันหลังจากที่เลิก
จากการประชุมสภาก็จะลงพื้นที่เยี่ยมชาวบานในพื้นที่อยางสมํ่าเสมอ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือวาประชาชนนั้น
จะรูจักเราเปนอยางดี และก็เราถือวาหัวคะแนนนั้นคงไมไดมีความสําคัญเทาใดนัก สําหรับตัวเราเองเพราะ
เราถือวาเราเขาถึงประชาชนทุกๆ คนโดยไมไดแบงแยกวาคุณจะตองเปนกลุมใดก็ตาม จะเปนประธานชุมชน
เปนประธาน อพปร. เปนกลุมอาสาสมัคร อส. หรืออะไรก็ตามทั้งนั้น ตัวเองตรงนี้ถือวา ถาจะมองก็มองวา
หัวมีนอยกวาหาง ถาเราสามารถเขาถึงหางได ซึ่งหางมีจํานวนมากกวาหัว แลวหางถารักใครแลวรักจริง 
แตหัวสามารถเปลี่ยนแปลงไปได ขึ้นกับปจจัยหลายๆ อยาง เพราะฉะนั้นก็เลยมีมุมมองวาเราเขาชาวบาน
เองดีกวา แลวก็ทุกครั้งก็คือจะอาศัยตัวเอง อาศัยจมูก อาศัยมาดวยตัวเองเดินเขาถึงประชาชน จะไดรับ
ความรักความเอ็นดูจากคนในพื้นที่ อันนี้ถือวาเปนมุมมองเปนการทําการเมืองในระยะยาว”

ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ในนามของพรรคประชาธปิตยทัง้ 2 ทาน ไดกลาวถงึการทจุรติในการเลอืกตัง้ดงันี้
270

“ไดยินขาวมาบางแตไมมีหลักฐานชัดเจน ไมเห็นดวยตา ไมยืนยัน สวนใหญจะมีในชุมชน แตเนื่องจาก
การเลือกตั้งครั้งนี้เปนแบบเขตใหญ การซื้อก็ยาก”
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“มคีะ จรงิๆ แลวเนีย่ การซือ้สทิธขิายเสยีงมทีัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่เองกม็ ีกอ็ยากจะฝากตรง
นี้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะลงมาตรวจสอบดูแลใหทั่วถึง เพราะกฎกติกาตางๆ ที่ทานไดวางไวในการ
เลอืกตัง้ครัง้นีถ้อืวาเปนกฎ กตกิาทีค่อนขางเขมงวด เพราะในทางปฏบิตัแิลวดฉินัมองวากย็งัมกีารซือ้สทิธขิาย
เสียง ซึ่งวิธีการซื้อสิทธิ ขายเสียงก็ยังเปนวิธีการเดิมๆ ที่ใชหัวคะแนนเปนคนแจกจายเงินจํานวนเหลานี้ใหกับ
ตามลูกบานก็จะเปนวิธีการเดิมๆ”
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

ในบทนี้จะแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย

1.1.1 เพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรู ความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมือง องคกรเอกชน 
องคกรสาธารณะ หนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ

1.1.2 เพื่อทราบบรรยากาศทั่วไปในชวงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีขึ้นในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2550

1.1.3 เพื่อศึกษาบทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงปญหา อุปสรรค 
และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการออกเสียงประชามติ และการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร

1.1.4 เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหว และพฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร

1.1.5 เพื่อศึกษาบทบาทของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ 
ที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

1.1.6 เพื่อทราบแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ
ออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

1.1.7 เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการออกเสียงประชามติ และการเลือก
ตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการทีส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยของประเทศใหมคีวามเขมแขง็
และยั่งยืน

1.2 วิธีดําเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิจัยโดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือ
สําคัญ โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกตการณแบบมี
สวนรวม

1.3 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1.3.1 การออกเสียงประชามติ
1) ความเคลือ่นไหวของสภารางรฐัธรรมนญู สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูมจีาํนวนทัง้สิน้ 100 คน 

และมคีณะกรรมาธกิารรางรฐัธรรมนญู จาํนวน 35 คน มกีารแสดงความคดิเหน็ถงึแนวคดิในการรางรฐัธรรมนญู
โดยตองเขียนใหสอดคลองกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมการเมืองไทย และตองสรางระบบการเมืองใหเปน
สถาบนั โดยมกีารจดักจิกรรมตางๆ เชน การจดัสมัมนาทีม่าและอาํนาจหนาทีข่องวฒุสิภา การสาํรวจการรบัฟง
ความคดิเหน็ของประชาชนในเวทรีะดบัจงัหวดั และมกีารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเนือ้หาสาระทีเ่ปนประเดน็



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.กรงุเทพมหานคร

166

สําคัญ คือ การบัญญัติเกี่ยวกับ ส.ส. และ ส.ว. และรูปแบบการทําประชามติ เปนตน และเมื่อเปรียบเทียบ
ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ พบวา 
รางรฐัธรรมนญูฯ ทัง้ 2 ฉบบั มหีมวดตางๆ ทีเ่พิม่แตกตางไปจากรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540

2) ความเคลือ่นไหวของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ไดมกีจิกรรมสาํคญัทีเ่กดิขึน้คอื มกีารสรรหา
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ระดบัจงัหวดั การเตรยีมการลงประชามต ิงบประมาณ การรองเรยีนการกระทาํผดิ 
สื่อประชาสัมพันธ และสรุปสาระสําคัญของการออกเสียงประชามติ

3) ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ไดมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สําคัญๆ เชน 
ภาพรวมของระบบเลือกตั้ง สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องคกรแกไข
ปญหายามประเทศวิกฤต ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ การลงประชามติ และประเด็นเกี่ยวกับนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนตน

4) ความเคลื่อนไหวขององคกรภาครัฐ ไดมีการแสดงความคิดเห็นจากหลายองคกรของภาครัฐ
ในประเด็นตางๆ รวมทั้งการทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ ดวย เชน การสํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญ
ในรางรฐัธรรมนญู ทัง้จากของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ และสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีมกีารจดั
สัมมนาของกองทัพตอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งยังมีการเคลื่อนไหวในสวน
ของตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย และศาลปกครองดวย เปนตน

5) ความเคลื่อนไหวขององคกรภาคประชาชน มีองคกรและบุคคลไดมีความเคลื่อนไหวในเรื่อง
เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญในหลากหลายประเด็น เชน การบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ การปราบ
ปรามคอรัปชัน การลดจํานวนประชาชนถอดถอนนักการเมือง การเพิ่มเนื้อความในเรื่องความหลากหลาย
ทางเพศ และการออกเสียงลงประชามติ เปนตน แมจะมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแตสําหรับใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครแลวทายที่สุดปรากฏวามีผูมาลงประชามติ 2,222,775 คน คิดเปนรอยละ 53.44 โดย
ใหความเห็นชอบคิดเปนรอยละ 65.80 และไมเห็นชอบคิดเปนรอยละ 34.20 ทั้งนี้เขตทวีวัฒนามีผูมาใชสิทธิ
มากที่สุด ขณะที่เขตคลองเตยมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนนอยที่สุด

6) สรุปสาระในประเด็นสําคัญๆ ที่ไดมีการออกมาเคลื่อนไหวขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

6.1) กรอบในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มี 4 กรอบ คือ (1) การ
คุมครอง สงเสริม และขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ (2) การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและ
การขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม (3) การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และ 
(4) การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

6.2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนทั้งสิ้น 480 คน โดย 400 คน มาจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขต และอีก 80 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน

6.3) สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนทั้งสิ้น 150 คน โดยมาจาการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคน และมา
จากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตนหักดวยจํานวนวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 

6.4) นายกรฐัมนตรตีองเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และจะดาํรงตาํแหนงตดิตอกนัเกนิกวา
แปดปไมได
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6.5) การเปนสมาชิกพรรคการเมือง ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตเพราะเหตุยุบสภากําหนดไวไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

6.6) การบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ มิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจน หากแต
บญัญตัไิววา “รฐัตองใหความอปุถมัภและคุมครองพระพทุธศาสนาซึง่เปนศาสนาทีป่ระชาชนชาวไทยสวนใหญ
นับถือมาชานานและศาสนาอื่น...”

6.7) สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมได แตมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี

6.8) ความเสมอภาคทางเพศ บญัญตัไิววา ชายหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกนั การเลอืกปฏบิตัเิพราะ
ความแตกตางของบุคคลจะกระทํามิได

6.9) ประชาชนใหสิทธิทางการเมืองงายขึ้น โดยลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อถอดถอน
นักการเมืองเหลือเพียงไมนอยกวา 20,000 คน และการเสนอกฎหมายเหลือเพียงไมนอยกวา 10,000 คน 

6.10) คณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ มีองคประกอบหลักคลายคลึงกัน ประกอบดวย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

1.3.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
- การกําหนดเขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การ

เลือกตั้งแบบแบงเขต โดยกําหนดจํานวนสมาชิกแตละเขตมีไดไมเกิน 3 คน และการเลือกตั้งแบบสัดสวนซึ่ง
แบงประเทศออกเปน 8 กลุมจังหวัด โดยกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวเขตละสิบคน

สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น กําหนดเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตออกเปน 12 เขตเลือกตั้ง มี
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทั้งสิ้น 36 คน หรือเขตละจํานวนเทากัน คือ 3 คน ขณะที่การเลือกตั้งแบบ
สัดสวนนั้นกรุงเทพมหานครจะอยูในกลุมที่ 6 ซึ่งประกอบดวย 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ

- การเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดมีการดําเนินการจัดสถานที่เลือกตั้ง
นอกเขตจงัหวดัตามทีก่ฎหมายกาํหนด แตไดมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลอืกตัง้นอกเขตจงัหวดั เพราะมคีวาม
คับแคบ ทั้งนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดจํานวน 906,211 คน

- การสมคัรรบัเลอืกตัง้ ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครไดใชอาคารกฬีาเวสน 2 ศนูยเยาวชนไทย - ญีปุ่น 
ดินแดง เปนสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ไดมีการเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องของการรับสมัคร การสนับสนุน
และกองเชียรของพรรคการเมือง ตลอดจนเรื่องของการรักษาความปลอดภัย โดยหมายเลขของผูสมัครรับ
เลอืกตัง้ของแตละพรรคนัน้ใชวธิจีบัสลากหมายเลขในแตละเขตเลอืกตัง้ ซึง่ทาํใหผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ของแตละ
พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งตางไดรับหมายเลขที่แตกตางกันออกไป

- การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง แมจะมีการบัญญัติถึงการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2550 โดยไดบัญญัติทั้งในสวนที่เปนขอหามในการเลือกตั้งและบทลงโทษไวอยางชัดเจน แตในพื้นที่
กรุงเทพมหานครก็มีผูกระทําความผิดดวยการฉีกบัตรเลือกตั้ง มีการนําบัตรเลือกตั้งออกจากหนวยเลือกตั้ง มี
รถแทกซี่ติดสติ๊กเกอรหาเสียงของพรรคการเมืองทั่วบนทองถนน
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- การรณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เชนเดียวกับ
พื้นที่เลือกตั้งอื่นๆ ที่มีการรณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธการเลือกตั้ง โดยมีการจัดขึ้นทั้งในสวนของคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง และในระดับเขตเลือกตั้ง โดยมีบุคคลจากหลากหลายอาชีพเขามามีสวนรวม

สวนสื่อประกอบการเลือกตั้งนั้น มีการจัดทําสื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง 
และผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยสื่อที่จัดทําขึ้นมีทั้งสื่อ VCD หนังสือ แผนพับ แผนปลิว รวมถึงที่มีการจัดทําใน
ลักษณะเปนเลมเอกสาร

- การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ไดมีการเตรียมพรอม และซักซอมถึงการประมวลผลคะแนน
เลอืกตัง้ โดยมศีนูยกลางอยูทีศ่าลาวาการกรงุเทพมหานคร และในเขตตางๆ อกี 12 เขตเลอืกตัง้ ประกอบดวย 
เขตสัมพันธวงศ บางคอแหลม ลาดพราว พญาไท บางเขน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ธนบุรี บางขุนเทียน 
ภาษีเจริญ และทวีวัฒนา

- การปราศรัย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครไดกําหนดจุดปราศรัยซึ่งเปน
เวทีกลางไวทั้งหมด 12 แหง สําหรับเขตเลือกตั้งทั้ง 12 เขต อยางไรก็ตาม บรรยากาศของการปราศรัยนั้น
มีผูใหความสนใจรับฟงนอย สวนการปราศรัยที่พรรคการเมืองจัดขึ้นนั้น ทาง กกต. กทม. ก็จะสงเจาหนาที่
ติดตามดูดวยเชนกัน

- การเตรียมการเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกใหลูกจางไปใชสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมีการปรับเปลี่ยนจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบเขต โดยกําหนดใหบัตรเลือก
ตั้งในระบบเขตเลือกตั้งเปนสีเหลือง ขณะที่การเลือกตั้งในระบบสัดสวนจะมีบัตรเลือกตั้งในสีที่แตกตางกันไป
ตามแตละกลุมจังหวัด

สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของกลุมผูใชแรงงานหรือลูกจางนั้นไดมีการประกาศใหนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบกิจการอนุญาตใหลูกจางเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้ง พรอมกําหนดใหวันที่ 24 ธันวาคม 
2550 หยุดงานไดโดยไมถือเปนวันลาหรือวันหยุด

สวนการแกไขปญหารายชือ่ของผูมสีทิธเิลอืกตัง้และการไปใชสทิธเิลอืกตัง้ ปญหารายชือ่ของผูมี
สทิธเิลอืกตัง้ทีไ่มสามารถใชสทิธขิองตนไดนบัตัง้แตครัง้การลงประชามตกิย็งัเปนปญหาตอเนือ่งมาถงึการเลอืก
ตั้งดวย แตก็พบวาประชาชนมีความตื่นตัวไปใชสิทธิเลือกตั้ง

จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครไดมีการ
เตรียมการสําหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น โดยมีการประสานงานกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
และสํานักงานเขตตางๆ สวนการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง กกต. กทม. จะทําหนาที่เจาะลึกในพื้นที่โดยทั้ง
สํานักงานเขตดําเนินการเอง และการประสานกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ขณะเดียวกันก็มีการประสาน
กับองคกรตรวจสอบการเลือกตั้งดวย โดยใชรถประชาสัมพันธ แผนพับ ฯลฯ ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
นั้นองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาวสวนใหญจะมีประสบการณในการทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง แตปญหาที่
สําคัญคือ การสงรายชื่อผูทําหนาที่ดังกลาวถึงเขตลาชา การเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการรองเรียน
อยูบาง ซึ่งจะเกี่ยวกับการติดปายของผูสมัครรับเลือกตั้งและเปนการรองเรียนกันเอง สําหรับปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งที่สําคัญคือ เวลาดําเนินการกระชั้นชิด งบประมาณลาชาและไมเพียงพอ 
รวมถึงปญหาเจาหนาที่ไมพอเพียงตอการทําหนาที่อันเนื่องมาจากคุณสมบัติที่กําหนดไว
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- การตรวจสอบการเลอืกตัง้ มอีงคกรทีเ่ขามารวมตรวจสอบการเลอืกตัง้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
รวม 5 องคกร คือ มูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เครือ
ขายการมีสวนรวมทางการเมืองภาคประชาชน กลุมออมทรัพยบางซื่อพัฒนา และองคกรเครือขายการเลือก
ตั้งภาคพลเมือง โดยองคกรเหลานี้มีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และไดรับการสนับสนุนจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง เปนสําคัญ บุคคลที่เขามาทําหนาที่ดังกลาวจะเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดไว ปญหา
ทีพ่บทีส่าํคญั เชน คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีป่ระจาํหนวยเลอืกตัง้ไมทราบถงึการมาทาํงานขององคกรตรวจ
สอบ การจัดหนวยเลือกตั้ง การขานบัตรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนตน

- ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ผูสมัครเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 357 คน โดยสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 332 คิดเปนรอยละ 85.7 กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดสําหรับ
การศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 34.1 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 136 
คน คิดเปนรอยละ 35.1

มพีรรคการเมอืงทีส่งผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้สิน้จาํนวน 17 พรรค ประกอบดวย พรรคเพือ่แผนดนิ 
ประชาธิปตย มัชฌิมาธิปไตย ชาติไทย พลังประชาชน ประชากรไทย ประชาราช ประชามติ รวมใจไทยชาติ
พัฒนา ไทยรํ่ารวย ความหวังใหม พลังแผนดินไท สังคมประชาธิปไตย กฤษไทยมั่นคง คุณธรรม ประชาชาติ 
และพรรคสยาม โดยพรรคการเมอืงทีส่งผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ครบ 3 คน ทัง้ 12 เขตเลอืกตัง้ม ี8 พรรค ซึง่เขตเลอืก
ตั้งที่พรรคการเมืองตางๆ สงผูสมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง 36 คน มีอยู 4 เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 4, 5, 8 และ 11

สวนผลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นพบวา มีพรรคการเมืองเพียง 2 พรรคเทานั้น
ที่ผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับเลือกตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ พรรคประชาธิปตย 
จํานวน 26 คน และพรรคพลังประชาชน จํานวน 10 คน ซึ่งพรรคประชาธิปตย ไดรับเลือกตั้งแบบยกเขต
ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 และ 12 ขณะที่พรรคพลังประชาชนไดรับเลือกตั้งแบบยกทีมเพียง 1 
เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 5 สวนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน 10 คน นั้น พรรค
ประชาธิปตยไดรับเลือกจํานวน 5 คน พรรคพลังประชาชนไดรับเลือก จํานวน 4 คน และพรรคเพื่อแผนดิน
ไดรับเลือก จํานวน 1 คน

และจากการสมัภาษณผูไดรบัเลอืกตัง้จากพรรคประชาธปิตย 2 คน พบวา เหตผุลในการลงสมคัร
รบัเลอืกตัง้ในครัง้นี ้เพราะเคยดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงมากอนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ โดยในการ
หาเสียงนั้นก็จะมีการใชวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะวิธีการเคาะประตูบาน ซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 2 คน 
ตางก็มีความสัมพันธกับนักการเมืองในระดับทองถิ่น ปจจัยสําคัญที่ทําใหชนะการเลือกตั้งเพราะชื่อเสียงของ
พรรคประชาธิปตย หัวหนาพรรค นโยบาย รวมตลอดถึงการมีผลงานที่สมํ่าเสมอ อยางไรก็ตามประเด็นการ
ทุจริตในการเลือกตั้งนั้นยังคงมีอยูในการเลือกตั้งครั้งนี้

2. การอภิปรายผล
1. การมาใชสิทธิ์ออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....จากผลการลง

ประชามติที่พบวา โดยภาพรวมแลวประชาชนสวนใหญในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 53.44 ไดมาแสดง
ตนใชสิทธิลงประชามติซึ่งตรงตามเปาหมายที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ โกษะโยธิน) ตั้งเปา
หมายไวนั้นแสดงใหเห็นวา ประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการแสดงออกทางการ
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เมอืงพอสมควร แมวาการลงประชามตคิรัง้นีถ้อืวาเปนการลงประชามตคิรัง้แรกของประเทศไทย อยางไรกต็าม 
มีเพียงเขตเลือกตั้งเดียว คือ เขตทวีวัฒนาที่มีผูมาขอใชสิทธิลงประชามติเกินรอยละ 60 ขณะที่อีกจํานวน 4 
เขตเลือกตั้ง คือ เขตจอมทอง เขตราชเทวี เขตดุสิต และเขตคลองเตย มีผูมาแสดงตนใชสิทธิลงประชามติตํ่า
กวารอยละ 50 ทั้งนี้จากผลการใหความเห็นชอบ – ไมเห็นชอบตอการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจกัรไทยนัน้ ผูมาแสดงตนไดแสดงถงึการยอมรบัรางรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัดงักลาว โดยแสดงความเหน็ชอบ
โดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 65.80 และไมเห็นชอบเพียงรอยละ 34.20

2. ประเด็นที่มีการเรียกรองและแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางนั้น ไดมีการวิพากษวิจารณและ
เปนที่สนใจโดยในสวนของผูที่ใชอํานาจรัฐ คือ ในหมวด 6 รัฐสภา ซึ่งไดมีการเรียกรองใหมีการแกไขปรับ
เปลี่ยนในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งในสวนของจํานวนเขตการเลือกตั้ง และระบบการเลือกตั้ง 
ขณะทีใ่นสวนของสมาชกิวฒุสิภากไ็ดมกีารปรบัเปลีย่นทัง้ในสวนของจาํนวนและวธิกีารไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา
ดวยเชนกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนั้นปรากฏในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนที่ 2 
สภาผูแทนราษฎร และสวนที่ 3 วุฒิสภา

ขณะที่ขอเรียกรองใหมีการแกไขในอีกสวนที่สําคัญ คือ ที่มาและวาระการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งทายที่สุดไดบัญญัติไวในหมวด 9 ที่บัญญัติใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีวาระ
การดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได

ในสวนทีเ่กีย่วของกบัการสรรหาองคกรอสิระตางๆ นัน้ กไ็ดมกีารบญัญตัใิหคณะกรรมการสรรหามอีงค
ประกอบทีใ่หความสาํคญักบัทางฝายศาลมากขึน้ จนเปนทีก่ลาวขานกนัวาเกดิเปนลกัษณะทีเ่รยีกวา “ตลุาการ
ภิวัฒน” เนื่องจากองคประกอบสําคัญๆ 5 ตําแหนงจะประกอบดวย ทางฝายศาลถึง 3 ตําแหนง คือ ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด และฝายที่มาจากตัวแทนของประชาชน
เพียง 2 ตําแหนง คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

อยางไรกต็าม ในสวนทีเ่กีย่วของกบัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนนัน้กไ็ดมกีารแสดงความคดิเหน็และ
เรียกรองเพียงบางประเด็นเทานั้น แมวาในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยจะมีการบัญญัติแยกแยะ
เรื่องตางๆ ไวถึง 13 สวน รวมแลวมีจํานวนถึง 44 มาตรา ซึ่งประเด็นที่มีการเรียกรองก็จะมีในสวนที่ 2 ความ
เสมอภาค ซึง่ไดมกีารเรยีกรองในเรือ่งความเสมอภาคทางเพศของคนกลุมหนึง่ ทัง้นีป้ระเดน็ทีม่กีารแสดงความ
คดิเหน็กนัอยางมากมายคอื สวนที ่13 สทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญู ซึง่เปนครัง้แรกทีม่กีารบญัญตัใินเรือ่งดงักลาวไว
ในรัฐธรรมนูญ ที่เปนเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความมีเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญ
ในประเทศไทยนั้นยังมีปญหาที่อาจจะถูกยกเลิกไดตลอดเวลา

อีกประเด็นที่มีการออกมาเรียกรองของคนหลายๆ กลุม คือ การเรียกรองใหบรรจุศาสนาพุทธใหเปน
ศาสนาประจาํชาต ิซึง่ในประเดน็นีท้ายทีส่ดุไดมกีารบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 4 แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม แมในหมวด 5 นี้จะมีการแบงบทบัญญัติออกถึง 10 สวน 12 มาตรา แตมีเพียงประเด็นเรื่อง
ของศาสนาเทานั้นที่เปนประเด็นของการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง

ในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจนนํามาสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 อีกประเด็นที่มีการใหความสําคัญตอเจาของอํานาจอธิปไตยหรือตัวประชาชนก็คือ การเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถใชสทิธทิางการเมอืงไดงายขึน้ ไมวาจะเปนการเมอืงในระดบัชาต ิหรอืในระดบัทอง
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ถิ่นก็ตาม โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยใชจํานวนไม
นอยกวา 20,000 คน ขณะที่สามารถเสนอกฎหมายโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คน มี
สทิธเิขาชือ่ขอตอประธานรฐัสภาเพือ่ใหรฐัสภาพจิารณาวาพระราชบญัญตัติามทีก่าํหนดในหมวด 3 และหมวด 
5 ได ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้อาจกลาวไดวามีการเพิ่มโอกาสของประชาชนใหเขามามีสวนรวมในทางการเมืองได
มากขึ้นและงายขึ้นกวารัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ที่ผานมา

3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได
บญัญตัใินเรือ่งจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนไวทัง้สิน้ 480 คน โดยมาจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้ 400 คน
และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน 80 คน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นไดมีการกําหนดเขตเลือกตั้งจาก
เขตปกครองทั้งหมด 50 เขต โดยแบงออกเปน 12 เขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดจํานวนเทากัน คือ เขตเลือกตั้งละ 3 คน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมสงผลกระทบตอผลการเลือกตั้ง ซึ่ง
การเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีพรรคการเมืองเพียง 2 พรรคที่ผานการเลือกตั้งของประชาชนโดยยังเปนฐานคะแนน
เสียงของพรรคประชาธิปตยที่ไดรับเลือกตั้งมากถึง 26 คน ขณะที่สวนที่เหลืออีก 10 คน เปนผูสมัครในนาม
ของพรรคพลังประชาชน ขณะเดียวกันหากดูผลการเลือกตั้งแบบสัดสวนซึ่งกรุงเทพมหานครอยูในกลุมที่ 6 
รวมกับจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ผลก็ยังพบวาผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบสัดสวนในสวนของพรรค
ประชาธิปตยก็ไดรับคะแนนนิยมมากกวา โดยไดรับเลือกตั้งในระบบสัดสวนถึงครึ่งหนึ่ง (5 คน) โดยพรรคพลัง
ประชาชนไดรับเลือกจํานวน 4 คน และพรรคเพื่อแผนดินไดรับเลือกเขามาอีก 1 คน ซึ่งหากวิเคราะหไปถึง
จํานวนผูไดรับเลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีแลวก็จะพบวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 6 คน จากเขตเลือก
ตั้งทั้ง 2 เขต ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคพลังประชาชนไดรับเลือกทั้ง 3 คน ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรค
ประชาธิปตยไดรับเลือกตั้ง 2 คน และพรรคพลังประชาชน 1 คน สวนที่จังหวัดสมุทรปราการ จากจํานวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทัง้สิน้ 7 คน ผูทีไ่ดรบัเลอืกตัง้กเ็ปนผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ในนามของพรรคพลงัประชาชน
ทั้งหมด ซึ่งอาจกลาวไดวาเมื่อประชาชนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบเขตในนามพรรคใดแลว ก็จะเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวนพรรคนั้นเชนเดียวกัน โดยพรรคประชาธิปตยจะไดรับความนิยมใน
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และบางสวนของจังหวัดนนทบุรี ขณะที่พรรคพลังประชาชนจะไดรับความนิยมใน
สวนของจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการเปนสําคัญ

4. การจดัการเลอืกตัง้ โดยภาพรวมของการจดัการเลอืกตัง้มดีาํเนนิการและประสานงานกบัองคกรตางๆ 
พรอมทัง้ไดมกีารเตรยีมความพรอมในประเดน็ตางๆ แตกย็งัพบวามปีญหาในบางประเดน็ เชน การจดัการเลอืก
ตัง้นอกเขตจงัหวดัทีม่ผีูมาขอใชสทิธเิปนจาํนวนมากจนทาํใหตองมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลอืกตัง้ในบางแหง 
ขณะเดียวกันในสวนของหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งนั้น เนื่องจากพรรคการเมืองตางๆ 
ไมไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ทําใหหมายเลขของผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตจะแตกตาง
กันออกไป ซึ่งในสวนนี้แมจะมีการจัดทําขอมูลผูสมัครรับเลือกตั้งแจกจายใหกับประชาชน แตโดยขอเท็จจริง
กพ็บวาบางครวัเรอืนกม็ไิดรบัขอมลูแนะนาํผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ของตน หากจะไดรบัเพยีงเอกสาร
แนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่จัดทําขึ้นมาเผยแพรประชาสัมพันธเทานั้น

นอกจากนีใ้นสวนของการปราศรยัหาเสยีงทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัขึน้มานัน้กไ็มไดรบัความสนใจ
จากพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงที่เปนที่สนใจของประชาชน ประกอบกับประชาชนสวนใหญก็ไมไดใหความ
สนใจทีจ่ะมารบัฟงการปราศรยัหาเสียง ทาํใหการดาํเนนิกจิกรรมดงักลาวไมบรรลผุลทีว่างไว ขณะเดยีวกนัยงั
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พบปญหาในเรื่องของรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได นับตั้งแตการลงประชามติ 
(19 สงิหาคม 2550) กย็งัเปนปญหาทีไ่มสามารถแกไขไดทนัในการเลอืกตัง้ (23 ธนัวาคม 2550) ซึง่อาจสะทอน
ใหเห็นถึงขอจํากัดในการจัดการการเลือกตั้ง

ในสวนของการตรวจสอบการเลอืกตัง้นัน้ มอีงคกรตางๆ ทีเ่ขามามสีวนรวมในการทาํหนาทีใ่นการตรวจ
สอบการเลือกตั้ง 5 องคกร โดยองคกรทั้งหมดมีประสบการณในการทําหนาที่ดังกลาวมาแลว อยางไรก็ตาม
ปญหาทีพ่บคอื ความลาชาในการแจงรายชือ่ผูทาํหนาทีต่รวจสอบขอมลูไปยงัหนวยเลอืกตัง้ ทาํใหเกดิขอจาํกดั
ในการทํางานขององคกรตรวจสอบการเลือกตั้ง และจากการปฏิบัติหนาที่ขององคกรตรวจสอบการเลือกตั้งก็
พบปญหาการปฏิบัติงานของหนวยเลือกตั้งที่มีลักษณะลักลั่น เชน ในเรื่องของการขานบัตรไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งในสวนของการนับ
คะแนนนั้น ยังมีความแตกตางกันอยู ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากมีการใชดุลยพินิจในกรณีที่การทําเครื่องหมายไม
ชัดเจน หรือมีลักษณะที่แตกตางไปจากตัวอยางที่กําหนดไว

3. ขอเสนอแนะ
1. คณะกรรมการเลือกตั้งหรือหนวยงานภาครัฐตางๆ ควรสนับสนุน สงเสริม ใหประชาชนไดมีการ

ออกเสียงประชามติในกิจกรรมตางๆ ที่มิใชเฉพาะประเด็นทางดานการเมือง แตหากรวมไปถึงดานสังคม 
การศึกษา สิ่งแวดลอม ฯลฯ ที่เปนประเด็นขอวิพากษวิจารณของสังคมทั้งในระดับทองถิ่น หรือในระดับ
ชาติ เพื่อกระตุนใหประชาชนไดเกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทความเปนพลเมือง
ไทย ที่จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม

2. ภาครัฐ องคกรภาคประชาชน ฯลฯ ควรสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีบทบาท
ในทางการเมืองใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งในฐานะผูตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง โดยการเขาชื่อถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีความประพฤติที่สอใหเห็นถึงวาไดมีการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือแมกระทั่ง
อาจเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม

3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรตองเพิ่มการประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ยังเกิดขึ้นกับประชาชนบางสวน
อยู การประชาสัมพันธการเลือกตั้งที่ยังไมครอบคลุม รวมตลอดถึงการปราศรัยหาเสียงที่ประชาชนสวนใหญ
ยังไมใหความสนใจ โดยการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลตางๆ นั้นควรเนนใหตรงกลุมเปาหมาย เชน กลุม
ผูสูงอายุ หรือผูที่ยังขาดความเขาใจในเรื่องของการเลือกตั้ง การเพิ่มจํานวนสื่อประชาสัมพันธที่แจกจายไป
ยังครัวเรือนตางๆ รวมถึงการปรับรูปแบบเวทีปราศรัยที่จะดึงดูดใหประชาชนเขามารวมรับฟง โดยการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ประกอบพรอมทั้งกระตุนใหพรรคการเมืองตางๆ โดยเฉพาะพรรคที่เปนที่นิยมชมชอบของ
ประชาชนไดใหความสําคัญกับการปราศรัยหาเสียงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดขึ้น
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สัมภาษณ นางชลธิชา วัจนะรัตน เจาพนักงานปกครอง 6 หัวหนางานทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียน 
เขตบางกอกใหญ.

สัมภาษณ นายวัลลภ เกียรติวงศรีกุล เจาพนักงานปกครอง 7 ว ฝายปกครอง เขตบางกอกใหญ.
สัมภาษณ นางปราณี ลือนาม หัวหนาฝายปกครอง เขตธนบุรี.
สัมภาษณ นายพรศักดิ์ บวรศิริสันต ประธานชมรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน.
สัมภาษณ นายสมพล ทวิกุล แกนนําเครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมือง.
สัมภาษณ นายพจน เขียวชะอุม ผูแทนมูลนิธิธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ.
สัมภาษณ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย เขตเลือกตั้งที่ 8.
สัมภาษณ นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย เขตเลือกตั้งที่ 1.
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ. ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2550.
หนังสือพิมพขาวสด. ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2550.
หนังสือพิมพคมชัดลึก. ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2550.
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ. ฉบับวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2550.
หนังสือพิมพเดลินิวส. ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2550.
หนังสือพิมพไทยรัฐ. ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 13 เมษายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2550.
หนังสือพิมพแนวหนา. ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2550.
หนังสือพิมพโพสต. Today วันที่ 22 มิถุนายน 2550.
หนังสือพิมพมติชนรายวัน. ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550.
_______. ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2550.
_______. ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550.
_______. ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550.
_______. ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550.
_______. ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2550.
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_______. ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2550. 
_______. ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2550.
_______. ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม 2550. 
_______. ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2550.
_______. ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 2550.
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ประเด็นการสัมภาษณ

บทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• ขอใหอธิบายถึงความพรอมของการจัดเตรียมการเลือกตั้ง เชน การจัดทําบัญชีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง การ

จัดเตรียมในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ การเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรฝายตางๆ เปนตน
• การประชาสัมพันธ/ใหความรู เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ทําอะไรบาง ชวยยกตัวอยาง
• ปญหาและอุปสรรคของการจัดการเลือกตั้งมีปญหาใดบาง ชวยอธิบายเพิ่มเติม
• การรวมมอืระหวางคณะกรรมการการเลอืกตัง้และองคกร/หนวยงานอืน่ๆ อาท ิการเชญิชวนหรอืขอ

ความรวมมือในการตรวจสอบและติดตามการเลือกตั้งมีองคกรใดบาง
• การจัดทําเอกสารแนะนําตัวผูสมัครเพื่อใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรับทราบขอมูลปญหาอุปสรรคอะไรบาง

หรือไม แกไขอยางไร
• การประกาศผลการเลอืกตัง้หลงัจากปดหบีลงคะแนนเสรจ็ภายในระยะเวลาเทาใด เปนไปตามกาํหนด

เวลาหรือไม เร็วกวาการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งกอนหรือไม เพราะเหตุใด
• มีปญหาเรื่องการเลือกตั้ง/การรองเรียนหรือไม แกไขอยางไร

บทบาทและการทํางานของผูอํานวยการเขตในการเลือกตั้ง
• ขอใหอธิบายถึงความพรอมของการจัดเตรียมการเลือกตั้ง เชน การจัดทําบัญชีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง การ

จัดเตรียมในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ การเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรฝายตางๆ เปนตน
• การประชาสัมพันธ/ใหความรู เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ทําอะไรบาง ชวยยกตัวอยาง
• ปญหาและอุปสรรคของการจัดการเลือกตั้งมีปญหาใดบาง ชวยอธิบายเพิ่มเติม
• การรวมมอืระหวางคณะกรรมการการเลอืกตัง้และองคกร/หนวยงานอืน่ๆ อาท ิการเชญิชวนหรอืขอ

ความรวมมือในการตรวจสอบและติดตามการเลือกตั้งมีองคกรใดบาง
• การจัดทําเอกสารแนะนําตัวผูสมัครเพื่อใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรับทราบขอมูลปญหาอุปสรรคอะไรบาง

หรือไม แกไขอยางไร
• การประกาศผลการเลอืกตัง้หลงัจากปดหบีลงคะแนนเสรจ็ภายในระยะเวลาเทาใด เปนไปตามกาํหนด

เวลาหรือไม เร็วกวาการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งกอนหรือไม เพราะเหตุใด
• มีปญหาเรื่องการเลือกตั้ง/การรองเรียนหรือไม แกไขอยางไร

บทบาทและการทํางานขององคกรตรวจสอบการเลือกตั้ง
• ชื่อขององคกร ที่ตั้ง
• ความเปนมาขององคกรฯ เปนมาอยางไร จํานวนสมาชิก เปนใคร มารวมกันอยางไร วัตถุประสงค

ขององคกรมีอะไรบาง
• เขามามีสวนรวมในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อใด ทําไมจึงเขามา
• ในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาทําหนาที่อะไรบาง
• ไดรับการสนับสนุนจากองคกรใดบาง
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• ไดรับการสนับสนุนจาก กกต. อยางไรบาง
• ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากนอยเพียงใด
• เจาหนาที่/บุคลากรที่เขามาทําหนาที่ในการตรวจสอบเปนใคร มาจากหนวยงาน/สถาบันใด จํานวน

มีเทาใด ใหคาตอบแทนอยางไร ทํางานในชวงเวลาใด
• ปญหาทีพ่บในระหวางการตรวจสอบการเลอืกตัง้มอีะไรบาง และดาํเนนิการกบัปญหาดงักลาวอยางไร

พฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง
• เหตุผลในการสมัครรับเลือกตั้ง
• ผูสนับสนุนในการเลือกตั้งฯ ใหการสนับสนุนอะไรบาง โดยวิธีใด
• ความเกี่ยวโยงกับนักการเมืองอื่นๆ ของพรรคฯ นักการเมืองทองถิ่นเปนอยางไร (สก. สข.)
• วิธีการหาเสียงของผูสมัครฯ ใชวิธีใดบาง ใชสื่อใดบาง
• การใชจายเงินในการเลือกตั้งฯ มีจํานวนเทาใด ใชไปเปนคาใชจายอะไรบาง
• ความสัมพันธของผูสมัครรับเลือกตั้งกับบุคคลในกลุมตอไปนี้เปนอยางไร

• ขาราชการ
• นักการเมืองทองถิ่น
• นักการเมืองระดับชาติ

• ปจจัยที่นํามาสูการไดรับเลือกตั้ง/ไมไดรับเลือกตั้งของผูสมัคร
• การทุจริตในการเลือกตั้ง วิธีการซื้อ/ขายเสียงของผูสมัครฯ ในพื้นที่มีหรือไม ทําอยางไร
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รายชื่อคณะผูวิจัย

1) รองศาสตราจารยฐปนรรต พรหมอินทร นักวิจัย
2) อาจารยปราโมทย พรหมอินทร ผูชวยนักวิจัย
3) นางสาวนพพร วัฒนาภรณ ผูชวยนักวิจัย
4) นางสาวนารถสุดา จิตจักร ผูชวยนักวิจัย
5) นางสาวศิรินาถ พงศศักดิ์ศรี ผูชวยนักวิจัย
6) นายเอกสิทธิ์พงษ ศาตราภัย ผูชวยนักวิจัย


