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I

คํานํา

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ “ โครงการการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550 ” มีวัตถุประสงคในการศึกษาบรรยากาศ ความรูความเขาใจ ความ
เคลือ่นไหวของหนวยงานและผูมสีวนเกีย่วของ บรรยากาศการเลอืกตัง้ บทบาทการทาํงานของ กกต. พฤตกิรรม
ทางการเมอืงของผูสมคัร บทบาทการออกเสยีงประชามต ิพฤตกิรรมของประชาชนในการออกเสยีงประชามติ
และการเลือกตั้ง ขอเสนอแนะ โดยมีประเด็นสําคัญๆ ประกอบดวย ความเปนมาและสภาพปญหา แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 4 แนวคิด ทฤษฎี ไดแก 1) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2) ทฤษฏีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 3) แนวคิดรับฟงความคิดเห็น และ 4) แนวคิดระบอบประชาธิปไตย ผลการศึกษา การวิเคราะห
และขอเสนอแนะ

ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากร คือ ประชาชนในเขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแกน และกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย กลุมองคกร นักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง ประชาชนผูมีสิทธิ 
รอยละ 0.05 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การทบทวนแนวคิด ทฤษฏี / เอกสารที่เกี่ยวของ 
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การจัดเวทีเสวนา สนทนากลุม ประมาณกลุมละ 1 ครั้ง 
สัมภาษณเชิงลึก แกนนําและผูมีสวนเกี่ยวของ กลุมและองคกร 3-5 กลุม แบบสํารวจประชามติ จํานวน 
1,200 ชุด กลองถายรูป เทปบันทึก และสมุดบันทึก 

การวิเคราะหขอมูลแบงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการอธิบายเชิงพรรณนาตามโจทยหรือคําถามการ
วิจัย วัตถุประสงค แนวคิดทฤษฎีและตัวแปรที่ใชในการวิจัย และการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการอธิบายรอยละ
แบบเปอรเซ็นตไทล หนวยในการวิเคราะหขอมูล คือ คณะรับฟงความคิดเห็น กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองที่สงผูสมัครลงรับเลือกตั้ง นักการเมือง (ผูลงสมัครรับเลือกตั้ง สจ. 
/ สท. / ส.อบต. ) องคกรประชาชน หนวยงานภาครัฐ (กระทรวงมหาดไทย) และสื่อมวลชน 

ผลการศึกษา พบวา บรรยากาศทั่วไป ความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมืองในพื้นที่ องคกรเอกชน 
องคกรสาธารณะ และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 หลัง
จากมีประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ วาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 ไปจนถึงการกําหนด “วันเผยแพร” รางรัฐธรรมนูญ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และ “วันออกเสียง” ประชามติตามประกาศของสภารางรัฐธรรมนูญ วันที่ 19 
สิงหาคม 2550



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.ขอนแกน

II

ชวงที่ 2 หลังการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ วันที่ 20 
สิงหาคม 2550 ไปจนถึงกอนมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 เปนเวลา 2 เดือน 
คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และชวงที่ 3 ตั้งแตมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 
กําหนดวันเลือกตั้งลวงหนาทั้งในเขต และนอกเขตในวันที่ 15-16 ธันวาคม และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 
ธันวาคม 2550 ไปจนถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.อยางเปนทางการใน
จังหวัดขอนแกน วันที่ 25 ธันวาคม 2550 และภายหลังจากการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.อยางเปน
ทางการในจังหวัด เปนเวลา 1 เดือน คือ วันที่ 25 มกราคม 2551

การวิเคราะหผลการศึกษา แบงเปน 2 ชวง คือ พฤติกรรมทางการเมืองที่เกิดในชวงการลงประชามติ 
และพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในชวงทีม่กีารเลอืกตัง้ รวมถงึขอเสนอแนะตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชาชน องคกรพฒันาเอกชน พรรคการเมอืงและนกัการเมอืง

ภายหลังการสงรางรายงานฉบับสมบูรณ สถาบันพระปกเกลาไดใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานตรวจ
แกไขปรับปรุงและเสนอแนะ ซึ่งคณะผูวิจัยไดปรับปรุงรายงานตามขอเสนอแนะแลว

คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูที่ใหขอมูล ความคิดเห็นทุกทาน ขอขอบคุณสถาบันพระปกเกลา ที่เปดโอกาส
ใหไดศึกษาเรียนรู และไดนําไปใชในการเรียนการสอนและการเผยแพรสูสาธารณะ คณะผูวิจัยหวังวาสถาบัน
พระปกเกลาและผูสนใจอานรายงานฉบบันีจ้ะไดนาํไปใชเปนประโยชนตอการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการออก
เสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการที่สงเสริมระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

คณะผูวิจัย
สมพันธ เตชะอธิก 

ทรงพล ตุละทา
วินัย วงศอาสา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การศกึษาวจิยั เรือ่ง ความเคลือ่นไหวและพฤตกิรรมทางการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 2550 กรณี
ศึกษาจังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับ
พืน้ที ่ความรู ความเขาใจ ถงึแบบแผนพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชน บทบาทหนาทีข่องภาคประชาชน
และภาคการเมอืง ซึง่มคีวามสาํคญัในการนาํไปสูการพฒันาการเมอืงการปกครองไทยในระบอบประชาธปิไตย 

ประเดน็การศกึษาในเรือ่งบรรยากาศทัว่ไป ความรูความเขาใจ และความเคลือ่นไหวของประชาชน คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมืองในพื้นที่ องคกรเอกชน 
องคกรสาธารณะ และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ชวง คือ 

ชวงที่ 1 หลังจากมีประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการเผยแพรราง
รัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 ไปจนถึงการกําหนด “วัน
เผยแพร” รางรัฐธรรมนูญ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และวันออกเสียงประชามติตามประกาศของสภาราง
รัฐธรรมนูญ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 

ชวงที่ 2 หลังการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ วันที่ 20 
สิงหาคม 2550 ไปจนถึงกอนมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 เปนเวลา 2 เดือน คือ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2550

ชวงที่ 3 ตั้งแตมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 กําหนดวันเลือกตั้งลวงหนา
ทั้งในเขต และนอกเขตในวันที่ 15-16 ธันวาคม และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ไปจนถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.อยางเปนทางการในจังหวัดขอนแกน วันที่ 25 
ธนัวาคม 2550 และภายหลงัจากการประกาศรบัรองผลการเลอืกตัง้ ส.ส.อยางเปนทางการในจงัหวดั เปนเวลา 
1 เดือน คือ วันที่ 25 มกราคม 2551

ผลการศกึษาพบวา ในชวงการลงประชามต ิพฤตกิรรมทางการเมอืง มกีารเคลือ่นไหวของกลุมตางๆ เพือ่
แสดงถึงสิ่งที่ตนเรียกรองและอุดมการณทางการเมืองแตละกลุม โดยสิ่งที่แสดงออกดังกลาวมีภูมิหลังมาจาก
สถานภาพทางสังคม ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางการเมือง และผลประโยชน กลุม/องคกร/เครือขายตางๆ ได
ออกมาเรยีกรองใหมกีารบรรจกุฎหมายทีเ่อือ้ประโยชนตอกลุม/องคกร/เครอืขายของตน ซึง่เครอืขายดงักลาว
มีการนิยามถึงกลุมประชาชนที่จะไดรับประโยชนจากกฎหมายดังกลาวจํานวนมาก การเรียกรองดังกลาวมัก
มาจากประเด็นที่กลุม/องคกร/เครือขาย เหลานั้นขับเคลื่อนอยู ตอมา เมื่อทราบผลการลงประชามติ วามีการ
รับรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 การเคลื่อนไหวของกลุม/องคกร/เครือขายตางๆ ลดลง และมุงประเด็น
ความสนใจไปกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

ในชวงการเลือกตั้ง บรรยากาศทั่วไปในชวงกอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2550 ใน
จงัหวดัขอนแกน ความเขมขนในการแขงขนัของผูสมคัร การแขงขนัมคีวามเขมขนสงู เนือ่งจากจงัหวดัขอนแกน
มี ส.ส. ถึง 11 คน มีผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 140 คน เปนชาย 117 คน เปนหญิง 23 คน เหตุผลในการสังกัด
พรรคการเมืองของผูรับสมัครเลือกตั้ง มีการใหความสําคัญกับนโยบายของพรรคการเมือง หัวหนาพรรค 
ลกัษณะเฉพาะของพรรคการเมอืงซึง่ไดแก ความเกาแกของพรรค ประวตัคิวามเปนมาและอดุมการณทางการ
เมือง นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงฐานเสียงของพรรคและระบบสนับสนุน
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VIII

การประชาสัมพันธของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการประชาสัมพันธ รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ
ผานสือ่ตางๆ มกีารจดัเวทปีระชาพจิารณโดยเชญิตวัแทนภาครฐั เอกชน ประชาชนเขารวมประชาพจิารณการ
แบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแกน 

ชวงการแขงขันของผูสมัครเลือกตั้ง ประชาชนในจังหวัดขอนแกน ไมไดยึดติดกับการเลือกตัวบุคคล แต
ใหนํา้หนกัไปกบัพรรคการเมอืง และผูบรหิารพรรค รวมถงึลกัษณะความเปนตวัแทนของขัว้อาํนาจฝายใดฝาย
หนึง่ทีส่ามารถใหผลประโยชนกบัตนได สวนแรงจงูใจอืน่ในการออกไปใชสทิธขิองประชาชน คอืความตองการ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ในวันลงคะแนน การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต จังหวัดขอนแกน จํานวนผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดขอนแกน มีทั้งสิ้น 1,275,709 คน มีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 906,043 คน คิดเปนรอยละ 
71.02 , มีบัตรเสีย 15,573 บัตร คิดเปนรอยละ 1.72 และจํานวนบัตรไมประสงคจะลงคะแนน 32,811 บัตร 
คิดเปนรอยละ 3.62

ผลการนับคะแนนในจังหวัดขอนแกน มีดังนี้

เขต 1 นาย ประจักษ แกลวกลาหาญ พลังประชาชน 119,971 คะแนน
นาย จักริน พัฒนดํารงจิตร พลังประชาชน 114,327 คะแนน
นาย ภูมิ สาระผล พลังประชาชน 111,415 คะแนน

เขต 2 ร.ท. ปรีชาพล พงษพานิช พลังประชาชน 135,158 คะแนน
นาง ดวงแข อรรณนพพร พลังประชาชน 124,447 คะแนน
นาย เรืองเดช สุพรรณฝาย พลังประชาชน 123,929 คะแนน

เขต 3 นาย นวัธ เตาะเจริญสุข พลังประชาชน 119,614 คะแนน
นาย ปญญา ศรีปญญา พลังประชาชน 110,311 คะแนน
นาย จตุพร เจริญเชื้อ พลังประชาชน 105,315 คะแนน

เขต 4 นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท พลังประชาชน 71,437 คะแนน
นาย สุชาย ศรีสุรพล พลังประชาชน 56,995 คะแนน

สาํหรบัผลการเลอืกตัง้แบบสดัสวน กลุมที ่2 ประกอบดวย 9 จงัหวดั ไดแก อตุรดติถ พษิณโุลก อทุยัธานี 
เพชรบูรณ พิจิตร นครสวรรค ลพบุรี ชัยภูมิ ขอนแกน จํานวนประชากรในกลุมจังหวัดรวม 7,897,563 คน 

พรรคการเมือง คะแนน คาเฉลี่ย จํานวน ส.ส.
พลังประชาชน 1,717,141 4.59 5
ประชาธิปตย 1,251,995 3.34 3
เพื่อแผนดิน 237,357 0.63 1

ชาติไทย 188,473 0.50 1
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IX

รายชื่อ ส.ส. กลุมจังหวัดที่ 2

ที่ รายชื่อผูที่ไดรับเลือกตั้ง พรรค
1 นายสันติ พรอมพัฒน พลังประชาชน
2 นายชูศักดิ์ ศิรินิล พลังประชาชน
3 นายสุนัย จุลพงศธร พลังประชาชน
4 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ พลังประชาชน
5 นายสุชน ชามพูนท พลังประชาชน
6 นายไพฑูรย แกวทอง ประชาธิปตย
7 นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ ประชาธิปตย
8 นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย ประชาธิปตย
9 นายสมเกียรติ ศรลัมพ เพื่อแผนดิน
10 นายอัศวิน วิภูศิริ ชาติไทย

ผลการเลือกตั้งในจังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชาชน ประสบความสําเร็จในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผลสําเร็จเกิดจากกระแสทักษิณ ที่ไดรับความนิยมอยางมากในภาคอีสาน 

พรรคพลงัประชาชนประสบความสาํเรจ็มากทีส่ดุในการเลอืกตัง้ครัง้นี ้ไดรบัเลอืกเปน ส.ส. ในระบบแบง
เขตทั้ง 11 คน และไดรับเลือกในระบบสัดสวน 5 คนจาก 10 คน เมื่อวิเคราะหผลการเลือกตั้งพบวาปจจัยที่
ทําใหพรรคพลังประชาชนไดรับเลือกคือ

1. กระแสพรรคพลังประชาชนที่มีมาตอเนื่องจากพรรคไทยรักไทย มีนโยบายประชานิยมที่ประชาชน
โดยเฉพาะในชนบทชื่นชอบ

2. กระแสการหาเสียงโดยใชความนิยมในตัวอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ในการหาเสียงของ
พรรคพลังประชาชน มีการประกาศวาจะพาอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กลับมาประเทศไทย รวมถึง
การลงพื้นที่หาเสียงของนายพานทองแท ชินวัตร เปนสัญลักษณยืนยันความเปนตัวแทนของพรรคไทยรักไทย
และอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

3. ผูลงสมัครของพรรคประชาชนสวนใหญมีพอ แม ญาติ พี่นอง สามี มีผลงานทางการเมือง และสวน
ใหญมีความสัมพันธกับพรรคไทยรักไทย ที่เคยไดรับความนิยมในหมูประชาชนอยางมาก

4. ระบบพรรค และหัวคะแนน ที่มีการอุปถัมภ และมีความสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่มายาวนาน
สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษา ทุกฝายที่เกี่ยวของควรเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในกลไกตางๆ ใหประชาชนไดมีสวนในการพัฒนากลไก เครื่องมือ และใชอํานาจ ตรวจสอบ ใน
กระบวนการเลอืกตัง้ตลอดจนกระบวนการตางๆ ในระบอบประชาธปิไตย โดยพรรคการเมอืงควรเปนแกนนาํ
สาํคญัในการจดักจิกรรมทางการเมอืงในลกัษณะใหความรูกบัประชาชนอยางสมํา่เสมอ ในขณะทีส่ือ่มวลชนควร
มบีทบาทในการนาํเสนอขาวและการวเิคราะหผลประโยชนของชาต ิประชาชน ทีไ่ดรบัจากนโยบาย สือ่ควรนาํ
เสนอและรณรงคในเชงิการใหความรู ใหการศกึษาวาการเลอืกตัง้เปนกระบวนการหนึง่ในระบอบประชาธปิไตย 
ไมใชจุดสิ้นสุดบทบาทของประชาชน ประชาชนยังมีบทบาทในการเขาไปตรวจสอบ เสนอแนวทางการดําเนิน
งานแกไขปญหาตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม
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สําหรับประชาชนควรติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนอยางสมํ่าเสมอ วิเคราะหเปรียบเทียบขอดี 
ขอเสยี และทางเลอืกทีด่ใีนดานนโยบายสรางความเขมแขง็ใหกบัชมุชนมากกวาผลประโยชนเฉพาะหนาเฉพาะ
ตนเอง ประชาชนตองคาํนงึถงึและชวยกนัสรางจติสาํนกึทีค่าํนงึถงึผลประโยชนชาตมิากกวาผลประโยชนสวน
ตน โดยไมคํานึงถึงระบบอุปถัมภที่ตนพึ่งพิงอยูอยางเดียว
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บทที่ 1
ความเปนมาและสภาพปญหา

ภายหลงัเหตกุารณรฐัประหาร ในวนัที ่19 กนัยายน 2549 และการยกเลกิรฐัธรรมนญู แหงราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2540 โดยคณะปฎริปูการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
(คปค.) ไดมกีารจดัทาํรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว พ.ศ.2549 ขึน้เพือ่ใชเปนกฎหมายสงูสดุในการบรหิารประเทศ 
และมกีารแตงตัง้นายกรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตร ีทาํหนาทีใ่นการบรหิารประเทศ แตงตัง้สภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
ทาํหนาทีแ่ทนสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา รวมถงึมกีารจดัตัง้สภารางรฐัธรรมนญูเพือ่จดัทาํรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย 

กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2549 ไดกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 180 วัน 
นับแตวันเปดประชุมสภาฯ ครั้งแรก หลังจากนั้นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติ จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติ ซึ่งตองจัดทําไมเร็ว
กวา 15 วัน และไมชากวา 30 วันนับแตวันที่เผยแพรดังกลาว 

การออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ที่จัดทําขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญ นับเปนปรากฏการณทางการเมืองการปกครองที่สําคัญของ
ประเทศไทย ทั้งนี้เปนเพราะการออกเสียงประชามติดังกลาวถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการ
ปกครองไทย ที่กําหนดใหประชาชนมาใชสิทธิในการออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไมกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของไทยที่คาดวาจะมีขึ้นภายใน ป พ.ศ.2550 ก็จะเปนการเลือกตั้งระดับชาติครั้งแรก หลังจากมีการ
ทาํรัฐประหารของคณะปฏริูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 
จึงเปนโอกาสอันดีที่จะทําการศึกษาความเคลื่อนไหวตางๆ ทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะในประเด็นที่
เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และความเคลื่อนไหวในการรณรงคเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณา
เหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบกบัรฐัธรรมนญูทีจ่ดัทาํขึน้ ตลอดจนศกึษาพฤตกิรรมและความเคลือ่นไหวทางการเมอืง
ขององคกร และกลุมการเมอืงตางๆ โดยในการศกึษาจะมุงทดสอบประเดน็ตางๆ ของแนวคดิประชาธปิไตยใน
ประเทศไทยทีเ่กีย่วของกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรภายใตสถานการณทางการเมอืงในปจจบุนั มุง
ศึกษาความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหวในการรณรงคเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณารัฐ
ธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550 โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักในการรวบรวมขอมูล

ความคาดหวงัตอประเดน็ทัง้หลายเหลานีจ้ะไดรบัการตอบสนองจากผูเกีย่วของทัง้ในฝายผูรบัผดิชอบใน
การรณรงคใหประชาชนเขาใจในการออกเสยีงประชามต ิและการจดัการเลอืกตัง้ ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ หนวยงาน
หรือองคกรในภาคสวนอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ และประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิเลือกตั้งมากนอยเพียง
ใด และจะมีแนวทางที่จะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงใหเปนกระบวนการที่สงเสริมความเขมแข็งของระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศตอไป 
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ดงันัน้การศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัการออกเสยีงประชามต ิและความเคลือ่นไหวทาง การเมอืงในระดบัพืน้ที่ 
และการทาํความเขาใจถงึพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชนอยางลกึซึง้จงึนบัวามคีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยตอไป

1.1 ความสําคัญ 

1. รางรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด ประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของ
2. การทําประชามติเปนครั้งแรก เปนการชี้เปนชี้ตายการรับรองรัฐธรรมนูญ
3. การเลือกตั้งเปนหัวใจสําคัญที่จะไดมาถึงการไดมาซึ่งผูบริหารประเทศและการรับรองรัฐธรรมนูญ

1.2 โจทยวิจัย

1. ประชาชนมคีวามรูความเขาใจ และทศันคตเิกีย่วกบัการออกเสยีงประชามตแิละการเลอืกตัง้อยางไร
2. การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน มีปรากฏการณอะไรบาง ใครเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ แบบแผน

และพฤติกรรม ในการทําประชามติและการเลือกตั้ง แนวคิดอุดมการณ เปาหมายอยางไรบาง สง
ผลตอการลงประชามติ และพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางไร

3. บทบาทหนาที่ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ (กกต.,องคกรการตรวจสอบ, ผูมาสมัครรับเลือกตั้ง, ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง) เปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายการเลือกตั้ง หรือกฎหมายทั่วไปหรือไม อยางไร มีกลไก 
รูปแบบ และกระบวนการ ที่จัดการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งอยางไร 

4. พฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีความเคลื่อนไหว อะไรบาง มีระบบ
การจัดตั้งอยางไร

5. ปจจัย (ภายใน ภายนอก) อะไรบาง ที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง และการออกเสียง
ประชามติของประชาชน

6. แนวทางพัฒนาและการปรับปรุงประชามติ พฤติกรรมการออกเสียงลงประชามติและการจัดการ
เลือกตั้ง ควรเปนอยางไรบาง 

1.3 วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมืองในพื้นที่ องคกรเอกชน 
องคกรสาธารณะ และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ
เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับถาวร

2. เพื่อทราบบรรยากาศทั่วไปในชวงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่คาดวาจะมีขึ ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ในภาคและจังหวัดที่ทําการศึกษา

3. เพื่อศึกษาบทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการเลือก
ตั้งประจําจังหวัด และในระดับปฏิบัติงานเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง รวมถึงปญหาอุปสรรค 
และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการออกเสียงประชามติ และการจัดการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5. เพื่อศึกษาบทบาทของหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามี

บทบาทเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6. เพื่อทราบแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง

ประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
7. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการทีส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยของประเทศใหมคีวามเขมแขง็
และยั่งยืน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตการศกึษาเปนการศกึษาบรรยากาศทัว่ไป ความรูความเขาใจ และความเคลือ่นไหวของประชาชน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ พรรคการเมอืงและนกัการเมอืงในพืน้ที ่องคกรเอกชน 
องคกรสาธารณะ และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของในจังหวัดขอนแกน แบงออกเปน 3 
ชวง คือ ชวงที่ 1 หลังจากมีประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ วาดวยการเผยแพรราง
รัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 ไปจนถึงการกําหนด “วันเผย
แพร” รางรัฐธรรมนูญ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และ “วันออกเสียง” ประชามติตามประกาศของสภาราง
รัฐธรรมนูญ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 ชวงที่ 2 หลังการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
รางรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั วนัที ่20 สงิหาคม 2550 ไปจนถงึกอนมกีารประกาศพระราชกฤษฎกีาการเลอืกตัง้ ส.ส. 
ป 2550 เปนเวลา 2 เดือน คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และชวงที่ 3 ตั้งแตมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการ
เลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 กําหนดวันเลือกตั้งลวงหนาทั้งในเขต และนอกเขตในวันที่ 15-16 ธันวาคม และการ
เลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ไปจนถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
ส.ส.อยางเปนทางการในจังหวัดขอนแกน วันที่ 25 ธันวาคม 2550 และภายหลังจากการประกาศรับรองผล
การเลือกตั้ง ส.ส.อยางเปนทางการในจังหวัด เปนเวลา 1 เดือน คือ วันที่ 25 มกราคม 2551

โดยใหความสําคัญกับการศึกษาติดตาม บทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พฤติกรรมของผูสมัครรับเลือกตั้ง บทบาทของหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน
และองคกรอืน่ๆ ทีเ่ขามามบีทบาท เกีย่วของกบัการเลอืกตัง้ ตลอดจนความตืน่ตวัสนใจ การเขามสีวนรวม และ
พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน โดยเปนการศึกษา/วิเคราะห เชิงเปรียบเทียบในทุกประเด็น เชน การ
เลือกตั้งครั้งนี้เหมือนหรือแตกตางจากการเลือกตั้งที่เคยมีมาในพื้นที่กอนหนานี้หรือไม ประเด็นใดบาง มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเรื่องใด เพราะอะไร และสงผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศอยางไร รวม
ถึงเรื่องการแขงขันทางการเมือง ทั้งดานสวาง เชน การรณรงคหาเสียง กลยุทธ/วิธีการ การนําเสนอนโยบาย 
ฯลฯ และดานมืด เชน อิทธิพล การซื้อเสียง ฯลฯ ตลอดจนอาจรวมถึงบทบาทของทหาร/ฝายความมั่นคงดวย
วามีการเขามาเกี่ยวของ สนับสนุน หรือแทรกแซงหรือไมอยางไร
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1.5 ระยะเวลาทําการศึกษา 

ระยะเวลาทําการศึกษา 10 เดือน (เมษายน 2550 – มกราคม 2551) ตอมาไดมีการขยายระยะเวลา
ในการปรับปรุงแกไขรายงานตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จนเขียนรายงานฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยใน
เดือนพฤศจิกายน 2551

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดทราบถึงบรรยากาศทั่วไป ความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมืองในพื้นที่ องคกรเอกชน 
องคกรสาธารณะ และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ
เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับถาวร

2. ทราบถึงบรรยากาศทั่วไปในชวงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 
2550 ในภาคและจังหวัดที่ทําการศึกษา

3. ทราบถึงบทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับตางๆ รวมถึงปญหาอุปสรรค 
และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการออกเสียงประชามติ และการจัดการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

4. ทราบถึงพฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5. ทราบถึงบทบาทของหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามี

บทบาทเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6. ทราบถึงแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง

ประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
7. ไดขอเสนอเปนแนวทางการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการออกเสยีงประชามต ิและการเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการทีส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยของประเทศใหมคีวามเขมแขง็
และยั่งยืน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ทั้งสิ้นจํานวน 4 แนวคิด ทฤษฎี ไดแก
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง
2. ทฤษฏีกฎหมายรัฐธรรมนูญ
3. แนวคิดรับฟงความคิดเห็น
4. แนวคิดระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งรายละเอียดของแตละแนวคิด ทฤษฎี มีดังตอไปนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง

พฤตกิรรมการลงคะแนนเลอืกตัง้เปนพฤตกิรรมทางการเมอืง อนัเปนรปูแบบของการมสีวนรวมทางการ
เมอืงอยางหนึง่ การศกึษาพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในระบบการเมอืงตางๆ นัน้ แงมมุหนึง่นบัไดวา
เปนสวนหนึง่ของความพยายามทีจ่ะทาํความเขาใจความสมัพนัธระหวางประชาชนกบัการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะความสัมพันธระหวางประชาชนกับกระบวนการปกครองไดรับการกลาวถึงวาเปนหัวใจ
ของกจิกรรมทางการเมอืงทกุระบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย นกัรฐัศาสตร
หลายทานไดใหขอสังเกตวา การเลือกตั้งในปจจุบัน นับวันแตจะมีความซับซอน หรือมีปจจัยที่เกี่ยวเนื่องมาก
ขึ้น มีการใชเทคนิคและกุศโลบายตางๆ เพื่อมุงหมายชัยชนะทางการเมืองมากขึ้น รวมทั้งมีการใชเงินในการ
เลอืกตัง้เปนจาํนวนมาก นกัรฐัศาสตรไดพยายามศกึษาวาอะไรเปนปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิทางการเมอืงของ
ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ ทัง้นีเ้พือ่หาเหตผุลหรอืปจจยัทีอ่ยูเบือ้งหลงัพฤตกิรรมการลงคะแนนของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ และ
นําไปเสนอตอสาธารณะ เพื่อใหนักการเมือง ประชาชน ผูมีสวนไดเสียทราบทั่วกัน

ในเชงิแนวคดิทฤษฎ ีสจุติ บญุบงการ และพรศกัดิ ์ผองแผว (2527, 31-36) กลาวไววา นกัสงัคมศาสตร ซึง่
โดยมากกค็อืกลุมนกัสงัคมวทิยาและนกัรฐัศาสตรไดแบงทฤษฎกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ออกเปน 3 กลุม ดงันี้

1) ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด (Deterministic Theory) 
ความพยายามที่จะทําความเขาใจความสัมพันธระหวางประชาชนกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมุงไปที่พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งนับวันจะมีความซับซอนหรือมีปจจัยที่
เกี่ยวเนื่องมากขึ้น ทั้งนี้ไดพยายามศึกษาวา อะไรเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทางการเมืองของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง เพื่อหาเหตุผลหรือปจจัยที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งและนําไป
เสนอตอสาธารณะ

ปจจัยดานสถานภาพทางสังคมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรืออีกนัยหนึ่ง 
เปนการเสนอเงื่อนไขที่กําหนดรูปแบบ (Pattern) ของพฤติกรรม ซึ่งไมไดมุงที่จะสรุปรวมเชิงนิรนัย (Deduc-
tive Generalization) หรอืทาํนายพฤตกิรรมในอนาคต หากแตใหประโยชนอยางสาํคญัในดานการจดัตวัแปร
อนัหลากหลายทีเ่กีย่วของใหเปนระเบยีบ ปจจยัทางสงัคมทีก่าํหนดพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของ
บุคคล ไดแก เพศ อาชีพ รายได การศึกษา และที่อยูอาศัย เปนตน
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*“ปจจัยตัวกําหนด” แปลวา ปจจัยดานสถานภาพทางสังคมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง

• ปจจัยทางสังคมที่กําหนดพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง ไดแก
• เพศ
• อายุ
• อาชีพ
• การศึกษา
• ที่อยูอาศัย ฯลฯ

• ปจจัยทางสังคม การเมือง ที่มีผลตอการไปใชสิทธิ ประกอบดวย
ประการที่ 1 การพึ่งพาตอรัฐบาลในฐานะที่เปนลูกจางของรัฐ
ประการที่ 2 การเขาถึงขอมูลขาวสาร
ประการที่ 3 ผูเลือกตั้งมีแนวโนมจะหลีกหนีความขัดแยงโดยการไมไปใชสิทธิ

แซมมัวร มารติ ลิปเซ็ท นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราการไปใชสิทธิ
เลือกตั้งไดเสนอเอาไววา

1. ลักษณะภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม ประกอบดวย รายได การศึกษา กลุมอาชีพ เชื้อชาติ เพศ อายุ 
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน สถานภาพการสมรส และการเปนสมาชิกของกลุมตางๆ มีความสัมพันธกับการใช
สิทธิเลือกตั้ง

2. แบบแผนของการไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวา
• ผูมีรายไดสูงไปใชสิทธิมากกวาผูมีรายไดตํ่า
• ผูมีการศึกษาสูงไปใชสิทธิมากกวาผูมีการศึกษาตํ่า
• คนที่อยูในเมืองไปใชสิทธิมากกวาคนในชนบท
• ผูชายไปใชสิทธิมากกวาผูหญิง
• คนที่แตงงานแลวไปใชสิทธิมากกวาคนโสด ฯลฯ

2) ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational Theory)
เปนการนาํแนวคดิเชงิเศรษฐศาสตรมาอธบิายเกีย่วกบัการตดัสนิใจในการลงคะแนนเลอืกตัง้ของบคุคล 

โดยเปนการพิจารณาพฤติกรรมบนพื้นฐานของความชอบดวยเหตุและผลของมนุษยกับการตัดสินใจทางการ
เมือง

• ใหความสําคัญกับการบริหารการเลือกตั้ง ตัวผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมือง การรณรงคหา
เสียงนโยบายพรรค การแจกจายสิ่งของและรวมถึงการใชเงินในการเลือกตั้ง ซึ่งเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสํานึกตรึกตรองของผูไปใชสิทธิ

• เปาหมายในการตัดสินใจของแตละคนในการลงคะแนนเสียง คือเปาหมายทางการเมือง ไม
พจิารณาลกัษณะเจตนารมณทีซ่บัซอนอืน่ๆ ของผูตดัสนิใจ กลาวอกีนยัหนึง่ผูตดัสนิใจเลอืกทาง
ที่เหมาะสมที่สุดตามลักษณะคานิยม หรือเปาหมายโดยเลือกทางที่จัดลําดับไวสูงสุด สวนผลที่
เกิดขึ้นจะเปนอยางไร หรือบรรลุเปาหมายตามที่ผูตัดสินใจมุงหวังหรือไมนั้น มิใชเรื่องสําคัญ
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“ความสํานึกเชิงเหตุผล” แปลวา พฤติกรรมการตัดสินใจบนพื้นฐานของความชอบดวยเหตุและผล
ของมนุษย

ฐานคติที่สําคัญ 3 ประการ
1. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เปนเครือ่งมอืทีจ่ะนาํมาซึง่ผลประโยชนหรอืเปาหมายทีป่ระชาชนตองการ
2. ใหความสําคัญกับเปาหมายทางการเมืองของผูลงคะแนนเสียง
3. การตัดสินใจลงคะแนนเสียง ผูลงคะแนนเสียงจะกระทําอยางระมัดระวังรอบคอบ โดยใชขาวสารที่

มากเพียงพอ

แอนโทน ีดาวน ไดทาํการศกึษาโดยมขีอสมมตฐิาน คอืผูตดัสนิใจในการลงคะแนนเลอืกตัง้ ตดัสนิใจโดย
ชอบดวยเหตุผลทุกคน และไดเสนอนิยามสถานการณความชอบดวยเหตุผล ดังนี้

1. ผูตัดสินใจสามารถตัดสินใจไดเสมอ เมื่อเผชิญกับทางเลือกที่ตองใชในการตัดสินใจ
2. มีการจัดการทางเลือกตางๆ ไว ตามลําดับความสําคัญในทัศนะของผูตัดสินใจ
3. การจัดลําดับนั้น มีการสับเปลี่ยนได
4. ผูตัดสินใจเลือกทางที่จัดลําดับไวสูงสุดเสมอ
5. ในสถานการณที่เหมือนกัน การตัดสินใจจะเหมือนกันเสมอไป

วีโอ คีย ไดทําการศึกษาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยไดสรุปวา ผูที่เปลี่ยนใจสนับสนุน
จากพรรคการเมอืงหนึง่ไปเปนอกีพรรคหนึง่ หรอืยนืยนัสนบัสนนุพรรคเดมิไมเปลีย่นแปลง ตางกใ็ชความพอใจ
ในการดําเนินนโยบายของพรรค เปนเหตุผลในการตัดสินใจทั้งสิ้น

ไนมี และ ไวสเบิรก ไดทําการศึกษา และสรุปวา
“การทีผู่ลงคะแนนเสยีงจะตดัสนิใจวาจะไปลงคะแนนเสยีงหรอืไมและจะเลอืกใคร ผูลงคะแนนเสยีงจะ

พิจารณาถึงผลประโยชนของผูลงคะแนนเสียงเอง”

3) ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ประยุกตเอาทฤษฎีระบบการเมือง (Political System Theory) ของเดวิด อีสตัน มาใชเปนกรอบ

แนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
พิจารณาวาการลงคะแนนเสียงตามปกติ (Normal Votes) คือความสมดุลของความนิยมใน

พรรคการเมอืงสองพรรคใหญในการเลอืกตัง้ทีม่ลีกัษณะของการเลอืกพรรคหรอืมคีวามนยิมในพรรคใดพรรค
หนึง่เปนฐาน ความสมดลุของระบบการเมอืงวา การขึน้ลงของอตัราการลงคะแนนเสยีงและการเลอืกคนใดคน
หนึ่ง ขึ้นอยูกับสวนผสมของปจจัยแวดลอมซึ่งผันแปรไปในชวงสมัยที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลระยะ
สั้น (Short - Term forces) เมื่อประมวลรวมกันแลวจะมีผลตอปจจัยพื้นฐาน คือ ความนิยมพรรค ที่ถือวา
เปนแรงผลักดันระยะยาว (Long – Term forces) ซึ่งอาจทําใหผูลงคะแนนเสียงเปลี่ยนความนิยมพรรคจาก
พรรคหนึ่ง เปนการแกวงออกจากสภาวะสมดุล “ปกติ” และเมื่อถึงการเลือกตั้งคราวตอไปก็มักจะแกวงกลับ
โดยภาวะสมดุล (Equilibrium) เชนนี้ไปเรื่อยๆ 
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ระบบ แปลวา ความสมดุลหรือดุลภาวะที่เกิดขึ้น
องคประกอบ

• ภาวะสมดุล (Equilibrium)
• ปจจัยแวดลอม
• ปจจยัทีม่ผีลระยะสัน้ (Short - Term forces) เชน ความสนใจในตวัผูสมคัร ความเหน็ตอนโยบาย

และปญหาทางการเมอืง ภาพพจนตอการปฏบิตังิานของพรรค สถานการณภายในและภายนอก
ประเทศ สภาพการแขงขันของผูสมัคร ฯลฯ

• ปจจัยที่เปนแรงผลักดันระยะยาว (Long – Term forces) 

แคมเบลล และคณะ ไดทําการศึกษา และสรุปวา
การแขงขันทางการเมืองของพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเปนภาวะสมดุลแบบพลวัต 

(Homeostatic) ของระบบ ซึ่งมีเสถียรภาพหรือมั่นคงเขมแข็งในดานตางๆ กัน การขึ้นลงของอัตราการไปลง
คะแนน และการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งนั้น ขึ้นอยูกับสวนผสมของปจจัยระยะสั้น เฉพาะชวงสมัย กับปจจัย
พื้นฐาน คือความนิยมพรรคของคนอเมริกัน ปจจัยระยะสั้นเฉพาะชวงสมัยมักจะไดแก ความนาสนใจในตัวผู
สมัคร นโยบาย เกี่ยวกับประเด็นปญหาการเมือง ภาพพจนที่มีตอการปฏิบัติงานของพรรค เปนตน ซึ่งผันแปร
ไปในแตละชวงสมัยการเลือกตั้ง เมื่อรวมสาระกันแลว ผูลงคะแนนเสียงจะชอบพรรคหนึ่งมากกวาอีกพรรค
หนึ่งทําใหแกวงออกจากสภาวะสมดุล “ปกติ” ไปและเมื่อถึงการเลือกตั้งคราวตอไปก็มักจะ “แกวง” กลับ
โดยนัยเดียวกันเปนอยางนี้เรื่อยไป

2.2 ทฤษฏีกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ทฤษฏีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีประเด็นสําคัญ ประกอบดวย การจัดใหมีรัฐธรรมนูญ อํานาจการจัดทํา
รัฐธรรมนูญ วิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญ จํานวนมาตราในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมสมัย
ใหม แนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีรัฐธรรมนูญนิยม ดังนี้ 

2.2.1) การจดัใหมรีฐัธรรมนญู เปนอาํนาจทางการเมอืงของคณะบคุคลหรอืบคุคลทีอ่ยูในฐานะบนัดาล
ใหมีรัฐธรรมนูญได หมายถึง รัฏฐาธิปตย ไดแก

1) ประมุขของรัฐ ยอมลดอํานาจแลวมอบอํานาจใหแกองคกรอื่นดวยการกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญฉบับแรกของญี่ปุน พ.ศ. 2432 

2) ผูกอการปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร ทหารเขามายดึอาํนาจรฐัเพือ่เปลีย่นแปลงรปูแบบการปกครอง 
(ปฏวิตั)ิ หรอืเปลีย่นแปลงรฐับาล (รฐัประหาร) เชน รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549

3) ราษฎร รวมกนัปฏวิตัหิรอืรฐัประหารไดสาํเรจ็ เชน รฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิาหลงัประกาศ
อิสรภาพ พ.ศ. 2330

4) ประมุขของรัฐและราษฎรหรือคณะบุคคลรวมกัน (สวนใหญเกิดจากมีคณะปฏิวัติยึดอํานาจ
แตยังเห็นคุณคา ความสําคัญของระบบกษัตริย จึงยินยอมใหพระมหากษัตริยมีอํานาจตอไป ภายใตเงื่อนไขที่
กําหนด เชน รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2475)
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5) ผูมอีาํนาจจากองคกรภายนอก พบในประเทศทีเ่ปนประเทศเอกราชและหลดุพนจากการเปน
อาณานิคม ซึ่งตองจัดทํารัฐธรรมนูญที่รัฐเจาอาณานิคมใหการรับรอง เชน รัฐธรรมนูญมาเลเซีย พ.ศ. 2500 
รัฐธรรมนูญของประเทศที่แพสงคราม เชน รัฐธรรมนูญญี่ปุน ป พ.ศ. 2490 เปนตน

2.2.2) อํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญ ดังนี้

1) โดยบคุคลคนเดยีว เกดิหลงัการปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร โดยไดจดัรางรฐัธรรมนญูเตรยีมไวกอน 
เปนเพียงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

2) โดยคณะบคุคล มกีารจดัตัง้กรรมาธกิารราง คดัเลอืกบคุคลจากผูมปีระสบการณ ผูทรงคณุวฒุิ
ในสาขานั้น

3) โดยสภารางรัฐธรรมนูญ มีการคัดสรรใหไดมาซึ่งตัวแทนประชาชนสาขาตางๆ ตัวแทนจาก
ผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร (จัดทํารัฐธรรมนูญเสร็จ ถูกยุบ) เชน สภาราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

2.3.3) วิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญ

1) การคิดขึ้นใหม โดยไมมีตนแบบมากอน เปนการคิด กําหนดหลักเกณฑขึ้นมาเอง เชน 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2330 

2) ลอกเลียนแบบ สวนใหญจะใชรัฐธรรมนูญตนแบบมาจากรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส เชน รูปแบบสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (สสร.) 

2.3.4) จํานวนมาตราในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญสมัยใหมมักมีความยาวและจํานวนมาตรามากกวาในอดีต เพื่อใหเกิดความเขาใจใน

รัฐธรรมนูญอยางชัดเจน โดยมักครอบคลุมดานการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เชน รัฐธรรมนูญ
ของอินเดียมีความยาวมากที่สุดในปจจุบัน มีจํานวนมาตราถึง 395 มาตรา (Article) สวนรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาสั้นที่สุดมีเพียง 7 มาตราเทานั้น

2.3.5) แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมสมัยใหม
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เปนแนวคิดที่จะใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรใหเปน

เครือ่งมอืในการกาํหนดรปูแบบการปกครอง และกาํหนดกลไกอนัเปนโครงสรางพืน้ฐานในการจดัองคกรบรหิาร
รัฐ (อางถึง : เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน 2546)

แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมสมัยใหมมีพัฒนาการจากหลักการพื้นฐานของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในยุค
แรกและยุคกลาง อาทิ ปรัชญาวาดวยกฎหมายธรรมชาติ ปรัชญาวาดวยสัญญาประชาคมที่เนนความเสมอ
ภาคของบคุคล แตกลบักลายเปนเพยีงหลกัการในอดุมคตหิาไดมผีลในทางปฏบิตัไิม เพราะคนรวยนาํเอาหลกั
ความเสมอภาคเอารัดเอาเปรียบคนจน ดังนั้นรัฐธรรมนูญสมัยใหมจึงเนนการที่รัฐธรรมนูญตองบังคับใหรัฐลง
ไปคุมครองคนที่ดอยกวาในสังคม เพื่อสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมตามความเปนจริงใหเกิดขึ้น 
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และกลาวไดวาพฒันาการแนวคดิรฐัธรรมนญูนยิมสมยัใหมนัน้ เนนการแกไขขอบกพรองของรฐัธรรมนญู
ที่เหมาะสมตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรอบในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยม ดังนี้

1) ตองการใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรมาจํากัดอํานาจของผูปกครองและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

2) ตองการสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมโดยคุมครองคนที่ออนแอกวา
3) ตองการสรางเสถยีรภาพและประสทิธภิาพใหเกดิขึน้ในการจดัการบานเมอืงโดยเฉพาะระบบ

การเมือง

2.2.6) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีรัฐธรรมนูญนิยม ดังนี้
1) ทฤษฏีสัญญาประชาคม
แนวคดิสาํนกักฎหมายฝายธรรมชาตถิอืไดวาเปนตนกาํเนดิแนวคดิสญัญาประชาคม โดยแนวคดิ

ดังกลาวมีอิทธิพลตอนักปราชญหลายทาน เชน จอหน ล็อค (John Locke) นักปราชญชาวอังกฤษ ไดมีความ
เห็นสนับสนุนแนวคิดกฎหมายธรรมชาติโดยเขาไดใหความเห็นวา “...รัฐทั้งหลายโดยธรรมชาติยอมมีกฎแหง
ธรรมชาติปกครองอยู ซึ่งผูกพันดวยบุคคลทุกคนดวยเหตุผลอันไดแก กฎหมายที่ทําใหมนุษยมีความเทาเทียม
กนั มอีสิรภาพทีจ่ะไมมใีครไดรบัอนัตรายถงึแกชวีติ แกเสถยีรภาพและแกทรพัยสนิจากบคุคลอืน่…” จากความ
เหน็ดงักลาวพบวา ลอ็คไดใชปรชัญาแบบเหตผุลมาวเิคราะหสงัคม การเมอืง โดยแนวคดิทีว่ามนษุยและสงัคม
แยกกนัไมไดและการทีม่นษุยมารวมตวักนัตามธรรมชาตเินือ่งดวยมกีารละเมดิสทิธเิกดิขึน้ มนษุยจงึตกลงรวม
ตัวกันเปนสังคมทําใหเกิดสัญญาสังคมขึ้น (Social Contract) โดยมนุษยแตละคนยินดีที่จะสละสิทธิเสรีภาพ
ในการทีจ่ะบงัคบักนัเองเมือ่มกีารละเมดิสทิธมิาเปนการบงัคบัโดยกฎหมาย ทัง้นีไ้มไดเปนการสละสทิธเิสรภีาพ
ทัง้หมดใหสงัคม คงใหแตเฉพาะสทิธเิสรภีาพบางประการเพือ่ความผาสกุรวมกนัของสงัคม (ผศ.ไชยวฒุ ิมนตรี
รักษ, รายงานการวิจัย เรื่อง ขอเสนอเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550)

2) หลักความเปนสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เนือ่งจากหากไดพเิคราะหโดยทฤษฏบีรสิทุธิแ์หงกฎหมายทีว่า กฎเกณฑทีใ่หอาํนาจออกกฎเกณฑ

อืน่ยอมสงูกวากฎเกณฑทีอ่อกมา โดยรฐัธรรมนญูไดกาํหนดถงึองคกรทีใ่ชอาํนาจทางการเมอืงในการปกครอง
รฐัและความสมัพนัธระหวางองคกรตางๆ ตลอดจนกาํหนดรบัรองและคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน จงึ
สงผลใหรัฐธรรมนูญเปนกฎเกณฑที่อยูเหนือกฎเกณฑทั้งหลายที่รัฐธรรมนูญสรางขึ้น 

3) ทฤษฏีการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการผูกขาดการใชอํานาจโดยวิธีที่มิชอบ จึงไดเกิดแนวคิดการแบงแยก

อํานาจขึ้นโดยมองเตสกิเออ (Montesquieu) นักปราชญชาวฝรั่งเศสไดเสนอแนวคิดในการแบงแยกการใช
อํานาจอธิปไตยออกเปน 3 อํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเพื่อทําใหเกิด
ดุลยภาพของอํานาจไมมีการผูกขาดอํานาจอยูที่องคกรใดองคกรหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งสามอํานาจ
มิไดแบงแยกกันโดยเด็ดขาด หากแตมีการถวงดุลและคานอํานาจระหวางกัน (Checks and Balances) และ
เพื่อใหสิทธิเสรีภาพประชาชนไดรับความคุมครองจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐ จึงตองไมมีอํานาจใด
อยูเหนืออํานาจอื่นๆ อยางเด็ดขาด 
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นอกจากนีม้องเตสกเิออ ไดเสนอแนวคดิในการแบงแยกบคุคลผูใชอาํนาจแตละอาํนาจใหเปนอสิระจากกนั 
ซึง่ถอืเปนหลกัเกณฑทีส่าํคญัของรฐัธรรมนญูสมยัใหม ถอืไดวาเปนการกาํหนดขอบเขตการใชอาํนาจขององคกร
ของรฐัไมใหมอีาํนาจมากเกนิไปจนสามารถใชอาํนาจมากระทบสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของบคุคลได

4) หลักนิติรัฐ
หลกันติริฐัถอืเปนหลกัการสาํคญัในการปกครองประเทศโดยทีบ่คุคลทกุคนและทกุชนชัน้ รวมทัง้

เจาหนาทีข่องรฐัยอมอยูภายใตกฎหมายบานเมอืงและกฎหมายทีก่าํหนดขึน้ไวกต็องชอบดวยทาํนองคลองธรรม
จงึจะถอืเปนกฎเกณฑทีเ่ปนหลกัประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชนจากการใชอาํนาจรฐัตามอาํเภอใจ หลกัการ
ของหลักนิติรัฐ มีอยูสามประการตามแนวคิดของ A.V.Dicey (1835 - 1933) ที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพที่จะ
ไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย ดังนี้คือ

1) กฎหมายของบานเมืองยอมมีความสําคัญยิ่งใหญและเด็ดขาดกวาอํานาจอื่น บุคคลจะถูก
ลงโทษแตเฉพาะเมื่อไดกระทําการอันเปนความผิดตามกฎหมายเทานั้น จะถูกลงโทษเพราะเหตุอื่นไมได และ
ผูที่จะวินิจฉัยวาผูใดกระทําผิดหรือไมก็คือ ศาลยุติธรรมเทานั้น

2) บุคคลทุกคนยอมอยูภายใตกฎหมายบานเมือง ซึ่งไดรับการบังคับรับรองโดยศาลยุติธรรม
อยางเทาเทียมกัน

3) กฎหมายรฐัธรรมนญูเปนเพยีงการรองรบัสทิธขิองมนษุยตามทีศ่าลไดรบัรองและบงัคบับญัชา
ใหเทานั้น กลาวคือกฎหมายที่รัฐสภาออกมาเปนกฎหมายที่กําหนดฐานะของบุคคลที่มีอยูตามกฎหมายมิใช
เพียงแตจะรับรองจากตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญเทานั้น หากแตจะตองใหบุคคลผูถูกละเมิดมีทางแกไขโดยใช
สิทธิฟองผูกระทําผิดหรือผูกระทําละเมิดตอศาลตามกฎหมายอื่นของบานเมืองไดดวย

จากหลักนิติรัฐแสดงถึงการจํากัดอํานาจขององคกรผูใชอํานาจรัฐมิใหใชอํานาจโดยมิชอบซึ่ง
เทากับเปนการคุมครองปองกันสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล โดยคํานึงถึงระบอบปกครองเสรีประชาธิปไตยที่
ปกครองดวยรฐัธรรมนญูอนัเปนกฎหมายสงูสดุเพือ่คํา้ประกนัและคุมครองสทิธแิละเสรภีาพบคุคลเปนประการ
สําคัญ นับไดวาหลักนิติรัฐเปนหลักการขั้นมูลฐานอันสําคัญของหลักรัฐธรรมนูญนิยมที่ประชาชนยอมมีสิทธิ
เสรีภาพอยางบริบูรณภายในกรอบที่กฎหมายกําหนด

5) วัตถุประสงคของทฤษฏีรัฐธรรมนูญนิยม
จากแนวความคิดรากฐานของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมขางตน ไดนํามาสูแนวคิดในการจัดทํา

รัฐธรรมนูญของรัฐสมัยใหมที่ประกอบดวยกรอบ 3 ประการ คือ
1) การรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สิทธิและเสรีภาพประชาชนไดรับการสงเสริมและคุมครองใหประชาชน

มสีวนรวมในการปกครองไวอยางกวางขวางกวารฐัธรรมนญูฉบบักอนๆ เปนการนาํสทิธเิสรภีาพทีม่อียูแลวตาม
ธรรมชาติและสิทธิเสรีภาพใหมๆ มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอยางเปนรูปธรรม

2) การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เพื่อแสวงหาการจัดรูปแบบองคกรการเมืองและกลไกบริหารบานเมือง โดยกําหนดวิธีการที่มี

ความมุงหมายจะขจัดหรือลดขอเสียที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบหรือ
ไมชอบธรรมของนักการเมืองและกลุมผลประโยชนตางๆ ใหมากที่สุด ตามหลักการแบงแยกการใชอํานาจ 
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3) การเสริมสรางเสถียรภาพและประสิทธิภาพใหรัฐบาล
การกําหนดมาตรการที่มีความมุงหมายทําใหองคกรทางการเมืองมีประสิทธิภาพโดยการทําให 

“…องคกรทางการเมืองฝายบริหารสามารถมีแนวนโยบายโดยมีความเปนผูนํา...” ตามความเปนจริงสภาพ
สงัคมแตละประเทศยอมประกอบดวยกลุมผลประโยชนหลากหลายซึง่บางครัง้อาจขดัแยงกบัผลประโยชนของ
ชาติโดยรวม ดังนั้นองคกรบริหารตองมีฐานะมั่นคงในชวงเวลาหนึ่งที่จําเปนเพื่อบริหารนโยบายนั้นใหบรรลุ
ตามความมุงหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยใหความสําคัญกับการสรางภาวะผูนําใหกับ
นายกรัฐมนตรีควบคูกับการสรางความเขมแข็งใหกับพรรคการเมืองและมีกลไกหรือมาตรการตรวจสอบการ
ใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี เพื่อใหเปนไปตามหลักนิติรัฐดวย

2.3 แนวคิดรับฟงความคิดเห็น

ที่มาของแนวคิดของการรับฟงความคิดเห็น ประเทศในภาคพื้นยุโรป ศาลปกครองทําหนาที่ตรวจสอบ
เปนหลัก เมื่ออํานาจฝายบริหารซับซอนขึ้นจึงริเริ่มมาตรการไตสวนสาธารณะขึ้นมาเพื่อเสริมกับการควบคุม
ตรวจสอบของศาลปกครองที่มีอยู สวนประเทศในระบบแองโกล-อเมริกัน ไมมีระบบศาลปกครองจึงไมมีการ
พัฒนากฎหมายปกครอง มาตรการไตสวนสาธารณะจึงถูกนํามาใชอยางแพรหลาย แมวาจะมีการปรุงแตงวิธี
การทางเทคนคิทางกฎหมายแตเหน็วาไมเกดิประโยชนจงึหนัมาใชวธิเีดมิ การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน
ตามหลกัสากลทีใ่ชอยูในบรรดาประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตยทัง้หลายนัน้มสีองแนวทาง แนวทาง
ที่หนึ่ง เปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยผานผูแทนราษฎร และแนวทางที่สอง เปนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดเสียกับการตัดสินใจของรัฐโดยตรง โดยใชทั้งสองแนวทาง
ควบคูกนัไป แนวคดิเรือ่งการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนถกูนาํมาบญัญตัไิวในกฎหมายเปนครัง้แรก โดย 
พ.ร.บ.มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 17 และ มาตรา 18 ทีก่าํหนดใหสาํนกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนที่จะกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ของผลติภณัฑอตุสาหกรรมชนดิใด การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนเปนสารตัถะทีส่าํคญัของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันเปนการปกครอง “โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” โดยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทาํใหฝายบรหิารไดรบัขอมลู หรอืความคดิเหน็จากประชาชนเกีย่วกบัเรือ่งทีน่าํออกรบัฟงเพือ่นาํ
ขอมลูทีไ่ดมาประกอบการตดัสนิใจวาสมควรดาํเนนิการอยางไรกบัเรือ่งทีน่าํออกรบัฟงนัน้ และกาํหนดแนวทาง
ที่เหมาะสมและเพียงพอในการปองกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น

แนวคิดของการรับฟงความคิดเห็น
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) หมายถึง การที่อํานาจในการตัดสินใจไม

ควรเปนของกลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจดังกลาวควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน เพื่อใหทุกๆ 
คนไดมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม ซึ่งการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น สามารถ
กระทําไดในหลายรูปแบบและมีระดับขั้นของการมีสวนรวมของประชาชนที่แตกตางกันออกไป โดยสามารถ
เรียงลําดับการมีสวนรวมของประชาชนจากนอยไปหามากไดดังนี้ คือ การใหขอมูล การเปดรับความคิดเห็น
จากประชาชน การปรึกษาหารือ การวางแผนรวมกัน การรวมปฏิบัติ การควบคุมโดยประชาชน
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การใหความหมาย
การสอบถามสาธารณะ Public inquiry หรอืการไตสวนสาธารณะ หมายถงึ มาตรการทางการปกครอง

ทีเ่ปดโอกาสใหผูที่จะไดรบัผลกระทบหรอืความเสยีหายในเรือ่งนัน้ๆ ไดแสดงความคดิเหน็หรอืโตแยง คดัคาน 
กอนที่ฝายบริหารจะออกกฎหมายหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นๆ โดยใหองคกรหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระเปนผู
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

ประชาพิจารณ Public Hearing ชื่อเรียกใหมของการไตสวนสาธารณะ หมายถึง การที่หนวยงาน
ของรัฐจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐกอนการอนุญาต หรือการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอื่น
ใดที่เกี่ยวกับประชาชนหรือชุมชนทองถิ่น ทําในวงกวางเพื่อใหไดขอสรุปที่สะทอนความคิดเห็นจากประชาชน
อยางแทจริงกอนที่ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลตอประชาชนจํานวนมาก ซึ่งวิธีการดังกลาว
เหมาะสมกับบางสถานการณเทานั้น จึงทําใหเกิดการเผชิญหนาระหวางกลุมผูสนับสนุน และกลุมผูคานขึ้น
บอยครั้งอันเปนสถานการณที่ไมพึงประสงค ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลัก
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคลองกับหลักสากลเกี่ยวกับการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน

การรับฟงความคิดเห็น คือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เปนที่ยอมรับกันเปนสากลวา การ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตองดําเนินการควบคูไปกับการใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกประชาชน 
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางความเขาใจทีถ่กูตองแกประชาชน รวมทัง้ใหไดมาซึง่ขอมลูทีร่อบดานเพือ่ประกอบ
การตัดสินใจของหนวยงานรัฐ

คําสําคัญ
การมสีวนรวม หมายถงึกระบวนการทีป่ระชาชนและผูทีเ่กีย่วของมโีอกาสไดเขารวมในการแสดงทศันะ

รวมเสนอปญหา/ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วของ รวมคดิแนวทาง รวมการแกปญหา และรวมในกระบวนการตดัสนิใจ
ผูมีสิทธิแสดงความคิดเห็น หมายถึงบุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินงานตามโครงการของรัฐ หรือผูสนใจทั่วไป

รูปแบบของการรับฟงความคิดเห็น
1. การสํารวจความคิดเห็น

1) การสัมภาษณรายบุคคล (Survey Polls)
2) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร ทางเว็บไซต หรือทางอื่นใด 

(Written Comment หรือ Paper Hearing)
3) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิด

ชอบโครงการ
4) การสนทนากลุมยอย
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2. การประชุมปรึกษาหารือ
1) การประชาพิจารณ (Public Hearing)
2) การอภิปรายสาธารณะ (Question and Answer Session)
3) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Seminar or Workshop)
5) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมผูเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย

2.4 แนวคิดระบอบประชาธิปไตย

ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
คําวา “ประชาธิปไตย” แปลวา ประชาชนเปนใหญ คือการที่ประชาชนมีอํานาจอธิปไตย หรือมีอํานาจ

สูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน แตประชาชน
ทั้งหมด จะเขาไปปกครองบริหารประเทศทั้งหมดดวยตนเองยอมเปนไปไมได จึง ตองมอบอํานาจอธิปไตยให
แกตัวแทนที่ตนเลือกเพื่อใหไปทําหนาที่แทน 

ระบอบประชาธิปไตยประกอบไปดวย หลักการสําคัญ 5 ประการ 
ประการแรก หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (Popular sovereignty) ประชาชนเปนผูกําหนด

ผูปกครองโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง
ประการที่สอง หลักเสรีภาพ (Liberty) ระบอบประชาธิปไตยถือวาประชาชนยอมมีสิทธิเสรีภาพทั้งใน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ประการที่สาม หลักความเทาเทียม(Equality) มนุษยเกิดมาควรมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในเรื่อง

โอกาสในการพัฒนาคุณภาพและ ความรูความสามารถเพื่อใหประชาชนสามารถปกปองประโยชนของตนได
ประการทีส่ี ่หลกักฎหมาย (Rule of law) ปรชัญาสาํคญัของกฎหมายคอืชนชัน้ใดเปนผูบญัญตักิฎหมาย

ยอมเพือ่ประโยชนของชนชัน้นัน้ ดงันัน้ระบอบประชาธปิไตยทีย่ดึถอืประโยชนของประชาชนเปนทีต่ัง้จงึกาํหนด
ใหประชาชนมอีาํนาจในการบญัญตักิฎหมาย เพือ่ใหกฎหมายสะทอนถงึความตองการทีแ่ทจรงิของประชาชน

ประการทีห่า หลกัเสยีงขางมาก (Majority rule, minority right) ยดึหลกัทีว่าการตดัสนิใจใดๆทางการ
เมืองตองเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนสวนใหญ จึงกําหนดใหเสียงขางมากเปนการตัดสิน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย นั้น หากจําแนกตามลักษณะการเขาไปมีสวนมีเสียงการบริหาร
ราชการแผนดินของประชาชนแลว พอจําแนกไดเปน 3 ประการ คือ

1. การปกครองระบอบประชาธปิไตย ซงึประชาชนมสีวนมเีสยีงในการบรหิารราชการแผนดนิโดยตรง 
ประชาชนเปนผูใชอาํนาจอธปิไตยในการควบคมุบรหิารราชการแผนดนิโดยตนเองโดยตรง ไมจาํเปนตองมผีูแทน

2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนมีสวนมีเสียง ในการบริหารราชการแผนดิน โดย
ทางผูแทน ประชาชนจะเลือกผูแทนของตน ไปมีสวนมีเสียงในการบริหารราชการแผนดินแทนตน และปวง
ชนทั้งชาติ อันเปนการปกครองโดยอาศัยเสียงขางมากของบรรดาผูแทน ซึ่งประชาชนทั้งประเทศเลือก รวม
กันเปนรัฐสภานั้นเอง
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3. การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนสวนใหญมีเสียงในการบริหารราชการแผนดิน โดย
ทางกึง่ผูแทน มหีลกัการเดยีวกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย ซึง่ประชาชนเลอืกตัง้ผูแทนของตน เขาไป
บริหารราชการแผนดิน เพียงแตในการปกครองแบบนี้ไดนําเอาวิธีการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยตรงมาผสมเขาดวย ทําใหประชาชนมีสวนมีเสียง 

อํานาจอธิปไตย ยอมมีความแตกตางกันไปในแตละระบอบการปกครอง ตัวอยางเชน ในระบอบ
ประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กลาวคือ ประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ ในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย อาํนาจอธปิไตยเปนของพระมหากษตัรยิ คอื กษตัรยิเปนผูมอีาํนาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ เปนตน

ประเภทของอํานาจอธิปไตย ไดมีการพิจารณาถึงการจําแนกประเภทของอํานาจอธิปไตย ซึ่งอาจแยก
อํานาจอธิปไตยในแงของการใชออกไดเปน 5 ประเภท ดั้งตอไปนี้

1. อาํนาจอธปิไตยทางกฎหมาย กลาวไดวาอาํนาจอธปิไตยทางกฎหมายกค็อื อาํนาจสงูสดุในการออก
กฎหมายนั่นเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนอํานาจสูงสุดภายในรัฐ ซึ่งรัฐมีอํานาจที่จะออกกฎหมายบังคับ
ใหมีการปฏิบัติตามและองคการที่มีอํานาจดังกลาวไดแก รัฐสภา และกฎหมายที่ออกมาไดรับการรับรองวามี
ผลบังคับใชในศาล จอหน ออสติน (John Austin) ชาวอังกฤษไดอธิบายวา สภาผูแทนราษฎรอังกฤษเปนผูมี
อาํนาจอธปิไตยตามกฎหมายเพราะเปนองคการเดยีวทีม่อีาํนาจออกกฎหมายได และกฎหมายทีผ่านสภาแลว
จะไมมีองคการอื่นใดบอกเลิกลมลางได ฉะนั้นอํานาจอธิปไตยทางกฎหมายจึงเปนเรื่องของรัฐสภา

2. อาํนาจอธปิไตยทางการเมอืง หมายความวาอาํนาจอธปิไตยโดยทางการเมอืงเปนความคดิเหน็ของ
ประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้ง ฉะนั้นในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงถือวาอํานาจ
อธปิไตยทางการเมอืงมคีวามสาํคญัมาก เพราะเปนการแสดงออกทีอ่าํนาจอธปิไตยทางการเมอืงของประชาชน
นัน่กค็อืการไปใชสทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ เพือ่เลอืกผูแทนของตนไปใชอาํนาจอธปิไตยทางกฎหมายโดยผานทาง
รัฐสภาและผูแทนราษฎรนี้ไดรวมกันขึ้นเปนสภานิติบัญญัติ ซึ่งมีหนาที่ในการออกกฎหมายใชบังคับภายใน
ประเทศไดเปนการทั่วไป

3. อํานาจอธิปไตยตามขอเท็จจริง ในกรณีที่เกิดการปฏิวัติ (Revolution) หรือรัฐประหาร (Coup 
d’état) ขึ้นภายในรัฐ จะเห็นไดวาอํานาจการปกครองของรัฐจะเกิดมีซอนขึ้นมา กลาวคือ อํานาจอธิปไตยจะ
ตกอยูกบัทัง้ฝายรฐับาลทีถ่กูตองตามกฎหมายกบัคณะปฏวิตัหิรอืคณะรฐัประหารอกีคณะหนึง่ และเมือ่เกดิการ
ชวงชงิอาํนาจกนัขึน้ทาํใหเกดิรฐับาลทีถ่กูตองตามกฎหมาย (De jure government) ซึง่เปนผูใชอาํนาจอธปิไตย
ตามกฎหมาย สวนคณะบคุคลทีท่าํการปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร กพ็ยายามจดัตัง้อาํนาจเพือ่ทีจ่ะปกครองรฐัตอไป 
ซึง่บคุคลคณะนีจ้ะมอีาํนาจอธปิไตยตามขอเทจ็จรงิ และหากคณะปฏวิตัหิรอืคณะรฐัประหารจดัตัง้คณะรฐับาล
ขึ้นมา ก็จะเรียกคณะรัฐบาลตามขอเท็จจริง (De facto government) และถาคณะที่ยึดอํานาจการปกครอง
มาจากคณะรฐับาลทีถ่กูตองตามกฎหมาย สามารถประสบชยัชนะ คอืสามารถยดึอาํนาจการปกครองมากจาก
รัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมายไดเปนผลสําเร็จเด็ดขาด กลาวคือ สามารถรักษาความสงบภายในประเทศไวได 
และประชาชนสวนใหญใหความเคารพเชือ่ฟงตอคณะผูปกครอง ทีไ่ดอาํนาจมาดวยการปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร 
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รวมทั้งนานาประเทศใหการรับรอง (Recognition) ตอรัฐบาลของคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารก็จะทําให
รัฐบาลตามขอเท็จจริงกลายเปนรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมาย

4. อํานาจอธิปไตยตามนิตินัย ไดแกอํานาจอธิปไตยซึ่งรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายเปนผูใชในการ
ปกครองประเทศ รัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายไดแกรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาตามกระบวนการทางการเมืองที่ถูก
ตองตามกฎหมายกลาวคือ เปนรัฐบาลที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐสภา ซึ่งประชาชนเลือกขึ้นมา หมายความวา 
เปนรัฐบาลที่ไดรับการแตงตั้งจากประชาชนสวนใหญของประเทศ

5. อํานาจอธิปไตยภายนอก ไดแกความเปนอิสรเสรีของรัฐที่จะดํารงอยูไดปราศจากการควบคุมหรือ
การแทรกแซงจากรฐัอืน่ หมายความวา รฐันัน้มอีาํนาจอธปิไตยในการดาํเนนิความสมัพนัธระหวางประเทศกบั
รัฐอื่น เชน สามารถทําขอตกลง ทําสนธิสัญญาใหสัตยาบัน รวมทั้งการประกาศและการยุติสงครามหรือกลาว
โดยสรุปไดวา อํานาจอธิปไตยภายนอกก็คือ ความเปนเอกราชของรัฐนั้นนั่นเอง

สําหรับราชอาณาจักรไทย ใชการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น อํานาจอธิปไตยจึงเปนของ
ประชาชน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้มีระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย
• ประชากรและกลุมตัวอยาง
• วิธีการศึกษา
• เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
• การวิเคราะหขอมูลและหนวยในการวิเคราะหขอมูล
ซึ่งรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย มีดังตอไปนี้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

• ประชากรและพื้นที่ คือ ประชาชนในเขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแกน
• กลุมตัวอยาง ไดแก 

• กลุมองคกร 
• นักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
• พรรคการเมือง 
• ประชาชนผูมีสิทธิ รอยละ 0.05

3.2 วิธีการศึกษา

1. การทบทวนแนวคิด ทฤษฏี/ เอกสารที่เกี่ยวของ
2. การมีสวนรวมและเปนเจาของกิจกรรม
3. การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
4. การจัดเวทีเสวนา
5. สนทนากลุม ประมาณกลุมละ 1 ครั้ง
6. สัมภาษณเชิงลึก แกนนําและผูมีสวนเกี่ยวของ กลุมและองคกร 3-5 กลุม 
7. แบบสํารวจประชามติ จํานวน 1,200 ชุด

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. แบบสํารวจ
2. แบบสัมภาษณ
3. แบบสนทนากลุม
4. กลองถายรูป เทปบันทึก สมุดบันทึก
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3.4 การวิเคราะหขอมูล

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการอธิบายเชิงพรรณนาตามโจทยหรือคําถามการวิจัย วัตถุประสงค แนวคิด
ทฤษฎีและตัวแปรที่ใชในการวิจัย

2. การวิจัยเชิงปริมาณ ใชการอธิบายรอยละแบบเปอรเซ็นตไทล

• หนวยในการวิเคราะห 
1. คณะรับฟงความคิดเห็น 
2. กกต. แบงเปน 

• กกต. เขตละ 3 คน แบงเปน 4 เขต
• กกต. จังหวัด 

3. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง หนวยละประมาณ 10 คน
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• เทศบาล  36 แหง 
• อบจ.   1 แหง 
• อบต 202 แหง 

5. พรรคการเมืองที่สงผูสมัครลงรับเลือกตั้ง 
6. นักการเมือง (ผูลงสมัครรับเลือกตั้ง / สจ. / สท. / ส.อบต. )
7. องคกรประชาชน 

• สถาบันพัฒนาประชาชน 
• เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ 
• กลุมอีสานกูชาติ
• กลุม 19 ก.ย. ตอตาน คมช. 
• เครือขายสมาพันธประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 
• กลุมพระสงฆ (เรื่องบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ)
• กลุมสภาเกษตรกร 
• กลุมสมาพันธเกษตร 
• กลุม อสม., กลุมสตรี, กลุมกรรมการชุมชนเมือง, กลุมกรรมการหมูบาน

8. หนวยงานภาครัฐ (กระทรวงมหาดไทย)
• ผูวา หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ตํารวจ 
• ระดับจังหวัด หนวยเลือกตั้ง

9. สื่อมวลชน 
• หนังสือพิมพเสียงอีสาน, อีสานนิวส, ขอนแกนนิวส, อีสานบีสวีค
• รายการวิทยุ (รายการทนายแดง, เจริญลักษณ เพชรประดับ)
• รายการโทรทัศน, อินเทอรเน็ต ฯลฯ
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บทที่ 4
ผลการศึกษาความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมือง

ในการศึกษาความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมือง พื้นที่ จ.ขอนแกน คณะผูศึกษาไดมีการเขา
รวมสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การมีสวนรวมจัดกิจกรรม การจัดเวทีเสวนา และติดตาม
ขาวสารความเคลื่อนไหวผานสื่อมวลชน โดยแบงผลการศึกษา ออกเปน 3 ชวง คือ 

ชวงที่ 1 หลังจากมีประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ วาดวยการเผยแพรราง
รัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 ไปจนถึงการกําหนด “วัน
เผยแพร” รางรัฐธรรมนูญ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และวันออกเสียงประชามติตามประกาศของสภาราง
รัฐธรรมนูญ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 

ชวงที่ 2 หลังการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ วันที่ 20 
สิงหาคม 2550 ไปจนถึงกอนมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 เปนเวลา 2 เดือน คือ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2550

ชวงที่ 3 ตั้งแตมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 กําหนดวันเลือกตั้งลวงหนา
ทั้งในเขต และนอกเขตในวันที่ 15-16 ธันวาคม และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ไปจนถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.อยางเปนทางการในจังหวัดขอนแกน วันที่ 25 
ธนัวาคม 2550 และภายหลงัจากการประกาศรบัรองผลการเลอืกตัง้ ส.ส.อยางเปนทางการในจงัหวดั เปนเวลา 
1 เดือน คือ วันที่ 25 มกราคม 2551 รายละเอียดมีดังตอไปนี้

4.1 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองชวงที่ 1 
หลังจากมีประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ วาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ 

และการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 ไปจนถึงการกําหนด “วันเผยแพร” 
รางรัฐธรรมนูญ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และ “วันออกเสียง” ประชามติตามประกาศของสภาราง
รัฐธรรมนูญ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 ประกอบดวย ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ ภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดมีดังตอไปนี้

4.1.1 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคม
การจัดตั้ง สมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย วันที่ 6 ม.ค. 2550 ที่หองประชุมอาคารขวัญมอ

มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมผูประสานงานสมชัชาเพือ่ประชาธปิไตยภาคอสีาน รวมแถลงขาวการจดัตัง้ สมชัชา
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีแกนนําสมัชชาประชาชน 12 จังหวัดภาคอีสาน จํานวน 55 คน เขารวม
สรรหาคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบรัฐบาล ถวงดุลอํานาจรัฐ ตั้งแตการเมืองระดับชาติถึงการเมืองทองถิ่น 
โดยมนีายสมเกยีรต ิพงษไพบลูย นกัวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา นายไชยวฒัน สนิสวุงศ ประธาน
เครอืขายสมชัชาประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย และนายสมภพ บญุนาค แกนนาํเครอืขายประชาชน จ.ขอนแกน 
การจัดตั้งดังกลาวเปนการแสดงจุดยืนทางการเมือง เพื่อใหเกิดสมัชชาภาคประชาชนอยางถาวร โดยตัวแทน
จากแตละจังหวัดเสนอโครงการและเปาหมายภารกิจเพื่อนําเสนอในที่ประชุมใหญภายใน 30 วัน
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การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของขบวนการอสีานกูชาต ิวนัที ่3 ก.พ. ทีห่องประชมุฟามุย โรงแรม
โซฟเทลราชาออคดิ จ.ขอนแกน ขบวนการอสีานกูชาต ินาํโดยนายไทกร พลสวุรรณ และนายเทพนม ศริวิทิยา
รักษ เปดแถลงขาว เนปาลโมเดล ยุทธศาสตรดึงขาราชการเขาสูระบอบทักษิณ เปาหมายลมรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมและรัฐบาล-คมช. ตัดสถาบันกษัตริยและทหารออกจากการเมืองอยางถาวร ซึ่งเนื้อหาในการแถลงขาวมี
การกลาวถึงเนปาลโมเดลมีเปาหมายสูงสุด คือการตัดสถาบันกษัตริยและทหารออกจากการเมืองอยางถาวร 
ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการของเนปาลโมเดล นายไทกร อธิบายวา เริ่มตนจาก กลุมผูเสียผลประโยชนทางการ
เมอืงจากการยดึอาํนาจระบอบทกัษณิเมือ่ 19 กนัยายนปทีแ่ลว โดยกลุมดงักลาวไดสนบัสนนุงบประมาณและ
บุคลากร โดยไดแบงภารกิจกันอยางชัดเจน 

ในวันที่ 8 ก.พ.2550 ที่ศาลาประชาคม จ.ขอนแกน คณะอนุกรรมการสนับสนุนการมีสวน
รวมและรณรงค ภายใตคณะกรรมการอํานวยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยฉบับถาวร รวมกับคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน ได
จัดเวที ประชาชนอีสานกับการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทยขึ้น โดยมีเครือขายตาง ๆ จากภาคอีสานเขา
รวมประมาณ 200 คน ในเวทีดังกลาวไดมีการเสวนาสถานการณและความเคลื่อนไหวตอการปฏิรูปสังคม
และการเมืองไทย โดยมี รศ.ดร.วิทยากร เชียงกูล ประธานกรรมการอํานวยการการมีสวนรวม, นายพิภพ ธง
ไชย พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ ประธานอนุกรรมการเตรียมจัดตั้งสภา
พฒันาการเมอืงและยกรางแผนพฒันาการเมอืง และนายพพิฒันชยั พมิพหนิ ประธานคณะกรรมการประสาน
งานองคกรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.) ภาคอีสาน 

ในวันที่ 19 มี.ค. 2550 ที่อนุสาวรียจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต สวนสาธารณะรัชดา เทศบาลนคร
ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน กลุมสรางสรรคชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.) และสหพันธเยาวชนอีสาน (สยส.)
ประมาณ 30 คนไดรวมกนัเพือ่เรยีกรองใหคณะมนตรคีวามมัน่คงยกเลกิ กฎอยัการศกึจงัหวดัทีเ่หลอื 35 จงัหวดั
ทั่วประเทศ และแสดงจุดยืนไมเอารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คมช. กลุมดังกลาวมีการแจกแถลงการณใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งโชวปายขอความใหยกเลิกกฎอัยการศึก และกดดันให พล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
ประธานองคมนตรี, พล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน ประธาน คมช.และพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี รับ
ผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น และทําการเผากฎอัยการศึก และขูจะทําลายอนุสาวรียจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
โดยอางวาเปนบิดาแหงการเผด็จการ ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชน

ในวันที่ 28 มีนาคม 2550 ที่วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแกน ไดมีการประชุมคณะสงฆ 
ครั้งที่ 1 ภาค 9 โครงการพิทักษและสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนา โดยมีพระสังฆาธิการระดับเจาคณะรอง
เจาคณะภาค จังหวัดและอําเภอเลขานุการเจาคณะภาค จังหวัด และอําเภอ เจาคณะตําบล รวมประชุมกวา 
1,000 รูป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางในการนําเสนอนโยบายระเบียบและกฎหมายอุปถัมภ 
สงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนาตอรัฐบาล

เครือขายทองถิ่นรวมรางรัฐธรรมนูญและปฏิรูปการปกครองภาคอีสาน ไดมีการเคลื่อนไหวใน
วันที่ 2 เมษายน 2550 ที่หองประชุมสํานักชลประทานที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแกน มูลนิธิกองทุนเพื่อสังคมไทย 
เครือขายทองถิ่นรวมรางรัฐธรรมนูญและปฏิรูปการปกครองภาคอีสาน ไดทําการจัดสัมมนาโครงการทองถิ่น
รวมรางรัฐธรรมนูญและปฏิรูปการปกครอง โดยมีตัวแทนทองถิ่นจากภาคอีสานเขารวมการสัมมนาในครั้งนี้
ประมาณ 50 คน เครือขายมีความตองการผลักดันใหมีการตั้งสภาประชาชน ซึ่งจะเปนสภาคูขนานของสภา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งยังตองการใหมีการผลักดันใหบรรจุสภาเกษตรกรในรัฐธรรมนูญขณะ
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เดยีวกนัตองการใหมกีารตัง้ศาลเกษตรกร ซึง่ศาลเกษตรกรจะทาํงานควบคูไปกบัศาลปกครอง คอืมหีนาทีต่ดัสนิ
ปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางเกษตรกร รัฐบาล หรือนายทุน นอกจากนี้ ตองทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ที่เกิดขึ้น และจัดการหนี้สินของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐ รวมทั้งการจัดโซนนิ่งทางการเกษตร โดย
เรือ่งทัง้หมดนีจ้ะมกีารนาํเสนอไปยงัสภารางรฐัธรรมนญู ใหผลกัดนัเรือ่งดงักลาวบรรจใุหอยูในรางรฐัธรรมนญู

องคกรภาคประชาชนโดย ตวัแทน กป.อพช.อสีาน และสมชัชาสภาองคกรชมุชนอสีาน ไดจดัเวที
เสวนาเพื่อคัดคาน พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และการอภิปรายขอดี ขอเสีย รางรัฐธรรมนูญป 
2550 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเขารวม
เวทีประกอบดวย 1) เครือขายรักษสิ่งแวดลอม (องคกรประชาชนที่คัดคานเหมืองแรโปแตช จ.อุดรธานี) 
2) ชุมนุมสหพันธสหกรณการเกษตรภาคอีสาน 3) นักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 4) ประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน

โดยสรุปเหตุผลขององคกรภาคประชาชนในการคัดคาน พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว มีดังตอไปนี้ 
1) เปนการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
2) ในกรณีที่มีการสั่งการที่ผิดพลาดผูมีอํานาจใน พ.ร.บ. ไมตองรับผิดชอบ
3) มีอํานาจซอนขึ้นมากับอํานาจประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง
4) แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ขาดกระบวนการไตสวนและตัดสินโดยศาล (จับกุมเองได 

ไตสวนเอง และตัดสินเองโดยทหาร)
โดยกระบวนการในการเคลื่อนไหวตอตาน พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมีการจัดเวทีแบบดาวกระจาย

เพื่อสรางความรูความเขาใจกับประชาชน พรอมกับลารายชื่อประชาชนแตละกลุม เนนการอธิบายเหตุผล 
เจตนารมณในการคัดคานตอตาน พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ ดังกลาว ในเวทียังไดมีการแสดงจุดยืนในการไม
รับรางรัฐธรรมนูญป 2550 เพราะมีหลักการสําคัญในการปฏิรูปการเมือง 4 ประการ คือ 1) ลดอํานาจรัฐ 2) 
เพิ่มอํานาจประชาชน 3) สรางประชาธิปไตยกินได 4) สรางความเปนธรรมแกประชาชน ซึ่งรางรัฐธรรมนูญป 
2550 นั้นขัดกับหลักการลดอํานาจรัฐเพิ่มอํานาจประชาชน

และขอคิดเห็น/ แลกเปลี่ยนจากประชาชนที่เขารวม คือ ถารัฐบาลอยากใหประชาชนรับราง
รัฐธรรมนูญ ป 2550 ก็ตองยกเลิกการผลักดัน พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เพราะ พ.ร.บ.ฉบับ
นี้สงผลกระทบตอกระบวนการตอสูกับอํานาจรัฐของประชาชนโดยตรง

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2550 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดขอนแกนรวมกับสถานี
ขาว ASTV ไดจดัเวทเีสวนาเรือ่ง “รฐัธรรมนญู กบัการแกปญหาทองถิน่” ณ หองประชมุภพูาน โรงแรมขอนแกน
โฮเต็ล จังหวัดขอนแกน โดยมีผูเขารวมเวที ทั้งหมดจํานวน 2,000 คน ประกอบดวย

1) ประชาชนในจังหวัดขอนแกน 1,500 คน
2) เครือขายรักษสิ่งแวดลอม (ประชาชนตอตานเหมืองแรโปแตช จ.อุดรธานี) จํานวน 200 คน 
3) เครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จํานวน 100 คน
4) เครือขายองคกรภาคประชาชน จํานวน 200 คน
ประเด็นสําคัญในการเสวนา คือ การนําเสนอปญหาของผูประกอบการคาปลีก (โชวหวย) และ

ปญหาเกษตรกรรม ปญหาการกระจายอาํนาจและปญหาสทิธมินษุยชน โดยมกีรณศีกึษามานาํเสนอขอมลู ไดแก
• กรณีเมืองโปแตช จ.อุดรธานี 
• กรณีผูคาปลีกรายยอย 
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• กรณีปญหาสิทธิชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ 
• กรณีปญหาหนี้สินเกษตรกร

ตอมามีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญ กับการแกปญหาทองถิ่น” และมีการรวมกันจุด
เทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ (เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา) 

4.1.2 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของกลุมนักวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยอาจารยสมพันธ เตชะอธิก และ

คณะ รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดเวทีเสวนา เรื่อง “...จับกระแสประชามติ
รฐัธรรมนญู 2550…” ในวนัพฤหสับดทีี ่9 สงิหาคม 2550 เวลา 14.30 – 17.30 น. ณ หองประชมุสถาบนัวจิยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีผูเขารวมเวที รวมทั้งสิ้น 60 คน 

ประเดน็สาํคญัของเวท ีคอื การแถลงผลสาํรวจความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการออกเสยีงประชามติ 
รางรัฐธรรมนูญ ป 2550 โดย อาจารยสมพันธ เตชะอธิก หัวหนาโครงการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏร 2550 จังหวัดขอนแกน โดยการสนับสนุนของสถาบัน
พระปกเกลา ไดรวมกับนักศึกษาและผูชวยวิจัย ทําการสํารวจความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียง
ประชามติ รางรัฐธรรมนูญ ป 2550 จังหวัดขอนแกน จํานวนประชาชน 1,200 คน แยกเปนนักศึกษา จํานวน 
400 คน ประชาชนในชมุชนเมอืง จาํนวน 400 คน ประชาชนในชมุชนชนบทรอบอาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน 
จํานวน 400 คน ทั้งหมดเปนผูมีสิทธิลงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 

ผลการสาํรวจความคดิเหน็ไดดาํเนนิการเมือ่วนัที ่1 – 6 สงิหาคม 2550 พบวา มผีูอานรฐัธรรมนญู
ฉบับลงประชามติ จํานวน 542 คน หรือ 45.17 % ยังไมไดอาน จํานวน 610 คน หรือ 50.53 % ไมสนใจ 
จํานวน 48 คน หรือ 4 % 

ผูมีสิทธิลงประชามติรับรูวันลงประชามติ จํานวน 1,137 คน หรือ 94.75 % ไมทราบ จํานวน 
63 คน หรือ 5.25 % 

รับรูการออกเสียงประชามติจากโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ จํานวน 1,000 คน หรือ 83.42 % 
จากผูนําชุมชน จํานวน 112 คน หรือ 9.33 % จากเพื่อนบาน/ คนในครอบครัว จํานวน 24 คน หรือ 2 % 
จากหัวคะแนน จํานวน 19 คน หรือ 1.58 % จากหนวยงานราชการ จํานวน 3 คน หรือ 0.25 % ที่เหลือรับ
รูจากแหลงอื่นๆ

การเคลือ่นไหวเพือ่รณรงคใหเหน็ชอบรฐัธรรมนญู มจีาํนวน 51 คน หรอื 4.25 % ชมุนมุประทวง
ไมเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ จํานวน 27 คน หรือ 2.25 % พูดคุยกับเพื่อน/ ครอบครัว จํานวน 344 คน หรือ 
28.67 % ไมเคลื่อนไหว จํานวน 778 คน หรือ 64.83 % 

ความตั้งใจไปลงประชามติ ประชาชน จํานวน 890 คน หรือ 74.17 % จะไปลงประชามติ ไมไป 
จํานวน 95 คน หรือ 7.92 % ไมแนใจ จํานวน 215 คน หรือ 17.92 % 

เมื่อถามถึงผูมีอิทธิพลตอการลงประชามติผูมีสิทธิจะตัดสินใจดวยตนเอง จํานวน 697 คน หรือ 
58.08 % คนในครอบครวั / เครอืญาต ิมอีทิธพิล จาํนวน 91 คน หรอื 7.58 % กาํนนั ผูใหญบาน อบต. จาํนวน 
46 คน หรือ 3.83 % สื่อมวลชน จํานวน 38 คน หรือ 3.17 % นักการเมือง/ หัวคะแนน จํานวน 8 คน หรือ 
0.67 % อื่นๆ จํานวน 8 คน หรือ 0.67 % มีผูไมไป/ ไมแนใจวาจะไปลงประชามติ จํานวน 312 คน หรือ 26 %
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โดยสรุปผูมีสิทธิลงประชามติอานรัฐธรรมนูญนอยกวาไมอานประมาณ 5 % ไมสนใจ 4 % รูวัน
ลงประชามติประมาณ 95 % ผูมีสิทธิสวนใหญรูเรื่องรัฐธรรมนูญและประชามติจากสื่อมวลชน สวนใหญไมได
เคลื่อนไหวกิจกรรม และ 74 % ไปลงประชามติ

คนขอนแกนมคีวามรู ความเขาใจในการลงประชามตแิละรฐัธรรมนญูคอนขางด ีดงัแผนภมูภิาพ

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 จ.ขอนแกน
แบบสอบถาม 1,200 ชุด

แผนภูมิที่ 1 แสดงสถานภาพผูตอบแบบสอบถามความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ ป 2550 จ.ขอนแกน

1. เพศ

2. อายุ 
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3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน (รวมทั้งที่กําลังศึกษาอยู) 

4. อาชีพ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการสํารวจความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 
จ.ขอนแกน

1. ทานไดอานรัฐธรรมนูญ 50 หรือไม?

2. ทานทราบวันลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 หรือไม?
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3. ทานรับรูขอมูลเรื่องการออกเสียงประชามติจากแหลงใด?

4. ทานมีความเคลื่อนไหวในการออกเสียงประชามติ อะไรบาง?
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5. ทานจะไปลงประชามติ หรือไม?

6. ใครเปนผูมีอิทธิพลตอทานในการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550
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หลังจากการนําเสนอขอมูลผลการสํารวจแลว ไดมีการเสวนาใน 4 ประเด็น ดังนี้
1) บรรยากาศความเคลื่อนไหวในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติราง

รัฐธรรมนูญ ป 50
2) บทบาทการดําเนินงานของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติราง

รัฐธรรมนูญ ป 50
3) พฤติกรรมการลงประชามติของประชาชนที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติราง

รัฐธรรมนูญ ป 50 (ขอมูลจากผลสํารวจของคณะทํางาน)
4) แนวทางการพัฒนากระบวนการประชามติ
ทาํใหทราบถงึบรรยากาศทัว่ไป การเคลือ่นไหวของประชาชน บทบาทของหนวยงานภาครฐั ภาค

เอกชน รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แนวทางการพัฒนากระบวนการประชามติและมีการถายทอดเสียงสด
ทางรายการ “...เก็บตกอีสาน...” สถานีวิทยุกระจายเสียง FM103 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในวันที่ 25 ก.ค. 2550 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับสถานีวิทยุ FM 103
มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดเวทีเสวนา เรื่อง “รัฐธรรมนูญในมือทาน! เห็นชอบหรือไมรวมลงประชามติ 
19 สิงหาคม 2550” ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผูเขารวมรับฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประมาณ 100 คน

ประเด็นในการเสวนาประกอบดวย
1) สถานการณการชุมนุมตอตานรัฐประหาร มีขอสรุปคือ 

• ถาภาครัฐ ทั้งตํารวจ ทหารไมโตตอบกลุมผูตอตานอยางรุนแรง ไมใชอาวุธก็จะไมมี
เหตุการณวุนวาย และควรใชมาตรการตามกฎหมายกับกลุมที่กระทําผิด

• การใชอํานาจศาลอยางยุติธรรมจะชวยลดปญหาของประเทศไดมาก
• สิง่ทีน่าเปนหวงคอืแตละฝายตางมคีวามแคนตอกนัซึง่เปนอปุสรรคในการสรางความสงบ

สุขของบานเมือง
2) เนื้อหารัฐธรรมนูญและความจําเปนในการไปลงประชามติ มีขอสรุปคือ

• รัฐธรรมนูญที่ผานๆ มาตางก็เปนฉบับที่ดีที่สุดในยุคสมัยนั้นๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
รัฐธรรมนูญก็เกิดปญหา ซึ่งสวนใหญจะใชวิธีฉีกรัฐธรรมนูญ และผูที่ใชรัฐธรรมนูญก็ใช
เพื่อประโยชนของตนเอง

• เปรียบเทียบนักการเมืองที่โกงกินบานเมือง ขาดจริยธรรมเหมือนกับเชื้อโรค และ
รัฐธรรมนูญคือยาปฏิชีวนะที่นํามารักษาเชื้อโรค แตพอนานเขาเชื้อโรคก็มีอาการดื้อยา
กลาวคือรัฐธรรมนูญก็ไมสามารถควบคุม กําจัดนักการเมืองชั่วไดทั้งหมด

• การแกไขรฐัธรรมนญูเปนวงจรกลาวคอื แกปญหาการซือ้เสยีง ดวยการเปลีย่นวธิกีารจาก
การเลือกตั้งมาเปนการสรรหา ส.ว. ซึ่งก็จะเกิดปญหาตามมาคือ การที่มีคนที่ไดรับการ
สรรหาเปนพวกพองเดียวกันกับผูสรรหา 

• รัฐธรรมนูญป 2540 กระบวนการตรวจสอบมีความออนแอ เปรียบเหมือนปลูกตนไม
ตอนปลูกลําตนตรงแตตอนทายเปนทุนนิยมเผด็จการ รัฐธรรมนูญป 2550 เพิ่มอํานาจ
นติบิญัญตัใิหเทากบัอาํนาจบรหิาร ทาํใหกระบวนการตรวจสอบสามารถดาํเนนิการไดจรงิ 
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เปรยีบเหมอืนปลกูตนไมตอนปลกูลาํตนคดเพราะมาจากการรฐัประหารแตตอนปลายเปน
ประชาธิปไตยมากกวาป 2540 

ขอคิดเห็น / แลกเปลี่ยนจากผูเขารวมเวที 
1) นกัศกึษาแพทย ป 1 กลาววา ตนไมรบัรางรฐัธรรมนญูเพราะกระบวนการสรรหา ส.ว. องคกร

อิสระ ทําใหเกิดตุลาการภิวัฒน และการปฏิรูปประชาธิปไตยไมควรมาจากเผด็จการ เพราะถาประชาชนรับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เทากับยอมรับการรัฐประหารซึ่งจะเกิดเปนวัฏจักรรัฐประหารตอๆ ไป และไมควรมี
การรัฐประหารในวันที่ 19 ก.ย. ที่ผานมา ควรจะรอใหทักษิณหมดอํานาจไปเอง 

2) ถาไมมีการรัฐประหารก็จะเกิดการนองเลือด เกิดการปะทะกันระหวางประชาชน 2 ฝาย 
สถานการณจะยิ่งรุนแรงกวาที่เปนอยู และทฤษฏีกับการปฏิบัติไมเหมือนกัน กลาวคือในประเทศไทยรัฐบาล
รัฐประหารยังเปดโอกาสใหมีการชุมนุมขับไลประธานองคมนตรี คมช. ที่สนามหลวง และยอมใหม็อบทําราย
ตํารวจ 300 – 400 นายได ซึ่งไมเคยเกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองดวยเผด็จการ

4.1.3 การเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของภาครัฐ
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2550 โครงการรณรงคเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนจังหวัดขอนแกน ใน

การยกรางและประชาพิจารณรัฐธรรมนูญ 2550 ไดจัดเสวนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการแกปญหาชุมชนและ
ทองถิ่น” ณ โรงแรมโฆษะ มีผูเขารวมเปนประชาชนจากจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน ประมาณ 75 คน โดย
ประชาชนไดสะทอนปญหาทองถิ่น เรื่องการอยูการกิน หนี้สิน การประกันราคาพืชผล การที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังไมรับใชประชาชนและไมไดกระจายอํานาจที่แทจริง ในสวนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดอธิบาย
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความสําคัญในการไปประชามติเปนครั้งแรกของประเทศไทย การ
ตัดสินใจดวยตนเองโดยวิเคราะหฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบ มีขอมูลและเหตุผลที่ตัดสินใจ รัฐธรรมนูญ 
2550 มีทั้งขอดีและขอไมดี และตางก็มีการใชวิชามารในการจัดตั้ง ใชเงิน อุปถัมภและสั่งการใหลงประชามติ
ทั้ง 2 ฝาย ศักดิ์ศรีและความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเปนปญหาในอนาคตไมวาจะผานความเห็น
ชอบหรือไมเห็นชอบก็ตาม

ในวันที่ 26 มกราคม 2550 สํานักประชาสัมพันธเขต 1 ขอนแกน กรมประชาสัมพันธ ไดจัดให
มีการประชุมผูประกอบการวิทยุชมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด) ที่โรงแรมเจริญ
ธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแกน โดยมี รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานใน
การประชมุและมอบนโยบายดานวทิยชุมุชนกบัการเสรมิสรางความสมานฉนัทใหกบัผูประกอบการวทิยชุมุชน 
ซึ่งมีผูเขารวมประชุมประมาณ 500 คน 

สําหรับการประชุมชี้แจงผูประกอบการวิทยุชุมชนในครั้งนี้ ไดมีการแบงกลุมเพื่อระดมแนวคิด
ออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ กลุมที่ 1 ขอเท็จจริงในการสงเสริมวิทยุชุมชนเพื่อการสรางความสมานฉันทควร
ทําอยางไร โดยเปนการระดมแนวคิดจากหัวหนาประชาสัมพันธ และสวนราชการที่เกี่ยวของ กลุมที่ 2 สภาพ
ปญหาของวิทยุชุมชนและการแกไขปญหา แนวทางการสรางรายการเพื่อความสมานฉันทและสิ่งที่ตองการ
ใหภาครัฐสนับสนุน โดยเปดโอกาสใหผูประกอบการวิทยุชุมชนไดรวมแสดงความคิดเห็น และกลุมที่ 3 สิ่งที่
คาดหวังจากวิทยุชุมชน ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นในสวนของภาคประชาชน กอนที่จะมีการนําเสนอตอ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอไป 
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วันที่ 9 ก.พ.2550 ที่ศาลาประชาคม จ.ขอนแกน คณะอนุกรรมการสนับสนุนการมีสวนรวมและ
รณรงค ภายใตคณะกรรมการอาํนวยการมสีวนรวมของประชาชนในการจดัทาํรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทยฉบับถาวร รวมกับคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน ไดจัดเวที 
“ประชาชนอีสานกับการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทย” ขึ้นโดยมีเครือขายประชาชนจากจังหวัดตางๆ มา
รวมระดมสมอง และแสดงความคิดเห็นประมาณ 200 คน กอนจะสรุปเปนแถลงการณภาคประชาชน และ
ธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อมอบใหนายประพันธ คูณมี สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อนําไปเปน
สวนประกอบในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม

วันที่ 23 ก.พ.2550 คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดจัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมของคณะกรรมาธิการรับฟงความคิด
เห็นและการมีสวนรวมของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้นที่คณะศึกษาศาสตร ม.ขอนแกน โดย
มีกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรรมาธิการ
วิสามัญประจําจังหวัด 19 จังหวัด รวมการสัมมนากวา 400 คน

คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของประชาชน ประจําจังหวัด
ขอนแกน จัดเวทีประชาคมคิดรวมสราง รวมรางรัฐธรรมนูญที่อําเภอบานฝางที่หอประชุมอําเภอบานฝาง 
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จากหลายสาขาอาชีพในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นตอราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมประเด็นการรับฟงความคิดเห็น เรื่องจํานวนและการสรรหา สมาชิก ซึ่งประชาชนสวน
ใหญเห็นดวยกับจํานวน ส.ว. ที่ลดลงจาก 200 คน ใหเหลือ160 คน แตไมเห็นดวยกับการสรรหา ประชาชน
สวนใหญอยากใหไดมาจากการเลอืกตัง้เหมอืนรฐัธรรมนญูป 2540 ในสวนของจาํนวนและการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎร สวนใหญเห็นดวย คือการไดมาจากการเลือกตั้ง กับจํานวน ส.ส. จาก 500 คน ใหเหลือ 
400 คน และที่ประชาชนสวนใหญใหความสนใจคือ ปญหาการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติ ซึ่งสวนใหญไมเห็นดวยกับการที่จะบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ โดยเกรงวาจะกอให
เกิดความแตกแยกของคนในชาติ

โรงเรียนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พลตํารวจโทธรรมนิต ปตนีละบุตร ประธาน
คณะกรรมาธิการการรับฟงความเห็นภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเขารวมรับฟงความคิดเห็น
การรางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็นสวนที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในการจัดเวทีเสวนารับฟง
ความคดิเหน็การรางรฐัธรรมนญูทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัการจดัการศกึษา ซึง่สมาคมขาราชการครจูงัหวดัขอนแกนจดั
ขึ้น เพื่อไดนําไปดําเนินการในขั้นตอนการแปรญัตติ และจัดทําเปนรางรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ 

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปดเวทีรับฟงความ
คิดเห็นในการรางรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาขอเสีย
ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมในรายมาตรา ซึ่งจะทําใหรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณและเปนรัฐธรรมนูญที่เปนของ
ประชาชน โดยเปดเวทรีบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนผานทางคณะกรรมการภาคประชาชนในแตละจงัหวดั 

ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 เทศบาลนครขอนแกนรวมกับสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแกน 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประจํา จ.ขอนแกน และโครงการทองถิ่นรวมรางรัฐธรรมนูญและปฏิรูปการเมือง จ.ขอนแกน ได
จัดเสวนาเรื่อง “ชาวขอนแกนนองพี่รวมปนรัฐธรรมนูญดีๆ ที่เราตองการ” โดยมีประชาชนเขารวมเสวนา
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ประมาณ 1,200 คน โดยการเสวนาในครัง้นีม้ ีนายประพนัธ คณุม ีรองประธานวสิามญั สภานติบิญัญตัแิหงชาต,ิ
นายชมุพล สงัขทอง เลขานกุารคณะกรรมาธกิารรางรฐัธรรมนญู, นายองอาจ ศริพิลู ทีป่รกึษาสนันบิาตเทศบาล 
จ.ขอนแกน, นายกิตติบดี ใยพูล คณะบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, นายสมพันธ เตชะอธิก 
นกัวชิาการคณะมนษุยศาตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนผูนาํการอภปิราย หลงัจากเสรจ็การ
เสวนา ไดมีการประชุมแยกกลุมตามประเด็น ประกอบดวยประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน, การกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น, รัฐธรรมนูญกินได และกลุมอภิปรายทั่วไป กอนที่จะสรุปผลเสวนาในครั้งนี้ใหแกผูแทน
คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญตอไป

4.1.4 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองทองถิ่นมีมุมมองตอการรางกฎหมายรัฐธรรมนูญวากฎหมายรัฐธรรมนูญจะให

ความสําคัญทองถิ่นในสวนใดบาง โดยเฉพาะการกระจายอํานาจ แมวาที่ผานมาจะมีการถายโอนภารกิจจาก
สวนกลางลงมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงมาเพียง 26 เปอรเซ็นต จากเปาที่ตั้งเอาไวคือ 35 % ซึ่งไมได
ตามเปาทีว่างเอาไว ในชวงนีท้างองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดยดึ พ.ร.บ. กาํหนดแผนขัน้ตอนกระจายอาํนาจ
ตามปกติ 

4.2 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมือง ชวงที่ 2 
หลงัการออกเสยีงประชามตใิหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั วนัที ่20 สงิหาคม 

2550 ไปจนถึงกอนมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 เปนเวลา 2 เดือน คือ วันที่ 31 
ตุลาคม 2550 ประกอบดวย ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของพรรคและนักการเมือง ภาค
ประชาสังคม และภาครัฐ รายละเอียดมีดังตอไปนี้

4.2.1 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของพรรคและนักการเมือง
เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2550 พระเปรมศกัดิ ์เปมสกโก (เปมมะสะกะโก) ไดกลาวถงึกรณทีีจ่ะมกีาร

ออกมาเคลื่อนไหวรางรัฐธรรมนูญวาไมเกิดประโยชน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงชาติ หรือ คมช. 
มสีทิธใินการเลอืกรฐัธรรมนญูฉบบัใดมาใชกไ็ด และเหน็วากลไกการแกไขรฐัธรรมนญูในปจจบุนัสามารถทาํได
โดยประชาชนสามารถเขาชื่อแกไขได และเสนอใหทุกฝายหันมาคุยกันโดยสันติวิธี โดยเฉพาะพรรคการเมือง
ที่ไมถูกยุบควรแสวงหาความรวมมือองคกรทางการเมืองและองคกรประชาชนและหันมาขับเคลื่อนการเมือง
โดยใชยุทธศาสตรพลังแผนดิน โดยไมมองเพียงผลประโยชนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเทานั้น
เหมือนที่ผานมา 

ในขณะที่ พรรคประชาธิปตย จัดประชุมสมัชชาภายใตหัวขอ “ประชาธิปตยคืนถิ่นอีสาน” โดย
การนําของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย พรอมดวย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ คุณ
หญิงกัลยา โสภณพานิช นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และคณะกรรมการบริหารพรรค
ประชาธิปตย โดยมีสมาชิกพรรคและประชาชนจาก 19 จังหวัดในภาคอีสาน รวมประชุมประมาณ 1,000 คน 
และไดใหสัมภาษณในประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการยกเลิกกฎอัยการศึก

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย พรอมแกน
นําพรรค ไดรวมงาน “พาขาวแลง” ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแกน 
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โดยมปีระชาชนจาก 19 จงัหวดัภาคอสีานเขารวมรบัประทานอาหารแบบพาแลงอสีาน พรอมฟงนโยบายพรรค
ประชาธิปตยประมาณ 1,000 คน โดยภายในงานมีแกนนําพรรค สมาชิกพรรค ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ
ฝายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นักเคลื่อนไหว และ เอ็นจีโอภาคอีสานเขารวมงาน โดยเฉพาะ 
นายสมเกียรติ พงษไพบูลย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย, นายบํารุง คะโยธา ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และนายวีรพล โสภา แกนนําเกษตรกรอีสาน โดย
นโยบายทีพ่รรคประชาธปิตยนาํเสนอในงาน เปนนโยบายทีเ่นนเรือ่งสวสัดกิารของประชาชนใหมกีารดแูลตัง้แต
กอนเกดิจนถงึตาย และพฒันาเรือ่งการศกึษา นอกจากนีย้งัจะจดัใหมบีาํนาญแกประชาชนสงูอาย ุทีม่อีายตุัง้แต 
60 ปขึ้นไป โดยตองมีคาตอบแทนรายเดือน ไมตางจากขาราชการที่มีกองทุนบําเหน็จบํานาญ

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี กลาวในการแสดงปาฐกถาพิเศษ ที่วัดปาแสงอรุณ 
ต.พระลบั อ.เมอืง จ.ขอนแกน เรือ่งวาระแหงชาตกิารพฒันาทองถิน่อสีานอยางยัง่ยนืวา อาจจาํเปนตองตดัสนิ
ใจลงเลนการเมืองอีกครั้ง เพราะปญหาตางๆ ของบานเมือง ยังไมไดรับการแกไข จึงคิดวาอาจจะตองตั้งพรรค
ใหมขึ้นมาเอง เพื่อชวยประสานในการแกไขปญหาใหกับแผนดิน ยุติความขัดแยง

4.2.2 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคม
ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 สมาชิก เครือขาย 19 องคกรประชาชนภาคอีสาน ประมาณ 

50 คน ไดเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดขอนแกน เพื่อยื่นหนังสือ ผานผูวาราชการจังหวัด สงตอไปยังนายก
รัฐมนตรี ใหมีการยกเลิกกฎอัยการศึกใน 35 จังหวัด และใหสภานิติบัญญัติ โดยไมให สนช. ออกกฎหมาย 
พ.ร.บ. ตางๆ ทุกฉบับ และเรียกรองให คมช. ทหารทุกคนกลับเขาสูกรมกอง เพื่อใหการดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม ขณะเดียวกันทางสหพันธนิสิตนักศึกษาภาคอีสานก็ไดยื่นขอ
เสนอ โดยเรียกรองใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติยุติบทบาทการพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ และใหสภาที่มาจากการเลือกตั้งนําพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ผานการ
พิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กลับมาพิจารณา ซึ่งนายสุนทร ศิริภักดิ์ รองผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน ไดเดนิทางลงมารบัหนงัสอืรองเรยีนดงักลาว และรบัปากวาจะดาํเนนิการตามขัน้ตอนตอไป จากนัน้
กลุมผูชุมนุมดังกลาวจึงไดสลายตัว

ในวันเดียวกันกลุมสรางสรรคชีวิตและสังคมอีสาน รวมกับเครือขายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานและ
สหพันธนิสิตนักศึกษาอีสาน ไดจัดกิจกรรมสัมมนาสรุปบทเรียนเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
และทิศทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในอนาคต หองประชุมรับขวัญ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีแกนนําองคกรประชาชนและองคกรนักศึกษาเขารวมจํานวน 80 คน ในเวทีดังกลาวมีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยน และการประเมินเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน วาเกิดจากความขัดแยงในพัฒนาการ
ของทุนนิยมไทย เปนการกลับมาชิงอํานาจทางการเมืองคืนของกลุมทุน ศักดินาที่เสียผลประโยชนทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมืองจากกลุมทุนขามชาติ นอกจากนั้นวิทยากรไดแสดงความผิดหวังตอคนชั้นกลาง 
ซึ่งเปนที่คาดหวังของสังคมหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬเมื่อ 15 ปกอนวาจะเปนแกนหลักที่จะผลักดันสังคม
ไทยใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น แตในปจจุบันเมื่อดูจากการแสดงออกของกลุมการเมืองตางๆ ที่เปนตัวแทน
ของคนชั้นกลางกลับมีลักษณะอนุรักษนิยมและเชิดชูศักดินา จุดชนวนใหเกิดการรัฐประหารและสนับสนุน
การเคลื่อนไหวของคณะรัฐประหาร หลังการรัฐประหาร สังคมไทยไดถอยกลับไปปกครองในระบอบ
อํามาตยาธิปไตย และมีลักษณะเปนรัฐราชการที่เขมแข็งแตประชาชนออนแอ เปนระบบการปกครอง
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ที่จะนําเอาเทวดา อภิสิทธิชนเขามาบริหารประเทศ ลักษณะเดนของคนชั้นนํากลุมนี้ก็คือ ชาติตระกูลดี 
ภาพลักษณดี แตดูถูกนักการเมือง และคนชั้นลางและสังคมไมสามารถตรวจสอบได 

ในระดับทองถิ่นมีแนวโนมยอนกลับไปสูระบบการเมืองของเจาพอผูมีอิทธิพล ระบบราชการ
ทองถิ่นอาจทํางานอยางไมตอบสนองกับความตองการและสภาพปญหาของประชาชน แตจะขึ้นตรงตอสาย
การบังคับบัญชาจากรัฐสวนกลาง ในขณะที่กลไกรัฐในการแกไขปญหาของประชาชน เฉื่อยชา ไมทํางาน 
แตกลไกรัฐในการควบคุมปราบปรามจะทํางานอยางเขมแข็ง ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการออกกฎหมายจํานวน
มากของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติที่มาจากการรัฐประหาร ไมไดยึดโยงอยูกับ
ผลประโยชนหรือความทุกขยากของประชาชน แตเปนกฎหมายที่เขามาแยงชิงสิทธิในทรัพยากรทองถิ่น อาทิ 
ที่ดินทํากิน เมื่อประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นเมื่อคนยากจนถูกเลิกจางงานจากในเมือง เมื่อกลับ
สูชนบทกลับถูกรัฐ ราชการใชอํานาจในการควบคุมบังคับตางๆ ทําใหวิถีคนยากจนในชนบทไมมีทางออก

ในปจจบุนัคนชัน้กลางเปนคูความขดัแยงหลกักบัชนชัน้ลาง เนือ่งจากผลประโยชนทางการเมอืง
ทีข่ดัแยงกนั เมือ่ผูเขารวมสมัมนาตัง้คาํถามวา ควรกาํหนดแนวทางในการเคลือ่นไหวเพือ่ใหสงัคมไทยกลบัเขา
รูปรอยที่ถูกตองไดอยางไร วิทยากรไดเสนอแนวทางวา ควรกดดันใหพรรคการเมืองประกาศนโยบายในการ
แกไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปการเมืองใหชัดเจนเปนรูปธรรม เชน สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 
การใหมีลงคะแนนระบบปารตี้ลิสต การเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว และการเสนอใหประชาชนใชสิทธิ
ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ในการเขาชื่อเสนอแกไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชนไดพิสูจนวา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีประสิทธิภาพจริงสมกับคํา
ที่ไดโฆษณาไวหรือไม

คณะกรรมการประสานองคกรพฒันาเอกชนภาคอสีาน รวมกบัเครอืขายองคกรชาวบาน จดัเวที
เสวนา “ประชาชน... การปฏิรูปสังคม และการเมืองไทย” เพื่อเสนอแกไขรัฐธรรมนูญอยางเปนรูปธรรมจาก
ภาคประชาชนฐานลาง ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน
ภาคอสีาน รวมกบัเครอืขายองคกรชาวบาน จดัเวทปีระชาชนอสีานกบัการปฏริปูสงัคม และการเมอืงไทย เพือ่
สรางกระบวนการยกระดบัของเนือ้หา ขอเสนอของประชาชน การกระตุนใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมใน
การปฏริปูการเมอืงและสงัคม สามารถผลกัดนันโยบายสรางรฐัธรรมนญูเปนรปูธรรมเพือ่ใหเปนประชาธปิไตย
ที่กินได โดยครอบคลุมถึงขอเสนอการปฏิรูปเชิงโครงสราง การปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรฐานของรัฐบาล
ดานการจดัการทรพัยากร การรบัรองสทิธชิมุชน สทิธเิกษตรกร การบรหิารสาธารณะ การเปดการคาเสร ีและ
มาตรการทางภาษ ีโดยใหภาคประชาชนสามารถแกไขปรบัปรงุ และยกเลกิกฎหมายทีข่ดัแยงกบัรฐัธรรมนญูที่
ไมเปนธรรมตอคนสวนใหญของประเทศ บนพืน้ฐานขอเสนอ ขอเรยีกรองและองคความรูของเครอืขายองคกร
ชาวบานภาคอีสาน เพื่อใหเปนการปฏิรูปการเมืองจากชาวบานฐานลางอยางแทจริง

4.2.3 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของภาครัฐ
กอนมกีารประกาศพระราชกฤษฎกีาฯ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ จงัหวดัขอนแกน (กกต.ขก.) ได

มกีารจดัทาํประชาพจิารณ ในวนัที ่10 ตลุาคม 2550 ทีห่องประชมุวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราชมงคล วทิยาเขต
ภาคอสีาน จดัทาํประชาพจิารณกาํหนดเขตเลอืกตัง้ใหประชาลงความเหน็วา รปูแบบทัง้ 4 รปูแบบการแบงเขต
เหมาะสมกบัการเลอืกตัง้ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่23 ธนัวาคมนี ้โดยมวีาทีผู่สมคัรจากพรรคการเมอืงตางๆ รวมถงึอดตี 
ส.ส.พรรคไทยรกัไทย เขารวมแสดงความคดิเหน็เปนจาํนวนมาก (เวบ็ไซตผูจดัการออนไลน 10 ตลุาคม 2550)
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ในการทําประชาพิจารณ มีรูปแบบการแบงเขตใหประชาชนตัดสินใจเลือก 4 รูปแบบ ไดแก 
รูปแบบที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวย อําเภอเมือง พระยืน มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย เขตเลือก

ตัง้ที ่2 ประกอบดวย อาํเภอแวงนอย พล เปอยนอย ชนบท หนองสองหอง บานไผ แวงใหญ โนนศลิา บานแฮด
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบดวย อําเภอนํ้าพอง บานฝาง หนองเรือ กระนวน เขาสวนกวาง อุบลรัตน ซําสูง เขต
เลือกตั้งที่ 4.ประกอบดวย อําเภอสีชมพู ภูเวียง ชุมแพ ภูผามาน หนองนาคํา เวียงเกา

รูปแบบที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอเมืองขอนแกน บานแฮด มัญจาคีรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอ
นํ้าพอง กระนวน ซําสูง เขาสวนกวาง อุบลรัคน บานฝาง หนองเรือ พระยืน เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบดวย 
อําเภอสีชมพู ภูเวียง ชุมแพ ภูผามาน หนองนาคํา เวียงเกา เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปดวย อําเภอบานไผ 
หนองสองหอง พล เปอยนอย แวงนอย โนนศิลา ชนบท แวงใหญ โคกโพธิ์ไชย

รูปแบบที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอเมืองขอนแกน ซําสูง กระนวน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบ
ไปดวย อําเภอนํ้าพอง เขาสวนกวาง อุบลรัตน บานฝาง พระยืน บานแฮด เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปดวย 
อําเภอชุมแพ ภูผามาน สีชมพู ภูเวียง หนองเรือ หนองนาคํา เวียงเกา มัญจาคีรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไป
ดวย อําเภอบานไผ ชนบท พล หนองสองหอง เปอยนอย แวงนอย แวงใหญ โคกโพธิ์ไชย โนนศิลา

รูปแบบที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวย อําเภอนํ้าพอง กระนวน เขาสวนกวาง อุบลรัตน 
บานฝาง เขตเลอืกตัง้ที ่2 ประกอบดวย อาํเภอเมอืงขอนแกน ซาํสงู พระยนื บานแฮด เขตเลอืกตัง้ที ่3 ประกอบ
ดวย อําเภอชุมแพ ภูผามาน สีชมพู ภูเวียง หนองเรือ หนองนาคํา เวียงเกา มัญจาคีรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบ
ดวย อําเภอบานไผ ชนบท พล หนองสองหอง เปอยนอย แวงนอย แวงใหญ โคกโพธิ์ไชย โนนศิลา 

หลงัจากทาํประชาพจิารณสวนใหญในทีป่ระชมุ เหน็วา รปูแบบที ่1 เหมาะสมกบัจงัหวดัขอนแกน
มากที่สุด และเปนไปตามเกณฑที่ กกต. ตั้งไว คือเกณฑของประชากร และพื้นที่ติดกัน อีกทั้งมีความคุนเคย
กับชาวบานในแตละพื้นที่เลือกตั้ง ในลักษณะการแบงเขตในรูปแบบที่ 1 มานาน 

แมวาจะมีการทําประชาพิจารณครั้งนี้ แตโดยหนาที่ของ กกต. จังหวัด สามารถกําหนดไดเอง
วาจะตัดสินใจเลือกการแบงเขตในรูปแบบใดแลวจึงสงใหทาง กกต. กลางออกคําสั่งกําหนดเขตการเลือกตั้งได

4.3 ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองชวงที่ 3 
ตั้งแตมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2550 กําหนดวันเลือกตั้งลวงหนาทั้งในเขต 

และนอกเขตในวนัที ่15-16 ธนัวาคม และการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่23 ธนัวาคม 2550 ไปจนถงึคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ประกาศรบัรองผลการเลอืกตัง้ ส.ส.อยางเปนทางการในจงัหวดัขอนแกน วนัที ่25 ธนัวาคม 2550 
และภายหลังจากการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.อยางเปนทางการในจังหวัด เปนเวลา 1 เดือน คือ 
วันที่ 25 มกราคม 2551 

ในการศกึษา ไดมกีารตดิตามสถานการณการเมอืงในจงัหวดัขอนแกน และสุมสมัภาษณผูสมคัรรบัเลอืก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นักวิชาการ และประชาชนในจังหวัดขอนแกน รายละเอียดมีดังตอไปนี้

4.3.1 ประมวลสถานการณการเลือกตั้งในจังหวัดขอนแกน
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 เปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปทีก่าํหนด

ใหมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทัว่ไป พ.ศ. 2550) รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 กาํหนดใหสภาผูแทนราษฎร
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ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 480 คน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 400 
คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวน 80 คน โดยมีการกําหนดวันเลือกตั้งลวงหนาทั้งใน
เขต และนอกเขตวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยตองไปลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนานอกเขต
จังหวัดไดระหวางวันที่ 22 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สวนเลือกตั้งในเขตไมตองลงทะเบียน แต
ไปใชสิทธิได

การเลอืกตัง้ครัง้นีม้กีารเลอืกสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต และสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวน ซึ่งการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต จังหวัดขอนแกนอยูในเขตเลือกตั้งแบบแบง
เขต มี ส.ส. ไดเกิน 3 คน ประกอบดวย 4 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. ได 11 คน การเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวน จังหวัดขอนแกนอยูในกลุมจังหวัดที่ 2 ซึ่งประกอบดวย 9 จังหวัด ประชากรรวม 7,897,563 คน 
ไดแก จังหวัดอุตรดิตถ, พิษณุโลก, เพชรบูรณ, พิจิตร, ชัยภูมิ, ขอนแกน, ลพบุรี, นครสวรรค และอุทัยธานี

ทาง กกต. ขอนแกนไดเตรียมการการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดยจัดชุดปองปราม
การทจุรติซือ้เสยีง เขาไปดแูลในแตละพืน้ที ่อกีทัง้เนนการรณรงคใหประชาชนไปใชสทิธ ิเชน มกีารจดัโครงการ
ลูกเสืออาสา กกต. ออกไปรณรงค ประชาสัมพันธใหขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชุมชน

หลงัจากมกีารประกาศพระราชกฤษฎกีาใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการทัว่ไป 
พ.ศ. 2550 ในจังหวัดขอนแกนไดมีความเคลื่อนไหวและสถานการณทางการเมืองโดยสรุปดังนี้

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ไดจัดเวทีเสวนาสัญจรในประเด็น “การเมืองกอนจะถึงเลือกตั้ง” 
เปนการเสวนาที่เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เวทีในจังหวัดขอนแกน 
มกีารจดัทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง โสกพระ อาํเภอพล มผีูเขารวมเปนตวัแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน และ ตัวแทนชาวบาน ในการเสวนามีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคนอีสานกับการเมือง คนอีสานยังมีการเรียนรูทางการเมืองนอย การตัดสินใจทางการ
เมืองของชาวบานในชนบทภาคอีสานเกิดจากการชี้นํา เนื่องจากชาวบานเหลานี้ขาดโอกาสในการรับทราบ
ขอมลูเชงิวเิคราะหทาํใหมองการเมอืงแบบผวิเผนิ ตดัสนิใจตามการชีน้าํของหวัคะแนนและผูนาํชมุชน สาํหรบั
ประเดน็เรือ่งการลงคะแนนเสยีง ในเวทมีกีารแลกเปลีย่นวา ปญหาเศรษฐกจิเปนปจจยัสาํคญัในการตดัสนิใจลง
คะแนนของชาวบาน ชาวบานในภาคอีสานยังเชื่อมั่นในนโยบายของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งนโยบายประชา
นิยมและการแกปญหาเศรษฐกิจ

สบืเนือ่งจากการจดัทาํประชาพจิารณกาํหนดเขตเลอืกตัง้โดย กกต. ขอนแกน เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 
2550 กลุมชาวบานในเขต อ.โคกโพธิ์ชัย และ อ.มัญจาคีรี ประมาณ 300 คน นําโดยนายสมคิด สิงสง อดีต
นายกองคการบริหารสวนตําบลซับสมบูรณ อ.โคกโพธิ์ชัย และนายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ. ขอนแกน ได
ยื่นหนังสือคัดคานการแบงเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ขอนแกน ที่มีการแบงเขตไมตรงตาม
ผลประชาพิจารณ ซึ่งการแบงเขตตามผลการประชาพิจารณเปนแบบที่ 1 คือ รูปแบบที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 
ประกอบดวย อําเภอเมือง พระยืน มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบดวย อําเภอแวงนอย พล 
เปอยนอย ชนบท หนองสองหอง บานไผ แวงใหญ โนนศิลา บานแฮด เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบดวย อําเภอ
นํ้าพอง บานฝาง หนองเรือ กระนวน เขาสวนกวาง อุบลรัตน ซําสูง เขตเลือกตั้งที่ 4.ประกอบดวย อําเภอ
สีชมพู ภูเวียง ชุมแพ ภูผามาน หนองนาคํา เวียงเกา แตการแบงเขตโดย กกต. กลับเลือกรูปแบบที่ 2 ไดแก 
เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอเมืองขอนแกน บานแฮด มัญจาคีรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอนํ้าพอง กระนวน ซําสูง เขา
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สวนกวาง อุบลรัตน บานฝาง หนองเรือ พระยืน เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบดวย อําเภอสีชมพู ภูเวียง ชุมแพ 
ภูผามาน หนองนาคํา เวียงเกา เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปดวย อําเภอบานไผ หนองสองหอง พล เปอยนอย 
แวงนอย โนนศิลา ชนบท แวงใหญ โคกโพธิ์ไชย กลุมชาวบานที่คัดคานในครั้งนี้ใหเหตุผลวา แมวาจังหวัด
ขอนแกน มี ส.ส. ได ถึง 11 คน แตการแบงเขตตามที่ กกต. กําหนด ทําใหการเขาพื้นที่ของ ส.ส. เพื่อไปรับ
ฟง แกไขปญหาของประชาชนเปนไปอยางยากลําบาก เนื่องจากพื้นที่อําเภอตางๆ ในแตละเขตหางไกลกัน ซึ่ง
ทาง กกต. ขอนแกน ไดสงเรื่องให กกต. กลางวินิจฉัย

ตอมาในวันที่ 29 ตุลาคม นายสมคิด สิงสง อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลซับสมบูรณ อง
โคกโพธิ์ชัย นายบุญคง ดวงจันคํา ทนายความ และกลุมชาวบานประมาณ 50 คน นําเอกสารหลักฐานยื่น
ฟองตอศาลปกครองจังหวัดขอนแกนเพื่อดําเนินคดีตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในขอพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐรวมกันกําหนดการแบงเขตเลือกตั้งโดยมิชอบดวยกฎหมาย พรอมทั้งยื่นคํารองขอคุมครอง
ชั่วคราวให จ.ขอนแกน เปนจังหวัดที่ไมมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ไปจนการพิพากษา
ในคดีความดังกลาวจะสิ้นสุด

นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา นายกสมาคม อบต.จ. ขอนแกน 
ไดทําหนังสือแจงถึงนายก อบต. และปลัด อบต. ทั้ง 220 แหง เพื่อขอความรวมมือ ผนึกกําลังใหทุกตําบล
ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง (สยามรัฐ 14 พฤศจิกายน 2550)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 มีมติ ครม. ประกาศใหวันที่ 24 ธันวาคม 2550 เปนวันหยุด
ราชการตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เสนอ เพือ่ใหประชาชนเดนิทางไปใชสทิธเิลอืกตัง้ในวนัที ่23 ธนัวาคม 
2550 

ในชวงวันที่ 19-20 พฤศจิกายน หนังสือพิมพหลายฉบับไดลงขาว นายสุวิทย คุณกิตติ ประกาศ
จะทําขอนแกนใหเปน สุวิทยบุรี เชนเดียวกับจังหวัดสุพรรณบุรี ที่นายบรรหาร ศิลปอาชา พัฒนาจนเจริญ
เติบโตในทุกๆ ดาน ใหเปนศูนยกลางในภูมิภาคอินโดจีน

วนัที ่23 พฤศจกิายน นายเอกราช ชางเหลา ผูสมคัรเขต 4 พรรคเพือ่แผนดนิ ไดเปดแถลงขาวกรณี
ทีม่กีระแสขาววานายเอกราช ทาํผดิกฎหมายเลอืกตัง้ ซือ้สทิธกิบัประชาชนในระหวางหาเสยีงในพืน้ที ่อ.ภเูวยีง 
และถกูเจาหนาทีต่าํรวจภธูรภาค 4 จบักมุในคนืวนัที ่21 พฤศจกิายน 2550 และนายเอกราชไดพยายามเจรจา
กบัผูกาํกบัการตาํรวจภธูรจงัหวดัขอนแกนใหตนเองพนผดิไมใหถกูตดัสทิธไิดใบแดงซึง่นายเอกราชไดแถลงวา
เหตุการณดังกลาวไมเปนความจริง แตเปนการใสความจากคูแขงผูสมัครเขต 4 ทําใหตนไดรับความเสียหาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยขอนแกน ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตรพิมลมาศ รองประธาน
คณะกรรมการการอํานวยการโครงการการมีสวนรวมสรางสรรคประชาธิปไตยของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกลาวถึงการรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาไปใชสิทธิ มีการประสานไปยังคณะ
ตางๆ ใหมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองอยางนอย 1 ครั้งกอนการเลือกตั้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมใหญ คณะสัตวแพทยศาสตร พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน รอง
นายกรฐัมนตร ีไดเปนประธานการประชมุรวมพลงั “เลอืกตัง้ใสสะอาด” เปนการประสานความรวมมอืกบัภาค
ประชาชนในการทําใหการเลือกตั้งเปนไปอยางสุจริต ยุติธรรม ในเวที พล.อ.สนธิ ไดปาฐกถาเรื่อง “เลือกตั้ง 
23 ธันวา ชี้ชะตาประชาธิปไตย” นอกจากนี้ในเวทียังมีการอภิปรายเรื่อง “รูเทาทันเลหกลการเลือกตั้ง” โดย
นายยุวรัตน กมลเวช อดีต กกต. ชุดแรก กกต. ขอนแกน และตัวแทนประชาชนภาคอีสาน 
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หลังจากการจัดเวที เวลา 14.30 น. พล.อ.สนธิ และคณะ ขาราชการทหาร ตํารวจ นักศึกษา ได
เดินรณรงคใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 17 ธันวาคม 11.00 น. นายเอกราช ชางเหลา ผูสมัครเขต 4 พรรคเพื่อแผนดิน เขาแจง
ความตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร อ.ภูเวียง ใหสืบสวนหาผูกระทําผิดในกรณี มีคนสาดเลือดและ
ยิงปนใสศูนยประสานงานพรรคเพื่อแผนดินเมื่อเชามืดวันที่ 17 ธันวาคม

ในเดือนธันวาคม หนังสือพิมพและสื่อตางๆ ไดมีการนําเสนอการหาลงพื้นที่หาเสียงของผูสมัคร 
และมกีารนาํเสนอบทวเิคราะห บทสมัภาษณ ผูทีม่สีวนเกีย่วของกบัการเลอืกตัง้ เชนผูวาราชการจงัหวดั กกต. 
ซึ่งการนําเสนอตอสื่อของกลุมคนเหลานี้ เนนการประชาสัมพันธใหประชาชนออกไปใชสิทธิ และใหชวยกัน
ทําใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม

สําหรับบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคประชาชน ในชวงที่มีการจัดการเลือกตั้ง
หนวยงาน องคกรตางๆ ไดมีการจัดกิจกรรม รณรงค โดยเนนเปาหมายใหมีการจัดการเลือกตั้งเปนไปอยาง
บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยการแถลงผานสื่อมวลชน มีการประชาสัมพันธใหประชาชนแจงเบาะแสการทุจริตในการ
เลือกตั้งใหกับศูนยประสานงาน และมีการออกไปจัดเวทีเสวนา เวทีประชาคม ในพื้นที่ตางๆ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธการเลือกตั้งและรณรงคใหมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

การเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีแนวโนมในการซื้อเสียงมากขึ้น ขาวการซื้อเสียงเลือก
ตั้งในครั้งนี้คาดวาจะมีเงินสะพัดกวา 2 หมื่นลานบาท โดยซื้อเสียงเสียงละ 200 – 1,000 บาทนั้น เกิดขึ้นใน
ชวงที่จะมีการรับสมัครผูแทนราษฎรและการเลือกตั้ง 

แมวากฎหมายการเลือกตั้งจะระบุโทษตาม มาตรา 103 กรรมการบริหารพรรค หัวหนาพรรครู
เหน็และไมยบัยัง้ เพกิถอนสทิธ ิ5 ป ยบุพรรคการเมอืงและเปนคดอีาญา, มาตรา 107 เสนอให สญัญาวาจะให
เงนิหรอืทรพัยสนิ หรอืใหงดเวนลงคะแนนใหผูสมคัรหรอืพรรคการเมอืงใด จะอายดัเงนิหรอืทรพัยสนิ, มาตรา 
111 มาสจุรติและเทีย่งธรรม เพกิถอนสทิธ ิ5 ป, มาตรา 113 มเีลอืกตัง้ใหมผูสมคัรทีถ่กูเพกิถอนสทิธติองชดใช
คาจดัการเลอืกตัง้ใหม กฎหมายดงักลาวสามารถทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพจนปราศจากการซือ้เสยีง แตการ
ซื้อเสียงมีการทํากันอยางตอเนื่อง โดยมีรูปแบบ ตั้งแตการใสซองเปนเงิน 500 บาททุกงานในชุมชน เชน งาน
วันเกิด งานทําบุญบาน บุญประเพณี งานแตงงาน งานศพ มีรถยนตคอยบริการรับสงไปโรงพยาบาล การพา
อาสาสมัครตางๆ ไปเที่ยวทะเลหรือเมืองนอก การจัดตั้งกลุมฌาปณกิจศพ กลุมสวัสดิการตางๆ ที่มีการสบทบ
เงินจํานวนมาก การสรางถนน ศาลา ไฟฟา ประปา ขุดสระ ใหสิ่งของ ฯลฯ

จากการแถลงของ พ.ต.ท.สมชาย โตเจรญิ หวัหนาสบืสวนสอบสวน กกต. ขอนแกน ไดมกีารกลาว
ถึงสถานการณในพื้นที่ชวงที่มีการแขงขันเลือกตั้งสูง มีโทรศัพทแจงเบาะแสการซื้อเสียงในราคา 300 – 500 
บาท/ หัว และมีการใหคาตอบแทนประชาชนที่ไปเขารวมฟงการปราศรัยหาเสียง ซึ่งการรองเรียนสวนใหญ
มักมาจากเขตเลือกตั้งที่ 2, 3 และ 4

4.3.2 พฤติกรรมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
กอนการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ไดมีการลงพื้นที่สุมสัมภาษณประชาชนที่มีสิทธิ

เลือกตั้งในจังหวัดขอนแกนจํานวน 4 เขตเลือกตั้ง และสําหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่มีพื้นที่ทั้งเขตเมือง ชนบท 
และมหาวิทยาลัย ไดมีการสุมสัมภาษณในพื้นที่ดังกลาวดวย
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การสัมภาษณไดมีการสัมภาษณในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) ความกระตือรือรนในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน
2) ปจจัยที่ทําใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง
3) การซื้อเสียงของผูลงสมัครที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และวิธีการ
4) การใหความรวมมอืของประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบการเลอืกตัง้ใหเปนไปอยางบรสิทุธิ์ 

ยุติธรรม
5) ขอเสนอแนะในการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
ในสวนนี้ไดมีการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในชวงมีการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่การเลือกตั้ง 

4 เขตในจังหวัดขอนแกน

4.3.2.1 พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เขต 1 จังหวัดขอนแกน
ลักษณะของพื้นที่เขต 1 มีลักษณะชุมชนที่เปนเขตเมือง และเขตชนบท รวมถึงมหาวิทยาลัย 

ไดมีการสุมสัมภาษณในชุมชนทั้ง 3 ลักษณะ
ประชาชนมีความกระตือรือรนไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนอยางดี ประชาชนไดรับทราบขาวสาร 

การประชาสัมพันธเชิญชวนใหออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งจากสื่อโทรทัศน วิทยุ เสียงตามสาย และแผนปาย
ประชาสมัพนัธ ซึง่เปนสือ่จากรฐับาล องคกรปกครองสวนทองถิน่ กกต. และหนวยงานราชการตางๆ นอกจาก
นี้ยังมีการชักชวนกันในชุมชนใหออกไปเลือกตั้ง และมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน แนะนํากันระหวางกลุมเพื่อน
บานใหมีการเลือกพรรคการเมืองที่ตนชอบ

ปจจยัทีท่าํใหประชาชนออกไปใชสทิธ ิเนือ่งจากตองการรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ ไมชอบการ
รัฐประหาร ชาวบานสวนมากนั้นตองการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและอยากใหวิกฤตรัฐประหารนี้ผานไป

การซื้อเสียง ในสมัยกอนเคยพบเห็นแตในการเลือกตั้งครั้งนี้ไมพบเห็นใครมาแจกเงินตามบาน 
มีเพียงเรียกชาวบานไปฟงนโยบายแลวแจกเอกสารแนะนําพรรคและผูสมัคร แตในกรณีที่ใกลเคียง มีคนของ
ผูสมัครมานัดหัวคะแนนในชุมชนไปประชุมหารือกัน แตไมทราบวาทําอยางไรบาง

บทบาทของประชาชนที่ชวยใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม สวนใหญมีสวนรวม
โดยการประชาสัมพันธภายในครอบครัวถามีชาวบานถามก็จะแนะนําวิธีการใหอยางถูกตองและโปรงใส และ
สอดสองดแูล เปนหเูปนตาใหกบัเจาหนาทีใ่นกรณทีีม่เีหตกุารณไมปกต ิแตบางสวนกไ็มมัน่ใจวาสามารถพึง่พา
เจาหนาที่ได 

ขอเสนอแนะใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรมสวนใหญใหความสําคัญกับความ
เปนกลาง และความซื่อสัตยของเจาหนาที่รัฐ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4.3.2.2 พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เขต 2 จังหวัดขอนแกน
ประชาชนมีความกระตือรือรนมาก มีความหวัง ชาวบานสวนมากจะชักชวนกันไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง มีการจับกลุมพูดคุยกัน วาอยากไดพรรคการเมืองใด มีแนวโนมไปใชสิทธิกันมาก สวนใหญมี
ความสนใจการเลือกตั้งในครั้งนี้เปนอยางมาก ตองการที่จะไปใชสิทธิเพื่อที่จะไดรัฐบาลชุดใหมโดยเร็ว 
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและทราบวาจะตองออกไปใชสิทธิในวันที่ 23 ธันวาคม
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เพราะตองการผูนําที่เขมแข็งเพื่อใหมาชวยพัฒนาบานเมือง ตองการไดคนที่ตนเองชอบก็เลย
ตองออกไปใชสิทธิ เพราะกลัววาจะตองไดคนที่ไมดีมาบริหารบานเมือง และมันก็เปนหนาที่ตนตองทํา รวม
ถงึตองการทีจ่ะเหน็รฐับาลชดุใหม ทีม่าจากการเลอืกตัง้จากประชาชน เพือ่ทีจ่ะใหประเทศดาํเนนิไปอยางเปน
ปกติ และจะไดมีการมาพัฒนาทองถิ่น 

สือ่ประชาสมัพนัธเปนแรงจงูใจทีส่าํคญัในการเชญิชวนชาวบานออกไปใชสทิธ ิเชน มรีถมาแหหา
เสียง มีใบปลิวแจก เมื่อดูโทรทัศนก็ทําใหอยากไปเลือกตั้ง มีดารามาชักชวนทําใหนาสนใจ มีปายประกาศ มี
เบอร มีนโยบาย มีรูปภาพก็ทําใหคนสนใจ 

การซื้อเสียง เมื่อกอนนี้เคยพบเห็นแตปจจุบันนี้ไมมีการแจกจายเงินมีเพียงเรียกไปฟงนโยบาย
เทานัน้ ไมทราบวธิกีารแคเหน็คนคยุกนัวามคีนมาเรยีกไปคยุการเลอืกตัง้ครัง้นีช้าวบานสวนใหญยงัไมไดยนิวา
มกีารทจุรติ เมือ่กอนไดยนิแควาแจกเงนิตามบานเทานัน้ แตจากการพดูคยุกบัชาวบานในพืน้ทีบ่างคนทราบวา
มีผูสมัครรายหนึ่งแจกเงินหัวละ 200 บาท แตไมทราบวามีวิธีการแจกอยางไร

บทบาทของประชาชนที่ชวยใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม กรรมการหมูบานคอย
ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง ชี้แจงเหตุผลที่ตองมีการเลือกตั้งใหกับชาวบาน และชาวบานควรทําหนาที่ของ
ตนเองและตัวเองไมควรขายเสียง เมื่อมีเหตุการณปกติ จะไปแจงเจาหนาที่ มีการใหความสําคัญกับบทบาท
ของประชาชนที่เปนผูไปใชสิทธิ

ขอเสนอแนะ มีการเสนอเรื่องบทลงโทษ ใหมีมาตรการลงโทษผูที่ซื้อสิทธิขายเสียงอยางจริงจัง 
และเนนยํ้าเรื่องความเปนกลางของ กกต.

4.3.2.3 พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เขต 3 จังหวัดขอนแกน
บรรยากาศในชมุชน มกีารจบักลุมพดูคยุถงึพรรคทีช่อบและไมชอบ และทกุคนไมอยากไดรฐับาล

ทีเ่ผดจ็การ มกีารแจกใบปลวิ มเีดนิหาเสยีง “จนลกูขอยบนอน” ในหมูบานมคีวามกระตอืรอืรนไปเลอืกตัง้กนั
มากเพื่อรักษาสิทธิตัวเอง พรรคที่พูดถึงสวนใหญเปนพรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อแผนดิน ความตองการให
มมีรีฐับาลเรว็ๆ เปนตวักระตุนความตองการไปเลอืกตัง้ของประชาชน เพราะคนในชมุชนเชือ่วาไมมรีฐับาลรูสกึ
ลําบาก ของไมมีราคา เศรษฐกิจไมดี การพูดคุยกันในหมูบานก็มีอยูเปนกลุมๆ ตามบานพูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป 
ทัง้พรรคและผูสมคัร มคีวามคกึคกัเปนอยางมากในชมุชน แตการไดรบัขาวสารจากสือ่นอย จะไดรบัจากผูสมคัร
มากกวากับการลงพื้นที่และนึกเสียดาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีนโยบายตรงกับความตองการของชาวบาน 

ปจจยัทีท่าํใหประชาชนออกไปใชสทิธ ิมกีารประกาศชกัชวนใหไปเลอืกตัง้ มรีถมาหาเสยีง มกีาร
เดนิแจกใบปลวิ ผูสมคัรเดนิมาหาเสยีงเองซึง่ชาวบานรูสกึใกลชดิกวาดใูนโทรทศัน เปนเหตผุลหนึง่ทีท่าํใหชาว
บานออกไปใชสิทธิ อยากไดคนดีไปเปนผูแทน พรอมตองการการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผูแทนที่เคยเลือกไป 
เมื่อไดเปนแลวกับไมสนใจชาวบาน จึงจะไปเลือกคนที่ไมทิ้งประชาชน

การซื้อเสียงพบเห็นอยูบางโดยทางพรรคไดมาเชิญชวนใหชาวบานไปฟงนโยบายของพรรค ฟง
ปราศรยัโดยเมือ่มชีาวบานเดนิทางไปทางพรรคกไ็ดแจกจายคานํา้คาอาหารและคาเสยีเวลาใหกบัชาวบานทกุ
คน แตในบางครัวเรือนไมทราบวามีการซื้อเสียงหรือไม เพราะไมมีการดําเนินการชัดเจนเหมือนครั้งกอนๆ มี
เพียงผูสมัครมาทักทายตามบานเทานั้น

บทบาทของประชาชนที่ชวยใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชาวบานสามารถมี
สวนรวมในการประชาสัมพันธ เชิญชวนใหไปใชสิทธิเลือกตั้งและชวยสอดสองดูความเคลื่อนไหวตางๆ ภายใน
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หมูบาน ผูทีไ่มมสีวนชวยโดยตรงเพยีงแตทาํหนาทีข่องตวัเองคอื การไปใชสทิธเิลอืกตัง้ และไมขายเสยีงเทานัน้ 
สําหรับบางคนไมกลาไปยุงเกี่ยวเพราะกลัวจะมีอันตรายแกตัวเองและครอบครัว

ขอเสนอแนะ มกีารเสนอแนะวาควรชีแ้จงใหชดัเจนวาวธิกีารเลอืกเปนอยางไร และควรแกไขไมให
มีการซื้อสิทธิขายเสียง สําหรับนักการเมือง ตองการใหนักการเมืองมีความจริงใจตอประชาชน ใหมีการนําผล
งานมาวัดกัน นอกจากนี้มีการเสนอวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเปนกลางในทุกระดับ ผูนําทองถิ่นไม
ควรชกัจงูชาวบาน ควรวางตวัเปนกลางและไมควรแสดงเจตจาํนงวาตนจะเลอืกใครเพราะเปนการชีน้าํลกูบาน

4.3.2.4 พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เขต 4 จังหวัดขอนแกน
บรรยากาศในชุมชน ชาวบานมีความกระตือรือรนมากและใหความสนใจในการเลือกตั้งมีการ

กลาวอางถงึพรรคการเมอืงหลายพรรคภายในพืน้ทีแ่ละมผีูใหญบานประชาสมัพนัธอยางทัว่ถงึ ปนีน้าจะมกีาร
ไปใชสิทธิกันเยอะ เพราะทุกคนอยากใหบานเมืองสงบ เขาที่เขาทาง เห็นมีการจับกลุมพูดคุยกันวิจารณพรรค
ตางๆ ในชมุชนมกีารจบักลุมคยุกนั การเลอืกตัง้ครัง้นีช้าวบานคดิวาไมคอยโปรงใส เพราะกฎหมายใหม จากที่
ชาวบานในชุมชนไดยินมา ทราบวากฎหมายบังคับใชเพื่อกลุมตัวเอง ชาวบานใหความสําคัญและทราบถึงการ
เลือกตั้งที่ไดรับจากการเขามาหาเสียงของผูสมัคร และพิจารณาจากตัวบุคคลมากกวาพรรค เพราะนโยบาย
ของแตละพรรคก็เหมือนและคลายกัน

ปจจัย และเหตุจูงใจใหประชาชนออกไปใชสิทธิ เพราะอยากไดรัฐบาลใหมซึ่งเปนรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งมาบริหารบานเมือง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไมคอยดี อยากใหบานเมืองสงบ การอยากได
คนที่ตัวเองชอบมาบริหาร นอกจากนี้มีผูใหญบานที่ชวยประชาสัมพันธ ชวนไปเลือกตั้ง และก็ขึ้นอยูกับความ
สนใจของแตละคน

การซื้อเสียง จากการสัมภาษณพบวาโดยทั่วไปแลวไมพบเห็นการซื้อสิทธิขายเสียง คนในชุมชน
ใหเหตผุลวาคนสวนมากกลวัจะถกูลงโทษตามกฎหมายจงึไมมเีหตกุารณนีเ้กดิขึน้ ในขณะทีผู่ใหสมัภาษณบาง
คนบอกวานาจะมีเพราะไดยินวามีการเรียกหัวคะแนนไปคุยแตไมทราบวิธีการ

บทบาทของประชาชนที่ชวยใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชาวบานมีสวนรวมใน
การไปตรวจสอบความเรยีบรอยภายในบรเิวณทีเ่ลอืกตัง้ และใหคาํแนะนาํแกชาวบานทีย่งัไมคอยเขาใจเรือ่งวธิี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ชาวบานใหความคิดเห็นวา การชวยใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ตองเริม่จากตวัเองคอืไมขายเสยีง ในขณะทีย่งัไมกลาทีจ่ะไปของเกีย่วกบัเหตกุารณทีไ่มชอบมาพากลมากกวา
นี้เพราะกลัวมีอันตราย

ขอเสนอแนะ ภาครัฐควรชี้แจงวิธีการลงคะแนนใหละเอียด ปริมาณบัตรเสียจะไดลดนอยลง 
สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ เนนยํ้าเรื่องความเปนกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4.3.3 พฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง
จังหวัดขอนแกน มีผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 140 คน เปนชาย 117 คน เปนหญิง 23 คน วุฒิการ

ศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 42 คน ปริญญาตรี 62 คน ปริญญาโท 31 คน ปริญญาเอก 3 คน และไมระบุวุฒิการ
ศึกษา 2 คน ชวงอายุของผูสมัคร นอยกวา 30 ป 5 คน 31-40 ป จํานวน 24 คน 41-50 ป จํานวน 38 คน 
51-60 ป จํานวน 45 คน และ 60 ปขึ้นไปจํานวน 28 คน1

1 http://www.khonthai.com/Election/index_files/Page500.htm
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เหตุผลในการสังกัดพรรคการเมืองของผูรับสมัครเลือกตั้ง มีการใหความสําคัญกับนโยบายของ
พรรคการเมือง และหัวหนาพรรค และบุคลิก ลักษณะเฉพาะของพรรคการเมืองซึ่งไดแก ความเกาแกของ
พรรค ประวัติความเปนมาและอุดมการณทางการเมือง นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงฐานเสียงของพรรค
และระบบสนับสนุนที่จะทําใหไดรับเลือกเปนอีกตัวแปรหนึ่งในการตัดสินใจสังกัดพรรค

ผูสนับสนุนหลักของผูสมัคร จากขอมูลการสัมภาษณ การสนับสนุนสามารถแยกออกไดเปน 3 
สวน คือครอบครัวที่ใหการสนับสนุน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ของผูสมัครเอง และพรรคการเมือง

วิธีการ และรูปแบบการหาเสียงที่ใชของผูสมัครตางๆ มีลักษณะคลายกัน ไดแก การใชปาย
ประชาสัมพันธ ใบปลิว โปสเตอร การจางรถขบวนแห มีการลงพื้นที่หาเสียงในชุมชนเพื่อพบปะชาวบานใน
ชุมชนรวมกับหัวคะแนน และมีการจัดเวทีปราศรัยหาเสียง

การใชจายเงินในการเลือกตั้ง มีการใชจายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเปนสวนใหญ ไดแก การ
จัดทําปาย แผนพับ ใบปลิวแนะนําตัวผูสมัคร คานํ้ามันรถสําหรับรถแห คาใชจายในการจัดเวทีปราศรัย และ
มีคาใชจายใหกับหัวคะแนนในการเดินหาเสียงในชุมชน

ความเขาใจในบทบาทหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูลงสมัครสวนใหญตอวามีความรูความ
เขาใจ ซึ่งมีความเขาใจในมิติเรื่องตองเปนผูผลักดันนโยบายของพรรคที่เปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ 

ความสัมพันธของผูสมัครกับขาราชการ พรรคการเมือง นักการเมืองทองถิ่น และนักการเมือง
ระดับชาติ สวนใหญ เปนความสัมพันธแบบผูที่เคยทํางานรวมกัน

ปจจัยที่ทําใหไดรับเลือกตั้ง/ ไมไดรับเลือกตั้ง ไดแก ตัวผูสมัคร พรรคการเมืองที่สังกัด หัวหนา
พรรค นโยบายของพรรคการเมือง หัวคะแนน และประชาชน

สวนความคดิเหน็ทีม่ตีอบทบาทการทาํงานของหวัคะแนน คอื หวัคะแนนมสีวนสาํคญัทีท่าํใหได
รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง เพราะเปนบุคคลที่มีความคุนเคยกับประชาชนในพื้นที่ และเปนกระบอกเสียง
แทนผูสมัคร

ประเด็นผูหญิงกับการเลือกตั้ง ในจังหวัดขอนแกน มีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนผูหญิง 23 ผูสมัคร
เพศหญิงที่มีความโดดเดน ไดแก นางมุกดา พงษสมบัติ ซึ่งเปนอดีต ส.ส. พรรคไทยรักไทย ในครั้งนี้ไดลงสมัคร
รับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อแผนดิน แตกระแสความนิยมและการตอบรับจากประชาชนไมสามารถสูพรรค
พลงัประชาชนได เนือ่งจากการหนนุเสรมิจากพรรค การหาเสยีงชวยจากสวนกลาง และความนยิมในนโยบาย
ประชานิยมของพรรคพลังประชาชนมีมากกวา เมื่อผลการเลือกตั้งออกมา ผลปรากฏวา มี ส.ส. ผูหญิงที่ไดรับ
เลอืกคอื นางดวงแข อรรณนพพร จากพรรคพลงัประชาชน มฐีานเสยีงและความนยิมจากประชาชนทีช่ืน่ชอบ
ในนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยเดิม และ สามีของนางดวงแข เปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช

4.3.4 บทบาทของ กกต. ในการเลือกตั้ง
ตามกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
1) ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามที่

กฎหมายกําหนดใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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2) ออกประกาศกาํหนดการทัง้หลายอนัจาํเปนแกการปฏบิตังิาน ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการเลอืกตัง้ส.ส. และส.ว. กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืงกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการออกเสยีงประชามต ิและกฎหมายการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่

3) มคีาํสัง่ใหขาราชการ พนกังาน หรอืลกูจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอัน จําเปนในการเลือกตั้ง 

4) ออกขอกาํหนดเปนแนวทางการปฏบิตัหินาทีข่องผูไดรบัแตงตัง้ใหมอีาํนาจหนาทีเ่กีย่วกบัการ
เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 

5) ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง และจัดใหมีบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

6) สบืสวนสอบสวนเพือ่หาขอเทจ็จรงิและวนิจิฉยัชีข้าดปญหาหรอืขอโตแยงเกีย่วกบัการเลอืกตัง้
7) สัง่ใหมกีารเลอืกตัง้ใหมหรอืออกเสยีงประชามตใิหมในหนวยเลอืกตัง้หนึง่หรอืทกุหนวยเลอืก

ตั้ง หรือสั่งใหมีการนับคะแนนใหมเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตการเลือกตั้ง
8) เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และดําเนินคดีอาญากับผูสมัคร หัวคะแนน และผูเกี่ยวของ (ใหใบ

เหลือง หรือใบแดง) 
9) การดําเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 

10) ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
11) มอีาํนาจแจงพนกังานสอบสวน เพือ่ดาํเนนิการสอบสวนและใหมอีาํนาจฟองคดตีอศาล ไมวา

ในเรื่องทางแพง หรืออาญา หรือทางปกครอง แกผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนใหชดใช
คาเสียหายในการเลือกตั้งใหมแกผูถูกใบแดงและผูที่เกี่ยวของ 

12) การรับรองและการแตงตั้งผูแทนองคกรเอกชนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
13) ดาํเนนิการหรอืประสานงานกบัหนวยราชการ สวนทองถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืสนบัสนนุองคการ

เอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามมาตรา 327 (3) ของ
กฎหมายรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ระบวุาหนาทีข่อง กกต. คอืการใหการศกึษาแกประชาชนเรือ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

14) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา
15) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
โดยสรุป กกต. จะมีอํานาจหนาที่อยู 3 ประการ ที่ครอบคลุมทั้ง ดานบริหาร ตุลาการ และ

นติบิญัญตั ิดานบรหิาร คอื การควบคมุและดาํเนนิการจดัใหมกีารเลอืกตัง้ทัง้การเลอืกตัง้ระดบัชาต ิระดบัทอง
ถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ดานตุลาการ คือ การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งใหมีการเลือก
ตั้งใหม นับคะแนนใหม รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครและสมาชิกสภาที่ทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
ดานนิติบัญญัติ คือ การออกระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนดที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

ในการเลือกตั้งแตละจังหวัด ผูที่มีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบในการดําเนินการเลือกตั้งตาม
โครงสรางของ กกต. จังหวัด ประกอบไปดวย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด ซึ่งประกอบ
ไปดวย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด และในระดับปฏิบัติงาน
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
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ในสวนสาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั จดัแบงสวนงานออกเปน 2 สวนงาน 
คอื คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั และผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั (ผอ.กต.จว.) ดงัตอไปนี้

1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ประกอบดวย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 1 คน และกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด 4 คนมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามมาตรา 13 ของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ดังนี้

• อํานวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทําภายในจังหวัดนั้น 
• เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการ

แบงเขต
• เลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
• รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผู มีสิทธิออกเสียง

ประชามติ 
• เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลผูมีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของกับการ
• เลอืกตัง้หรอืการออกเสยีงประชามต ิตามทีก่ฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืก

ตั้งสมาชิก
• สภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการออกเสยีง

ประชามติ หรือกฎหมายวาดวย 
• ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

2) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ผอ.กต.จว.) 
เปนพนักงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ตามประกาศระเบียบขอ

กําหนดและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมายหรือมีคําสั่ง 

และในสวนปฏบิตังิานเจาพนกังานผูดาํเนนิการเลอืกตัง้ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) คณะกรรมการนับคะแนน (กนค.) 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (ผอ.กต.เขต.) และผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง (ผอ.หนวย) 
ดังตอไปนี้

1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต)
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํเขตเลอืกตัง้ประกอบดวยประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 1 คน 

และ กรรมการ 8 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่และอาจไดรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามที่กฎหมาย 
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภากาํหนดใหเปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการการเลอืก
ตั้งประจําเขตเลือกตั้งเปนหลัก ซึ่งสามารถแบงอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจ ไดดังนี้



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.ขอนแกน

44

1. ภารกิจในการอํานวยการเลือกตั้ง ไดแกการจัดการเลือกตั้ง การมีสวนรวม การสืบสวน
สอบสวน การตรวจสอบคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งและการบริหารเกี่ยวกับการเงินภายในเขตเลือกตั้ง

2. ภารกิจดานสถานที่ ไดแกการกําหนดเขตเลือกตั้ง การกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
3. ภารกิจดานเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ไดแกการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวย

เลอืกตัง้การแตงตัง้คณะกรรมการนบัคะแนนเลอืกตัง้ การแตงตัง้เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั พนกังานตรวจ
สอบการเลือกตั้ง พนักงานรับแจงความ แตงตั้งคณะกรรมการที่เลือกตั้งกลาง

4. ภารกจิดานวสัดอุปุกรณ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํเขตเลอืกตัง้ จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ
ที่ใชในการเลือกตั้ง ประกอบดวย หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง บัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแบบพิมพที่ใชในการเลือกตั้งตลอดจนดําเนินการสงมอบวัสดุอุปกรณดังกลาวใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดลงคะแนนโดยจะตองใหมีเวลาเพียงพอที่จะมีการตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือก
ตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในการเลือกตั้ง

5. ภารกจิดานกาํกบัดแูลการลงคะแนนเลอืกตัง้ กรณกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ปกต ิกรณลีงคะแนน
นอกเขตเลือกตั้ง

6. ภารกจิดานกาํกบัดแูลการนบัคะแนนเลอืกตัง้และประกาศผล เริม่ตัง้แตการนบัคะแนนเลอืก
ตั้งการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
และเอกสารหลักฐาน

7. ภารกิจดานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย ภายในเขตเลือกตั้ง 
โดยประสานงานกับตํารวจในทองที่

8. ภารกิจดานประสานงานสืบสวนสอบสวนและการมีสวนรวมของประชาชน มีหนาที่รับผิด
ชอบประสานงานดานสืบสวนสอบสวนและการรับเรื่องรองทุจริตเลือกตั้งและประสานงานองคการเอกชน
ตรวจสอบการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบ
หมายหรือมีคําสั่ง 

2) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) 
ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไมนอยกวา 6 คน คณะกรรมการการเลือก

ตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จะมีหนาที่ในการแตงตั้งนั้นเปนประธาน 1 คน และกรรมการคนอื่นๆ มาจากตัวแทน
พรรค การเมอืงทีส่งผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ ในเขตเลอืกตัง้นัน้หรอืสงสมคัรแบบบญัชรีายชือ่ คณะกรรมการประจาํ
หนวยเลอืกตัง้ มหีนาทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิการลงคะแนนของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ของหนวยเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้
นัน้ และตามมาตรา 14 ของกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิผูแทนราษฎร และสมาชกิ
วุฒิสภา ใหพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นหรือสงสมัครแบบบัญชีรายชื่อเสนอชื่อผูแทน เขา
รวมเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง

3) คณะกรรมการนับคะแนน (กนค.) 
ในแตละเขตเลือกตั้ง ใหมีกรรมการนับคะแนนในจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ โดย

คณะกรรมการเลอืกตัง้ประจาํเขตเลอืกตัง้ จะแตงตัง้จากผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้และมาตรา 15 ของ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหพรรคการเมือง 
ที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งสงสมัครแบบบัญชีรายชื่อเสนอชื่อผูแทนเขารวมเปนกรรมการนับคะแนนดวย 



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.ขอนแกน

45

กรรมการนบัคะแนนมหีนาทีเ่กีย่วกบัการนบัคะแนนในสถานทีน่บัคะแนนเลอืกตัง้ สาํหรบัเขตเลอืกตัง้แต
ละเขต โดยแบงเปนบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

• ฝายอาํนวยการ มหีนาทีอ่าํนวยการนบัคะแนนเลอืกตัง้ ประสานงานระหวางคณะกรรมการ
การนับคะแนนฝายตางๆ แกไขปญหาอันอาจเกิดขึ้นในระหวางการนับคะแนนเลือกตั้ง
และหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคําสั่ง 

• ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร มีหนาที่รับและตรวจสอบความเรียบรอยของ
หีบบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบเอการที่เกี่ยวของ รวมทั้งนับจํานวนที่เขียนใบรายงานการ
สงหีบบัตรของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแตละหนวย 

• ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง มีหนาที่เปดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไมเปดชองใสบัตรและตรวจ
สอบความถูกตองของเครื่องหมายที่เขียนไวดานในหีบบัตร แยกประเภทบัตร นับจํานวน
บตัรเลอืกตัง้แตละประเภท โดยไมดผูลการลงคะแนนในบตัรเลอืกตัง้และตรวจสอบใหตรง
กับจํานวนที่เขียนในรายงานการสงหีบบัตรของ กปน.แตละหนวย 

• ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง มีหนาที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและเอกสารที่
เกี่ยวของในระหวางกระบวนการ นับคะแนนเลือกตั้ง และภายหลังการนับคะแนนเลือก
ตั้ง เพื่อนําสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

• ฝายรวมบตัรเลอืกตัง้ มหีนาทีน่าํบตัรเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้แตละประเภททัง้หมดมาคละ
รวมกัน แจกบัตรเลือกตั้งใหฝาย นับคะแนนและรวบรวมบัตรเลือกตั้งที่ไดใชในการนับ
คะแนนแลวบรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งนําสงให

• ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 
• ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน มีหนาที่วินิจฉัยบัตรดี บัตรเสียและนับบัตรเลือกตั้งเปน

คะแนน 
• ฝายรวมคะแนน มีหนาที่รวมคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในแบบแบงเขตเลือกตั้งและ

แบบบัญชีรายชื่อที่ไดรับ 

4) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (ผอ.กต.เขต.)
เปนบคุคลทีไ่ดรบัการสรรหาจากผูซึง่มคีวามเปนกลางทางการเมอืงและมคีวามซือ่สตัยสจุรติเปน

ที่ประจักษ โดยแตงตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ การ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํเขตเลอืกตัง้มหีนาทีภ่ายในเขตเลอืกตัง้ของตน ไดแก การรบัสมคัร
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ ดาํเนนิการอืน่ทีจ่าํเปนเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ แตงตัง้บคุคล 
คณะบุคคล และคณะอนุกรรมการเปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติการตามที่ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มอบหมายหรือมีคําสั่ง

5) ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง (ผอ.หนวย)
เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองระเบียบกฎหมาย จึงให

มีผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งอยางนอยหนวยเลือกตั้งละหนึ่งคน มาจากการเสนอชื่อขาราชการ โดย
ผูบังคับบัญชาคือ หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เพื่อให กกต. เขตแตงตั้ง
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บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแกน ทาง กกต. ขอนแกนไดเตรียมการการ
เลอืกตัง้ในวนัที ่23 ธนัวาคม 2550 โดยการเฝาระวงัการซือ้เสยีงและการรณรงคใหประชาชนไปใชสทิธโิดยรวม
มือกับหนวยงาน/ องคกรตางๆ เชน ตํารวจ ลูกเสือชาวบาน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม บทบาทเดน
ที่ กกต. ขอนแกนไดดําเนินการคือ การจัดประชาพิจารณ ที่หองประชุมวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชมงคล 
วิทยาเขตภาคอีสาน ในเรื่องกําหนดเขตเลือกตั้งใหประชาลงความเห็นวา รูปแบบการแบงเขตในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ควรเปนแบบใดจึงเหมาะสมกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550

ในการจัดการเลือกตั้ง สรุปผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 
1 – 4 จังหวัดขอนแกน มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1
• จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 352,038 คน
• จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 266,525 คน  คิดเปนรอยละ 75.71
• จํานวนบัตรเสีย  4,427 บัตร  คิดเปนรอยละ 1.66
• จํานวนบัตรไมประสงคจะลงคะแนน 16,082 บัตร คิดเปนรอยละ 6.54

เขตเลือกตั้งที่ 2
• จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 323,939 คน
• จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 224,925 คน  คิดเปนรอยละ 69.43
• จํานวนบัตรเสีย  3,652 บัตร  คิดเปนรอยละ 1.62
• จํานวนบัตรไมประสงคจะลงคะแนน 5,095 บัตร คิดเปนรอยละ 2.26

เขตเลือกตั้งที่ 3
• จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 341,528 คน
• จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 250,010 คน  คิดเปนรอยละ 73.20
• จํานวนบัตรเสีย  3,445 บัตร  คิดเปนรอยละ 1.38
• จํานวนบัตรไมประสงคจะลงคะแนน 7,714 บัตร คิดเปนรอยละ 3.09

เขตเลือกตั้งที่ 4
• จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 258,204 คน
• จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 164,583 คน  คิดเปนรอยละ 63.74
• จํานวนบัตรเสีย  4,049 บัตร  คิดเปนรอยละ 2.46
• จํานวนบัตรไมประสงคจะลงคะแนน 3,920 บัตร คิดเปนรอยละ 2.38

สรุปการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต จังหวัดขอนแกน
• จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,275,709 คน
• จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 906,043 คน  คิดเปนรอยละ 71.02
• จํานวนบัตรเสีย  15,573 บัตร  คิดเปนรอยละ 1.72
• จํานวนบัตรไมประสงคจะลงคะแนน 32,811 บัตร คิดเปนรอยละ 3.62
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เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการ
เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550 วา ขณะนี้ กกต. ไดรับแจงผลการนับคะแนนจาก 76 จังหวัด 157 
เขต ผลการนับคะแนนในจังหวัดขอนแกน มีดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตในจังหวัดขอนแกน เขตที่ 1-4 

ขอนแกน
เขต 1 นาย ประจักษ แกลวกลาหาญ พลังประชาชน 119,971 คะแนน

นาย จักริน พัฒนดํารงจิตร พลังประชาชน 114,327 คะแนน
นาย ภูมิ สาระผล พลังประชาชน 111,415 คะแนน

เขต 2 ร.ท. ปรีชาพล พงษพานิช พลังประชาชน 135,158 คะแนน
นาง ดวงแข อรรณนพพร พลังประชาชน 124,447 คะแนน
นาย เรืองเดช สุพรรณฝาย พลังประชาชน 123,929 คะแนน

เขต 3 นาย นวัธ เตาะเจริญสุข พลังประชาชน 119,614 คะแนน
นาย ปญญา ศรีปญญา พลังประชาชน 110,311 คะแนน
นาย จตุพร เจริญเชื้อ พลังประชาชน 105,315 คะแนน

เขต 4 นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท พลังประชาชน 71,437 คะแนน
นาย สุชาย ศรีสุรพล พลังประชาชน 56,995 คะแนน

สาํหรบัผลการเลอืกตัง้แบบสดัสวน กลุมที ่2 ประกอบดวย 9 จงัหวดั ไดแก อตุรดติถ พษิณโุลก 
อทุยัธาน ีเพชรบรูณ พจิติร นครสวรรค ลพบรุ ีชยัภมู ิขอนแกน จาํนวนประชากรในกลุมจงัหวดัรวม 7,897,563 คน

ตารางที่ 2 แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน กลุมที่ 2 จําแนกตาม
พรรคการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้ง 

พรรคการเมือง คะแนน คาเฉลี่ย จํานวน ส.ส.
พลังประชาชน 1,717,141 4.59 5
ประชาธิปตย 1,251,995 3.34 3
เพื่อแผนดิน 237,357 0.63 1
ชาติไทย 188,473 0.50 1
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ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน กลุมที่ 2 

ที่ รายชื่อผูที่ไดรับเลือกตั้ง พรรค
1 นายสันติ พรอมพัฒน พลังประชาชน
2 นายชูศักดิ์ ศิรินิล พลังประชาชน
3 นายสุนัย จุลพงศธร พลังประชาชน
4 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ พลังประชาชน
5 นายสุชน ชามพูนท พลังประชาชน
6 นายไพฑูรย แกวทอง ประชาธิปตย
7 นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ ประชาธิปตย
8 นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย ประชาธิปตย
9 นายสมเกียรติ ศรลัมพ เพื่อแผนดิน
10 นายอัศวิน วิภูศิริ ชาติไทย

ผลการเลือกตั้งในจังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชาชน ประสบความสําเร็จในการลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ผลสําเร็จเกิดจากกระแสทักษิณ ที่ไดรับความนิยมอยางมากในภาคอีสาน 
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บทที่ 5
วิเคราะหผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

การวิเคราะหผลการศึกษา ไดมีการวิเคราะหบรรยากาศทั่วไป ความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหว
ของระชาชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมืองใน
พื้นที่ องคกรเอกชน องคกรสาธารณะ และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกเสียง
ประชามติเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับถาวร บรรยากาศทั่วไปในชวงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
บทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
พฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร บทบาทของหนวยงานภาครัฐ บริษัท
เอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบแผนพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชนโดยเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัการ
ออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้ง

5.1 บรรยากาศทัว่ไป และความเคลือ่นไหวของภาคสวนตางๆทีเ่กีย่วของกบัการออกเสยีงประชามตเิพือ่
พิจารณารัฐธรรมนูญฉบับถาวร (ขอสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1)

ในชวงทีม่กีารลงประชามต ิมกีารเคลือ่นไหวของกลุมตางๆ เพือ่แสดงถงึสิง่ทีต่นเรยีกรองและอดุมการณ
ทางการเมืองแตละกลุม โดยสิ่งที่แสดงออกดังกลาวมีปูมหลังมาจากสถานภาพทางสังคม ปจจัยทางสังคม 
ปจจัยทางการเมือง และผลประโยชน โดยไดออกมาเรียกรองใหมีการบรรจุกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอกลุม/
องคกร/ เครอืขายของตน ซึง่เครอืขายดงักลาวมกีารนยิามถงึกลุมประชาชนทีจ่ะไดรบัประโยชนจากกฎหมาย
ดังกลาวจํานวนมาก การเรียกรองดังกลาวมักมาจากประเด็นที่กลุม/ องคกร/ เครือขาย เหลานั้นขับเคลื่อน
อยู โดยประเด็นตางๆ มักมาจากเปาหมายของกลุม และความตองการของเครือขาย ตัวแทนที่เรียกรองหรือ
แสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ เปนตัวแทนในการขับเคลื่อนอันเนื่องมาจากสถานภาพทางสังคม และปจจัย
ผลักดันตางๆ โดยเฉพาะปจจัยทางสังคม การเมือง ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมในการออกมาแสดง
พฤติกรรมทางการเมืองนั้นๆ เชนการจัดเวทีเพื่อทําขอเสนอตอกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญจากกลุมองคกร
ตางๆ ใหนําประเด็นที่ตนเองทํางานขับเคลื่อนเขาไปบรรจุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เหตุการณที่เกิดขึ้น และ
ขอมูลขาวสารที่แตละกลุม/ องคกรไดนํามาเสนอ มีการเผยแพรสูสาธารณะ เปนขอมูลในการตัดสินใจของ
ประชาชนในการลงประชามติ หรือตัดสินใจสนับสนุน/ ไมสนับสนุน ขอเสนอของกลุม/ องคกร หลังจากการ
ลงประชามติ รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 เมื่อผลการลงประชามติมีผลใหรับรางรัฐธรรมนูญ การเคลื่อนไหวเรื่อง
รางรัฐธรรมนูญเริ่มหายไป มีประเด็นการเคลื่อนไหวใหมที่ทั้งองคกรภาครัฐ เอกชน และสื่อไดมานําเสนอเปน
เรื่องการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นภายหลังการรับรางรัฐธรรมนูญ
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5.2 บรรยากาศทัว่ไปในชวงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร มขีึน้ในเดอืนธนัวาคม 2550 ของจงัหวดั
ขอนแกน (ขอสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2)
บรรยากาศทัว่ไปในชวงกอนการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2550 ในจงัหวดัขอนแกนพบวา

ความเขมขนในการแขงขนัของผูสมคัร การแขงขนัมคีวามเขมขนสงู เนือ่งจากจงัหวดัขอนแกนมโีควตา ส.ส. ถงึ 
11 คน การแขงขันมีความเขมขนสูง มีการลงพื้นที่เพื่อใหประชาชนรูจัก มีการปราศรัยโจมตี และตอบโตกัน
ระหวางผูลงสมัครของแตละพรรค รวมถึงมีการกลั่นแกลงหรือขมขูผูสมัครจนถึงขั้นเปนคดีความ

ความตื่นตัวของประชาชน การเลือกตั้งครั้งนี้พบวา ความตองการออกไปใชสิทธิของประชาชน มีปจจัย
ผลักดันมาจากความตองการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเปนสวนใหญ ผูสมัครและหัวคะแนน มีความเปน
ตวัแทนของพรรคการเมอืง ซึง่มคีวามเปนตวัแทนจากพรรครฐับาลของรฐับาลชดุกอนเกดิรฐัประหาร สามารถ
สะทอนความตองการนโยบายประชานิยม ที่ทําใหประชาชนระดับรากหญาซึ่งเปนฐานเสียงการลงคะแนนได
รับผลประโยชนที่ตองการ

5.3 บทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ขอสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค
ขอที่ 3) 

การประชาสัมพันธของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการจัดเวทีประชาพิจารณโดยเชิญตัวแทนภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนเขารวมประชาพิจารณการแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแกน แตการแบงเขตเลือกตั้งไม
ไดมีการนําผลจากการทําประชาพิจารณไปใช ทําใหประชาชนบางพื้นที่เกิดความไมพอใจเรื่องการแบงเขตดัง
กลาว นอกจากนีม้กีารประชาสมัพนัธโดยการใชสือ่วทิย ุปายประชาสมัพนัธ และมกีารเดนิรณรงคใหประชาชน
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง

5.4 พฤติกรรมทางการเมืองของผู สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร (ขอสรุปเพื่อตอบ
วัตถุประสงคขอที่ 4)

พฤติกรรมทางการเมืองในชวงการเลือกตั้ง ในสวนของพรรคการเมืองและผูสมัคร มีความสัมพันธกัน
ระหวางกลุมผลประโยชน ผูสมคัรในพืน้ทีแ่ละหวัคะแนนมคีวามสาํคญัในการเชือ่มระหวางฐานประชาชนและ
หัวหนาพรรคที่มีผลประโยชนในการแขงขันสูง แมวาในการสุมสัมภาษณประชาชนไมมีการซื้อเสียงในพื้นที่ 
แตจากรายงานของ กกต. มีการรองเรียนเรื่องการซื้อเสียงดวยวิธีการตางๆ เชนใหคาตอบแทนผูไปฟงการ
ปราศรัยของพรรคการเมือง การจายคารถ ซึ่งเรื่องรองเรียนมักมาจากเขตเลือกตั้งที่ 2, 3 และ 4 ในจังหวัด 
การเคลื่อนไหวของผูสมัครมีอยูเพียง 4-5 พรรคหลักที่ไดรับความสนใจจากสื่อ

สถานการณการซื้อเสียง จากการประมวล รูปแบบและกลยุทธการซื้อเสียง พบวามีหลากหลายรูปแบบ 
อยางนอย 9 รูปแบบ ดังตอไปนี้

1. การซือ้เสยีงโดยงบประมาณของรฐั ทีท่าํกนัตอเนือ่งและในฤดกูาลการเลอืกตัง้ ตัง้แตการนาํโครงการ
ที่มีเงินเขาไปสูชุมชน/ หมูบาน จนถึงคนแตละคน การแจกพันธุพืชพันธุสัตว ขุดสระ แจกนํ้าเชื้อพอ
พันธุวัว ฯลฯ การซื้อเสียงจึงไมใชชวงมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งเทานั้น
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2. การพาไปศึกษาดูงานตางประเทศและใหเบี้ยเลี้ยง โดยใชเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานรัฐตางๆ ซึ่งทํากันทุกปและมีความผูกพันตอเนื่องกับหัวคะแนนในพื้นที่

3. การใชเงินคืนบัตรเครดิตและซื้อบัตรเติมเงินให คนละ 200 – 300 บาท 
4. การบริการรถรับ – สงพรอมนํ้าดื่ม ตลอดเวลา สําหรับไปโรงพยาบาลยามเจ็บปวย บริการตามงาน

ตางๆ ในชุมชน เชนงานศพ งานเลี้ยงวันเกิด ไปทําบุญบาน ฯลฯ
5. การซื้อหวยใตดินโดยไมตองจายเงิน เมื่อไมถูกจะมีคนไปจายใหภายหลัง
6. การอุปถัมภ โดยการฝากลูกเขาโรงเรียนหรือทํางานใน อบต. เทศบาล อบจ. หนวยงานตางๆ และ

บริษัทเอกชน
7. การจายเงนินอกพืน้ที ่เขตเลอืกตัง้/ขามจงัหวดั หรอืไปจายเงนิกนัในชายแดนตางประเทศลาว กมัพชูา 

พมา เวียดนาม 
8. การจายเงินภายหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดและรูผลคะแนนวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม
9. การขนคนกลับมาเลือกตั้ง โดยรถแท็กซี่หรือรถตู โดยจายคาโดยสารหรือคาเหมารถใหพรอมคา

อาหารระหวางทาง ผูมีสิทธิในชนบทสวนใหญเปนคนอพยพออกไปทํางานนอกหมูบาน การที่จะ
กลับภูมิลําเนามาเลือกตั้งเพียงวันเดียว ตองมีคาใชจายเกิน 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเปนการเสียคาใช
จายจํานวนมาก 

จากผลการเลือกตั้ง ทั้งแบบแบงเขต และแบบสัดสวน พบวาพรรคพลังประชาชนประสบความสําเร็จ
มากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดรับเลือกเปน ส.ส. ในระบบแบงเขตทั้ง 11 คน และไดรับเลือกในระบบ
สัดสวน 5 คนจาก 10 คน เมื่อวิเคราะหผลการเลือกตั้งพบวาปจจัยที่ทําใหพรรคพลังประชาชนไดรับเลือกคือ

1. กระแสพรรคพลังประชาชนที่มีมาตอเนื่องจากพรรคไทยรักไทย มีนโยบายประชานิยมที่ประชาชน
โดยเฉพาะในชนบทชื่นชอบ

2. กระแสการหาเสียงโดยใชความนิยมในตัวอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ในการหาเสียงของ
พรรคพลงัประชาชน มกีารประกาศวาจะพาอดตีนายกรฐัมนตร ีทกัษณิ ชนิวตัร กลบัมาประเทศไทย 
รวมถึงการลงพื้นที่หาเสียงของนายพานทองแท ชินวัตร เปนสัญลักษณยืนยันความเปนตัวแทนของ
พรรคไทยรักไทยและอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

3. ผูลงสมัครของพรรคประชาชนสวนใหญมีพอ แม ญาติ พี่นอง สามี มีผลงานทางการเมือง และสวน
ใหญมีความสัมพันธกับพรรคไทยรักไทย ที่เคยไดรับความนิยมในหมูประชาชนอยางมาก

4. ระบบพรรค และหัวคะแนน ที่มีการอุปถัมภ และมีความสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่มายาวนาน
ในสวนผูหญิงกับการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง มี ส.ส. ผูหญิงที่ไดรับเลือกคือ นางดวงแข อรรณนพพร 

จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งมีปจจัยที่ทําใหไดรับเลือกตาม 4 ปจจัยขางตน แตอยางไรก็ตาม การลงรับสมัคร
เลือกตั้งของผูสมัครหญิง ไมมีระเบียบหรือขอบังคับกีดกัน ทุกเพศสามารถสมัครเขาแขงขันไดอยางเทาเทียม
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตวัฒนธรรมอีสาน ยังไมยอมรับบทบาทของผูหญิงในเรื่องการเมืองการปกครอง
มากนัก แตปจจัยเรื่องวัฒนธรรมดังกลาวไมไดเปนปจจัยชี้ขาดให แพ ชนะการเลือกตั้ง สวนใหญปจจัยชี้ขาด
มักมาจากกระแสอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
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5.5 บทบาทของหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามีบทบาท
เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ขอสรุปเพื่อตอบ
วัตถุประสงคขอที่ 5)

ในชวงทีม่กีารลงประชามตแิละการเลอืกตัง้ องคกรพฒันาเอกชนมบีทบาทในการขบัเคลือ่นเรือ่งการไป
ใชสทิธเิลอืกตัง้โดยเปนตวัแทนเขารวมในเวทวีชิาการ การทาํประชาพจิารณ และแสดงความคดิเหน็ผานสือ่ เชน
วิทยุ หนังสือพิมพ มีการแสดงความคิดเห็นโดยใชความเปนตัวแทนเครือขาย หรือ กลุมประชาชน

การรวมตัวกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการออกจดหมายแสดงคําสัญญาวา อบต. จะมีสวน
สนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการใหสัมภาษณผานสื่อโดย นายกองคการบริหารสวน
ตําบลศิลา นายกสมาคม อบต. จังหวัดขอนแกน

5.6 แบบแผนพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชนโดยเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัการออกเสยีงประชามต ิและ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ขอสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 6)

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน มีความสนใจในการไปใชสิทธิ เนื่องจากมีปจจัยทางการเมืองที่
ผานมาคือ การรัฐประหาร ประชาชนตองการใหมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง และตองการรัฐบาลที่มาชวยแก
ปญหาเศรษฐกิจ

การมีสวนรวมของภาคประชาชน มีการเคลื่อนไหวแบบกระจายไปตามพื้นที่เขตเลือกตั้ง สวนใหญ
เปนการเขารวมเวทีที่หนวยงานตางๆ และพรรคการเมืองจัดขึ้น

การเลือกตั้งครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการออกไปลงคะแนนของประชาชน มีปจจัยผลักดันมาจากความ
ตองการรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้เปนสวนใหญ ผูสมคัรและหวัคะแนน มคีวามเปนตวัแทนของพรรคการเมอืง 
ซึ่งมีความเปนตัวแทนจากพรรครัฐบาลของรัฐบาลชุดกอนเกิดรัฐประหาร สามารถสะทอนความตองการ
นโยบายประชานิยม ที่ทําใหประชาชนระดับรากหญาซึ่งเปนฐานเสียงการลงคะแนนไดรับผลประโยชนที่
ตองการ 

ชวงการแขงขนัของผูสมคัรเลอืกตัง้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลทีเ่กดิขึน้ พบวา ประชาชนในจงัหวดัขอนแกน 
ไมไดยดึตดิกบัการเลอืกตวับคุคล แตใหนํา้หนกัไปกบัพรรคการเมอืง และผูบรหิารพรรค รวมถงึลกัษณะความ
เปนตัวแทนของขั้วอํานาจฝายใดฝายหนึ่งที่สามารถใหผลประโยชนจากตนได

5.7 ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการออกเสยีงประชามตแิละการเลอืกตัง้ (เพือ่ตอบ
วัตถุประสงคขอที่ 7)

จากการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งในจังหวัดขอนแกนที่ผานมา มี
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน พรรคการเมืองและนักการเมือง
ดังตอไปนี้



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.ขอนแกน

53

5.7.1 ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกต. ควรเพิม่มาตรการตรวจสอบ และศกึษา หาขอมลูใหเทาทนัการซือ้เสยีงในรปูแบบใหมๆ  ที่

เกดิขึน้ กกต.จงัหวดั มกัตดัสนิคดจีากการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานตางๆ การลงพืน้ทีจ่รงิมกัอาศยัเจาหนาที่ 
ทําใหตามไมทันกับรูปแบบวิธีการซื้อเสียงแบบใหมๆได

กกต.สวนกลาง ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของ กกต.จังหวัด โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบหลักฐานการรองเรียนวาเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความครบถวนสมบูรณและไมละเลยเอก
สารสําคัญๆ

5.7.2 ขอเสนอแนะตอประชาชน
ประชาชนควรติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนอยางสมํ่าเสมอ วิเคราะหเปรียบเทียบขอดี 

ขอเสยี และทางเลอืกทีด่ใีนดานนโยบายสรางความเขมแขง็ใหกบัชมุชนมากกวาผลประโยชนเฉพาะหนาเฉพาะ
ตนเอง ประชาชนตองคาํนงึถงึและชวยกนัสรางจติสาํนกึทีค่าํนงึถงึผลประโยชนชาตมิากกวาผลประโยชนสวน
ตน โดยไมคํานึงถึงระบบอุปถัมภที่ตนพึ่งพิงอยูอยางเดียว

5.7.3 ขอเสนอแนะตอองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรภาคประชาชน
ตองมกีารจดัทาํแผนรณรงคใหการศกึษาระบอบประชาธปิไตยทีส่รางความสมดลุระหวางอาํนาจ

นิติบัญญัติ อํานาจตุลาการ อํานาจบริหารและอํานาจการตรวจสอบจากภาคประชาชน และฝกฝนการปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

ตองมีการสรางกลไก เครื่องมือ เทคนิควิธีการใหมๆ ในการตรวจสอบการเลือกตั้งใหสามารถ
ประสานกับ กกต. ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสงหลักฐาน เอกสารการทุจริตการเลือกตั้ง

5.7.4 ขอเสนอแนะตอสื่อมวลชน
สื่อมวลชนควรนําเสนอขาวและการวิเคราะหผลประโยชนของชาติ ประชาชน ที่ไดรับจาก

นโยบาย สื่อควรนําเสนอและรณรงคในเชิงการใหความรู ใหการศึกษาวาการเลือกตั้งเปนกระบวนการหนึ่งใน
ระบอบประชาธปิไตย ไมใชจดุสิน้สดุบทบาทของประชาชน ประชาชนยงัมบีทบาทในการเขาไปตรวจสอบ เสนอ
แนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตางๆที่เปนประโยชนตอสวนรวม ในดานขอมูลความขัดแยงทางการเมือง
ตองใหขอมูลทั้งสองดาน (เห็นดวยและไมเห็นดวย) และวิเคราะหทางเลือกที่ดีเพื่อประชาชนอยางสมํ่าเสมอ

5.7.5 ขอเสนอแนะตอพรรคการเมืองและนักการเมือง
ตองสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนดวยการจัดตั้งและพัฒนาความเขมแข็งแก

สาขาพรรค โดยไมตดิยดึกบัวฒันธรรมองคกรแบบเดมิๆ หรอืขึน้ตอหวัหนาพรรคหรอืผูมอีทิธพิลในพรรคเทานัน้ 
ตองมกีารจดัตัง้และพฒันาเครอืขายองคกรประชาชนทีม่กีจิกรรมทางการเมอืง และใหการศกึษาในพืน้ทีอ่ยาง
ตอเนื่อง ไมใชเฉพาะชวงการแขงขันเลือกตั้งเทานั้น
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ภาคผนวก

• แบบสํารวจ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550
• ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติราง

รัฐธรรมนูญ ป 2550
• บรรยากาศความเคลื่อนไหวทางการเมืองขอนแกน
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แบบสํารวจ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ ป 2550
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แบบสํารวจ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550

เปนการจัดทําแบบสํารวจเพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไป ความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของ
ประชาชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและนักการเมืองในพื้นที่ 
องคกรเอกชน องคกรสาธารณะ และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกเสียง
ประชามติเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับถาวร

ทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอที่ทานเลือกตอบในแตละขอ

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม

เพศ  ชาย  หญิง
อายุ 
 18-20 ป 
 21-30 ป 
 31-40 ป
 41-50 ป
 51-60 ป
 60 ปขึ้นไป

ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน (รวมทั้งที่กําลังศึกษาอยู) 
 ตํ่ากวามัธยมปลาย 
 มัธยมปลาย/ปวช. 
 อนุปริญญา/ปวส. 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี 

อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
 พนักงานบริษัท/องคกรเอกชน 
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 รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ 
 รัฐวิสาหกิจ 
 วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ 
 ประกอบอาชีพอื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................... 

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
1. ทานไดอานรัฐธรรมนูญ หรือไม?
  อาน
  ไมไดอาน
  ไมสนใจ
2. วันลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 ตรงกับวันที่เทาไหร?
  19 สิงหาคม 2550
  19 กันยายน 2550
  19 ตุลาคม 2550
3. ทานรับรูขอมูลเรื่องการออกเสียงประชามติจากแหลงใด?
  กํานัน, ผูใหญบาน, อบต.
  โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ
  หัวคะแนน (ที่ไมใชผูนําทางการ)
  อื่นๆ ระบุ……………………..
4. ทานมีความเคลื่อนไหวในการออกเสียงประชามติ อะไรบาง?
  การชุมนุมประทวงไมเห็นชอบ
  รวมรณรงคและเผยแพร ใหเห็นชอบรัฐธรรมนูญ
  พูดคุย แสดงความคิดเห็นกับครอบครัว หรือเพื่อนบาน
  ไมไดเคลื่อนไหว
5. ทานจะไปลงประชามติ หรือไม?
  ไป (ตอบขอ 6 ตอ)
  ไมไป
  ไมแนใจ
6. ใครเปนผูมีอิทธิพลตอทานในการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550
  นักการเมือง, หัวคะแนน
  กํานัน, ผูใหญบาน, อบต.
  คนในครอบครัว , เครือญาติ
  สื่อมวลชน
  ตัดสินใจดวยตนเอง
  อื่นๆ ระบุ.................................
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ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550
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Frequencies

Frequency Table
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Crosstabs
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ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.ขอนแกน

70



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.ขอนแกน

71

บรรยากาศความเคลื่อนไหวทางการเมืองขอนแกน



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.ขอนแกน

72

รูปเวทีเสวนา ”...จับกระแสการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ ป 2550 ...” 9 ส.ค. 50 



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.ขอนแกน

73



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.ขอนแกน

74



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.ขอนแกน

75

รูปเวที “ยามเฝาแผนดินสัญจร” จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 1 11 ส.ค. 50



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.ขอนแกน

76



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.ขอนแกน

77

รูปเวทีเสวนา “พรรคการเมืองกับการแกไขปญหาเกษตรกร” 15 ส.ค. 50 



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.ขอนแกน

78


