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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู วิจัยเชื่อมั่นวาผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาอันเปนองคความรู ใหม
จะถูกนําไปใชเพื่อพัฒนาวงการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติสืบไป และเชื่อวาประโยชนที่นาจะเกิดจาก
การศึกษานี้จะประเทืองปญญาแกผู ที่มีความสนใจศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
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ขอบพระคุณผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 2550 ทุกทาน ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการ
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คณะกรรมการควบคุมงานวิจัยที่ชวยกลั่นกรองและเสนอแนะขอปรับปรุงงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงในครั้งนี้
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บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไปในชวงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ.2550 ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาบทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้จงัหวดัมหาสารคาม เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมทางการเมอืงของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
และประชาชนผูลงคะแนนเสียง เพื่อศึกษาบทบาทของหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องคกรสาธารณะ 
และองคกรอื่นๆ ที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายใตบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และเพือ่วเิคราะห และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุ
การเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพขึ้น

นักวิจัยพบวาบรรยากาศกอนการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ประชาชนสวนใหญมีความนิยม
ในรัฐบาลอดีตพรรคไทยรักไทย และ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร สงผลตอพรรคพลังประชาชน แมวารัฐบาล
ทกัษณิจะถกูรฐัประหารกต็าม ดานบทบาทของคณะกรรมการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดันัน้ ผูวจิยัพบวา ยงัคงตอง
พึ่งพาความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นเนื่องจากไมมีบุคลากรเพียงพอสงผลใหการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
ขาดประสิทธิภาพ และเกิดปญหาดานการอํานวยความยุติธรรมกับผูสมัครบางราย การเลือกตั้งในครั้งนี้ผูวิจัย
พบวาเกิดการประทวงกรณีการวินิจฉัยบัตรดี – บัตรเสีย ของกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง 
ทั้งนี้เกิดจากความไมเขาใจบทบาทและหนาที่ของกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง

ในการเลอืกตัง้ครัง้นีผู้สมคัรทกุรายประสบปญหาการหาเสยีงเนือ่งจากเขตเลอืกตัง้มขีนาดใหญกวาเดมิ 
ผูสมัครสวนใหญกลาววากระแสความนิยมในนโยบายของอดีตพรรคไทยรักไทยและตัว พันตํารวจโท ทักษิณ 
มีผลตอพฤติกรรมการลงคะแนนของประชาชนที่มีตอพรรคพลังประชาชน ผูสมัครสวนใหญพยายามกระทํา
ทุกวิถีทางในการที่จะเอาชนะนโยบายและความนิยมในอดีตพรรคไทยรักไทย ในระหวางการเลือกตั้งนักวิจัย
พบวาผูสมคัรฯ จาํนวนมากมพีฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมายการเลอืกตัง้ ไมตางจากการเลอืกตัง้ครัง้ทีผ่านมา กระแส
ความนยิมในตวั พนัตาํรวจโททกัษณิ และพรรคไทยรกัไทย เปนปจจยัสาํคญัทาํให ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้จากพรรค
พลังประชาชนไดรับเลือกตั้งทั้งจังหวัด การรณรงคการเลือกตั้งครั้งนี้หนวยงานตางๆ ในจังหวัด รวมรณรงค
อยางแข็งขันใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีมากกวาการเลือกตั้งครั้งที่ผานๆ มา 
ผูวจิยัพบวาองคกรภาคเอกชนบางแหงมสีวนสาํคญัในการตรวจสอบการทจุรติการเลอืกตัง้ของผูสมคัรรบัเลอืก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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การเลือกตั้งครั้งนี้ การใชเงินในการเลือกตั้งไมใชปจจัยชี้ขาดในการไดรับเลือกตั้ง พรรคพลังประชาชน
ไดรับความนิยมจากการเปนตัวแทนของอดีตพรรคไทยรักไทย และพันตํารวจโท ทักษิณ ผูวิจัยเสนอวาเพื่อที่
จะใหการเลือกตั้งครั้งตอไปมีความโปรงใสมากกวาเดิม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรใหภาคประชาชนมี
บทบาทมากขึน้ในการเขามามสีวนรวมในการจดัการเลอืกตัง้ รวมถงึควรมมีาตรการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง วางตัวเปนกลางทางการเมืองอยางเครงครัด 
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TITLE : The Study of Political Movement and Voting Behavior During the General 
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ABSTRACT

This research aims to investigate the surrounding of the 2007 general election 
in Mahasarakham, explore the role and the execution of the Mahasarakham Electoral 
Commission, study both the political behavior of the candidates and the voting behavior 
of the voters, learn the role of the public sectors and private sector together with the 
NGOs, as indicated in the Thai Constitution 2007 licensed them to involve in this general 
election, and analyze the result of this election and submit the proposal to improve the 
election procedure more efficient and more transparency. 

The researchers came across that before the election day the majority of voters still 
supported the Thaksin Government or its nominee, even they had been toppled by the 
coup d’état in 2006. The Electoral Commission worked the same way as the previous 
election. The Electoral Commission needed to rely on other public agencies to support 
them and EC had no sufficient staffs to carry out and supervise the efficient election. There 
were a number of protests for the inefficient ballot counting caused by the inexperienced 
staffs. All candidates have suffered from the much larger constituent than the previous 
elections and amidst the Thaksin mania all candidates except from Palang Prachachon 
Party, put all their effort to overcome the Thaksin populist policies that remain firmly 
catch the heart of the majority of voters. During this election the researchers faced that 
some candidates still committed the frauds as happened in the previous elections. The 
candidates from Palang Prachachon Party took all seats in Mahasarakham due to its image 
considered as the successor of Thaksin and Thai Rak Thai Party. A number of agencies in 
public sector and private sector have actively involved in the campaign to increase the 
voter turn-out rate. They had played more active role than the previous elections. Some 
NGOs took part in monitoring the political activities of the candidates and they also make 
the work of Electoral Commission under their surveillance. 
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The researchers reached the conclusion that in this election money is the necessary 
factors for candidates but it is not the decisive factor that contributes to the victory. The 
victory of Palang Prachachon Party resulted from the voters’ consideration of Thaksin and 
their believes in his populist policies. To make the next election more transparency and 
more efficient, the researchers suggest that we should give more space for more people 
to participate in the preparation for the election and the Electoral Commission should 
be more political neutral in order to stage the free and fair election. 
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บทที่ 1
ความเปนมาและสภาพปญหา

การเมืองไทยในระหวางป พ.ศ. 2549 – 2550 มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการเมือง สถาบัน
การเมือง และกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญ เชน เกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่เรียกยอวา คปค. มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แลวมีการจัดทําและประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 ขึ้น ตามมาตรา 29 แหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญตอง
จัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 180 วัน นับแตวันเปดประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งแรก กระบวนการรางรัฐธรรมนูญฯ ตองผานกระบวนการเผยแพรใหประชาชนรับทราบ และตองจัดใหมี
การออกเสยีงประชามต ิโดยประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ หากประชาชนสวนใหญเหน็ชอบกจ็ะนาํไปสูการประกาศ
ใชเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไป 

วันที่ 19 สิงหาคม 2550 มีการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรที่จัดทําขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญ ถือเปนการออกเสียงประชามติครั้งแรก
ของไทย ซึง่ประชาชนสวนใหญออกเสยีงประชามตเิหน็ชอบในรางรฐัธรรมนญู1 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 นาํไปสูการออกกฎหมายทีเ่กีย่วของจาํนวนมากทีส่าํคญั คอื พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
วาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู วาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
พรรคการเมอืง พ.ศ. 2550 และในวนัที ่24 ตลุาคม 2550 ไดมกีารประกาศใช พระราชกฤษฎกีาเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรทั่วไป พ.ศ.2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 กําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 

การเลือกตั้งครั้งนี้กําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 แบบ คือ (1) แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
และ (2) แบบสัดสวน ซึ่งจะมีวิธีการลงคะแนนเสียงที่แตกตางกัน โดยในมาตรา 94 ของรัฐธรรมนูญป 2550 
ระบุวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบงเขตมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวน ส.ส.ที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งพื้นที่ที่เปนเขตเลือกตั้งแบบ
แบงเขต แบงออกเปนจงัหวดัทีเ่ลอืก ส.ส.ไดไมเกนิ 3 คน และจงัหวดัทีม่ ีส.ส.ไดเกนิ 3 คน โดยจงัหวดัใดม ีส.ส.
ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตถาจังหวัดใดมี ส.ส.ไดเกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปน
เขตเลือกตั้ง และจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวน ส.ส.3 คน และในมาตรา 95 ระบุวา ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
จัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง ที่จัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได 1 เสียง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนด

1 ผลการออกเสียงประชามติในประเทศไทย ผลรวมทั้งประเทศผูเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญจํานวน 14,249,520 คน ผูไมเห็นดวย
กับรางรัฐธรรมนูญจํานวน 10,419,912 คน จํานวนบัตรเสีย 479,715 คน ไมออกเสียงจํานวน 20,741,342 คน ผูสิทธิออกเสียง
ทั่วประเทศจํานวน 45,890,489 คน ภาพรวมทั้งประเทศผูเห็นชอบคิดเปนรอยละ 57.81 ไมเห็นชอบคิดเปนรอยละ 42.19
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จํานวน ส.ส.ทั้งสองประเภทรวมแลวเปนจํานวน 480 คน โดยเปน ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน 
และ ส.ส.แบบสัดสวนจํานวน 80 คน 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับปจจุบันนําไปสูการออกเสียงประชามติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในป 2550 เปนปรากฏการณสําคัญทางการเมืองไทยหลายประการ เชน เปนการออกเสียงประชามติครั้งแรก
ของไทย เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกหลังการปฏิวัติรัฐประหาร ป พ.ศ. 2549 
มีการใชระบบการเลือกตั้งระบบใหมที่มีการแบงเขตการเลือกตั้งตางจากเดิม มีการใชเลือกตั้งแบบสัดสวน 
เปนตน กระบวนการและกิจกรรมทางการเมืองที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของเหลานี้
สงผลตอพฤติกรรมการลงประชามติ พฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรมของผูลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง ทามกลางสถานการณทางการเมืองที่สังคมไทยเกิดการแบงแยกทางความคิดระหวาง
ผูสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร และผูสนับสนุนคัดคาน2 สงผลตอพฤติกรรม
ทางการเมืองของประชาชนที่แสดงออกในผลการลงประชามติ รวมถึงทั่วไปสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่ง
สะทอนถึงความเปนภูมิภาคนิยมทางการเมือง

จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สมควรศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรม
ทางการเมืองของผูมีสิทธิออกเสียงในจังหวัดมหาสารคามทั้งการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ3 พฤติกรรม
ทางการเมืองของกลุมผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง กลาวไดวาจังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดที่เปนฐานทางการเมืองสําคัญของพรรคไทยรักไทย
พิจารณาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในป 2548 และป 2549 เหตุผลของคณะปฏิวัติรัฐประหารใน
วันที่ 19 กันยายน 2549 ที่กลาวถึงความผิดพลาด และการทุจริตของรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
ตลอดจนการนํากลไกของรัฐที่สําคัญ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการกํากับดูแลการลงประชามติ และ
การเลือกตั้งทั่วไป มีผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงหรือไม อยางไร และมีผลตอ
พฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนผูมสีทิธอิอกเสยีงหรอืไม อยางไร ลวนแลวแตเปนกรณศีกึษาทางการเมอืง
ที่ควรแสวงหาคําตอบทั้งสิ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบรรยากาศทั่วไปในชวงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2550 ในจังหวัด

มหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาบทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และประชาชน

ผูลงคะแนนเสียง

2 นับตั้งแตปลายป พ.ศ.2548 เปนตนมา ไดเกิดกระแสการตอตานการบริหารงานของรัฐบาลภายใตการนําของพันตํารวจโททักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีอยางกวางขวาง และดําเนินอยางตอเนื่องจนนําไปสูการชุมนุมใหญของประชาชนหลายตอหลายครั้ง ในที่สุด 
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดตัดสินใจประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา
3 กรณีจังหวัดมหาสารคามนั้นจํานวนผูรับรางรัฐธรรมนูญ 130,757 คน คือเปนรอยละ 34 ไมรับรางจํานวน 247,895 คน คิดเปน
รอยละ 64
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4. เพื่อศึกษาบทบาทของหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องคกรสาธารณะ และองคกรอื่นๆ ที่เขามามี
บทบาทเกีย่วของกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรภายใตบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2550

5. เพื่อวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพขึ้น

วิธีการศึกษา
งานวจิยัครัง้นีใ้ชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Approach) โดยนาํขอมลูทีเ่ปนขอมลูปฐมภมูิ

และขอมลูทตุยิภมูมิาวเิคราะห และดาํเนนิการสงัเคราะหขอมลูมาวเิคราะหเพือ่สรปุนาํเสนอตามวตัถปุระสงค
โดยขั้นตอนการดําเนินการมี ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวของ เชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบยีบ ขอบงัคบั หนงัสอืทางราชการ รายงานสถติขิองทางราชการ รวมถงึบทความ หนงัสอืพมิพทัง้ระดบัชาติ
และทองถิน่ เอกสารหรอืแผนปลวิ โปสเตอรประชาสมัพนัธของหนวยงานราชการตางๆ และเอกสารหรอืแผนปลวิ 
โปสเตอรหาเสียง เปนตน 

2. สมัภาษณบคุคลผูเกีย่วของกบัการเลอืกตัง้ เชน คณะกรรมการการเลอืกตัง้จงัหวดั นกัการเมอืงทองถิน่ 
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นักสังเกตการณทางการเมือง เปนตน 

3. สังเกตการแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมของผูวิจัย
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 ถึง มีนาคม พ.ศ.2551 ศึกษาวิจัยพฤติกรรม

การออกเสียงประชามติ พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง และพฤติกรรมนักการเมืองในจังหวัดมหาสารคาม 

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาบรรยากาศทั่วไปกอนมีการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณา

รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และบรรยากาศทั่วไปหลังมีการประกาศผลการออกเสียงประชามติ ศึกษาบทบาท
ของกลุมประชาชน บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง บทบาทของหนวยงานภาครัฐ บทบาทของ
พรรคการเมืองและนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกเสียง
ประชามตฯิ ในสวนของการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรนัน้ผูวจิยั โดยใหความสาํคญักบัการศกึษาตดิตาม
บทบาทพฤตกิรรมของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ และการทาํงานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ บทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐ และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และพฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิออกเสียง

กรอบแนวคิดในการศึกษา
งานวจิยัชิน้นี ้มกีรอบแนวคดิวาพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของประชาชนเกดิจากปฏสิมัพนัธ

ระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจ ไดแก ฐานะของผูลงคะแนนเสียง ลักษณะอาชีพผูลงคะแนนเสียง ตัวแปรทาง
สังคม ไดแก พื้นฐานดานการศึกษาของผูลงคะแนนเสียง ตัวแปรเชิงจิตวิทยา คือ นโยบายพรรคการเมือง และ
กลยทุธในการหาเสยีง และตวัแปรสาํนกึเชงิเหตผุล ไดแก การตดัสนิใจลงคะแนนเลอืกตัง้ของผูลงคะแนนเสยีง
เพื่อผลไดของตน นอกจากนี้การวิจัยในครั้งนี้ยังใชแนวคิดที่เกี่ยวกับการลงประชามติ แนวคิดการแลกเปลี่ยน
และการอุปถัมภ และแนวคิดการซื้อสิทธิขายเสียงในสังคมไทย 
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ระดับรายไดที่แตกตางกัน และระดับการรับรูขาวสารที่แตกตางกัน

ของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงมีผลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
2. นโยบายพรรคการเมอืงมผีลตอพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงของประชาชนผูมสีทิธอิอกเสยีงมากกวา

คุณสมบัติตัวผูสมัคร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงบรรยากาศทั่วไป ความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พรรคการเมืองและนักการเมือง และหนวยงานภาครัฐ ในจังหวัดมหาสารคามที่เกี่ยวของกับ
การออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับถาวร

2. ไดทราบถึงบรรยากาศทั่วไป ความรูความเขาใจ และความเคลื่อนไหวของประชาชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พรรคการเมืองและนักการเมือง และหนวยงานภาครัฐ ในจังหวัดมหาสารคามในชวงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

3. ไดทราบถึงบทบาทและการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับตางๆ ในการบริหารจัดการ
การออกเสียงประชามติ และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม

4. ไดทราบถึงพฤติกรรมทางการเมืองของผู สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรจังหวัด
มหาสารคาม

5. ไดทราบถึงแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ 
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

6. ไดขอเสนอเปนแนวทางการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการออกเสยีงประชามต ิและการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรใหเปนกระบวนการทีส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยของประเทศใหมคีวามเขมแขง็และยัง่ยนื

การนําเสนอผลการวิจัย
งานวจิยันีแ้บงการนาํเสนอในรปูของการอธบิายเชงิพรรณนาความ (Descriptive analysis) ตามลกัษณะ

ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผานการวิเคราะหเชิงการตีความ (Interpretive analysis) จากขอมูลที่คนพบ 
ดังนี้ 

บทที ่1 ความเปนมาและสภาพปญหา กลาวถงึ สภาพของปญหาทีน่าํมาสูการปญหาวจิยั โดยอธบิายถงึ
วัตถุประสงค ขอบเขตของการศึกษาวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิด สมมติฐาน และประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการวิจัย 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
บทที่ 4 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการออกเสียงประชามติ
บทที่ 5 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
บทที่ 6 สรุปและขอเสนอแนะ 
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หมายถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2. ประชาชนผูมสีทิธอิอกเสยีง หมายถงึ ประชาชนผูมสีทิธอิอกเสยีงในเขตเลอืกตัง้จงัหวดัมหาสารคาม
3. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบดวย อําเภอเมือง

มหาสารคาม อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกุดรัง อําเภอกันทรวิชัย อําเภอเชียงยืน อําเภอชื่นชม ออกตามประกาศ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ลงวนัที ่26 ตลุาคม พ.ศ. 2550 เรือ่ง จาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งที่แตละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด

4. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบดวย อําเภอวาปปทุม 
อําเภอแกดํา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนาดูน อําเภอยางสีสุราช อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก ออกตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งที่แตละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด

5. การออกเสียงประชามติ หมายถึง เปนการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 29 ซึ่งออกเสียงในวันที่ 19 สิงหาคม 2550

6. การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

7. การหาเสียง หมายถึง การประชาสัมพันธหรือดําเนินกิจกรรมที่ทําใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งรูจัก
และเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง

8. การซื้อเสียง หมายถึง การฝาฝนหมวดที่ 3 ขอ 6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการ
หาเสยีง ขอควรปฏบิตั ิและขอหามมใิหปฏบิตัใินสวนทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร และการ
ดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
พ.ศ. 2550

9. การขายเสียง หมายถึง การที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมรับเงินหรือสิ่งของอื่นๆ เปนการแลกกับการลง
คะแนนเสียงใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง

10. หวัคะแนน หมายถงึ บคุคลทีส่นบัสนนุและชวยประชาสมัพนัธการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
เพื่อชวยสรางคะแนนนิยมใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคใดพรรคหนึ่ง

11. การออกเสียงประชามติ หมายถึง การออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งจัดทําโดยสภารางรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 29 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 

12. วันออกเสียงประชามติ หมายถึง วันที่กําหนดใหเปนวันออกเสียงประชามติตามประกาศของ
สภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดทฤษฎีตางๆ ตลอดผลการศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางประกอบการวิจัย โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้

1. แนวคิดเรื่องการลงประชามติ
2. แนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
4. แนวคิดเรื่องการซื้อขายเสียงในไทย
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเรื่องการลงประชามติ
คําวา “ประชามติ” หรือ Referendum หรือบางรัฐเรียกวา Plebiscite มีรากฐานมาจากภาษาลาติน 

(Latin) ที่เรียกวา Plebiscita ซึ่งหมายถึง การลงคะแนนเสียง หรือการลงคะแนน ชี้ขาด โดยประชาชนทั่วไป
เปนผูชีข้าดในการยอมรบัหรอืปฏเิสธ ขอเสนอใดขอเสนอหนึง่ของรฐั อาทเิชน การลงประชามตริบัรฐัธรรมนญู
ฉบับใหม หรือการลงประชามติในการแกไขรัฐธรรมนูญ (Constitution amendment) หรือกฎหมาย หรือ
การลงประชามติเพื่อกําหนดแนวทางในการปกครองประเทศ จึงถือไดวาการลงประชามติ เปนประชาธิปไตย
ทางตรงประเภทหนึ่ง

นนัทวฒัน บรมานนัท กลาววา การออกเสยีงประชามต ิหรอื Referendum นัน้มรีากศพัทมาจากภาษา
ละตนิ “ad referendum” มคีวามหมายวา “การนาํมาใหสตัยาบนั” (หรอืการนาํมาใหรบัรอง) แนวคดิเรือ่งนี้
เกดิขึน้นานแลวในทวปียโุรป ประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตย อาํนาจสงูสดุในการปกครองประเทศ
มาจากประชาชน เพื่อใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันเปนปกติสุข มติของคนในสังคมจึงถือเปนเรื่องสําคัญ เดิม
ประชาชนในรัฐมีจํานวนไมมาก จึงสามารถใชอํานาจออกเสียงตอกิจการบานเมืองไดโดยตรง แตเมื่อรัฐเจริญ
ขึน้และมปีระชากรมากขึน้ หากตางคนตางใชอาํนาจกย็อมทาํใหเกดิความวุนวาย ตอมาจงึจดัใหมรีะบบผูแทน
ราษฎรขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูแทนราษฎรทําหนาที่รับความคิดเห็นมาจากประชาชน ออกเสียงแทน
ประชาชนในเรื่องตางๆ เปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ (จัดทํากฎหมาย) และอํานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี) แทน
ประชาชน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในทางสังคมวิทยาแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพรรคการเมืองที่
สงักดักด็ ีอาจใชวธิกีารตางๆ ในการเอือ้ประโยชนตอตนเองหรอืแกพรรคซึง่ทาํใหการใชอาํนาจเหลานัน้ไมตรง
กับเจตนาของประชาชนสวนใหญ หรือแมวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีเจตนาบริสุทธิ์ ประชาชนมีสวนใน
การเปนเจาของประเทศ มีผลไดผลเสียดวย จึงมีวิธีการที่หลากหลายในการตรวจสอบการใชอํานาจ วิธีตรวจ
สอบเดิมคือการเลือกตั้งเทานั้น โดยหากประชาชนเห็นวาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกไปไมมีประสิทธิภาพหรือ
ปฏิบัติตัวไมดี ก็ไมเลือกผูแทนคนนั้นในการเลือกตั้งครั้งตอไป1 

1 โปรดดู นันทวัฒน บรมานันท. 2544, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองคกรทางการเมือง 
เรื่อง 12. การออกเสียงประชามติ, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา
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การออกเสยีงประชามตเิปนกลไกทีน่าํมาเสรมิทฤษฎตีวัแทนของประชาชน โดยใหสทิธแิกประชาชนใน
การตัดสินใจตอกิจการหรืองานใดๆ สนับสนุนหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง นอกจาก
การใหสิทธิประชาชนออกเสียงประชามติในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแลว บางประเทศยังเปดโอกาสใหมีการ
ออกเสียงประชามติในเรื่องอื่นๆ เชน รางกฎหมายหรือนโยบายที่สําคัญหรือกิจการอื่นที่สงผลกระทบตอ
ประชาชน

หลายประเทศมกีารออกเสยีงประชามตเิปนเวลาหลายรอยปแลว ประเทศไทยเคยมกีารนาํเอาการออก
เสยีงประชามตมิาบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2492 ฉบบั พ.ศ. 2511 ฉบบั พ.ศ. 
2517 ฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 โดยสามฉบับแรกกําหนดใหประชาชนมีสิทธิออกเสียง
ประชามติในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเทานั้น สวนฉบับ พ.ศ. 2540 กําหนดใหนายกรัฐมนตรี
และคณะรฐัมนตรสีามารถขอใหประชาชนออกเสยีงประชามตใินเรือ่งทีอ่าจกระทบถงึผลประโยชนของประเทศ
ชาติหรือประชาชนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไม
เคยมกีารดาํเนนิการออกเสยีงประชามตติามทีร่ฐัธรรมนญูไดบญัญตัไิวจนกระทัง่ พ.ศ. 2550 ทีม่กีารออกเสยีง
ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549 ไดบญัญตัใิหมกีารนาํระบบการออกเสยีง
ประชามตมิาใชในประเทศไทยอกีครัง้ โดยมวีตัถปุระสงคในการใหประชาชนออกเสยีงเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบ 
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยการออกเสียงจัดใหมีขั้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 และนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการออกเสียงประชามติในประเทศไทย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติใหนําการออกเสียงประชามติมาใช
ดังปรากฏในมาตรา 165[1] โดยการจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในสองกรณี คือ กรณีที่คณะ
รฐัมนตรเีหน็วากจิการในเรือ่งใดอาจกระทบถงึประโยชนไดเสยีของประเทศชาตหิรอืประชาชน นายกรฐัมนตรี
โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรอีาจปรกึษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวฒุสิภาเพือ่ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาใหมกีารออกเสยีงประชามตไิด และในกรณทีีม่กีฎหมายบญัญตัใิหมกีารออกเสยีงประชามติ 
โดยรฐัตองดาํเนนิการใหขอมลูอยางเพยีงพอ และใหบคุคลฝายทีเ่หน็ชอบและไมเหน็ชอบกบักจิการนัน้ มโีอกาส
แสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทาเทียมกัน หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ

2. แนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง
กระมล ทองธรรมชาต ิไดกลาวไววาการเลอืกตัง้เปนกจิกรรมทางการเมอืงสาํคญัในระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยตัวแทน (Representative democracy) ซึ่งแสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนผูซึง่เปนเจาของอาํนาจอธปิไตย เพือ่เลอืกผูทาํหนาทีแ่ทนตนทางนติบิญัญตั ิและบรหิารในทกุระดบั
การปกครองทีม่กีฎหมายใหมกีารเลอืกตัง้ ซึง่การเลอืกตัง้ในระดบัประเทศ คอื การเลอืกบคุคลเขาไปทาํหนาที่
แทนประชาชนในรฐัสภา และรฐับาลนัน่เอง การเลอืกตัง้ถอืวาเปนการแสดงออกถงึเจตจาํนงของประชาชนใน
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การเรียกรอง สนับสนุนบุคคล คณะบุคคล หรือพรรคการเมืองใหกระทํา หรือละเวนกิจกรรมทางการเมืองซึ่ง
กิจกรรมนั้นมีผลตอประชาชนสวนรวม2 

Samuel P.Huntington กับ Joan Nelson ไดใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไววาเปน
เรื่องของกิจกรรมที่ประชาชนผูกระทํานั้นมุงเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล3 ในขณะที่ Lester 
W.Milbrath ไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง คือ กิจกรรมของแตละบุคคล ซึ่งตองการ
มอีทิธพิลเหนอืรฐับาล และการเมอืง ซึง่กจิกรรมนีเ้ปนทัง้กจิกรรมทีส่นบัสนนุและอาจลงมอืกระทาํเองกไ็ด นกั
วชิาการจาํนวนมากไดกลาวถงึระดบัของการมสีวนรวมทางการเมอืงวาสามารถแบงระดบัของการมสีวนรวมได
จากการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับตํ่าไปถึงการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้นไป เชน Myron 
weiner แบงระดบัการมสีวนรวมทางการเมอืงไว 10 ระดบั โดยเขาใชเกณฑการมกีจิกรรม ความสมคัรใจ และ
การสรางทางเลอืก เปนหลกัในการแบงระดบัของการมสีวนรวม4 Milbrath ทีแ่บงระดบัการมสีวนรวมทางการ
เมืองไว 14 ระดับ5 และพรศักดิ์ ผองแผว ไดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไว 6 ระดับ6 

พรศกัดิ ์ผองแผว กลาววาการเลอืกตัง้ถอืเปนกระบวนการกลัน่กรองบคุคลเขาไปทาํหนาทีแ่ทนประชาชน 
อาจพจิารณาไดวาการเลอืกตัง้นัน้เปน “สญัลกัษณ” ทีท่าํใหประชาชนผูไปใชสทิธเิลอืกตัง้มคีวามรูสกึวาตนเปน
สวนหนึง่ของสงัคม การเลอืกตัง้เปนพธิสีาํคญัในการปกครองระบอบประชาธปิไตย ทาํใหประชาชนมคีวามรูสกึ
วาตนไดทําหนาที่ของพลเมืองที่ดีของสังคม (Civic duty)7 

พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย ไดชี้วาหลักการสําคัญที่แสดงถึงความชอบธรรมของผูที่มาจากการเลือกตั้งนั้น
อยูที่วาการเลือกตั้งนี้ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ 7 ประการ ดังนี้ 1.หลักความเปนอิสระแหงการเลือก
ตั้ง (Freedom) 2.หลักการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา (Periodic election) 3.หลักการเลือกตั้งอยางแทจริง 
(Genuine election) 4.หลักการออกเสียงทั่วไป (Universal suffrage) 5.หลักการออกเสียงอยางเสมอภาค 
(Equal suffrage) 6.หลักการลงคะแนนลับ (Secret ballot) 7.หลักการลงคะแนนเสียงอื่นๆ ที่เปนอิสระ 
(Free voting procedure)8 

นบัตัง้แตมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยการเลอืกตัง้ในประวตัศิาสตรไทย
มีมาทั้งหมด 25 ครั้ง ดังนี้ 

2 กมล ทองธรรมชาติและคณะ. 2531, การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และเสถียรภาพของรัฐบาล, กรุงเทพมหานคร : มาสเตอรเพลส, 
หนา 1 
3 โปรดดูใน สิทธิพันธ พุทธหุน. 2536, ทฤษฎีพัฒนาการการเมือง, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประชาชน, หนา 156
4 โปรดดู Myron weiner. 1971, Political Participation : Crisis of the Political Process, in L.Binder and others, Crisis 
and Sequences in Political Development, New Jersey : Princeton University Press. Pp.159-204 
5 Milbrath, Lester and Goel M.L. 1977, Political participation : How and Why People Get Involved in Politics, 
Chicago : Rand McNally. Pp.16-29.
6 ประกอบดวย ระดบัที ่1.การรองเรยีนดวยวาจาหรอืลายลกัษณอกัษร 2.การเดนิขบวนเรยีกรอง 3.การรวมหาเสยีงใหผูสมคัร 4.การส
นบัสนนุเพือ่นหรอืญาตลิงสมคัรรบัเลอืกตัง้ 5. การทาํหนาทีห่วัคะแนน 6.การลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ดวยตนเอง รายละเอยีดโปรดดใูนบท
ที ่1 ใน พรศกัดิ ์ผองแผว. 2533, ขาวสารการเมอืงคนไทย, กรงุเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการวจิยัแหงชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตรี
7 พรศักดิ์ ผองแผว. “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ,” หนา 18. 
8 พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย. 2513, สิทธิทั่วไปในการออกเสียงและอํานวจของรัฐ, แปลจาก Suffrage Universal et Autorite de l’etat, 
โดย Bernard Lavergne, กรุงเทพมหานคร : สภาวิจัยแหงชาติ 
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1. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 1 (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476)
2. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 2 (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480)
3. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 3 (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481)
4. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 4 (6 มกราคม พ.ศ. 2489)
5. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 5 (5 สิงหาคม พ.ศ. 2489)
6. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 6 (29 มกราคม พ.ศ. 2491)
7. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 7(5 มิถุนายน พ.ศ. 2492)
8. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 8 (26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495)
9. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 9 (26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500) 

10. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 10 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2500) 
11. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 11 (10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512) 
12. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 12 (26 มกราคม พ.ศ. 2518) 
13. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 13 (4 เมษายน พ.ศ. 2519) 
14. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 14 (22 เมษายน พ.ศ. 2522) 
15. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 15 (18 เมษายน พ.ศ. 2526) 
16. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 16 (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529) 
17. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 17 (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531) 
18. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 18 (22 มีนาคม พ.ศ. 2535) 
19. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 19 (13 กันยายน พ.ศ. 2535) 
20. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 20 (2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) 
21. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 21 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539) 
22. การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งที่ 22 (6 มกราคม พ.ศ. 2544) 
23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2548 (6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548) 
24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2549 (2 เมษายน พ.ศ. 2549) 
25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550) 

3. แนวคิดพฤติกรรมการเลือกตั้ง
การคกึษาถงึพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ (Electoral behavior) เปนสิง่ทีน่กัรฐัศาสตรในประเทศทีม่รีะบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยใหความสนใจอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง
เปนกติกาสูงสุดที่ทุกคนยอมรับในสังคมประชาธิปไตย (The only game in town) เปนที่มาของรัฐบาลที่มี
ความชอบธรรม (Legitimate government) เปนกลไกยืนยันถึงความรบัผิดชอบที่รฐับาลตองมตีอประชาชน
 (To ensure that the government remains accountable to the people) สิ่งเหลานี้ปรากฏ
ในสหรฐัอเมรกิาและยโุรปตะวนัตก ซึง่มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปในระดบัประเทศตามกรอบระยะเวลาอยางตอเนือ่ง 
ตามที่มีการระบุไวในรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานี้ 
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นกัรฐัศาสตรพยายามศกึษาวาอะไรคอืปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอการตดัสนิทางการเมอืงของผูมสีทิธเิลอืกตัง้
ทั้งนี้เพื่อหาเหตุผลหรือปจจัยที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมการลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และนําไปเสนอ
ตอสาธารณะเพื่อใหนักการเมือง ประชาชน ผูมีสวนไดเสียทราบทั่วกัน การนําเสนอในเชิงวิชาการของ
นักวิชาการมักทําไปโดยหวังใหเกิดการแขงขันทางการเมืองที่เปนธรรม ตางจากนักการเมือง โดยนักการเมือง
นั้นพยายามศึกษาเหตุผลของพฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสรางความไดเปรียบคูแขง
ทางการเมืองของตนเปนสําคัญ

ปจจุบัน ฐานในการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกตั้ง สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ดวยกัน คือ 
1. กลุมที่มองเชิงตัวแปรสังคมเศรษฐกิจ (Social and demographic factors or Socio-economic 

status) หรือกลุมที่มองถึงตัวแปรที่เปนตัวกําหนด (Deterministic factors) 
2. กลุมที่มองเชิงจิตวิทยา (Psychological factors) 
3. กลุ มที่มองเชิงเศรษฐศาสตร (Economic model) หรือกลุ มที่ศึกษาถึงสํานึกในเชิงเหตุผล 

(Consciously rational theories) 

กลุมทีม่องเชงิตวัแปรสงัคมเศรษฐกจิ (Social and demographic factors or Socio-economic 
status)

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเชิงสังคมเศรษฐกิจนั้นใหความสําคัญกับตัวแปรปจจัยทางสังคม 
และขอมลูประชากรเปนหลกั แนวคดินีไ้ดรบัอทิธพิลจากแนวทางการศกึษาแบบพฤตกิรรมศาสตร (Behavioral 
study) ซึง่ไดรบัความนยิมอยางมากในชวงระหวางป ค.ศ.1950 – 1960 นกัวชิาการในสาํนกัคดินีเ้ชือ่วาปจจยั
ทางสงัคมอนัเปนภมูหิลงัของบคุคลเปนตวักาํหนดทีส่าํคญัของพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ 

พื้นฐานของแนวคิดดังกลาวใหความสําคัญกับตัวแปรเชิงกําหนด เชน ในงานของ Paul Lazarsfeld 
ที่เสนอตัวแบบแรงผลักดันทางสังคม (Social forces) และงานของ Kert Levin ที่เสนอแนวคิดทฤษฎีสนาม 
(Field Theory) กลาวคอืทัง้ Lazarsfeld และ Levin เสนอปจจยัทีม่ผีลในการกาํหนดรปูแบบของพฤตกิรรม9 
โดยมพีืน้ฐานจากแนวคดิทางสงัคมวทิยา ในเรือ่งสถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม (Socio – economic status) 
มีการพิจารณาวา ฐานะตําแหนงทางสังคมที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมของคนที่แตกตางกันซึ่งรวมถึง
พฤติกรรมในการเลือกตั้งดวย10 กลาวคือ ชาติกําเนิด หรือ เพศที่แตกตางกันมาแตกําเนิด (Ascribed status) 
หรือ ฐานะทางการเงิน ระดับการศึกษา หรือชนชั้นทางสังคมซึ่งถือเปนฐานะทางสังคมที่ไดมาภายหลัง 
(Achieved status) ลวนแลวแตมอีทิธพิลตอพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีแ่ตกตางกนัไป11 

9 Robert T. Golembiewski, William A. Welsh, and William J. Crotty, Methodological Primer for Political Scientists 
(Chicago : Rand McNally, 1969), pp. 404 – 406
10 ฑิตยา สุวรรณะชฎ, สังคมวิทยา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527), หนา 38.
11 พงศธร จันทรแกว, “ผลกระทบของการใชเงินซื้อเสียงตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,” หนา 56. และ พรศักดิ์ ผองแผว, 
“พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ,” หนา 18.
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กลุมที่มองเชิงจิตวิทยา (Psychological factors) 
นกัวชิาการสายนีก้ใ็หความสาํคญักบัตวัแบบทางจติวทิยา โดยมองปจจยัความรูสกึหรอืความผกูพนัทางการ

เมอืงทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ พฤตกิรรมการลงคะแนนเกดิขึน้จากความผกูพนัทาง
จติใจตอพรรคการเมอืง (Party identification)12 ศกึษาเกีย่วกบัความจงรกัภกัดตีอพรรคหรอืความรูสกึเปนเจาของ
พรรคของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ตีอพรรคการเมอืง ความรูสกึเหลานีอ้าจเกดิจากการรบัรูเชงิวฒันธรรม เชงิเศรษฐกจิ 
เชน เปนชนชัน้เดยีวกนั เปนภมูภิาคเดยีวกนั มอีดุมการณการเมอืงรวมกนั มคีวามเชือ่ทางศาสนาเหมอืนกนั ความ
เชือ่เหลานีส้ามารถถายทอดกนัไปในรปูแบบของกระบวนการสงัคมปะกติ (Socialization) ซึง่กระทาํผานสถาบนั
ตางๆ ในสงัคม13 นอกจากนีแ้นวการศกึษานีย้งัใหความสาํคญักบัปจจยัทีผู่ลงคะแนนมคีวามชมชอบในตวัผูสมคัร 
(Perception of the candidates) และความชืน่ชอบในนโยบายหรอืประเดน็ทางการเมอืง (Issues preferences 
or policy voting) โดยมองวาสิง่เหลานีม้ผีลตอพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ 

Harrop และ Miller ไดศึกษาถึงความผูกพันของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีตอพรรคการเมืองนั้น
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคล เขาเสนอวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปมีแนวโนมที่จะผูกพันกับ
พรรคการเมืองจึงลงคะแนนใหกับพรรคการเมืองที่ตนผูกพัน แตในระยะสั้นประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจ
เปลี่ยนพฤติกรรมการลงคะแนนไปลงคะแนนใหพรรคการเมืองอื่นได เมื่อไดรับขอมูลขาวสารในตัวผูสมัคร 
นโยบายพรรค ผลประโยชนของกลุมทั้งที่เปนประโยชนในเชิงอุปถัมภ และประโยชนในเชิงสาธารณะ ขอมูล
ขาวสารเหลานี้อาจแปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งได แต Harrop และ Miller ชี้วาการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติดังกลาวเปนแรงสงระยะสั้น (Short-term force) ในระยะยาวหากพรรคการเมือง
มคีวามเปนสถาบนัสงูแลวประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้มแีนวโนมทีจ่ะลงคะแนนใหกบัพรรคการเมอืงทีต่นผกูพนั14 

แนวคิดสํานึกเชิงเหตุผล (Rational choice model)
แนวคิดสํานึกเชิงเหตุผลเชื่อวา ผูลงคะแนนเสียงเปนผูมีเหตุผล (Rational voter) มนุษยเปนมนุษย

เศรษฐกิจ (Economic man) พฤติกรรมการออกไปใชสิทธิออกเสียงนั้นเกิดจากการใชเหตุผลใครครวญ
ถงึผลไดผลเสยีจากการไปใชสทิธดิงักลาว มกีารใชขอมลูขาวสารเทาทีม่อียูในการพจิารณาลงคะแนน โดยอาจ
ดูทั้งตัวผูสมัคร พรรค และนโยบายพรรค แนวคิดนี้เชื่อวาผูลงคะแนนพิจารณาปจจัยเหลานี้ในรูปของกรอบ
ความคิดเชิงสมเหตุสมผล (Rational framework) ในทางปฏิบัติผูลงคะแนนเสียงจะตั้งหลักเกณฑของตน
ในการทีเ่ลอืกผูสมคัรทีต่นพอใจมากทีส่ดุโดยไดรบัขอมลูขาวสารทางการเมอืงเกีย่วกบัตวัผูสมคัรหรอืเกีย่วกบั
พรรคการเมอืงทีผู่สมคัรนัน้สงักดัอยูเพยีงพอ หลงัจากนัน้กจ็ะประเมนิขอมลูขาวสารนัน้ พจิารณาวาสอดคลอง
กบัหลกัเกณฑทีต่นไดกาํหนดไวกอนหรอืไม เมือ่พจิารณาสิง่ตางๆ ทีก่ลาวมาแลวจงึทาํการลงคะแนนเสยีง บาง
ครัง้ผูลงคะแนนอาจใหความสาํคญักบัคณุสมบตัสิวนตวัของผูสมคัรเปนหลกั หรอือาจใหความสาํคญักบันโยบาย
ของพรรคการเมืองก็ได แนวคิดนี้มองวาการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งสามารถเทียบเคียงไดกับการตัดสินใจของ
ผูบรโิภคในทางเศรษฐศาสตร (Voter as consumer) โดยมกีารเลอืกตัง้เปนเครือ่งมอื (Instrument) แนวทาง
ศึกษาเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ตัวแบบการเลือกตั้งโดยเหตุและผล” หรือ “The rational choice model”
12 พงศธร จันทรแกว, “ผลกระทบของการใชเงินซื้อเสียงตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,” หนา 62.
13 เรื่องเดียวกัน.
14 Harrop, M. and Miller, L.W. 1987, Elections and Voters : A Comparative Introduction, London : McMillian Edu-
cation. Pp.132
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แนวคดินีไ้ดรบัความนยิมเฟองฟใูนชวงทีแ่นวคดิพฤตกิรรมศาสตรขยายตวัอยางมาก แนวคดินีพ้ยายาม
อธบิายพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของผูมสีทิธอิอกเสยีงในสหรฐัอเมรกิาสมยัแรกในชวง ค.ศ. 1940 
– 1950 มองวาพฤติกรรมการเลือกตั้งเกิดจากความมีสํานึกในเชิงเหตุผลของบุคคลเชิงผลประโยชนที่ไดรับ
หักลางกับตนทุนของพฤติกรรมนั้น (Cost - benefit) แนวคิดนี้เชื่อวาความนิยมพรรคและสถานภาพทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของผูมสีทิธเิลอืกตัง้เปนปจจยัทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีง มากกวาปจจยั
ตัวพรรคการเมือง และปจจัยตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง แตตอมาแนวคิดนี้เริ่มหันมาใหความสําคัญกับอิทธิพลของ
พรรคและตวัผูสมคัรอยางกวางขวางขึน้15 โดยมกีารศกึษาถงึปจจยัพฤตกิรรมของผูนาํพรรความผีลตอผูใชสทิธิ
ลงคะแนนเสียงหรือไม ศึกษาบทบาทของผูรณรงคหาเสียง (Voting campaign manager) รวมถึงศึกษาถึง
นโยบายพรรค (Political platforms) นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยงานดานพฤติกรรมการเลือกตั้งแนวสํานึกเชิง
เหตุผลมีจํานวนมากที่สําคัญ ไดแก Anthony Downs และ V.O.Key 16

ทฤษฏีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) 
แนวคิดทฤษฏีการแลกเปลี่ยนถูกนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งโดยเชื่อวาพฤติกรรมของ

มนุษยนั้นไมตางจากพฤติกรรมของสัตวชนิดอื่น คือ มนุษยตองการผลตอบแทน รางวัล หรือผลประโยชน
นั้นเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษยที่มาอยูรวมกัน ทั้งนี้รางวัลนั้นตองมากกวาสิ่งที่ตนตองสูญ
เสียกลาวคือ รางวัลนั้นเปนกําไรจํานวนที่มากกวาจํานวนที่ไดลงทุนไป17 แนวคิดนี้เชื่อวาปฏิสัมพันธทางสังคม
ระหวางผูที่มีฐานะหรือชนชั้นที่ตางกันในทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นสงผลใหเกิดรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม (Social exchange) เชน ผูใหญกับเด็ก นายทุนกับแรงงาน ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ตํ่ากวาตองมอบความจงรักภักดีและการรับใชปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อทําใหสถานะของตนสูงขึ้น

Peter Blau เสนอวาผลตอบแทนเปนแรงกระตุนใหมนุษยคบหาสมาคมกันทั้งในระดับปจเจกบุคคล 
และระดับกลุมคน ไปจนถึงระดับสังคมการกระทําที่เปนประโยชนตอสวนรวม เชน การสรางสิ่งกอสรางทั้ง
หลาย การบริจาคการกุศล การจางงาน การจัดสรรสวัสดิการสังคมถือเปนการแลกเปลี่ยนในระดับสังคม 
ปรากฏการณดงักลาวสามารถอธบิายพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงของผูไปใชสทิธไิดวาเปนไปเพือ่แลกเปลีย่น
กบัทรพัยประโยชน ความยกยอง ความสะดวกสบายในชวีติ ตาํแหนงหนาทีก่ารงานทีม่ัน่คง การจางงานใหกบั
ผูสนับสนุนทางการเมือง18 

15 John H. Kessel, “Comment : The Issue in Issue Voting,” American Political Science Review ,66 (June 1972), pp. 
459 – 465; วารสาร American Political Science Review , June 1972 และฉบับ September 1976 ไดเสนองานประเภทนี้
ทั้งฉบับ โดยเฉพาะงานของ The Comparative State Election Project (1973 – 4) และงานของ Survey Research Center 
ในวารสารฉบับดังกลาวดวย.
16 V.O. Key, Jr., The Responsible Electorate : Rationality in Presidential Voting (Cambridge : Harvard University 
Press, 1966) .
17 George Homans 
18 โปรดดู Peter N.Blau. 1964, Exchangeand Power in Social Life, New York : John Wiley & Sons. 



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.มหาสารคาม

14

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทย
การศึกษาในทางรัฐศาสตรของไทยสวนใหญศึกษาในเชิงกฎหมายและสถาบัน (Legal – institutional 

approach) ที่ผานมาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง เนนวาศึกษาวากฎหมายเลือกตั้งมีผลตอการไปใชสิทธิ
เลือกตั้งในประเด็นที่วาใครเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เลือกกันอยางไร รูปแบบใด การเลือกตั้งอยางไรจึงเปน
การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเชิงพฤติกรรมศาสตรของไทย เริ่มในชวงที่มีการเลือกตั้งหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 โดยเริ่มมีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง เชน งานของ เสริน ปุณณะหิตานนท 
และแนงนอย นะมาตร ที่ศึกษาพฤติกรรมในการลงคะแนนของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทัว่ไป งานของยวุรตัน กมลเวช ทีศ่กึษาพฤตกิรรมในการลงคะแนนของประชาชนในการเลอืกตัง้กาํนนั 
ผูใหญบาน เปนตน19 

การศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกลาว ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเชิงพฤติกรรม
ศาสตรจากตางประเทศ แตการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของไทยในชวงเวลาดังกลาว
ยังขาดการศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน มักเกิดปฏิวัติรัฐประหารสงผลให
ขาดความตอเนื่องทางการเมือง, การเลือกตั้งที่จัดใหมีนั้นมีการใชเงินและอิทธิพลในระบบราชการเขามา
กําหนด, การขาดเงินทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทําใหการวิจัยเปนไปไดลําบาก เปนตน อยางไรก็ดี ในชวง
ระหวาง ป พ.ศ.2520 – 2530 พรศักดิ์ ผองแผว และกลุมนักวิชาการ เชน จรูญ สุภาพ, สุจิต บุญบงการ 
ไดศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเลือกตั้ง อยางเปนระบบมากขึ้น20 

19 โปรดพิจารณาการศึกษากรณีตางๆ ดังตอไปนี้ เสริน ปุณณะหิตานนท และ แนงนอย นะมาตร, การวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและความ
รูความเขาใจทางการเมือง และพฤติกรรมในการลงคะแนน (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520); 
ยุวรัตน กมลเวช, วิจัยการเลือกตั้งกํานันผูใหญบาน ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 364 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
กันยายน 2516); นรินทร พานิชกิจ, การเลือกตั้งกับสภาพสังคมไทยปจจุบัน (คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2515); 
ฝงพร บุญเลี้ยง, การเลือกตั้งที่ทําใหสภาผูแทนราษฎรมีเสถียรภาพ (กรุงเทพฯมหานคร : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2522); 
สรสิทธิ์ โรจนพานิช, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและผลสะทอนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ภาค
วชิาการปกครอง คณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 2516); คณาจารยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม, การศกึษา
ความสนใจ ความรูพื้นฐานทางการเมือง และเหตุผลในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2518); คณาจารยวิทยาลัยครูนครปฐม, การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 11 ของอาจารยและนักศึกษาในวิทยาลัยครูนครปฐม (วิทยาลัยครูนครปฐม 2518); พิชัย อยูคง, 
พฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนในเขตเลอืกตัง้ที ่2 จงัหวดัลพบรุ ี(ภาควชิาการปกครองคณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
2520); สมเกยีรต ิสงพนัธ, ทศันคตขิองประชาชนในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 4 เมษายน 2519 : ศกึษาเฉพาะกรณ ีอาํเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521); ธานี ภาวะสิทธิการ, ระบบการ
เลอืกตัง้และผลสะทอนตอพรรคการเมอืงประเทศไทย (ภาควชิาการปกครอง คณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 2516); กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, รายงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2522 (กระทรวงมหาดไทย 2523); พรศักดิ์ ผองแผว, ขาวสาร
การเมืองของคนไทย (กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 2526), บทที่ 4 และ 5 ; Somporn Sangchai, Some Observations 
on the Elections and Coalition Formation in Thailand ,(Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 1976).
20 โปรดดู พรศักดิ์ ผองแผว, เอกสารการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดขอนแกน เขต 3, 18 เมษายน 2526 
(กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 2527) ; พรศักดิ์ ผองแผว และสุจิต บุญบงการ, “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
: ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ,” (กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 2527); พรศักดิ์ ผองแผว, พฤติกรรมการเมือง : 
ขอบขายทาง ทฤษฎี” (กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 2532); พรศักดิ์ ผองแผว และจรูญ สุภาพ, “พฤติกรรมการลงคะแนน
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สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผองแผว ไดคึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน
ในชวงที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ที่มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในป 2526 โดยพิจารณาถึงปจจัย
ทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งสรุปสาระสําคัญวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนเพศชายมีแนวโนมที่จะเลือกพรรค
มากกวาบคุคล และเลอืกพรรคทีน่โยบาย ตางกบัประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ปนเพศหญงิทีม่แีนวโนมทีจ่ะเลอืก
บุคคลมากกวาพรรค และไมคอยสนใจนโยบายพรรค ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนวัยหนุมสาวมีแนวโนม
ทีจ่ะเลอืกพรรคมากกวาบคุคลและไมคอยสนใจนโยบายพรรค ในขณะทีป่ระชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีส่งูอายแุนว
โนมทีจ่ะเลอืกบคุคล ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีอ่าศยัในเขตเมอืงมแีนวโนมทีจ่ะออกไปใชสทิธเิลอืกตัง้เพราะ
ถอืเปนหนาทีพ่ลเมอืงและเลอืกพรรคมากกวาบคุคล ตางกบัประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีอ่ยูในเขตชนบททีเ่ลอืก
ที่ตัวบุคคลเปนหลัก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีการศึกษาสูง และมีอาชีพขาราชการ นักธุรกิจมีแนวโนม
ทีจ่ะออกไปใชสทิธเิลอืกตัง้เพราะถอืเปนหนาทีพ่ลเมอืงและเลอืกพรรคมากกวาบคุคล ตางกบัประชาชนระดบั
การศึกษานอยที่มีอาชีพเกษตรกร ผูใชแรงงานที่เลือกที่ตัวบุคคลเปนหลัก21 

ในขณะที่งานของ พรศักดิ์ ผองแผว เนนการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในรูปแบบการศึกษา
ในเชิงปริมาณ สมบัติ จันทรวงศ ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเชิงคุณภาพ เขาศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขายเสียงระหวางการเลือกตั้ง เขาไดชี้ใหเห็นวา การเลือกตั้งเปน
ภาพสะทอนความเปนจริงในสังคมอยางหนึ่ง ประชาชนที่อยูในชนบทที่หางไกลยังไมมีความเปนตัวของ
ตัวเอง ยังคงอยูภายใตระบบอุปถัมภ ถูกครอบงําทางความคิด ตองพึ่งพาผูอุปถัมภผูมีอิทธิพลในทองถิ่น
ในทางเศรษฐกิจ และสังคม พฤติกรรมการลงคะแนนของประชาชนในทองถิ่นชนบทจึงไมเกิดขึ้นอยางเปน
อิสระตางจากประชาชนในสังคมเมืองหลวงหรือเมืองขนาดใหญ สมบัติ จันทรวงศ ยังไดสรุปพฤติกรรม
การเลือกตั้งไวอยางนาสนใจวา การเลือกตั้งในประเทศไทยแทนที่จะเปนการสะทอนทางเลือกของปจเจกชน
กลับเปนเพียงพิธีกรรมทางการเมือง ยิ่งมีการเลือกตั้งติดตอกันบอยครั้งเทาใด ความหมายทางการเมืองของ
การเลือกตั้งก็จะยิ่งลดนอยลงไปเทานั้น22 

4. แนวคิดเรื่องการซื้อขายเสียง
อมัมาร สยามวาลา ปยนชุ เพยีรชอบ ไดศกึษาถงึปรากฏการณการซือ้สทิธขิายเสยีงระหวางการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยวาสังคมประชาธิปไตย การไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนถือเปนสิ่งสําคัญ
ในการแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย โดยหลักการแลว การเลือกตั้งคือ การสื่อสารจากประชาชนไปยัง
ผูบรหิารประเทศและเปนกลไกเชือ่มโยงความตองการของประชาชนเขากบันโยบายสาธารณะ ดงันัน้การเลอืก
ตัง้ตองเปนกระบวนการตดัสนิใจทีอ่สิระ ไมไดรบัการชกัจงู จางวาน หรอืเหน็แกสนิจางรางวลัใด ๆ  การเลอืกตัง้
จึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค ผลของการเลือกตั้งจะแสดงออกถึง ความตองการที่แทจริงของประชาชน 

เสียงเลือกตั้งและการบริหารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง แทนตําแหนงที่วางของจังหวัดบุรีรัมย” 
(กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 2527)
21 สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผองแผว. 2527, พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย, พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของคนไทย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา 224-254
22 สมบัติ จันทรวงศ, “พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการเลือกตั้ง” (รายงานการวิจัย เสนอตอสภาวิจัยแหงชาติ 2536).
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ในการสงตวัแทนของตนเขาไปบรหิารประเทศ ดวยเหตนุีก้ระบวนการตางๆ ทีเ่กดิขึน้กอนการเลอืกตัง้ และสง
ผลกระทบตอ ผลของการเลือกตั้ง จึงมีความสําคัญเทาเทียมกับผลที่ไดรับจากการเลือกตั้ง 23

ในประเทศไทย เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา การเลือกตั้งครั้งที่ผานๆ มามีการซื้อขายเสียงกันอยูทั่วไป 
ผูสมคัรใชกลยทุธตางๆ ชกัจงูประชาชนใหมาเลอืกตน ซึง่นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ เพยีงหวงัผลตองการ
เอาชนะการเลอืกตัง้ ไดเขาไปเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเพือ่มอีาํนาจในการบรหิารประเทศ กาํหนดนโยบาย
และออกกฎหมายตางๆ

ปรากฏวาผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ยอมเสยีเงนิทองมากมายในการหาเสยีง บางรายยอมเสยีเงนินบัสบิลานบาท
เพือ่จะไดเขามารบัใชประชาชน เปนปากเปนเสยีงแทนประชาชน ในการบรหิารประเทศ และรบัเงนิเดอืนเพยีง
ไมกีห่มืน่บาท เมือ่เงนิมคีวามสาํคญัตอการเลอืกตัง้เชนนี ้กไ็มนาแปลกใจทีน่กัธรุกจิเริม่เขามามบีทบาทมากขึน้
เรื่อยๆ ถาเปรียบเทียบระหวางป 2529 กับป 2535 (ครั้งแรก) จะพบวาสัดสวนของนักธุรกิจที่ไดรับเลือกตั้ง
เขามาเปนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรเพิ่มจากรอยละ 39 เปนรอยละ 49

สมดุปกขาวฉบบันีจ้ะเสนอใหเหน็ถงึสาเหตทุีม่าของระบบการซือ้ขายเสยีงและสาเหตทุีก่ารซือ้ขายเสยีง
ยงัคงอยู แมจะมกีารรณรงคกนัในรปูแบบตางๆ เพือ่ให ประชาชนไมขายเสยีงขายสทิธขิองตนเอง นอกจากนีจ้ะ
เสนอใหเหน็ถงึจดุออนของกฎหมาย รวมทัง้อปุสรรคทีท่าํใหกฎหมายทีม่อียูไมสามารถขจดัการซือ้ขายเสยีงได

หัวคะแนนและระบบการซื้อขายเสียง
ผูสมัครจะตองทุมเทเวลาและทรัพยากรเพื่อการหาเสียงมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการดวยกัน แตปจจัยหลักที่สําคัญที่สุดก็คือ ขนาดของเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในประเทศไทย นับตั้งแตการเลือกตั้งครั้งที่ 10 (พ.ศ.2518) จนถึงครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2535 

ครั้งที่ 2) ใชรูปแบบการแบงเขตแบบ “ผสม” คือ แตละเขตจะมีผูแทนมากกวา 1 คนแตไมเกิน 3 คน ยกเวน
เขตเล็กที่มีผูแทนไดเพียง 1 คน

เขตเลือกตั้งที่มีผูแทนมากกวา 1 คน จะครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง บางเขตมีอาณาบริเวณหางกันกวา 
60 ถึง 70 กิโลเมตร และมีหนวยเลือกตั้งนับรอยหนวย ตามกฎหมายแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งจะเริ่มรณรงคหา
เสียงได หลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีเวลาเพียงประมาณ 45 วันเทานั้น 
ดงันัน้ ในทางปฎบิตั ิยอมเปนไปไมไดเลยทีผู่สมคัรจะสามารถตะเวนหาเสยีงไดทัว่ทัง้พืน้ทีเ่ขตของตนโดยลาํพงั 
ผูสมคัรจงึตองหาผูชวยในการหาเสยีง ในพืน้ทีต่างจงัหวดัคนทีจ่ะชวยเหลอื ผูสมคัรไดดกีค็อืผูมอีทิธพิลในทอง
ถิน่ทีม่คีวามผกูพนักบัชาวบาน เคยใหความชวยเหลอืแกชาวบาน หรอืเปนเจาของกจิการขนาดใหญทีม่อีทิธพิล
ตอการดาํรงชวีติ ของชาวบานในทองถิน่นัน้ ชาวบานบางพืน้ทีอ่าจจะไมเคยเหน็หนาตาผูสมคัรเลย ไมเคยทราบ
วาผูสมคัรมนีโยบายในการบรหิารประเทศอยางไร แตพรอมทีจ่ะไปเลอืกตามคาํแนะนาํของผูมอีทิธพิลในทองที่ 
ผูมอีทิธพิลเหลานีม้ไีดหลายระดบั นบัตัง้แตระดบัจงัหวดั ซึง่อาจจะเปนพอคา คหบด ีเจาของโรงแรม เจามอืหวย
เถื่อน ไปจนถึงระดับตําบล หมูบาน ผูสมัครที่จะมีโอกาสไดรับการเลือกตั้ง จําเปนจะตองสรางเครือขายเอาไว

เมือ่การแขงขนัมมีากขึน้ ลาํพงัคาํบอกเลาชกัจงูจากผูมอีทิธพิลอาจจะไมเพยีงพอ กต็องเริม่มหีวัคะแนน
ชวยในการหาเสยีง โดยการแจกเงนิ แจกของใชตางๆ ซึง่ เปนวธิทีีง่ายแกการประเมนิคะแนนเสยีง และชวยใน

23 อัมมาร สยามวาลา ปยนุช เพียรชอบ., “เลือกตั้งไทย ... ปญหาและทิศทางใหม” สมุดปกขาวทีดีอารไอ ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 
2537
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การวางแผนการหาเสยีง หวัคะแนนมกัจะเปนผูมอีทิธพิลในระดบัทีม่คีวามผกูพนัใกลชดิกบัชาวบาน เชน ผูใหญ
บาน กํานัน หัวหนากลุมตางๆ แตขณะเดียวกันก็มีสายสัมพันธที่เชื่อมตอไปยัง ผูมีอิทธิพลในระดับอําเภอหรือ
จงัหวดั ดงันัน้ในการแจกเงนิซือ้เสยีงนัน้ ผูสมคัรจะฝากความไวเนือ้เชือ่ใจเปนทอดๆ ไปจากผูมอีทิธพิลในระดบั
อําเภอหรือจังหวัด ผานหัวคะแนนในระดับหมูบานไปยังชาวบานที่จะใชสิทธิ์เลือกตั้งในที่สุด

สาเหตสุาํคญัทีต่องมหีวัคะแนนชวยหาเสยีงจนพฒันาขึน้มาเปนการซือ้ขายเสยีงนัน้ เนือ่งจากเขตเลอืกตัง้
กวางขวาง เกนิกาํลงัการหาเสยีงของผูสมคัร แมผูสมคัรจะเปนคนด ีแตกจ็ะเปนทีรู่จกัของคนเฉพาะในทองถิน่
ที่ตนอาศัยอยูเทานั้น ไมสามารถจะครอบคลุมความเชื่อถือของชาวบานในเขตอื่นๆ ได ดังนั้นเมื่อผูสมัคร
คนอื่นใชกําลังเงิน ที่เหนือกวาเขามาชวยในการหาเสียง ผูสมัครที่เปนคนดีก็มีโอกาสเปน ส.ส. สอบตกไดมาก

ในระยะยาว ผูสมัครที่ใชเงินซื้อเสียงเขาไปได จะพยายามรักษาฐานเสียงของตนเอาไว โดยการพัฒนา
ทองถิ่นใหมีความเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมและเห็นไดอยางชัดเจน เชน สรางถนน ไฟฟา นํ้าประปา 
โรงเรียน ใหการสนับสนุนโครงการตางๆ หรือแมแตจัดเลี้ยงชาวบานในทองที่นั้นๆ เปนการขอบคุณที่ไดรับ
เลือกตั้ง เพื่อสรางความประทับใจ

ทําไมประชาชนผูเลือกตั้งบางคนจึงยอมขายเสียง
กอนที่จะมีการเลือกตั้ง สื่อมวลชนแทบทุกประเภทตางก็ชวยกันรณรงคใหประชาชนเลือกคนดีเขามา

เปนผูแทนของตน ไมเลือกคนที่ใชเงินในการซื้อเสียง แมแตทางราชการในการเลือกตั้ง พ.ศ.2535 (ครั้งที่ 1) 
กไ็ดจดัใหมโีครงการ “สีท่หารเสอืเพือ่ประชาธปิไตย” โดยสงคนเขาไปรณรงคใหชาวบานเขาใจถงึ ความสาํคญั
ของการเลอืกตัง้มากยิง่ขึน้ และชีใ้หเหน็ผลเสยีของการเลอืกคนทีใ่ชเงนิซือ้เสยีง แตกเ็ปนทีท่ราบโดยทัว่ไปแลว
วายังคงมีการใชเงินในการซื้อเสียงกันอยางมากมาย

สาเหตุที่การซื้อขายเสียงยังคงมีประสิทธิภาพอยูในระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย ก็เพราะกลุม
บุคคล 3 กลุม ที่ประกอบอยูในกระบวนการเลือกตั้ง ไดแก ประชาชน ผูสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนของ
ทางราชการ ยังคงไดรับประโยชนจากการซื้อขายเสียงนั่นเอง

ประชาชน
ประชาชนที่อยูตามชนบทหรือพื้นที่ที่หางไกลความเจริญ มักจะขาดแคลนสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา 

นํ้าประปา โรงพยาบาล โรงเรียน หรือบางแหงขาดแคลนปจจัย ในการดํารงชีวิตประจําวัน ดังนั้นเมื่อมีการ
เลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งนําสิ่งของมาแจก แจกเงิน หรือสัญญาวา ถาไดรับเลือกตั้งแลวจะสรางสาธารณ
สมบัติใหแกทองถิ่น จึงไมมีเหตุผลใดที่ประชาชนหลานี้จะไมรับเงินและไมเลือกบุคคลนั้นเปนผูแทน เพราะ
ชาวบานยอมจะไมเลือกบุคคลที่ไมไดใหอะไรแกตนเลย นอกจากการแจกเงินในฤดูกาลเลือกตั้งแลว การที่
ผูแทนซึ่งไดรับการเลือกตั้งไปแลว ไดพยายามดึงเงินงบประมาณมากอสรางถนน ไฟฟา นํ้าประปา โรงเรียน 
สวนสาธารณะ ก็เปนการผูกความสัมพันธกับชาวบานไวได เพราะสิ่งเหลานี้ประชาชนไมสามารถรอคอยจาก
รัฐบาลได ดังนั้น เมื่อผูแทนราษฎรคนใดสามารถดึงงบประมาณ มากอสรางสาธารณูปโภคไดมาก และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนในทองถิ่นนั้นๆ ก็มักจะไดรับคะแนนเสียงในระยะยาว

การที่ประชาชนยังคงเลือกผูแทนที่ใหผลตอบแทนแกตนและชุมชนอยูนั้น นอกจากเรื่องผลประโยชน
ที่ไดรับแลว อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่ประชาชนไมทราบวา หนาที่ที่แทจริงของผูแทนราษฎรคืออะไร 
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และมีความสําคัญตอประเทศโดยสวนรวมอยางไร ประชาชนสวนใหญยังเขาใจวาผูแทนของตนคือผูที่จะนํา
ถนน ไฟฟา นํ้าประปา มาให หรือแมแตไปหาไดเมื่อมีเรื่องเดือดรอน โดยไมไดตระหนักวาผูแทนราษฎรตอง
ทํางานบริหารประเทศทั้งประเทศไมใชเฉพาะพื้นที่เทานั้น ประชาชนจึงยังเลือกผูแทนประเภทนี้อยูโดยไม
ไดสนใจวาผูแทนนั้นจะบริหารประเทศอยางไร ไดผลประโยชนมากนอยแคไหนจากตําแหนงทางการเมือง
ที่ไดรับ ดังมีตัวอยางใหเห็นมากมายในหลายพื้นที่

ผูสมัครรับเลือกตั้ง
จากการที่ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับหลังจากการเลือกตั้ง สามารถนําผลประโยชนมาใหทั้งทางตรงและ

ทางออมอยางมากมายมหาศาลนั่นเอง ที่เปนแรงจูงใจ ใหผูสมัครยอมลงทุนเปนจํานวนเงินนับสิบลานบาท
เพือ่ซือ้เสยีง โดยหวงัทีจ่ะชนะการเลอืกตัง้ ไดรบัเลอืกเปนผูแทนราษฎรเขาไปนัง่ในสภา เพือ่ควบคมุการกาํหนด
นโยบาย และกฎหมายตางๆ ที่จะยังประโยชนใหแกธุรกิจตางๆ ของตน เมื่อประชาชนยอมรับผูสมัครที่ใช
เงินซื้อเสียง และการไดรับผลตอบแทนก็กลายเปนประเพณีนิยมไปแลวนั้น ผูสมัครที่ไมแจกเงินจึงกลายเปน
คนแลงนํา้ใจไป โดยเฉพาะอยางยิง่ผูสมคัรหนาใหมทีย่งัไมเคยไดรบัเลอืก ยงัไมมผีลงานมากอน ยอมไมสามารถ
ที่จะเอาชนะการเลือกตั้งไดเลย ดังนั้น ถาผูสมัครหนาใหมตองการจะชนะ การเลือกตั้งใหได ก็คงจะตองใช
เงินในจํานวนที่มากกวาจึงจะสามารถแยงเสียงมาได ยกเวนแตในพื้นที่ที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
อยางแทจริงเทานั้น ที่คนดีมีอุดมการณ และตองการทํางานเพื่อประชาชนอยางจริงใจจะสามารถ
ชนะการเลือกตั้งได

ตัวแทนของทางราชการ
ตวัแทนของทางราชการ เชน ผูใหญบาน กาํนนั สมาชกิสภาเทศบาล นกัการเมอืงทองถิน่ รวมทัง้ขาราชการ

ที่มีอํานาจหนาที่ ที่จะใหคุณใหโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนกลุมบุคคลที่มักจะไดรับผลประโยชนอยางใด
อยางหนึ่งจากผูสมัคร โดยมากแลวหัวคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้งก็มักจะเปนคนในกลุมนี้ ทั้งผูใหญบาน 
กํานัน และนักการเมืองทองถิ่น นอกจากจะไดเงินเปนคาตอบแทนแลวยังเอื้อผลประโยชนซึ่งกันและกัน เชน 
ถาผูที่ตนสนับสนุนไดรับเลือกเขาไปเปนผูแทนราษฎร ก็มักนํางบประมาณเขามาพัฒนาทองถิ่น ผูใหญบาน 
กํานัน สมาชิกสภาเทศบาล ก็จะไดความดีความชอบ ผูสมัครก็จะไดสะสมคะแนนไวในการเลือกตั้งของตน
ครั้งตอไป ถือเปนผลประโยชนรวมกัน หรือแมกระทั่งไดรับผลประโยชนจากการทําธุรกิจรวมกันดวย สําหรับ
ขาราชการทีม่อีาํนาจหนาทีท่ีจ่ะใหคณุใหโทษแกนกัการเมอืงไดนัน้ กจ็ะไดรบัผลตอบแทนในการใหความรวมมอื
เชนกัน ความรวมมือจากขาราชการเหลานี้มีหลายรูปแบบ นับตั้งแตการเอาหูไปนาเอาตาไปไรไมรับรูการซื้อ
ขายเสียง หรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้น กระทั่งใหความรวมมือในการกระทําผิดเอง

ขาราชการที่มีหนาที่กวดขันจับกุมการกระทําทุจริตในการเลือกตั้งนั้น ถามีความตั้งใจที่จะจับกุม
ผูกระทาํผดิใหได กต็องเสีย่งเอาวาผูสมคัรรบัเลอืกตัง้คนนัน้จะไดรบั การเลอืกตัง้หรอืไม ถาบงัเอญิผูสมคัรคนนัน้
ไดรับเลือก ก็คงจะตองมีการแกแคนคืนกันตอไป จึงทําใหไมมีขาราชการคนใดกลาหาญพอที่จะกวดขัน
อยางแทจริง แมจะมีการซื้อขายเสียงกันอยางโจงแจงเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่วไป
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543
จากการคนควาและทบทวนผลการศึกษาเกี่ยวกับวุฒิสภา โดยเฉพาะวุฒิสภาภายใตบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซึง่สวนใหญชีใ้หเหน็ถงึการแสวงหาชองทางในการใชประโยชน
จากเครือขายสายสัมพันธทางการเมือง อันเปนวิถีทางที่นําไปสูผลที่ไปเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
ขอสรุปนี้ไดจากผลการศึกษาของ วิเชียร สิงหปรีชา ศึกษาสมาชิกวุฒิสภา ใน พ.ศ. 2543 พบวา ผูที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภารอยละ 55 มีความสัมพันธที่ดีกับพรรคการเมือง นักการเมือง จากเหตุที่เคย
เปนสมาชิกพรรคการเมือง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนเครือญาติ ไดรับการชวยเหลือจากนักการเมือง 
โดยสนับสนุนเครือขายหัวคะแนนหรือเงินทุนใชจาย ซึ่งเปนขอสังเกตไดวา แมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จะไมบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตมีแนวโนมวาการปฎิรูปการเมืองมีแนวโนมเริ่มไดผลดีขึ้น 
เนื่องจากผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอีกสวนหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุนจากนักการเมืองหรือเปน
เครือญาติอีกจํานวนมากก็ไมไดรับการเลือกตั้ง ทั้งนี้สายสัมพันธทางการเมืองของผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม – 22 กรกฎาคม 2543 ซึ่งการจําแนกสมาชิกวุฒิสภาที่มีความสัมพันธ
ทางการเมืองกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองในการศึกษานี้ พิจารณาจากปจจัยที่มีผลตอการสราง
ความสัมพันธทางการเมืองระหวางสมาชิกวุฒิสภากับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ไดแก

(1) การเคยเปนสมาชกิพรรคการเมอืงมากอน และความสมัพนัธนัน้ยงัไมมสีิง่บงชีว้ามคีวามเปลีย่นแปลง
ในความสัมพันธอยูเดิม 

(2) การเคยมีความสัมพันธกับนักการเมืองในพรรคการเมืองมายาวนาน ตางฝายตางใหการชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกินกวาระดับปกติของนักการเมืองกับประชาชนทั่วไป

(3) เปนญาติพี่นองของนักการเมืองในพรรคการเมือง โดยอาจเปนสามี ภรรยา พี่ นอง บุตร ฯลฯ
(4) ไดรับการสนับสนุนจากนักการเมือง ไมวาจะเปนการใหเงินทุน การใหใชเครือขายหัวคะแนน การ

ชวยวางแผนการเลือกตั้ง การใชอิทธิพลของนักการเมืองในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยเหลือใหไดรับการเลือกตั้ง
(5) การเคยรวมกจิกรรมทางการเมอืงกบัพรรคการเมอืงมากอน เชน เคยเปนผูควบคมุดแูลพืน้ทีเ่ลอืกตัง้

ใหนกัการเมอืง เคยไดรบัตาํแหนงทางการเมอืงจากนกัการเมอืง เชน แตงตัง้ใหเปนสมาชกิวฒุสิภา กรรมาธกิาร 
เลขานุการ ที่ปรึกษาหรือเคยไดรับตําแหนงสําคัญในขณะที่ยังรับราชการอยู เปนตน 

(6) การไดรับการเอื้อประโยชนในทางธุรกิจ หรือความชวยเหลือในดานอื่นๆ จากนักการเมืองมากอน 
ลักษณะเหลานี้ชี้ใหเห็นวาการเลือกตั้งวุฒิสภา ยังคงยึดติดอยูในระบบอุปถัมภของพรรคการเมือง 

มกีารซือ้เสยีงขายเสยีงเชนเดยีวกบัการเลอืกตัง้อืน่ๆ ทีผ่านมาในอดตี ยอมนาํไปสูความลมเหลวในการมอีงคกร
ทางการเมืองที่มีความเปนกลางในการควบคุมการทํางานของรัฐบาล การตรวจสอบ การแตงตั้ง ถอดถอน
บุคคล ตามรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งจะทําใหระบบการเมืองของไทยไมสามารถพัฒนาใหบรรลุผลตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญได ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องการทุจริต กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง พบวา มีการกระทําผิดในทุก
จังหวัด แตเนื่องจากการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสวนใหญมีลักษณะเปนการรวมมือกันระหวางผูสมัคร หัว
คะแนนและประชาชน ทาํใหการไดรบัแจงเกีย่วกบัการกระทาํความผดิจงึเปนเพยีงขอมลูบอกเลา การสบืสวน
ในทางลับไมมีผูใดเปนพยาน ขาดพยานหลักฐานเพียงพอในการดําเนินคดี ซึ่งลักษณะการกระทําความผิด
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ในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันในการหลบเลี่ยงกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ24 

ในเรื่องภูมิหลังและแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา พจนีย ไชวาริล 
ซึง่เลอืกศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา แมผูสมคัรสวนมากมสีถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดบั
สูง รวมทั้งมีความตองการในการแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศเปนหลักก็ตาม แตแรงจูงใจในการแสวงหาอํานาจ
เพื่อผลประโยชนของตนเองหรือกลุม เปนความตองการที่จะเขาไปเปนตัวแทนของกลุมที่ตนเองทํางานหรือ
มีความผูกพันอยูดวย หรือเพื่อการแสวงหาประโยชน ยังเปนสิ่งที่สะทอนออกมาเปนรูปธรรมอยางชัดเจน25 

สวนประเดน็เรือ่งพฤตกิรรมการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2543 ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
นัน้ ทศพล สมพงษ และ สพสนัต เพชรคาํ ศกึษาความเคลือ่นไหวทางสงัคมในกระบวนการเลอืกตัง้และปจจยัใน
การตดัสนิใจเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาในเขตพืน้ที ่จ.สกลนคร พบวา การทาํงานในการบรหิารจดัการการเลอืกตัง้
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีปญหา ซึ่งปญหาที่พบมาก คือ การประสานงานระหวางคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต.จว.) และอนุกรรมการประเขต รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ดานพฤติกรรมของผูสมัคร
สมาชกิวฒุสิภา ผลการศกึษาพบวา มกีารฝาฝนกฎหมายการเลอืกตัง้เนือ่งจากมกีารซือ้เสยีงทีม่กีารดาํเนนิการ
อยางเปนระบบ โดยมีมาตรการควบคุมการลงคะแนนเสียงที่คอนขางไดผล อีกทั้งการซื้อเสียงเลือกตั้งยังเปน
ปจจยัสาํคญัทีป่ระชาชนตดัสนิใจเลอืกผูสมคัรมากกวาคณุสมบตัดิานการศกึษาประสบการณและความมชีือ่เสยีง
ของผูสมัคร ทั้งนี้ขอเสนอของการศึกษาคือ การเสนอใหคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต.จว.) 
ในวาระตอไปควรมคีวามพรอมตระหนกัในบทบาทหนาที ่และหามาตรการเพิม่ประสทิธภิาพในการประสานงาน 
รวมไปถึงขอเสนอในการแกกฎหมายใหผูสมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสในการแนะนําตัวไดมากขึ้น26 

ในดานกระบวนการเขาสูตําแหนงของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา กฤต โพธิ์หลา ไดศึกษากรณีของจังหวัด
ยโสธร พบวา บรรยากาศและสภาพทั่วไปของการจัดการเลือกตั้ง ทั้งการประชาสัมพันธและรณรงคเลือกตั้ง 
การแนะนําตัวของผูสมัคร ไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางดี ในดานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดรับความพึงพอใจจากประชาชนในระดับปานกลางในการทําหนาที่จัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง
ใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม อีกทั้งในดานความเคลื่อนไหวของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา ผลการศึกษาพบวา 
ผูสมคัรมกีารวางแผนในการหาผูสนบัสนนุในทกุระดบั ตัง้แตระดบัจงัหวดั อาํเภอและหมูบาน ซึง่กลุมเครอืขาย
ที่ใหการสนับสนุนผูสมัคร ไดแก กลุมนักการเมือง กลุมนักธุรกิจ กลุมองคกรเอกชน โดยการแนะนําตัว
ดวยตนเองและวธิกีารแนะนาํผานผูสนบัสนนุ การพบปะเยีย่มเยยีนประชากรและสวนราชการ การมฐีานเสยีง 
การประชาสัมพันธ การสรางภาพลักษณ และกระแสทางการเมืองในดานที่ดี ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

24 วิเชียร สิงหปรีชา. 2543, ” การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : สภาพความเปนจริงกับเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษาเฉพาะกรณี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1/1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2543, 1/2 ในวันที่ 29 เมษายน 2543, 1/3 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2543, 
1/4 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2543 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2543, 1/5 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2543),” เอกสารวิจัยสวนบุคคล หลักสูตร
การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
25 พจนีย ไชวาริล’ 2544, “แรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาในเขตกรุงเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
26 ทศพล สมพงษ และ สพสันต เพชรคํา. 2543, “ความเคลื่อนไหวทางสังคมในกระบวนการเลือกตั้งระบบใหมและปจจัยการ
ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสกลนคร,” ใน สถาบันพระปกเกลา, รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งและปจจัย
ในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543,นนทบุรี: สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา
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ผูสมัครไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ที่แมจะมีการรองเรียน หรือคัดคานการเลือกตั้งก็ตาม แตพยาน
หลักฐานไมเพียงพอที่จะสามารถเอาผิดได27 

อยางไรก็ดี นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว ประเด็นดานกฎหมายเลือกตั้งเปนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเปน
ขอถกเถียงอยางมากชวงของการเตรียมการจนถึงภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งปทมา 
สูบกําปง และ สถาบันพระปกเกลา ในโครงการศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุง
ระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น ไดนําเสนอถึงปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครที่เกิดขึ้นใน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ พ.ศ. 2543 อาทิเชน ปญหาเรื่องการตีความ “การเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ” 
ซึ่งอาจนําไปสูการถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง และปญหาในประเด็นเรื่อง ”ปลอดการเมือง” แตสภาพ
การณที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ พ.ศ. 2543 ปรากฏภาพของความสัมพันธกันระหวาง
ผูสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองโดยทั่วไป ทั้งในรูปแบบของการไดรับความชวยเหลือ
ในการแนะนําตัวและสายสัมพันธทางเครือญาติหรือเปนผูมีความใกลชิด รวมไปถึงปญหาเกี่ยวกับการแนะนํา
ตวัผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิวฒุสิภา ทีถ่กูตัง้ขอสงัเกตวามกีารกาํหนดใหผูสมคัรแนะนาํตวัไดจาํกดัเกนิไป 
ทําใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูสมัครที่มีอาชีพดานสื่อมวลชน เชน พิธีกรรายการวิทยุ โทรทัศน กับ
ผูสมัครทั่วๆ ไป ซึ่งการแนะนําตัวถูกหามไมใหโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศนและเครื่องขยายเสียง นอกจากนี้
การไดเปรียบในเรื่องการใชจายเพื่อการแนะนําตัว ยังเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ไดมีการเสนอใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) กําหนดคาใชจายในการแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจํานวนที่ไม
สูงมากและใหมีการกําหนดราคากลางเกี่ยวกับการจัดจางพิมพเอกสารแนะนําตัวและอื่นๆ ดวย เปนตน 
เพื่อลดความไดเปรียบของผูสมัครที่มีทุนสูงกับผูสมัครที่มีทุนนอยกวา เปนตน28

ไพรตัน เดชาเสถยีร ศกึษาเรือ่งการออกเสยีงเลอืกตัง้ในอาํเภอปาติว้ : ศกึษากรณกีารไปใชสทิธอิอกเสยีง
เลือกตั้งในอัตราสูง ผูวิจัยพบวาการที่อัตราการไปใชสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอปาติ้ว 
จงัหวดัยโสธรทีม่อีตัราสงูเนือ่งจากประชาชนผูมสีทิธถิกูระดม (Mobilize) มากกวาสาํนกึในความเปนพลเมอืง 
โดยเพศ อาย ุและกลุมอาชพี ทีต่างกนัมผีลตอการถกูระดมตางกนัไป ทัง้นีเ้พศหญงิมแีนวโนมถกูระดมไปใชสทิธิ
มากกวาเพศชาย และอายมุากมแีนวโนมถกูระดมมากกวาอายนุอย อาชพีขาราชการถกูระดมนอยทีส่ดุในขณะที่
อาชีพคาขาย ธุรกิจ เกษตรกร และลูกจางถูกระดมมากกวาอาชีพขาราชการ ดานผูมีบทบาทสูงในการระดม
ประชาชนไปใชสิทธิ คือ กํานัน ผูใหญบาน ขณะที่หัวคะแนนมีบทบาทในการใหความชวยเหลือประชาชน
ผูไปใชสิทธิในรูปตัวเงิน เชน ชวยออกเงินซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ ในหมูบาน เปนตน29 

สมนึก พิพิธรังษี ไดทําการวิจัยถึงพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนอายุ 18-19 ป : 
ศึกษากรณีจังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งผลการวิจัยชี้วา
ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีอายุ 18 – 19 ป เปนผูซึ่งใชสิทธิออกเสียงครั้งแรกนั้นไมมีความผูกพัน

27 กฤต โพธิ์หลา. 2546, “การศึกษากระบวนการเขาสูตําแหนงของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร,” เอกสารวิจัยสวนบุคคล 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 ปทมา สูบกําปง, “บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543) และ สถาบันพระปกเกลา, รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2543).
29 โปรดดู ไพรัตน เตชาเสถียร. 2522, การออกเสียงเลือกตั้งในตําบลปาติ้ว : ศึกษาเฉพาะกรณีการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ในอัตราสูง, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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กบัพรรคการเมอืงใดๆ พฤตกิรรมการออกเสยีงของประชาชนกลุมนีเ้นนตวับคุคลมากกวาพรรคการเมอืง ทัง้นี้
ผูวิจัยไดอภิปรายวาอาจเนื่องจากพรรคการเมืองสวนใหญ (เวนพรรคประชาธิปตย) ในขณะนั้นขาดความเปน
สถาบัน มีการยุบพรรคจํานวนมาก และพรรคการเมืองจํานวนมากเปนพรรคเฉพาะกิจ ผูสมัครเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเองมักยายพรรคบอยครั้งจนทําใหพรรคขาดความนาเชื่อถือ พรรคการเมือง
สวนใหญในขณะนั้นไมมีนโยบายที่ชัดเจนและโดดเดนจากพรรคการเมืองอื่นๆ ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุให
ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงขาดความจงรักภักดี หรือขาดความผูกพันตอพรรคการเมือง30 

ปริญญา นาคฉัตรีย อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ไดศึกษาปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามแนวทางรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 ผูวิจัยพบวาปญหาใน
การบรหิารจดัการเลอืกตัง้นัน้ กกต.ทาํงานขาดเปาหมาย ขาดการประสานงาน กกต.จงัหวดั กกต.เขต มปีญหา
ภาวะผูนํา ขาดศิลปะการสรางความเขาใจ สรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติ งานทํางานดวยความทุมเท และยังขาด
การวางแผนอบรมคณะกรรมการประจาํหนวยเลอืกตัง้อยางเปนระบบ งบประมาณเองกจ็ดัสรรลาชา มปีญหา
วัสดุอุปกรณ การแจกจายหีบบัตรลาชา ดานปญหาผูสมัครนั้นมีพฤติกรรมแบบเดิมๆ มีการใชเงินเพื่อใหชนะ
การเลือกตั้ง มีทั้งอาศัยกลุมอิทธิพลในทองถิ่น กลุมนักการเมืองทองถิ่น ดําเนินการแจกจายสิ่งของกอน
มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง จัดตั้งเครือขายเหมือนแชรลูกโซ เครือขายพนันตอรอง 
กิจกรรมเหลานี้มักทําผานหัวคะแนน 31

กัมชัย หอทองคํา ไดศึกษาวิจัยบทบาทของผูมีอิทธิพลทองถิ่นกับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 2 ในป พ.ศ.2535 ผูวิจัยพบวาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมอืงในระดบัประเทศเปลีย่นไปจากบรบิทเดมิผูมอีทิธพิลทองถิน่ไมสามารถใชอทิธพิลแบบเดมิ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ผูมีอิทธิพลสนับสนุนไมสามารถชนะการเลือกตั้งได ทั้งนี้ผูวิจัยเสนอวานอกจากปจจัย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแลว บทบาทของรัฐบาลกลางในการกําชับ
ใหกลไกของรัฐเขมงวดกับการปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งที่เกี่ยวของจะลดบทบาทของผูมีอิทธิพล
ในการกําหนดพฤติกรรมการลงคะแนนของประชาชนผูไปใชสิทธิ32 

จติตพิล ผลพฤกษา ไดทาํการศกึษาอทิธพิลของการรบัรูขาวสารทางการเมอืงในชวงป พ.ศ.2535 ซึง่เกดิ
เหตกุารณพฤษภาทมฬิขึน้ เขาตัง้สมมตฐิานในการวจิยัวาระดบัการตดิตามขาวสารทางการเมอืงของประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้งที่แตกตางกันโดนทดสอบจากทั่วไปสมาชิกสภาผูแทน
ราษฏรในวันที่ 13 กันยายน 2535 ซึ่งผลการวิจัยชี้วากลุมตัวอยางที่มีระดับการติดตามขาวสารทางการเมือง
สงูมพีฤตกิรรมทางการเมอืงทีค่ลายคลงึกนั คอื มพีฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงดวยสาํนกึในหนาทีพ่ลเมอืงและ
มีพฤติกรรมตองการเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมถึงตองการเปลี่ยนรัฐบาล33 

30 โปรดด ูสมนกึ พพิธิรงัษ.ี 2540, พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของประชาชนอาย ุ18-19 ป : ศกึษากรณจีงัหวดันครราชสมีา,
วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
31 โปรดด ูปรญิญา นาคฉตัรยี. 2547, การจดัการเลอืกตัง้ ส.ส. และ ส.ว.ปญหาและแนวทางแกไข, กรงุเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกลา
โรงพิมพศาลาแดง
32 กัมชัย หอทองคํา,พ.ต.ท. 2539, ผูมีอิทธิพลทองถิ่นกับการเลือกตั้งศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 2 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2535, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
33 จติตพิล ผลพฤกษา, ร.ต.อ.2536, อทิธพิลของการรบัรูเหตกุารณทางการเมอืงทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎร, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ไดศึกษาวิจัยปญหา สาเหตุแนวทางการแกไขปญหาของการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยเนนการศึกษาไปที่ทั่วไปสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 6 มกราคม 2544 รวมถึงการเลือกตั้งในครั้งตอมาในจังหวัดตางๆ ซึ่งผลการ
ศึกษาพบวา การซื้อขายเสียงนั้นดําเนินการกอนที่จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
หัวคะแนนมีผลในการชี้นําพฤติกรรมการลงคะแนนของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง การแจกเงินเพื่อแลก
คะแนนเสียงเปนไปอยางกวางขวาง34 

การทบทวนวรรณกรรมทีก่ลาวมาแสดงใหเหน็ถงึปจจยัดานเศรษฐกจิโดยเฉพาะเรือ่งระดบัรายได ปจจยั
ดานสังคมโดยเฉพาะอายุ เพศ ระดับการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง และปจจัยระบบอุปถัมภที่เปน
การแลกเปลี่ยนในทางสังคมที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่แตกตางกัน รวมถึง
ไดมกีารศกึษางานวจิยัทีก่ลาวถงึการดาํเนนิการจดัการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ รวมถงึบทบาท
ของหนวยงานภาครัฐที่มีผลตอการดําเนินการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรมซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเพื่อเปนแนวทางใน
การเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ 

34 โปรดดู ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2545, บทสรุปสําหรับผูบริหาร : รายงานการวิจัยบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งใหดีขึ้น, กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา บริษัท ธรรมดาเพลส จํากัด
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550 : จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยไวโดย
อาศัยการรวบรวมจากแหลงขอมูล 3 สวนหลัก ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) 
ขอมูลทั้งจากการวิจัยเอกสารและขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณผู ใหขอมูลหลัก (Key informants) 
แบบสอบถามและการสังเกตมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical descriptive) 
เพื่อนําเสนอในบทที่ 4 ของรายงานการวิจัย ในบทนี้มีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดทําขอมูล และวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา มี 3 กลุม ไดแก 
1. กลุมผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งไดแก ผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขต

เลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม เขต 1 และเขต 2 เลือกโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 10 ราย 
เขตเลือกตั้งละ 5 ราย เปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants)

2. กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม เขต 1 และเขต 2 จํานวน 50 คน 
เขตเลอืกตัง้ละ 25 ราย โดยใชการสุมแบบการเลอืกตวัอยางไมอาศยัหลกัความนาจะเปน (Non – probability 
Sampling) การเลือกเปนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมอาชีพ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน 

3. กลุมเจาหนาที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดมหาสารคาม และประจําหนวยเลือกตั้ง ในเขต
เลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 10 ราย เปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศกึษาไดใชเครือ่งมอื ดงันี ้แบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง เปนเครือ่งมอืหลกัในการ

ศกึษาวจิยัในครัง้นี ้ในการสมัภาษณนัน้ผูศกึษาจะสมัภาษณกลุมผูลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ สงัเกตแบบมสีวนรวมใน
ขณะทีม่กีารรณรงคออกเสยีงประชามต ิและขัน้ตอนการออกเสยีงประชามต ิสงัเกตแบบมสีวนรวมในขณะทีม่ี
การรณรงคหาเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
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การสรางเครื่องมือ
การสรางแบบสัมภาษณมีโครงสราง (Structured Interview) ในการวิจัยผูศึกษาดําเนินการดังนี้ 

ในลําดับแรกผูวิจัยทําการรวบรวม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งที่เปนเอกสารทาง
ราชการ กฎระเบียบตางๆ รวมถึงการนําองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งในและตางประเทศ จากนั้น
หาประเด็นสาระสําคัญจากแนวคิดทฤษฎี ขอมูลดังกลาวขางตน เปนกรอบ (Framework) ในการพิจารณา 

ผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปญหาการวิจัยดังกลาวเพื่อศึกษารูปแบบการศึกษาที่
ผานมามีประเด็นใดที่สอดคลองและเสริมการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงการศึกษาที่ผานมามีประเด็นใดบางที่ยัง
ไมชัดเจน ผูวิจัยนําประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเหลานี้พิจารณาปรับกรอบในการศึกษา แลวนํา
มายกรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณรวมกับผูชวย
วิจัย ปรับแกไข สรางแบบสัมภาษณ 

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูดําเนินการสัมภาษณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 

ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาวิจัยและผูชวยเดินทางไปพื้นที่เพื่อประสานกับผูที่จะใหสัมภาษณ 
ขัน้ตอนที ่2 ผูศกึษาวจิยัและผูชวยเริม่ตนดวยการแนะนาํตนเอง ชีแ้จงอธบิายความเขาใจในวตัถปุระสงค

ของการศกึษาโดยการใหผูรบัการสมัภาษณ ใหขอมลูทีเ่ปนความจรงิ และการแสดงแนวความคดิดวยความเปน
อิสระเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองตามแนวทางที่ไดเตรียมไว ซึ่งจะเปดโอกาสให
ผูใหสัมภาษณทุกทาน ไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ทั้งนี้จะทําใหผูศึกษาไดขอเท็จจริงของปญหา เพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะหมากที่สุด

การจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล
วิธีการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเนนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ดวยการวิเคราะหขอมูล

แลวพรรณนาความ (Description) ตามประเด็นที่ศึกษา โดยวิธีการศึกษาดังนี้
1. ผูศกึษานาํขอมลูเชงิคณุภาพจากแบบสมัภาษณ มาทาํการวเิคราะหตามกรอบแนวคดิทีใ่ชในการศกึษา
2. ผูศึกษารวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมที่ศึกษามานําเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห 

(Descriptive Analysis) 
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บทที่ 4
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการออกเสียงประชามติ

สภาพทั่วไปนําไปสูการออกเสียงประชามติ
เหตุการณรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ (คปค.) ไดทาํการรฐัประหารรฐับาล พนัตาํรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร โดยอาง
เหตุในการทํารัฐประหารครั้งนี้ 41 ประการ กระบวนการขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี เริ่มตนขึ้นตั้งแตกลางป พ.ศ. 2547 ในชวงปลายรัฐบาลทักษิณ 1 เมื่อมีการรวมตัวของกลุม
คนในนาม กลุมประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก และมีการชุมนุมปราศรัยเพื่อขับไล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 เปนครั้งแรก ตอมาขยายเปนวงกวางขึ้นในปลายป พ.ศ. 2548 สวนหนึ่ง
จากการนําของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห ทางชอง 9 และขยายตัวในวงกวางไปยัง
บุคคลในหลายสาขาอาชีพ 

การรณรงคขบัไลไดขยายตวักลายเปนประเดน็การเมอืงในระดบัประเทศ มทีัง้ผูทีเ่หน็ดวยและไมเหน็ดวย
เปนจํานวนมาก ในกลุมที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนใหนายกรัฐมนตรีลาออกก็มีความเห็นที่แตกตางกัน
เปนหลายๆ กลุม ในเรือ่งกระบวนการและประเดน็ในการขบัไล จาํนวนกลุมผูประทวงรฐับาลไดเพิม่จาํนวนมาก
ขึ้นกลายเปนวิกฤตทางการเมืองทั้งนี้แกนนําในการประทวง คือ พลตรี จําลอง ศรีเมือง นายสนธิ ลิ้มทองกุล 
นายพภิพ ธงชยั นายสรุยิะใส กตะศลิา ทัง้หมดรวมตวักนัในนามของกลุมพนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย 
หรือ พธม. กลุมดังกลาวรวมตัวกดดันรัฐบาลหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผลประโยชนจากการโอนหุน
ในกิจการของตระกูลชินวัตรโดยมีนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนเปาหมายในการโจมตี 
ทีไ่มไดชาํระภาษี2 รวมถงึขอกลาวหาการทจุรติกรณสีนามบนิสวุรรณภมู ิและกรณปีระมลูทีด่นิถนนรชัดาภเิษก 

การประทวงนําไปสูความขัดแยงทางการเมือง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ไดมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม และกําหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในวนัที ่2 เมษายน 2549 พรรคการเมอืงฝายคานอนัประกอบดวยพรรคประชาธปิตย พรรค
มหาชน และ พรรคชาติไทย ไมไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย โดยมี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
เปนหัวหนาพรรค ยังคงไดรับคะแนนเสียงขางมากโดยไดรับเลือกรอยละ 56.45 ในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ แตในระบบเขตเลือกตั้งปรากฏวาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใตไดเกิดปรากฏการณ
ที่ประชาชน “ไมเอาทักษิณ” ดวยการที่ผู สมัครจากพรรคไทยรักไทยไดคะแนนนอยกวาผูไมออกเสียง
1 เหตุในการรัฐประหาร 4 ขอ ที่ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 
กลาวอาง ไดแก 1.ปรากฏเปนที่แนชัดวา การบริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลรักษาการทําใหเกิดความขัดแยงแบงฝาย สลายความ
รูรักสามัคคี อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรชาติไทย ตางฝายตางมุงหวัง เอาชนะ ดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมี
แนวโนมนบัวนัจะรนุแรงมากยิง่ขึน้ 2. ประชาชนสวนใหญเคลอืบแคลงสงสยัการบรหิารราชการแผนดนิอนัสอไปในทางทจุรติ ประพฤติ
มิชอบ อยางกวางขวางหลายหนวยงาน 3. องคกรอิสระถูกครอบงําทางการเมือง ไมสามารถตอบสนองเจตนารมณตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรค 4. หมิ่นแหมตอการหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริยบอยครั้ง
2 คือกรณี ครอบครัว “ชินวัตรและดามาพงศ” ขายหุน บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 73,300 ลานบาท 
ใหกลุมบริษัท เทเมเซกโฮลดิ้ง จากประเทศสิงคโปร โดยไมเสียภาษี



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550จ.มหาสารคาม

28

และบัตรเสีย นอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณประทวงการเลือกตั้งโดยการจงใจนําบัตรเลือกตั้งมาฉีกของรอง
ศาสตราจารย ไชยยันต ไชยพร 

ในวันที่ 2 เมษายน 2549 ไดกอใหเกิดวิกฤตการณทางการเมืองขึ้น กลาวคือ ในขณะที่พรรค
ไทยรักไทยไดสมาชิกสภาแทนราษฎรแบบเขตจํานวน 292 ที่นั่ง จาก 400 ที่นั่ง มีจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรไมถึง 400 ที่นั่ง และการลาออกจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยของ นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ 
อดีตผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทยลําดับที่ 93 นําไปสูปญหา
การไมครบองคประกอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเนื่องจากพรรคการเมืองอื่นที่สงผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรระบบบญัชรีายชือ่ไดคะแนนเสยีงนอยกวารอยละหาของจาํนวนคะแนนเสยีงรวมทัง้ประเทศ 
ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรับเลือกตั้ง ทําใหตองมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ที่ระบุวา 
สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อตามมาตรา 99 จํานวนหนึ่งรอยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา 
102 จาํนวนสีร่อยคน เมือ่พจิารณาคะแนนเสยีงทีป่ระชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทัง้ประเทศประมาณ 16 ลานเสยีง 
ในขณะที่การเลือกตั้งในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 พรรคไทยรักไทยไดประมาณ 19 ลานเสียง สถิติการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้ที่นาสนใจ คือ จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงพรรคอื่นๆ กับการออกเสียงไมเลือกผูใด หรือโนโหวตนั้นมี
จํานวนสูงถึง 10 ลานคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศใหมีการเลือกตั้งใหมสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรรอบสอง ในวันที่ 23 เมษายน 2549 ในพื้นที่ 40 เขต ใน 17 จังหวัด 

การเลือกตั้ งรอบสองวันที่  23 เมษายน 2549 ซึ่ ง  พรรคไทยรักไทยการยุบสภาและ
การเรงรีบการกําหนดวันเลือกตั้งในครั้งนี้กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และประชาชนสวนหนึ่ง
ไดแสดงออกถึงความไมพอใจในการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งสี่คน และเห็นวา
การกําหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครดังกลาว มีปญหาดานความชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
กาํหนดให กกต.มหีนาทีค่วบคมุและดาํเนนิการเลอืกตัง้ใหเปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ดงันัน้ กกต.จะตอง
กําหนดวันเลือกตั้งใหเปนธรรมกับพรรคการเมืองทุกฝาย ไมใหฝายหนึ่งฝายใดไดเปรียบหรือเสียเปรียบ และ
แมวาอํานาจการยุบสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 116 จะเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี แตการกําหนดวัน
เลือกตั้งไมใชอํานาจของนายกฯ เพราะหากการกําหนดวันเลือกตั้งเปนอํานาจของนายกฯ ยอมทําใหฝายหนึ่ง
ฝายรัฐบาลไดเปรียบทางการเมืองเหนือพรรคอื่นตอไป 

ในการเลอืกตัง้รอบสองวนัที ่23 เมษายน 2549 นัน้เกดิปรากฏการณทางการเมอืง คอื ผูมสีทิธอิอกเสยีง
จํานวนหนึ่งพากันฉีกบัตรเลือกตั้ง เชน ที่จังหวัดสงขลา นายแพทยเกรียงศักดิ์ หลิวจันทรพัฒนา อาจารยคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ แกนนําพันธมิตรกูชาติกูประชาธิปไตยสงขลา 
นายนิกร ยอดหนูขุน อายุ 34 ป ฉีกบัตรเลือกตั้ง นางปราณี วีระวงศ อายุ 63 ป นางสะอาด จินเดหวา อายุ 
64 ป นางสาวจินตนา จินเดหวา อายุ 45 ป นางวลัย ยนตประเสริฐ อายุ 56 ป และนางสุมล ตุลา อายุ 51 ป 
แกนนําพันธมิตรกูชาติกูประชาธิปไตยไดรวมกันฉีกบัตรเลือกตั้ง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวบุญนํา 
จนัทรพุนัธ อาย ุ60 ป อดตีขาราชการฉกีบตัร ทีจ่งัหวดัยะลา นายศฤงคาร ชวูงควฒุ ิอาย ุ66 ป ทาํธรุกจิสวนตวั 
ฉีกบัตรเลือกตั้ง ที่จังหวัดภูเก็ต นายกฤช เทพบํารุง อายุ 45 ป นักธุรกิจฉีกบัตรเลือกตั้ง นายบุญชัย จรัญรัศมี 
อายุ 58 ป เครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉีกบัตรเลือกตั้ง นายสมมาตร หมั่นคิด อายุ 39 ป 
พนกังานโรงแรม ฉกีบตัรเลอืกตัง้ นายวกิรม อศิรางกรู ณ อยธุยา อาย ุ42 ป นกัดนตรเีพือ่ชวีติ ฉกีบตัรเลอืกตัง้ 
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นายสนชัย ฤทธิชัย อายุ 29 ป ฉีกบัตรเลือกตั้ง ที่จังหวัดสุราษฎรธานี นายพรเทพ จันทรทองแกว อายุ 32 ป 
ฉีกบัตรเลือกตั้ง 

ดานบรรยากาศทางการเมืองในจังหวัดมหาสารคามในการเลือกตั้ง หลังจากที่มีการประกาศพระราช
กฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎรในวนัที ่24 กมุภาพนัธ 2549 นัน้ การหาเสยีงของบรรดาผูสมคัรกไ็ดเริม่ขึน้ทนัที
ทัง้นีผู้สมคัรจากพรรคไทยรกัไทยมคีวามพรอมทางการเมอืงมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากผูสมคัรตางทราบจากแกนนาํ
ของพรรคแลววาใหเตรียมความพรอมในการเลือกตั้ง โดยใหลงพื้นที่เขตการเลือกตั้งอยางสมํ่าเสมอ กระแส
การตอตานรัฐบาลระบอบทักษิณ มีเชนเดียวกับที่กรุงเทพมหานคร แตมีจํานวนผูเขารวมชุมนุมไมมากนัก 
การชมุนมุเกดิขึน้ในสถานศกึษา เชน ในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ซึง่แกนนาํ
ในการจดัการชมุนมุมกัเปนนกัวชิาการ เชน อาจารยธญัญา สงัขพนัธานนท อาจารยประจาํคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเปนอดีตกวีรางวัลซีไรท อาจารยมณีรัตน มิตรปราสาท 
อาจารยประจําวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตแกนนําองคกรพัฒนาเอกชน 
และอาจารยณรุจน วศินปยะมงคล อาจารยประจําวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
แกนนําเหลานี้ไดรับความรวมมือจากสื่อมวลชนในจังหวัดโดยเฉพาะนายไตรภพ ผลคา แกนนําเครือขาย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงผูนํากลุมครูนําโดย นายอวยชัย วะทา 
แตทั้งนี้กระแสการตอตานระบอบทักษิณไมไดขยายวงมากนัก เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจาก นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ทั้งในมหาวิทยาลัย และเขตเทศบาลเมือง รวมถึงประเด็นในการโจมตีระบอบ
ทกัษณิมเีนือ้หาเชนเดยีวกบัทีก่รงุเทพฯ ซึง่เปนเรือ่งไกลตวัของประชาชนในจงัหวดัมหาสารคาม ไมวาประเดน็
ที่รัฐบาลแทรกแซงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย เชน ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปช. คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รวมถึงกรณี
คณุหญงิจารวุรรณ เมณฑกา ผูวาการสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิ ประเดน็ครอบครวัของนายกฯ กไ็ดสมัปทาน
ในพมา กรณผีลประโยชนทบัซอนของกลุมชนิคอรป กรณกีารโอนหุนของบรษิทั แอมเพลิรชิ ใหนายพานทองแท 
กับ นางสาวพิณทองทา เปนตน 

ในวันเสารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดมีกลุมเครือขายแพทย เภสัช พยาบาล อาจารยมหาวิทยาลัย 
43 องคกร 11 มหาวิทยาลัย ลาชื่อกวา 92 คน ปลุกกระแส “ตานทักษิณ” และออกแถลงการณให 
พ.ต.ท. ทกัษณิ ยตุบิทบาทจากการดาํรงตาํแหนงเปนนายกรฐัมนตรทีนัท ีซึง่ในการเสวนาโตะกลมเรือ่งการรวมกนั
แกไขวิกฤตปญหาของบานเมือง ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการรวมตัวกัน
ครั้งใหญครั้งหนึ่งของแกนนําเครือขายการตอตาน การขับไล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สิ้นสุดลง ในวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2549 หลังการเกิดรัฐประหารนําโดย พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน กอนวันที่จะมีการชุมนุม
อยางยืดเยื้อของกลุมพันธมิตรฯและเครือขายในวันที่ 20 กันยายน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 123 ตอนที่ 102 ก ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มี 39 มาตรา เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่หัวหนา
คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุเปนผูรบัสนองพระบรม
ราชโองการ หลงัจากทีไ่ดกระทาํการรฐัประหารเปนผลสาํเรจ็ เมือ่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏริปูการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ไดแตงตั้งทีมงานนักกฎหมาย
เพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ ซึ่งเริ่มตนประกอบดวยนายมีชัย ฤชุพันธุ ซึ่งมีประสบการณในการราง
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รฐัธรรมนญูหลายฉบบั นายบวรศกัดิ ์อวุรรณโณ และวษิณ ุเครอืงาม แตหลงัการประกาศชือ่ สองคนนีไ้ดลาออก
เนือ่งจากไดรบัเสยีงวจิารณวาเคยรวมงานกบัขัว้อาํนาจเกาของรฐับาล พนัตาํรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร ภายหลงันาย
มีชัยไดลาออกจากการเปนหัวหนาทีมรางรัฐธรรมนูญ โดย คปค. ไดแตงตั้งนายจรัญ ภักดีธนากุล ซึ่งในชวงนั้น
ดํารงตําแหนงเลขาธิการประธานศาลฎีกา ทําหนาที่แทน

ตอมาคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาต ิไดมอีอกประกาศคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ 19 ตุลาคมพ.ศ. 2549 กําหนดให
มคีณะกรรมการกาํกบัดแูลการสรรหาสมาชกิสมชัชาแหงชาต ิคณะหนึง่ เรยีกโดยยอวา “กคส.” และประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไดมีคําสั่งที่ 8/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิก
สมัชชาแหงชาติ (กดส.) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
โดยใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดนี้ นอกจากนั้นยัง กําหนดใหสํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และสํานักเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร อํานวยความสะดวกและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ดวย

กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ

จํานวน 1,982 คน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2549 จากนั้นวันที่ 17 ธันวาคม 2549 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดาํเนนิแทนพระองคไปทรงเปดประชมุสมชัชา
แหงชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ สมาชิกสมัชชาแหงชาติ พ.ศ. 2549 จํานวน 1982 คน 
ลงมตคิดัเลอืกกนัเอง เหลอื 200 คน และเสนอใหคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาต ิทาํการคดัเลอืกใหเหลอื 100 
คน ซึง่แลวเสรจ็ในวนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ตอมาคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาต ินาํรายชือ่ขึน้ทลูเกลาฯ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ในวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ชุดนี้มีสัดสวนที่มา ดังนี้ มาจากบุคคลในภาครัฐ 28 คน 
ภาคเอกชน 27 คน ภาคสังคม 23 คน และภาควิชาการ 22 คน หากจําแนกตามภูมิภาค ประกอบดวย
ภาคเหนือ 10 คน ภาคกลาง 68 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คน และภาคใต 10 คน ในสวนของ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จะคัดเลือกกันเองใหเหลือ จํานวน 25 คน 
และคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติจะคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิอีก 10 คน รวมเปน 35 คน เพื่อทําหนาที่เปน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ นั้นมี นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ เปนประธานฯ เมื่ออยูใน
กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญฯ มีประเด็นที่กรรมาธิการยกรางฯ ไดนําขยายความออกมาเพื่อรับฟง
ความเห็นอยางไมเปนทางการตอสาธารณะ โดยมีการนําเสนอในสื่อสิ่งพิมพ และนําไปสูการอภิปราย
อยางกวางขวาง ในประเด็น ดังนี้ 1. ใหมีองคกรแกไขปญหาวิกฤตของประเทศโดยมีผูบัญชาการกองทัพ
ทั้งสามเหลาอยูในองคกรฯ ดังกลาว 2. ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองสังกัดพรรคการเมือง 
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3. ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไม 4. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ใหมาจากการแตงตั้งแทนการเลือกตั้ง 5. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย 6. ระบบ
สรรหาองคกรอิสระที่ใหศาลเขามามีอํานาจ3 

บรรยากาศทางการเมอืงในระหวางทีม่กีารรณรงคออกเสยีงประชามตริบัหรอืไมรบั รางรฐัธรรมนญูฯ นัน้ 
เปนไปอยางดุเดือด รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติวาดวยความเรียบรอยในการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ไดระบุวาความผิดที่มีโทษจําคุกไม
เกนิสบิป สาํหรบัผูทีก่ระทาํการดงันี ้กอความวุนวายเพือ่ใหการออกเสยีงไมเปนไปดวยความเรยีบรอย ใหเสนอ
ใหหรอืสญัญาวาจะให หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะใหทรพัยสนิหรอืผลประโยชนอืน่ อนัอาจคาํนวณเปนเงนิไดแกผูใด 
เพือ่จะจงูใจใหผูมสีทิธอิอกเสยีงไมไปใชสทิธอิอกเสยีง ออกเสยีง อยางใดอยางหนึง่หรอืไมออกเสยีง หลอกลวง 
บงัคบั ขูเขญ็ หรอืใชอทิธพิลคกุคาม เพือ่ใหผูมสีทิธอิอกเสยีงไมไปใชสทิธอิอกเสยีง ออกเสยีงอยางใดอยางหนึง่
หรือไมออกเสียง หรือเพื่อใหสําคัญผิดในวัน เวลา ที่ออกเสียง หรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง เปด ทําลาย 
ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชน นําไป หรือขัดขวางการสงซึ่งหีบบัตรออก
เสียงหรือบัตรออกเสียง เวนแตเปนการดําเนินการตามอํานาจ หนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีความพยายามที่ใหจะผานรางรัฐธรรมนูญฯ รองศาสตราจารย สังศิต 
พริยิะรงัสรรค หนึง่ในสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ(สนช.) ไดเปดเผยวารางพระราชบญัญตัวิาดวยการออกเสยีง
ประชามต ิซึง่ขณะในระหวางอยูในระหวางขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีานัน้ มคีวามเปนไปได
วาจะหามการรณรงค “ไมรับ” รางรัฐธรรมนูญ โดยระบุโทษจําคุกไมเกิน 10 ป มีการใชสถานีวิทยุ
ในสังกัดกองทัพ ออกอากาศเพลงเชิญชวนใหประชาชน ออกเสียงประชามติรับรองรางรัฐธรรมนูญ เพื่อเปน
การแสดงความจงรกัภกัดตีอพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เนือ่งในวโรกาสฉลองพระชนมาย ุ80 พรรษา หรอืไม
กอ็อกมาขมขูประชาชนอยูเนอืงๆ วาการโหวตลมรฐัธรรมนญูนัน้ผดิกฎหมาย ซึง่การกระทาํดงักลาวถกูตอตาน
จากองคกรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Asian Human Rights Commission (AHRC) โดย AHRC ไดกลาววา 
“กฎหมายดังกลาวมีจุดประสงคอยางชัดเจนที่จะ ขมขูและปดปากผูที่ไมเห็นดวยกับความคิดของรัฐบาล 
ถึงจะถูกดัดแปลงแกไขใหสามารถรณรงค แบบกลาวแตเพียงขอเท็จจริงก็ตาม”

กลุมประชาชนจํานวนหนึ่งไดพยายามประชาสัมพันธ เผยแพรการไมรับรางรัฐธรรมนูญ ในชวงเดือน
กรกฎาคม 2550 เจาหนาทีต่าํรวจไดยดึโปสเตอรทีม่ขีอความระบวุา “โหวตลมรางรฐัธรรมนญู ไมผดิกฎหมาย” 
ซึง่มนีางประทปี อึง้ทรงธรรม ฮาตะ อดตีสมาชกิวฒุสิภา ออกมายอมรบัวาเปนเจาขอโปสเตอรดงักลาว อยางไร
ก็ตาม พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ หรือ คมช. ไดกลาวถึงเหตุการณ
ในวันนั้นวา เมื่อทหารพบโปสเตอรดังกลาวจึงนําไปแจงใหตํารวจทราบ และเมื่อตํารวจสอบถามวาใครเปน
เจาของก็ไมมีใครแสดงตัวเปนเจาของแตอยางใด ดังนั้น จึงไดนําเอกสารไปตรวจสอบวาผิดกฎหมายหรือไม 
เมื่อไมพบวาผิดขอกฎหมายใดก็พรอมที่จะคืนเอกสารให ถามีคนมาแสดงตัวเปนเจาของ

ศาสตราจารย นธิ ิเอยีวศรวีงศ หนึง่ในแกนนาํในการประกาศไมรบัรางรฐัธรรมนญู ใหเหตผุลทีไ่มรบัรางฯ 
วา เพือ่ทาํใหการปฏริปูการเมอืงบนฐานการมสีวนรวมของประชาชนดาํเนนิตอไปได เพราะเปนจดุเริม่ตนของ
การรวมพลังที่จะกดดันให คมช. ตองเลือกรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กลับมาใชใหมโดยเปดใหมีการแกไขจาก
สภาแกไขทีไ่ดรบัเลอืกตัง้จากประชาชนโดยตรง เพือ่ยบัยัง้การนาํประเทศกลบัคนืสูระบอบประชาธปิไตยครึง่ใบ 

3 โพสตทูเดย วันที่ 26 เมษายน 2550
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เพือ่ใหบทเรยีนแกสงัคมโดยรวมวา การรฐัประหารไมมทีางแกไขปญหาของประชาธปิไตยไดเปนอนัขาด แกไมได
ในเมืองไทยและแกไมไดทั้งโลก ในขณะรองศาสตราจารย เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใหเหตุผลที่ไมรับรางฯ วา เพื่อใหการปฏิรูปการเมืองกาวหนาตอไปเพื่อจัดระเบียบการเมืองใหม 
เพราะระเบียบเกาที่เปนมายังบกพรอง กอปญหา สวนระเบียบที่ คมช. คิดจะสรางขึ้นก็ยิ่งถอยหลังเขาคลอง
และไมชอบธรรม เพื่อแนวคิดเสรีประชาธิปไตย ที่ใหกระบวนการปฏิรูปการเมืองเปดกวาง ทุกกลุมทุกฝาย
ในสังคมไดเขารวม แลกเปลี่ยนเจรจาตอรองกันอยางเสมอภาค และเสรี ไมปดแคบดวยอํานาจเผด็จการ 
และ เพื่อรักสันติประชาธรรม อยากใหสังคมไทยมีที่ยืนสําหรับพลังการเมืองทุกฝาย ไดทะเลาะขัดแยงตอรอง
รอมชอมอยูรวมกันตอไปไดอยางสันติ และเปนธรรม รองศาสตราจารย เกษียร กลาววา ทั้ง 3 อยางนี้เปนไป
ไมไดภายใตรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550

รัฐบาลในขณะนั้นพยายามสกัดกั้นขบวนการไมรับรางรัฐธรรมนูญฯ โดยพลเรือเอก ธีระ หาวเจริญ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ไดสั่งใหกรมการขนสงทางบกไปตรวจสอบรายละเอียดดานกฎหมายวา
ผูขับรถแท็กซี่ติดสติกเกอรรณรงค “ไมรับ” รางรัฐธรรมนูญบนรถแท็กซี่ สามารถทําไดหรือไม ขณะที่นายชัย
รตัน สงวนชือ่ รองอธบิดกีรมขนสงทางบก กลาววาการตดิสตกิเกอรโฆษณาตางๆ บนรถแทก็ซีถ่อืวามคีวามผดิ
ตามพระราชบัญญัติโฆษณา เนื่องจากกฎหมายหามไมใหรถแท็กซี่ติดโฆษณาใด ๆ ยกเวนมีความจําเปนกรณี
พิเศษก็สามารถทําได แตตองทําเรื่องขอไปที่กรมการขนสงทางบกกอน 

ในระหวางที่มีการรณรงครับรางรัฐธรรมนูญฯ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดย 
นายอภชิาต สขุคัคานนท ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) กลาววา ไดรบัรายงานจากแทบทกุภาควา
มีการแจกใบปลิวเนื้อหาบิดเบือนรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาเหมือนกันจึงมองไดวาใบปลิวออกมาจาก
แหลงเดียวกัน จากการวินิจฉัยแลวนาจะเปนคนมีเงินที่มีขอมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนถึงขนาด
สงจดหมายกระจายไดทั่วประเทศเชนนี้ ดานนายสมคิด เลิศไพฑูรย เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
ยกรางรฐัธรรมนญู กลาวระหวางเสวนาเรือ่ง “ควํา่-ไมควํา่รางรฐัธรรมนญู ประเทศชาตริอดไมรอด” ตอนหนึง่
วาไดมีการสงจดหมายไปยังสถานที่ตางๆ โดยมีเนื้อหาบิดเบือนรางรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ 
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เลาวามีการปลอยขาววาถารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานการเห็นชอบ ประธาน
องคมนตรีจะไดรับการยกฐานะเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค

นอกจากนี้ ยังมีการสรางกระแสโยงการรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับนโยบายประชานิยมของอดีตนาย
รฐัมนตร ีพนัตาํรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร วาถาไมรบัรางรฐัธรรมนญูฉบบันี ้โครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา 
หรือ โครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคจะถูกยกเลิก โดย นพ.สงวน นิตยารัมภพงศ เลขาธิการสํานักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิออกมายนืยนัวา ไมวารางรฐัธรรมนญูจะผานการลงประชามตหิรอืไม ประชาชนทีถ่อื
บตัรทองโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนากย็งัเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลทีร่ะบไุวในบตัรไดตามปกติ 
รวมถึงจะมีการยกเลิกนโยบายกองทุนหมูบาน

เดอืนเมษายน 2550 สวนดสุติโพลลเปดเผยผลการสาํรวจประชาชนทัว่ประเทศพบวากลุมตวัอยางรอยละ 
44.3 ไมรูวาตองไปลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ ดานกลุมตัวอยางที่พอรูวากําลังมีการยกรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมมีเพียงรอยละ 50.88 สวนกลุมตัวอยางที่ติดตามและรูเรื่องการรางรัฐธรรมนูญเปนอยางดีมีเพียง
รอยละ 9.414 

4 โลกวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2550
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การรณรงคใหความรูรางรัฐธรรมนูญจังหวัดมหาสารคาม
ขณะที่มีการยกรางรัฐธรรมนูญฯ ในขั้นตอนของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญฯ นั้น กรรมาธิการฯ 

แตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัดขึ้นใน
ทุกจังหวัด สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ไดมีกําหนดใหการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน 3 รอบ เพื่อใหทุกภาคสวนในจังหวัดมหาสารคามไดทราบ เขาใจในสาระของและตระหนักถึง
ความสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับ ป 2550 และพรอมเพรียงกันไปลงประชามติรางรัฐธรรมนูญฯ 

การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนรอบ 1
คณะกรรมาธกิารวสิามญัรบัฟงความคดิเหน็และการมสีวนรวมของประชาชนประจาํจงัหวดัมหาสารคาม 

รวมกับคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประมวลผลและสรุปการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 
(รอบแรก) ตอรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ซึง่ไดดาํเนนิการระหวางวนัที ่12 – 19 
มีนาคม 2550 รวม 13 เวที ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 แสดง วันที่ สถานที่ และจํานวนคนเขารับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม

ครั้งที่ วันที่ สถานที่ อําเภอ จํานวน
คน

1 12 มีนาคม 2550 หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

อําเภอเมือง 90

2 13 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค อําเภอโกสุมพิสัย 90

3 13 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนแกดําวิทยาคาร อําเภอแกดํา 90

4 13 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 90

5 13 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อําเภอบรบือ 90

6 15 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนกันทรวิชัย อําเภอกันทรวิชัย 90

7 15 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนวาปปทุม อําเภอวาปปทุม 90

8 15 มีนาคม 2550 หอประชุมอําเภอยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช 90

9 15 มีนาคม 2550 หองประชุมศูนยประชุมหวยคอ/อบต.
เขวาไร

อําเภอนาเชือก 90

10 19 มีนาคม 2550 หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

อําเภอเมือง 100

11 19 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อําเภอเชียงยืน 90

12 19 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนนาดูนประชาสรรค อําเภอนาดูน 90

13 19 มีนาคม 2550 หองประชุมโรงเรียนกุดรังประชาสรรค กิ่งอําเภอกุดรัง 90
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ผลการรบัฟงความคดิเหน็และการมสีวนรวมของประชาชนประจาํจงัหวดัมหาสารคามตอรางรฐัธรรมนญูฯ 
พอสรปุไดดงันี้

ดานสทิธเิสรภีาพ การมสีวนรวม และการกระจายอาํนาจนัน้ประชาชนสวนใหญเหน็วาควรใหประชาชน
เขาไปมีสวนรวมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพใหมากขึ้น เพื่อเปนหลักประกันในการรองรับ ไมวาจะเปนการตรา
กฎหมาย การเพิ่มอํานาจ การมีสวนรวมในการแกไขรัฐธรรมนูญการถอดถอน การปองกันการละเมิดเสรีภาพ
ของสื่อ ตลอดจนใหมีกองทุนสนับสนุน และควรกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเปนการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต และควรกําหนด
หรอืตรากฎหมายออกมารองรบัใหชดัเจน เพือ่ใหเกดิการปกปองตรวจสอบอยางเปนรปูธรรม ควรกาํหนดกรอบ
แบบแผนและขนาดใหชัดเจนโดยใหแยกเปนองคกรฯ แตละประเภทไป มีการพิจารณาเกณฑความเหมาะสม
และความพรอมขององคกรของพื้นที่ เพิ่มอํานาจใหแกประชาชนเพื่อใหภาคประชาชนมีความเขมแข็ง โดยให
รัฐเปนเพียงผูกํากับดูแลโดยรวมเทานั้น 

ดานสถาบันการเมือง แบงเปน 3 สวน ดังนี้ สวนสภานิติบัญญัติ เสียงสวนใหญให ส.ส. และ ส.ว. 
มีจํานวนเทาเดิม และไมควรมี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรค สวนคุณวุฒิของ ส.ส. และ ส.ว. ตองจบปริญญา
ตรีเปนอยางตํ่า ส.ส.ควรสังกัดพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน และควรมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ในการ
ลงมติเรื่องตางๆ แตตองมีบทบัญญัติคุมครอง ส.ส.ผูนั้น การกําหนดเขตเลือกตั้ง และจํานวน ส.ส.ในเขต
ใหเปนเชนเดิม ในกรณีโดนใบแดงใหมีการเลือกตั้งใหม และใหเลื่อนผูที่ไดคะแนนถัดไปขึ้นมาแตตองอยู
ภายในกฎเกณฑ สวน ส.ว.นั้นควรมาจากการสรรหากอนแลวจึงเลือกตั้ง โดยใหมีจํานวน ส.ว.จํานวนละ 1 คน
ถา ส.ว.มาจากการสรรหาแลวควรใหมีอํานาจถอดถอนได สวนบริหาร เสียงสวนใหญใหนายกฯ มาจากการ
เลือกตั้ง ส.ส.โดยตรง และยังคงสภาพ ส.ส.ไว และใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 ป และหามไมใหนายกฯ 
และรัฐมนตรีมีสวนไดเสียผลประโยชนทับซอนในระหวางดํารงตําแหนงและเมื่อพนไปแลว และใหนายกฯ 
ถูกอภิปรายตรวจสอบไดงายขึ้น สวนการกําหนดโทษตองพนจากตําแหนง ยกเวนความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือลหุโทษ นายกฯ ตองตอบกระทูในสภา เพื่อใหประชาชนไดรับรู แตอาจมอบหมายใหรัฐมนตรี
เปนผูรับผิดชอบตอบแทนได สวนจริยธรรม เสียงสวนใหญเห็นวาผูที่จะเลนการเมืองตองตรวจสอบคุณสมบัติ
วามีคุณธรรมและจริยธรรมกอนแลวจึงลงสมัคร หากกระทําผิดตองมีมาตรการลงโทษใหชัดเจน และตองมี
หนวยงาน/องคกรขึ้นมารองรับในการตรวจสอบและพิจารณาดําเนินคดีใหชัดเจน 

ดานองคกรตรวจสอบอิสระและศาล การตรวจสอบอํานาจรัฐ เสียงสวนใหญเห็นวาควรใหศาลตรวจ
สอบการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระ เมื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว หากมีพฤติการณที่ไมนาไววางใจ 
หรือเขาขายผิด ไมควรมีอายุความเพราะระหวางดํารงตําแหนงไมสามารถตรวจสอบได และควรมีกลไก
หรือมาตรการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายการเมืองและควบคุมงบประมาณใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 
และควรลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงลง เพื่อเปนไปตามสัดสวนของประชากร
ในทองถิน่และลดขัน้ตอนใหงายขึน้ ประกอบกบัองคกรอสิระควรปลอดจากการครอบงาํทางการเมอืงโดยสิน้เชงิ 
และควรมีการวางระบบคานอํานาจโดยใหแตละองคกรสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันไดอยางแทจริง
เพื่อประโยชนของประเทศชาติ และยังใหคงไวซึ่งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับ
การสรรหาใหมีการปลอดจากการเมืองเชนกัน ในระดับจังหวัดควรใหมีองคกรอิสระในระดับจังหวัดเพื่อตรวจ
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สอบการทาํงานภาคทองถิน่ และควรกาํหนดงบประมาณโดยจดัทาํเปนแผนงานรองรบัไวใหชดัเจนเพือ่หลกีเลีย่ง
การถูกการเมืองครอบงํา และใหเปนอิสระอยางแทจริงในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประชาชนสวนใหญเหน็วาควรมกีารกาํหนดกรอบระยะเวลาไวใหชดัเจน เพือ่ครอบคลมุ โดยใหคาํนงึถงึ
ความจําเปนเรงดวนเปนสําคัญและเพื่อใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติไดถูกตองและใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญของจังหวัด
มหาสารคาม มีประเด็นสาระของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 35 ประเด็น แยกออกเปน 4 กรอบ สรุปภาพรวมทั้งหมด 
13 เวที ไดดังนี้ 

กรอบที่ 1 สิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจ มีประเด็นสาระ ดังนี้ 
ควรตรากฎหมาย ควรใหประชาชนมีหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น ควรเพิ่มอํานาจใหคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมากขึ้น และควรเพิ่มอํานาจ
ใหแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยเนนไปที่ประชาชนใหมีโอกาสไดเขามามีสิทธิและเสรีภาพ
ในการเสนอความคิดเห็น

ประชาชนสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันวาควรใหมีการบัญญัติและใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรางรัฐธรรมนูญ การดําเนินคดีอาญานักการเมือง อีกทั้งเพิ่มอํานาจ
ใหแกประชาชนไดเขามามบีทบาทอยางแทจรงิในประเดน็ทีส่าํคญั คอืการลดขัน้ตอนในการนาํเสนอเรือ่งตางๆ 
ใหนอยลงมีความกระชับ และเขาไปสูกระบวนการตางๆ ตลอดจนเอื้อประโยชนแกประชาชนในการที่จะนํา
เสนอความเห็นไดงายขึ้น อันจะทําใหภาคประชาชนมีโอกาสแสดงอํานาจและความคิดเห็นไดอยางแทจริง 
ทั้งนี้ในขอเสนอที่ไดมีการเสนอแลวจะตองมีผลบังคับใชหรือตองไดรับการพิจารณาจากรัฐบาลในทันที 
โดยมกีารกาํหนดระยะเวลาในการพจิารณาเรือ่งนัน้ๆ อยางชดัเจนและเปนรปูธรรมดวยการตรากฎหมายขึน้มา
รองรับการใชสิทธิดังกลาว

ประชาชนสวนใหญเหน็ควรใหวางระบบปองกนัการละเมดิเสรภีาพของสือ่มวลชน แตตองมกีารตรวจสอบ
การทาํหนาทีใ่นการนาํเสนอขอมลูดวยความเปนกลาง ขอมลูทีน่าํเสนอนัน้ตองอยูบนพืน้ฐานของความเปนจรงิ 
สามารถตรวจสอบแหลงที่มาได ควรจัดใหมีหนวยงาน/ องคกรเขามาบริหารจัดสรรงบประมาณใหแกสื่อ
เพื่อมิใหเกิดการถูกครอบงําโดยกลุมนายทุน หรือบุคคลที่หวังประโยชนจากการนําเสนอขอมูล

ประชาชนสวนใหญเห็นควรใหจัดตั้งกองทุน เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทางการเมือง ตลอดจน
การเขาไปมบีทบาททางการเมอืงและกอใหเกดิความตืน่ตวัในเรือ่งสทิธเิสรภีาพของประชาชนมากยิง่ขึน้ อกีทัง้
เปนการปองกันการถูกแทรกแซงจากกลุมทุนที่แอบเขามาใหการสนับสนุนโดยมีเจตนาอื่นแอบแฝง

ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรเพิ่มอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตตองเปนองคกรตรวจ
สอบระดับทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน และจําเปนตองมีการตราและออกกฎหมายรองรับ
ใหชัดเจนและทันสมัย ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรเพิ่มอํานาจและบทบาทใหกับชุมชนในการพัฒนา 
แตตองมีการกําหนดหรือตรากฎหมายมารองรับใหชัดเจน สามารถบังคับใชไดจริง โดยใหมีการออกกฎหมาย
รองรับกลุมบุคคลที่เขามาดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการนั้นๆ โดยตรง เพื่อใหเกิดการปกปองตรวจสอบ
อยางเปนรูปธรรม ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรใหกําหนดกรอบแบบแผนและขนาดไวใหชัดเจนเพื่อใหได
สัดสวนและมาตรฐานเดียวกัน 
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ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรใหเพิ่มอํานาจใหแกภาคประชาชนเพื่อใหมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยให
รฐัเปนเพยีงผูกาํกบัดแูลในสวนนโยบายสาธารณะ หรอืโดยรวม และจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีฎหมายรองรบั
ชดัเจนเพือ่ปองกนัสทิธดิงักลาว ประชาชนสวนใหญเหน็วาควรพจิารณาเกณฑความเหมาะสมขององคกรทีจ่ะ
ไดรบัการกระจายอาํนาจในการบรหิารปกครองใหมากขึน้เปนแตละองคกรฯ ไป ทัง้นี ้จาํเปนตองมหีนวยงาน/
องคกรเขามาตรวจสอบดแูลการใชอาํนาจดงักลาวอยางแทจรงิ อกีทัง้อาํนาจทีไ่ดรบัไปแลวหากวาเมือ่พจิารณา
ตรวจสอบการใชอาํนาจแลว เหน็วาไมเหมาะสมกม็อีาํนาจทีจ่ะเพกิถอนอาํนาจทีไ่ดมอบใหไปนัน้กลบัคนืมาได

ประชาชนสวนใหญมีความเห็นแตกออกเปน 3 ประเด็นคือ 1) ควรใหลดจํานวน ส.ส. เพราะสิ้นเปลือง 
2) ใหคงไวเหมอืนเดมิ แตใหยดึเกณฑจาํนวนประชากรเปนหลกั และ 3) ให ส.ว.คงจาํนวนไว ประชาชนสวนใหญ
เห็นวาไมควรมี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรค เพราะไมกอใหเกิดประโยชน หรือใหยกเลิก และยังมีบางสวนที่
เห็นวาควรมี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เพราะจะไดคนที่มีความรูความสามารถเขามา

ประชาชนสวนใหญมีความเห็นแตกออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) ส.ส. และ ส.ว. ตองจบปริญญาตรี 
2) จบแคเพียงการศึกษาภาคบังคับก็เพียงพอ ควรเปดกวางเพราะไมใชสาระในการปฏิบัติหนาที่ และ 
3) ส.ว. และบัญชีรายชื่อตองจบปริญญาตรี ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง 
ตองสังกัดพรรคระยะเวลา 30 วัน 45 วัน 60 วัน 90 วัน และเห็นควรใชระยะเวลามากกวาเดิมคือ 180 วัน
ไมควรยายพรรคบอย 

ประชาชนสวนใหญเห็นดวยที่ ส.ส. ควรมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และลงมติ และให รัฐธรรมนูญ 
ควรมีบทบัญญัติคุมครอง ส.ส.ผูนั้นดวย แตควรตัดขั้นตอนที่จะเปนการจํากัดความเปนอิสระในการเสนอ
ความคิดเห็นใหนอยลงหรือหมดไป ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรกําหนดเขตเลือกตั้งเปนเขตละคนเชนเดิม

ประชาชนสวนใหญเห็นวาตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในกรณีโดนใบแดง และใหเลื่อนผูที่ไดคะแนน
ถัดไปขึ้นมาแตตองอยูภายในกฎเกณฑ ประชาชนสวนใหญเห็นวา ส.ว.ควรมาจากสรรหากอนแลวเลือกตั้ง 
แตตองมีมาตรการควบคุมการเกี่ยวของกับพรรคการเมือง และใหมีจํานวน 100 คน คือจังหวัดละ 1 คน 
ประชาชนสวนใหญเห็นวา ถา ส.ว.มาจากการสรรหาแลวควรใหมีอํานาจถอดถอนไดดวย 

ประชาชนสวนใหญเหน็วานายกรฐัมนตรคีวรมาจากการเลอืกตัง้ ส.ส. โดยตรง ประชาชนสวนใหญเหน็วา
นายกฯ ควรดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 สมัย ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรหามผูที่มีสวนไดเสียผลประโยชน
ทับซอนในระหวางดํารงตําแหนงและเมื่อพนไปแลว

ประชาชนสวนใหญเหน็วานายกฯ ควรถกูอภปิรายไมไววางใจ และถกูตรวจสอบไดงายขึน้ เพือ่ลดขัน้ตอน
ตางๆ ทีไ่มจาํเปนลง ประชาชนสวนใหญเหน็วาควรใหนายกฯ ตองพนจากตาํแหนง ยกเวนความผดิทีไ่ดกระทาํ
โดยประมาท หรือลหุโทษ ประชาชนสวนใหญเห็นวานายกฯ ตองตอบกระทูในสภา เพื่อใหประชาชนไดรับรู 
และอาจจะมอบหมายใหผูที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีมาตอบแทนได

ประชาชนสวนใหญเหน็วาควรตองกาํหนดหนวยงาน/องคกรขึน้มารองรบัในการตรวจสอบการพจิารณา
ดาํเนนิคด ีและตองมกีรอบระยะเวลาวาจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาเทานัน้ สวนผูทีเ่ลนการเมอืง
จะตองมีการตรวจสอบจริยธรรมกอน หากทําผิดตองมีมาตรการลงโทษใหชัดเจน และควรตั้งศาลแผนก
คดีจริยธรรมทางการเมืองขึ้นมาในแผนกของศาลฎีกาดวย ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรใหมีตุลาการศาล
ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระ ประชาชนสวนใหญเห็นวาเมื่อดํารงตําแหนง
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ทางการเมืองแลว หากมีพฤติการณไมนาไววางใจ คือเขาขายผิด จึงไมควรมีอายุความเพราะระหวางดํารง
ตําแหนงไมสามารถตรวจสอบได และเมื่อกระทําผิดแลวตองไดรับโทษจนกวากระบวนการจะเสร็จสิ้น

ประชาชนสวนใหญเหน็วาควรมกีารกาํหนดกลไกหรอืมาตรการตรวจสอบการใชอาํนาจของฝายการเมอืง 
และควบคุมการใชจายงบประมาณใหชัดเจนและเปนรูปธรรม ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรใหลดจํานวน
ประชาชนในการเขาชือ่เพือ่ถอดถอนผูดาํรงตาํแหนง ประชาชนสวนใหญเหน็วาใหองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู 
ตองปลอดจากการครอบงําทางการเมือง เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางอิสระ

ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรใหมีการวางระบบการคานอํานาจโดยกําหนดใหแตละองคกรสามารถ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันไดอยางแทจริงและคงดํารงไวซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรม ประชาชนสวนใหญเห็นวาควร
ใหคงไวทั้งหมด คือองคกรใดที่ทําหนาที่ซํ้าซอนกันควรกําหนดหนาที่แยกกันใหชัดเจน และใหมีการปรับปรุง
เกี่ยวกับวิธีการสรรหาหรือมีองคกรอีกระดับมาควบคุมและกําหนดบทบาทใหชัดเจนและปลอดจากการเมือง 
ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรใหมีไวซึ่งองคกรอิสระในระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบการทํางานภาคทองถิ่น 

ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรกําหนดงบประมาณ โดยจัดทําเปนแผนงานรองรับไวใหชัดเจน เพื่อหลีก
เลี่ยงการถูกครอบงํา ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาไวใหชัดเจน และครอบคลุม 
โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนเปนสําคัญในแตละเรื่อง 

การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนรอบ 2
สรุปผลการสัมมนาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ รอบที่ 2 (รายมาตรา) 

โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00 – 15.30 น. จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 13 เวที ผูเขารวม
สัมมนา 820 คน

ประเด็นเรื่องคณะบุคคลเพื่อหาทางออกในยามวิกฤต
นักวิจัยพบวา ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญ รอยละ 75 เห็นดวย เหตุผลเพื่อที่จะไดมีคณะบุคคลมาชวย

ดูแล ในกรณีที่เกิดเหตุวิกฤตการณทางการเมือง อีกทั้งยังเปนการปองกันการเกิดปฏิวัติรัฐประหาร ตลอดจน
การลมลางรฐัธรรมนญู และยงัเปนการปองกนัการฉกีรฐัธรรมนญู และปองกนัการถกูพาดพงิถงึสถาบนัเบือ้งสงู 
ตลอดจนถูกสื่อมวลชนภายนอกประเทศวามีการแทรกแซงทางการเมืองจากสถาบันภายนอกหรือกลุมบุคคล
ภายนอก ควรเพิ่มองคคณะใหมี ผบ.ส.ส., ผบ.ทบ. และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดวย

สวนนอย รอยละ 25 ไมเห็นดวย เหตุผล ไมควรมีคณะบุคคลดังกลาวตั้งขึ้นมาเพราะอาจถูกครอบงํา
จากกลุมคน/ บุคคลที่รวมเปน/ รวมอยูในคณะบุคคลนั้นไดทําใหมติที่ออกมาไมสามารถจะแกไขปญหา
หรือวิกฤตที่เกิดขึ้นไดจริง อีกทั้งความชัดเจนของถอยคําที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาวยังไมมีความชัดเจน
ถึงขั้นระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น วาควรจะอยูในระดับใดถึงจะเรียกวาวิกฤตเหตุการณคับขัน หรือเกิด
สถานการณจําเปนอยางยิ่งในทางการเมืองคณะบุคคลที่บัญญัติไวยังไมมีความเหมาะสม (ไมควรมีนายกฯ 
หรือผูนําฝายคาน รวมอยูในคณะบุคคลดังกลาว) ขอเสนอแนะ 1.ไมควรฉีกรัฐธรรมนูญ เพื่อลมลางการ
ปกครองของคณะรัฐมนตรีสมัยนั้น
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ประเด็นการกําหนดคุณธรรม จริยธรรมนักการเมือง
นกัวจิยัพบวา ผูเขาสมัมนาสวนใหญ รอยละ 99 เหน็ดวย เหตผุล เพือ่ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสมาชกิ

วุฒิสภา รวมทั้งผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองจะไดมี กฎ ระเบียบ ควบคุมดูแลที่ชัดเจน และตองมีบทลงโทษ
ที่จริงจังเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนที่มีตอนักการเมือง ขาราชการ เพราะผูที่ดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับที่สูงหรือมากกวาคนทั่วไป

สวนนอย รอยละ 1 ไมเห็นดวย เหตุผล เพราะเกรงวาขาราชการอาจโดนกลั่นแกลง ทําใหเสียหายตอ
หนาที่การงาน และความไมชัดเจนของรางรัฐธรรมนูญ

ขอเสนอแนะ 1. ควรใหมกีารตรวจสอบคณุธรรม จรยิธรรม กอนทีจ่ะเขาดาํรงตาํแหนง 2. ควรบญัญตัใิห
มีศาลแผนกคดีคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง เพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษบุคคลที่ฝาฝนใหชัดเจน 

ประเด็นจํานวนและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
นักวิจัยพบวา ผูเขาสัมมนาสรุปผลการแสดงความคิดเห็นทั้ง 13 เวที รอบ 2 มีความเห็นดังนี้
ความเห็นเกี่ยวกับจํานวนสวนใหญ รอยละ 95 เห็นดวย เหตุผล ไมติดใจเรื่องจํานวนจะนอยหรือมาก

ไมสําคัญ แตตองเปนคนดีมีคุณธรรม สวนนอย รอยละ 5 ไมเห็นดวย เหตุผล ควรมีเทาเดิม 200 คน
ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการ สวนใหญ รอยละ 70 ไมเห็นดวยกับวิธีการที่มาจากการสรรหา เหตุผล 

เพราะการสรรหาเปนวิธีการที่จะทําใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มีคุณภาพนอยลงประกอบกับความโปรงใส
ในการพิจารณาสรรหาก็ไมเปนแนวทางที่จะทําใหเชื่อใจไดวาคณะกรรมการสรรหาดังกลาววาจะมีความเปน
ธรรมโดยชัดเจน อีกทั้งยังเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ในการที่จะไดมีโอกาสในการ
พิจารณาเลือกบุคคลที่จะเปนตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่อยางแทจริง เห็นควรใหมีการเลือกตั้งเหมือน
เดิม เพราะประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นประชาชนควรมีความเปนอิสระในการที่จะ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณภาพ

สวนนอย รอยละ 30 เห็นดวย เหตุผล เพราะเปนวิธีการที่ไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามา
ทาํหนาทีแ่ทนการผกูขาดของการเลอืกตัง้ เพราะหากมกีารเลอืกตัง้กจ็ะเกดิปญหาแบบเดมิ และวธิกีารสรรหา
ยังเปนการกระจายไดหลายสาขาอาชีพ สวนตัวแทนตองไมใชเครือญาติของ ส.ส. ซึ่งสามารถคานอํานาจจาก
ฝายบริหารที่มาจาก ส.ส.ไดดีกวา แตผูคัดเลือกตองเปนประชาชน

ขอเสนอแนะ 1. ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งและสรรหาผสมกัน กลาวคือใหมีการตั้งคณะกรรมการ
สรรหาระดับจังหวัดคัดเลือกบุคคลจากสายอาชีพตางๆ คัดเลือกใหเหลือตัวแทนจํานวนหนึ่งแลวตอจากนั้น
นํามาใหประชาชนในจังหวัดเลือก 2. ส.ว. ใหมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่ง และมาจากการสรรหาอีกครึ่งหนึ่ง
ผสมกันเพื่อใหเกิดการเปรียบวาฝายใดเปนฝายที่มีคุณภาพมากนอยกวากัน 3. คณะกรรมการสรรหาตามที่
ไดบัญญัติไวนั้นมีหลักประกันเพียงใดวาจะทําการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพอยางแทจริงเขามาทํางาน 4. กรณี
ที่เกิดความเสียหายจากบุคคลที่ไดรับคัดเลือกเขาไปนั้น คณะกรรมการสรรหาตองมีสวนรวมรับผิดชอบกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นดวย
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ประเด็นจํานวนและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นักวิจัยพบวาผูเขาสัมมนา มีความเห็นดังนี้ ความเห็นเกี่ยวกับจํานวน สวนใหญ รอยละ 90 เห็นดวย 

เหตุผล จํานวนลดลงเหมาะสมดีแลว สวนนอย รอยละ 10 ไมเห็นดวย เหตุผล เพราะเนื่องจากประเทศไทย
มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจํานวน ส.ส. ตองเพิ่มขึ้นดวย เพื่อจะไดดูแลไดทั่วถึงและอยางใกลชิด

ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสวนใหญ รอยละ 70 เห็นดวย เหตุผล ควรใหมีเลือกตั้งแบบรวมเขต/ เขตละ 
3 คน และประชาชนเลือกได 3 หมายเลข และเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน 

สวนนอย รอยละ 30 ไมเห็นดวย เหตุผล ใหเปนการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียวเหมือนเดิม และ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งหมด ยอมจะตองมีพื้นที่ของอําเภอบางสวนถูกตัดแบงทําใหประชาชนในสวน
นอยที่ถูกนําไปรวมกับอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งนั้นไมไดรับการดูแลอยางแทจริงเพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะมองวาประชาชนในสวนนั้นไมใชฐานคะแนนเสียงของตน 

ขอเสนอแนะ 1. เหน็ควรใหแยกฝายนติบิญัญตัแิละฝายบรหิารออกจากกนัใหชดัเจน โดยกรณขีองสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรรายใดทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนรฐัมนตร ี ใหสถานะของบคุคลดงักลาวพนจากการเปนสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎร และใหมกีารเลอืกตัง้ใหมแทนตาํแหนงทีว่างดงักลาว 2. แกวฒุกิารศกึษา โดยทีผู่สมคัรสมาชกิสภา
ผูแทนราษฏรไมจาํเปนตองสงักดัพรรคการเมอืง 3. เหน็ควรใหแยกฝายนติบิญัญตัแิละฝายบรหิารออกจากกนัให
ชดัเจน โดยกรณขีองสมาชกิสภาผูแทนราษฎรรายใดทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนรฐัมนตร ีใหสถานะของบคุคลดงักลาวพน
จากการเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และใหมกีารเลอืกตัง้ใหมแทนตาํแหนงทีว่างดงักลาว 4. เสนอใหกาํหนด
คณุสมบตัวิาหามมใิหผูมสีวนเกีย่วของกบันกัการเมอืงลงสมคัร ตองเขมงวดกบัการซือ้เสยีงของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้

ประเด็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนและสิทธิชุมชน 
นกัวจิยัพบวาผูเขาสมัมนาสรปุผลการแสดงความคดิเหน็ ดงันี ้รอยละ 100 เหน็ดวย เหตผุล เปนความจาํเปน

และถกูตองทีร่ฐัธรรมนญู จะตองบญัญตัเิรือ่งสทิธเิสรภีาพของประชาชนไวเปนหลกัเกณฑพืน้ฐาน เพือ่ทีจ่ะได
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของรัฐบาล และการบริหารงานทองถิ่นมากยิ่งขึ้น เปนไป
ดวยความอสิระตามความตองการของประชาชน รวมถงึการตรวจสอบการทาํงานของทองถิน่ดวย โดยเฉพาะการ
กาํหนดใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนในกรณทีีม่กีารดาํเนนิงานทีม่ผีลกระทบตอชวีติความเปนอยู
ของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ตองมีหลักเกณฑรับรองการใชสิทธิของประชาชนอยางชัดเจน และจริงจัง

ประเด็นการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นักวิจัยพบวา ผูเขาสัมมนาสรุปผล ดังนี้ รอยละ 100 เห็นดวย เหตุผล เพื่อใหชุมชนที่อยูอาศัยของ

ประชาชนในแตละเขตพื้นที่ไดเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและถาวร และมีความพรอมที่จะสามารถยืนหยัดได
ตอไปในอนาคตขางหนา รวมถงึการตรวจสอบการทาํงานของพนกังานองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดงาย และ
ยังเปนการเพิ่มบทบาทใหแกทองถิ่นมากขึ้นดวย ทั้งนี้ ควรบัญญัติเรื่องการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นใหมี
ความชัดเจนมากกวานี้ ในเรื่องของการพิจารณาตัดสินใจการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินสาธารณประโยชน
มากกวาที่เปนอยู นอกเหนือจากในเรื่องของการกระจายอํานาจ การบริหาร การดูแลรักษา/ เห็นควรใหมีการ
บัญญัติเรื่ององคกรอิสระระดับจังหวัดที่จะเขามาทําหนาที่ดูแลตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัด และสวนตําบล เขามาเปนกลไกในการตรวจสอบ
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ประเด็นแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
นักวิจัยพบวา ผูเขาสัมมนาสรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ รอยละ 100 เห็นดวย เหตุผล ทําให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลการทํางานของรัฐ ตลอดจนไดรับสวัสดิการคุมครองจากรัฐคอนขาง
จะเปนรูปธรรม ทําใหมีโอกาสในการพัฒนาทองถิ่นที่อยูอาศัยไดมากกวาแตเดิมที่เปนอยู ซึ่งทําใหฝายบริหาร
ตระหนกัและปฏบิตัติามนโยบายทีต่นกาํหนดขึน้ในการบรหิารราชการแผนดนิ เปนการวางแผนงานเพือ่ทราบวา
ครม.ตองการที่จะพัฒนาประเทศไปสูความเจริญทุกดานไดอยางไร ในระยะเวลาที่กําหนด ขอใหภาครัฐดูแล
เรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางจริงจังในเรื่องคาเลาเรียน คาดูแล คาบํารุง ที่ทางโรงเรียนเรียกรองและควรมี
การควบคมุชดัเจน เพราะทีผ่านมาผูปกครองตองประสบปญหาเรือ่งคาธรรมเนยีมตางๆ ทีท่างโรงเรยีนเรยีกรอง
โดยไมสมเหตุสมผลทําใหประชาชนมองวานโยบายที่รัฐกําหนดออกมาเปนแครางออกมาเทานั้น แตไมรับผิด
ชอบเรื่องที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง ขอเสนอแนะ ขอใหฝายบริหาร บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตามรัฐธรรมนูญ

ประเด็นคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ
นักวิจัยพบวา ผูเขาสัมมนาสรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ สวนใหญ รอยละ 75 เห็นดวย เหตุผล 

การมีคณะกรรมการสรรหาเกิดขึ้นยอมทําใหการสรรหาบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงในแตละองคกรเปน
ไปดวยความชัดเจนและเปนระบบพรอมทําใหการสรรหาเปนไปดวยความรวดเร็วและไมเปนการสนับสนุน
รัฐบาลในแงการตรวจสอบ เพราะการสรางจะเปนการเปดโอกาสใหเกิดการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพกวาที่ผานมา และตองเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นเพื่อปองกันการครอบงําทางความคิด 
เชน ตัวแทนฝายนิสิต นักศึกษา

สวนนอย รอยละ 25 ไมเห็นดวย เหตุผล การมีคณะกรรมการสรรหาดังกลาวเกิดขึ้นนั้นมีจํานวนนอย
มีโอกาสเสี่ยงตอการถูกครอบงําหรือถูกชักจูงไดงาย อีกทั้งองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาเองก็ไมมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการมีผูนําฝายคานเขาไปมีบทบาทยอมอาจจะถูกมองไดวาเปนการกระทําที่มุงจะ
คานอํานาจของรัฐ 

ประเด็น 20,000 รายชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได
นักวิจัยพบวา ผูเขาสัมมนาสรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ สวนใหญ รอยละ 95 เห็นดวย เหตุผล 

ทาํใหงายแกการตัง้ประเดน็ตรวจสอบผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ประกอบกบัเปนการปองกนัผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมอืงทีป่ระพฤตตินไมสจุรติใหระวงัการกระทาํและลดการกระทาํลง ทัง้มบีางสวนเหน็วาควรจะลดลง
มาเหลือเพียง 10,000 รายชื่อเพราะเปนแคการตั้งประเด็นตรวจสอบเทานั้น มิไดถอดถอนทันที และเห็นควร
ใหมีการบัญญัติรวมถึงการเมืองระดับทองถิ่นดวย แตตางกันที่รายละเอียด 

สวนนอย รอยละ 5 ไมเห็นดวย เหตุผล 20,000 ชื่อ ยังนอยไปเกรงวาจะมีการกลั่นแกลงกันได 
ควรประมาณ 30,000 – 50,000 รายชื่อ เพื่อปองกันการใชสิทธิที่ไมถูกตองโดยมุงไปในทางกลั่นแกลงกัน
มากกวามุงหวงัใหเกดิประโยชนตอประเทศชาตอิยางแทจรงิ ประกอบกบัทาํใหการบรหิารงานตองประสบกบั
ปญหาตองมาคอยชี้แจงประเด็นที่มีการใหตรวจสอบ

ขอเสนอแนะ การเขาชือ่ถอดถอนผูบรหิารหรอืสมาชกิสภาทองถิน่ ควรกาํหนดใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในเขต
เลือกตั้งของทองถิ่นนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่ง สามารถเขาชื่อยื่นถอดถอนได แตจะตองมีการตรวจสอบใหชัดเจน 



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.มหาสารคาม

41

เพื่อปองกันการกลั่นแกลง เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งผานไปประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น มักจะมีการแบงเปน
สองฝาย คือฝายชนะ และฝายแพการเลือกตั้ง จึงอาจมีการเขาชื่อเพื่อกลั่นแกลงกันได 

ประเด็นบทบาทใหมของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
นักวิจัยพบวา ผูเขาสัมมนาสรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ รอยละ 100 เห็นดวย เหตุผล เพื่อให

ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภามบีทบาททีช่ดัเจนและมอีาํนาจในการดาํเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งราวรองทกุขตางๆ 
ที่จะเกิดขึ้นไดโดยไมจํากัดแตเฉพาะขาราชการประจําแตเพียงเทานั้นยังขยายวงกวางไปถึงหนวยงานองคกร
อิสระตลอดจนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย ทําใหสงเสริมบทบาทการปฏิบัติหนาที่ที่มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น และเปนการแสดงใหเห็นวาผูตรวจการแผนดินรัฐสภามีอํานาจเต็มที่ในทางปฏิบัติไดมากกวาเดิม 
สามารถดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขตางๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ประเด็นการเพิ่มอํานาจและลดจํานวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ รอยละ 100 เห็นดวย เหตุผล เนื่องจากมีอํานาจในการยื่นเรื่อง

ราวฟองรองตอศาลไดโดยตรงเมือ่ปรากฏวามกีฎหมายทีข่ดักบัสทิธมินษุยชน สงผลใหเปนคุมครองประชาชน
ไดเพิ่มมากขึ้นและเปนการปองกันการละเมิดตอประชาชนทั่วไปอีกระดับหนึ่ง และจํานวนคณะกรรมการ 
7 คน มีความเหมาะสม

ประเด็นการคานอํานาจและดุลยอํานาจใบแดงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ สวนใหญ รอยละ 95 เห็นดวย เหตุผล เนื่องจากตองการใหมี

กระบวนการยตุธิรรมเขามาสงเสรมิการทาํงานการพจิารณาใหถีถ่วนละเอยีดชดัเจนและมแีนวทางการพจิารณา
เปนบรรทัดฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทําใหเกิดการพัฒนาองคกรไปในทางที่ถูกตองชัดเจน การกลั่นกรองของ
ศาลจะยุติธรรมกวาอํานาจเด็ดขาดของ กกต. เนื่องจาก กกต.อาจถูกครอบงําทางการเงินจากนักการเมือง 
และ กกต.มีบุคลากรทําหนาที่สืบสวนสอบสวนในจํานวนนอย การตัดสินเปนไปดวยความเที่ยงธรรม

ประเด็นการปรับอํานาจบทบาทตุลาการ อัยการใหเปนอิสระมากขึ้น
สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ รอยละ 100 เห็นดวย เหตุผล ทําใหองคกรดังกลาวมีความคลองตัว

ในการปฏบิตังิาน อนัจะสงผลตอการพจิารณาคดแีละการดาํเนนิคดทีีจ่ะกระทาํไดรวดเรว็และเปนกลางมากขึน้

ประเด็นปญหาการกระทําที่ขัดตอผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของรัฐ
สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ รอยละ 100 เห็นดวย เหตุผล เนื่องจากมีการวางหลักเกณฑ

ในการพิจารณาและควบคุมไวชัดเจน และเปนการปองกันไดในระดับหนึ่ง แตตองมีผลบังคับแทจริง ทําให
สามารถตรวจสอบความโปรงใสของนักการเมืองได เพราะตองการดํารงตําแหนงทางการเมืองก็ตองปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ที่วางไว เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนตําแหนงได แตตองเปนรูปธรรมมากกวาที่เปนอยู 
และในเรื่องการตรวจสอบนั้นควรใหประชาชนเขารวมในการตรวจสอบและรับทราบการพิจารณาดวย 
เพราะมองวาการตรวจสอบจะทําใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดีขึ้น
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ประเด็นปญหาการบัญญัติใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ สวนใหญ รอยละ 65 เห็นดวย เหตุผล เพื่อเปนการลดการกระทบ

กระทั่งกับศาสนาอื่นและเคารพในสิทธิของบุคคลในการเลือกนับถือศาสนา เห็นดวยวาควรจะบรรจุไวใน
รฐัธรรมนญูเปนมาตราหนึง่โดยสมบรูณ เหตผุล กเ็พือ่ใหเปนเกยีรตแิละเปนศกัดิศ์รขีองชาตไิทย และการบญัญตัิ
ในรัฐธรรมนูญยังเปนการกระตุนใหรัฐบาลตองสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น ทําใหการบํารุงพุทธศาสนาดีขึ้น และทําใหเกิดความภูมิใจในศาสนาที่ตนนับถือ เพราะศาสนาเปนจุดศูนย
รวมจิตใจของประชาชนทุกคน สวนนอย รอยละ 35 ไมเห็นดวย เหตุผล เปนการลิดรอนสิทธิของประชาชน
ในประเทศที่นับถือศาสนา ลัทธิ ความเชื่ออื่นๆ เนื่องจากศาสนาทุกศาสนาก็สอนใหคนทุกคนเปนคนดี 
หากบญัญตัไิวจะเปนการละเมดิสทิธขิองบคุคล เพราะอาจถอืไดวาคนทกุคนทีเ่กดิขึน้มาในประเทศไทยนอกจาก
มีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลวยังตองนับถือศาสนาโดยการเกิดอีก อาจถือวาคนที่เกิดในประเทศไทยนอกจาก
มีสัญชาติไทยแลวยังตองนับถือศาสนาโดยการเกิดอีก และเกรงวาจะไปขัดตอผูที่นับถือศาสนาอื่น ทําใหเกิด
สงครามศาสนาได คนไทยควรมีอิสระในการนับถือศาสนา ซึ่งจะเปนการสรางความแตกแยกในหมูประชาชน 
ศาสนาพทุธเปนศาสนาสากล ประกอบกบัพระพทุธเจากม็ไิดมพีระวจัจนะ ทีบ่งัคบัใหคนมานบัถอืศาสนาพทุธ 
ตลอดจนเปาหมายในการเขาถงึหลกัคาํสอนพระองคทานกม็ไิดใหนบัถอืพระองคทานเปนแกนสรณะ หากแตให
ศึกษาแกนสารของคําสอนคือพระธรรมมากกวา นอกจากนี้ ในมาตรา 9 ของรางรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับก็บัญญัติวา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามะกะ ไวชัดเจนแลวก็ยอมเปนการแสดงอยูโดยนัยยะวา 
ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย มีศาสนาพุทธเปนหลักศาสนาประจําชาติ

ขอเสนอแนะ ควรบัญญัติ มาตรา 78 แทนโดยบัญญัติเปนวา “รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาหลักของชาติและศาสนาอื่น...” 

การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนรอบ 3
สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ไดมีกําหนดใหการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ

ประชาชนรอบที่ 3 ขึ้น โดยใหคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน
ประจําจังหวัดตางๆ เปนผูดําเนินการนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนประจําจังหวัดมหาสารคามจึงไดจัดใหมีโครงการสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ 
ป 2550 ขึ้นในในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2550 ตามอําเภอและกิ่งอําเภอตางๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อ
ใหทุกภาคสวนในจังหวัดมหาสารคามไดทราบ เขาใจในสาระและตระหนักถึงความสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับ ป 2550 และพรอมเพรียงกันไปลงประชามติรางรัฐธรรมนูญฯ ตามที่ไดกําหนด

ผูเขารวมโครงการตามเปาหมาย คือ กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล และผูชวย
ผูใหญบาน ในจังหวัดมหาสารคามจํานวนรวมประมาณ 5,000 คน โดยผลที่คาดวาจะไดรับ คือ ทุกภาคสวน
ในจังหวัดมหาสารคามทราบ เขาใจในสาระของและตระหนักถึงความสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับ ป 2550 
และพรอมเพรียงกันไปลงประชามติรางรัฐธรรมนูญฯ
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ผลการออกเสียงประชามติ
สรปุผลการลงประชามตอิยางเปนทางการในวนัที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2550 ผลการออกเสยีงลงประชามติ

ทัว่ประเทศม ีดงันี ้จาํนวนผูมาใชสทิธลิงประชามตทิัว่ประเทศ จาํนวน 25,978,954 คน คดิเปนรอยละ 57.61 
จากจาํนวนผูมสีทิธอิอกเสยีงลงประชามตทิัง้สิน้ 45,093,033 คน โดยมคีะแนนรบัรางฯ จาํนวน 14,727,407 
เสยีง คดิเปนรอยละ 57.81 คะแนนไมรบัรางฯ จาํนวน 10,747,310 คดิเปนรอยละ 42.19 ในขณะทีม่บีตัรเสยี 
504,123 ใบ คดิเปนรอยละ1.94 ในสวนของจงัหวดัมหาสารคามนัน้มผีูมาใชสทิธอิอกเสยีงทัง้สิน้ 385,476 คน 
ผูลงคะแนนเหน็ชอบจาํนวน 129,894 คน ไมเหน็ชอบจาํนวน 249,257 คน และบตัรเสยี 6,325 ใบ ตามตารางที ่2

ตารางที่ 2 จํานวนผูใชสิทธิออกเสียงประชามติรางรับธรรมนูญฯ ทั่วประเทศ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 

รายการ คะแนน คิดเปนรอยละของผูมีสิทธิ
ทั้งหมด

จํานวนผูเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ 14,249,520 31.05

จํานวนผูไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ 10,419,912 22.71

จํานวนบัตรเสีย 479,715 1.05

จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ 20,741,342 45.20

รวม 45,890,489 100.00
ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จากรูปที่ 1 เมื่อพิจารณาเปนรายภูมิภาคพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมีจํานวน
ผูออกเสียงไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากที่สุด ในขณะที่ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออกผูมีสิทธิออกเสียง
สวนใหญออกเสียงรับรางรัฐธรรมนูญฯ 
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รูปที่ 1 แสดงภาพจังหวัดที่ออกเสียงรับรางและไมรับรางรัฐธรรมนูญฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2550

รูปที่ 2 แสดงภาพจังหวัดที่ออกเสียงรับรางรัฐธรรมนูญฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 เปนอัตรารอยละของ
จํานวนผูออกเสียงทั้งหมด

จากรูปที่ 2 เมื่อพิจารณาเปนรายภูมิภาคพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูออกเสียงไมรับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากที่สุด ในกรณีจังหวัดมหาสารคามนั้น จํานวนผูออกเสียงรับ ไมรับรางรัฐธรรมนูญฯ 
เปนดังตารางทายนี้
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สรุปผลการออกเสียงประชามติ

ผลการออกเสียงรับรางรัฐธรรมนูญในจังหวัดมหาสารคามนั้น มีลักษณะคลายกับผลการออกเสียง
รับรางฯ จังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยพบวาเหตุผลที่ประชาชนผูออกเสียงไมรับรางฯ 
สรุปได ดังนี้ 

1. การรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 มีระยะเวลาที่สั้นกวาการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําให
การรณรงคประชาสัมพันธไมสามารถกระทําไดอยางทั่วถึง ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ทั้งนี้
บรรยากาศการออกเสียงรับรางฯ ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามไดรับขอมูลขาวสารจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2544 และ 2548 นั้น 
จังหวัดมหาสารคามเปนฐานการเมืองที่สําคัญของพรรคไทยรักไทย นอกจากนี้พรรคไทยรักไทยยังมีอิทธิพล
ตอการเลือกตั้งในระดับการเมืองทองถิ่นทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล โดยเฉพาะบทบาทของนายศรีเมือง เจริญศิริ อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม

แมวาคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัด
มหาสารคาม รวมถงึคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดัมหาสารคามจะไดพยายามรณรงคใหประชาชน
ในจังหวัดมหาสารคามเห็นถึงขอดีของรางรัฐธรรมนูญฯ แตก็ไมสามารถ โนมนาวจิตใจประชาชนในจังหวัดให
ออกเสียงรับรางฯ ได 

2. ในระหวางกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฯ ของคณะกรรมาธิการยกรางฯ นั้นในกระบวนการยกราง
รฐัธรรมนญูฯ ในขัน้ตอนของกรรมาธกิารยกรางฯ กด็ ีในขัน้ตอนของสภารางรฐัธรรมนญูกด็ ีรวมถงึในขัน้ตอน
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ดี ลวนแลวแตมีผลในเชิงลบตอรางรัฐธรรมนูญฯ ทําใหทัศนคติของประชาชน
ผูมีสิทธิอออกเสียงในจังหวัดมหาสารคามเลือกที่จะไมรับรางฯ นอกจากนี้กระบวนการจัดการออกเสียง
ประชามตเิองกม็ปีญหาไมนอย มบีทบญัญตัหิลายมาตราทีต่างจากรฐัธรรมนญู ฉบบัป 2540 โดยเฉพาะจาํนวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎร และทีม่าของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรระบบสดัสวน และจาํนวนและทีม่าของสมาชกิ
วุฒิสภา และ คณะบุคคลที่หาทางออกของชาติในยามวิกฤติ เปนตน ประเด็นเหลานี้ถูกนํามาขยายผลใหราง
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้มีภาพพจนในเชิงลบ 

3. สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) กําหนดการรางรัฐธรรมนูญฯ โดยมีขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชน 3 รอบ ทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายในการรับรูขอมูลขาวสารบอยครั้ง สมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญมาจากหลากหลายอาชีพ ขาดความเขาใจในสาระของรัฐธรรมนูญ

4. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากกลุ มผู ต อตานรางรัฐธรรมนูญฯ “เครือขาย 19 กันยา 
ตานรัฐประหาร” รวมกับ สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) ซึ่งรณรงควารัฐธรรมนูญฉบับนี้มา
จากกลุมเผดจ็การทหาร หากออกเสยีงรบัแลวจะสงผลใหมกีารยกเลกินโยบายประชานยิม เชน ยกเลกินโยบาย
กองทุนหมูบาน ยกเลิกนโยบายกองทุนหมูบาน เปนตน

5. การออกเสียงรับรางฯ ในจังหวัดมหาสารคามนั้นมีจํานวนผู มาใชสิทธิเพียงรอยละ 55.9 
เทานั้น สาเหตุประการหนึ่ง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่รวมถึงนักการเมืองทองถิ่นไมสนับสนุน
ในการประชาสัมพันธใหประชาชนไปออกเสียงโดยเฉพาะประชาชนผูมีสิทธิที่ทํางานที่ตางถิ่นฐาน ในขณะที่
ผูมีสิทธิในเขตจังหวัดมหาสารคามนั้น ฐานเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิทธิพลตอคะแนนเสียงการ
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รับรางๆ ในอําเภอนาเชือก อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอวาปปทุม และอําเภอยางสีสุราช จํานวนผูออกเสียง
รับรางฯ จะมีจํานวนมากกวาอําเภออื่น 

6. ประชาชนในเขตเมอืงจะมรีะดบัการรบัรูขอมลูขาวสารมากกวาประชาชนในเขตชนบท ขอมลูขาวสาร
จะมีผลในการออกเสียงรับรางฯ ในกรณีจังหวัดมหาสารคามผูออกเสียงรับรางฯ ในเขตอําเภอเมืองจะสูงกวา
เขตอําเภอรอบนอก 
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บทที่ 5
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง

และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บรรยากาศทั่วไปกอนการเลือกตั้ง หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไป 

พ.ศ.2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 กําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 
2550 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดออกระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ วาดวยการหาเสยีง ขอควรปฏบิตัิ 
และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของ
พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ซึ่งตามหมวด 
3 ของประกาศดังกลาว ไดกําหนดขอหามมิใหปฏิบัติในการเลือกตั้งไวหลายประการ เชน ในขอ 6 กําหนดไว
วา ในการหาเสียงเลือกตั้ง หามมิใหผูสมัคร พรรคการเมือง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งแลวแตกรณี การะทําการหรือ
อาศัยผูใดกระทําการ เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง และผูสมัครอื่น หรือ
พรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแก ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด1 

ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ฉบบันีก้าํหนดขอหามผูสมคัร พรรคการเมอืง ครอบคลมุถงึกจิกรรม
ตางๆ ที่นักการเมืองนิยมใชในการซื้อเสียงทางออม เชน กิจกรรมการเมืองในรูปแบบของงานบุญ งานกุศล 
บริจาคเงิน สิ่งของ รวมประมูลของ จัดทัศนศึกษา สัมมนา อบรม ดูงาน ตางๆ ซึ่งระเบียบฯ นี้เปนผลจากการ
ที่ฝายสํานักกฎหมายของ กกต.ไดพยายามปรับปรุงรางระเบียบ โดยใหกําหนดใหชัดเจนวา พฤติการณและ
การกระทําใดที่ผูสมัคร ส.ส. พรรคการเมือง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะกระทําไมได เมื่อพระราชกฤษฎีกาเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไป พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช ที่ประชุม กกต. ก็เห็นวา ควรกําหนดการกระทํา
ที่เปนรูปธรรมชัดเจนวา หามกระทําในชวงที่พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไป 
พ.ศ.2550 มีผลใชบังคับ โดยมีการยกตัวอยาง เชน การวางพวงหรีด การใสซองชวยงานบุญตางๆ การบริจาค
เงิน การลอยบอลลูน เชาเครื่องบิน ในเรื่องของการจัดเลี้ยง ก็ระบุ หามเลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด รวมถึง
การจดัเลีย้งหรอืรบัจะจดัเลีย้งการประชมุ อบรม สมัมนา ทศันศกึษา หรอืดงูาน หามจดัยานพาหนะนาํผูมสีทิธิ

1 โปรดดู ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550 ซึ่งขอหาม
ตามขอ 6 ไดแก 1) จดัทาํ ให เสนอให สญญาวาจะให หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะใหทรพัยสนิหรอืผลประโยชนอืน่ใดอนัอาจคาํนวณเปนเงนิ
ไดแกผูใด เชน งานวันเกิด งานบวช งานโกนจุก งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม งานบุญ งานปใหม หรือ งานศพ เปนตัน 2) ให เสนอ
ให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหรา 
ศาลเจา โรงเจ โบสถคริสต โบสถพราหมณ สํานักปฏิบัติธรรม สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห สหกรณกองทุนสงเคราะห ชุมนุม 
ชมรม สโมสร หรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ เชน การบริจาคเงิน การประมูลทรัพยสิน หรือสิ่งของใน
งานการกศุลตางๆ เปนตน 3) โฆษณาหาเสยีงเลอืกตัง้ดวยการจดัใหมมีหรสพหรอืการจดัการรืน่เรงิตางๆ รวมทัง้การแสดงและการละ
เลนอื่นๆ 4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด รวมถึงการจัดเลี้ยง การประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา หรือดูงาน เปนตน 5) หลอกลวง
บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด เชน
การปราศรัยดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง เปนตน
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เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้ง หรือนํากลับไปจากที่เลือกตั้งโดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะ หรือ
คาจางซึง่จะตองเสยีตามปกต ิหรอืจดัไปรบัไปสงเพือ่ควบคมุใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไปลงคะแนนใหแกผูสมคัรหรอื
พรรคการเมอืงใด ในประเดน็นีก้จ็ะมกีารกาํหนดใหชดัเจนวา ถาเปนกรณกีารจดัของหนวยราชการ หรอืองคกร
สาธารณประโยชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคนชรา ผูพิการจะทําไดหรือไม รวมทั้งในการหาเสียงใหใช
ถอยคําสุภาพ เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและควรใหความรวมมือกับ กกต.ตามที่รองขอ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมหาสารคาม ไดประกาศแบงเขตการเลือกตั้ง 3 รูปแบบ
และไดรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ณ หอประชุมศูนย
ราชการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม แบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ทายนี้
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บทบาทของภาคประชาชนในการรณรงคการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้นายรังสรรค เพียรอดวงษ ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม กําชับทุกภาคสวน

ใหความรวมมือกับ กกต. จัดการเลือกตั้ง ส.ส. ใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ขณะที่ชมรมสมาคม
คนพิการ เรงพัฒนาคนพิการใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยไดเรงรัดใหหัวหนาสวน และขาราชการในสังกัด
จากทกุหนวยงานเรงหาทางพฒันาอาชพีตามยทุธศาสตรอยูดมีสีขุใหเปนรปูธรรม เพือ่ยกระดบัรายไดของพีน่อง
ประชาชนควบคูกับการใหความรวมมือกับ กกต.จังหวัด ในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม เพื่ออนาคตของชาติบานเมือง โดยเฉพาะการชวยประชาสัมพันธใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยปลอดจากการซื้อสิทธิขายเสียง เลือกคนดีเขาไปบริหารประเทศ

ขณะที่ชมรมสมาคมคนพิการจังหวัดมหาสารคาม เรงพัฒนาคนพิการใหสามารถใชชีวิตและใชสิทธิ
ไดทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อใหเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ทีก่าํลงัจะมขีึน้ในวนัที ่23 ธนัวาคม 2550 นี ้เชนเดยีวกนั ชมรมกาํนนัผูใหญบานจงัหวดัมหาสารคาม ประกาศ
จุดยืนพรอมออกแถลงการณยืนยันในความบริสุทธิ์ และความเปนกลางทางการเมือง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 รณรงคเผยแพรความรูประชาธิปไตย และเตรียมการ
รณรงคการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะมีขึ้น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดย ดร.สุรัตน ดวงชาทม 
ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 1 เปดเผยวาตามทีม่พีระราชกฤษฎกีา การเลอืกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่จะถึงนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 ไดรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหรณรงคเผยแพรประชาธิปไตย และการเลือกตั้งใหแก
ขาราชการในสงักดั โดยมวีตัถปุระสงค 1.สงเสรมิประสบการณการเรยีนรูประชาธปิไตยการเลอืกตัง้ 2. รณรงค
ใหไปใชสทิธเิลอืกตัง้ ไมซือ้สทิธ ิขายเสยีง 3.ใหขาราชการในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารวางตวัเปนกลางและไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง 4. สรางกระบวนการเฝาระวัง สังเกตการณ แจงเหตุรายงานการตรวจสอบ 5. สรางจิตสํานึก
อาสาสมัคร การมีสวนรวมและรับใชสังคม ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กิจกรรมที่
สําคัญคือ ทอลคโชวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนในระดับประถมศึกษาเรียงความรณรงคการเลือกตั้ง 
เนนความสําคัญของ สิทธิ หนาที่ การไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการไมซื้อสิทธิ ขายเสียง จัดใหมีอาสาพัฒนา
ประชาธิปไตย เพื่อรวมรณรงคการเลือกตั้ง โดยใชกลุมเปาหมาย ที่เปนลูกเสือ เนตรนารี การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เนนกระบวนการสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ใหนักเรียนจัดทําสื่อการเรียนในรูปแบบตางๆ 
ตามแนวคิดของตัวเอง เพื่อเชิญชวน บิดามารดา ผูปกครอง ไปเลือกตั้ง โดยไมซื้อสิทธิ ขายเสียง ใหผูบริหาร
โรงเรียน ทําหนังสือถึงผูปกครอง โดยลงนามเชิญชวนใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ดร.สุรัตน กลาวอีกวา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวปฏิบัติเพื่อให
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ไดตระหนกัถงึบทบาท หนาทีใ่นฐานะขาราชการ และทางสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางใหบุคลากรในสังกัดไดนําไปปฏิบัติ โดยผูอํานวย
การสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติในการวางตัวของขาราชการในสังกัดไดรับทราบขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กรณีที่ผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารการศึกษา และขาราชการในสังกัดไมปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดให เปนเหตุใหเสียความเปนกลางเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือทําใหนโยบายการเลือกตั้งเสีย
หาย จะดําเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายกําหนด กรณีขัดขืนไมปฏิบัติตามคําสั่งและถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรฐับาลและธรรมเนยีมของทางราชการ กจ็ะดาํเนนิการใหบคุคลนัน้ประจาํสวนราชการ หรอืสาํนกังานเขต
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พื้นที่การศึกษา หรือในกรณีที่นักเรียน ผูปกครอง ประชาชนพบเห็นขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การวางตัวไมเปนกลาง ใหแจงและรองเรียนได เพราะทางกระทรวงศึกษา ไมสนับสนุนใหขาราชการ รวมคิด 
รวมทําในการซื้อสิทธิ ขายเสียง เอนเอียงใหกับพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งและในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ไดบัญญัติแนวทางและขอหาม
เกี่ยวกับการเลือกตั้งไวแลว เชนมาตรา 57,137 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2550 กําหนดไววา หามใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ มิใหเจาหนาที่รัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวย
กฎหมาย การกระทาํใดๆ เพือ่เปนคณุ/เปนโทษแกผูสมคัร/พรรคการเมอืง/การแนะนาํชวยเหลอืในการดาํเนนิ
การที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝน กกต. มีอํานาจสั่งใหยุติหรือระงับ
การกระทํา แจงใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเจาหนาที่ผูนั้นสั่งใหพนจากหนาที่ชั่วคราว/สั่งให
ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด 

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม เปนจังหวัดที่อยู จุดศูนยกลางของภาคอีสาน การตอสูทางการเมืองเกิดขึ้น

ในระดับสูง และมีการแบงฝกแบงฝายกันอยางชัดเจนในการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2544 
พรรคไทยรักไทย ยึดครองที่นั่ง ส.ส. ไดถึง 5 ที่นั่ง อีก 1 ที่นั่งเปนของ พรรคประชาธิปตย แตอีก 4 ปตอมา 
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดมหาสารคามใหความนิยมในรัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ 
ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ทําใหพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกทั้งจังหวัด

สาํหรบัการเลอืกตัง้วนัที ่23 ธนัวาคม 2550 จงัหวดัมหาสารคามยงัคงมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรจาํนวน 
6 คน แตมีการแบงเขตการเลือกตั้งใหมออกเปน 2 เขต แตละเขตมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน
เทากัน โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีจํานวนผูสมัครฯ ทั้งสิ้น 39 คน จากพรรคการเมืองจํานวน 13 พรรค ในเขต
เลือกตั้งที่ 2 มีจํานวนผูสมัครฯ ทั้งสิ้น 39 คน จากพรรคการเมืองจํานวน 13 พรรค เชนกัน ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 6 



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.มหาสารคาม

55

ตารางที่ 6 รายชื่อผูสมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม 

พรรค หมาย
เลข

ชื่อ – สกุล การศึกษา อายุ อาชีพกอนสมัคร

รวมใจไทยชาติพัฒนา

1 นายมาโนช เชาวรัตน ปริญญาตรี 50 ธุรกิจ

2 นายชัยสิทธิ์ อัตถากร ปริญญาตรี 46 ปลัดอําเภอ

3 นายคะนองฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ปริญญาตรี 46 ประชาสัมพันธ
รัฐสภา

ความหวังใหม

4 นางสาวพัชราศิณี ศิริโกมุท ปริญญาตรี 34 ที่ปรึกษาบริษัท

5 นายวัฒนา ศิริโกมุท ปริญญาตรี 34 หัวหนาสวนโยธา

6 นางสาวเกศสุดา สิมลา ม.3 31 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประชาธิปตย

7 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ เนติบัณฑิต
ไทย

48 ทนายความ

8 นายสุวิทย บุตรโคตร ปริญญาตรี 38 ผูจัดการสหกรณ

9 นายวารินทร โคตรศรีวงษ ปริญญาตรี 38 อดีตนายก อบต

เพื่อแผนดิน

10 นายกริช กงเพชร ปริญญาโท 64 นักการเมือง

11 นางกุสุมาลวดี ศิริโกมุท ปริญญาโท 45 ที่ปรึกษารัฐมนตรี

12 นางคมคาย อุดรพิมพ ปริญญาโท 45 -

ประชาธิปตย

13 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ เนติบัณฑิต
ไทย

48 ทนายความ

14 นายสุวิทย บุตรโคตร ปริญญาตรี 38 ผูจักการสหกรณ

15 นายวารินทร โคตรศีวงษ ปริญญาตรี 38 อดีตนายก อบต

เพื่อแผนดิน

16 นายทวีศัพท งามสมัย ปริญญาตรี 40 คาขาย

17 นายวชิระ ภักดีสุวรรณ ปวส. 38 -

18 นายอภิราช บรรณารักษ ปริญญาโท 40 นักการเมือง

พลังประชาชน

19 นายสุทิน คลังแสง ปริญญาเอก 46 นักการเมือง

20 นายสุรจิตร ยนตรตระกูล ปริญญาโท 46 นายก ทม.

21 นายจิรวัฒน ศิริพานิชย ปริญญาโท 35 รองนายก อบจ.

ประชากรไทย

22 นางกัลยาณี ชลมณี ปริญญาโท 47 นักวิจัยการศึกษา

23 นายชัยยงค วงศประกอบ ปริญญาโท 39 รานตัดเย็บเสื้อผา

24 นายไพบูลย ไชยโวหาร ม.ศ.5 50 รานซอมรถ
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ตารางที่ 6 รายชื่อผูสมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ( ตอ )

พรรค หมาย
เลข

ชื่อ – สกุล การศึกษา อายุ อาชีพกอนสมัคร

ประชามติ 25 นายยุทธพล ศรีมุงคุณ ปริญญาตรี 61 อาจารย

26 นายสมหมาย ฮามคําไพ ปริญญาโท 70 ขาราชการบํานาญ

27 นายชรี วารีศรี ปริญญาตรี 40 ธุรกิจสวนตัว

สังคมไทย
28 นางสาวปพัชสรณ 

พลภูวษิตย
ปริญญาตรี 34 หัวหนาพรรค

สังคมไทย

29 นายธนพล ซามาตย ปริญญาตรี 48 ธุรกิจสวนตัว

30 นายบัลดาล แสนวา ปริญญาตรี 47 -

ไทยรํ่ารวย 31 นางสุมนา โพชารี อนุปริญญา 40 คาขาย

32 นายประเสริฐ 
พิกุลทิพยสาคร

ม.6 69 ธุรกิจสวนตัว

33 นายสมประสงค แกวบุดดา ปวส. 61 พนักงาน ธกส.

เพื่อแผนดิน 10 นายกริช กงเพชร ปริญญาโท 64 นักการเมือง

11 นางกุสุมาลวดี ศิริโกมุท ปริญญาโท 45 ที่ปรึกษารัฐมนตรี

12 นางคมคาย อุดรพิมพ ปริญญาโท 45 -

นําวิถี 34 นายมาณิศ พิมพดี ปริญญาโท 68 ทนายความ

35 นายจรัส ชูคันหอม ปริญญาตรี 60 ขาราชการบํานาญ

36 นายจินดา วิริยะ อนุปริญญา 33 ธุรกิจสวนตัว

สยามสันติ 37 นางบรรเทง รัตนวงษา ปริญญาตรี 45 ทนายความ

38 นายสมพร จอมคําสิงห ม.6 40 สจ.มหาสารคาม

39 นายสด ชางยันต ปริญญาตรี 54 ธุรกิจสวนตัว
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ตารางที่ 7 รายชื่อผูสมัครเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม 

พรรค หมาย
เลข

ชื่อ – สกุล การศึกษา อายุ อาชีพกอนสมัคร

ประชาราช

1 นายประจิตต ดาวเรือง ปริญญาโท 50 อดีต ส.จ.2สมัย

2 นายนิพนธ วงศพัฒน ปริญญาตรี 61 ทนายความ

3 นายชัยวิบูล ไชยชาติ ปริญญาตรี 55 ส.จ.

ชาติไทย

4 นายณรงศักดิ์ ประสาระเอ ปริญญาโท 42 ส.อบต. มค.

5 นายทองสุข ทุมมี ปริญญาตรี 59 ศึกษานิเทศ

6 นายประสาทพร แสนวิเศษ มัธยม 6 42 อาสาพัฒนาชุมชน

รวมใจไทยชาติพัฒนา

7 นายสุชาติ ศรีสังข ปริญญาตรี 49 อดีต ส.ส. 4 สมัย

8 นายพนารักษ วรรณปะแก ปริญญาตรี 32 ผูจัดการอาวุโสฯ

9 นายภัทธพร ชาวกะตา ปริญญาตรี 41 บัณฑิตอาสา

พลังประชาชน

10 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนา
การ

ปริญญาตรี 50 อดีต ส.ส.

11 นายไชยวัฒน ติณรัตน ปริญญาตรี 48 อดีต ส.ส.

12 นายสรรพภัญู ศิริไปล ปริญญาโท 52 อดีตรองนายก อบจ.

เพื่อแผนดิน

13 นายชาญชัย ชัยรุงเรือง ปริญญาโท 55 ส.ส.

14 นายอดิศร ธิวงค ม.6 71 เกษตรกรรม

15 ด.ต. สุวิทย ทับพา ม.6 62 เกษตรกรรม

มัชฌิมาธิปไตย

16 นางมยุรา อุรเคนทร ปริญญาโท 51 ส.ส.

17 นายสุเนตร สารสิทธิ์ ปริญญาตรี 50 อดีต นายก
เทศมนตรี

18 นายธรรมนูญ โสภารัตน ปริญญาเอก 62 อดีตอธิการบดี

ประชาธิปตย

19 นายยุทธพงศ จรัสเสถียร ปริญญาโท 35 ส.ส. 2544

20 นายภูมิไถง ปะติเส ปริญญาตรี 55 ผูชวย ส.ส.

21 นายนันทพงศ วนาทรัพย
ดํารง

ปริญญาตรี 51 อดีต ส.จ.

ความหวังใหม

22 นายสันต เพียรอดวงษ ปริญญาตรี 60 ขาราชการบํานาญ

23 นายเตชสิทธิ์ พิมล ปริญญาโท 54 ขาราชการบํานาญ

24 นายสมนึก วงหนองแวง ปริญญาโท 35 กรรมการผูบริหาร
ที่มา : คณะกรรการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
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ตารางที่ 7 รายชื่อผูสมัครเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม (ตอ)

พรรค หมาย
เลข

ชื่อ – สกุล การศึกษา อายุ อาชีพกอนสมัคร

ประชามติ

25 นายภัชภณ ปะโกสันตัง ม.6 62 ทนายคาวม

26 นายชาตรี ระดมชัย ม.6 60 นักหนังสือพิมพ

27 นายโกมล แพนพา ปริญญาเอก 46 นักวิชาการอิสระ

ประชากรไทย

28 นายจํารัส จันทรเปลง ปริญญาตรี 46 เกษตกร

29 นายยอด ปทุมพร ปริญญาตรี 63 ขาราชการบํานาญ

30 นายเสนห ภักดีพันตอน ปริญญาตรี 41 รับจาง

ไทยรํ่ารวย

31 นายแหลมคม ปะติตานัง ปริญญาตรี 32 ธุรกิจสวนตัว

32 นางอินทุการ ลําเหลือ ปริญญาโท 45 ครู

33 นางสมร ชุมพล ม. ตน 40 ธุรกิจสวนตัว

ไทเปนไท

34 นายจักรภพ มานุ ปริญญาตรี 34 ทนายความ

35 นายติฏฐพงษ จันทะศร ม.ปลาย 32 หมออาสาผสมเทียม

36 นายประสงค อุทัยประดิษฐ ประถมปลาย 59 นักตอสูเพื่อสิทธิฯ

สยามสันติ

37 นางจริยา นันทวงค ป.6 57 คาขาย

38 นายชยกร สมศิลา ปริญญาตรี 28 กรมควบคุมมลพิษ

39 นายสมนึก ขจัดโรคา ม.3 50 อุตสาหกรรมโรงสี
ที่มา : คณะกรรการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อสํารวจรายชื่อผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง 2 เขต ในครั้งนี้พบวามี อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสังกัดพรรคไทยรักไทย ไดยายออกไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นถึง 3 คน คือ นางกุสุมาลวดี ศิริโกมุท 
นายชาญชัย ชัยรุงเรือง และนายสุชาติ ศรีสังข นอกจากนี้ยังมีพรรคเกิดใหมที่มาแรงอีกหลายพรรค เชน 
พรรคเพื่อแผนดิน ที่มีนายสุวิทย คุณกิตติ เปนหัวหนาพรรค ในการเลือกตั้งครั้งนี้มี อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนมาก และแตละคนลวนมีฐานเสียงอยูในพื้นที่ของตัวเองทั้งสิ้น ยิ่งเขตเลือกตั้งยอนกลับไปเปน
เขตใหญเชนเดียวกับการเลือกตั้งกอนป 2540 ทําใหอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยาง นายกริช กงเพชร 
นายชาญชัย ชัยรุงเรือง นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร นายมาโนช เชาวรัตน และ นายสุชาติ ศรีสังข ดูจะได
เปรียบผูสมัครคนอื่นๆ

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวย อําเภอเมือง กันทรวิชัย เชียงยืน ชื่นชม โกสุมพิสัย และกุดรัง เขตนี้
เปนการชิงชัยกันระหวาง พรรคพลังประชาชน กับ พรรคเพื่อแผนดิน ซึ่งการจัดตัวผูสมัครของทั้ง 2 พรรค
ไดลงลึกถึงฐานคะแนนสวนตัวของผูสมัคร ในแตละอําเภอเพื่อประกบคูตอ สูกันเลย โดยพื้นที่ อําเภอเมือง 
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พรรคเพือ่แผนดนิสง นางคมคาย อดุรพมิพ อดตีสมาชกิวฒุสิภา ทีม่าจากการเลอืกตัง้ป 2549 โดยทีไ่ดคะแนน
ในเขตเมืองสูงถึง 31,228 คะแนน ขณะเดียวกันนางคมคาย ก็จะไดฐานคะแนนจากสามีที่เปน นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้นางคมคาย ที่มีฐานเสียงในเขตอําเภอเมือง ตองลงแขงขันกับผูสมัคร
พรรคพลังประชาชน นายสุรจิตร ยนตตระกูล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม และเปนอดีต
สมาชิกวุฒิสภา เลือกตั้งป 2549 เชนเดียวกับนางคมคาย

สวนพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย เชียงยืน และชื่นชม ถือวาเปนฐานเสียงของ นายกริช กงเพชร อดีตสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 9 สมัย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ยายออกจากพรรคไทยรักไทยมาลงสมัครในพรรคเพื่อแผนดิน 
ขณะที่พรรคพลังประชาชนสง นายสุทิน คลังแสง อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ และเปน
อดีตรองโฆษก พรรคไทยรักไทย ตัวนายสุทิน นั้นมีฐานคะแนนเสียงอยูในพื้นที่ 3 อําเภอ โดยเฉพาะในเขต
ตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน อําเภอโกสุมพิสัย และ อําเภอกุดรัง เปนที่คาดหมายวาจะเปนพื้นที่สะสางบัญชี
แคนของผูสมัคร คูรักคูแคนระหวาง นางกุสุมาวตี ศิริโกมุท กับ นายประยุทธ ศิริพานิชย อดีต ส.ส. หลายสมัย 
เจาของฉายาหัวเขียง โดยครั้งนี้นางกุสุมาวตี ยายออกจากไทยรักไทยมาสังกัดเพื่อแผนดิน สวน นายประยุทธ 
ยายออกจากพรรคชาติไทยมาอยูกับพลังประชาชน และสงลูกชาย คือ นายจิรวัฒน ศิริพานิชย อดีตรองนายก 
อบจ. ลงชิงชัยในเขต 1 สวนตัวเองขยับไปลงสมัครในแบบสัดสวนกลุมที่ 3 ลําดับสุดทายแทน

ในเขตเลือกตั้งนี้มี นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย ลงสมัคร 
นางกุสุมาลวตี นั้นเคยทํางานเปนนักพัฒนาสังคมในองคกรเอกชนระดับนานาชาติ คือ องคการ Care ซึ่งเปน
องคกรภาคเอกชน (NGOs) ทีท่าํงานดานการชวยเหลอืสงัคมโดยเฉพาะชวยเหลอื กลุมเยาวชน สตร ีเกษตรกร 
รวมถึงผูติดเชื้อเอดส ประสบการณดังกลาวของ นางกุสุมาลวตี ทําใหรูจักปญหาสังคมในชนบท ถือเปน
การวางรากฐานทางการเมือง และเปนการสรางเครือขายความนิยมทางการเมือง นางกุสุมาลวตี มีบทบาท
อยางมากในการสงเสริมบทบาทสตรี โดยมีสวนสําคัญในการจัดตั้งกลุมแมบาน กลุมอาชีพ กอตั้งธนาคารขาว 
และใหความชวยเหลือในการจัดอบรมวิชาชีพใหกับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

นางกุสุมาลวตี เริ่มบทบาททางการเมืองระดับชาติครั้งแรกในป พ.ศ. 2535 เมื่อมีการจัดการเลือกตั้ง
เปนการทัว่ไป นางกสุมุาลวต ีไดรบัการสนบัสนนุจากนายโภคนิ พลกลุ แกนนาํพรรคความหวงัใหมใหลงสมคัร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรคความหวังใหมในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการเลือกตั้ง
ในครัง้นัน้เปนมกีารแบงเขตเลอืกตัง้แบบแบงเขตเรยีงเบอร เขตเลอืกตัง้เปนแบบเขตใหญประกอบดวย 8 อาํเภอ 
การเลือกตั้งมีการแขงขันที่รุนแรง นางกุสุมาลวตีตองแขงขันกับคูตอสูที่ถือวามีฐานเสียงที่แนน และเปนอดีต
รัฐมนตรี และเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายสมัย เชน นายประยุทธ ศิริพาณิชย ในการเลือกตั้งครั้ง
นัน้ปรากฏวานางกสุมุาลวต ีไมไดรบัการเลอืกตัง้ แตนางกสุมุาลวต ียงัคงมกีจิกรรมทางการเมอืงในเขตจงัหวดั
มหาสารคามทั้งนี้เนื่องจากทราบวาประชาชนไมไดเห็นแกอํานาจเงินที่ซื้อเสียงเทานั้น 

นางกุสุมาลวตี พบวาคะแนนนิยมของตนในเขตเลือกตั้งมาจากการที่ไดลงพื้นที่พบปะประชาชน 
ไดพดูคยุ ไดปราศรยั เปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหชนะคูแขงและมคีะแนนมาเปนอนัดบัหนึง่ในหลายหนวยเลอืกตัง้ 
นางกสุมุาลวต ีจงึยดึแนวคดิวาหากตองการไดรบัเลอืกตัง้ตองลงพืน้ที ่สรางผลงาน สรางเครอืขายใหมากกวานี้ 
ภายหลังการเลือกตั้งในป พ.ศ.2535 นางกุสุมาลวตี ไดมีโอกาสเขาไปทํางานการเมืองในสํานักนายกรัฐมนตรี 
ไดมีโอกาสพบปะ และรูจักนักการเมืองระดับชาติมากขึ้น รวมถึงไดผลักดันงบประมาณในการกอสราง
เพื่อพัฒนาเขตเลือกตั้งในจังหวัดมหาสารคามทั้งที่ไมไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้นางกุสุมาลวตี 
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ยังไดรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นคือ ทานเดน โตะมีนา เดินทาง
มาจงัหวดัมหาสารคามถอืเปนการลงพืน้ทีเ่พือ่ชวยวางรากฐานของคะแนนนยิมใหนางกสุมุาลวต ีอยางไรกต็าม
แมวาจะทํางานที่สํานักนายกรัฐมนตรี นางกุสุมาลวตี ก็มิไดทิ้งกิจกรรมทางการเมืองที่ไดทํารวมกับเครือขาย
ทางการเมือง ไมวาจะเปนงานกลุมแมบาน กลุมอาชีพ เยาวชน รวมถึงยังคงใหความชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกและใหความเปนธรรมสําหรับคนที่ประสบปญหาความเดือดรอน

เมื่อมีการเลือกตั้งใน ป พ.ศ.2539 นางกุสุมาลวตี ลงสมัครฯ อีกครั้งหนึ่งในนามพรรคความหวังใหม 
ไดลําดับที่ 4 ผูที่ไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้เปน ส.ส. หนาใหม คือ นางมยุรา อุรเคนทร ทําใหนางกุสุมาลวตีมีความ
พยายามเพิ่มมากขึ้นอีก ทํางานเหมือนที่เคยทํามาไมวาจะเปนงานจัดอบรมเยาวชน งานพัฒนาองคกรสตรี 
งานสหกรณ และยังรวมงานพัฒนากับองคกรแครดวย

เมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นในป พ.ศ.2544 นางกุสุมาลวตี ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งแตยายมาสังกัด
พรรคไทยรักไทย นางกุสุมาลวตี ตองตอสูกับกระบวนการล็อบบี้เพื่อสกัดกั้นอยางหนักไมใหนางกุสุมาลวตี 
เขาสังกัดพรรคไทยรักไทย มาจากคูแขงทางการเมืองของนางกุสุมาลวตี ทั้งนี้คูแขงทางการเมืองไมตองการ
ใหนางกุสุมาลวตี ประสบความสําเร็จทางการเมือง มีกระบวนการสกัดกั้น มีการใสรายปายสี การหลอกลวง
การสรางขอมูลเท็จ และอื่นๆ เพื่อใหนางกุสุมาลวตี ทอแทและถอนตัวทางการเมือง แตในที่สุดนางกุสุมาลวตี
กส็ามารถลงสมคัรในนามตวัแทนของพรรคไทยรกัไทยได และในครัง้นัน้ปรากฏวานางกสุมุาลวต ีไดรบัเลอืกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ถึงแมวานางกุสุมาลวตี จะไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวก็ตามขบวนการสกัดกั้น 
และทําลายเธอก็ไมไดหยุดลง แตยังคงทําหนาที่ตอ ไมวาจะเปนการประสานงานทางลับกับหนวยงานของ
รัฐรวมกันสรางหลักฐานเท็จนําไปสูการดําเนินคดีกับ นางกุสุมาลวตี ขบวนการดังกลาวยังไดรวมกับผูสื่อขาว
บางรายในการสกัดกั้น เชน มีการสัมภาษณนางกุสุมาลวตี แลวนําเทปสัมภาษณดังกลาวเปนหลักฐาน
ในการฟองศาล กลุมคนดังกลาวกระทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะสกัดกั้นนางกุสุมาลวตี 

ในชวงป พ.ศ.2544 – 2545 กลุมคนดังกลาวยังคงพยายามสกัดกั้นนางกุสุมาลวตี เชนเดิมโดยเฉพาะ
การสรางหลักฐานเท็จเพื่อดําเนินคดี เชน มีนายตํารวจนายหนึ่งที่เปนนายตํารวจติดตามนักการเมืองฝายตรง
ขามนางกุสุมาลวตี ไดยายมาประจําอยูที่อําเภอเมือง นายตํารวจดังกลาวพยายามสรางพยานหลักฐานเท็จ
เพือ่ฟองรองนางกสุมุาลวต ีทาํใหชวงเวลาดงักลาว นางกสุมุาลวต ีตองขึน้ศาลไปใหปากคาํ และตองเดนิทางไป
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดยตลอด แตในที่สุดก็สามารถชนะขอกลาวหาตางๆ ได 
นางกุสุมาลวตี กลาววาในชวงเวลาที่ไดรับการรับรองแลว เวลาไปรวมงานสงกรานตบรรดาตํารวจ
ตองเลี่ยงไปเดินคนละฝ ง ทั้งนี้ เพราะตํารวจเหลานี้กลัวว าถามาดูแลนางกุสุมาลวตีแลวเกิดวันใด
นางกุสุมาลวตี ไดรับใบแดงขึ้นมาหรือไมไดรับเลือกตั้ง ตํารวจที่มาดูแลนางกุสุมาลวตีจะตกที่นั่งลําบาก 
สิง่เหลานีเ้ปนกระบวนการสกดักัน้นางกสุมุาลวต ีปรากฏการณสกดักัน้นีย้งัคงปรากฏอยูจนกระทัง่ถงึการเลอืก
ตั้งในป พ.ศ. 2548 

ในป พ.ศ.2550 เมือ่มคีาํตดัสนิของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูใหยบุพรรคไทยรกัไทย นางกสุมุาลวต ีกย็งัคง
อยูกบัพรรคไทยรกัไทย มกีจิกรรมรวมงานกบัพรรคมาโดยตลอด หลงัจากทีพ่รรคไทยรกัไทยถกูยบุ และมกีารจดั
ตั้งพรรคพลังประชาชนขึ้นมา กระบวนการสกัดกั้นก็เริ่มการ ล็อบบี้กรรมการภาคของพรรคพลังประชาชน 
มีการใหขอมูลเท็จกรรมการพรรควานางกุสุมาลวตี ไมเลนการเมืองแลว ตามเทาไหรก็ไมสนใจ และใหขอมูล
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ผูใหญในพรรคทํานองวานางกุสุมาลวตี ทรยศ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร มีการอางชื่อแกนนําพรรคพลัง
ประชาชนวาเขตเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคามผูใหญในพรรคขอใหนางกุสุมาลวตี ไมลงสมัคร เชน อางชื่อ
นางเยาวภา วงศสวัสดิ์ แกนนําพรรคพลังประชาชนผูซึ่งนางกุสุมาลวตี ใหความนับถือ นางกุสุมาลวตี เอง
เนื่องจากเคารพในตัวนางเยาวภา จึงยอมไมลงในนามพรรคพลังประชาชน เหตุดังกลาวทําใหในการเลือกตั้ง
ป พ.ศ.2550 นางกุสุมาลวตี จึงไมลงสมัครนามพรรคพลังประชาชน 

ในภาพรวมจะเปนการแขงขันกันระหวาง 2 พรรคการเมือง แตในเขตนี้ก็ไมอาจมองขามอดีต ส.ส.
หลายสมัยอยาง นายมาโนช เชาวรัตน ที่ลงสมัครในพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ซึ่งอาจเปนผูที่ไดรับเลือกได
เชนกัน และผูสมัครรับเลือกตั้งอีกหนึ่งคนที่อาจเปนตัวเลือกเพิ่มเขามาคือนางนภาพร พลโคตร ภรรยานาย
ทองหลอ พลโคตรอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองสมัยและเปนกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัด
สิทธิ์ทางการเมือง 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้นางนภาพร พลโคตรถือวาเปนตัวเก็งที่นาจะไดรับการเลือกตั้ง เมื่อมีการพิจารณา
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการไดรับเลือกตั้ง นางนภาพร เริ่มตนทางการเมืองจากการเปนนักการเมืองทองถิ่น 
มีฐานคะแนนในเขตอําเภอเมืองสูงถึง 23,000 คะแนน ประกอบกับสามีของนางนภาพร นั้นเปนอดีตสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง สงผลใหประชาชนเกิดความสงสารนางนภาพร 
ที่สามีตองประสบเคราะหทางการเมืองโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ป ดังนั้นประชาชนคงจะเทคะแนนเสียงให

นางนภาพร เลาถึงบรรยากาศการเมืองในชวงการเลือกตั้งครั้งนี้วา การรณรงคหาเสียงประสบ
ความยากลําบากเนื่องจากเขตเลือกตั้งกวางขวางมากกวาเดิม ผูสมัครตองแขงกับตัวเองอยางมากทั้งนี้เพราะ
เวลาในการลงพืน้ทีน่อยมาก ผูสมคัรตองออกหาเสยีงในหลายพืน้ทีท่ีถ่อืวาเปนพืน้ทีใ่หม บางอาํเภอ บางตาํบล 
บางหมูบานในเขตเลือกตั้งผูสมัครยังไมเคยเดินทางไปเลยก็มี สวนเรื่องของความเคลื่อนไหวของประชาชน
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งนั้น นางนภาพร กลาววาการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีความกระตือรือรน 
มีการจับกลุมพูดคุยและวิจารณการเมือง รวมทั้งมีการสอบถามผูสมัครรับเลือกตั้งดวยวาจะเปนฝายไหน
ระหวางประชาธิปไตย และฝายคณะรัฐประหาร 

ฐานคะแนนเสียงที่สําคัญของนางนภาพร คือ กลุมแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน (อสม.) 
กลุมผูนํา (กํานัน ผูใหญบาน) ในชวงที่มีการเลือกตั้งกลุมเหลานี้จะทําหนาที่ชวยประชาสัมพันธรวมทั้งดําเนิน
การทางการเมืองชวยนางนภาพร การทํางานทางการเมืองของกลุม อสม.นางนภาพร กลาววาเปนกลุมที่มี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ทัง้นีก้ลุม อสม.มกีารจดัตัง้อยางเขมแขง็และมกีารกระทาํกจิรรมระหวางกลุมอยูบอยครัง้

นางนภาพร กลาวถึงเหตุผลที่ตองมาสังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตยวา ครอบครัวของตนใหความเคารพตัว
นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ จงึมาสงักดัพรรคมชัฌมิาธปิไตย ความสมัพนัธระหวางสามขีองนางนภาพรและนายสมศกัดิ์ 
มีมายาวนานตั้งแตนายทองหลอ ยังไมโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง ตอมาเมื่อพรรคไทยรักไทยโดนยุบพรรค 
นายสมศักดิ์ ไดจัดตั้งพรรคการเมืองใหมนั่นคือมัชฌิมาธิปไตย นางนภาพร จึงยายมาสังกัดพรรคมัชฌิมา-
ธิปไตยตาม การยายมาสังกัดพรรค มัชฌิมาธิปไตยในครั้งนี้ นางนภาพร เลาวาตนเกิดความขัดแยงกับ
นักการเมืองใหญในจังหวัดมหาสารคามถึงขนาดไมเผาผีกัน และในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้มีการใชทุก
วิธีการที่ฝายตรงขามทําทั้งใสรายปายสี และหนักถึงขนาดมีการขมขูหัวคะแนนดวย นอกจากนี้นางนภาพร 
ยงัสะทอนการทาํงานของกรรมการการเลอืกตัง้วาควรมกีารปรบัปรงุการวางตวั และบทบาทในการทาํงานโดย
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ควรทํางานเชิงรุก ลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสการกระทําความผิด ไมควรทําอยางที่ผานมานั่นคือนั่งทํางานเฉพาะ
ในหองทํางาน และปลอยสํานวนรองเรียนใหรั่วไหล

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบดวย อ.วาปปทุม อ.แกดํา อ.นาดูน อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.ยางสีสุราช อ.บรบือ 
และ อ.นาเชือก นอกจากผู สมัครของพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อแผนดินแลว ผู สมัครของ
พรรคประชาธิปตย และพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา มีโอกาสแยงเบียดเกาอี้ 3 ที่นั่งกันอยางสูสีกันมาก

พื้นที่ อ.วาปปทุม และ อ.แกดํา เปนที่มั่นของอดีต ส.ส. หลายสมัยอยาง นายสุชาติ ศรีสังข ที่ยายออก
จากพรรคไทยรักไทยตาม นาย สุวัจน ลิปตพัลลภ มาอยูกับพรรครวมใจไทยฯ สวนคูแขงที่สําคัญ คือ 
นายไชยวัฒน ติณรัตน จากพลังประชาชน อดีต ส.ส.ปารตี้ลิสต ไทยรักไทย ทั้ง 2 คนเคยสูกันมาหลายครั้งและ
มีบาดแผลเจ็บลึกกันพอสมควรเรียกวาชางชนชาง 

ที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.นาดูน และ อ.ยางสีสุราช จะเปนการชวงชิงกันระหวาง นายสุชาติ โชคชัยวัฒนา
กร อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย ที่ครั้งนี้ลงในพรรคพลังประชาชนสวนคูตอสูไดแก นายยุทธพงษ จรัสเสถียร 
นักการเมืองหนุมจากพรรคประชาธิปตย ที่มีผลงานการเกาะติด คดีทุจริตรถและเรือดับเพลิงของ กทม. 

ที่ อ.บรบือ และ อ.นาเชือก เจาถิ่นเดิม นายชาญชัย ชัยรุงเรือง อดีต ส.ส. ไทยรักไทย ไดยายไปสังกัด
พรรคเพือ่แผนดนิ นายชาญชยั มคีณุสมบตักิารเปนนกัการเมอืงเกา ชาวบานจาํชือ่ไดแมน ทาํการเมอืงตอเนือ่ง 
มฐีานเสยีงแนน แตคูแขงทีเ่ปรยีบเสมอืนเปนเงาตดิตามตวัเหน็จะหนไีมพน นายสรรพภญั ูศริไิปล ทีย่ายจาก
พรรคชาติไทยมาสังกัดพรรคพลังประชาชน 

บรรยากาศการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เขตการเลือกตั้งเปลี่ยนไปจากเดิม เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญกวาเดิมสงผลให

รูปแบบการหาเสียงของผูสมัครฯ ตองปรับกลยุทธที่เคยใชมา ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 7 อําเภอ 
คือ บรบือ นาเชือก แกดํา วาปปทุม นาดูน ยางสีสุราช และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มี ส.ส.ได 3 คน ซึ่งเปนเขต
เลอืกตัง้ทีเ่ปนสนามชงิชยัของพรรคการเมอืงใหญ ถงึ 4 พรรค คอืพรรคพลงัประชาชน พรรครวมใจไทยชาตพิฒันา 
พรรคเพื่อแผนดิน และพรรคประชาธิปตย ที่แตละพรรคตางมีอดีตส.ส.หนาเกาพรรคละ 1 คนเปนฐานเสียง
สําคัญ ที่ตางหวังจะไปสูเปาหมายของการเลือกตั้ง ทําใหแตละพรรคตางใชกลยุทธในการหาเสียงหลากหลาย
รูปแบบ ทําใหบรรยากาศการหาเสียงเริ่มเขมขน ซึ่งพรรคประชาธิปตยนําโดยนายยุทธพงษ จรัสเสถียร 
อดีต ส.ส.นําทีมเปดเวทีปราศรัยยอยเปนภาษาทองถิ่น เพื่อสรางความคุนเคยและใกลชิดเหมือนญาติมิตร 
ที่ศาลากลางบานของแตละหมูบาน ควบคูกับการใหหัวคะแนนออกแจกใบปลิวแนะนําผูสมัครและนโยบาย
พรรค

ขณะที่พรรคเพื่อแผนดินนายชาญชัย ชัยรุ งเรือง อดีต ส.ส.ซึ่งลงสมัครในนามพรรคเพื่อแผนดิน 
และเปนรองหวัหนาพรรค ไดเลอืกใชวธิกีารพบปะพดูคยุกบัชาวบานตามหมูบานเปนกลุมยอย เพือ่เรยีกคะแนน
เสียง พรอมแจกเอกสารแนะนําตัวและนโยบายพรรค ทั้งนี้การหาเสียงของทั้ง 2 พรรค ตางไดรับความสนใจ
จากชาวบานเปนจํานวนไมนอย ปลุกกระแสความตื่นตัวการเลือกตั้งอีกครั้ง.

ในการเลอืกตัง้ครัง้นีผู้สมคัรจาก 2 พรรคใหญใชกลยทุธหาเสยีงโดยเปดเวทปีราศรยัใหญ ผูสมคัรสวนใหญ
ไมคอยใหความสนใจทีจ่ะนาํแผนปายไปตดิประกาศ ณ สถานที ่กกต. องคกรปกครองสวนทองถิน่ และสวนราชการ
จัดไวให เนื่องจากเห็นวาไมสามารถสื่อเขาถึงประชาชนไดครอบคลุม รวมถึงการหาเสียงแบบเคาะประตูบาน
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ตางเกรงวาจะไมสามารถหาเสยีงไดทนั เนือ่งจากการแบงเขตเลอืกตัง้แตละเขตอยูในพืน้ที ่6-7 อาํเภอ ผูสมคัร
สวนใหญจงึหนัไปใชวธิกีารเปดเวทปีราศรยัแทน เริม่จากพรรคพลงัประชาชนเปดเวทปีราศรยัใหญในพืน้ทีต่าํบล
หนองปลิง อําเภอเมือง โดยไดนายประยุทธ ศิริพาณิชย อดีต ส.ส.หลายสมัยที่ยายสังกัดจากพรรคชาติไทย
ไปสังกัดพรรคพลังประชาชน ไปชวยแนะนําตัวบุตรชายที่ลงสนามชิงชัยในครั้งนี้พรอมผูสมัครในทีม ซึ่งได
นายสุทนิ คลงัแสง อดีต ส.ส.แบบปารตี้ลิสสมยัที่ผานมาเปนฐานเสยีงอกีแรง พรอมผูสมคัรหนาใหมที่อดตีเคย
เปนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งไดชูนโยบายพรรคแบบประชานิยมเพื่อเรียกคะแนน

ขณะทีพ่รรคเพือ่แผนดนิเปดเวทปีราศรยัใหญในพืน้ทีบ่นสดุอาํเภอชืน่ชม จากกระแสพรรคและไดผูสมคัร
ที่เปนอดีต ส.ส.หลายสมัย อยางนายกริช กงเพชร และนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท รวมทีมกับผูสมัครหนาใหม
แตกเ็ปนถงึอดตีนกัการเมอืงทองถิน่อยางนางคมคาย อดุรพมิพ กท็าํใหบรรยากาศการหาเสยีงไดรบัความสนใจ
จากประชาชนจํานวนไมนอย โดยประเด็นการหาเสียงไดชูนโยบายพรรค และผลงานที่เคยทําไวสมัยเปน ส.ส.

เมือ่ใกลถงึวนัเลอืกตัง้บรรยากาศการหาเสยีงการสมคัรรบัเลอืกตัง้เริม่เขมขน เลขาธกิารพรรคการเมอืง
เดินสายเปดตัวผูสมัคร และอีกหลายพรรคเรงจัดพิมพแผนปายหาเสียง เริ่มจากพรรคเพื่อแผนดิน ดร.วัชระ
พรรณเชษฐ เลขาธิการพรรค พรอมดวยนางจุฑามาศ ศิริวรรณ รองหัวหนาพรรค เดินสายเปดตัวผูสมัคร
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผูสมัครทั้ง 2 เขต มีอดีต ส.ส.หลายสมัยจากพรรคการเมืองใหญ เขต 1 จํานวน 
2 คน และเขต 2 จํานวน 1 คน โดยเลขาธิการพรรคไดชูนโยบายที่จะทําใหราคาพืชผลเพิ่มสูงขึ้น ดวยการ
แกไขปญหาพอคาคนกลางไมใหเขาไปผูกขาด อีกทั้งจะจัดหาเงินทุนอุดหนุนใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เนื่องจากพรรคเขาใจปญหาของคนอีสานดี จะทําใหคนอีสานมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

ขณะที่พรรคการเมืองอื่นอยางพรรคพลังประชาชน และพรรคประชาราช ไดผูสมัครหนาใหม แตเคย
เปนถึงอดีตนักการเมืองทองถิ่นลงสนามสูศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ตางเรงจัดพิมพแผนปาย โปสเตอร เพื่อหาเสียง 
และเจาะฐานคะแนนถึงหมูบานและชุมชน โดยนายเสนาะ เทียนทอง หัวหนาพรรคประชาราช ไดเดินสาย
หาเสียงชวยลูกพรรคเปดเวทีปราศรัยใหญ ที่สนามโรงเรียนบูรพา เทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 
ทามกลางประชาชนผูสนใจดานการเมือง และหัวคะแนนเขารวมรับฟงการปราศรัย ประมาณ 2,000 คน 
ซึง่กอนถงึหวัหนาพรรคขึน้เวทปีราศรยั นายพยงุ ชํา่ชอง ผูสมคัรแบบสดัสวนจงัหวดัมหาสารคาม ในนามพรรค
ประชาราช ไดปราศรัยตอดวยผูสมัคร ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวยนายทวีทรัพย งามสมัย นายวชิระ 
ภกัดสีวุรรณ และนายอภริาช บรรณารกัษ ซึง่เปนผูสมคัรหนาใหม หลงัจากนัน้หวัหนาพรรคประชาราช พรอม
ดวยผูสมัครในนามพรรคทั้ง 2 เขต และแบบสัดสวน ไดขึ้นเวทีปราศรัยชี้แจงนโยบายพรรค โดยชูนโยบาย
ที่จะแกไขปญหาเรงดวนใหกับพี่นองประชาชนคือการแกไขปญหาที่ดินทํากิน และการแกไขปญหาเรื่องนํ้า 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ.

ดานนายอภิราช บรรณารักษ ใหสัมภาษณวาสําหรับเรื่องของนโยบายเองผูสมัครฯ จะทําไดก็เพียง
แตการหาเสียงและจะทําอยางไรเพื่อเขาไปนั่งอยูในหัวใจของพี่นองประชาชน สวนนโยบายตางๆ ของพรรค
นั้นทางคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดวาใหหัวหนาพรรคยื่นนโยบายเฉพาะหนาและนโยบายตางสงให 
กกต. เพื่อจะเห็นวาเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งนั้นผูสมัคร จะตองชูนโยบายของพรรคที่ชี้แจงตอ กกต. เทานั้น 
นายอภิราช เปดเผยกลเม็ดกลยุทธในโคงสุดทายวาทานจะมีวิธีอยางไรในการหาเสียง เมืองมหาสารคาม
ของเราจะตองไดรับการปรับปรุงเนื่องจากรอบๆ บานของเราเคาพัฒนาไปมากแลวสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบ
เรียนขอพี่นองประชาชน คือการเลือกตั้งครั้งนี้ นับวาเปนการชี้วัดอนาคตของประเทศไทย ไมใช เฉพาะ 
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ชาวมหาสารคามเทานั้น แตหากคือทั้งประเทศ และประเทศของเราก็บอบซํ้ามามากแลว นักการเมือง ทุกคน 
ผมมั่นใจวาทุกคนเปนคนดีแตการที่พี่นอง จะเลือกนั้นผมก็ขอวิงวอนวาใหเลือกคนที่พรอมที่จะรับใชพี่นอง2 

การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในระหวางการรณรงคหาเสียง
ในจังหวัดมหาสารคามนั้น การกระทําผิดการเลือกตั้งในระหวางที่มีการรณรงคหาเสียงของบรรดา

ผูสมัครฯ ที่ปรากฏเปนหลักฐานการกระทําผิดที่ชัดเจน และการกระทําผิดที่หนวยงานตรวจสอบการเลือกตั้ง
กลางในระดับประเทศพบเบาะแส ดังนี้ 

1.  มูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย หรือพีเน็ตนําโดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร เลขาธิการมูลนิธิฯ 
ไดเดินมาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครฯ เพื่อแถลงขาวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบ
การซื้อเสียงในพื้นที่ภาคอีสาน ตั้งแตวันที่ 18 - 19 ธันวาคม. 2550 โดยนายสมชัย ไดระบุวามีการทําผิดสาม
กรณี โดยกรณีแรก เกิดที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม3 เชื่อมโยงกับผูสมัคร 6 คน จาก 
2 พรรคการเมือง และแบงเปนพรรคละ 3 คน โดยพรรคการเมืองที่ 1 ไดเกณฑคนมาฟงการปราศรัยเมื่อวัน
ที่ 17 พ.ย. สวนพรรคการเมืองที่ 2 มีการเดินแจกเงินใหชาวบานคนละ 100 บาท ซึ่งกรณีดังกลาวหากตรวจ
สอบจะพบวามีความผิดจริง กกต.สามารถแจกใบแดงไดถึง 6 ใบ ใหกับผูสมัคร 2 พรรคการเมือง 

สวนกรณีที่ 2 เกิดที่เขตเลือกตั้งที่ 24 เกี่ยวกับผูสมัครจํานวน 2 คนจาก 2 พรรคการเมือง โดยผูสมัคร
คนที่ 1 ไดแจกเงินใหประชาชนคนละ 400 บาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ตอมาวันที่ 8 ธันวาคม 2550 
แจกเงินใหประชาชนคนละ 200 บาท ที่อําเภอยางศรีสุราษฎร จังหวัดมหาสารคาม ในซองที่ใสเงินมีบัตร
สมาชิกพรรคการเมืองอยูในซองดวย ทั้งนี้ พบหลักฐานบัตรผูสมัครสีเหลืองแสดงใหผูสื่อขาวดู แตนายสมชาย 
ไดปดชื่อ สัญญลักษณพรรคการเมือง และระบุวากรณีดังกลาว ประชาชน ไดรองเรียนมาเมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2550 วามีหัวคะแนนมาขอเก็บบัตรประชาชน แตผูรองเรียนไมไดใหไป จากนั้นไมนาน 
กลับมีการนําเงินใสซองพรอมบัตรสมาชิกสงมาใหที่บาน 

สาํหรบักรณสีดุทายนัน้นายสมชยั ระบวุาเหตเุกดิที ่อาํเภอวาปปทมุ จ.มหาสารคาม เปนการเรยีกประชมุ
ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน และแจกเงินคนละ 1,500 บาท โดยมีการพูดสนับสนุนผูสมัครเพียงคนเดียว 

2. วันที่ 20 ธันวาคม 2550 เวลา 20.30 น.ชุดสืบสวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม 
นาํโดย พนัตาํรวจโทชาญณรงค วฒันชยั เจาหนาทีช่ดุสบืสวนของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ จงัหวดัมหาสารคาม 
บุกคนรถผูตองสงสัย ขณะจอดในหมูบาน พบเงินสดกวา 1.7 แสนบาท พรอมบิลนํ้ามันที่มีชื่อผูสมัคร
คนหนึ่งที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 เจาหนาที่จึงนําสงตํารวจทองที่ ผูตองสงสัยปฏิเสธอางเงินทั้งหมดจะนํา
ไปซื้อออยจากชาวบาน 

2 หนังสือพิมพมหาชัย ปกปองสิทธิเสรีภาพของคนไทยในทองถิ่น ปที่ 6 ฉบับที่ 71 ประจําวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2550 หนา 6
3 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบดวย อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกุดรัง อําเภอกันทรวิชัย 
อําเภอเชียงยืน อําเภอชื่นชม ออกตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง จํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่แตละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด
4 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบดวย อําเภอวาปปทุม อําเภอแกดํา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
อําเภอนาดูน อําเภอยางสีสุราช อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก ออกตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
พ.ศ. 2550 เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่แตละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งของแตละจังหวัด
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รถตองสงสัยจอดอยูที่บริเวณบานดอนกลอย ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
จึงรุดไปตรวจสอบยังจุดที่เกิดเหตุ พรอมดวยเจาหนาที่ชุดสืบสวน กกต.จังหวัดมหาสารคาม ไดรุดไปที่จุดที่ได
รบัแจง พบรถยนตโตโยตา แคปวโีก สบีรอน ไมตดิแผนปายทะเบยีน จอดอยู จงึแจงใหเจาของซึง่อยูในรถยนต
ทราบและขอตรวจคน พบแผนปายทะเบียนที่ถอดออกในรถยนต หมายเลข บท.9333 มหาสารคามวางอยู 

จากการตรวจคนพบเงินสด ซึ่งมีทั้งธนบัตร ใบละ 500 บาท ใบละ 100 บาท และใบละ 20 บาท มัด
เปนปกไวภายในรถยนต เมื่อนับดูเปนเงิน รวมจํานวน 166,880 บาท และพบวิทยุรับสงจํานวน 1 เครื่อง 
นอกจากนี้ยังพบบิลนํ้ามันที่มีชื่อของผูสมัคร ส.ส.เขต 1 รายหนึ่งอยูภายในรถ (นายอภิราช บรรณรักษ พรรค
ประชาราช ) จนท.ของ กกต. จึงนําผูตองสงสัย พรอมหลักฐานสงพนักงานสอบสวนทองที่ สถานีตํารวจภูธร
อําเภอโกสุมพิสัย 

จากการสอบสวนเบื้องตนทราบวา ผูตองสงสยัมี 3 คน หลบหนีไปได 1 คน สวนอีก 2 คน ชื่อ นายอดุลย 
เพียงเกษ อายุ 33 ป บานเลขที่ 9 ถนนถีนานนท ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม อีก คนชื่อ นายทวีสิน 
งามสมัย อายุ 39 ป บานเลขที่ 116/1 ถนนศรีราชวงศ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
จากการใหการในเบือ้งตนผูตองสงสยัยงัคงปฏเิสธในเรือ่งการเปนหวัคะแนน สวนเงนิทีอ่ยูในรถยนตนัน้ระบวุา 
จะเตรียมไปซื้อออย ดาน พ.ต.ท.สุพจน สาคร พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอโกสุมพิสัย ไดเก็บ
หลักฐานทั้งหมดไว สวนผูตองสงสัยไมมีการควบคุมตัว แตจะดําเนินการเรียกตัวมาสอบสวนตอไป

ในขณะที่พันตํารวจโทอธิพล นพวงศ ณ อยุธยา กกต.จังหวัดมหาสารคาม ฝายสืบสวนสอบสวน กลาว
วา เรื่องดังกลาว ทาง กกต.ไดไปแจงความที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอโกสุมพิสัย เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจทองที่ 
ทาํการสอบสวน หากมคีวามผดิจรงิ กจ็ะดาํเนนิคดอีาญาตอ ไป สวนคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั
มหาสารคาม ไดรวบรวมหลักฐานตางๆ สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กรุงเทพฯ พิจารณาตอไป 

เหตุการณนี้มีผูสมัครที่เกี่ยวของทั้งหมด 8 คน จาก 3 พรรคการเมือง แบงเปนพรรคการเมืองที่ 1 ทํา
ผิดในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 สวนพรรคที่ 2 ทําผิดในเขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเดียว สวนพรรคการเมืองที่ 3 ทําผิด
ในเขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเดียว ซึ่งเหตุการณขางตน พรรคที่เกี่ยวของเปนพรรคที่แขงขันกันในพื้นที่ สวนคนที่
แจกเงินคือคนที่เคยเปน ส.ส.มากอน นายสมชัย กลาววา ยังมีชาวบานตองการแจงเบาะแส แตไมมั่นใจเรื่อง
ความปลอดภัย ดังนั้นขอเรียกรองใหกกต.แสดงทาทีที่ชัดเจนในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสั่งการไปยังกกต.
จังหวัด ใหดูแลความปลอดภัย เพราะคาดวาเงินที่เตรียมไวสําหรับซื้อเสียงยังแจกไมหมด โดยเฉพาะ 2 วัน
ที่เหลือกอนเลือกตั้ง ขอใหกกต.ตรวจสอบและจับตาดูอยางใกลชิด ทั้งนี้ จากการที่พีเน็ตลงพื้นที่ตรวจสอบ
ตั้งแตวันที่ 17 พ.ย.ถึงขณะนี้ ไดแสดงใหเห็นวา รูปแบบการซื้อเสียง สวนใหญยังใชวิธีใหหัวคะแนนไปรับเงิน
จากผูสมัคร และเดินเคาะประตูบานประชาชนเพื่อจายเงิน พรอมตั้งขอสังเกตวา การแจกเงินในชวงนี้ยังไม
สะพัดเทาที่ควรจะเปน ซึ่งคาดวาในชวงคืนนี้และคืนหมาหอน กกต.จะตองระวังมากเปนพิเศษ หาก กกต.
ไมทําอะไร คืนหมาหอนก็จะมีจริง และหากไมรณรงคทุกอยางก็จะพลิกไดในชวงสุดทาย เพราะประชาชนยัง
เห็นเงินสําคัญและมีผลตอการตัดสินใจตอการเลือกตั้งครั้งนี้ และขอใหตั้งดานสกัด และตรวจคนใหมากกวานี้
นายสมชัย กลาวดวยวา ในเวลา 16.00 น.วันนี้ พีเน็ต จะนําประชาชนจํานวน 6 คน ที่รับเงินจากผูสมัคร 
เขารองเรียนกับกกต.กลาง หลังจากประชาชนไดเดินทางไปรองเรียนกับเจาหนาที่ในพื้นที่แลว แตไมมั่นใจใน
ความปลอดภัยเนื่องจากถูกขมขู และจากนี้ไปพีเน็ตจะทยอยพาประชาชนที่ตองการรองเรียน มารองเรียนที่
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กกต.กลาง โดยตรงพรอมยืนยันวา เหตุการณทั้งหมดมีหลักฐานขอเท็จจริง ซึ่งตรวจสอบได เพราะมีการซื้อ
เสียงกันทั้งหมูบาน เปนวงกวาง ไมใชการกลั่นแกลงพรรคการเมืองใดแนนอน
ผลการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งครั้งนี้หากผูใชสิทธิ์ไปเลือกตั้งในวันเลือกตั้งไมได สามารถไปเลือกตั้งลวงหนาได ณ 
ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด มีทุกจังหวัด อยางนอย 1 แหง เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไดอาศัยอยูในจังหวัด
ที่ตนมีชื่อตามทะเบียนบานได สามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา โดยไมตองเดินทางกลับภูมิลําเนา 
แตตองยื่นคํารองขอลงทะเบียนกอน ดวยการขอรับแบบพิมพลงทะเบียน และนําไปยื่นตอนายอําเภอ 
ปลัดเทศบาล และ ผอ.เขตของ กทม.ในจังหวัดที่อาศัยอยูดวยตนเอง หรือถาจะสงทางไปรษณียก็ได 
หรือทําหนังสือมอบหมายใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปดําเนินการแทนกอนวันลงคะแนนลวงหนาไมนอยกวา 20 วัน 

การลงคะแนนลวงหนาตองใชหลักฐาน คือ สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรที่มีรูปถาย
ซึ่งทางราชการออกให มีหมายเลขประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หนังสือรับรองสถานที่อยูปจจุบัน
จากบริษัท นายจาง สถานศึกษา หรือผูใหเชาบาน ฯลฯ (กรณีที่ยายทะเบียนบานมาแลว แตไมถึง 90 วัน 
ไมตองมีหนังสือรับรองนี้) พรอมซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองถึงตนเอง เพื่อรอคําตอบรับจากอําเภอ 
หรือ เทศบาล หรือเขต 

ถาผู ลงคะแนนลวงหนาในครั้งนี้ ตองการกลับไปลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งตามทะเบียนบาน
ในการเลือกตั้งครั้งตอไป จะตองแจงขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือเทศบาลหรือ
เขตทีไ่ดเคยแจงไว ถาไมไปแจง ชือ่ผูใชสทิธิล์งคะแนนลวงหนาจะยงัปรากฏในทะเบยีนผูขอใชสทิธเิลอืกตัง้นอก
เขตจังหวัดอยู ซึ่งในการลงคะแนนลวงหนานอกเขตจังหวัดนี้ กกต.จะจัดใหเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปของ 
ส.ส. และ ส.ว.เทานั้น ทั้งนี้ผูที่ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาแลว ไมสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
เปนการซํ้าสองได เพราะจะไดรับโทษตามกฎหมาย 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมหาสารคาม ไดกําหนดสถานที่ลงคะแนนลวงหนาในเขต
การเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ไวดังตารางที่ 8 นี้ 



การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลิอกตั้ง ส.ส. 2550

จ.มหาสารคาม

67

ตารางที่ 8 สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ส.ส. จ.มหาสารคาม ป 2550

ลําดับที่ อําเภอ ที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ หมายเหตุ

1 เมอืงมหาสารคาม หอประชุม 80 ป โรงเรียนผดุงนารี 1

2 โกสุมพิสัย หอประชุมที่วาการอําเภอโกสุมพิสัย 1

3 กุดรัง หอประชุมที่วาการอําเภอกุดรัง 1

4 กันทรวิชัย อาคารอเนกประสงค ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย 1

5 เชียงยืน หอประชุมที่วาการอําเภอเชียงยืน 1

6 ชื่นชม หอประชุมที่วาการอําเภอชื่นชม 1

7 วาปปทุม หอประชุมที่วาการอําเภอวาปปทุม 2

8 แกดํา หอประชุมที่วาการอําเภอแกดํา 2

9 พยัคฆภูมิพิสัย หอประชุมที่วาการอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 2

10 นาดูน อาคารอเนกประสงค ร.ร.นาดูนประชาสรรพ 2

11 ยางสีสุราช หอประชุมที่วาการอําเภอยางสีสุราช 2

12 บรบือ หอประชุมที่วาการอําเภอบรบือ 2

13 นาเชือก หอประชุมที่วาการอําเภอนาเชือก 2
 * หมายเหตุ ทะเบียนบานอยูในอําเภอใด ตองไปใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา 15-16 ธันวาคม 2550 

เวลา 08.00-17.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลางอําเภอนั้น

การเลอืกตัง้ลวงหนาในวนัที ่15 – 16 ธนัวาคม 2550 ณ ทีเ่ลอืกตัง้กลางในเขตเลอืกตัง้ และทีเ่ลอืกตัง้กลาง
นอกเขตเลอืกตัง้ ในเขตการเลอืกตัง้ที ่1 จงัหวดัมหาสารคาม มผีูไปใชสทิธเิลอืกตัง้ลวงหนาในเขตจาํนวน 7,772 
คน ในเขตการเลอืกตัง้ที ่2 จงัหวดัมหาสารคาม มผีูไปใชสทิธเิลอืกตัง้ลวงหนาในเขตจาํนวน 4,595 คน ในขณะ
ทีม่ผีูไปใชสทิธเิลอืกตัง้ลวงหนา ณ ทีเ่ลอืกตัง้กลางนอกเขตจงัหวดัจาํนวน 6,396 คน รายละเอยีด ดงัตารางที ่9 
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ตารางที่ 9 จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตเลือกตั้ง 

ที่ รายการ อําเภอ

จํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง

15 ธันวาคม 
2550

16 ธันวาคม 
2550

รวม

1 เขตเลือกตั้งที่ 1

1.เมือง 1818 2111 3929

2.กันทรวิชัย 580 733 1313

3.เชียงยืน 399 359 758

4.ชื่นชม 250 121 371

5.โกสุมพิสัย 544 614 1158

6.กุดรัง 117 126 243

รวม 3708 4064 7772

2 เขตเลือกตั้งที่ 2

1.บรบือ 325 388 713

2.นาเชือก 214 199 413

3.ยางสีสุราช 262 146 408

4.พยัคฆภูมิพิสัย 644 343 987

5.นาดูน 386 251 637

6.วาปปทุม 670 511 1181

7.แกดํา 129 127 256

รวม 2630 1965 6396

3 ที่เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ลงทะเบียน 6970 4526 1870 6396

รวม 10864 7899 18763
ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 
จากการสัมภาษณผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา พบวาเหตุที่ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งลวงหนา

เพราะมีธุระไมสามารถไปใชสิทธิ์ไดในวันเลือกตั้ง และมีเรื่องที่ผิดปกติคือผูมีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนกลาววา
ที่ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งลวงหนาเพราะมีเพื่อนชวนและบอกวาถาใชสิทธิ์ครั้งนี้แลว สามารถใชสิทธิ์ในวันเลือกตั้ง
ทั่วไปไดอีก และที่สําคัญมีการบริการรถบริการรับสงจากผูสมัครไปยังหนวยเลือกตั้งกลางประจําอําเภอ
คอยบรกิารดวย สาเหตสุาํคญัอกีประการหนึง่ทีท่าํใหจาํนวนผูไปใชสทิธลิวงหนามจีาํนวนมาก คอื ในวนัเลอืกตัง้
ทั่วไปที่ 23 ธันวาคม 2550 นั้น ผูไปใชสิทธิที่ไปใชสิทธิลวงหนาสามารถหยุดพักการทํางานไดตอเนื่อง
ถึงวันสิ้นปเกา 
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การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ในจังหวัดมหาสารคามนั้นมีจํานวนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งจํานวน 681,508 คน ในจํานวนนี้มีผูออกมาใชสิทธิจํานวน 486,316 คน คิดเปนผูมาใชสิทธิรอยละ
71.46 ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียง 

พรรคพลังประชาชน ที่เปนพรรคที่มีอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรคไทยรักไทยยายเขามา
มากที่สุด และเปนพรรคที่ชวงกอนการเลือกตั้งมีการเผยแพรแจกจายวีซีดี ที่ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
ออกมาระบุใหผูสนับสนุนตนออกมาสนับสนุนพรรคพลังประชาชน กระแสความนิยมในนโยบายประชานิยม
ของพรรคไทยรกัไทยเดมิยงัคงมอีทิธพิลตอพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงของประชาชนในจงัหวดัมหาสารคาม 
ในประเด็นนี้อาจารยอวยชัย วะทา นักวิจัยประจําวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน ของพรรคชาติไทย กลาววา “ ในครั้งนี้เกิดจาก
กระแส และกระสุน กลาวคือ กระแสคือกระแสที่ผู สมัครสรางขึ้นมาวา ถาเลือกพรรคพลังประชาชน
พนัตาํรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร จะไดกลบัประเทศ และจะไดงบประมาณ SML มากขึน้ อกีทัง้จะตองไมชาํระเงนิ
กองทนุหมูบาน” สอดคลองกบัการสมัภาษณ นายนนัทพงศ วนาทรพัยดาํรง ผูสมคัรสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม ของพรรคพลังประชาชน ที่ใหสัมภาษณวา “ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวเก็ง
มีสองคน คือ เขต 1 นางคมคาย อุดรพิมพ เขต 2 คือ นายชาญชัย ชัยรุงเรือง แตปรากฏวาหลุดทั้งคูทั้งนี้เพราะ
กระแสพรรคพลังประชาชนที่อิงกับพันตํารวจโททักษิณ ขนาดนายสรรพภัญู ศิริไปล ไดคะแนนมากถึงแสน
กวาคะแนน มาเปนที่หนึ่งก็เพราะไดเบอร 12 เบอรระบบสัดสวนของพรรคพลังประชาชน ”

นอกจากนี้การซื้อสิทธิขายเสียงในชวงกอนวันเลือกตั้งก็ยังคงปรากฏอยู โดยจากการเปดเผยจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เปดเผยวา กกต.กลาง มีมติโดยคะแนนเสียงขางมากใหคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดัมหาสารคาม ดาํเนนิการแจงขอกลาวหาแกผูถกูคดัคานและใหยกคาํรองคดัคานการ
เลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม เขต 2 ดังนี้ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผูสมัคร ส.ส. หมายเลข 10 เขต 
2 พรรคพลังประชาชน (ไดรับเลือกตั้ง) นายไชยวัฒน ตินรัตน ผูสมัคร ส.ส. หมายเลข 11 เขต 2 พรรคพลัง
ประชาชน (ไดรับเลือกตั้ง) นายสรรพภัญู ศิริไปล ผูสมัคร ส.ส. หมายเลข 12 เขต 2 พรรคพลังประชาชน 
(ไดรับเลือกตั้ง) ในขอกลาวหาวา (1) โฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริง (2) หลอกลวงให
เขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัคร และ (3) ใหทรัพยสิน เพื่อจูงใจฯ โดย กกต. ให กกต.จว. แจงขอกลาวหา
ที่ 3 รวมทั้งรับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทน กกต. และยกคํารองในขอกลาวหาที่ 1 และ 2

กกต.มมีตโิดยคะแนนเสยีงขางมากใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดัมหาสารคาม ดาํเนนิการ
แจงขอกลาวหา รวมทั้งรับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทน กกต. แก นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผูสมัคร 
ส.ส. หมายเลข 10 เขต 2 พรรคพลังประชาชน (ไดรับเลือกตั้ง) นายไชยวัฒน ติณรัตน ผูสมัคร ส.ส. หมายเลข 
11 เขต 2 พรรคพลังประชาชน (ไดรับเลือกตั้ง) นายสรรพภัญู ศิริไปล ผูสมัคร ส.ส. หมายเลข 12 เขต 2 
พรรคพลังประชาชน (ไดรับเลือกตั้ง) ในขอกลาวหาวา ใหทรัพยสินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจฯ 

สอดคลองกบัการสมัภาษณผูชวยศาสตราจารยเรอืงยศ จนัทรสามารถ อดตีประธานคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้จงัหวดัมหาสารคามทีก่ลาววามกีารซือ้ขายเสยีงในชวงกอนวนัเลอืกตัง้จรงิแตไมไดใหในรปูเงนิสด เชน การโอน
บตัรเตมิเงนิเขาบญัชใีหจากพืน้ทีอ่ืน่ รวมถงึระหวางมกีารปราศรยันัน้บรรดาหวัคะแนนผูสมคัรไดเกบ็บตัรประจาํตวั
ประชาชนชาวบานไปเพือ่เปนหลกัประกนัในการลงคะแนน กลไกการหาเสยีงผานหวัคะแนนกย็งัคงปรากฏอยาง
แพรหลายโดย หวัคะแนน มตีัง้แต กาํนนั ผูใหญบาน นกัการเมอืงทองถิน่ ผูนาํสตรกีลุมอาชพี เปนตน 
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ในขณะที่นายสันต เพียรอดวงษ แกนนํากลุมการเมืองสีขาว ไดออกแถลงการณ กลาวถึงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกฎระเบียบกติกาวาดวยการเลือกตั้ง ที่ตองการทําให
การเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปรงใส แตมีผูสมัครบางรายจากบางพรรคการเมือง ไมได
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว จึงเรียกรองให กกต.จังหวัดมหาสารคาม 
ดําเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองบางพรรค ที่ทําผิดกฎหมายอยูใน
ขณะนี้ หากไมดําเนินการกลุมการเมืองสีขาวจะดําเนินการฟองคดี กกต.จังหวัด ตามกฎหมาย ฐานละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ พรอมจะรวบรวมหลักฐานที่มีอยูยื่นตอ กกต.กลางตอไป 

กรณีที่มีกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนและเปนวาที่ผูสมัคร ส.ส.มหาสารคามคือ นายสุทิน 
คลังแสง ออกมาใหขาวผานสื่อกลาวถึง นายประพันธ นัยโกวิท กกต.ระบุวามีกลุมนักการเมืองเกาจายเงิน
ใหกํานันผูใหญบาน หัวละ 5,000 บาท นั้น สงผลใหภาพลักษณของกํานัน ผูใหญบาน และจังหวัดเสียหาย 
จึงขอใหผูที่เปดเผยขอมูลดังกลาว ออกมาระบุใหชัดเจนวาไดขอมูลมาจากใคร หากไมสามารถเปดเผยได 
และเปนคนพูดเอง แสดงวาทําลงไปเพื่อหวังผลทางการเมือง พรอมขอให กกต.เรงสรุปผลการตรวจสอบวามี
การจายเงินซื้อหัวกํานันผูใหญบานจริงหรือไม แลวแจงตอสาธารณชนภายใน 7 วัน หากไมเปนจริงผูที่ออกมา
เปดเผยขอมูลตองขอโทษกํานันผูใหญบานจังหวัดมหาสารคาม และทั่วประเทศ ตอสื่อมวลชน พรอมขอโทษ
เปนลายลักษณอักษร ภายใน 7 วัน หากครบกําหนดไมไดรับคําตอบจะแจงความดําเนินคดีกับนายสุทิน และ
นายประพันธ ขอหาหมิ่นประมาททําใหเกิดความเสียหายตอไป

อยางไรกต็ามกรณทีีเ่กดิขึน้ นายชยัวฒัน รฐัขจร รองผูวาราชการจงัหวดัมหาสารคาม ยนืยนัวา เบือ้งตน
จังหวัดไดทําการตรวจสอบแลวไมพบวาเปนความจริง และไดรายงานใหรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลการเลือกตั้ง
ทราบแลว ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม ยืนยันยังไมมีการใชเงินซื้อเสียงผานหัวคะแนน หัวละ 5,000 บาท 
ในการเลอืกตัง้ ส.ส. ทีก่าํลงัจะมขีึน้ตามทีเ่ปนขาว แตเปนการดจีะไดหาทางปองกนัไมใหมกีารซือ้เสยีงในพืน้ที่
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนพรรคการเมืองและในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เขตเลือกตั้งที่ 2 มหาสารคาม

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนน ลําดับที่

ประชาราช

1 นายประจิตต ดาวเรือง 8732 9

2 นายนิพนธ วงศพัฒน 1595 20

3 นายชัยวิบูล ไชยชาติ 1919 18

ชาติไทย

4 นายณรงศักดิ์ ประสาระเอ 13108 8

5 นายทองสุข ทุมมี 1455 21

6 นายประสาทพร แสนวิเศษ 1677 19

รวมใจไทยชาติพัฒนา

7 นายสุชาติ ศรีสังข 57346 5

8 นายพนารักษ วรรณปะแก 3287 14

9 นายภัทธพร ชาวกะตา 4947 11

พลังประชาชน

10 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนาการ 91479 2

11 นายไชยวัฒน ติณรัตน 88723 3

12 นายสรรพภัญู ศิริไปล 103169 1

เพื่อแผนดิน

13 นายชาญชัย ชัยรุงเรือง 71640 4

14 นายอดิศร ธิวงค 4613 12

15 ด.ต. สุวิทย ทับพา 2331 15

มัชฌิมาธิปไตย

16 นางมยุรา อุรเคนทร 3820 13

17 นายสุเนตร สารสิทธิ์ 2169 16

18 นายธรรมนูญ โสภารัตน 2042 17

ประชาธิปตย

19 นายยุทธพงศ จรัสเสถียร 56071 6

20 นายภูมิไถง ปะติเส 18376 7

21 นายนันทพงศ วนาทรัพยดํารง 8510 10

ความหวังใหม

22 นายสันต เพียรอดวงษ 916 24

23 นายเตชสิทธิ์ พิมล 617 27

24 นายสมนึก วงหนองแวง 1184 22
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนพรรคการเมืองและในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เขตเลือกตั้งที่ 2 มหาสารคาม (ตอ)

พรรค หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนน ลําดับที่

ประชามติ

25 นายภัชภณ ปะโกสันตัง 605 28

26 นายชาตรี ระดมชัย 548 30

27 นายโกมล แพนพา 1055 23

ชาติไทยประชากรไทย

28 นายจํารัส จันทรเปลง 211 37

29 นายยอด ปทุมพร 896 25

30 นายเสนห ภักดีพันตอน 42 33

ไทยรํ่ารวย

31 นายแหลมคม ปะติตานัง 575 29

32 นางอินทุการ ลําเหลือ 227 36

33 นางสมร ชุมพล 323 34

ไทเปนไท

34 นายจักรภพ มานุ 831 26

35 นายติฏฐพงษ จันทะศร 473 31

36 นายประสงค อุทัยประดิษฐ 415 32

สยามสันติ

37 นางจริยา นันทวงค 149 39

38 นายชยกร สมศิลา 199 38

39 นายสมนึก ขจัดโรคา 233 35
ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูหญิงกับการเลือกตั้ง 
นับแตมีการเลือกตั้งครั้งแรกในจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 ถึงการเลือกตั้ง

ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 พบวาสถิติที่ผูหญิงไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จงัหวดัมหาสารคามอยูในระดบันอยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูชายทีไ่ดรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม กลาวคือมีผูหญิงเพียง 2 คนเทานั้นที่ไดรับการเลือกตั้ง รายละเอียดการไดรับเลือกตั้ง
ปรากฏตามตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 13 แสดงครั้งที่ผูหญิงไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ครั้งที่ ปที่มีการจัดการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุลผูที่ไดรับการเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง

19 2539

นายกริช กงเพชร พรรคความหวังใหม

นายสุชาติ ศรีสังข พรรคเอกภาพ

นายมาโนช เชาวรัตน พรรคความหวังใหม

นางมยุรา อุรเคนทร พรรคความหวังใหม

นายประยุทธ ศิริพานิชย พรรคกิจสังคม

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม

20 2544

นายมาโนช เชาวรัตน พรรคความหวังใหม

นายสุชาติ ศรีสังข พรรคควมหวังใหม

นายทองหลอ พลโคตร พรรคไทยรักไทย

นายยุทธพงษ จรัสเสถียร พรรคประชาธิปตย

นายชาญชัย ชัยรุงเรือง พรรคไทยรักไทย

นางกุสุมาวดี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย

21 2548

นายสุทิน คลังแสง พรรคไทยรักไทย

นายสุชาติ ศรีสังข พรรคไทยรักไทย

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคไทยรักไทย

นางกุสุมาวดี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย

นายทองหลอ พลโคตร พรรคไทยรักไทย

นายชาญชัย ชัยรุงเรือง พรรคไทยรักไทย

22 2549

นายกริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย

นางกุสุมาวดี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย

นายชาญชัย ชัยรุงเรือง พรรคไทยรักไทย

นายทองหลอ พลโคตร พรรคไทยรักไทย

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคไทยรักไทย

นายสุชาติ ศรีสังข พรรคไทยรักไทย
ที่มา : บันทึก 25 นักการเมืองไทย วิเคราะหการเลือกตั้งในไทย

จะพบวาผูหญงิไดรบัการเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2539 จนถงึการเลอืกตัง้
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งตอเนื่องกัน และมีแนวโนมในการเลือกตั้งป พ.ศ.2544 ที่ผูหญิงไดรับ
การเลือกตั้งเพิ่มขึ้น แตหลังการรัฐประหาร และไดมีการจัดการเลือกตั้งเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2550 ผูหญิงกลับมิไดรับการเลือกตั้งทั้งๆ ที่มีผลสํารวจของสํานักโพลเผยผลสํารวจวาในจังหวัด
มหาสารคามผูหญิงจะไดรับการเลือกตั้ง และจะไดรับการเลือกตั้งในระดับที่หนึ่ง 

อไุร ขานนาม ประธานกลุมแมบานทอผาบานหนองเขือ่นชาง กลาววา “ ตนเองเชือ่วานางคมคาย อดุรพมิพ 
จะไดรับการเลือกตั้งมาเปนลําดับที่ 1 นะ แตไมทราบวาที่ออกมาทําไมนางคมคาย อุดรพิมพ มิไดรับการ
เลือกตั้ง คงเปนเพราะกระแสนิยมพรรคพลังประชาชน (พรรคไทยรักไทยเดิม) และกระแสความนิยม
ในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําใหคนสวนใหญไปเลือกผูสมัครพรรคพลังประชาชน ”

อาจารยอวยชัย วะทา กลาววา “ นางคมคาย อุดรพิมพ นาจะไดรับการเลือกตั้งนะ เพราะนางคมคาย 
อุดรพิมพทุมเทในการหาเสียง ลงพื้นที่ ชวยเหลือชาวบาน นอกจากนี้ยังใชงบประมาณของ อบจ.มหาสารคาม 
ซึ่งสามีเปนนายกฯ อุดหนุนกลุมแมบานและกลุมอาชีพตางๆ อยางเต็มที่ แตปรากฎวาเธอไดลําดับที่ 4 ซึ่งผม
มองวาแพกระแสทักษิณ ”

ในขณะเดียวกันหากมองแตสถิติการมีสวนรวมทางการเมืองของผู หญิงในจังหวัดมหาสารคาม
ก็ยอมมิเขาใจในบริบทชัดเจน ผูวิจัยจึงขอทําความเขาใจกับบริบทการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงใน
ระดับประเทศ และทําความเขาใจในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง
เพื่อเปนกรอบความเขาใจสถานการณในจังหวัดมหาสารคาม

ในการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติพบวาในชวง 10 ป ที่ผานมามีผูหญิงที่ไดรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฏรเพิ่มขึ้น แตเพิ่มในระดับนอยมาก ดังตารางดังตอไปนี้

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้ง

ป หญิง ชาย รวม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

2539 22 5.6 371 94.4 393

2544 46 9.2 454 90.8 500

2548 53 10.3 447 89.4 500

2549 55 11.3 430 88.7 485

2550 56 11.7 424 88.3 480
ที่มา : สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
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จะพบวาการเลือกตั้งทั้ง 4 ครั้ง คือป 2544 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ผูหญิงไดรับเลือกตั้งในระดับ
นอยมาก คือ รอยละ 9.2 10.6 11.3 และ 11.7 ตามลําดับ ซึ่งบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
ที่ทาทาย (MDG plus) 

ประเทศไทยไดลงนามรับรองกรอบพันธกรณีระหวางประเทศในดานความเสมอภาคโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายทางการเมืองไวจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งสงผลใหประเทศไทย
ตองปฎบิตัติาม และจะตองเสนอรายงานความกาวหนาในการดาํเนนิการตอสหประชาชาตอิยางตอเนือ่ง ดงันี้

1. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกการปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of all forms Discrimination against Women : CEDAW) เปนหลักการที่ประกันวาสตรีจะ
ตองไดรับสิทธิประโยชน และโอกาสตางๆ จากรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สิทธิพื้นฐานของสตรีที่จะมีสวนรวมทางการเมือง การออกเสียงเลือกตั้ง และการลงประชามติ การเขารวม
ในการวางนโยบายของรัฐบาลและดําเนิการตามนโยบายรวมทั้งการรับตําแหนงราชการและปฎิบัติหนาที่
ราชการในทุกๆ ระดับของรัฐบาล

2. ปฏญิญาปกกิง่และแผนปฏบิตักิารเพือ่ความกาวหนาของสตร ี(Beijing Declaration and Platform 
for action) เปนแผนการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาสตรี โดยเฉพาะในเรื่องสตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ
ซึง่ประกนัใหสตรไีดเขาถงึและมสีวนรวมในโครงสรางอาํนาจและการตดัสนิใจขององคกรรฐับาลและหนวยงาน
บรหิารรฐักจิ ตลุาการ องคกรระหวางประเทศ และองคกรเอกชน ตลอดจนพรรคการเมอืงและสหภาพแรงงาน
อยางเทาเทียมและเต็มที่ และเพิ่มศักยภาพของสตรีที่จะเขารวมในการตัดสินใจและในตําแหนงในระดับผูนํา

3. เปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) เปนการกาํหนด
เปาหมายทีช่ดัเจนในการพฒันาคนและการลดชองวางการพฒันาระหวางประเทศตางๆ ในโลก โดยมรีะยะเวลา
บรรลผุลทีแ่นนอน ในป 2538 MDGs เปนเครือ่งมอืในการประเมนิผลการดาํเนนิงานของรฐับาลในหลายดาน ใน
เปาหมายหลกัที ่3 รฐับาลตองใหความสาํคญักบัการสงเสรมิความเทาเทยีมกนัทางเพศและสงเสรมิบทบาทสตรี 
โดยเฉพาะเปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษทีท่าทาย (MDG plus) ซึง่ไดกาํหนดเปาหมายใหมกีารเพิม่สดัสวน
ของผูหญิงในรัฐสภา5 นอกจากพันธกรณีดังกลาวมาแลวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ยังไดบัญญัติแนวคิดเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย ซึ่งพบวามีหลายมาตราที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเสมอภาคในสังคมและ
การมีสวนรวมของประชาชนทั้งหญิงและชายในการปกครองตางๆ

จะเห็นไดวารัฐไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิงอยางชัดเจน และใน
แนวโนมกอนเกิดการรัฐประหารนั้นผู หญิงเขาไปมีบทบาททางการเมืองในระดับเพิ่มขึ้น แตไมมากนัก 
และในสวนของจังหวัดมหาสารคามเองนั้นก็มีแนวโนมการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงจะเพิ่มเชนกัน 
และมลีกัษณะไมมากเชนกนั แตหลงัการรฐัประหารกลบัพบวาการมสีวนรวมทางการเมอืงของผูหญงินัน้ลดลง
ทั้งประเทศ และในจังหวัดมหาสารคามเองไมมีผูหญิงที่ไดรับเลือกตั้งเลย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2550 ที่ผานมาลาสุดนั้นมีผูหญิงที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังตารางตอไปนี้

5 รักทองถิ่น รักประชาธิปไตย สนันสนุนหญิงไทยเขาสูการเมือง. 2551, สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. หนา 6
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวนผูหญิงที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550

ลําดับที่ ชื่อ - สกุลผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง เขตเลือกตั้ง คะแนนที่ไดรับ

1 นางสาวพัชราศิณี ศิริโกมุท ความหวังใหม 1 3025

2 นางสาวเกศสุดา สิมลา ความหวังใหม 1 1215

3 นางกุสุมาวดี ศิริโกมุท เพื่อแผนดิน 1 41251

4 นางคมคาย อุดรพิมพ เพื่อแผนดิน 1 69455

5 นางนภาพร พลโคตร มัชฌิมาธิปไตย 1 34323

6 นางกัลยาณี ชลมณี ประชากรไทย 1 4137

7 นางสาวปพัชสรณ พลภูวษิตย สังคมไท 1 448

8 นางสุมนา โพชารี ไทยรํ่ารวย 1 542

9 นางมยุรา อุรเคนทร มัชฌิมาธิปไตย 2 3820

10 นางอินทุกาน ลําเหลือ ไทยรํ่ารวย 2 227

11 นางสมพร ชุมพล ไทยรํ่ารวย 2 323

12 นางจริยา นนทวงศ สยามสันติ 2 149

จากตารางดังกลาวนั้นจะพบวานางคมคาย อุดรพิมพ ไดคะแนนมากที่สุดในบรรดาผูหญิงที่ลงสมัคร
รบัเลอืกตัง้ แตไมไดรบัเลอืกตัง้ จากการสมัภาษณพบวาเหตทุีค่ะแนนของนางคมคาย อดุรพมิพ มากกวาผูสมคัร
รับเลือกตั้งที่เปนผูหญิงนั้นเพราะ 2 เหตุผล คือ 1. มีเครือขายเปนกลุมแมบาน 2.บารมีของสามีคือนายยิ่งยศ 
อุดรพิมพ 

ผู วิจัยพบวาการเลือกตั้งในครั้งนี้กลุ มแมบานมีบทบาททางการเมืองคอนขางสูง เปนตัวเชื่อม
ในการกระจายความนิยมในตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งที่กลุมตนเองสนับสนุน นางเย็น ปดตาระโพธิ์ ประธาน
กลุมสตรีทอผาบานสระแกว ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กลาววา “การเลือกตั้งที่
ผานมานั้นไดมีการปรึกษาหารือวาเราจะเลือกใคร และใครจะชวยกลุมได และมีการลงมติวาจะเลือกใคร 
แตไมทราบวาสมาชิกกลุมไดปฎิบัติตามหรือไม และเราก็ไมไดตัดสินใจเลือกเพศเปนสําคัญนะ”

นางไสว ยอดวงษกอง ประธานกลุมทอผาไหม ตาํบลนาสนีวล อาํเภอพยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
กลาววา “กลุมไมไดเปนหัวคะแนนใหใคร แตกลุมก็มีการพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน ไมบังคับวาใหเลือกใคร 
ตนก็แนะวาใหเลือกคนที่จะชวยเหลือตนเองได”

นางวรรณา ปรุสิงั ประธานกลุมสตรทีอผาไหมพืน้เมอืงบานเหลาหมากคาํ ตาํบลนาภ ูอาํเภอยางสสีรุาช 
จงัหวดัมหาสารคาม กลาววา “การวางตวัของกลุมนัน้เปนกลาง ไมเดนิหาเสยีง หรอืแนะนาํตวัผูสมคัรชวยใคร 
แตสมาชิกก็พูดคุยกันนะ และทางกลุมไดรับการสนับสนุนทางออมจากคนใกลชิดผูสมัครดวยนะ”

นางทองใส ปะวันทะกัง ประธานกลุมสตรีทอผาบานขี้ตุ น ต.สําโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
กลาววา “กลุมเราไมมคีวามสมัพนัธกบัผูสมคัรรบัการเลอืกตัง้ แตผูสมคัรรบัเลอืกตัง้กม็บีางครัง้กไ็ดรบัการชวย
เหลือ และสนับสนุนจากผูสมัครรับเลือกตั้งมาตลอดทั้งกอนการเลือกตั้ง”
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นางหนเูลยีบ รกับตุร ประธานกลุมแมบานเกษตรกรมะคาทรพัยทว ีตาํบลมะคา อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม กลาววา “การเลือกตั้งที่ผานมา เรามีการสนับสนุนผูสมัครรับการเลือกตั้ง และในหนวยเลือกตั้ง
ปรากฏวาผูสมัครที่กลุมสนับสนุนก็ไดคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้นมาเปนลําดับที่ 1”

นางกอง ไชยปญหา ประธานกลุมทอผาบานหนองขอน ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
กลาววา “เราสนับสนุนพรรคการเมือง และผูสมัครอยางเต็มที่ และเราเปนฐานเสียงของพรรคการเมืองดวย 
นอกจากสมาชิกของกลุมแลว แมบานก็จะไปแนะนําสามีของตนดวย และที่ออกมานั้นปรากฎวาไดผลนะ 
พรรคการเมือง และผูสมัครไดรับการเลือกตั้ง สวนผูสมัครที่เปนผูหญิงนั้นเราก็ไมไดมีสวนสักเทาไหร แตเขา
ก็มีกลไกสนับสนุนเรานะ”

นางคําหยาด ไชยโชค ประธานกลุมทอผาฝาย บานโพน ตําบลโพนทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม กลาววา “ในอําเภอเชียงยืนนั้นมีผูสมัครที่มีภูมิลําเนาอยูที่เชียงยืนเยาะ และมีฐานเสียงของ
ผูสมัครเยาะอยางเชนทานสุทิน และอดีตนายก อบต. กูทอง สําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นั้นกลุมวางตัว
คอนขางยากนะ เพราะมีการติดตอเยอะมาก เราคอนขางมีบทบาทมากในการเลือกตั้งในครั้งนี้ มติของกลุม
ไมบังคับสมาชิก แตผมก็แนะนํานะวาเราตองเลือกคนที่จะชวยเราได และอยูกับเราตลอด”

นางจินตนา พินิจดี ประธานกลุมผาฝายทอมือบานหนองอีตื้อใต ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กลาววา “กลุมเรานะมีผลงานเปนที่ประจักษ และไดรับการยกยองผลงาน มีคนหลากหลาย
อาชีพมาสนับสนุนผลิตภัณฑ สวนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เราก็ไดรับการทาบทามเปนฐานเสียงให แตเรา
ก็ไมแสดงออกมากนักเพราะมองวาไมดีเทาไหร สวนใหญก็รูๆ วาเราเลือกใครผลิตภัณฑเราถึงจะมีตลาด 
และไดรับการสนับสนุน แตเราก็ไมบังคบนะ ” 

นางสมหมาย อุปแสน ประธานกลุมสตรีแปรรูปผลิตภัณฑบานตะคุ ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม กลาววา “การเลือกตั้งครั้งนี้เราวางตัวเปนกลางนะ ไมมีการสนับสนุนใคร ใหโอกาสสมาชิก 
เพราะวากิจกรรมที่เราทําไมตอเนื่องเทาไหร และสวนใหญก็ทําตามบาน และมารวมกันบางบางโอกาส แมนะ
ไมสนับสนุนใครเปนพิเศษ แตก็สมาชิกกลุมบางคนที่ไปกลับผูสมัครนะ แตไมเปนไร”

นางสมจิต รัตนรองใต ประธานกลุมขนมบานนาโพธิ์ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
กลาววา “ เราเคยไดรับการสนับสนุนจากทานกุสุมาวดีนะ แตการเลือกตั้งครั้งนี้มันเปนเขตใหญ เราสนับสนุน
ทาน เราสนับสนุนผูหญิงดวยกันนะ ทานคมคายเราก็สนับสนุน แตผลออกมาแพเหมือนเดิม ทานกุสุมาวดีนั้น
เราสนทิสนม ไดพึง่พา ทานชวยเหลอื ทานคมคายเรากไ็ดรบัการสนบัสนนุทางออม และทานมาเยีย่มหมดหละ 
แตสวนใหญแพกระแส”

นางบญุสม วนัแกว ประธานกลุมทาํขนมผงิบานศรพีลิา ตาํบลหนองสมิ อาํเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม 
กลาววา “การเลือกตั้งครั้งนี้เราสนับสนุนทานสรรพพัญู สงสารทาน ทานลงมาหลายสมัย แตไมเคยไดรับ
เลือกตั้งเลย ทานไมทอดทิ้งเรานะ และที่สําคัยทานมาอยูพรรคที่เราชอบดวย เราจึงสนับสนุน สมาชิกกลุม
ก็ชวยเต็มที่นะ”

จะเหน็วาความคดิเหน็สวนใหญของประธานกลุมไมไดมองเรือ่งเพศสภาพเปนตวัตดัสนิใจในการเลอืกตัง้
เลย แตมองที่พรรคการเมือง ความสามารถ ความสนิทสนมสวนตัว การใหความชวยเหลือ และผลประโยชน
ของกลุมเปนสาํคญั ในการเลอืกตัง้ทีผ่านมานัน้กลุมแมบานเหลานีม้บีางกลุมทีว่างตวัเปนกลางทางการเมอืง มี
บางกลุมทีส่นบัสนนุนกัการเมอืงอยางเตม็ที ่และมบีางกลุมทีส่นบัสนนุอยางลบัๆ แตมตขิองกลุมกไ็มมอีทิธพิล 



หรือแรงกดดันเพียงพอเทาความชื่นชอบสวนตัวของผูมีสิทธิ์ และผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยของนักวิชาการ
ที่ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงพบวามีขอดีหลายสวนที่ผูหญิงเขามามีสวนรวมทางการเมือง 
แตในจังหวัดมหาสารคามนั้นกลับมิไดรับการเลือกตั้งเลย ผลการศึกษาของนักวิชาการเหลานั้น เชน

งานวจิยัของประทปี จงสบืธรรม (2528) เรือ่ง ผูนาํสตรใีนการบรหิารสวนทองถิน่ : ศกึษาเฉพาะบทบาท
ของผูใหญบานสตร ีและกาํนนัหญงิทัว่ประเทศ พบวา สตรเีขามาเปนผูนาํชมุชนระดบัหวัหนา สวนการบรหิาร
สามารถทาํงานและบรหิารไดอยางมปีระสทิธภิาพ และไดรบัการยอมรบัจากชาวบานในชมุชน ตลอดจนองคการ
บริหารสวนทองถิ่น 

งานวิจัยของสมิหรา จิตตลดาการ (2549) เรื่อง ผูนําสตรีในการบริหารสวนทองถิ่นของคนไทย พบวา 
การเปนผูนาํสตรทีองถิน่ ไดรบัอทิธพิลจากครอบครวัและสิง่แวดลอม วธิกีารบรหิารงานสามารถทาํใหเกดิการ
พัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยของนายบุญสง เวศยาศิรินทร (2541 เรื่อง สตรีกับการตัดสินใจเขาสูองคการบริหารสวนตําบล 
กรณีศึกษาตําบลตางๆ ในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยองคประกอบที่ทําใหสตรีเขาสู อบต. 
ประกอบดวยแรงจูงใจที่เกี่ยวกับความตองการและความคาดหวังของสตรีที่จะทํางานชวยเหลือชุมชนของตน 
การมีตําแหนงหนาที่ทางสังคมในหมูบาน การมีสวนรวมในโครงการดานการอบรม อบต.ที่อําเภอ ปจจัยดาน
ครอบครัวของสตรี และอิทธิพลทางดานความคิดอื่นๆ

จากงานวิจัยเหลานี้สอดคลองกับการศึกษาของผูวิจัยจากการสัมภาษณกลุมแมบานมักพบวาคนที่เปน
สมาชกิในกลุมนัน้มกัจะชวยเหลอืงานในชมุชน และมสีภาพแวดลอมในครอบครวัทีเ่อือ้ตอการพฒันา และแรง
สวนตางๆ นี้จะสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของคนเหลานี้ตอไป 

การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เชนกันกลุมแมบานที่มีบทบาทในการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งอยางเต็มที่มีพื้น
ฐานจากครอบครัวที่มีการแสดงออกทาการเมืองอยางชัดเจน มีบทบาทในชุมชน และเชนกันกลุมแมบาน
ที่วางตัวเปนกลางแตมีการสนับสนุนอยางลับๆ นั้นพื้นฐานของผูนํากลุมมักมาจากการเปนเบื้องหลังของ
ความสําเร็จเปนสวนใหญ และบุคคลเหลานี้มักมีพลังอยางนาอัศจรรย
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บทที่ 6
สรุป และขอเสนอแนะ

ผลการออกเสียงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 และทั่วไปสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
วันที่ 28 ธันวาคม 2550 กรณีจังหวัดมหาสารคาม ที่ผานมาถือวาประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองที่ไดรับอิทธิพลจากการรับรูทางการเมืองในชวงที่พรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาล 
ประชาชนเหลานี้ไดรับรูและฝงใจกับนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทย ทัศนคติดังกลาวสงผลตอ
พฤติกรรมการออกเสียงประชามติไมรับรางรัฐธรรมนูญฯ และพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงใหพรรค
พลังประชาชน แมวารัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดพยายาม
ในการประชาสมัพนัธและเผยแพรสาระของรฐัธรรมนญูฉบบัป 2550 เปรยีบเทยีบกบัรฐัธรรมนญูฉบบัป 2540 
อยางกวางขวาง รวมถึงการที่หนวยงานของรัฐพยายามจัดใหมีการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมอยางไร
ก็ไมสงผลใหทัศนคติของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป 

สรุปกระบวนการออกเสียงประชามติ
ผูวิจัยพบวาเหตุผลที่ประชาชนผูออกเสียงไมรับรางฯ สรุปได ดังนี้ 
1. การรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 มีระยะเวลาที่สั้นกวาการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําให

การรณรงคประชาสัมพันธไมสามารถกระทําไดอยางทั่วถึง ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด 
ทั้งนี้บรรยากาศการออกเสียงรับรางฯ ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามไดรับขอมูลขาวสารจากสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม ซึง่ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ป 2544 และ 2548 นัน้ 
จังหวัดมหาสารคามเปนฐานการเมืองที่สําคัญของพรรคไทยรักไทย นอกจากนี้พรรคไทยรักไทยยังมีอิทธิพล
ตอการเลือกตั้งในระดับการเมืองทองถิ่นทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล โดยเฉพาะบทบาทของนายศรีเมือง เจริญศิริ อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม

แมวาคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัด
มหาสารคาม รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคามจะไดพยายามรณรงคใหประชาชน
ในจังหวัดมหาสารคามเห็นถึงขอดีของรางรัฐธรรมนูญฯ แตก็ไมสามารถโนมนาวจิตใจประชาชนในจังหวัดให
ออกเสียงรับรางฯ ได 

2. ในระหวางกระบวนการรางรฐัธรรมนญูฯ ของคณะกรรมาธกิารยกรางฯ นัน้ มบีทบญัญตัหิลายมาตรา
ที่ตางจากรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 โดยเฉพาะจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และที่มาของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรระบบสัดสวน และจํานวนและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและคณะบุคคลที่หาทางออกของชาติ
ในยามวิกฤติ เปนตน ประเด็นเหลานี้ถูกนํามาขยายผลใหรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้มีภาพพจนในเชิงลบ 

3. สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) กําหนดการรางรัฐธรรมนูญฯ โดยมีขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน 3 รอบ ทาํใหประชาชนเกดิความเบือ่หนายในการรบัรูขอมลูขาวสารบอยครัง้ และกลไกการทาํงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัดนั้น ก็ขาด
ความเปนเอกภาพ กรรมาธิการบางทานที่มาจากสายปกครองมักไมใหความสําคัญกับกรรมาธิการที่มาจาก
สายองคกรเอกชน นอกจากนี้การประชาสัมพันธมีระยะเวลาที่สั้น 
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4. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากกลุ มผู ต อตานรางรัฐธรรมนูญฯ “เครือขาย 19 กันยา 
ตานรัฐประหาร” รวมกับ สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) ซึ่งรณรงควางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มาจากกลุมเผด็จการทหาร หากออกเสียงรับแลวจะสงผลใหมีการยกเลิกนโยบายประชานิยม เชน ยกเลิก
นโยบายกองทุนหมูบาน ยกเลิกนโยบายกองทุนหมูบาน เปนตน

5. การออกเสยีงรบัรางฯ ในจงัหวดัมหาสารคามนัน้มจีาํนวนผูมาใชสทิธเิพยีงรอยละ 55.9 เทานัน้ สาเหตุ
ประการหนึง่ คอื สมาชกิสภาผูแทนราษฎรในพืน้ทีร่วมถงึนกัการเมอืงทองถิน่ไมสนบัสนนุในการประชาสมัพนัธ
ใหประชาชนไปออกเสียงโดยเฉพาะประชาชนผูมีสิทธิที่ทํางานที่ตางถิ่นฐาน ในขณะที่ผูมีสิทธิในเขตจังหวัด
มหาสารคามนัน้ ฐานเสยีงของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมอีทิธพิลตอคะแนนเสยีงการรบัราง ๆ  ในอาํเภอนาเชอืก 
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอวาปปทุม และอําเภอยางสีสุราช จํานวนผูออกเสียงรับรางฯ จะมีจํานวนมาก

6. ประชาชนในเขตเมอืงจะมรีะดบัการรบัรูขอมลูขาวสารมากกวาประชาชนในเขตชนบท ขอมลูขาวสาร
จะมีผลในการออกเสียงรับรางฯ ในกรณีจังหวัดมหาสารคามผูออกเสียงรับรางฯ ในเขตอําเภอเมืองจะสูงกวา
เขตอาํเภอรอบนอก ประชาชนผูมสีทิธอิออกเสยีงสวนใหญอาศยัอยูในเขตชนบทมากกวาเขตเมอืง ทศันคตขิอง
ประชาชนผูมสีทิธอิอกเสยีงฝงใจกบันโยบายประชานยิม เนือ่งจากชาวบานเขาถงึและสมัผสัได และมคีวามตอ
เนื่องในเชิงนโยบายถึง 5 ป 

ขอเสนอแนะในการจัดการออกเสียงประชามติ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การออกเสียงประชามติควรมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูมากกวาในครั้งนี้ 

เนื่องจากสาระของรัฐธรรมนูญมีมากหลายมาตรา และลวนแลวแตเชื่อมโยงกันทั้งฉบับ ในการรับฟงความคิด
เห็นประชาชนเปนรอบๆ นั้น โดยมีระยะเวลาสั้นนั้น วิทยากรที่สงไปรับฟงความคิดเห็นเองก็ประสบปญหาใน
การทําความเขาใจกับสาระในรัฐธรรมนูญ 

2. รฐับาลหรอืคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไมควรปดกัน้การใชสทิธเิสรภีาพของฝายไมรบัรางรฐัธรรมนญูฯ 
ทัง้นีเ้นือ่งจากการปดกัน้นัน้มผีลใหเกดิการสือ่สารในแบบไมเปนทางการกบัประชาชนในขณะทีร่ฐัเองกไ็มไดใช
สื่อในการประชาสัมพันธมากนัก ควรมีการปรับแกกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว

สรุป 2550 
ผูวิจัยสรุปทั่วไปสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 
1. การเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธไวเขมงวดกวาการเลอืกตัง้ทกุครัง้ทีผ่านมา ผูสมคัรฯ เองนยิมการปราศรยัหาเสยีงในเขตเลอืกตัง้
มากกวาการปดปาย คัทเอาท แมเขตเลือกตั้งจะมีขนาดใหญก็ตาม 

2. ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งเชนเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา
ในป 2548 และ 2549 หนวยงานภาครัฐรวมกับประชาคมจังหวัดมหาสารคามออกมารณรงคใหประชาชน
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางกวางขวาง 
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3. เนื่องจากประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงมีทัศนคติชื่นชอบนโยบายพรรคไทยรักไทย การที่พรรคพลัง
ประชาชนสามารถชี้ชัดวาตนเปนพรรคตัวแทนพรรคไทยรักไทยจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูสมัครจากพรรค
พลังประชาชนไดรับเลือกทั้งจังหวัด

4. รปูแบบการทจุรติในการเลอืกตัง้ไดเปลีย่นแปลงไปจากเดมิตามความซบัซอนทางเทคโนโลย ีมกีารซือ้
ขายเสยีงกอนทีจ่ะมกีารประกาศพระราชกฤษฎกีาเลอืกตัง้ การซือ้ขายเสยีงมกีารกระทาํผดินอกเขตการเลอืก
ตั้ง ขามเขตการเลือกตั้ง เชน การโอนเงินเขาบัญชี การโอนเงินเขาโทรศัพทมือถือ เปนตน 

5. การสรางระบบอุปถัมภทางการเมืองยังคงดํารงอยูในระบบการเมืองไทยและการเลือกตั้ง ผูสมัคร
ที่เปนผูหญิงที่ใชกลุมอาชีพแมบานเปนฐานคะแนนเสียงมีแนวโนมที่จะไดกลุมสตรีเปนฐานคะแนนเสียงที่ไม
เปลี่ยนใจงาย 

6. การเลือกตั้งลวงหนาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชสิทธิเลือกตั้งแตก็เปนชองทางใหเกิด
การทุจริตในการเลือกตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกตั้งลวงหนาในเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งไดกําหนด
ใหมี ณ ที่เลือกตั้งกลาง ซึ่งในหนึ่งอําเภอมีหนึ่งแหง ประชาชนผูไปใชสิทธิลวงหนามักเดินทางดวยรถโดยสาร
ที่หัวคะแนนจัดหา ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหนวยงานของรัฐไมไดจัดหารถโดยสารในการนี้

7. คณะกรรมการการเลือกตั้งในจังหวัดตางๆ เปนคณะกรรมการฯ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งชุดที่มีพลตํารวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ เปนประธานฯ ดังนั้น การประสานงานระหวาง กกต.กลาง
 และ กกต.จังหวัด อาจไมราบรื่น ในบางกรณี กกต.จังหวัด อาจมีความสนิทคุนเคยกับผูสมัครบางราย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแตงตั้งเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งโดยที่ขาดการฝกอบรมที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะการทําความเขาใจในกฎระเบียบจํานวนมากของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขอเสนอแนะในการจัดการเลือกตั้ง
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. คณะกรรมการการเลอืกตัง้จงัหวดัควรสรางเครอืขายแนวรวมกบัประชาคมในจงัหวดัมากกวาปจจบุนั 

และสรางความโปรงใสโดยเฉพาะในกระบวนการแตงตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จนถึง
เจาหนาทีป่ระจาํหนวยเลอืกตัง้ โดยมกีารคดัเลอืกกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํหนวยเลอืกตัง้ดวยวธิกีารทดสอบ
ความรูความสามารถเพื่อเปนมาตรฐานการทํางาน และลดปญหาการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งลดปญหา
การคัดคานการเลือกตั้งเพราะเหตุของการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง

2. ควรปรบัปรงุกฎระเบยีบในการจาํกดัการโฆษณาหาเสยีง โดยเฉพาะการปดประกาศปายหาเสยีง ทัง้นี้
การจํากัดที่ปดประกาศหาเสียงนั้น ทําใหผูสมัครรายใหมที่ยังคงไมเปนที่รูจักของประชาชน

3. การหามซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งนั้น ควรกระทํากอนที่จะมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาให
มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้เปนเพราะรัฐบาลเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการในพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
ซึ่งถือวาไดเปรียบทางการเมืองพรรคการเมืองฝายคาน

4. ควรมีการจัดตั้งอาสาสมัครสืบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเพื่อทําหนาที่ใน
การสืบเสาะหาผูกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง (เหมือนการสนับสนุนใหมีอาสาสมัครตาม
รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2540) นอกจากมีหนาที่ในการสืบเสาะหาประเด็นความผิดแลว ควรใหอํานาจ
ในการรณรงคและใหความรูเกี่ยวกับอาสาสมัครชุดนี้ดวย
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5. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับรองเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง โดยรูปแบบของคณะกรรมการ
รับรองเรียนตองเปนคณะกรรมการอิสระ มีอํานาจหนาที่ในการรับรองเรียนและรักษาประเด็นการรองเรียน
ใหเปนความลับ และทําหนาที่ในการหามาตรการคุมครองพยาน ทั้งนี้ จะชวยในการแกไขปญหาสํานวนรอง
เรียนไมเปนความลับ และการขมขูพยานได

6. การพิจารณาวาผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งไมควรเนนเฉพาะคนที่ไดรับ
เลอืกตัง้เทานัน้ ควรดาํเนนิการกบัผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทีม่พีฤตกิรรมเขาขายกระทาํความผดิทกุคน โดยในสวนนี้
จะสามารถตัดวงจรการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งได
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6. รายงานโครงการศกึษาวจิยัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในหนวยงานราชการไทย กรณศีกึษา: กรม
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