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บทคัดยอ 
 

 เจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดกําหนดบท
บาทของกลไกสําคัญทางการเมืองไว 3 ประการ คือ 1. บทบาทในการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผูควบคุมและจัดการเลือกตั้ง 2. บทบาทของพรรคการเมือง
และผูสมัครรับเลือกตั้ง และ 3. บทบาทของประชาชนในการปรับเปลี่ยนแบบแผนการมีสวนรวม
ทางการเมืองในระบบการเลือกตั้งใหม เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ 1. การศึกษาผลลัพธของการปฏิบัติ
หนาที่ที่เปนจริงในภารกิจทางการเมืองของ (1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2) พรรคการเมืองและ     
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และ (3) พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระบบการเลือกตั้งใหมของไทย 
ในระยะ 5 ปที่ผานมา วาสวนใดบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สวนใดไมบรรลุผลตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และสวนใดเบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ 2. การ
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือปรับแกบทบาทที่เปนจริงใหสอดคลองกับบทบาทตามที่คาดหวัง
ในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีใชวิธีการวิจัย 2 แบบ คือ วิธีการวิเคราะห  
เน้ือหา Content analysis เจตนารมณรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งจากการอภิปรายในการราง
รัฐธรรมนูญของสมาชิกสภารางรัฐะรรมนูญ (สสร.) ตลอดจนการสืบคนขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
และการวิจัยแบบสํารวจ (survey research) ทั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงในแตละกรณี 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบวา การปฏิบัติหนาที่ของแตละกลไกในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานมา เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และไดรับการ
ยอมรับในระดับหน่ึง แตอยางไรก็ตาม ยังพบวามีปญหาสําคัญ เชน ปญหาการจัดการโครงสราง
อํานาจหนาที่และการบริหารจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตัิ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งในดานการแนะนําตัว และความเปนกลางทางการเมือง 
ปญหาบทบาทที่แทจริงของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
ปญหาบทบาทของประชาชนในฐานะเจาของสิทธิเลือกตั้ง ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากเปนชวงเวลาเปลี่ยน
ผานจากสภาพเดิมไปสูสภาพการณใหม จึงยังไมสามารถบรรลุผลไดตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดไวอยางเต็มที่ 

 ขอเสนอแนะที่สําคัญของการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  

1. ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ 
 1.1 การปรับบทบาทภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหม ใหมีอํานาจควบคุม 
กํากับการเลือกตั้งและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาในการเลือกตั้ง โดยสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
เปนผูดําเนินการเลือกตั้ง โดยอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีดังน้ี 



 
 

 

ฉ 
 

 

 (1) ออกกฎ ระเบียบ และสั่งการอันเกี่ยวกับขบวนการเลือกตั้ง 
 (2) ควบคุมกํากับใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งระงับ ยับยั้งหรือสั่งใหแกไข
การดําเนินการของสวนราชการ 
 (3) ชี้ขาดปญหา ยับยั้ง และใหความเห็นชอบในการประกาศผลการเลือกตั้ง 
ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใหความเห็นชอบมีอํานาจสั่งการใหลงคะแนนใหม เพิกถอนการ
เลือกตั้งหรือสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม รวมตลอดทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 1.2 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งกอนการ
เลือกตั้ง และระหวางการเลือกตั้งใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การรองคัดคาน  
การประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหรองตอศาลชั้นตนในพ้ืนที่และใหยุติที่
ศาลดังกลาว  
 1.3 การจัดการเลือกตั้งทุกประเภท ควรกําหนดใหมีเพียงคร้ังเดียวเทานั้น กรณีที่    
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนสูงสุดกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ใหเลื่อนผูสมัครรับเลือกตั้งที่ได
คะแนนในลําดับรองลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งตามลําดับ เชนเดียวกับกรณีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรค การเลือกตั้งบอยคร้ังทําใหสุจริตชนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับ       
การทุจริตเลือกตั้งเสียสิทธิในกรณีที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได 
 1.4 การแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดและที่มีในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีลักษณะขัดตอสภาพความเปนจริงของการ
เลือกตั้ง สมควรปรับปรุงแกไขใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาแสดงทัศนคติความตั้งใจ
และนโยบายสวนตนได โดยตองไมมีการโจมตีหรือกลาวพาดพิงผูสมัครรายอื่น 
 1.5 การทุจริตการเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองรวมรับผิดดวยทั้งทางแพงและทางอาญา 
ไมใชใหใบแดงเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้ง แตพรรคไมตองรับผิดชอบ เพราะพรรคเปนผูเลือกคนให
ลงสมัครในนามพรรค พรรคจึงเปนตัวการตองรับผิดชอบการกระทําของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย ซ่ึง
จะทําใหพรรคมีความรับผิดชอบ และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการกลั่นกรองเลือกคนที่ดี      
ที่สะอาดลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ทํานองเดียวกับที่กําหนดใหพรรคตองรับผิดชอบใน
กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลาออกไปดํารงตําแหนงทางการเมืองตองมี
การเลือกตั้งซอม คือ ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ลาออกและพรรคที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
น้ันสังกัดตองรับผิดชอบคาใชจายในการเลือกตั้งซอมน้ัน 
 1.6 การมีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งโดยประชาชนและองคการ
เอกชน ควรนําหลักการการใหสินบนแกผูชี้ชองแจงเบาะแสหรือใหขอมูล หรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การทุจริตการเลือกตั้งของผูถูกกลาวหา รวมทั้งตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง และการชี้ชองแจงเบาะแสหรือใหขอมูล หรือขอเท็จจริงดังกลาวเปนผลใหผูสมัคร    
รับเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
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 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ 
 2.1 การแบงงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรแบงงานทั้งตามภารกิจหนาที่
และพื้นที่ กลาวคือ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานทั้ง 5 สวน กรรมการการ
เลือกตั ้ง ที่เหลืออีก 4 คน รับผิดชอบพื้นที่เปนภาคๆ และรับผิดชอบงานภารกิจหนาที่สวนที่  
เกี่ยวของกับภาคที่รับผิดชอบอยู 
 2.2 การจัดตั้งพรรคการเมือง ควรปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดตั้งและ
มาตรการที่เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางแทจริง มิใชมุงเพ่ือรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมืองอยางเดียว 
 2.3 การไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ภายหลังการปรับปรุงการเลือกตั้งใหมีเพียงครั้งเดียว
ควรเพิ่มการเสียสิทธิที่มีผลกระทบรุนแรงกับการไมไปใชสิทธิเลือกตั้งบางประเภท เชน สิทธิการ
เขาทํางานในหนวยงานของรัฐ และการรักษาพยาบาลตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนตน 
 2.4 พฤติกรรมการเลือกตั้งในสวนที่เกี ่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ควรกําหนด
มาตรการจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีสวนรวมในการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่มีหลักฐานพยาน
ที่สามารถพิสูจนความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งไดใหความรวมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย “สมัครใจ” ใหไดรับคาตอบแทนตามสมควร รวมทั้งใหความคุมครองความปลอดภัย และพัฒนา
จิตสํานึกผูมีสิทธิเลือกตั้งใหตระหนักในสิทธิเลือกตั้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 2.5 การมีสวนรวมขององคการเอกชนในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง ควร
พัฒนาองคการเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใหการรับรองใหมีความเขมแข็งทําหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ
ทั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเอง และกําหนดใหมีผูเกี่ยวของตรวจสอบเปนมาตรฐาน
เดียวกันโดยถือเสมือนเปนองคการภายในของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขยายเครือขายให
ครอบคลุมทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง 
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Abstract 

 The main election-related intentions of the Constitution B.E. 2540 specifies three 
important roles of political mechanism, 1. the operation of the Election Commission of 
Thailand (ECT) as monitor and organizer of the election, 2. the role of the political parties 
and the candidates in the election and 3. the role of the people in political Participation in 
the   new election system under the constitutional intentions. 

Research Objectives   
The research is mainly aimed at two objectives; 1. the result study of the real duty 

operation particularly concerning political activities of (1) the Election Commission of 
Thailand (ECT), (2) the political parties and the candidate and (3) the election behavior of 
the  people in a new election system during the past 5 years to see which part has 
achieved the constitution’s intentions, which part hasn’t achieved consitution’s intentions 
and which part has been deviated from the consitution ‘s  intentions and 2. to seek the 
appropriate measures in an attempt to adjust the real role as mentioned in the 
constitution’s main intentions. 

The research employed two main techniques; (1) content analysis has been used 
to extract the content of the new Electional Will from 31 volumes Constitutional Drafting 
Assembly and (2)  servey technique is used to gather data concerning the operation of 
the Election Commission of Thailand, the role of the political parties and the candidates in 
the election, the role of the people in political participation in the new election system and 
the electoral attitude and behavior nationwide.  

Research Results 
The result of the research stated that the operation of each mechanism during the 

last general election of members of the House of Representatives and senators has 
beeen carried out in line with the constitution’s main intentions and could be accepted. 
However, there are still some problems including the power structure and the election 
management of the Election Commission of Thailand, the real role of political parties and 
the candidates and the role of the people as the right owners. These problems are said to 
lead to an unsuccessful outcome. 



 
 

 

ฌ 
 

 

Recommendations  
 The research also includes some major suggestions; 1. the strategical suggestions 
including the readjustment of the roles and the activities of the Election Commission of 
Thailand (ECT) so that they can be empowered to monitor and make a final decision in 
the election. Meanwhile, the cancellation of the election rights of the election law both 
before and during the election is under decision of the Election Commission of 
Thailand.    In case of any irregularities relation to the election, those concerned can file a 
complaint at the court and the court itself will make a final verdict. All kinds of election 
must be organized simultaneously and the election must not be organized in the second 
time. In a new amendment of the law, the senate candidates can voice their attitudes, 
willingness and policy. Besides, the political parties should hold responsible for any 
electoral corruption. The bribes should also be offered to those who can inform the 
whereabouts or information of the electoral corruption. 2. Practical suggestions states that 
the Election Commission of Thailand (ECT) should be empowered in line with their duties 
and areas. Some regulations and conditions in the establishment of political party should 
be amended. These who do not exercise their rights in the election should face a loss of  
somerights. Meanwhile, some measures including the compensation the protection and 
the safety should be taken into practice particularly for the voters who can testify the 
election fraud allegedly made by the candidates. Moreover, the voters should have an 
awareness over the election rights both in a short and long range. The private 
organizations should be developed and strengthened so that they can efficiently examine 
the electoral corruption. 
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สารบัญ 
 หนา 
กิตติกรรมประกาศ (ค) 
คํานํา (ง) 
บทคัดยอ (จ) 
สารบัญ (ญ) 

บทที่ 1 บทนํา 1 
 ปญหาวิจัย 1 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 2 
 ขอบเขตการศกึษาวิจัย 2 
 กรอบความคดิในการวิจัย 2 
 วิธีการวิจัย 3 

เครื่องมือวิจัย 5 
 กลุมตวัอยางวิจัย 5 
 การจัดเก็บขอมูล 6 
 การวิเคราะหขอมูล 6 
 ระยะเวลาวิจัย 7 
 ผลลัพธที่จะไดลัพธ 7 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ปญหาวิจัย 

เจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุงปฏิรูปทางการเมืองไทย 
โดยมีสาระสําคญัที่จะขยายสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมากขึ้น ปฏิรูปกระบวนการ
เขาสูอํานาจรัฐโดยเฉพาะปฏิรูประบบและกระบวนการเลือกตั้งเสียใหม และมุงเนนตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิม
ขึ้น 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ไดกําหนดบทบาทของกลไกสําคัญทางการเมืองไว 3 ประการคือ (1) บทบาทในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) (2) บทบาทพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง และ (3) บทบาทของ
ประชาชนในการปรับเปล่ียนแบบแผนมีสวนรวมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งใหสอดคลองกับเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นสําคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก็คือ กาลเวลาผานไป 5 ป เจตนารมณรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับ
กลไกสําคัญทางการเมือง 3 เสาที่กลาวมาขางตนไดรับการสนองตอบอยางไร ทั้งหมดหรือเพียงบางสวน สวนใดที่
ไดรับการตอบสนองและสวนใดอยูหางจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางมาก กลาวอีกนัยหนึ่ง การปฏิบัติหนา
ที่ของกลไกทางการเมืองในดานการเลือกตั้งระบบใหม ตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญฉบับใหม กาวไปอยาง
ไร เมื่อพิจารณาในสวนที่คาดหวังที่จะไดรับตามเจตนารมณรัฐธรรมนญูกับสวนที่เปนจริงในภารกิจของ กกต. ของ
พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง และพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนโดยรวม วาสวนใดบรรลุผล 
สวนใดไมบรรลุผล สวนใดเบ่ียงเบนไปจากเจตนารมณดังกลาวนั้น และสมควรจะปรับแกในลักษณะอยางไร 

เมื่อกลาวถึงการปรับแกรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมท้ังมาตรการและกฎระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ คําถามก็พรั่งพรูออกมาจากนักคิดทางสังคมวา “รัฐธรรมนูญตองอิ่ม”1 แกไขรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใคร”2 การแกไขดังกลาวนั้นกระเทือนไปทั้งภพ เขาทํานองคํากลาวทางระบบในทางสิ่งแวดลอมวา “หักไมกิ่ง
เดียวกระเทือนทั้งปา” ทําใหหนวยงานหรือองคกรบางองคกรมีอํานาจยิ่งใหญจนเสียดุลแหงอํานาจไปหรือไม3  

ดังนั้น การวิจัยเรื่องนี้จึงมุงไปที่ ประเด็นที่วา 4-5 ป ที่ผานมา “เกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง“ ซึ่ง
แบงเปนประเด็นยอยลงไปไดวา แบบแผนการเลือกตั้งของประชาชนเปล่ียนแปลงไปอยางไรหรือไม พรรคการ
เมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการเมืองไปตามเจตนารมณหรือไมประการใด และ กกต. 
ในฐานะผูบริหารการเลือกตั้งมีวิถีการปฏิบัติงานอยูในกรอบแหงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงหรือไม อยางไร คําตอบที่ไดจากประเด็นปญหาเหลานี้ เกี่ยวของกับการ “แก” หรือ “ไมแก” รัฐ
ธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งทั้งปวง 

                                          
1 นิธิ เอียวศรีวงศ “รัฐธรรมนูญตองอิ่ม” มติชนรายวัน, 24 มิถุนายน 2544. 
2 กวี สุภธีระ, นิธิ เอียวศรีวงศ, นันทวัฒน บรมานันท และ รังสรรค ธนะพรพันธุ “ความเห็นเร่ืองการแกไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบันของนักวิชาการ, ผูจัดการรายวนั 11 กรกฎาคม 2545,  “แกรัฐธรรมนูญเพือ่ใคร” ผูจัดการรายวัน, 25 มิถุนายน 2545.  
3 “มีชัยสวดยับ 8 องคกรอิสระ ‘ยักษใหญ’ หลงอํานาจไมคิดถึงผลเสียชาติ-ชี้แก รธน. ไมใชทางออก” ผูจัดการรายวัน, 

12 มิถุนายน 2545. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาผลลัพธของการปฏิบัติหนาที่ที่เปนจริงในภารกิจทางการเมืองของ (1) กกต. (2) พรรคการ
เมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง และ (3) พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระบบการเลือกตั้งใหมของไทย ใน
ระยะ 5 ปที่ผานมา วาสวนใดบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สวนใดไมบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญ และสวนใดเบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณรัฐธรรมนูญ  

2. แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับแกบทบาทที่เปนจริงใหสอดคลองกับบทบาทที่คาดหวังตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญในสวนที่วาดวยการปฏิรูปการเลือกตั้งระบบใหมของไทย 

 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 ประเมินการบริหารจัดการเลือกตั้งของ กกต. ระหวาง พ.ศ. 2542-2544  การบริหารและการรณรงค
การเลือกตั้งของพรรคการเมือง ผูสมัคร และหัวคะแนน พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน ในการเลือกตั้ง
ระบบใหมจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อ พ.ศ. 2543 และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อ 
พ.ศ. 2544 รวมท้ังขอเสนอแนะในการปรับแกบทบาทใหเหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญ 

 

กรอบความคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้ อาศัยกรอบความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเลือกตั้งและแบบแผนการเลือกตั้ง
ในบริบทของสังคมไทย ตามกรอบเจตนารมณรัฐธรรมนูญ เปนกรอบและตรรกะในการศึกษาประเมิน4 ดังตอไปนี้ 

1. มิติดานการบริหารจัดการการเลือกตั้งของ กกต. 
2. มิติดานพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หัวคะแนน เงินทุนพรรค การรับและการใชจายเงิน 

และการรณรงคหาเสียง 
3. มิติดานการมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พฤติ

กรรมการทุจริตเลือกตั้ง ของประชาชน 

 มิติ ดังกลาวเปนความสัมพันธ 3 เสา ซึ่งมผีลกระทบ
ตอกัน และกัน (interaction) ในเชิงระบบ ซึ่งหอหุม
อยู ดวยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ดังนี้ 

                       
   

  

                                          
4 กรอบการศึกษาสรางข้ึนจากการประมวลหลักการและขอสรุปจากทฤษฎีเชิงประจักษ. 
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  ประชาชน     พรรคการเมือง ผูสมัคร    

 

 

 

 

                                    

    

 

 

  

 

 กรอบการศึกษาดังกลาวขางตน มุงทําความเขาใจบทบาทที่เปนจริงของการเลือกตั้งในระบบใหม
อยางเปนระบบ ในลักษณะองครวม (the whole) และเจาะสูประเด็นปญหาหลักที่เกิดขึ้นในระบบ เพ่ือนํามาซึ่ง
แนวทางในการแกไขกฎหมายหรือมาตรการเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของในมิติใดมิติหนึ่ง ในดานการบริหารจัดการ
เลือกตั้งของ กกต. หรือการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือผูสมัคร หรือการปรับเปล่ียนพฤติ
กรรมการเลือกตัง้ที่เหมาะสมของประชาชน หรอืการดําเนินการควบคูกันในหลายกรณีอยางมีดุลยภาพ เพ่ือให
การจัดการเลือกตั้งของไทยมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิธีการวิจัย 

 ใชวิธีการวิจัยแบบสํารวจ (survey research) เปนหลัก และใชวิธีการวิจัยสังเกตการณแบบหยั่งลึก
เฉพาะประเด็นในเชิงการวิจัยแบบ qualitative research เปนสวนควบของการศึกษา ในประเด็นละเอียดออน 
เชน ความเปนประชาธิปไตยในการบริหารพรรคการเมือง การไดมาซึ่งเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองและของ
นักการเมือง การใชเงินในการเลือกตั้ง ระบบหัวคะแนนหลังการปฏิรูประบบเลือกตั้งใหมทั้งระบบ การบริหารการ
เลือกตั้ง และการทุจริตเลือกตั้ง เปนตน ขอมูลเชิงปริมาณไดจากสถิติการเลือกตั้ง และขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณตามแบบสอบถาม  เพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับมิติทั้ง 3 ของการเลือกตั้งดังกลาวมาขางตน 
โดยไดแยกประเด็นสําหรับการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. เจตนารมณรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งระบบใหม ประกอบดวย การกําหนดใหเลือกตั้งเปนหนาที่ 
กําหนดใหสิทธิคนไทยที่อยูในตางประเทศมีสิทธิเลือกตั้ง  ปฏิรูประบบการเลือกตั้งทั้งระบบ โดยเปล่ียนระบบเลือก
ต้ังเปนระบบผสม การกําหนดเขตเลือกตั้งเขตละ 1 คน และการแบงเขต การใชระบบบัญชีรายชื่อพรรค การปอง
กันการซื้อเสียง การกําหนดการเลือกตั้งใหเร็วขึ้นและการกําจัดการใชอํานาจของผูดํารงตําแหนงที่รักษาการ
ระหวางเลือกตั้ง และการจดัตั้ง กกต. เปนองคกรอิสระควบคุมและจัดการเลือกตั้ง เพ่ิมและปรับปรุงมาตรการปอง
กันการซื้อเสียง โดยการใหนับคะแนนทุกหนวย ณ สถานที่เดียวในเขตเลือกตัง้  การกาํหนดคาใชจายสูงสุดในการ
เลือกตั้งเปนคราว การขยายการใชสิทธิเลือกตั้ง รัฐอํานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียง และการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกระบบพรรคการเมือง 

กกต. 



 4

2. บทบาทที่เปนจริงของการจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดแก การมีกฎเกณฑใน
การบริหารจัดการภารหนาที่ของงาน ความเปนกลางและคุณธรรมในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง ความโปรงใส
ในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรตางๆ ในการบริหารจัดการการเลือก
ต้ัง ภาวะพรอมรับผิด (accountability) ในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง การประหยัดและความคุมคาในการ
บริหารจัดการการเลือกตั้ง 

3. บทบาทที่เปนจริงของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อ พ.ศ. 2543 ไดแก ความเปน
กลางหรือการไมเกี่ยวของกับพรรคการเมือง การเปนสภาแหงวุฒิภาวะ การเปนสภาแหงความถูกตองและชอบ
ธรรม การเปนสภาที่มีความเปนอิสระ การเปนสภาที่เที่ยงธรรม การเปนสภาของปวงชน และการเปนสภาแหง
ความตอเนื่อง 

4. บทบาทที่เปนจรงิของพรรคการเมอืงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมือ่ พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับ
ความเปนประชาธิปไตยในการบริหารพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค การบริหารการเงินของพรรค การคัดเลือกผูสมัครรับ
เลือกตั้งของพรรค การคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อพรรค และการมีสวนรวมจาก
สมาชิกพรรคและประชาชนในการบริหารกิจการของพรรค 

5. บทบาทที่เปนจริงของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อ พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับแรง
จูงใจของผูสมัครรับเลือกตั้ง เกณฑการตัดสินใจเลือกเขาพรรคการเมือง และกลยุทธในการรณรงคหาเสียงเลือก
ต้ัง 

 6. แบบแผนพฤติกรรมลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2544 ไดแก ความสนใจในทางการเมืองหรือการเลือกตั้ง 
การตัดสินเลือกผูสมัครเปนแบบดวยตัวของตัวเอง การตัดสินเลือก      ผูสมัครเปนแบบถูกระดมโดยกระบวนการ 
: หัวคะแนน ญาติมิตร เพ่ือนฝูง ทางเจาหนาที่ของรัฐ อามิสสินจาง การขมขู คุกคามและอิทธิพลจากนโยบายพรรค
การเมืองตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

เคร่ืองมือว ิจัย 
เครื่องมือว ิจัยใชแบบสอบถามแบบตัวเลือก (multiple choices) โดยนาํตัวแปรสําคัญของการวิจัย ซึ่ง

ประกอบดวยเจตนารมณรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งระบบใหม บทบาทที่เปนจริงของการจัดการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง บทบาทที่เปนจริงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ พ.ศ. 2543 บทบาทที่เปนจริงของ
พรรคการเมืองในการรณรงคเลือกตั้ง ส.ส. บทบาทที่เปนจริงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อพ.ศ. 2544 แบบ
แผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้ง ส.ว. เมือ่ พ.ศ. 2543 และ ส.ส. เมื่อ  พ.ศ. 
2544 มาจดัทําเปนดัชนีบงชี้ที่เหมาะสมตามทฤษฎีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในลักษณะนิยาม ปฏิบัติการ 
(operational definitions) และทดสอบความตรง (validity) ตาม Voting Theories กับบริบทของสังคมไทยและทดสอบ
ความเที่ยง (reliability) ใหเชือ่ถือไดกอนนําออกใชจริง 

 

กลุมตัวอยางวิจัย 
กลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย 
1. กกต. จังหวัด / กทม. และ กกต. ประจําเขตเลือกตั้ง (รวม ผอ. กกต.) 
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2. ผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. สส. (ในเขต / จังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 2544) 
3. เจาหนาที่พรรคการเมืองที่สงผูสมัครในแตละเขต 
4. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงและวิธีสุมตัวอยางตามคุณสมบัติ
ที่ตองการ รวมทั้งส้ิน 8,368 คน แยกเปน 

1. เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดแก ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง
จํานวน 268 คน ประกอบดวย 

 (1) กกต. จังหวัด / กทม. จังหวัดละ 3 คน (39  คน) 
 (2) ผอ. กกต. จังหวัด / กทม. (13  คน) 
 (3) กกต. ประจําเขตเลือกตั้ง เขตละ 5 คน (135 คน) 

(4) ผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. และ ส.ส. ในจังหวัด / เขตเลือกตั้ง 
  รวมจังหวัด / เขตละ 3 คน (81  คน) 

2. เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยาง (Simple Random Sampling) จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
8,100 คน แยกเปนเขตๆ ละ 300 คน (กรณีเขตเลือกตั้งมีหลายอําเภอ แบงสัดสวนเปนแตละอําเภอตามจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง) 

 

การจัดเก็บขอมูล 

พ้ืนที่ดําเนินการในการจัดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางดังกลาวแบงเปน 5 กลุม คือ  

1. ภาคเหนือ ประกอบดวยจังหวัด  
 1.1 ลําปาง 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)  
 1.2 ตาก 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)   
 1.3 อุทัยธานี 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท) 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยจังหวัด  
 2.1 บุรีรัมย 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)  

2.2 ขอนแกน 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท) 
 2.3 มหาสารคาม 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)   

3. ภาคกลาง ประกอบดวยจังหวัด  
 3.1 สมุทรปราการ 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท) 

 3.2 นครปฐม 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)   
 3.3 จันทบุรี 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)   

4. ภาคใต ประกอบดวยจังหวัด  
 4.1 สงขลา 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)  
 4.2 ยะลา 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)   
 4.3 ตรัง 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 และท่ี 2 (ในเมืองและชนบท)   
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5. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย (1) เขตพระนคร (2) เขตคลองเตย และ (3) เขตประเวศ 

 

วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

วิเคราะหใหเห็นถึงประเด็นสําคัญในแตละกลุมตัวแปร ดังนี้ (1) เจตนารมณรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก
ต้ังระบบใหม (2) บทบาทที่เปนจริงของการจัดการการเลือกตั้งของ กกต. (3) บทบาทที่เปนจริงของผูสมัครรับเลือก
ต้ัง  ส.ว. เมื่อ พ.ศ. 2543 (4) บทบาทที่เปนจริงของพรรคการเมืองในการรณรงคเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ พ.ศ. 2544 
(5)  บทบาทที่เปนจริงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ พ.ศ. 2544  (6)  แบบแผนพฤติกรรมลงคะแนนเสียงการ
เลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ พ.ศ. 2543 และ ส.ส. เมื่อ พ.ศ. 2544 

การวิเคราะหจะเนนความสอดคลองกันระหวางตัวแปรทั้ง 6 กลุมกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญเพ่ือนําเอา
ผลลัพธมาจัดเปนกลุมปญหามากนอย เพ่ือนําไปสูการไดมาซึ่งการแสวงหามาตรการที่เหมาะสมและจัดทําขอ
เสนอแนะสําหรับการแกปญหาดังกลาว 

สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานใชคารอยละ     การวิเคราะห
ความคิดเห็นใชคารอยละและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การเปรียบเทียบความ   คิดเห็นระหวางภาคใช F-test 
และวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยโปรแกรม SPSS for Windows 

 

ระยะเวลาวิจัย 

 ใชเวลา 8 เดือน ต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 2545  

 

ผลลัพธท่ีจะไดรับ 

 การวิจัยเรื่องนี้คาดวาจะไดรับผลลัพธดังตอไปนี้ 
1. ไดขอมูลและขอสรุปทั่วไปของการปฏิบัติหนาที่ที่เปนจริงในภารกิจของ (ก) กกต. (ข) พรรคการ

เมือง-ผูสมัครรับเลือกตั้ง และ (ค) พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระบบการเลือกตั้งใหมของไทย ใน
ระยะ 5 ปที่ผานมา วาสวนใดบรรลุผล สวนใดไมบรรลุผล และสวนใดเบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณรัฐธรรมนูญ 

2. ทราบจุดแข็งและจุดออน หรือประเด็นหลักประเด็นรองของปญหาการจัดการเลือกตั้งระบบใหมที่
ชัดเจน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาแกไขหรือไมแกไขรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมท้ังการ
กําหนดมาตรการเชิงปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่มดีุลยภาพและประสิทธิภาพสูง 

3. ไดประเด็นปญหาหลักสําหรับการประชาสัมพันธเพ่ือประโยชนสาธารณะตอการสรางกระบวนการ
เลือกตั้งในระบบใหมใหเขมแข็ง กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพสูง ใหการ
เลือกตั้งระบบใหมมีสัมฤทธิผลตามตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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การนําเสนอผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องนี้แบงออกเปน 7 สวน คือ เริ่มที่บทที่ 1 บทนํา กลาวถึงสภาพปญหา วัตถุประสงค
การวิจัย วิธีการวิจัย แนวความคดิการวิจัย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัย  บทที่ 2 กลาวถึงเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยสรุปมาจากบทอภิปรายการรางรัฐธรรม
นูญของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยตรงเพ่ือเปนกรอบอางอิงที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ กกต. 
พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งแบบแผนการเลอืกตั้งของประชาชนในระบบการเลือกตั้งแบบใหม ซึ่ง
จะนําเสนอจากผลการสํารวจวิจัยไวใน บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 หลังจากนั้นจึงจะนําผลการศึกษาวิจัย
ทั้งหมดไปประมวลเปนขอพิจารณาในการปรับแกรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือมาตรการและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของในบทที่ 7 ซึ่งเปนการสรุปและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงบทบาทการปฏบัิติ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและผูสมคัรรับเลือกตั้ง และประชาชนในการเลือกตั้งตามระบบ
ใหม 
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บทที่ 2 

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ วาดวยการเลือกต้ัง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกําหนดหลัก
การสําคัญเกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง และความสัมพันธระหวางประชาชนกับสถาบันทางการเมือง ซึ่งเปน
มาตรการอันนําไปสูการปฏิรูปทางการเมืองอันเปนเจตนารมณหลักของ       รัฐธรรมนูญไวโดยสรุป ดังนี้ 

1. สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมุงปฏิรูปการเมืองใหเปนการเมืองของพลเมือง รับรองสิทธิเสรีภาพของประชา
ชนไวมากกวารัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ รับรองสิทธิของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการ
เมืองตามครรลองประชาธิปไตย ทั้งในการออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. การริเริ่มเสนอกฎหมาย การออกเสียง
แสดงประชามติ  และการฟองกลาวโทษใหวุฒิสภาถอดถอน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการประจํา
ระดับสูง และการออกเสียงใหมีการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไดโดยตรง  

 สิทธิ เสรีภาพ ไดเพ่ิมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกําหนดแนวทางปองกันองคกรที่ใชอํานาจรัฐละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว รับรองใหประชาชนมีสิทธิที่จะยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได ปฏิรูปวิธีการใชสิทธิทางการเมืองของประชาชนไทยใหเปนไป
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน รวมทั้งปฏิรูปวิธีการเขาสูอํานาจของนักการเมืองใหเปนไปอยางสุจริตและเที่ยง
ธรรม ทั้งนี้เพ่ือเปดโอกาสใหคนดีเขาสูระบบการเมืองไดงาย และมากขึ้นกวาเดิม 

 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ไดขยายการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในกระบวนการบริหาร
และการเมืองอยางกวางขวาง เชน สิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราช
การทางการปกครองอันจะมีผล หรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน (มาตรา 60)  การมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมท้ังการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ (มาตรา 76)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานรัฐสภา เพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย (มาตรา 170)  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวา กิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีการออกเสียง
ประชามติได (มาตรา 21) และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภา (มาตรา 304) มีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. และขาราชการประจํา
ระดับสูงบางตําแหนง เชน ประธานศาลฎีกา เปนตน วามีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ 
สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจ
ใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เปนตน 

 นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญยังกระจายอํานาจใหแกประชาชนในทองถ่ินตางๆ ในอันที่จะเขามามีสวนรวมใน
การบริหารกิจการและแกปญหาของทองถ่ินไดเอง ตลอดจนรวมสรางประชาธิปไตยระดับพ้ืนฐานใหเขมแข็งเพ่ือ
เปนรากฐานที่มั่นคงใหกับประชาธิปไตยในระดับชาติ เชน รัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน ตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินเทาที่ไมกระทบตอเอกภาพของรัฐ (มาตรา 282)  ทองถ่ิน
ใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาที่จําเปน เพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของ
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ประเทศเปนสวนรวม (มาตรา 283)  ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน (มาตรา 286)  และออกขอ
บัญญัติทองถ่ิน (มาตรา 287)  เปนตน 

 สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งรัฐธรรม
นูญไดบัญญัติหลักการสําคัญไวดังนี้ 

1.1 การกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกต้ังเปนหนาท่ี (มาตรา 68) 

 สืบเนื่องจากที่ผานมาสวนหนึ่งของรัฐสภาสะทอนผลประโยชนของกลุมธุรกิจการเมือง และอิทธิพลทอง
ถ่ิน และมีพฤติกรรมที่สอใหเห็นวาไมไดเปนตัวแทนผลประโยชนของประชาชนที่ถูกตองเหมาะสมจึงเกิดปญหา
ความชอบธรรมทางการเมือง อีกทั้ง การเลือกตั้งในปจจุบันไมโปรงใส และเปดโอกาสใหคนดมีีความรูความ
สามารถเขาสูระบบการเมืองไดนอย อันเปนชองทางที่กลุมธุรกิจการเมืองและอิทธิพลทองถ่ินใชเปนใบเบิกทางเขามา
ควบคุมอํานาจรัฐ และแสวงหาประโยชนเพ่ือคุมครองธุรกิจของกลุม และสะสมเงินที่จะนําไปใชในการเลือกตั้งคราว
ตอไป ระบบและวิธีการเลือกตั้ง ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือก ส.ส. ในจํานวนที่ไมเทาเทียมกัน 

 เจาหนาที่ของรัฐบางสวนอาศัยชองทางตางๆ ตามอํานาจหนาที่ของตนเอื้อประโยชนในการเลือกตั้งให
กลุมธุรกิจการเมืองและอิทธิพลทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาตําแหนงและผลประโยชนใหตนเอง และบางสวนจํายอมตอง
ละเวนการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้ง เพ่ือความอยูรอด
ของตนเอง 

 วิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาขึ้นอยูกับนายกรัฐมนตรีเพียงลําพัง ทําใหวุฒิสภาขาด
ความหลากหลายของกลุมในสังคม และอยูภายใตอิทธิพลชักนําของพรรคการเมืองหรือรัฐบาล 

 ดังนั้น จึงกําหนดใหรัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา โดยใหสภาผูแทนราษฎรเปนหลัก
สําคัญในฝายนิติบัญญัติ และวุฒิสภาเปนองคกรกลั่นกรองรางกฎหมายใหรอบคอบ ทั้งเปนการคานอํานาจพรรค
การเมืองในบางเรื่อง โดยเฉพาะอํานาจในการตรวจสอบและถอดถอน 

 สภาผูแทนราษฎร ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยระบบผสมจํานวน 500 คน โดย 400 คน มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเขตเดียวคนเดียว และอีก 100 คน เลือกจากระบบสัดสวนตามบัญชีรายชื่อพรรคการ
เมือง ทําหนาที่ลงมติเสนอแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ควบคุมรัฐบาลโดยการตั้งกระทูถาม การอภิปรายไมไววางใจ ควบคุม
งบประมาณ พิจารณากฎหมาย เริ่มและรวมพิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทําหนาที่กล่ันกรองกฎหมาย เริ่มและรวมพิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐและอภิปรายทั่วไปในปญหาระดับชาติ โดยไมมีการลงมติ การไดมาซึ่ง ส.ส. และ 
ส.ว. ตองลดบทบาทธุรกิจการเมือง และการใชเงินซื้อเสียงมา รวมท้ังเพ่ิมความหลากหลายของกลุมในสังคมเขา
มาในรัฐสภาใหมากขึ้น โดยการเลือกตั้ง ส.ว. ซึ่งในประเด็นการกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
ประชาชน ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญมีมุมมองและเหตุผลแตกตางกันดังตอไปนี้ 

 ระบบการเลือกตั้งไมเอ้ือใหคนดีเขาสูระบบการเมือง  

ดังคํากลาวของนายอานันท ปนยารชุน ในเรื่องนี้วา กระบวนการเขาสูอํานาจทางการเมืองสะทอนใหเห็น
ถึงผลประโยชนของกลุมธุรกิจการเมืองและอิทธิพลทองถ่ิน เนื่องจากการเลือกตั้งไมโปรงใสและเปดโอกาสใหคนดีมี
ความรูความสามารถเขามาสูวงการเมืองไดนอย การเลือกตั้งในปจจุบันไมมีความเสมอภาคในการเลือกตั้งบาง
จังหวัดมีไดเพียงเสียงเดียวบางจังหวัดมีไดหลายเสียง เปนตน 
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“กระบวนการเขาสูตําแหนงทางการเมือง เปนสภาพปญหาหลัก สวนหนึ่งของรัฐสภาสะทอนผลประโยชน
ของกลุมธุรกิจการเมืองและอิทธิพลทองถิ่น”1 

ระบบการเลือกตั้งไมเอ้ืออํานวยใหคนดีมีความสามารถเขามาสูระบบการเมืองได หากแตเอ้ือใหนักธุรกิจ 
นายทุนเขามาทําธุรกิจการเมือง ดังคํากลาวของนายอนันต บูรณวนิช วาการเมืองเปนธุรกิจการเมืองนั้นไมเอื้อให
คนดีมีความสามารถเขามาบริหารประเทศ มีแตคนที่หวังเขามากอบโกยผลประโยชนทางการเมืองเทานั้น จึงนําไปสู
การซื้อสิทธิขายเสียง “การเมืองเปนธุรกิจการเมืองนั้น ไมเอ้ือใหคนดี คนมีความสุจริต มีความสามารถลงสมัครเปน
ผูแทนราษฎรหรือเปนนายกรัฐมนตรี หรือเขาบริหารประเทศได” 2 

คานิยมของคนไทยเอื้อตอการซื้อสิทธิขายเสียง 

 นอกจากนี้ นายอนันต บูรณวนิช ยังเห็นวา โครงสรางทางสังคมไทยและวัฒนธรรมของไทยยังเอื้อ
ประโยชนตอการซื้อเสียงและการเขามาสูวงการเมืองของนายทุน มิเพียงโครงสรางทางสังคมไทยเทานั้นที่เอื้ออํานวย
ตอการซื้อเสียงซึ่งไมเอ้ืออํานวยใหคนดีเขาสูระบบการเมือง พรรคการเมืองยังเปนชองทางในการเขาสูวงการเมือง
ของนายทุนแลวมาสรางธุรกจิการเมือง พรรคการเมืองจึงพยายามรับคนเขามาใหมากที่สุดเพียงเพื่อการจัดตั้งรัฐบาล 
โดยไมไดมีอุดมการณทางการเมือง “โครงสรางของสังคม คานิยมความเชื่อถือ และแผนการปฏิบัติของประชาชน
เอ้ืออํานวยตอการซื้อสิทธิขายเสียง โครงสรางของสังคมไทยนั้นกลัวคนมีเงิน... นักธุรกิจนายทุนเขามามีบทบาท
ทางการเมืองโดยตรง” 3 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยอมเปดโอกาสใหปวงชนทุกคนมีสิทธิเขารวมในการปกครอง
ประเทศ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนรวมกัน ไมไดแยกเปนของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง หมูใดหมูหนึ่งหรือคนใด
คนหนึ่ง โดยเฉพาะการปกครองรูปแบบนี้ยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพของเอกชนและตอตานการมีอภิสิทธิ์ทางการเมือง
ของกลุมบุคคลผูแสวงหาอภิสิทธิ์ทางการเมืองไวเปนของตน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเชื่อวาปวงชนมี
ความสามารถในการปกครองตนเอง 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีบทบาทสําคัญมาก เสียงของประชาชนที่เลือกผูแทน
เปรียบเสมือนดังเสียงสวรรค ผูแทนจะรูสึกสํานึกในการเปนผูแทนของปวงชนก็ตอเมื่อเสียงของประชาชนที่เลือกผู
แทนนั้นเปนเสียงของประชาชนสวนใหญ  

 การกําหนดใหการเลือกต้ังเปนหนาท่ี แกปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงไมได 

 นายสวัสดิ์ คําประกอบ ไมเห็นดวยกับการบังคับใหการไปใชสิทธิของประชาชนตองถูกบังคับโดยกําหนด
วาการเลือกตั้งนั้นเปนหนาที่ โดยมีความเห็นวา การบังคับใหประชาชนไปใชสิทธิเปนหนาที่ นอกจากจะเปนการ
ขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพ ยังไมสามารถแกไขปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได หากแตจะทําใหการซื้อสิทธิขาย
เสียงมีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการแบงเขตจะทําใหการซื้อสิทธิขายเสียงมากขึ้นเนื่องจากเขตเล็กลง การซื้อ
สิทธิขายเสียงจะกระทําไดงายขึ้นและการกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ไมสามารถแกปญหาการซื้อสิทธิขาย
เสียงไดโดยเด็ดขาด 

                                                           
1 คําอภิปรายของนายอานันท ปนยารชุน รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),, 4 มีนาคม 2540,

หนา 12. 
2 เร่ืองเดียวกัน, หนา 36-47. 

3 เร่ืองเดียวกัน.  
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“การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎรนั้น ใหถือเปนสิทธิของประชาชน ใครจะไปลงก็ได ใคร
ชอบคนไหนก็ไปลงคนนั้น ถาไมชอบเลยก็ไมตองไปลงก็ได การที่บังคับใหคนไปใชสิทธิมาก แลวจะเปน
การแกไขปญหาการซื้อเสียง เปนไปไมไดมาก”4  

 

 นอกจากนี้ นายโสภณ เพชรสวาง ไดแสดงความคิดเห็นวา จดุดีของมันก็คือวาทําใหคนมีความสํานึกใน
การที่จะสนใจมากยิ่งขึ้น แตจุดเสียในอนาคต เปนจุดซึ่งมักจะไมมีบทลงโทษที่ทําใหประชาชนมีความสนใจ เรื่องนี้
เถียงในสภาหลายวันหลายคืนวามันเปนการตัดรอนสิทธิรัฐธรรมนูญของประชาชนในขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถาตราบใด
ประชาชนไมมีความสํานึกในรูปผลกระทบทางการเมือง ไมมีความสนใจตนเอง กฎหมายบังคับไมได จุดดอยคือวา 
เราขาดความปลุกจิตสํานึกถึงสวนรวมในการที่ประชาธิปไตยใหประชาชนไดเห็น5 

 รัฐอํานวยความสะดวกการเลือกต้ังและเนนความสําคัญของสิทธิเลือกตั้ง 

 เรื่องนี้สอดคลองกับแนวความคิดของรองศาสตราจารยมนตรี รูปสุวรรณ ที่ไมเห็นดวยกับการกําหนดให
การเลือกตั้งเปนหนาที่ มิเพียงจะเปนการบังคับประชาชนแลว หากยังเปนการสรางความลําบากใหแกประชาชนที่
อยูหางไกลไมสะดวกในการเดินทางไปใชสิทธิ และมีความเห็นวา รัฐควรจะอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ในการไปเลือกตั้ง “การไปใชสิทธิเลือกตั้งบางครั้งไมงาย รัฐจะอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง คนที่อยูบาน
นอกตําบลที่อยูหาง ถาเราไปบอกวาใหเขาเปนหนาที่และยังเขียนบอกวาไปตัดสิทธิถาไมไป”6 

  ขณะที่นายประวิทย ทองศรีนุน มีความเห็นวาในเรื่องสิทธินั้นเปนส่ิงที่ดี แตควรจะพัฒนาที่จิตสํานึกของ
ประชาชนทุกหมูเหลาโดยใหการศึกษาเพื่อปลูกฝงในเรื่องสิทธิแกประชาชน “กลุมดอยโอกาสตองไดรับการ
สนับสนุนเปนพิเศษจากรัฐ และทั้งการประกันสิทธิในการไดรับการศึกษาของ ผูดอยโอกาสทุกกลุม อีกส่ิงหนึ่งที่
ขาดหายไปคือในระดับคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษาก็ขาดหายไป”7 

การเลือกต้ังเปนภารกิจของประชาชน 

ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีความเห็นวา บุคคลมีหนาที่ที่จะใชสิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต
ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย และการกําหนดการเลือกตั้งเปนหนาที่ก็ไมใชเรื่องที่หนักหนาสาหัส
สําหรับประชาชน หากแตเปนภารกิจของประชาชนในการมีสวนรวมในการชี้ขาดชะตาของบานเมืองโดยการไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง “การใหหนาที่ไปเลือกตั้งนั้นมันไมไดหนักหนาสาหัสอะไร เมื่อเราเทียบกับส่ิงที่เปนเสรีภาพอื่นๆ 
ที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไว รัฐธรรมนูญทุกฉบับรับรองเสรีภาพ”8 

 

                                                           
4 คําอภิปรายของนายสวัสดิ์  คําประกอบ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 มิถุนายน 2540, 

หนา 51-55. 
5โสภณ เพชรสวาง, สัมมนา ที่จังหวัดบุรีรัมย วันที่ 3 ตุลาคม  2542.  
6 คําอภิปรายของรองศาสตราจารยมนตรี รูปสุวรรณ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 

มิถุนายน  2540, หนา 63-65. 
7 คําอภิปรายของนายประวิทย ทองศรีนุน รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 มิถุนายน 2540, 

หนา 75. 
8 อภิปรายของศาสตราจารยบวรศักดิ์  อุวรรณโณ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 มิถุนายน  

2540, หนา 111-116. 
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 ขัดสิทธิพื้นฐานของมนุษย 

 ศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี ไมเห็นดวยกับการกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่เพราะเปนการขัดกับ
หลักการขั้นพ้ืนฐานในเร่ืองสิทธิของการเปนมนุษย ตลอดจนขัดกับหลักการของการรับรองสิทธิทางการเมืองของ
ประชาชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และมีความเห็นวาไมควรจะกําหนดโทษผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง เพราะจะทําให
ยุงยากและเกิดการเลือกปฏิบัติ หากแตควรจะใหเปนแรงจูงใจในการไปใชสิทธิมากกวา กลาวคือ 

 “สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย สิทธิเลือกตั้งเปนของประชาชนพลเมืองประเทศใดเขาก็ยอมมี
สิทธิในนั้น มากําหนดใหเปนหนาที่ เพราะบอกวาหนาที่ตองไปเลือกตั้ง และถาไมไปโดนปรับ รัฐธรรมนูญเรา
รับรองสิทธิเขาไว สิทธิพ้ืนฐาน มีสิทธิเสรีภาพทุกอยาง และสิทธิในทางการเมืองทุกคนเขาหวงกันมาก”9 

นายสุนทร ทิพยมณี ไดแสดงทัศนะในเรื่องนี้วาไมควรจะบังคับใหการเลือกตั้งเปนหนาที่เพราะประชาชน
ไมชอบการบังคับ และยังเปนการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตลอดจนเปนการผลักภาระไปใหประชาชน 
นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนใหมีการซื้อสิทธิขายเสียงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการกาํหนดการเลือกตั้งเปนหนาที่ผู
ซื้อยอมจะรูวาควรจะซือ้ใครที่ไหน และวัฒนธรรมคนไทยเปนคนซื่อสัตยสุจริต โดยมีความเห็นวา 

 “การที่จะกําหนดเปนหนาที่นั้น เปนการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งพวกเขาตองการอิสระ
เสรี… เปนการเพิม่ภาระใหประชาชน การที่จะบังคับใหเปนหนาทีใ่หประชาชนผูมสิีทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิใน
การเลือกตั้งนั้น จะทําใหเปนการสนับสนุนใหการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นมีผล” 10 

ดร. สมเกียรติ ออนวิมล มีความเห็นวา การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่นั้น เปนการขัดกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญในเรื่องของสิทธิหนาที่ของประชาชนที่กําหนดไว และไมไดเปนการแกปญหาใน
การซื้อเสียงใหลดลง หากแตจะเปนการซื้อเสียงมากขึ้นเพราะประชาชนถูกบังคับใหไปเลือกตั้งและกําหนดให
เขตเลือกตั้งเล็กลง “ถือวากระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพ สิทธิเลือกตั้งเปนสาระสําคัญที่สุดของ
ชีวิตของประชาชนในสังคม ประชาชนที่จะถูกเกณฑไปโดยหนาที่ก็จะไดรับเงินเพ่ิมในการไปใชสิทธิที่ถูกบังคับ
ใหเปนหนาที่มากขึ้น… ควรจะใหการเลือกตั้งเปนสิทธิ” 11 ศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี มีความเห็นวาไมควร
จะบังคับใหการเลือกตั้งเปนหนาที่เพราะขัดกับหลักการการคุมครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ได
รับการคุมครอง เพราะฉะนั้น เมื่อกําหนดใหประชาชนมีหนาที่ไปเลือกตั้งในเรื่องของสิทธิควรไดรับการคุม
ครองและไมเสียสิทธิและไดรับโทษ นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวาไมควรจะกําหนดใหเขาเสียสิทธิ หากแตควรจะ
สงเสริมโดยการจูงใจแตไมใชการขูหรือบังคับ” …ในเรื่องสิทธิที่ไปเลือกตั้งเขาไมควรถูกจํากัดใหเสียสิทธิเลือกตั้ง
ถาไมไป แตนาจะเสียสิทธิที่ไดรับประโยชนหรือส่ิงจูงใจ ชนชาวไทยยังมีเสรีภาพที่จะแสดงโดยความคิดเห็น
ของเขา เพราะฉะนั้นส่ิงเหลานี้จึงไดรับความคุมครอง”12 

                                                           
9คําอภิปรายของศาสตราจารยธรรมนูญ  ลัดพลี รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 มิถุนายน  

2540, หนา 120-122. 
10คําอภิปรายของนายสุนทร ทิพยมณี รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพิเศษ), 13 กรกฎาคม 2540, 

หนา 18-19. 
11คําอภิปรายของนายสมเกียรติ ออนวิมล รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพิเศษ), 13 กรกฎาคม 

2540, หนา 25-27. 
12คําอภปิรายของศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพเิศษ), 13 กรกฎาคม 

2540, หนา 27-29. 
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รองศาสตราจารยวิสุทธิ์ โพธิแทน มีความเห็นในทํานองเดียวกนัวา การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ไม
สามารถแกปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได และเสนอใหใชวิธีการจูงใจจะดีกวาโดยมุงใหประชาชนไปใชสิทธิโดยมี
จิตสํานึก แลวประชาชนจะไปใชสิทธิโดยมีจิตสํานึกและการลงคะแนนก็จะมีคณุคา เพราะฉะนั้นควรกําหนดการ
เลือกตั้งเปนสิทธิ “ถาเราจะใชวิธีในการสนับสนุนเพราะวาการใชสิทธิโดยความตระหนักสํานึก คะแนนเสียงที่ลงไป
ยอมมีคุณคามากกวาการใชสิทธิ ควรจะใหสิทธิแกประชาชนในการที่จะใชสิทธิหรือไมใชสิทธิก็ได ถาจะเปนหนาที่ก็
เปนหนาที่โดยการมีความสุจริตในการเลือกตั้ง”13 

ไมควรกําหนดโทษ 

นายสวัสดิ์ คําประกอบ มีความเห็นวา ไมควรบังคับประชาชนโดยกําหนดการเลือกตั้งเปนหนาที่ และการ
กําหนดโทษเพียงเล็กนอยประชาชนไมมีความเกรงกลัว กฎหมายจะไมมีสภาพบังคับ และเสนอวา นาจะบัญญัติใน
เรื่องประชาชนเสียสิทธิใหชัดเจนและควรจะเสียสิทธิในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนมากกวาจะเปนการเสียสิทธิ
เพียงเล็กๆ นอยๆ “ไมนาที่จะไปบัญญัติมีบทกําหนดโทษสําหรับบุคคลที่ไมไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง เขียนแต
เพียงวาเปนหนาที่ ใหเขารูสึกสํานึกวาเปนหนาที่ที่ทานตองไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงก็พอแลว”14 

 ลดการซื้อเสียง 

 นายเอนก สิทธิประศาสน มีความเห็นวา การพยายามที่จะลดการซื้อเสียงจะสงผลทําใหสัดสวนการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนลดลง เนื่องจากคนที่ไปใชสิทธิคือบุคคลที่ไดรับเงิน นายเอนกเสนอวา วิธีที่ดีที่สุด
ในการที่จะลดการซื้อเสียงและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยเฉพาะกลุมพลังเงียบที่จะมี
ความตื่นตัวทางการเมืองมากยิ่งขึ้น คือ การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ “การถือวาเปนหนาที่ เปนทางเดียว
เทานั้นที่จะลดขจัดทางทุจริตในการเลือกตั้งได และก็เปนการที่จะเพิ่มจํานวนผูที่เคยเปนพลัง ถาใหทุกคนรูวาเปน
หนาที่แลวมันตองมาสนใจ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก” 15 

 นายเหล่ือม พันธฤกษ มีความเห็นวา ควรกําหนดบังคับใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ และการบังคับให
ประชาชนทําในสิ่งที่ดีไมนาจะมคีวามผิดหรือเสียหายอะไรมากมาย “การที่บังคับใหคนทําดี ทําไมจึงเห็นวาการ
บังคับเปนการที่ไมชอบ… ”16 

นายอนันต บูรณวนิช เสนอวา ควรกําหนดการเลือกตั้งเปนหนาที่ เนื่องจากจะเปนกลไกในการทําใหพลัง
เงียบออกมามีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น “ซึ่งการบัญญัติใหการเลือกตั้งเปนหนาที่นั้นจะไดดึงเสียงสวนมาก
ออกมา เสียงเงียบ เสียงสวนมากออกมา”17 

                                                           
13คําอภปิรายของรองศาสตราจารยวิสุทธิ ์โพธแิทน รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพเิศษ), 13 กรกฎาคม 

2540, หนา 43. 
14คําอภิปรายของนายสวัสดิ์ คําประกอบ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพิเศษ), 13 กรกฎาคม 

2540, หนา 20-24. 
15คําอภิปรายของนายเอนก สิทธิประศาสน  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพิเศษ), 13 กรกฎาคม 

2540, หนา 30-32. 
16คําอภิปรายของนายเหลื่อม พันธฤกษ  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพิเศษ), 13 กรกฎาคม 

2540, หนา 33. 
17คําอภิปรายของนายอนันต  บูรณวนิช  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, 

หนา 36-47. 
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นายธงชาติ รัตนวิชา มีความเห็นวา ในการเลือกตั้งที่ผานมา ส.ส. ไมไดเปนตัวแทนที่แทจริงของประชาชน
สวนมากตามหลักการปกครองประชาธิปไตย และเสนอวาควรจะกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่จะไดเปนตัวแทนที่
แทจริงและไดคนที่ดีเขามาสูสภา ตลอดจนเปนมาตรการในการแกปญหาลดการซื้อเสียง นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวา 
การกําหนดเขตใหเล็กลงจะเปนชองทางใหคนดีไมมีเงินไดมีโอกาสเขามาเปนตัวแทนของประชาชน “ตัวแทนของพ่ี
นองประชาชนมักจะเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนสวนนอย ที่เขามานั้นบางทีคะแนนที่เลือกตั้งเขามานั้นไมถึง 1 
ใน 3 ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง คนที่ไมซื้อเสียงจะมีโอกาสในการที่จะรับคะแนน มีโอกาสในการที่จะรับการเลือกบุคคล
เหลานี้”18  

โดยสรุป การกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่นั้น มีเจตนาใหเปนกลไกในการระดมประชาชน
เขามามีสวนรวมทางการเมือง และเปนการพยายามที่จะพัฒนาใหประชาชนมจีิตสํานึกการกําหนดใหการไปใชสิทธิ
เลือกตั้งเปนหนาที่จะทําใหประชาชนมีจิตสํานึกทางการเมือง และเพ่ือใหไดผูแทนที่เปนตัวแทนที่แทจริงมาจาก
ประชาชนเสียงสวนมาก นอกจากนี้ จะทําใหนักการเมืองมีจติสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ การกําหนดการเลือกตั้งเปน
หนาที่มีทั้งขอดีทั้งขอเสีย ในสวนของขอดีนั้น นอกจากจะเปนการพัฒนาจิตสํานึกของประชาชนแลวยังเปนภารกิจ
ของประชาชนในการมีสวนรวม และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ตลอดจนเปนกลไกในการ
ดึงพลังเงียบออกมาแสดงพลังของตน ในสวนของขอเสียนั้น โดยหลักการเปนการขัดกับหลักสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ความเปนมนุษยและสิทธิในทางการเมือง รวมทั้งขัดกับเรื่องเสรีภาพ นอกจากนี้ ยังเปนการบังคับประชาชนใหไป
ใชสิทธิในการเลือกตั้งเปนการผลักภาระไปใหประชาชน การกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่มิเพียงจะ
ไมสามารถแกปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง หากยังเปนการสนับสนุนการซื้อสิทธิขายเสียง 

 เจตนารมณสําคัญในการกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ ก็เพ่ือเพ่ิมจํานวนของประชาชนที่ไป
ใชสิทธิเลือกตั้งใหมีมากขึ้น ซึ่งเชื่อกันวานาจะทําใหผูสมัครที่ตองการใชเงินซื้อเสียงเพ่ือเอาชนะเลือกตั้งใชเงินมาก
ขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ตองไปออกเสียงเลือกตั้งจะมีจํานวนมากขึ้นกวาในสมัยที่ไมมีการบังคับใหผูมีสิทธิเลือก
ต้ังมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนั้น การบังคับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเสียง และหากไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งอาจเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ ยังมีเจตนารมณที่จะทําใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
ดวยความสํานึกรับผิดชอบ ทั้งนี้ก็เพราะในอดีต ประชาชนที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือนอนหลับทับสิทธิมักจะเปน
คนชั้นกลางในเขตเมือง ซึ่งมีความรูความเขาใจทางการเมืองมากกวาคนในชนบท เพราะฉะนั้น เมื่อคนชั้นกลาง
เหลานี้ถูกบังคับใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง จึงนาจะชวยทําใหการเลือกตั้งสะทอนความรูสึกนึกคิดของคนกลุมตางๆ ได
มากกวาในสมัยกอน และอาจทําใหคนชั้นกลางเหลานี้กระตือรือรนมากขึ้นในการรวมมือกันปองกันการซื้อสิทธิขาย
เสียง 

1.2 การใหสิทธิคนไทยที่อยูในตางประเทศมีสิทธิเลือกต้ัง (มาตรา 105 วรรคสอง) 

การกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยูนอกจังหวัดในวันเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งไดโดยไมตองเดินทางกลับ
ไปที่ภูมิลําเนาที่มีทะเบียนบานอยูตลอดจนผูที่อยูในตางประเทศ เปนการขยายสิทธิการเลือกตั้งใหประชาชนมีความ
เสมอภาค และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ในเรื่องนี้นายธงชาติ รัตนวิชา เสนอวา 

                                                           
18คําอภิปรายของนายธงชาติ รัตนวิชา รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพิเศษ), 13 กรกฎาคม 2540, 

หนา 36-39. 
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ควรจะใหประชาชนที่อยูตางประเทศ มีโอกาสที่จะไดเลือกผูแทนอยางเทาเทียมกันกับผูที่อยูในประเทศเชนเดียว
กับประชาชนในตางจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเลือกตั้งไดนอกเขตเลือกตั้งของตน 

“…ผูมีสิทธิออกเสียงที่อยูในตางประเทศที่เปนคนไทยก็สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ
พรรคได เหมือนกับพ่ีนองประชาชนที่อยูในตางจังหวัดหรือที่อยูตางจังหวัดมาอยูกรุงเทพฯ ก็สามารถที่จะ
เลือกผูแทนราษฎรนอกเขตของตัวเองคือในที่ๆ ตนเองมีรายชื่ออยู โดยเลือกในบัญชีรายชื่อพรรคได…ผูมี
สิทธิเลือกตั้งในตางประเทศก็สามารถออกเสียงลงคะแนนได” 19 

 กลาวโดยสรุป การกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในตางจังหวัด หรือไมไดอยูในเขตเลือกตั้งของตนในวัน
เลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งได โดยไมตองเดินทางกลับภูมิลําเนาของตน รวมถึงผูที่มีภูมิลําเนาอยูตางประเทศสามารถ
ลงคะแนนเสียง เปนกลไกอยางหนึ่งที่จะดึงใหประชาชนและพลังเงียบออกมามีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนจะทําใหไดผูแทนที่เปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง 

 

 

1.3 การกําหนดภูมิลําเนาของผูลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง (มาตรา 105 (3)) 

 การกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 
วัน เปนกลไกอยางหนึ่งที่จะเปนมาตรการในการปองกันการซื้อสิทธิขายเสียงโดยการยายชื่อของบุคคลตางๆ เขา
มาในพื้นที่เพ่ือระดมการลงคะแนนใหกับผูสมัครผูใดผูหนึ่ง ซึ่งในเรื่องนี้นายประชุม ทองมี มีความเห็นวา ควร
ขยายสิทธิผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้งใหครอบคลุมตลอดจนตั้งขอสังเกตวาจะมีวิธีการอยางไรในการ
ตรวจสอบบุคคลเหลานั้น 

 “ผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูนอกเขตเลือกตั้ง ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตั้งที่จังหวัดนอยกวา 90 วัน… ในกรณีที่นอกเขตเลือกตั้งนั้นยังไมครอบคลุมถึงประชาชนคนไทยที่มีภูมิ
ลําเนาอยูในตางประเทศ… เราจะทราบอยางไร เราจะรูไดอยางไรวาประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ
นั้นจะมีหลักเกณฑ หลักฐานอยางไร… กรณีคนไทยที่ไปมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ” 20 

ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เสนอวา ผูเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีชื่อในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักรยอมมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง ตลอดจนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปทํางาน หรือไปเรียนในตางจังหวัดควรที่จะสามารถใชสิทธิเลือกตั้งได
โดยไมตองกลับภูมิลําเนา 

“การใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักร หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปน
เวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง… หรือมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักรยอมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง นักเรียน 

                                                           
19 คําอภิปรายของนายธงชาติ รัตนวิชา รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 145. 
20 คําอภิปรายของนายประชุม  ทองมี รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 146. 
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นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ผูใชแรงงาน ผูปวยที่ไปอยูในโรงพยาบาล ก็ตองมีสิทธิเลือกตั้งได รวมท้ังผูที่มีถ่ินที่
อยูนอกราชอาณาจักร”21 

 “…คนที่อยูนอกภูมิลําเนา ที่เขามาเรียนกันอยูในกรุงเทพฯ ไปเรียนอยูในตางจังหวัดเขามาทํางาน ยอมมี
สิทธิไปใชสิทธิเลือกตั้งในสถานที่ที่ตนอยูใหมไดโดยไมตองกลับไปยังภูมิลําเนาเดิม”22 

 กลาวโดยสรุป การกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วันก็เพ่ือปองกันไมใหนักการเมืองระดมคนของตนโดยการยายคนของตนเพื่อเขามาอยูในพ้ืนที่ในการ
ลงคะแนนเสียง นอกจากนี ้ยังเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันการซื้อสิทธิขายเสียง 

 

1.4 การขยายการใชสิทธิเลือกตั้ง 

 สิทธิโดยธรรมชาติของสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิเหลานี้เปนอยูกอนแลวดวยตัวของมันเอง และมนุษยแตละยุค
แตละสมัยก็มีหนาที่ตองเขาถึงและรับรองโดยสติปญญาที่มีอยูเปนสากลทั่วทุกตัวคน การเขาถึงและการเขียน
กฎหมายออกมาใหปรากฏซึ่งสิทธิเสรีภาพนั้น ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย สิทธิเลือกตัง้เปนสวนหนึ่งของสิทธิ
ทางการเมืองการปกครอง วางอยูบนกรอบระบอบประชาธปิไตย ประชาชนนั้นรับผิดชอบตนเองได สิทธิทางการเมือง
การปกครองเพื่อความรับผิดชอบตนเองเชนนี้จะเปนเชนใดรัฐธรรมนูญจะกําหนดไว 

 เพ่ือการขยายจํานวนผูเลือกตั้งใหมากขึ้นจนการใชเงินมีอิทธิพลนอยลง รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงได
กําหนดใหการไปเลือกตั้งเปนหนาที่พลเมืองดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูซึ่งไมอาจไปเลือกตั้งได ตองแจงใหเจา
หนาที่ทราบลวงหนา สวนผูที่ไมแจงลวงหนา และไมไปเลือกตั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะเสียสิทธิบางประการ 
เชน เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับภายในระยะเวลาที่กําหนด 

1.5 รัฐอํานวยความสะดวกในการไปลงคะแนนเสียง 

 รัฐมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนไป
ใชสิทธิเลือกตั้งและเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น การอํานวยความสะดวกโดยรัฐเพ่ือใหผูเลือกตั้งไป
เลือกตั้ง อาทิ การเพิ่มจํานวนหนวยเลือกตั้ง หรือการอํานวยความสะดวกในการรับสง เปนตน 

 การใหบุคคลซึ่งอยูนอกภูมิลําเนา และไมประสงคจะไปใชสิทธิเลือกตั้งที่ภูมิลําเนาสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งที่หนวยเลือกตั้งนอกภูมิลําเนาไดเฉพาะในระบบสัดสวนตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอโดยตอง
ไปลงทะเบียนเพ่ือขอใชสิทธิลวงหนา ดังคํากลาวสนับสนุนของนายอนันต บูรณวนิช “ไดแสดงความเห็นดวยกับ
การที่ใหประชาชนถือเปนหนาที่และรัฐตองอํานวยความสะดวกในการลงคะแนน ใหเปนหนาที่ถูกตองและรัฐธรรม
นูญเดิมก็กําหนดไวแลวใหเปนสิทธิดวย คือสิทธิในการที่จะไมไปลง เพราะดูๆ แลว หลายประเทศการเสียคาปรับ
ในการที่ไมไปลงคะแนนนั้นไมสะดวก“23 

                                                           
21 คําอภิปรายของศาสตราจารยบวรศักดิ์  อุวรรณโณ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, 

หนา 151-153. 
22 คําอภิปรายของศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 18 (เปนพิเศษ), 13 

กรกฎาคม 2540, หนา 43. 
23 คําอภิปรายของนายอนันต บูรณวนิช  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ), 4 มีนาคม  2540, 

หนา 36-47. 
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 ขณะที่นายประชุม ทองมี เสนอวา ควรขยายสิทธิในทางการเมืองใหกับบุคคลที่มีสัญชาติอ่ืน มิเพียงใหแค
สิทธิในการเลือกตั้ง หากแตควรจะใหสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตลอดจนการดํารงตําแหนงทางการเมือง “ทีม่า
ของคนไทยนั้นเขาไมไดเกิดเทานั้น เพราะฉะนั้น คุณความดีหรือธุรกิจที่เขาทํานาจะใหเขา”24  ศาสตราจารย 
ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงจะยังไมสามารถแกไขไดเด็ดขาด แตประชาชนจะมี
จิตสํานึกมากและการตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นดังนี้ “การใชเงินซื้อเสียงเปนกระบวนการและเปนขบวนการที่
กระทํากันเปนปกติในธุรกิจการเมือง กค็งจะไมสามารถแกไขไดรอยเปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม สภาวะสังคมเปล่ียน
ไป ส่ือมวลชนก็มีความเจริญกาวหนา จิตสํานึกของคนไทยก็มาก”25 ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย มีความ
เห็นวา การซื้อเสียงเกิดจากการเขาสูตําแหนงทางการเมืองนั้นเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชนของบรรดานัก
การเมืองโดยใชตําแหนงหนาที่ทางการเมืองในในการแสวงหาผลประโยชนสวนตน “การที่วามาสูตําแหนงทางการ
เมืองแลวนี่มันมีโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชนไดมากยิ่งเปน ส.ส. ก็ตองไดผลประโยชน ถึงจะเปนฝายคาน อันนี้
ตางหากที่เปนเหตุใหเขาซื้อสิทธิขายเสียง” 26 

 กลาวโดยสรุป การอํานวยความสะดวกในการเลือกตั้งนั้นรัฐควรจะเปนผูจัดใหประชาชนมีความสะดวก
มากที่สุด เพราะจะเปนการจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการสง
เสริมใหมีการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย 

2. ปฏิรูประบบการเลือกต้ัง และปรับปรุงมาตรการการปองกันการซื้อเสียง 

เพ่ือใหการเขาสูอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไดมีการปฏิรูปการเลือกตั้ง โดยออกแบบ
การเลือกตั้งใหมทั้งระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการเขาสูอํานาจรัฐของไทยในระยะตั้งแตเปล่ียนแปลงการปกครองเปนตนมา ได
รับการวิพากษวิจารณอยางมากวาเปนไปโดยมิชอบ ตัวอยางเชน ผูนําทางทหารที่มคีวามทะเยอทะยานทางการ
เมืองนิยมใชการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจมาใหกลุมของตนหรอืพวกพองรวม 10 ครั้ง สงผลใหการเมืองไทยวนอยู
ในวงจรเดิมตลอดเวลา โดยกลับมาเริ่มตนดวยการรางรัฐธรรมนูญใหมกันบอยๆ สวนผูนําทางการเมืองฝายพล
เรือนที่ตองการไดอํานาจรัฐผานทางกระบวนการเลือกตั้งก็มักจะใชวิธีการที่มิชอบดวยกฎหมาย เชน ใชเงินซื้อ
เสียงหรือใชวิธีการทุจริตตางๆ เพ่ือใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ ยังผลใหการ
เมืองของไทยกลายเปนธุรกิจการเมืองที่มีความสกปรกและทุจริตคอรรัปชันมากขึ้นเรื่อยๆ อันเปนสาเหตุที่คณะ
ทหารมักใชเปนขออางในการทําการปฏิวัติรัฐประหารอยูบอยๆ ดวยเหตุนี้ คณะบุคคลที่ตองการเห็นการเมืองไทย
มีความชอบธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดโดยประชาชน จึงเรียกรองใหมีการปฏิรูปวิธีการเขาสูอํานาจรัฐเสียใหม 
เพ่ือใหผูที่ไดอํานาจในการบริหารประเทศเปนที่ยอมรับของมหาชนและสามารถที่จะบริหารประเทศไดอยางชอบ
ธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 การเขาสูอํานาจรัฐโดยผานกระบวนการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญไดปฏิรูปกระบวนการ
เลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองใหมทั้งระบบ โดยเปล่ียนระบบเลือกตั้งแบบที่เรียกกันวา “แบงเขตเรียงเบอร” หรือ
                                                           

24 คําอภปิรายของนายประชุม ทองมี รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 143-144. 
25 คําอภิปรายของศาสตราจารย ลิขิต ธีรเวคิน รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4 มีนาคม  

2540, หนา 77. 
26 คําอภิปรายของศาสตราจารย อมร  รักษาสัตย รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ), 4 มีนาคม 

2540, หนา 82. 
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แบบกําหนดเขตเลือกตั้งขนาดเล็กใหญแตกตางกัน ซึ่งทําใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไดไมเทากัน ต้ังแต 1-
3 คน แลวแตวาประชาชนผูมสิีทธิเลือกตั้งจะมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเล็กหรอืใหญ มาเปนระบบเลือกตั้งแบบผสม 
คือแบบที่ใชเขตเลือกตั้งขนาดเลก็ที่ประชาชนมีสิทธิเทากันในการออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ไดเพียง 1 คน (single 
member constituency) กับแบบกําหนดจํานวน ส.ส. ตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่ประชาชนทั้งประเทศลงใหกับ
พรรคการเมืองตางๆ ที่เสนอชื่อผูสมัครของตนไวในบัญชีของพรรค (party list) ซึ่งรัฐธรรมนูญปจจุบันกําหนดใหมี 
ส.ส. จากเขตเลือกตั้งตางๆ จํานวน 400 คน จึงตองแบงจังหวัดที่มีผูแทนเกิน 1 คน ออกเปน 2-37 เขต แลวแต
จํานวนประชากรในจังหวัดนั้น สวน ส.ส.  จากบัญชีรายชื่อของพรรคกําหนดใหมีเพียง 100 คน จึงทําใหสภาผูแทน
ราษฎรไทยมี ส.ส. รวมท้ังส้ินจํานวน 500 คน 

 ระบบเลือกตั้งแบบผสมนี้นําเอาระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวเลือก ส.ส. ไดคนเดียว (single member 
constituency systems) ที่ใชกันแพรหลายในประเทศประชาธปิไตยตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอินเดีย 
เปนตน มาผสมกับระบบกําหนดจํานวนผูแทนตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ประชาชนออกใหกับพรรคตางๆ 
(proportional representation) ที่ใชกันอยูในประเทศประชาธิปไตยแถบยุโรปเหนือ เชน นอรเวย สวีเดน และ
เดนมารก เปนตน นาจะใหผลดีตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยเหมือนกับที่ปรากฏในประเทศเหลา
นั้น กลาวคือ ระบบเขตเดียวเลือกผูแทนไดคนเดียว จะทําใหผูสมัคร ส.ส. ที่มีคุณธรรมความดีเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งมีโอกาสมากขึ้นที่จะเอาชนะผูสมัคร ส.ส. ที่มั่งมีเงินทองและใชเงินซื้อเสียง เนื่องจากคน
ดีสามารถเดินหาเสียงไดทั่วเขตเลือกตั้งขนาดเล็ก โดยไมตองใชเงินจางหัวคะแนนชวยหาเสียงให ในทํานองเดียว
กันคนดีมีคุณธรรมความสามารถเปนที่รูจักและยอมรับของคนจํานวนมากในภาคตางๆ ยอมมีโอกาสมากที่จะไดรับ
การเชื้อเชิญจากพรรคการเมืองตางๆ ใหสมัครเปน ส.ส. ในนามของพรรค และไดรบัการจัดสรรลําดับที่ไวชวงตนๆ 
ของบัญชีรายชื่อของพรรคซึ่งจะทําใหมีโอกาสไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. และไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีในโควตา
ของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของพรรคคือหนาตาของพรรคการเมือง ที่พรรค
การเมืองตางๆ อาจใชเปนเครื่องมือในการรณรงคหาเสียงไดเปนอยางดีวา พรรคการเมืองนั้นมีคนดีมีคุณธรรม
ความสามารถมารวมงานดวยอยางกวางขวางมากกวาพรรคการเมืองอื่น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดมาตร
การการปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งใหมทั้งระบบ ดังนี้ 

2.1 เปลี่ยนระบบเลือกต้ังเปนระบบผสม 

 การกําหนดใหการเลือกตั้ง ส.ส. เปนแบบระบบผสมระหวางบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ 100 คน 
(ผูที่อยูในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองพรรคใดตองเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นดวย) และระบบเสียงขาง
มากรอบเดียวเขตละคน (เขตเดียวคนเดียว) 400 คน โดยระบบบัญชีรายชื่อใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 
สําหรับการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากรอบเดียว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทบทวนการแบงเขตเลือกตั้ง
ทุก 5 ป หรือในระยะเวลาที่ส้ันกวานั้นตามที่ กกต.  เห็นสมควร ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมี 2 คะแนน
เสียง ที่สามารถลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยใบแรกเลือกเฉพาะบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่พรรคการเมืองตางๆ 
เสนอ และใบที่สองลงคะแนนเลือก ส.ส. ในเขตเลือกตั้งนั้น 

 การนับคะแนนตามบัญชีรายชื่อ ใหนับคะแนนรวมทั้งประเทศเปนสัดสวน โดยถือวาจํานวน ส.ส. ของแต
ละพรรคจะมีที่นั่งในสภาเปนสัดสวนกับคะแนนที่บัญชีของพรรคนั้นไดทั้งประเทศ อาทิ จํานวนพรรค ก. ไดคะแนน
เสียงทั้งประเทศจากบัญชีคิดเปนรอยละ 20 ของผูมาใชสิทธิ ก็จะได ส.ส. รอยละ 20 ของจํานวน 100 ซึ่งเทากับ 
20 คนแรกของบัญชี สวนพรรคที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 5 ของผูมาใชสิทธิ ไมมีสิทธิไดผูแทนตามบัญชี 
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 การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ผานมา แมจะใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง แตในแตละเขตเลือกตั้งมีผู
แทนราษฎรไมเทากัน บางเขตเลือกผูแทนได 3 คน บางเขตเลอืกได 2 คน บางเขตเลือกได 1 คน ซึ่งกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพราะมีสิทธิเลือกตั้งไมเทากัน รัฐธรรมนูญฉบับใหมยังคงใชระบบการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ที่ใหเขตหนึ่งมี ส.ส. ไดเพียงคนเดียว ซึ่งสอดคลองกับหลักสากลของประเทศสวนใหญใน
โลกที่ใชวิธีการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากธรรมดา กลาวคือไมวาจะอยูที่ใดก็ลงคะแนนเลือก ส.ส. ได 1 คนเทากัน 
และยังทําใหเขตเลือกตั้งไมเล็กจนเกินไป ส.ส. ดูแลเขตเลือกตั้งไดทั่วถึง คนดีมีฝมือที่เปนที่ยอมรับก็จะลงสมัครได
งายขึ้น 

 สวนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ นับวาเปนของใหมสําหรับประเทศไทย โดยในการเลือกตั้งแบบนี้พรรค
การเมืองจะสงผูสมัครในแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเปนผูจัดทําขึ้น โดยรายชื่อในบัญชีจะตองประกอบไป
ดวย รายชื่อที่ไมซ้ํากับบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองอื่นจัดทําขึ้นหรือซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบง
เขตเลือกตั้งเขตเดียวคนเดียว อีกทั้งตองจัดทํารายชื่อตามลําดับหมายเลข สําหรับประชาชนที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง
ตองตกลงใจใหแนนอนวาจะเลือกบัญชีพรรคไหน เมื่อแนใจก็เลือกบัญชีของพรรคนั้น หรืออาจกลาวไดวาการเลือก
ต้ังแบบบัญชีรายชื่อเปนการเลือกพรรคที่เราชื่นชอบ สวนการเลือกตั้งแบบแบงเขตเปนการเลือกคน 

2.2 การกําหนดเขตเลือกต้ังเขตละ 1 คน และการแบงเขต 

ระบบการเลือกตั้งแบบผสมสะทอนเจตนารมณของประชาชน 

นายคณิน บุญสุวรรณ มีความเห็นวา ระบบการเลือกตั้งแบบผสมนั้นเปนการสะทอนเจตนารมณของประชา
ชนทั่วประเทศ และสงเสริมใหประชาชนเขามามสีวนรวมทางการเมืองทั่วประเทศ เนื่องจาก ส.ส. ที่มาจากการแบง
เขตนั้นจะเปนผูใกลชิดประชาชนรูปญหาของประชาชน และในขณะเดียวกันประชาชนก็จะไดมสีวนรวมกันในการตัด
สินใจในระดับชาตินั่นคือการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อพรรค นอกจากนี้ ระบบเลือกตั้งแบบผสมยังมีขอดีคือ ทําให
ประชาชนทั่วประเทศเขามามีสวนรวมกันทั่วประเทศและเปดโอกาสใหคนดีมีความสามารถเขาสูระบบการเมือง 
รวมท้ังเปนการสงเสริมใหระบบพรรคการเมืองมีความเขมแข็งตามเจตนารมณ ที่วาพรรคเลือกคน ประชาชนเลือก
พรรค โดยที่ 

“ประชาชนทั่วทัง้ประเทศก็จะไดมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการตดัสินใจรวมกนัในการเลือกตั้งที่เรียกวาเปน
การเลือกตั้งในระดับชาติ…  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วทั้งประเทศในฐานะที่เปนคนไทยที่จะไดรวมในกิจ
กรรม ซึ่งเปนการเลือกตั้ง เปนการสะทอนถึงเจตนารมณของคนทั่วทั้งประเทศ การที่จะใหแตละพรรคไดประกาศ
รายชื่อของคนที่อยูในบัญชีรายชื่อของพรรคเพ่ือเสนอตอประชาชนทั้งประเทศไดพิจารณาเลือกนั้น เปนการสง
เสริมระบบพรรคการเมืองและเปนการสงเสริมระบบความรับผิดชอบของแตละพรรคการเมือง พรรคเลือกคน 
ประชาชนเลือกพรรค …เปนรูปธรรมมากขึ้น” 27 

 การเลือกต้ังเขตเดียวเบอรเดียวทําใหเสมอภาคทางสิทธิ 

                                                           
27 คําอภปิรายของนายคณิน บุญสุวรรณ  รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 47-51. 
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นายอนันต บูรณวนิช เสนอวา ระบบการเลือกตั้งควรจะใชแบบเขตเดียวเบอรเดียวจะทําใหประชาชนมี
ความเสมอภาคกันทางสิทธิ และผูสมัครก็จะมีความเสมอภาคกันดวยและเกณฑในการแบงเขตไมควรจะไปยดึหลัก
ที่ประชาชนเพียงอยางเดียวควรพิจารณารวมกับพ้ืนที่ดวย “วิธีเขตเดียวเบอรเดียวนี้นาจะเหมาะที่สุดสําหรับผูแทน
ราษฎร ไมวาดวยประการทั้งปวง ควรจะใชเขตพ้ืนที่รวมกับประชาชน คือดูจํานวนกับเขตพ้ืนที่ แตควรจะประกาศ
เปล่ียนทีหนึ่ง ไมใชเปล่ียนทุกป”28  

 ขณะที่พลเอกปญญา สิงหศักดา เสนอวา ควรจะนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเลือกตั้งเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกและปองกันการทุจริต นอกจากนี้ยังไดเสนอวา ควรรวมเขตจังหวัดและใชการเลือกตั้งแบบเขตเดียว
เบอรเดียวเพ่ือจะทําใหการซื้อเสียงกระทําไดยากยิ่งขึ้น โดยใหรายละเอียดวา 

 “ถาเราใชเทคโนโลยีระดับสูง จะทําใหการเลือกตั้งของเราโปรงใสมากขึ้น บริสุทธิ์มากขึ้น และทุจริตได
ดวยความยากลําบาก หากเราจะรวมเขตเลือกตั้งไมวาจะจังหวัดเล็ก จังหวัดใหญ ใหเปนเพียงเขตเดียวและใช
วิธีลงคะแนนเสียง วัน แมน วัน โหวต (one man one vote) ในเขตเลือกตั้งใหญ คือวิธีการสรางความยากลําบากใน
เรื่องการซื้อ เพราะไมรูจะซื้อตรงไหน” 29  

 

 

 

การเลือกต้ังแบบแบงเขตเปดชองทางใหคนดีเขาสูวงการเมือง 

นายสามารถ แกวมีชัย มีความเห็นวา การเลือกตั้งแบบแบงเขตนั้นจะทําใหเขตเล็กลงจะเปนชองทางเปด
โอกาสใหคนดีเขามาสูวงการเมืองได และประชาชนมีโอกาสในการตรวจสอบการทํางาน ส.ส. ก็จะไดใกลชิดกับ
ประชาชน นอกจากนี้ไดแสดงทัศนะวา ระบบบัญชีรายชื่อพรรคนั้นจะทําใหคนดีที่ไมมีเงินแตมีเจตนาที่ดีตองการ
เขามาทําประโยชนใหกับประเทศชาติ จะใชเปนชองทางเขามาสูวงการเมืองไดอีกทางหนึ่ง ถาหากเขตเลือกตั้ง
ใหญจะไมเอ้ืออํานวยใหผูสมัครที่เปนคนดีแตยากจนเขามาสูวงการเมืองไดและมักจะตกอยูใตอํานาจของนายทุน 
“เขตเล็กนี้จะทําใหประชาชนมีสิทธิที่จะไปเลือกพิจารณาเอาผูแทนราษฎรที่ดีๆ เขาไปทําหนาที่ได ประชาชนก็มี
สิทธิที่จะพิจารณาไดอยางละเอียด ระบบบัญชีรายชื่อ ทานมีเจตนาดีตอบานตอเมือง ไปอยูในระบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรค ทุกพรรคตองประกาศรายชื่อใหประชาชนไดทราบ”30 

 ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตละคน การซื้อเสียงทําไดยาก คนดีมีโอกาส 

 นายประวิทย เจนวีระนนท เสนอวา รูปแบบการเลืกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียวนั้นจะสอดคลองกับสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย เนื่องจากวัฒนธรรมของไทยนั้นยังมีระบบอุปถัมภอยู ระบบนี้ผูอุปถัมภจะสามารถชี้เปน
ชี้ตายในทองถ่ินหรือในพ้ืนที่นั้นๆ และมีความเห็นวา ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียวนั้นจะทําใหการซื้อ

                                                           
28 คําอภิปรายของนายอนันต บูรณวนิช  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ), 4 มีนาคม  2540, 

หนา 36-47. 
29 คําอภิปรายของพลเอกปญญา  สิงหศักดา รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ), 4  มีนาคม  

2540, หนา 80. 
30 คําอภิปรายของนายสามารถ แกวมีชยั รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, หนา 

85-89. 
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เสียงนั้นกระทําไดยาก ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหคนดีมีความสามารถเขาสูการเมืองได นายประวิทย อธิบาย
วา 

 “ระบบอุปถัมภนั้นนี่ เราหมายถึงวาผูอุปถัมภสามารถที่จะมีอํานาจในการชี้เปนชี้ตาย ไมวาในเรื่องของ
การเงินก็ดี ผูที่เปนอุปถัมภนี่โดยเฉพาะในตางจังหวัดในสังคม การเลือกตั้งเปนแบงเขตเบอรเดียว ถาใชระบบเลือก
ต้ังอยางนี้ การซื้อเสียงจะไมเพ่ิมขึ้น… หรือการซื้อเสียงนั้นจะกระทําไดยากขึ้น 

 ระบบเลือกตั้งแบบแบงเขตเบอรเดียว…จะสามารถเปดโอกาสใหคนดีมีความสามารถ เขามาทํางานทาง
การเมืองไดมากขึ้นการตัดสินใจของประชาชนก็จะเกิดความเปนธรรม… เขตเดียวเบอรเดียว นาจะดีกวา”31  

 กรณีนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายพงศเทพ เทพกาญจนา วา การเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียวจะทาํ
ใหคนดีมีความสามารถเขามาสูวงการเมืองได นอกจากนี้ จะไมมีปญหาการหาเสียงแขงกันในพรรคการเมืองเดียว
กันตลอดจนจะไมมีปญหาโควตา ส.ส. อาศัยอํานาจบารมีของ ส.ส. อ่ืนๆ เขามาสูวงการเมืองแลวใชจํานวน ส.ส. มา
เปนฐานในการตอรองตําแหนงทางการเมือง “เมื่อเทียบกันระหวางเขตเลือกตั้งเล็กๆ กับเขตเลือกตั้งใหญๆ โอกาส
ที่คนที่หาเสียงดวยความบริสุทธิ์เหลานี้ จะไดรับเลือกก็อยูในเขตเลือกตั้งที่เล็กลง ระบบโควตา ระบบลูกหลาน พ่ี
ใหญนั้นจะอางจํานวนโควตาของ ส.ส. ในสังกัดของตนไปตอรองตําแหนงได…”32 โดยมีความเห็นวา ระบบบัญชี
รายชื่อพรรคการเมืองนั้นจะไมสามารถซื้อเสียงได เนื่องจากวาถาหากจะซื้อเสียงก็ตองใชเขตประเทศและตองซื้อ
ทั้งประเทศ การซื้อเสียงจะทําไดลําบากและเชื่อวา ส.ส. ที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อพรรคนาจะปลอดจากการซื้อ
เสียง “ระบบบัญชีรายชื่อนั้นใชเขตทั้งประเทศเปนเขตเลือกตั้งกวางใหญ ถาจะใชเงินซื้อเสียงทั้งประเทศใชเงิน
จํานวนระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนั้น จะมีการซื้อเสียงนอยกวาระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว 
ส.ส. ที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนั้น ก็นาจะเชื่อมั่นในการเขามาโดยบริสุทธิ์มาก” 33 

การแบงเขตเลือกต้ังทําลายพรรคการเมืองขนาดกลาง 

 นายเสรี สุวรรณภานนท มีความเห็นวา การเลือกตั้งแบบแบงเขตนั้นจะทําใหเกิดการทําลายพรรคการ
เมืองขนาดกลาง 

 “หลักสําคัญที่ทําใหกระบวนการการไดมาซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ผมเสนอนั้นจะมาจากการกาํหนดการแบงเขต
เลือกตั้งในแตละเขตนั้น อันดับแรกก็คือเปนการขัดกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การเลือกตั้งโดยวิธีการ
แบงออกเปนเขตๆ นั้น จะทําใหปญหาของพรรคซึ่งมีจํานวนพรรคกลางๆ นี้จะมีปญหาและจะเปนการทําลาย
พรรค”34 

2.3 การใชระบบบัญชีรายชื่อพรรค 

 ระบบบัญชีรายชื่อชวยเผยโฉมหนานายทุนของพรรค 

                                                           
31 คําอภิปรายของนายประวิทย เจนวีระนนท รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, 

หนา 93-97. 
32 คําอภิปรายของนายพงศเทพ เทพกาญจนา  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 

98-101. 
33 คําอภิปรายของนายพงศเทพ เทพกาญจนา รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่ 12 (เปนพิเศษ),  8 พฤษภาคม 

2540, หนา 74-78. 
34 คําอภิปรายของนายเสรี  สุวรรณภานนท รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 64. 
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 นายอนันต บูรณวณิช มีความเห็นวา ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้น จะเปนชองทางใหนายทนุ
เขาสูการเมืองและผูกขาดตําแหนงทางการเมือง 

 “การเสนอใหใชปารต้ี ลิสต (party list) คือบัญชีของคนของพรรคขึ้นมาน้ัน มีขอเสียดังนี้ ขอเสียอยูที่
วาบัญชีของพรรคที่พรรคเสนอขึ้นมานั้น อาจจะปรับปรุงใหบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั้ง 2-3 คนเขามาอยูใน
บัญชีรายชื่อพรรค นอกจากนั้น ก็เอานายทุนของพรรคเขามาใหราษฎรเลือกนายทุนของพรรค ดูเหมือนจะทิ้งไมได
ใหราษฎรเลือกแลวการแตงตั้งรัฐมนตรีก็เปนไปตามรายชื่อของพรรค” 35 

 นอกจากนี้ นายสามารถ แกวมีชัย ไดต้ังขอสังเกตวา ในระบบการเมืองไทยมีปญหาอันเนื่องมาจากผูมี
อิทธิพลเขาไปทําธุรกิจการเมือง โดยเฉพาะในระบบบัญชีรายชื่อพรรคนั้นเปนชองทางใหนักวิชาการตางๆ ลงใน
บัญชีรายชื่อพรรค แตนักวิชาการเหลานี้มิไดใกลชิดสัมผัสกับประชาชนไมรูปญหาที่แทจริงของประชาชน “อิทธิพล
ทองถิ่นก็ดี ผูทุจริตก็ดี ตองมีคนชั่วมาใหเราเลือก ถึงสอดเขามาแทรก ถึงใชอิทธิพล ผูที่อยูในปารต้ี ลิสต (party list) 
ในบัญชีพรรคมีนักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิ ตอใหดีเทาไร แตถาไมสัมผัสกับชาวบาน ไมรูซึ้งถึงความทุกขความ
ตองการของเขา…”36 ขณะที่นายวิศัลย โฆษิตานนท ยอมรับวา ถึงแมจะมีระบบที่ดีสักปานใดก็ไมสามารถที่จะแกไข
การซื้อเสียงได และเสนอวา การแบงเขตใหเล็กลงจะสามารถสรางจิตสํานึกใหกบัประชาชน เนือ่งจากเขตเล็กประชา
ชนสามารถตรวจสอบการทํางานของ ส.ส. ได การเลือกตั้งระบบใดก็ไมสามารถที่จะปดกั้นการเขามาของนายทุน
ได แตระบบบัญชีรายชื่อพรรคนั้นจะดีตรงที่บรรดานายทุนจะออกมาเปดเผยเผยโฉมของแตละคนตลอดจนความไม
ดีของกันและกัน “เขตเล็ก…จะสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ… การเลือกตั้งไมวา
ระบบใดก็แลวแตไมสามารถจะปดกั้นนายทุนได… แตบัญชีรายชื่อดี ก็ตรงที่ สามารถนํานายทุนนั้นออกมาแฉกัน 
ออกมาเทียบกัน พรรคแตละพรรคจะนํานายทุนเขามาอยูในบัญชีรายชื่อจะตองพิถีพิถัน”37 

 ระบบบัญชีรายชื่อทําให ส.ส. ไมยึดโยงกับประชาชน 

 นายสงวน พงษมณี มีความเห็นวา ระบบเลือกตั้งแบบผสมนั้นไมไดมีขอดีอะไรเลย โดยเฉพาะใน
เรื่องของระบบบัญชีรายชื่อพรรคนั้นจะสงผลเสียคือ ส.ส. ไมยึดโยงกับประชาชนและแกปญหาอะไรไมได คนดี
ก็ไมอยากเขามาสูการเมือง “มันไมยึดโยงกับประชาชน ปารต้ี ลิสต (party list) หรือวาบัญชีพรรค เอาไปแก
ปญหาอะไรก็ไมได นอกจากจะใหผูที่เปนผูดีแลวไมอยากลงเลือกตั้งไดมีอํานาจทางการเมืองเทานั้น… เอา
ปารต้ี ลิสต (party list)  ทําหนาที่วุฒิสมาชิกเสียเลยจะไดส้ินเรื่องส้ินราวไป…”38นายสวัสดิ์ คําประกอบ ไดกลาว
เสริมในเรื่องนี้วาไมเห็นดวยกับการแบงเขตใหเล็กลงแลวไปบังคับใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ ไมควรไปบังคับ
ประชาชน แตถาหากวาบังคับแลวก็ควรจะมีบทลงโทษที่รุนแรง และไดเสนอวา ผูแทนราษฎรไมควรจะสังกัด
พรรค “การกําหนดเขตเล็กๆ แลวก็บังคับใหประชาชนไปใชสิทธิ มันไมไดเกิดผลอะไร ทําไมจะตองไปรังแก
ประชาชน บังคับใหเขามีโทษทางอาญาหรือทางแพง บังคับเขาบอกวาถาไมไปใชแกเสียสิทธิ… การบังคับประชาชน
ใหไปลงคะแนน คนถูกบังคับใหทํางาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานจะไดหรือ” 39 

                                                           
35 คําอภิปรายของนายอนันต  บูรณวนิช  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, หนา 

36-47. 
36 คําอภิปรายของนายสามารถ แกวมีชัย รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมมนูญคร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, 

หนา 36-47. 
37 คําอภปิรายของนายวิศลัย โฆษิตานนท รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่ 8 (เปนพิเศษ), 4 มีนาคม  2540, หนา 98-100. 
38 คําอภิปรายของนายสงวน พงษมณี รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ), 4มีนาคม  2540,  

หนา 107. 
39 คําอภิปรายของนายสวัสดิ์ คําประกอบ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่11 (เปนพิเศษ),7  มิถุนายน  2540,  
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 ระบบบัญชีรายชื่อเปดโอกาสใหประชาชนเลือกพรรค 

 นายเกษม ศิริสัมพันธ มีความเห็นวา ระบบบัญชีรายชื่อพรรคนั้นมีเจตนารมณที่จะใหประชาชนไดมีโอกาส
เลือกพรรคทั้งประเทศ และจะทําใหประชาชนเกิดการตื่นตัวทางการเมือง ตลอดจนทําใหระบบพรรคการเมืองเขม
แข็ง นอกจากนี้ นายเกษมยังไดแสดงทัศนะวา แมการเลือกตั้งจะไมสามารถแกปญหาการซื้อเสียงไดอยางเด็ดขาด
แตกระบวนการเลือกตั้งนั้น จะทําใหระบบการเมืองมีความโปรงใสมากขึ้น โดยที่ “ปารต้ี ลิสตนั้น… แทที่จริงเปน
การที่ใหประชาชนมีโอกาสเลือกพรรค ออกมาทั้งประเทศเปนการเรงใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในระบบพรรค
การเมืองกัน… ส่ิงที่เปนระบบการเลือกตั้งใหมมันคงจะไมขจัดการซื้อสิทธิขายเสียง”40 

ในทางตรงกันขามนายสวัสดิ์ คําประกอบ มีความเห็นวา การที่จะใหประชาชนเลือกพรรคนั้นเปนส่ิงที่ดี 
แตพรรคการเมืองของไทยไมไดเปนพรรคการเมืองที่แทจริง ประชาชนเลือกพรรคแตไมไดคนดีที่แทจริง เนื่อง
มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนั้นไมมีคนดี กลาวคือ “… เรื่อง… บัญชีรายชื่อ ไปเลือกพรรคแตไปได
คน คนจะมีความสามารถมีอะไรหรือไมสามารถ ชอบพรรคนี้ แต ปารต้ี ลิสต ไมไดความ แตคนที่ไมไดความนั้น
ตองกลับมาเปนผูแทนราษฎร เพราะชอบพรรคแตไปไดคนอยางนี้ เปนตน…”41 

ระบบบัญชีรายชื่อขัดรัฐธรรมนูญและทําใหเกิดการซื้อเสียง 

นายแคลว นรปติ มีความเห็นวา ไมควรจะมีระบบบัญชีรายชื่อพรรคเนื่องจากระบบนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญ ที่
บัญญัติวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยแตบุคคลในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไมไดเปนคนเสนอ 
หากแตเปนคณะกรรมาธิการเปนผูคัดเลือก นอกจากนี้ ระบบบัญชีรายชื่อยังกอใหเกิดการซื้อเสียงกันมากขึ้น คือ 
บรรดาบุคคลที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ตองการดํารงตําแหนงทางการเมืองตองการใหไดจํานวน ส.ส. ในระบบเขต
มากๆ เพ่ือที่ตนเองจะไดเขาไปดํารงตําแหนงจึงใหเงินกับ ส.ส. ในระบบเขตไปซื้อเสียง และเกิดการตอรองของ 
ส.ส. ในระบบแบงเขตเลือกตั้งมาเรียกเงินจากคนที่อยูในรายชื่อพรรค กลาวคือ 

“บุคคลที่มีชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีของพรรค บุคคลเหลานี้จะเปนผูซื้อเสียง พวกที่สมัคร
เขตเดียวคนเดียวไมมีเงินไมมทีุนจะวิ่งไปหาใครก็ว่ิงไปหาพวกนี้ ว่ิงไปหาพวกที่มีบัญชีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ
ของพรรค เปนไปตามอิทธิพลของการเงิน และเปนไปตามการตัดสินใจของคณะกรรมการของพรรคที่จะเลือก
บุคคลนั้นๆ”42 

 

 ควรแบงระบบบัญชีรายชื่อเปนรายภาค 

รองศาสตราจารยมนตรี รูปสุวรรณ มีความเห็นวา ระบบบัญชีรายชื่อพรรคควรจะแบงเปนบัญชีรายชื่อ
ยอยๆ เพ่ือใหประชาชนไดรูจกันักการเมืองที่อยูในบัญชีรายชื่อพรรค  “เราจะใชบัญชีรายชื่อนั้น เราควรจะให
โอกาสกับประชาชนที่จะเลือกพรรคนั้นไดมีโอกาสไดรูจักกับผูสมัครในบัญชีรายชื่อใหยอยลงไปสักนิดหนึ่งก็จะเปน

                                                                                                                                                                             
หนา 51-55. 

40 คําอภิปรายของนายเกษม ศิริสัมพันธ  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 มิถุนายน  2540, 
หนา 184-194. 

41 คําอภิปรายของนายสวัสดิ์ คําประกอบ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 มิถุนายน  2540, 
หนา 196. 

42 คําอภิปรายของนายแคลว นรปติ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 5 กรกฎาคม 2540, หนา 42-44. 
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ประโยชน”43 เรื่องนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายอภินันท เมตตาริกานนทวา ควรแบงบัญชีรายชื่อของพรรคการ
เมืองออกเปนบัญชียอยๆ ในสวนภูมิภาคเพื่อที่ประชาชนจะไดรูจักกับบุคคลในบัญชีรายชื่อพรรค และเปนการเปด
ใหคนในชนบทเขามามีบทบาทในทางการเมืองและเปนการปองกันการแทรกแซงของบรรดานายทุน นอกจากนี้ ยัง
เปนการสงเสริมใหพรรคการเมืองเขมแข็งโดยจะมีการขยายสาขาพรรคออกไปตามภูมิภาคตางๆ “ใหแบงออก
เปน 5 เขตเลือกตั้ง ประกอบไปดวยเขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคกลาง เขตภาคใต และเขต
กรุงเทพมหานคร…”44  และสอดคลองกับแนวความคิดของนางพวงเล็ก  บุญเชียงวา ควรจะแบงบัญชีรายชื่อออก
เปนรายชื่อตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือที่วาบุคคลเหลานั้นจะไดเปนที่รูจักของประชาชนในทองถ่ินและเปนตัวแทน
ที่แทจริงของประชาชน ตลอดจนจะทําใหความเจริญกระจายไปสูภูมิภาค “ใหพรรคการเมืองแตละพรรคจัดทําขึ้น
พรรคละหาบัญชี บัญชีละภาค ไมเกินบัญชีละยี่สิบคน… การที่จะใหประชาชนไดมีสิทธิเลือกบัญชีเลือกตั้งในเขตรวม
ทั้งประเทศ จะยังไมเหมาะสมในขณะนี้ ควรจะเปนภาค45 และนายสงวน พงษมณี ก็มีความเห็นวา ควรจะมีบัญชีราย
ชื่อพรรคของภูมิภาคเพื่อที่จะได ส.ส. ที่ยึดโยงกับประชาชน ตลอดจนจะไดรับรูปญหาของประชาชนและจะทําให
พรรคการเมืองมีความเขมแข็ง พรรคการเมืองเปนพรรคที่สามารถสะทอนนโยบายที่มาจากประชาชนอยางแทจริง 
นอกจากนี้ ระบบหัวคะแนนจะพัฒนาไปสูการเปนสาขาพรรคและมีความยึดโยงกับพรรคมากยิ่งๆ ขึ้น  “มาตรานี้มี
เจตนารมณที่อยากจะใหพรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคใหยึดโยงกับประชาชนในสวนภูมิภาค    พรรคใน
เชิงนโยบายก็จะเกิดขึ้น    ระบบนี้หัวคะแนนจะหายไป ไมใช แตมันจะพัฒนาใหหัวคะแนนหลอมละลายกลายเปน
สาขาพรรค”46   

ระบบบัญชีรายชื่อมุงพัฒนาพรรคการเมืองสูความเปนสถาบัน 

นายเกษม ศิริสัมพันธ มีความเห็นในทางตรงกันขามวา การเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อพรรคนั้นไมไดมี
เปาหมายใหความสําคัญที่ตัวบุคคล หากแตตองการใหความสําคัญกับพรรคการเมืองและแนวนโยบายของพรรค 
และเปนแนวทางใหประชาชนมองกันในระดับประเทศ มิใชใหมองกันในระดับภูมิภาคอันจะกอใหเกิดการแบงแยก
และเกิดโควตารัฐมนตรีภูมิภาค ซึ่งจะนําไปสูวงจรอุบาทวทางการเมือง ”เลือกพรรคการเมือง ไมใชเลือกบุคคลใน
บัญชีรายชื่อ และผูที่อยูในบัญชีรายชื่อพรรคนั้นเปนบุคคลที่พรรคเสนอขึ้นไปในการที่จะดูแลผลประโยชนระดับ
ชาติ… เปนการดูแลผลประโยชนระดับชาติ”47 ซึ่งตรงกับแนวความคิดของนายอานันท ปนยารชุน    ที่วา ระบบ
บัญชีรายชื่อพรรคนั้นมีเจตนารมณที่ใหความสําคัญระดับประเทศมิใชมุงที่จังหวัดหรือในระดับภูมิภาค และเปนการ
สรางความเขมแข็งของพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมือง ในอันที่จะเลือกสรรบุคคลมีความรูความ
สามารถเขามาสูระบบการเมือง ทั้งนี้ 

 “เพ่ือรักษาไวในหลักการของการมีบัญชีรายชื่อพรรค…การเปนตัวแทนในระดับชาติ มิใชเปนแคตัว
แทนในระดับจังหวัดหรือในจังหวัดภูมิภาค… แนวความคิดนี้จําตองสงเสริมพรรคการเมืองตางๆ ใหมีความแข็ง

                                                           
43 คําอภิปรายของรองศาสตราจารยมนตรี  รูปสุวรรณ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 

2540, หนา 55. 
44 คําอภิปรายของนายอภินันท เมตตาริกานนท รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, 

หนา 57-59. 
45 คําอภปิรายของนางพวงเล็ก บุญเชยีง รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 59-61. 
46 คําอภิปรายของนายสงวน พงษมณี  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19,  15 กรกฎาคม 2540, หนา 61-63. 
47 คําอภิปรายของนายเกษม ศิริสัมพันธ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 65 - 69. 
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แกรงในอันที่จะดึงดูดใหผูที่เหมาะสม ผูที่มีความสามารถเขามาอยูในกระบวนการการเลือกตั้ง เขามาอยูในกระบวน
การการเมืองเพ่ือรับใชประเทศชาติตอไป” 48 

 นายกรัฐมนตรีควรอยูในบัญชีรายชื่ออันดับท่ี 1 

 นางสุนีย ไชยรส เสนอให หัวหนาของแตละพรรคอยูในลําดับที่ 1 เพ่ือประชาชนจะไดรูตัวนายกรัฐมนตรี 
“ประชาชนเรียกรองตองการก็คือ อยากจะใหไดมีโอกาสไดรูตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี คนที่พรอมจะเปน
นายกรัฐมนตรีของแตละพรรคนั้นอยูในบัญชีรายชื่อพรรคอันดับหนึ่ง เพ่ือแสดงตัวใหกับประชาชนทราบ”49  

2.4 การกําหนดการเลือกต้ังใหเร็วขึ้นและการจํากัดการใชอํานาจของผูดํารงตําแหนงท่ีรักษาการ
ระหวางเลือกต้ัง 

 กําหนดใหการเลือกตั้งทั่วไปหลังสภาผูแทนราษฎรหมดวาระ หรอืหลังการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหกระทํา
ภายใน 45 วัน เพ่ือใหผูแทนตองผูกพันกับเขตตลอดเวลา และใหการใชเงินมีเวลาสั้นลง รวมท้ังกําหนดใหใน
ระหวางที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรักษาการ หามใชอํานาจสั่งการในทางนโยบาย ใหใชอํานาจสั่งการไดเฉพาะ
งานประจําและหามดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนหามการโยกยายขาราชการ เวนแต กกต.  เห็นชอบ แต
ถามีการใชอํานาจทางนโยบายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจเพิกถอนการใชอํานาจทางนโยบายที่กระทําระหวางนั้นได 
ในเรื่องของการกําหนดระยะเวลาในการเลือกตัง้นั้นนายอนันต บูรณวนิช มคีวามเห็นวา ระยะเวลาในการกําหนดใหมี
การเลือกตั้งเปดโอกาสใหมีการซื้อเสียงมากยิ่งขึ้น “ระยะเวลารณรงคในการเลือกตั้งนั้นมีนอยเกินไป... ประเทศไทย 
45 วัน เปนชองทางชองหน่ึงที่ใหเกิดการซื้อเสียง”50 

เพิ่มและปรับปรุงมาตรการปองกันการซื้อเสียง 

รัฐธรรมนูญปจจุบันไดเพ่ิมและปรับปรุงมาตรการการปองกันการซื้อเสียง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการ
เมืองของไทยในอดีตเปนการเมืองแหงเงินตรา (money politics) หรือธุรกิจการเมืองที่เลวราย ซึ่งจากการกําหนดให
การใชสิทธิออกเสียงเปนหนาที่ดังไดกลาวมาแลว ยังไดปรับปรุงและกําหนดมาตรการการปองกันการซื้อเสียงเพ่ิม
เติมดังนี้ 

 2.5 การใหนับคะแนนทุกหนวยเลือกต้ังพรอมกัน ณ สถานที่เดียวในเขตเลือกต้ัง   

 ปญหาการซือ้สิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผานๆ มา มีเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการปองกันกระทําไดยาก
ก็คือ ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนหนึ่งไดซื้อเสียงในลักษณะเหมาจายเปนหมูบานใหแกผูมีอิทธิพลในหมูบานที่รับเปน
หัวคะแนน โดยตกลงผลประโยชนกันวา ถาหัวคะแนนนั้นสามารถระดมชาวบานในหมูบานนั้นๆ ไปลงคะแนนให
แกผูสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไมตํ่ากวาเทานั้นเทานี้ ก็จะไดรับคาตอบแทนอีกกอนหนึ่งตางหากตามแตจะตกลงกัน 
ซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นก็สามารถตรวจสอบไดวาหัวคะแนนคนนั้นไดทําตามที่ตกลงกันไวสําเร็จหรือไม จาก
ผลการนับคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ เอง บางคนมีอิทธิพลมากสามารถบังคับชาวบานไดเลย การกําหนดให
นับคะแนนทุกหนวยเลือกตั้งพรอมกัน ณ สถานที่เดียวกันในเขตเลือกตั้ง เชนที่อําเภอ ผูสมคัรรับเลือกตั้งจะไมจาย
เพราะไมมีหลักประกัน คนที่จางก็ไมกลาใหเพราะเมื่อเอาคะแนนไปเทรวมกันแลวนับ ก็ไมแนใจวาจะเปนเสียงที่

                                                           
48 คําอภิปรายของนายอานันท ปนยารชุน รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19,  15 กรกฎาคม 2540, หนา 71. 
49 คําอภิปรายของนางสุนีย ไชยรส รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 69-70. 
50 คําอภิปรายของนายอนันต บูรณวนิช  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ), 4 มีนาคม 2540, 

หนา 36-47. 
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หัวคะแนนจัดการให เมื่อไมมหีลักประกันแลวตามสัญชาตญาณของผูจางก็จะไมกลาจายเงิน แตที่ยอมจายเพราะ
แนใจแลว 

 ไมควรนับคะแนนรวม ณ ท่ีเดียวกัน 

 ดร. สมเกียรติ  ออนวิมล ไดแสดงทัศนะในเรื่องนี้วา  การนับคะแนนไมควรจะนับรวมกันที่อําเภอเนื่อง
จากประชาชนไมมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการทุจริตในทองถ่ิน “ใหประชาชนมีสวนรวม เพราะวาจะปองกันการ
ทุจริตในทองถิ่น ถานับที่อําเภอก็อาจจะไมทราบได… คะแนนที่อําเภอนั้น มันจะทําใหการโกง การทุจริตนั้นงายยิ่ง
ขึ้น พ่ีนองประชาชนและตัวแทนของพรรค ตลอดจนประชาชนตางๆ ก็จะไดชวยกนัดู  เพราะฉะนัน้ ในระหวางเดินทาง
นั้นก็ไปเปดโอกาส เปดชองทางใหเปล่ียนหีบได หรือทําอะไรไดทั้งนั้น”51 

 นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ ไดแสดงทัศนะไมเห็นดวยกับการนําคะแนนมานบัรวมกันที่อําเภอเพราะไม
ไดปองกันการทุจริตไดเลย มีความชุลมุนวุนวาย ประชาชนไมสามารถตรวจสอบการนับคะแนนได ประชาชนตอง
ลําบากในการติดตามมาดูการนับคะแนนที่อําเภออาจเกิดความวุนวายเกิดขึ้นได นอกจากนี้ยังทําใหส้ินเปลืองงบ
ประมาณและกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย “ถาพ่ีนองประชาชนรวมมือรวมใจกันก็จะปองกันไดดีกวา เอาไปนับ
คะแนนรวมกัน… เพ่ือปองกันไมใหคนซื้อสิทธิขายเสียง”52 เชนเดียวกันกับนางพวงเล็ก บุญเชียง ซึ่งมีความเห็นวา 
ไมควรนับคะแนนที่อําเภอแตควรนับคะแนนที่หมูบาน เพราะประชาชนมีสวนรวมรูเห็นเปนจํานวนมาก โอกาสใน
การซื้อเสียงซื้อหนวยเลือกตั้งจะกระทําไดยาก โดยมีความเห็นวา การนับที่อําเภอทําใหสามารถซื้อไดงายกวา ซื้อ
กันทั้งอําเภอเลย “ถาไปอยูที่อําเภอก็ซื้อได ย่ิงจะซื้องายกวา ไปซื้อต้ังแตนายอําเภอลงจนถึงปลัดอําเภอ ขาราช
การในอําเภอก็เปนได ย่ิงงายและสะดวกดวยซื้อที่เดียวไมตองไปซื้อตามหนวย”53 เรื่องนี้สอดคลองกับ ดร. โกศล 
ศรีสังข  ซึ่งมีความเห็นวา ในการนับคะแนนควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการนับคะแนน เพราะจะเปน
การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย “เราตองการที่จะใหประชาชนมีสวนรวมมากๆ ใน
กระบวนการเลือกตั้ง ฉะนั้นนับที่หมูบานหรือที่หนวยเลือกตั้งนั้น ประชาชนมีสวนรวมมากมายก็เปนผลดีในตัว”54 

การนับคะแนนที่อําเภอผูมีอิทธิพลไมสามารถตรวจสอบการลงคะแนนได 

นายคณิน บุญสุวรรณ ไดแสดงทัศนะวา การซื้อเสียงนั้น ไมเพียงแตการใชเงินซื้อเพียงอยางเดียว หาก
ยังหมายรวมถึงการที่สามารถซื้อไดทั้งหนวยเลือกตั้ง นอกจากนี้ การที่จะใชวิธีนับคะแนนที่อําเภอนั้นเปนผลดีตรง
ที่ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณของตนไดอยางเต็มที่ โดยไมเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ของผูมีอิทธิพลเพราะการ
นับคะแนนที่อําเภอไมสามารถตรวจสอบการลงคะแนนได “มาตรการที่ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งเปนหนาที่แลว ก็
ย่ิงจะเปนการเสริมใหกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบนั้นมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมยิ่งขึ้น…”55 

การนับคะแนนที่เดียวกันจะเกิดความลาชาและไมสามารถแกปญหาการซื้อเสียงได 

รองศาสตราจารยมนตรี รูปสุวรรณ เสริมวา การมานับคะแนนที่เดียวกันจะทําใหเกิดการนับคะแนนที่ลา
ชาในการนับ อาจเกิดการทุจริตได “อาจจะมีปญหาเรื่องการนับคะแนนผิด หรือวามีการทุจริตในการนับคะแนนหรือ

                                                           
51 คําอภิปรายของนายสมเกียรติ  ออนวิมล  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 108. 
52 คําอภิปรายของนายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธ  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, 

หนา 109-111. 
53 คําอภปิรายของนางพวงเล็ก  บุญเชยีง รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 117. 
54 คําอภปิรายของนายโกศล ศรีสังข รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540, หนา 118. 
55 คําอภปิรายของนายคณิน บุญสุวรรณ รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่ 19, 15 กรกฎาคม 2540,หนา 119-122. 
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ไม” 56 ในขณะที่นายอภินันท เมตตาริกานนท มีความเห็นวา การโกงการเลือกตั้งกับการซื้อเสียงมันไมเหมือนกัน 
การซื้อเสียงคือความพอใจของทั้งผูสมัครและผูลงคะแนนเสียง สวนการโกงการเลือกตั้งนั้นเปนลักษณะที่โกงกันทั้ง
คณะกรรมการในหนวยเลือกตั้ง การนับคะแนนที่อําเภอไมสามารถที่จะแกปญหาได “การแกปญหาการซื้อเสียงนั้น 
การนับคะแนนที่อําเภอไมสามารถที่จะชวยไดมากเทาที่ควร…”57 

นายประวิทย เจนวีระนนท มีความเห็นวา แมจะนับคะแนนที่เดียวกันก็ไมสามารถปองกันการซื้อเสียงได 
นักการเมืองยังสามารถตรวจสอบคะแนนตางๆ ไดวาในแตละเขตการเลือกตั้งเขาไดคะแนนเทาไร คุมคากับการทุม
เงินซื้อเสียงหรือไม “ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ใชเงินในการซื้อสิทธิขายเสียงสามารถที่จะเช็คคะแนนของตนเองได เพราะ
การที่มีการซื้อสิทธิขายเสียงในปจจุบัน… ในอําเภอที่เล็กนั้นเขาซื้อทั้งอําเภอ…”58   

กลาวโดยสรุป การกําหนดการนับคะแนนที่เดียวก็เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการนับคะแนนเสียง ตลอดจนการซื้อเสียงในรูปแบบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น การนับคะแนนที่เดียวมีขอดี
คือ ประชาชนไดแสดงเจตนารมณไดอยางเต็มที่โดยไมเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ นักการเมืองก็ไมสามารถตรวจ
สอบการลงคะแนนเสียงของประชาชนในเขตนั้นๆ ได ในสวนขอเสียคือประชาชนไมมีสวนรวมในการเปนสักขี
พยานในการนับคะแนนเสียง แมวาจะกาํหนดนับคะแนนที่เดียวนักการเมืองก็สามารถซื้อได ซื้อทั้งเขต นอกจากนี้ 
ยังอาจเกิดการทุจริตไดในหลายรูปแบบ การนับคะแนนอาจเกิดความลาชาแลวนําไปสูการทุจริตได 

 เชื่อกันวาในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมา การนับคะแนนในหนวยเลือกตั้งที่อยูหางไกลไมเพียงจะทํา
ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหนวยถูกซื้อโดยผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือตกอยูภายใตอิทธิพลเทานั้น แตยัง
ทําใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งถูกซื้อเสียงไดงายอีกดวย เนื่องจากเกรงกลัวหัวคะแนนหรือผูสมัครรับเลือกตั้งจะ
ตรวจสอบได หากตนไมลงคะแนนใหผูสมัครที่ซื้อเสียงของตน ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จึงกําหนดใหทาํ
การนับคะแนนทุกหนวยเลือกตั้งพรอมกัน ณ สถานที่แหงเดียวโดยกําหนดใหนําหีบบัตรจากทุกหนวยเลือกตั้งไป
สถานที่นับคะแนน และใหเทรวมกันและคละกันกอนเริ่มนับ ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหผูสมัครและหัวคะแนนตรวจสอบ
ไดวา ผูสมัครคนใดไดรับคะแนนเสียงเทาใดจากหนวยเลือกตั้งตางๆ เมื่อผูสมัครไมสามารถตรวจสอบคะแนนในแต
ละหนวยวาเขาตามเปาหรือไม ก็ยอมไมกลาจายเงินใหหัวคะแนนในแตละหนวยไปซื้อเสียง จึงนาเชื่อไดวามาตร
การนี้จะปองกันการซื้อเสียงไดไมมากก็นอย 

 2.6 การกําหนดคาใชจายสูงสุดในการเลือกตั้งเปนคราวๆ 

 พรรคการเมืองจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีรายรับและรายจายของ
พรรคการเมืองในการเลือกตั้งแตละครั้ง โดยผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองจะตองรับรองความถูกตองของ
บัญชีนั้นกอนนําเสนอตอ กกต.  ภายใน 90 วันหลังเลือกตั้ง ทั้งนี้เพ่ือที่ กกต.  จะไดตรวจสอบรายการคาใชจายและ
จํานวนคาใชจายวาถูกตองตามกฎหมายหรือไม กอนประกาศผลการตรวจสอบใหสาธารณชนทราบ ซึ่งผูสมัครอื่นที่
แพการเลือกตั้งอาจยกเอากรณีที่ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายเกินกวาที่ กกต.  กําหนด เปนเหตุในการคัด

                                                           
56 คําอภิปรายของรองศาสตราจารยมนตรี รูปสุวรรณ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19,  15 กรกฎาคม 

2540, หนา 131-132. 
57 คําอภิปรายของนายอภินันท เมตตาริกานนท รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19,  15 กรกฎาคม 2540, 

หนา 127. 
58 คําอภิปรายของนายประวิทย เจนวีระนนท รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19,  15 กรกฎาคม 2540, หนา 

113-116. 
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คานการเลือกตั้งได59  ทั้งนี้คาใชจายสูงสุดในการเลือกตั้งแตละครัง้ กกต.  จะหารือกับพรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผู
สมัครรับเลือกตั้ง แทนการกําหนดไวตายตัวในกฎหมายเลือกตั้งฉบับกอนๆ มีลักษณะเปนเสมือนสัญญาประชาคม
ที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะตองปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติตามไมเพียงจะถูกฟองรองใหการเลือกตั้งเปนโมฆะเทา
นั้น แตอาจรับโทษทางอาญาอีกดวย 

3. การจัดต้ัง กกต.  เปนองคกรอิสระควบคุมและจัดการการเลือกต้ัง 

  แมจะมีความเชื่อวา เขตเลือกตั้งขนาดเล็กอาจทําผูสมัครที่ร่ํารวยและมีอิทธิพลสามารถเอาชนะผูสมัครที่ยาก
จนและไรอิทธิพลไดงาย โดยใชอํานาจเงินซื้อเสียงและ/หรืออิทธิพลมืดขมขูประชาชนใหเลือกตนเปน ส.ส. ได แต
ก็อาจกลาวไดวา พวกเขาคงไมสามารถทําเชนนั้นไดอยางสะดวกนัก เนื่องจากรัฐธรรมนูญใหมไดต้ัง กกต.  ขึ้น
เปนองคกรอิสระ มีอํานาจจัดการและควบคุมการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทย และมอบอํานาจอยางครบวงจร
ทั้งอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เพ่ือจัดการและควบคุมการเลือกตั้งทุกระดับโดยเฉพาะระดับชาติใหสุจริต
และเที่ยงธรรม ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในหมวด 6 สวนที่ 4 วาดวย กกต.  ต้ังแตมาตรา 136-148 ซึ่งได
บัญญัติแนวทางการสรรหา กกต.  อยางโปรงใส มีความเปนกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ มีความมั่นคงในการดํารงตําแหนงยาวถึง 7 ป   และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ โดย
มีเจาหนาที่ในสํานักงาน กกต.   ซึ่งขึ้นตรงตอประธาน กกต.  เปนผูดําเนินงานใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ 
และคําส่ังของ กกต.  โดยออกประกาศกําหนดการทั้งหลาย อันจําเปนแกการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ คือ กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. พรรคการเมือง การออกเสียง
ประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้ง
หลายอันจําเปนตามกฎหมาย สืบสวนสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 
ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่ง หรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
การเลือกตั้ง… ในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมท้ังประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ในการปฏิบัติหนาที่ กกต.  มีอํานาจเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินดําเนินการเพื่อประโยชน
แหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวนสอบสวนหรือวินิจฉัยชี้ขาด นอกจากนั้น กกต. ยังมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะ
บุคคล หรือผูแทนองคกรเอกชน เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

 การกําหนดให กกต.  เปนผูดําเนินการเลือกต้ัง 

กกต.  มีจํานวนไมเกิน 5 คนที่แตงตั้งโดยเชื่อมโยงกับรัฐสภาและมีอิสระใหดํารงตําแหนง 7 ป และ
ดํารงตําแหนงไดวาระเดียว โดยไมอาจใหพนหนาที่ไดเวนแตจะผานกระบวนการถอดถอนที่กล่ันกรองโดย ป.ป.ช. 
ใหม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดําเนินการเลือกตั้งที่เปนกลาง และใหคณะกรรมการดังกลาวรักษาการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และ
กฎหมายวาดวยการออกเสียงประชามติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกประเภททุกระดับ รวมท้ังที่เปน
อํานาจในการออกกฎขอบังคับ อํานาจบรหิารอื่น อาทิ การกาํหนดวันเลือกตัง้จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไว
                                                           

59 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 
41-43. 
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ลวงหนา แบงเขตเลือกตั้งไวลวงหนาโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร การกําหนดใหมีการประกาศรายชื่อ
ผูใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดตรวจสอบ เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง บังคับ
บัญชาและสั่งการแกกระทรวง ทบวง กรม และเจาหนาที่ ในการดําเนินการเลือกตั้ง หากฝาฝนจะตองมีโทษ ฯลฯ 
รวมทั้งมีอํานาจตรวจสอบและวินิจฉัยเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติ 

 โดยเฉพาะอํานาจในการตรวจสอบคาใชจายของพรรคการเมือง คาใชจายผูสมัครรับเลือกตั้งและวินิจฉัย
การคัดคานและการทุจริตในการเลือกตั้ง และหากมีขอเท็จจริงปรากฏวามกีารทุจริตหรือทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
กกต.  ก็มีอํานาจสั่งใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหมได ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจอุทธรณตอศาลรัฐธรรม
นูญได 

 กกต.  มีสํานักงานที่ขึ้นตรงตอ กกต.  และมีอิสระออกจากฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ
เดิม รับรองใหองคกรประชาชนมีบทบาทในการชวยใหการดําเนินการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม 

 กกต.  มีอํานาจมากเกินไป 

นายสวัสดิ์ คําประกอบ มีความเห็นวา อํานาจของ กกต. มีมากเกินไป โดยไดต้ังขอสังเกตวา ที่มาของ
กกต. มีการเมืองเขามาแทรกแซง วุฒิสภาเปนผูเสนอชื่อเขามาแลวรัฐสภาเปนผูคัดเลือก ฉะนั้นที่มาของ กกต. 
ยอมจะถูกอํานาจทางการเมืองแทรกแซง “คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เปนคนของบุคคลนั้นมา     ที่มาของ
กรรมการการเลือกตั้ง    ในสภาน้ีฝายรัฐบาลมีเสียงขางมากกวาแนนอน รัฐสภาก็ลงคะแนนเสียงเอาพวกของตัวอีก 
คนที่จะเปนกรรมการการเลือกตั้งก็เปนคนของคนที่มีเสียงขางมากในรัฐสภานั้นเอง”60 

 ควรกําหนดให กกต.  มีอํานาจเต็มท่ี 

 ศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี เสนอวา ในการปฏิรูปการเมืองนั้นควรกําหนดให กกต. มอํีานาจใน
การทํางานไดอยางเต็มที่ “คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแกในเรื่องการซื้อเสียงขายเสียงหรือเลือกตั้งที่ไมสุจริตได 
ก็ควรจะใหอํานาจหนาที่เขาโดยเต็มที่”61 เรื่องนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายประชุม ทองมีวา ควรจะกําหนดให
อํานาจ กกต. อยางชัดเจนและควรเปล่ียนคําวา เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา เปนเมื่อมีหลักฐานชัดเจนวาการ
เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิใชเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพราะการกําหนด
วามีเหตุอันควรเชื่อไดวา อาจกอใหเกิดการกลั่นแกลงกันได “คําวา อันควรเชื่อไดวา ไมนาจะนํามาใชในกรณีนี้… 
เมื่อมีหลักฐานชัดเจนวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิใชเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม”62 

 ความคิดดังกลาวนี้สอดคลองกับศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย ซึ่งมีความเห็นวา กกต.  ควรใชคําวา
ชัดแจง เพราะการจะกลาวหาหรือตัดสินหากผิดพลาดอาจกอใหเกิดความเสียหายได “ควรจะมีหลักฐานที่ชัดแจง… 
เพราะถือวาการเลือกตั้งนั้นเปนเรื่องสําคัญมาก ถาหากวาส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมแลว รัฐจะตองเสียคาใชจาย ผู

                                                           
60 คําอภิปรายของนายสวัสดิ์  คําประกอบ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7  มิถุนายน  

2540, หนา 149-150. 
61 คําอภิปรายของศาสตราจารยธรรมนูญ  ลัดพลี  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 21 (เปนพิเศษ), 17 

กรกฎาคม 2540, หนา 26-27. 
62 คําอภิปรายของนายประชุม  ทองมี รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 21 (เปนพิเศษ),  17 กรกฎาคม 2540, 

หนา 27-28. 
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สมัครก็ตองเสียคาใชจาย  เสียเวลาเจาหนาที่ เสียเวลาของราษฎรที่จะตองไปทําการเลือกตั้งใหม”63   ในขณะที่นาย
พูนสวัสดิ์ พุทธศิริ ไมเห็นดวยและไดแสดงทัศนะวาไมไดหาม กกต. ดําเนินคดี  แตใหเขาทําตามหนาที่เทานั้น 
“กรรมการการเลือกตั้งใหเขาดูแลการเลือกตั้งระดับทองถิ่นดวย ซึ่งมันจะเกิดขึ้นไดทุกเวลาในประเทศ ในตําบลนี้ 
จังหวัดนี้…  เพราะฉะนั้นก็ใหอํานาจเขาไว เราก็ไมไดหามไมใหเขาดําเนินคดีเพียงแตวาใหเขาทําหนาที่ได”64     

 กกต.  ควรใหการศึกษาทางการเมืองและดูแลการเลือกต้ังทุกระดับ 

นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ ไดใหความเห็นวา กกต. มีหนาที่ในการปลูกจิตสํานึกของประชาชนโดย
เฉพาะในเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงตลอดจนการใหการศึกษากับประชาชนในเรื่องเกี่ยวการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย “คณะกรรมการนี้มีหนาที่ในการที่จะเผยแพรความรูเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือปลูก
จิตสํานึกใหพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหมีจิตสํานึกเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ใหลดการซื้อสิทธิ
ขายเสียง”65 เชนเดียวกับนายสามารถ แกวมีชัย เห็นวา กกต. ควรจะดูแลการเลือกตั้งทุกระดับ และเปนองคกรที่ให
ความรูเกี่ยวกับการเมืองใหกับประชาชน กลาวคือ 

 “คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือจัดการเลือกตั้งก็คงจะไดกรรมการที่เปนกลาง บริสุทธิ์ยุติธรรม คณะกรรมการ
ชุดนี้ก็นาจะมีบทบาทหนาที่ นอกจากจะดูแลการเลือกตั้งของ ส.ส. แลว ควรจะมีบทบาทดูแลควบคุมการเลือกตั้งใน
ทุกระดับ คณะกรรมการการเลือกตั้งแหงชาตินี้นาจะแปรสภาพไปเปนองคกรที่รวมกับสถาบันการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย เปนองคกรใหการเรียนรูทางการเมืองแลวก็สรางกิจกรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชน”66 

 กกต.  ตองมีอิสระ 

 ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  มีความเห็นวา กกต. ตองยึดโยงกับรัฐสภา แตตองมีอิสระในการ
ทํางาน ตลอดจนตองมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมากกวารัฐสภา เพราะอาจจะทําใหรัฐสภามีอิทธิพลตอ กกต.  
“คณะกรรมการการเลือกตั้งตองเชื่อมโยงกับรัฐสภา แตตองเปนอิสระออกจากรัฐสภา วาระการดํารงตําแหนงตอง
ยาวกวารัฐสภา ตองขยายคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน 9 ป เพราะไมอยางนั้นเวลาจะคาบกันเลย ก็จะกลายเปน
วาคนเลือกมีอิทธิพลตอคนท่ีคุมอีกทีหนึ่ง”67   ในขณะที่นายพูนสวัสดิ์  พุทธศิริ เสนอวา บุคคลที่ กกต. ส่ังใหทํางาน
นั้นควรจะมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ในการปฎิบัติงาน เพราะบุคคลเหลานี้อาจจะกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งได 
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง มคีําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐ

                                                           
63 คําอภิปรายของศาสตราจารยอมร  รักษาสัตย รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 21 (เปนพิเศษ), 17 

กรกฎาคม 2540, หนา 30-31. 
64 คําอภิปรายของนายพูนสวัสดิ์  พุทธศิริ  รายงานการประชุมสภารางรฐัธรรมนูญ คร้ังที่ 21 (เปนพเิศษ),  17  กรกฎาคม 2540, 

หนา 40. 
65 คําอภิปรายของนายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ   รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 21 (เปนพิเศษ), 17 

กรกฎาคม 2540, หนา 29-30. 
66 คําอภิปรายของสามารถ แกวมีชัย รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, หนา 

85-89. 
67 คําอภิปรายของศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 21 (เปนพิเศษ),      17 

กรกฎาคม 2540, หนา 15. 
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วิสาหกิจ ปฏิบัติหรือเจาหนาที่อ่ืนปฏิบัติการทั้งหลายอันจาํเปนตามกฎหมาย…บุคคลเหลานี้ก็ยอมสมควรที่จะ
ตองไดมีขอจํากัดในการใชหนาที่ของเขาดวยในหนวยเลือกตั้ง ในขณะที่มีการเลือกตั้งนั้นดวย” 68 

 กลาวโดยสรุป การกําหนดการเลือกตั้งใหเร็วกรณีมีการยุบสภาก็ดี สภาหมดวาระก็ดี รวมทั้งการจํากัดการ
ใชอํานาจของผูดํารงตําแหนงที่รักษาการระหวางการเลือกตั้งก็เพ่ือปองกันการซื้อเสียง สวนการจัดตั้ง กกต.  ให
เปนผูดําเนินการเลือกตั้งก็เพ่ือใหเกิดความเปนกลางแกทุกฝายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง โดยมีเปาหมายอยูที่
ความสุจริตและความเที่ยงธรรมในการจัดการเลือกตั้ง 

 

4. ปฏิรูปพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน  

  โดยที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยังคงยึดถือหลักการเกาที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 บัญญัติไวเปนครั้งแรกวา 
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาเนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ถือหลักการวา นักการเมืองที่ตองการเขาสูอํานาจรัฐโดยการสมัครรับเลือกตั้งจะตองมีพรรคการเมืองสนับสนุน 
จึงมุงปฏิรูปพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนอยางแทจริง บริหารงานอยางโปรงใสตามหลัก
การพื้นฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย แทนที่จะปลอยใหเปนเครื่องมือของนักธุรกิจการเมือง ซึ่งจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นสําหรับใชเปนกลไกในการซื้อเสียง หรือกวาดตอนนักการเมืองที่ไรอุดมการณมาเปนเครื่องมือใน
การเขาสูอํานาจรัฐและใชอํานาจรัฐแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบเหมือนในสมัยกอนๆ อีกตอไป  จึงกําหนดใหรัฐใหการ
สนับสนุนพรรคการเมืองโดยมีเจตนารมณดังตอไปนี้ 

 รัฐใหการสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา 328) 

 ระบบพรรคการเมืองในปจจุบันยังไมมีโครงสรางมั่นคง และไมเปนตัวแทนผลประโยชนของประชาชน
อยางแทจริง จึงเปดชองใหธุรกิจการเมืองมาครอบงําพรรคการเมืองไดงาย 

 ระบบการตรวจสอบและควบคุมการบริจาคเงินใหพรรคการเมือง และการใชจายเงินของพรรคการเมือง
ยังไมเหมาะสม ตลอดจนระบบการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริจาค รวมทั้งระบบการเปดเผยผลการตรวจ
สอบและควบคุมดังกลาวยังไมเพียงพอ และไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง 

 พรรคการเมืองในสภาพปจจุบันตกอยูภายใตอิทธิพลของผลประโยชนของฝายทุนรายใหญซึ่งเปนกําลัง
สําคัญในการใหการอุดหนุนทางการเงินแกพรรคการเมือง ฝายที่ขาดการอุดหนุนจากทุนรายใหญ แมจะมีอุดม
การณทางการเมืองกลาแข็งเพียงใดก็ไมสามารถรวมตัวเปนพรรคการเมืองได ซึ่งเปนการจํากัดทางเลือกทางการ
เมืองของประชาชน การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรคในทุกกรณ ี ทําใหคนดไีมอาจเขาสูการเมืองไดเต็มที่ 
และหากประชาชนเสื่อมศรัทธา ก็ไมมีทางเลือกอื่น 

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมุงปฏิรูปพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมือง โดยผอนคลายการจัดตั้ง
พรรคการเมืองใหงายขึ้นและใหส้ินเปลืองนอยลง เพ่ือเปดโอกาสใหมีการรวมตัวเปนพรรคการเมืองไดกวางขวาง
ขึ้น และไมบังคับใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งในจํานวนที่ตายตัว แตอุดหนุนพรรคและผูสมัครในนาม
พรรค วิธีการเชนนี้ไมทําลายระบบพรรค ซึ่งจําเปนสําหรับการปกครองในระบบรัฐสภา เพ่ือใหรัฐสภามีความเปน

                                                           
68 คําอภปิรายของนายพูนสวัสดิ์ พุทธศิริ รายงานการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 21 (เปนพเิศษ), 17  กรกฎาคม 2540, 

หนา 42-43. 
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ปกแผน  อนึ่ง ผูสมัครในนามพรรคยังคงตองเปนสมาชิกพรรคนั้นเมื่อไดรับเลือกตั้งแลว การลาออกจากสมาชิก
พรรคก็ดี การที่พรรคมีมติใหออกก็ดี ตองพนจากสมาชิกภาพของ ส.ส. ดวย เพ่ือรักษาวินัยพรรคดังเดิม 

 การกําหนดใหพรรคการเมืองตองมีขอบังคับ และการบริหารที่เปนประชาธิปไตยโดยศาลรัฐธรรมนูญ
เปนผูวินิจฉัย อาทิ การตัดสินใจเรื่องสําคัญตองผานที่ประชุมใหญพรรค การกําหนดใหมีสาขาพรรค การมีวาระ
ดํารงตําแหนงในพรรค ฯลฯ การขับสมาชิก อาจอุทธรณไปยังศาลรัฐธรรมนูญได ทั้งนี้เพ่ือไมใหพรรคตกอยูใน
อํานาจของผูนําและนายทุนพรรคการเมืองเพียงไมกี่คน และกําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณอุดหนุนพรรคการ
เมือง โดยถือเกณฑตามจํานวนที่นั่ง ส.ส. สังกัดพรรคนั้นในสภา 

 การควบคุมการบริจาคของเอกชนใหโปรงใส โดยจํากัดจํานวนเงินและแจงให กกต. ทราบ และเปนผู
ตรวจสอบ โดยให กกต. กําหนดวงเงินที่พรรคการเมืองสามารถใชจายไดในการเลือกตั้งทุกครั้ง โดยกําหนดเปน
รายหัวของผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคสงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนั้น และใหกําหนดวงเงินดังกลาวในการกําหนด
วันเลือกตั้งแตละครั้ง (เชนเดียวกับการกําหนดวงเงินใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) รวมท้ังใหพรรคการเมืองจัด
ทําบัญชีรายรับ รายจาย และผูบริจาค ประกาศใหสาธารณชนทราบ และให กกต. โดยความรวมมือของคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ เปนผูตรวจสอบทุกป 

 ประเด็นนี้นายอนันต บูรณวนิช มีความเห็นวา พรรคการเมืองออนแอนั้นเกิดจากกฎหมายมีความยุงยาก 
มีขอจํากัดมากมาย การเกิดของพรรคการเมืองทําไดยาก สวนมากจะเปนพรรคของนายทุน พรรคที่จะมาจากคน
จนๆ นั้นมันเกิดขึ้นไมได อนันตเห็นดวยกับการกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่และก็เห็นวาควรใหประชาชนมี
สิทธิที่จะไมไปดวย “พรรคการเมืองออนแออยางไร… พรรคเล็กๆ มันจะเกิดไมได คนจนๆ มันจะเกิดไมได… รัฐ
ตองอํานวยความสะดวกในการลงคะแนน ใหเปนหนาที่ถูกตองและรัฐธรรมนูญเดิมก็กําหนดไวแลวใหเปนสิทธิดวย 
คือสิทธิในการที่จะไมไปลง69 นายสามารถ แกวมีชัย ไดเสนอวา การที่จะไดคนดีเขามาสูการเมืองไดนั้น รัฐตองจัด
การอํานวยความสะดวกในเรื่องของการหาเสียงใหพรรคการเมืองทุกพรรคอยางเทาเทียมกัน จะกอใหเกิดพรรค
การเมืองใหมๆ เกิดขึ้นมาและเกิดการแขงขันกันอยางเปนธรรม นอกจากนี้ยังไดเสนอวา  ในบรรดา ส.ส. ควรจะมี
สวนในการรับผิดชอบตอพรรคการเมือง เพ่ือจะมารับภาระในการสรางพรรคดวย โดยที่ 

 “มาตรการในการสราง ส.ส. ที่ดีใหเขามาสูสภานั่นก็คือ รัฐควรจัดการหาเสียงบางประเภทใหกับพรรคการ
เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคเล็กๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม ใหมีโอกาสไดตอสูกับพรรคที่มีฐานทางดานอํานาจการ
เงินมาก รัฐก็ใหส่ือของรัฐชวยเหลืออยางเทาเทียมกัน ใหโอกาสทุกๆ คนไดเสนอนโยบาย เสนอตัวกับพ่ีนองประชา
ชนโดยเทาเทียมกันแลว ส่ิงเหลานี้ก็นาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง รัฐมนตรีก็ควรจะมีสวนมารวมรับผิดชอบกับพรรค
โดยประกาศตัวใหชัดเจนวาอยูในบัญชีรายชื่อนั้นพรรคนี้ อยางนอยจะไดมารับภาระชวยในการสรางพรรค”70 

 เรื่องนี้ นายสวัสดิ์ คําประกอบ มีความเห็นวา ในระบบการเมืองนั้นพรรคการเมืองตองการเปนรัฐบาล และ
ในบรรดา ส.ส.ก็ตองการเปนรัฐมนตรี เพราะฉะนัน้ จึงกอใหเกดิพรรคการเมืองพยายามจะมี ส.ส. มาสนับสนุนพรรค
ใหมากที่สุด ส.ส. ก็พยายามที่จะชนะการเลือกตั้งเขามาใหได จึงเกิดการซื้อเสียงกันขึ้น “พรรคการเมืองตางๆ 

                                                           
69 คําอภิปรายของนายอนันต  บูรณวนิช  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ), 4 มีนาคม 2540, 

หนา 36-47. 
70 คําอภิปรายของนายสามารถ แกวมีชัย   รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, 

หนา 85-89. 
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ตลอดจนนักการเมืองที่หวังที่จะเปนรัฐมนตรีหรือเปนนายกฯ เสาะแสวงหาผูแทนราษฎรใหเขามาสังกัดพรรคของ
ตนใหมากที่สุด… พรรคการเมืองตางๆ ตางก็ใชเงินใหแกสมาชิกของพรรคไปสมัครเลือกตั้ง”71 

 เพ่ือบรรเทาและลดภาระคาใชจายในการหาเสียง ใหรัฐมีหนาที่จัดที่ปดโปสเตอรหาเสียงใหพรรคการเมือง
และผูสมัคร จัดเวลาทางโทรทัศนและวิทยุ และจัดโฆษณาทางหนังสือพิมพ ใหพรรคการเมืองและผูสมัครโดยเทา
เทียมกัน และหามมิใหผูสมัครและพรรคการเมืองดําเนินการในเรื่องที่รัฐจัดใหแลว รวมท้ังหามการทาํการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนกอนการลงคะแนน 2 สัปดาหทั้งนี ้ เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคระหวางพรรคการเมือง
หรือระหวางผูสมัคร 

 นายวรพจน วงศสงา มีความเห็นวา สภาพการณปจจุบันนั้น ส.ส. อยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง
และมีกลุมอิทธิพลของผูอยูเบ้ืองหลังของพรรคการเมือง กอใหเกิดธุรกิจการเมืองและเกิดการซื้อเสียงตามมา 
“ส.ส. ถูกบังคับใหเขาไปอยูในสังกัด ถูกบังคับใหออกเสียงตามโผ ตามความตองการของผูอยูเบ้ืองหลังพรรคการ
เมืองนั้น เปนบอเกิดของการที่มีที่มาของแหลงเงินอันมากมายมหาศาลไปทุมซื้อเสียง”72  กลาวคือ ส.ส. ที่ตกอยูใต
อาณัติของพรรคการเมือง ตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมือง ไมมีอิสระในการทํางาน พรรคการเมืองมีนายทุน
หนุนหลังอยูเบ้ืองหลังจึงทําใหเกิดการเขามากระทําธุรกิจการเมืองเกิดการซื้อเสียงกันอยางมากมาย “สภาพการณ
ที่ผูแทนของราษฎรตองอยูภายใตอาณัติขององคกร ของพรรคการเมือง ของกลุมผลประโยชน”73 

ดังนั้น การลงมติในบางเรื่อง โดยเฉพาะการใหความเห็นชอบแกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงในองคกรตรวจ
สอบท้ังหลาย และการลงมติถอดถอนใหเปนไปโดยอิสระ และสมาชิกรัฐสภาไมตกอยูภายใตมติของพรรคหรือ
อาณัติอ่ืนใด ใหมีการตั้งกระทูสดในเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชนหรือเรื่องสําคัญของบานเมือง โดยตอง
แจงเรื่องตอนเชาและตอบตอนบาย และไมตองบอกคําถามลวงหนา สวนกําหนดเวลาตอบกระทูใหมีไมเกินสัปดาห
ละ 2 ชั่วโมง 

 

5. การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาและการหามหาเสียง 

เนื่องจากวุฒิสภาจะมีอํานาจกลั่นกรองกฎหมาย พิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ และอภิปรายทั่วไปในปญหาระดับชาติโดยไมมีการลงมติ ดังนั้น กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตอง
ปรับปรุงใหโปรงใส ทั้งนี้ ใหวุฒิสภามีที่มาที่ชอบธรรมโดยเลิกระบบการใหนายกรัฐมนตรีเปนผูคัดเลือกและกราบ
บังคมทูลใหทรงแตงตั้งสมาชิกวฒุิสภาดังที่เปนอยูในปจจุบัน จึงกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดย
ตรงจากประชาชน 

 จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละจังหวัดพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งลานคนตอสมาชิกวุฒิ
สภาหนึ่งคน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนั้นเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง
คนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งลานคน เศษของหนึ่งลานคนถาถึงหาแสนคนหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งลานคน 

                                                           
71 คําอภิปรายของนายสวัสดิ์  คําประกอบ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 22 (เปนพิเศษ),18 กรกฎาคม 

2540, หนา 123-126. 
72 คําอภิปรายของนายวรพจน วงศสงา รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 11 (เปนพิเศษ), 7 มิถุนายน 2540, 

หนา 126-128. 
73 เร่ืองเดียวกัน. 
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 ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมีอายุไมตํ่ากวา 40 ป มคีุณวุฒิไมตํ่ากวาปรญิญาตรีหรือ
เทียบเทา และไมสังกัดพรรคการเมือง ตลอดจนไมเปนขาราชการหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และสมาชิกวุฒิสภามี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป และมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได 

ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีตที่ผานมาของวุฒิสภา รัฐธรรมนูญกําหนดใหมาจากการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือใหรัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมือง จึงจําเปนตองแตงตั้งวุฒิสภาคอยค้ําจุนรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภาสวนใหญจึง
เปนขาราชการชั้นผูใหญ นายทหารคุมกําลัง เจตจํานงของการแตงตั้งผูมีประสบการณหรือผูมีความรูเฉพาะดาน
อยูบาง แตสวนใหญเปนการแตงตั้งเพ่ือใหรางวัลทางการเมืองมากกวา รัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงไดเปล่ียนแปลงที่
มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยกําหนดใหมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเชนเดียวกับ ส.ส. เพ่ือสงเสริมใหมีการ
พัฒนาทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้ นายประวิทย  ทองศรีนุน มีความเห็นวา ในการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้นเปนส่ิงที่ดีในหลักการ แตไมเห็นดวยที่จะใหแตละจังหวัดคัดเลือกและสงตัวแทนของตน
เขามาแลวสวนกลางเปนผูคัดเลือก ในกระบวนการคัดเลือกนั้นอาจจะมีความไมโปรงใสเกิดขึ้นได ตลอดจนเกิด
การซื้อเสียง และไดแสดงทัศนะวา ไมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะไปจํากัดสิทธิของประชาชน ควรใหประชาชนไดมี
โอกาสไดเลือกตัวแทนของประชาชนเพื่อใหสอดคลองตามหลักการ นอกจากนี้ ยังไดเสนอวา ควรใหขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไดเมื่อไดรับเลือกตั้งแลวคอยลาออก “เลิกระบบให
นายกรัฐมนตรีเปนผูคัดเลือก ไมเห็นดวยคือ การเลือกตั้งทางออมที่ใหจังหวัดแตละจังหวัดนั้นเสนอจากองคกร
ตางๆ การเกื้อกูลตอการซื้อสิทธิขายเสียงมากขึ้น ควรจะใหประชาชนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
มีสิทธิเลือกตั้งวุฒิสมาชิก”74 

 สวนนายวรพจน วงศสงา เห็นวา ถาสมาชิกวุฒิสภาจะมีอํานาจหนาที่เพียงเพ่ือกล่ันกรองกฎหมายเทา
นั้น ก็ไมควรมีสมาชิกวุฒิสภาอยูตอไป ฉะนั้น ควรจะกําหนดอํานาจหนาที่ของสมาชิกวฒุิสภาใหมากกวานี้ “ถา
หากวาจะมีวุฒิสมาชิกไวเพียงเพ่ือกล่ันกรองกฎหมายอยางเดียว ถาเราไมมอบอํานาจพิเศษใหอยางนี้ ไมใหอํานาจ
พิเศษท่ีจะชวยเปนเสาหลักบานเมืองอยางนี้ พ.ศ. นี้ไมจําเปนตองมีวุฒิสมาชิกอีกตอไป…”75  

 เรื่องนี้นายสามารถ แกวมีชัย มีความเห็นวา สมาชิกวุฒิสภานั้นควรจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
โดยตรง และควรจะกําหนดอายุและคุณวุฒิของสมาชิกวุฒิสภาดวย “เรานาจะใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน กําหนดอายุใหสูงขึ้น อาจจะประมาณ 35 ปขึน้ หรือจะ 40 ปก็แลวแต และควรจะ
กําหนดคุณวฒุิของผูสมัคร ตองจบปริญญาตรีเปนตนดวย”76 

 ไมควรหาม ส.ว.สังกัดพรรคการเมือง 

 ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย ไดเสนอวา สมาชิกวุฒิสภาไมควรจะกําหนดวาหามสังกัดพรรคการ
เมือง เพราะไมตองการใหมองวาการสังกัดพรรคการเมืองนัน้เปนส่ิงไมดี สมาชิกวุฒิสภานั้นควรจะสังกัดหรือไมสังกัด

                                                           
74 คําอภิปรายของนายประวิทย  ทองศรีนุน  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  

2540, หนา 111-112. 
75 คําอภิปรายของนายวรพจน  วงศสงา รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, 

หนา 117. 
76 คําอภิปรายของนายสามารถ  แกวมีชัย รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 8 (เปนพิเศษ),  4  มีนาคม  2540, 

หนา 125-126. 
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พรรคการเมืองก็ได “…สมาชิกวุฒิสภาตองไมสังกัดพรรค  การเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนส่ิงเลว ส่ิงชั่วราย  
เปนสมาชิกพรรคก็ได ไมเปนก็ได ดีกวาหามเปนสมาชิกพรรค ตองการใหมีความเปนกลางทางการเมือง ”77 

 

สรุป 

จากที่กลาวมาทั้งหมด เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เนนการปฏิรูปทางการเมือง ดังปรากฏใน
อารัมภบทของรัฐธรรมนูญวา  

 “โดยที่ประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญประกาศใชเปนหลักในการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาเปนเวลากวาหกสิบหาปแลว ในชวงระยะเวลาดังกลาว ไดมี
การยกเลิกและแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แสดงวารัฐธรรมนูญยอมเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
แหงกาลเวลาและสภาวการณของบานเมือง รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดกฎเกณฑสําคัญท่ีกระจางแจง ชัดเจน 
สามารถใชเปนหลักในการปกครองประเทศ และเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอื่นซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญได        และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 ) พุทธศักราช 2539 ได
บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภาจํานวนเกาสิบเกาคน มีหนาที่จัด
ทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมืองและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม    ใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระแสพระราชดํารัส เพ่ือเปน
สิริมงคลแกการทํางาน ภายหลังจากนั้น สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสําคัญเปนการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐเพิ่มข้ึน ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ทั้งนี้ โดยไดคํานึงถึงความคิดเหน็ของประชาชนเปนสําคัญ      และไดดําเนนิการตามขัน้ตอนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึง่แกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 แลว ทุกประการ78  

  

                                                           
77 คําอภิปรายของศาสตราจารยอมร  รักษาสัตย รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่ 8 (เปนพิเศษ), 4  มีนาคม  

2540, หนา 154-155. 
78 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. 
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บทที่ 3 

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 จากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกลาวขางตน รัฐธรรมนูญได
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรอิสระ โดยเปนองคกรที่ใชอํานาจในการควบคุมและหรือจัดการ
เลือกตั้งได ทั้งอํานาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการในองคกรเดียว 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงถือเปนหนาดานที่สําคัญที่สุดในการคัดสรร หรอืคัดเลือกผูแทนไปทําหนาที่
หรือใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน โดยผานกระบวนการตัดสินใจของประชาชน หรือตรวจสอบการเขาสูอํานาจ
รัฐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยบทบาทและอํานาจหนาที่จึงเปนผูจัดการและควบคุมการเลือกตั้งในทุกระดับของ
ประเทศ ต้ังแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาไปจนถึงการเลือกตั้งในระดับทองถ่ิน ในบท
นี้จะนําเสนอโครงสรางบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการจัดการและควบคุมการ
เลือกตั้งในระยะที่ผานมา ซึ่งเปนการดําเนินการภายใตกรอบ หรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
โครงสรางบทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 136 ที่ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการแตงตั้งโดยพระมหากษัตริยตามคําแนะ
นําของวุฒิสภา โดยผานกระบวนการสรรหาซึ่งในสวนของรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น 
ไดถูกบัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีโครงสรางประกอบไปดวย 2 องคกรหลัก
ดวยกันคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

1. คณะกรรมการการเลือกต้ัง1 

 1.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง  การเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถ่ินทุกระดับจะมีปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ คือ ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง 
และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และยังมีปจจัยยอยอีกมากมาย ที่สงผลใหการเลือกตั้ง
ไมเปนไปตามเจตนารมณของการเลือกตั้งภายใตระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

                                                           
1 สมชาย ธรรมสิริ, คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2542) 6-14. 
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ไทย พุทธศักราช 2540 กาํหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือทําหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัด
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน รวมท้ังการออกเสียงประชามติให
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  เพ่ือใหเปนองคกรรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้นอยางชัดเจน ระบุขอบเขต
ความรับผิดชอบ และมีหนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการบริหารการเลือกตั้ง การกํากับสอดสองดูแลการเลือกตั้ง 
และการเสริมสรางใหความรูแกประชาชนอยางชัดเจนที่จะชวยปองกันการ “ซื้อสิทธิ ขายเสียง” เลือกตั้งซึ่งอาจจะ
ไมหมดไป แตก็นาจะลดลงกวาที่เปนอยู ปราศจากอิทธิพลแทรกแซงอยางแทจริงตอไป  

1.2 รูปแบบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดตั้งขึ้นในรูปของคณะ
กรรมการ ซึ่งจะมีอํานาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดไว โดยอาศัยหลักการบริหารงานแบบรับผิดชอบรวมกัน โดยกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งจะไม
สามารถใชอํานาจกระทําการใดไดโดยลําพังเลย ทั้งนี้ เพ่ือปองกันมิใหเกิดการใชอํานาจในทางที่ใหคุณใหโทษ แก
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของโดยความอคติของกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งได (ตามมาตรา 8) นอกจากนั้นแลว 
การที่กําหนดใหการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระยะเวลายาวนานถึง 7 ป แตใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว (มาตรา 40) ก็เพ่ือวัตถุประสงคใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเปนอสิระ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่โดยไมตองหวั่นเกรงตออิทธิพลหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีจะชักจูงใจใหปฏิบัติ
หนาที่เอนเอียงไปเพ่ือประโยชนของผูหนึ่งผูใด ที่จะบันดาลใหตนสามารถกลับมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการการเลือก
ต้ังไดอีก 

1.3 องคประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจํานวนหาคน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกส่ีคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งมีความเปนกลางทาง
การเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ โดยใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการในการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง และใหมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป แตในวาระแรกเริ่ม ใหมวีาระ
ดํารงตําแหนง 3 ป 6 เดือน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 322 วรรคแรก) 

1.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน และผ ู บริหารทองถ่ินทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ที่เปนสาระสําคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว ดังนี้ 

1.4.1 ดําเนินการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
หนาที่ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน
ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา 110 (1)) ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตง
ต้ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการเลือกตั้งประจาํจังหวัด บุคคล คณะบุคคลหรือผูแทนองค
การเอกชน ปฏบัิติหนาที่ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายไว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมาย
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปฏิบัติ คือ  

(1) อํานวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทําภายในจังหวัดนั้น 
(2) เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้งตอคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง 
                                                           

2 สารวุฒิสภา, คณะกรรมการการเลอืกต้ัง, ควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ. 
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(3) รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
(4) เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือพิจารณาแตงตั้งบุคคลผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ

การเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมน ูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่กําหนดไว 

(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจที่จะส่ังใหหนวยราชการ ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามอํานาจหนาที่หรือใหหนวยงานดังกลาว มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ ราช
การสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ปฏิบัติการอันจําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือการออกเสียง
ประชามติไดตามที่เห็นสมควร 

 กรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไมปฏิบัติตามคาํส่ังโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัย และใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสงเรื่องใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยของผูนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 ภายหลังที่มีการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติและปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งตอไปนี้แลว คณะ
กรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ดําเนินการสืบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน ไดแก 

(1) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดเลือกตั้งหนึ่งคัดคานวา การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(2) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิ
สภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน ผูใดไดกระทําการใดๆ โดยไมสุจริตเพ่ือใหตนเองไดรับเลือกตั้ง 
หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป ทั้งนี้ อันเปนการฝา
ฝนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการพรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 
หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งคัดคานวา การออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎหมาย 

 เมื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนเหตุดังกลาวเสร็จส้ินลง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณาวินิจฉัย
ส่ังการโดยพลัน และถาปรากฏวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือก
ต้ังนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออก
เสียงประชามติใหม ในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่ง หรือทุกหนวยเลือกตั้งหรือส่ังใหนับคะแนนใหม ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีพิจารณาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

1.4.2 ออกประกาศในการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดการทั้งหลาย อันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐ
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ธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(มาตรา 10 (2))  

 

 

 1.4.3 มีคําส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถมีคําส่ัง
ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(มาตรา 10 (3))  

 1.4.4 กําหนดแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับแตงตั้งที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการ
ออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกขอกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับแตง
ต้ังใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติ (มาตรา 10 (4)) 

1.4.5 ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งและจดัทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหนาที่จัดใหมีการทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง จากหลักฐานทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎรแยกเปนรายจังหวัดไวเปนประจํา และดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งไว
ทุกจังหวัด เพ่ือใหประชาชนไดทราบลวงหนา (มาตรา 10 (5)) 

1.4.6 สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา หรือขัดแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (มาตรา 10 (6))  

ในกรณีที่มีเหตุผลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหา หรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวขางตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการโดยพลัน วิธีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 1.4.7 ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
หนาที่ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่ง หรือทุก
หนวยเลือกตั้ง หรือส่ังใหมีการนับคะแนนใหมเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชา
มติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีพิจารณาที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 10 (7)) 

1.4.8 ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ (มาตรา 10 (8)) 
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1.4.9 ใหการศึกษาแกประชาชน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ หรือ
ประสานงานกับหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองคการ
เอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(มาตรา 10 (9)) 

1.4.10 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา (มาตรา 10 (10)) 

1.4.11 แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย ในการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายได (มาตรา 14) หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง 
การพนจากตําแหนง และคาตอบแทน รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด 

1.4.12 แจงพนักงานสอบสวนและดําเนินการฟองคดีตอศาล กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นวา ผูใดกระทําความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออก
เสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ใหมีอํานาจแจงพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวน และใหมีอํานาจดําเนินการฟองคดีตอศาลไมวาจะเปนเรื่องในทางแพง ทางอาญา 
หรือทางปกครอง โดยใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(มาตรา 16) ในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให
เจาหนาที่ของรัฐดําเนินการแทนได และใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลอํานวยความสะดวกและเรง
รัดใหการดําเนินคดีเสร็จส้ินไปโดยเร็ว และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
 1.4.13 รับรององคการเอกชนที่ชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง องคการเอกชนใดที่มีความ
ประสงคจะชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ใหย่ืนคําขอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบแลวเห็นวา องคการเอกชนที่ย่ืนคําขอมี
ความเปนกลางในทางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจรับรองใหองคการเอกชนนั้นชวยเหลือในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งได (มาตรา 20) ในการเลือกตั้งแตละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งผูแทน
ขององคการเอกชนที่ไดรับรองไวเพ่ือชวยดูแลตรวจสอบการเลือกตั้ง และรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบในกรณีที่พบเห็นวา การเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

 หลักเกณฑและวิธีการขอใหรับรอง การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง และการปฏิบัติงานขององคการ
เอกชนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 1.4.14 อํานาจหนาที่อ่ืนๆ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจอื่นๆ อีกดังตอไปนี้ 

(1) ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินมีหนังสือชี้แจงขอเท็จ
จริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
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(2) ใหเจาหนาที่ของหนวยงานตาม (1) เจาหนาทีข่องรัฐ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนหรือ
บุคคลใดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) ขอใหศาลสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนเกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(4) เขาไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง หรือนับคะแนนการ

ออกเสียงประชามติ 

 นอกจากอํานาจหนาที่หลักทั้ง 13 ประการดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่
อ่ืนๆ ที่จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอํานาจหนาที่
ที่กําหนดขึ้นภายใตบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 

 1.5 การดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การดําเนินงานตางๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะกระทําโดยการตัดสินใจรวมกันของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยออกเปนขอมติ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย
ตอผูที่เกี่ยวของโดยการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองมีกรรมการการเลือกตั้งมาประชุมไมนอย
กวา 4 ใน 5 ของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม และคะแนนเสียงที่จะมีผลเปน
มตินั้นตองใชคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งแตละคนไมมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดย
ลําพัง ทั้งนี้ก็เพราะวาคณะกรรมการการเลอืกตั้งเปนองคกรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจดัการและควบคมุการ
เลือกตั้ง และเปนองคการที่มีอิสระสูงจึงจาํเปนตองใหมีการกลั่นกรองตรวจสอบในระหวางคณะกรรมการการเลือก
ต้ังดวยกัน ประกอบกับหากใหกรรมการการเลือกตั้งแตละคนมีอํานาจสั่งการไดเองโดยตรงแกผูปฏิบัติงานตางๆ 
แลว ก็อาจทําใหเกิดความสับสนวาผูปฏิบัติควรรับฟงคําส่ังจากกรรมการการเลือกตั้งคนไหน ซึ่งจะกอใหเกิด
ปญหายุงยากได โดยเฉพาะเมื่อกรรมการการเลือกตั้งแตละคนมีนโยบายแตกตางกัน ดังนั้น จึงกําหนดใหแต
เฉพาะเรื่องที่กรรมการการเลือกตั้งโดยที่เสียงสวนใหญจะตองเห็นชอบดวยเทานั้นที่จะมีผลผูกพันใหผูเกี่ยวของ
ตองปฏิบัติ 

2. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง3 

 2.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเพียงคณะบุคคลซึ่งมีจํานวนเพียง 5 คน ใน
ขณะที่มีภารกจิความรับผิดชอบและการงานที่ตองปฏิบัติสูงมาก ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทหลักใน
การตัดสินใจและกําหนดนโดยบาย และมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งที่แนนอน ซึ่งจะตองมีการ
จัดตั้งหนวยงานชวยเหลือทําหนาที่เปนหนวยงานปฏิบัติการ ที่มีการทํางานตอเนื่องถาวรขึ้นมารองรับการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจําเปนตองจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ดังกลาว 

 2.2 รูปแบบของสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากบทบัญญัติมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวย
งานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และใหกจิการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมอยูภายใตบังคบัแหง
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

                                                           
3 สมชาติ ธรรมศิริ, คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2542), หนา 6-14.  
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รูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้เปนเปนรูปแบบที่เรียกวา “องคการมหาชนอิสระ” 
(independence public organization) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลหนึ่ง แตมิใชหนวยงานราชการ หรอืรัฐวิสาหกิจ 
การจัดตั้งองคการของรัฐในรปูแบบนี้มักใชกับหนวยงานที่ตองการความเปนอิสระในการดําเนินงานสูง โดย
เฉพาะอยางยิ่งความเปนอิสระจากการครอบงําของฝายบริหาร (executive branch) สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนหนวยงานที่รองรับการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งทําหนาที่จัดการและควบคุมการ
เลือกตั้ง ซึ่งเปนการเกี่ยวของโดยตรงกับการเขาสูตําแหนงทางการเมือง ซึ่งจะเขามากุมอํานาจในการบริหาร
ประเทศ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีความอิสระไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหาร มิฉะนั้นแลวอาจถูก
ฝายบริหารใชอํานาจในการแทรกแซงการทํางานได จึงจําเปนตองจัดตั้งองคกรในลักษณะนี้ 

 2.3 องคประกอบของสํานักงาน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเลขาธิการซึ่งประธานกรรมการการ
เลือกตั้งแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานัก
งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขึ้นตรงตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง และมีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติงานรองเลขาธิการ4 คณะ
กรรมการการเลือกตั้งอาจขอใหขาราชการ พนกังานหรอืลูกจางของหนวยราชการ ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการชั่ว
คราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี 

การดํารงตําแหนงของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนงหาปนับแตวัน
ที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดแตทั้งนี้ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน เลขาธิการสํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งเปนผูที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนผูที่จะนํามติและนโยบายของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมาปฏิบัติ จึงกําหนดใหเปนสิทธิของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเลือกผูที่ตนไววางใจมาทําหนาที่
เลขาธิการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายโดยไมตองหว่ันเกรงการแทรก
แซงจากฝายตางๆ เชนฝายบรหิาร (executive branch) หรือพรรคการเมือง แตเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนองคกรที่มีความตอเนื่องถาวร และเพ่ือปองกันมใิหเลขาธกิารใชอํานาจและอิทธพิลครอบงําองคกร จึง
กําหนดใหเลขาธิการสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 2.4 อํานาจหนาที่ของสํานักงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และนายทะเบียนพรรคการเมือง และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้5 

 (1) รับผิดชอบงานธรุการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและ
รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 (2) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติและการ
พัฒนาพรรคการเมือง 

 (3) เผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                                                           
4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 28. 
5 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 26. 
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 (4) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
หรือการออกเสียงประชามติ ผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ผูเลือกตั้งพรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใดเพื่อเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

 การกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนิน
การอื่นในเรื่องดังตอไปนี้6 
 (1) การจัดแบงสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขอบเขตหนาที่ของสํานักงานดัง
กลาว 
 (2) การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน
และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (3) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัย และการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษ สําหรับเลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
 (4) การคัดเลือก การกําหนดอัตราคาจางหรอืคาตอบแทน ตลอดจนการกาํหนดเงินเพ่ิมพิเศษใหแก
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชั่วคราวตามมาตรา 32 
 (5) การบริหารและจดัการการเงินและทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (6) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกเลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานหรือลูกจางของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 2.5 การดําเนินงานของสํานักงาน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของพนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยจะมีหนาที่ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือก
ต้ังและมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้7 
 (1) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานหรือลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ออกจากตําแหนง 
 (2) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางในสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนการชั่วคราว 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                                           
6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 26. 
7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 26. 
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 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และเทาที่ไมขัดกับระเบียบหรือ
ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

 3.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตั้งขึ้นเพ่ือชวยเหลือการทํางาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในแตละจังหวัด เพ่ือดําเนินงานอาํนวยการและประสานงานระหวางคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และหนวยงานของรัฐกับเอกชนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในแตละจังหวัด 

 3.2 รูปแบบคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 โดยมีลักษณะเปนคณะกรรมการ
ถาวรมีวาระดาํรงตําแหนงที่แนนอน แตงตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คณะ 

 3.3 องคประกอบ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีจํานวนจังหวัดละไมเกิน 9 คน จากผูที่ได
รับการสรรหาโดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว สรรหาจากผูที่มีภูมิ
ลําเนาอยูในจังหวัดนั้นเปนหลัก โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแตละจังหวัดจะมีไดดังตอไปนี้ โดยรายละเอียดวิธี
การสรรหาใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และผู
อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. 2541 
 (1) จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไมเกินหาคนใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกส่ีคน 
 (2) จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ต้ังแตหกคนถึงสิบหาคนใหคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน 
 (3) จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ต้ังแตสิบหกคนขึ้นไป ใหคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอืน่อีกแปดคน 

 3.4 อํานาจหนาที่  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จะปฏิบัติหนาที่ไดแตเฉพาะเทาที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนดเทานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่เปนการเฉพาะใน
เรื่องตอไปนี้8 
 (1) อํานวยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทําภายในจังหวัดนั้น 
 (2) เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 (3) รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
 (4) สรรหาและเสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาแตงตั้งบุคคลผูมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
 (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมอบหมาย 

4. คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกตั้ง 

 4.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง  เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะมีการแบงเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ออกเปน 400 เขตเลือกตั้ง

                                                           
8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 13. 
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นั้น9 จําเปนตองอาศัยเจาหนาที่จํานวนมากในการดําเนินการเลือกตั้งดังกลาว ซึ่งเปนส่ิงที่เกินกําลังของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งเพ่ือชวยเหลือการทาํงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งดังกลาว 

 4.2 รูปแบบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งเปนคณะกรรมการชั่วคราว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเฉพาะเวลาที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผูแทนราษฎรแตละครั้งเทา
นั้น เมื่อเสร็จส้ินการเลือกตั้ง คณะกรรมการนี้ก็จะส้ินสภาพไป10 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจะไดรับ
การแตงตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยแตละเขตเลือกตั้งมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
1 จํานวน 1 คณะ 

 4.3 องคประกอบ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตละเขตเลือกตั้ง มีจํานวนไมนอยกวา 9 
คน และมีผูอํานวยการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้อีกเขตละ 1 คน ซึ่งแตงตั้งโดยวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธี
การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 4.4 อํานาจหนาที่  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมหีนาที่เกี่ยวกับการกําหนดหนวยเลือก
ต้ัง ที่เลือกตั้ง และสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและการถอนชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการ
นับคะแนนเลือกตั้งสําหรับผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งและดําเนินกิจการที่จําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

5. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

 5.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง การจัดการและควบคุมการเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งมีการจัดตั้งหนวย
เลือกตั้งจํานวนมากเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปอยางทั่วถึง จึงจํา
เปนตองมีการจัดตั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเพ่ือชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งในการดูแลการดําเนินการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งแตละหนวย (1 หนวยเลือกตั้งจะมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ประมาณ 800) 

 5.2 รูปแบบของคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เปนคณะ
กรรมการชั่วคราว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเฉพาะเวลาที่มีการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแตละคร้ังเทานั้น เมื่อการเลือกตัง้
ส้ินสุดลง คณะกรรมการนี้ก็จะส้ินสภาพไป จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งใหม กจ็ะไดมีการ
จัดตั้งขึ้นใหมอีกครั้งเปนดังนี้เรื่อยไป โดยในแตละเขตเลือกตั้ง จะมีคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งเปนจาํนวน
หลายคะแนนเทากับจํานวนหนวยเลือกตั้งทั้งหมดที่มีอยูในเขตเลือกตั้งนั้น 

 5.3 องคประกอบ  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแตละคณะจะมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคนไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง โดยผูที่เปนประธานกรรมการและ

                                                           
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 102, มาตรา 103. 
10 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. 2541 มาตรา 12. 
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กรรมการจํานวนสองคนจะไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง สวนกรรมการอื่น
จะเปนผูที่พรรคการเมืองแตละพรรคเสนอชื่อโดยเสนอไดพรรคละหนึ่งคน11 

 5.4 อํานาจหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ตนรับผิดชอบอยู 

6. คณะกรรมการนับคะแนน 

 6.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง รัฐธรรมน ูญฉบับปจจุบันกําหนดใหดําเนินการนับคะแนนทุกหนวย
เลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดเผย ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขต
เลือกตั้งนั้น เวนแตจะมีความจาํเปนเฉพาะทองที่โดยคณะกรรมการ12 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งจะเปนผูกําหนดสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น13 ทั้งนี้ เพ่ือใหคณะกรรมการนับคะแนนเปนศูนยกลาง
ในการรับและนบัคะแนนไดและเพ่ือความเปนธรรมแกผูสมัครและพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือก
ต้ังนั้น 

 6.2 รูปแบบของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง เปนคณะ
กรรมการชั่วคราวซึ่งจัดตั้งขึ้นเฉพาะเวลาที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคร้ังเทานั้น เมื่อการเลือกตั้ง
ส้ินสุดลงคณะกรรมการนี้ก็จะส้ินสภาพไป จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งใหม จึงจะมีการ
จัดตั้งขึ้นใหมอีกครั้ง โดยในแตละเขตการเลือกตั้งจะมีคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งเพียงเขตเลือกตั้งละหนึ่ง
คณะเทานั้น เวนแตกรณีจําเปนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหเขตเลือกตั้งใดมีสถานที่นับคะแนนมากกวา
หนึ่งแหง ก็ใหมีคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นเทากับจํานวนสถานที่นับคะแนน 
 6.3 องคประกอบ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งแตละคณะจะไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง โดยวิธีการสรรหาจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และใหมีผูแทนพรรคการเมืองที่สง
ผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นรวมอยูทั้งนี้จํานวนกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งแตละ
คณะจะพึงมีนั้นขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือก ดังนั้นจะเห็นสมควร 

 6.4 อํานาจหนาที่ คณะกรรมการนับคะแนนมหีนาที่เกี่ยวกับการนับคะแนนในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่ตนรับผิดชอบอยูในแตละเขตเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งจํานวนมากเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปอยางทั่วถึง จึงจําเปนตองมีการจัดตั้งกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง เพ่ือชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในการดูแลการดําเนิน
การเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งแตละหนวย (1 หนวยเลือกตั้งจะมีผูมีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 800 คน) 

การจัดการและการควบคุมการเลือกต้ังในระยะที่ผานมา 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดโครงสรางการจัดการเลือกตั้งใหสัมพันธกับโครงสรางการปกครอง เพ่ือ
ใหการจัดการและการควบคุมการเลือกตั้ง ตลอดจนการประสานงานในการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปตามเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของโดยยึดหลักการ ความสอดคลองกับระบบการปกครอง 
และผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังนี้14 (โปรดดูตารางที่ 3.1 และแผนภูมิ 3.1-3.4 ประกอบ) 

                                                           
11 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 

14. 
12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 104. 
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 12. 
14 ยุวรัตน กมลเวช คําอธิบายเรื่อง “โครงสรางองคกรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง”. 
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1. หลักการ 
 1.1 โครงสรางองคกรจะตองเล็กแตสามารถปฏิบัติงานได 
 1.2 ตองกระจายองคกรใหมีระดับ (tiers) สอดคลองกับรูปแบบการปกครองประเทศที่แบงเปนจังหวัด 
อําเภอ ตําบล และหมูบาน เนื่องจาการเลือกตั้งเปนการบริหาร ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนในหมูบาน
หรือในหนวยเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 1.3 ตองอาศัยหนวยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนอปุกรณ บุคลากรและอื่น  ๆของหนวยงานนั้น 
 1.4 ยึดหลักหนวยการปกครองทองถ่ินซึ่งมีหนาที่ใหบริการประชาชน ไดแก องคกรบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล 
 1.5 อํานาจในการวิจัย กําหนดนโยบาย และกํากับดูแล เปนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เปนหลัก 

 

2. ความสอดคลองของระบบการปกครองกับระบบการเลือกตั้ง 
 2.1 พ้ืนที่หลักการปกครองของประเทศไทย แบงเปน ประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
ตามตารางชองที่ 1 

 2.2 อํานาจการปกครองซึ่งอาจรวมเรียกวา ภูมิภาคหรือทองที่ ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และกฎหมายลักษณะการปกครองทองที่ กําหนดผูเปนหัวหนารับผิดชอบ คือ นายกรัฐมนตรี ผูวาราช
การจังหวัด นายอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน เปนผูมีอํานาจในเขตพื้นที่ประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู
บาน ตามลําดับรายละเอียดตามตารางชองที่ 2 

 2.3 อํานาจของราชการสวนทองถ่ิน เมื่อมีการตั้งหนวยราชการสวนทองถ่ินขึ้นมาเปนหนวยการปก
ครองตนเอง มีประชาชนในทองถิ่นเปนผูเขามมาเปนผูดําเนินการโดยเฉพาะงานบริการ เชน ทําถนน การ
ศึกษา การรักษาความสะอาด หรืออ่ืนๆ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เทศบาล พัทยา องค
การบริหารสวนตําบล ตามตารางชองที่ 3 หนวยงานเหลานี้อาจจะไมไดแบงตามเขตพื้นที่ตามตารางชองที่ 1 อาจ
จะมีบางหมูบานของตําบลหนึ่งไปเปนเทศบาลโดยไมใชหมดทั้งตําบล 

 ลักษณะของงานหนวยราชการสวนทองถ่ินเปนการใหบริการในสิ่งที่ตองการจะทําเองและทําไดดวยตน
เอง เชน การทําถนน การพัฒนาชุมชน เปนตน แตลักษณะของหนวยราชการสวนทองที่หรือสวนภูมิภาคตามตา
รางชองที่ 2 เปนลักษณะในการกํากับดูแลใหบุคคลทําหรือละเวนการกระทํา เชน การรักษาความสงบเรียบรอย 
เปนตน 

 2.4 การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบงเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด (76 คณะ) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (400 คณะ) คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง (86,000 คณะ) ตามตารางชองที่ 4 
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ตารางที่ 3.1  ความสัมพันธของโครงสรางการปกครองและโครงสรางการจัดการเลือกตั้ง 

โครงสรางการปกครอง โครงสรางการจัดการเลือกต้ัง      อํานาจปกครอง 
 
พื้นท่ีปกครอง ทองที่ ทองถ่ิน ส.ส. ส.ว. ทองถ่ิน 

โครงสราง 
กกต. 

ประเทศ รัฐบาล - กกต. กกต. กกต. กกต. 

จังหวัด ผวจ. + 
อบจ. 
กทม. กกต.จว. กกต.จว. กกต.จว. กกต.จว. 

อําเภอ นายอําเภอ + เทศบาล 
กกต.เขต 

(400) 
กกต.เขต 

(76) 

 - กกต.เขต 
- อนุกรรมการ
ประจําเขต 

(400) 
- คณะทํางาน 

ตําบล กํานัน + 
พัทยา 
อบต.   

เทศบาล/ พัทยา
/อบต. 

(10,000) 

เทศบาล/ พัทยา
/อบต. 

(10,000) 

หมูบาน ผูใหญบาน  
กปน. 

(80,000) 
กปน. 

(80,000) 
กปน. 

(80,000) 
กปน. 

(80,000) 

3. ผูดําเนินการเลือกต้ัง   

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามระบบการเลือกตั้งใหม เปนการเลือกตั้งที่ตางไปจากรูปแบบ
เดิม โดยจะมีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 400 เขตทั่วประเทศ และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 ประเภท คือ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 400 คน กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 100 
คน รวม 500 คน มีการเพิ่มบทบาทของประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการเลือกตั้งในรูปแบบตางๆ ทั้งใน
รูปของคณะกรรมการ บุคลากร และอาสาสมัคร เพ่ือปฏิบัติงานเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยแบง
เปนประเภทตางๆ ไดดังนี้   

 3.1 คณะกรรมการ 

 3.1.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จํานวน 5 คน 
 3.1.2 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต.จว.) รวมทั้งประเทศมี 434 คน โดยกําหนด
สัดสวนดังนี้ 

 - จังหวัดใดมี ส.ส. 1-5 คน  มี กกต.จว. 5 คน 
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 - จังหวัดใดมี ส.ส. 6-15 คน  มี กกต.จว. 7 คน 
 - จังหวัดใดมี ส.ส. 16 คนขึ้นไป มี กกต.จว. 9 คน 

 3.1.3 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) จํานวนเขตละไมนอยกวา 9 คน 
 3.1.4 คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) จํานวนไมนอยกวาหนวยละ 7 คน  
 3.1.5 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (กนค.) จํานวนที่เพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่ 

 3.2 เจาหนาท่ี 
 3.2.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 3.2.2 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ผอ.กต.จว.) 
 3.2.3 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (ผอ.กต.เขต) 
 2.3.4 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (เจาหนาที่ตํารวจ) 
 2.3.5 พนักงานตรวจสอบการเลือกตั้ง (ผูแทนองคการเอกชน) 
 2.3.6 พนักงานรับแจงความ 
 2.3.7 ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง (ผอ.ปน.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3.1 สายการบังคับบัญชา 
 
 

กกต. 



 57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.2 กรอบการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

กกต.จว. 

กกต.เขต 

เลขาธิการ 

ผอ.กต.จว. 

กปน. กนค. 

ผอ.กต.เขต 

กอนมีพระราชกฤษฎีกา 

หลังมีพระราชกฤษฎีกา 

กกต. ควบคุมทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 3.3 การประสานงานในการจัดการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกต.จว. 

กกต.เขต 

เนน 1. ควบคุมอํานวยการรับผิดชอบทั้งหมด 
      2. งานทั่วไป(งานประสาน/งานนโยบาย)

3. งานประชาสัมพันธทั่วไป 

เนน 1. งานที่ตองการความรวดเร็ว 
2. งานที่มีลักษณะเฉพาะ (ตามกฎหมาย) 
3. งานประชาสัมพันธเฉพาะเขต/ทองที่ 

กกต. 

กกต.จว. 

หัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง และกรม 

หัวหนาสวนราชการ
ระดับจังหวัด 

ศูนยประสาน
งานของหนวย
ราชการในแต
ละจังหวัด 
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แผนภูมิที่ 3.4 การจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกต.เขต 

กปค. กปน. 

ศูนยอํานวยการ
เลือกตั้ง 

ศูนยประสานงาน
เลือกตั้ง 

หัวหนาสวนราชการ
ระดับอําเภอ 

หัวหนาสวนราชการ
ระดับตําบลและหมูบาน 

การจัดการลงคะแนนเลือกต้ัง 

ในประเทศ นอกราชอาณาจักร 

ในวันเลือกตั้ง ลวงหนา ลงคะแนน   
ณ ที่เลือกตั้ง 

ลงคะแนน   
ทางไปรษณีย 

นอกเขตเลือก
ต้ัง ตาม ม.81 
และ ม.82 
(400 แหง) 

นอกเขต
จังหวัดตาม ม.
81/1 และ ม.
80 (76 แหง) 
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โดยภาพรวม ภารกิจในการจัดการและการควบคมุการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย
ภารกิจดานการอํานวยการทั่วไป การกําหนดเขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การกําหนดผูดําเนินการ
เลือกตั้ง การแตงตั้ง กปน., กนค., เจาหนาที่อ่ืนที่ปฏิบัติงาน ณ ที่เลือกตั้ง เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ณ ที่เลือกตั้งกลาง 
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การดําเนินการเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ไดแก การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง (การประกาศรับสมัครและสถานที่รับสมัครหรือสถานที่ย่ืนใบ
สมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชในการลง
คะแนน การจับสลากเพื่อย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้งการประกาศการรับสมัคร) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง 
(การลงคะแนนเลือกตั้งกรณีปกติ การลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง) การกํากับดูแลการนับคะแนนเลือกตั้งและ
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (การนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผล
การนับคะแนนเลือกตั้ง การเกบ็รักษาบัตรเลือกตั้งและกรอกหลักฐาน) การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความ
สงบเรียบรอย และการประสานงานสืบสวนและการมีสวนรวมของประชาชน 

ผลการจัดการและการควบคุมการเลือกต้ัง ส.ว. และ ส.ส. 

หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนที่กําเนิด “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เรียก
ยอๆ วา กกต. เพ่ือใหมีหนาที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดใหมีการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
ใหสุจริตและเที่ยงธรรมดังไดกลาวมาแลวขางตน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําหนาที่จัดใหมีการเลือกตั้ง ส.ว. เปนงานแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 รวม 8 
ครั้ง และจัดใหมีการเลือกตั้ง ส.ส. เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 รวม 5 ครั้ง ใชงบประมาณในการดําเนิน
การดังกลาวไปประมาณ 4,000 ลาน จึงได ส.ส. 500 คน และ ส.ว. 200 คน ซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่อยูในรัฐสภาขณะนี้ 
แมกกต. เขามาเปนผูรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งและไดทําหนาที่ไดอยางเขมแข็ง จนไดชื่อวา 5 เสือบาง 5 อรหันต
บาง ไดรับคําสรรเสริญจากสื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศวาซื่อสัตยสุจริต เที่ยงตรง แตก็ปรากฏวาผูสมัคร 
พรรคการเมือง และเจาหนาที่รวมทั้งหัวคะแนนโกงการเลือกตั้ง หลักฐานที่ยืนยันนาเชื่อวายังมกีารโกงการเลือกตั้งอยู
ก็คือ เสียงจาก P NET ซึ่งเปนองคกรเอกชนที่ตรวจสอบการเลือกตั้งอยางเขมแข็ง รวมท้ังคดีที่ฟองศาล และท่ีรอง
คัดคานการประกาศผลการเลือกตั้งของผูสมคัรที่แพการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 จาํนวน 338 เขต มีผูรอง
คัดคานถึง 311 เขต และมีพยานหลักฐานจํานวนมากมายถึง 10,000 กวาปาก 

 ในดานบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักวิชาการ ขาราชการ และนักการเมืองไดมีความคิดเห็น 
ดังนี้ 

 1. การบริหารการเลือกตั้ง การปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีความคิดเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลการปฏิบัติงานจริงในการทําหนาที่ในการดําเนิน
การแบงเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้งมากที่สุด และมีผลการปฏิบัติงานจริงในการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตประจําหนวยเลือกตั้งใหปฏิบัติหนาที่โดยถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอยูในระดับต่ําและนอยที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาคณะกรรมการการเลือก
ต้ังมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและการวางแผนเลือกตั้งทั่วประเทศ และควบคุม ดูแล และอํานวยการเลือกตั้งให
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เปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมท้ังมีงบประมาณที่จํากัด ทําใหการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม
อาจทําไดอยางทั่วถึง  

 2. การมีสวนรวมของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นวาคณะ
กรรมการการเลือกตั้งมีการปฏิบัติงานจริงในการทําหนาที่สงเสริมใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยสุจริตมากที่สุด และมีการปฏิบัติงานจริงในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการเลือกตั้งและสอดสองดูแลการเลือกตั้งนอยที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาองคกรกลาง ซึ่งเปนองคกร
อาสาสมัครที่มีการจัดตั้งขึ้นเปนการชั่วคราว ไมมีเจาหนาที่ประจํา ไมมีสายงานที่แนนอนสมบูรณเหมือนกับองคกร
ถาวรอื่นๆ ที่มีระเบียบการบังคับบัญชาเปนขั้นเปนตอน  

 3  พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ผลการปฏิบัติงานจริงในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการการพัฒนาพรรคการเมืองมากที่สุด และมี
ผลการปฏิบัติงานจริงในการทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบการดําเนินของพรรคการเมืองนอยที่สุด ทั้งนี้ อาจจะเปน
เพราะองคกรกลางไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการใชเงินหาเสียงของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง  

 4. การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีความคิดเห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลการปฏิบัติงานจริงในการทาํหนาที่แจกใบเหลืองใบ
แดงแกผูสมัครรับเลือกตั้งที่ทําการทุจริตการเลือกตั้งมากที่สุด และมีผลการปฏิบัติงานในการสืบสวนสอบสวนเพือ่
หาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอยที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะความไมเปนกลางของเจา
หนาที่ขององคกรกลางบางสวน และองคกรกลางยังไมมีกฎหมายรองรับอํานาจหนาที่อยางเต็มที่  

 5  การบริหารกลาง การปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานนี้โดยรวมยังอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีความคิดเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลการปฏิบัติงานจริงในการทําหนาที่ออกประกาศ
กําหนดการทั้งหลาย อันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามากที่สุด และมีผลการปฏิบัติงานจริงในการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนภูมิ
ภาคเพื่อควบคุม ดูแล และอํานวยการเลือกตั้งในสวนตางๆ ของประเทศใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนอยที่
สุด ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยเลือกตั้งบางจังหวัดอยูหางไกล ทําใหเปนอุปสรรคในการควบคุม ดูแล และอํานวยการ
เลือกตั้ง และตองอาศัยความรวมมือของประชาชนและขาราชการจังหวัด แตเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนองคกรอิสระที่เปนสถาบันนอกระบบราชการ แตเขาไปมอํีานาจหนาที่ภายใตโครงสรางระบบ ราชการ ทําให
อาจมีปญหาการประสานงานกับระบบราชการ 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนกลไกหรือสถาบันทางการเมืองใหม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทําหนาที่
ควบคุมและหรือจัดการเลือกตั้ง ซึ่งจะตองกํากับทุกองคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการเลือกตั้ง เชน พรรคการเมือง
ซึ่งเปนสถาบันทางการเมืองที่มีอยูเดิม ผูสมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนซึ่งเปนเจาของสิทธิเลือกตั้งซึ่งลวนแตคุน
เคยกับแบบแผน และพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบเดิมใหปฏิบัติตามกฎเกณฑและกติกาการเลือกตั้งระบบใหม ซึ่ง
จากการปฏิบัติหนาที่ของแตละกลไกทางการเมืองดังกลาวในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรระบบใหมที่ผานมามีปญหาที่สําคัญ ดังนี้ 
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 1. ปญหาการจัดโครงสรางองคกรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 1.1 การจัดโครงสรางองคกรบริหารโดยแบงแยกอํานาจหนาที่ใหกรรมการการเลือกตั้งแตละคนรับ
ผิดชอบการปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่วินิจฉัยส่ังการเปนการเฉพาะดาน โดยมิไดบริหารจัดการในรูป “คณะ
กรรมการ” ทําใหการปฏิบัติหนาที่ในบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสัมพันธสอดคลองกัน อีกทั้งระบบ
การบริหารงานของกรรมการการเลือกตั้งแตละคนมีรูปแบบการจัดการในลักษณะการบริหารงานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ ที่เรียกวา “Commissioner” ทําใหขาดศักยภาพในการจัดการและนํามาซึ่งความ
ขัดแยงภายในองคกร ซึ่งตามมาตรา 136 มาตรา 144 มาตรา 145 และ มาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญกําหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจหนาที่ในรูปคณะกรรมการ 
 1.2 การจัดระบบองคกร โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกจิที่ไมชัดเจน ทําใหสังคมเขาใจวา การ
จัดการเลือกตั้งเปนหนาที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการเพียงผูเดียว และทําใหหนวยงานภาครัฐขาด
ความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ทั้งที่พรอมจะใหความรวมมือและชวยเหลือ แตไมอาจทุมเทใหกับการ
ปฏิบัติงานการเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานของรัฐจึงขาดอุดมการณในการเขามามีสวนรวมจัดการเลือก
ต้ังอยางเต็มกําลังความสามารถ 
 1.3 การรวมศูนยอํานาจไวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ทําใหการส่ังการรวมศูนยอยูที่สวนกลางซึ่งทุกเรื่องจะส่ังการจาก
องคกรสวนบนไปสูผูปฏิบัติงานระดับลางซึ่งอยูหางไกลทําใหองคกรระดับลางซึ่งขาดความเขมแข็งและความพรอม
ในการปฏิบัติงาน ไมสามารถรับภาระแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งได 
 1.4 การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําหนาที่ทั้งการดําเนินการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง 
ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยเบ็ดเสร็จทั้งอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการในองคกรเดียว กอใหเกิดปญหาที่สําคัญ
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานมา คือ  
 (1) กําลังคนในการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองใชบุคลากรในการ
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งละประมาณ 1,000,000 คน 
ประกอบดวย บุคลากรที่กฎหมายกําหนดใหเปนเจาพนักงานดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนน เจา
หนาที่รักษาความปลอดภัย รวมท้ังผูแทนพรรคการเมือง โดยบุคลากรสวนใหญจะปฏิบัติหนาทีป่ระจําหนวยเลือกตั้ง 
ซึ่งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีหนวยเลือกตั้งทั่วประเทศ 87,007 
หนวย ที่เลือกตั้งกลางนอกราชอาณาจักร 76 แหง ใน 59 ประเทศทั่วโลก และท่ีเลือกตั้งกลางในประเทศ 413 แหง 
การเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง 78,297 หนวย 
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 76 แหง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 400 แหง และสถานที่นับคะแนน 400 
แหง  
 (2) ขอครหาในความเปนกลาง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ผานมา บุคลากรที่กฎหมายกาํหนดใหเปนเจาพนักงานดําเนินการเลือกตั้งจํานวนหนึ่งถูกกลาวหาวา 
ไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่เปนเหตุใหมีการสั่งการใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบาง
จังหวัดทั้งคณะพนจากการปฏิบัติหนาที่ และยังมีหลายกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดดาํเนินการตาม
ที่มีผูกลาวหา เชน กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 1 จังหวัดบุรีรัมยแจงจับประธาน
กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งและพวก ในขอหากระทําผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 24 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 70 และ 71 คือวางตัวไมเปนกลางในการ
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ดําเนินการเลือกตั้ง กระทําการทุจริตในการเลือกตั้งและการนับคะแนน และกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพ่ือ
เปนคุณแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองอื่น และเปนโทษแกผูรองเรียน เปนตน 

 2. ปญหาการบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
 2.1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 144 กําหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกําหนดบทบาทการใชอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งไมสอดคลองกัน กลาวคอื พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 10 (1) บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและ
ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ สวนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 6 
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป 

2.2 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 และการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา 144 ของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในฐานะ “ผูจัดใหมีการเลือกตั้ง” มิใชในฐานะ “ผูควบคุมและดําเนิน
การจัดการเลือกตั้ง” เปนเหตุใหเกิดปญหาในกระบวนการเลือกตั้งหลายประการ ทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะตองบริหารงานเลือกตั้งเองทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้งควบคูกับการควบคุมการเลือกตั้ง เชน การจัด
ทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งและการ
นับคะแนนเลือกตั้งซึ่งมีปญหาในทางปฏิบัติคอนขางมาก นํามาซึ่งการประทวงและการคัดคานผลการเลือกตั้งทั่ว
ประเทศ บางเขตเลือกตั้งไมสามารถนับคะแนนได บางเขตเลือกตั้งมีการเปล่ียนแปลงชุดกรรมการนับคะแนนอยาง
กะทันหัน เพราะมีการลาออกกลางคันจนตองขอความรวมมือทหารในพื้นที่เพ่ือชวยดําเนินการนับคะแนน นอก
จากนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอใหเกิด
ภาระหนักแกคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับเขตเลือกตั้งซึ่งมีศักยภาพและความ
พรอมนอยที่สุด 
 2.3 การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกราชอาณา
จักร ตามมาตรา 68 มาตรา 103 มาตรา 105 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 83 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีปญหาและขัน้ตอนการปฏิบัติมาก 
รวมท้ังเสียคาใชจายจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง โดยในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภาครั้งแรกมีคนไทยซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยูตามเมืองตางๆ 78 เมืองใน 59 ประเทศ ไดมาลงทะเบียนเพ่ือใช
สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 26,057 คน มาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 10,302 คน หรือคิดเปนรอยละ 44.42 ของจํานวนผูมี
สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดที่อยูในตางประเทศ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 
 2.4 การนับคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา 104 ของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหนับคะแนนทุกหนวย
เลือกตั้งรวมกัน ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้ง และตามมาตรา 68 ของพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ที่
กําหนดใหนับคะแนนเลือกตั้งเมื่อหีบบัตรเลือกตั้งทุกหนวยเลือกตั้งมาครบถวนแลวกอใหเกิดการกลาวหาวา 
เกิดการทุจริตในการนับคะแนนเลือกตั้งอยางกวางขวางเฉพาะที่มีการรองเรียนตอวุฒิสภา จํานวน 33 เขต
เลือกตั้ง ใน 14 จังหวัด แยกเปนภาคกลาง 3 จังหวัด คือ อุทัยธานี อางทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 เขต
เลือกตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ไดแก ศรีษะเกษ ชัยภูมิ อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม จาํนวน 
16 เขตเลือกตั้ง ภาคใต 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช กระบ่ี ชุมพร สงขลา สุราษฎรธานีและสตูล จํานวน 13 เขต
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เลือกตั้ง แยกเปนการรองเรียนจากผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย 13 คน พรรคชาติ
พัฒนา 8 คน พรรคความหวังใหม 7 คน พรรคเสรีธรรม 6 คน พรรคราษฎร 4 คน พรรคประชาธิปตย 2 คน พรรค
ประชากรไทย 1 คน และพรรคเกษตรมหาชน 1 คน  
 2.5 การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 (1) มาตรฐานการวินิจฉัยในประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและการพิจารณาคัดคานการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถใชมาตรฐานเดียวกนัในการแจงขอกลา
วหา และการเขียนคําวินิจฉัยในการพิจารณาดาํเนินการกับผูถูกกลาวหาวา กระทําการทุจริตการเลือกตั้ง ทําให
สังคมยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัวอยาง เชน การ
วินิจฉัยใหสมาชิกภาพของนายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี ส้ินสุดดวยขอกลาว
หาวามีการนําดายผูกติดธนบัตรผูกขอมือใหแกบุตรที่เกิดใหมของผูมีสิทธิเลือกตั้งจนเปนเหตุใหตองจัดการเลือก
ต้ังขึ้นใหม ซึ่งกรณีนี้มูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตยไดขอใหมีการทบทวนเรื่องนี้ โดยขอใหมีการใชเหตุและ
ผลเปนหลักในการพิจารณาจากขอมูล พยาน หลักฐานเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ แตไมมี
การทบทวนมติดังกลาว ผลการเลือกตั้งผูถูกส่ังใหพนสมาชิกภาพไดรับเลือกตั้งกลับเขามาโดยไดรับคะแนนเสียง
จากประชาชนเปนจํานวนมาก 
 (2) การประกาศรับรองผลและการพิจารณาคัดคาน คณะกรรมการการเลือกตั้งมุงเนน
พิจารณาให “ใบเหลือง” แกผูสมัครหลังจากที่ไดมีการนับคะแนนแลว ซึ่งพบวามีการทุจริตมากกวาการสืบสวนสอบ
สวนเพ่ือหาพยานหลักฐานในการให “ใบแดง” แกผูสมัครที่ทุจริตกอนการเลือกตั้ง หรือระหวางเลือกตั้ง ซึ่งมีผลตาง
จากผูไดรับใบเหลืองมาก กลาวคือ หากทําผิดจริงจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลา 1 ป และถูกดําเนินคดี
อาญา ในฐานกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งดวย สวนผูไดรับใบเหลืองยังคงมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหมและ
เลือกตั้งซอมได ทั้งที่มีขอหากระทําการทุจริตเชนเดียวกัน ทําใหผูสมัครหลายรอยคนรองเรียนวาไมไดรับความ
เปนธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 
มาตรา 10 (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กาํหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผู
ออกระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออก
ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือขอบังคับที่เกี่ยวของมาใชบังคับมากกวา 200 ฉบับ ซึ่งกฎเกณฑที่ออกมา
บางเรื่องมีปญหาทางปฏิบัติในการตีความ เชน ดาราที่เปนลูกสะใภของผูสมัครไปชวยหาเสียงได แตพวกเลน
ตลกไปชวยหาเสียงถูกวินิจฉัยใหใบเหลือง เปนตน รวมท้ังมิไดนาํประเด็นขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการ
นับคะแนนมาพิจารณากอนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 (3) การสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครบางราย มิ
ไดเปนการแกปญหาการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งอาจไมเกิดความเทาเทียมกัน
อยางแทจริง โดยผูสมัครบางรายไมมีโอกาสตอสูตามหลักความยุติธรรม ทั้งที่ขอกลาวหาในการกระทําผิดและ
พยานหลักฐานใกลเคียงกับผูที่ไมไดรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  
 (4) ในระหวางการนับคะแนนมีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอันเปนความผิดตามมาตรา 
73 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
2541 ที่ระบุวาหากผลคะแนนที่นับไมไดตรงกับรายงานการใชสิทธิเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งทําการนับคะแนนใหม ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือส่ังใหมีการเลือกตั้ง
ใหม แตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในหลายเขตที่มีการรองเรียนในกรณีนี้ ทํา
ใหเกิดความเสียหายและมีผูรองเรียนเดินขบวนขยายวงอยางกวางขวาง 
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 (5) การรับรองผลการเลือกตั้ง มาตรา 8 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 กําหนดใหองคประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ 4 ใน 5 และมติที่
ประชุมเปนเสียงขางมาก เวนแตมติการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการรับรองผลการเลือกตั้ง การ
ส่ังใหเลือกตั้งใหม ตองมีมติเปนเอกฉันท แสดงใหเห็นวาการรับรองผลการเลอืกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งเพียงคน
เดียวอาจมอีคติใชสิทธิออกเสียงของตนไปในลักษณะยับย้ังเสียงสวนใหญที่เหลือได ซึ่งหลอแหลมตอการใชอคติสวน
บุคคลมาก และกรณีดังกลาว ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในการพิจารณาเรื่องคัดคานการเลือกตั้งจํานวน 308 เขต 
(เดิม 311 เขต) จาก 400 เขต ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่ 2 ซึ่งมีการคาดการณวาจะมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรถูก “สอย” เปนจํานวนมาก จากความขัดแยงในการลงมติสอยดังกลาว ทําใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถูก
สอยเพียง 14 คน จาก 14 เขตเลือกตั้งใน 12 จังหวัด ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งฝายสืบสวนสอบสวนไดออกมาให
สัมภาษณวา มีกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งที่คานหัวชนฝาในสํานวนตางๆ แบบมีธงนํา จนทําใหไมสามารถลงมติ
ไดแมแตสํานวนเดียว ตองใชการโหวดเสียงขางมากแทนการลงมติเอกฉันท 
 (6) การไมรับรองผลการเลือกตั้ง มีผลทําใหเสียงประชาชนกลายเปนคะแนนเสียงที่ไมดีไป
ดวย เสมือนกับถูกจํากัดสิทธิในการเลือกตัวแทนของตน ซึ่งตนไมมีสวนในการกระทําความผิดใดๆ เพียงทําตาม
หนาที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญเทานั้น ผูที่กระทําความผิดคือ ผูที่ทุจริตในการเลือกตั้ง แตประชาชนถูก
กระทบสิทธิไปดวย 

 (7) การจัดการเลือกตั้งหลายครั้ง ซึ่งเปนภาระตอเนื่องจากการประกาศไมรับรองผลการเลือก
ต้ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนเหตุใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รวม 5 ครั้ง ใชเวลา 7 เดือน 12 วัน จึง
ไดสมาชิกวุฒิสภาครบ 200 คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็เชนเดียวกัน คือ มีการเลือกตั้งรวมทั้ง
ส้ิน 5 ครั้ง จึงไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ 500 คน ใชงบประมาณไปทั้งส้ินกวา 4,000,000,000 บาท นอก
จากทําใหส้ินเปลืองงบประมาณเปนจํานวนดังกลาวแลว ยังไมทําใหเกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ที่ซ้ํา
รายกลายเปนภาระทั้งทางเศรษฐกิจและการเสียสิทธิของประชาชนที่เปนปลายทางของการไมสุจริตและเท่ียงธรรม
ของการเลือกตั้ง กลาวคือ ตนทางของการทจุริตการเลือกตั้งอยูที่ผูสมัครรับเลือกตั้งและบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

 2.6 การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 144 วรรคสอง มาตรา 145 (3) (4) และมาตรา 
147 (2) บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอ
โตแยงที่เกิดขึ้นและใหดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยส่ังการโดยพลัน และมาตรา 85/1 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติมให
อํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนในกรณีที่ผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝน หรือมีพฤติ
กรรมที่เชื่อไดวา จะทําใหผลการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยสามารถสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูสมัครกอนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือที่เรียกวาใหใบแดงผูสมัครที่ทําการทุจริตเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่ง
ป ประกอบกับมาตรา 19 วรรคสี่ บัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการสืบ
สวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด รวมท้ังมาตรา 94 และ มาตรา 97 กไ็ดบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งวาง
ระเบียบวิธีการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งในกรณีที่มีผูคัดคานวา การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวางระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบ
สวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการพิจารณาการคัดคาน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 และระเบียบคณะกรรมการการ
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เลือกตั้งวาดวยการส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
และไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ กรณีที่มีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้
ขาด เมื่อมีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 ปญหาสําคัญที่เกิดจากความไมชัดเจนในการนํา
กฎหมายดังกลาวมาบังคับใชในการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้ง คือ 
 (1) รัฐธรรมนูญ มาตรา 147 (2) ระบุวาหากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับ
การเลือกตั้งผูใดไดกระทําไมสุจริตใหถือเปนความผิด แตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 40 ระบุวาการกระทําผิดจะเกิดขึ้นไดตอ
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลวเทานั้น มีความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวขัดแยงกัน กลาวคือ มีทั้ง
เห็นวาการกระทําผิดจะเกิดกอนและภายหลังการมีพระราชกฤษฎีกาก็ได ทําใหผูสมัครและพรรคการเมืองเกิด
ความสับสน การรวบรวมพยานหลักฐานขาดมาตรฐานในการนํามาวินิจฉัยการแกปญหาของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไมชัดเจน จนนํามา ซึง่ความขัดแยงและการเดินขบวนตลอดจนรองเรียนคัดคานกันอยางกวางขวาง 

 (2) กระบวนการสืบสวนสอบสวนใชวิธีการบริหารจัดการในเชิงรับมากกวาเชิงรุก 
กลาวคือ การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือประมวลพฤติการณการกระทําทุจริตสวนใหญจะรอรับคํารองเรียน
จากผูสมัครหรือตัวแทนผูสมัครมากกวาการใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา 85/10 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อ
หาขอเท็จจริงและปองกันการกระทําที่ไมสุจริตดวยการตรวจ คน ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลัก
ฐานใด เปนเหตุใหการกระทําทุจริตมีมากแตการจับกุมดําเนินคดีมีนอย  

(3) การสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยชี้ขาดลาชาไมทันการณทําใหการปฏิบัติงานตามขั้น
ตอนไมสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของกฎหมายเทาที่ควร ประกอบกับผูปฏิบัติงานขาดสภาพความพรอมและขาด
ความรูความชํานาญ อันมีสาเหตุเนื่องจากการสรรหาบุคลากรลาชาไมทันเวลาที่กําหนดและขาดการฝกอบรม
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพในกระบวนการสืบสวนสอบสวนทําใหการทํางานไมประสานสอดคลองกัน 
 (4) การระดมความรวมมือจากภาคเอกชนตลอดจนองคกรประชาชนใหมีสวนรวมตรวจ
สอบการกระทําทุจริตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายทําไดไมทั่วถึง ทําใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยจนนํา
ไปสูการรองเรียนคัดคานการเลือกตั้งและการเดินขบวนประทวง รวมท้ังการจลาจลยอยๆ ในหลายเขตเลือกตั้ง 
 (5) กรณีเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการกระทําทุจริตนับคะแนน ซึ่งมีผูรอง
เรียนทั้งกอนและหลังการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีเรื่องรองเรียนและเรื่อง
คัดคานการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รวม 90 คํารอง แยกเปนเรื่องรองเรียน 53 คํารอง เรื่องคัด
คาน 37 คํารอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวม 4,284 คํารอง แยกเปนเรื่องรองเรียน 4,043 คํารอง 
เรื่องคัดคาน 541 คํารอง เฉพาะการรองเรียนเรือ่งการคัดคานการนับคะแนน คัดคานผลการเลือกตั้ง และเจาหนาที่
นับคะแนนวางตัวไมเปนกลาง มีจํานวน 127 เรื่องใน 150 เขตเลือกตั้ง ซึ่งการทุจริตดังกลาวเกิดขึ้นทั้งระหวางการ
ลงคะแนน ระหวางการเดินทางและในขณะทําการนับคะแนน แตคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใชอํานาจหนาที่ใน
เรื่องนี้อยางเด็ดขาดและจริงจัง 

 (6) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนไมเพียงพอ ทําใหตองยืมตัวจากหนวยราชการอื่นมา
ปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลากระชัน้ชิด และขาดการฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ 
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานมีอิสระขาดจากการควบคมุและการประสานงานจากคณะกรรมการการเลือก
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ต้ังประจําจังหวัด ทําใหไมรูคน ไมรูงาน และไมรูพ้ืนที่ดีพอ เปนเหตุใหการรวบรวมพยานหลักฐานไมแนนหนา
เพียงพอ และไมทันเวลาที่กําหนด รวมถึงผูปฏิบัติงานบางคนอาจขาดความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ 
 (7) การดําเนินกระบวนการพิจารณาการทุจริตการเลือกตั้งที่ผานมาสามารถทําไดรวด
เร็ว แตอาจเกิดความไมเปนธรรม เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรจํานวนจํากัดไมพอกับการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง รวมถึงยังไมมีหลักประกันที่เพียงพอในกระบวนการพิจารณาตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด 

 2.7 บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต.จว.) กระบวนการจัดการเลือก
ต้ัง ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ปญหาที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต.จว.) 
 (1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด บางคนขาดความรู ความชาํนาญงานและ
ประสบการณในการบริหารการจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนมีตําแหนงหนาที่ภาระงานประจํามากไมอาจทุมเทเวลาให
กับการบริหารการจัดการเลือกตั้ง รวมท้ังไมตระหนักในภารกิจของการทําหนาที่เปน กกต.จว. บางคนมีพฤตกิรรม
วางตัวไมเปนกลาง เนื่องจากการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ผาน คณะกรรมการสรรหาบาง
สวนมีความผูกพันกับอิทธิพลและผลประโยชนทางการเมือง อีกทั้งมิไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไวอยางชัดเจน  
 (2) การส่ังการในการเลือกตั้งที่ผานมา ส่ังตรงจากสวนกลางไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง ทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไมอาจกาํกับดูแลและขาดอํานาจในการ
วินิจฉัยส่ังการ บางครั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไมรับฟงความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนผูสมัครที่กระทําการทุจริต แตกลับรับฟงความเห็นจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมากกวา 
 (3) การบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบางแหงเกิดความขัดแยง
กันเองและไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไมสามารถกํากับดูแลคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 (4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตองปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด ทําใหมีความอิสระในการปฏิบัติงานคอนขางจํากัด รวมทั้งขาดการประสานงานที่ดีกับหนวย
งานและกลุมคนท่ีเกี่ยวของในกระบวนการเลือกตั้ง 
 (5) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไมสามารถทําหนาที่เปน “ตัวกลาง” ในการ
ประสานงานระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพ่ือใหการ
สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในการปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.8 บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) ปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต.) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) 
และคณะกรรมการนับคะแนน (กนค.) 
 (1) การบริหารการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และคณะกรรมการนับคะแนนมีลักษณะเปนงานเฉพาะกจิ และกรรมการการเลือก
ต้ังประจําเขตเลือกตั้งสวนใหญมีงานประจํา ไมเสียสละและทุมเทใหกับการปฏิบัติหนาที่และขาดความรู รวมท้ังไม
มีประสบการณในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง บางเขตเลือกตั้งขาดความเปนกลางและไมรักษาความลับ ตลอดจนอาจมี
พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน ไมเชื่อฟงคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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 (2) การกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ไมชัดเจนและไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ในการ
เลือกตั้ง ตลอดจนขาดการสนับสนุนที่เพียงพอทั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 

 

 (3) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไมมีสถานที่ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดตองขออาศัย
หนวยงานอื่นในพื้นที่ซึ่งไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร ทําใหกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไมอยาก
ไปปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสงผลตอการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานในรูป 
“คณะกรรมการ” 

สรุป 

 รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีองคกรอิสระ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. เขามาเปนผูควบคุม และ
จัดใหมีการเลือกตั้งใหสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ 
ในการดําเนินการและการควบคุมการเลือกตั้งในทุกระดับของประเทศ ดังนั้น กกต. จึงเปนองคกรที่เปนหนาดาน
สําคัญที่สุดที่ทําหนาที่ในการคัดสรรหรือการ คัดเลือกผูแทนที่จะมาทําหนาที่แทนประชาชน โดยผานกระบวน
การตัดสินใจของประชาชน แตอยางไรก็ตาม จากการสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการ ขาราชการ และนัก
การเมืองเกี่ยวกับบทบาทในการจัดการและการควบคุมการเลือกตั้งทั้งของ ส.ว. และ ส.ส. ที่ผานมา ภายใตกรอบ
หรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของในดานตางๆ พบวา การบริหาร
การเลือกตั้ง กกต. มีผลการปฏิบัติหนาที่เปนจริงในการดําเนินการแบงเขตเลือกตัง้มากที่สุด แตดูแลการปฏิบัติงาน
ของ กกต.เขต และเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ
นอยที่สุด การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม กกต. ไดปฏบัิติหนาที่ที่เปนจริงในการสนับสนุนใหประชาชนมาใช
สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. มากที่สุด แตการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งและคอย
สอดสองดูแลการเลือกตั้งนอยที่สุด ในสวนที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ มีผลการปฏิบัติงาน
จริงในการสนับสนุนพรรคการเมือง และการดําเนินการพัฒนาพรรคการเมืองมากที่สุด แตทําหนาที่ควบคุมตรวจ
สอบและการดําเนินงานของพรรคการเมืองนอยที่สุด การสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัย จากความคิดเห็นพบวา กกต. 
ทําหนาที่ในการแจกใบเหลืองใบแดงมากที่สุด ทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จและวินิจฉัยชี้
ขาดปญหานอยที่สุด การบริหารกลาง ทําหนาที่ออกประกาศกําหนดการทั้งหลาย เพ่ือใหเปนตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. มากที่สุด ปฏิบัติหนาที่ในการแตงตั้ง กกต. ใน
สวนภูมิภาค เพ่ือควบคุมดูแลและอํานวยการเลือกตั้งในสวนตางๆ ของประเทศใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติ
ธรรมนอยที่สุด 

 นอกจากนี้ การจัดการการเลือกตั้งของ ส.ว. และ ส.ส. ที่ผานมาพบวา กกต. ยังมีปญหาในการจัดโครง
สรางการบริหารงานขององคกร กลาวคือ การแบงแยกอํานาจหนาที่ใหกรรมการเลือกตั้งแตละคนรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และใชอํานาจหนาที่วินิจฉัยส่ังการเฉพาะดานทําใหการปฏิบัติหนาที่ของ กกต. ไมสัมพันธสอด
คลองกัน ขาดศักยภาพในการจัดการ และนํามาซึ่งความขัดแยงภายในองคกร รวมท้ังการจัดระบบองคกร โครง
สราง อํานาจหนาที่และภารกิจของ กกต. ยังไมชัดเจน การมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดําเนินการจัดการและ
การควบคุมการเลือกตั้ง ทําใหการสั่งการรวมศูนยอยูที่สวนกลาง นอกจากนี้ การมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้ง
อํานาจบริหารนิติบัญญติและตุลาการในองคกรเดียว ทําใหเกิดปญหาสําคัญในการจัดการการเลือกตั้ง กลาวคือ ใน
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ดานกําลังคนที่ไมเพียงพอและขาดความรูความสามารถ รวมท้ังการวางตัวไมเปนกลางของพนักงานบางคนในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง ปญหาในดานการบริหารการจัดการการเลือกตั้งพบวา ยังมีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดบทบาทการใชอํานาจหนาที่ของ กกต. ที่ไมสอดคลองกันระหวางรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ กลาวคือ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 144 
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูควบคมุและดาํเนินการจดัหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 
มาตรา 10(1) บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 6 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือก
ต้ังจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ปญหาการจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกราชอาณาจักรที่มีปญหาและขั้นตอนการปฏิบัติมาก รวมท้ังตอง
เสียคาใชจายจํานวนมาก การนับคะแนนเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหนับคะแนนทุกหนวยเลือกตั้งรวมกัน 
ทําใหเกิดการทุจริตในการนับคะแนน การประกาศรับรองผลและการพิจารณาคดัคาน ไมสามารถใชมาตรฐานในการ
แจงขอกลาวหาและการเขียนคําวินิจฉัยได รวมท้ังการพิจารณาใหใบเหลืองพบวา มีมากกวาการสืบสวนเพื่อหา
พยานหลักฐานในการใหใบแดง การสั่งใหมกีารเลือกตั้งใหมและพิจารณาถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร มไิดทําให
ปญหาการจัดการการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม รวมทั้งยังทําใหอาจเกิดความไมเทาเทียมกัน 
การไมรับรองผลการเลือกตั้งและจัดใหมีการเลือกตั้งหลายครั้ง สงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนและทําใหตองส้ิน
เปลืองงบประมาณเปนจํานวนมาก การสืบสวนและการวินิจฉัยการทุจรติการเลือกตั้งพบวา เกิดจากความไมชัด
เจนในการนํากฎหมายมาบังคับใชในการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้ง เชน การกระทําผิด
ที่เกิดกอนและหลังมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง นอกจากนี้ กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้
ขาดยังมีความลาชา ทําใหไมสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของกฎหมาย การขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ 
การวางตัวไมเปนกลางของผูปฏิบัติงานบางคน การระดมความรวมมือจากภาคเอกชนและองคกรประชาชนยัง
ทําไดไมทั่วถึง และการพิจารณาการทุจริตกรณีการนับคะแนน กกต. ยังไมสามารถใชอํานาจหนาที่ไดอยางเด็ด
ขาดและจริงจัง 

 ในสวนบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต. จว.) ปญหาที่เกิดจากการทํางานของ 
กกต.จว. พบวา กกต.จว.บางคนยังขาดความรูความชาํนาญและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง การไม
ตระหนกัถึงภาระหนาที่ที่สําคัญ การขาดอิสระในการดําเนินงาน การขัดแยงในการบริหารงาน การขาดการประสาน
งานที่ดีระหวาง กกต.จว. กับหนวยงานและกลุมคนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และการไมสามารถทําตัวเปนกลาง
ได 

 ปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) พบวา บุคลากรไมไดทุมเทให
กับการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง ขาดความรู ประสบการณ และขาดความเปนกลาง มีพฤติกรรมที่แสวงหาผล
ประโยชน ไมเชื่อฟงคําส่ังของ กกต. นอกจากนี้ การกําหนดอํานาจหนาที่ของ กกต. เขต ยังไมมคีวามชัดเจนและไม
เปนที่ยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร ขาดการสนับสนุนจาก กกต. และ 
กกต.จว. ขาดสถานที่ในการปฏิบัติงานตองอาศัยหนวยงานอื่นในพ้ืนที่ทําใหไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร 



 
 

บทที่ 4 
บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญมีจุดมุงหมายหลักใหวุฒิสภามีความหมายในฐานะเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งการ
ใชอํานาจทางการเมืองซึ่งไมชอบธรรม โดยมีอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราช
การแผนดิน การเลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบบุคคลใหดํารงตําแหนงตางๆ ในองคกรอิสระ การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผูดํารงตําแหนงสําคัญที่ประพฤติมิชอบ เปนตน1 บทบาทของ
วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว จําแนกไดดังนี้2  

1. การไมเกี่ยวของกับพรรคการเมือง การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิ
สภาและตัวสมาชิกวุฒิสภาเองตองไมเปนสมาชกิหรือผูดํารงตําแหนงใดของพรรคการเมือง รวมท้ังกําหนดใหผูที่เคย
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวา 1 ป กอนสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภานั้น วุฒิสภาก็เปนเพียงกระจกสะทอนของสภาผูแทนราษฎรอีกสภาหนึ่งเทานั้น ดังนั้น 
ทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งจะตองดํารงตนในลักษณะที่ไมเกี่ยว
ของกับพรรคการเมืองทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และจะตองทําตัวใหหลุดพนจากการเมืองของพรรคการ
เมืองใหได 
 2. วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา คือ สภาแหงวุฒิภาวะ (chamber of learned) การที่รัฐธรรมนูญกําหนดให
สมาชิกวุฒิสภาตองมีอายุ 40 ปก็ดี ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาก็ดี แสดงใหเห็นชัดแจง
วาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญประสงคใหสมาชิกวุฒิสภาเปนผูใหญ ซึ่งทรงคุณวุฒิ ภูมิ ความรูสามารถสรางความ
ดีงามใหระบบการเมืองไทยได ดังนั้นการปฏิบัติหนาที่ก็ดี ความประพฤติก็ดี การแสดงออกโดยเจตนาดวยวาจาก็ดี
ของสมาชิกวุฒิสภาจะตองมีลักษณะที่เปน ผูใหญซึ่งมีวุฒิภาวะสูง 
 3. วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา คือ สภาแหงความถกูตองและชอบธรรม (chamber of integrity) การที่รัฐธรรม
นูญกําหนดใหวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะลงมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น และผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงซึ่งกระทําการสอทุจริตหรือสอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่อันขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรม
นูญหรือกฎหมายได จัดวาเปนอํานาจพิพากษาตัดสินความถูกผิดซึ่งเปนอํานาจกึ่งตุลาการ (quasi judicial) ดังนั้น 
วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาจึงตองดํารงตนใหมีความไมผิดเพ้ียนไปจากหลักแหงความถูกตอง (integrity) กลาว
คือ สมาชิกวุฒิสภาผูทําหนาที่พิทักษรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จะตองไมลวงละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เสียเอง มิฉะนั้นก็จะไมมีผูเชื่อถือในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวุฒิสภามีอํานาจกึ่งตุลาการคลายศาลเชนนี้ สมาชิกวุฒิ
สภาจะตองสลัดใหหลุดพนจากความสัมพันธสวนตัวแบบระบบอุปถัมภ ซึ่งทําใหการใชกฎหมายก็ดี การตัดสิน
วินิจฉัยถูกผิดก็ดี ผิดเพ้ียนไป เพราะบุคคลนั้น มีความสัมพันธเปนเพ่ือน เปนผูมีพระคุณ เปนพรรคพวก พ่ีนองหรือ
ญาติสนิทหรือเพราะคนในสายอุปถัมภขอมา ความสัมพันธระบบอุปถัมภนี้เองที่ทําใหการเมืองไทยจมปลักแหง
ความไมถูกตองชอบธรรมมาชานาน และทําใหกฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์ พรอมจะยกเวนการใชกฎหมายใหกับบุคคล
ในเครือขายอุปถัมภ หรือคอยหาชองวางของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแลวกระทําความผิดเสียเอง โดยเฉพาะใน

                                          
1 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2543), หนา 12-17.  
2บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2543), หนา 17-27. 
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เรื่องความสัมพันธกับนักการเมืองและพรรคการเมือง การแนะนําตัวในการสมัครรับเลือกตั้ง การใชวิธีหาเสียงแบบ
ผิดกฎหมายโดยการแจกของแจกเงิน รวมถึงการใหประโยชนแกหัวคะแนนหรือสัญญาวาจะทาํในส่ิงที่ตนไมมีอํานาจ
หนาที่ ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนการกระทําที่ฝาฝนเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งส้ิน 
 4. วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาตองมีอิสระแกใจเปนไทแกตัว การที่วุฒิสภาจะตองไปเกี่ยวของโดยทางตรง
หรือทางออมกับนักการเมืองและพรรคการเมือง ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาจึงตองมีความเปนอิสระออกจาก
พันธนาการทั้งปวง ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาแตละคนมีอิสระอยางเต็มที่ในการลงมติเลือก
หรือใหความเห็นชอบบุคคลใหดํารงตําแหนงก็ดี ลงมติถอดถอนบุคคลก็ดี (มาตรา 156 วรรคสี่ และมาตรา 307 วรรค
หนึ่ง) แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญ มุงหมายทีจ่ะคุมครองการทาํหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาไมใหอยูภายใตอาณัติใดๆ 
ไมวาจะเปนพรรคการเมืองหรือผูอ่ืน นอกจากนัน้ การหามสมาชิกวุฒิสภาเปนผูดํารงตําแหนงการเมืองอืน่ๆ จนกวา
จะพนจากตําแหนงไปแลวมากกวาหนึ่งป (มาตรา 127 วรรคสอง) ก็เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอิสระจากพรรคการ
เมือง โดยไมตองกลัววาหากทาํหนาที่แลวรัฐบาลไมพอใจก็จะยุบวุฒิสภา ทั้งไมตองกลัววาโอนออนตามคํารองขอ
ของพรรคการเมือง หรือผูใดแลวจะไดตําแหนงสําคัญในฝายบริหาร ย่ิงกวานั้น รัฐธรรมนูญยังหามผูที่เคยเปน
สมาชิกวุฒิสภามาแลวลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอีกในวาระติดตอกัน ก็เปนเครื่องชี้ใหเห็นวาสมาชิกวุฒิ
สภาไมตองหวังพ่ึงนักการเมืองและพรรคการเมอืงในการหาคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบผิดกฎหมาย ทั้งยังไมตองคอย
พะวักพะวนกับคนในพื้นที่เขตเลือกตั้งวาจะตองคอยเอาใจใสไปงานกิจกรรมตางๆ ของทองถ่ิน หรือหางบประมาณ
ไปพัฒนาดวย 
 5. วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาตองเปนกรรมการที่เที่ยงธรรม ธรรมดาของการเมืองแหงพรรคการเมือง
ยอมตองมีความเห็นที่ขัดแยงกัน ผลประโยชนไมลงรอยกัน โดยเฉพาะรัฐบาลกับฝายคาน แมกระนั้นรัฐบาลเอง หาก
เปนรัฐบาลผสม ความขัดแยงดังกลาวก็เกิดขึ้นไดเสมอในพรรครวมรัฐบาล การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีเรื่อง 16 
ประการที่ตองวินิจฉัยโดยการประชุมรวมกันระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีสมาชิก 500 คน กับวุฒิสภาซึ่ง
มีสภาชิก 200 คน (มาตรา 193) ก็แสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญไมประสงคจะใหเรื่องทั้ง 16 เรื่องซึ่งเปนเรื่องที่
สําคัญมากของประเทศตองตกอยูภายใตการตัดสินใจของพรรคการเมืองฝายรัฐบาลและฝายคานเทานั้น ดังนั้น 
การใหสมาชิกวุฒิสภา 200 คน เขารวมตัดสินใจดวย จึงเทากับใหสมาชิกวุฒิสภาเปนกรรมการชี้ขาดความขัดแยง
นั้น เพราะถาสมาชิกวุฒิสภาสวนใหญลงคะแนนเสียงไปในทางใดเปนที่แนใจไดวา ทางนั้นตองชนะและเปนมติของ
รัฐสภา บทบาทกรรมการเชนนี้จะตองอาศัยความเปนกลางทางการเมืองโดยไมฝกใฝนักการเมืองและพรรคการ
เมือง โดยฟงเสียงประชาชนเปนสําคัญ 
 6. วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเปนผูแทนปวงชน รัฐธรรมนูญมาตรา 149 กําหนดวา สมาชิกวุฒิสภา
ยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชน
ชาวไทย ความเปน ผูแทนปวงชน นี้ทําใหสมาชิกวุฒิสภาตองรับฟงความเห็นและความตองการของประชาชน 
แลวทําการสะทอนความรูสึกนึกคิดของประชาชนออกมา ซึ่งกระทําไดหลายวิธี อยางไรก็ตาม ตองถือวาการรับฟง
ความคิดเหน็และความตองการของประชาชนนั้น ก็เพ่ือนํามาตอบสนองภายในอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
เทานั้น ส่ิงใดที่อยูนอกหนาที่วุฒิสมาชิกก็ตามใหผูอ่ืนซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเองเพื่อตอบสนองความรูสึกหรือความ
ตองการของประชาชน 

7. วุฒิสภาเปนสภาแหงความตอเนื่อง เนื่องจากวุฒิสภามีวาระ 6 ป เหล่ือมกับอายุสภาผูแทน
ราษฎรที่มีเพียง 4 ป หรือส้ันกวานั้นหากมีการยุบสภา แตจะไมมีการยุบวุฒิสภา อีกทั้งรัฐธรรมนูญยัง
กําหนดใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในเรื่องสําคัญบางเรื่องไดทั้งที่สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ อาทิเชน ในเรื่องเกี่ยว
กับสถาบันพระมหากษัตริย การใหความเหน็ชอบในการประกาศสงคราม (มาตรา 168 วรรคหนึ่ง และมาตรา 223) 
การเลือกหรือการแตงตั้ง ใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรตรวจสอบ การถอดถอนบุคคล 
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(มาตรา 68 วรรคสอง) ย่ิงกวานั้น สมาชิกวุฒิสภาที่ครบวาระอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาใหมจะ
เขารับหนาที่ (มาตรา 131 วรรคสอง) เปนตน 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นวาสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาที่และบทบาทตางจากสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรมาก และคอนขางเห็นไดวาคุณลักษณะของคนเปนสมาชิกวุฒิสภานั้นจะตองเปนแบบอยางอันดีใน
สังคมไทยใหแกการปฏิรูปการเมือง คือ สมาชิกวุฒิสภาจะตองเปนคนดีมีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และท่ี
สําคัญก็คือ สมาชิกวุฒิสภาจะตองมีความเปนกลาง ไมมีความสัมพันธที่แนบแนนกับนักการเมืองและพรรคการ
เมือง ดังนั้น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน และหามมิให
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. หาเสียง ยกเวนการแนะนําตัว จึงเปนภาระของรัฐที่จะดําเนินการในการแนะนําผูสมัครรับ
เลือกตั้งโดยเทาเทียมกัน หรือผูสมัครรับเลือกตั้งหรือบุคคลอื่นดําเนินการให ภายใตเง่ือนไขทีก่ําหนดไวในพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
บทบาทของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิ
วุฒิสภา ไดกําหนดหลักการ คุณสมบัติและขอหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ไวดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญมาตรา 126 (1) หามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาเปนสมาชิกพรรคการ
เมือง มาตรา 129 การแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับเลือกตั้งเอง หรือบุคคลอื่นจะกระทําไดเฉพาะเทาที่
มีบัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 36 หามมิใหพรรคการ
เมืองชวยเหลือ หรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไมวาโดยทางตรงและทางออม  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2541 มาตรา 44 หามไมใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมือง ดวยวิธีการจัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสิน หรือผล
ประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน
ใดไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด 
ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพการรื่นเริงตางๆ เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผูใด หลอกลวง บังคับ ขู
เข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมือง
ใด  

 มาตรา 45 หามจัดพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง เพ่ือการเลือกตั้งและนํากลับโดยไมเสีย
คาโดยสารหรือคาจาง  

 มาตรา 91 ภายใตบังคับมาตรา 92 หามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือบุคคลใด
ดําเนินการหาเสียงเลือกตั้ง เวนแตการแนะนําตัวผูสมัคร การแนะนําตัวผูสมัครใหกระทําไดเฉพาะการจัดพิมพ
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เอกสารเพ่ือแนะนําตัวผูสมัครตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และในกรณีที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรเพ่ือความเปนธรรมแกผูสมัครทุกคน อาจกําหนดจํานวนวงเงินคาใชจายไว
ดวยก็ได การแนะนําตัวผูสมัคร หมายความถึง การแสดงขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการ
ศึกษา และประวัติการทํางาน หรือประสบการณในการทํางาน  

 

 มาตรา 92 เพ่ือประโยชนในการแนะนําตัวผูสมัครโดยเทาเทียมกัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน หรือในชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผู
มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จัดหาสถานที่เพ่ือแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง จัดสรรเวลาการออกอากาศทางวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กําหนด 

 การเลือกตั้ง ส.ว. โดยประชาชน ซึ่งถือเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2543 พรอมกับมาตรการการหามมิใหผูสมัคร ส.ว. หาเสียง แตใหแนะนําตัวตามที่กฎหมายกําหนดไดดัง
กลาวขางตน เพ่ือใหทราบถึงบทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ในบทนี้จะเสนอผลการสํารวจเกี่ยว
กับมาตรการดังกลาว ซึ่งไดจากการสํารวจทั่วประเทศ 2 ครั้ง คือ ครัง้ที่หนึ่งในชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 
2542 ซึ่งเปนการสํารวจทั่วไป ทุกจังหวัด และครั้งที่สองระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ-31 มีนาคม 2543 ซึ่งเปนการ
สํารวจเจาะจงในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะประเด็นการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความสนใจ
ในการรับรูขาวสารจากแหลงตางๆ เกณฑการตดัสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. การทุจรติการเลือกตั้ง การรับรู
เกี่ยวกับอิทธิพลและปจจัยตางๆ ที่มีตอการลงคะแนนเสียง เชน การแจกเงินซื้อเสียง การใหสัญญาวาจะให
ประโยชน จัดเล้ียง การใชอิทธพิลขมขู และการสนับสนุนของทางการเมือง เปนตน ซึ่งลวนเปนมาตรการที่เกี่ยวของ
กับบทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิวุฒิสภา ซึ่งในแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (คุณลักษณะของ
กลุมตัวอยาง โปรดดูในบทที่ 6) 

 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  

 แหลงท่ีมาของขาวสาร จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางรับรูขาวสารเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. 
มากที่สุดยิ่งกวาแหลงขาวสารอื่นใดคือโทรทัศน (รอยละ 64.4)  คือมีจํานวนถงึ 2 ใน 3 มีกลุมตัวอยางเพียงสวน
นอยเทานั้นที่รับขาวสารมาจากวิทยุ (รอยละ 13.1) จากหนังสือพิมพ (รอยละ 10.8) จากตัวผูสมัครเอง (รอยละ 
6.2) และจากแหลงอื่นๆ (รอยละ 5.5) (ดูขอมูลในรูปที่ 4.1) ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมแตกตางกัน ในดานเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ  ไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. จาก
โทรทัศนมากเปนอันดับหนึ่งในลักษณะเดียวกันทั้งส้ิน 
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               หนังสือพิมพ     วิทยุ        โทรทัศน     จากผูสมัคร       อ่ืนๆ 

ขอ 17. ทานทราบขาวเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ส.ว. จากแหลงใดเปนสําคัญ 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ผูสมัคร อ่ืนๆ รวม คาสถิติ 

1,443 1,755 8,606 823 737 13,364 M = 2.82 

10.8% 13.1% 64.4% 6.2% 5.5% 100.0% SD = .90 

รูปที่ 4.1  แหลงขาวที่สําคัญในการรับทราบขาวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. 

 อิทธิพลของขาวสารที่มีตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร กลุมตัวอยางสวนมาก คือ รอยละ 41.1 
ตัดสินใจเลือกผูสมัคร ส.ว. คนใดคนหนึ่ง จากแผนพับ ใบปลิว โปสเตอร เปนสําคัญ จํานวนรอยละ 29.2 ตัดสินใจ
เลือกจากสื่อตางๆ สวนเอกสารที่ทางการสงใหนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรอยละ 22.4  อนึ่ง เปนที่นา
สังเกตวา แมวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกัน แตก็ตัดสินใจเลือกผูสมัครจาก
แหลงขอมูลดังกลาวนี้ในลักษณะคลายคลึงกัน (ดูขอมูลในรูปที่ 4.2) ในลักษณะเชนนี้อาจกลาวไดวา กลุมตัวอยาง
อาศัยขาวสารขอมูลจากแผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ฯลฯ สําหรับ “แนะนําตัว” ของผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งที่จริงคือ 
“การหาเสียง” ประมาณ 1 ใน 4 และอาศัยขอมูลผูสมัครรับเลือกตั้งที่ กกต.สงใหประมาณ 1 ใน 3 เชนเดียวกัน 
และท่ีเหลืออีกประมาณ 1 ใน 3 กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดขาวสารขอมูลจากแหลงอื่นๆ 
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 แผนพับ ใบปลิว เอกสารที่    การจัดแนะนาํตัว      อ่ืนๆ 

                    โปสเตอร          ทางการสงให    หรือส่ือตางๆ 

ขอ 18. ทานตัดสินใจเลือกผูสมัคร ส.ว. คนใดคนหนึ่ง จากขอมูลท่ีไดรับทางใด 

แผนพับ ใบปลิว 
โปสเตอร 

เอกสารที่ 
ทางการสงให 

การจัดแนะนําตัว 
หรือส่ือตางๆ 

อ่ืนๆ รวม คาสถิติ 

5,345 2,912 3,805 955 13,018 M = 2.03 

41.1% 22.4% 29.2% 7.3% 100.0% SD = 1.00 

รูปที่ 4.2  แหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร ส.ว. 
 

 ความสนใจในการรับรูขาวสารจากแหลงตางๆ 

 อิทธิพลของการแนะนําตัวตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร จากการที่ทางราชการไดจัดใหมีการ
แนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ตามสถานที่ตางๆ นั้น ปรากฏวา กลุมตัวอยางจํานวน 2 ใน 3 ไมไดไปฟง
การแนะนําตัวดังกลาวเลย สวนที่ระบุวาไปบางมีเพียง 1 ใน 4 และรอยละ 9.2 ตอบวาไปครั้งเดียว (ดูขอมูลใน
รูปที่ 4.3)  
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  ไปทุกครั้ง ไปบางครั้ง ไปครั้งเดียว ไมไปเลย 

 

  ขอ19.  กอนการเลือกต้ังทานไดไปฟงการแนะนําตัวของผูสมัคร ตามสถานที่ตางๆ ท่ีทางการจัดใหมีข้ึน
หรือไม 

ไปทุกครั้ง ไปบางครั้ง ไปครั้งเดียว ไมไปเลย รวม คาสถิติ 

708 3,266 1,223 8,117 13,314 M = 3.26 

5.3% 24.5% 9.2% 61.0% 100.0% SD = 1.00 

รูปที่ 4.3  การไปฟงการแนะนําตัวของผูสมัครตามสถานที่ตางๆ 

 

 

 

 

 

 อิทธิพลของโปสเตอรท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร ผลการสํารวจพบวา โปสเตอรของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ว. ที่ปดประกาศอยางหลากหลายตามสถานที่ตางๆ นั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้งพอประมาณ (รอยละ 45.2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 22.4 บอกวาไมมีอิทธิพลใดๆ ตอการตัดสินใจเลย 
(ดูรายละเอียดในรูปที่ 4.4) 

รอยละ 
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 มาก พอควร นอย ไมมีเลย  

 

 ขอ 20.    การแนะนําตัวโดยการติดโปสเตอรตามที่ตางๆ ของผูสมัคร มีผลตอการตัดสินใจเลือกของทาน 
เพียงใด 

มาก พอควร นอย ไมมีเลย รวม คาสถิติ 

1,057 6,013 3,258 2,983 13,311 M = 2.61 

7.9% 45.2% 24.5% 22.4% 100.0% SD = .92 

รูปที่ 4.4  อิทธิพลของการติดโปสเตอรมีผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

 

 อิทธิพลของแผนพับตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร จากการสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของแผนพับ ใบ
ปลิว และโปสเตอรของผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีสวนทําใหผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปล่ียนแปลงการตัดสินใจไปจาก
เดิมนั้น กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ 84.1) ตอบวาไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแตอยางใด (ดูขอ
มูลในรูปที่ 4.5) ในรายละเอียด กลุมตัวอยางตางเพศกันระบุวาไมเปล่ียนแปลงการตัดสินใจในลักษณะเดียวกัน 
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กลุมตัวอยางที่อยูในถ่ินที่อยูอาศัยแตกตางกัน การศึกษาแตกตางกัน อาชีพแตกตางกัน ก็ยืนยันวา แผนพับ ใบ
ปลิว และโปสเตอรของ    ผูสมัครไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด อยางไรก็
ตาม เปนที่นาสังเกตวา ปจจัยดานอายุมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจากแหลงขอมูลดังกลาวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ย่ิงมีอายุสูงขึ้นก็ย่ิงมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจากแหลงขอมูลดังกลาวมากขึ้นดวย (รอย
ละ 82.4 86.6 89.1 92.8 94.7 ตามระดับอายุจากหนุมไปถึงสูงอายุ)   
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                        เปล่ียน      ไมเปล่ียน 

ขอ 21.  แผนพบั ใบปลิว โปสเตอร ของผูสมัคร มีสวนทําใหทานเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจไปจากเดิม หรือไม 

เปล่ียน ไมเปล่ียน รวม คาสถิติ 

2,104 11,133 13,237 M = 1.84 

15.2% 84.1% 100.0% SD = .37 

รูปที่ 4.5  อิทธิพลของแผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 
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 อิทธิพลของการหาเสียงแบบถึงตัวผูสมัครตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร ผลการสํารวจพบวาผู
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ประมาณ 1 ใน 3 ไปแนะนําตัวเองในชุมชนหรือตามบานเรือนของผูลงคะแนนเสียงเลือก
ต้ัง (ดูขอมูลรูปที่ 4.6) โดยผูสมัครรับเลือกตั้งไปปรากฏตัวในเขตเสื่อมโทรมหรือชุมชนหนาแนนมากกวาในเขต
เมือง และเขตชนบทตามลําดับ 
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       ม ี              ไมม ี     ไมทราบ 

 

ขอ 22. กอนการเลือกต้ัง มีผูสมัครหรือตัวแทนมาแนะนําตัวในชุมชนของทานบางหรือไม 

มี ไมม ี ไมทราบ รวม คาสถิติ 

4,276 5,646 3,404 13,326 M = 1.93 

32.1% 42.4% 25.5% 100.0% SD = .76 

รูปที่ 4.6  การแนะนําตัวผูสมัครในชุมชนของการเลือกตั้ง 
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เกณฑการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. 

 จากการสํารวจ เมื่อถามกลุมตัวอยางวา “คนในชุมชนของทานเลือกผูสมัครโดยถือเกณฑอะไรเปนสําคัญ” 
ไดรับคําตอบวา สวนมากแลว จะพิจารณาดานความรูความสามารถของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนเกณฑสําคัญอันดับ
หนึ่ง (รอยละ 39.6) รองลงมาไดแกการทําประโยชนใหแกชุมชน (รอยละ 20.2) ความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 17.5) 
ความคุนเคยกัน (รอยละ 9.5) ไดรับส่ิงตอบแทน (รอยละ 8.9) และเปนเพราะผูสมัครมีอิทธิพลกดดันใหไปลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง (รอยละ 1.2) (ดูรายละเอียดในรูปที่ 4.7) 
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       คุนเคยกัน          ความรู           ซื่อสัตย          ทําประโยชน      ไดรับส่ิง        ผูสมัครมี            
อ่ืนๆ 

                                                                                                         ตอบแทน         อิทธิพล 

ขอ 23. ทานคิดวา คนในชุมชนของทาน เลือกผูสมัครโดยถือเกณฑอะไรเปนสําคัญ 

คุนเคย
กัน 

ความรู ซื่อสัตย ทํา
ประโยชน 

ไดรับส่ิง
ตอบแทน 

ผูสมัครมี
อิทธิพล 

อ่ืนๆ รวม คาสถิติ 

1,268 5,269 2,323 2,691 1,189 155 397 13,292 M = 2.95 

9.5% 39.6% 17.5% 20.2% 8.9% 1.2% 3.0% 100.0% SD = 1.39 

รูปที่ 4.7  เกณฑการเลือกตั้งผูสมัครของคนในชุมชน 
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 การทุจริตการเลือกต้ัง 

 การทุจริตเลือกตั้งซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากอิทธิพลของปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในการ
เลือกตั้งของไทยนับวาเปนปญหาที่ยากตอความสําเร็จของมาตรการตางๆในการแกไข เปนอุปสรรคสําคัญตอการ
ปฏิรูปการเมือง เพ่ือที่จะลดหรือขจัดการซื้อเสียงเลือกตั้งใหหมดไปจากกระบวนการเลือกตั้งของไทยดังที่ไดกลาว
มาแลว ในการวิจัยเรื่องนี้ไดมีการสํารวจอิทธิพลของปจจัยตางๆ ที่มีตอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในดานการแจก
เงินซื้อเสียง การใหสัญญาวาจะใหประโยชน การจัดเล้ียง การใชอิทธิพลขมขู และอิทธิพลจากการสนับสนุนจาก
พรรคการเมือง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ (ดูรายละเอียดในรูปที่ 4.8 และตาราง 4.1) 

 การแจกเงินซื้อเสียง จากการสอบถามวา “ประมาณ 1 เดือนที่ผานมาทานไดเห็นการแจกเงินซื้อเสียง
มากนอยเพียงใด” รอยละ 31.2 ตอบวามี ซึ่งขอมูลการแจกเงินซื้อเสียงดังกลาวปรากฏสูงมากในเขตสลัม (รอยละ 
43.2)  การซือ้เสียงอยางเปดเผยเสี่ยงตอการถูกจับวากระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง แตก็ยังมีการกระทํากันอยาง
ดาษดื่น ดังขอมูลเชิงประจักษขางตน โดยเฉพาะในกลุมผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา 
เชนผูที่อาศัยอยูในสลัมเกือบกึ่งหนึ่งยืนยันการแจกเงินซื้อเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. การซื้อเสียงในกลุมที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ํายังเปนวิธีปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงในการไดมาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ 
กระบวนการซื้อเสียงไดพลิกแพลงไปตามสถานการณและพ้ืนที่ ในการสํารวจครั้งนี้ ผูมีการศึกษาสูง โดยเฉพาะผูมี
ระดับการศึกษาปริญญาเอกไดยืนยันอยางหนักแนนถึงการแจกเงินซื้อเสียงในการเลือกตั้ง (รอยละ 42 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 38 คน) 

 การใหสัญญาวาจะใหประโยชน การสัญญาวาจะใหประโยชนเปนวิธีการหนึ่งของการ ”ซื้อเสียง” โดยผู
สมัครใหคํามั่นวาจะใหประโยชนแกผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในชุมชนตางๆ ตามสภาพการณที่ชุมชนตองการ เชน 
ถนน บอน้ํา ประปา และสรรพประโยชนอ่ืนๆ ผลการสํารวจในเรื่องการใหสัญญาวาจะใหประโยชนมากกวารอยละ 
30 (รอยละ 28.2 ของผูตอบแบบสอบถาม โดยที่ผูตอบแบบสอบถามในสลัมยืนยันวามีการใหสัญญาวาจะให
ประโยชนสูงมากถึงรอยละ 51.6  

การจัดเลี้ยง การจัดเล้ียงเปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันมากในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยประเพณีไทย การไปมาสู
หาสูกันตอง “เล้ียงขาวเลี้ยงน้ํากัน” ย่ิงถาไป “บานผูแทน” สวนมากแลวก็ตองไดกินเต็มอิม่ ทั้งขาวปลาอาหารและ
เหลาเบียร จึงจะสมศักดิ์ศรี จากการสํารวจ ประมาณ 1 ใน 4 ของผูตอบแบบสอบถามระบุวามีการจัดเลี้ยงโดยผู
สมัครรับเลือกตั้ง ขอมูลนี้ยืนยันหนักแนนขึ้นในกลุมผูตอบที่อาศัยอยูในเขตสลัม (รอยละ 32.8) ในการเลือกตั้ง 
ส.ว. ครั้งแรกที่ผานมา ผูสมัครบางจังหวัดไดพลิกแพลงการจัดเล้ียงเพื่อหาเสียงในนอกเขตจังหวัดซึ่งมีพ้ืนที่ใกล
เคียงกัน 

 

 การใชอิทธิพลขมขู โดยทั่วไปแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะเปนผูมีอํานาจและอิทธิพล  นอกจากการ
ดําเนินการในทางบวก เชน การแจกเงิน การจัดเล้ียง และการสัญญาวาจะใหประโยชนแลวยังดําเนินการในดานลบ 
เชน การขมขู อีกดวย จากการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 10 ถึง รอยละ 20 ระบุวามีการใช
อิทธิพลขมขูทั้งทางตรงและทางออมตอการใหไปลงคะแนนเสียงใหผูสมัครคนใดคนหนึ่ง  โดยเพศชายระบุจํานวน
สูงกวาเพศหญิงเล็กนอย (รอยละ 10.8 ตอ 9.7)  กลุมอายุวัยหนุมและวัยสูงอายุระบุจํานวนสูงกวากลุมอายุอ่ืนๆ 
กลุมที่อยูอาศัยในสลัมระบุจํานวนมากกวากลุมในเมืองและในชนบทสูงมาก (รอยละ 17.4 ตอ 10.9 และ 8.0)  ใน
ดานกลุมอาชีพ กลุมคา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพคาขายระบุจํานวนสูงสุด (รอยละ 21.4) ในขณะที่กลุมขาราช
การและพนักงานรัฐวิสาหกิจระบุจํานวนต่ําสุด (รอยละ 8.2)  
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 อิทธิพลจากการสนับสนุนของพรรคการเมือง กลาวกันวา ไมมีพ้ืนที่ใดในประเทศปลอดจาก “อิทธิ
พล” ของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง  แมวาโดยเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญจะกําหนดวา การเลือก
ต้ัง ส.ว.จะตอง “ปลอด” จากอทิธิพลของพรรคการเมืองและนักการเมืองในทองถ่ิน  ดังนั้น ส.ว. จึงตองเปนผูมี
ความเปนกลางทางการเมือง ไมสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง และตองไมหาเสียงเลือกตั้ง จากการสํารวจ
ระบุวา ในความเปนจริงนั้น อิทธิผลของพรรคการเมืองมีอยูสูงในการเลือกตั้ง ส.ว. ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 10 
ถึง 30 ระบุวามอิีทธิพลของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ว. โดยเพศชายระบุจํานวนสูงมากกวาเพศหญิง (รอย
ละ 27.8 ตอ 22.8 ตามลําดับ) ผูตอบแบบสอบถามอายุย่ิงนอยยิ่งตอบจํานวนสูง  ผูตอบในสลัมระบุจํานวนสูงกวาผู
อยูอาศัยในเมืองและชนบท (รอยละ 31.7, 27.2 และ 23.0 ตามลําดับ) กลุมการศึกษาระดับกลางตอบจํานวนสูง
มากกวากลุมอื่นๆ สวนกลุมอาชีพนั้นผูตอบที่เปนขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจตอบสูงกวากลุมอื่นๆ (รอยละ 
30.8)  

 อิทธิพลจากการสนับสนุนของเจาหนาที่ของรัฐ ในวิถีชีวิตของสังคมไทย ขาราชการ จะมีบทบาท
ทั้งทางตรงและทางออมตอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและตอวิถีชีวิตของประชาชนสวนมาก การกําหนดใหขาราช
การ “วางตัวเปนกลางทางการเมือง” เปนเพียงเจตนารมณที่มีผลนอยในทางปฏิบัติ การปฏิรูประบบการเลือกตั้ง
ใหม โดยให กกต. เปนผูจัดการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทยก็มีสาเหตุมาจากความเบี่ยงเบนเจตนารมณขอนี้
สวนหนึ่ง จากการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 11 ถึงรอยละ 30 ยืนยันวา มีเจาหนาที่ของรัฐ
ใหการสนับสนุนผูสมัครคนใดคนหนึ่งเปนพิเศษ โดยที่เพศชายยืนยันจํานวนมากกวาเพศหญิงเล็กนอย (รอยละ 
20.8 ตอ 18.5) กลุมผูอายุนอยยืนยันการสนับสนุนของเจาหนาที่ของรัฐมากกวากลุมอายุอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถาม
ที่อาศัยอยูในสลัมยืนยันสูงกวากลุมในเมืองและชนบท (รอยละ 24.4 20.2 และ 16.6 ตามลําดับ) ในดานการศึกษา
กลุมที่ย่ิงมีการศึกษาสูงยิ่งยืนยันการสนับสนุนของเจาหนาที่ของรัฐสูง ในดานอาชีพกลุมขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจยืนยันการใหการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐในจํานวนสูงสุด (รอยละ 23.3) 

กลาวโดยรวม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงคะแนนเสียง ทั้งที่เปน “การทุจริต” ตามกฎหมายเลือกตั้งที่ชัด
เจน เชน การแจกเงินซื้อเสียง การสัญญาวาจะใหประโยชนตอบแทนถาลงคะแนนเสียงให การจดัเล้ียง ฯลฯ และ “สอ
ทุจริต” ในการเลือกตั้ง เชน การใชอิทธิพลอยางใดอยางหนึ่งขมขูผูลงคะแนนเสียง การเอื้อประโยชนจากอํานาจ
หนาที่หรือกิจกรรมอื่นใดนั้น ยังมีจํานวนมากในสังคมไทย จากการสํารวจ 6 กรณี ในภาพรวมจาก “ปากคาํ” ของผู
ตอบแบบสอบถาม ปรากฏวา มีการใชอิทธิพลในดานตางๆ จากรอยละ 8.8 ถึงรอยละ 31.2 เพ่ือใหมีผลตอการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยที่การแจกเงินซื้อเสียงโดยตรงมีอัตราสูงสุดถึงรอยละ 31.2 รองลงมาไดแก การสัญญาวา
จะใหประโยชนในดานตางๆ รอยละ 28.2 การใชอิทธิพลสนับสนุนของพรรคการเมือง รอยละ 23.1 การจัดเล้ียง
เพ่ือหาคะแนนเสียงในวาระในโอกาสตางๆ รอยละ 21.7 การใชอิทธิพลผานเจาหนาที่ของรัฐตอผูลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รอยละ 18.4 และการใชอํานาจขมขูโดยตรงรอยละ 8.8 

รอยละ 
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รูปที่ 4.8  การรบัรูเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการลงคะแนนเสียง 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.1   การรับรูเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งแบบตางๆ 

คําตอบ คําถาม 
มี ไมม ี ไมทราบ รวม 

4,110 4,367 4,682 13,159 24. (1) ประมาณ 1 เดือนที่ผานมา  ทานเห็น    
การแจกเงินซื้อเสียงมากนอยเพียงใด 31.2% 33.2% 35.6% 100.0% 

3,497 4,457 4,451 12,405 24.(2) ประมาณ 1 เดือนที่ผานมา  ทานเห็น  
การสัญญาวาจะใหประโยชนมากนอยเพียงใด 28.2% 35.9% 35.9% 100.0% 

2,756 5,448 4,468 12,672 24. (3) ประมาณ 1 เดือนที่ผานมา ทานเห็น     
การจัดเล้ียงมากนอยเพียงใด 21.7% 43.0% 35.3% 100.0% 

1,103 6,188 5,301 12,593 24. (4) ประมาณ1 เดือนที่ผานมา ทานเห็น      
การใชอิทธิพลขมขู มากนอยเพียงใด 8.8% 49.1% 42.1% 100.0% 

2,925 3,987 5,760 12,672 24. (5) ประมาณ 1 เดือนที่ผานมา ทานเห็น      
การสนับสนุนของพรรคการเมืองมากนอยเพียงใด 23.1% 31.5% 45.5% 100.0% 

การแจกเงิน     การใหสัญญา     การจัดเลี้ยง    การใชอิทธิพล การสนับสนุนจาก การสนับสนุน 
  ซ้ือเสียง     วาจะใหประโยชน                         ขมขู         พรรคการเมือง   ของเจาหนาที ่
                   ของรัฐ 
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2,334 4,114 6,217 12,665 24.(6) ประมาณ 1 เดือนที่ผานมา ทานเห็น      
การสนับสนุนของเจาหนาที่ของรัฐมากนอยเพียงใด 18.4% 32.5% 49.1% 100.0% 

 

 ปญหาสําคัญที่เกิดจากบทบาทผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งที่ผานมา คือ 
 1. ความไมเปนกลางทางการเมือง กลาวคือประมาณรอยละ 60 ของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภา มีความเปนกลางทางการเมือง ในขณะที่อีกรอยละ 40 มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองซึ่งเปนคุณสมบัติ
ตองหามตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 
 2. การทุจริตการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะการหามหาเสียงหรือการกระทําที่เขาขาย
ตองหามตามมาตรา 44 และมาตรา 91 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนผลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศไมรบัรองผลการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 มนีาคม 2543 จํานวน 78 คน ใน 35 จังหวัด ไมรับรองผลการเลือกตั้งรองสองเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2542 จํานวน 12 คน ใน 9 จังหวัด ไมรับรองผลการเลือกตั้งรอบสาม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2543 จํานวน 4 คน ใน 4 จังหวัด ไมรับรองผลการเลือกตั้งรอบที่ส่ี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2543 และ วันที่ 9 
กรกฎาคม 2543 จํานวน 1 คน ทําใหมีการเลือกตั้งรอบที่หา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2543 จาํนวน 1 คน จังหวัดที่
มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนผลมาจากการประกาศไมรับรองการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มากที่สุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี 5 ครั้ง รองลงมา ไดแก จังหวัดมหาสารคาม หนองคายและอุดรธานี 4 ครั้ง 
จังหวัดที่เลือกตั้ง 3 ครั้ง มี 5 จังหวัด คือ ขอนแกน นครราชสีมา ลําปาง สุพรรณบุรี และอํานาจเจริญ  

 ขอหาการกระทําทุจริตเลือกตั้ง ไดแก การซื้อขายเสียง การจัดเล้ียงเพ่ือหาเสียงในลักษณะตางๆ รวมถึง
การแจกของใหแกประชาชนในพื้นที่ชุมชนตางๆ ทั่วไป การจัดทําปายประกาศแนะนําตัวของผูสมัคร จัดทําเกิน
กวาจํานวน 10 เทาของหนวยเลือกตั้ง และบางรายพิมพขอความที่ผิดไปจากกฎเกณฑที่ กกต. กําหนด การหา
เสียงหรือแนะนําตัวผานเครือญาติหรือผูใกลชิดซึ่งมีตําแหนงหรือบทบาทสําคัญในชุมชน การแนะนําตัวหรือการหา
เสียงผานสื่อตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม การสัญญาจะใหประโยชนทางทรัพยสิน การใชอิทธิพลขมขู และการ
ปลอมแปลงวุฒิการศึกษา ตัวอยางของการทุจริตการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใหใบแดงคือ เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 1 ป มาตรา 85/1 ไดแก นายสวัสดิ์ คําประกอบ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งอัยการ
จังหวัดนครสวรรคในฐานะอัยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครสวรรค ไดย่ืนฟองทางแพงเรียกคา
เสียหายจากนายสวัสดิ์ คําประกอบ เปนจําเลยที่ 1 นายภานุวัฒน คําประกอบ (บุตรชาย) เปนจําเลยที่ 2 ในขอหา
รวมกันทําเอกสารแจกจายแกบุคคลทั่วไปมีขอความบงบอกความหมายวิธีการเสนอใหสัญญาวาจะใหประโยชน
ทางทรัพยสินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตน และผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2543 นายสวัสดิ์ คําประกอบ ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการสอบ
สวนปรากฏวา เปนความจริงจึงไมรับรองผลการเลือกตั้ง และไดจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 29 เมษายน 2543 
โดยใชงบประมาณของแผนดินเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง 9,832,818 บาท จึงฟองเรียกคาเสียหายจากนายสวัสดิ์ 
คําประกอบ และนายภานุวัฒน คาํประกอบ เปนเงินทั้งส้ิน 9,832,818 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับ
ต้ังแตวันที่ 4 มีนาคม 2543 ซึง่ศาลจังหวัดนครสวรรคไดรับฟองไว นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไดส่ัง
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม จํานวน 10 คน ซึ่งถูกถอดถอนสถานภาพความเปนสมาชิกวุฒิสภาอันเนื่อง
มาจากการทุจริตการเลือกตั้งดังกลาวขางตน 
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 3. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ มีการรองเรียน จํานวน 1,347 เรื่อง และมีการยื่นคํารองคัดคาน
การเลือกตั้งตามมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
สภา จํานวน 67 เรื่อง ใน 43 เขตเลือกตั้งจังหวัด 

สรุป 
 วุฒิสภาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือเปนเครื่องเหน่ียวรั้งการใชอํานาจทาง
การเมืองซึ่งไมชอบธรรมของนักการเมืองและขาราชการระดับสูง มีอํานาจหนาที่หลักที่สําคัญคือ การกลั่นกรอง
กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การเลือกและแตงตั้งใหคาํแนะนํา หรือใหความเห็นชอบบุคคล
ใหดํารงตาํแหนงตางๆ ในองคกรอิสระ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และการถอดถอนผูดํารงตําแหนงสําคัญระดับ
สูง ซึ่งนอกจากบทบาทดังกลาวนี้ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญยังกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทที่แตกตางไป
จากบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ  การไมเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ซึ่งผูที่จะสมัครรับเลือกตั้ง
เปน ส.ว. ตองไมเปนสมาชิกหรือผูดาํรงตําแหนงใดของพรรคการเมือง และถาเคยเปน ส.ส. จะตองพนจากการเปน 
ส.ส. มาแลวไมนอยกวา 1 ป กอนสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว. การกําหนดให ส.ว. ตองมีอายุ 40 ป และตองสําเร็จ
การศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูที่จะมาเปน ส.ว. ไดนั้น จะตองมีวุฒิภาวะสูง วุฒิสภา
และสมาชิกวุฒิสภา คือสภาแหงความถูกตองและชอบธรรม มีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูงได ดังนั้น วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาจะตองดํารงตนใหอยูบนพ้ืนฐานหลักแหง
ความถูกตอง มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่โดยปลอดจากนักการเมืองและพรรคการเมืองทั้งโดยทางตรงและทางออม 
มีความเปนกลางทางการเมือง เปนผูแทนปวงชนชาวไทยที่จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือ
ประโยชนสวนรวมของปวงชน นอกจากนี ้ วุฒสิภาจะตองเปนสภาแหงความตอเนื่อง ซึ่งรัฐธรรมนูญไดกําหนดให 
ส.ว. มีวาระในการดํารงตําแหนง 6 ป ซึ่งมากกวา ส.ส. ที่มีวาระการดํารงตําแหนงเพียง 4 ป และไมมีการยุบวุฒิ
สภา  

 จากบทบาทที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาคุณลักษณะของผูที่จะมาเปน ส.ว. ไดนั้น ส่ิงสําคัญคือจะ
ตองเปนคนดี มีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และท่ีสําคัญที่สุดคือ จะตองมีความเปนกลางและอิสระจากการ
เมือง ดังนั้น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของจึงไดกําหนดให ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน การหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. หาเสียง ยกเวนการแนะนําตัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
กกต. กําหนด การหามมิใหพรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว. ไมวาทั้งทางตรง
และทางออม การหามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการ
เมืองดวยวิธีการจัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรอืจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่
สามารถคํานวณเปนเงินได รวมทั้งการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพตางๆ เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียง
ผูใด หลอกลวง บังคับขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จเพ่ือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผู
สมัครหรือพรรคการเมืองใด    จากมาตรการดังกลาวนํามาสูการปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2543 และพบวา พฤติกรรมของผูสมัครรับเลือกตั้ง มีลักษณะการดําเนินพฤติกรรมที่เปนไปตามขอ
กําหนดของกฎหมายเลือกตั้ง แตอยางไรก็ตาม ยังมีผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนไมนอยที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือ
ทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งถือวาเปนปญหาท่ียากตอความสําเร็จของมาตรการตางๆ ในการแกไข และเปน
อุปสรรคสําคญัตอการปฏิรปูการเมือง แมวาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของจะ
กําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือลดหรือขจัดการซื้อเสียงเลือกตั้งใหหมดไปจากกระบวนการเลือกตั้งของไทย แตก็ยัง
พบวามีการแจกเงินซื้อเสียง ซึ่งปรากฏสูงมากในเขตที่ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา   
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มีการใหสัญญาวาจะใหประโยชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สลัมที่สัญญาวาจะใหประโยชนสูงถึงรอยละ 51.6 มีการ
จัดเล้ียงโดยผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมากในการหาเสียงเลือกตั้ง การใชอิทธิพลขมขู การ
สนับสนุนของพรรคการเมอืง แมวาโดยเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญจะกําหนดวา การเลือกตั้ง ส.ว. จะตอง
ปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองและนักการเมืองในทองถ่ิน และจะตองมีความเปนกลางทางการเมือง แตใน
ความเปนจริงพบวา อิทธิพลของพรรคการเมืองยังมีอยูสูงในการเลือกตั้ง ส.ว. และการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของ
รัฐ แมวาจะมีการกาํหนดใหขาราชการตองวางตัวเปนกลางทางการเมือง แตก็ยังมีเจาหนาที่ของรัฐใหการ
สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งบางคน 

 ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวา ปญหาสําคัญที่เกิดจากผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว. ในการเลือกตั้งที่ผาน
มา ยังมีการกระทําผิดตอกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะการแจกเงินซื้อเสียง การสัญญาวาจะใหประโยชนตอบแทน 
การจัดเล้ียงในลักษณะตางๆ การใชอิทธิพลขมขูผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การจัดทําปายประกาศแนะนาํตัวของผู
สมัครเกินจาํนวนที่ กกต. กําหนด การปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และความไมเปนกลางทางการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้
เปนสาเหตุทําให กกต. ไมสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ว. และเปนเหตุทําใหมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ว. 
ถึง 5 ครั้ง ทําใหตองส้ินเปลืองทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

บทบาทของพรรคการเมืองกับผูสมัครรับเลือกต้ัง 

ความสําคัญของพรรคการเมือง 

 พรรคการเมือง (political party) เปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญย่ิง และขาดเสียมิไดในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องมาจากปรัชญาทางรัฐศาสตรที่วา การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเปนการเปดโอกาสใหบุคคลจํานวนมากที่สุด (majority) เขามามีอิทธิพลเหนือรัฐบาลหรือจัดตั้งรัฐบาล 
และเปดโอกาสใหมีการตอสูแขงขันทางการเมือง เพ่ือเลือกเฟนกลุมหรือคณะบุคคลที่จะเขามาเปนรัฐบาล หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีกลุมของบุคคลที่รวมตัวกันขึ้นเนื่องจากความ
คิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกวางๆ คลายคลึงกันมารวมกัน และมีการตอสูแขงขันทางการ
เมืองโดยวิถีทางแหงระบอบประชาธิปไตย เพ่ือตอรองผลประโยชนตางๆ ใหเกิดแกประชาชนสวนใหญมากที่สุด
เทาที่จะกระทําได และขณะเดียวกันก็พยายามสรางอิทธิพลในการเปนรัฐบาล เพ่ืออํานวยการบริหารประเทศตาม
นโยบายของพรรคการเมืองของตน กลุมบุคคลดังกลาวก็คือ พรรคการเมือง นั่นเอง1 

 ย่ิงกวานั้น พรรคการเมืองยังเปนเครื่องประกันเสรีภาพ (liberty) และความเสมอภาค (equality) ของ
ประชาชน มิใหผูมีอํานาจทางการเมืองดําเนินการปกครองแบบเผด็จการ รวมทั้งรัฐประหารหรือการปฏิวัติ ที่มุง
จะเปล่ียนแปลงรฐับาลอันมิใชวิถีทางแหงระบอบประชาธปิไตย จึงกลาวไดวา พรรคการเมืองเปนทั้งสัญลักษณ 
(symbol) ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และเปนเครื่องชวยใหการเมืองพัฒนาไปตามแนวทางของ
อุดมการณประชาธิปไตยมากขึน้2 

 บทบาทหนาที่สําคัญของพรรคการเมืองก็คือ3 เปนองคกรในการรวมมวลผลประโยชนของประชาชนใน
ชาติเขาดวยกัน เพ่ือนํามาจัดทําเปนนโยบายของชาติและการปฏิบัติตามนโยบายเหลานั้น โดยแสดงออกในรูปของ
การกําหนดนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกวางๆ วา หากตนไดเปนรัฐบาลแลวจะดําเนิน
การไปแนวทางใด จึงจะเกิดประโยชนแกประชาชนมากที่สุด อีกนัยหนึ่ง พรรคการเมืองเปนศูนยรวมสําคัญของ
แนวความคิดในการแบงทรัพยากรใหแกคนในชาติและกระบวนการจัดสรรทรัพยากรดังกลาวนั้น รวมท้ังเปนตัว
กลางเชื่อมประสานกลุมประชาชน หรือกลุมผลประโยชนตางๆ ใหเกิดความเขาใจและประสานการทํางานในสังคม
รวมกัน นอกจากนี้พรรคการเมืองยังเปนผูกล่ันกรองและเลือกสรรบุคลากรทางการเมืองมาเปนผูนาํในดานตางๆ 
เชน เปนกรรมการบริหารกลางหรือสาขาพรรค การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งในระดับตางๆ ถาบุคลากรของพรรค
ไดรับเลือกตั้งก็อาจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของตนเปนประธานหรือกรรมาธิการสามัญ ถาไดจัดตั้งรัฐบาลก็
เลือกบุคลากรของตนเปนรัฐมนตรี หรือเปนขาราชการการเมืองในตําแหนงตางๆ เปนตน ย่ิงกวานั้นพรรคการเมือง
ยังเปนองคกรสําคัญในการใหการศึกษาเรียนรูทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออม และระดมมวลชนเขาสูกระบวน
การทางเมืองของประเทศ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเปนชอง

                                                 
1 Robert Michels, Political parties: A sociological study of the oligarchical Tendencies of modern democracy  2 nd 

ed. ( New York: The Free Press, 1968), pp. 20-25.  
2 ปรีชา หงษไกรเลศิ, การพัฒนาระบบการเมืองเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (เอกสารวจัิยสวน

บุคคลหลกัสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 2 วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร, 2533), หนา 8. 
3 พรศักดิ์ ผองแผว, รายงานผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหการเงินสนับสนุนพรรคการเมือง เสนอ

ตอสภาวิจัยแหงชาติ 2538, หนา 19-22; วิสุทธิ์  โพธิแทน, การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 
2544), หนา 5. 
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ทางของประชาชนในการแสดงออก อันจะชวยผอนคลายความตึงเครียดทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ได (ดูขอมูลในแผนภูมิที่ 5.1) 

 
 
 
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

แผนภูมิที่ 5.1 รูปแบบกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและความสําคัญของพรรคการเมือง 

 

 นอกจากนั้น พรรคการเมืองยังมีบทบาทในการพัฒนาทางการเมือง กลาวคือ การทําใหไดรับประโยชน
จากการกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองมากที่สุดเทาที่จะมากได ไมวาจะเปนพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมาก 
(พรรครัฐบาล) หรือพรรคที่มีเสียงขางนอย (พรรคฝายคาน) ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลก็ยอมที่จะ
บริหารประเทศไปตามแนวทางนโยบายตางๆ ตามที่ไดแถลงไวกับรัฐสภา และทํานองเดียวกนัพรรคการเมืองที่เปน
ฝายคานก็ยอมที่จะมุงปกปองรกัษาผลประโยชนของประชาชน โดยพยายามชี้จุดออนของนโยบายของรัฐบาล เพ่ือที่
จะใหรัฐบาลแกไขขอบกพรองนั้นๆ โดยวิธีการในระบอบประชาธิปไตย อาทิ การเสนอกระทู การเปดอภิปรายไมไว
วางใจ การอนุมติัหรือไมอนุมัติรางกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 

ลักษณะพรรคการเมืองกอนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

เปนที่เห็นพองตองกันโดยทั่วไปวา พรรคการเมืองไทยยังมีความออนแอมาก กลาวคือ แมวาประเทศ
ไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แตระบบพรรคการเมืองของไทยยังมิไดพัฒนา
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กลุมผลประโยชนเดิม 
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กลุมผลประโยชนเดิม 
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นโยบาย 
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นโยบาย 

ผลประโยชนของชาติ

กลุมผลประโยชนตาง
แขงขันกันในการสราง
อํานาจตอรอง 

ผานกระบวนการเรียกรอง
ในระดับทองถ่ิน ระดับชาต ิ
ระดับนานาชาต ิโดยเฉพาะ
ผานพรรคการเมอืงและสภา 

ออกเปนนโยบายเพื่อ
นําไปปฏิบัติ 
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ใหเปนสถาบันทางการเมืองอยางเขมแข็ง ดังจะเห็นไดจากพรรคการเมืองสวนใหญเปนพรรคของบุคคลคนเดียวหรือ
กลุมบุคคลเพียงไมกี่กลุม ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 
กําหนดเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองของประเทศไทยไวใหจัดตั้งไดคอนขางยาก จึงทําใหเกิดระบบนาย
ทุนของพรรคขึ้นอยางแพรหลาย และทําใหเกิดการผูกขาดอํานาจ อิทธิพล และผลประโยชนโดยนายทุนของ
พรรคหรือผูนําพรรค ทําใหคนทั่วไปแทบจะหมดโอกาสรวมตัวกันเปนพรรคการเมือง และบางพรรคถึงกับมีการสืบ
ทอดความเปนผูนําพรรคทางมรดก4 ทั้งๆ ที่เรือ่งของพรรคการเมืองเปนเรื่องของการที่จะตองเขามาเกี่ยวของกับผล
ประโยชนของสวนรวม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทําใหพรรคการเมืองไทยกลายเปนสถาบันทางการเมืองของคนร่ํารวย
และผูมีอิทธิพล แทนที่จะเปนของประชาชนทั่วไป 

 เพ่ือแกไขสภาพปญหาขางตน จึงไดมีการกําหนดหลักการใหมเกี่ยวกับพรรคการเมืองไวในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 และกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  

บทบัญญัติท่ีสําคัญในรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวกับพรรคการเมือง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติอยู 2 มาตราที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดตั้ง การจดัองคกร การดําเนินการ สมาชกิภาพ และอํานาจหนาที่ของพรรคการเม ือง ดังนี้5 

 

 มาตรา 47 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพ่ือสรางเจตนารมณทาง
การเมืองของประชาชน และเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอ ันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

 การจัดตั้งองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมืองตองสอดคลองกับหลักการ
พ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชกิ
พรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอ
บังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้น จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตามร ัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวข ัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปก
ครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบ ังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป 

 มาตรา 328 นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 (1)  การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโดยบ ุคคลตั้งแตสิบหาคนขึ้นไป และการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง 

                                                 
4 บุญศรี มีวงศโฆษ, การปรับปรุงระบบพรรคการเมืองไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538), 

หนา 71. 
5 วิสุทธิ์  โพธแิทน, การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2544), หนา 9. 
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 (2) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตทุี่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไม
มีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรค 

 (3) การดําเนินกจิการของพรรคการเมือง และการจัดทํารายงานการดําเนนิกิจการของพรรคการเมือง 

(4) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ 

 (5) การสนับสนุนทางการเงิน หรือประโยชนอยางอื่นแกพรรคการเมืองโดยรัฐ การจํากัดวงเงินคาใชจายของ
พรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมือง 

 (6) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบและการเปดเผยที่มาของ
รายได และการใชจายของพรรคการเมือง 

 

 (7) การจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจายของพรรคการเมือง และบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของ
พรรคการเมือง ซึ่งตองแสดงโดยเปดเผยซึ่งที่มาของรายไดและการใชจายประจําปของพรรคการเมืองในทุกรอบป
ปฏิทิน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ 

 บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาว จึงเปนที่มาสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พุทธศักราช 25416  

อํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไวในมาตรา 144 โดยกําหนดใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนพรรคการ
เมือง และมาตรา 145  กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง คือ7 (1) ออก
ประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง (2) มีคําส่ังใหขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่อ่ืน
ของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมายพรรคการเมือง (3) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพรรคการเมือง และ (4) ดําเนินการอืน่ตามที่กฎหมายพรรค
การเมืองบัญญัติ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอัน
เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนา
ที่การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด8 และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือ
ผูแทนองคกรเอกชนเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายได 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งไวดังนี้ 

                                                 
6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2541 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 

2541 เปนตนมา ซ่ึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พระราช
บัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538 

7 วิสุทธิ์  โพธิ์แทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 11 . 
8 วิสุทธิ์  โพธิ์แทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 11. 
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 มาตรา 5 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมี
อํานาจออกประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 มาตรา 6 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่รับคําจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมืองและปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญนี้ 

 มาตรา 7 ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหคําชี้แจง หรือใหสง
เอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบไดในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยไดมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 74 วา “ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งส่ังตามมาตรา 7 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท” 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
สถานะของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไววา เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด (มาตรา 
25 วรรคหนึ่ง) มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการ
เมือง และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี (มาตรา 26) 
 (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบ
รวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง 
 (2) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และการ
พัฒนาพรรคการเมือง 
 (3) เผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (4) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจเกี่ยวของกับการออกเสียงประชามติ ผูมี
อํานาจหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูเลือกตั้ง พรรคการ
เมือง หรือบุคคลอื่นใดเพื่อเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

 การกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบหรือ
ประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่น
ในเรื่องตางๆ ที่กําหนดไวในมาตรา 27 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแบงสวนงานภายในสํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งออกเปนดานๆ โดยกําหนดใหดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ มี
อํานาจหนาที่รับคําขอจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง และ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ปฏิบัติงานธุรการใหแกนายทะเบียน
พรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของนายทะเบียนพรรคการเมือง ปฏิบัติงานสนับสนุน
พรรคการเมืองโดยรัฐ ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและ
หนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนภูมิภาค และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย แบงสวนงานภายในดานกิจการออกเปน 2 สํานัก คือ 
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 (1) สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ มีอํานาจหนาที่รับคําขอจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ปฏิบัติงานธุรการใหแกนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ 
ที่เกี่ยวกับงานของนายทะเบียนพรรคการเมืองควบ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานัก
งานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย โดยแบงงานภายในออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายอํานวยการ ฝายกจิการ
พรรคการเมือง ฝายตรวจสอบระบบบัญชี การเงิน และทรัพยสิน และฝายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียง
ประชามติ 

 (2) สํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารการสนับสนุนพรรคการเมือง
โดยรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพรรคการเมือง เชน การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง การจัดสรรเวลาออกอากาศใหพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดแถลงผล
งานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศนของรัฐโดยมิคิดคาใชจาย การเสนอแนะใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสนับสนุนพรรคการเมืองในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่นๆ และ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย โดยแบงงานภายในออก
เปน 3 ฝาย ไดแก ฝายอํานวยการ สํานักงานกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และฝายปฏิบัติการสนับสนุน 

 จากบทบัญญัติดังกลาวจะเหน็วา ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีภารกิจใน
การอํานวยความสะดวกในกิจการเกี่ยวกับพรรคการเมือง การควบคุม และกํากับการดําเนินงานของพรรคการเมือง
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสนับสนุนพรรคการเมืองตามนัยที่บทบัญญัติของ
กฎหมายกําหนด โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
นายทะเบียนพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับคําขอจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดําเนิน
งานของพรรคการเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ตลอดจน
ปฏิบัติงานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ กลาวคือ ดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ตามภารกิจของประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
ที่กฎหมายกาํหนด 

การดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ไดกาํหนดหลักการในการดําเนินการ
เกี่ยวกับพรรคการเมือง และใหอํานาจประธานกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพรรคการเมอืงดังนี้ 

 1. การจัดตั้งพรรคการเมือง ผูจัดตั้งพรรคการเมืองจะตองดําเนินการตามกระบวนการขอจัดตั้งพรรค
การเมือง (ดูขอมูลในแผนภูมิที่ 5.2) 

แผนภูมิที่ 5.2 กระบวนการขอจัดตั้งพรรคการเมือง 
 
 
 

 
ผูจัดตั้ง 
คุณสมบัติ  
(เอกสาร   
หลักฐาน
ประกอบ) 

การประชุม
เพ่ือจัดตั้ง

พรรคการเมือง
(ตามประกาศ 

กกต.) 

หัวหนาพรรค
ย่ืนคําขอ  

(ตามแบบ) 

นายทะเบียน
พิจารณา 
ส่ังการ 

1 2 3 4 
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ที่มา : คูมือการปฏิบัติงานของพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 จากแผนภูมิดังกลาว สามารถแยกขั้นตอนดําเนินการตามขบวนการขอจัดตั้งพรรคการเมืองไดเปน 8 ขั้น
ตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : คุณสมบัติของผูที่จะรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองจะตอง (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และ (3) ไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 
ซึ่งบัญญัติไววา บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ี ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ (1) วิกล
จริต หรือจิตฟนเฟอน (2) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช (3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคํา
ส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย (4) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงกฎหมายและขอ
บังคับที่เกี่ยวของ เชน ผูจัดตั้งตองไมใชผูเคยดาํรงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ตองยุบเพราะไม
ดําเนินการตามมาตรา 35 หรือมาตรา 62 หรือกระทําการตามมาตรา 66 เพราะบุคคลดังกลาวตองหามไมให
ขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา 8 โดยมีกําหนดหา
ป นับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ทั้งนี้ตามมาตรา 69 รวมท้ังผูขอจัดตั้งตองไมมีลักษณะตองหามมิใหเปน
สมาชิกพรรคการเมืองตามขอบังคับพรรคนั้นๆ หรือในระหวางขอจัดตั้งไดสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งทํา
ใหความเปนสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดเมื่อขอบังคับพรรคไดรับจดแจงจากนายทะเบียน โดยมีเอกสาร

ส่ังใหแกไข 

ส่ังใหตกลง 

ส่ังรับจดแจง ส่ังไมรับจดแจง 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสิน 

แจงเปนหนังสือ
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

พรรคการเมืองเปนนิติบุคคล 

สมาชิก 5,000 คน มีที่อยู
ใน 4  ภาค ๆ ละ 1 สาขา 

รายงานตอ
นายทะเบียน 

7 
5 

8 
6 
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และหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ (1) สําเนาทะเบียนบาน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง (2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง และ (3) หนังสือรับรองสถานที่เกิด (ถามี) 

 ขั้นตอนที่ 2 : การประชมุจัดตัง้พรรคการเมือง  ผูจัดตั้งพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชมุเพ่ือกําหนด
นโยบายพรรคการเมือง กําหนดขอบังคับพรรคการเมืองและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดภาค
ผนวก 1 ประกอบ) 
 1. ผูจัดตั้งพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมกอนยื่นคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง โดยจะตอง
มีผูเขารวมประชมุไมนอยกวา 15 คน โดยดาํเนินการเลือกประธานและเลขานุการในที่ประชมุดวยการใหผูเขารวม
ประชมุเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานทีป่ระชุม คนหนึ่งเปนเลขานุการในทีป่ระชุม การดําเนินงานของเลขานุการ
ในที่ประชุม ผูไดรับเลือกเปนเลขานุการในที่ประชุมตองจัดใหผูเขารวมประชุมกรอกรายการและลงลายมือชื่อใน
แบบบัญชีลงลายมือชื่อของผูเขารวมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก.1) และแบบบันทึกประวัติผูจัดตั้ง
พรรคการเมือง (แบบ พ.ก.2)  ประธานและเลขานุการในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองในแบบบัญชีลงลายมือชื่อ
ของผูเขารวมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก.1) (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 2 ประกอบ) 
 2. กิจกรรมที่จะตองดําเนินการในที่ประชมุ  คือ การกําหนดนโยบายพรรคการเมอืง  ขอบังคับ
พรรคการเมือง และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง การลงมติในที่ประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง 
มติของที่ประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองในทุกๆ กรณี ใหเปนไปตามเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง
ในการออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรอกรายการ และลงลายมือชื่อในแบบพิมพและลงลายมือชื่อใน
แบบบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก.3) และแบบบันทึกประวัติผูไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก.4) (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 3 ประกอบ) 
 3. การจดและรับรองความถูกตองของรายงานการประชุม เลขานุการในที่ประชุมตองเปนผูจด
รายงานการประชุมโดยลงลายมอืชื่อกํากับไวในฐานะผูจดรายงานการประชุม และประธานในทีป่ระชุมเปนผูลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกตองของรายการประชุม 

 นโยบายพรรคการเมืองและขอบังคับพรรคการเมืองที่จะกําหนดจะตองไมกอใหเกิดความแตกแยกใน
เรื่องเชื้อชาติหรือศาสนาระหวางชนในชาติ ไมเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐและไมขัดตอกฎหมาย หรือความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 10) การใชถอยคําในนโยบายและขอบังคับพรรคการเมืองตองสุภาพ ชัดเจน ไม
ฟุมเฟอยหรือเสียดสี โดยขอบังคับพรรคการเมืองอยางนอยตองมีรายการดังนี้  
 (1) ชื่อพรรคการเมือง   
 (2) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง (มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (5)) ชือ่พรรคการเมือง (ทั้งชื่อภาษา
ไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อยอภาษาไทย และชื่อยอภาษาอังกฤษ) และภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของ
พรรคการเมืองที่จะจัดตั้ง จะตองไมซ้ําหรือพองหรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่อง
หมายพรรคการเมืองของผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นที่ไดยื่นคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองตอนายทะเบียนไวกอน
แลวหรือของพรรคการเมืองอื่นที่นายทะเบียนไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองไวกอนแลว (โปรดดูรายละเอียด
ในภาคผนวก 5 ประกอบ) ผูที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถขอตรวจสอบชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองของพรรคการเมืองตางๆ ไดที่สํานักกิจการพรรคการเมืองฯ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดานกิจการพรรคการเมืองฯ  
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 (3) ที่ต้ังสํานักงานใหญพรรคการเมือง กรณีอาคารซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของพรรคการเมือง
เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น ซึ่งมิใชผูจัดตั้งหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะตองมีเอกสารหลักฐานที่แสดงให
เห็นวาเจาของกรรมสิทธิ์ยินดีใหใชอาคารดังกลาว  
 (4) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด และการออกจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
 (5) องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารพรรค (มาตรา 12) คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองประกอบดวย  หัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง 
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่น ซึ่งเลือกตั้งจาก
สมาชิกซึ่งมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา 25 (3)) ได
กําหนดไววา เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแลว การดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการ
เมือง เหรัญญกิพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่น จะตองกระทําโดยที่ประชุมใหญของ
พรรคการเมือง หากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 25 มีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (5) ซึ่ง
กําหนดวาพรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบพรรคการเมืองดวยเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 25 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคการ
เมืองใหเปนไปตามนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง 
(มาตรา 20 วรรคหนึ่ง) มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของพรรคการ
เมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา 38 ซึ่งประกอบดวย บัญชีรายวันแสดงราย
ไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา 48 บัญชีแยก
ประเภท และบัญชีแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน ใหถูกตองตามความเปนจริง (มาตรา 37 วรรคหนึ่ง) โดยมีบท
กําหนดโทษไวในมาตรา 83 ซึ่งกําหนดวา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรคการเมืองผู
ใดไมจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี ตามมาตรา 37 หรือจัดใหมีการ
ทําบัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองโดยละเวนการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี 
แกไขบัญชี ซอนเรนหรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการแสดงที่มาของรายไดและการใชจายของ
พรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท มีหนาที่ปดบัญชีของพรรค
การเมืองครั้งแรกในวันส้ินปปฏิทินที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และคร้ังตอไปเปนประจาํทุกปในวนัส้ินปปฏิทิน การปด
บัญชีใหจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และคาใชจายของพรรคการเมืองใน
กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคการเมือง  ทุกสาขาพรรคการเมืองดวย 
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สินและทุนของพรรคการเมือง งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่
มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐ และรายไดอ่ืนที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการ
ของพรรคการเมือง โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี (มาตรา 39) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 83 ซึ่ง
กําหนดวา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 39 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และเมื่อไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ควบคุมพรรคการเมืองไมใหใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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ของพรรคการเมืองนั้นเกินวงเงินที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินวงเงินตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒิสภา (มาตรา 43) หากไมปฏิบัติ
ตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 85 ซึ่งกําหนดวา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดไมปฏิบัติตามมาตรา 
43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตองจัดสรรเงินเพ่ือเปนคา
ใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง (มาตรา 44) ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อที่ย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคาใชจายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
เปนรายบุคคล โดยคาใชจายที่จัดสรรดังกลาวใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการ
เมืองหามมิใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพ่ือเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคการเมืองขางตน เกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาหากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 85 ซึ่งกําหนดวา 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดไมปฏิบัติตามมาตรา 44 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไม
เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 อํานาจหนาที่ของหัวหนาพรรคการเมือง เปนผูแทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภาย
นอกเพ่ือการนี้หัวหนาพรรคการเมืองจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนทําการ
แทนก็ได (มาตรา 20 วรรคสอง) มีหนาที่สงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติของพรรคการเมืองใหสมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย ออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามขอ
บังคับพรรคการเมืองตามนัยมาตรา 22 วรรคหนึ่ง (4) และ วรรคสอง (มาตรา 22 วรรคสี่) หากไมปฏิบัติตามมีบท
กําหนดโทษไวในมาตรา 76 ซึง่กําหนดวาหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสี่ ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 50,000 บาทและปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง มีหนาที่แจง
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองเปนหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่
จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น (มาตรา 30 วรรคหนึ่ง) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 76 ซึ่ง
กําหนดวาหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท 
และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง  มีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
พรรคการเมือง  ขอบังคับพรรคการเมือง หรือรายการตามมาตรา 13 วรรคสอง (5) ไดแก ชื่อ อาชีพ ที่อยู และลาย
มือชื่อของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง) ที่จดแจงไวกับนายทะเบียน หรือรายละเอียดที่แจงไวในแบบตาม
มาตรา 30 (ไดแก แบบหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง เปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน 30 วันนบัแตวัน
ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหพิจารณาแกไขรายละเอียด  ดังกลาว (มาตรา 33 วรรคหน่ึง) หากไมปฏิบัติตามมีบทกาํหนด
โทษไวในมาตรา 76 ซึ่งกําหนดวา หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 50,000 บาท และปรับอีกไมเกนิ วันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง ถาหัวหนาพรรค
การเมืองไมแจงการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการ
เมืองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด (มาตรา 33 วรรคสาม) หากไมปฏิบัติตามมี
บทกําหนดโทษไวในมาตรา 80 ซึ่งกําหนดวา หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนซึ่งส่ัง
ตามมาตรา 33 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท มีหนาที่จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ใหถูกตองตามความเปนจริง เก็บรักษาไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคการ
เมืองและพรอมที่จะใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได (มาตรา 34 วรรคหนึ่ง) และมีหนาที่
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แจงจํานวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมา พรอมดวยรายชื่อ อาชีพและทีอ่ยูของสมาชิกดงักลาว
ตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด ใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมกราคมของทุกป (มาตรา 34 วรรคสอง)  
หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 81 ซึ่งกาํหนดวาหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 
34 วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท ถาหวัหนาพรรคการเมืองไมแจงนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาตามมาตรา 34 วรรคสอง นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนกําหนด (มาตรา 34 วรรคสาม) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 80 ซึ่งกําหนดวา 
หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนซึ่งส่ังตามมาตรา 34 วรรคสาม ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 100,000 บาท  มีหนาที่จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาให
ถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุก
ปเพ่ือประกาศใหสาธารณชนทราบเวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง 90 วันนับจนถึงวันส้ินปปฏิทิน (มาตรา 
35) หากไมปฏบัิติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 80 ซึ่งกําหนดวา หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 35 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 65 วรรคหน่ึง (5) ซึ่งกาํหนด
วา พรรคการเมอืงมีเหตุตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองเนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 35 มีหนาที่นํางบ
การเงินที่ปดบัญชีในวันส้ินปปฏิทินของพรรคการเมืองที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว เสนอที่
ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกพรรคการเมืองทราบลวง
หนา และปดประกาศไว ณ ที่ต้ังสํานักงานใหญของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวา 15 วัน 
(มาตรา 40 วรรคหนึ่ง) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 81 ซึ่งกําหนดวา หัวหนาพรรคการเมืองผู
ใดไมปฏิบัติตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาท
ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง มีหนาที่รับรองความถูกตองของงบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการ
เมืองอนุมัติแลวรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และมีหนาที่สงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนภายใน 30 
วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตามมาตรา 38 (มาตรา 40 วรรคสอง) 
หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 76 ซึ่งกําหนดวาหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 40 
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาทและปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติให
ถูกตอง มีหนาที่จัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค (มาตรา 48) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวใน
มาตรา 87 ซึ่งกาํหนดวา หัวหนาพรรคการเมอืงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 48 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 
มีหนาที่รวมกับเหรัญญิกพรรคการเมืองในการนําเงินที่พรรคการเมืองไดรับบริจาคมา ไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และมีหนาที่แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝาก
และจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีพรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายใน 
7 วัน นับแตวันที่เปดบัญชีของทุกบัญชี (มาตรา 50) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 87 ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 100,000 บาท มีหนาที่จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่พรรคการเมืองไดรับจากกองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือก
ต้ังภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป (มาตรา 62) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 80 ซึ่งกําหนดวา 
หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 62 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และมีบทกําหนด
โทษไวในมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) ซึ่งกําหนดวา พรรคการเมืองมีเหตุตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองเนื่องจากไม
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 62 
 4. แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง อํานาจหนาที่ของสาขาพรรคการเมือง การ
เลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การส้ินสุด และการออกจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรคการเมือง และอํานาจหนา
ที่ของกรรมการสาขาพรรคการเมือง  
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 (1) องคประกอบของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง (มาตรา 31) กําหนดใหประกอบดวย 
ประธานสาขาพรรคการเมือง รองประธานสาขาพรรคการเมือง เลขานุการสาขาพรรคการเมือง รองเลขานุการสาขา
พรรคการเมือง เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง โฆษกสาขาพรรคการเมือง และกรรมการอื่นของสาขาพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งคณะจะมีจํานวนเทาใดนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคการเมือง แต
ทั้งนี้ตองไมนอยกวา 7 คน เพ่ือใหครบทั้ง 7 ตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด คนละ 1 ตําแหนง 
 (2) หนาที่ของประธานสาขาพรรคการเมือง (มาตรา 32) มีหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
นโยบายพรรคการเมืองและขอบังคับพรรคการเมืองตามที่ไดรับมอบหมาย โดยประธานสาขาพรรคการเมือง มีหนา
ที่จัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา 38 ซึ่งประกอบดวย บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ
และแสดงคาใชจายหรือรายจาย บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา 48 บัญชีแยกประเภท และบัญชี
แสดงสินทรัพยและหนี้สิน และรับรองความถูกตองตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพ่ือแสดงรวม
ไวในบัญชีของพรรคการเมือง (มาตรา 37 วรรคสอง) โดยมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 83 ซึ่งกําหนดวา 
ประธานสาขาพรรคการเมือง  ผูใดไมจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองผูใด ตามมาตรา 37 หรือจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองโดยละเวนการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชี ซอนเรนหรือ
ทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการแสดงที่มาของรายไดและการใชจายของพรรคการเมืองไมถูกตอง
ตามความเปนจริง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท มีหนาที่ปดบัญชีของสาขาพรรคการเมืองครั้งแรกใน
วันส้ินปปฏิทินที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันส้ินปปฏิทิน การปดบัญชีใหจัดทํางบการ
เงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และคาใชจายของสาขาพรรคการเมืองงบดุลตองแสดงราย
การ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของสาขาพรรคการเมืองงบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่ง
ไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ และรายไดอ่ืนที่มีกับทางใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของสาขา
พรรคการเมือง โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรบัรองการสอบบัญชี (มาตรา 39) หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 83 วา ประธาน
สาขาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 39 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และมีหนาที่แจงเปน
หนังสือใหหัวหนาพรรคการเมืองทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่แจงไวในแบบหนังสือแจงการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมือง ไดแก มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ัง มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
การพนจากตําแหนงหรือการเขาดํารงตําแหนงใหมตามขอบังคับพรรคการเมือง มีการเปล่ียนแปลงกรรมการสาขา
พรรคการเมืองทั้งคณะตามขอบังคับพรรคการเมืองโดยดวนที่สุด เพ่ือที่หัวหนาพรรคการเมืองจะไดแจงเปนหนังสือ
ใหนายทะเบียนตอบรับการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดไวในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง เนื่องจากหากแจงเกินกําหนด
เวลาดังกลาว หัวหนาพรรคการเมืองจะมีความผิดตามมาตรา 76 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง ซึ่งไดกลาวถึงไปแลวในสวนที่เกี่ยวของกับ
อํานาจหนาที่ของหัวหนาพรรคการเมือง 
 5. การประชุมใหญของพรรคการเมืองและการประชุมของสาขาพรรคการเมือง (มาตรา 25) กําหนดวา 
กิจการที่ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแลว 
ไดแก การเปล่ียนแปลงนโยบายพรรคการเมือง การเปล่ียนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง การเลือกตั้งหัวหนาพรรค
การเมือง รองหวัหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการ
เมือง โฆษกพรรคการเมืองและกรรมการบริหารอื่น และการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง องคประกอบของที่ประชุมใหญ (มาตรา 26) กําหนดวา ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองตองประกอบดวย
คณะกรรมการการบริหารพรรคการเมือง ผูแทนของสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดในบังคับพรรคการเมือง ในระหวางที่พรรคการเมืองใดดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการ
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เมืองตามมาตรา 29 ใหที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองนั้นประกอบดวยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และ
สมาชิกพรรคการเมือง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง บทกําหนดโทษ (มาตรา 65 
วรรคหนึ่ง (5)) กําหนดวา พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบพรรคการเมืองดวยเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา 25 หรือมาตรา 26 
 6. สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา 28 วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หรือสมาชิกพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา 50 คน เหน็วามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือ
แยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา 28 วรรคสอง) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดัง
กลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวนั้นเปนอันยกเลิกไป 
 7. ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองตอสมาชิกพรรคการเมือง และการรับเขาเปนสมาชิกและการให
ออกจากสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา 21) ผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ และไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 23 
วรรคหนึ่ง) หามมิใหพรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใดๆ 
ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือประโยชนของพรรคการเมือง หากฝาฝนมีบท
กําหนดโทษไวในมาตรา 77 ซึ่งกําหนดวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองผู
ใดรูอยูแลวแตจัดใหพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป และมี
บทกําหนดโทษไวในมาตรา 66 (4) ซึ่งกําหนดวา เมื่อพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง 
อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรคการเมือง (มาตรา 23 วรรคสอง) หามมิใหผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปน
สมาชิกพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง หรือรวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการดาํเนิน
กิจการของพรรคการเมือง หากฝาฝนมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 78 ซึ่งกําหนดวา ผูใดฝาฝนมาตรา 23 วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  และถาผูฝาฝนใดไมมีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิด ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร
ดวย 

 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา 22 วรรคหนึ่ง) สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุด
ลง (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 21 (4) พรรคการเมืองมีมติใหออกตามขอบังคับพรรคการ
เมือง (5) พรรคการเมืองที่ผูนั้นเปนสมาชิกเลิกหรือยุบไป (มาตรา 22 วรรคสอง) การส้ินสุดสมาชิกภาพตาม (4) 
ถาสมาชิกพรรคการเมืองผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคการเมืองตองเปนมติ
ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 
และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนัน้ไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 
วัน นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติคัดคานวามติพรรคการเมืองดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม ของรัฐ
ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว  มิไดมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให
ถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (อันจะมีผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของสมาชิกพรรคการเมืองผูนั้นส้ินสุดลงนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ ตามนัยมาตรา 118 (8) ของรัฐธรรม
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นูญดวย) แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู
นั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน 30 วันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย (มาตรา 22 
วรรคสาม) การอุทธรณของสมาชิกตอศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง ใหเปนไปตามวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 22 วรรคสี่) ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติตามวรรคสองไปยังประธาน
สภาผูแทนราษฎรและนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนด
ไวในมาตรา 76 ซึ่งกําหนดวา หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไม
เกิน 50,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง (มาตรา 22 วรรค
หา) การส้ินสุดของสมาชิกภาพตาม (5) (พรรคการเมืองที่ผูนั้นเปนสมาชิกเลิกหรือยุบไป) ถาสมาชิกผูนั้นดํารง
ตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน 60 วันนับแต
วันที่พรรคการเมืองเลิกหรือยุบไป ใหถือวาสมาชิกผูนั้นส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบ 60 วันนั้น (อัน
จะมีผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกพรรคการเมืองผูนั้นส้ินสุดลงนับแตวันที่ครบ 60 วัน
นั้น ตามนัยมาตรา 118 (9) ของรัฐธรรมนูญดวย) 
 8. วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรคการเมือง 
 9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือสงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 10. การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดการทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
 11. การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป 
 12. การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 

 ขั้นตอนที่ 3 : หัวหนาพรรคยื่นคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง เอกสารที่ตองยื่นพรอมกับคําขอจัดตั้งพรรคการ
เมือง (มาตรา 13 วรรคหนึ่ง) ใหผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองยื่นคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองตอนาย
ทะเบียนพรอมกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของพรรคการ
เมือง และสําเนารายงานการประชุมของผูจัดตั้งพรรคการเมือง คําขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหเปนไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนดซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ (1) ชือ่พรรคการเมือง (2) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง 
(3) ที่ต้ังสํานักงานใหญพรรคการเมือง (4) ชื่อ อาชีพ ที่อยูและลายมือชื่อของผูจัดตั้งพรรคการเมือง (5) ชื่อ 
อาชีพ ที่อยูและลายมือชื่อของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองตอง
จัดเตรียมเอกสารตางๆ ใหพรอม กอนที่จะย่ืนคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง ดังนี้ 
 1. แบบคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ ท.พ.1) จํานวน 1 ชุด ผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการ
เมืองตองกรอกรายการในแบบ ท.พ.1 ใหครบถวนและถูกตองตามมติของท่ีประชุมผูจัดตั้งพรรคการเมือง ในกรณีที่
จะเปนจะตองมีการขูด ลบ หรือขีดฆา ผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองจะตองลงลายมือชื่อกํากับไวทุกที่ที่มีการ
ขูดลบขีดฆา 
 2. รายงานการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง พรอมเอกสารแนบทายรายงานการประชุม จํานวน 1 ชดุ 
 3. แบบ พ.ก.2 พรอมสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูจัดตั้งพรรคการเมือง
ทุกคน จํานวนคนละ 3 ชุด 
 4. บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของพรรคการเมือง ซึ่งผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองจัด
ทําขึ้นและลงลายมือชื่อรับรอง จํานวน 3 ชุด 
 5. แบบ พ.ก.3 จํานวน 3 ชุด 
 6. แบบ พ.ก.4 พรอมสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของกรรมการบริหารพรรค
การเมืองทุกคน จํานวนคนละ 3 ชุด 
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 7. เอกสาร “นโยบายพรรคการเมือง พ.ศ. ....” ซึ่งผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมอืงลงลายมือชื่อ
รับรองทุกหนา จํานวน 3 ชุด 
 8. เอกสาร “ขอบังคับพรรคการเมือง พ.ศ. ....” ซึ่งผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองลงลายมือชื่อ
รับรองทุกหนา จํานวน 3 ชุด 
 9. เอกสาร “ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง” ซึ่งจะตองมีภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองเปนภาพสี
ขนาด 4×4 นิ้ว พรอมคําอธิบายภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองอยูในหนาเดียวกัน เชนเดียวกับที่แนบทายราย
งานการประชุม ซึ่งผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองลงลายมือชื่อรับรอง อีก 3 ชุด 
 10. แผนที่แสดงที่ต้ังของสํานักงานใหญ ซึ่งเขียนบนกระดาษขนาด A4 (ขนาด 8.27×11.69 นิว้โดย
ประมาณ) จํานวน 3 ชุด โดยในแผนที่ดังกลาวจะตองแสดงใหเห็นถึงถนนสายหลัก ถนนสายรอง สถานที่สําคัญๆ 
ซึ่งอยูใกลเคียงกับสถานที่ต้ังสํานักงานใหญ และเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปของประชาชนในทองที่นั้น 

 สถานที่ย่ืนคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง ผูไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองยื่นคําขอจัดตั้งพรรค
การเมือง (แบบ ท.พ.1) พรอมเอกสารตามที่มีประกาศกําหนดไว ตอนายทะเบียน ณ ฝายกิจการพรรคการเมือง 
สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดานกิจการพรรคการ
เมืองและการออกเสียงประชามติ 

 ขั้นตอนที่ 4 : การพิจารณาตรวจสอบของนายทะเบียน (มาตรา 14 วรรคหนึ่ง) เมื่อไดรับคาํขอจัดตั้งพรรค
การเมือง ใหนายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบ  
 1. ผูจัดตั้งพรรคการเมืองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 และมีจํานวนไมนอย
กวา 15 คน 
 2. นโยบายและขอบังคับพรรคการเมืองมีลักษณะไมขัดกับมาตรา 10 
 3. เอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมืองมีรายการครบถวนตามมาตรา 11 และมาตรา 13 
 4. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 และ 
 5. ชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไมซ้ําหรือพองหรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อ
พรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นที่ไดย่ืนคําขอไวตามมาตรา 13 
หรือของพรรคการเมืองอื่นที่นายทะเบียนไดรับจดแจงตั้งพรรคการเมืองไวกอนแลว 

 ขั้นตอนที่ 5 : การสั่งการของนายทะเบียน 
 1. ส่ังรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา 14 วรรคสอง) กรณีที่นายทะเบียนไดตรวจสอบแลว
เห็นวาถูกตองและครบถวน ใหนายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และแจงเปนหนังสือใหผูขอจัดตั้ง
พรรคการเมืองทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา 18) ใหนายทะเบียนจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง และประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองในราชกจิจานุเบกษา 
(มาตรา 19) พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งแลวเปนนิติบุคคล 
 2. ส่ังไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา 14 วรรคสาม) กรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลว
เห็นวาคุณสมบัติหรือจํานวนของผูจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง หรือคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไมเปนไปตาม
วรรคหนึ่ง (1) (2) (4) หรือ (5) ใหนายทะเบียนส่ังไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และแจงเปนหนังสือพรอมทั้ง
เหตุผลใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่นายทะเบียนไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง 
 3. ส่ังใหแกไขเอกสารแลวมีคําส่ัง (มาตรา 14 วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่นายทะเบียนไดตรวจสอบแลวเห็นวา 
เอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 14 (3) มีรายการไมครบถวนตามมาตรา 11 หรือมาตรา 13 หรือมี
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ขอความไมชัดเจนหรือบกพรอง นายทะเบียนตองแจงเปนหนังสือให ผูขอจัดตั้งทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่นาย
ทะเบียนไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง เพ่ือดําเนินการแกไขภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนาย
ทะเบียน (มาตรา 15 วรรคสอง) เมื่อผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองไดแกไขเอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหถูก
ตองและครบถวนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลวใหนายทะเบียนรับจัดตั้งพรรคการเมืองและแจงเปน
หนังสือใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับเอกสารดังกลาว (มาตรา 15 วรรคสาม) 
ถาผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองไมดําเนินการแกไขเอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมืองหรือดําเนินการแกไขแลวแตยัง
ไมถูกตองใหนายทะเบียนส่ังไมรับจดแจงการจดัตั้งพรรคการเมอืง และใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุ
ผลใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่ส่ังใหรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 4. ส่ังใหทําความตกลงกันกอนมีคําส่ัง กรณีที่มีผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งมีชื่อพรรคการเมืองหรือ
ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ําหรือพองหรือมีลักษณะคลายคลึงกันและยื่นคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองในวัน
เดียวกันนายทะเบียนจะดําเนินการ (1) ส่ังใหทําความตกลงกัน (มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1)) กรณีที่นายทะเบียนเห็น
วาชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองตามที่ปรากฏอยูในเอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมือง 
ซ้ําหรือพองหรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของผูจัดตั้งพรรคการ
เมืองอื่นที่ไดย่ืนคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองในวันเดียวกัน ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังผูขอจัดตั้งพรรคการ
เมืองที่เกี่ยวของเพื่อใหทําความตกลงกันวาผูจัดตั้งพรรคการเมืองคณะใดจะเปนผูมีสิทธิใชชื่อพรรคการเมืองหรือ
ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น เมื่อไดตกลงกันดังกลาวใหกระทําใหเสร็จส้ินภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากนายทะเบียน เมื่อไดตกลงกันเปนประการใดแลว นายทะเบียนจะรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามที่ไดตกลงกัน ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) กรณีไมยอมตกลงกันหรือตกลงกันไมได 
(มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2)) กรณีที่ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวของยืนยันไมยอมตกลงกันหรือเมื่อพนกําหนด
เวลาดังกลาวใน (1) แลวยังตกลงกันไมได ใหนายทะเบียนพิจารณารับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากผูขอจัด
ต้ังพรรคการเมืองที่เห็นวามีสิทธิที่จะใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นดีกวา โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ ดังนี้ 
 (1) ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองคณะใดมีจํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งเคยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุดในนามของพรรคการเมืองตามหลักฐานใบสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เคยใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นมากกวา ผูขอจัดตั้ง
พรรคการเมืองคณะนั้นยอมมีสิทธิดีกวา 
 (2) ในกรณีที่จํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองตาม (1) มีจํานวนเทากันผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองคณะใดมี
จํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งเคยสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลัง
สุดในนามของพรรคการเมืองตามหลักฐานใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เคยใชชื่อพรรคการ
เมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นมากกวา ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองคณะนั้นยอมมีสิทธิดีกวา 
 (3) ในกรณีที่จํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองตาม (2) มีจํานวนเทากันใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลาก
โดยเปดเผยเพื่อใหไดผูมีสิทธิใชชื่อพรรคการเมอืงหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น (มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (3)) 
กรณีที่ชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นเปนชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองที่ไมเคยมีการใชมากอนและตกลงกันไมได ใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผยเพ่ือใหได
ผูมีสิทธิใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น (มาตรา 16 วรรคสอง) ใหนายทะเบียนแจงการ
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) เปนหนังสือไปยังผูขอจัดตั้งพรรคการ
เมืองที่เกี่ยวของเพื่อทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง 
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 ขั้นตอนที่ 6 :  การโตแยงคําส่ังไมรับจดแจงการจัดตั้ง (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง) ผูจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งไม
เห็นดวยกับคําส่ังไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียนตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 มีสิทธิย่ืนคํา
รองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัยชี้ขาดภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังไมรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองจากนายทะเบียน (มาตรา 17 วรรคสอง) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดแลว ให
นายทะเบียนปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

 ขั้นตอนที่ 7 : การดําเนินการตามเงื่อนเวลาที่กฎหมายกําหนดหลังจากไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการ
เมือง 
 1. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการ
เมือง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (มาตรา 42) หวัหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
และกรรมการสาขาพรรคการเมือง มีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตนคูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายใน 30 วันนับแตวันที่พน
จากตําแหนง บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการการเลือก
ต้ังกําหนด หากไมปฏิบัติตามมบีทกําหนดโทษไวในมาตรา 84 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และปรบัอีก
ไมเกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 ดังนั้น เมื่อนายทะเบียนไดมีหนังสือแจงการรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองใหพรรคการเมืองทราบ
แลว หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคนตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้
สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
นายทะเบียน โดยใหถือเอาวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนเปนวันที่เขาดํารงตําแหนง 
 2. การดําเนินการตามมาตรา 29 ภายใน 180 วันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแต 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละ 1 สาขา ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 
 (1) ภาคกลาง ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร และอีก 26 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแกว สระบุรี 
สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง อุทัยธานี 
 (2) ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎรธานี 
 (3) ภาคเหนือ ประกอบดวย 16 จังหวัด ไดแก  กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก 
นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ 
 (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 19 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ 
นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร 
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
 3. การจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา 34 วรรคหนึ่งและวรรคสี่) หัวหนาพรรคการเมือง
ตองจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามที่นายทะเบียนกําหนดใหตรงตามความเปนจริง เก็บรักษาไว ณ 
สํานักงานใหญของพรรคการเมือง และพรอมที่จะใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบ
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ได หากฝาฝนมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 81 ซึ่งกําหนดวา หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท 
 4. การจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละ 1 สาขา รวมอยางนอย 4 สาขาภายใน 180 วัน นับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองที่กําหนดไว
ในกฎหมาย (มาตรา 30 วรรคหนึ่ง) กรณีที่พรรคการเมืองใดจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้น ใหหัวหนาพรรคการ
เมืองมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่จัดตั้งสาขาพรรคการ
เมืองนั้น หากไมปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษไวในมาตรา 76 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และปรับอีก
ไมเกินวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง (มาตรา 30 วรรคสอง) หนังสือแจงการจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและอยางนอยจะตองมีรายการแสดงที่ต้ังสาขาพรรคการ
เมือง รายชื่อ อาชีพ และท่ีอยูของกรรมการสาขาพรรคการเมืองนั้น (มาตรา 30 วรรคสาม) เมื่อนายทะเบียนได
รับแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแลว ใหออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง และ (มาตรา 42) กาํหนดใหกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่เขา
ดํารงตําแหนงและภายใน 30 วันนับแตวันที่พนจากตําแหนง ซึ่งมีหลักเกณฑ วิธีการแบบพิมพ และบทลงโทษ
เหมือนกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการ
เมือง ซึ่งไดกลาว 

 การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง จะตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
ไวในขอบังคับพรรคการเมืองโดยเครงครัด และตองจัดสงสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ ที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนิน
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคการเมือง ไปใหนายทะเบียนเพื่อประกอบ
การพิจารณาดวย เชน ขอบังคับพรรคการเมืองกําหนดวาจะตองมีสมาชิกพรรคการเมืองในทองที่ที่จะตั้งสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวา 100 คน จะตองแนบบัญชีรายชื่อสมาชิกไมนอยกวา 100 คน  ดังกลาวไปดวย หรือขอ
บังคับพรรคการเมืองกําหนดวาจะตองมีสมาชิกมารวมประชุมจดัตั้งสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวา 50 คน จะตอง
แนบสําเนารายงานการประชุมพรอมกับสําเนาบัญชีลงนามสมาชิกผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองดัง
กลาวไปดวย หรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนดวาคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูอนุมัติใหจัดตั้งสาขาพรรค
การเมืองจะตองแนบสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองครั้งที่อนุมัติใหจัดตั้งสาขาพรรค
การเมืองดังกลาวไปดวย เปนตน 

 การแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแตละสาขานั้นจะตองเรียงลําดับที่ของสาขาพรรคการเมืองตาม
ลําดับกอนหลังของวันเดือนปที่จัดตั้งขึ้น และควรทยอยแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามลําดับของการจัดตั้ง 
โดยตองคํานึงถึงระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด คอื แจงการจัดตั้งภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการ
เมือง 

 กรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 29 พรรคการเมืองนั้นมีเหตุตองเลิกหรือ
ยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) ซึ่งนายทะเบียนตองดําเนินการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภาย
ใน 15 วันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับ
พรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดแลว นายทะเบียนตองประกาศ
คําส่ังยุบพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมาตรา 65 วรรคสาม และ (มาตรา 68 วรรคหนึ่ง) กรณีที่
พรรคการเมืองเลิกหรือยุบตามมาตรา 65 นอกจากกรณีตามมาตรา 65 (3) (มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับ
พรรคการเมืองอื่นตามหมวด 5) ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงบัญชีและงบดุลรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
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ของพรรคการเมืองตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่พรรคการเมืองเลิกหรือยุบ และใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินเปนผูชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน ถาสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินเปนผูชําระบัญชีไมเสรจ็ภายในเวลาดังกลาวใหขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน 6 เดือน หากไมปฏิบัติตามมีบท
กําหนดโทษไวในมาตรา 76 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และปรับไมเกินวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่
ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง (มาตรา 68 วรรคสอง) ในการชําระบัญชี เมื่อไดหักหนี้สินและคาใชจายแลว ยังมีทรัพย
สินเหลืออยูเทาใด ใหโอนใหแกองคการสาธารณกุศลตามที่ระบุไวในขอบังคับพรรคการเมือง ถาในขอบังคับพรรค
การเมืองไมไดระบุไว ใหทรัพยสินที่เหลือนั้นตกเปนของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

 ขั้นตอนที่ 8 : เมื่อพรรคการเมืองดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดใหรายงานตอนายทะเบียนพรรคการ
เมือง และมีหนาที่ดําเนินกิจการพรรคการเมือง กิจการทางการเงิน การรับบริจาค ตลอดจนการขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกพรรคการเมืองโดยรัฐ รวมท้ังมีภารกิจที่จะตองดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด 

 2. การควบคุมกํากับการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองโดยทั่ว
ไป9 
 2.1 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการตามนโยบายพรรค ขอ
บังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญของพรรค 
 2.2 กําหนดใหหัวหนาพรรคเปนผูแทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก แตหัวหนา
พรรคอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนได 
 2.3 หัวหนาพรรคตองจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดใหตรงตาม
ความเปนจริง เก็บรักษาไว ณ ที่ต้ังสํานักงานใหญของพรรค เพ่ือใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
ตรวจสอบไดเสมอ โดยภายในเดือนมกราคมของทุกป หัวหนาพรรคจะตองแจงจํานวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ใหนายทะเบียนทราบ ถาไมปฏิบัติตามจะตองถูกปรับไมเกิน50,000 บาท 
 2.4 หัวหนาพรรคตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในแตละปแลวแจงใหทะเบียน
ทราบภายในเดือนมีนาคมของแตละป เพื่อใหนายทะเบียนประกาศใหสาธารณชนทราบถาไมปฏิบัติตามจะถูก
ปรับไมเกิน 100,000 บาท และจะตองถูกศาลรัฐธรรมนูญส่ังใหยุบพรรคการเมืองนัน้ดวย 
 2.5 กฎหมายหามพรรคการเมืองชวยเหลือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไม
วาโดยตรงหรือโดยออม ถาฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 100,000 บาท 
 2.6 พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิกจะตองไม10 
 2.6.1 กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 2.6.2 กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
 2.6.3 กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

                                                 
9 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 19. 
10 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 20 
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 2.6.4 รับคนไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเปนสมาชิก หรือใหดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรค 
หรือยอมใหกระทําการอยางหนึง่อยางใดเพื่อประโยชนของพรรค (โทษจาํคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป) 
 2.6.5 รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูใด เพ่ือ 
 1) กระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลาย 
 (1) ความมั่นคงของราชอาณาจักร 
 (2) ราชบัลลังก 
 (3) เศรษฐกิจขอประเทศ 
 (4) ราชการแผนดิน 
 2) กระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 
 3) กระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ 
 4) กระทําการอันเปนการบั่นทอนสขุภาพอนามัยของประชาชน 
 2.6.6 รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือดําเนินกิจการในทางการเมือง จาก11 
 (1) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 
 (2) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียน
สาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักร 
 (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุนหรือ
เปนผูถือหุนเกินรอยละ 25 
 4) องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงคดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยหรือมีผูจัดการหรือกรรมการเปนบุคคลผูไมมี
สัญชาติไทย 
 5) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคล ที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
เพ่ือดําเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือดําเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคล ทั้งส่ีขอ
ขางตน 
 6) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือก
ต้ัง หากมีการฝาฝนขอหามในขอ 6 นี้ ผลที่เกิดขึ้น คือ  
 (1) พรรคอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบ (แมวาจะฝาฝนอยางใดอยางหนึ่ง) และ 
 (2) จะถูกลงโทษตามกฎหมายอาญาที่ระบุความผิดเกี่ยวกับการนั้น เชนในขอ 
(2.6.1) (2.6.2) (2.6.3) 
 (3) หากผิดขอ (2.6.5) หรือ (2.6.6) ผูกระทําจะถูกจําคุกตั้งแต 2 ปถึง 10 ป
หรือปรับตั้งแต 200,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป 
 2.7 คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการผูใดจัดใหพรรคกระทําการใดๆ   ฝาฝนนโยบาย
พรรคหรือขอบังคับพรรค จน 
 2.7.1 อาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ 

                                                 
11 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 20 
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 2.7.2 ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 2.7.3 ขัดตอการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 

 ถาการกระทํายังไมรุนแรงถึงขนาดตองยุบพรรค จะถูกนายทะเบียนเตือนเปนหนังสือใหผูนั้น
ระงับหรือแกไขการกระทํา ถาเตือนแลวไมปฏิบัติตาม นายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง
อยางใดอยางหนึ่งคือ (1) ใหระงับหรือจัดการแกไขการกระทําดังกลาว (2) ใหบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นออกจาก
ตําแหนง ถาเปนกรณี (2) ผูที่ถูกออกจากตําแหนงจะไมมีสิทธิเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดๆ ไดอีกภาย
ในสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง 
 2.8 การประชุมใหญของพรรคการเมือง ถือวาสําคัญมากอยางหนึ่ง ที่กฎหมายระบุวาตอง
ประกอบดวย (1) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (2) ผูแทนของสาขาพรรคการเมือง (3) สมาชิกพรรค ซึ่ง
รายละเอียดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดในขอบังคบัพรรคการเมือง ถาหากองคประกอบของที่ประชุม
ใหญไมเปนไปตามนี้พรรคอาจถูกยุบได 

 3. การควบคุมกํากับการดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง12 การเงินของพรรคการเมือง
โดยทั่วไป 
 3.1 คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกีย่วกับการบริหารการเงินทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของพรรคและสาขาพรรค และจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตอง ประธานสาขาพรรคก็ตองจัดใหมีการทํา
บัญชีใหถูกตองเชนเดียวกัน หากมีการฝาฝน ผูฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 100,000บาท 
 3.2 มีกําหนดรายละเอียดของการทําบัญชีและประเภทบัญชีของพรรคและของสาขาพรรค ตลอดจนวิธี
การลงรายการในบัญชี กําหนดระยะเวลาที่ตองดําเนินการแตละขั้นตอนใหแลวเสร็จตามมาตรา 38 
 3.3 มีการกําหนดใหพรรคและสาขาพรรคทําการปดบัญชีภายในทุกส้ินปปฏิทินโดยใหทํารายงาน
การเงินในรายละเอียด ที่อยางนอยตองประกอบดวยงบดุลงบรายไดและคาใชจายของพรรคการเมืองแลวตองจัดใหมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชีตามมาตรา 39 หากไมปฏบัิติตามจะถูกปรับไมเกิน 
100,000 บาท 
 3.4 งบการเงินของพรรคที่ผูสอบบัญชีตรวจและรับรองแลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรค
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป หากไมดาํเนินการจะถูกปรับไมเกิน 50,000 บาท เมือ่ที่ประชมุใหญอนุมัติ
แลว ใหหัวหนาพรรคและเหรญัญิกพรรครับรองความถูกตองแลวสงงบการเงินและสําเนาบัญชีใหนายทะเบียนพรรค
การเมืองเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวประกาศใหสาธารณชนรับทราบ 
หากหัวหนาพรรคใดไมทําตามจะถูกปรับไมเกิน 50,000 บาท และวันละอีก 500 บาท จนกวาจะทําใหถูกตอง 
 3.5 กฎหมายใหยกเวนภาษีใหรายไดและทรัพยสินของพรรคการเมือง 

 การเงินของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง13 พรรคการเมืองจะใชจายเงินของพรรคการเมือง
ไดเฉพาะภายในวงเงินที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เทานั้น และเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะตองควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคใชจาย
เงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคไมควบคุมใหเปนไปตามนี้ จะมีโทษจําคุกไมเกิน 6 
เดือน หรือปรับไมเกิน 500,000 บาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ นอกจากนั้น ถาผูใดทาํผิดกฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับการนี้

                                                 
12 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 22. 
13 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 23. 
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อาจถูกจําคุกตั้งแต1 ป ถึง 5 ปหรือปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือปรับเปนเงินจํานวนสามเทา
ของเงินที่ใชจายเกินหรือทั้งจําทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป 

 คณะกรรมการบริหารพรรคจะตองมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการจัดสรรเงิน
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไมใหเกินวงเงินที่กฎหมายเลือกตั้งกําหนดไว โดย 
(1) ถาเปนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมตามจํานวนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
ทั้งหมด (2) ถาเปนการเลือกตั้งแบบแบงเขต ใหจัดสรรใหผูสมัครแตละคนหากฝาฝนจะถูกจําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 500,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. การควบคุมกํากับการบริจาคแกพรรคการเมือง14 กฎหมายนิยามคําวา “การบริจาค” ไววา การให
เงินทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่คํานวณเปนเงินไดแกพรรคการเมืองหรือสมาชิกเพ่ือการดําเนินกิจการของพรรค
การเมืองหรือเพ่ือเปนคาใชจายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งนอกเหนือจากคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการ
เมืองตามขอบังคับพรรคการเมอืง กฎหมายกําหนดใหผูบริจาคและผูรับบริจาคตองกระทําอยางเปดเผยตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 14 ประกอบ) ซึ่งจะตองมี
การเปดเผยชื่อผูบริจาค และจํานวนเงินที่บริจาคตอนายทะเบียนและตอสาธารณชนผูบริจาค หรือผูรับบริจาคที่
ไมเปดเผย และไมทําตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวจะถูกจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมนอยสามเทาของเงิน
หรือของราคาทรัพยสินหรือประโยชนที่บริจาคหรือทั้งจําทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป เมื่อพรรคการ
เมืองหรือสมาชิกไดรับบริจาคแลวตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับการบริจาคของพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับบริจาคมา ถาฝาฝนจะถูกปรับไมนอยกวาสองเทาแตไมเกินส่ีเทาของเงินหรือราคาของสิ่งบริจาค หัวหนา
พรรคและเหรัญญิกพรรคจะตองเปดบัญชีเงินฝากจากการรับบริจาคกับธนาคารพาณิชยโดยแจงหมายเลขบัญชแีละ
สําเนาบัญชีเงินฝากดังกลาวใหนายทะเบียนทราบ ภายในเจด็วันนับแตวันที่เปดบัญชี ถาฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 
100,000 บาท 

 

 ผูบริจาคเงินแกพรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดตามที่
กําหนดในประมวลรัษฎากร มีขอหามพรรคการเมืองหรือสมาชิกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อการ
ตางๆ และจากบุคคลหรือองคการหรือนิติบุคคลตางๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 52 และมาตรา 53 บุคคล องคการ 
หรือนิติบุคคลที่หามบริจาคแกพรรคการเมืองในมาตรา 54 ซึ่งจะมีโทษจําคุกไมเกิน 10 ปหรือปรับไมเกิน 1,000,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูฝาฝนไมมีสัญชาติไทยใหเนรเทศผูนั้นออกนอกราชอาณาจักร หามนิติบุคคลที่เปนรัฐ
วิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (ขณะนี้ยังไมไดกําหนด) บริจาคเงิน ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดแกพรรคการเมือง ผูฝาฝนจะถูกปรับไมนอยกวาสามเทาของเงินหรือราคาสิ่งที่บริจาค 

 5. การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ กฎหมายใหมี “กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง” (ดูขอมูลใน
แผนภูมิที่ 5.3) ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน15 (1) ในการใช
จายในการสนับสนุนพรรคการเมือง (2) ในการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมอืงตามที่คณะ
กรรมการการเลอืกตั้งกําหนด โดยเงินและทรัพยสินของกองทุน16 มาจาก (1) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจาย (2) 
เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
                                                 

14 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 24. 
15 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 28. 
16 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 27. 
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ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (3) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (4) เงินหรือทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับโดยฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยพรรคการเมือง (5) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนกองทุนในกรณีพรรคการเมืองเลิกหรือยุบถาขอบังคับ
พรรคการเมืองไมไดระบุใหองคการสาธารณกุศลใด (6) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน (7) เงิน
ดอกผลของกองทุน (8) เงินรายรับอื่นถามี 

 5.1 การบริหารและกาํกับดูแลกองทุน17 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาที่ในการจัดสรร
เงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง และควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตง
ต้ังคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการ 9 คน คือ 
 (1) นายทะเบียนพรรคการเมือง เปนประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ เปนกรรมการ 
  การเลือกตั้งมอบหมาย หนึ่งคน 
 (3) ผูแทนกระทรวงการคลัง หนึ่งคน เปนกรรมการ 
 (4) ผูแทนสํานักงบประมาณ หนึ่งคน เปนกรรมการ 
 (5) ผูแทนพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกเปน ส.ส. เปนกรรมการ 
  โดยเลือกกันเอง สามคน 
 (6) ผูแทนพรรคการเมือง ซึ่งไมมีสมาชิกเปน ส.ส. เปนกรรมการ 
  โดยเลือกกันเอง หนึ่งคน 
 (7) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนกรรมการและเลขานุการ 
 5.2 หลักเกณฑการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง18 
 (1) ใหจัดสรรเปนรายป 
 (2) ใหจัดสรรตามโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของแตละพรรคการเมืองทีพ่รรค
การเมืองแตละพรรคยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (3) การจัดสรรใหคาํนึงถึงตอไปนี้ตามลําดับ (3.1) จํานวนสมาชกิพรรคที่เปน ส.ส. (3.2) 
จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อของพรรคที่พรรคไดจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด (3.3) จํานวนสมาชิก
ของพรรค (3.4) จํานวนสาขาพรรค 

 5.3 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามโครงการและแผนงาน จะพิจารณาจัด
สรรตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 (1) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง รอยละ 35 
 (2) จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง รอยละ 30 
 (3) จํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมือง รอยละ 20 
 (4) จํานวนสาขาของแตละพรรคการเมือง รอยละ 15 

 5.4 เง่ือนไขที่พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจะตองปฏิบัติ19 

                                                 
17 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 27. 
18 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 28. 
19 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 28. 
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 (1) ใชจายเงินสนับสนุนไมนอยกวากึง่หนึ่ง เพ่ือกิจการตอไปนี ้(1.1) การบริหารพรรคและสาขา
พรรค (1.2) การหาสมาชิกเพ่ิม (1.3) การใชจายในการเลือกตั้ง (1.4) การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไป 
 (2) พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบปปฏิทินใหถูกตอง และ
ย่ืนรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป ถาฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 100,000 
บาท 
 5.5 พรรคใดที่ไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ไมดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงินที่จะตองมีการ
ทําบัญชีลงบัญชี ทํางบดุล ตรวจสอบบัญชีและงบดุล ฯลฯ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายใหกระทําทุกรายการ จะถูก
นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนสงกลับคืนเขากองทุน 
 5.6 พรรคใดที่ไดรับเงินสนับสนุนไปแลว มีเหตุตองเลิกหรือยุบ ตองคืนเงินแกกองทุน 

 6. การสนับสนุนอยางอื่นแกพรรคการเมืองโดยรัฐ20 กําหนดหลักเกณฑและวิธีใหพรรคการเมืองไดรับ
การสนับสนุนอยางอื่นอีกดวย เชน (1) คาไปรษณียากร (2) คาใชจายเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค (3) ดานอื่นๆ 
ตามที่จะกําหนด ประสานงานกับผูรับผิดชอบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐใหจัดสรรเวลาออกอากาศ
แกพรรคที่มี ส.ส.ทุกพรรค เพื่อแถลงผลงานปหนึ่งไมนอยกวาสามครั้งโดยไมคิดคาใชจายโดยคํานึงถึงจํานวน 
ส.ส.ของแตละพรรคเปนหลัก 

 7. การรวมพรรคการเมือง พรรคการเมืองอาจรวมกันอยางเปนทางการได 2 กรณี คือ21  
 7.1 การรวมกันเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ใหกระทําโดย (ดูขอมูลในแผนภูมิที่ 5.4) 
 (1) พรรคที่จะมารวมกันจัดใหมีการประชุมใหญของแตละพรรคเพ่ือขอความเห็นชอบในการ
ที่จะรวมกันเปนพรรคการเมืองใหม ในชื่อใหมและภาพเครื่องหมายพรรคใหม ฯลฯ 
 (2) เมื่อที่ประชุมใหญเห็นชอบแลว ใหหัวหนาและกรรมการบริหารพรรคๆ ละ 10 คน รวมประชุม
เพ่ือกําหนดนโยบายพรรคใหม และกําหนดขอบังคับพรรคใหม 
 (3) แจงใหมีการประชุมรวมของสมาชิกของทุกพรรค โดยดําเนินการประชุมในลักษณะ
ประชุมเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง และใหดําเนินการเชนเดียวกับการดําเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมดังที่ได
อธิบายในตอนตนของคูมือนี้แลว 
 (4) เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงพรรคการเมืองใหมที่เปนผลจากการรวมกัน
แลว ใหนายทะเบียนยื่นคํารองขอตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหพรรคที่มารวมกันยุบไป แลว
ให ส.ส. ของพรรคเดิมเปน ส.ส. ของพรรคใหม หรืออาจไปสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมอืงอื่น ภายใน 60 วัน 
นับจากวันที่จดแจงการรวมพรรค แลวสมาชิกพรรคเดิมเปนสมาชิกพรรคใหมโดยโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และ
ความรับผิดชอบของพรรคเดิมไปใหพรรคใหมดวย 
 7.2 การรวมเขาเปนพรรคเดียวกันกับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลัก ใหกระทําโดย (1) พรรคที่
จะมารวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรค วาจะรวมเขากับพรรคใด (2) เมื่อเห็นชอบ ใหหัว
หนาพรรคทุกพรรคที่จะรวมกัน รวมกันแจงการรวมพรรคตอนายทะเบียนเพื่อใหนายทะเบียนจดแจงการรวมพรรค 
(3)  นายทะเบียนยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคที่จะมารวมเขากับพรรคที่เปนหลักตามขอ (1) 
ขางตน 

                                                 
20 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 29. 
21 วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน, การดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืง. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 2544), หนา 31. 
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 แผนภูมิที่ 5.3 ขั้นตอนการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เงินจากงบประมาณรายจาย 
2. คาธรรมเนียมการสมัคร ส.ส. 
3. เงินคาปรับ 
4. เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการ
ลงโทษผูกระทําผิดกฎหมาย 

5. เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของ
กองทุนจากการเลิกหรือยุบพรรค

6. เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให
กองทุน 

7. เงินดอกผลของกองทุน 
8. เงินรายรับอื่นๆ 

ประกอบดวย (9 คน) 
- นายทะเบียนพรรคการเมือง 
- กกต. 1 คน 
- ผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
  เปน ส.ส. 3 คน 
- ผูแทนพรรคการเมืองที่ไมมี 
  สมาชิกเปน ส.ส. 1 คน 
- ผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน 
- ผูแทนสํานักงบประมาณ 1 คน 
- เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  1 คน 

จัดทํารายงานการใชจายเงิน
สนับสนุนชองพรรคฯ ในรอบ
ปปฏิทินยื่นตอ กกต. ภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป 
(มาตรา 62) ผานเลขาธิการ 
กกต. 

กองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง

คณะกรรมการกองทุน 

พิจารณาตามหลักเกณฑ
ที่ กกต. กําหนด และ
กกต. ใหความเห็นชอบ 

ที่มา

(2)

จัดสรรเงินตาม
หลักเกณฑ 

(3)

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง 

(1) เสนอโครงการและแผนงานขอ
รับการจัดสรรเงิน 

(ภายในเดือนสิงหาคมของทกุป)

(4)

ใชจายเงินไมนอยกวากึ่งหน่ึง เพื่อบริหารพรรคการเมือง
และสาขาพรรคการเมือง เพื่อการหาสมาชิกเพิ่ม เพื่อ
เปนคาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อการใหความรูทางการ
เมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป มาตรา 59
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พรรคการเมืองที่จะรวม 
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

นายทะเบียนพรรคการเมืองรองตอศาล
รัฐธรรมนูญลงมติและส่ังการอนุมัติ 

พรรคการเมืองหลกั 
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

หัวหนาพรรคฯ ของแตละพรรค 
รวมกันแจงการรวมพรรคฯ ตอ... 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรรคการเมืองเดิมของพรรคที่เขาไป
รวมสิ้นสุดสภาพลง 

สมัครเขาเปนสมาชิกภายใน 30 วัน

 
 

 

 

 

 

 
 
 แผนภูมิที่ 5.4 กระบวนการการรวมพรรคการเมือง โดยการรวมเขาเปนพรรคเดียวกับอีกพรรค 

            ที่เปนหลัก22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง23 เหตุแหงการเลิกหรือยุบพรรคการเมือง พรรคการเมืองยอมเลิกหรือ
ยุบโดยคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 8.1 พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง) 
 8.1.1 มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค (มาตรา 65 (1)) 
 8.1.2 มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน (มาตรา 65(2))  

 8.1.3 มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกบัพรรคการเมืองอื่นตามหมวด 5 การรวมพรรคการ
เมือง มาตรา 70 - 73 (มาตรา 65(3)) 
 8.1.4 ไมดําเนินการดังตอไปนี้ (มาตรา 65 (5)) 

                                                 
22 อธิบายโดยแผนภูมิที่ผูเขียนปรับปรุงข้ึนเองจากแผนภูมิกระบวนการรวมพรรคการเมืองชุดเดิม ฉบับที่จัดทําข้ึนโดยศูนย

บริการเอกสารและคนควาสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา 
23 กลุมงานคดี 2, สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สาระสําคัญเกี่ยวกับการสั่งยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญ. 30 

สิงหาคม 2545, หนา 1-10. 

“นายทะเบียนพรรคฯ” 
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 8.1.4.1 ไมทําการประชมุใหญในการเปล่ียนแปลงรายการสําคัญ ไดแกนโยบาย
พรรค ขอบังคับพรรค และการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตามบทบัญญัติ มาตรา 25  
 8.1.4.2 องคประชุมใหญไมเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 26  
 8.1.4.3 ไมจัดใหมีสมาชกิครบ 5,000 คน จากทุกภาค (4 ภาค) และไมมีสาขา
พรรคในทุกภาคภายใน 180 วันนับแตไดรับจดแจงการเปนพรรคการเมืองจากนายทะเบียนตามบทบัญญัติ มาตรา 
29  
 8.1.4.4 ไมจัดทํารายการการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมาให
ถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกป เพ่ือประกาศใหสาธารณชนทราบตามบทบัญญัติ มาตรา 35  
 8.1.4.5 ไมใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และย่ืน
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไปตามบทบัญญัติ มาตรา 26  
 ทั้งนี้ เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมอืงใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน มาตรา 65 
(1) (2) (3) หรือ (5) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแตวันที่ความปรากฏตอนาย
ทะเบียน (ซึ่งในทางปฏิบัติอาจปรากฏเหตุยุบพรรคหลายเหตุในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งตอนาย
ทะเบียนก็ได) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนาย
ทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้น (มาตรา 65 วรรคสอง) และในกรณีที่ศาลรัฐธรรนูญมีคําส่ัง
ใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคาํส่ังยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุกเบกษา (มาตรา 65 
วรรคสาม) 
 8.2 พรรคการเมืองอาจถูกส่ังยุบพรรคการเมืองเม่ือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(มาตรา 66) 
 8.2.1 กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 66 (1)) 
 8.2.2 กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 66 (2)) 
 8.2.3 กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 66 (3)) 
 8.2.4 กระทําการฝาฝน มาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 52 หรือ มาตรา 53  (มาตรา 66 (4)) 
กลาวคือ 
 8.2.4.1 รับคนไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเปนสมาชิก หรือใหดํารงตําแหนงใดๆ 
ในพรรคหรือยอมใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนของพรรค (มาตรา 23 วรรคหนึ่ง) 
 8.2.4.2 รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูใด เพ่ือ (มาตรา 52)  
 1)  กระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลาย 
 (1)  ความมั่นคงของราชอาณาจักร 
 (2)  ราชบัลลังก 
 (3)  เศรษฐกิจของประเทศ 
 (4)  ราชการแผนดิน 
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 2)  กระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน 
 3)  กระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ 
 4)  กระทําการอันเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 8.2.4.3 รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือดําเนินกิจการในทางการเมือง จาก (มาตรา 53) 
 1) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 
 2) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการ
หรือจดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักร 
 3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติ
ไทยมีทุนหรือเปนผูถือหุนเกินรอย 25 
 4) องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตาง
ประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือมีผูจัดการหรือกรรมการ
เปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 
 5) บุคคล องคกร หรือนิติบุคคล ที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการหรือดําเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องคกร หรือนิติบุคคลทั้งส่ีขอขางตน 
(2) – (4) 
 6) บุคคล องคกร หรือนิติบุคคลที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ขณะนี้ยังไมมีประกาศดังกลาว) 

 ทั้งนี้ เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการ
เมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา 66 ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน ถา
อัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหย่ืนคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไม
ย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทน
จากอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงใหอัยการสูงสุด เพ่ือย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอ
ไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่น
คํารอง (มาตรา 67 วรรคหนึ่ง) และใหกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียน
ประกาศคาํส่ังยุบพรรคการเมือง นั้นในราชกจิจานุเบกษา (มาตรา 67 วรรคสอง) 
 9. บทบาทหนาที่ของพรรคการเมือง และเมื่อพรรคการเมืองไดจดแจงจัดตั้งตอนายทะเบียนแลว จะมีหนา
ที่ทั้งที่เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และหนาที่ที่ควรปฏิบัติในฐานะที่เปนสถาบันหลักทางการ
เมือง โดยสามารถจําแนกไดเปน 
 
 1. หนาที่ที่พรรคการเมืองตองปฏิบัติตามกฎหมาย โดยหากพรรคการเมืองไมดําเนินการใหถูกตอง
ครบถวนตามกําหนดระยะเวลา อาจมีความผิดและตองรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติและในบางกรณีถือเปนเหตุ
ยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา 65 (5) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 
ประกอบดวย 
 1.1 หนาที่ในการใหมีสมาชิกตั้งแต 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่ง
มีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนกําหนด และมีสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่ง
สาขา ทั้งนี้ภายใน 180 วัน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น (มาตรา 29) 
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 1.2 หนาที่ในการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปปฏิทินที่ผาน
มาใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงตอนายทะเบียนภายในเดือนมีนาคม ของทุกป เวนแตพรรคการเมืองทีจ่ัดตั้ง
ขึ้นไมถึง 90 วัน นับจนถึงวันส้ินปปฏิทิน (มาตรา 35) 
 1.3 หนาที่ในการรายงานการใชจายเงินสนับสนุน ซึ่งกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

 หนาที่ที่พรรคการเมืองตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541 และประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวของ มีทั้งส้ิน 18 กิจกรรม (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.1  กิจกรรมที่พรรคการเมืองตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการ
เมือง พ.ศ. 2541 และประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม หวงเวลาที่กําหนด บทกําหนดโทษ ขอกฎหมาย

ใหมีสมาชิกและจัดตั้งสาขา 1 
พรรคการเมืองตองดําเนินการให
มีสมาชิกตั้งแต 5,000 คน ขึ้นไป 
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีอยูในแตละภาคตาม
บัญชีรายชื่อและจังหวัดที่นาย
ทะเบียนกําหนด และมีสาขาพรรค
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา 

 
ภายใน 180 วัน นับแต
วันที่นายทะเบียนรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
มีเหตุตองเลิกหรือยุบ
พรรคการเมืองตาม
มาตรา 65 (5) ซึ่งนาย
ทะเบียนตองรองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบ
พรรคการเมือง 

 
มาตรา 29 
และ มาตรา
65 (5) 

2 แจงการจัดตั้งสาขา    
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 เมื่อมีการจัดตั้งสาขาพรรคการ
เมืองขึ้น หัวหนาพรรคการเมือง
ตองแจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอ
นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 

ภายใน 15วัน นับแตวันที่
จัดตั้งสาขาการเมือง 
 
 

ปรับไมเกิน 50,000
บาทและปรับอีกไมเกิน
วันละ 500 บาท ตลอด
เวลาที่ยังมิไดปฏิบัติให
ถูกตอง 

มาตรา 30 และ 
มาตรา76 

แจงการเปลี่ยนแปลง 3 
หัวหนาพรรคการเมืองตองแจง
การเปล่ียนแปลงนโยบาย ขอ
บังคับพรรค หรือรายการอื่นตาม
ที่กฎหมายกําหนดโดยแจงเปน
หนังสือตอนายทะเบียน 
   ถาหัวหนาพรรคการเมืองไม
แจงภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดนายทะเบียนมีอํานาจสั่ง
ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจง
การเปล่ียนแปลง 
 

 
ภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดมีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
ภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนกําหนด 

 
ปรับไมเกิน 50,000
บาทและปรับอีกไมเกิน
วันละ 500 บาท ตลอด
เวลา 
 
ปรับไมเกิน 50,000
บาท 

 
มาตรา 33 
และ มาตรา76 
 
 
 
มาตรา 33 
และ มาตรา 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม หวงเวลาที่กําหนด บทกําหนดโทษ ขอกฎหมาย 

4 แจงจํานวนสมาชิกเพ่ิม - ลด    
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 หัวหนาพรรคการเมืองตองจัดทําทะเบียน
สมาชิกใหตรงตามความเปนจริงเก็บ
รักษาไว ณ ที่ต้ังสํานักงานใหญของ
พรรคการเมือง และแจงจํานวนสมาชิก
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ในรอบปปฏิทินที่
ผานมาตอนายทะเบียน 
  ถาหัวหนาพรรคไมแจงนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนา
พรรคแจงจํานวนสมาชิกฯ 

ภายในเดือน 
มกราคม ของทุกป 

ปรับไมเกิน 
50,000 บาท 

มาตรา 34 วรรค
สองและมาตรา 
81 

จัดทํารายงานการดําเนินกิจการ 5 
หัวหนาพรรคการเมืองตองจัดทําราย
งานการดําเนินกิจกรรมของพรรคการ
เมือง ในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูก
ตองตามความเปนจริงและแจงตอนาย
ทะเบียน 

 
ภายในเดือนมีนาคม 
ของทุกป 

 
(1)  ปรับไมเกิน
100,000 บาท 
(2)  มีเหตุตองเลิก
หรือยุบพรรคการ
เมือง 

 
มาตรา 35 และ 
มาตรา 80 
 
มาตรา 35 และ  
มาตรา 65 (5) 

ย่ืนบัญชีทรัพยสินฯ 6 
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค
และกรรมการสาขาพรรค ตองยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะตอนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
ภายใน 30 วันนับแต
วันที่เขาดํารงตําแหนง 
และพนจากตําแหนง 
 
 

 
ปรับไมเกิน 
100,000 บาท และ
ปะอีกไมเกินวันละ
500 บาท ตลอด
เวลาที่ยังมิได
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา 42 และ 
มาตรา 84  
 
 
 
 
 

สงมติพรรคกรณีใหสมาชิกที่เปน 
ส.ส.ออก 

7 

หัวหนาพรรคการเมืองตองสงรายงาน
หรือเอกสารเกี่ยวกับการที่พรรคการ
เมืองมีมติใหสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่ง
ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรออกจากการเปนสมาชิกพรรค
การเมือง ตามขอบังคับพรรคการเมือง
ไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน 
 

 
ภายใน 7 วันนับแต
วันที่พรรคการเมืองมี
มติ 

 
ปรับไมเกิน 
50,000 บาท และ
ปรับอีกไมเกินวัน
ละ 500 บาทตลอด
เวลาที่ยังมิได
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา 22 วรรค
ส่ีและ มาตรา 76 

ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม หวงเวลาที่กําหนด บทกําหนดโทษ ขอกฎหมาย 

การจัดทําบัญชขีองพรรคและสาขาพรรค 8 
คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดของ
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
และตองจัดมีการจัดทําบัญชีตามมาตรา 
38 ใหถูกตองตามความเปนจริง 
  ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคให
ประธานสาขาพรรค จัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคตามมาตรา 38 และจัด
สงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง 

 
- 

 
ปรับไมเกิน 
100,000 บาท 

 
มาตรา 37, 38, 
และ มาตรา 83 

การเปดบัญชี 9 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตองปดบัญชีเปนประจําทุกปในวันส้ินป
ปฏิทิน 

 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
ของทุกป 

 
ปรับไมเกิน 
100,000 บาท 

 
มาตรา 39, และ 
มาตรา 83 

ประชุมใหญเพ่ืออนุมัติงบการเงิน 10 

หัวหนาพรรคตองนํางบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
แลวเสนอที่ประชุมใหญของพรรคการ
เมืองเพ่ืออนุมัติโดยแจงใหสมาชิกทราบ
ลวงหนา และปดประกาศไว ณ ที่ต้ัง
สํานักงานของพรรคการเมืองและสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวา 15 วัน 

 
ภายในเดือนเมษายน 
ของทุกป 

 
ปรับไมเกิน 
50,000 บาท 

 
มาตรา 40 
วรรคหนึ่ง และ 
มาตรา 81 

สงงบการเงิน 11 

หัวหนาพรรคตองสงงบการเงิน ซึ่งที่
ประชุมใหญอนุมัติแลว ตอนายทะเบียน
พรอมสําเนาบัญชีตามมาตรา 38 

 
ภายใน 30 วันนับแตวัน
ที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ 

 
ปรับไมเกิน 
50,000 บาทและ
ปรับอีกไมเกินวัน
ละ 500 บาท
ตลอดเวลาที่ยังมิ
ไดปฏิบัติใหถูก
ตอง 
 

 
มาตรา 40 
วรรคสอง และ 
มาตรา 76 

ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม หวงเวลาที่กําหนด บทกําหนดโทษ ขอกฎหมาย 

การจัดทําและสงประกาศการรับบริจาค 12 
พรรคการเมืองตองออกหลักฐานการ
รับบริจาคใหแกผูบริจาค และจัดทํา
ประกาศบัญชีรายชื่อผูบริจาคและ
จํานวนเงินที่ไดรับบริจาคแตละรายใน
รอบสัปดาหที่ผานมาใหถูกตองตาม
ความเปนจริงใหแลวเสร็จภายในวัน
ทําการแรกของสัปดาหถัดมา แลวปด
ประกาศไวโดยเปดเผยในวันนั้น ณ ที่
ต้ังสํานักงานใหญของพรรคการเมือง
เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยทุก
ครั้งที่มีการจัดทําประกาศดังกลาวให
หัวหนาพรรคการเมืองจัดสงประกาศ
ใหนายทะเบียน 

 
ภายใน 7 วันนับแตวัน
ที่ประกาศ 

 
จําคุกไมเกิน 3 ป 
หรือปรับไมนอย
กวา 3 เทา ของ
จํานวนเงิน 
ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดที่
ใหแกพรรคการ
เมืองหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และให
ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมี
กําหนด 5 ป 

 
มาตรา 46, 
มาตรา 86 และ
ประกาศคณะ
กรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง 
หลักเกณฑและ
วิธีการในการ
บริจาคแกพรรค
การเมืองและ
การรับบริจาค
ของพรรคการ
เมือง 

การสงเขาบัญชีการรับบริจาค 13 
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค
กรรมการสาขาพรรค หรือสมาชิก ซึ่ง
ไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชี
แสดงรายรับจากการบริจาคตาม
มาตรา 48 

 
ภายใน 7 วัน   นับแต
วันที่ไดรับการบริจาค 

 
ปรับไมนอยกวา
สองเทาแตไมเกิน
ส่ีเทาของจํานวน
เงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืน
ใดที่ไดรับบริจาค 

 
มาตรา 48, 49 
และ มาตรา 88 

การสงสําเนาบัญชีเงินฝาก 14 

หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคตอง
นําเงินที่พรรคการเมืองไดรับการ
บริจาคไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย 
โดยระบุชื่อเจาหนาที่ของบัญชีในนาม
ของพรรคการเมืองนั้น และแจงหมาย
เลขบัญชีของบัญชีเงินฝาก และ
จํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี
พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนาย
ทะเบียน 
 

 
ภายใน 7 วันนับแตวัน
ที่ไดเปดบัญชี 

 
ปรับไมเกิน 
100,000 บาท 

 
มาตรา 50 
วรรคสอง และ 
มาตรา 87 

ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม หวงเวลาที่กําหนด บทกําหนดโทษ ขอกฎหมาย 

การยื่นโครงการและแผนงาน 15 
พรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับการจัด
สรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง จะตองยื่นโครง
การและแผนงาน และขอรับการ
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคา
สาธารณูปโภคของพรรคตอคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือขอรับการ
จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนใน
รอบปถัดไป 

 
ภายในเดือน 
สิงหาคม ของทุกป 

 
หากไมดําเนินการภาย
ในกําหนดใหพรรคการ
เมืองนั้นหมดสิทธิได
รับการจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากกองทุน
ในรอบปถัดไป 

 
ประกาศคณะ
กรรมการการ
เลือกตั้งเรื่อง 
กองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรค
การเมือง ลงวัน
ที่ 1 พฤศจิกายน 
2541 ขอ 23 

การรายงานการใชจายเงินสนับสนุน 16 
พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนตองจัดทํารายงานการใช
จายเงินสนับสนุนในรอบปปฏิทินให
ถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
ภายในเดือนมีนาคม  
ของปถัดไป 

 
(1) ปรับไมเกิน 100,000
บาท 
(2) มีเหตุตองเลิกหรือ
ยุบพรรคการเมืองตาม
มาตรา 65 (5) 
(3) ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ตอง
ยุบไปเพราะเหตุนี้ จะ
ขอตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหมหรือเปน
กรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองหรือมี
สวนรวมในการขอจัด
ต้ังพรรคการเมืองขึ้น
ใหมอีกไมได ทั้งนี้ภาย
ในกําหนด 5 ปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้น 
ตองยุบไป 

 
มาตรา 62, 65 
และ มาตรา 69 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม หวงเวลาที่กําหนด บทกําหนดโทษ ขอกฎหมาย 

ควบคุมคาใชจายการเลือกตั้ง 17 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตอง
ควบคุมพรรคการเมืองและผูสมัครรับ
เลือกตั้งไมใหใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เกินวงเงินที่นายทะเบียนกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และตองจัดสรรเงินเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือก
ต้ังของพรรคการเมือง 

 
เมื่อมีประกาศพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 

 
จําคุกไมเกิน 6
เดือนหรือปรับไม
เกิน 500,000
บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา 43, 44 
และ มาตรา 85 

การสงบัญชีและงบดุลในกรณียุบพรรค 18 

พรรคการเมืองที่เลิกหรือยุบ (นอกจาก
กรณีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับ
พรรคอื่น ตาม มาตรา 65 (3) ตองสง
บัญชีและงบดุลรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินของพรรคการเมืองใหนาย
ทะเบียน 
 

 
ภายใน 15 วันนับแตวัน
ที่พรรคการเมืองเลิก
หรือยุบ 

 
ปรับไมเกิน 
50,000 บาทและ
ปรับอีกไมเกินวัน
ละ 500 บาท 
ตลอดเวลาที่ยังมิ
ไดปฏิบัติใหถูก
ตอง 

 
มาตรา 68 
วรรคหนึ่ง และ 
มาตรา 76 

 
บทบาทของพรรคการเมืองภายใตหลักการใหมตามรัฐธรรมนูญ 

 จากขอมูลพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการอยู จํานวน 62 พรรคการเมือง24 แยกเปนพรรคการเมืองที่ได
รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 จํานวน 15 พรรค ที่เหลือเปนพรรคการเมืองที่
ไดรับการจดแจงการจัดตั้งภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไดประกันเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนพรรคการเมืองไวใน
มาตรา 47 กําหนดหลักการจัดตั้งพรรคการเมือง การเลิกพรรคการเมือง การดําเนินกิจการทางการเมือง การ
สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกพรรคการ
เมืองโดยรัฐ การควบคุมการการรับบริจาคของพรรคการเมือง การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการ
เมือง และการจัดทําบัญชีรายรับรายจายของพรรคการเมืองไวในมาตรา 328 ซึ่งเปนที่มาของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหมีกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยไดรับเงินจากงบประมาณของแผนดินเปนราย
ไดหลัก โดยมีเจตนารมณที่จะสงเสริมและพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองที่ไดมาตรฐานเชนเดียว
กับประเทศประชาธิปไตยตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาไปสูการเปนพรรคมวลชน (mass party) และเปน
สถาบันหลักของกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย อยางไรก็ตาม ภายหลังประกาศใชรัฐธรรม

                                                 
24 สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ, สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 23 พฤศจิกายน 2543. 
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นูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  พรรคการเมืองซึ่งจัด
ต้ังตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีลักษณะออนแอ และขาดความเปนสถาบัน (institutionalization) เชนเดียวกับ
พรรคการเมืองกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 หรอือาจกลาวไดวามีสภาพ ดังกลาวมากกวาเดิม ยกเวน
พรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวที่มีความเขมแข็งสามารถดําเนนิกิจกรรมทางการเมือง และมีแนวโนมจะพัฒนาไปสู
ความเปนสถาบันได ที่เหลือเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการเมือง พ.ศ. 2524 ที่ยังดําเนินกิจ
กรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง ไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย พรรคเสรีธรรม และ
พรรคความหวังใหม ซึ่งตอมาพรรคความหวังใหมไดยุบรวมเขากับพรรคไทยรักไทย สถานภาพของพรรคการเมือง
พิจารณาไดจากประเด็น ดังตอไปนี้ 

 1. ความเปนประชาธิปไตยในการบริหารพรรค ลักษณะทางโครงสรางของพรรคการเมืองไทยที่สําคัญ 
ประกอบดวย โครงสรางของสายงาน โครงสรางทางอํานาจ และโครงสรางของกลุมฝกฝาย กลาวคือ25 
 1.1 โครงสรางของสายงาน โครงสรางพ้ืนฐานของพรรคการเมืองสวนใหญมีแบบแผนหลักๆ ที่
เหมือนหรือคลายคลึงกันมาก ซึ่งมักจะเปนไปตามขอบังคับของกฎหมายพรรคการเมืองคือ จะประกอบดวยหัวหนา
พรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธกิารพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น 
ลักษณะโครงสรางของสายงานที่นอกเหนือไปจากแบบแผนพื้นฐานที่พรรคสวนใหญตองถือปฏิบัติตามใหเปนไป
ตามขอกฎหมายแลว ยังมีสายงานอื่นๆ หรือตําแหนงอื่นนี้ ทําใหพรรคการเมืองมีความแตกตางกันไปบาง เชน 
การมีตําแหนงประธานพรรค ผูอํานวยการพรรค ประธานอาวุโส ที่ปรึกษาหัวหนาพรรค สํานักงานวิชาการหัว
หนาพรรค ฯลฯ เปนตน ซึ่งตําแหนงหรือสายงานเหลานี้เปนไปตามเหตุผลความตองการหวงเวลาหรือสถานการณ
เฉพาะของแตละพรรค ไมมีแบบแผนที่แนนอน โดยเฉพาะเหตุผลความตองการของตัวบุคคลคือหัวหนาพรรค 
เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะมีบทบาทโดยตรงในการกําหนด  รูปแบบทางโครงสรางใหแตก
กันไป 
 1.2 โครงสรางทางอํานาจ พรรคการเมืองไทยสวนใหญมีแบบแผนอันเดียวกันเกือบทุกพรรคและ
ทุกยุคสมัยตอเนื่องกันจนเปนลักษณะรวมของแบบแผนทางประเพณีปฏิบัติ คือ อํานาจจะรวมศูนยอยูในตําแหนง
หลักๆ 3 กลุม คือ หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค โดยลักษณะของอํานาจมักจะลดหลั่น
ตามตําแหนงดวย กลาวคือ หัวหนาพรรคจะมีอํานาจคอนขางสูงแบบเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะในอดีตการเกิดการดํารงอยู 
และการสิ้นสลายของพรรคผูกพันอยูกับหัวหนาพรรคอยางสิ้นเชิง แมในปจจุบันก็ยังเห็นไดวาหัวหนาพรรคจะเปน
ศูนยรวมอํานาจ ทั้งในฐานะผูริเริ่มกอต้ังและรวบรวมสมัครพรรคพวกสวนใหญหรือกลุมใหญของพรรคไว พรรคการ
เมืองสวนใหญจึงมีหัวหนาพรรคคนเดิมดํารงตําแหนงอยูเปนเวลานานเกือบจะตลอดชั่วอายุของพรรค หากจะมีการ
หมุนเวียนผลัดเปล่ียนทางอํานาจบาง ก็จะเปนการสืบทอดกันภายในกลุมเดียวกันหรือกลุมบริหารพรรคดวยกันเอง 
ดังเชน กรณีของพรรคประชาธิปตยที่นายชวน หลีกภัย จะครบวาระการดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคเดือนเมษายน 
2546 และชูนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเปนคนภายในกลุมเดียวกันกับนายชวน หลีกภัย ใหเปนหัวหนาพรรคคนตอ
ไป26 

 ขณะเดียวกันหากมีการดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมือง ในลักษณะที่เรียกวาตําแหนงควบ ไมวา
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีควบกับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่สําคัญ หรือตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีกับ
ตําแหนงรัฐมนตรีบางกระทรวง มักจะเปนการผกูขาดของหัวหนาพรรคแกนนําหรือพรรครวมรัฐบาลดวยกันเอง ซึ่ง
                                                 

25 เชาวนะ ไตรมาส, พรรคการเมือง: ภูมิหลังทางโครงสราง-หนาที่ และพัฒนาการทางสถาบัน (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2540), หนา16-32. 

26เกษม ศิริสัมพันธ, “ประชาธิปตย” เนชั่นสุดสัปดาห (16กันยายน 2545) : 20. 
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เปนแบบแผนทางประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดตอเนื่องกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาพรรค
ที่เปนแกนนํารัฐบาลจะยิ่งมีสถานะทางอํานาจสูงเหนือหัวหนาพรรคปกติทั่วไป 

 นอกจากนี้ ในสวนของกลุมแกนนําในคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะเปนกลุมอํานาจที่มีบทบาทสําคัญ
ในการครอบงําทั้งนโยบายและการจัดสรรตําแหนงสําคัญทางการเมืองรวมกัน ไมวาในการพิจารณาคดัเลือกบุคคล
ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือการจดัสรรตําแหนงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล ดังนั้น เมื่อมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก็
มักจะมีการแขงขันตอสูและจํากัดเฉพาะกลุมบุคคลเดิม หรือหากจะมีการเปล่ียนแปลงก็มักจะเปนไปตามความ
ตองการของกลุมอํานาจเดิม 

 กลาวไดวาลักษณะทางอํานาจของพรรคการเมืองไทยเปนอุปสรรคและขัดแยงกับลักษณะทางธรรมชาติ
ขององคกรที่มีพลวัต เนื่องจากเปนองคกรปด ไมมีชองทางใหมีการเคลื่อนไหวทางอํานาจของสมาชิกภายในองคกร 
เกิดภาวะอุดตันของเสนทางความกาวหนา กอใหเกิดปญหาเบ่ียงเบนทางพฤติกรรม โดยเฉพาะปญหาทางการ
เมืองภายในพรรค สรางฝกฝายของกลุมขึ้นมาแขงขันตอรองซึ่งเปนสาเหตุของปญหาความแตกแยก และการแยก
ตัวออกไปแสวงหาอํานาจและความกาวหนาภายนอก ซึ่งมีทั้งการยายพรรคและการออกไปตั้งพรรคใหม 
 1.3 โครงสรางของกลุมฝกฝาย มีสวนสําคัญในการกําหนดความแตกตางของพรรคการเมือง เนื่อง
จากพรรคตางๆ มีการรวมกลุมยอย และบทบาทของกลุมยอยไมเหมือนกัน บางพรรคกลุมยอยมีผลกระทบทาง
บวกตอพรรค ขณะที่บางพรรคกลุมยอยสรางผลกระทบในทางลบ ซึ่งสวนใหญมักจะเปนผลทางลบมากกวาทาง
บวก พรรคการเมืองในอดีตมักมีประเพณีของการสรางกลุมยอยเพ่ือผลในการสนับสนุนหรือค้ําจุนฐานอํานาจของ
หัวหนาพรรคใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น หรือแมกระทั่งการกอต้ังขึ้นเปนพรรคการเมืองอื่นนอกพรรคเดิมเพ่ือสนับสนุนตัว
บุคคลใหเปนผูนําเสียงขางมากในรัฐบาล ซึ่งอาจจะมองวาเปนผลบวกตอพรรคได เนื่องจากชวยเพ่ิมความเขมแข็ง
ทางอํานาจของผูนําภายในพรรคหรือภายในรัฐบาลใหเปนปกแผนมีเอกภาพ ระงับยับย้ังการแตกแยกแยงชิงอํานาจ
ในภาวะที่พรรคหรือรัฐบาลขาดดุลยภาพทางอํานาจ 

 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกลุมยอยมักจะมีการขยายบทบาทจนเกินอํานาจควบคุมของผูนําพรรค หรือผูนํารัฐ
บาล และมีผลกระทบในทางลบมากกวาทางบวกซึ่งสวนใหญมักจะนําไปสูความแตกแยกทั้งภายในพรรคและภาย
ในรัฐบาลดวย ซึ่งการแยกเปนกลุมยอยภายในพรรคนั้น ไดมีการพัฒนารูปแบบและบทบาทที่แตกตางกันตาม
สถานการณทางการเมือง และเหตุผลของกลุมยอยคอนขางหลากหลาย เชน บางกลุมเปนการรวมตัวของบุคคลที่
อยูนอกศูนยกลางอํานาจของพรรค บางกลุมเปนการรวมตัวระหวางบุคคลในศูนยอํานาจของพรรคดวยกันเอง หรือ
มีการเชื่อมโยงกันระหวางบุคคลทั้งในและนอกฐานอํานาจพรรค หรือกลุมที่มีภูมิหลังอางอิงเดียวกับกลุมภูมิภาค 
กลุมศาสนา กลุมอายุ กลุมเกา-ใหม กลุมสายญาติ-มิตรและพวกเพื่อน สวนบทบาทของกลุม ก็มีการกระจายใน
หลายบทบาท ทั้งฐานะแกนนาํและฐานะแนวรวม และบทบาทสําคัญของกลุมในปจจุบัน มักมเีปาหมายเพื่อการตอสู
ชวงชิงผลประโยชนและอํานาจทางการเมืองเปนหลัก เชน การสรางกลุมเพ่ือสัดสวนโควตาของตําแหนงรัฐมนตรี 
หรือการสรางกลุมเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองของบุคคลที่ไรอํานาจ หรือการสรางกลุมเพ่ือรวมพันธมิตรทางการเมือง
ระหวางพรรค ฯลฯ เปนตน 

 ลักษณะทั่วไปที่เปนแบบแผนทางโครงสรางของพรรคการเมืองไทย มีลักษณะเดนที่โครงสรางทางฐานะ
อํานาจของกลุมเปนสําคัญ กลาวคือ นอกจากจะมีโครงสรางอํานาจที่เปนทางการภายในพรรคแลว ยังมีโครงสราง
อํานาจที่ไมเปนทางการคือ กลุมอํานาจตางๆ ครอมซอนอยูดวย เปนผลใหการจัดกระบวนอํานาจภายในพรรคถูก
กําหนดดวยปจจัยดานอิทธิพลจากอํานาจตอรองของกลุมที่ไมเปนทางการ 
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 โดยลักษณะเดนดังกลาว นอกจากสงผลกระทบโดยตรงตอเอกภาพและความดอยประสิทธิภาพในอํานาจการ
นําของกลุมอํานาจภายในโครงสรางที่เปนทางการแลว ยังสงผลทางออมใหกลุมอํานาจที่ไมเปนทางการเขามามี
อิทธิพลเหนืออํานาจของแกนนาํอํานาจในโครงสรางที่เปนทางการไดอีกดวย และในทางกลับกันกลุมแกนนาํอํานาจ
ในโครงสรางที่เปนทางการเองกม็ีแนวโนมที่จะทาํการขยายฐานอํานาจเพื่อควบคุมและครอบงําอํานาจภายในพรรค
ใหมากกวาที่มีอยูภายในโครงสรางที่เปนทางการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนนําไปสูการกระจุกตัวของกลุมแกนนํา
อํานาจที่คุมกฎเหล็ก ในฐานะศูนยอํานาจของพรรคไปในที่สุด 

 ลักษณะเชนนี ้ ทําใหระบบโครงสรางที่เปนทางการภายในพรรคลมเหลว ไรความหมายสําคัญ และ
พัฒนาการของประชาธิปไตยภายในพรรคขาดความตอเนื่อง องคกรพรรคมีความสําคัญนอยกวากลุมอํานาจที่ไม
เปนทางการภายในพรรค กระบวนการจัดระเบียบทางอํานาจและการจัดการภายในพรรคขาดกติกาและไรระบบ 

 นอกจากนั้น ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารพรรคการเมืองคือ  ปญหาของสมาชิกพรรคการ
เมืองขาดวินัย  กลาวคือ วินัยเปนส่ิงที่มีความสําคัญสําหรับสมาชิกพรรคการเมืองเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะวินัยของ
พรรค (party discipline) เพราะจะเปนเครื่องมือควบคุมสมาชิกของพรรคการเมืองใหรวมกลุมกอนมีความสามัคคี 
การรวมแรงรวมใจ การรักหมูคณะ การทํางานประสานซึ่งกันและกัน ตลอดจนความรวมมือตางๆ ของสมาชิก
พรรค ซึ่งยอมจะทําใหพรรคการเมืองนั้นๆ มีความเขมแข็งจนกลายเปนสถาบันได 

 เปนที่นาสังเกตวา พรรคการเมืองไทยยังขาดวินัยของสมาชิกพรรคและยังมีสายการบังคับบัญชาไมดี กล
ไกของพรรคก็ยังทํางานอยางไมมีระเบียบ การประสานงานกับนโยบายของพรรคก็ไมแนนอน แมวาจะเปน
นโยบายหลักใหญๆ นโยบายของพรรคการเมืองไทยจะเปล่ียนแปลงไปไดตามลักษณะผลประโยชนของหัวหนา
พรรคหรือบุคคลสําคัญภายในพรรค ดานการเงินของพรรคนั้น ผูใหเงินสนับสนุนพรรคสามารถจะบีบบังคับหัวหนา
พรรคใหทําตามที่ตนปรารถนาและมีเสียงสําคัญในพรรคได27 

 เราอาจพบเห็นบอยๆ เกี่ยวกับการโตเถียงหรือขัดแยงของลูกพรรคกับหัวหนาพรรคโดยปราศจาก
ระเบียบวินัย นอกจากนี้ การจดัการของพรรคไมเปนการจัดรูปแบบแบงอํานาจเปนอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ ดังนั้น การจัดองคกรของพรรคควรจะมีการแบงอํานาจดังกลาว เพ่ือแบงกันทําหนาที่ของตน กลาวคือ 
ฝายนิติบัญญัติของพรรคทําหนาที่ออกกฎเกณฑมาบังคับสมาชิกพรรคใหอยูในกรอบวินัย ฝายบริหารก็ทําหนาที่
บริหารกิจการพรรค และฝายตุลาการเปนฝายพิพากษาโทษของสมาชิกพรรค เพ่ือควบคุมสมาชิกพรรคใหอยูใน
กรอบวินัยของพรรค และสามารถใชมาตรการการลงโทษสมาชิกพรรคได ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
พรรคได 

 2. การจัดตั้งสาขาพรรค พรรคการเมืองของไทยสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับการมีสาขาพรรค
มากเทาที่ควร กลาวคือ พรรคการเมืองขนาดใหญๆ เทานั้นที่ยังพอใหความสําคัญกับการมีสาขาพรรคอยูบาง เชน 
พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย เปนตน แตสาขาของพรรคการเมืองเหลานั้น
ก็ยังมีความออนแอ และมไิดรับมอบอํานาจจากสํานักงานใหญมากเทาที่ควร สวนใหญมักใชสาขาพรรคในการเปนศูนย
กลางในการระดมหาสมาชกิใหมเขาพรรค จัดตัง้หัวคะแนน รณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครของพรรค ประชา
สัมพันธนโยบายของพรรค เปนตน บางพรรคการเมืองอาจใชบทบาทของสาขาพรรคในการหาเงินจากสมาชิกของ
พรรคในทองถ่ิน และผูที่เปนแนวรวมมาสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค สําหรับพรรคขนาดปานกลาง เชน 

                                                 
27 ปรีชา หงษไกรเลิศ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนและวางระบบการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง เสนอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2543, บทที่ 4, หนา 7. 
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พรรคราษฎร มักไมเนนความสําคัญของสาขาพรรคการเมืองมากเทาที่ควร สวนพรรคการเมืองขนาดเล็กสวนใหญ
มักไมใหความสําคัญกับสาขาพรรค หรือบางพรรคอาจใหความสําคัญบางแตเพียงเล็กนอย28 

 จากการศึกษาของนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร29 และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย30 พบวา ภาย
หลังจากการมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งกฎหมายดังกลาวได
กําหนดใหมีการสนับสนุนการชวยเหลือทางการเงินแกพรรคการเมืองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว31 โดยกําหนดให
ถือเอาหลักเกณฑของการจัดสรรตามจาํนวนสาขาพรรคเอาไวดวย จึงทําใหพรรคการเมืองสวนใหญพากันขยาย
จํานวนการจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อประโยชนในการไดรับการการสนับสนุนเงินอุดหนุน ทั้งๆ ที่สาขาพรรคของแทบ
ทุกพรรคการเมืองยังไมมีความพรอมทั้งในดานความศรัทธาของประชาชน ดานการเงิน และความรูความเขาใจของ
สมาชิกของพรรคในทองถ่ิน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เปนสาขาพรรคที่ไมมีตัวตนทางการเมืองอยางแทจริง 

 หลายพรรคการเมืองมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคที่จะสนับสนุนผูนําหรือ
แกนนําในพรรคการเมือง เพราะขอบังคับของพรรคการเมืองกําหนดใหประธานสาขาพรรคสามารถออกเสียงเลือก
ต้ังหัวหนาพรรคและคณะกรรมการกลางของพรรคได ดังนั้น การสนับสนุนใหมีสาขาพรรคการเมืองจึงเทากับไป
สนับสนุนนักการเมืองที่มีอิทธิพลภายในพรรคมากกวาจะเปนการพัฒนาระบบการกระจายอํานาจของพรรคจาก
สํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร ไปสูสาขาของพรรคในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน บางพรรคมีการสรางอิทธิพลใน
ระหวางผูนําพรรคในสวนกลาง โดยที่ผูนําแตละคนที่แยงชิงอํานาจกันก็จะหาทางจัดตั้งสาขาเพื่อที่จะไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เพราะผูนําที่มีอํานาจดังกลาวจะจัดสรรสวนแบงของเงิน
อุดหนุนไปให เมื่อเปนเชนนี้จึงเทากับวาการจัดตั้งสาขาพรรคเปน “กลยุทธ” (strategy) ที่จะแยงชิงอํานาจทางการ
เมืองในระหวางผูนําภายในพรรคการเมืองนั้น ดวยการนําเอาเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง อันมา
จากภาษีอากรของประชาชนมาใชใหเกิดประโยชนเพ่ือกลยุทธของผูนําที่มีอํานาจนั้นๆ นั่นเอง32 

 นอกจากนั้น พรรคการเมืองสวนใหญใหความสําคัญกับผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกของคณะกรรมการ
กลางของพรรคมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะตําแหนงหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค  รองเลขาธิการ
พรรค เหรัญญิกพรรค โฆษกและรองโฆษกพรรค รองลงมาก็ไดแกผูที่เปนกรรมการกลางหรือกรรมการบริหาร
พรรค บางพรรคการเมืองกําหนดจํานวนคณะกรรมการกลางพรรคเอาไวมาก การที่พรรคการเมืองใหความสําคัญ
กับตําแหนงกรรมการที่มีตําแหนงบริหารภายในพรรคเปนอยางมาก ทําใหสมาชิกชั้นนําของพรรคตางแกงแยงชิงกัน
เขามาดํารงตําแหนงดังกลาว บางพรรคการเมืองเปดโอกาสใหสมาชิกชั้นนําที่บริจาคเงินเขาพรรคเปนจํานวนมากได
ดํารงตําแหนงสําคัญดังกลาวอีกดวย เพราะการที่ไดดํารงตาํแหนงในคณะกรรมการกลางของพรรคมีโอกาสเปน
รัฐมนตรีหรือตําแหนงทางการเมืองในระดับสูง ถาพรรคนั้นไดเปนรัฐบาล (ไมวาจะเปนแกนนําหรือพรรครวม) 

                                                 
28 ปรีชา หงษไกรเลิศ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนและวางระบบการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง เสนอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2543, บทที่ 4, หนา 4. 
29 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงาน การติดตามประเมินผลการใชจายเงินของพรรรค

การเมืองที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป 2544 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 
2545. 

30 ปรีชา หงษไกรเลิศ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนและวางระบบการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เสนอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2543, บทที่ 4, หนา 4-5. 

31 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 93. 
32 เร่ืองเดียวกัน. 
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เพราะถือวาเปนผูที่ “มีพระคุณ” ตอพรรคการเมือง33 ดวยเหตุนี้พรรคการเมืองจึงไมคอยใหความสําคัญกับสาขา
พรรคการเมืองมากเทาที่ควร 

 3. การบริหารการเงินของพรรค พรรคการเมอืงแทบทุกพรรคประสบกับปญหาการขาดแคลนเงินในการ
บริหารพรรคการเมือง เพราะคาใชจายในการบริหารพรรคในแตละเดือนยามปกติก็นับเปนจํานวนมากมาย พรรค
การเมืองขนาดใหญจะมีคาใชจายตามปกติประมาณเดือนละ 15 - 30 ลานบาท ถาเปนพรรคการเมืองขนาดกลางก็
จะตกประมาณ 5 - 20 ลานบาท สวนพรรคการเมืองขนาดเล็กจะตกประมาณเดือนละ 100,000 บาท ถึง 
1,000,000 บาท ดังนั้นพรรคการเมืองสวนใหญจึงตองแสวงหาเงินเขาพรรคดวยวิธีการตางๆ นอกเหนือไปจากเงิน
สนับสนุนของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2540 แลว พรรคการเมืองมักเนนรายไดจากการบริจาค
ของบุคคลธรรมดา แตสวนใหญมักจะเปนสมาชิกชั้นนําของพรรค ทั้งนี้ ผูที่บริจาครายใหญๆ มักไดรบัตําแหนง
สําคัญในคณะกรรมการบริหารพรรค ดังปรากฏตามตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 แสดงรายนามของสมาชิกชั้นนําที่บริจาคเงินใหพรรคไทยรักไทยในชวง พ.ศ. 2543   (มกราคม - 
เมษายน 2543) 

ลําดับ ชื่อผูบริจาค วัน/เดือน/ปท่ี
บริจาค 

จํานวน
เงิน (บาท) 

ตําแหนงในพรรค 

1 นายพงษเทพ เทพ
กาญจนา 

29 กุมภาพันธ 2543 3,000,000 รองเลขาธิการและกรรมการ
บริหาร 

2 นายพงษเทพ เทพ
กาญจนา 

29 มีนาคม 2543 2,000,000 รองเลขาธิการและกรรมการ
บริหาร 

3 นายประชา คุณะเกษม 28 กุมภาพันธ 2543 3,000,000 กรรมการบริหาร 
4 นายประชา คุณะเกษม 29 มีนาคม 2543 2,000,000  

5 นายสมศักดิ์ อาธิการ 27 มีนาคม 2543 3,000,000  

6 นายสมศักดิ์ รัตนพงษ
ไพศาล 

25 มกราคม 2543 3,000,000 ผูอํานวยการบริหาร 

7 นายกัณธีร ศุภมงคล 11 กุมภาพันธ 2543 2,000,000 โฆษกและกรรมการบริหาร 

8 นายพันธเลิศ ใบหยก 11 กุมภาพันธ 2543 2,000,000 รองเลขาธิการและกรรมการ
บริหาร 

 ที่มา : พรรคไทยรักไทย พฤษภาคม 2543 อางถึงใน ปรีชา หงษไกรเลิศ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทําแผนและวางระบบการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, 2543, บทที่ 4, หนา 6. 

 ในป 2544 กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ไดจัดสรรเงินใหแกพรรคการเมืองรวม 42 พรรค โดย
แบงพรรคการเมืองออกเปน 3 ขนาดตามเกณฑเดียวกันที่ใชในการประเมินผลในป 2543 คือ พรรคการเมืองขนาด
                                                 

33 เร่ืองเดียวกัน, บทที่ 4, หนา 5. 
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ใหญจะไดรับเงินทุนสนับสนุนในวงเงินตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป พรรคการเมืองขนาดเล็กจะไดรับเงินสนับสนุนใน
วงเงินต่ํากวา 5 ลานบาท ตามแผนและโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน จํานวน 211 โครงการ เปนเงินงบ
ประมาณ 252 ลานบาท รวมท้ังการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกพรรคการเมือง 42 พรรค 
จํานวน 35 ลานบาท 

 แผนงานและโครงการของพรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการ
เมืองประกอบดวย (1) แผนงานการบริหารพรรคการเมือง (2) แผนการบริหารสาขาพรรคการเมือง (3) แผนงาน
การสงเสริมสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพ่ิม (4) แผนงานการใชจายในการเลือกตั้ง (ไมไดรับจัดสรร
สําหรับป 2544) (5) แผนงานการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป (6) แผนงานการสง
เสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ (7) แผนงานดานอื่นๆ ซึ่งผลการดําเนินการตามแผนงานและ
โครงการของพรรคการเมืองสามารถสรุปไดดังนี้คือ 
 (1) แผนการบริหารพรรคการเมือง* พรรคการเมืองตางไดรับประโยชนจากการใชงบสนับสนุนในแผนนี้ ทํา
ใหสามารถจัดซื้อ จัดหา อุปกรณสํานักงาน จัดจางบุคลากรประจําสํานักงาน และจายเปนคาเชาสํานักงานได โดย
เฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กไดประโยชนจากงบนี้มาก ดังนั้น การใชจายเงินในแผนงานนี้ จึงตอบสนองความ
ตองการของพรรคการเมือง มีผลทําใหการบริหารสํานักงานใหญมีความแข็งแรงขึ้นและเปนการใชจายที่คอนขางมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) แผนงานการบริหารสาขาพรรคการเมือง พบวาพรรคการเมืองขนาดใหญและขนาดกลางเกาไดประโยชน
จากการใชเงินในงบนี้มากกวาพรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญมักจะตกอยูใน
สภาพที่สาขาพรรคยังมีความออนแอและไมมีหรือแทบไมมีกิจกรรมทางการเมืองเลย แตมีขอยกเวนสําหรับพรรค
ขนาดเล็กบางพรรคที่ทํากิจกรรมทางการเมืองในระดับที่ไมแตกตางจากพรรคการเมืองขนาดใหญ 
 (3) แผนงานการสงเสริมสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิก พบวา ไมมีความแตกตางกันระหวาง
พรรคการเมืองขนาดใหญ ขนาดกลาง และและขนาดเล็กมากนักในเรื่องประสิทธิภาพของการใชจายเงิน อนึ่งพรรค
ที่ใชจายเงินสําหรับการจัดฝกอบรม/สัมมนา นาจะชวยสงเสริมสมาชิกพรรคและหาสมาชิกเพ่ิมไดมากกวาการใช
จายเงินในการจัดหาครุภัณฑ ธงพรรค หรือสัญลักษณพรรคอยางอื่น 
 (4) แผนงานการใชจายในการเลือกตั้ง พบวา พรรคประชาธิปตย ไดของบสนับสนุนจากแผนงานนี้สูง
สุดและมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ สวนพรรคการเมืองอื่นที่ของบสนับสนุนแผนนี้ รวมพรรคขนาดใหญอ่ืน 
พรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดของบสนับสนุนเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับเงินที่พรรคใชจายไปในการเลือก
ต้ัง อนึ่ง จํานวนที่นั่งหรือจํานวน ส.ส. ที่พรรคไดจากการเลือกตั้งก็นาจะเปนตัวบงชี้ความมีประสิทธิภาพและการ
ตอบสนองความตองการของพรรคดวย 
 (5) แผนงานการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป พบวา พรรคการเมืองบางพรรค มี
การรายงานคาใชจายในการดําเนินการโครงการที่ไมชัดเจนจึงไมสามารถประเมินความมีประสิทธิภาพได และโครง
การประเภทการฝกอบรม/สัมมนา ใหความรูทางการเมืองนาจะมีประโยชนมากกวาโครงการสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบอื่น แตอยางไรก็ตาม สําหรับพรรคที่รายงานผลการดําเนินการที่ชัดเจน พรรคการเมืองขนาดใหญและพรรค
การเมืองขนาดเล็กบางพรรคที่รายงานผลการดําเนินกิจกรรมชัดเจนมีประสิทธิภาพในการใชจายเงินไมแตกตางกัน 
โครงการประเภทการใหความรูและฝกอบรม/สัมมนาแกสมาชิกพรรคและประชาชนไดมากกวาโครงการจัดทําส่ือ
ประเภทอื่นๆ 

                                                 
* รายงานการติดตามประเมินผลการใชจายเงินของพรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการ

เมืองประจําป 2544”  
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 4. การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยทั่วไปแลว พรรคการเมืองในระดับทองถ่ินจะเปนผูหย่ัง
เสียงประชาชน แลวคัดเลือกและเลือกสรรผูสมัครรับเลือกตั้งเสนอตอสํานักงานใหญของพรรค ดังเชน พรรคการ
เมืองตางประเทศดําเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคการเมืองระดับทองถ่ินซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชน ยอมคาดคะเน
ความนิยมของประชาชนไดดีกวาผูบริหารพรรคสวนกลาง สําหรับการดําเนินการของพรรคการเมืองไทย ยังขาด
พรรคการเมืองในระดับทองถ่ิน ทําใหการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งมักมาจากการตัดสินใจจากผูบริหารพรรคสวน
กลางในกรุงเทพมหานคร เชน เลขาธิการพรรค เปนตน โดยพิจารณาวา ใครที่เคยไดรับเลือกตั้งมากอนหลายๆ 
สมัย แสดงวาประชาชนนิยม แตภายหลังประกาศรัฐธรรมนูญฯ 2540 และมีการแบงเขตเลือกตั้งใหม ซึ่งบางเขต
เลือกตั้งใหมไปทับซอนกับเขตเลือกตั้งเดิมซึ่งเปนพ้ืนที่ฐานเสียงของพรรคตนทั้งคู ทําใหการพจิารณาจากเหตุผลดัง
กลาวกอใหเกิดปญหาการแขงขันระหวางผูสมัครเลือกตั้งสังกัดพรรคเดียวกันวา พรรคจะสงใหบุคคลใดลงเขตเลือก
ต้ังใหมดังกลาว และทางออกหนึ่งของปญหานี้คือ ใหบุคคลหนึ่งไปลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ 

 5. การคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อพรรค รัฐธรรมนญูฉบับปจจุบัน และ
กฎหมายเลือกตั้งกําหนดระบบการเลือกตั้งใหม เปนระบบเลือกตั้งแบบผสมคือ แบบแบงเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชี
รายชื่อของพรรค ลําพังที่พรรคการเมืองขนาดกลางและเล็กจะสรรหาตัวบุคคล (recruitment) มาลงสมัครในแบบ
แบงเขตก็ยากแลว กลาวถึงการเสาะหาบุคคลมาลงสมัคร ส.ส ในระบบบัญชีรายชื่อ (party list) ใหครบ 100 คน 
และท่ีสําคัญก็คือ ทําอยางไรจึงจะไดบุคคลประเภทดี เดน ดัง และเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไปมาอยูในบัญชีราย
ชื่อของพรรคตน ซึ่งเปนส่ิงที่ยากที่สุด 

 การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544  ถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยที่ประชาชนจะมี
สิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมพีรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
จํานวน 37 พรรค แตมีเพียง 5 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย พรรคชาติพัฒนา พรรค
ชาติไทย และพรรคความหวังใหม ที่สงผูสมัครครบทั้ง 100 คนในบัญชีรายชื่อ จากการศึกษาวิจัยของพจน เลิศพร
เจริญ34 เกี่ยวกับหลักเกณฑที่พรรคการเมืองที่ใชในการเลือกสรรและจัดลําดับบุคคลเขามาอยูในบัญชีรายชื่อพรรค
การเมือง พบวา การคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการ
เมืองสวนใหญจะมีการกําหนดหลักเกณฑใหญๆ ที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย ซึ่งเนน
ความสําคัญมากนอยตางกัน อยางไรก็ดี คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ทุกพรรคการเมือง
ตองการและคํานึงถึงมากที่สุด คือ ความมีชื่อเสียง ความรูความสามารถ และประสบการณทางการเมืองของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง กลาวคือ พรรคประชาธิปตย จะแบงแยกบุคคลที่จะลงสมัครออกเปน 4 กลุม คือ กลุมผูบริหารพรรค กลุม
ผูที่ทํางานในสภา กลุมผูประสบความสําเร็จในสาขาวิชาชีพของตน และกลุมนักวิชาการ โดยการเรียงลําดับจะเนน
ใหความสําคัญกับผูบริหารระดับสูงของพรรคมาเปนอันดับแรก แตพรรคไทยรักไทยจะไมใหความสําคัญกับการ
เรียงลําดับในบัญชีรายชื่อ สวนพรรคขนาดกลางทั้งสามพรรค คือ พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย พรรคความหวัง
ใหม จะใหความสําคัญกับผูบริหารของพรรคมาเปนลําดับตนเชนกัน จะมีแตกตางตรงพรรคชาติไทยนั้น หัวหนา
พรรคและบุคคลสําคัญของพรรคมิไดลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ แตลงสมัครในแบบแบงเขตแทน 

 เจตนารมณการเลือกตั้งแบบระบบบัญชีรายชื่อเปนการเลือกในระบบพรรค ซึ่งยอมสงผลกระทบตอจํานวน
พรรคการเมืองใหลดนอยลงไปตามคะแนนและความนิยมของประชาชน ดงัจะสังเกตไดจากรายชื่อของผูเสนอตัว
เขามาของแตละพรรคในระบบบัญชีรายชื่อยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและความนิยมของพรรคการเมืองนั้นๆ 
                                                 

34 พจน เลิศพรเจริญ, การเลือกสรรและจัดลําดับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชี่อของพรรค
การเมืองไทย: ศึกษากรณีพรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย และพรรคความหวังใหม (วิทยา
นิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), หนา 128 - 131. 
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ไดเปนอยางดี และจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ที่ผานมา ตองยอมรับวา บุคคลที่ปรากฏในระบบ
บัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทยและของพรรคประชาธิปตยมคีวามโดดเดนมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลใน
ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย และพรรคความหวังใหม นอกจากนี้ ส่ิงที่มองเห็นอยางมิ
อาจปฏิเสธไดอีกประการหนึ่ง คือ ขณะที่พรรคขนาดใหญอยางพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยเปนพรรคที่
มีลักษณะเปนพรรคที่ม ีส.ส. จากทุกภาคสวนของประเทศ แตพรรคขนาดกลาง อยางเชน พรรคชาติไทย และพรรค
ชาติพัฒนา กลับมีลักษณะเปนพรรคเฉพาะสวน กลาวคือ พรรคชาติไทย ประกอบสวนจากกลุมสุพรรณบุรี กลุม
ชลบุรี และกลุมบุรีรัมย ขณะที่พรรคชาติพัฒนา ประกอบสวนจากกลุมนครราชสีมา และกลุมชัยภูมิ อยางไรก็ตาม 
ตองยอมรับวาแมกระทั่งในจังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ พรรคชาติไทยและ
พรรคชาติพัฒนาก็ใชวาจะสามารถไดจํานวน ส.ส. ทั้งจังหวัด มีเพียงจังหวัดสุพรรณบุรีเทานั้น ที่พรรคชาติไทยยัง
ไมถูกพรรคการเมืองใดแยงชิงไปได35 กลาวไดวา เหลานี้คือแนวโนมที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงการตอสูทาง
การเมืองระหวางพรรคการเมืองใหญ และแนวโนมที่พรรคขนาดเล็กจะถูกดูดกลืนกระทั่งเหลือพรรคการเมือง
จํานวนไมมาก จนบางคนมองแนวโนมของพรรคการเมืองไทยในอนาคตวาจะเปนระบบพรรคใหญ 2 พรรค36 
อยางไรก็ตาม ระบบบัญชีรายชื่อไดกอใหเกิดความเบี่ยงเบนจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางนอย 4 
ประการ คือ  

ประการแรก ระบบบัญชีรายชื่อไดทําลายกลไกความรับผิดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีตอประชาชน 
แตกลับไปมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุงแทน กลาวคือ ในขณะที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบแบง
เขตมีความรับผิดชอบตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน จึงตองดูแลทุกขสุขและทําหนาที่เปนตัวแทนของ
ราษฎร มิฉะนั้นอาจตองพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อไมตองรับ
ผิดตอประชาชน หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมพอใจสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ก็มิอาจอาศัย
การเลือกตั้งเปนกลไกในการลงโทษสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบนี้ได เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อและการ
เลือกอันดับในบัญชีรายชื่อเปนอํานาจของหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคเพียงไมกี่คน ดวยเหตุนี้ สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อจึงมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุง วาจะไดเขาสูบัญชีรายชื่อพรรค
หรือไม และจะไดอันดับในบัญชีรายชื่อสูงต่ําเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบารมี พลัง และอํานาจตอรองทางการเมืองของ
หัวหนากลุมหรือมุงที่ตนสังกัด  

 ประการที่สอง การที่พรรคการเมอืงทุกพรรคตางมุงที่จะดึงตัวผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีม่ีฐานอํานาจ
ทางการเมืองหรือมีชื่อเสียงเขามาอยูในบัญชีรายชื่อ เพ่ือใหพรรคของตนไดรับประโยชนสูงสุดในทางการเมือง หรือได
รับคะแนนเสียงจากประชาชนทัว่ประเทศใหมากที่สุด โดยมิไดคํานึงความเหมาะสม ลักษณะ หรือความคิดของตัว
บุคคลนั้นวา สอดคลองกับ “อุดมการณ” และ “นโยบาย” ของพรรคการเมืองที่ไดประกาศไวกับประชาชนแตอยาง
ใด 

 ประการที่สาม บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนอกจากจะใชเปนเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือใหประชา
ชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไดพิจารณาถึงบุคคลในบัญชีรายชื่อของพรรความีความเหมาะสมที่จะเขามาทําหนาที่
เปนผูแทนของตนแลว บัญชีรายชื่อยังถูกใชเปนเครื่องมือในการตอรองทางการเมือง ในลักษณะของการ
ประนีประนอมกันภายในพรรค เชน การหลีกเล่ียงการแขงขันกันในการเลือกตั้งแบบแบงเขตดวยการจัดใหคนหนึ่ง

                                                 
35 แนวโนม 2 ข้ัวใหญการเมือง กับอนาคตที่ไมแนนอนของพรรคการเมืองขนาดกลาง” มติชนรายวัน (28 สิงหาคม 2545) : 3. 
36 เร่ืองเดียวกัน. 



 
 

140

ลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อ หรือใชเปนเครื่องมือในการผสมผสานกันระหวางอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับผูลง
สมัครรับเลือกตั้งคนใหม เปนตน 

 ประการสุดทาย อํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายในการเลือกสรรและจัดลําดับบุคคลเขามาอยูในบัญชีราย
ชื่อของพรรคการเมืองนั้น แมวาตามขอบังคับพรรคการเมืองจะกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
พรรค แตแทจริงแลว อํานาจการตัดสินใจจะอยูกับตัวหัวหนาพรรค หรือเลขาธิการพรรค หรือคณะผูบริหารพรรค
เพียง 2-3 คนเทานั้น 

 เพราะฉะนั้น กลาวไดวา การคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครของพรรคการเมืองตางๆ ยังมิไดเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เจตนารมณรัฐธรรมนูญตองการใหคนดีมีความรูความสามารถ แตไมมีความ
ชํานาญหรือความถนัดในการหาเสียง หรืออาจไมมีบารมีหรือฐานเสียงทางการเมือง เขามาทํางานทางการเมือง 
โดยปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเห็นวา หากเลือกพรรคการเมืองนี้ก็จะไดบุคคลในบัญชีรายชื่อ
เขาไปทําหนาที่บริหารประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งทําหนาที่เปนฝายบริหาร หรือรัฐมนตรี จากการศึกษาพบวา 
การคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง กลับใชบัญชีรายชื่อเปนเครื่องมือตอรองเพื่อ
ประนีประนอมทางการเมือง และพิจารณาจากบารมีทางการเมืองมากกวาความรูความสามารถของผูลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 

 6. การมีสวนรวมจากสมาชิกพรรคและประชาชนในการบริหารกิจการของพรรค พรรคการเมืองมีความเกี่ยว
ของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางใกลชิด กระตุนใหประชาชนมีการรวมกลุมทางการเมืองขึ้น 
นอกจากนั้น พรรคการเมืองยังชวยกระตุนใหการมีสวนรวมทางการเมืองขยายตัวกวางขวางออกไป มีความหมาย
และมีน้ําหนักทางการเมืองมากขึ้น37 แตพรรคการเมืองไทยยังยึดตัวบุคคลเปนหลัก38 หรือมีลักษณะเปนพรรคของ
หัวหนาพรรคมากกวาเปนของมวลชน กลาวคอื การรวมกลุมของพรรคการเมืองไทยตั้งแตอดีตมามักเกิดจากความ
ปรารถนาของผูนําทางการเมือง แลวจึงดึงพรรคพวกมารวมและกําหนดนโยบายหรืออุดมการณภายหลัง ซึ่งโดย
มากจะเปนอุดมการณของหัวหนาพรรคเอง ทําใหการรวมตัวกันไมแนนแฟน พรรคมักจะยุบไปเมื่อขาดผูนํา พ้ืน
ฐานทางการเมืองไทยที่ผานมานั้นขาดพลังประชาชนหนุนหลัง พรรคการเมืองไทยไมมีลักษณะตามความหมายที่
แทจริง เปนเพียงพรรคการเมืองแตในนาม และจํากัดอยูในหมูสมาชิกที่สนับสนุนหัวหนาพรรค ประชาชนไมมีสวน
รวมในการกอต้ังพรรคเลย ตลอดจนการเลิก ยุบ หรือการรวมพรรค แมกฎหมายจะกาํหนดใหพรรคที่จะเลิก ยุบ หรือ
ที่มารวมกนัจะตองขอความเหน็ชอบจากที่ประชมุใหญของแตละพรรควาจะรวมกับพรรคใดก็ตาม แตในความเปน
จริงแลวก็มักเปนการตัดสินใจของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคมากกวาจะเปนความเห็นพองตองกันของ
สมาชิกพรรค 

 ดังนั้น การที่พรรคการเมืองมิไดเริ่มจากประชาชนซึ่งเปนพ้ืนฐานประชาธิปไตย จึงไมอาจรวมกันเปน
ประชาคมทางการเมือง หรือรวมกันในลักษณะที่สามารถทําหนาที่ควบคุมพรรคการเมือง หรือควบคุมสมาชิกพรรค
การเมืองใหมีระเบียบวินัยอันดี เพ่ือใหพรรคการเมืองเปนกลไกการผสมผสานผลประโยชนของชาติหรือกลุมชน 
และใหพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการควบคุมในการบริหารอํานาจของรัฐบาลได พรรคมีแตความออนแอ ดัง
นั้น เมื่อถึงคราวจําเปนที่จะตองกระตุนใหประชาชนเขามีสวนรวมมากขึ้น ไมวาในเรื่องของการลงคะแนนเสียงเลือก

                                                 
37 สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทางการเมือง และการมสีวนรวมทาง

การเมืองของประชาชน พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 79. 
38 ปรีชา หงษไกรเลิศ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนและวางระบบการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง เสนอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2543, บทที่ 4, หนา 8-9. 
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ต้ัง หรือสนับสนุนกิจกรรมของพรรคดานตางๆ พรรคจึงไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจาก
จํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยูปจจุบันไมสะทอนคะแนนเสียงในรูปคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีราย
ชื่อที่แตละพรรคการเมืองไดรับจากการเลือกตั้ง ดังปรากฏตามตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3 จํานวนสมาชิกของพรรคกับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อที่ไดรับ 

จํานวนสมาชิกของพรรค* จํานวนผูสมัคร 
ส.ส. 

จํานวน ส.ส. ที่
ได 

ลําดับ 
ที่ พรรคการเมือง 

ป 2542 ป 2543 
แบบ
แบง
เขต 

แบบ
บัญชี
รายชื่อ 

แบบ
แบง
เขต 

แบบ
บัญชี
รายชื่อ 

คะแนนเสียง
แบบบัญชีราย
ชื่อซึ่งที่ไดรับ 

1 ชาติพัฒนา 152,908 3,581,142 320 100 29 7 1,755,476 
2 ประชาธิปตย 740,516 3,729,633 397 100 97 32 7,610,789 
3 ชาติไทย 42,383 1,590,606 257 100 34 6 1,523,807 
4 ประชากรไทย 184,701 198,122 232 80 - - 339,462 
5 กิจสังคม 95,395 103,081 20 3 1 - 44,926 
6 เอกภาพ 24,934 25,752 2 - - - - 
7 พลังธรรม 87,140 87,823 7 22 - - 68,392 
8 ความหวังใหม 2,112,140 3,081,449 311 100 28 8 2,008,948 
9 เสรีธรรม 104,079 604,936 192 78 14 - 807,902 
10 ไท 50,000 51,365 3 5 - - 57,584 
11 ไทย

ประชาธิปไตย 
13,306 38,501 1 4 - - 198,853 

12 ชาติ
ประชาธิปไตย 

8,919 32,882 1 7 - - 197391 

13 ราษฎร 7,666 362,042 200 45 2 - 356,831 
14 รามสยาม 7,669 7,748 - - - - - 
15 ประชาชน 7,441 7,377 - - - - - 
16 ไทยรักไทย 1,031,088 6,249,777 400 100 200 48 11,634,495 
17 กาวหนา 30,491 43,477 3 5 - - 31,467 
18 สันติภาพ 12,050 14,416 2 5 - - 29,508 
19 ศรัทธาประชาชน 12,337 14,455 32 29 - - 25,754 
20 แรงงานไทย 10,382 11,964 3 5 - - 29,048 
21 พลังประชาชน 6,806 7,599 1 1 - - 63,822 
22 เกษตรเสรี 6,806 8,792 - - - - - 
23 เกษตรมหาชน 86,536 413,766 95 35 - - 73,269 
24 ชาติประชาไทย 5,358 4,358 - - - - - 
25 ประชารัฐ 8,489 - - - - - - 
26 พลังมหาชน 9,749 9,749 - - - - - 
27 อํานาจประชาชน 10,152 26,852 4 3 - - 148,046 
28 เสรีไท 8,261 8,392 2 - - - - 
29 กสิกรไทย 7,466 8,781 1 1 - - 55,457 
30 วิถีไทย 6,830 7,090 1 2 - - 11,847 
31 ไทย

ธรรมาธิปไตย 
6,313 7,078 1 - - - - 

32 สังคมใหม 8,048 10,294 5 2 - - 73,105 
33 เสรีประชาธิปไตย 6,432 6,860 2 2 - - 109,784 
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34 สังคมไทย 6,253 6,253 - - - - - 
35 ไทยมั่นคง 7,519 8,497 1 - - - - 

 
ตารางที่ 5.3 (ตอ) 

จํานวนสมาชิกของ
พรรค* 

จํานวนผูสมัคร 
ส.ส. 

จํานวน ส.ส. ที่
ได 

ลําดับ 
ที่ 

พรรคการเมือง 

ป 2542 ป 2543 
แบบ
แบง
เขต 

แบบ
บัญชี
รายชื่อ 

แบบ
แบง
เขต 

แบบ
บัญชี
รายชื่อ 

คะแนนเสียง
แบบบัญชีราย
ชื่อซึ่งที่ไดรับ 

36 ชาวไทย 7,740 12,837 3 2 - - 45,739 
37 ชีวิตที่ดีกวา 7,591 9,203 - 1 - - 46,207 
38 ไทยชวยไทย 6,550 6,550 - 1 - - 129,419 
39 สยาม 9,239 9,243 2 1 - - 71,480 
40 เกษตรกาวหนา - 18,933 1 - - - - 
41 สหกรณ - 20,903 - - - - - 
42 สังคมประชาธิปไตย - 4,049 1 3 - - 32,250 
43 เกษตรกร - 6,246 - - - - - 
44 พลังใหม - 8,322 - - - - - 
45 พิทักษไทย - - - - - - - 
46 เผาไท - - 1 1 - - 19,727 
47 ชาวนาพัฒนา

ประเทศ 
- - 12 15 - - 45,061 

48 แนวรวมเกษตรกร - - - - - - - 
49 ถ่ินไทย - - 189 36 1 - 604,029 
50 นิติมหาชน - - - 4 - - 121,313 
51 รักสามัคคี - - 3 6 - - 119,414 
52 พัฒนาสังคม - - - 1 - - 49,034 
53 ไทยมหารัฐ - 13,948 64 30 - - 31,427 
54 พลังเกษตรกร  - 5 5 - - 58,246 
55 ชาวไรชาวนาไทย - - 1 - - - - 

 หมายเหตุ  * รายงานจํานวนสมาชิก วันที่ 31 ธนัวาคม ของทุกป 
 ที่มา : วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ 6 (ธันวาคม 2543 - มกราคม 2544) : 7 - 9. 

 ความลมเหลวของพรรคการเมืองไทยที่เรามองเห็นมาตลอดอกีอยางหนึ่งก็คือ การทีป่ระชาชนขาดความ
ศรัทธาในพรรคการเมือง ประชาชนมักศรัทธาในตัวบุคคลมากกวานโยบายของพรรคการเมือง ส่ิงที่เรียกวา “อุดม
การณ” (ideology) ของพรรคการเมืองนั้นไมเคยเปนที่เขาใจอยางแทจริงในหมูประชาชนสวนใหญ การตัดสินใจ
เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคนไทยมักยึดถือเอาชื่อเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสําคัญ 
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 อยางไรก็ดี ไดมีนักสังเกตการณทางการเมืองบางคนมองแนวโนมทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2544 วา พรรคการเมืองจะใชนโยบายเปนอาวุธทางการเมืองมากขึ้น39 โดยเฉพาะนโยบายอยาง
เปนรูปธรรม (party platform) ของพรรคไทยรักไทย เชน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายพักการชําระหนี้
เกษตรกร นโยบายกองทุนหมูบาน นโยบายธนาคารประชาชน เปนตน นโยบายของพรรคไทยรักไทยดังกลาวที่
ประกาศไวในชวงรณรงคหาเสียงก็ถูกแปรมาเปนนโยบายของรัฐบาลไดอยางครบถวน จนกลาวไดวาพรรคไทยรัก
ไทยไดทําใหนโยบายมีความหมายอยางมากในการตอสูทางการเมือง40 และถือไดวาเปนมิติใหมของพรรคการเมือง
ไทยที่นํานโยบายแบบกาวหนา คือมีการเปล่ียนแปลงคอนขางมากและความเปนเสรีนิยมสูง มาทาทายตอการ
กระทําที่ไมเคยมีมากอนในสังคมไทย 

 เพราะฉะนั้น พรรคการเมืองไทยในอนาคตตองมีการนําเสนอนโยบายอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ไมใช
พูดอุดมการณลอยๆ โดยปราศจากแผนงานหรือโครงการที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ 

 นับตั้งแตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองฯ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2540 จนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2545  ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยส่ังใหยุบพรรคการเมืองไปแลวทั้งส้ิน 37 
พรรค ซึ่งสวนใหญเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541 ดังปรากฏในตารางที่ 5.4 
 7. การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง เปนตัวชี้วัดถึงสถานภาพของพรรคการเมืองไทยที่สําคัญตัวหนึ่ง พระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 บัญญัติถึงเหตุของการเลิกหรือยุบพรรคการ
เมืองไวในหมวด 4 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง และมาตรา 66 และการรวมพรรคการเมืองไวในหมวด 5 มาตรา 70 
มาตรา 71 มาตรา 72 และ มาตรา 73 สรุปไดวา พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบโดยคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ 
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งใน 2 สาเหตุหลัก แตขณะนี้ไดมีการเลิกหรือยุบพรรคการเมืองดวยเหตุ ดังตอไปนี้ (มาตรา 
65 วรรคหนึ่ง) 
 7.1 มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค (มาตรา 65 (1)) ยุบเพราะสาเหตุนี้ จํานวน 2 พรรค 

 7.2 มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตาม มาตรา 70 - 73 (มาตรา 65 (3)) 
จํานวน 3 พรรค  

 7.3 ไมดําเนินการดังตอไปนี้ (มาตรา 65 (5)) 
 7.3.1 ไมทําการประชมุใหญในการเปล่ียนแปลงรายการสําคัญ ไดแก นโยบายพรรค ขอ
บังคับพรรค และการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตามบทบัญญัติ มาตรา 25 มีคํารองที่ขอใหยุบพรรคการเมือง
ดวยเหตุนี้อยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
 7.3.2 องคประชุมใหญไมเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 26 ยุบเพราะสาเหตุนี้ จํานวน 1 
พรรค 
 7.3.3 ไมจัดใหมีสมาชกิครบ 5,000 คน จากทุกภาค (4 ภาค) และไมมีสาขาพรรคในทุก
ภาคภายใน 180 วันนับแตไดรับจดแจงการเปนพรรคการเมืองจากนายทะเบียนตามบทบัญญัติ มาตรา 29 ยุบ
เพราะสาเหตุนี้ จํานวน 20 พรรค 

                                                 
39 ในขณะที่บางคนมองวา การเมืองไทยกาํลังจะถึงการสิ้นสุดยุคนักเลือกตั้งแลว โปรดดู อุกฤษฏ ปทมานันท, “พรรคการ

เมือง ทุน และประชาชน ในสถานการณใหม” มติชนสุดสัปดาห (2-8 กันยายน 2545) : 12-13. 
40 “การตอสูเชิงนโยบาย มิติใหมทางการเมือง การเมืองแหงอนาคต” มติชนรายวัน (22 สิงหาคม 2545) : 3. 
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 7.3.4 ไมจัดทํารายการการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตาม
ความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนทราบตามบทบัญญัติ มาตรา 35 ยุบเพราะสาเหตุนี้ จํานวน 9 พรรค 

 7.3.5 ไมใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญติั และไมจัดทาํรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง 
และย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไปตามบทบัญญัติ มาตรา 26 ยุบเพราะสาเหตุนี้ 
จํานวน 3 พรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.4 พรรคการเมืองที่ถูกยุบและเหตุที่ตองยุบพรรคการเมือง 

เหตุที่ตองยุบพรรคการเมือง  
ลําดับ 

 
คําวินิจฉัยและพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป 

 ม
าต
รา

  6
5 

 (1
) 

 ม
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  6
5 

 (3
) มาตรา 65 (5) 
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ป 2541 (รวม 1 พรรค)  1 
คําวินิจฉัยที่ 6/2541 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2541 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคมวลชน 

      

ป 2542 (รวม 4 พรรค)  2 
 คําวินิจฉัยที่ 2/2542 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคปฏิรูป 
      

3 คําวินิจฉัยที่ 45/2542 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
เรื่อง  นายทะเบยีนพรรคการเมอืงขอใหส่ังยุบพรรคมหาราษฎรธิปตย 

      

4 คําวินิจฉัยที่ 46/2542 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคชีวิตใหม 

      

5 คําวินิจฉัยที่ 47/2542 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคชาตินิยม 

      

ป 2543 (รวม 4 พรรค)  6 
คําวินิจฉัยที่ 3/2543 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรครักสามัคคี 

      

7 คําวินิจฉัยที่ 4/2543 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคไทยกาวหนา 

      

8 คําวินิจฉัยที่ 29/2544 ลงวันที่ 11  กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคธรรมรัฐ 

      

9 คําวินิจฉัยที่ 64/2543 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรครักชาติ 

      

ป 2544 (รวม 18 พรรค)  10 
คําวินิจฉัยที่ 1/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคประชาสังคม 

      

11 คําวินิจฉัยที่ 2/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคไทยพัฒนา 

      

12 คําวินิจฉัยที่ 6/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคประชารัฐ 

      

 

ตารางที่ 5.4 (ตอ) 

  เหตุที่ตองยุบพรรคการเมือง 
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13 คําวินิจฉัยที่ 7/2544 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคแนวรวมเกษตรกร 

      

14 คําวินิจฉัยที่ 8/2544 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคพลังสามัคคี 

      

15 คําวินิจฉัยที่ 21/2544 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคไทยสามัคคี 

      

16 คําวินิจฉัยที่ 22/2544 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคชาติเกษตรกร 

      

17 คําวินิจฉัยที่ 23/2544 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรครักสามัคคี 

      

18 คําวินิจฉัยที่ 24/2544 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรครามสยาม 

      

19 คําวินิจฉัยที่ 25/2544 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบยีนพรรคการเมอืงขอใหส่ังยุบพรรคสังคมประชาชน 

      

20 คําวินิจฉัยที่ 26/2544 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคพิทักษไทย 

      

21 คําวินิจฉัยที่ 28/2544 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรค
เสรีธรรม เพ่ือรวมพรรคเสรีธรรมเขากับพรรคไทยรักไทยที่เปนพรรค
การเมืองหลัก 

      

22 คําวินิจฉัยที่ 29/2544 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคชาวไรชาวนาไทย 

      

23 คําวินิจฉัยที่ 30/2544 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคศรัทธาประชาชน 

      

24 คําวินิจฉัยที่ 31/2544 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคพลังเกษตรกร 

      

25 คําวินิจฉัยที่ 32/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคนิติมหาชน 

      

ตารางที่ 5.4 (ตอ) 

  เหตุที่ตองยุบพรรคการเมือง 
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26 คําวินิจฉัยที่ 34/2544 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคประชาชน 

      

27 คําวินิจฉัยที่ 51/2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคพัฒนาสังคม 

      

ป 2545 (รวมถึงปจจุบัน 8  พรรค)  28 
คําวินิจฉัยที่ 1/2544 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคถิ่นไทย 

      

29 คําวินิจฉัยที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคเอกภาพ 

      

30 คําวินิจฉัยที่ 5/2545 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคสังคมไทย 

      

31 คําวินิจฉัยที่ 8/2545 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคสังคมใหม 

      

32 คําวินิจฉัยที่ 10/2545 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคพลังไทย 

      

33 คําวินิจฉัยที่ 11/2545 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคชาวนาพัฒนา
ประเทศ 

      

34 คําวินิจฉัยที่ 12/2545 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคความหวังใหม 
เพ่ือรวมเขากับพรรคไทยรักไทยที่เปนพรรคการเมืองหลัก 

      

35 คําวินิจฉัยที่ 36/2545 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคพลังใหม 

      

36 คําวินิจฉัยที่ 42/2545 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคโบราณรักษ 

      

37 คําวินิจฉัยที่ 42/2545 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
เรื่อง  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหส่ังยุบพรรคโบราณรัก 

      

นอกจากนี้ปญหาสําคัญในสวนที่เกี่ยวกับบทบาทของพรรคการเมือง นอกจากที่ไดกลาวถึงมาขางตน คือ 
 1) พรรคการเมืองสวนใหญยังมีบทบาทเปนพรรคเฉพาะกิจ ยังไมทําหนาที่ในบทบาทของพรรค
การเมืองอยางแทจริง สภาพปญหานี้เห็นไดจากการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง



 
 

148

ยุบพรรคการเมือง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยส่ังใหยุบพรรคการเมืองไปแลว ดังกลาวขางตน จํานวน 37 
พรรค 

 2) การรับรองผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญของพรรคการเมืองและมีลักษณะ
เสมือน “ตัวการ” และ “ตัวแทน” ในการเลือกตั้ง กลาวไดวา การกลั่นกรองและการคัดสรรยังไมเปนไปตามหลักการที่
ควรจะเปน เนื่องจากตัวแทนที่พรรคการเมืองใหการรับรองกระทาํทุจริตการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก เห็นไดจากที่มี
การรองเรียนคัดคานผลการเลือกตั้งถึง 311 เขตเลือกตั้ง จากจํานวนทั้งหมด 400 เขตเลือกตั้ง 

บทบาทของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหัวคะแนน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 30 กําหนดใหผูสมัครรบัเลือก
ต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสมัครในนามพรรคการเมือง และสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือ
แบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว และมาตรา 31 กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งยื่นหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวาสงสมาชกิผูนั้นเขาสมคัรรับเลือกตั้ง รวมท้ังกําหนดใหใช
หมายเลขที่จะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเปนหมายเลขประจําตัวผูสมัครตาม
มาตรา 38 ซึ่งเปนความผูกพันหรือพันธะระหวางสมาชิกของพรรคการเมืองและพรรคการเมือง 

 แรงจูงใจท่ีทําใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งพิจารณาจากภูมิหลังพบวา ผูสมัครรับ
เลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อพรรคเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึงรอยละ 54 (270 
คน) ของผูไดรับเลือกตั้งทั้งหมด รองลงมาเปนนักการเมืองทองถ่ินและผูชวยดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และอีกจาํนวนเปนทายาทของนักการเมอืงตระกูลตางๆ 

 เกณฑในการตัดสินใจเลือกเขาพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญตัดสินใจเลือกเขาพรรคการ
เมืองที่คาดวาจะชนะการเลือกตั้ง เห็นไดจากอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตัดสินใจเลือกเขาพรรคไทยรักไทย ทั้ง
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อพรรคมีจํานวนถึง 189 คน แบงเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 142 คน แบบบัญชีรายชื่อพรรคจํานวน 47 คน สวนที่เหลือยังคงยึดมั่นในพรรคการ
เมืองเดิมที่ตนสังกัด  

 กลยุทธในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญยังใชระบบหัวคะแนนโดยสรางเครือ
ขายไปยังกลุมผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผานฐานเสียงเดิมที่ผูสมัครรับเลือกตั้งมีอยูและหรือที่พรรคการเมืองที่ตนสังกัด หรือ
ญาติพ่ีนอง/เพ่ือนมีอยูเปนหลักในรูปแบบตางๆ เชน การประกันชีวิตใหแกผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหสิทธิพิเศษ
ในการซื้อสินคาในราคาถูก เขาหาผูนําชุมชนที่เปนแกนนํากลุมเกษตรกร กลุมสตรีแมบาน อสม. ชมรมผูสูงอายุ 
กลุมวัยรุน ผูสมัคร หัวคะแนนและผูสนับสนุนตระเวนออกหาเสียงตามยานชุมชนตางๆ ไปปรากฏตัวในงานบุญ 
งานศพ และกิจกรรมการทําบุญในชุมชน เดินพบปะประชาชนตามสถานที่ตางๆ ใชรถยนตโฆษณาปราศรัยหา
เสียงเคล่ือนที่แจกแผนปลิว แผนพับแนะนําตัว ติดโปสเตอรตามรานคาและแหลงชุมชน ทําปายคัตเอาทขนาดใหญ
คูกับหัวหนาพรรคในยานชุมชน จัดเวทีปราศรัยในชุมชน หมูบาน ปราศรัยจุดยอยและรวมเวทีปราศรัยที่จัดโดย 
กกต.เขต เดินเคาะประตูบานเชิญชวนประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ปราศรัยตามงานเลี้ยงของชาวบาน หรืองาน
ตางๆในทองถ่ิน จัดปราศรัยเปนทีมโดยเชิญหัวหนาพรรคหรือแกนนําคนสําคัญของพรรคขึ้นปราศรัยแนะนํา
นโยบายพรรคและผูสมัคร พรอมจัดเตรียมคนมาฟง เปนตน ผูสมัครพรรคไทยรักไทยสวนใหญจะใชนโยบาย
พรรคหาเสียงโดยเฉพาะการผอนชําระหนี้เกษตรกร 3 ป และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และเนนการแกปญหา
เศรษฐกิจ ผูสมัครพรรคประชาธิปตยใชนโยบายพรรคในการหาเสียงโดยเนนเรื่องเศรษฐกิจ ผูสมัครพรรคความหวัง
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ใหมใชนโยบายพรรคในการหาเสียงเชนกัน แตมุงเนนการแกไขปญหาเกษตรกร ปญหาสําคัญที่เกิดจากบทบาท
ของผูสมัครรับเลือกตั้งและหัวคะแนน คือ 

 1. แบบแผนพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมาก 
ยังพยายามหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย รวมท้ังพยายามตอกย้ําพฤติกรรมการหาเสียงแบบเดิมให
กับประชาชนในรูปแบบตางๆ ที่เหมือนกัน ทั่วทุกภาคโดยการรูเห็นของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด 

 (1) แจกเงินใหกลุมแมบาน กลุมละ 10,000 - 30,00 บาท อางวาเปนเงินของมูลนิธิฯ บังหนา แต
ผูสมัครเปนผูนําเงินไปให และใหกรรมการหมูบาน/กรรมการสตรีแมบานเปนผูเซ็นรับ 
 (2) แนะนําตัวกับประชาชนกลุมตางๆ แจกสิ่งของที่ระลึก เชน ผากนัเปอนใหกับพอคา แมคา แจก
นาฬิกาติดผนังใหกับรานคาตางๆ 
 (3) มอบเงินแกกลุมแมบาน วัด โรงเรียน และหรือทําบุญ ทอดผาปาสามัคคี 
 (4) ชักจูงผูนําในหมูบาน และใหผูนําหมูบานใชซื้อโดยไมตองจายเงิน แจกสิ่งของ และเงิน หรือ
สัญญาวาจะใหงบประมาณในการพัฒนาหมูบาน 

 (5) การแจกสิ่งของ เชน นาฬิกา น้ําปลา น้ําตาลทราย ฯลฯ กอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้ง 
 (6) การเรขายเครื่องอุปโภคบริโภค เชน ขาวสารในราคาที่ถูกกวาทองตลาดมาก 
 (7) การบริจาคสิ่งของใหแกวัดตางๆ เพ่ือใหพระสงฆชวยหาเสียง 
 (8) การแจกเงินใหแกผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผานหัวคะแนน โดยจายใหครึ่งหนึ่งกอน กากบาท (X) เสร็จ
แลวจึงจายเงินครึ่งหนึ่งที่เหลือ 
 (9) ไมหาเสียง ไมแจกสิ่งของหรือเงิน เพียงแตคอยสังเกตดูพฤติกรรมการหาเสียงของผูสมัคร
อ่ืนๆ ที่ผิดกฎหมาย แลวประสานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และเจาหนาที่ตํารวจคอยจับกุม ใสราย 
กลาวโทษ และแจงความดําเนินคดีเจาหนาที่อยูดําเนินการเลือกตั้งทุกระดับ 

 นอกจากรูปแบบดังกลาวแลว แตละภาคยังมีรูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะละเมิดกฎหมายแตก
ตางกันดังนี้ 

 ภาคเหนือ รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย 
 (1) อาศัยอาสาสมัครรัฐธรรมนูญ (อสร.) ซึ่งไดเขาไปมีบทบาทในชุมชนหมูบานที่ตนไดรับผิดชอบ 
และมีขอมูลเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ และมีความคุนเคยไมวาจะเปนสถานท่ี และตัวบุคคลจะมีความสนิทและคุนเคย
กัน (คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีการจัดการทําโครงการอาสาสมัครรัฐธรรมนูญตอ) ใหขอมูลในรูปแบบตางๆ  
และชองทางที่จะทําการทุจริตในรูปแบบตางๆ กันไป 
 (2) นําพวกพองของตนที่แตงกายดูคลายวาเปนทหารหรือตํารวจ ไปยืนบลอคหัวคะแนนตามจุดสําคัญ
ตางๆ โดยในชวงกอนวันเลือกตั้งจะมีจํานวนมากจนผิดสังเกต และชาวบานเขาใจวาอาจเปนตํารวจหรือเจาหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสงมา หรือเปนมือปนที่มีผูสมัครสงมา สวนพวกพองของตนเอง (หัวคะแนน) 
ปฏิบัติภารกิจของตนเองไดสบายและรูสึกปลอดภัยกวา 
 (3) ทําเปนหนังสือปลอมจากคณะกรรมการการเลือกตั้งใหฝายตรงขามยุติการหาเสียง 

 ภาคกลาง รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย 
 (1) อาศัยความไดเปรียบในฐานะรัฐบาลที่มีขาราชการพนักงานองคกรของรัฐ ชวยเหลือสนับสนุนผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่อยูฝายรัฐบาล เชน ใชตําแหนงหนาที่ในการชี้นํา (แกมขมขู) ใหขาราชการผูนําทองที่ใหการสนับสนุนผู
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สมัครฝายรัฐบาล ใชตําแหนงหนาที่ในการชี้นํา ตลอดจนขมขูมิใหผูนําทองที่ที่ใหการสนับสนุนผูสมัครฝายตรงขาม
ฝายรัฐบาล มิใหบรรลุผลในการหาเสียง หาคะแนนนิยม 
 (2) สัญญาวาจะให เชน ถนน ประปาหมูบานฯ ซึ่งโครงการเหลานี้เปนโครงการของทางราชการโดยตรง 
หรือเปนโครงการของสวนทองถ่ิน  

 ภาคใต รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย  
 (1) จูงใจโดยใชขอปฏิบัติทางศาสนกิจรณรงคใหมีการถือศีลอดรวมกัน ณ มัสยิด โดยกลุมหัวคะแนนจะ
มอบเงินหรืออาหารสําหรับการดําเนินการถือศีลอดในแตละมัสยิด เชิญชวน ผูนําศาสนา และประชาชนมารวมกัน
ละหมาดขอพรใหตนเองไดรับการเลือกตั้ง (แตมักอางเพื่อการอื่นที่ตนเองเคยตั้งเจตนาจะกระทําในแตละชวงเวลา) 
เมื่อละหมาดขอพรเสร็จเจาภาพมักจะแจกเงิน (ตามประเพณีในอัตรา 20 - 50 บาท สําหรับผูรวมละหมาดคนหนึ่ง) 
โดยผูรวมละหมาดจะไปขยายผลตอไปในหมูญาติหรือผูใกลชิดวาตนเองไดขอพรใหเจาภาพไดบรรลุตามเปา
หมาย ฉะนั้นเราควรลงคะแนนใหเจาภาพในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
 (2) ยกรางคาํบรรยายธรรมที่เนนใหตนเองหรือผูที่ตนเองสนับสนุนไดรับการเลือกตั้ง เมื่อรางคํา
บรรยายเสร็จก็จะบรรจุซอง (ตราครุฑ) แจกจายใหมัสยิดตางๆ ซึ่งถาอีหมาม (ผูนําศาสนา) ทานใดไมรูเทาทันก็คิด
วาเปนคําบรรยายที่ทางราชการประสงคจะใหอานกอนละหมาดวันศุกรหรือวันถือศีลอด วิธีการดังกลาวผูสมัครบาง
คนที่มีความรูทางศาสนามักจะเปดตัวโดยเปนผูบรรยายเอง 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย 
 (1) อาศัยโครงการของรัฐในการชวยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และโครงการ
บัตรสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขแฝงในการหาเสียงของผูดํารงตําแหนง รัฐมนตรีเอ้ือประโยชนใหกับผูสมัคร
สังกัดพรรคเดียวกัน 
 (2) ใหวัยรุนรวมตัวและเปดบัญชีเงินฝาก เพ่ือผูสมัครจะใชวิธีโอนเงินเขาบัญชีครึ่งหนึ่งกอน หากไดรับ
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจะโอนเงินมาใหตามจํานวนที่ตกลงกันไว 
 (3) รับซื้อขาวเปลือกในราคาที่สูงกวาปกติ ผูสมัครจะอาศัยเจาของกิจการโรงสีใหชวยซื้อขาวเปลือกใน
ราคาที่สูงกวาปกติในการหาเสียง 
 (4) สาขาพรรคเชิญสมาชิกเขารวมประชุมจายคาตอบแทนเปนกลุมๆ ณ สถานที่นัดหมาย หรืออางวา
เปนคาพาหนะ คาอาหาร คาเบ้ียเล้ียงเกินปกติเพ่ือเล่ียงกฎหมาย 
 (5) ใชอํานาจหนาที่ในฐานะผูบริหารประเทศ (คณะรัฐมนตรี) หรือผูมีตําแหนงในรัฐสภา (กรรมาธิการ
คณะตางๆ) โดยอาศัยสวนราชการเปนเครื่องมือในการรวมกลุมของชาวบาน เพ่ือเอื้อประโยชนตอการหาเสียง (ซื้อ
เสียง) ทั้งกอนและหลังมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
 (6) อาศัยกลุมอิทธิพลหรือนักการเมืองทองถ่ินหรือกลุมอิทธิพลทองถ่ินเปนหัวคะแนนในการใชอิทธิพล
หรือเงินทอง หรือส่ิงของแจกจายประชาชนในเขตเลือกตั้งอยางเปนกระบวนการ และยากตอการติดตามตรวจจับ
โดยเฉพาะการแจกเงิน ซึ่งมีลักษณะเดินแจกตามบานเปนหลังๆ โดยไมสามารถหาพยานหลักฐาน (บัญชีรายชื่อ) 
มาเปนหลักฐานประกอบการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งได เพราะกลุมอิทธิพลหรือนักการเมืองทองถ่ิน
ไดสรางเครือขายแบบธุรกิจขายตรง ซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งไมจําเปนตองเขามามีสวนในกระบวนการนี้โดยตรง กล่ัน
แกลงหรือใสรายผูสมัครของพรรคการเมืองอื่น รวมถึงการแจงขาวลวงใหพนักงานสืบสวนหรือตํารวจตระเวนชาย
แดน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง สับสน และเสีย
เวลาในการวิเคราะหขาว และติดตามตรวจสอบ 
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 (7) จัดตั้งเครือขายฐานคะแนนเหมือนแชรลูกโซ แจกจายเงินทองสิ่งของไปตามเครือขาย ทําใหยากตอ
การจับกุม 
 (8) สรางเครือขายการพนันตอรองเชนเดียวกับการขายหวย โดยอาศัยคนเดินโพยประจําในเขตทองที่
ตําบล หมูบาน 
 (9) จายคาแรงงานเกินความเปนจริง โดยผานผูจางงาน 
 (10) การซื้อสินคาในรานประจําหมูบาน จายเงินแลวไมเอาสินคาไป  
 (11) กล่ันแกลงผูสมัครอื่นๆ เชน แจกเงิน พรอมแผนปลิวผูสมัครใสรายใหรายผูอ่ืนวาซื้อเสียง 

 2. การทุจริตการเลอืกตั้งผานหัวคะแนน มีลักษณะหลากหลายและพัฒนาการไปตามสภาพของแตละภาค
แตละชุมชน ยากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะปองกันไดโดย 

 2.1 ภาคเหนือ 
 (1) แจกเอกสารชิงโชค 
 (2) ใชวิธีประชุมชาวบาน โดยเนนกลุมอาสาสมัคร แมบานแลวแจกเงิน แจกเสื้อ และ
ของอื่นๆ ใหเจาหนาที่เกษตรแจกเมล็ดพันธุพืช 

  (3) แจกเงินในกลุมยอยๆ ที่เปนสมาชิกของหัวคะแนนนั้น มีขาราชการ กํานัน ผูใหญบาน
เขามาเกี่ยวของดวย 
 (4) ประสานขอรับการสนับสนุนจากนักการเมืองทองถ่ิน สมาชิกองคการบริหารสวน
จังหวัด สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในนามของผูสมัครรับเลือกตั้ง แจกเงินกอนการเลือกตั้ง ต้ังแตเริ่มสมัคร 
โดยจายเปนหัวๆ ละ 300 บาท ใหเปนฐานเสยีงกอนเปนอันดบัแรก และจะคอยใหนักการเมืองทองถ่ินคอยดูพฤติ
กรรมของฝายตรงขามวาจะแจกเทาไร แลวเพ่ิมอีกครั้งเมื่อใกลวันเลือกตั้ง การดําเนินการจะประชุมกันนอกเขตของ
ตนเอง หรือจังหวัดของตนเอง 
 (5) แสดงตนเปนหัวคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้งบริเวณหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหผูมีสิทธิเกิด
ความวิตกกังวลในการลงคะแนน 
 (6) จัดเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเปนลูกนองของสามีผูสมัครชวยเหลือ 
 (7) จัดทัวรใหกับกลุมประชาชนเปาหมาย โดยหัวคะแนนกํากับการดาํเนินการ 
 (8) ชักจูงอาสาสมัครรัฐธรรมนูญ (อสร.) ที่เคยผานการอบรมความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ใหมาเปนพวกโดยใหคาตอบแทนที่สูงกวาเมื่อครั้งเปนลูกจางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหชวยทํางานเขาถึง
ประชาชน 
 (9) แจกสิ่งของเครื่องใชเปนพวกถุงยังชีพ 
 (10) แจงการกระทําทุจริตโดยการโยนความผิดใหฝายตรงขาม 

 2.2 ภาคกลาง  
 (1) จายเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งคืนกอนวันเลือกตั้ง พรอมทั้งขูบังคับตองใหเลือกผู
สมัครที่ตนสนับสนุน และขูวาสามารถตรวจสอบไดถึงแมจะนําไปนับคะแนนรวมกัน 
 (2) ใหสมาชิกสภาจังหวัดในเขตทุกคนเปนหัวคะแนนใหญ แจกของ เชน เส้ือวอรมที่
ลงชื่อ สจ. สนบัสนุน มีชื่อพรรคหรือผูสมัครรวมกันแจกเงิน โดยผานทางผูใหญบาน กํานัน อางวาเปนการประเดิม
ตามที่มีนโยบายของพรรคจายลวงหนา (หมูบานละ 10,000 บาท) ทําถนน ซอมถนน ทอดผาปา และหรือจัดเล้ียง
วันเกิด จัดงานฉลองรับปริญญา จัดงานศิษยเกาเพ่ือปราศรัยแทรกการหาเสียงพอใหทราบ แตทุกคนที่มารูวาเปน
ของหมายเลขใด 
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 (3) หัวคะแนนที่ดําเนินการหาเสียงให สวนใหญจะเปนหัวคะแนนที่มีบารมีมากกวาการ
ใชหัวคะแนนรับจาง 
 (4) ออกเอกสารโจมตีผูสมัครฝายตรงขาม 

 2.3 ภาคใต การกระทําของหัวคะแนนมีลักษณะละเมดิกฎหมายที่สําคัญ คือ จัดงานโดยมีมหรสพ 
โดยไมเปดเผยชื่อผูสมัครที่ตนสนับสนุน แตเปนที่ทราบโดยทั่วไปวาผูสมัครผูใดอยูเบ้ืองหลัง แตไมสามารถหา
หลักฐานได 

 2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 (1) จางแรงงานเผาถาน 1 วัน จายคาแรง 2 วัน 
 (2) แจกสิ่งของเครื่องใช 
 (3) ใหกองทุนหมูบานละ 10,000 บาท (เปนการมัดจํา) 
 (4) จัดอบรมกลุมสตรี/กลุมอาชีพ 1 วัน จายเบี้ยเล้ียงคนละ 300 บาท 
 (5) ใหเงินกอนแกรานขายของชํา รานละ 20,000 - 100,000 บาท แลวแตขนาดของราน 
ใหรานชวยแจกเงินโดยเมื่อมคีนมาซื้อของใชในราคา 5 - 10 บาท จะทอนเงินให 50 บาท ถาซื้อมากทอน 100 บาท 
 (6) สนับสนุนใหตัวแทน ผูนํา กรรมการ กลุมตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดประชุมกลุม
แลวชวยเหลือคาอาหาร เครื่องดื่ม 
 (7) ซื้อเสียงใหผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยไปจายเงินกับผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหรือ
นอกเขตจังหวัด 
 (8) นําเส้ือแจกเก็ตพรอมสติกเกอรไปรับเงิน ณ จุดนัดหมาย 
 (9) รับเงินผานบัญชีธนาคารและนําไปแจกจายดาํเนนิการลวงหนากอนเลือกตั้ง โดยจาย
เงินใหหัวหนาครอบครัว หรือญาติผูใหญของตระกูล นําไปแจกจายใหลูกหลานเปนการปดลับเฉพาะเครือญาติ 
 (10) แจกคูปองกอนการเลือกตั้ง โดยใหนํามาแลกเงินเมื่อมีการประกาศรับรองวาไดเปน
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว การแจกคูปองจะแจกเฉพาะญาติสนิทของหัวคะแนนเทานั้น ทําให
ไมมีใครมาเปนพยานใหกับทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

  (11) จายเงินผานตัวแทนของหมูบาน (อาจเปนกํานัน ผูใหญบาน ครู สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือผูที่มีอิทธิพลในหมูบาน)  
 (12) ซื้อหวย (เถ่ือน) โดยไมจายเงิน เจามือจะเรียกเก็บจากผูสมัครโดยตรง 
 (13) เปนเจามือหวยเถ่ือนของผูสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง ใชกระบวนการจายเงินผานลูก
ขาที่อยูตามตาํบล/หมูบาน โดยเปนเจามือรับแทงหรือพอถึงวันหวยออก แกลงทําเปนวาชาวบานถูกหวย แลวแจงให
มารับ จึงยากที่จะพิสูจนจนสามารถนําจับได 
 (14) โทรศัพทแจงวา มีการนําเงินไปแจกในพื้นที่ตางๆ ทําใหหนวยงานปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตการเลือกตั้งเกิดความสับสน 

 3 การใชเจาหนาที่ของรัฐเปนหัวคะแนนมี 2 ลักษณะ คือ 

 (1) เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบการเลือกตั้ง ต้ังแตระดับจังหวัดลงไป
จนถึงผูปฏิบัติงานในหนวยเลือกตั้ง 
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 (2) เจาหนาที่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะไปรวมงานหรือเปนเจาของงานที่
พรรคการเมืองใหการสนับสนุน ซึ่งจะมีลักษณะไมละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง แตเอื้อประโยชนในดานคะแนนเสียงแกผู
สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น 
 4. บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งที่แสดงออกในการเลือกตั้งและที่กระทําผานหัวคะแนนในการหาเสียง
เลือกตั้งดังกลาว เขาขายการกระทําทุจริตการเลือกตั้งเปนจํานวนมากถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และองคการเอกชนที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 206 องคการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจนไดขอยุติ 
 (1) เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือที่เรียกวา “ใหใบแดง” เนื่องจากปรากฏชัดแจงจนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดาํเนินการสอบสวนไดหลักฐานการกระทําที่เขาขายการกระทําทุจริตการเลือกตั้งกอนการเลือกตั้ง 
และระหวางการเลือกตั้ง จํานวน 8 คน แยกเปนการกระทําทุจริตกอนการเลือกตั้ง 1 คน ระหวางการเลือกตั้ง
กอนการประกาศผลการเลือกตั้ง 7 คน 
 (2) ประกาศไมรับรองผลการเลือกตั้ง หรือที่เรียกวา “ใหใบเหลือง” เปนเหตุใหตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 62 เขตเลือกตั้ง ซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดไดรับใบเหลือง 
จํานวน 62 คน แยกเปนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย 32 คน พรรคความหวังใหม 8 คน พรรคชาติ
พัฒนา 8 คน พรรคประชาธิปตย 7 คน พรรคชาติไทยและพรรคเสรีธรรม พรรคละ 3 คน พรรคราษฎร 1 คน 

 (3) การทุจริตการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหกระทบสิทธิ
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญ ซึ่งมิไดมีสวนในการทุจริตการเลือกตั้ง ตองรับภาระการไปใชสิทธิเลือกตั้ง จากการไม
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง จํานวน 5 ครั้ง ต้ังแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายใตระบบใหม เมือ่วันที่ 
6 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2544 โดยจังหวัดที่มีการเลือกตั้งมากที่สุด คือ จังหวัดนครนายก เขต 2 
จํานวน 4 ครั้ง เขต 1 จํานวน 3 ครั้ง บุรีรัมยเขต 5 จาํนวน 3 ครั้ง สุรินทร เขต 4 จาํนวน 3 ครั้ง และอุบลราชธานี 
เขต 1 จาํนวน 3 ครั้ง 

สรุป 

พรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญย่ิงและขาดเสียมิไดในระบอบปะรชาธิปไตยโดย
เฉพาะอยางยิ่งในระบบรัฐสภา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองมีกลุมบุคคล
ที่รวมตัวกันขึ้นจากความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกวางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันมา
รวมกัน และมีการตอสูแขงขันทางการเมืองโดยวิถีทางแหงระบอบประชาธปิไตย เพ่ือตอรองผลประโยชนตางๆ ให
เกิดแกประชาชนสวนใหญมากที่สุด ดังนั้น อาจกลาวไดวาพรรคการเมืองเปนทั้งสัญลักษณของระบอบ
ประชาธิปไตย และเปนเครื่องชวยใหการเมืองพัฒนาไปตามแนวทางของอุดมการณประชาธิปไตยมากขึ้น บทบาท
หนาที่สําคัญของพรรคการเมืองก็คือเปนองคกรในการรวมผลประโยชนของประชาชนในชาติเขาดวยกัน เพ่ือจัดทํา
เปนนโยบายของชาติ และจะปฏิบัติตามนโยบายเหลานั้นเมื่อไดจัดตั้งเปนรัฐบาลบริหารประเทศ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งวา พรรคการเมืองเปนศูนยรวมสําคัญของแนวความคิดในการแบงทรัพยากรและกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ใหแกคนในชาติ รวมท้ังเปนตัวกลางเชื่อมประสานกลุมประชาชน หรือกลุมผลประโยชนตางๆ ใหเกิดความเขาใจ
และประสานการทํางานในสังคมรวมกัน และหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ พรรคการเมืองเปนผูกล่ันกรองและ
เลือกสรรบุคลากรทางการเมืองมาเปน ผูนําในดานตางๆ เชน เปนกรรมการบริหารกลางหรือสาขาพรรค เปนผูกล่ัน
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กรองคัดสรรและคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งในระดับตางๆ ซึ่งเปนบทบาทที่เกี่ยวของกับผูสมัครรับเลือกตั้งโดยตรง 
กลาวคือ ผูที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได พรรคการเมืองจะตองใหการรับรอง กรณีดัง
กลาวจึงมีลักษณะเหมือน “ตัวการ” และ “ตัวแทน” ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองเมื่อไดรับการ
จดแจงการจัดตั้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลวจะมีฐานะเปน “นิติบุคคล” มีสิทธิไดรับการสนับสนุนทางการ
เงินจากรัฐอยางไรก็ตาม จากขอมูลและหรือพฤติกรรมของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่
ผานมา อาจกลาวไดวายังไมกาวออกมาจากยุคกอนการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจํานวนพรรคการเมืองที่ถูกส่ังใหยุบหรือเลิก ลวนยังมีพฤติกรรมาและแบบแผนการปฏิบัติอยางเดิม กลาว
คือ หลังจากที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการ
เมือง พ.ศ. 2541 พบวา พรรคการเมืองสวนใหญยังมีลักษณะออนแอและขาดความเปนสถาบันเหมือนเดิม ยกเวน
พรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวที่มีความเข็มแข็งสามารถดําเนินกิจการทางการเมือง และมีแนวโนมจะพัฒนาไป
สูความเปนสถาบันได ปญหาสําคัญท่ีเกี่ยวกับบทบาทพรรคการเมืองก็คือ การบริหารพรรคยังขาดความ
เปนประชาธิปไตย โดยเฉพาะโครงสรางทางอํานาจยังมีการรวมศูนยอยู 3 กลุมหลักคือ หัวหนาพรรค เลขาธิการ
พรรค และกรรมการบริหารพรรค ในการกําหนดนโยบายและการจัดสรรตําแหนงทางการเมือง นอกจากนี้ โครง
สรางของพรรคยังมีการแบงแยกออกเปนกลุมยอยหลายกลุม ซึ่งบทบาทของกลุมยอยไดสงผลตอพรรคการเมืองใน
ทางลบมากกวาทางบวก กลาวคือ ทําใหเกิดการแตกแยกและแยงชิงอํานาจภายในพรรค ทําใหการบริหารพรรค
ขาดเอกภาพ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารพรรคการเมืองคือการขาดวินัยของสมาชิกพรรคการเมือง 
โดยเฉพาะวินัยพรรค เพราะจะเปนเครื่องมือในการควบคุมสมาชิกพรรคการเมืองใหรวมกลุม มีความสามัคค ี การ
รวมแรงรวมใจ การรักหมูคณะ การทํางานประสานงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนความรวมมือตางๆ ของสมาชิกพรรค 
ซึ่งจะทําใหพรรคการเมืองนั้นๆ มีความเขมแข็งจนกลายเปนสถาบันได ในการจัดต้ังสาขาพรรค พรรคการเมือง
สวนใหญยังไมคอยใหความสําคัญกับการมีสาขาพรรคมากเทาทีค่วร สาขาพรรคการเมืองสวนใหญยังมีลักษณะออน
แอ ขาดอํานาจ มีหนาที่เปนเพียงศูนยกลางในการระดมหาสมาชิกใหมเขาพรรค จัดตั้งหัวคะแนน รณรงคหาเสียง
เลือกตั้งใหกับผูสมัครพรรค ฯลฯ จนกระทั่งภายหลังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541 ไดใหความสําคัญกับสาขาพรรคมากขึ้น โดยการกําหนดใหการสนับสนุนชวยเหลือการเงินแกพรรคการ
เมือง โดยจัดสรรตามจํานวนสาขาพรรค ทําใหพรรคการเมืองหันมาสนใจกับการมีสาขาพรรคมากขึ้น โดยการ
ขยายจํานวนในการจัดตั้งสาขาพรรค เพ่ือขอรับเงินสนับสนุน ทั้งๆ  ที่สาขาพรรคของแทบทุกพรรคยังไมมีความ
พรอมทั้งในดานความศรัทธาของประชาชน ดานการเงิน และความรู ความเขาใจของสมาชิกของพรรคในระดับทอง
ถ่ิน การบริหารการเงิน พบวา พรรคการเมืองแทบทุกพรรคประสบปญหาการขาดแคลนเงินในการบริหารพรรค 
ดังนั้นพรรคการเมืองสวนใหญจึงตองแสวงหาเงินเขาพรรคดวยวิธีตางๆ นอกเหนือไปจากเงินสนับสนุนของกองทุน
เพ่ือการพัฒนาการเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของพรรคการเมืองสวนใหญมักจะใหความสําคัญกับราย
ไดที่มาจากเงินบริจาคของสมาชิกชั้นนําของพรรค ทั้งนี้ ผูที่บริจาครายใหญมักจะไดรับตําแหนงสําคัญในคณะ
กรรมการบริหารพรรค การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยทั่วไปแลวพบวา พรรคการเมืองในระดับทอง
ถ่ินมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนผูหย่ังเสียงประชาชน แลวคัดเลือกและเลือกสรรผูสมัครรับเลือกตั้งเสนอตอ
สํานักงานใหญของพรรค แตหลังจากที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและมีการแบงเขตเลือกตั้งใหม ซึ่งทําใหเขต
เลือกตั้งใหมทับซอนกับเขตเลือกตั้งเกาซึ่งเปนพ้ืนที่ฐานเสียงของพรรคตนทั้งคู ทําใหเกิดปญหาการแขงขันกันเอง 
ทางออกของพรรคก็คือการสงบุคคลหนึ่งไปลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ การคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครรับ
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เลือกต้ัง ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองตางๆ พบวา ยังมิไดเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ 
เจตนารมณรัฐธรรมนูญตองการใหคนดีมีความรูความสามารถเขามาทํางานทางการเมือง แตจากการศึกษาพบวา 
พรรคการเมืองกลับใชบัญชีรายชื่อเปนเครื่องมือตอรองเพ่ือประนีประนอมทางการเมือง และพิจารณาจากบารมีทาง
การเมืองมากกวาความรูความสามารถของผูลงสมัครรับเลือกตั้ง การมีสวนรวมจากสมาชิกพรรคและประชา
ชนในการบริหารกิจการพรรคการเมือง ซึ่งพรรคการเมืองมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมอยางใกลชิดกับ
การกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ไมวาจะเปนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการสนับสนุนกิจ
กรรมของพรรคในดานตางๆ อยางไรก็ตาม จากการศึกษาไดสะทอนใหเห็นวา พรรคการเมืองยังไมสามารถทําได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยูในปจจุบัน ไมไดสะทอนคะแนนเสียงใน
รูปคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แตละพรรคไดรับจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ความลมเหลวท่ี
สะทอนใหเห็นอีกประการหนึ่งก็คือ การที่ประชาชนยังขาดความศรัทธาในพรรคการเมือง ประชาชนมีศรัทธาในตัว
บุคคลมากกวานโยบายของพรรคการเมือง การมีสวนรวมของสมาชิกพรรคการเมือง พบวา ในการกอต้ังพรรค 
ตลอดจนการ เลิก ยุบ หรือการรวมพรรค การเลือกหรือยุบพรรคการเมือง ซึ่งถือวาเปนตัวชี้วัดถึงสถานภาพของ
พรรคการเมืองไทยที่สําคัญตัวหนึ่ง และนับตั้งแตมีการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง ปรากฎวา มีพรรคการเมืองที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีมคีําวินิจฉัยส่ังใหยุบพรรคการเมอืงไปแลวทั้งส้ินจํานวน 
37 พรรค ซึ่งเห็นวา พรรคการเมืองสวนใหญยังไมสามารถทําหนาที่ในฐานะของพรรคการเมืองไดอยางแทจริง 

ในสวนที่เกี่ยวกับบทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยังคงดําเนินการทุกอยางเพ่ือ
ใหตนเองไดรับเลือกตั้งโดยไมคํานึงถึงกฎเกณฑหรือกติกาใหมแตอยางใด กลาวคือ เกณฑในการตัดสินใจเลือกเขา
พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง สวนใหญตัดสินใจเลือกเขาพรรคการเมืองที่คาดวาจะชนะการเลือกตั้งมากกวา 
เชน พรรคไทยรักไทย ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งพบวา พฤติกรรมในการหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง
สวนใหญยังใชระบบหัวคะแนนและพยายามหาเสียงในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย เชน การแจกเงินและสิ่งของ การ
ชักจูงผูนําในหมูบาน การมอบเงินในรูปแบบตางๆ การทุจริตการเลือกตั้งผานหัวคะแนน การใชเจาหนาที่ของรัฐ
เปนหัวคะแนนทั้งที่เปนเจาหนาที่ในหนวยงานรับผิดชอบการเลือกตั้งและเจาหนาที่พ้ืนที่ในเขตเลือกตั้ง ซึ่งจากการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานมาพบวา มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือการใหใบแดง อันเนื่องมาจากการ
กระทําการทุจริตทั้งกอนเลือกตั้งและระหวางเลือกตั้ง จํานวน 8 คน ประกาศไมรับรองผลการเลือกตั้งหรือการใหใบ
เหลือง เปนเหตุใหตองมีการเลือกตั้งใหมใน 62 เขตเลือกตั้ง นอกจากนี้ การทุจริตการเลือกตั้งยังสงผลกระทบตอ
สิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตองรับภาระในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง จากการไมประกาศรับรองผลจํานวน 5 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 6 

แบบแผนการเลือกต้ังของประชาชนในระบบใหม 

 การเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นเปนระบบใหม มุงสนองตอบเจตนารมณการปฏิรูปการเลือกตั้งใหมของไทยทั้ง
ระบบ ความเขาใจเรื่องการเลือกตั้งและแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยนับเปนเรื่องสําคัญที่จะบง
บอกถึงสภาพปญหา และความสอดคลองกันระหวางเจตนารมณอันเปนอุดมคติของการเลือกตั้งกับสภาพความ
เปนจริงในทางปฏิบัติ ความเขาใจการเลือกตั้งระบบใหมและแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งที่นําเสนอในบทนี้ได
จากการสํารวจการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนการเลือกตั้งระบบใหมที่
จะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 เปนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกของ
ประเทศไทย เพ่ือใหทราบความเขาใจการเลือกตั้งระบบใหมและแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนใน
ระบบใหม ไดมกีารสํารวจในเรื่องนี้ทั่วประเทศ 2 ครั้งคือ (โปรดดูแบบสอบถามในภาคผนวก 1) ครั้งที่หนึ่งในชวง
เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2542 ซึ่งเปนการสํารวจทั่วไป ทุกจังหวัด และครั้งที่สองระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ-
31 มีนาคม 2543 ซึ่งเปนการสํารวจเจาะจงในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะ และเปนการสํารวจ
ทั่วประเทศเชนเดียวกัน เนื้อหาที่ทําการสาํรวจมี 9 ประเด็น จากเจตนารมณการปฏิรูปทางการเมือง 3 ดาน
หลักและ 4 มาตรการ คอื (1) ดานสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน มุงศึกษามาตรการ
การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ ซึ่งเปนมาตรการสําคัญที่จะลดและขจัดการซื้อเสียง โดยการเพิ่มจํานวนผูใช
สิทธิใหมากขึ้น และเปนมาตรการบังคับใหคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง (2) ดานการเขาสู
อํานาจรัฐ ศึกษามาตรการการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขึ้นเปนองคกรอิสระควบคุมและจัดการ
เลือกตั้งในฐานะผูบริหารใหมในการดําเนินการเลือกตั้ง และมาตรการการกําหนดใหรัฐอํานวยความสะดวกในการ
ลงคะแนนเสียงของประชาชน และการสนับสนุนการเลือกตั้ง ซึ่งเปนบทบาทที่ กกต. จะตองดําเนนิการโดยตรง ทั้ง
ในการอํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมคัรรับเลือกตั้ง และ (3) ดานการสรางสถาบันทางการเมือง
และความสัมพันธระหวางสถาบนัทางการเมือง โดยเฉพาะมาตรการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และการหามหา
เสียง ซึ่งเปนเสมือนบทพิสูจนการบริหารการจัดการการเลือกตั้งระบบใหมของ กกต. หรือผูบริหารใหม 

 การนําเสนอในสวนนี้ จะคละกนัไปไมแบงอยางเดด็ขาดวามาจากดานใด หรอืเปนมาตรการใดมาตรการหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชน ผูดําเนินการเลือกตั้งในระบบใหม สภาพการณการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไป ความผูกพันพรรคการเมือง และประเด็นที่อาจจะมีผลสําคัญตอการตัดสินใจลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 2. ความเขาใจเกี่ยวกับการเสียสิทธิจากการไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 3. ความตั้งใจที่จะไปหรือไมไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เหตุผลที่ไป เหตุผลที่ไมไปลงคะแนนเสียง 
 4. การตัดสินเลือก ระยะเวลาในการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ เหตุผลที่เปล่ียนแปลงการ
ตัดสินใจ และเหตุผลสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียง 
 5. ทัศนคติทางการเมือง โดยเฉพาะทาทีของผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีตอการเลือกตั้ง และตอผู
สมัครรับเลือกตั้ง 
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 6. ประเด็นขาวสารการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แหลงที่มาของขาวสาร 
อิทธิพลของขาวสารที่มีตอการตัดสินใจและเปล่ียนแปลงการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ความสนใจและการรบัรูขาว
สารจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะจากกิจกรรมการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. อิทธิพลของโปสเตอร แผนพับ และ
การหาเสียงแบบแสดงตัวตอผูลงคะแนนเสียง 
 7. เกณฑในการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของผูลงคะแนนเสียงที่เปนกลุมตัวอยาง 
 8. การรับรูเกี่ยวกับอิทธิพลและปจจัยตางๆ ที่มีตอการลงคะแนนเสียง เชน การแจกเงินการซื้อเสียง 
การใหสัญญาวาจะใหประโยชน การจัดเล้ียง การใชอิทธิพลขมขูจากการสนับสนุนของพรรคการเมือง เปนตน 
 9. การประเมินความเหมาะสมและความเรียบรอยของการดําเนินการจัดการเลือกตั้งโดยรวม 

คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 

 การสํารวจครั้งที่หนึ่ง ชวงเดือนตุลาคม 2542-ธันวาคม 2542 มีกลุมตัวอยางการวิจัยจํานวน 52,398 คน 
จาก 400 เขตเลือกตัง้ทั่วประเทศ เปนการหยั่งสภาพบรรยากาศกอนการเลือกตั้งระบบใหม ซึ่งกําลังกอตัวขึ้นและมี
การวิพากษวิจารณแนวปฏิบัติการเลือกตั้งระบบใหมอยางกวางขวาง ผูลงคะแนนเสียงสวนมากยังไมเขาใจการ
เลือกตั้งในระบบใหม การสํารวจทําใหไดทราบสภาพการตื่นตัวทางการเมือง “ยุคปฏิรูป” ที่คอยๆ ดําเนินไป
ทามกลางแบบแผนการเลือกตั้งเดิมที่คุนเคยมาเปนเวลานาน จากการสัญจรไปประชุมสัมมนาในสวนภูมิภาค 8 
แหง ทั่วประเทศพบวา ผูคนสวนมากแสดงออกอยางไมมั่นใจตอแนวทางปฏิบัติและผลของการปฏิรูป จํานวนไม
นอยหวาดวิตกถึงความวุนวายอันอาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการเลือกตั้งในระบบใหม และจํานวนหนึ่งก็สรุปในแง
ดีอยาง “ปลงตก” วา ถึงอยางไรสังคมไทยก็ตองปรับตัวอยางคอยเปนคอยไปสูเปาหมายของการปฏิรูป โดยการ
ปรับเปล่ียนโครงสรางและหนาทีข่องระบบยอยทัง้หลายที่เกี่ยวเนือ่งกับการเลือกตั้ง (เชน เปล่ียนระบบหัวคะแนน
แบบเดิมจากสภาพ “โบรคเกอร”(broker) ไปสู “ผูประสานงานพรรค” มากยิ่งขึ้น และการสรางความนิยมแบบใหม
ในเขตเลือกตั้งที่เล็กลง เปนตน) ใหสอดคลองกับหลักการใหม ซึ่งจะเกิดการขัดขืนและ “ปะทะ” กับความเคยชิน
เดิมอยางรุนแรง ในชวงแรกผลการเลือกตั้งอาจจะไดผลไมสมเจตนารมณมากนัก แตในที่สุดก็จะนําไปสูการเรียนรู
และคล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นสําคัญจึงอยูที่ชวงหัวเล้ียวหัวตอระหวาง “เกา” กับ “ใหม” และความสําเร็จ
ในการประคับประคองสภาพการณเพ่ือสรางแบบแผนใหมที่มัน่คง หรือในทางตรงกันขาม การถูก “ดูดกลืน” โดยระบบ
เกาที่ทรงพลัง ซึ่งมีฐานสําคัญอยูที่คานิยมแหงระบบอุปถัมภของสังคมไทยและมรดกทางประวัติศาสตร อันเปน
แบบแผนแหงธรรมเนียมทางการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะตัวของไทย 

 การสํารวจครั้งที่สอง กระทําในชวงเดือนกุมภาพันธ 2543 ถึง 10 มนีาคม 2543 ซึง่เปนชวงที่มีพระราช
กฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ว. เปนระยะทีม่ี “การแนะนําตัว” ของ ส.ว. การปรับกระบวนการเลือกตั้งและมาตรการ
ตางๆ ใหเหมาะสมของ กกต. และเปนชวงมีการเลือกตั้งในระบบใหมจริง บรรยากาศการเลือกตั้งเปนไปอยาง 
“คึกคัก” โดยเฉพาะในการเลือกตั้ง ส.ว. รอบแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 กลุมตัวอยางการวิจัยมีจํานวน 
13,813 คน เปนชายรอยละ 47.2 หญิงรอยละ 52.8 อยูในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) รอยละ 46.1 อยูในเขต
เทศบาลรอยละ 53.9 ซึ่งในจํานวนนี้อาศัยอยูในเขตชุมชนเสื่อมโทรมหรือสลัม รอยละ 3.7 

 รายไดของผูตอบแบบสอบถาม ผูมีฐานะยากจนไมมีรายไดหรือมีรายไดตอเดือนไมเกิน 2,499 บาท 
จํานวนรอยละ 36.5 มีรายไดระหวาง 2,500 บาท ถึง 4,999 บาท รอยละ 17.2 มีรายได ระหวาง 5,000 บาทถึง 
9,999 บาท รอยละ 25.4 มีรายไดระหวาง 10,000 บาทถึง 19,999 บาท รอยละ 14.8 และมีรายไดตอเดือน
ระหวาง 20,000 บาทขึ้นไปรอยละ 6.2 โดยที่ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียของรายไดตอเดือน (median) 4,000 
บาท 



 
 

169

 เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับการศึกษา ปรากฏวา กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคคลทุกระดับการ
ศึกษา ต้ังแตประถมศึกษาถึงระดับปริญญาเอก กลาวคือ จบระดับประถมศึกษารอยละ 21.7 มัธยมศึกษา
รอยละ 30.8 ประกาศนียบัตรรอยละ 15.2 ระดับปริญญาตรีรอยละ 28.4 ระดับปริญญาโทรอยละ 3.5 และปริญญา
เอกรอยละ 0.3 (จํานวน 35 คน) กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดคือระดับมัธยมศึกษา 

 อาชีพของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยบุคคลทุกกลุมอาชีพในอัตราสวนดังตอไปนี้ เปนขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจรอยละ 24.8 เกษตรกรรอยละ 13.9 คาขายรอยละ 9.4 ธุรกิจรอยละ 3.3 นิสิตนักศึกษารอยละ 18.0 ผู
ใชแรงงานรอยละ 15.1 แมบานรอยละ 6.2 อาชีพสวนตัวรอยละ 4.6 และไมระบุอาชีพรอยละ 4.6 

 อายุของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยบุคคลผูมีอายุ 18-29 ป ซึ่งถือวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งวัยหนุม รอยละ 
48.4 อายุ 30-39 ป รอยละ 25.9 อายุ 40-49 ป รอยละ 15.2 อายุ 50-59 ป รอยละ 7.4 อายุ 60 ปขึ้นไป รอย
ละ 3.1 

อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงคะแนนเสียง 

 จากการศึกษาทางดานพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลหรอืกลุมบุคคล โดยทัว่ไปน้ันถือวา พฤติกรรมทุก
อยางมีสาเหตุและจากฐานคติดังกลาวนี้ องคประกอบของพฤติกรรมที่สําคัญจึงไดแกส่ิงเราที่เปนสาเหตุ (stimuli) ตัว
บุคคลผูแสดงออก (organism) และพฤติกรรมการแสดงออก (response)1 ในลักษณะเชนนี้เราอาจกลาวไดวา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกทางการเมืองของบุคคลมี 2 พวกคือ พวกแรก ไดแก ส่ิงเราจากสภาพแวดลอมของ
บุคคล (environmental stimuli) และพวกที่สอง ไดแก ลักษณะสวนบุคคล (personal factors)2 ส่ิงเราภายนอกตัว
บุคคลนั้นไดแก กลุมทางสังคม (social groups) เชน ครอบครัว โรงเรียน กลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา ฯลฯ ปจจัย
เกี่ยวกับชั้นทางสังคม (social class) ซึ่งบงชี้จากอาชีพ รายได และการศึกษาเปนหลัก ปจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ
ปจจัยที่เกี่ยวกับโครงสรางของระบบ สวนปจจัยดานลักษณะของบุคคลนั้น ไดแก ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิก
ภาพ และความรูสึกทางการเมอืงของบุคคล เชน ทัศนคติและความเชื่อทางการเมอืง เปนตน 

 จากกรอบการศึกษาดังกลาวบงชี้วา บุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมทางสังคมแตกตางกันยอมไดรับประสบ
การณแตกตางกัน ประสบการณสรางสมลักษณะเฉพาะตัวของแตละคน ผสมผสานเขากับลักษณะที่ติดตัวมาทาง
พันธุกรรม กลายเปนบุคลิกภาพและทาทีตอการแสดงออกของบุคคล กลาวในเชิงสมมติฐานก็คือ บุคคลที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันมักจะสนองตอบตอส่ิงเราในลักษณะที่แตกตางกัน กลาวในเชิงพฤติกรรมการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งก็คือ ผูลงคะแนนเสียงที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกัน ยอมมีแบบแผนของ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงที่แตกตางกัน 

 ปจจัยที่นํามาเปนองคประกอบของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน
การวิจัยเรื่องนี้ ไดแก ที่อยูอาศัย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได ปจจัยสามอยางหลัง คือ อาชีพ การศึกษา 
และรายไดนั้น มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันอยางใกลชิด กลาวคือ ผูมีการศึกษาสูง มักจะมีอาชีพมั่นคงและมีราย

                                          
1 กรอบการมองดังกลาวนี้เปนที่ยอมรบักันโดยทั่วไปวาถูกตอง เรียกวา S-O-R Paradigm โปรดดูรายละเอยีดใน Fred I, 

Greenstein, “Personality and Politics,” Handbook of Political Science, ed. Fred Greenstein and Nelson W. Polsby 
(Readings, MAss.: Addison-Wesley Publishing, 1975), Vol. 2. 

2 Lester W. Milbrath and M. L. Goel, Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics? 2nd 
ed. (Chicago,IL: Rand McNally, 1977), pp. 24-33. 
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ไดมาก ในทํานองเดียวกันคนท่ีครอบครัวมีรายไดสูงก็มักจะมีการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงดวย สวนปจจัยดานที่อยู
อาศัย เพศ และอายุนั้นตางก็มีความสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัยอื่นๆ อยางใกลชิดในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 

 

 คนที่อยูในเมือง โดยทั่วไปมักจะมีการศึกษา อาชีพ และรายไดสูงกวาคนในชนบท รวมท้ังมีขาวสารขอ
มูลและการสื่อสารทางการเมืองที่แตกตางจากคนในชนบทอยางมีนัยสําคัญอีกดวย นอกจากนี้ การวิจัยยัง
พบวา โดยปจจัยทางวัฒนธรรมคนที่อยูในทองถ่ินที่แตกตางกันก็อาจมีพฤติกรรมทางการเมืองที่แตกตางกันออก
ไปดวย ทางดานเพศ จากการวิจัยการมีสวนรวมทางการเมืองโดยทั่วไปพบวา เพศชายมักจะเขามีสวนรวมทางการ
เมืองมากกวาเพศหญิง เพราะสวนใหญขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศตางๆ เนนวา การเมืองเปนเรื่อง
ของผูชาย การบานเปนเรื่องของผูหญิง เพศชายจึงมักจะผูกพันทางการเมืองมากกวาเพศหญิง 

 สําหรับดานอายุการวิจัยสวนใหญพบวา อัตราการเขามีสวนรวมทางการเมืองจะเพ่ิมขึ้นตามลําดับการ
เพ่ิมของอายุเรื่อยขึ้นไปจนถึงวัยกลางคน แลวอัตราจะโนมต่ําลง3 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองอีกอยางหนึ่ง ไดแก การศึกษากับอาชีพ 
โดยทั่วไปแลวพบวา พลเมืองที่มีระดับการศึกษาสูงมีอัตราการเขามีสวนรวมทางการเมืองสูงกวากลุมที่มีระดับการ
ศึกษาต่ํา และในขณะเดียวกันระดับการศึกษาของพลเมืองแตละประเทศนั้นมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงนาจะกลาวได
วา อัตราการเขามีสวนรวมทางการเมืองของพลเมืองในแตละประเทศนาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ดวยเชนเดียวกัน อยางไร
ก็ตาม การเขามีสวนรวมทางการเมืองมีหลายรูปแบบ ซึ่งผันแปรไปตามกาลเวลาและสภาพการณของแตละทอง
ถ่ิน 

 จากการศึกษาทางรัฐศาสตรโดยทั่วไปพบวา อัตราการเขามีสวนรวมทางการเมืองมีความสัมพันธในทาง
บวกกับการศึกษาและอาชีพ กลาวคือ ย่ิงมีการศึกษาสูงคนก็ย่ิงเขามีสวนรวมทางการเมืองสูง กลาวอีกนัยหนึ่ง ชั้น
ทางสังคม (social class) มีความสัมพันธกับลักษณะการเขามีสวนรวมทางการเมืองของพลเมืองดวย 

 เหตุผลที่วา ทําไมคนที่อยูในชั้นสังคมระดับต่ําจึงเขามีสวนรวมทางการเมืองประเภทตางๆ นอยกวาคนที่
อยูในชั้นสังคมระดับสูงนั้น ถือวาเปนความเกี่ยวพันกันอยางซับซอนของปจจัยตางๆ เชน ความแตกตางในดานการ
มีเวลาหยุดพักผอนจากการทํางาน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความรูสึกพลัดพรากสิ่งที่พึงไดรับทางการเมือง มอง
เห็นนโยบายตางๆ ไดชัดแจงกวากัน มีอัตราการติดตอกันในสังคมสูงต่ําแตกตางกัน มีการเล้ียงดูลูกหลานรุนถัดมา
ที่แตกตางกันออกไป มีปทัสถานและบทบาททางสังคมที่แตกตางกับคนกลุมอื่น เปนสมาชิกภาพของกลุมหรือองค
การมากนอยกวากัน และมีการเคลื่อนที่ระหวางชั้นทางสังคม (interclass mobility) มากนอยแตกตางกัน เปนตน4 

 การที่คนมีพฤติกรรมทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่งนั้นมีสาเหตุตางๆ จํานวนมากเหลื่อมซอนกัน 
(overlapping) ปจจัยทั้งหลายตางมีอิทธิพลเกี่ยวของเกื้อกูลกัน (mutually supporting) ไมวาบุคคลจะตระหนัก
หรือไมตระหนักก็ตาม 

 ทําไมการเขามีสวนรวมทางการเมืองจึงสัมพันธทั้งระดับการศึกษาและอาชีพ เหตุผลอยางหนึ่งที่เปนไป
ไดก็คือ อาชีพของบุคคลมีผลมาจากการศึกษาอบรม ผูที่มีการศึกษาสูงมักจะมีตําแหนงการงานสูง ดังนั้น การเขา
                                          

3 ดูรายละเอียดใน Sidney Verba, Norman H. Nie, and Jae-on Kim, The Modes of Democratic Participation : A Cross-
National Comparison (Beverly Hills, Sage Publications, 1971). 

4 Robert E Lane, Political Life : Why People Get Involved in Politics (New York : The Free Press, 1966), p. 234. 
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มีสวนรวมทางการเมืองสูงอาจไมใชเพราะอิทธิพลจากปจจัยดานอาชีพแตเพียงอยางเดียว แตอาจจะเปนเพราะ
กลุมบุคคลที่ผูนั้นทํางานอยูหรือรายไดเปนตัวกําหนดอัตราและระดับของการมีสวนรวมทางการเมือง นั่นคือ ระดับ
การศึกษา เปนตัวกําหนดที่สําคัญ มองอีกดานหนึ่ง การศึกษาอาจจะไมเกีย่วของกับการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยตรงเสียทีเดียว แตอาจจะเปนเพราะ “ประเภทของงาน” หรืออาชีพเปนตัวกําหนดดวยก็ได คนแดละกลุมอาชีพ
มักจะมีแบบแผนการมีสวนรวมทางการเมืองแตละกรณีเปนการเฉพาะตัว นั่นคือการศึกษาเปนแตเพียงแรงหนุน
ของการมีสวนรวมทางการเมืองเทานั้นก็เปนได 

 เฉพาะดานการศึกษานั้น ถือวาเปนปจจัยหลักของการมีสวนรวมทางการเมือง พลเมืองที่มีความรูนอยมัก
ไมไดกังวลวาการตัดสินใจใดสําคัญหรือไมสําคัญ มีผลกระทบตอตัวเขาหรือไม ไมวาจะเปนตัวบทกฎหมาย การคัด
เลือกทหาร การขึ้นอัตราภาษี อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ วาเกิดขึ้นไดอยางไร ที่ไหน เมื่อไร นักรัฐศาสตรสรุปไววาความ
รูทางการเมืองสวนมากไดมาจากการปะทะสังสรรคระหวางบุคคล5 ในลักษณะเชนนี้ คนที่มีความรูนอยก็มีโอกาส
ในการสังสรรคทางการเมืองนอยกวา แมเขาจะฟงวิทยุหรืออานหนังสือพิมพไดก็ไมอาจทราบถึงความเปนไปที่แท
จริงไดทั้งหมด 

 ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ไดแก รายได จากการวิจัยโดยทั่วไปพบวา รายไดมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองย่ิงกวาอาชีพเสียอีก6 หากพิจารณาวา การใหการสนับสนุนพรรคการเมืองในดานเงินทอง 
เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมทางการเมือง ในกรณีดังกลาวแนนอนวาคนรวยยอมมีโอกาสแสดงกิจกรรมชนิด
นี้ไดมากกวาคนจน นอกจากนั้น เงินยัง “ซื้อเวลา” ไดอีกดวย กลาวคือ คนมีเงินไมตองมาจายตลาด หุงขาว ตม
แกงเอง แถมยังมีรถใช มีคนใช เปนตน เงินทําใหคนไมตองวิตกกังวลในอีกหลายเรื่อง ทําใหมีเวลาพอที่จะคิดถึง
เรื่องการเมืองไดมากขึ้นดังที่ Abraham Maslow กลาวไวใน Motivation Theory วา กอนการอยากใหตนปลอด
ภัยเปนที่รักใคร มีชื่อเสียง และทําตามความคิดอันเพริศแพรวของตน คนจะนึกถึงปจจัยส่ีของตนกอน ในอดีต ชาว
นายากจน อาจจะยังพอมีเวลาเหลืออยูบาง แตมาในปจจุบัน เวลาของคนจนรูสึกจะหดหายลงไปดวย แตละคนตอง
ใชเวลากระเสือกกระสนทํามาหากินมากยิ่งขึ้น หาเวลาวางไดยาก 

 เมื่อมองในรูปชนชั้นทางสังคม เหนือเกษตรกรและกรรมกรขึ้นไป เปนกลุมอาชีพที่มีรายไดสูงและชนชั้น
ที่มีระดับการศึกษาสูง พวกนี้จะเขามีสวนรวมทางการเมืองนานาประเภทในอัตราสูงกวา ซึ่งก็ไมนาแปลกใจกระไร
นัก เพราะกรรมการผูจัดการบริษัทที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทมาจากมหาวิทยาลัย ยอมรูวาใครเปนใคร รู
ความเปนไปทางการเมืองมากกวา การทําคํารองเรียนและเสนอเรื่องราวตางๆ ไมใชเรื่องลําบากมากนัก พรรคพวก
รุนเดียวกันก็คอยสดับรับฟงความโดงดังของแตละคนอยู และบางทีงานในหนาที่ก็บังคับใหเขาตองเขาประชมุ วาง
แผน หรอืกลาวสุนทรพจน หากเขาตองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย การปรับปรุง เขาก็สามารถจัดทํา 
ถายเอกสาร หรือโฆษณาตีพิมพได ดังนั้น กลาวไดวา ประสบการณดานการศึกษาของบุคคล โดยไดรับแรงหนุน
จากประสบการณของที่ทํางาน จะทําใหคนมีทักษะ ทั้งในดานสวนตัว สังคม และสติปญญาอันจะอํานวยประโยชน
ตอกิจกรรมทางการเมืองนานัปการที่บุคคลอยากทํา7 

 

 

                                          
5 James David Barber, Citizen Politics: An Introduction of Political Behavior (Chicago: Markham Publishing, 1969), p. 15. 
6 V. O. Key, Jr., Political Parties, and Pressure Group, 4th ed. (New York: Crowell, 1958), p. 642. 
7 พรศักดิ์ ผองแผว, “กรอบการมองพฤติกรรมการเมือง,” วารสารสังคมศาสตร 14 : 1 (มกราคม-มีนาคม 2523), หนา 86-90. 
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 โดยสรุป ปจจัยทางดานสถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคม มีอิทธิพลควบคูไปกับความสํานึกในหนาที่ของ
พลเมืองหรือความสํานึกทางการเมืองของพลเมือง หรือความสํานึกในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองตอพฤติ
กรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (หรือการมีสวนรวมทางการเมืองแบบอื่นๆ) กลาวอีกนัยหนึ่ง สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันทําใหบุคคลมีความสํานึกทางการเมืองที่แตกตางกัน และทําใหมีแบบแผนของพฤติ
กรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่แตกตางกัน  

ความเขาใจการเลือกต้ังระบบใหม 

 ความเขาใจเรื่องการเลือกตั้งเปนตัวชี้วัดสภาพปญหาและความสอดคลองกัน ระหวางเจตนารมณอันเปนอุดม
คติของการเลือกตั้งกับสภาพความเปนจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งในดานการเขาสูอํานาจรัฐของนักการเมือง รัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เปนองคกรอิสระ ทําหนาที่กํากับดูแลควบคุมและจัดการเลือก
ต้ังทุกระดับใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในฐานะ ผูดาํเนินการเลือกตั้งในระบบใหม จึงเปนภารกิจสําคัญที่ 
กกต. จะตองทําความเขาใจเรื่องการเลือกตั้งระบบใหมใหสาธารณชนทราบทั้งในดานการจัดการเลือกตั้ง และใน
สวนที่เกี่ยวกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จะพึงปฏิบัติในฐานะพลเมือง ซึ่งจากการสํารวจถามวา “หนวยงานใด
เปนผูจัดการเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งนี้” ปรากฏวา ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอยละ 15.9 ยังเขาใจวากระทรวงมหาดไทย
เปน   ผูจัดการเลือกตั้ง และอีกรอยละ 5.5 เขาใจวาจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเปนผูจัดการเลือกตั้ง (ดูขอมูลในรูปที่ 
6.1) ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันมีความเขาใจลักษณะดังกลาวคลายคลึงกัน กลาวคือ ยังมีบุคคล
อีกจํานวนมากยังไมตระหนักวาประเทศไทยไดมีการปฏิรูประบบเลือกตั้งใหม  และหนึ่งในประเด็นสําคัญของ
การปฏิรูปนั้น คอื การจัดใหมีองคกรอิสระเขามาบริหารการเลือกตั้ง ความตระหนักดังกลาวอาจจะมีผลโดยตรงตอ
แบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของคนกลุมนี้ 
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ขอ 25.  หนวยงานใดเปนผูจัดการเลือกต้ัง ส.ว. คร้ังน้ี 

กระทรวงมหาดไทย กกต. กทม./จังหวัด รวม คาสถิติ 

2,192 9,917 756 12,865 M = 1.89 
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17.0% 77.1% 5.9% 100.0% SD = .47 

รูปที่ 6.1  หนวยงานผูจัดการเลือกตั้ง 

 สําหรับการสอบถามในเชิงการประเมินผลการเลือกตั้งวามีความเรียบรอยเพียงใด ผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นวา การจัดการเลือกตั้งมีความบกพรองมาก รอยละ 15.6 มีความบกพรองคอนขางมาก รอยละ 48.2 
คอนขางนอย รอยละ 30.1 และไมมีความบกพรอง รอยละ 6.1 (ดูขอมูลในรูปที่ 6.2) จากขอมูลนี้บงชี้วา ใน
ฐานะที่เปน “มือใหม” และการใชกระบวนการ(processes) ในการเลือกตั้งระบบใหมการจัดการเลือกตั้ง ส.ว. 
ครั้งแรก มีความบกพรองคอนขางนอยและจากประสบการณ การจัดการเลือกตั้งครั้งแรกนีไ้ดใหขอมูลและ “บทเรียน” 
จํานวนมากตอผูจัดการเลือกตั้ง และเปนประโยชนตอการสรางปทัสถานหรือครรลองใหมของการเลือกตั้ง แตทั้งนี้
ตองตระหนักวา การสรางครรลองใหมนี้ ตองมุงตรงไปที่เจตนารมณของรัฐธรรมนูญในประเด็นที่วาดวยการเลือก
ต้ัง ซึ่งถือวามีความสําคัญอยางยิ่งยวดในการสรางฐานราก (foundation) ของการเลือกตั้งระบบใหม หากเกิดความ
เบ่ียงเบนไป อาจทําใหแกไขไดยาก 
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ขอ 26. การจัดการเลือกต้ัง ส.ว. คร้ังน้ี มีขอบกพรองมากนอยเพียงใด 
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มาก คอนขางมาก นอย ไมมีเลย รวม คาสถิติ 

2,027 6,276 3,920 796 13,019 M = 2.27 

15.6% 48.2% 30.1% 6.1% 100.0% SD = .79 

รูปที่ 6.2   ขอบกพรองในการจัดการเลือกตั้ง ส.ว. 

การกําหนดใหการเลือกต้ังเปนหนาท่ี 

เจตนารมณที่สําคัญของการปฏิรูปการเมือง ก็คือ การกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
ปวงชนชาวไทย มาตรการนี้กําหนดไวในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหคนทุกคนมีหนาที่ตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติรายละเอียดของ
การเสียสิทธิของผูที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง และไมไดแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไปใชสิทธิเลือกตั้งไมได หรือแจงแต
เหตุนั้นไมสมควรตองเสียสิทธิ 8 ประการ ดังนี้ 

1. สิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. สิทธิรองคัดคานการเลือกตั้ง กํานันและผูใหญบาน 
3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน 
4. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกํานัน ผูใหญบาน 
5. สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย 
6. สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน 
7. สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
8. สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการลง

คะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันกอนวันเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ที่เปนการ
เลือกตั้งทั่วไป ครั้งถัดจากการเลือกตั้งที่ผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้แลวแตการเลือกตั้งกรณีใดจะถึงกอน 
หมายถึงผูที่ไมลงคะแนนเลือก ส.ส.หรือ ส.ว. จะสามารถมีสิทธิกลับมาลงคะแนนไดโดยอัตโนมติั เมื่อมีการจัดใหมี
การเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ที่เปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งตอไป 

 จากการสํารวจพบวาผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2 ใน 3 ทราบวา หากไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
จะเสียสิทธิบางประการ แตสวนมากตอบไมไดวาจะเสียสิทธิอะไรบาง รอยละ 13.0 ตอบอยางไมพอใจวา ไมสนใจ
วาจะเสียสิทธิอะไรหรือไม (ดูรูปที่ 6.3) โดยในประเด็นหลังนี้บงชี้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและเบ่ือหนายทางการเมือง 
ซึ่งเปนศัตรูสําคัญของการปฏิรูปทางการเมือง 

 เมื่อจําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถามพบวา ชายและหญิงทราบเรื่อง
การเสียสิทธิจากการไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใกลเคียงกัน (โดยรอยละ 67.8 กับ 69.6 ตามลําดับ) ในดานอายุ
ผูมีอายุนอยกวาจะมีความรูเรื่องการเสียสิทธิในการไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวาผูมีอายุสูงกวาเล็กนอย 
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กลุมตัวอยางผูทีอ่ยูอาศัยในเมืองกับชนบทรูเรื่องการเสียสิทธิในการไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใกลเคียงกัน สวนผูที่
อยูในเขตเสื่อมโทรม (สลัม) มีความรูนอยกวาสองกลุมขางตน  

 ดานระดับการศึกษา ผูที่มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขึ้นไปรูเรื่องการเสียสิทธิในการไมไปลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งใกลเคียงกัน (รอยละ 70 ขึ้นไป) สวนผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากวารับทราบ
เรื่องการเสียสิทธินอยกวากลุมดังกลาวขางตน ผูที่จบระดับประถมศึกษารับทราบการเสียสิทธิเรื่องนี้เพียงรอยละ 
52.4 เทานั้น 

 ดานอาชีพ กลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมนสิิตนักศึกษารับทราบการเสียสิทธิในการไมไปลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด (รอยละ 76 ขึ้นไป) ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเกษตรกร แมบาน และคาขาย เปนกลุมที่
รับทราบเรื่องการเสียสิทธิตํ่าสุดไมถึงรอยละ 60 
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รูปที่ 6.3   การรับรูเกี่ยวกับการเสียสิทธิเมื่อไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ขอ 10. ในกรณีท่ีทานไมไปเลือกต้ัง ทานเสียสิทธิอะไรบาง 

ไมทราบ ทราบ ทราบแตไมสนใจ รวม คาสถิติ 

2,411 9,002 1,705 13,118 M = 1.95 

18.4 68.6 13.0 100.0% SD = .56 
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ความตั้งใจที่จะไปหรือไมไปเลือกต้ังและเหตุผล  

 เหตุผลท่ีไปเลือกต้ัง  จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 90 ต้ังใจจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รอยละ 6 บอกวาจะไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และอีกรอยละ 4 ตอบจะไปเลือกตั้งแตจะไมลงคะแนนเสียงใหใคร 
เปนที่นาสังเกตวามีบุคคลกลุมหนึ่งมีความเบื่อหนายตอการเลือกตั้ง ซึ่งอาจเปนกลุมบุคคลสวนหนึ่งที่อยูในกลุมที่
เรียกวา “พลังเงียบ” ซึ่งไมเคยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากอน ในการลือกตั้งครั้งนี้แมวามีการบังคับใหไปลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งโดยกฎหมาย แตบุคคลกลุมนี้ก็ยังยืนยันที่จะไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครคนใดๆ 
อยูนั่นเอง 

 เหตุผลที่จะไปหรือไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลุมตัวอยางประมาณกึ่งหนึ่ง (รอยละ 51.2) บอกวาเปน
การปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ คือใหความสําคัญในดานการปฏิบัติตามกฎหมายเปนสําคัญ รองลงมารอยละ 
37.7 บอกวาจะไปเลือกตั้งผูสมัครที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด นอกจากนั้น จํานวนเพียงเล็กนอยตอบวาไปเพราะเหตุผล
อ่ืนๆ เชน รอยละ 3.8 ตอบวาไปเพราะไดประโยชนจาก  ผูสมัคร รอยละ 2.8 ตอบวาไปเพราะเพ่ือนฝูงญาติพ่ีนอง
รองขอ รอยละ 1.0 ไปตามเพื่อน อีกรอยละ 2.7 ตอบไปเพราะเหตุผลจิปาถะ 

เหตุผลท่ีไมไปเลือกต้ัง  จากการสํารวจพบวา ประมาณ 1 ใน 3 ที่บอกวาสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ไมไปเลือก
ต้ังเพราะมคีวาม “ไมสะดวก” รอยละ 30.4 บอกวาเบ่ือหนายการเลือกตั้ง และรอยละ 22.5 บอกวาผูสมัครรับเลือกตั้ง
ไมมีบุคคลที่ตนเองพอใจ นอกจากนั้น ยังใหเหตผุลอื่นๆ อีกจํานวนเล็กนอย คือ รอยละ 3.5 บอกวาไมเขาใจวิธีการ
เลือกตั้ง รอยละ 1.7 บอกวาไมสนใจการเลือกตั้ง (ดูขอมูลในรูปที่ 6.4) 

 เมื่อพิจารณาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะอางวา เบ่ือ
หนายการเลือกตั้ง พบวา ชายเบื่อหนายมากกวาหญิงเล็กนอย กลุมอายุวัยกลางคนเบื่อหนายมากกวากลุมอายุหนุม
และแก ผูอาศัยอยูในชนบทและในเมืองมีความเบื่อหนายใกลเคียงกัน กลุมผูมีการศึกษาในระดับกลางมีความเบื่อ
หนายการเลือกตั้งมากกวากลุมอื่นๆ ในดานอาชีพทุกกลุมอาชีพมีความเบื่อหนายการเลือกตั้งใกลเคียงกัน 
(ประมาณรอยละ 30) โดยที่กลุมนิสิตนักศึกษามีความเบื่อหนายนอยกวากลุมอื่นๆ เล็กนอย  

 ดานความไมพอใจผูสมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏวา เพศชายและเพศหญิงมีความไมพอใจใกลเคียงกัน 
กลุมอายุวัยกลางคนมีความไมพอใจสูงกวากลุมอื่นๆ เล็กนอย คนในเมืองไมพอใจมากกวาคนในชนบทและในสลัม 
กลุมการศึกษาระดับกลางมีความไมพอใจมากกวากลุมการศึกษาระดับอื่นๆ ในดานอาชีพกลุมนักธุรกิจ กลุมขา
ราชการและกลุมคาขาย มีความไมพอใจผูสมัครรับเลือกตั้งสูงสุด 

 

 ดานความไมเขาใจเรื่องการเลือกตั้ง พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความไมเขาใจเรื่องการเลือกตั้งใกล
เคียงกัน กลุมตัวอยางยิ่งมีอายุสูงยิ่งมีความไมเขาใจเรื่องการเลือกตั้งสูง ในดานที่อยูอาศัยกลุมผูอาศัยอยูในสลัมมี
ความไมเขาในเรื่องการเลือกตั้งสูงสุด รองลงมาไดแกกลุมที่อาศัยอยูในชนบท และในเมืองตามลําดับ ในดานระดับ
การศึกษา พบวา ย่ิงมีการศึกษาต่ํายิ่งไมเขาใจวิธีการเลือกตั้งสูง ในดานอาชีพ กลุมเกษตรกร แมบาน และคาขาย 
มีความไมเขาใจในวิธีการเลือกตั้งสูงสุด กลุมนิสิตนักศึกษาและผูใชแรงงาน รวมท้ังผูประกอบอาชีพสวนตัวมีความ
ไมเขาใจในวิธีการเลือกตั้งในระดับกลาง  
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 ไมพอใจ เบ่ือหนาย ไมสะดวก ไมเขาใจ ไมทราบ ไมสนใจ อ่ืนๆ 

 

 

ขอ 11. หากทานไมไปเลือกต้ัง สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีไมไปเลือกต้ัง ส.ว. คือ 

ไมพอใจ เบ่ือหนาย ไมสะดวก ไมเขาใจ ไมทราบ ไมสนใจ อ่ืนๆ รวม คาสถิติ 

2,698 3,634 4,174 415 154 209 688 11,972 M = 2.59 

22.5% 30.4% 34.9% 3.5% 1.3% 1.7% 5.7 100.0% SD = 1.48 

รูปที่ 6.4  สาเหตุสําคัญที่ไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

การตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

 ระยะเวลาในการตัดสิน ผูไปลงคะแนนเสียงแตละคนอาจตัดสินใจชาเร็วแตกตางกัน จากการศึกษา
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไประบุวา การมีขาวสารทางการเมืองนอยและการมีอัตราของความผูกพันทางการเมืองต่ํามี
สวนทําใหบุคคลแตละคน หรือแตละกลุม ตัดสินใจเลือกผูสมัครชาเร็วแตกตางกัน โดยสมมติฐานเชิงทฤษฎีผูลง
คะแนนเสียงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะตัดสินใจเลือกผูสมัครคนใดคนหนี่งเร็วกวาผูที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่ํา ผูลงคะแนนเสียงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํามักจะตัดสินใจเลือกในวันเลือกตั้ง 

 จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 45 ตอบวาไดตัดสินเลือกไวนานแลว รอยละ 25.4 ตอบวา เพ่ิง
ตัดสินใจกอนการเลือกตั้ง 1 สัปดาห รอยละ 13.4 ตัดสินใจกอนวันเลือกตั้ง 2-3 วัน สวนอีกรอยละ 16.2 ตอบวาตัด
สินใจในวันเลือกตั้ง (ดูขอมูลในรูปที่ 6.5) 
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  นานแลว           กอน 1 สัปดาห      กอน 2-3 วัน         วันเลือกตั้ง 

ขอ 12. ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีทานตัดสินใจเลือกต้ังเมื่อใด 

นานแลว กอน 1 สัปดาห กอน 2-3 วัน วันเลือกตั้ง รวม คาสถิติ 

6,049 3,409 1,802 2,173 13,433 M = 2.01 

45.0% 25.4% 13.4% 16.2% 100.0% SD = 1.11 

 รูปที่ 6.5  ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมอายุที่แตกตางกันก็
ไมไดตัดสินใจชาเร็วแตกตางกันมากนัก ในทํานองเดียวกัน เพศชายและเพศหญิงตัดสินใจชาเร็วแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย 

 จากการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานที่อยูอาศัยของผูลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งคือ ชนบท ในเมือง และสลัม 
ปจจัยดานระดับการศึกษาสูง ตํ่า รวมทั้งปจจัยดานอาชีพ มีผลตอระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งแตกตางกันตามนัยสมมติฐานที่กลาวขางตน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูงมักจะตัดสินใจวา จะลงคะแนนเสียงเลือกใครไวกอนเปนเวลานาน สวนผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่าํมักจะตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระยะใกลวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง 

 การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ  โดยทฤษฎีวาดวยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระบุวา กลุมผูลงคะแนน
เสียงที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงซึ่งไดตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงลวงหนาไวแลวเปนเวลานาน มักจะ
ไมเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ  

 จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 86.9 ระบุวาจะไมเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ (ดูขอ
มูลในรูปที่ 6.6) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เพศชายเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจมากกวาเพศหญิงเล็กนอย 
(รอยละ 13.5 และรอยละ 12.7) 
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         เปล่ียนใจ                          ไมเปล่ียนใจ 

ขอ 13.  เมื่อทานตัดสินใจวาจะเลือกใครแลว ทานเปลี่ยนใจหรือไม 

เปล่ียนใจ ไมเปล่ียนใจ รวม คาสถิติ 

1,763 11,725 13,488 M = 1.87 

13.1% 86.9% 100.0% SD = .34 

รูปที่ 6.6  การเปลี่ยนการตัดสินใจเลือกผูสมัครจากเดิม 

 กลุมอายุนอยและสูงอายุเปล่ียนแปลงการตัดสินใจมากกวากลุมผูมีอายุในวัยกลางคน ผูที่อยูในสลัม
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจสูงสุด ผูมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแบบแผนการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลือกไม
แตกตางกัน ในดานอาชีพกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกร คาขาย นิสิตนักศึกษา แมบาน และประกอบอาชีพอิสระ 
เปนกลุมที่เปล่ียนแปลงการตัดสินใจเลือกในอัตราสูงสุด 

 เหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ จากการสํารวจพบวา สวน
มากแลวกลุมตัวอยางเปล่ียนแปลงการตัดสินใจไปจากเดิมเพราะเปรียบเทียบกับผูสมัครคนอื่นแลวเห็นวา ผูสมัคร
คนอื่นมีคุณภาพสูงกวา (รอยละ 72.7) กลุมตัวอยางอีกจํานวนเล็กนอยที่เปล่ียนแปลงการตัดสินใจเพราะเหตุผลอื่น 
กลาวคือ รอยละ 11.2 เปล่ียนแปลงการตัดสินใจที่มีอยูเดิมเพราะไดรับผลประโยชนเชิงอามิสสินจางจากผูสมัครรับ
เลือกตั้ง รอยละ 9.2 เปล่ียนแปลงการตัดสินใจเพราะถูกชักจูงจากผูสมัครหรือตัวแทนผูสมัครรับเลือกตั้ง และรอยละ 
6.9 ตอบวาเปล่ียนแปลงการตัดสินใจเพราะเหตผุลอื่นๆ หลายอยางรวมกนั (ดูขอมูลในรูปที่ 6.7) ในรายละเอียด พบวา 
กลุมผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อยูในชนบทและในสลัม เปล่ียนแปลงการตัดสินใจเพราะไดรับผลประโยชนจากผูสมัคร
รับเลือกตั้งในจํานวนสูงกวากลุมอื่น (รอยละ 13.8 และรอยละ 11.6 ตามลําดับ) ในลักษณะเดียวกันกลุมย่ิงมีการ
ศึกษาต่ํายิ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเพราะมีประโยชนสูง ในดานอาชีพ ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่
เปนเกษตรกรเปลี่ยนใจเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งเพราะไดรับประโยชนตอบแทน (รอยละ 19.8) รองลงมาได
แกกลุมที่มีอาชีพคาขาย (รอยละ 16.6) กลุมแมบาน (รอยละ 14.8) ขอมูลขางตนยืนยันขอสรุปทั่วไปของ
ทฤษฎีที่วาดวยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ระบุวา ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมักจะเปลี่ยนแปลงการตัดสิน
ใจนอยกวาผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา 
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 ผูแทนผูสมัครชักจูง      ไดรับผลประโยชน  เปรียบเทียบ อ่ืนๆ 

   ผูสมัครอื่น 

ขอ 14. กรณีท่ีทานเปลี่ยนใจเปนเพราะเหตุใด 

ตัวแทนผูสมัครชักจูง ไดรับผลประโยชน เปรียบเทียบ 
ผูสมัครอื่น 

อ่ืนๆ รวม คาสถิติ 

1,003 1,221 7,924 749 10,897 M = 2.77 

9.2% 11.2% 72.7% 6.9% 100.0% SD = .71 

รูปที่ 6.7  สาเหตุที่เปล่ียนใจเลือกลงคะแนนเสียง 
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 เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียง  ผลการสํารวจระบุวา เหตุผลสําคัญที่สุดที่กลุมตัว
อยางใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยถือเอาความรูความสามารถของผูสมัครเปน
สําคัญ (รอยละ 50.6) รองลงมาใหเหตุผลวา เลือกเพราะผูสมัครมีความ   ซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 22.0) เปนผูทํา
ประโยชนใหแกผูลงคะแนนเสียงและทองถ่ิน (รอยละ 16.4) และอีกจํานวนหนึ่ง (รอยละ 4.2) เลือกเพราะมี
ความสนิทสนมคุนเคยกันหรือรูจักกันเปนสําคัญ (ดูขอมูลในรูปที่ 6.8) 

 เปนที่นาสังเกตวา เหตุผลที่กลุมตัวอยางใชเปนเกณฑในการเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งคือการไดรับส่ิงของ
หรือประโยชนตอบแทน แตกตางกันออกไปตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ย่ิงมีอายุสูงยิ่งใชเกณฑการไดรับส่ิง
ตอบแทนเปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกสูง กลุมตัวอยางในสลัมใชเกณฑขอนี้ในการลงคะแนนเสียงสูงกวา
กลุมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันผูมีการศึกษาต่ําก็ใชเกณฑนี้จํานวนมากกวากลุมผูมีการศึกษาสูง กลุมเกษตรกร คา
ขาย รับจาง และกลุมแมบานตางก็ใชเกณฑขอนี้เปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกมากกวากลุมอาชีพอื่นๆ 
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รูปที่ 6.8  เหตุผลสําคัญในการลงคะแนนเสียงเลือกผูสมัคร 

ขอ 15. เหตุผลสําคัญท่ีสุด ท่ีทานเลือกผูสมัคร 

คุนเคยกัน ความรู ซื่อสัตย ทําประโยชน ไดรับส่ิง
ตอบแทน 

ผูสมัครมี
อิทธิพล 

อ่ืนๆ รวม คาสถิติ 

559 6,700 2,912 2,169 429 68 401 13,239 M = 2.77 

4.2% 50.6% 22.0% 16.4% 3.2% .5% 3.0% 100.0% SD = 1.20 

คุนเคยกัน      ความรู       ซ่ือสัตย     ทําประโยชน    ไดรับส่ิง    ผูสมัครมี        อื่นๆ 
ตอบแทน อิทธิพล 
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ทัศนคติตอการเลือกต้ังและผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 หากพิจารณาในประเด็นทัศนคติทางการเมืองของพลเมือง ฟลิป คอนเวิรส ไดเสนอใหพิจารณาแบงทัศ
นคติของพลเมืองออกเปน 2 พวก8 คือ พวกแรกเปนพวกที่มีทัศนคติตอประเด็นปญหาทางการเมืองโดยปราศจาก
ความนึกคิดเชิงเหตุผลทางการเมืองรองรับ ทัศนคติของคนกลุมนี้สะทอนเพียงระดับของความนึกคิดพ้ืนๆ ทั่วไป 
อีกพวกหนึ่งเปนทัศนคติที่เกิดขึ้นจากความอึดอัดใจหรือคับของใจทางการเมือง ซึ่งเปนทัศนคติที่มีตอประเด็นปญหา
ทางการเมืองที่มคีวามเปนนามธรรมและซับซอนยิ่งกวาพวกแรกมาก กลาวอีกนัยหนึ่งทัศนคติของพวกนี้มีความ
สัมพันธเชิงเหตุผลกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมใชเกิดขึ้นจาก “ขอเท็จจริง” แตเพียงอยางเดียว การอธิบายเชิง
เหตุผลของพวกหลังนี้จะขึ้นอยูกบัขอเท็จจริงที่บุคคลรับทราบมาผนวกเขากับกรอบความนึกคิดที่บุคคลมีอยู 

 การศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดทางการเมืองของพลเมือง ฟลิปส คอนเวิรส เสนอใหถามบุคคลดวย
คําถามเปด เพ่ือคนหาความหมายและความนึกคิดทางการเมืองของพลเมือง โดยใหบุคคลประเมินสถานการณทาง
การเมืองที่เปนอยูในปจจุบัน เขาเสนอวา ถาเปนไปไดนาจะแยกประเภทของความรูสึกนึกคิดออกเปน 5 ระดับ คือ9 

1. ระดับที่หนึ่ง เปนระดับสูงสุด ไดแก ทัศนภาพที่เปนนามธรรมและกวางไกลทีม่ีตอบุคลากรและองคกร
ทางการเมือง รวมถึงทัศนคติที่มีตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของประเทศดวย ทัศนะดังกลาว จะสะทอน
ความรูสึกสวนลึกในจิตใจของบุคคลบนแนวเสนของเสรีนิยมและอนุรักษนิยม ซึ่งเปนการประเมินแงมุมเชิงการรู 
(cognition) ทางการเมืองของแตละบุคคล เราอาจเรียกความรูสึกนึกคิดในระดับนี้วาเปนระดับ “อุดมการณ” 

2. ระดับที่สอง มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมแรก แตมีน้ําหนักที่เนนความลึกซึ้งเชิงอุดมการณนอยกวา 
เรียกวาระดับ “ใกลอุดมการณ” 

3. ระดับที่สาม เปนทัศนภาพของบุคคลที่มีตอกลุมตางๆ บุคคลจะประเมินผูสมคัรรับเลือกตั้งและเหตุ
การณทางการเมืองจากการอางอิงกับเปาหมายของกลุม เชน ผูสมัครเปนใคร เปนคนทองถ่ินหรือมาจากตางถิ่น 
เปนนักธุรกิจหรือลูกชาวไรชาวนา เปนตน เราเรียกวา ระดับ “กลุม” 

4. ระดับที่ส่ี เปนทัศนภาพทั่วไปที่มีตอบานเมือง โดยไมมีขอมูลเฉพาะส่ิงเฉพาะเหตุการณใดๆ 
ประกอบเลย เรียกวา ระดับ “พ้ืนๆ ทั่วไป” 

5. ระดับที่หา เปนทัศนภาพที่บงบอกถึงความเมนิเฉยของบุคคลตอเหตุการณทางการเมืองตางๆ ที่เกิด
ขึ้นอยูรอบตัวเขา เปนสภาพของการขาดความสนใจหรือความโนมเอียงทางการเมือง หรือขาดความสนใจตอ
ประเด็นปญหาทางการเมืองใดๆ เรียกวา ระดับ “ขาดความสนใจ” 

 จากการสํารวจพบวา ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีทัศนคติตอผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. โดยรวมไมดีนัก (คา
เฉล่ียเลขคณิต 2.63 จากสากล 1.0 - 4.0 คากระจายมาตรฐาน 1.17 ดูรายละเอียดในรูปที่ 6.9) ผูตอบแบบสอบ
ถามที่ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกตางกัน มีทัศนคติตอผูสมัครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในดาน
เพศ อายุ ที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา และกลุมอาชีพ โดยเพศชายมีทัศนคติตอผูสมัครดีกวาเพศหญิงเล็กนอย 
กลุมอายุมากมีทัศนคติที่ดีตอผูสมัครสูงกวากลุมที่มีอายุเล็กนอย 

 

 

                                          
8 Philip F. Converse, “The Nature of Belief Systems in Mass Publics,” Ideology and Discontent, Ed. David E. Apter 

(New York: Free Press, 1964), p. 214. 
9 Ibid., p. 216. 
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  ดีมาก ดี ดีเล็กนอย ไมดีเลย ไมทราบ 

 

ขอ 16. โดยรวมผูสมัคร ส.ว. ท้ังหมด มีคุณภาพดี มากนอยเพียงใด 

ดีมาก ดี ดีเล็กนอย ไมดีเลย ไมทราบ รวม คาสถิติ 

1,030 7,324 2,608 302 2,085 13,349 M = 2.63 

7.7% 54.9% 19.5% 2.3% 15.6% 100.0% SD = 1.17 

รูปที่ 6.9  คุณภาพโดยรวมของผูสมัคร ส.ว. 

 สําหรับผลการสํารวจเกี่ยวกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความสนใจในการรับรูขาวสารจาก
แหลงตางๆ เกณฑการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. การทุจริตการเลือกตั้งและการรับรูเกี่ยวกับอิทธิพล
และปจจัยตางๆ ที่มีตอการลงคะแนนเสียงไดกลาวไวแลวในบทที่ 4 
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การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 เปนการเลือกตั้งระบบใหมครั้งแรก และเปน
การเลือกตั้งระดับชาติ ซึ่ง กกต. ไดจัดใหมีขึน้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และมีความเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง ซึ่งจะตอง
ดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย เพื่อทราบความคิดเห็นและความเขาใจแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งในระบบ
ใหมของผูมีสวนเกี่ยวของ จึงไดมีการสํารวจความคิดเหน็ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร ระหวางวันที่ 15 เดือนมกราคม –15 มีนาคม 2546 ขอจาํกัดสําคัญในการสํารวจความคิดเห็นในครั้ง
นี้ ก็คือ การจัดเก็บขอมูลดําเนินการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาก หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลดําเนินการภายหลังการเลือกตั้งนานเกินไป ประเด็นสําคัญของ
การศึกษา (โปรดดูแบบสอบถามในภาคผนวก 2) ไดแก  

1. ความคิดเห็นตอบทบาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ กกต. พรรคการเมืองและประชาชน ประกอบ
ดวย การจัดระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
การใหใบเหลืองใบแดงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การหามผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง การ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองและการสนับสนุนของสาขาพรรคการ
เมือง การเขาสังกัดพรรคการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร บทบาทของหัวคะแนน การ
จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง การจํากัดวงเงินการใชจายในการเลือกตั้ง เงินกับการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธการเลือกตั้งและส่ือการประชาสัมพันธที่มีอิทธิพล
ตอประชาชน 

2. มาตรการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการปฏิรูปการเมืองไทย 
ประกอบดวย การกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ส.เขต ไดเพียง  เขตละหนึ่งคน การมี ส.ส. 
ระบบบัญชี การใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การหามสมาชิกวุฒิ
สภาสังกัดพรรคการเมือง การกําหนดใหผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองกอนวันสมัครรับ
เลือกตั้ง ไมนอยกวาเกาสิบวัน การกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลว
ไมนอยกวาเกาสิบวัน การใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนได และการนับคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมกันเพียงแหงเดียวในแตละเขตเลือกตั้ง 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม เปนคาํถามปลายเปด 

 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจรวมทั้งส้ิน 8,368 คน แยกเปนผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้งจํานวน 268 คน 
และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 8,100 คน เขตละ 300 คน จาก 27 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ใน 4 ภาคๆ ละ 3 
จังหวัดๆ ละ 2 เขตเลือกตั้ง เปนเขตเลือกตั้งในเขตเมืองและชนบทและกรุงเทพมหานคร 3 เขตเลือกตั้ง (ดูขอมูล
ในตารางที่ 6.1 และ 6.2) 

ตารางที่ 6.1 จํานวนกลุมตัวอยางแตละจังหวัดและเขตเลือกตั้ง 
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กลุมตัวอยาง จังหวัด/เขตเลือกต้ัง 
(จํานวนจังหวัด/เขต) 

จํานวน (คน) 

1. ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง 
   1.1 กกต. จังหวัด/กทม. จังหวัดละ 3 คน 
   1.2 ผอ. กกต. จังหวัด/กทม. จังหวัดละ 1 คน 
   1.3 กกต. ประจําเขตเลือกตั้ง เขตละ 5 คน 
   1.4 ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ในจังหวัด 
        /เขตเลือกตั้ง รวมจังหวัด/เขตละ 3 คน 
2. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เขตละ 300 คน 

 
13/- 
13/- 
-/27 
-/27 

 
13/27 

 
39 
13 
135 
81 
 

8,100 

รวม 13/27 8,368 

 

ตารางที่ 6.2  กลุมตัวอยางเขตเลือกตั้งจําแนกตามภาคและจังหวัด 

ภาค จังหวัด เขตเลือกต้ัง 

1.  เหนือ 
 
 
 
 
 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
3. กลาง 

1.1 ลําปาง 
 
1.2 ตาก 
 
1.3 อุทัยธานี 
 
2.1 บุรีรัมย 
 
2.2 ขอนแกน 
 
2.3 มหาสารคาม 
 
3.1 สมุทรปราการ 

1.1.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
1.1.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
1.2.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
1.2.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
1.3.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
1.3.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
2.1.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
2.1.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
2.2.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
2.2.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
2.3.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
2.3.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
3.1.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 

ตารางที่ 6.2 (ตอ) 

ภาค จังหวัด เขตเลือกต้ัง 

 

 

 
4. ใต 

3.2 นครปฐม 
 
3.3 จันทบุรี 
 
4.1 สงขลา 
 
4.2 ยะลา 

3.1.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
3.2.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
3.2.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
3.3.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
3.3.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
4.1.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
4.1.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
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4.3 ตรัง 

4.2.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
4.2.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 
4.3.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในเมือง) 
4.3.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 (ชนบท) 

 5. กรุงเทพมหานคร 5.1  เขตพระนคร 
5.2  เขตคลองเตย 
5.3  เขตประเวศ 

 
ความคิดเห็นตอบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของ กกต.  

การศึกษาในประเด็นนี้ จะครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของ กกต. ในฐานะองค
กรที่ทําหนาที่กํากับดูแลควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวม
ทั้งจะตองทําความเขาใจเรื่องการเลือกตั้งระบบใหมใหสาธารณชนทราบทั้งในดานการจัดการเลือกตั้ง และในสวนที่
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะพึงปฏิบัติในฐานะ   พลเมือง ซึ่งรายละเอียดความคิดเห็นในประเด็นดังกลาวปรากฏ
ตามตารางที่ 6.3-6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  6.3 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการจัดระบบการเลือกตั้งของ กกต.  
 ในการเลือกตั้ง ส.ว./ส.ส.ที่ผานมา 

ทําไดอยางดีมี 
ประสิทธิภาพ

มาก 

ทําไดดีพอสม
ควร 

ยังทําไดไมดี 
เทาที่ควร 

ไมตอบ รวม สถานภาพ 
ของผูตอบ 

แบบสอบถาม ความถี่ รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความถี่ รอยละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการ
เลือกตั้ง 

319 37.0 419 48.6 124 14.4 1 .1 863 100 
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ผูเกี่ยวของกับ
พรรคการเมือง 

113 28.3 203 50.9 83 20.8 0 0 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

950 16.8 3489 61.6 1204 21.3 20 .4 5663 100 

รวม 1382 20.0 4111 59.4 1411 20.4 21 .3 6925 100 

 
2χ =  214.6**   p  = .00 

 จากตารางที่ 6.3 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง สวนมาก เห็นวา กกต. จัดระบบการเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ครั้งที่ผานมาไดดีพอสมควร (59.4%) 
รองลงไปเห็นวา ยังทําไดไมดีเทาที่ควร (20.4%) ซึ่งใกลเคียงกับสวนที่เห็นวา ทําไดอยางดีมีประสิทธิภาพมาก 
(20.0%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือก
ต้ังเห็นวา การจัดระบบการเลือกตั้งของ กกต. ทําไดอยางดีมีประสิทธิภาพมากนั้น มากกวากลุมอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.4 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอภาพรวมของ กกต. ทุกระดับที่เคยจัดการเลือกตั้ง ส.ว./

ส.ส. ที่ผานมา 
 

มีความเปน
กลาง นาเชื่อ

ถือ 

ไมมีความเปน
กลางเทาที่ควร 

ไมแนใจวา 
เปนกลางหรือไม ไมตอบ รวม สถานภาพของ 

ผูตอบแบบ 
สอบถาม ความ

ถ่ี 
รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

รอยละ รอยละ ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการ
เลือกตั้ง 

520 60.3 166 19.2 173 20.0 4 .5 863 100 
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ผูเกี่ยวของกับ
พรรคการเมือง 

147 36.8 129 32.3 121 30.3 2 .5 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

203
7 

36.0 1351 23.9 2252 39.8 23 .4 5663 100 

รวม 270
4 

39.0 1646 23.8 2546 36.8 29 .4 6925 100 

 
2χ = 217.53**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.4 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชน ผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เห็นวา ภาพรวมของ กกต. ทุกระดับที่เคยจัดการเลือกตั้งมีความเปนกลางนาเชื่อถือ มากกวา ที่เห็น
วาไมแนใจวาเปนกลางหรือไม และท่ีเห็นวา ไมมีความเปนกลางเทาที่ควร (39.0%, 36.8% และ 23.8% ตาม
ลําดับ) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมประชาชนผูมสิีทธิเลือกตั้งไม
แนใจความเปนกลางของ กกต. มากกวากลุมอืน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.5 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ กกต.   ทุกระดับ 

มีความมุงมั่น  
จริงจังในการ 
ปฏิบัติงานสูง

มาก 

มีความมุงมั่น  
จริงจังพอสม

ควร 

ปฏิบัติงาน 
เพียงตามหนา

ที่ 
ใหเสร็จส้ิน 

ไมตอบ รวม สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความถี่ รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการเลือก

ต้ัง 
355 41.1 392 45.4 110 12.7 6 .7 863 100 
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ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 

83 20.8 192 48.1 119 29.8 5 1.3 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

1081 19.1 3101 54.8 1417 25.0 63 1.1 5663 100 

รวม 1519 21.9 3685 53.2 1646 23.8 74 1.1 6925 100 

 
2χ   = 235.85**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.5 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง สวนมาก เห็นวา กกต. ทุกระดับมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ กกต. อยางมุงมั่นจริงจังพอสม
ควร (53.2%)  รองลงไป เห็นวา กกต. ปฏิบัติงานเพียงตามหนาที่ใหเสร็จส้ิน (23.8%) ซึ่งใกลเคียงกับที่เห็นวา 
กกต. มีความมุงมัน่จริงจังในการปฏบัิติงานสูงมาก (21.9%) ทุกกลุมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมผูเกี่ยวของกับพรรคการเมืองและกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวา กกต. ทุกระดบั
ปฏิบัติงานเพียงตามหนาที่ใหเสร็จส้ินมากกวากลุมผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  6.6 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง ส.ว./ส.ส. ครั้งสุดทาย

ที่ผานมา 
 

มั่นใจวาบริสุทธิ์ 
ยุติธรรมมาก 

 
 

มั่นใจวาบริสุทธิ์ 
ยุติธรรมมาก
กวาการเลือก

ต้ัง 
แบบเกา 

 
ไมมีความมั่นใจ

วา 
มีความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรม 

ไมตอบ รวม สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความถี่ รอย
ละ 
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ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
227 26.3 495 57.4 138 16.0 3 .3 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 88 22.1 219 54.9 85 21.3 7 1.8 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 834 14.7 3223 56.9 1536 27.1 69 1.2 5663 100 

รวม 1149 16.6 3937 56.9 1759 25.4 79 1.1 6925 100 

 
2χ  = 114.11*   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.6 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผู
มีสิทธิเลือกตั้ง สวนมาก เห็นวา การเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ครั้งสุดทายที่ผานมามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากกวา
การเลือกตั้งแบบเกา (56.9%) รองลงไป ไมมีความมัน่ใจวามีความบริสุทธิ์ยุติธรรม (25.4%) สวนที่มั่นใจวามีความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมมากมีเพียงสวนนอย (16.6%) ทุกกลุมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมั่นใจวามคีวามบริสุทธิ์ยุติธรรมมากกวากลุมอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  6.7 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการใหอํานาจ กกต. พิจารณาลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้ง

โดยการใหใบเหลืองใบแดง 
 

เหมาะสมแลว 
ควรดําเนินตอ
ไป 

เหมาะสมบาง
กรณี ควรมีการ

ปรับปรุง 

ไมเหมาะสมไม
ควรใหเปนผูตัด

สิน 
ไมตอบ รวม สถานภาพของ 

ผูตอบแบบ 
สอบถาม ความ

ถ่ี 
รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความถี่ รอยละ ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอยละ 
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ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการ
เลือกตั้ง 

587 68.0 242 28.0 31 3.6 3 .3 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ
พรรคการเมือง 193 48.4 173 43.4 27 6.8 6 1.5 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 2941 51.9 2314 40.9 349 6.2 59 1.0 5663 100 

รวม 3721 53.7 2729 39.4 407 5.9 68 1.0 6925 100 

 
2χ = 85.10**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.7 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง สวนมาก เห็นวา การใชอํานาจ กกต. พิจารณาลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยการใหใบเหลือง ใบแดง 
เปนการเหมาะสมแลวควรดําเนินตอไป (53.7%) รองลงไป เห็นวา เหมาะสมบางกรณีควรมีการปรับปรุง (39.4%) 
สวนที่เห็นวา ไมเหมาะสมไมควรใหเปนผูตัดสินเพียงเล็กนอย (5.9%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งเห็นวาเหมาะสมแลวควรดําเนินตอไปมากกวา
กลุมอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.8 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอบทบาทของ กกต. เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งครั้งตอ

ไป 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

กกต. ควรเปน 
ผูดําเนินการ 
เลือกตั้งทุกขั้น
ตอนเหมือน

เดิม 

 
กกต. ควรเปนผู
กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติและควบคุม
การเลือกตั้งเทานั้น 
ไมควรจัดการเลือก

ต้ัง 

 
กกต. ควรเปน
เพียงผูจัดการ
เลือกตั้ง ไมควร
เปนผูจับทุจริต
และลงโทษ 
ผูกระทําผิด 

ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
580 67.2 222 25.7 56 6.5 5 .6 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 204 51.1 135 33.8 54 13.5 6 1.5 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 3356 59.3 1591 28.1 640 11.3 76 1.3 5663 100 

รวม 4140 59.8 1948 28.1 750 10.8 87 1.3 6925 100 

 
2χ   = 42.15**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.8 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง สวนมาก เห็นวา บทบาทของ กกต. ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งครั้งตอไปนั้น กกต. ควรเปนผู
ดําเนินการทุกขั้นตอนเหมือนเดิม (59.8%) รองลงไปเห็นวา กกต. ควรเปน ผูกําหนดระเบียบปฏิบัติและควบคุม
การเลือกตั้งเทานั้นไมควรจัดการเลือกตั้ง (28.1%) สวนที่เห็นวา กกต. ควรเปนเพียงผูจัดการเลือกตั้ง ไมควรเปนผู
จับทุจริตและลงโทษผูกระทําผิด มีเพียงเล็กนอย (10.8%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งเห็นวา กกต. ควรเปนผูดําเนินการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเหมือน
เดิมมากกวากลุมอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.9  แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนที่ทําใหได 
                  รับความรูความเขาใจมากที่สุด 
 

สถานภาพ 
ของผูตอบ 

แบบสอบถาม 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความถี่ รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
691 80.1 76 8.8 73 8.5 23 2.7 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 225 56.4 73 18.3 91 22.8 10 2.5 399 100 

ประชาชนผูม ี
สิทธิเลือกตั้ง 

4100 72.4 798 14.1 655 11.6 110 1.9 5663 100 

รวม 5016 72.4 947 13.7 819 11.8 143 2.1 6925 100 

 
2χ   = 94.60**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.9 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง สวนมากเห็นวา การประชาสัมพันธการเลือกตั้งผานสื่อมวลชนที่ทําใหไดรับความรูความเขาใจมากที่
สุดคือ การประชาสัมพันธผานโทรทัศน (72.4%) สวนความรูความเขาใจที่ไดรับจากวิทยุและหนังสือพิมพอยูใน
ระดับใกลเคียงกัน (13.7 % และ 11.8% ตามลําดับ) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยกลุมผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งเห็นวา ไดรับจากโทรทัศนมากกวากลุมอื่น ในขณะที่ผูเกี่ยวของ
กับพรรคการเมืองไดรับจากวิทยุและหนังสือพิมพมากกวากลุมอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.10   แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธของ กกต. ที่ทําใหเขาใจ 
                   การเลือกตั้งไดมากที่สุด 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

การประชุมชี้
แจง 

ที่ กกต. จัดขึ้น 

การประชา
สัมพันธผาน 
ส่ือมวลชน 

การแจงขาว
ผาน 

ผูนําหมูบาน 
ชุมชน 

ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
323 37.4 227 26.3 292 33.8 21 2.4 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 111 27.8 175 43.9 108 27.1 5 1.3 399 100 

ประชาชนผูม ี
สิทธิเลือกตั้ง 

1260 22.2 2633 46.5 1676 29.6 94 1.7 5663 100 

รวม 1694 24.5 3035 43.8 2076 30.0 120 1.7 6925 100 

 
2χ   = 150.97**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.10 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เห็นวา การประชาสัมพันธของ กกต. ที่ทําใหเขาใจการเลือกตั้งไดมากที่สุดนั้น เรียงลําดับคือ การ
ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน การแจงขาวผานผูนําหมูบาน ชุมชน และการประชุมชี้แจงที่ กกต. จัดขึ้น (43.8%  
30.0% และ 24.5%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเห็นวา ส่ิงที่ทําใหเขาใจการเลือกตั้งไดมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนมากกวากลุมอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นตอการหามผูสมัคร ส.ว. หาเสียง 

การหามผูสมัคร ส.ว. หาเสียง เปนมาตรการที่กําหนดไว โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่
กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเปนครั้งแรก ซึ่งจากการสํารวจถามวา “ทานมี
ความคิดเห็นอยางไรตอการหามมิใหผูสมัคร ส.ว. หาเสียง” (โปรดดู ขอมลูในตารางที่ 6.11) พบวา ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีความเห็นตอการหามผูสมัคร ส.ว. 
หาเสียงในระดับที่ใกลเคียงกัน คือ เห็นวาไมควรใหหาเสียงแบบ ส.ส. แตใหแสดงวิสัยทัศนทางการเมือง (35.4%) 
รองลงไปเห็นวา ควรเปดโอกาสใหหาเสียงได (32.3%) และเห็นวาควรหามตามเดิม (31.2%) ทุกกลุมมีความเห็น
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวา ไมควรใหหาเสียงแบบ ส.ส. 
แตใหแสดงวิสัยทัศนทางการเมืองมากกวากลุมอื่น ๆ 
ตารางที่ 6.11 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการหามผูสมัคร ส.ว. หาเสียง 
 

เปนการเหมาะ
สมแลวควรคง

ไว 
เชนเดิม 

ไมเหมาะสม  
ควรเปดโอกาส
ใหหาเสียงได 

 
ไมควรใหหา
เสียงแบบ ส.ส. 
แตใหแสดงวิสัย
ทัศนทางการ

เมือง 

ไมตอบ รวม สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการเลือก

ต้ัง 
323 37.4 285 33.0 251 29.1 4 .5 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 118 29.6 144 36.1 132 33.1 5 1.3 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 1720 30.4 1809 31.9 2065 36.5 69 1.2 5663 100 

รวม 2161 31.2 2238 32.3 2448 35.4 78 1.1 6925 100 

 
2χ   = 30.44**   P  =  .00 

 
   
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นตอบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของพรรคการเมือง และผูสมัครรับเลือกตั้ง  

พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง ถือเปนองคประกอบที่สําคัญของการเลือกตั้งในระบบ
ประชาธิปไตย โดยพรรคการเมืองจะทําหนาที่ในการคัดสรรหรือคัดเลือกและใหความเห็นชอบในการจัดคนลง
สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งระบบใหมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กาํหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัด
พรรคการเมืองกอนวันสมัครไมนอยกวาเกาสิบวัน เปนเหตุใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองเลือกสังกัดพรรคการเมือง 
รวมท้ังกําหนดใหรัฐตองใหการสนับสนุนพรรคการเมือง และการจํากัดวงเงินในคาใชจายในการหาเสียงเปนตน ซึ่ง
รายละเอียดตอประเด็นความคิดเห็นในเรื่องนี้ปรากฏตามตารางที่ 6.12-6.17 
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ตารางที่  6.12 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการคัดเลือกคนลงสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองใน

การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งสุดทายที่ผานมา 
 

คัดเลือกผูสมัคร
อยางดีนาพอใจ

มาก 

คัดเลือกผูสมัคร 
แตไดไมดีเทาที่

ควร 

ไมไดคัดเลือก 
อยางดีพอ ไมตอบ รวม สถานภาพของ 

ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการ
เลือกตั้ง 

407 47.2 360 41.7 91 10.5 5 .6 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ
พรรคการเมือง 

163 40.9 193 48.4 39 9.8 4 1.0 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

1991 35.2 2884 50.9 729 12.9 59 1.0 5663 100 

รวม 2561 37.0 3437 49.6 859 12.4 68 1.0 6925 100 

 
2χ   = 51.10**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.12 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เห็นวา การคัดเลือกคนลงสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งสุดทายที่ผานมานั้น 
พรรคไดมีการคดัเลือกแตไดไมดีเทาที่ควร มากที่สุด (49.6%) รองลงไป เห็นวา คัดเลือกผูสมัครอยางดีนาพอใจมาก 
(37.0%) สวนที่เห็นวา ไมไดคดัเลือกอยางดีพอ มีเพียงเล็กนอย (12.4%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งเห็นวา มีการคัดเลือกผูสมัครอยางดีนาพอใจ
มาก มีจาํนวนมากกวากลุมอื่น  
ตารางที่ 6.13  แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอเหตุผลของผูสมัคร ส.ส. ที่เขาสังกัดพรรคการเมืองตาง 

ๆ ในการเลือกตั้งครั้งสุดทายที่ผานมา 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

อุดมการณ 
หรือนโยบาย
พรรคที่ดี 

ผลประโยชน 
สวนตัวเกี่ยวกับ 
ตําแหนงทาง 
การเมือง 

ผลประโยชน 
ดานการเงิน 
หรือทรัพยสิน

อ่ืน 

ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการ
เลือกตั้ง 

439 50.9 322 37.3 93 10.8 9 1.0 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 156 39.1 179 44.9 57 14.3 7 1.8 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

1843 32.5 2874 50.8 863 15.2 83 1.5 5663 100 

รวม 2438 35.2 3375 48.7 1013 14.6 99 1.4 6925 100 

 
2χ  = 113.78**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.13 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เหตุผลของผูสมคัร ส.ส. ที่เขาสังกัดพรรคการเมอืงตาง ๆ ในการเลือกตั้งครั้งสุดทายที่ผานมานั้น เห็นวา 
เปนเรื่องผลประโยชนสวนตัวที่เกี่ยวของกับตําแหนงทางการเมืองมากที่สุด (48.7%) รองลงไปเปนเรื่องของอุดม
การณหรือนโยบายพรรคที่ดี (35.2%) และเห็นวาเปนเรื่องผลประโยชนดานการเงินหรือทรัพยสินอื่นเพียงเล็กนอย 
(14.6%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็น
วาเปนเหตุผลเรื่องผลประโยชนสวนตัวเกี่ยวกับตําแหนงทางการเมือง และผลประโยชนดานการเงินหรือทรัพยสินนั้น
มากกวากลุมอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  6.14 แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของสาขาพรรค

การเมืองในเขตพ้ืนที่ ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผานมา 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

สนับสนุนมาก 
 

สนับสนุนเพียง 
สวนนอย 

 
ไมไดสนับสนุน
อยางจริงจัง 

ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
504 58.4 258 29.9 87 10.1 14 1.6 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 173 43.4 137 34.3 85 21.3 4 1.0 399 100 

ประชาชนผู 
มีสิทธิเลือกตั้ง 

2754 48.6 2069 36.5 790 14.0 49 .9 5663 100 

รวม 3431 49.6 2464 35.6 962 13.9 67 1.0 6925 100 

 
2χ   = 56.41**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.14 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เห็นวาในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผานมา สาขาพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ ไดสนับสนุนผูสมัคร ส.ส. 
มากที่สุด (49.6%) รองลงไปเห็นวา สนับสนุนเพียงสวนนอย (35.6%) และท่ีเห็นวาไมไดสนับสนุนอยางจริงจัง 
เพียงสวนนอย (13.9%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งเห็นวา มีการสนับสนุนเพียงสวนนอยมากกวากลุมอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.15  แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการที่รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 

        ของพรรคการเมือง 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ดีมีประโยชน  
ควรดําเนินตอ
ไป 

มีประโยชนแต
มีชองโหวรั่ว

ไหล 
ควรปรับปรุง 

ไมมีประโยชน 
เทาที่ควร นาจะ 

ยกเลิก 
ไมตอบ รวม 



 
 

199

 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความถี่ รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการเลือก

ต้ัง 
282 32.7 452 52.4 112 13.0 17 2.0 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ
พรรคการเมือง 129 32.3 206 51.6 60 15.0 4 1.0 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

1404 24.8 3196 56.4 1006 17.8 56 1.0 5663 100 

รวม 1815 26.2 3854 55.7 1178 17.0 77 1.1 6925 100 

 
2χ = 44.84**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.15 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง สวนมาก เห็นวา การที่รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้นมีประโยชน แตมี
ชองโหวรั่วไหล ควรปรับปรุง (55.7%) รองลงไปเห็นวา ดีมีประโยชน ควรดําเนินการตอไป (26.2%) และสวนนอย
เห็นวา ไมมีประโยชนเทาที่ควรนาจะยกเลิก (17.0%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เห็นวา มีประโยชน แตมีชองโหวรั่วไหล ควรปรับปรุง และเห็นวา ไมมี
ประโยชนเทาที่ควรนาจะยกเลิกมากกวากลุมอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.16  แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอบทบาทที่มากที่สุดของ “หัวคะแนน” 
         ในการเลือกตั้งที่ผานมา 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

 
หาทางซื้อ
เสียง 

ทุกรูปแบบที่ 
จะทําได 

ใชอํานาจอิทธิ
พลทางใดทาง

หนึ่ง 

 
ชักชวนหรือหา
เสียงใหผูสมัคร 
อยางเปดเผย 

ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอยละ ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
438 50.8 142 16.5 262 30.4 21 2.4 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 176 44.1 115 28.8 98 24.6 10 2.5 399 100 

ประชาชนผูม ี
สิทธิเลือกตั้ง 

2575 45.5 1347 23.8 1669 29.5 72 1.3 5663 100 

รวม 3189 46.1 1604 23.2 2029 29.3 103 1.5 6925 100 

 
2χ = 41.32**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.16 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เห็นวา บทบาทที่มากที่สุดของหัวคะแนนในการเลือกตั้งที่ผานมาคือ การหาทางซื้อเสียงทุกรูปแบบที่
จะทําได เปนบทบาทที่มากที่สุด (46.1%) รองลงไปเห็นวา เปนการชักชวนหรือหาเสียงใหผูสมัครอยางเปดเผย 
(29.3%) และนอยที่สุดคือ เห็นวาเปนการใชอํานาจอิทธิพลทางใดทางหนึ่ง (23.2%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งเห็นวา หัวคะแนนหาทางซื้อเสียงทุก
รูปแบบที่จะทําไดมากกวากลุมอืน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.17  แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอการหามผูสมัคร ส.ส. ใชเงินเกินหนึ่งลานบาทในการหาเสียง 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

เปนส่ิงที่ผูสมัคร 
ทุกคนปฏิบัติได 

 
คิดวาไมมีผู
สมัครรายใด

ปฏิบัติ 
ไดจริง 

มีผูสมัครบาง
คนปฏิบัติได ไมตอบ รวม 
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 ความถี่ รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการ
เลือกตั้ง 

270 31.3 422 48.9 151 17.5 20 2.3 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 97 24.3 207 51.9 89 22.3 6 1.5 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิ 

เลือกตั้ง 
1360 24.0 3025 53.4 1204 21.3 72 1.3 5663 100 

รวม 1727 24.9 3654 52.8 1444 20.9 98 1.4 6925 100 

 
2χ = 30.22**   P  =  .00 

 
 จากตารางที่ 6.17 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง สวนมาก เห็นวา การหามผูสมัคร ส.ส. ใชเงินเกินหนึ่งลานบาทในการหาเสียงนั้น ไมมีผูสมัครรายใด
ปฏิบัติไดจริง (52.8%) สวนที่เห็นวาเปนส่ิงที่ผูสมัครทุกคนปฏิบัติได และมีผูสมัครบางคนปฏิบัติไดอยูในระดับที่
ใกลเคียงกัน (24.9% และ 20.9% ตามลําดับ) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งเห็นวา เปนส่ิงที่ผูสมัครทุกคนปฏิบัติไดมากกวากลุมอื่น  
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกส.ว. และ ส.ส.  
การเลือกหรือการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครรับเลือกตั้งมีหลายปจจัยขึ้นอยูกับเหตุผลของแตละคน 
ซึ่งจากสํารวจถามวา “การเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ที่ผานมาทานเลือกมาดวยเหตุผลใดมากที่สุด” (โปรดดูขอมูลใน 
ตารางที่ 6.18) พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
สวนมาก แสดงเหตุผลของการเลือก ส.ว. และ ส.ส. ที่ผานมาวา เลือกคนมีชื่อเสียงดีเปนที่ยอมรับ (61.0%) รองลง
ไป เลือกคนที่เคยรูจักและไดชวยเหลือกันมา (29.7%) และเลือกตามที่มีผูแนะนําหรือชักชวนใหเลือก มีเพียงเล็ก
นอย (7.7%) ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ใชเหตุผลเลือกคนที่เคยรูจัก และไดชวยเหลือกันมามากกวากลุมอื่น  

ตารางที่ 6.18   แสดงความถี่และรอยละของเหตุผลในการเลือก ส.ว.และ ส.ส. ที่ผานมา 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

เลือกคนมีชื่อ
เสียงดีเปนที่
ยอมรับ 

เลือกคนที่เคยรู
จัก 

และไดชวย
เหลือ 
กันมา 

เลือกตามที่มี 
ผูแนะนําหรือชัก
ชวนใหเลือก 

ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความถี่ รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
630 73.0 178 20.6 33 3.8 22 2.5 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 220 55.1 118 29.6 53 13.3 8 2.0 399 100 

ประชาชนผู 
มีสิทธิเลือกตั้ง 

3372 59.5 1761 31.1 449 7.9 81 1.4 5663 100 

รวม 4222 61.0 2057 29.7 53.5 7.7 111 1.6 6925 100 

 
2χ = 91.78**   P  =  .00 

 

ความคิดเห็นตออํานาจของเงิน 
การเลือกตั้งของไทยในอดีต เงินมีบทบาทสําคัญตอการเลือกตั้งมากจนเปนที่มาของคําพูดที่วา “เงินไมมา 

กาไมเปน” โดยประชาชนเปนผูถูกกลาวหาวา “รับเงินเพ่ือลงคะแนนใหผูที่จายเงินให” จึงไดมีการกําหนดมาตรการ
ตางๆ ไดในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เพ่ือทําใหเงินมีบทบาทนอยลงในการเลือกตั้ง อยางไรก็ตามจากการ
สํารวจถามวา “การเลือกตั้งที่ผานมา “เงิน” เปนปจจัยทําใหการลงคะแนนเสียงเปนไปตามตองการเพียงใด” (โปรดดู
ขอมูลในตารางที่ 6.19)  พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง เห็นวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ผานมา เงินเปนปจจัยสําคัญเปนสวนมาก มีมากที่สุด (46.5%) 
รองลงไปเห็นวา เงินเปนปจจัยสําคัญเฉพาะบางพื้นที่ (39.9%) สวนที่เห็นวา เงินเปนปจจัยเสริมที่ไมสําคัญมีเพียง
เล็กนอย (12.3%) ทุกกลุมมีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.19  แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตออํานาจของ “เงิน” ในการลงคะแนนเสียง 
        ในการเลือกตั้งที่ผานมา 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

เงินเปนปจจัย 
สําคัญเปนสวน

มาก 

เงินเปนปจจัย 
เฉพาะบางพื้น

ที่ 

เงินเปนปจจัย
เสริมที่ไม
สําคัญ 

ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดการเลือก

ต้ัง 
428 49.6 321 37.2 98 11.4 16 1.9 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 190 47.6 147 36.8 55 13.8 7 1.8 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

2605 46.0 2298 40.6 696 12.3 64 1.1 5663 100 

รวม 3223 46.5 2766 39.9 849 12.3 87 1.3 6925 100 

 
2χ = 10.65*   P  =  .01 

 
ความคิดเห็นตอวิธีการทุจริตการเลือกต้ัง 

วิธีการทุจริตการเลือกตั้ง กอนการเลือกตั้งระบบใหมมีมากมายหลากหลายรูปแบบ วิธีการดังกลาวไดมี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือมีพัฒนาการไปอยางไร ภายใตมาตรการการปองกันที่กําหนดขึ้นตามกระบวนการ
เลือกตั้งระบบใหม จากการสํารวจถามวา “การทุจริตคดโกงการเลือกตั้งที่นาจะมากที่สุด ในการเลือกตั้งครั้งสุด
ทายที่ผานมา คือขอใด” (โปรดดูขอมลูในตาราง 6.20) พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับ
พรรคการเมือง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เห็นวา วิธีการทุจริต คดโกงการเลือกตั้งที่นาจะมากที่สุดในการเลือกตั้ง
ครั้งสุดทายที่ผานมานั้น คือการซื้อเสียงผูนําหรือผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน มากที่สุด (39.8%) รองลงไป เห็นวา เปน
การซื้อเสียงผูลงคะแนนโดยตรง (37.5%) และสวนนอยที่เห็นวา เปนการใชอํานาจอิทธิพลในระบบราชการ (10.7%) 
ทุกกลุมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งเห็น
วา มีการซื้อเสียงผูลงคะแนนโดยตรงมากกวากลุมอื่น ในขณะที่ประชาชนผูมสิีทธิเลือกตั้งเห็นวา การซื้อเสียงผูนํา
หรือผูมีอิทธิพลในทองถ่ินมากกวากลุมอ่ืน 

 
 
 
 
ตารางที่ 6.20  แสดงความถี่และรอยละความคิดเห็นตอวิธีการทุจริต คดโกงการเลือกตั้งที่นาจะมาก 
                  ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งสุดทายที่ผานมา 
 

สถานภาพของ 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

การซื้อเสียง 
ผูลงคะแนน 
โดยตรง 

การซื้อเสียงผู
นําหรือผูมีอิทธิ

พล 
ในทองถ่ิน 

การใชอํานาจ 
อิทธิพลใน 

ระบบราชการ 
ไมตอบ รวม 
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 ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการเลือก

ต้ัง 
424 49.1 340 39.4 74 8.6 25 2.9 863 100 

ผูเกี่ยวของกับ 
พรรคการเมือง 178 44.6 167 41.9 40 10.0 14 3.5 399 100 

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 

1997 35.3 2945 52.0 630 11.1 91 1.6 5663 100 

รวม 2599 37.5 3452 49.8 744 10.7 130 1.9 6925 100 

 
2χ = 90.71**   P  =  .00 

 
ความคิดเห็นตอมาตรการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  

การศึกษาในประเด็นนี้จะครอบคลุมมาตรการตางๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ือ
ใหเกิดผลตอการปฏิรูปการเมืองไทย มาตรการดังกลาว ประกอบดวย การกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปเลือกตั้ง การ
เลือก ส.ส. เขตไดเพียงเขตละหนึ่งคน การใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกําหนดใหมีการเลือกตั้ง ส.ว. การ
หาม ส.ว. สังกัดพรรคการเมือง การกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองกอนวันสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา
เกาสิบวัน การกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลว ไมนอยกวาเกาสิบวัน 
การใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนนได และการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รวมกันเพียง
แหงเดียวในแตละเขตเลือกตั้ง ซึ่งความคิดเห็นตอประเด็นดังกลาวปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 6.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6.21   แสดงคาเฉล่ีย  (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความแตกตางของ 

ความคิดเห็นตอประเด็นหรือสาระสําคัญที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม  
ซึ่งนําไปสูการ ปฏิรูปทางการเมือง  

 
ขอ ประเด็น/สาระที่ ความคิดเห็นนําไปสูการปฏิรูป ANOV Sig. กลุมที่
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ผูเกี่ยวของ 
กับการจัด 
การเลือกตั้ง 

(G1X) 
n=756 

ผูเกี่ยวของ
กับพรรค 
การเมือง 

(G2) 
n=365 

ประชาชน 
ผูมีสิทธิ 
(G3) 

n=5297 

รวม 
n=6418 

 สําคัญที่เกิด 
จากรัฐธรรมนูญ 

 
S.D

.  
S.D

.  
S.D

.  
S.D

. 

A 
(F) 

 ตางกัน 

1 การกําหนดใหบุคคล 
มีหนาที่ไปเลือกตั้ง 2.64 0.54 2.60 0.56 2.57 0.61 2.58 

0.6
0 6.05** .002 (G1,G3) 

2 การเลือก ส.ส. เขตได 
เพียงเขตละหนึ่งคน 2.46 0.65 2.37 0.62 2.35 0.66 2.36 

0.6
6 11.67** .000 

(G1,G2) 
(G1,G3) 

3 การมี ส.ส.  
ระบบบัญชีรายชื่อ 

2.38 0.65 2.33 0.68 2.31 0.63 2.32 
0.6
4 

5.49** .004 (G1,G3) 

4 การใหมีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

2.57 0.59 2.48 0.60 2.50 0.61 2.51 
0.6
1 

5.29** .005 (G1,G3) 

5 การกําหนด 
ใหมีการเลือกตั้ง ส.ว. 2.47 0.61 2.47 0.62 2.39 0.64 2.41 

0.6
4 6.99** .001 

(G1,G2) 
(G1,G3) 

6 การหาม ส.ว.  
สังกัดพรรคการเมือง 2.41 0.68 2.37 0.64 2.32 0.69 2.33 

0.6
9 7.33** .001 (G1,G3) 

7 การกําหนดให 
ผูสมัคร ส.ส.  
สังกัดพรรคการ 
เมืองกอนวันรับสมัคร 
ไมนอยกวา 90 วัน  

2.46 0.65 2.36 0.66 2.33 0.65 2.35 
0.6
6 14.64** .000 

(G1,G2) 
(G1,G3) 

8 การกําหนดใหมีผูมี 
สิทธิเลือกตั้งตองมีชื่อ 
อยูในทะเบียนบาน 
ไมนอยกวา 90 วัน  

2.46 0.68 2.36 0.66 2.40 0.66 2.40 
0.6
7 

3.32* .036 (G1,G3) 

9 การใหผูมีสิทธิ 
เลือกตั้งที่อยู 
นอกเขตเลือกตั้ง 
ออกเสียงลงคะแนนให 

2.24 0.74 2.25 0.71 2.20 0.73 2.21 
0.7
3 

2.23* .0107   

10 การนับคะแนนเลือกตั้ง 
ส.ส.รวมกันเพียงแหง
เดียวในแตละเขตเลือก
ต้ัง 

2.47 0.68 2.32 0.68 2.36 0.69 2.37 
0.6
9 

10.00** .000 
(G1,G2) 
(G1,G3) 

χ χ χ χ 
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รวม 2.46 0.41 2.39 0.36 2.37 0.38 2.38 
0.3
8 

18.40 .000 
(G1,G2) 
(G1,G3) 

 จากตารางที่ 6.21 พบวา ผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง และประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งโดยรวมและแยกตามกลุมเห็นวา ประเด็นหรือสาระสําคัญที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่นําไป
สูการปฏิรปูทางการเมืองไดมากกวาประเด็นอื่น คือ การกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปเลือกตั้ง รองลงไปคือ การใหมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งและการกําหนดใหมีการเลือกตั้ง ส.ว. ตามลําดับ ในขณะที่เห็นวาการใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่อยูนอกเขตเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนไดนําไปสูการปฏิรูปทางการเมืองไดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น และ
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางกลุมเปนรายคูพบวา กลุมผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีความเห็นแตก
ตางจากกลุม    ผูเกี่ยวของกับพรรคการเมือง หรือกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิที่ระดับ 
.05 ทุกประเด็น  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกต้ังระบบใหม 

กลุมตัวอยาง ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ใน 27 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ   ไดใหขอคิด
เห็นและขอเสนอแนะสรุปไดวา  

1. ระบบวิธีการเลือกตั้งแบบใหมมีความเหมาะสม คือ (1) ส.ส. รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่แคบลงทําใหมีความ
ชัดเจนวาเขตไหนใครเปน ส.ส. ดูแล (2) การเลือกตั้งแบบใหม จะทําใหไมยึดติดตัวบุคคล ตอไป 10-15 ป การเมือง
ไทยจะดีขึ้น (3) มีขบวนการตรวจสอบ ติดตามคนทําผิด (4) การมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อทําใหดีกวาเดิม (5) การ
นับคะแนนในที่เดียวกัน ในการเลือกตั้ง ส.ส. ทําใหการทุจริตนอยลง และ (6) เชื่อวาการทุจริตมีนอยลง  

2. สวนสภาพที่เห็นวายังเปนปญหาสําคัญในการเลือกตั้ง คือ (1) การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ที่
หนวยเลือกตั้ง ทําใหมีการใชเงิน-อิทธิพลไดงาย (2) กระบวนการสรรหา กกต. จังหวัดไมโปรงใส (บางจังหวัด) ผู
ไดรับเลือกบางคนไมเหมาะสม เชนไมมีความรู-ขาดประสบการณเปนญาติ  พ่ีนองของนักการเมอืง (3) กกต. จังหวัด
บางคนเปนขาราชการประจําไมมีเวลาใหกับงานการเลือกตั้งเทาที่ควรไมมีความจริงจังในการทํางานการเลือกตั้ง 
(4) ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจํานวนมากสับสนไมเขาใจระบบการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้งเทาที่ควรเพราะการ
ประชาสัมพันธไมมีประสิทธิภาพ (5) ไมมีการประเมินการจัดการเลือกตั้งกันอยางจริงจัง พอเลือกตั้งทีก็พูดกันที
ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการประเมินใหขอมูลยอนกลับ กกต. มักไมคอยใหโอกาส (6) การลงคะแนนมีขั้น
ตอน  ยุงยาก เชน การพิมพลายนิ้วมือ (7) การประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทําไมตอเนื่อง ทํา
เฉพาะชวงที่มีการเลือกตั้ง (8) กกต. ไมมีความเปนกลาง (บางจังหวัด) ทําใหประชาชนเคลือบแคลงสงสัย (9) ขาราช
การทําตัวใหเปนผูใกลชิดและรบัใชนักการเมือง “เพราะขาราชการไทยกลัวอิทธิพล คิดหาประโยชนใสตนมุงแตผล
กําไร” (10) การตัดสินลงโทษผูทุจริตการเลือกตั้งชาเกินไป ประชาชนเสียความรูสึก (11) เบ่ือหนายการเลือกตั้งที่มี
บอยเกินไป (12) การนับคะแนนใชเวลายาวนานเกินไป นาเบ่ือหนาย ตองรอคอยขามวันก็มี (13) เจาหนาที่นับ
คะแนน เจาหนาที่ควบคุมการเลือกตั้งไมมีความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม (14) ยังมีการทุจริตโดยเฉพาะ
การซื้อเสียงผูนําทองถ่ิน และการใชอิทธิพลผานขาราชการบางกลุม (15) ประชาชนไมเขาใจการใชสิทธิเลือกตั้ง ไป
เลือกตั้งเพียงตามหนาที่ ไมใสใจการเลือกตั้งที่ถูกตอง เอาแตพรรคพวกหรือตามที่ผูอ่ืนชักชวน บีบบังคับ (16)  เจา
หนาที่ปลอยปละละเลย เอาหูไปนาเอาตาไปไรเหมือนจงใจใหมีการทุจรติ (17) ผูสมัคร ส.ว. มีพรรคการเมืองหนุน
หลังพอไดเปน ส.ว. ก็อยูภายใตการควบคุมชี้นําของพรรคการเมือง (18) บางพรรคการเมืองตั้งขึ้นมา เพ่ือรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐ นําเงินไปใชไมเหมาะสม และ (19) นักการเมืองมีแตสรางภาพ ความจริงยังมีการซื้อเสียงโดย
เฉพาะกับคนในหมูบานที่ยากจน  
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3. ขอเสนอแนะในการแกไขประเด็นดังกลาว ควรดําเนินการดังนี้ (1) การเลือกตั้ง ส.ว. ขอใหนับคะแนนที่
เดียวเหมือนการเลือกตั้ง ส.ส. (2) ไมควรมีใบเหลืองถาพิสูจนไดวามีการทําผิดกฎหมายใหใบแดงไปเลย (3) ควร
หามผูสมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริต ไมใหลงรับเลือกตั้งตลอดไป (4) การคัดเลือก/สรรหา กกต. จังหวัด ควรประกาศให
ชัดเจนตั้งแตตนจนจบที่ กกต. กลางตัดสิน (5) รัฐนาจะเปน   ผูดําเนินการจัดทําแผนปายหาเสียงใหผูสมัคร โดย
ใชวิธีการประมูลเปนเขตๆ จะไดไมทําใหใชเงินเกินกําหนดและไมใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกันมาก (6) ควร
มีการรณรงคสรางความสํานึกทางการเมืองรูจักสิทธิ หนาที่ที่ถูกตองแกประชาชนใหมากขึ้นและตอเนื่อง (7) ควรใหผู
สมัคร ส.ว. เสนออุดมการณหรือวิสัยทัศนได (8) การลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะผูสมัคร ตอง
กระทําอยางเด็ดขาด จริงจังจึงจะไดผล ไมควรใหกลับเขามาเกี่ยวของกับการเมือง (9) ควรมีตัวแทน หรือ กกต. 
ประจําตําบลหรือหมูบานจะไดชวยประสานงานใหแก กกต. (10) ควรมีองคกรประชาชนมสีวนรวมในการจัดการเลือก
ต้ัง (11) ควรมีเครื่องมือชวยนับคะแนนใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (12) ตองมีการลงโทษผูซื้อ-ผูขายเสียงอยาง
เด็ดขาด (13) ควรให ส.ว. สังกัดพรรคการเมืองไปเลย 

 แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหมีองคกรอิสระ คือ กกต. เขามาเปนผูควบคุมและจัดใหมีการเลือกตั้งใหสุจริต
และเที่ยงธรรม กกต. ตองใชเงินงบประมาณในการเลือกตัง้แตละครั้งเปนจาํนวนมากและตองใชบุคลากรเขามาทํา
หนาที่เปนลานคนแลวก็ตาม ก็คงจะไมสามารถยับย้ังการโกงการเลือกตั้งได หากวาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการ
เมืองและหัวคะแนน รวมท้ังผูสนับสนุนตางๆ ขาดจิตสํานึกที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เพียงแตจะมุงที่
จะกระทําการทุกอยาง ไมวาจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพ่ือใหตนเองและพรรคการเมืองไดรับการประกาศผลจาก 
กกต. วาเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งแลว อยาหวังเลยวาเสียงเรียกรองจากเยาวชนตัวนอยๆ ที่วา “พอรับน้ําปลามา 4 
ขวด ตองทนเจ็บปวดไป 4 ป” จะหมดไป 

 กกต. เปนผูรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งก็จริงอยู แตภารกิจอันนี้จะเสร็จส้ินสมบูรณและจบลงดวยคํา
วาสุจริตเที่ยงธรรมไมได หากขาดความรวมมือรวมใจจากประชาชนและองคกรทุกหนวยงาน ทุกกระทรวง ทบวง 
กรม เพราะภารกิจในการเลือกตั้งตองมีจิตสํานึกรวมกันวาเปนภารกิจของคนไทยในประเทศนี้ จึงจะเปนไปสมดัง
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน10  

บทบาทของประชาชนในการเลือกต้ังระบบใหม 

 บทบาทของประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม หรือแบบแผนพฤติกรรมลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชน 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มุงสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับทองถ่ินจน
ถึงระดับชาติ การเลือกตั้งเปนกิจกรรมหนึ่งที่ประชาชนใชเปนชองทางในการเขามีสวนรวมทางการเมืองดวยการใช
อํานาจอธิปไตยที่มีอยูเลือกตั้งตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนตน การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการทางการเมืองที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง เปรียบเสมือนหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการเลือกตั้งมีได 
4 หนทาง คือ (1) การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยเลือกคนดีเขาเปนสมาชิกรัฐสภา (2) การชวยสังเกตและสอด
สองดูแลการเลือกตั้ง เพ่ือเสริมสรางความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง (3) การชวยตรวจสอบการเลือกตั้ง 
โดยสมัครเขารวมทํางานเปนอาสาสมัครขององคการเอกชนที่ไดรับการรับรองใหทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
และ (4) การชวยสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง โดยเมื่อพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา ผู
สมัครหรือพรรคการเมืองใดสมควรไดรับการเลือกตั้ง จึงชวยผูสมัครและพรรคการเมืองนั้นในการรณรงคการเลือก
ต้ัง โดยจะตองไมทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
                                          

10 วิจิตร อยูสุภาพ “100 เลห 1,000 เหลี่ยมโกงการเลือกตั้งใน 4 ป กกต” เอกสารวิชาการเนื่องในงานวันสถาปนาสํานัก
งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.( กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ) จํากัด, 2545), หนา 6-17. 
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 บทบาทของประชาชนในฐานะเจาของสิทธิเลือกตั้งจึงมีความสําคัญตอระบบการเมืองของประเทศเปน
อยางมาก และเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิรูปทางการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในการศึกษา
แบบแผนพฤติกรรมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งระบบใหมพบวา การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สมาชิกโดยตรงแมจะเปนส่ิงที่ไมคุนเคยนักกับการใชสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชิปไตยของประชาชนคนไทย แต
จากการวัดระดับความรูเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิ
สภาในระดับที่นาพอใจคือมีระดับเฉล่ียคะแนนความรูทั้งหมดเกินกวาครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ความรูเกี่ยวกับสมาชิก
วุฒิสภามีความแตกตางตามเพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษา สถานที่อยู และระยะเวลาที่อาศัยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติการปฏิสัมพันธกับกิจกรรมทางการเมืองพบวา ผูตอบคําถามสวนใหญมีระดับการปฏิสัมพันธกับกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเมืองในระดับปานกลาง และระดับการปฏิสัมพันธกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองมีความแตก
ตางตามอายุ รายได อาชีพ การศึกษา สถานที่อยู และการยายที่อยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวัดระดับการ
รับรูขอมูลขาวสารซึ่งแบงเปนสามระดับพบวา ประชาชนรอยละ 60 มีระดับการรับรูขาวสารและการสนใจทางการ
เมืองในระดับปานกลาง และระดับการรับรูขาวสารและความสนใจทางการเมืองมีความแตกตางตามเพศ อายุ ราย
ได อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัย สถานที่อยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประชากรตัวอยางมี
ระดับความเขาใจทางการเมืองระดับปานกลางมากที่สุด จํานวนและในการวิเคราะหผลการทดสอบระดับความเขา
ใจทางการเมืองที่แตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้งหาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองไดพบ
วา ระดับความเขาใจทางการเมืองมีความแตกตางตามเพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะ
เวลาที่อาศัย สถานที่อยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยที่ประชาชนใชประกอบการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิ
สภาที่ผานพบวา มีหลายปจจัยที่ประชาชนใชพิจารณาในการตัดสินใจเลือกผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยอาจใช
ปจจัยเหลานี้ประกอบกันซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 9 ปจจัยหลัก คือ ภาวะผูนํา กลาวคือสมาชิกวุฒิสภาของเขา
ตองพรอมที่จะเปนผูนํา มคีวามซื่อสัตยตองาน มีความคิดกาวหนา ไมทําส่ิงที่ผิดกฎหมาย โดยพิจารณาจาก
คะแนนในการเลือกปจจัยพบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญอันดับแรก ปจจัยที่ 2 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัย
ที่ 3 ครอบครัวของผูสมัคร ปจจัยที่ 4 การใหหรือสัญญาจะใหของกํานัลหรือส่ิงของตางๆ แกทองถ่ินการโจมตีผู
สมัครรายอื่น ปจจัยที่ 5 สาขาวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ปจจัยที่ 6 การเปนคนทองถ่ิน ปจจัยที่ 7 บุคลิก
ลักษณะ ปจจัยที่ 8 การทํางานเพื่อสังคม และปจจัยที่ 9 การมีชื่อเสียงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงคะแนนเสียงมีทั้ง
ที่เปน “การทุจริต” ตามกฎหมายเลือกตั้งที่ชัดเจนและที่ “สอทุจริต” ในการเลือกตั้ง พบวา การแจกเงินซื้อเสียงมี
อิทธิพลมากท่ีสุดถึงรอยละ 31.2 รองลงมาคือ การสัญญาวาจะใหประโยชนตอบแทนถาลงคะแนนเสียงให รอยละ 
28.2  การใชอิทธิพลพรรคการเมืองรอยละ 23.1 การจัดเล้ียงเพื่อหาคะแนนเสียงในวาระโอกาสตางๆ รอยละ 21.7 
การใชอิทธิพลผานเจาหนาที่ของรัฐตอผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอยละ 18.4 และการใชอํานาจขมขูโดยตรงรอยละ 8.8  

 สําหรับพฤติกรรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพบวา ประชาชนมีความเชื่อมั่นพรรค
การเมืองและพอใจการทํางานของพรรคการเมืองคอนขางสูงถึงรอยละ 62.1 และ 58.6 ตามลําดับ ปจจัยที่ประชา
ชนสวนใหญใชพิจารณาผูสมัครพบวา ความมีชื่อเสียงดานความซื่อสัตยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดถึงรอยละ 25.0 รอง
ลงมาไดแก ความเปนคนทองถ่ิน รอยละ 22.1 ทํางานเพื่อสังคมรอยละ 18.6 และมีวิสัยทัศนและความคิดกาวหนา
รอยละ 15.6 สวนปจจัยสําหรับตัดสินใจลงคะแนน ไดแก นโยบายทางการเมืองของผูสมัครมากที่สุดถึงรอยละ 
28.6 รองลงมาคือ กฎหมายบังคับรอยละ 26.1 พรรคการเมืองที่ผูสมัครสังกัดรอยละ 19.6 ชื่อเสียงสวนตัวและ
บุคลิกภาพของผูสมัครรอยละ 12.9 และ 10.3 ตามลําดับ ปญหาสําคัญที่เกิดจากบทบาทของประชาชนในการ
เลือกตั้งระบบใหม  
 (1) พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน กลาวไดวา ยังไมเปล่ียนแปลงไปจากแบบแผน
เดิมมากนัก ถึงแมวาจะมีตัวบงชี้ใหเห็นแนวโนมที่ดีขึ้นก็ตาม ประชาชนยังคงเลือกผูที่ใหอามิสสินจาง หรือสัญญา
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วาจะใหอามิสสินจางทั้งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นไดจากการประกาศไมรับ
รองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมหลายครั้งดังกลาว
แลว ซึ่งเปนผลมาจากหลักฐานการใหอามิสสินจางและหรือสัญญาวาจะไดรับอามิสสินจาง 

 (2) พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน ยังไมอาจชี้ชัดไดวา ยึดนโยบายของพรรคการ
เมือง หรือพรรคการเมืองมากกวาตัวบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง
สวนใหญที่ไดรับการเลือกตั้งเคยเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหรือเปนทายาทของตระกูลนักการเมืองมา
กอน เฉพาะพรรคไทยรักไทยมีอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบแบงเขตเลือกตั้ง 142 คน 
และแบบบัญชีรายชื่อพรรค 47 คน พรรคอื่นๆ โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องก็มีลักษณะ
เชนเดียวกัน คือมีอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนตัวหลักทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อพรรค ถึง
แมขอมูลจากการสํารวจจะชี้วา ประชาชนตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งโดยพิจารณาจากนโยบายพรรคการเมืองของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งก็ตาม 

สรุป  
 แบบแผนการเลือกตั้งของประชาชนในระบบใหม ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มุงสงเสริมใหประชาชนไดมี
สวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ ต้ังแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่
สําคัญที่ประชาชนจะใชเปนชองทางในการเขามีสวนรวมทางการเมือง เพ่ือเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนตน 
รวมท้ังการเลือกตั้งยังเปรียบเสมืองหัวใจสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกดวย ความเขาใจเรื่องการ
เลือกตั้งและแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทย จึงนับเปนเรื่องสําคัญที่จะบงบอกถึงสภาพปญหาและ
ความสอดคลองกันระหวางเจตนารมณอันเปนอุดมคติของการเลือกตั้งกับสภาพความเปนจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งจาก
ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ที่ผานมา เกี่ยว
กับ 
มาตรการหลักในการเลือกตั้งตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่นําไปสูการปฏิรปูทางการเมืองใน 3 ดานคือ ดาน
สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการเขาสูอํานาจรัฐ และดานการสรางสถาบันทางการเมืองและ
ความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมือง รวมทั้ง 4 มาตรการหลัก ไดแก การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ 
การจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนองคกรอิสระควบคุมและจัดการเลือกตั้ง การกําหนดใหรัฐอํานวย
ความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของประชาชนและการสนับสนุนการเลือกตั้ง และการสนับสนุนพรรคการเมือง 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการหามหาเสียง พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาใน
ระดับที่นาพอใจคือ มีระดับเฉล่ียคะแนนความรูทั้งหมดเกินกวาครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ความรูเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา
ยังมีความแตกตางกันตามเพศ อายุ ที่อยูอาศัย  การศึกษา และรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธกับกิจกรรมทางการเมือง กลาวคือ ในดานการมีสวนรวมทางการเมือง ทางดานเพศพบวา 
การมีสวนรวมทางการเมือง โดยทั่วไปเพศชายมักจะมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาเพศหญิง ในดานอายุพบวา 
อัตราการมีสวนรวมทางการเมืองจะเพ่ิมขึ้นตามลําดับการเพ่ิมของอายุเรื่อยๆ ขึ้นไปจนถึงวัยกลางคน แลวอัตราจะ
โนมต่ําลง นอกจากนี้ ปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอการมีสวนรวมทางการเมืองอีกอยางหนึ่งก็คือ การศึกษากับ
อาชีพ ซึ่งโดยทั่วไปพบวา พลเมืองที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีอัตราการมีสวนรวมทางการเมืองสูงกวากลุมที่มีระดับ
การศึกษาต่ํา ในดานรายได พบวา รายไดมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองยิ่งกวาอาชีพเสียอีก เชน 
การใหการสนับสนุนพรรคการเมืองในดานเงินทอง ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ใน
กรณีดังกลาว แนนอนวาคนรวยยอมมีโอกาสแสดงออกถึงกิจกรรมชนิดนี้ไดมากกวาคนจน  



 
 

210

 การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ ซึ่งเปนเจตนารมณที่สําคัญประการหนึง่ของการปฏิรูปการเมือง ที่
กําหนดไวในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยบัญญัติใหทุกคนมีหนา
ที่ตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจากการสํารวจพบวา ผูลงคะแนนเสียงสวนใหญทราบวา หากไมไปลงคะแนนเสียงจะ
เสียสิทธิ แตไมทราบวาสิทธิอะไร มีเพียงสวนนอยที่ไมสนใจวาจะเสียสิทธิหรือไม การรับรูถึงการเสียสิทธิจากการ
ไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังมีความ  แตกตางกันในดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สวนในดานเพศและที่
อยูอาศัยพบวา ไมมีความแตกตางกันมากนัก นอกจากนี้ ความตั้งใจและเหตุผลที่จะไปหรือไมไปเลือกตั้ง ซึ่งจาก
การสํารวจพบวา ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกือบทั้งหมดตั้งใจจะไปลงคะแนนเสียงตั้ง มีเพียงเล็กนอยที่จะไมไป
เลือกตั้ง สําหรับเหตุผลที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กึ่งหนึ่งเห็นวาตองการปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด รองลงมาคือตองการจะไปเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติที่ดี นอกนั้น ไปเลือกเพราะผูสมัครใหประโยชนและ
เพ่ือนฝูงญาติมิตรรองขอ สําหรับเหตุผลที่ไมไปเลือกตั้งพบวา ไมสะดวก เบ่ือหนายการเลือกตั้ง ผูสมัครไมนาสนใจ 
ไมเขาใจวิธีการเลือกตั้ง ไมสนใจการเลือกตั้งมากนอยตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผูที่ไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแลวยังมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะในดานอายุ กลาวคือ อายุกลางคน
มีความเบื่อหนายการเลือกตั้งมากกวากลุมอายุหนุมและแก ดานความไมพอใจตอผูสมัครรับเลือกตั้งปรากฏวา 
ระดับการศึกษาและที่อยูอาศัย มีความไมพอใจแตกตางกัน สวนในดานเพศและอายุความไมพอใจมีความไมแตก
ตางกันมากนัก ความไมเขาใจเรื่องการเลือกตั้งพบวา ในดานอายุ ที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา และอาชีพมีความไม
เขาใจเรื่องการเลือกตั้งแตกตางกัน ยกเวนในดานอายุที่มีความไมเขาใจเรื่องการเลือกตั้งใกลเคียงกัน การตัดสินใจ
เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพบวา ปจจัยดานที่อยูอาศัย การศึกษา และดานอาชีพ มีผลตอระยะเวลาที่ใชในการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลาวคือ ผูทีม่ีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะตัดสินใจเลือกใครไวกอนลง
คะแนนเสียงเปนเวลานาน สวนผูที่มีสถาพภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํามักจะตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ใกลวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง การเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเนื่องมาจาก  ผู
สมัครคนอื่นมีคุณภาพสูงกวา นอกนั้นมาจากการไดรับผลประโยชนเชิงอามิสสินจางจากผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมท้ัง
การถูกชักจูงจากผูสมัครหรือตัวแทนผูสมัครรับเลือกตั้ง และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังพบวา กลุม ผูลงคะแนนเสียงเลือก
ต้ังที่อยูในชนบท กลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํา และกลุมที่มีอาชีพเปนเกษตรกร มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงกวากลุม
อ่ืน เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงพบวา  กลุมที่มีอายุสูง กลุมที่อาศัยอยูในสลัม และกลุมที่มี
ระดับการศึกษาตํ่า ใชเกณฑในการตัดสินใจเลือกอยางเดียวกันคือ การไดรับส่ิงของหรือผลประโยชนตอบแทนมาก
กวาเกณฑอ่ืนๆ  ในดานทัศนคติตอการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งพบวา ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีทัศนคติตอ
ผูสมัครรับเลือกตั้งโดยรวมไมดีนัก โดยเพศชายมีทัศนคติตอผูสมัครดีกวาเพศหญิงเล็กนอย กลุมอายุมากมีทัศนค
ติที่ดีตอผูสมัครสูงกวากลุมอื่นเล็กนอย 
 ในดานการเขาสูอํานาจรัฐของนักการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ทําหนาที่กํากับดูแลควบคุมและจัดการเลือกตั้งทุกระดับใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม รวมท้ังมีหนาที่
สําคัญในการใหความรูความเขาใจเรื่องการเลือกตั้งระบบใหมแกประชาชน ซึง่จาการสํารวจในการจัดการเลือกตั้ง 
ส.ว. ที่ผานมาพบวา มีเพียงเล็กนอยของผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ยังเขาใจวากระทรวงมหาดไทย จังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครเปนผูจัดการเลือกตั้ง อยางไรก็ตาม ยังมีบุคคลอีกจํานวนมาก ยังไมตระหนกัวาประเทศไทยไดมี
การปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม และหนึ่งในประเด็นสําคัญของการปฏิรูปนั้นคือ การจัดใหมีองคกรอิสระเขามา
บริหารการเลือกตั้ง นอกจากนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง ผูที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง และประชาชนผูใชสิทธิ
เลือกตั้ง พบวา สวนใหญมีความเชื่อมั่นตอบทบาทของ  กกต. ในการทําหนาที่ผูควบคุมดูแลและจัดการเลือกตั้ง 
เชน  การจัดระบบการเลือกตั้ง ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ ความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้ง และการใช
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อํานาจในการพิจารณาลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้ง มีเพียงสวนนอยที่เห็นวา กกต. ยังไมมีความเปนกลาง ในกาจัด
การเลือกตั้งมากนัก  นอกจากนี้ ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และประชาชนผูใชสิทธิเลือก
ต้ังสวนใหญยังเห็นวา ควรให กกต. เปนผูดําเนินการทุกขั้นตอนเหมือนเดิมในการเลือกตั้งครั้งตอไป  

สําหรับประเด็นการหามหาเสียงของผูสมัคร ส.ว. ซึ่งทุกกลุมเห็นวา ไมควรใหหาเสียงแบบ ส.ส. แตให
แสดงวิสัยทัศนทางการเมืองแทน ในสวนที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง พบวา การคัดเลือกคน
สมัครเปน ส.ส. ของพรรคการเมืองยังคัดเลือกคนไดไมดีเทาที่ควร มีเพียงกลุมผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งที่
เห็นวา พรรคการเมืองมีการคัดเลือกผูสมัครอยางดีนาพอใจ ในการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของสาขา
พรรคการเมืองในเขตพื้นที่พบวา สาขาพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ใหการสนับสนุนผูสมัคร ส.ส. พอสมควร มีเพียง
กลุมประชาชนที่เห็นวามีการสนับสนุนเพียงเล็กนอย สําหรับความคิดเห็นที่มีตอเหตุผลของผูสมัคร ส.ส. ที่เขา
สังกัดพรรคการเมืองพบวา เปนเรื่องผลประโยชนสวนตัวที่เกี่ยวของกับตําแหนงทางการเมืองมากวา เปนเรื่องของ
อุดมการณหรือนโยบายพรรค โดยกลุมประชาชนเห็นวาเปนเรื่องผลประโยชนสวนตัว การเงินหรือทรัพยสินมาก
กวากลุมอื่น การหามผูสมัคร ส.ส. ใชเงินเกินหนึ่งลานบาทในการหาเสียง ซึ่งสวนใหญเห็นวา ไมมีผูสมัครรายใด
ปฏิบัติไดจริง มีเพียงกลุมผูเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง เห็นวา เปนส่ิงที่ผูสมัครทุกคนปฏิบัติไดมากกวากลุม
อ่ืน ในสวนของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองเห็นวา การจัดสรรงบประมาณของรัฐ
ยังมีชองโหวรั่วไหล ควรปรับปรุง โดยเฉพาะกลุมประชาชนเห็นวาไมมีประโยชนเทาที่ควร นาจะยกเลิกมากกวา
กลุมอื่น  สําหรับเหตุผลในการเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพบวา สวนใหญยังคงเลือกผูที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ 
นอกจากนี้ การเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ที่ผานมายังพบวา เงินเปนปจจัยสําคัญมากที่สุดในการเลือกตั้ง นอกนั้น
เห็นวา เปนปจจัยสําคัญเฉพาะบางพื้นที่ และปจจัยเสริมเทานั้น ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการทุจริต คดโกงการเลือก
ต้ังที่ผานมาพบวา มีการซื้อเสียงผูนําหรือผูมีอิทธิพลในทองถ่ินมากที่สุด รองลงมาคือการซื้อเสียงผูลงคะแนนโดย
ตรง และการใชอํานาจอิทธิผลในระบบราชการนอยที่สุด การประชาสัมพันธการเลือกตั้งเพ่ือใหไดรับความรูความ
เขาใจในการเลือกตั้งสวนใหญพบวา การประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งมากที่สุด รองลงมาคือวิทยุและหนังสือพิมพ ซึ่งอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน สวนการประชาสัมพันธของ 
กกต. ที่ทําใหเขาใจเลือกตั้งมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน รองลงมาคือการแจงขาวผูนําหมูบาน 
ชุมชน และการประชุมที่ กกต. จัดขึ้นตามลําดับ 
 ดังนั้น จากมาตรการดังกลาวขางตน จะสังเกตเห็นไดวา แบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน
ในระบบใหม ยังมีปญหาความสอดคลองกันระหวางเจตนารมณอันเปนอุดมคติของการเลือกตั้งกับสภาพความเปน
จริงในทางปฏิบัติ ดังนี้คือ 1.  การนําเอาเจตนารมณของการเลือกตั้ง ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มา
แปรรูปเปนมาตรการในทางปฏิบัติ ยังมีความยุงยากมากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการสรางมาตรการใหม เพ่ือให
บรรลุเจตนารมณใหมแหงการปฏิรูปทางการเมือง อันเปนการสราง “แบบแผน” ใหเปน “ตอมอ” ที่แนนหนาสําหรับ
การปฏิรูป ระบบการเลือกตั้งของไทย  2.  การกําหนดมาตรการเหลานี้เปนการกําหนด “มาตรฐาน” ใหม ซึ่ง กกต. 
จะตองมีความแนวแนในการยึดอุดมการณการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. เปนหลัก และ 3.  การสรางการเรียน
รูและการอบรมกลอมเกลาแบบแผนใหมของการเลือกตั้งเปนภารกิจสําคัญของ กกต. กลาวคือ กกต. จะประสบ
ความสําเร็จอยางถาวรไดยาก หากความพากเพียรในการจัดการเลือกตั้งมุงใหเกิดความเรียบรอยแตเพียงอยาง
เดียว หากแตจะตองสรางและสงเสริมกระบวนการเรียนรู (learning process) ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการเลือก
ต้ัง ซึ่งเปนกระบวนการที่กวางขวาง ครอบคลุมหรือเชื่อมโยงไปถึงตัวการการเรียนรู (socializing agents) และ
สถาบันการเรียนรูทั้งปวง 
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บทที่ 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุป 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหมในสาระ
สําคัญ คือ การกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรอิสระควบคุมและจัดการเลือกตั้ง 
การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทย การกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หามหาเสียงและสังกัดพรรคการเมือง การกําหนดใหสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรทีมี่มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากเขตเลือกตั้งเขตละ 
1 คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชรีายชื่อพรรคการเมือง นอกจากนี้
ยังปฏิรูปพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน โดยกําหนดใหรัฐใหการสนบัสนุน
พรรคการเมือง รวมทั้งกําหนดหลักประกันในการปฏบิัติหนาทีข่องสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึง่เปน
สมาชิกพรรคการเมือง เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือขจัดปญหาหลักซึ่งเปนจุดออนของระบอบประชาธปิไตย
ของไทยในระยะที่ผานมา ดังน้ัน จะเห็นไดวา เจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่กี่ยวกับการ
เลือกตั้งจะขึ้นอยูกับบทบาทของกลไกสําคญัทางการเมือง 3 ประการคือ (1) บทบาทในการปฏบิัติ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผูควบคุมและจัดการเลือกตัง้ (2) บทบาทของ
พรรคการเมือง และผูสมัครรับเลือกตั้งภายใตกฎเกณฑ กติกาของการเลือกตั้งระบบใหม (3) บทบาท
ของประชาชน หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งในการปรับเปลี่ยนแบบแผนมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือก
ตั้งระบบใหมตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ 
 

ผลการวิจัย 

 โดยภาพรวมผลการวิจัยพบวา การเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รวมทั้งการสนบัสนุนพรรคการเมืองเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และไดรับการยอมรับใน
ระดับหนึ่ง ซ่ึงสภาพการณดังกลาวเปนภาวะในชวงเปลี่ยนผานจากสภาพเดิมไปสูสภาพการณใหม 
กลาวคือ การปฏิรูปดังกลาวอยูในขั้นตอนแรก เร่ิมจากการออกแบบสถาบันทางการเมืองตางๆ 
โดยบรรจุหลกัการสําคัญในบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ ปญหาไมไดสิ้นสุดลงที่การมีแบบสถาบันใน
รัฐธรรมนูญ แตจะมีความตอเนื่องไปในเรื่องของกระบวนการรับรู การยอมรับดวยความเต็มใจ
ความเชื่อถือวาเปนวถิีปฏิบตัิรวมกันอันเหมาะสมและจําเปนของผูคนในสังคมและการยึดถือวาเปน
บรรทัดฐานที่ผูคนในระบบจะนําไปเปนแนวทางปฏิบัติสืบไป ขั้นตอนของการสรางครรลองหรือ
วัฒนธรรมทางการเมืองเชนนี้ มีความละเอียดออนมาก การกอเกิดแบบแผนวัฒนธรรมตองมีลักษณะ
เปนธรรมชาติ คอยเปนคอยไป ไมใชการยัดเยียด นักรัฐศาสตรมีขอสรุปทั่วไป (generalization) 
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วาตองสรรคสรางขึ้นโดยกระบวนการเรียนรู สั่งสม พอกพูนหรือกลอมเกลากันทางการเมือง 
(political socialization) ซ่ึงกระทําการหรือหลอหลอมโดยสถาบันทางสังคมตางๆ ที่สาํคัญคือ 
สถาบันครอบครวั สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเมือง กลุมเพ่ือนฝูง กลุมอาชีพ สื่อมวลชน ฯลฯ 
สถาบันเหลานี้ตางกระทําการใหการเรียนรูและกลอมเกลาใหเกิดความคุนเคยและการยอมรับทาง
การเมืองอยูเปนเนืองนิจ จนกลายเปนแบบแผนของวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้น ซ่ึงในการปรับตัว
เขาสูแบบแผนของวัฒนธรรมทางการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ กลไกอันเปนระบอบ
ยอยของระบบใหญบางกลไกอาจปรับตัวเร็วบาง ชาบางแลวแตสภาพแวดลอม ซึ่งจะกอใหเกิด
การถวงหรือเหน่ียวรั้งซ่ึงกนัและกันจนกวาจะลงตวัของทุกกลไก 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนกลไกหรือสถาบันทางการเมืองใหม ซ่ึงถูกออกแบบมา
เพ่ือทําหนาที่ควบคุมและหรือจัดการเลือกตั้ง ซ่ึงจะตองกํากับทุกองคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
เลือกตั้ง เชน พรรคการเมอืงซึ่งเปนสถาบันทางการเมืองที่มีอยูเดิม ผูสมัครรับเลือกตั้ง และประชาชน
ซ่ึงเปนเจาของสิทธิเลือกตั้งซ่ึงลวนแตคุนเคยกับแบบแผน และพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบเดิมให
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑและกติกาการเลือกตั้งระบบใหม ซ่ึงจากการปฏิบตัิหนาทีข่องแตละกลไกทาง
การเมืองดังกลาวในการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบใหมทีผ่านมามี
ปญหาที่สําคญั ดังน้ี 
 1. ปญหาการจัดโครงสรางองคกรบริหารของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 1.1 การจัดโครงสรางองคกรบริหารโดยแบงแยกอํานาจหนาที่ใหกรรมการการเลือกตั้ง
แตละคนรับผิดชอบการปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่วินิจฉัยสั่งการเปนการเฉพาะดาน โดยมิได
บริหารจัดการในรูป “คณะกรรมการ” ทําใหการปฏิบัติหนาที่ในบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไมสัมพันธสอดคลองกัน อีกทั้งระบบการบริหารงานของกรรมการการเลือกตั้งแตละคนมีรูปแบบ
การจัดการในลักษณะการบริหารงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ ที่เรียกวา 
“Commissioner” ทําใหขาดศักยภาพในการจัดการและนํามาซึง่ความขัดแยงภายในองคกร ซ่ึงตาม
มาตรา 136 มาตรา 144 มาตรา 145 และ 147 ของรัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะกรรมการการเลือก
ตั้งใชอํานาจหนาที่ในรูปคณะกรรมการ 
 1.2 การจัดระบบองคกร โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกจิที่ไมชัดเจน ทําใหสังคม
เขาใจวา การจัดการเลือกตั้งเปนหนาที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการเพียงผูเดียว และ
ทําใหหนวยงานภาครัฐขาดความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ทั้งที่พรอมจะใหความรวมมือ
ชวยเหลือแตไมอาจทุมเทใหกับการปฏิบตังิานการเลือกตั้งไดอยางมีประสทิธภิาพ พนักงานของรฐัจึง
ขาดอุดมการณในการเขามามีสวนรวมจัดการเลือกตั้งอยางเต็มกําลังความสามารถ 
 1.3 การรวมศนูยอํานาจไวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ทําใหการสั่งการรวมศูนยอยูที่สวนกลาง
ซ่ึงทุกเรื่องจะสั่งการจากองคกรสวนบนไปสูผูปฏิบตัิงานระดับลางซึ่งอยูหางไกลทําใหองคกรระดบัลาง
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ซ่ึงขาดความเขมแข็ง และความพรอมในการปฏิบตัิงานไมสามารถรับภาระแทนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได 
 1.4 การทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง ทาํหนาที่ทั้งการดําเนินการเลือกตัง้และควบคุม
การเลือกตั้ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจโดยเบ็ดเสร็จทั้งอํานาจบริหารนิติบัญญัติและตลุาการในองคกรเดียว 
กอใหเกิดปญหาที่สําคัญในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานมา 
คือ  
 (1) กําลังคนในการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองใชบุคลากร
ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งละประมาณ 
1,000,000 คน ประกอบดวย บุคลากรที่กฎหมายกาํหนดใหเปนเจาพนักงานดาํเนินการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการนับคะแนน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งผูแทนพรรคการเมือง โดยบุคลากร
สวนใหญจะปฏิบัตหินาทีป่ระจําหนวยเลือกตั้ง ซ่ึงในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาํหนดใหมีหนวยเลือกตั้งทัว่ประเทศ 87,007 หนวย ที่เลือกตั้งกลางนอกราชอาณาจักร 
76 แหง ใน 59 ประเทศทัว่โลก และที่เลอืกตั้งกลางในประเทศ 413 แหง การเลือกตั้งสมาชิกผูแทน
ราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง 78,297 หนวย ที่เลอืกตั้ง
กลางนอกเขตจังหวัด 76 แหง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 400 แหง และสถานที่นับคะแนน 
400 แหง  
 (2) ขอครหาในความเปนกลาง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรที่ผานมา บุคลากรที่กฎหมายกําหนดใหเปนเจาพนักงานดําเนินการเลือกตั้งจํานวน
หน่ึงถูกกลาวหาวา ไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่เปนเหตุใหมีการสั่งการใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดบางจังหวัดทั้งคณะพนจากการปฏิบัติหนาที่ และยังมีหลายกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดดําเนินการตามที่มีผูกลาวหา เชน กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเขต 1 จังหวัดบุรีรัมยแจงจับประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
และพวก ในขอหากระทําผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2541 มาตรา 24 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 70 และ 71 คือวางตัวไมเปนกลางในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง กระทําการทุจริตในการเลือกตั้งและการนับคะแนน และกระทาํการอันมิชอบ
ดวยหนาทีเ่พ่ือเปนคณุแกผูสมัครรบัเลือกตั้งของพรรคการเมืองอ่ืน และเปนโทษแกผูรองเรียน เปนตน 

 2. ปญหาการบรหิารจัดการเลือกตั้ง 
 2.1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 144 
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกําหนด
บทบาทการใชอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสอดคลองกัน กลาวคือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 10 (1) บัญญัติให
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คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 6 กําหนด
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทัว่ไป 

2.2 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2543 และการจัดการ
เลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2544 คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในฐานะ “ผูจัดใหมีการ
เลือกตั้ง” มิใชในฐานะ “ผูควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้ง” เปนเหตใุหเกิดปญหาในกระบวน
การเลือกตั้งหลายประการ ทําใหคณะกรรมการการเลอืกตั้งจะตองบริหารงานเลอืกตั้งเองทุกขัน้ตอน
ของกระบวนการเลือกตั้งควบคูกับการควบคุมการเลือกตั้ง เชน การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทุกครัง้ที่มีการเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน
เลือกตั้งซึ่งมีปญหาในทางปฏิบัติคอนขางมาก นํามาซึ่งการประทวงและการคัดคานผลการเลือกตั้ง
ทั่วประเทศ บางเขตเลือกตั้งไมสามารถนับคะแนนได บางเขตเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงชุดกรรมการ
นับคะแนนอยางกะทันหัน เพราะมีการลาออกกลางคันจนตองขอความรวมมือทหารในพื้นที่เพ่ือชวย
ดําเนินการนับคะแนน นอกจากนี้การตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอใหเกิดภาระหนักแกคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระดับเขตเลือกตั้งซ่ึงมีศักยภาพและความพรอมนอยที่สุด 
 2.3 การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 68 มาตรา 103 มาตรา 105 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 83 ของพระราช
บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 
มีปญหาและขัน้ตอนการปฏบิัติมาก รวมทั้งเสียคาใชจายจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูมา
ใชสิทธิเลือกตัง้ โดยในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครัง้แรกมีคนไทยซึ่งมีสิทธิเลอืกตั้งอาศัยอยูตาม
เมืองตางๆ 78 เมืองใน 59 ประเทศ ไดมาลงทะเบียนเพ่ือใชสิทธิเลอืกตั้งทั้งหมด 26,057 คน มาใช
สิทธิเลือกตั้งจํานวน 10,302 คน หรือคิดเปนรอยละ 44.42 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดที่อยู
ตางประเทศ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกมี็ลักษณะเชนเดียวกัน 
 2.4 การนับคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา 104 ของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหนับคะแนน
ทุกหนวยเลือกตั้งรวมกัน ณ สถานที่แหงใดแหงหน่ึงแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้ง และตาม
มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ที่กําหนดใหนับคะแนนเลือกตั้งเม่ือหีบบัตรเลือกตั้งทุกหนวย
เลือกตั้งมาครบถวนแลวกอใหเกิดการกลาวหาวา เกิดการทุจริตในการนับคะแนนเลือกตั้งอยาง
กวางขวางเฉพาะที่มีการรองเรียนตอวุฒิสภา จํานวน 33 เขตเลือกตั้ง ใน 14 จังหวัด แยกเปน
ภาคกลาง 3 จังหวัด คือ อุทัยธานี อางทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 เขตเลือกตั้ง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 5 จังหวัด ไดแก ศรีษะเกษ ชยัภูมิ อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม จํานวน 16 เขต
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เลือกตั้ง ภาคใต 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช กระบี ่ชุมพร สงขลา สุราษฎรธานีและสตูล จํานวน 
13 เขตเลือกตัง้ แยกเปนการรองเรียนจากผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรกัไทย 
13 คน พรรคชาติพัฒนา 8 คน พรรคความหวังใหม 7 คน พรรคเสรธีรรม 6 คน พรรคราษฎร 4 คน 
พรรคประชาธปิตย 2 คน พรรคประชากรไทย 1 คน และพรรคเกษตรมหาชน 1 คน  
 2.5 การประกาศรบัรองผลการเลือกตั้ง 
 (1) มาตรฐานการวินิจฉัยในประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและการพิจารณา
คัดคานการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถใชมาตรฐาน
เดียวกันในการแจงขอกลาวหา และการเขียนคําวินิจฉยัในการพิจารณาดําเนนิการกับผูถกูกลาวหาวา 
กระทําการทุจริตเลือกตั้ง ทําใหสังคมยังมีความเคลือบแคลงสงสยัเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตวัอยาง เชน การวินิจฉัยใหสมาชิกภาพของนายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ 
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี สิ้นสดุดวยขอกลาวหาวามีการนาํดายผูกติดธนบัตรผูกขอมือให
แกบุตรที่เกิดใหมของผูมีสิทธิเลือกตั้งจนเปนเหตใุหตองจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม ซ่ึงกรณีน้ีมูลนิธิองค
กรกลางเพื่อประชาธิปไตยไดขอใหมีการทบทวนเรื่องนี้ โดยขอใหมีการใชเหตุและผลเปนหลักใน
การพิจารณาจากขอมูล พยาน หลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายทีเ่กีย่วของ แตไมมีการ
ทบทวนมติดังกลาว ผลการเลือกตั้งผูถูกสั่งใหพนสมาชิกภาพไดรับเลือกตั้งกลบัเขามาโดยไดรับ
คะแนนเสียงจากประชาชนเปนจํานวนมาก 
 (2) การประกาศรับรองผลและการพิจารณาคัดคาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มุงเนนพิจารณาให “ใบเหลือง” แกผูสมัครหลังจากที่ไดมีการนับคะแนนแลว และพบวามีการทุจริต
มากกวาการสบืสวนสอบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานในการให “ใบแดง” แกผูสมัครที่ทุจริตกอนการ
เลือกตั้ง หรือระหวางเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลตางจากผูไดรับใบเหลืองมาก กลาวคือ หากทําผิดจริงจะถูก
เพิกถอนสิทธเิลือกตั้งเปนเวลา 1 ป และถูกดําเนินคดีอาญา ในฐานกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งดวย 
สวนผูไดรับใบเหลืองยังคงมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหมและเลอืกตั้งซอมได ทั้งที่มีขอหากระทํา
การทุจริตเชนเดียวกัน ทาํใหผูสมัครหลายรอยรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 10 (2) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนผูออกระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ซ่ึงคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดออกประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือขอบังคับที่เกีย่วของมาใชบังคับมากกวา 
200 ฉบบั ซ่ึงกฎเกณฑที่ออกมาบางเรื่องมีปญหาทางปฏิบตัิในการตีความ เชน ดาราที่เปนลูกสะใภ
ของผูสมัครไปชวยหาเสียงได แตพวกเลนตลกไปชวยหาเสียงถูกวินิจฉัยใหใบเหลือง เปนตน 
รวมทั้งมิไดนําประเด็นขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตการนับคะแนนมาพิจารณากอนการประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง 
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 (3) การสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร
บางรายมิไดเปนการแกปญหาการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งอาจ
ไมเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง โดยผูสมัครบางรายไมมีโอกาสตอสูตามหลักความยุติธรรม 
ทั้งทีข่อกลาวหาในการกระทําผิดและพยานหลักฐานใกลเคียงกบัผูที่ไมไดรับการประกาศรบัรองผล
การเลือกตั้ง  
 (4) ในระหวางการนับคะแนนมกีารรองเรียนเกี่ยวกับการทจุริตอันเปนความผิด
ตามมาตรา 73 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ที่ระบุวาหากผลคะแนนที่นับไมไดตรงกับรายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทําการนับคะแนนใหม ถายังไมตรงกันอีกใหรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม แตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งในหลายเขตที่มีการรองเรียนในกรณีน้ี ทําใหเกิดความเสียหายและมผีูรอง
เรียนเดินขบวนขยายวงอยางกวางขวาง 
 (5) การรับรองผลการเลือกตั้ง มาตรา 8 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 กําหนดใหองคประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ 
4 ใน 5 และมติที่ประชุมเปนเสียงขางมาก เวนแตมติการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
การรับรองผลการเลือกตั้ง สั่งใหเลือกตั้งใหม ตองมีมติเปนเอกฉนัท แสดงใหเห็นวาการรับรองผล
การเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งเพียงคนเดียวอาจมีอคตใิชสทิธิออกเสยีงของตนไปในลักษณะยับยั้ง
เสียงสวนใหญที่เหลือได ซ่ึงหลอแหลมตอการใชอคตสิวนบุคคลมาก และกรณีดังกลาว ปรากฎใหเห็น
อยางชัดเจนในการพิจารณาเรื่องคัดคานการเลือกตั้งจํานวน 308 เขต (เดิม 311 เขต) จาก 400 เขต 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่ 2 ซ่ึงมีการคาดการณวาจะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูก “สอย” 
เปนจํานวนมาก จากความขดัแยงในการลงมติสอยดังกลาว ทาํใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถกูสอย
เพียง 14 คน จาก 14 เขตเลือกตั้งใน 12 จังหวัดซึ่งกรรมการการเลือกตั้งฝายสืบสวนสอบสวนได
ออกมาใหสัมภาษณวา มีกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งที่คานหัวชนฝาในสํานวนตางๆ แบบมีธงนํา 
จนทําใหไมสามารถลงมตไิดแมแตสาํนวนเดียว ตองใชการโหวดเสียงขางมากแทนการลงมตเิอกฉันท 
 (6) การไมรับรองผลการเลือกตัง้ มีผลทําใหเสียงประชาชนกลายเปนคะแนน
เสียงที่ไมดีไปดวย เสมือนกับถูกจํากัดสทิธิในการเลือกตัวแทนของตน ซ่ึงตนไมมีสวนในการกระทํา
ความผิดใดๆ เพียงทําตามหนาที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนญูเทานั้น ผูทีก่ระทําความผิดคือ 
ผูที่ทุจริตในการเลือกตั้ง แตประชาชนถกูกระทบสทิธไิปดวย 

 (7) การจัดการเลือกตั้งหลายครั้ง ซ่ึงเปนภาระตอเน่ืองจากการประกาศไมรับรอง
ผลการเลือกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เปนเหตุใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา รวม 5 ครั้ง 
ใชเวลา 7 เดือน 12 วัน จึงไดสมาชิกวุฒิสภาครบ 200 คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก็เชนเดียวกัน คือ มีการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง จึงไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ 500 คน 
ใชงบประมาณไปทั้งสิ้นกวา 4,000,000,000 บาท นอกจากทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณเปนจํานวน
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ดังกลาวแลว ยังไมทําใหเกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเทีย่งธรรม ที่ซํ้ารายกลายเปนภาระทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเสียสิทธิของประชาชนที่เปนปลายทางของการไมสุจริตและเที่ยงธรรมของการ
เลือกตั้ง กลาวคือ ตนทางของการทุจริตการเลือกตั้งอยูทีผู่สมัครรับเลือกตั้งและบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

 2.6 การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 144 วรรคสอง มาตรา 145 (3) (4) 
และมาตรา 147 (2) บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
และวินิจฉัยชีข้าดปญหาขอโตแยงที่เกิดขึ้นและใหดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน และ
มาตรา 85/1 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติมใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวน
สอบสวนในกรณีที่ผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝน หรือมีพฤติกรรมที่เชือ่ไดวา จะทําใหผล
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยสามารถสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร
กอนประกาศผลการเลือกตัง้ หรือที่เรียกวาใหใบแดงผูสมัครที่ทําการทุจริตเชนน้ันทุกรายเปนเวลา
หน่ึงป ประกอบกับมาตรา 19 วรรคสี่ บัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวางระเบียบ
เกี่ยวกบัวธิีการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งมาตรา 94 และ มาตรา 97 ก็ไดบัญญัติให
คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบวิธีการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งในกรณีที่มีผูคัดคาน
วาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดวางระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 และระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2543 และไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ กรณีที่มีการกระทําอันเปนการ
ฝาฝนหรือไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
และการสบืสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด เม่ือมีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ตลอดจน
การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. 2542 ปญหาสําคัญที่เกิดจากความไมชัดเจนในการนํากฎหมายดังกลาวมาบังคับใชในการ
สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้ง คือ 
 (1) รัฐธรรมนูญ มาตรา 147 (2) ระบวุาหากปรากฏหลักฐานอันควรเชือ่ไดวา
กอนไดรับการเลือกตั้งผูใดไดกระทําไมสุจริตใหถือเปนความผิด แตตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 40 
ระบุวาการกระทําผิดจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลวเทานั้น มีความ
คิดเห็นในเรื่องดังกลาวขัดแยงกัน กลาวคือ มีทั้งเห็นวาการกระทําผิดจะเกิดกอนและภายหลงัการ
มีพระราชกฤษฎีกาก็ได ทําใหผูสมัครและพรรคการเมืองเกิดความสับสน การรวบรวมพยานหลักฐาน



 
 

 

222

 

ขาดมาตรฐานในการนํามาวินิจฉัยการแกปญหาของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมชัดเจนจนนาํมา 
ซ่ึงความขัดแยงและการเดนิขบวนตลอดจนรองเรียนคัดคานกันอยางกวางขวาง 

 (2) กระบวนการสืบสวนสอบสวนใชวิธีการบริหารจัดการในเชิงรับมากกวา
เชิงรุก กลาวคือ การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประมวลพฤติการณการกระทําทุจริตสวนใหญ
จะรอรับคํารองเรียนจากผูสมัครหรือตัวแทนผูสมัครมากกวาการใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา 85/10 
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและปองกันการกระทําที่ไมสุจริตดวย
การตรวจ คน ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานใด เปนเหตใุหการกระทําทุจริตมี
มากแตการจับกุมดําเนินคดีมีนอย  

(3) การสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยชี้ขาดลาชาไมทันการณทําใหการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนไมสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของกฎหมายเทาที่ควร ประกอบกับผูปฏิบัติงานขาดสภาพ
ความพรอมและขาดความรูความชํานาญ อันมีสาเหตุเน่ืองจากการสรรหาบุคลากรลาชาไมทันเวลาที่
กําหนดและขาดการฝกอบรมบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในกระบวนการสืบสวนสอบสวนทําให
การทํางานไมประสานสอดคลองกัน 
 (4) การระดมความรวมมือจากภาคเอกชนตลอดจนองคกรประชาชนใหมีสวน
รวมตรวจสอบการกระทําทุจริตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายทําไดไมทั่วถึง ทําใหเกดิความ
เคลือบแคลงสงสัยจนนําไปสูการรองเรียนคัดคานการเลือกตั้งและการเดินขบวนประทวง รวมทัง้การ
จลาจลยอยๆ ในหลายเขตเลือกตั้ง 
 (5) กรณีเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการกระทําทุจริตนับคะแนน 
ซ่ึงมีผูรองเรียนทั้งกอนและหลังการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ซ่ึงในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
มีเรื่องรองเรียนและเรื่องคัดคานการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา รวม 90 คํารอง แยกเปน
เรื่องรองเรียน 53 คํารอง เรื่องคัดคาน 37 คํารอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวม 
4,284 คํารอง แยกเปนเรื่องรองเรียน 4,043 คํารอง เร่ืองคัดคาน 541 คํารอง เฉพาะการรองเรยีน
เร่ืองการคัดคานการนับคะแนน คัดคานผลการเลือกตัง้ และเจาหนาที่นับคะแนนวางตวัไมเปนกลาง 
มีจํานวน 127 เรื่องใน 150 เขตเลือกตั้ง ซ่ึงการทุจริตดังกลาวเกิดขึ้นทั้งระหวางการลงคะแนน 
ระหวางการเดนิทางและในขณะทําการนับคะแนน แตคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใชอํานาจหนาที่ใน
เรื่องนี้อยางเด็ดขาดและจริงจัง 

 (6) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนไมเพียงพอ ทําใหตองยืมตัวจากหนวยราชการ
อ่ืนมาปฏบิัตหินาที่ในระยะเวลากระชั้นชิด และขาดการฝกอบรมผูปฏิบัตงิานใหมีความรูความชาํนาญ
ในการปฏิบตัหินาที่ เจาหนาที่สบืสวนสอบสวนปฏบิตังิานมีอิสระขาดจากการควบคุมและประสานงาน
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ทําใหไมรูคน ไมรูงาน และไมรูพ้ืนที่ดีพอ เปนเหตุ
ใหการรวบรวมพยานหลักฐานไมแนนหนาเพียงพอ และไมทันเวลาที่กําหนด รวมถึงผูปฏบิัตงิาน
บางคนอาจขาดความเปนกลางในการปฏบิัติหนาที ่
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 (7) การดําเนินกระบวนการพิจารณาการทุจริตการเลือกตั้งที่ผานมาสามารถ
ทําไดรวดเรว็ แตอาจเกิดความไมเปนธรรม เน่ืองจากคณะกรรมการการเลือกตัง้มีบุคลากรจํานวน
จํากัดไมพอกับการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง รวมถึงยังไมมีหลกัประกันที่เพียงพอในกระบวนการ
พิจารณาตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 2.7 บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต.จว.) กระบวนการ
จัดการเลือกตัง้ ผูปฏิบัตงิานทุกระดับมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการเลือกตัง้เปนไปดวยความ
สุจริตและเที่ยงธรรม ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(กกต.จว.) 
 (1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด บางคนขาดความรู ความชํานาญ
งานและประสบการณในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนมีตําแหนงหนาที่ภาระงานประจาํมาก
ไมอาจทุมเทเวลาใหกับการบริหารจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งไมตระหนักในภารกิจของการทําหนาที่
เปน กกต.จว. บางคนมีพฤติการณวางตวัไมเปนกลาง เน่ืองจากการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่ผาน คณะกรรมการสรรหาบางสวนมีความผูกพันกับอิทธิพลและผลประโยชนทาง
การเมือง อีกทั้งมิไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไว
อยางชัดเจน  
 (2) การสั่งการในการเลือกตั้งที่ผานมา สั่งตรงจากสวนกลางไปถึงคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ทาํใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไมอาจกํากับดูแล
และขาดอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ บางครั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไมรับฟงความเห็นของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เชน ในเรื่องเกี่ยวกบัการสืบสวนสอบสวนผูสมัครที่กระทํา
การทุจริต แตกลับรบัฟงความเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมากกวา 
 (3) การบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบางแหงเกิด
ความขัดแยงกันเองและไมปฏิบตัิตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไมสามารถกํากับดูแล
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 (4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตองปฏิบัติหนาที่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทําใหมีความอิสระในการปฏิบัติงานคอนขางจํากัด รวมทั้งขาดการ
ประสานงานที่ดีกับหนวยงานและกลุมคนที่เกี่ยวของในกระบวนการเลือกตั้ง 
 (5) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไมสามารถทําหนาที่เปน “ตัวกลาง” 
ในการประสานงานระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง เพ่ือใหการสนับสนุนคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในการปฏิบตัิหนาที่ใน
การเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.8 บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) ปญหาที่
เกิดจากการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต.) คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) และคณะกรรมการนับคะแนน (กนค.) 
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 (1) การบริหารจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และคณะกรรมการนับคะแนนมลีักษณะเปนงานเฉพาะกิจ และ
กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสวนใหญมีงานประจํา ไมเสียสละและทุมเทใหกับการปฏิบตัิ
หนาที่และขาดความรู รวมทั้งไมมีประสบการณในการปฏิบตัิงานเลอืกตั้ง บางเขตเลือกตั้งขาดความ
เปนกลางและไมรักษาความลับตลอดจนอาจมีพฤติการณแสวงหาผลประโยชน ไมเชื่อฟงคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 (2) การกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งไมชัดเจนและไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหไมไดรับความรวมมือใน
การปฏิบตัิหนาที่ในการเลือกตั้ง ตลอดจนขาดการสนับสนุนทีเ่พียงพอทั้งจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
 (3) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งไมมีสถานที่ปฏิบตัิงานเกือบ
ทั้งหมดตองขออาศัยหนวยงานอื่นในพื้นที่ซ่ึงไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร ทําใหกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไมอยากไปปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงสงผลตอการจัดการเลือกตั้งในเขตเลอืกตั้งใน
หลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานในรูป “คณะกรรมการ” 

 2. บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน 

 รัฐธรรมนูญมาตรา 126 (1) หามมิใหผูสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกวฒิุสภาเปนสมาชิก
พรรคการเมือง มาตรา 129 การแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับเลือกตั้งเอง หรือบุคคลอื่น
จะกระทําไดเฉพาะเทาที่มีบัญญัตไิวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 
มาตรา 36 หามมิใหพรรคการเมืองชวยเหลือ หรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
ไมวาโดยทางตรงและทางออม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 44  หามไมใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยาง
หน่ึงอยางใด เพ่ือจะจูงใจ ใหผูมีสิทธเิลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ใหแกตนเอง หรือผูสมัครอ่ืนหรือ
พรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมือง ดวยวธิีการ จัดทํา ให 
เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณ
เปนเงินไดแกผูใด ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาจะโดย
ตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอ่ืนใด 
ทําการโฆษณาหาเสยีงดวยการจัดใหมีมหรสพการรืน่เรงิตางๆ เลีย้งหรือรับจะจัดเลีย้งผูใด หลอกลวง 
บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคกุคาม ใสรายดวยความเทจ็ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผู
สมัครหรือพรรคการเมืองใด มาตรา 45 หามจัดพาหนะนําผูมีสิทธเิลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง เพ่ือการ
เลือกตั้งและนาํกลบัโดยไมเสียคาโดยสารหรือคาจาง และมาตรา 91 ภายใตบังคบัมาตรา 92 หามมิให
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ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือบุคคลใดดําเนินการหาเสียงเลือกตั้ง เวนแตการแนะนํา
ตัวผูสมัคร การแนะนําตวัผูสมัครใหกระทําไดเฉพาะการจัดพิมพเอกสารเพื่อแนะนําตัวผูสมัครตาม
หลักเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นสมควรเพ่ือความเปนธรรมแกผูสมัครทุกคน อาจกําหนดจํานวนวงเงินคาใชจายไวดวยก็ได 
การแนะนําตวัผูสมัคร หมายความถึง การแสดงขอมูลสวนตวัเกีย่วกับประวัตสิวนตัว ประวัติการ
ศึกษา และประวัติการทํางาน หรือประสบการณในการทํางาน มาตรา 92 เพ่ือประโยชนในการ
แนะนําตวัผูสมัครโดยเทาเทียมกันใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการจัดการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอาํเภอ หรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือใน
ชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลอืกตั้งและผูสมัครรับเลือกตัง้ไป
ใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ จัดหาสถานที่เพ่ือแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง จัดสรรเวลาการออก
อากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง กิจการอื่นที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด ปญหาสําคัญที่เกิดจากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
ในการเลือกตัง้ที่ผานมา คือ 
 (1) ความไมเปนกลางทางการเมือง กลาวคือประมาณรอยละ 60 ของผูสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภา มีความเปนกลางทางการเมือง ในขณะที่อีกรอยละ 40 มีความเชื่อมโยงกับ
พรรคการเมืองซึ่งเปนคุณสมบัตติองหามตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 
 (2) การทุจริตการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะการหามหาเสียงหรือการ
กระทําทีเ่ขาขายตองหามตามมาตรา 44 และมาตรา 91 ของพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนผลใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศไมรับรองผลการเลือกตั้งสมาชกิวฒิุสภา เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2543 จํานวน 78 คน 
ใน 35 จังหวัดไมรับรองผลการเลือกตั้งรองสองเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 จํานวน 12 คน 
ใน 9 จังหวัด ไมรับรองผลการเลือกตั้งรอบสาม เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2543 จํานวน 4 คน ใน 4 
จังหวัด ไมรับรองผลการเลอืกตั้งรอบที่สี่ เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2543 และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2543 
จํานวน 1 คน ทําใหมีการเลือกตั้งรอบทีห่า เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2543 จํานวน 1 คน จังหวัดที่มี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงเปนผลมาจากการประกาศไมรับรองการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 5 ครั้ง รองลงมา ไดแก จังหวัดมหาสารคาม 
หนองคายและอุดรธานี 4 ครั้ง จังหวัดทีเ่ลือกตั้ง 3 ครั้ง มี 5 จังหวัด คือ ขอนแกน นครราชสีมา 
ลําปาง สุพรรณบุรี และอํานาจเจริญ  

 ขอหาการกระทําทุจริตเลือกตั้ง ไดแก การซื้อขายเสยีง การจัดเลี้ยงเพ่ือหาเสยีงใน
ลักษณะตางๆ รวมถึงการแจกของใหแกประชาชนในพื้นที่ชุมชนตางๆ ทัว่ไป การจัดทําปาย
ประกาศแนะนําตัวของผูสมัคร จัดทําเกินกวาจํานวน 10 เทาของหนวยเลือกตั้ง และบางรายพมิพขอ
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ความที่ผิดไปจากกฎเกณฑที่ กกต. กําหนด การหาเสียงหรือแนะนําตัวผานเครอืญาติหรือผูใกลชิด
ซ่ึงมีตําแหนงหรือบทบาทสาํคัญในชุมชน การแนะนําตัวหรือการเสยีงผานสื่อตางๆ ทั้งทางตรงและ
ทางออม การสัญญาจะใหประโยชนทางทรัพยสิน การใชอิทธิพลขมขู และการปลอมแปลงวฒิุการ
ศึกษา ตวัอยางของการทุจริตการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใหใบแดงคือ เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 1 ป มาตรา 85/1 ไดแก นายสวัสดิ์ คําประกอบ ผูสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
อัยการจังหวัดนครสวรรคในฐานะอัยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครสวรรค ไดยื่น
ฟองทางแพงเรียกคาเสียหายจากนายสวสัดิ์ คําประกอบ เปนจําเลยที่ 1 นายภานุวัฒน คําประกอบ 
(บุตรชาย) เปนจําเลยที่ 2 ในขอหารวมกันทําเอกสารแจกจายแกบุคคลทัว่ไปมีขอความบงบอก
ความหมายวธิีการเสนอใหสัญญาวาจะใหประโยชนทางทรัพยสินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจใหลง
คะแนนเลือกตั้งใหแกตน และผลการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2543 นายสวัสดิ ์คําประกอบ ไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการสอบสวนปรากฏวา เปน
ความจริงจึงไมรับรองผลการเลือกตั้ง และไดจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 29 เมษายน 2543 โดย
ใชงบประมาณของแผนดินเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง 9,832,818 บาท จึงฟองเรียกคาเสียหายจาก
นายสวสัดิ์ คําประกอบและนายภานวุัฒน คําประกอบ เปนเงินทั้งสิน้ 9,832,818 บาท พรอมดอกเบีย้
อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2543 ซ่ึงศาลจังหวดันครสวรรคไดรับฟองไว นอก
จากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไดสัง่ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาใหม จํานวน 10 คน ซ่ึงถูก
ถอดถอนสถานภาพความเปนสมาชิกวุฒิสภาอันเนื่องมาแตการทุจริตการเลือกตั้งดังกลาวขางตน 
 (3) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งน้ี มีการรองเรียน จํานวน 1,347 เรือ่ง และมีการ
ยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งตามมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา จํานวน 67 เรื่อง ใน 43 เขตเลือกตั้งจังหวัด 

 3. บทบาทของพรรคการเมือง ภายใตหลักการใหมตามรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญไดประกันเสรีภาพในการรวมตวักันเปนพรรคการเมืองไวในมาตรา 47 กําหนด
หลักการจัดตัง้พรรคการเมือง การเลิกพรรคการเมือง การดําเนินกิจการทางการเมือง การสนับสนุน
การจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกพรรค
การเมืองโดยรัฐ การควบคมุการการรับบริจาคของพรรคการเมือง การตรวจสอบสถานะทางการเงิน
ของพรรคการเมือง การจัดทําบัญชีรายรับรายจายของพรรคการเมืองเปนตนไวในมาตรา 328 
ซ่ึงเปนที่มาของพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และพระราช
บัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหมีกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง โดยไดรับเงินจากงบประมาณของแผนดินเปนรายไดหลัก โดยมีเจตนารมณที่จะสงเสริม
และพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบนัทางการเมืองทีไ่ดมาตรฐานเชนเดียวกบัประเทศประชาธปิไตย
ตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาไปสูการเปนพรรคมวลชน (mass party) และเปนสถาบัน
หลักของกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย อยางไรก็ตาม ภายหลังประกาศใช
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  
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พรรคการเมืองซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีลักษณะออนแอ และขาดความเปนสถาบัน 
(institutionalization) เชนเดียวกับพรรคการเมืองกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 หรือ
อาจกลาวไดวามีสภาพดังกลาวมากกวาเดิม ยกเวนพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวที่มีความเขมแข็ง
สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และมีแนวโนมจะพัฒนาไปสูความเปนสถาบันได ที่เหลอืเปน
พรรคการเมืองที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการเมือง พ.ศ. 2524 ที่ยังดําเนินกจิกรรมทางการเมือง
อยางตอเน่ือง ไดแก พรรคประชาธปิตย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาตไิทย พรรคเสรีธรรม และพรรค
ความหวังใหม ซ่ึงตอมาพรรคความหวังใหมไดยุบรวมเขากับพรรคไทยรักไทย สถานภาพของพรรค
การเมืองพิจารณาไดจากประเด็น ดังตอไปน้ี 

 3.1 ความเปนประชาธิปไตยในการบริหารพรรค ลักษณะทางโครงสรางของพรรค
การเมืองไทยที่สําคัญ ประกอบดวย โครงสรางของสายงาน โครงสรางทางอํานาจ และโครงสราง
ของกลุมฝกฝาย กลาวคือ 
 3.1.1 โครงสรางของสายงาน โครงสรางพื้นฐานของพรรคการเมืองไทยสวนใหญ
มีแบบแผนหลกัๆ ที่เหมือนหรือคลายคลึงกันมากซึ่งมักจะเปนไปตามขอบังคบัของกฎหมายพรรค
การเมือง คือ จะประกอบดวยหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค 
เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอ่ืน  
 3.1.2 โครงสรางทางอํานาจ พรรคการเมืองไทยสวนใหญมีแบบแผนอันเดียวกัน
เกือบทุกพรรคและทกุยุคสมัยตอเน่ืองกันจนเปนลักษณะรวมของแบบแผนทางประเพณีปฏิบตั ิ คือ 
อํานาจจะรวมศูนยอยูในตําแหนงหลักๆ 3 กลุม คือ หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการ
บริหารพรรค โดยลักษณะของอํานาจมักจะลดหลั่นตามตําแหนงดวย กลาวคือ หัวหนาพรรคจะมี
อํานาจคอนขางสูงแบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะในอดีตการเกิดการดํารงอยูและการสิ้นสลายของพรรค
ผูกพันอยูกับหัวหนาพรรคอยางสิ้นเชิง แมในปจจุบันก็ยังเห็นไดวาหัวหนาพรรคเปนศูนยรวมอํานาจ 
ทั้งในฐานะผูริเริ่มกอตั้งและรวบรวมสมัครพรรคพวกสวนใหญหรือกลุมใหญของพรรคไว 
 3.1.3 โครงสรางของกลุมฝกฝาย มีสวนสําคัญในการกําหนดความแตกตางของ
พรรคการเมือง เน่ืองจากพรรคตางๆ มีการรวมกลุมยอย และบทบาทของกลุมยอยไมเหมือนกัน 
บางพรรคกลุมยอยมีผลกระทบทางบวกตอพรรค ขณะทีบ่างพรรคกลุมยอยสรางผลกระทบในทางลบ 
ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนผลทางลบมากกวาทางบวก บทบาทสําคัญของกลุมในปจจุบัน มักมีเปาหมาย
เพ่ือการตอสูชวงชิงผลประโยชนและอํานาจทางการเมืองเปนหลัก เชน การสรางกลุมเพ่ือสัดสวน
โควตาของตําแหนงรัฐมนตรี หรือการสรางกลุมเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองของบุคคลที่ไรอํานาจ หรือการ
สรางกลุมเพ่ือรวมพันธมิตรทางการเมืองระหวางพรรค ฯลฯ เปนตน 

 3.2 การจัดตั้งสาขาพรรค พรรคการเมืองของไทยสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับ
การมีสาขาพรรคมากเทาที่ควร กลาวคือ พรรคการเมืองขนาดใหญๆ เทานั้นที่ใหความสําคัญกับการ
มีสาขาพรรคอยูบาง เชน พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย 
เปนตน แตสาขาของพรรคการเมืองเหลานั้นก็ยังมีความออนแอ และมิไดรับมอบอํานาจจากสํานัก
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งานใหญมากเทาที่ควร สวนใหญมักใชสาขาพรรคในการเปนศูนยกลางในการระดมหาสมาชิกใหม
เขาพรรค จัดตั้งหัวคะแนน รณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครของพรรค ประชาสัมพันธนโยบาย
ของพรรค เปนตน บางพรรคการเมืองอาจใชบทบาทของสาขาพรรคในการหาเงินจากสมาชิกของ
พรรคในทองถิ่น และผูที่เปนแนวรวมมาสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตัง้ของพรรค สําหรับพรรคขนาด
ปานกลาง เชน พรรคราษฎร มักไมเนนความสําคัญของสาขาพรรคการเมืองมากเทาที่ควร พรรค
การเมืองขนาดเล็กสวนใหญมักไมใหความสําคัญกับสาขาพรรค หรือบางพรรคอาจใหความสําคัญ
บางแตเพียงเล็กนอย 

 ภายหลังจากการมีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีการสนับสนุนการชวยเหลือทางการเงินแกพรรค
การเมืองตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไว โดยกําหนดใหถือเอาหลักเกณฑของการจัดสรรตามจํานวน
สาขาพรรคพบวา พรรคการเมืองสวนใหญพากันขยายจํานวนการจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อประโยชน
ในการไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ทั้งๆ ที่สาขาพรรคของแทบทุกพรรคการเมืองยังไมมีความ
พรอมทั้งในดานความศรทัธาของประชาชน ดานการเงิน และความรูความเขาใจของสมาชิกของ
พรรคในทองถิ่น หรืออีกนัยหนึ่งคือ เปนสาขาพรรคที่ไมมีตัวตนทางการเมืองอยางแทจริง 

 นอกจากนั้น พรรคการเมืองสวนใหญใหความสําคัญกับผูที่ไดรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกของคณะกรรมการกลางของพรรคมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะตําแหนงหัวหนาพรรค รองหัว
หนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค โฆษกและรองโฆษกพรรค รองลง
มาก็ไดแกผูที่เปนกรรมการกลางหรือกรรมการบริหารพรรค บางพรรคการเมืองกําหนดจํานวนคณะ
กรรมการกลางพรรคเอาไวมาก การทีพ่รรคการเมืองใหความสําคัญกบัตาํแหนงกรรมการที่มีตําแหนง
บริหารภายในพรรคเปนอยางมาก ทําใหสมาชิกชั้นนําของพรรคตางแกงแยงชิงกันเขามาดํารง
ตําแหนงดังกลาว บางพรรคการเมืองเปดโอกาสใหสมาชิกชั้นนําทีบ่ริจาคเงินเขาพรรคเปนจํานวน
มากไดดํารงตําแหนงสําคัญ เพราะการที่ไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกลางของพรรคมีโอกาส
เปนรัฐมนตรหีรือตําแหนงทางการเมืองในระดับสูง ถาพรรคนั้นไดเปนรัฐบาล (ไมวาจะเปนแกนนํา
หรือพรรครวม) เพราะถือวาเปนผูที่ “มีพระคุณ” ตอพรรคการเมือง ดวยเหตุน้ีพรรคการเมืองจึงไม
คอยใหความสําคัญกับสาขาพรรคการเมืองมากเทาที่ควร 
 3.3  การบริหารการเงินของพรรค พรรคการเมืองแทบทุกพรรคประสบกบัปญหาการ
ขาดแคลนเงินในการบริหารพรรคการเมือง เพราะคาใชจายในการบริหารพรรคในแตละเดือนยาม
ปกติก็นับเปนจํานวนมากมาย พรรคการเมืองขนาดใหญจะมีคาใชจายตามปกติประมาณเดือนละ 
15-30 ลานบาท ถาเปนพรรคการเมืองขนาดกลางก็จะตกประมาณ 5-20 ลานบาท สวนพรรคการ
เมืองขนาดเลก็จะตกประมาณเดือนละ 1 แสน ถึง 1 ลานบาท ดังน้ันพรรคการเมอืงสวนใหญจึงตอง
แสวงหาเงินเขาพรรคดวยวิธีการตางๆ นอกเหนือไปจากเงินสนับสนุนของกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 โดยมักเนนรายไดจากการบริจาคของบุคคลธรรมดา 
แตสวนใหญมักจะเปนสมาชกิชั้นนําของพรรค 

 3.4 การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยทั่วไปแลว พรรคการเมอืงในระดับ
ทองถิ่นจะเปนผูหยั่งเสียงประชาชน แลวคัดเลือกและเลือกสรรผูสมัครรับเลือกตัง้เสนอตอสํานกังาน
ใหญของพรรค ดังเชนพรรคการเมืองตางประเทศดําเนินการ ทั้งน้ี เน่ืองจากพรรคการเมืองระดับ
ทองถิ่นซึ่งอยูใกลชิดกบัประชาชน ยอมคาดคะเนความนิยมของประชาชนไดดีกวาผูบริหารพรรค
สวนกลาง สาํหรับการดําเนินการของพรรคการเมืองไทย ยังขาดพรรคการเมืองในระดับทองถิ่น 
ทําใหการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งมักมาจากการตัดสินใจจากผูบริหารพรรคสวนกลางใน
กรุงเทพมหานคร เชน เลขาธิการพรรค เปนตน โดยพิจารณาวา ใครที่เคยไดรับเลือกตั้งมากอน
หลายๆ สมัย แสดงวาประชาชนนิยม แตภายหลังประกาศรัฐธรรมนูญฯ 2540 และมีการแบงเขต
เลือกตั้งใหม ซ่ึงบางเขตเลือกตั้งใหมไปทับซอนกับเขตเลือกตั้งเดิมซ่ึงเปนพ้ืนที่ฐานเสียงของ
พรรคตนทั้งคู ทําใหการพิจารณาจากเหตุผลดังกลาวกอใหเกิดปญหาการแขงขันระหวางผูสมัคร
เลือกตั้งสังกัดพรรดเดียวกนัวา พรรคจะสงใหบุคคลใดลงเขตเลือกตัง้ใหมดังกลาว และทางออกหนึ่ง
ของปญหานี้คอื ใหบุคคลหนึ่งไปลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อพรรค 

 3.5  การคัดเลือกและจัดลําดบัผูสมัครรบัเลือกตั้งในแบบบญัชีรายชื่อพรรค รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน และกฎหมายเลือกตั้งกําหนดระบบการเลือกตั้งใหม เปนระบบเลือกตั้งแบบผสม คือ
แบบแบงเขตเลือกตั้ง กับแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ลําพังที่พรรคการเมอืงขนาดกลางและเล็กจะ
สรรหาตัวบุคคล (recruitment) มาลงสมัครในแบบแบงเขตก็ยากแลว มิพักตองกลาวถึงการเสาะหา
บุคคลมาลงสมัคร ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรค (party list) ใหครบ 100 คน และที่สําคัญก็คือ 
ทําอยางไรจึงจะไดบุคคลประเภทดี เดน ดังและเปนที่รูจักของประชาชนทัว่ไปมาอยูในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคตน ซ่ึงเปนสิ่งที่ยากที่สุด 

 การเลือกตั้งเม่ือวันที่ 6 มกราคม 2544 ถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร
การเมืองไทยที่ประชาชนจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
ซ่ึงมีพรรคการเมืองสงผูเขาสมัครรับเลือกตั้งจํานวน 37 พรรค แตมีเพียง 5 พรรคการเมือง คือ 
พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย และพรรคความหวังใหม 
ที่สงผูสมัครครบทั้ง 100 คนในบญัชีรายชื่อพรรคหลักเกณฑที่พรรคการเมอืงใชในการเลอืกสรรและ
จัดลําดับผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อพรรคการเมือง พบวา พรรคการเมืองสวนใหญกําหนด
หลักเกณฑสําคัญๆ ในการคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อพรรค ที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย ซ่ึงเนนความสําคัญ
มากนอยตางกัน อยางไรก็ดี คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ทุกพรรคการเมือง
ตองการและคํานึงถึงมากที่สุด คือ ความมีชื่อเสียงความรูความสามารถ และประสบการณทาง
การเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง กลาวคอื พรรคประชาธิปตย จะแบงแยกบุคคลที่จะลงสมัครออก
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เปน 4 กลุม คือ กลุมผูบริหารพรรค กลุมผูทีท่ํางานในสภา กลุมผูประสบความสําเร็จในสาขาวิชาชพี
ของตน และกลุมนักวิชาการ โดยการเรียงลําดับจะเนนใหความสําคญักับผูบริหารระดับสูงของพรรค
มาเปนอันดับแรก แตพรรคไทยรักไทยจะไมใหความสําคัญกับการเรียงลําดับในบัญชีรายชื่อ 
สวนพรรคขนาดกลางทั้งสามพรรค คือ พรรคชาติพัฒนา พรรคชาตไิทย พรรคความหวังใหม จะให
ความสําคัญกบัผูบริหารของพรรคมาเปนลําดับตนเชนกัน จะมีแตกตางตรงที่พรรคชาติไทย หัวหนา
พรรคและบุคคลสําคัญของพรรคมิไดลงสมัครในแบบบญัชีรายชื่อ แตลงสมัครในแบบแบงเขตแทน 

 เจตนารมณการเลือกตั้งแบบระบบบัญชีรายชื่อเปนการเลือกในระบบพรรค ซ่ึงยอมสงผลกระทบ
ตอจํานวนพรรคการเมืองใหลดนอยลงไปตามคะแนนและความนิยมของประชาชน ดังจะสังเกตได
จากรายชื่อของผูเสนอตัวเขามาของแตละพรรคในระบบบัญชีรายช่ือพรรค ยอมแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพและความนิยมของพรรคการเมืองน้ันๆ ไดเปนอยางดี และจากการเลือกตั้ง เม่ือวันที่ 
6 มกราคม 2544 ที่ผานมา บุคคลทีป่รากฏในระบบบญัชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทยและของพรรค
ประชาธิปตยมีความโดดเดนมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคชาติ
พัฒนา พรรคชาติไทย และพรรคความหวังใหม นอกจากนี้ สิ่งที่มองเห็นอยางมิอาจปฏิเสธไดอีก
ประการหนึ่ง คือ ขณะที่พรรคขนาดใหญอยางพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตยมีลักษณะ
เปนพรรคที่มีลักษณะเปนพรรคที่มี ส.ส. จากทุกภาคสวนของประเทศ แตพรรคขนาดกลาง 
อยางเชน พรรคชาติไทย และพรรคชาตพัิฒนา กลับมีลักษณะเปนพรรคเฉพาะสวน กลาวคือ พรรค
ชาติไทย ประกอบสวนจากกลุมสุพรรณบุรี กลุมชลบุรี และกลุมบุรีรัมย ขณะที่พรรคชาตพัิฒนา 
ประกอบสวนจากลุมนครราชสีมา และกลุมชัยภูมิ อยางไรก็ตาม ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ พรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนาก็ไมไดจํานวน ส.ส. 
ทั้งจังหวัด มีเพียงจังหวัดสุพรรณบุรีเทานั้น ที่พรรคชาติไทยยังไมถกูพรรคการเมอืงใดแยงชิงไปได 
กลาวไดวา เหลานี้คือแนวโนมที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงการตอสูทางการเมืองระหวางพรรค
การเมืองใหญ และแนวโนมที่พรรคขนาดเล็กจะถูกดูดกลืนกระทั่งเหลอืพรรคการเมืองจํานวนไมมาก 
จนบางคนมองแนวโนมของพรรคการเมืองไทยในอนาคตวาจะเปนระบบพรรคใหญ 2 พรรค 
อยางไรกต็าม ระบบบญัชรีายชื่อไดกอใหเกิดความเบี่ยงเบนจากเจตนารมณของรฐัธรรมนูญอยางนอย 
4 ประการ คือ 

 ประการแรก ระบบบัญชีรายชื่อไดทําลายกลไกความรบัผิดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มี
ตอประชาชน แตกลบัไปมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุงแทน กลาวคอื ในขณะที่สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรระบบแบงเขตมีความรับผิดชอบตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน จึงตอง
ดูแลทุกขสขุและทําหนาทีเ่ปนตวัแทนของราษฎร มิฉะนั้นอาจตองพายแพในการเลือกตั้งครัง้ตอไป 
แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อไมตองรับผิดตอประชาชน หากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมพอใจสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ก็มิอาจอาศัยการเลอืกตั้งเปนกลไกใน
การลงโทษสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบนีไ้ด เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อและการเลือกอันดับใน
บัญชีรายชื่อเปนอํานาจของหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคเพียงไมกี่คน ดวยเหตน้ีุ 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อจึงมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุง วาจะได
อยูบัญชีรายชือ่พรรคหรือไม และจะไดอันดับในบัญชีรายชื่อสูงต่ําเพยีงใด ทั้งน้ีขึน้อยูกับบารม ีพลัง 
และอํานาจตอรองทางการเมืองของหัวหนากลุมหรือมุงที่ตนสังกัด 

 ประการทีส่อง การทีพ่รรคการเมืองทุกพรรคตางมุงที่จะดึงตวัผูสมัครสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ที่มีฐานอํานาจทางการเมืองหรือมีชื่อเสียงเขามาอยูในบัญชีรายชื่อพรรค เพ่ือใหพรรคของตนไดรับ
ประโยชนสูงสดุในทางการเมือง หรือไดรับคะแนนเสยีงจากประชาชนทั่วประเทศใหมากที่สุด โดยมิได
คํานึงความเหมาะสม ลักษณะ หรือความคิดของตัวบคุคลนั้นวา สอดคลองกับ “อุดมการณ” และ 
“นโยบาย” ของพรรคการเมืองที่ไดประกาศไวกบัประชาชนแตอยางใด 

 ประการที่สาม บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนอกจากจะใชเปนเครื่องมือในการหาเสียง
เลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสยีงเลือกตั้ง ไดพิจารณาถึงบุคคลในบัญชรีายชื่อของพรรควา
มีความเหมาะสมที่จะเขามาทําหนาที่เปนผูแทนของตนแลว บัญชรีายชื่อยังถูกใชเปนเครื่องมือใน
การตอรองทางการเมือง ในลักษณะของการประนีประนอมกันภายในพรรค เชน การหลีกเลีย่งการ
แขงขันกันในการเลือกตั้งแบบแบงเขตดวยการจัดใหคนหนึ่งลงสมัครแบบบญัชีรายชื่อ หรือใชเปน
เครื่องมือในการผสมผสานกันระหวางอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับผูลงสมัครรับเลือกตั้งคนใหม 
เปนตน 

 ประการสุดทาย อํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายในการเลือกสรรและจัดลําดับบุคคลเขามา
อยูในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองน้ัน แมวาตามขอบังคับพรรคการเมืองจะกําหนดใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค แตแทจริงแลว อํานาจการตัดสินใจจะอยูกับตัวหัวหนาพรรค หรือ
เลขาธิการพรรค หรือคณะผูบริหารพรรคเพียง 2-3 คนเทานั้น 

 เพราะฉะนั้น กลาวไดวา การคัดเลือกและจัดลําดับผูสมัครของพรรคการเมืองตางๆ ยังมิได
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เจตนารมณรัฐธรรมนูญตองการใหคนดีมีความรู
ความสามารถ แตไมมีความชํานาญหรือความถนัดในการหาเสียง หรืออาจไมมีบารมีหรือฐานเสียง
ทางการเมือง เขามาทํางานทางการเมือง โดยปรากฏชื่อในบัญชรีายชื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเห็นวา 
หากเลือกพรรคการเมืองนี้ก็จะไดบุคคลในบัญชีรายชื่อเขาไปทําหนาที่บริหารประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทําหนาที่เปนฝายบริหาร หรือรัฐมนตรี ขอเท็จจริงในทางปฏิบัติพบวา การคัดเลือกและ
จัดลําดับผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง กลับใชบญัชีรายชื่อเปนเครื่องมือตอรองเพ่ือ
ประนีประนอมทางการเมือง และพิจารณาจากบารมีทางการเมืองมากกวาความรูความสามารถของ
ผูลงสมัครรับเลือกตั้งดังไดกลาวมาแลว 
 3.6 การมีสวนรวมจากสมาชิกพรรคและประชาชนในการบริหารกิจการของพรรค 
พรรคการเมืองมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางใกลชิด กระตุนให
ประชาชนมีการรวมกลุมทางการเมืองขึ้น นอกจากนั้นพรรคการเมืองยังชวยกระตุนใหการมีสวนรวม
ทางการเมืองขยายตวักวางขวางออกไป มีความหมายและมีนํ้าหนกัทางการเมืองมากขึ้น แตพรรค
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การเมืองไทยยังยึดตัวบุคคลเปนหลัก หรือมีลักษณะเปนพรรคของหัวหนาพรรคมากกวาเปนของ
มวลชน กลาวคือ การรวมกลุมของพรรคการเมืองไทยตั้งแตอดีตมามักเกิดจากความปรารถนาของ
ผูนําทางการเมือง แลวจึงดึงพรรคพวกมารวมและกําหนดนโยบายหรืออุดมการณภายหลัง ซ่ึงโดย
มากจะเปนอุดมการณของหัวหนาพรรคเอง ทําใหการรวมตวักันไมแนนแฟน พรรคมักจะยุบไปเม่ือ
ขาดผูนํา พ้ืนฐานทางการเมืองไทยที่ผานมาจึงขาดพลังประชาชนหนุนหลัง พรรคการเมืองไทยไมมี
ลักษณะตามความหมายที่แทจริง เปนเพียงพรรคการเมืองแตในนาม และจํากัดอยูเฉพาะในหมู
สมาชิกที่สนับสนุนหัวหนาพรรค ประชาชนไมมีสวนรวมในการกอตัง้พรรคเลย ตลอดจนการเลกิ ยุบ 
หรือการรวมพรรค แมกฎหมายจะกําหนดใหพรรคทีจ่ะเลิก ยบุ หรือที่มารวมกันจะตองขอความเห็น
ชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรควาจะรวมกับพรรคใดก็ตาม แตในความเปนจริงแลวก็มักเปน
การตัดสินใจของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคมากกวาจะเปนความเห็นพองตองกันของ
สมาชิกพรรค 
 3.7 การเลิกหรือยบุพรรคการเมอืง เปนตวัชีว้ัดถึงสถานภาพของพรรคการเมืองไทย
ที่สําคัญตัวหน่ึง พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 บญัญัติถึง
เหตุของการเลิกหรือยุบพรรคการเมืองไวในหมวด 4 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง และมาตรา 66 และการ
รวมพรรคการเมืองไวในหมวด 5 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 และ มาตรา 73 สรุปไดวา พรรค
การเมืองยอมเลิกหรือยุบโดยคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุใดเหตุหน่ึงใน 2 สาเหตุหลัก 
แตขณะน้ีไดมีการเลิกหรือยบุพรรคการเมอืงดวยเหตุ ดังตอไปน้ี (มาตรา 65 วรรคหน่ึง) 
 3.7.1 มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค (มาตรา 65 (1)) ยุบเพราะสาเหตุน้ี 
จํานวน 2 พรรค 
 3.7.2 มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอ่ืนตาม มาตรา 70-73 
(มาตรา 65(3)) จํานวน 3 พรรค  
 3.7.3 ไมดําเนินการดังตอไปน้ี (มาตรา 65 (5)) 
 (1) ไมทําการประชุมใหญในการเปลี่ยนแปลงรายการสําคัญ ไดแกนโยบาย
พรรค ขอบังคับพรรค และการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตามบทบัญญัติ มาตรา 25 มีคํารองที่
ขอใหยุบพรรคการเมืองดวยเหตุน้ีอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลรฐัธรรมนูญ 
 (2) องคประชุมใหญไมเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 26 ยุบเพราะ
สาเหตุน้ี จํานวน 1 พรรค 
 (3) ไมจัดใหมีสมาชิกครบ 5,000 คน จากทุกภาค (4 ภาค) และไมมี
สาขาพรรคในทุกภาคภายใน 180 วัน นับแตไดรับจดแจงการเปนพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
ตามบทบัญญัติ มาตรา 29 ยุบเพราะสาเหตุน้ี จํานวน 20 พรรค 
 (4) ไมจัดทํารายการการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมา
ใหถูกตองตามความเปนจรงิตามวธิีการทีน่ายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายใน
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เดือนมีนาคมของทกุป เพ่ือประกาศใหสาธารณชนทราบตามบทบญัญัติ มาตรา 35 ยบุเพราะสาเหตุน้ี 
จํานวน 9 พรรค 

 (5) ไมใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป
ปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยืน่ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดอืนมีนาคมของป
ถัดไปตามบทบัญญัติ มาตรา 26 ยุบเพราะสาเหตุน้ี จํานวน 3 พรรค 

 นับตั้งแตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองฯ มีผลใชบังคับเม่ือ
วันที่ 10 มิถนุายน 2541 จนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2545  ศาลรฐัธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองไปแลวทัง้สิ้น 37 พรรค ซ่ึงสวนใหญเปนพรรคที่จัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ปญหาสําคัญในสวนที่เกี่ยวกับบทบาทของพรรคการเมือง 
นอกจากที่ไดกลาวถึงมาขางตน คือ 
 (1) พรรคการเมืองสวนใหญยังมีบทบาทเปนพรรคเฉพาะกจิ ยังไมทําหนาที่ในบทบาทของ
พรรคการเมืองอยางแทจริง สภาพปญหาน้ีเห็นไดจากการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยสั่งใหยุบพรรคการเมืองไป
แลว ดังกลาวขางตน จํานวน 37 พรรค 
 (2) การรับรองผูมีสิทธิสมัครรบัเลือกตั้ง ซ่ึงเปนบทบาททีส่ําคัญของพรรคการเมืองและมี
ลักษณะเสมือน “ตัวการ” และ “ตัวแทน” ในการเลือกตั้ง กลาวไดวา การกลั่นกรองและการคัดสรรยัง
ไมเปนไปตามหลักการทีค่วรจะเปน เน่ืองจากตวัแทนที่พรรคการเมอืงใหการรบัรองกระทําทุจริตการ
เลือกตั้งเปนจํานวนมาก เห็นไดจากที่มีการรองเรียนคัดคานผลการเลือกตั้งถึง 311 เขตเลือกตั้ง 
จากจํานวนทัง้หมด 400 เขตเลือกตั้ง 

 4. บทบาทของผูสมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหวัคะแนน พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 
มาตรา 30 กาํหนดใหผูสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสมัครในนามพรรคการเมือง 
และสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว 
และมาตรา 31 กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งยื่นหนังสือรับรองของหัวหนา
พรรคการเมืองวาสงสมาชิกผูน้ันเขาสมคัรรับเลือกตั้ง รวมทั้งกําหนดใหใชหมายเลขที่จะใชลงคะแนน
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองน้ันเปนหมายเลขประจําตัวผูสมัครตามมาตรา 38 
ซ่ึงเปนความผูกพันหรือพันธะระหวางสมาชิกของพรรคการเมืองและพรรคการเมือง 

 แรงจูงใจที่ทําใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งพิจารณาจากภูมิหลังพบวา 
ผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตเลือกตัง้ และแบบบัญชีรายชื่อพรรคเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรถึงรอยละ 54 (270 คน) ของผูไดรับเลือกตั้งทั้งหมด รองลงมาเปนนักการเมืองทองถิ่นและ
ผูชวยดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และอีกจํานวนเปนทายาทของนักการเมืองตระกูลตางๆ 
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 เกณฑในการตัดสินใจเลือกเขาพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญตัดสินใจเลือกเขา
พรรคการเมืองที่คาดวาจะชนะการเลือกตัง้ เห็นไดจากอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตัดสินใจเลือก
เขาพรรคไทยรักไทย ทั้งผูสมัครับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบญัชีรายชื่อพรรคมีจํานวน
ถึง 189 คน แบงเปนผูสมัครรับเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 142 คน แบบบญัชีรายชื่อ
พรรคจํานวน 47 คน สวนทีเ่หลือยังคงยึดม่ันในพรรคการเมืองเดิมที่ตนสังกัด  

 กลยุทธในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตัง้สวนใหญยังใชระบบหัวคะแนนโดย
สรางเครือขายไปยังกลุมผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผานฐานเสียงเดิมที่ผูสมัครรับเลือกตั้งมีอยูและหรือที่พรรค
การเมืองที่ตนสังกัด หรือญาติพ่ีนอง/เพ่ือนมีอยูเปนหลกัในรูปแบบตางๆ เชน การประกันชวีิตใหแก
ผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหสิทธิพิเศษในการซื้อสินคาในราคาถูก เขาหาผูนําชุมชนที่เปนแกนนํา
กลุมเกษตรกร กลุมสตรีแมบาน อสม. ชมรมผูสูงอายุ กลุมวัยรุน ผูสมัคร หัวคะแนนและผูสนบัสนุน
ตระเวนออกหาเสียงตามยานชุมชนตางๆ ไปปรากฏตวัในงานบุญ งานศพ และกิจกรรมการทําบุญ
ในชุมชน เดินพบปะประชาชนตามสถานที่ตางๆ ใชรถยนตโฆษณาปราศรัยหาเสียงเคลื่อนที่แจก
แผนปลวิ แผนพับแนะนําตวั ติดโปสเตอรตามรานคาและแหลงชุมชน ทําปายคัตเอาทขนาดใหญคู
กับหัวหนาพรรคในยานชุมชน จัดเวทปีราศรัยในชุมชน หมูบาน ปราศรัยจุดยอยและรวมเวที
ปราศรัยที่จัดโดย กกต.เขต เดินเคาะประตูบานเชิญชวนประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ปราศรัยตาม
งานเลี้ยงของชาวบาน หรืองานตางๆในทองถิ่น จัดปราศรัยเปนทีมโดยเชิญหัวหนาพรรค หรือแกน
นําคนสําคัญของพรรคขึ้นปราศรัยแนะนํานโยบายพรรค และผูสมัครพรอมจัดเตรียมคนมาฟง 
เปนตน ผูสมัครพรรคไทยรักไทยสวนใหญจะใชนโยบายพรรคหาเสียงโดยเฉพาะการผอนชําระหนี้
เกษตรกร 3 ป และโครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรคและเนนการแกปญหาเศรษฐกิจ ผูสมัครพรรค
ประชาธปิตยใชนโยบายพรรคในการหาเสียงโดยเนนเรื่องเศรษฐกิจ ผูสมัครพรรคความหวังใหมใช
นโยบายพรรคในการหาเสยีงเชนกัน แตมุงเนนการแกไขปญหาเกษตรกร ปญหาสําคัญที่เกดิจาก
บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งและหัวคะแนน คือ 

 4.1 แบบแผนพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรเปนจํานวนมาก ยงัพยายามหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย รวมทั้งพยายาม
ตอกย้ําพฤติกรรมการหาเสียงแบบเดิมใหกับประชาชนในรูปแบบตางๆ ที่เหมือนกัน ทั่วทกุภาคโดย
การรูเห็นของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด 

 (1) แจกเงินใหกลุมแมบาน กลุมละ 10,000-30,00 บาท อางวาเปนเงินของมูล
นิธิฯ บังหนา แตผูสมัครเปนผูนําเงินไปให และใหกรรมการหมูบาน/กรรมการสตรีแมบานเปน
ผูเซ็นรับ 
 (2) แนะนําตวักับประชาชนกลุมตางๆ แจกสิง่ของที่ระลกึ เชน ผากันเปอนใหกบั
พอคา แมคา แจกนาฬิกาตดิผนังใหกับรานคาตางๆ 
 (3) มอบเงินแกกลุมแมบาน วดั โรงเรียน และหรือทําบุญ ทอดผาปาสามัคคี 
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 (4) ชักจูงผูนําในหมูบาน และใหผูนําหมูบานใชซ้ือโดยไมตองจายเงิน แจกสิ่ง
ของ และเงิน หรือสัญญาวาจะใหงบประมาณในการพัฒนาหมูบาน 
 (5) การแจกสิ่งของ เชน นาฬิกา นํ้าปลา นํ้าตาลทราย ฯลฯ กอนมีพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
 (6) การเรขายเครือ่งอุปโภคบรโิภค เชน ขาวสารในราคาที่ถกูกวาทองตลาดมาก 
 (7) การบริจาคสิ่งของใหแกวัดตางๆ เพ่ือใหพระสงฆชวยหาเสียง 
 (8) การแจกเงินใหแกผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผานหวัคะแนน โดยจายใหครึ่งหน่ึงกอน 
กากบาท (X) เสร็จแลวจึงจายเงินครึ่งหน่ึงที่เหลือ 
 (9) ไมหาเสียง ไมแจกสิ่งของหรือเงิน เพียงแตคอยสังเกตดูพฤติกรรมการหา
เสียงของผูสมัครอ่ืนๆ ที่ผดิกฎหมายแลวประสานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และ
เจาหนาที่ตาํรวจคอยจบักุม ใสราย กลาวโทษ และแจงความดําเนนิคดเีจาหนาที่อยูดําเนินการเลือกตั้ง
ทุกระดับ 

 นอกจากรูปแบบดังกลาวแลว แตละภาคยังมีรูปแบบการหาเสียงเลอืกตั้งที่มีลักษณะละเมิด
กฎหมายแตกตางกันดังน้ี 

 ภาคเหนือ รูปแบบการหาเสยีงเลือกตั้งที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย 
 (1) อาศัยอาสาสมัครรัฐธรรมนูญ (อสร) ซ่ึงไดเขาไปมีบทบาทในชุมชนหมูบานที่ตนได
รับผิดชอบ และมีขอมูลเกีย่วกับชุมชนนั้นๆ และมีความคุนเคยไมวาจะเปนสถานที่ และตวับคุคลจะ
มีความสนิทและคุนเคยกัน (คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีการจัดการทําโครงการอาสาสมัคร
รัฐธรรมนูญตอ) ใหขอมูลในรูปแบบตางๆ  และชองทางที่จะทําการทุจริตในรปูแบบตางๆ กันไป 
 (2) นําพวกพองของตนที่แตงกายดูคลายวาเปนทหารหรือตํารวจ ไปยืนบลอคหัวคะแนน
ตามจุดสําคัญตางๆ โดยในชวงกอนวันเลือกตั้งจะมีจํานวนมากจนผิดสังเกต และชาวบานเขาใจวา
อาจเปนตํารวจหรือเจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสงมา หรือเปนมือปนที่มีผูสมัครสงมา 
สวนพวกพองของตนเอง (หัวคะแนน) ปฏิบัติภารกิจของตนเองไดสบายและรูสึกปลอดภัยกวา 
 (3) ทําเปนหนังสอืปลอมจากคณะกรรมการการเลือกตั้งใหฝายตรงขามยุติการหาเสยีง 

 ภาคกลาง รูปแบบการหาเสยีงเลือกตั้งที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย 
 (1) อาศัยความไดเปรียบในฐานะรัฐบาลที่มีขาราชการพนักงานองคกรของรัฐ ชวยเหลือ
สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งที่อยูฝายรัฐบาล เชน ใชตําแหนงหนาที่ในการชี้นํา (แกมขมขู) ใหขาราชการ
ผูนําทองที่ใหการสนับสนุนผูสมัครฝายรฐับาล ใชตําแหนงหนาที่ในการชี้นํา ตลอดจนขมขูมิใหผูนํา
ทองที่ ทีใ่หการสนบัสนนุผูสมัครฝายตรงขามฝายรฐับาล มิใหบรรลุผลในการหาเสยีง หาคะแนนนยิม 
 (2) สัญญาวาจะให เชน ถนน ประปาหมูบานฯ ซ่ึงโครงการเหลานี้เปนโครงการของทาง
ราชการโดยตรง หรือเปนโครงการของสวนทองถิ่น  
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 ภาคใต รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลกัษณะละเมิดกฎหมาย  
 (1) จูงใจโดยใชขอปฏิบัตทิางศาสนกิจรณรงคใหมีการถือศีลอดรวมกัน ณ มัสยิด โดยกลุม
หัวคะแนนจะมอบเงินหรืออาหารสาํหรบัการดําเนนิการถือศลีอดในแตละมัสยิด เชิญชวน ผูนําศาสนา 
และประชาชนมารวมกันละหมาดขอพรใหตนเองไดรับการเลือกตั้ง (แตมักอางเพื่อการอื่นที่ตนเอง
เคยตัง้เจตนาจะกระทําในแตละชวงเวลา) เม่ือละหมาดขอพรเสร็จเจาภาพมักจะแจกเงิน (ตามประเพณี
ในอัตรา 20-50 บาท สําหรับผูรวมละหมาดคนหนึ่ง) โดยผูรวมละหมาดจะไปขยายผลตอไปใน
หมูญาติหรือผูใกลชิดวาตนเองไดขอพรใหเจาภาพไดบรรลุตามเปาหมาย ฉะนั้นเราควรลงคะแนนให
เจาภาพในการเลือกตั้งครั้งน้ี 
 (2) ยกรางคําบรรยายธรรมที่เนนใหตนเองหรือผูที่ตนเองสนับสนุนไดรับการเลือกตั้ง เม่ือ
รางคําบรรยายเสร็จก็จะบรรจุซอง (ตราครุฑ) แจกจายใหมัสยิดตางๆ ซ่ึงถาอีหมาม (ผูนําศาสนา) 
ทานใดไมรูเทาทันก็คิดวาเปนคําบรรยายที่ทางราชการประสงคจะใหอานกอนละหมาดวันศุกรหรือ
วันถือศลีอด วิธีการดังกลาวผูสมัครบางคนที่มีความรูทางศาสนามกัจะเปดตวัโดยเปนผูบรรยายเอง 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบการหาเสียงเลือกตัง้ที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย 
 (1) อาศัยโครงการของรัฐในการชวยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ
และโครงการบัตรสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุขแฝงในการหาเสยีงของผูดํารงตําแหนง รัฐมนตรี
เอ้ือประโยชนใหกับผูสมัครสังกัดพรรคเดียวกัน 
 (2) ใหวัยรุนรวมตวัและเปดบัญชีเงินฝาก เพ่ือผูสมัครจะใชวิธีโอนเงินเขาบัญชีครึ่งหน่ึงกอน 
หากไดรับการประกาศรบัรองผลการเลือกตั้งจะโอนเงินมาใหตามจํานวนทีต่กลงกันไว 
 (3) รับซ้ือขาวเปลอืกในราคาที่สงูกวาปกติ ผูสมัครจะอาศัยเจาของกิจการโรงสีใหชวยซื้อ
ขาวเปลือกในราคาที่สูงกวาปกติในการหาเสียง 
 (4) สาขาพรรคเชญิสมาชิกเขารวมประชุมจายคาตอบแทนเปนกลุมๆ ณ สถานที่นัดหมาย 
หรืออางวาเปนคาพาหนะ คาอาหาร คาเบี้ยเลีย้งเกินปกติเพ่ือเลีย่งกฎหมาย 
 (5) ใชอํานาจหนาที่ในฐานะผูบรหิารประเทศ (คณะรัฐมนตรี) หรือผูมีตําแหนงในรัฐสภา 
(กรรมาธิการคณะตางๆ) โดยอาศัยสวนราชการเปนเครื่องมือในการรวมกลุมของชาวบาน เพ่ือเอ้ือ
ประโยชนตอการหาเสียง (ซ้ือเสียง) ทั้งกอนและหลังมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
 (6) อาศัยกลุมอิทธิพล หรือนักการเมืองทองถิ่นหรือกลุมอิทธิพลทองถิน่เปนหัวคะแนนใน
การใชอิทธิพลหรือเงินทอง หรือสิ่งของแจกจายประชาชนในเขตเลือกตั้งอยางเปนกระบวนการ และ
ยากตอการตดิตามตรวจจับโดยเฉพาะการแจกเงิน ซ่ึงมีลักษณะเดนิแจกตามบานเปนหลังๆ โดยไม
สามารถหาพยานหลักฐาน (บัญชีรายชือ่) มาเปนหลักฐานประกอบการวินิจฉยัของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได เพราะกลุมอิทธิพลหรือนักการเมืองทองถิ่นไดสรางเครือขายแบบธุรกิจขายตรง ซ่ึงผู
สมัครรับเลือกตั้ง ไมจําเปนตองเขามามีสวนในกระบวนการนี้โดยตรง กลั่นแกลงหรือใสรายผูสมัคร
ของพรรคการเมืองอ่ืน รวมถึงการแจงขาวลวงใหพนักงานสืบสวนหรือตํารวจตระเวนชายแดน และ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้ง สับสน และ
เสียเวลาในการวิเคราะหขาว และตรวจตดิตาม 
 (7) จัดตั้งเครือขายฐานคะแนนเหมือนแชรลูกโซ แจกจายเงินทองสิ่งของไปตามเครอืขาย 
ทําใหยากตอการจับกุม 
 (8) สรางเครือขายการพนันตอรองเชนเดียวกับการขายหวย โดยอาศัยคนเดินโพยประจํา
ในเขตทองทีต่าํบล หมูบาน 
 (9) จายคาแรงงานเกินความเปนจริง โดยผานผูจางงาน 
 (10) การซื้อสินคาในรานประจําหมูบาน จายเงินแลวไมเอาสินคาไป  
 (11) กลั่นแกลงผูสมัครอ่ืนๆ เชน แจกเงิน พรอมแผนปลวิผูสมัครใสรายใหรายผูอ่ืนวาซื้อเสียง 

 4.2 การทุจริตการเลือกตั้งผานหัวคะแนน มีลักษณะหลากหลายและพัฒนาการไปตาม
สภาพของแตละภาคแตละชุมชนยากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะปองกันได โดย 

 4.2.1 ภาคเหนือ 
 (1) แจกเอกสารชิงโชค 
 (2) ใชวิธีประชุมชาวบาน โดยเนนกลุมอาสาสมัคร แมบานแลวแจกเงิน 
แจกเสื้อ และของอ่ืนๆ ใหเจาหนาที่เกษตร แจกเมล็ดพันธุพืช 
 (3) แจกเงินในกลุมยอยๆ ที่เปนสมาชิกของหัวคะแนนนั้น มีขาราชการ กํานัน 
ผูใหญบานเขามาเกี่ยวของดวย 
 (4) ประสานขอรบัการสนับสนนุจากนักการเมืองทองถิ่น สมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัด สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในนามของผูสมัครรับเลือกตัง้ แจกเงินกอนการ
เลือกตั้ง ตั้งแตเร่ิมสมัคร โดยจายเปนหัวๆ ละ 300 บาท ใหเปนฐานเสยีงกอนเปนอันดับแรก และจะ
คอยใหนักการเมืองทองถิ่นคอยดูพฤติกรรมของฝายตรงขามวาจะแจกเทาไร แลวเพ่ิมอีกครั้งเม่ือ
ใกลวันเลือกตัง้ การดําเนินการจะประชุมกันนอกเขตของตนเอง หรือจังหวัดของตนเอง 
 (5) แสดงตนเปนหัวคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตัง้บริเวณหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหผู
มีสิทธิเกิดความวิตกกังวลในการลงคะแนน 
 (6) จัดเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงเปนลูกนองของสามีผูสมัครชวยเหลือ 
 (7) จัดทัวรใหกบักลุมประชาชนเปาหมาย โดยหัวคะแนนกํากับการดําเนินการ 
 (8) ชักจูงอาสารัฐธรรมนูญ (อสร.) ที่เคยผานการอบรมความรูเกี่ยวกบัการ
เลือกตั้งใหมาเปนพวกโดยใหคาตอบแทนที่สูงกวาเม่ือครั้งเปนลูกจางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ใหชวยทํางานเขาถึงประชาชน 
 (9) แจกสิ่งของเครื่องใชเปนพวกถุงยังชีพ 

(10) แจงการกระทําทุจริตโดยการโยนความผดิใหฝายตรงขาม 
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 4.2.2 ภาคกลาง  
 (1) จายเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งคืนกอนวันเลือกตั้ง พรอมทั้งขูบังคับตอง
ใหเลือกผูสมัครที่ตนสนบัสนนุ และขูวาสามารถตรวจสอบไดถึงแมจะนําไปนับคะแนนรวมกัน 
 (2) ใหสมาชิกสภาจังหวัดในเขตทุกคนเปนหัวคะแนนใหญ แจกของ เชน 
เสื้อวอรมทีล่งชื่อ สจ. สนบัสนุน มีชื่อพรรคหรือผูสมัครรวมกนัแจกเงิน โดยผานทางผูใหญบาน กํานัน 
อางวาเปนการประเดิมตามที่มีนโยบายของพรรคจายลวงหนา (หมูบานละ 10,000 บาท) ทาํถนน 
ซอมถนน ทอดผาปา และหรือจัดเลี้ยงวนัเกิด จัดงานฉลองรับปริญญา จัดงานศิษยเกาเพื่อปราศรัย
แทรกการหาเสียงพอใหทราบ แตทุกคนที่มารูวาเปนของหมายเลขใด 
 (3) หัวคะแนนที่ดําเนินการหาเสียงให สวนใหญจะเปนหัวคะแนนที่มีบารมี
มากกวาการใชหัวคะแนนรบัจาง 
 (4) ออกเอกสารโจมตีผูสมัครฝายตรงขาม 

 4.2.3 ภาคใต การกระทาํของหวัคะแนนมีลักษณะละเมิดกฎหมายที่สาํคัญ คอื จัดงาน
โดยมีมหรสพ โดยไมเปดเผยชื่อสมัครที่ตนสนับสนุน แตเปนที่ทราบโดยทั่วไปวาผูสมัครผูใดอยู
เบื้องหลัง แตไมสามารถหาหลักฐานได 

 4.2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 (1) จางแรงงานเผาถาน 1 วัน จายคาแรง 2 วนั 
 (2) แจกสิ่งของเครื่องใช 
 (3) ใหกองทุนหมูบานละ 10,000 บาท (เปนการมัดจํา) 
 (4) จัดอบรมกลุมสตรี/กลุมอาชพี 1 วัน จายเบี้ยเลีย้งคนละ 300 บาท 
 (5) ใหเงินกอนแกรานขายของชาํ รานละ 20,000-100,000 บาท แลวแต
ขนาดของราน ใหรานชวยแจกเงินโดยเม่ือมีคนมาซื้อของใชในราคา 5-10 บาท จะทอนเงินให 50 บาท 
ถาซื้อมากทอน 100 บาท 
 (6) สนับสนุนใหตวัแทน ผูนํา กรรมการ กลุมตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
ประชุมกลุมแลวชวยเหลือคาอาหาร เครื่องด่ืม 
 (7) ซ้ือเสียงใหผูสมัครรับเลือกตัง้ โดยไปจายเงินกับผูมีสทิธิเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้งหรือนอกเขตจังหวัด 
 (8) นําเสื้อแจกเก็ตพรอมสติกเกอรไปรับเงิน ณ จุดนัดหมาย 
 (9) รับเงินผานบญัชธีนาคารและนําไปแจกจายดําเนนิการลวงหนากอนเลือกตั้ง 
โดยจายเงินใหหัวหนาครอบครวั หรือญาติผูใหญของตระกลู นําไปแจกจายใหลกูหลานเปนการปดลับ
เฉพาะเครือญาต ิ
 (10) แจกคูปองกอนการเลือกตั้ง โดยใหนํามาแลกเงินเม่ือมีการประกาศรับรอง
วาไดเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว การแจกคูปองจะแจกเฉพาะญาติสนิท
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ของหัวคะแนนเทานั้น ทําใหไมมีใครมาเปนพยานใหกับทางสํานกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
ประจําจังหวัด 
 (11) จายเงินผานตวัแทนของหมูบาน (อาจเปนกํานัน ผูใหญบาน ครู สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่มีอิทธิพลในหมูบาน)  
 (12) ซ้ือหวย (เถื่อน) โดยไมจายเงิน เจามือจะเรียกเกบ็จากผูสมัครโดยตรง 
 (13) เปนเจามือหวยเถื่อนของผูสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตัง้ ใชกระบวนการ
จายเงินผานลกูขาที่อยูตามตําบล/หมูบาน โดยเปนเจามือรับแทงหรอืพอถึงวันหวยออก แกลงทําเปน
วาชาวบานถกูหวย แลวแจงใหมารับ จึงยากที่จะพิสูจนจนสามารถนําจับได 
 (14) โทรศัพทแจงวา มีการนําเงินไปแจกในพืน้ที่ตางๆ ทําใหหนวยงานปองกัน
และปองปราบการทุจริตการเลือกตั้งเกดิความสับสน 

 4.3 การใชเจาหนาที่ของรัฐเปนหัวคะแนนมี 2 ลักษณะ คือ 

 (1) เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏบิตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบการเลือกตั้ง ตั้งแตระดับ
จังหวัดลงไปจนถึงผูปฏิบตัิงานในหนวยเลอืกตั้ง 

 (2) เจาหนาที่ในพ้ืนที่เขตเลือกตัง้ โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะไปรวมงานหรือเปนเจา
ของงานทีพ่รรคการเมืองใหการสนับสนุน ซ่ึงจะมีลักษณะไมละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง แตเอ้ือประโยชน
ในดานคะแนนเสียงแกผูสมัครรับเลือกตัง้ของพรรคการเมืองนั้น 

 4.4 บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งที่แสดงออกในการเลือกตั้งและที่กระทําผานหัวคะแนน
ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกลาว เขาขายการกระทําทจุริตการเลือกตั้งเปนจํานวนมากถูกตรวจสอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งและองคการเอกชนที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
206 องคการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนไดขอยุต ิ
 (1) เพิกถอนสิทธเิลือกตั้ง หรือที่เรียกวา “ใหใบแดง” เน่ืองจากปรากฏชัดแจงจน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการสอบสวนไดหลักฐานการกระทําที่เขาขายการกระทําทุจริต
การเลือกตั้งกอนการเลือกตั้ง และระหวางการเลือกตั้ง จํานวน 8 คน แยกเปนการกระทําทุจริต
กอนการเลือกตั้ง 1 คน ระหวางการเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้ง 7 คน 
 (2) ประกาศไมรับรองผลการเลอืกตั้ง หรือที่เรียกวา “ใหใบเหลือง” เปนเหตุใหตอง
จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 62 เขตเลือกตั้ง ซ่ึงผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนน
สูงสุดไดรับใบเหลือง จํานวน 62 คน แยกเปนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย 32 คน 
พรรคความหวังใหม 8 คน พรรคชาติพัฒนา 8 คน พรรคประชาธิปตย 7 คน พรรคชาติไทยและ
พรรคเสรธีรรม พรรคละ 3 คน พรรคราษฎร 1 คน 
 (3) การทุจริตการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําให
กระทบสทิธขิองผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญ ซ่ึงมิไดมีสวนในการทุจริตการเลือกตั้ง ตองรับภาระการไป
ใชสิทธิเลือกตัง้ จากการไมประกาศรบัรองผลการเลือกตั้ง จํานวน 5 ครั้ง ตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรภายใตระบบใหม เม่ือวนัที่ 6 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2544 โดยจังหวัด
ที่มีการเลือกตัง้มากที่สุด คือ จังหวัดนครนายกเขต 2 จํานวน 4 ครัง้ เขต 1 จํานวน 3 ครั้ง บรีุรัมย
เขต 5 จํานวน 3 ครัง้ สุรินทรเขต 4 จํานวน 3 ครั้ง และอุบลราชธานเีขต 1 จํานวน 3 ครัง้ 

 5. บทบาทของประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม หรือแบบแผนพฤติกรรมลงคะแนน
เลือกตั้งของประชาชน 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มุงสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ การเลือกตั้งเปนกจิกรรมหนึ่งที่ประชาชนใชเปนชองทางในการ
เขามีสวนรวมทางการเมืองดวยการใชอํานาจอธิปไตยที่มีอยูเลือกตัง้ตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนตน 
การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการทางการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เปรียบเสมือนหัวใจของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการเลือกตั้งมีได 4 หนทาง คือ (1) การใชสทิธิออก
เสียงเลือกตั้ง โดยเลือกคนดีเขาเปนสมาชิกรัฐสภา (2) การชวยสังเกตและสอดสองดูแลการเลอืกตั้ง 
เพ่ือเสริมสรางความสุจริตและเทีย่งธรรมในการเลือกตัง้ (3) การชวยตรวจสอบการเลือกตั้ง โดย
สมัครเขารวมทํางานเปนอาสาสมัครขององคการเอกชนที่ไดรับการรับรองใหทําหนาที่ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง และ (4) การชวยสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตัง้หรือพรรคการเมือง โดยเมื่อพิจารณาอยาง
รอบคอบแลวเห็นวา ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดสมควรไดรับการเลือกตั้ง จึงชวยผูสมัครและพรรค
การเมืองน้ันในการรณรงคการเลือกตั้ง โดยจะตองไมทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

 บทบาทของประชาชนในฐานะเจาของสิทธิเลือกตั้งจึงมีความสําคัญตอระบบการเมอืงของ
ประเทศเปนอยางมากและเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิรูปทางการเมืองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ในการศึกษาแบบแผนพฤตกิรรมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งระบบ
ใหมพบวา การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสมาชกิโดยตรงแมจะเปนสิ่งที่ไมคุนเคยนักกับการใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามระบอบประชิปไตยของประชาชนคนไทย แตจากการวัดระดับความรูเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา
ของกลุมตวัอยางพบวา กลุมตวัอยางมีความรูเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาในระดับที่นาพอใจคือมีระดับ
เฉลี่ยคะแนนความรูทั้งหมดเกินกวาครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ความรูเกีย่วกับสมาชิกวุฒิสภามีความแตก
ตางตามเพศ อายุ รายได อาชีพ การศกึษา สถานทีอ่ยู และระยะเวลาที่อาศัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติการปฏิสมัพันธกับกิจกรรมทางการเมืองพบวา ผูตอบคําถามสวนใหญมีระดับการ ปฏิสัมพันธ
กับกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการเมืองในระดับปานกลาง และระดับการปฏิสัมพันธกบักิจกรรมที่เกีย่วของ
กับการเมืองมีความแตกตางตามอายุ รายได อาชีพ การศึกษา สถานที่อยู และการยายที่อยูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จากการวัดระดับการรับรูขอมูลขาวสารซึ่งแบงเปนสามระดับพบวา ประชาชน
รอยละ 60 มีระดับการรับรูขาวสารและการสนใจทางการเมืองในระดับปานกลาง และระดับการรับรู
ขาวสารและความสนใจทางการเมืองมีความแตกตางตามเพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษา สถาน
ภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัย สถานที่อยู อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ประชากรตวัอยางมีระดับความ
เขาใจทางการเมืองระดับปานกลางมากทีสุ่ดจํานวนและในการวิเคราะหผลการทดสอบระดับความ
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เขาใจทางการเมืองที่แตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้งหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรทั้งสองไดพบวา ระดับความเขาใจทางการเมืองมีความแตกตางตามเพศ อายุ รายได อาชีพ 
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัย สถานที่อยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยที่
ประชาชนใชประกอบการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผานพบวา มีหลายปจจัยที่ประชาชนใช
พิจารณาในการตัดสินใจเลอืกผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยอาจใชปจจัยเหลานี้ประกอบกันซ่ึงสามารถ
จัดกลุมไดเปน 9 ปจจัยหลัก คือ ภาวะผูนํา กลาวคอืสมาชิกวุฒิสภาของเขาตองพรอมที่จะเปนผูนํา 
มีความซื่อสัตยตองาน มีความคิดกาวหนา ไมทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยพิจารณาจากคะแนนในการ
เลือกปจจัยพบวา ปจจัยน้ีมีความสําคัญอันดันแรก ปจจัยที่ 2 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัย
ที่ 3 ครอบครวัของผูสมัคร ปจจัยที่ 4 การใหหรือสัญญาจะใหของกํานัลหรือสิ่งของตางๆ แกทองถิ่น
การโจมตีผูสมัครรายอื่น ปจจัยที่ 5 สาขาวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ปจจัยที่ 6 การเปนคน
ทองถิ่น ปจจัยที่ 7 บุคลิกลักษณะ ปจจัยที่ 8 การทํางานเพื่อสังคม และปจจัยที่ 9 การมีชื่อเสียง
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงคะแนนเสียงมีทั้งที่เปน “การทุจริต” ตามกฎหมายเลือกตั้งทีช่ัดเจนและที ่
“สอทุจริต” ในการเลือกตั้ง พบวาการแจกเงินซ้ือเสียงมีอิทธิพลมากที่สุดถึงรอยละ 31.2 รองลงมาคือ 
การสัญญาวาจะใหประโยชนตอบแทนถาลงคะแนนเสียงให รอยละ 28.2  การใชอิทธพิลพรรคการ
เมืองรอยละ 23.1 การจัดเลี้ยงเพ่ือหาคะแนนเสียงในวาระโอกาสตางๆ รอยละ 21.7 การใชอิทธิพล
ผานเจาหนาที่ของรัฐตอผูลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งรอยละ 18.4 และการใชอํานาจขมขูโดยตรงรอยละ 8.8  

 สําหรับพฤติกรรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพบวา ประชาชนมีความ
เชื่อม่ันพรรคการเมืองและพอใจการทํางานของพรรคการเมืองคอนขางสูงถึงรอยละ 62.1 และ 58.6 
ตามลําดับ ปจจัยที่ประชาชนสวนใหญใชพิจารณาผูสมัครพบวา ความมีชื่อเสียงดานความซื่อสัตย
เปนปจจัยที่สาํคัญที่สุดถึงรอยละ 25.0 รองลงมาไดแก ความเปนคนทองถิ่น รอยละ 22.1 ทํางาน
เพ่ือสังคมรอยละ 18.6 และมีวิสัยทศันและความคิดกาวหนารอยละ 15.6 สวนปจจัยสําหรับตัดสนิใจ
ลงคะแนน ไดแก นโยบายทางการเมืองของผูสมัครมากที่สุดถึงรอยละ 28.6 รองลงมาคือ กฎหมาย
บังคับรอยละ 26.1 พรรคการเมืองที่ผูสมัครสังกัดรอยละ 19.6 ชื่อเสียงสวนตัวและบุคลิกภาพของ
ผูสมัครรอยละ 12.9 และ 10.3 ตามลําดับ ปญหาสําคัญที่เกิดจากบทบาทของประชาชนในการเลือก
ตั้งระบบใหม  
 (1) พฤติกรรมการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งของประชาชน กลาวไดวา ยงัไมเปลี่ยนแปลงไป
จากแบบแผนเดิมมากนัก ถึงแมวาจะมีตวับงชีใ้หเห็นแนวโนมที่ดีขึ้นก็ตาม ประชาชนยังคงเลือกผูที่
ใหอามิสสินจาง หรือสัญญาวาจะใหอามิสสินจางทั้งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเห็นไดจากการประกาศไมรับรองผลการเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมหลายครั้งดังกลาวแลว ซ่ึงเปนผลมาจากหลักฐานการให
อามิสสินจางและหรือสัญญาวาจะไดรับอามิสสินจาง 
 (2) พฤติกรรมการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งของประชาชนยังไมอาจชี้ชัดไดวา ยึดนโยบาย
ของพรรคการเมือง หรือพรรคการเมืองมากกวาตวับคุคล ทั้งน้ี เน่ืองจากเมื่อพิจารณาในรายละเอียด



 
 

 

242

 

จะพบวา ผูสมัครรับเลือกตัง้สวนใหญที่ไดรับการเลือกตั้งเคยเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
หรือเปนทายาทของตระกลูนักการเมืองมากอน เฉพาะพรรคไทยรักไทยมีอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ลงสมัครรบัเลือกตั้งในแบบแบงเขตเลือกตั้ง 142 คน และแบบบญัชีรายชื่อพรรค 47 คน พรรค
อ่ืนๆ โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ทํากิจกรรมอยางตอเน่ืองก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คือมีอดีตสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนตัวหลักทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชรีายชื่อพรรค ถึงแมขอมูลจาก
การสํารวจจะชี้วา ประชาชนตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งโดยพิจารณาจากนโยบายพรรคการเมืองของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งก็ตาม 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ 
 1.1 การปรับบทบาทภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ใหม ใหมีอํานาจควบคมุ 
กํากับการเลือกตั้งและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาในการเลือกตั้ง โดยสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
เปนผูดําเนินการเลือกตั้ง โดยอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีดังน้ี 
 (1) ออกกฎ ระเบียบ และสั่งการอันเกี่ยวกับขบวนการเลือกตั้ง 
 (2) ควบคุมกํากับใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งระงับ ยับยั้งหรือสั่งใหแกไข
การดําเนินการของสวนราชการ 
 (3) ชี้ขาดปญหา ยับยั้ง และใหความเห็นชอบในการประกาศผลการเลือกตั้ง 
ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใหความเห็นชอบมีอํานาจสั่งการใหลงคะแนนใหม เพิกถอนการ
เลือกตั้งหรือสัง่ใหมีการเลือกตั้งใหม รวมตลอดทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 1.2 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งกอนการ
เลือกตั้ง และระหวางการเลอืกตั้งใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การรองคัดคานการ
ประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตัง้ใหรองตอศาลชั้นตนในพื้นที่และใหยุตทิีศ่าล
ดังกลาว  
 1.3 การจัดการเลือกตั้งทุกประเภท ควรกําหนดใหมีเพียงครั้งเดียวเทานั้น กรณีที่ผู
สมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนสูงสุดกระทําผดิกฎหมายเลือกตั้ง ใหเลื่อนผูสมัครรับเลอืกตั้งที่ไดคะแนน
ในลําดับรองลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งตามลําดับ เชนเดียวกับกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อพรรค การเลือกตั้งบอยครั้งทําใหสุจริตชนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตเลือกตั้งเสีย
สิทธิในกรณีทีไ่มอาจไปใชสทิธิเลือกตั้งได 
 1.4 การแนะนําตวัผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้
กําหนดและทีมี่ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2541 มีลักษณะขัดตอสภาพความเปนจริงของการเลือกตั้ง 
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สมควรปรบัปรุงแกไขใหผูสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกวฒิุสภาแสดงทัศนคติความตัง้ใจและนโยบาย
สวนตนได โดยตองไมมีการโจมตีหรือกลาวพาดพิงผูสมัครรายอื่น 
 1.5 การทุจริตการเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองรวมรบัผดิดวยทั้งทางแพงและทางอาญา 
ไมใชใหใบแดงเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้ง แตพรรคไมตองรับผิดชอบ เพราะพรรคเปนผูเลือกคนใหลง
สมัครในนามพรรค พรรคจึงเปนตวัการตองรับผิดชอบการกระทําของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย ซ่ึงจะ
ทําใหพรรคมคีวามรับผิดชอบ และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการกลั่นกรองเลือกคนที่ดีทีส่ะอาด
ลงสมัครรับเลอืกตั้งในนามของพรรค ทํานองเดียวกับที่กําหนดใหพรรคตองรับผิดชอบในกรณีที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตั้งลาออกไปดํารงตําแหนงทางการเมืองตองมีการเลือก
ตั้งซอม คือ ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ลาออกและพรรคที่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกดัตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการเลือกตั้งซอมน้ัน 
 1.6 การมีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งโดยประชาชนและองคการ
เอกชน ควรนําหลักการการใหสินบนแกผูชี้ชองแจงเบาะแสหรือใหขอมูล หรือขอเท็จจริงเกีย่วกับ
การทุจริตการเลือกตั้งของผูถูกกลาวหา รวมทั้งตวัการ ผูใช หรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และการชี้ชองแจงเบาะแสหรือใหขอมูล หรือขอเท็จจริงดังกลาวเปนผลใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตัง้ 
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ 
 2.1 การแบงงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรแบงงานทั้งตามภารกิจหนาที่และ
พ้ืนที่ กลาวคือ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานทั้ง 5 สวน กรรมการการเลือกตั้ง 
ที่เหลืออีก 4 คน รับผิดชอบพื้นที่เปนภาคๆ และรับผดิชอบงานภารกิจหนาที่สวนที่เกี่ยวของกับภาค
ที่รับผิดชอบอยู 
 2.2 การจัดตั้งพรรคการเมือง ควรปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดตั้งและ
มาตรการที่เกีย่วของเพ่ือใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางแทจริง มิใชมุงเพ่ือรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมืองอยางเดียว 
 2.3 การไมไปใชสทิธิเลือกตั้ง ภายหลังการปรบัปรุงการเลือกตั้งใหมีเพียงคร้ังเดียวควร
เพ่ิมการเสียสทิธิที่มีผลกระทบรุนแรงกับการไมไปใชสทิธิเลือกตั้งบางประเภท เชน สิทธิการเขา
ทํางานในหนวยงานของรัฐ และการรักษาพยาบาลตามโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค เปนตน 
 2.4 พฤติกรรมการเลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ควรกําหนด
มาตรการจูงใจใหผูมีสิทธิเลอืกตั้งที่มีสวนรวมในการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่มีหลักฐานพยานที่
สามารถพิสูจนความผิดของผูสมัครรับเลอืกตั้งไดใหความรวมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย 
“สมัครใจ” ใหไดรับคาตอบแทนตามสมควร รวมทั้งใหความคุมครองความปลอดภัย และพัฒนาจิต
สํานึกผูมีสิทธเิลือกตั้งใหตระหนักในสิทธิเลือกตั้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางจริงจังและตอเน่ือง 
 2.5 การมีสวนรวมขององคการเอกชนในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตัง้ ควรพฒันา
องคการเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใหการรับรองใหมีความเขมแข็งทําหนาที่ไดอยางมีประ
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สิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนพฒันามาตรฐานการตรวจสอบทั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเอง และกําหนดใหมีผูเกี่ยวของตรวจสอบเปนมาตรฐานเดียว
กันโดยถือเสมือนเปนองคการภายในของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขยายเครือขายใหครอบ
คลุมทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง  




