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การเลือืกตั้้�ง (Election) คืือการที่่�ราษฎรใช้ส้ิทิี่ธิขิองตั้นเอง

ลืงคืะแนนเส่ิยงเลืือกผู้้้แที่น เพื่ื�อที่ำหน้าที่่�แที่นตั้นเอง 

ในการปกคืรองแตั้ล่ืะระดับ้ของประเที่ศ เช้น่ การเลือืกตั้้�ง

สิมาช้ิกสิภาผู้้้แที่นราษฎร การเลืือกตั้้�งสิมาช้ิกสิภา อบจ. 

เป็นตั้้น ซึ่่�งถืือเป็นกระบวนการตั้ามร้ฐธิรรมน้ญ แลืะ 

เป็นองคื์ประกอบหน่�งที่่�สิำคื้ญ

ในระบอบประช้าธิปิไตั้ย อย่างไรกต็ั้าม แม้วา่การเลือืกตั้้�ง 

จะเป็นกระบวนการที่างประช้าธิิปไตั้ยที่่�ประเที่ศไที่ย

ปฏิิบ้ติั้ แตั้่ไม่ไดั้หมายคืวามว่าจะเป็นประช้าธิิปไตั้ย 

อย่างแท้ี่จริง เพื่ราะประช้าธิิปไตั้ยที่่�แท้ี่จริงน้�นจะต้ั้อง 

เกิดัข่� นจากการ เลืื อกตั้้� งที่่� สิุ จ ริ ตั้  โปร่ ง ใสิ  แลืะ 

ตั้รวจสิอบได้ัตั้ามหลื้กสิากลื ซึ่่�งเป็นสิิ�งสิะท้ี่อนให้เห็นถื่ง 

คืวามตั้้องการหลื้กของประช้าช้น กลื่าวคืือ การเลืือกตั้้�ง

จะตั้้องเป็นไปอย่างเสิร่แลืะเป็นธิรรม (Free and Fair 

election)  ด้ังน้�น การเลืือกตั้้�งเสิร่แลืะเป็นธิรรม จ่งม่

บที่บาที่สิำคืญ้ในการเสิรมิสิรา้งคืวามเขม้แขง็ของระบอบ

ประช้าธิิปไตั้ยในประเที่ศไที่ย

เมื�อกลื่าวถื่งปัญหาการเลืือกตั้้�งที่่�ไม่สิุจริตั้เที่่�ยงธิรรม 

ในประเที่ศไที่ยน้�น  คืง ต้ั้องกล่ืาวถื่ ง เห ตุั้กาณ์์ ใน

ประว้ตั้ิศาสิตั้ร์สิม้ย จอมพื่ลื ป. พื่ิบ้ลืสิงคืราม หล้ืงจาก 

การเลืือกตั้้�ง ว้นที่่� 26 กุมภาพื่้นธิ์ พื่.ศ. 2500 ท่ี่�เกิดั 

การประท้ี่วงในหม้ป่ระช้าช้น น้กศ่กษา แลืะพื่รรคืการเมือง  

ซึ่่� ง ไดั้ม่การกลื่าวขานโดัยประช้าช้นในตั้อนปีน้�น 

ถื่งการเลืือกตั้้�งคืร้�งน่�ว่า 

“การเลืือกตั้้�งสกปรก 
สกปรกตั้้�งแตั้่ออกแบบร้ฐธรรมนููญ 

ออกแบบกฎหมายการเลืือกตั้้�ง 
ออกแบบกระบวนูการเลืือกตั้้�งแลื้ว 

ไม่ใช่่แค่่พลืร่มไพ่ไฟ แตั้่เป้าหมายก็ค่ือ
ขณะที่่�ที่ำาการร้ฐประหารนู้�นู 

ม้กจะพยายามร้กษาอำานูาจหลื้งจาก 
ที่่�อยู่ในูอำานูาจไม่ม่การเลืือกตั้้�ง 

ไประยะหนู่�งแลื้ว แลืะก็จะตั้้องถ่่ายที่อด
ให้ม่ค่นูมาร่วมในูกระบวนูการเลืือกตั้้�ง” 

สิำหรบ้ในปจัจบุ้นปญัหาการเลือืกตั้้�งที่่�ไมส่ิจุรติั้เที่่�ยงธิรรม

น้�นสิ่วนใหญ่เป็นเรื�องของ “ซืึ่�อสิิที่ธิิ ขายเสิ่ยง” ปัญหา 

ดั้งกลื่าวไดั้ขยายตั้้วเป็นวงกว้าง อ่กที่้�ง ย้งม่การพื่้ฒนา

ในดั้านร้ปแบบ เที่คืนิคื แลืะวิธิ่การท่ี่�ซ้ึ่บซึ่้อนมากข่�น 

เนื�องจากย้งม่น้กการเมืองท่ี่�ซืึ่�อสิิที่ธิิ� แลืะม่ประช้าช้น 

ขายเสิ่ยง ซึ่่�งผู้ลืกระที่บที่่�ตั้ามมาน้�นคืือน้กการเมือง 

ผู้้้ที่่�ซึ่ื�อสิิที่ธิิ�น้�นไม่ได้ัเข้ามาเพืื่�อช่้วยสิ้งคืมอย่างแท้ี่จริง  

การที่่�ได้ัร้บตั้ำแหน่งน้�นเป็นเพื่่ยงที่างผู่้านเพืื่�อแสิวงหา

ผู้ลืประโยช้น์ให้ก้บตั้นเอง ด้ังน้�น น้กการเมืองประเภที่น่� 

มก้จะไม่สินใจผู้ลืประโยช้น์ของประช้าช้นแลืะประเที่ศช้าติั้  

แลืะจะนำไปสิ้่การทีุ่จริตั้คือร้ปช้้�นตั้่างๆ ภายในประเที่ศ

จากที่่�กลื่าวมาปัญหาการเลืือกตั้้�งที่่�ไม่สิุจริตั้เที่่�ยงธิรรม 

ในประเที่ศไที่ยน้�น ม่มาตั้้� งแตั้่อดั่ตั้จนถื่งปัจจุบ้น  

โดัยเฉพื่าะปัญหาการซึ่ื�อสิิที่ธิิ�ขายเสิ่ยง เป็นสิาเหตัุ้สิำคื้ญ

ที่่�เป็นส่ิวนข้ดัขวางกระบวนการประช้าธิิปไตั้ย ซึ่่�งเข้ามา

แที่รกแซึ่งสิิที่ธิิของพื่ลืเมืองในการตั้้ดัสิินใจว่าใคืรจะเป็น 

ผู้้้แที่น แลืะลืดัคืวามสิามารถืของพื่ลืเมืองที่่�จะเลืือก 

ผู้้้แที่นที่่�ม่สิำน่กร้บผู้ิดัช้อบ 

ดั้งน้�น การเสิริมสิร้างบที่บาที่ของพื่ลืเมืองให้เข้ามา 

ที่ำหน้าท่ี่�ป้องก้นแลืะแก้ไขปัญหาการเลืือกตั้้�งท่ี่�ไม่สิุจริตั้

เที่่�ยงธิรรมจ่งเป็นสิิ�งที่่�สิำคื้ญ อ้นจะนำพื่าประเที่ศไที่ยน้�น

ให้เป็นสิ้งคืมประช้าธิิปไตั้ยไดั้อย่างแที่้จริง

ความเป็็นมา 
และความสำำาคัญ 
ของการศึึกษา
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จากการศ่กษาในพื่้ฒนาการแลืะร้ปแบบของการเลืือกตั้้�ง 

ที่่� ไม่สิุจริตั้เที่่�ยงธิรรมในอดั่ตั้จนถื่งปัจจุบ้นย้งคืงพื่บ 

การใช้้ระบบห้วคืะแนนเป็นวิธ่ิการหลื้ก แตั้่ม่ร้ปแบบ 

ที่่�เปลื่�ยนไปตั้ามบริบที่ของสิ้งคืมแลืะกฎหมาย ม่คืวาม

แยบยลืมากข่�น ที่ำให้ตั้รวจสิอบได้ัยาก รวมท้ี่�งย้งม ่

การนำระบบเที่คืโนโลืย่ที่างการสิื�อสิารเข้ามาใช้้เป็น 

เคืรื�องมือร่วมดั้วย ซึ่่�งพื่บว่า อาสิาสิม้คืรสิาธิารณ์สิุข 

ประจำหม้บ่า้น (อสิม.) เขา้มามบ่ที่บาที่ในระบบหว้คืะแนน

มากข่�น 

นอกจากน่� ย้งพื่บว่า ม่การซึ่ื�อเสิ่ยงผู่้านที่างนโยบาย 

ประช้านิยม หรือกลืไกที่างนโยบายของร้ฐ โดัยเฉพื่าะ

1. ร่่วมกัันสร่้างกัาร่มีส่วนร่่วมในทุุกัภาคส่วน คืือ 

กกตั้. ตั้้องพื่ิจารณ์าที่บที่วนในเรื�องการสิร้าง 

การม่สิ่วนร่วมก้บภาคืประช้าช้น ภาคืเอกช้น แลืะ

วัตถุุป็ระสำงค์

ผลการศึึกษา

แนวทางการส่่งเส่ริมให้้พลเมืองมีบทบาทในการป้้องกันและแก้ไขปั้ญห้าการเลือกตั้ั�ง 
ที�ไม่สุ่จริตั้เที�ยงธรรม

เพื่ื�อศ่กษาพื่้ฒนาการ ร้ปแบบ แลืะปัจจ้ยที่่�สิ่งผู้ลืตั้่อ

การม่บที่บาที่ของพื่ลืเมืองในการป้องก้นแลืะ 

แก้ไขปัญหาซึ่ื�อสิิที่ธิิ ขายเสิ่ยงการเลืือกตั้้�ง 

ที่่�ไม่สิุจริตั้เที่่�ยงธิรรม

1.
เพื่ื�อนำเสินอแนวที่างการสิ่งเสิริมให้พื่ลืเมือง 

ม่บที่บาที่ในการป้องก้นแลืะแก้ไขปัญหาการเลืือกตั้้�ง 

ที่่�ไม่สิุจริตั้เที่่�ยงธิรรม

2.

โคืรงการสิว้สิดัิการตั้่างๆ ของร้ฐอย่างช้้ดัเจน ม่การสิร้าง

ระบบอุปถื้มภ์อย่างตั้่อเนื�อง เพื่ื�อสิร้างบารม่แบบหย้�งราก

ฝังัลืก่ในพื่ื�นที่่� รวมที่้�ง การนำเสินอแลืะเผู้ยแพื่รข่า่วปลือม 

(Fake News) ที่างสืิ�อสิ้งคืมออนไลืน์ก็ไดั้ถื้กใช้้เป็น 

เคืรื�องมือสิำคื้ญในการเลืือกตั้้�งคืร้�งที่่�ผู้่านมา ที่้�งน่� ปััจจัย

ท่ี่�ส่่งผลต่่อการม่ีบที่บาที่ของพลเมืีองในการป้ัองกัน

และแก้ไขปััญหาซื้ื�อส่ิที่ธิ์ิ�ขายเส่่ยงที่่�ส่ำคััญ คัือ บที่บาที่ 

การที่ำหน้าที่่�ของคัณะกรรมีการการเลือกตั่�ง (กกต่.) 

ซ่ึ่�งเป็นผู้ลืจากการที่ำงานในอดั่ตั้ท่ี่�ไม่ม่ประสิิที่ธิิภาพื่ 

การที่ำงานลื่าช้้า ม่การปฏิิบ้ติั้สิองมาตั้รฐาน จ่งสิ่งผู้ลื

ให้ประช้าช้นขาดัคืวามเช้ื�อม้�นแลืะไม่เข้ามาม่สิ่วนร่วม 

ในการเลืือกตั้้�ง
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ภาคืประช้าสิ้งคืมให้มากข่�นอย่างจริงใจแลืะจริงจ้ง 

แลืะม่การจ้ดัสิรรงบประมาณ์ให้ภาคืประช้าช้น 

เข้ามาม่สิ่วนร่วมไดั้อย่างเป็นอิสิระ

2. ร่่วมมือกัับหน่วยงานทุี�เกัี�ยวข้้องในกัาร่จััดทุำฐาน 

ข้้อมูลต่่างๆ ที่่�เก่�ยวก้บการเลืือกตั้้�ง พื่รรคืการเมือง 

แลืะน้กการเมือง เพืื่�อให้ประช้าช้นสิามารถืเข้าถื่ง 

ข้อม้ลืแลืะม่แหลื่งข้อม้ลืที่่�เป็นมาตั้รฐานเพืื่�อใช้้เป็น

ฐานข้อม้ลืในการม่สิ่วนร่วม

ข้อเสำนอต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั�ง (กกต.) 
โดยใช้้หลัก 4 ร่วม คือ 



3. ร่่วมสร้่างนวัต่กัร่ร่ม โดัยการสิร้างคืวามร่วมมือก้บ 

ห น่วยงานที่่� เ ก่� ย ว ข้อ ง ในการพื่้ฒนา ช่้องที่าง ท่ี่� ม ่

คืวามปลือดัภ้ยให้ก้บประช้าช้นเข้ามาแจ้งเบาะแสิ เพื่ื�อ

ให้ช้่วยสิอดัส่ิองดั้แลืการเลืือกตั้้�งผู้่านระบบเที่คืโนโลืย่

สิารสินเที่ศ (ช้่องที่างออนไลืน์) เป็นตั้้น

4. ร่่วมร่ณร่งค์ โดัยสิร้างคืวามร่วมมือกบ้หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง 

ในการรณ์รงค์ื เพืื่�อปลืก้ฝัังแลืะสิร้างคืวามตั้ระหนก้ ตั้ลือดัจน

ให้คืวามร้้แก่ประช้าช้นทุี่กระดับ้เก่�ยวก้บปัญหาแลืะผู้ลืกระที่บ 

ท่ี่�จะเกิดัข่�นจากการซืึ่�อสิิที่ธิิ�ขายเสิ่ยง โดัยใช้้สิื�อที่่�ม่ 

คืวามหลืากหลืายแลืะเหมาะสิมกบ้ประช้าช้นกลืุม่ต่ั้างๆ ที่้�งน่� 

จะต้ั้องดัำเนินการจด้ัที่ำแผู้นการรณ์รงค์ืให้คืวามร้้อย่างต่ั้อเนื�อง 

มิใช้่ที่ำเพื่่ยงเฉพื่าะช้่วงเวลืาที่่�ม่การเลืือกตั้้�งเที่่าน้�น

ภาคืร้ฐตั้้องม่การสิ่งเสิริมเรื�องการกระจายอำนาจแลืะสิ่ง

เสิริมบที่บาที่ของประช้าช้นให้สิามารถืดัำเนินการในลื้กษณ์ะ 

ที่่�สิามารถืถ่ืวงดุัลือำนาจของผู้้้นำในที่้องถืิ�นได้ั เพืื่�อการแก้ไข

ปร้บปรุงกฎหมาย แบ่งออกเป็น 5 ประเดั็นที่่�คืวรแก้ไข ไดั้แก่

1. แก้ไขกฎหมายในเรื�องบ้ตั้รเลืือกต้ั้�งต้ั้องกลื้บไปเป็น

ระบบบ้ตั้รสิองใบ 

2. แก้ไขกฎหมายในเรื�องการลืงโที่ษผู้้้ซึ่ื�อแลืะผู้้้ขายเสิ่ยง

ให้ม่คืวามสิมดัุลื

3. แก้ไขกฎหมายให้ประช้าช้นหรือภาคืประช้าสิ้งคืม 

ที่่�ไดั้ร้บการร้บรองจากคืณ์ะกรรมการการเลืือกตั้้�ง 

สิามารถืน้บคืะแนนแบบคื้่ขนานไดั้ 

ข้อเสำนอต่อภาครัฐต่อ 
การแก้ไขกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง 

4. แก้ไขกฎหมายในเรื�องของกรรมการประจำหน่วยเลืือกตั้้�ง 

ที่่�ไม่คืวรเป็นกำน้นหรือผู้้้ใหญ่บ้าน

5. แกไ้ขกระบวนการบง้คืบ้ใช้พ้ื่ระราช้บญ้ญติ้ั้คือมพื่วิเตั้อร์ 

เพื่ื�อไมใ่หภ้าคืรฐ้ใช้เ้ป็นเคืรื�องมอืในการเขา้มามส่่ิวนรว่ม

ของประช้าช้น

กัาร่เลือกัตั่�งสมาชิิกัสภาผูู้้แทุนร่าษฎร่ทีุ�กัำลังจัะมาถึึงในเวลา 

อันใกัล้นี�ต้่องอาศััยความร่่วมมือจัากัปร่ะชิาชินให้ต่ร่ะหนักัถึึง 

ปัญหากัาร่เลือกัต่ั�งทุี�ไม่สุจัร่ิต่เทุี�ยงธร่ร่ม และต้่องมีกัาร่ให ้

ความสำคัญในทุุกัภาคส่วนให้มีส่วนร่่วมในกัาร่แกั้ปัญหา 

กัันอย่างแทุ้จัร่ิง ในข้ณะเดียวกัันคณะกัร่ร่ร่มกัาร่กัาร่เลือกัตั่�ง 

ซึ่ึ�งเป็นกัลไกัหลักักัาร่แก้ัปัญหาต่้องมุ่งเน้นให้เกัิดกัาร่เลือกัต่ั�ง

อย่างสุจัร่ิต่และเป็นธร่ร่ม เชิื�อว่าอย่างน้อยเร่ากั็เห็นแสงสว่าง

ปลายอุโมงค์ในกัาร่แก้ัไข้ปญัหากัาร่เลือกัต่ั�งไม่สจุัริ่ต่เทุี�ยงธร่ร่ม

QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

ส่ำานักส่่งเส่ริมวิชาการรัฐส่ภา 
ส่ถาบันพระป้กเกล้า

ศ้นย์ราช้การเฉลิืมพื่ระเก่ยรติั้ 80 พื่รรษาฯ

อาคืารร้ฐประศาสินภ้กดั่ ช้้�น 5 ฝัั�งทิี่ศใต้ั้  

120 หม้่ 3 ถืนนแจ้งว้ฒนะ แขวงทีุ่่งสิองห้อง 

เขตั้หลื้กสิ่� กรุงเที่พื่ 10210

โที่รศ้พื่ที่์ 02-141-9552

โที่รสิาร  02-143-8174


