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“Press” the Right Choice, your voice is meaningful:   
A Voting Machine in the Local Elections. 

บทคัดย่อ 

วิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมภายใต้สโลแกน

Thailand4.0ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนคือการพัฒนา

ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งการศึกษาวิจัยร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่...)พ.ศ....มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

แนวทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นของประเทศว่าเป็นไปตาม

ทิศทางการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพียงใดทั้งนี้เนื้อหาในบทความนี้จึงเป็น

การอธิบายในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นฯผลการศึกษาพบว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ได้นำหลักการ

แนวคิดในเรื่องเครื่องลงคะแนนเสียงและการหาเสียงผ่านระบบออนไลน์มาใช้

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562กลับมิได้บรรจุหลักการนำเครื่อง

ลงคะแนนเสียงไว้ในเนื้อหาแต่อย่างใดแต่ยังคงบรรจุหลักการว่าด้วยการหาเสียง

เลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้สะท้อน

ให้เห็นว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
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ABSTRACT 

Nowadays,thevisionofThailandistopursuethenationalgrowthwith

innovationundertheslogan“Thailand4.0,”andoneofthekeyfactorsforgrowth

istoimproveandstrengthendemocracy.Thisarticleisastudyofthedraftbillon

ElectionofLocalCouncilMembersandLocalAdministrators(No.…)B.E.……aiming

toexploredemocraticprogressatthelocaladministrationlevelisconsistentwith

thedirectionofinnovation-basednationalgrowth.Itwasfoundthattheactwas

basedonthekeyconceptofvotingmachinesandonlinecampaigns.Unfortunately,

whentheElectionofLocalCouncilorLocalAdministratorsAct,B.E.2562[2019],

wasannounced,neithervotingmachinesnoronlinecampaignswerementioned.

However,theuseofe-votinginthelocalcontextrepresentsabigchangein

Thailand’slocalelectionstopursuenationalgrowththroughinnovationandnovel

technology.Apparently,thischangehappenswithsupportivelawsandisconsistent

withtheruleofthelegalstateinademocraticsociety.

Keywords: VotingMachines,LocalElections,Thailand4.0

 1. บทนำ 

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนไทยเกือบทุกคน

หันมาใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันแทบทั้งสิ้นไม่เว้น

แม้แต่คนเฒ่าคนแก่ก็จำเป็นต้องปรับตัวเองเพื่อใช้

โทรศัพท์มือถือเพื่อปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคมแต่อย่างไรก็ดีการปรับเปลี่ยน

บางอย่างที่รวดเร็วอาจนำมาสู่คำถามต่างๆได้เช่น

เดียวกันกับกรณีของการนำเครื่องลงคะแนนมาปรับใช้

กับการเลือกตั้งก็นำมาซึ่งคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นจาก

แนวความคิดในการพยายามนำเครื่องลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งมาใช้กับการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ

และการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเช่นประเด็นคำถามว่า

จะใช้ยากหรือไม่เครื่องลงคะแนนเสียงจะใช้การทุจริต

โกงคะแนนเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้ งได้หรือไม่

เครื่องลงคะแนนเสียงจะมีขึ้นทำไมในเมื่อบัตรลงคะแนน

เสียงแบบเดิมที่ใช้ได้อยู่แล้วภายใต้คำถามต่างๆเหล่านี้

ชวนให้ผู้เขียนบทความนึกถึงพัฒนาการของสิ่งต่างๆ

ที่ เ กิ ดขึ้ นและดับลงหรื อสูญหายไปของสิ่ งที่ ไ ม่ มี

พัฒนาการหรือพัฒนาการไม่ทันต่อโลกปัจจุบันที่มี

ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนเช่น

กรณีของโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์แบล็คเบอร์รี่ที่สามารถ

กุมหัวใจของผู้ ใช้สมาร์ตโฟนทั่วโลกเนื่องจากเป็น

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในวงกว้างและ

ใช้สำหรับการติดต่อทางธุรกิจแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้

ไม่นานเมื่อเกิดโทรศัพท์มือถือภายใต้แบรนด์ไอโฟน

ที่ผลิตขึ้นโดยที่ ไม่มีปุ่มกดและใช้ เพียงนิ้วสัมผัสบน

หน้าจอได้อย่างง่ายดายทำให้เกิดการปฏิวัติทุกกฎของ

การสร้างโทรศัพท์มือถือประกอบกับระบบปฏิบัติการ

ที่ ส ามารถรองรั บการลงแอพพลิ เ คชั่ นต่ า งๆ ได้

หลากหลายเช่นการเกิดขึ้นของโปรแกรมแชทได้
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เช่นเดียวกันกับโทรศัพท์แบล็กเบอร์รี่จึงทำให้โทรศัพท์

ค่ายแบล็กเบอร์รี่ไม่สามารถต่อสู้กับกระแสสังคมโฉมใหม่

ได้อีกต่อไป(whatphone.net,2013,Onl ine)

นอกจากนี้หากย้อนกลับไปในอดีตลึกลงไปอีกซักหน่อย

จะพบว่าบริษัทฟิล์มโกดักที่ล้มละลายลงเนื่องจากการ

เกิดขึ้นของกล้องรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มด้วยการใช้

เมมโมรีการ์ดเก็บข้อมูลของรูปภาพแทนจนกระทั่งบริษัท

ฟิล์มล้มละลายไปในที่สุดบริษัทกล้องดิจิตอลก็หันมา

พัฒนาตัวเองเพื่อให้คนสามารถพกพากล้องไปทุกที่ได้

สะดวกเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือไม่เช่นนั้นบริษัทกล้อง

เหล่านี้ก็จะต้องถูกปิดตัวลงไปเช่นเดียวกับบริษัทฟิล์ม

ตัวอย่างที่ยกมาประกอบนี้ผู้เขียนบทความเพียง

ต้องการจะอธิบายให้เห็นภาพเพื่อนำไปสู่คำตอบที่ว่า

ทำไมต้องใช้เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนการใช้

บัตรเลือกตั้งที่มีอยู่แล้วและก็ใช้ได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไร

มากมายไม่ใช่เหรอด้วยการอธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่มีอยู่

แล้วแต่ก็พยายามที่จะพัฒนาการให้สอดรับกับชีวิต

ประจำวันของมนุษย์ตอบสนองความต้องการของมนุษย์

ที่รักความสบายเพิ่มมากขึ้นเปรียบเสมือนสารเสพติด

ความสบายยกตัวอย่างเช่น

 ๏ทำไมถึงมีการสร้างรถยนต์ขึ้นทั้งที่มนุษย์ก็มีขา

ในการเดินไปที่ต่างๆได้

 ๏ทำไมถึงสร้างเครื่องบินทั้งที่มีรถยนต์ที่สะดวกต่อ

การเดินทางได้

 ๏ทำไมถึงมีแอพพลิเคชั่นในการพูดคุย(แชท)ทั้งที่

ก็มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์)ในการสื่อสาร

ตอบโต้ระหว่างกันได้

ประเด็นเหล่านี้คือวิวัฒนาการของโลกที่มีขึ้น

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ชื่นชอบความ

สะดวกและสบายในขณะเดียวกันผลที่ตามมาของ

พัฒนาก า ร เหล่ า นี้ ก็ มี ผ ล ในทา งลบ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ย

เช่นเดียวกันเช่นการมีรถยนต์การมีเครื่องบินก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกการมีแอพพลิเคชั่น

ที่ทำให้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นกลับกลาย

เป็นทำให้คนสนใจอยู่แต่ในโลกออนไลน์และเสมือนลืม

โลกแห่งความเป็นจริงที่คนเราต้องติดต่อสื่อสารกันจริงๆ

ด้วยการนำมาซึ่งการใช้ภาษาพูดที่สั้นกระชับได้ใจความ

ในขณะที่ภาษาที่ใช้ในทางราชการต้องใช้ภาษาที่เป็น

ทางการและต้องสะกดให้ถูกต้องการติดโลกออนโลน์

จนหลงลืมที่จะให้ความใส่ใจกับตัวเองเป็นต้นพัฒนาการ

จึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิด

การเสื่อมหรือล่มสลายไปกับเทคโนโลยีเดิมๆแต่ใน

ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์ในสัดส่วนที่พอดีด้วยเช่นเดียวกันเทคโนโลยี

เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เป็นหนึ่งในพัฒนาการ

ของระบอบประชาธิปไตยที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นแต่ผู้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้

จะต้องรู้จักที่จะใช้และควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย

สำหรับประเทศไทยเองหากกล่าวถึงพัฒนาการทาง

ด้านการเมืองการปกครองจะพบว่าประชาชนได้เริ่มเห็น

ความสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ผู้คนไม่ยอมรับในระบบเผด็จการทางอำนาจยกตัวอย่าง

เชน่กรณขีองการรวมตวักนัในชว่งพฤษภาคมพ.ศ.2535

ในการขับไล่รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากระบบการเลือกตั้งของ

ยุคพลเอกสุจินดาคราประยูรหรือกรณีของการแสดง

สิทธิทางการเมืองของประชาชนผ่านทางกลุ่มเสื้อเหลือง

เสื้อแดงจนทำให้เกิดเหตุการณ์ในการเรียกร้องสิทธิของ

กลุ่มตนจนเกิดเป็นปัญหาหนึ่งของระบบประชาธิปไตย

ไทยที่ยากจะหาทางแก้ไขจนทำให้รัฐบาลของพลเอก

ประยุทธจันทร์โอชาได้เข้ามายึดอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหา

ของความเป็นประชาธิปไตยอย่างสุดโต่งของคนไทย

พัฒนาการความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย

เมื่อพิจารณาในแง่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ที่ถือเป็นกฎหมายที่มีสถานะสูงสุดนั้นจะพบว่านับแต่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540ได้เกิด
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การวางรากฐานของสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนเพิ่มเติมขึ้น

โดยเฉพาะการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการ

บริหารงานที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อพรรคการเมืองใด

องค์กรอิสระหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับประเด็น

ดา้นการเมอืงการปกครองคอื“คณะกรรมการการเลอืกตัง้” 

ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่หลักในการจัดการเลือกตั้ง

ทั้ งการเลือกตั้ ง ในระดับประเทศและการเลือกตั้ ง

ในระดับท้องถิ่ นด้ วยนอกจกนี้สิ่ งที่ รั ฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540ให้กำเนิดขึ้นคือ

การใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดบ้รหิารงานอยา่งเปน็

อสิระด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้ด้วยคนในพื้นที่

เมื่อเวลาผ่านพ้นไปประเทศไทยก็ได้มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันในปี

พ.ศ.2560ส่งผลให้กฎหมายไทยหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง

กับรั ฐธรรมนูญฯต้ องมี การปรับ เปลี่ ยนแก้ ไข ให้

สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ถือเป็น

กฎหมายสูงสุดโดยเฉพาะกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นทางด้านการเมืองเช่นพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าด้วยพรรคการเมืองรวม

ไปถึงกฎหมายอื่นๆในลำดับพระราชบัญญัติ เช่น

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของท้องถิ่น “พระราช

บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2545”ที่ต้องกลับมาพิจารณาทบทวน

เพื่อให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ

สภาพสังคมที่มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวความคิดว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น

มีที่ มาจากหลักของการพัฒนารากฐานความเป็น

ประชาธิปไตยของไทยโดยเน้นไปที่ระดับชุมชนให้เรียนรู้

และบริหารจัดการชุมชนด้วยตัวเองและเมื่อชุมชน

มีความเข้มแข็งสามารถเข้าใจกติกาในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ก็จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของสังคมในภาพรวมเมื่อ

ประชาชนได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะ

ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมในภาคใหญ่นั่นเองปัจจัยนี้จึงเป็นแรงกระตุ้นให้

เกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครอง

ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้ก่อ

เกิดความหวงแหนสิทธิของตนเองโดยเฉพาะสิทธิในการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองกฎหมายไทยจึงกำหนดให้มี

รูปแบบการเลือกตั้งโดยทางตรงกล่าวคือประชาชน

สามารถเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้อง

คัดเลือกผู้ทำการเลือกตั้งแทนเหมือนเช่นการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

ผลของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล่าสุดของประเทศไทย

นำผลมาสู่การวางรากฐานประชาธิปไตยอีกครั้งและ

นำมาสูแ่นวความคดิในการจดัการเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่

ที่มักเกิดปัญหาความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหารท้องถิ่นถูกร้องเรียนว่ากระทำการฝ่าฝืน

ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลย

ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่

แต่ในระหว่างการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นได้พ้นจาก

ตำแหน่งด้วยเหตุลาออกหรือครบวาระต่อมาได้รับ

เลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งจึงมีประเด็น

ปัญหาว่าในกรณีเช่นนี้การสอบสวนหรือดำเนินการเพื่อ

ให้ผู้มีอำนาจสั่งการให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไข

ที่กฎหมายกำหนดจะกระทำได้หรือไม่ปัญหาเหล่านี้

ถือเป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจาก

ความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าว

จึงสมควรดำเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นเพื่อให้การสอบสวนผู้กระทำความผิดสามารถ

กระทำได้ในทุกกรณีแม้ผู้กระทำความผิดจะพ้นจาก

ตำแหน่งไปแล้วก็ตามรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

ว่าด้วยการเลือกตั้งของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ

เลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้สมาชิก

สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
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ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ก า ร วิ จั ย ใ นค รั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ

(QualitativeResearch)ด้วยการรวบรวมจากข้อมูล

จากเอกสารงานวิจัยทางกฎหมายและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป็นหลักและนำเสนอในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์

(AnalyticalDescription)โดยใช้ข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร

ชั้นต้นเช่นกฎหมายกฎระเบียบและเอกสารชั้นรอง

ได้แก่หนังสือวิทยานิพนธ์บทความจากวารสารและ

หนังสือพิมพ์เป็นต้น

ขอบเขตของเนื้อหา  

การศึกษาครั้ งนี้ โดยการใช้พระราชบัญญัติการ

เลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ.2545รวมถึงฉบับแก้ ไขเพิ่ม เติม(ฉบับที่2 )

พ.ศ.2546ร่วมกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช2560เป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติ

ด้านกฎหมาย

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในบทความชิ้นนี้คือ:

 ๏ การเลือกตั้ง หมายถึงการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น

 ๏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การ

บริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดตั้ง

 ๏ ร่างกฎหมาย / ร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

ของท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง ร่ า งพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น(ฉบับที่..)พ.ศ.....

 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดว่าด้วยการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. . . .จำเป็นต้องสำรวจแนวคิดว่าด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยหลักแนวคิดว่าด้วยการเลือกตั้งหลักการ

บริหารราชการภายใต้การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น

ของประเทศไทยดังนี้

   1) แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 ประชาธิปไตยถูกใช้ในความหมายต่างกันหลาย

ความหมายทั้งที่เข้าใจว่าเป็นการปกครองหนึ่งซึ่งสิทธิ

ในการตัดสินใจทางการเมืองนั้นเป็นของประชาชนเป็น

ผู้ใช้โดยตรงผ่านระบบการเลือกตั้งและประชาชนใช้สิทธิ

นั้นผ่านทางผู้แทนที่ประชาชนเลือกให้เข้าทำหน้าที่แทน

ประชาชนสามารถใช้อำนาจตัดสินใจในขอบเขตของ

รั ฐ ธ ร รมนูญซึ่ ง ไ ด้ รั บ รอ งสิ ท ธิ ข อ งประชาชน ไว้

ประชาธิปไตยจึงถูกนำมาใช้อธิบายระบบการเมือง

หรือสังคมการปกครองในแต่ละประเทศหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐาน

หลักการสำคัญ5ประการคือ

 ๏  หลักอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการ

ปกครองรัฐอำนาจสูงสุดนี้จึงทำให้รัฐมีอำนาจบังคับให้มี

การปฏิบัติตามกฎหมายและมีอำนาจในการดำเนิน

กิจการระหว่างประเทศถือเป็นอำนาจที่มีความสมบูรณ์

เด็ดขาดเหนือทุกสิ่งภายในรัฐแสดงออกโดยการออก

กฎหมายเพื่อใช้บังคับกับประชาชนของรัฐจึงต้องเป็น

อำนาจที่ใช้บังคับกับคนโดยทั่วไปกล่าวคือมีผลให้อยู่

เหนือบุคคลทุกคนที่อยู่ภายในรัฐเนื่องจากเป็นอำนาจ

สูงสุดเป็นหนึ่งเดียวถือเป็นอำนาจทางนามธรรมและ

คงอยู่ตลอดไปคู่กับรัฐเสมอโดยไม่สูญสลาย

  รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย

พุทธศักราช2560กำหนดหลักอำนาจอธิปไตยไว้ใน

“มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
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พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้”ดังนั้นการใช้คำว่า“อำนาจอธิปไตย 

เป็นของปวงชนชาวไทย”ย่อมส่งผลต่อความรู้สึก

นึกคิดของประชาชนโดยทั่วไปเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า

ชนชาวไทยสนใจในการเมืองการปกครองมากยิ่งขึ้น

 ๏ หลักสิทธิและเสรีภาพรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กำหนดไว้ใน“มาตรา 

25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่

บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล้ว 

การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือ  

ในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะ

ทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

ตราบเท่ าที่ การใช้สิทธิหรือ เสรีภาพ เช่นว่ านั้ น  

ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง

ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล

อื่น”นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญฯยังได้กำหนดหลักเรื่อง

การใช้สิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนไว้ให้ถือเป็น

หน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้ใน “มาตรา 50 บุคคล

มีหน้ าที่ ดั งต่ อ ไปนี้ ( 7 ) ไปใช้ สิ ทธิ เ ลื อกตั้ งหรื อ  

ลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศเป็นสำคัญ” 

 ๏ หลักความเสมอภาคการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ

ประเทศร่วมกันดังนั้นประชาชนจึงเสมอภาคกัน

ในประเทศประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยไม่

ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างทางชั้นวรรณะ

ทางสังคมชาติพันธุ์ฐานะทางเศรษฐกิจการศึกษาหรือ

ด้วยสาเหตุอื่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2560กำหนดหลักเรื่องความเสมอภาคไว้ในมาตรา

27“บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มสีทิธแิละเสรภีาพ 

และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

...ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน...”หลักความเสมอ

ภาคใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการที่ทำให้มีการปฏิบัติ

ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆอย่างเท่าเทียมกัน

หรือการไม่เลือกปฏิบัติ(Non-Discrimination)ทั้งนี้

การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อ

สิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะ

ต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่าง

กันไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆจึงจะทำให้ เกิด

ความยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ้นได้(มาตรา

27วรรคสาม)

 ๏ หลักนิติรัฐและนิติธรรมเป็นการให้ความ

คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิ

เสรีภาพในทรัพย์สินการแสดงออกการดำรงชีพอย่าง

เสมอหน้ากันโดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อำนาจใดๆ

ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพได้และไม่สามารถใช้อภิสิทธิ์

อยู่เหนือกฎหมายได้อย่างไรก็ดีการที่รัฐยอมรับรอง

และให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของราษฎรไว้ใน

รัฐธรรมนูญไม่ได้ในบางกรณีรัฐจำต้องบังคับให้ราษฎร

กระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการบางอย่างดังนั้น

องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงสามารถล่วงล้ำเข้าไปใน

“แดน”แห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้บ้างแต่รัฐจะ

ต้องให้คำมั่นต่อราษฎรว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ

กล้ำกรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย

บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง

 ๏ หลักการเคารพเสียงข้างมาก(Majority

Rule)หลักการเคารพเสียงข้างมากเป็นหลักการที่ต้องใช้

ควบคู่ ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้ างน้อย

(MinorityRights)การตัดสินใจใดๆที่ส่งผลกระทบต่อ

สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชน

เข้าสู่อำนาจในทางการเมืองโดยถือว่าเสียงข้างมากเป็น

ตัวแทนที่สะท้อนความต้องการของประชาชนหมู่มาก

แต่ในขณะเดียวกันหลักการนี้ต้องควบคู่ไปกับการเคารพ

และคุ้มครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วยทั้งนี้ก็ เพื่อเป็น
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หลักประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วิธีการพวกมาก

ลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยม

ของพวกตนอย่างสุดโต่งแต่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์

ของประชาชนทั้งหมดเพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนเสียง

ข้ า งน้ อยรวมทั้ ง ชนกลุ่ มน้ อยผู้ ด้ อย โอกาสต่ า งๆ

ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่มีการ

เอาเปรียบกันและสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป

 ประเภทของประชาธิปไตยจัดแบ่ ง ได้ เป็น

3รูปแบบได้แก่1)ประชาธิปไตยโดยตรงที่ไม่ต้องอาศัย

คนกลางหรือผู้ทำหน้าที่แทนตน2)ประชาธิปไตย

โ ด ย ผู้ แ ท น ห รื อ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ท า ง อ้ อ ม แ ล ะ

3)ประชาธิปไตยกึ่งโดยตรงของประชาชนเป็นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนแบบมี

ส่ ว น ร่ ว ม รู ป แบบก า ร จั ด แน วคิ ด ข อ งป ร ะ เ ภท

ประชาธิปไตยเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ เจริญ

ก้าวหน้าทำให้สังคมเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนประเภท

ของประชาธิปไตยโดยผู้แทนหันมาใช้ประชาธิปไตย

โดยตรงเพิ่มมากขึ้นด้วยการนำเครื่องลงคะแนนเสียง

(ElectronicMachine)เข้ามาปรับใช้ในการลงคะแนน

เสียงของประชาชนบางครั้งก็เรียกว่าระบบOpen-

Sou r ceGove rnanceหรื อ Co l l abo r a t i v e

Governanceระบบดังกล่าวนี้จึงมีความคล้ายกับ

ประชาธิปไตยโดยตรงโดยที่ประชาชนจะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับนิติบัญญัติเขียนกฎหมาย

ใหม่และสามารถถอดถอนผู้แทนราษฎรได้(ถ้ายังมี

ผู้แทนราษฎรอยู่ )ตัวอย่างในการสนับสนุนระบบ

ประชาธิปไตยทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์ในหลาย

โครงการเช่นในสหรัฐช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาปี2535และ2539อภิมหาเศรษฐีผู้สมัคร

รับเลือกตั้งรอสส์เพโรต์ได้สนับสนุนให้มีประชุมเมือง

ทางอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicTownMeeting)

   2) การบริหารราชการไทย 

 ประเทศไทยแบ่งการบริหารราชการไทยออกเป็น

3รูปแบบได้แก่1)การรวมศูนย์กลางอำนาจไว้ที่

ส่วนกลางเพียงจุดเดียวทั้งการรวมศูนย์กลางอำนาจ

ในทางการเมืองและการรวมศูนย์อำนาจในทาง

การปกครอง2)การแบ่งแยกอำนาจเป็นการแบ่ง

ศูนย์อำนาจทางปกครองด้วยการโอนอำนาจตัดสินใจ

ในเรื่ องการจัดทำบริการสาธารณะบางเรื่ องจาก

ส่วนกลางไปให้เจ้าหน้าที่ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจบังคับ

บัญชาของส่วนกลางที่ประจำยังภูมิภาคต่างๆและ

3)การกระจายอำนาจการปกครองคือการปกครองที่รัฐ

มอบอำนาจการปกครองจากองค์กรส่วนกลางไปยัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการให้อำนาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงานบุคคลและ

งบประมาณของตัวเองได้

 ระบบการกระจายอำนาจการปกครองมายัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยจึงทำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะต้องหาผู้บริหาร

องค์กรของตนเองด้วยการเลือกตั้ งผู้ บริหารหรือ

สมาชิกสภาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้ถือเป็นระบบ

การกระจายอำนาจในทางพื้นที่โดยยึดอาณาเขตหรือ

พื้นที่เป็นรูปแบบการกระจายอำนาจแบบเก่าแก่และ

แพร่หลายมากกว่าการกระจายอำนาจตามกิจการ

การกระจายอำนาจตามพื้นที่ของประเทศไทยแบ่งออก

เป็น2รูปแบบคือการกระจายอำนาจทางพื้นที่แบบ

ปกติได้แก่1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด2.เทศบาล

3.องค์การบริหารส่วนตำบลและการกระจายอำนาจ

ตามพื้นที่ในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ

พิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

 การกระจายอำนาจในรูปแบบของการบริหาร

ราชการไทยใช้รูปแบบของการกระจายอำนาจแบบ

Centralismกล่าวคือรัฐบาลระดับชาติมีบทบาทหลัก
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ในการบริหารประเทศและจัดบริการสาธารณะรวมทั้ง

เป็นผู้กำหนดระบบการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกลไก

การบริหารประเทศของรัฐบาลรัฐบาลมีอำนาจจัดตั้ง

ยุบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการตรา

เป็นกฎหมายหรือคำสั่งของฝ่ายบริหารดังนั้นโดยนัย

ดังกล่าวนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่แตกต่างจาก

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไปเพียงแต่มี

อิสระในการบริหารงานมากกว่าและมีอำนาจจัดเก็บภาษี

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เท่านั้น

    3) แนวความคิด เกี่ ยวกับการ เลือกตั้ งตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

 ในระบอบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้ ง

ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเพื่อเลือกเอา

ตัวแทนของตนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองเจตนารมณ์

ของประชาชนส่วนใหญ่การเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ

ที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะ

การเลือกตั้ ง เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของ

ประชาชนผู้ เป็น เจ้ าของประเทศในอันที่ จะมอบ

ความไว้วางใจให้ตัวแทนปวงชนไปใช้อำนาจแทนตน

แต่ ในทางปฏิบัติแล้วการเลือกตั้ ง เพื่อให้สิทธิทาง

การ เมื องนั้ นก็ ไม่ สามารถที่ มอบให้กับคนทุกคน

ในประเทศมีความเสมอภาคกันได้ เช่น เยาวชน

คนวิกลจริตผู้ต้องโทษจำคุกคนต่างด้าวภิกษุสามเณร

นักพรตนักบวชเป็นต้นฉะนั้นการที่รัฐจะให้ใครมีสิทธิ

ทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งขนาดไหนเพียงไร

ก็จะต้องตราเป็นตัวบทกฎหมายออกมาบังคับใช้ให้

แน่นอนเช่นเกี่ยวกับสิทธิผู้ออกเสียงเลือกตั้งและ

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นต้น

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกำหนดขึ้นไว้เพื่อ

ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมประกอบ

ด้วย “หลักอิสระแห่งการเลือกตั้ง” (Freedom of 

Election) โดยมิได้ขู่บังคับให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือน

ไปจากเจตจำนงอันแท้จริง“หลักการเลือกตั้งตาม

กำหนดเวลา” “หลักการเลือกตั้ งอย่างแท้จริง” 

(Genuine Election)โดยการให้ราษฎรจัดการเลือกตั้ง

ของตนเองให้มากที่สุดทั้งเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน

การเลือกตั้งได้“หลักการออกเสียงทั้งชายหญิง” 

(Universal Suffrage)การเปิดโอกาสให้มีการ

ออกเสียงเลือกตั้งอย่างทั่วถึงและ “หลักการเลือกตั้ง

อย่างเสมอภาค” (Equal Suffrage)บุคคลที่มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิคนละหนึ่งเสียงและคะแนนเสียง

ทุกคะแนนมีน้ำหนักเท่ากัน

 ประเภทของการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ของไทยมี4ประเภทคือการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้ง

เพิ่ มการเลือกตั้ งซ่อมและการเลือกตั้ ง ใหม่ก่อน

การประกาศผลการเลือกตั้งสำหรับวิธีการและประเภท

ของการเลอืกตัง้ขึน้อยูก่บัรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัิ

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประเทศไทยเราได้ใช้

วิธีการเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งและแบบ

รวมเขตเลือกตั้ งทั้ งวิธีผู้สมัครอิสระผู้สมัครสังกัด

พรรคการเมืองแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าการเลือกตั้ง

วิธีไหนที่มีความบกพร่องน้อยที่สุดและการเลือกตั้งวิธีใด

เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะแต่ละวิธีมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัว

แต่โดยหลักการกำหนดเขตการเลือกตั้งรูปแบบต่างๆ

จะต้องคำนึงถึงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงโดยแบ่งให้เท่าๆ

กันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดในแต่ละเขตเขตพื้นที่

ที่กำหนดโดยธรรมชาติและควรพิจารณาทบทวน

การแบ่งเขตเลือกตั้งอยู่เสมอกรณีประชากรโยกย้าย

ถิ่นฐาน

 ในมิติของการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ“ศาลฎีกา” 

ในการตรวจสอบเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระทำการ

ทุจริตการเลือกตั้งไว้ในมาตรา226 “...ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งยื่นคำร้อง ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ
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สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของ  

ผู้นั้น...”นอกจากอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาในการ

พิจารณาเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของบุคคลที่กระทำ

การโดยทุจริตแล้วในการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้ง

ยังคงเป็นหน้าที่หลักของ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”

ในการสอบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควร

สงสัยว่ามีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือ

การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตาม

บทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2560มาตรา85อีกด้วย

   4) แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ งท้องถิ่นตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ ง

ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ

เห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้แต่ต้อง

คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและหลักเกณฑ์และวิธีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็น

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง

ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยดังนั้นการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็จะต้องเป็นไปตาม

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ... .โดยเฉพาะคุณสมบัติของ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องคำนึง

ถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่แนวทางที่

รัฐธรรมนูญกำหนด

 ผู้ เขี ยนบทความจัดแบ่ งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญออกเป็น2ส่ วนคือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาและพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมายความว่าในกรณีของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ให้นำ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภามาใช้บังคับในส่วน

ที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในบทบัญญัติมาตรา34และ

มาตรา119ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามมิ ให้สมัคร

เลือกตั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯบัญญัติว่า

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น

จึงต้องนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องลักษณะ

ต้องห้ามไม่ให้สมัครเลือกตั้งมาใช้บังคับด้วย

 ส่วนของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็นกฎหมายที่กำหนด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ดังนั้น

ในส่วนของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจึงต้องทำหน้าที่ ในการจัดการเลือกตั้ง

ในระดับท้องถิ่นด้วย

 3. มิติพัฒนาการของกฎหมายเลือกตั้ง  
 ท้องถิ่นประเทศไทย 

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นของประเทศไทย

มีพัฒนาการในการแก้ไขเพิ่มเติมถึง5ครั้งนับตั้งแต่

ปี2545ถึง2557นอกจากนี้ยังพบว่าในปี2561ได้มี

แนวความคิดในการร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. . . .

ขึ้นอีกครั้งจากสภาพปัญหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่สุจริตนั่นเอง

พัฒนาการทั้ง5ครั้งมีดังนี้

1 )พระร าชบัญญั ติ ก า ร เ ลื อกตั้ ง สมาชิ กสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545กำหนดให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการ

จัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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2)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2546การกำหนด

ให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง

รวมกันณสถานที่นับคะแนนเดียวกันตามวิธีปฏิบัติที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนอันจะเป็น

ผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

3)ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฉบับที่32เรื่องอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ส ม า ชิ ก ส ภ าท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ งเพื่อให้การดำเนินการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

เสร็จโดยเร็วแต่ยังคงสามารถตรวจสอบการกระทำ

ที่ไม่สุจริตของผู้ได้รับการเลือกตั้งได้และหากภายหลัง

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งกระทำการ

โดยทุจริตหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของผู้ได้รับการเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนดเวลาหนึ่งปี

และดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

4)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2554เพื่อเปลี่ยน

การนับคะแนนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญควรกำหนด

ให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ งแล้วส่ งผลให้

การนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง

เพื่อนับคะแนนรวมเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน

และเป็นการอำนวยความสะดวกในการนับคะแนน

การลงเลือกตั้ งทั้ งนี้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและ

ความถูกต้องของการนับคะแนนอันจะเป็นผลให้

การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

5)ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่58/

2557เรื่ องการพิจารณาและวินิจฉัยคดี เกี่ ยวกับ

การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่ นและผู้ บริหารท้องถิ่ น เพื่ อ ให้

การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของศาลอุทธรณ์หรือ

ศาลอุทธรณ์ภาคดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

6)ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ....

ผู้เขียนได้จัดแบ่งเนื้อหาของร่างกฎหมายนี้ออกเป็น

6มิติได้แก่1)มิติด้านองค์กรที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง

2)มิติด้านการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

3)มิติด้านงบประมาณ-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ

ท้องถิ่น4)มิติด้านสถานที่ลงคะแนนและการนับคะแนน

5)มิติด้านการส่งเสริมการเลือกตั้งของท้องถิ่น6)มิติ

อื่นๆเพื่อเสริมให้ร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

การเลือกตั้งที่ดี
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รูป 1 มิติของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... 

 4. มิติด้านการส่งเสริมการเลือกตั้งของ  
 ท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติ  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  
 ผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ... 

ในบทความชิ้นนี้ จะได้กล่าวถึ งพัฒนาการของ

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่ถือเป็นมิติด้านการส่งเสริม

การเลือกตั้งของท้องถิ่นด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและมีพัฒนาการ

ให้สอดคล้องกับสั งคมยุค เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลายประเทศในโลกเชน่อนิเดยีบราซลิญีปุ่น่เบลเยยีม

อังกฤษอเมริกาฮังการีเยอรมนีฯลฯต่างนำเครื่องลง

คะแนนและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)มาใช้ในการ

จัดการเลือกตั้งทำให้กระบวนการในการบริหารจัดการ

มีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรเกิดความโปร่งใส

และสามารถตรวจสอบการทุ จริ ต ได้ทุ กขั้ นตอน

(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง,

2561,ออนไลน์)

สำหรับประเทศไทยที่ต้องการพัฒนาประเทศให้เป็น

สังคมนวัตกรรม(Thailand4.0)ในด้านการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ที่มา:พนารัตน์มาศฉมาดล,2561

ของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยี

เชน่เดยีวกนักบัหลายๆประเทศสำนกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการและ

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดทำการศึกษา

วิจัยออกแบบเครื่องลงคะแนนต้นแบบ(ThaiVoting

Machine)และแนวคิดที่จะปรับปรุงการเลือกตั้งให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้

ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลด

ขั้นตอนการนับคะแนนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการจัดเก็บ

หลกัฐานตา่งๆในการลงคะแนนเลอืกตัง้ทำใหก้ารเลอืกตัง้

สุจริตและเที่ยงธรรม

 แผนการนำเครือ่งลงคะแนนไปใชข้องประเทศไทย  

เริ่มที่การสร้างเครื่องต้นแบบเพิ่มขึ้นอีกประมาณ

100ชุดแล้วนำไปสาธิตทั่วประเทศจำนวน76จังหวัด

เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ทดลองใช้โดยทดลองใช้

ในการเลือกตั้งต่างๆเช่นการเลือกประธานนักเรียน

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์รวมทั้งการเลือกตั้งต่างๆ

ที่เป็นการเลือกตั้งแบบเสียงเดียวเบอร์เดียว(OneMan

OneVote)หลังจากทดลองใช้งานจริงแล้วก็จะทำ
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การวิเคราะห์ประเมินหาจุดอ่อนจุดแข็งของเครื่อง

ตน้แบบและหาความตอ้งการปรบัปรงุเพิม่เตมิเพือ่นำมา

ปรับปรุงเครื่องลงคะแนนให้สมบูรณ์ยิ่ งขึ้นโดยใน

ขั้นตอนต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จะดำเนินการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการนำ

เครื่องลงคะแนนมาใช้ในการเลือกตั้ง3ฉบับได้แก่

ร่ า งพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ....ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การลงคะแนนออกเสียงประชามติพ.ศ....ร่างพระราช

บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่นพ.ศ.....ที่ใช้ในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติต่อไป(วิกิพีเดีย,2561,ออนไลน์)

    สำหรับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... 

ร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นของประเทศ

ไทยได้ในร่างมาตรา73กำหนดให้สามารถใช้เครื่องลง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้หากมี

การนำเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งไปใช้สำหรับ

การเลือกตั้งในระดับประเทศในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรข้อพิจารณาในกรณีนี้คือข้อกังวลใจในแง่

ขอบเขตของกฎหมายในการใช้เครื่องลงคะแนนเสียง

ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งระดับประเทศก่อนถึงจะสามารถ

นำมาใช้กับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้เนื่องจาก

การนำเครื่องลงคะแนนเสียงเพื่อใช้กับการเลือกตั้ง

ในระดับประเทศก่อนอาจจะนำมาสู่ความไม่พร้อมของ

ประชาชนในบริเวณกว้างทั่วประเทศได้แต่หากนำ

เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาใช้กับการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ งในระดับท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องผูกกับ

การเลือกตั้งในระดับประเทศน่าจะถือเป็นการเตรียม

ความพร้อมในความเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบของ

อิเล็กทรอนิกส์ในเชิงของพื้นที่หรือการนำไปใช้ในบริเวณ

ที่เล็กก่อนที่จะเป็นการเลือกตั้งในระดับประเทศ

นอกจากนี้ในกรณีร่างมาตรา74วรรคสองประกอบ

มาตรา75เป็นประเด็นที่น่าพิจารณาถึงเงื่อนไขในการ

ออกเสียงลงคะแนนกล่าวคือในกรณีของการลงคะแนน

เสียงโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งหรือการใช้

เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ของร่างมาตรา75แต่ร่างมาตรา75กับระบุเพียง

เรื่องของหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้มี

บทบัญญัติที่กล่าวถึงเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์

ไว้แต่ประการใดสะท้อนถึงร่างบทบัญญัติมีความไม่

สอดคล้องกับการรองรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรณีดั งกล่ าวจึ งควรปรับแก้ ไข ให้มี ความชัด เจน

อันจะทำให้การเลือกตั้งโดยเครื่องลงคะแนนเสียง

มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง

ได้

ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการใช้ เครื่อง

ลงคะแนนให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งซึ่งแตกต่างจากหลักการของร่างพระราช

บัญญัตินี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ

สาเหตนุา่จะเนือ่งมาจากในบางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อาจจะยังไม่มีความพร้อมทางด้านการเงิน

มิ ติ ด้ านการส่ ง เสริ มการ เลื อกตั้ ง ของท้ องถิ่ น

ตามร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่พ.ศ....ยงักำหนดใหค้ณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่

ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง

(ร่างมาตรา70)โดยร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ได้ตัดหน้าที่

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ในการสนับสนุน

ก า ร โ ฆ ษณ าห า เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง ข อ ง ผู้ ส มั ค ร โ ด ย

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดออกไปซึ่งน่าจะ

เป็นประเด็นความกังวลในเรื่องของความเป็นกลางของ

องค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งนั่นเอง
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แต่อย่างไรก็ดีร่างพระราชบัญญัติฯนี้ยังคงกำหนด

ให้มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่ถือเป็นความท้าทายแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

อีกรูปแบบหนึ่งเนื่องจากการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

มีพัฒนาการที่มากกว่าการตั้งเวทีปราศรัยหาเสียงการใช้

แผ่นป้ายหาเสียงรถกระจายเสียงในการหาเสียงของ

ผู้สมัครเป็นต้นแต่การหาเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี้

มีหลากหลายช่องทางการการควบคุมไม่ให้ผู้สมัครหรือ

ตัวแทนของผู้สมัครกระทำการนอกลู่นอกทางจึงเป็น

เรื่องที่ควบคุมได้ลำบากเพราะระบบออนไลน์สามารถ

สร้างและลบการโพสต์ข้อความที่โฆษณาได้อย่างง่ายดาย

ยกตัวอย่างเช่นการเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีการใส่ร้าย

ป้ายสีกันมากยิ่งขึ้นระหว่างผู้สมัครและถึงแม้จะมีการลบ

ข้อความออกไปแล้วในทางกฎหมายถือเป็นการกระทำ

ความผิดที่สำเร็จไปแล้วดังนั้นประเด็นดังกล่าวนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องทำงานควบคู่กับ

หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบระบบออนไลน์อย่าง

ทันท่วงที

    ผลกระทบของเครื่องลงคะแนนและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเลือกตั้ง 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้ววิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

ย่อมมีทั้ งผลดีและผลเสียดังนั้นการนำเทคโนโลยี

“เครือ่งลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้”มาปรบัใชก้บัการเลอืกตัง้

นับว่าเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อ

สังคมอย่างกว้างขวางและส่งผลสะเทือนต่อสังคมอย่าง

มหาศาลนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคเอกชนภาครัฐ

ภาคประชาชนจะสามารถเลือกตั้งและมีส่วนร่วมทาง

การเมืองได้ง่ ายและสะดวกมากยิ่ งขึ้นภาคสังคม

จะสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางขึ้น

ส่งผลถึงการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล(Good

Governance)ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การเกิดขึ้นของค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานที่เป็น

เครือข่ายเกิดความยืดหยุ่นและเป็นแนวราบมากขึ้น

นั่นคือประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร

จัดการการเลือกตั้งมากขึ้น

นอกจากนี้เมื่อความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้วย

บัตรประชาชนแบบSmartCardมีขึ้นความต้องการ

ของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ ง ใหม่ ๆที่ จ ะต้ อ งตอบสนอง

ความต้องการก็ย่อมมีเพิ่มขึ้นสังเกตได้จากคำถามที่ว่ามี

บัตรประชาชนแบบSmartCardแล้วทำไมต้อง

ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือมีบัตรประชาชน

แบบSmartCardแล้วทำไมไม่ดึงข้อมูลที่อยู่ในระบบ

มาเลยให้ประชาชนกรอกข้อมูลเรื่องเดิมซ้ำซ้อนอีกทำไม

เป็นต้นฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นความท้าทาย

และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการนำเครื่องลงคะแนนเสียง

มาใช้ในการเลือกตั้งของประเทศไทยเช่นประโยชน์

ในการนับคะแนนที่ง่ายประโยชน์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงบัตรเสีย

ในการเลือกตั้งน้อยลงการใช้กระดาษที่เป็นบัตรเลือกตั้ง

น้อยลงด้วยเช่นเดียวกัน

แต่ประเด็นใหม่ที่ท้ าทายในทางกฎหมายและ

นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

การหาเสียงเลือกตั้งร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นของประเทศไทยกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็น

โทษแก่ผู้สมัครใดนับตั้งแต่เวลา18.00นาฬิกาของวัน

ก่อนวันเลือกตั้ งหนึ่ งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ งกรณี

ดังกล่าวนี้จึงถือเป็นความท้าทายอีกมิติหนึ่งในการเข้า

ควบคุมตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์จะมีขอบเขตในโลกที่ไร้พรมแดนอย่าง

อินเตอร์เน็ตอย่างไรในประเด็นดังกล่าวนี้สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องอาศัยการทำงานที่เป็น

ลักษณะร่วมของเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบและ

ควบคุมการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยเพื่อให้

เกิดการตรวจสอบการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งที่เป็น

ไปตามที่กฎหมายกำหนด



111พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 

สำหรับการเลือกตั้งในต่างประเทศการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เปรียบเสมือนอาวุธอันไร้ เทียมทานในศึก

การเลือกตั้งเพราะไม่มีช่องทางใดที่ผู้สมัครจะสามารถ

กระจายข่าวสารได้รวดเร็วเท่า(รีเบคกาดอนนาเทลี,

ออนไลน์ ,อ้ า งถึ ง ใน โพสต์ทู เ ดย์ ,2554 ) โดยใน

หลายประเทศได้มีการนำสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ใน

การรณรงค์หาเสียงทางการเมืองแล้ว โดยเฉพาะ

การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาการนำเอา

เทคโนโลยีบนอินเทอร์ เน็ตเข้ามาช่วยหาเสียงเมื่อ

ถูกนำมาใช้แคมเปญออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

จะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครชนะการเลือกตั้งได้

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่เว็บไซต์

เพียงอย่างเดียวเท่านั้นตัวอย่างของการหาเสียงเลือกตั้ง

ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ใช้วิธีหาเสียง

แบบViralVideoและพัฒนาไปสู่การตัดต่อมิวสิควิดีโอ

เพลง“Yes We Can”ด้วยการนำเอาวิดีโอการปราศรัย

ต่างๆของบารักโอบามา(โดยเฉพาะประโยคYes,We

Can)มาตัดต่อเข้าด้วยกันให้เป็นเพลงนอกจากนั้นยังมี

ศิลปินชื่อดังคนอื่นๆที่สนับสนุนโอบามาเข้ามาปรากฏตัว

ในวิดีโอด้วยเป็นจำนวนมากผลก็คือผู้ชมส่งต่อลิงก์ของ

วิดีโอนี้บนYouTubeไปให้เพื่อนๆได้ดู(เช่นเดียวกับ

การส่งต่อคลิปตลกหรือมิวสิควิดีโอ)ทำให้คลิปนี้มี

คนดูถึง15ล้านครั้ง(สถิติณวันที่6ม.ค.2552)และ

ยังไม่รวมการถูกเอ่ยถึงในสื่อกระแสหลักอย่างทีวีและ

หนังสือพิมพ์อีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีสื่อสังคม

ออนไลน์อีกจำนวนมากที่ถูกนำมาใช้ในการหาเสียง

เลือกตั้งได้เช่นการใช้SocialNetworkเช่นTwitter,

Facebook,Flickrเว็บสำหรับฝากภาพถ่ายโดยที่

โอบามานำรูปภาพของตัวเองระหว่างการหาเสียง

ไปเก็บไว้เพื่อให้คนสามารถนำไปใช้ต่อได้สะดวก)ก็เป็น

วิธีการหาเสียงยอดนิยมอีกวิธีหนึ่งและทำให้ผู้สมัคร

สามารถสื่อสารตอบโต้ผ่านการพูดคุยและสนทนาผ่าน

โปรแกรมดังกล่าวได้อีกเมื่อย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทย

แคมเปญการหาเสียงออนไลน์ที่ โดดเด่นที่สุดของ

นักการเมืองไทยอาจต้องย้อนกลับไปในการเลือกตั้ง

ส ม าชิ ก วุ ฒิ สภ าที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นปี พ . ศ . 2 5 51 ขอ ง

นางสาวรสนาโตสิตระกูลโดยใช้วิธีการViralVideo

หรือการถ่ายทำวิดีโอหาเสียงสั้นๆของดารานักแสดง

และคนดังในสังคมที่สนับสนุนตนเองและอัพโหลดไปยัง

YouTubeหรือกรณีของนายยุรนันท์ภมรมนตรีได้ใช้

วิดีโอตลอดทั้งเพลงริงโทนให้ประชาชนได้ดาวน์โหลด

ในขณะที่ม.ล.ณัฏฐกรเทวกุลจะรุกไปใช้เครื่องมือ

SocialNetworkเพียงอย่างเดียวด้วยการซื้อแบนเนอร์

โฆษณาบนเว็บไซต์วัยรุ่นที่ได้รับความนิยมหลายแห่งเช่น

Mthai.comอีกด้วย(ประชาไท,2552,ออนไลน์)

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จุดสังเกตที่น่าสนใจสำหรับการเลือกตั้งในระยะหลัง

ของประเทศไทยได้เริ่มมีการนำระบบออนไลน์เข้ามาช่วย

ในการหาเสียงเลือกตั้งแทบทั้งสิ้นอันเป็นผลมาจาก

การที่โอบามาได้แสดงให้โลกเห็นว่าจะนำอินเทอร์เน็ต

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่

สามารถเข้าถึงเป้าหมายคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวงกว้าง

ได้ประกอบกันการที่คนไทยใช้facebookเป็นอันดับ

ต้นๆของโลกถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นชัดว่า

ประชาชนคนไทยมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี

เพิ่มมากขึ้นการนำเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามา

ใช้ในการเลือกตั้งของประเทศไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ในระดับประเทศจึ ง เป็นเรื่ องของความเป็นไปได้

ด้วยความตื่นตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศที่คนต้อง

ปรบัตวัใหก้า้วทนัความทนัสมยัเพือ่ไมใ่หเ้ปน็คนตกเทรนด์

ที่ก้าวหน้าไปการปรับตัวและเปิดใจเพื่อรองรับกับ

สิ่งใหม่ๆจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อันจะนำมาซึ่งพัฒนาการ

ความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยไทยอีกขึ้นหนึ่ง

ที่เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะสามารถลดบัตรเสีย

ที่เกิดจากการเลือกตั้งได้นอกจากนี้ยังสามารถทำให้

การนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งสามารถสรุปผลได้อย่าง

รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาและเสี่ยงต่อการนำบัตรปลอม
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มาสวมสิทธิเหมือนเช่นการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาของไทย

ที่ต้องควบคุมตั้งแต่จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและ

จำนวนบัตรเลือกตั้งเป็นต้น

นอกจาก เครื่ อ งลงคะแนนเสี ย ง เลื อกตั้ ง แล้ ว

ในร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ... .ยังได้เปิดช่องทางให้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงผ่านระบบออนไลน์ได้

ในมิติของการส่งเสริมการเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา

แล้ ว ในทางปฏิบัติ องค์กรผู้ มีหน้ าที่ เ กี่ ยวข้องกับ

การจัดการเลือกตั้งจึงต้องปรับตัวเองให้ทันต่อสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการควบคุมการหาเสียง

ผ่านระบบออนไลน์นี้ด้วยเช่นกันการควบคุมเหล่านี้

จึงต้องอาศัยทั้งระบบกฎหมายที่ทันสมัยและผู้บังคับใช้

กฎหมายที่ทันสมัยด้วยเช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ เขียนขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหาสารคามที่ให้ความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการวิจัย
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