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ค�าน�า

จากสถาบันนโยบายศึกษา

หนังสือ	 “การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน 
Politics and Elections in ASEAN Countries”	เขียนโดย	คุณสมชาติ 
เจศรีชัย	 ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงจากการท�างานด้านการเมืองและ																					
การเลือกตั้งที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 ซึ่งมีทั้งความรู้
ทางวชิาการ	และประสบการณ์จากการปฏบัิตงิานท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
ทางการเมอืง	ซึง่ผู้เขียนเองกป็ฏิบัตงิานในองค์กรทีเ่กีย่วกบัการเมอืงและการ
เลือกตั้ง	จากรัฐธรรมนูญปี	2540	ถึงปี	2550	นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์
การศึกษาดูงานจากต่างประเทศในงานด้านนี้อีกด้วย	 ท�าให้ผู ้เขียนได้
ถ่ายทอดและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 มีการเปรียบเทียบแต่ละระบอบ
การเมืองและการเลือกตั้งของแต่ละประเทศท่ีมีความแตกต่างในระบอบ															
การปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน	ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านได้เข้าใจในความเป็น
อาเซียนในทางการเมืองมากขึ้น	โดยเฉพาะส�าหรับคนไทย	ซึ่งเลือกแนวทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ก็จะได้เห็นความแตกต่างจากระบอบ												
การปกครองอื่น	 และจะยิ่งท�าให้เข้าใจในการปกครองของประเทศตนเอง
มากยิ่งขึ้น

หนงัสอืของผูเ้ขยีนเล่มนี	้เป็นผลพวงจากความพยายามของผูเ้ขยีนเอง
ทีไ่ด้เขยีนลงอย่างต่อเนือ่ง	เรือ่ง	“รูไ้ทย-รูอ้าเซยีน”	ในคอลมัน์	ปจุฉา-วสิชันา	
ของจดหมายข่าวรายเดือนของสถาบันนโยบายศึกษา	 ต้ังแต่เดือนมกราคม	
2556	 ถึงเดือนตุลาคม	 2559	 และผู้เขียนได้พัฒนาศึกษาเพ่ิมเติมอีกมาก															
โดยเน้นเนื้อหาเรื่องการเมืองและการเลือกตั้งเป็นส�าคัญ	 ทั้งนี้	 เพื่อส่งเสริม
ความรู้และความเข้าใจด้านการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทยและ
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ประเทศในกลุ่มอาเซียน	 อันเป็นปีที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ประกาศ																		
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกนัอย่างเป็นทางการแล้ว	แต่ความรูด้้านการเมอืง
ในกลุ่มประเทศเหล่านี้	คนทั่วไปยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ	ทั้งที่การเมืองก็เป็น
หนึ่งใน	3	เสาหลักร่วมกับด้านเศรษฐกิจ	และด้านสังคม	ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้
น�าเสนอเพื่อชี้ให้เห็นว่าเรื่องการเมืองเป็นตัวก�าหนดส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ของแต่ละประเทศไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย

สถาบนัฯ	ขอขอบคณุท่ีผูเ้ขียนได้รงัสรรค์ผลงานนีเ้พือ่ให้ผูอ่้านคนไทย
ได้เข้าใจความเป็นอาเซยีนในทางการเมอืงและการเลอืกตัง้มากขึน้	ขอขอบคณุ	
มูลนิธิคอนราด	อาเดนาวร์	ที่สนับสนุนการพิมพ์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย

สถาบันนโยบายศึกษา
พฤศจิกายน	2559
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ค�าน�า

จากผู้เขียน

ภมูภิาคทีถ่กูเรยีกขานว่า	“เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”	หรือ	“อษุาคเนย์”	
หรือ	 “เอเชียอาคเนย์	 เป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย”	 เป็นดินแดนที่อาจ
กล่าวได้ว่ามีความส�าคัญต่อโลก	 เพราะเป็นพื้นที่ท่ีมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากร	
ธรรมชาติ	ทั้งแร่ธาตุ	พืชพันธุ์	และความหลากหลายทางชีวภาพ	รวมทั้งการ
เป็นทางผ่านไปสูท่วปีต่างๆ	ถ้าภมูภิาคนีไ้ม่มคีวามส�าคญั	คงต้องขอให้ผู้อ่าน
ย้อนกลบัพลกิอ่านประวตัศิาสตร์การเข้ามาค้น	หา	ครอบครอง	และเกบ็เกีย่ว
เอาสิ่งที่มีคุณค่าออกไปจากภูมิภาคน้ี	 และบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่
สอง	ความพยายามยดึครองเอาแผ่นดนิย่านนีไ้ปเป็นฐานทีม่ัน่ทางการทหาร
และการสูร้บตามหลกัภมูริฐัศาสตร์	ประวตัศิาสตร์และการเปลีย่นแปลงด้าน
ต่างๆ	เป็นแรงผลกัดนัท�าให้เกดิการรวมตวักนัของรัฐทีต้ั่งอยูบ่นภมูภิาคนีใ้ห้
เป็นสมาคม	 และกลายเป็นประชาคมที่มีบทบาทโดดเด่นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	ตลอดจนความมั่นคงของโลกในที่สุด	

มีหนังสือหลายเล่มที่ออกมาต้อนรับการเป็น	 “ประชาคมอาเซียน”	
สามารถทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ	ของอาเซยีน	และการมองไปข้างหน้าถงึ
สภาพการณ์เม่ือถงึก�าหนดทีป่ระชาคมอาเซยีนได้เกดิขึน้จรงิในเดอืนธนัวาคม	
พ.ศ.	2558	 (ค.ศ.	2015)	 ตามแต่ความสนใจของผู้อ่านแต่ละท่าน	 เรื่องราว	
ของอาเซียนที่เกิดขึ้นแม้จะมีส�านักงานเลขาธิการอาเซียนท่ีจากาต้าร	์																					
ท�าหน้าที่อย่างแข็งขัน	 และเมื่อพิจารณาแยกรายประเทศ	 กระทรวงการ																
ต่างประเทศก็จะท�าหน้าทีด่แูลในภาพรวมและทางพธิกีารทตู	ส่วนรายสาขา
ในแต่ละเสาหลัก	 (Pillar)	 ก็จะมีกระทรวงหรือหน่วยงานเฉพาะดูแล	 และ				
เมือ่ถงึวนันี	้	ผูค้นในประเทศทีเ่ป็นสมาชกิอาจจะเริม่คุน้เคยและสมัผสัได้กบั
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การเป็นประชาคม	 รูปธรรมอย่างหนึ่งคือการเดินทางเข้าออกของคนที	่																		
มาจากประเทศสมาชิกในอาเซียน	 อาทิ	 จะเห็นเด็กปั๊มพูดด้วยส�าเนียง															
แปลกแปร่ง	ทาแก้มด้วยแป้งทานาคา	เป็นต้น

การน�าเสนอเรื่องราวทางการเมืองการปกครอง	 การเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองในหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ	การบอก
เล่าเพือ่สร้างการรบัรูก้ารเมอืงและการเลอืกตัง้ของเพือ่นบ้านทีเ่กดิขึน้อย่าง
มีพัฒนาการ	โดยหวังว่าความรู้ความเข้าใจจะท�าให้การอยู่ร่วมกันมีลักษณะ
ของการ	“ยอมรับ”	มากขึ้น	โดยไม่มองเพื่อนบ้านที่คิดหรือท�าไม่เหมือนเรา
ด้วยความรู้สึกอคติ	และแบ่งแยก

ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันนโยบายศึกษา	 ที่มีท่านศาสตราจารย์																	
ดร.ชัยอนันต์	 สมุทวณิช	 เป็นประธาน	 คุณยศวดี	 บุณยเกียรติ	 และ																											
คณุทพิย์พาพร	ตนัติสนุทร	ผูอ้�านวยการร่วม	ท่ีเปิดโอกาสให้ใช้พืน้ทีส่่วนหนึง่
ของวารสารรายเดอืนของสถาบันฯ	เปิดคอลมัน์	“รูไ้ทย	รูอ้าเซยีน”	มาตัง้แต่
ปี	 พ.ศ.	 2556	 และยังให้รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มที่ปรากฏหน้าตาให้ท่าน																				
เห็นอยู่	ณ	เบื้องหน้าขณะนี้	ข้อมูลหลายส่วนที่ประกอบการเขียนยังมาจาก
โลกในระบบออนไลน์	 เอกสาร	 และการเข้าร่วมประชุมในสมัยที่ผู้เขียน																	
ยงัรบัราชการอยูท่ีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	(กกต.)	คณุประโยชน์
ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้	ขออุทิศให้กับผู้คนทั้งหลายที่อยู่ร่วมชายคาอาเซียน	
และหวังจะเห็นพัฒนาการของประชาคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สมชาติ		เจศรีชัย
พฤศจิกายน	2559
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1สมชาติ เจศรีชัย

บทที่ 1

กว่าจะเป็นประชาคมอาเซียน

การรวมตัวของคนแห่งสุวรรณภูมิ

เมื่อเปิดแผนที่โลกออกดู จะเห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือดินแดนที่เรียกว่า “อุษาคเนย์” หรือ “สุวรรณภูมิ” หรือ Southeast 
Asian Peninsular หมายถงึ ดนิแดนทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ปรากฏในคมัภร์ี
ของพระพุทธศาสนา ส่วนมากปรากฏในคัมภีร์ชาดก เป็นดินแดนที่เป็น                 
แผ่นดินใหญ่ ดินแดนนี้นับว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ท่ีมีความหลากหลาย    
ทางชีวภาพ มีทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด เช่น สัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร 
และแร่ธาตตุ่างๆ นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งของกลุม่ชาตพินัธุห์ลากหลายทีล้่วน
เป็นเครอืญาตทิางสงัคมวัฒนธรรม  “เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้” อยูใ่นสถานะ
ของความส�าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในยุคสงครามเย็น (ระหว่างปี 
พ.ศ. 2490 – 2534)1  ซึ่งเป็นสถานะความตึงเครียดทางการเมืองและการ

1 ในช่วงประมาณ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ท่ีส�าคัญในระดับการเมืองของโลก อันมี              
ผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ นับตั้งแต่                
การปราชยัของสหรฐัอเมรกิาในอนิโดจนีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ตามตดิมาด้วยปรากฏการณ์
ที่ไม่มีใครคาดคิด คือการล่มสลายของอุดมการณ์และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในช่วงปลายทศวรรษ 
1980 ซึง่มผีลเป็นรปูธรรมในการพงัทลายของก�าแพงเบอร์ลนิกบัการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต ซึง่
ก็หมายถึงการสิ้นสุดของสงครามเย็น (หรือจะเรียกว่าสงครามร้อนในมุมมองของเอเชียก็ตาม) ในปี 
พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) ส่งผลให้ในโลกนี้จะมีกระแสใหญ่ๆ เหลืออยู่เพียง 2 กระแสเท่านั้นเอง คือ 
กระแสหนึ่งเป็นด้านการเมืองและเป็นเรื่องของ “กระบวนการประชาธิปไตย” (Democratization)  
อีกกระแสหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องของ “เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี” (Free Market 
Economy) (ดูใน http://navywebmaster.blogspot.com/2014/11/blog-post_84.html)
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ทหารหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างประเทศในกลุ ่มตะวันตก 
(สหรัฐอเมริกา และพันธมิตรนาโต้ ฯลฯ) และประเทศในกลุ่มตะวันออก 
(สหภาพสาธารณรฐัสงัคมนยิมโซเวยีต เรยีกชือ่ในภาษาองักฤษว่า Union of 
Soviet Socialist Republics หรือ USSR และพันธมิตรในสนธิสัญญา
วอร์ซอ)

ประเทศในภูมิภาคย่านนี้จึงได้มีการรวมตัวกัน โดยในปี พ.ศ. 2497 
ได้มกีารรวมตวักนัก่อตัง้องค์การระหว่างประเทศขึน้ เรียกว่า “องค์การสนธิ
สัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) เรียกชื่อในภาษา
อังกฤษว่า Southeast Asia Treaty Organization–SEATO” รัฐสมาชิก
ประกอบด้วย ไทย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ด้วยการผลักดันของสหรัฐอเมริกาท่ี
ต้องการสร้าง “เครือ่งมอื” ในการสกดักัน้การขยายตัวของลัทธคิอมมวินสิต์ 
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ตามสนธิสัญญาที่มีการลงนามเมื่อ 8 มิถุนายน 2497 (ค.ศ. 1954) ที่กรุง
มะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์ จงึท�าให้รูจ้กักนัในอกีชือ่หนึง่ว่า “กติกามะนลิา” 
(Manila Pact) อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนก�าลังออกจาก
เวียดนามใต้ และรัฐบาลเวียดนามที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนประสบ
ความพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีน ทั้งในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ท�าให้
องค์กรซโีต้ (SEATO) ในฐานะเครือ่งมอืด�าเนนินโยบายของสหรัฐอเมริกาใน
ภูมิภาคนี้ หมดความจ�าเป็น องค์กรซีโต้ (SEATO) จึงถูกยุบเลิกอย่างเป็น
ทางการเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) 

ต่อมา ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2504 ได้มีการรวมตัวกันของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เรยีกว่า สมาคมเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ (อาสา) หรอืเรยีกชือ่ในภาษาองักฤษว่า Association of Southeast 

Asia–ASA โดยมี ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น                 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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จึงเห็นได้ว่า การรวมตัวกันในครั้งนี้น่าจะเป็นพื้นฐานให้มีการรวมตัวกันถึง 
10 ประเทศในเวลาต่อมา ประวัติศาสตร์ความร่วมมือในภูมิภาคนี้ บ่งชี้ให้
เห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีต
ให้สามารถผนึกก�าลังต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาค และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญา
กรุงเทพ (Bangkok Declaration) ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย            
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Association 
of South East Asian Nations–ASEAN อาเซียนได้ถือก�าเนิดขึ้นโดยมี               
รัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

10 

 
 

2510 – 2542 

A S E A N 

5 ประเทศ 
Association of Southeast 
Asian Nations - ASEAN 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต ้

The Spirit of Bangsaen  
7 สิงหาคม 2510  

Bangkok Declaration  
8 สิงหาคม 2510 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

2 5 1 0  

ประเทศท่ี 6  
บรูไนดารุส- 

ซาราม 

ประเทศที่ 7 
เวียดนาม 

ประเทศที่ 8-9 
ลาว พม่า 

ประเทศที่ 10 
กัมพูชา 

2 5 2 7 2 5 3 8 2 5 4 0 2 5 4 2

10 

 
 

2510 – 2542 

A S E A N 

5 ประเทศ 
Association of Southeast 
Asian Nations - ASEAN 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต ้

The Spirit of Bangsaen  
7 สิงหาคม 2510  

Bangkok Declaration  
8 สิงหาคม 2510 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

2 5 1 0  

ประเทศท่ี 6  
บรูไนดารุส- 

ซาราม 

ประเทศที่ 7 
เวียดนาม 

ประเทศที่ 8-9 
ลาว พม่า 

ประเทศที่ 10 
กัมพูชา 

2 5 2 7 2 5 3 8 2 5 4 0 2 5 4 2



5สมชาติ เจศรีชัย

และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโต                
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก ส่งเสริม
ให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวิตที่ดี และการ                     
ธ�ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลาย                
ข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ ต่อมาประเทศบรูไน ดารุส-
ซาลาม เข้าเป็น สมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 เวียดนาม
เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538  ลาวและพม่า 
เข้าเป็นสมาชกิประเทศที ่8 และ 9 ตามล�าดบั เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2540 
และกัมพูชาเป็นสมาชิกประเทศสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542                        
รวมมีรัฐสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ การด�าเนินงานของอาเซียนอยู่ภายใต้
กฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter) ทีไ่ด้มกีารลงนามกนัไปเมือ่เดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2551
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หันหัวเรือ....สู่ประชาคมอาเซียน 

ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากของโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globaliza-
tion) หรือยุคดิจิทัล (Digital Age) เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น                
การเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อาทิ การท�าธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มทุน                
การแสวงหาแหล่งผลิตอาหาร แหล่งพลังงาน การเคล่ือนทางสังคมและ
วัฒนธรรม อาทิ ศิลปะการแสดง การแต่งงานข้ามประเพณี การกิน วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ตลอดจนการเคลื่อนทางการเมืองและความมั่นคง อาทิ การ
ก่อการร้าย ยาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น 

เมื่อประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         
รวมตัวท�ากิจกรรมกันไประยะหนึ่ง ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานเลขาธิการ
อาเซียน มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี
กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนอาเซียน คือการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน 
หรือ ASEAN Summit เพื่อพิจารณาประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่จะเป็นข้อมติใน

การด�าเนินการต่อไป  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศสมาชิกมีการ                  
ร่วมมือพัฒนาเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงบนพื้นฐานของความยินยอม
และความสมัครใจของสมาชิกเป็นหลัก การด�าเนินการอยู่บนพื้นฐานของ            
การปรึกษาหารือหรือการอาศัยฉันทามติ โดยเลี่ยงการอ้างสิทธิหน้าที่และ
การแทรกแซงทางการเมอืงระหว่างสมาชกิ (non intervention) อย่างไรกด็ี 
เพือ่ให้อาเซยีนมีรปูแบบของความร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิมากยิง่ขึน้กว่าเดมิ 
ในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ครั้งท่ี 9 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2003                    
(พ.ศ. 2546) ที่บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้น�าอาเซียนได้ลงนามใน 
“ปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอือาเซยีน” (Declaration of ASEAN Concord 
II หรือ Bali Concord II) เพื่อให้จัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน (ASEAN                
Community)” ภายในปี 2020 (2563) โดยจะประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
(pillars) ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
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Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN            
Socio-Cultural Community-ASCC)

ต่อมา ในการประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน ครัง้ที ่12 เมือ่เดอืนมกราคม 
ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ที่เซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการเลื่อนเป้าหมาย
ทีอ่าเซยีนจะยกระดบัความร่วมมอืการพฒันาไปสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน 
ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2020 ได้                 
เลื่อนให้เร็วขึ้นในปี 2015 แต่ยังคงยึดวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2020 และ                     
ปฏิญญา Bali Concord II ทุกประการ และในที่สุด ในการประชุมสุดยอด
ผูน้�าอาเซยีน คร้ังที ่21 เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2012 (2555) ณ กรงุพนมเปญ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ทกุประเทศต่างเหน็พ้องกนัในประเดน็ความก้าวหน้า
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน แต่ยงัคงมปีระเดน็ทีต้่องด�าเนนิการอกีหลาย
ประการจึงตกลงที่จะก�าหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคม
อาเซียนจากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2015 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2015  
(2558)

ที่กล่าวมาท้ังหมดจะเห็นภาพการเคลื่อนของอาเซียนไปสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีการยกระดับความร่วมมือเป็นประชาคมอาเซียนอยู่บนสิ่งที่
เรียกกันว่า “สามเสาหลัก”  ซึ่งแต่ละเสาหลักล้วนแล้วแต่มีความส�าคัญทั้ง

เนื้อหาหลัก วัตถุประสงค์และวิธีด�าเนินการ (อาทิ การจัดท�าข้อตกลง                  
ขั้นตอนต่างๆ)  สามเสาหลักมีสาระส�าคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. เสาประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Commu-
nity–ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคง                    
รอบด้าน โดยประชาคมความมั่นคงอาเซียนนั้นจะปฏิบัติตามกฎบัตร
สหประชาชาต ิ(UN Charter) และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยดึหลกัการ
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อาเซยีนเป็นส�าคญั (ASEAN’s Principles) คอื หลกัการไม่แทรกแซงกจิการ
ภายในซึ่งกันและกัน ตัดสินใจร่วมกันตามหลักฉันทามติ เคารพต่ออ�านาจ
อธิปไตยของชาติ และเป็นภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่น หากมีภัยคุกคาม หรือ               
มีการใช้ก�าลัง ให้ระงับปัญหาและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ

2. เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Commu-
nity-AEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ                
ให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้สูงขึ้น การไหลเวียน
ของสินค้า บริการ การลงทุน และทุนเป็นไปอย่างเสรี รวมทั้งท�าให้เกิดการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม เพื่อท่ีจะช่วยลดความยากจนและ                
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลไกที่ส�าคัญ คือ เขตการค้า
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กรอบความตกลงอาเซียน
ด้านการบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services:                     
AFAS) และความตกลงว่าด้วยการลงทนุของอาเซยีน (ASEAN Investment 
Area: AIA) 

3. เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประชากรอาเซียนมสีภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาสังคมและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ประชากรทีอ่ยูใ่นท้องถิน่และกลุม่คนทีด้่อยพฒันา โดยทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่น จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้ง
การให้การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การสร้างงานและการให้
ความดูแลสภาพทางสังคม และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน

กฎเกณฑ์ทีม่กีารก�าหนดขึน้เพือ่น�ามาใช้ในการเป็นสมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ     
รัฐสมาชิกทั้งหลายนั้น นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งกับการอยู่ร่วมกันไม่แต่เฉพาะ
สังคมใหญ่เท่านั้น สังคมเล็กๆ อาทิ ครอบครัว หน่วยงาน องค์การเล็กใหญ่
ขนาดไหนก็ตาม เพราะจะท�าให้การอยูร่่วมกนัเป็นไปอย่างราบรืน่ปราศจาก
ข้อขัดแย้งพิพาท หรือหากมีก็สามารถน�ากฎมาย กฎ ข้อบังคับขององค์การ
นั้นมาใช้บังคับตัดสินความให้ข้อพิพาทยุติลงได้

ในการก่อตัง้สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอือาเซยีน 
ซึง่เป็นองค์การระหว่างรฐักเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่มกีารก่อตัง้อาเซยีนแล้ว ภายใน
ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ได้มีการประชุมสุดยอด ผู้น�าอาเซียนได้ลงนาม
รับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550     
(ค.ศ. 2007) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง
อาเซียน เพื่อให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่ก�าลัง   
จะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจ กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยค่านิยม                     
หลกัการ และแนวปฏบิตั ิพร้อมทัง้มกีารปรบัปรงุแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึน้ 
ตลอดจนมีการก�าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบขององค์กรทีส่�าคญัใน
อาเซียนและความสัมพันธ์ในการด�าเนินงานขององค์กร  กฎบัตรอาเซียนจะ
ให้สถานะนติบิคุคลแก่อาเซยีนเป็นองค์กรระหว่างรฐั (Intergovernmental 
Organization) หรือ องค์การระหว่างประเทศ (International  Organiza-
tion)  ถือว่าเป็นบุคคลระดับรองจากบุคคลธรรมดาตามหลักกฎหมายแพ่ง 
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ อาเซียนเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
รัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปโดยรู้จักกันในนามของ “องค์การระหว่างรัฐ” (Inter-
governmental Organization)  จึงเป็นองค์การระหว่างประเทศที่รัฐเป็น
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ผูก่้อตัง้ย่อมมสีภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ  ท�าให้มสีทิธ ิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้วย

การประกาศใช้กฎบตัรอาเซยีนถอืเป็นเอกสารประวตัศิาสตร์ชิน้ส�าคญั
ที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ประเทศ
สมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบท้ัง 10 ประเทศแล้ว เมื่อวันที่            
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เป็นต้นไป เป้าประสงค์
ส�าคัญของการประกาศใช้กฎบัตรอาเซยีนกเ็พือ่ท�าให้อาเซยีนเป็นองค์กรทีม่ี
ประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการท�างาน
มากขึ้น

กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ หมวดที่

เป็นหลักและมีความส�าคัญได้แก่ หมวดท่ี 1 ว่าด้วยวัตถุประสงค์และ                       
หลักการของอาเซียน โดยมีสาระส�าคัญๆ สรุปได้ดังนี้ 

1) หลักการของกฎบัตรอาเซียน ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น การไม่แทรกแซงกจิการภายใน การระงบัข้อพพิาทโดย
สันติวิธี โดยเน้นการรวมศูนย์กับความสัมพันธ์กับภายนอก เป็นเหตุให้
กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนเสาหลักของการสร้างประชาคมอาเซียน และ              
เน้นย�้าถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลงต่างๆ ในระหว่างรัฐสมาชิก

2) วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน เป็นการประมวลบรรทัดฐาน 
(Norm) และค่านิยม (Value) ของอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การเสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูน
ธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตอบสนองต่อสิ่งท้าทายความมั่นคง เช่น             

การก่อการร้ายการรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ                
การเพิ่มความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
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วฒันธรรม เป็นเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีร์และอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู  
การสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแข่งขันสูง 
การรวมตวัทางเศรษฐกจิทีม่กีารเคลือ่นย้ายเสรขีองสินค้า/บริการ การลงทุน
และแรงงาน การเคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น การบรรเทาความยากจน และ               
ลดช่องว่างการพฒันา ส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ผ่านความร่วมมอื             
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ การส่งเสริมอาเซียนให้เป็นองค์กร
ระหว่างรฐับาลทีม่ปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง สร้างสงัคมท่ีปลอดภยัมัน่คงจาก
ยาเสพติด เพิ่มพูนความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน ผ่านโอกาสท่ี
ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการ และความยุติธรรม 
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยเคารพ
ความหลากหลายและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

จากกฎบัตรอาเซียนในหมวดที่ 1 ท�าให้เราเห็นภาพรวมของการ                          
ก่อตั้งอาเซียนว่าจะมีทิศทางการด�าเนินการไปในแนวทางใด กล่าวคือ 
อาเซยีนไม่ได้มุง่เน้นไปในทางเศรษฐกจิอย่างเดยีวเหมอืนกบัองค์การ OPEC 
(Organization of the Petroleum Exporting Countries) ที่มุ่งไปที่ด้าน
กิจการการค้าน�้ามันแต่เพียงด้านเดียว โดยมุ่งเน้นความมั่นคงในแง่รายได้
ของรฐัสมาชิก และความมัน่คงในการส�ารองน�า้มนัให้กบัลกูค้า หรอืองค์การ 
NATO (The North Atlantic Treaty Organization) ซึ่งเน้นการป้องกัน
ร่วมกันของรัฐสมาชิกท่ีจะตอบโต้การโจมตีจากภายนอกรัฐสมาชิก จึงเป็น
องค์การระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความมั่นคงของรัฐสมาชิกโดย
แท้ แต่ถ้าจะเทียบเคียงก็คือ สหภาพยุโรป หรือ EU (European Union)  
ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม ECSC (The European Coal and Steel 
Community) ในปี พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) และ EEC  (The European 
Economic Community) ในปี พ.ศ. 2501 ต่อมาได้พัฒนามาเป็น EU                 
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(The European Union) ในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) โดยสหภาพยุโรป
ได้พัฒนาตลาดเดียว (single market) ผ่านระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน
ซึ่งใช้บังคับในรัฐสมาชิกทุกรัฐ ในพื้นที่เชงเก็น (รวม 22 รัฐสหภาพยุโรป                   
และ 4 รัฐนอกสหภาพยุโรป) มีการยกเลิกการควบคุมหนังสือเดินทาง 
นโยบายสหภาพยุโรปมุ่งประกันการเคลื่อนย้ายบุคคล สินค้า บริการและ             
ทุนอย่างเสรี ตรากฎหมายในกิจการยุติธรรมและกิจการภายในสหภาพ                
และคงไว้ซึง่นโยบายการค้า เกษตรกรรม  การประมงและการพฒันาภมูภิาค
ร่วมกัน  มีระบบยูโรโซน ซึ่งเป็นสหภาพการเงิน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ                
พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยรัฐสมาชิก 17 ประเทศ สหภาพยุโรปได้พัฒนา
บทบาทในความสัมพันธ์ภายนอกและการป้องกันผ่านนโยบายการต่าง
ประเทศและความมั่นคงร่วม มีการสถาปนาคณะผู้แทนทางการทูตถาวร                  
ทั่วโลก มีผู้แทนของสหภาพยุโรปที่สหประชาชาติ องค์การการค้าโลก จี 8 
และ จี 20 (อ้างอิงจาก European Commission. “The EU Single                
Market: Fewer barriers, more opportunities”. Europa web portal) 
โดยนัยดังกล่าว อาเซียนจึงนับเป็นการรวมกลุ่มและมีการพัฒนาความ                  
ร่วมมือไปสู่ประชาคมได้ตามตัวแบบของสหภาพยุโรป (EU) หรือไม่ หรือจะ
มีพัฒนาการเป็นของตนเองจึงนับว่าเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง 

กฎบัตรอาเซียนเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคนี้ที่มีความใกล้ชิดติดกัน เพราะการมีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า “กฎบัตร
อาเซียน” เป็นความจ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการองค์กรรัฐสมาชิกที่มี
ประชากรกว่า 600 ล้านคน  

เรื่องการปรึกษาหารือและฉันทามติ รวมทั้งการอนุวัติและข้ันตอน
ด�าเนินการ เป็นส่วนของการตัดสินใจร่วมกันของรัฐสมาชิก โดยหลักการ           
พื้นฐาน ให้การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือ            
และฉันทามติ หากไม่สามารถหาฉันทามติได้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจ
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ตัดสินว่า การตัดสินใจเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะสามารถท�าได้อย่างไร                 
ส่วนการอนุวัติและข้ันตอนการด�าเนินงานนั้น ให้คณะมนตรีประชาคม
อาเซียนแต่ละคณะบัญญัติกฎว่าด้วยขั้นตอนการด�าเนินงานของตนเอง 

ส่วนเรื่องการระงับข้อพิพาท หลักทั่วไปในการระงับข้อพิพาท                        
กฎบัตรก�าหนดให้รัฐสมาชิกต้องพยายามที่จะระงับข้อพิพาททั้งปวง                   
อย่างสนัตใิห้ทนัท่วงที โดยผ่านการสนทนา การปรกึษาหารอื และการเจรจา 
กับทั้งให้อาเซียนจัดตั้งและธ�ารงไว้ซึ่งกลไกการระงับข้อพิพาทในทุกสาขา
ความร่วมมือของอาเซียน  รัฐสมาชิกที่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาทอาจจะตกลง
กนัเม่ือใดก็ได้ทีจ่ะใช้คนกลางท่ีมตี�าแหน่งหน้าทีน่่าเชือ่ถอื การประนปีระนอม 
หรอืการไกล่เกลีย่ เพือ่ระงบัข้อพพิาทภายในระยะเวลาทีต่กลงกนั รฐัสมาชกิ
อาเซยีนมข้ีอพพิาทกนัส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเขตแดนทีไ่ม่ชดัเจน หรอืปัญหา
การทับซ้อนในแดนกรรมสิทธิ์ของไหล่ทวีป เพราะเมื่อรัฐสมาชิกไปตีความ
เรื่องไหล่ทวีปคลาดเคลื่อน ต่างฝ่ายต่างถือเอาเขตแดนที่ตัวเองเข้าใจไปเอง
ว่าผืนดิน เกาะ หรือเกาะแก่งกลางล�าน�้าเป็นกรรมสิทธิ์ของตน จะด้วยเหตุ
ของความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (น�้ามัน ก๊าซ สัตว์น�้า) 
หรือไม่ก็ตาม ล้วนท�าให้เกิดความขัดแย้งได้ อาทิ หมู่เกาะสแปรทลีย์ 
(Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) ที่อยู่ใน
ทะเลจีนใต้ ซึ่งทั้งจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนามต่างก็อ้างสิทธิ์เหนือ
หมู่เกาะดังกล่าว

อีกเรื่องที่มีความส�าคัญไม่น้อยในการด�าเนินงานขององค์การ ได้แก่ 
ระบบการงบประมาณและการเงินอาเซียน จะต้องก�าหนดกฎและขั้นตอน
การด�าเนินงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการทางการเงนิทีด่แีละระเบยีบวนิยั
ด้านงบประมาณ รวมทัง้บญัชกีารเงนิจะต้องได้รบัการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก งบประมาณจะเป็นงบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิงานและการเงนิ
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ของส�านักเลขาธิการอาเซียน  ถามว่า งบประมาณที่เอามาให้ส�านักงาน
เลขาธกิารใช้มาจากไหน? ค�าตอบกค็อื มาจากรฐัสมาชกิในรปูของเงนิบรจิาค
ประจ�าปีรัฐละเท่าๆ กัน และจะต้องส่งให้ทันก�าหนด

เรือ่งต่อไปกค็อื การบรหิารและขัน้ตอนการด�าเนนิงาน เนือ่งจากการ
เป็นสมาคมประชาชาติเกิดจากการมาท�ากิจกรรมร่วมกัน รัฐแต่ละรัฐไม่ว่า
จะมีขนาดใหญ่เล็กเพียงใด เศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไร (ถดถอย
หรอืเจรญิเตบิโต) กจ็ะมฐีานะเท่าเทยีมกนั การบรหิารสมาคมประชาชาตจิะ
ตกอยู่ในความรับผิดชอบของประธานอาเซียนซึ่งจะถูกก�าหนดให้มีการ
หมุนเวียนทุกปี บนพื้นฐานของล�าดับอักษรชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก 
ในหนึ่งปีปฏิทิน อาเซียนจะมีต�าแหน่งประธานหนึ่งเดียว โดยรัฐสมาชิกที่รับ
ต�าแหน่งประธานนั้น จะท�าหน้าที่เป็นประธานของ (ก) การประชุมสุดยอด
อาเซียน และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง (ข) คณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน  (ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ  (ง) องค์กรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี              
เหมาะสม และ (จ) คณะกรรมการผู้แทนถาวร แม้ว่าในบางปีเกือบจะเกิด
วกิฤตกิารณ์ของการท�าหน้าทีป่ระธานอาเซยีน เนือ่งจากเกดิปัญหาการเมอืง
ภายในประเทศของรัฐสมาชิกนั้น แต่แล้วปัญหาก็ผ่านพ้นไปด้วยดี 

เรื่องถัดมา ได้แก่ อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ อาเซียนจะต้องส่งเสริม
อัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชนของตน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและคุณค่าร่วมกันของอาเซียน โดยมีค�าขวัญของ
อาเซียนว่า “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” มีธงตรา-
สัญลักษณ์อาเซียน และก�าหนดให้วันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันอาเซียน              
และมีเพลง The ASEAN Way เป็นเพลงประจ�าอาเซียน

เรื่องสุดท้าย คือ ความสัมพันธ์ภายนอก  หากเป็นองค์กรที่มีฐานะ
นิติบุคคล ก็จะต้องบอกด้วยว่า ใครจะกระท�าแทนนิติบุคคลนั้น อาเซียน
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สามารถท�าความตกลงกบัประเทศ หรอืองค์การและสถาบนัระดับอนภุมูภิาค 
ภมูภิาคและระหว่างประเทศ กระบวนการท�าความตกลงดังกล่าวให้ก�าหนด
โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนระหว่างประเทศ

ทัง้หมดคอืกฎกตกิาการอยูร่่วมกนัภายใต้กฎบตัรอาเซียน นอกจากนี้
ยังอาจมีปฏิญญา แถลงการณ์ หรือความตกลงต่างๆ ที่มีผลให้รัฐสมาชิก
อาเซียนต้องถือปฏิบัติอีกด้วย  

ประธานอาเซียนและการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน

ตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน มาตรา 31 “ประธานอาเซียน” 
เป็นต�าแหน่งสูงสุดของอาเซียน ด�ารงต�าแหน่งวาระละ 1 ปี โดยก�าหนดให้
ต�าแหน่งประธานอาเซยีนหมนุเวยีนกนัในประเทศสมาชกิตามล�าดับตัวอกัษร
พยัญชนะภาษาอังกฤษของชื่อรัฐสมาชิก รัฐสมาชิกท่ีเป็นประธานจะเป็น
ประธานการประชมุสดุยอดอาเซยีนและการประชมุสดุยอดทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 
สภาประสานงานอาเซยีน มนตรปีระสานงานอาเซยีน สภาประชาคมอาเซยีน
สามสภา องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและข้าราชการอาวุโส
คณะกรรมาธิการผู้แทนถาวร และประธานผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน ซ่ึง

การประชุมสุดยอดอาเซียนถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี                 
ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ทีจ่งัหวดับาหล ีประเทศอนิโดนเีซีย ซ่ึงได้มปีระเทศ
สมาชิกจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนไปแล้วดังนี้ 

ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) – มาเลเซีย 

ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) – ฟิลิปปินส์ 

ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) – สิงคโปร์ 

ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) – ไทย 

ครั้งที่ 6 ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) – เวียดนาม



16 การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน

ครั้งที่ 7 ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) – บรูไนฯ

ครั้งที่ 8 ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) – กัมพูชา  

ครั้งที่ 9 ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) – อินโดนีเซีย

ครั้งที่ 10 ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) – ลาว  

ครั้งที่ 11 ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) – มาเลเซีย

ครั้งที่ 12 ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) – ฟิลิปปินส์  

ครั้งที่ 13 ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) – สิงคโปร์  

ครั้งที่ 14 ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) – ไทย  

ครั้งที่ 15 ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) – ไทย  

ครั้งที่ 16 ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) – เวียดนาม  

ครั้งที่ 17 ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) – เวียดนาม  

ครั้งที่ 18 ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) – อินโดนีเซีย  

ครั้งที่ 19 ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) – อินโดนีเซีย

ครั้งที่ 20 และ 21  ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) – กัมพูชา

ครั้งที่ 22 และ 23 ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) – บรูไนฯ

ครั้งที่ 24 ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) – เมียนมาร์

ครั้งที่ 25 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) – มาเลเซีย

ครั้งที่ 26 ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) – ลาว

ตามกฎบัตรอาเซียน มาตรา 32 ระบุถึงบทบาทประธานอาเซียน
ไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมและเพิ่มพูนประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียน
อย่างแข็งขัน รวมถึงความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการ
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ริเริ่มทางนโยบาย การประสานงานฉันทามติและความร่วมมือ 
2. ท�าให้แน่ใจถึงความเป็นศูนย์รวมของอาเซียน
3. ท�าให้แน่ใจถึงการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์

วิกฤติที่มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมถึง
เป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือและจัดให้มีการจัดการอื่น เช่น เพื่อตอบสนอง                  
ข้อกังวลเหล่านี้โดยทันที

4. เป็นผูแ้ทนอาเซยีนในการเสรมิสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กบั
หุ้นส่วนภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

5. ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อื่นที่อาจได้รับมอบหมาย

การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุม
ประจ�าปีที่จัดขึ้นโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                       
(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) 
ภายใต้หัวข้อทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางในการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ 
ของเหล่าสมาชิก ในที่ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนและการประชุมเกี่ยวข้อง 
อื่นๆ ผู้น�าชาติสมาชิกอาเซียนจะหารือกันกับคู่เจรจา และผู้น�าของคู่เจรจา
อาเซียน เพื่อหารือถึงความร่วมมือในหลากหลายประเด็นในกรอบความ
มั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกกับประเทศคู่เจรจาโดยตรงของอาเซียน อันจะ
เป็นการแก้ไขประเด็นปัญหาด่วนท่ีส่งผลกระทบในพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี ที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนมักจะหลีกเลี่ยงประเด็นความขัดแย้งภายในของ
ประเทศสมาชิก เพราะถือเป็นกิจการภายในของแต่ละประเทศ รวมท้ัง            
ความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน 

เลขาธิการอาเซียน (Secretariat-General) เป็นหัวหน้าส�านัก
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ
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อินโดนีเซีย มีหน้าที่ก�ากับดูแลงานของอาเซียนในภาพรวม อ�านวยความ
สะดวก ดแูลความคบืหน้าในการด�าเนนิงานตามความตกลงและข้อตดัสนิใจ
ของอาเซียน เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับงานและข้อคิดเห็นของ                        
อาเซียน เข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจาตามแนวนโยบายที่ได้รับ
ความเห็นชอบ และตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู้แทน 
(representative) ของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ เลขาธิการอาเซียน
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) จากการ
เสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้สมัคร ใช้หลักการเวียนตาม   
ตัวอักษรภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก เลขาธิการอาเซียนจะด�ารง
ต�าแหน่งได้เพียงสมัยเดียว และไม่สามารถต่ออายุได้ (non-renewable 

term) มีระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ทั้งนี้ ในช่วงปี 2556-2560                     
(ค.ศ. 2013-2017) นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากเวียดนาม 
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการอาเซียนต่อจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ของไทย              
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งในช่วงปี 2551-2555 (ค.ศ. 2008-2012)
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บทที่ 2

ระบบการเมืองการปกครอง

การอยู ่ร ่วมกันของมนุษย์ออกจะเป็นเร่ืองธรรมดาอย่างมาก                        
ดังที่ อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก  กล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม                    
(Social Animal)” หมายความว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่สามารถอยู่
ล�าพังเพียงคนเดียวได้ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ พ่ึงพาอาศัยและ                
อยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน มนุษย์จึงได้รวมตัวกันสร้างวัฒนธรรม
ขึ้น

แม้ว่าการรวมกันเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ
เป็นการรวมกลุม่ของรฐัทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเดยีวกนัแต่โดยตามสภาพภมูศิาสตร์
แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีอาณาเขตติดต่อกันอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ ไทย              
มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนอีก 4 ประเทศที่เป็น
หมู่เกาะ ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งทั้ง 10 ประเทศ
นี้ มีสภาพภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน ประชาชนมีความคุ้นเคยเดินทางไปมา
หาสู่กันด้วยเหตุที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน พอที่จะสื่อสาร
ท�าความเข้าใจกันได้ 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาลึกลงไปแล้วจะเห็นได้ว่ารัฐสมาชิกของ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศก็มีความต่างกันเห็นได้ชัด โดยสามารถแยกออกได้

เป็น 4 กลุ ่มหลักๆ ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ                       
ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านจิตวิทยาความมั่นคงและ
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เทคโนโลยี และความแตกต่างนี่เองที่ท�าให้เมื่อจะต้องมีการก�าหนด                                       
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการน�ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของคนในรัฐสมาชิก        
จึงต้องการความยืดหยุ่น และท�าความเข้าใจกันให้มากๆ ดังนั้น การเรียนรู้
ซึ่งกันและกันของชนในแต่ละชาติ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

การสร้างกระบวนการเรยีนรู ้ท�าความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
รฐัสมาชกิอาเซยีน กเ็พือ่ท�าให้การอยูร่่วมกนัเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) บรรลุผลในปลายปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เรื่องแรกที่ควร
ศกึษาท�าความเข้าใจ คอื การเมอืงการปกครอง เพราะเป็นภาพสะท้อนความ
เป็นไปภายในรฐันัน้ได้เป็นอย่างด ีจากนัน้กจ็ะเป็นด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม 
ศาสนาและวฒันธรรม และด้านสงัคมจติวทิยาและความมัน่คงไล่เรียงกนัไป
ตามล�าดับ

ระบอบการเมืองการปกครอง

เม่ือกล่าวถงึระบบการเมอืงการปกครองของรฐัสมาชกิอาเซยีน ถ้าให้
เข้าใจกันง่ายๆ ก็จะขอแสดงด้วยแผนภาพ ดังนี้

              ประเทศ          

ระบอบ

แบบ

ประชาธิปไตย
แบบกึ่งเผด็จการหรือเผด็จการ

บรูไนดารุสซาลาม สมบูรณาญา-

สิทธิราชย์

ราชอาณาจักร

กัมพูชา

รัฐสภา

สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

ประธานาธิบดี
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              ประเทศ          

ระบอบ

แบบ

ประชาธิปไตย
แบบกึ่งเผด็จการหรือเผด็จการ

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สังคมนิยม

ปกครองโดยพรรค

คอมมิวนิสต์

มาเลเซีย รัฐสภา 

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์

ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐสภา

ราชอาณาจักรไทย รัฐสภา

สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

สังคมนิยม

ปกครองโดยพรรค

คอมมิวนิสต์

จากแผนภาพแสดงให้เหน็ว่า รฐัสมาชกิอาเซยีนส่วนใหญ่จะใช้ระบอบ
การปกครองแบบประชาธปิไตย ประกอบด้วย กมัพูชา อนิโดนเีซีย มาเลเซีย 
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ รวม 7 ประเทศ ส่วนอีก 3 ประเทศ 
ประกอบด้วย ลาวและเวียดนาม ใช้การปกครองประเทศแบบสังคมนิยม
ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ในขณะที่บรูไนดารุสซาลาม ใช้การปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

การที่รัฐสมาชิกของอาเซียนมีระบอบการเมืองการปกครองแตกต่าง
กนั แม้ส่วนใหญ่จะเป็นระบอบประชาธปิไตยเหมอืนกนั แต่กย็งัแบ่งย่อยออก
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เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary system) ได้แก่ 
กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ กับแบบประธานาธิบดี (Presidential 
system)  ได้แก่ อินโดนเีซยี เมียนมารแ์ละฟลิิปปินส์ ส่วนลาวและเวียดนาม
ก็ใช้การปกครองที่เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในขณะที่บรูไนดารุสซาลาม
ยังคงใช้ระบอบกษัตริย์ในการปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงประเทศ
เดียวอย่างเหนียวแน่น ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะประวัติศาสตร์ทางการเมือง                 
(Political history) ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
สืบค้นย้อนกลับไปในอดีตก็จะพบว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้ล้วนแล้วแต่
ต้องต่อสู้กับลัทธิอาณานิคม (colonialism) ทั้งสิ้น และเมื่อเจ้าอาณานิคม
ปกครองประเทศเหล่านี้ก็มักจะวางรูปแบบการปกครองของตนไว้ 

ในขณะที่ลาวและเวียดนามแม้จะใช้ระบอบการปกครองที่เป็น
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ตาม แต่เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป ความเป็น
ประชาธิปไตย (Democratization) ตามแบบตะวันตกก็มีมากขึ้นอันเป็น                
ผลสืบเนื่องมาจากแรงกดดันของระบบเศรษฐกิจการค้าของโลก ท�าให้เกิด

การผ่อนคลายมากขึ้นจากที่เคยเคร่งครัดกับระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม                             
โดยผ่อนปรนกับระบบเศรษฐกจิแบบเสรทีนุนยิมเมือ่ต้องมกีารตดิต่อในทาง
เศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ โดยหากพจิารณาเทยีบเคยีงกบัสาธารณรฐั
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นเจ้าแห่งหลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” กล่าวคือ
การแยกระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจออกจากกัน เพื่อมิให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีทุนนิยม                 
แต่ยังคงไว้ซึ่งระบบการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่เน้นศูนย์กลาง                  
การปกครองอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ               
ในรัฐสมาชิกด้วยกันก็จะพบว่า ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีปัญหาข้อพิพาท
อาณาเขต (territorial dispute) ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน (borderland) และ
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ข้อพิพาทต�าแหน่ง (positional dispute) อันเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ
ต�าแหน่งทีต่ัง้ทีแ่ท้จรงิของเส้นเขตแดน ซีง่หลายกรณข้ีอพพิาทได้ถกูระงบัไป
แล้ว แต่ยังมีบางกรณีที่เป็นข้อพิพาทเขตแดนที่ยังด�าเนินการแก้ปัญหาอยู่ 
อาทิ (อ้างอิงจาก อัครพงษ์ ค�่าคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) พม่ากับไทย กรณีพิพาทเขตแดนทางบก                  
ความยาวกว่า 2,400 กิโลเมตร ท่ียังไม่ได้ส�ารวจและปักปัน กัมพูชากับ
เวยีดนาม กรณีพพิาทเขตแดนทางบกและทางทะเล ซ่ึงมปัีญหาพ้ืนทีท่บัซ้อน
ในทะเลอ่าวไทย มาเลเซียกับฟิลิปปินส์ กรณีพิพาทเขตแดนบริเวณ ทะเล
ซูลู (Sulu Sea) ทะเลเซลีเบส (Celebes Sea) และทะเลจีนใต้ กรณีพิพาท

หมู ่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Archipelago) เป็นหมู ่เกาะใหญ่ที่สุด                            
ในทะเลจีนใต้ ซึ่งอุดมไปด้วยน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ และสัตว์น�้า                 
(ปลาทูน่า) โดยมีจีน ไต้หวัน เวียดนาม ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะ               
ดังกล่าว รวมทั้งปัญหาดินแดนในรัฐ
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ซาบาร์ (Sabah) ที่ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ อินโดนีเซีย
กับมาเลเซีย พิพาทเขตไหล่ทวีปทางตะวันตกของทะเลเซลีเบส  (Celebes 
Sea) ซึง่ยงัไม่มกีารปักปัน นอกจากนีย้งักรณพีพิาทเขตแดนทางทะเลบริเวณ
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ (EEZ area) ในช่องแคบมะละกา บางส่วนของ
ทะเลจีนใต้ทางตอนเหนือของตันจง ดาตู (Tanjong Datu) ทะเลเซลีเบส 
(Celebes Sea) ไทยกับกัมพูชา เรื่อง การขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาท
พระวิหารที่ศาลโลกมีค�าพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารต้ังอยู่ในอาณาเขต

ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชาได้มีค�าขอให้ศาลโลกตีความ                 
ค�าพิพากษาเมื่อปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ถึงขอบข่ายและความหมายของ
ค�าพิพากษาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีปัญหาการกระทบกระทั่งกับประเทศ
นอกอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่อาเซียนเชิญเข้าร่วมเจรจาด้วย อาทิ 
ปัญหาการอ้างสิทธิเหนือพื้นท่ีทับซ้อนหมู่เกาะปะการังสการ์โบโรห์ใน
ทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ ส่วนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกที่เข้ามาบริหารประเทศก็จะเน้นการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับกิจการภายในของประเทศเทศอยู่แล้ว

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ในประเด็นความแตกต่างของระบบ

การเมืองการปกครองมิได้เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันเพื่อด�าเนินตาม                      
พันธกิจของอาเซียนแต่อย่างใด เนื่องจากตามกฎบัตรอาเซียนก็มีการระบุไว้
ว่า รัฐสมาชิกจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน                     
หรอืทีเ่รยีกว่าวถิอีาเซยีน (ASEAN Way) ปัญหาทีแ่ท้จรงิจงึน่าจะเป็นปัญหา
ทางด้านเขตแดนระหว่างกัน และข้อพิพาทเหนือการพัฒนาทรัพยากร ซึ่งมี
ผลประโยชน์ทางด้านทรพัยากรธรรมชาตทิีม่กีารอ้างกรรมสิทธิเ์หนอืดินแดน
นั้นๆ อยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในแต่ละรัฐ
สมาชิกด้านเสถียรภาพทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่อ�านาจท่ี
ไม่เป็นไปตามระบบการปกครองของประเทศนั้นๆ อย่างสันติมากกว่า                     
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ตลอดจนปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลท่ีท�าให้นโยบายของรัฐสมาชิกนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงไปมาไม่แน่นอน เป็นความยากล�าบากของรัฐสมาชิกอื่น                  
ที่ต้องทั้งปรับตัวและท�าความเข้าใจกับนโยบายของรัฐบาลประเทศนั้นท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

เนการา บรูไน ดารุสซาลาม เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบ                                                
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โดยองค์
สุลต่านเป็นผู้น�าของประเทศและเป็นผู้น�ารัฐบาล ภายใต้หลักการ Melayu 
Islam Berraja (MIB) คือ มลายู อิสลาม และพระมหากัตริย์ บรูไนมีสภา                   
ทีป่รกึษา และคณะรฐัมนตรคีอยให้ความช่วยเหลอืและให้ค�าปรกึษา แต่ไม่มี
สภานิติบัญญัติหรือสภาผู้แทนราษฎร นับแต่ปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ซึ่ง
เป็นปีที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) องค์สุลต่าน
ได้มีการประชุมเพื่อก�าหนดให้มีรัฐสภา (Parliament) ส่วนการปกครองก็
แบ่งเป็น เขตการปกครอง (Daerah) เทศบาล ต�าบล และหมู่บ้าน โดยท�า
หน้าที่ให้บริการสาธารณะบางประการเท่านั้น อาทิ การจ่ายเงินสวัสดิการ
แก่ประชาชน การศาสนา การรวมชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น จึงไม่มี
การกระจายอ�านาจทางการเมืองลงไปยังระดับต่างๆ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)

ภายหลังจากเขมรแดงถูกขับไล่พ้นจากอ�านาจในปี 2518 กัมพูชา
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภายใต้รฐัธรรมนญู (ปัจจบัุนคอื พระบาทสมเดจ็พระบรมนาถนโรดม สหีมนุ)ี 
ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น�า
ประเทศคือ สมเด็จฮุน เซน โดยด�ารงต�าแหน่งวาระละ 5 ปี กัมพูชาปกครอง
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ในระบบรัฐสภา (parliamentary system) เป็นสภาคู่ ประกอบด้วย                         
สภาผู้แทนราษฎร (National Assembly) มีสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่า                    
120 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง                           
คราวละ 5 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 123 คน และมีสมเด็จกรมพระนโรดม                       
รณฤทธิ์เป็นประธานสภา กับ วุฒิสภา (Senate) ที่มีสมาชิกมากสุดไม่เกิน               
กึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ 2 คน
เลอืกจากพรรคการเมอืงทีไ่ด้เสยีงข้างมากโดยเปรยีบเทียบ 2 คนและท่ีเหลือ
มาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อม มีวาระ 6 ปี (ปัจจุบันมีสมาชิก 61 คน) 
วฒุสิภามสีมเดจ็ เจยี ซมิ เป็นประธานสภา แบ่งการปกครองเป็น 20 จังหวดั 
มีประชากรทัง้สิน้ 15,783,936 คน (ข้อมลูปัจจบัุน ณ วนัที ่3 สงิหาคม 2558) 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Republic of Indonesia)

สาธารณรัฐอินโดนีเซียใช้การปกครองระบบประธานาธิบดี (Presi-
dential System) นั่นหมายถึงมีการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร คือประธานาธิบดี
โดยตรง ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จะใช้สทิธเิลอืกตัง้ประธานาธบิดีแยกต่าง
หากจากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา) หลังการได้เอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) 
ประธานาธบิดซีกูาร์โน (Sukarno) เป็นประธานาธบิดคีนแรกของสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน                               
(Dr. Susilo Bambang Yudhoyono) ถอืเป็นประธานาธบิดคีนแรกทีม่าจาก
การเลือกตั้งโดยตรง มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)

การเลือกตั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 
(ค.ศ. 1955) เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่มีการ        
เลือกตั้งประธานาธิบดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็มีการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละห้าปี เช่นเดียวกับ
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สภาผู ้แทนราษฎร จ�านวน 550 ท่ีน่ัง (People’s Representative                    
Council หรือ Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) และ สภาผู้แทนราษฎร
ระดับภูมิภาค (Regional Representative Council หรือ Dewan                    
Perwakilan Daerah) จ�านวน 128 ที่นั่ง 

สภาผู้แทนราษฎรระดับชาติและระดับภูมิภาคได้รับการเลือกตั้งใน
ระบบสัดส่วน (Proportional Representation) เป็นการเลือกต้ังจาก                           
ผู้สมัครในหลายเขตเลือกตั้ง ภายใต้ระบบหลายพรรคการเมือง (Multi-
party System) ของอินโดนีเซีย ไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
ท่ีประกันได้ว่าจะสามารถได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเพียงพรรคเดียว 
พรรคการเมืองจึงจ�าเป็นจะต้องมีการท�างานร่วมกันในลักษณะของรัฐบาล
ผสม (Coalition Governments)

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines)
ฟิลิปปินส์เป็นรัฐเดี่ยวมีการปกครองเป็นรูปแบบสาธารณรัฐตาม

ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุดของประเทศและ
เป็นผูน้�าฝ่ายบรหิาร บรหิารงานโดยคณะรฐัมนตร ี(Secretaries) ซึง่คดัเลอืก
โดยคณะกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง (Commission of Appointments) 
ประกอบด้วยวุฒิสมาชิก 12 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากทั้ง
ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอีก 12 คน มีการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดิน
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การบริหารราชการส่วนกลางและการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน ในช่วงการตกอยูภ่ายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลา
สามศตวรรษกว่า (ค.ศ. 1564-1898) ได้มีการจัดการปกครองใหม่ โดย               
แบ่งออกเป็นจังหวัดแต่ละจังหวัดแบ่งออกเป็นเมือง แต่ละเมืองประกอบ 

ด้วยหมู่บ้านหรือบารังไก โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองของคาเบซาซึ่ง                 
เป็นผู้น�าบารังไกมีหน้าที่ส�าคัญคือการเก็บภาษีจากประชาชนในหมู่บ้านให้
รัฐบาลสเปน
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Lao People’s Democratic Republic)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกโดยย่อว่า “สปป. 
ลาว” หรืออาณาจักรล้านช้างในอดีตนับหลายร้อยปี มีการปกครองใน    
ระบอบกษัตริย์ (Monarchy System) มาก่อน ภายหลังมีการต่อสู้แย่งชิง
อ�านาจทางการเมืองโดยมีสหภาพโซเวียตและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
อย่างเวียดนามให้การสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งหลังสุด 
ลาวหนัมาใช้รปูแบบการปกครองในระบอบสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ (ทางการ
ลาวใช้ค�าว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวเป็นองค์กรน�าของประเทศ ซึ่งมีอ�านาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองใน
ระบอบสังคมนิยม เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)  ประมุขของ
ประเทศเรียกว่า “ประธานประเทศ” มีลักษณะเช่นเดียวกับประธานาธิบดี 
แต่ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้ง สถาบันทางการเมืองของลาว ประกอบด้วย 
พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (The Lao People’s 
Revolutionary Party) สภารัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรี

เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร (พรรคประชาชนปฏิวัติแห่งลาวท�าหน้าที่แต่งต้ัง                  
คณะรัฐมนตรี) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (The national Assembly) 
ท�าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและด้านตุลาการ มีหน้าที่ดูแลอนุมัติงบประมาณ 
การออกกฎหมายและการแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนการควบคุม ก�ากับดูแล
การท�างานของฝ่ายบริหาร

มาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซียมีทั้งรัฐบาลกลางหรือสหพันธ์  (Federal  Government)  
และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) แต่ละรัฐมีสุลต่านปกครอง และ
สมเดจ็พระราชาธบิด ีหรอื ยงัด ีเปอร์ตวน อากง (Yang di-pertuan Agong) 
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เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ มาจากการเลือกของสุลต่านทั้ง 9 รัฐ อยู่ใน
วาระคราวละ 5 ปี ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliament 
System) ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (House of Representative 
หรือ Dewan Rakyat) ที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภา (Senate 
หรอื Dewan Negara) ทีส่มาชกิมาจากการแต่งตัง้ ทัง้นีอ้�านาจทางการเมอืง               
ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(The Republic of the Union of Myanmar)

หลงัสงครามโลก พม่ากไ็ด้รบัเอกราชเมือ่วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2491 
(ค.ศ. 1948) โดย อูนุ ได้ขึ้นมาเป็นผู้น�าแทน อู อองซานที่ถูกลอบสังหาร 
พม่าสมัยเอกราชจึงอยู่ในรูปของสหภาพ (Union) อันเป็นลักษณะของ

สหพันธรัฐที่มีหลายชนชาติ ได้แก่ กะเหรี่ยง (Kayin) กะยา (Kayah)                          
ชิน (Chin)  กะฉิ่น (Kachin)  มอญ (Mon)  ยะไข่ (Rakhine)  ไทใหญ่                
และชนชาติพม่า มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ในระบบรัฐสภา 
(Parliamentary System) โดยรัฐสภาประกอบด้วย สภาประชาชน                   
สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง แบ่งการ
ปกครองเป็น 7 รัฐ ตามกลุ่มเชื้อชาติที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ มีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข เรียกชื่อประเทศว่า “สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (Republic of 
the Union of Myanmar) พม่าจัดมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2533 (ค.ศ. 1990) หรือเมื่อ 25 ที่แล้ว พรรคแนวร่วมแห่งชาติ
เพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้รับชัยชนะถึงร้อยละ 81 คือ 392 ที่นั่งจาก             
492 ทีน่ัง่ในสภา แต่มพียายามใช้กลยทุธ์ต่างๆ เพือ่ท�าลายโอกาสในการชนะ
เลือกตั้งของพรรคแนวร่วมแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) 

ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 รัฐบาลทหารพม่าใช้อ�านาจตาม
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กฎอัยการศึกสั่งกักบริเวณ ออง ซาน ซูจี ให้อยู่แต่ในบ้านพักเป็นคร้ังแรก 
เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่มีการตั้งข้อหา และได้จับกุมสมาชิกพรรค NLD                 
จ�านวนมากไปคุมขังไว้ที่เรือนจ�าอินเส่ง นางอองซาน ซูจี อดอาหารเพ่ือ
ประท้วงและเรียกร้องให้น�าเธอไปขังรวมกับสมาชิกพรรคคนอื่นๆ ต่อมา                  
เธอได้ยุติการอดอาหารประท้วง เมื่อรัฐบาลเผด็จการทหารให้สัญญาว่าจะ
ปฏิบัติต่อสมาชิกพรรค NLD ซึ่งถูกคุมขังไว้ในเรือนจ�าเป็นอย่างดี และใน  
ช่วงเวลานี้เอง (พ.ศ. 2534) อองซาน ซูจีได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ 
นอกจากนั้นผู ้น�าฝ่ายค้านท่ีส�าคัญคนอื่นๆ ก็ถูกจับกุมและคุมขังด้วย                    
แต่อย่างไรกต็าม รฐับาลกลบัไม่รบัรองผลการเลอืกตัง้และจบักมุนกัการเมอืง
ฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆ นักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคล่ือนไหว                    
เพื่อประชาธิปไตย จึงได้หนีการจับกุมไปยังชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน                  
จากนั้นสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของทหาร 
จนมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และประกาศใช้บังคับเมื่อเดือนกันยายน                   
พ.ศ. 2551

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

เมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์ได้ตัดสินใจรวม                          
เข้ากับมาเลเซีย เรียกว่า “สหภาพมาลายา” ในช่วงปี 1963-1965 แต่อยู่ได้                  
เพียง 2 ปี เนื่องจากสิงคโปร์เห็นว่ามีการเหยียดชนชาติกัน ท�าให้พรรค                     
กิจประชาชน (PAP: People’ Action Party) ซึ่ง นายลี กวนยู เป็นผู้ก่อตั้ง 
ในปี ค.ศ. 1961 ประกาศแยกสิงคโปร์เพื่อเป็นเอกราชเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) เรียกชื่อประเทศใหม่ว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ มี
อ�านาจอธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรูปสาธารณรัฐ นายลี กวนยู เป็น
นายกรัฐมนตรีนานถึง 25 ปี นับแต่ประกาศเป็นเอกราช และสังกัดพรรคกิจ
ประชาชน ซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทุกคร้ัง ไม่ว่าจะ
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เป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งซ่อม อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี
คนต่อมาคือ นายโก๊ะ จ๊กตง (28 พฤศจิกายน 2533 ถึง 12 สิงหาคม 2547) 
และนายลี เซียนลุง เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2547 ถึง
ปัจจุบัน

สิงคโปร์เป็นรัฐเดี่ยว มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
สาธารณรัฐ ใช้ระบบรัฐสภา และเป็นระบบหลายพรรคการเมือง ที่มีพรรค
เด่นพรรคเดียวคือ พรรคกิจประชาชน  ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดเป็น
ประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ (Flawed democracy)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(The Socialist Republic of Vietnam)

เมื่อ พ.ศ. 2518 เวียดนามเหนือสามารถรวมเวียดนามใต้เข้าเป็น
ประเทศเดียวกัน ใช้ชื่อประเทศใหม่ว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โครงสร้างการปกครองของเวยีดนามปัจจบุนัประกอบด้วย (1) สภาแห่งชาติ 

(Quoc Hoi หรือ National Assembly) ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ                    
มีสมาชิกรวม 493 คน (มีได้ไม่เกิน 500 คน) มีอ�านาจสูงสุดในการก�าหนด
นโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ มีหน้าท่ีบัญญัติและแก้ไขกฎหมาย                  
แต่งตั้งประธานาธิบดีตามท่ีพรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ให้การรับรองหรือ
ถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดีเสนอ รวมทั้งแต่งตั้งคณะ
รัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ อันเป็นระบบการบริหารแบบผู้น�าร่วม 
(2) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธานาธิบดี ท�าหน้าที่ดูแลนโยบายของรัฐ 
การทหาร และการรักษาความสงบภายในประเทศ นายกรัฐมนตรี คณะ
รัฐมนตรี มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ คณะ
กรรมการกลางของพรรคคอมมวินสิต์ ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายด้านการเมอืง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กรมการเมือง (Politburo) เป็นองค์กร
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บริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ 

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นองค์กรที่มีอ�านาจ สูงสุดเพียง
พรรคการเมืองเดียว ผูกขาดการชี้น�าภายใต้ระบบผู้น�าร่วม (collective 
leadership) ตามรฐัธรรมนญู ซึง่มบีทบาทในการก�าหนดแนวทางการจัดการ
ทุกด้าน ท�าให้เวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีเอกภาพสูง               
เวียดนามมีการกระจายอ�านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละ
จังหวัดมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People’s Committee) 
ท�าหน้าที่บริหารงานภายในท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรของรัฐที่อยู่ในระดับ                
สูงกว่า

ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)

นบัแต่การรวบรวมหวัเมอืงต่างๆ เข้ามาเป็นราชอาณาจักรสยามและ
มีการสถาปนาราชวงศ์จกัรขีึน้ปกครองประเทศ ท�าให้กล่าวได้ว่าการปกครอง
ช่วงนี้มีความเป็นรัฐชาติที่สมบูรณ์ ภายใต ้การปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศในภาคพ้ืนยุโรปมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย อาทิ การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 เป็นต้น จนมีการ   
กล่าวกันว่า นักศึกษาจากเมืองไทยที่ไปเรียนในประเทศเหล่านั้นได้น�าเอา
แบบอย่างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากฝร่ังเศสมาใช้กับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในเชงิโครงสร้างของการมสีถาบนัทางการเมอืงด้าน
ต่างๆ 

ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา-
สิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระ
ประมุขของประเทศ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นการปกครอง
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ระบอบประชาธปิไตยแบบรฐัสภา คอื สภาคู ่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา อย่างไรก็ดี ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ระบบ
การเมืองของไทยก็มิได้มีเสถียรภาพหรือความต่อเนื่องด้านการพัฒนาการ
ทางการเมอืงเนือ่งจากมกีารปฏิวตัริฐัประหารยดึอ�านาจ ต้ังคณะรฐับาลและ
ก�าหนดบทบญัญตัขิึน้เอง ประชาชนไม่มสีทิธเิสรภีาพดังทีค่วรจะเป็น ดังนัน้ 
จึงเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นถึง 3 ครั้ง คือ (1) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มี
กลุม่เรยีกร้องประชาธปิไตยและต่อต้านอ�านาจเผดจ็การ อนัประกอบไปด้วย
ประชาชน จากทุกสาขาอาชีพ ภายใต้การน�าของนิสิต นักศึกษาจากทุก
สถาบัน เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง          
ของไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ เกิดความหวงแหนและร่วมกันธ�ารง
ไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต และความ
ยากล�าบากของเพือ่นร่วมชาต ิเหตกุารณ์ครัง้ทีส่อง เกดิขึน้ในวนัที ่6 ตลุาคม 
พ.ศ. 2519 ได้มีนิสิตนักศึกษาและประชาชนร่วมกันปกป้องประชาธิปไตย 
ต่อต้านการกลับมาของกลุ่มอ�านาจเก่า ท�าให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลอันมีค่ายิ่งไปเป็นจ�านวนมาก และครั้งที่สาม เกิดขึ้นวันที่             
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีกลุ่มต่อต้านอ�านาจเผด็จการและเรียกร้อง
ประชาธปิไตยขึน้อกี ผลจากการเรยีกร้องในครัง้น้ี น�าไปสูก่ารจดัท�ากฎหมาย
รัฐธรรมนูญใหม่ อันเป็นท่ีมาของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซ่ึงเกิด
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
จากนั้น ยังปรากฏว่ามีการรัฐประหารอีก 2 ครั้ง ในปี 2549 และปี 2557 
เนือ่งจากความเหน็ท่ีแตกต่างกนัในทางการเมอืง และการค�านงึถงึประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของชาติ นับเป็นการฉุดรั้งการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง  

การเปลี่ยนการปกครองประเทศเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็น
จดุเปลีย่นประเทศไทยท่ีมคีวามเปราะบางในแง่ของการรบัรู ้ความเข้าใจของ
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ประชาชนทีม่ต่ีอวฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย  และแม้แต่
นกัการเมอืงเองกอ็าจกล่าวได้ว่า ยงัมคีวามเข้าใจต่อวฒันธรรมการเมอืงแบบ
ประชาธิปไตยไม่ถ่องแท้ ท�าให้การวางบทบาทของตนต่อกระบวนการ
ทางการเมืองกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การ
ขาดวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย รวมทั้งการไม่น�าพาต่อความ
เสยีหายจากการทจุรติคอร์รปัชัน่ ท�าให้การพฒันาการเมอืง และประเทศอยู่
ในสภาพล้าหลัง
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บทที่ 3

ระบบพรรคการเมือง

ในบริบทของการเมืองตะวันตก พรรคการเมืองถือว่าเป็นสถาบัน
ทางการเมืองที่มีความส�าคัญอย่างน ้อยสองประการ ประการแรก 
พรรคการเมืองเป็นที่รวบรวมของความต้องการอันมีที่มาจากกลุ ่มผล
ประโยชน์ต่างๆ ที่ต้องการน�าเสนอเป็นนโยบายต่อประชาชนในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้พรรคตนเองได้รับชัยชนะและน�าเอานโยบายที่ได้                
หาเสยีงไว้ไปใช้ในการบรหิารประเทศ ประการท่ีสอง พรรคการเมอืงสามารถ
เป็นปากเสียงแทนประชาชนในความเดือดร้อนไปสู่ฝ่ายบริหาร ในทาง
วิชาการมีการแบ่งระบบพรรคการเมืองไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) ระบบสองพรรค (Two – party System) ประเทศท่ีใช้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา              
เป็นต้น ซึ่งในประเทศนั้นจะมีพรรคการเมืองท่ีมีโอกาสได้รับการเลือกต้ัง
เพยีงสองพรรคใหญ่สลบัสบัเปลีย่นกนัจดัตัง้รฐับาลบรหิารประเทศ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ที่สามารถอนุมานได้ว่ามีระบบพรรคการเมืองแบบนี้ยัง                
ไม่ปรากฏชัดเจนมากนัก (เคยมีการเรียกการแข่งขันในการเลือกตั้งช่วงปี               
พ.ศ. 2544 – 2554 ว่ามแีนวโน้มจะเกดิระบบสองพรรคการเมอืงในการเมอืง
ไทย)  

2) ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว (Single – party System)                    
ส่วนใหญ่จะปรากฏในประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการ กล่าวคือ ประเทศ
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น้ันมพีรรคการเมอืงท่ีให้ประชาชนเลอืกตัง้อยูเ่พยีงพรรคเดียว ไม่มโีอกาสใน
การเลือกพรรคการเมืองอื่นท่ีหลากหลาย ประเทศสมาชิกอาเซียนที่พอจะ
สามารถอนุมานได้ว่ามรีะบบพรรคการเมอืงแบบนี ้ได้แก่ สงิคโปร์ (ทีพ่ยายาม
ให้มีพรรคฝ่ายค้านในสภาอยู่บ้าง แต่ตลอดระยะเวลาของการประกาศ
เอกราช สงิคโปร์มพีรรคกจิประชาชนเท่านัน้ทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นพรรคที่
จัดตั้งรัฐบาล) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

3) ระบบพรรคการเมอืงหลายพรรค (Multi-party System) ประเทศ
ทีป่กครองโดยระบอบประชาธปิไตยหลายประเทศทีร่ะบบประชาธปิไตยยงั
ไม่เข้มแข็งหรือเป็นประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่จะมีพรรคการเมืองหลาย
พรรคได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา โดยไม่มีพรรคใดได้รับเสียงข้าง
มากเด็ดขาด จึงท�าให้มีความจ�าเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลแบบผสม ประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่พอจะสามารถอนุมานได้ว่ามีระบบพรรคการเมืองแบบนี้ 
ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย

เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

พรรคการเมืองของบรูไนมีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคแรกอย่าง                   
ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่บรูไนได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2529 ได้แก่               
พรรคสามัคคีแห่งชาติบรูไน (Brunei National Solidarity Party; BNSP) 
แต่ถูกห้ามเข้าร่วมการเลือกตั้ง  และในปี พ.ศ. 2531 พรรคจึงถูกถอดออก
จากทะเบียนพรรคการเมือง  พรรคการเมืองต่อมาคือ พรรคพัฒนาแห่งชาติ
บรูไน (Brunei National Development Party: BNDP) จดทะเบียนเป็น
พรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2528 ได้ถูก
ถอดออกจากทะเบียนพรรคการเมืองในปี พ.ศ.2531 เนื่องจากมีการ                    
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เรียกร้องให้จัดตั้งรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ ยกเลิกกฎหมายฉุกเฉิน และการจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมในการเลอืกตัง้ เพราะไม่มกีารเลอืกต้ังในบรูไน พรรคการเมอืง
ที่ถูกต้องตามกฎหมายพรรคที่สามในบรูไน คือ พรรคประชาชนบรูไน                          
(Brunei People’s Party : BPP) ก่อตั้งเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2499 ผู้น�า
คือ ดร. เอ เอม็ อาซาฮาร ีนโยบายของพรรคคอืรณรงค์เพือ่จดัตัง้รฐับอร์เนยีว
เหนือที่มีเอกภาพ เป็นพรรคของชาวมาเลย์หัวรุนแรงที่ก่อกบฏในบรูไนเมื่อ 
พ.ศ. 2505 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2505 พรรคได้รับเลือกตั้ง 16 ที่นั่งจาก
ทั้งหมด 33 ที่นั่ง พรรคได้ก่อการจลาจลโดยได้รับการสนับสนุนจาก
อินโดนีเซียเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2505 กองทหารอังกฤษจากสิงคโปร์ถูกส่ง
เข้ามาปราบจลาจลในครั้งนั้น และท�าให้พรรคประชาชนบรูไนถูกยุบเลิก 
อย่างไรกต็าม สมาชกิพรรคได้หนอีอกนอกประเทศและจดัตัง้พรรคประชาชน
พลัดถิ่นเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยมีมาเลเซียหนุนหลัง บทบาทของพรรคยุติลง
เมื่อบรูไนได้รับเอกราชและเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 2527 ปัจจุบัน 
บรไูนยงัหลงเหลอืพรรคการเมอืงอยูเ่พยีงพรรคเดยีว คอื  Brunei National 
Democratic Party : BNDP

ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)

กัมพูชามีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งสภาแห่งชาติ (the                 
National Assembly) ผ่านเป็นกฎหมายไปเมือ่วนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
(ค.ศ. 1997) กฎหมายนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดวธิกีารและเง่ือนไขส�าหรับ
การจัดตั้ง ลงทะเบียน และกิจกรรมของพรรคการเมืองแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา ปัจจุบันกัมพูชามีพรรคการเมืองประมาณ 30 พรรค แต่มีพรรคที่มี
บทบาททางการเมือง 7 พรรค  ได้แก่ พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambo-
dian People’s Party: CPP) หัวหน้าพรรคคือ สมเด็จฮุน เซน (Hun Sen) 



38 การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน

พรรคกู้ชาติกัมพูชา (Cambodian National Rescue Party) ของ                                
นายสม รังสี พรรคเอกภาพกัมพูชา (Khmer Solidarity Party) ของ                      
นายลักษณ์ สุภาพ (Lak Sopheap) พรรคประชาชนภักดีประชาคม                  
(Community of Royalist People’s Party) ของสมเด็จนโรดม รณฤทธิ์ 
(Norodom Ranariddh) พรรคฟุนซินเปก (National United Front for 
an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia: 
FUNCINPEC) หวัหน้าพรรคคอื นโรดม อรณุรศัม ี(Norodom Arunrasmey) 
พรรครากหญ้าประชาธิปไตย (Grassroots Democracy Party) ของ                    
นายเย็น วิรัช (Yeng Virak) พรรคชาติกัมพูชา (Cambodian Nationality 
Party) ของนายเส็ง โสเค็ง (Seng Sokheng) พรรคการเมืองท่ีส�าคัญมี                   
3 พรรค ได้แก่ พรรคประชาชนกัมพูชา พรรคฟุนซินเปค  และพรรคสม รังสี 
(Sam Rainsy Party: SRP) หรือพรรคกู้ชาติกัมพูชา หัวหน้าพรรค คือ                  
นายสม รังสี  ภายหลังปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ได้มีการประชุมเขมร                      
4 ฝ่าย โดยการควบคุมของ UNTAC (United Nations Transitional                   
Authority in Cambodia) ได้มีการเลือกตั้งท่ัวไปเป็นคร้ังแรก เมื่อปี                    
พ.ศ. 2536 และมีการเลือกตั้งทั่วไปอีก 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2541, 2546, 2551 
และการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2556 พรรคการเมืองที่ได้ที่
นั่งในสภาแห่งชาติ คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s 
Party) ของสมเดจ็ฮนุเซน็ ม ี68 ทีน่ัง่ และพรรคกูช้าตกิมัพชูา (Cambodian 
National Rescue Party) ของนายสม รังสี (Sam Rainsy) มี 55 ที่นั่ง              
จากทั้งหมด 123 ที่นั่ง 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Republic of Indonesia)

อินโดนีเซียมีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง (Law on Political 
Parties) บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 
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(ค.ศ. 2011) ออกตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พรรคการเมืองในอินโดนีเซียเป็น                      
ระบบหลายพรรค และในการเลือกตั้งท่ีผ่านมาไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับ
การเลือกตั้งจนเป็นเสียงข้างมากเพียงพรรคเดียวในสภาผู้แทนราษฎร                   
ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีพรรคการเมืองทั้งที่มีท่ีนั่งในสภาและไม่มีท่ีนั่ง                
ในสภาดังนี้ 

(ก) พรรคร่วมรฐับาลประกอบด้วยพรรคการเมอืงต่าง ๆ  รวม 7 พรรค 
ได้แก่ พรรค Party of the Functional Groups (Golkar) (Partai Golon-
gan Karya) มี Setya Novanto เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Indonesian 
Democratic Party – Struggle (PDI-P) (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) มี Megawati Sukarnoputri เป็นหัวหน้าพรรค พรรค                 
National Awakening Party (PKB) (Partai Kebangkitan Bangsa) มี 
Muhaimin Iskandar เป็นหัวหน้าพรรค พรรค United Development 
Party (PPP) (Partai Persatuan Pembangunan)  มี M. Romahur-
muziy เป็นหวัหน้าพรรค พรรค National Mandate Party (PAN) (Partai 
Amanat Nasional) ม ีZulkifli Hasan เป็นหวัหน้าพรรค พรรค People’s 
Conscience Party (Hanura) (Partai Hati Nurani Rakyat) มี Wiranto 
เป็นหวัหน้าพรรค พรรค National Democratic Party (Nasdem) (Partai 
Nasional Demokrat) มี Surya Paloh เป็นหัวหน้าพรรค

(ข) พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรค Prosperous Justice 
Party (PKS) (Partai Keadilan Sejahtera)  มี M. Sohibul Iman เป็น
หัวหน้าพรรค พรรค Great Indonesia Movement Party (Gerindra) 
(Partai Gerakan Indonesia Raya) มี Prabowo Subianto เป็น                   
หัวหน้าพรรค
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(ค) พรรคเป็นกลาง ได้แก่ พรรค Democratic Party (Indonesia) 
(Demokrat) (Partai Demokrat) มี Susilo Bambang Yudhoyono              
เป็นหัวหน้าพรรค

(ง) พรรคการเมืองซึ่งไม่มีที่นั่งในสภาผู ้แทนราษฎร มีกว่าสิบ
พรรคการเมือง และมีพรรคการเมืองที่ยุบเลิกไปหลายพรรค

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines)

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีระบบพรรคการเมืองหลายพรรคที่มี                        
ความหลากหลาย สมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลที่                   
เป็นชนชั้นน�า มีจ�านวนน้อยมากท่ีเป็นสมาชิกที่มาจากระดับรากหญ้า
ฟ ิลิปป ินส ์มีพรรคการเมืองและพรรคการเมืองที่ ไม ่ได ้จดทะเบียน 
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะจดทะเบียนก็สามารถไปจดทะเบียนกับ                       
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1987 หมวด 2(5)                  
มาตรา IX-C  ในช่วงปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ฟิลิปปินส์มีระบบหลาย
พรรคการเมืองที่มีพรรคการเมืองเป็นจ�านวนมาก ไม่มีพรรคการเมืองใดที่มี
โอกาสได้รับเสียงข้างมากเพียงพรรคเดียว จึงจ�าเป็นที่พรรคการเมืองต่างๆ 
ต้องท�างานร่วมกนัเพือ่การจดัตัง้รฐับาลผสม เนือ่งจากไม่มพีรรคการเมอืงใด
ที่มีสมาชิกพรรคซึ่งเป็นผู้น�าท่ีพัฒนาพรรคการเมืองอย่างยั่งยืน ส่วนใหญ่  
ผู้น�าของพรรคมีลักษณะเกิด-ดับ-และก็เกิดขึ้นอีกเป็นอย่างนี้สลับกันไป

พรรคการเมอืงฟิลปิปินส์เป็นเครือ่งมอืส�าคญัทางการเมอืงทีจ่ะท�าให้
นักการเมอืงทีท่ะเยอทะยานประสบความส�าเรจ็ มพีรรคการเมอืงสองพรรค
ที่มีอ�านาจปกครองประเทศสลับกันไปมา คือ พรรคเสรีนิยม (Liberal 
Party) กับพรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista Party)  

พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กของ
ฟิลปิปินส์ พรรคนีเ้กดิจากการทีปี่กเสรนียิมแยกตวัออกจากพรรคนาซิโอนา
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ลิสตาและเป็นเครื่องมือในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของมานูเอล โรซาส                  
ใน พ.ศ. 2489 ต่อเนื่องมาจนถึง เอลปิดิโอ กีรีโนได้ด�ารงต�าแหน่งต่อใน                   
พ.ศ. 2492 จนกระทัง่มาพ่ายแพ้พรรคนาซโิอนาลิสตาของรามอน แมกไซไซ
ใน พ.ศ. 2496 เมือ่รามอน แมกไซไซถงึแก่อสญักรรม พรรคนาซสิโอนาลสิตา 
ยังครองอ�านาจต่อได้ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2504 เดียลกาโด มากาปากัล                   
จากพรรคเสรนียิมจงึได้เป็นประธานาธบิดก่ีอนจะพ่ายแพ้ให้กบัเฟอร์ดนิานด์ 
มาร์กอสใน พ.ศ. 2505 หลังจากนั้น พรรคเสรีนิยมได้ตกต�่าจนกลายเป็น
พรรคขนาดเล็ก

พรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista Party) เป็นพรรคการเมือง        
พรรคแรกของฟิลิปปินส์ท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นในยุคที่เป็นอาณานิคม
ของสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2458 พรรคนี้มีอิทธิพลมาจนถึงสงครามโลก    
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2484 เกิดความแตกแยกในพรรค จนมีการแยก
ไปตั้งพรรคเสรีนิยมพรรคนี้ ถูกยกเลิกเมื่อเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส ประกาศ                     
กฎอัยการศึกเมื่อ พ.ศ. 2514  พรรคนาซิโอนาลิสตาถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อ 
พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของซัลวาดอร์ เลาเรล แต่เมื่อ                      
เขาได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 3.4  ในการเลือกต้ังประธานาธิบดีเมื่อ                   
พ.ศ. 2535 พรรคการเมืองนี้จึงสิ้นสุดบทบาททางการเมือง

พรรคการเมืองที่ส�าคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ พรรค Liberal Party 
(LP) มี Leni Robredo เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Democratic Action 
(Aksyon) มี Grace Poe เป็นหัวหน้าพรรค  พรรค New Society                
Movement (KBL) มี Imee Marcos เป็นหัวหน้าพรรค  พรรค  People 
Power-Christian Muslim Democrats  (Lakas) มี Gloria Macapa-
gal Arroyo เป็นหวัหน้าพรรค พรรค Nationalist Party (NP) ม ีCynthia 
Villar เป็นหัวหน้าพรรค Nationalist People’s Coalition (NPC) มี 
Eduardo Cojuangco, Jr. เป็นหัวหน้าพรรค  National Unity Party 



42 การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน

(NUP) มี Roberto Puno เป็นหัวหน้าพรรค  พรรค Philippine                   
Democratic Party-People’s Power (PDP-Laban) มี Rodrigo                  
Duterte เป็นหวัหน้าพรรค  พรรค United Nationalist Alliance (UNA)  
มี Nancy Binay เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Citizens’ Action Party  
(Akbayan) มี Risa Hontiveros เป็นหัวหน้าพรรค  พรรค Centrist 
Democratic Party of the Philippines (CDP) มี Rufus Rodriguez 
เป็นหัวหน้าพรรค  พรรค Struggle of Democratic Filipinos (LDP) 
มี Edgardo Angara เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Patriotic Coalition of 
the People (Makabayan) มี Satur Ocampo เป็นหัวหน้าพรรค                  
พรรค Force of the Filipino Masses (PMP) มี Joseph Estrada เป็น
หัวหน้าพรรค  นอกจากนี้ยังมีพรรคเล็กพรรคน้อยท่ีได้คะแนนในระบบ 
party-list เกินกว่าร้อยละ 2 อีกหลายพรรค รวมทั้งพรรคการเมืองท้องถิ่น 
(Local Parties) และพรรคการเมืองที่ไม่จดทะเบียนกับรัฐบาล (Non               
registered with the government) อีก 8 พรรคด้วย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Lao People’s Democratic Republic)

ปัจจุบันลาวเป็นรัฐที่มีพรรคการเมืองเพียงเดียว คือ พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว (the Lao People’s Revolutionary Party) ที่ไ  ด้รับอนุญาต      
ถูกต้องตามกฎหมาย มีอ�านาจในทางการเมืองที่มีเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ 
และมกีารด�าเนนิการร่วมกบัองค์กรทีเ่รยีกว่า ลาวแนวหน้าเพ่ือการสร้างชาติ 
(The Lao Front for National Construction) ท�าหน้าที่เป็นองค์กร               
มวลชนที่ร่วมมือกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับ   
ฝ่ายประชาสังคมในรัฐบาลและกิจการทางด้านวัฒนธรรม 

พรรคการเมืองในอดีตของลาว มีพัฒนาการมาท้ังในช่วงท่ีมีการ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (หลังปี  
พ.ศ. 2492 ที่ฝรั่งเศสยอมให้ลาวประกาศเอกราชบางส่วน) และหลังการ
เปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ (2 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2518) ที่โดดเด่น ดังนี้ 1 พรรคกรรมการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์
ของชาติ (Committee for the Defense of National Interests) ก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) 2 พรรคประชาธิปัตย์ (Democratic Party) 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2494 (1951) 3 พรรคอิสระ (Independent Party)                
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 4 พรรคประชาชนลาว (Lao People’s 

Party)  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) 5 พรรคสังคมนิยมลาว                    
(Lao Socialist Party) (ถูกเนรเทศให้ออกนอกประเทศ) 6 พรรคเป็นกลาง 
(Neutralist Party) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1949) 7 พรรคเป็นกลาง
เพือ่สนัตภิาพ (Peace Through Neutrality Party) ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2498 
(ค.ศ. 1955) และ 8 พรรคชาติก้าวหน้า (National Progressive Party)    
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)

มาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซยีมพีรรคการเมอืงทีส่มาชกิได้รบัเลอืกให้เป็นผู้แทนในรัฐสภา
หรือฝ่ายนิติบัญญัติของมาเลเซียเป็นทั้งพรรคการเมืองที่มีการผสมกัน และ
พรรคการเมืองเดี่ยวๆ ที่อยู่ในสภา มีพรรคการเมืองตามกฎหมายและได้รับ

การขึ้นทะเบียนไว้ พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2556                    
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแนวร่วมแห่งชาติ (National Front) มี ส.ส. 
จ�านวน 133 ที่นั่ง ประกอบด้วยพรรค  UMNO (United Malays                               
National Organisation) พรรค MCA (Malaysian Chinese Association) 
พรรค MIC (Malaysian Indian Congress) พรรค PBB (United                             
Traditional Bumiputera Party) พรรค Gerakan (Malaysian People’s 



44 การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน

Movement Party) พรรค SUPP (Sarawak United People’s Party)
พรรค RPS (United Sabah Party) พรรค PRS (Sarawak People’s 
Party) พรรค SPDP (Sarawak Progressive Democratic Party)                    
พรรค UPKO (United Pasokmomogun Kadazandusun Murut                  
Organisation) พรรค LPD (Liberal Democratic Party) พรรค PBRS 
(United  Sabah People’s Party) และ People’s Progressive Party 
ส่วนอีกกลุ่ม ได้แก่ สัญญาของประชาชน (People’s Pact) มีสมาชิก                   
สภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 89 ที่นั่ง ประกอบด้วย พรรค PKR (People’s 
Justice Party) พรรค DAP (Democratic Action Party) และพรรค              
Pan-Malaysian Islamic Party นอกจากนี้ยังมีพรรคการเมืองที่ไม่มี             
สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรและสภาของรัฐทั้ง 13 รัฐ อีก 38 พรรค

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(The Republic of the Union of Myanmar)

พรรคการเมืองของเมียนมาร์จะต้องมีการจดทะเบียนพรรค (Regis-
tered Parties) และเป็นระบบหลายพรรค มีพรรคการเมืองที่จดทะเบียน
อยูน่บัถงึปัจจุบนั พ.ศ.  2558 (ค.ศ. 2015) จ�านวน 91 พรรค พรรคการเมอืง
ที่มีบทบาททางการเมืองส�าคัญๆ ได้แก่ พรรคแนวร่วมแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดี (National League for Democracy: NLD) 
ของนางออง ซาน ซู จี (Anug San Suu Kyi) และพรรคสหสามัคคีเพื่อการ
พัฒนา หรือยูเอสดีพี (Union Solidarity and Development Party : 
USDP)พรรคตัวแทนของรัฐบาลทหาร นอกจากนั้น ยังมีพรรคการเมืองอื่น
อีกหลายพรรคที่เคยได้รับเลือกตั้งมีสมาชิกอยู่ในสภา ได้แก่ พรรคเอกภาพ
แห่งชาติ (National Unity Party: NUP) องค์กรแห่งชาติปะโอ (Pa-O 

National Organization: PNO) พรรคเอกภาพแห่งชนชาติว้า (Wa                       
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National Unity Party: WNUP) พรรคประชาธิปไตยเขตมอญทั้งมวล                  
(All Mon Region Democracy Party: AMRDP) พรรคประชาธิปัตย์แห่ง
ชนชาตฉิาน (Shan Nationalities Democratic Party: SNDP) พรรคชนชาติ
ชิน (Chin National Party: CNP) พรรคชนชาติยะไข่ (Rakhine National 
Party: RNDP)  พรรคประชาธิปัตย์แห่ง Phalon-Sawaw: PSDP กองก�าลัง
ประชาธิปัตย์แห่งชาติ (National Democratic Force : NDF) นอกจากนี้
ยังมีพรรคการเมืองที่จดทะเบียนอีกหลายพรรค อาทิ พรรคชนชาติ                               
ปะหล่อง (Taaung (Palaung) National Party: TPNP) พรรคประชาธปัิตย์
ว้า (Wa Democratic Party: WDP) พรรคความสามัคคีและประชาธิปไตย
แห่งรัฐคะฉิ่น (Unity and Democracy Party of Kachin State: UDPKS) 
พรรคพฒันาและประชาธปิไตยแห่งรฐักะเหรีย่ง (Kayin State Democracy 
and Development Party: KSDDP) มีพรรคการเมืองที่จดทะเบียนอยู่นับ
ถึงปัจจุบัน จ�านวน (91 พรรค)

การจดัตัง้พรรคการเมอืง ต้องด�าเนนิการดงันี ้(1) ก�าหนดวตัถปุระสงค์
ซึ่งไม่ขัดต่อบูรณภาพของสหภาพเมียนมาร์หรือความสามัคคีในชาติ และ
ความยั่งยืนแห่งอธิปไตย (2) จงรักภักดีต่อรัฐ (3) ยอมรับและปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธปิไตยแบบหลายพรรคการเมอืง (4) ปฏบิตัติามกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ (5) ก่อตั้งและจดทะเบียนพรรคการเมืองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

การยุบพรรคการเมืองสามารถเกิดข้ึนได้ หากละเมิดข้อบังคับ            

ต่อไปนี้ (1) ชุมนุมโดยผิดกฎหมาย (2) ติดต่อหรือให้การสนับสนุน ทั้ง                         
โดยตรงและโดยอ้อมแก่กลุ ่มกบฏติดอาวุธต่อต้านสาธารณรัฐสหภาพ                
เมียนมาร์หรือกลุ่มคน หรือสมาคมที่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์เห็นว่า                
เข้าข่ายตามกฎหมายผู้ก่อการร้ายหรือประกาศว่า เป็นการสมาคมกันอย่าง
ผิดกฎหมาย (3) ให้หรือรับการสนับสนุนทางการเงิน วัตถุหรือความ                        
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ช่วยเหลืออื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากรัฐบาลต่างชาติ สมาคมทาง
ศาสนาหรือสมาคมหรือบุคคลต่างชาติ  (4) น�าประเด็นทางศาสนามาใช้                  
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองโดยมิชอบ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน พรรคการเมืองทั้งหมดหรือในความหมาย
ของ “สมาคมทางการเมือง” ต้องลงทะเบียนตามกฎหมายแห่งสังคม (The 
Societies Act) ใช้กฎต่อไปนี้ในการลงทะเบียน: 

1) สมาชิกทั้งหมดของพรรคการเมืองต้องเป็นพลเมืองสิงคโปร์ 
2) พรรคการเมอืงต้องไม่เกีย่วข้อง หรอืเชือ่มโยงกบัองค์กรต่างประเทศ 

การใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเหมือนกับขององค์กรต่างประเทศ จะถือว่า
เป็นหลกัฐานเพยีงพอว่ามคีวามสมัพนัธ์ทางการเมอืงหรือการเชือ่มโยงติดต่อ
กับองค์กรนั้น

รัฐบาลมีอ�านาจท่ีจะยุบพรรคถ้าฝ่าฝืนกฎข้างต้น หรือกฎการ                       
จดทะเบียนพรรคการเมืองในทุกรูปแบบ

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริจาคทางการเมือง ซ่ึงใช้บังคับ                        
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) กฎหมายก�าหนดให้พรรคการเมือง
รบัการบรจิาค จากผูบ้รจิาคทีไ่ด้รบัอนญุาต หรอืจากผูบ้รจิาคทีไ่ม่ระบชุือ่ใน
การบรจิาคสิง่ใดๆ ทีเ่กนิค่า S$ 5,000 เป็นการป้องกนัการแทรกแซงการเมอืง
ภายในประเทศของชาวต่างชาติผ่านการสนับสนุนทางการเงิน สาเหตุก็                   
เนื่องมาจากกรณีในปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) เมื่อ เคียว สวี กี (Chew 
Swee Kee) รัฐมนตรีศึกษาธิการได้รับเงินจ�านวน S$ 700,000 ถูกส่งไป 
จากพันธมิตรประชาชนสิงคโปร์ (the Singapore People’s Alliance)                 
โดยผ่าน “หน่วยให้บริการเพื่อนบ้าน” ในการด�าเนินการที่ไม่ชอบ (black 
operation) เพื่อต่อต้านผลประโยชน์ของสิงคโปร์” อีกกรณีหนึ่งคือ อ้างว่า
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เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินต่างประเทศส�าหรับพรรคเซียว               
ฟรานซิสของคนงาน (Francis Seow of the Workers’ Party) ในปี                  
พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) นักวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้มี               
การจ่ายเงิน $20,000 ให้แก่พรรคการเมืองในออสเตรเลียผ่าน Optus 
(เจ้าของ Singtel) แม้ว่าแรงจงูใจและรายละเอยีดของการบริจาคยงัคงไม่ได้
ถูกตรวจสอบก็ตาม

สิงคโปร์เป็นระบบหลายพรรคการเมือง ที่มีพรรคเด่นพรรคเดียวคือ 
พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party) ที่มีนาย Lee Hsien Loong 
เป็นผู้น�าพรรค นอกจากน้ียังมีพรรคการเมืองอ่ืนๆ อีก อาทิ พรรคคนงาน 
(Workers’ Party) มี Low Thia Khiang เป็นผู้น�าพรรค พรรคประชาธิปัตย์
สิงคโปร์ (Singapore Democratic Party) มี Chee Soon Juan เป็นผู้น�า
พรรค พรรคเอกภาพแห่งชาติ (National Solidarity Party) มี Sebastian 
Teo เป็นผู้น�าพรรค พรรคปฏิรูป (Reform Party)  มี Kenneth Jeyaret-

nam เป็นผู้น�าพรรค พรรคชนสิงคโปร์มาก่อน (Singaporeans First)                  
มี Tan Jee Say เป็นผู้น�าพรรค พรรคประชาชนสิงคโปร์ (Singapore 
People’s Party) มี Lina Chiam เป็นผู ้น�าพรรค พรรคพันธมิตร
ประชาธิปไตยแห่งสิงคโปร์ (Singapore Democratic Alliance) มี                   
Desmond Lim เป็นผู้น�าพรรค พรรคพลังประชาชน (People’s Power 
Party) มี Goh Meng Seng เป็นผู้น�าพรรค 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(The Socialist Republic of Vietnam)

เวียดนามมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์                    
แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam: CPV)  ที่ได้รับอนุญาต
ถูกต้องตามกฎหมายท่ีทรงประสิทธิภาพ ส่วนพรรคการเมืองอื่นเป็น
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พรรคการเมืองที่อยู่นอกเวียดนาม หรือมิฉะนั้นก็จ�าท�างานอย่างลับๆ ใน
เวียดนาม พรรคการเมืองที่เคยมีการจัดตั้งขึ้นแล้วยุบเลิกไป หรือมิฉะนั้น            
ก็เป็นพรรคการเมืองนอกประเทศ มีดังนี้

1) พรรคกิจประชาชนแห่งเวียดนาม (People’s Action Party of 
Vietnam : PAP) พรรคนี้เป็นพรรคที่อยู่นอกประเทศ

2) พรรคประชาธิปไตยแห่งเวียดนาม (Democratic Party of           
Vietnam) พรรคนี้ถูกยุบเลิกไปนานแล้ว ตั้งแค่ปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1988)

3) พรรค Viet Tan ปฏิรูปเวียดนาม (Viet Tan Vietnam Reform 
Party) พรรคนี้เป็นพรรคที่อยู่นอกประเทศเวียดนาม

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม มีนโยบายส�าคัญคือ “ด�าเนินการ
ปรบัปรงุความทนัสมยัของประเทศและพฒันาอตุสาหกรรม” ตามทีก่ฎหมาย                 
ของพรรคซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งท่ี 9 ของสภาแห่งชาติ วันที่                  
22 เมษายน 2544 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามจัดต้ังข้ึนและน�าโดย
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ท�าให้ประสบความส�าเร็จในการปฏิวัติสิงหาคม ปี 
2518  ซึ่งได้จัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (ปัจจุบันนี้คือ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในการเอาชนะการรุกรานของประเทศ
มหาอ�านาจ และได้ยกเลิกระบอบการปกครองในยุคอาณานิคมเพื่อปลด
ปล่อยประเทศเวียดนามให้เป็นอิสระ และรวมประเทศเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต้เข้าเป็นประเทศเดียวกัน ด้วยการสร้างประเทศในแนวทาง
สังคมนิยม เพื่อความมั่นคง และปกป้องเอกราชของชาติ “ภายใต้หลักการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศสังคมนิยม” และสนับสนุน “การต่อสู้เพื่อ
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางสังคมของผู้คนใน
โลก” พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนผลประโยชน์  

และมีจุดมุ่งหมายคือการสร้าง “ความแข็งแกร่ง มีอิสระ เจริญรุ่งเรือง และ                 
เป็นประชาธิปไตย มีสังคมที่เป็นธรรม และมีอารยะ โดยตระหนักถึงความ
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เป็นสังคมนิยม และท้ายที่สุดคือ คอมมิวนิสต์” หลักการพื้นฐานอุดมการณ์
ของพรรคเป็นมาร์กซ์ เลนนิ และโฮจมินิห์ เป็นแนวทางในการด�าเนนิกจิกรรม
ของพรรค และส่งเสริมประเพณีของประเทศ

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมีการจัดระเบียบบนหลักการของ
อ�านาจประชาธิปไตย ภายใต้หลักปฏิบัติ “วิพากษ์วิจารณ์ตนเองและมี
ระเบยีบวนิยัทีเ่ข้มงวด” และตดิตามกลุม่ผูน้�า และความรบัผดิชอบของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งการส่งเสริมมิตรภาพและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในแนว
เดียวกันกับของพรรค พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามอยู่ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศเวยีดนามและรฐัธรรมนญู ส่งเสรมิการเรียนรู้ของคนท่ัวประเทศ  

เป็นองค์กรน�าของระบบการเมืองในเวียดนามที่น�าไปสู่การเคารพและ                     
ส่งเสริมบทบาทของรัฐทั้งแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (VFF) และองค์กรอื่นๆ 
ทางสังคมและการเมือง

ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มาจากตะวนัตก รวมทัง้ระบบพรรคการเมอืง ซึง่ภายหลังการรัฐประหารเมือ่
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 น�าโดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ยึด
อ�านาจรัฐบาลตนเอง ได้มีการตรากฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรกขึ้น คือ 
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ซึ่งเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่ง               
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 มาตรา 26 
ได้บัญญัติให้ประชาชนชาวไทยมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
เจตนารมณ์ในการออกกฎหมายก็เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดต้ังพรรคการเมือง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป 
สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อกระทรวงมหาดไทย 
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พรรคการเมืองที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว มีสิทธิตามกฎหมายที่จะ               
ด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองและกิจการอื่นให้เป็นไปตามนโยบายของ
พรรคการเมือง ภายหลังการประกาศบังคับใช้กฎหมายพรรคการเมืองเมื่อ 
วันที่ 26 กนัยายน พ.ศ. 2498 กม็กีารจดทะเบียนจดัต้ังพรรคการเมอืงถงึ                
23 พรรค และเพิ่มขึ้นอีก 7 พรรคก่อนการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่                             
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 แต่หลังผลการเลือกตั้งสกปรกในครั้งนั้น ได้เกิด
การรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติเมื่อ                       
21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เป ็นกฎหมาย
พรรคการเมืองฉบับที่สอง เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2511 การจัดตั้งพรรคการเมือง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีบุคคล
สัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อย่างน้อย 15 คน มารวมตัวกัน          
โดยหากต้องการจะด�าเนินกิจการพรรคการเมือง ก็สามารถแสดงเจตจ�านง
ต่อนายทะเบยีนเพือ่ออกหนังสอืเชิญชวนผูอ่ื้นให้สมคัรเป็นสมาชกิพรรค เมือ่
สามารถรวบรวมสมาชกิพรรคได้ไม่น้อยกว่า 500 คน จากนัน้ต้องจดทะเบยีน
พรรคการเมืองต่อนายทะเบียนที่กระทรวงมหาดไทย  จึงจะสามารถจัดต้ัง
พรรคการเมืองได้ มีพรรคการเมืองจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 19 พรรค มี 7 
พรรคเป็นพรรคการเมืองเดิมที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2498-2501 เช่น 

พรรคประชาธิปัตย์ พรรคสังคมประชาธิปไตย กฎหมายพรรคการเมือง                     
ฉบับนี้มีอายุอยู่ได้ไม่นานนัก ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 
กฎหมายฉบบันีถ้กูยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่14 ทีม่จีอมพล
ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ

พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับท่ีสาม คือ พระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517  นอกจากจะก�าหนดให้สมาชิกพรรคที่เริ่มจัดตั้งก่อนจด
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ทะเบียนกับนายทะเบียนพรรคการเมือง จะต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1,000 
คนแล้ว ยังวางหลักการใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไว้ก็คือ 
ก�าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องสังกัดพรรคการเมือง เนื่องมาจาก
พฤติกรรมของบรรดาผู้สมัคร ส.ส. ที่ไม่สังกัดพรรค มักจะถูกอิทธิพลกดดัน
ได้ง่าย และถกูซือ้ตวัจากพรรคหรอืกลุม่การเมอืงต่างๆ ท�าให้การท�างานของ 
ส.ส. ไม่มีความเป็นอิสระ ผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองจ�านวน 57 พรรค โดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่                         
จะเป็นการรวมตัวของ ส.ส. หน้าเก่า หรือเป็นพรรคการเมืองที่เคยมีมาก่อน 
รวมทั้งก็ได้มีพรรคการเมืองใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนหน้าใหม่ 
กฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้เดินย�่ารอยเดิม กล่าวคือ ถูกยกเลิกโดย
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 เป ็นกฎหมาย
พรรคการเมืองฉบับที่ 4 ก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง   
ไม่ต่างจากพระราชบญัญตัพิรรคการเมอืงฉบบัทีแ่ล้วๆ มาโดยมกีารเพ่ิมเติม
จ�านวนสมาชิกพรรคเพือ่ขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคการเมอืงต้องไม่น้อยกว่า 
5,000 คน และในจ�านวนสมาชิก 5,000 คนนั้น ต้องประกอบด้วยสมาชิก
จากภาคต่างๆ ภาคละห้าจงัหวดัและมจี�านวนสมาชกิพรรคจงัหวดัละไม่น้อย
กว่า 50 คน อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อ
มกีารประกาศใช้พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2541 เป็นกฎหมายพรรคการเมืองฉบับท่ี 5 กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีได้ชื่อว่าเป็น 
“รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน” ทีป่ระชาชนร่วมสร้างโดยการรบัฟังความเหน็
ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งพรรคการเมืองตามกฎหมาย
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้งยพรรคการเมืองก�าหนดให้ผู ้มีสัญชาติไทย                             
โดยก�าเนิด มีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถ                        
รวมกนัจดแจง้ขอจัดตั้งพรรคการเมอืงได ้และพรรคการเมอืงทีจ่ดแจ้งจัดตั้ง
ต้องมีสมาชิกพรรคให้ได้ 5,000 คนขึ้นไปภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง และกระจายตามภาคและจังหวัดตามที่                    
นายทะเบียนก�าหนด และต้องมีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา 
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง                         
พ.ศ. 2541 ก็ต้องสิ้นสุดลงจากการท�ารัฐประหารในคืนวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี                         
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็น                    
หัวหน้าคณะ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 เป็นกฎหมายพรรคการเมืองฉบับท่ี 6 กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สาระส�าคัญของ
กฎหมายฉบับนี้ยังคงสภาพเดิมคล้ายคลึงกับกฎหมายพรรคการเมืองเมื่อ                
ปี 2541 อาทิ การจดแจ้งจัดตั้ง การบริหารพรรคการเมือง มีสาขา
พรรคการเมือง การสนับสนุนโดยรัฐ มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนา
พรรคการเมืองและให้ผู้เสียภาษีเงินได้สามารถบริจาคเงินให้พรรคการเมือง
ที่ตนชื่นชอบได้ การห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเกินกว่าหนึ่งพรรค                 
การก�าหนดให้มคีณะกรรมการสรรหาผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังทัง้ในระบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและระบบสัดส่วน นับเป็นความก้าวหน้าส่วนหนึ่ง แต่กฎหมาย                 
ฉบับนี้ก็ประสบชะตากรรมเหมือนฉบับที่แล้ว เพราะต้องมีอันสิ้นสุดลง
เนื่องจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 
16.30 นาฬิกา โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมี พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ
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เมื่อพิจารณาพัฒนาการของพรรคการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
แล้ว จะพบว่าพรรคการเมืองที่เกิดจากประเทศที่มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์
ด ้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในการปกครองประเทศ จะมี
พรรคการเมืองที่เกิดจากผลประโยชน์แห่งชาติ สามารถควบคุมทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และพฤติกรรมของผู้น�าและกรรมการได้  ทั้งนี้ เกิดจากการ
ท่ีมพีรรคการเมอืงเพยีงพรรคเดยีวทีบ่รหิารประเทศ อาท ิพรรคการเมอืงใน
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 
ในขณะทีพ่รรคการเมอืงในประเทศเสรปีระชาธปิไตยบางประเทศทีม่ผู้ีน�าที่
มีบุคลิกภาพเข้มแข็งเป็นที่เชื่อถือของประชาชน ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐ
สงิคโปร์ พรรคการเมอืงทีเ่สนอตวัเป็นองค์กรท�างานทางการเมอืงจึงมคีวาม
โดดเด่นเพียงพรรคเดียว ส่วนในบางประเทศพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหาร
ประเทศมคีวามต่อเนือ่งในด้านนโยบาย หรอืตวัผูน้�าพรรค อาทิ กมัพูชา และ
มาเลเซีย ก็จะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจน ไม่ได้ยึดติดตัวบุคคล หรือมีการสร้าง
ผู้น�าอย่างเป็นระบบ แต่กับในอีกหลายประเทศมีพัฒนาการขึ้นๆ ลงๆ ของ
พรรคการเมืองตามผู้น�าทางการเมืองและสถานการณ์โลกไม่ว่าจะเป็น
อินโดนเีซยี เมยีนมาร์ ฟิลปิปินส์ และไทย บางทอีาจจะเป็นเพราะระบบการ
เลือกตั้งที่บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง หรือการมี
กฎหมายพรรคการเมอืงและบังคับให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคที่มีส่วนท�าให้พรรคไม่ได้เกิดข้ึนตามหลักการมีพรรคการเมืองที่คน             
ทัง้หลายทีมี่อดุมการณ์หรอืเป็นกลุม่ผลประโยชน์เดยีวกนัมาร่วมกนัผลกัดนั
ให้เกิดเป็นนโยบายในการเสนอตัวให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกพรรคเข้ามา
ท�าหน้าทีใ่นทางการเมอืง และยิง่ท�าให้คณุค่าของพรรคการเมอืงลดน้อยถอย

ลงเมื่อพรรคการเมืองมี “เจ้าของพรรค” เป็นบุคคลเพียงคนเดียว หรือ                 
กลุ่มเดียว ปราศจากการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน แม้การเข้าเป็น
สมาชิกพรรคก็เป็นแต่เพียงรูปแบบเท่านั้น หรือแม้แต่การจัดตั้งพรรคก็ไม่มี
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การจดักจิกรรมทางการเมอืงใดๆ เลย จนมผีูเ้ปรยีบเปรยว่า พรรคการเมอืง
ของบางประเทศจดแจ้งจัดตั้งเพื่อมาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ
พัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งหากเป็นจริงก็เท่ากับเป็นการ “ฆ่าตัดตอน” 
พรรคการเมืองไม่ให้มีพัฒนาการในการสร้างนโยบาย เสนอตัวให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกนโยบายและผู้สมัครของพรรคตนเอง             
และเท่ากับการแก้ปัญหาของประเทศต้องไปตกอยู่ในมือของชนชั้นน�า
นอกสภาบางคนหรือบางกลุ่มที่มีการจัดตั้งองค์กรที่เข้มแข็งเท่านั้น
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บทที่ 4

องค์กรจัดการเลือกตั้ง

องค์กรจัดการเลือกตั้งคืออะไร

องค์กรจดัการเลอืกตัง้ หรอื Electoral Management Body (EMB) 
เป็นองค์กรทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายให้เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการทัง้หมด
หรือบางส่วนขององค์ประกอบที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินการของ
การเลือกตั้ง และการด�าเนินการดังกล่าวเป็นเครื่องมือของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย การออกเสียงประชามติ การริเริ่มของประชาชนใน
การเสนอกฎหมาย และลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่ง
องค์ประกอบของการด�าเนินการเลือกตั้งหมายรวมถึง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ท้ังระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองและ
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) การก�าหนดที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับ
คะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง รูปแบบของ
องค์กรจัดการเลือกตั้ง มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบขององค์กรอิสระ 
(Independent Model) 2) รูปแบบองค์กรรัฐ (Governmental Model)  
และ 3) รูปแบบผสม (Mixed Model) 
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องค์กรจัดการเลือกตั้งของรัฐสมาชิกอาเซียน

จากการส�ารวจขององค์กรต่างประเทศที่ชื่อว่า International IDEA 
จ�านวน 217 ประเทศ พบว่าประเทศในอาเซียนมีรูปแบบขององค์กรจัดการ
เลือกตั้งดังนี้

ประเทศ รูปแบบ
องค์กร

ชื่อองค์กร จ�านวน
กรรมการ

ที่มาของ
กรรมการ

เนการา บรูไน 
ดารุสซาลาม

ไม่มี - - -

ราชอาณาจักร
กัมพูชา

อิสระ National 
Election 
Committee

9 ฝ่ายนิติบัญญัติ

ส า ธ า ร ณ รั ฐ
อินโดนีเซีย

อิสระ General 
Election 
Commission

7 ฝ่ายนิติบัญญัติ

ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ผสม กระทรวง
มหาดไทย 
และ National
Election 
Committee

5-17 สภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ

มาเลเซีย อิสระ Electoral 
Commission

7 พระราชาธิบดี

สาธารณรัฐ
สหภาพ
เมียนมาร์

อิสระ Union 
Election 
Commission

5 ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

อิสระ Commission 
on Elections

7 ประธานาธิบดี
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ประเทศ รูปแบบ
องค์กร

ชื่อองค์กร จ�านวน
กรรมการ

ที่มาของ
กรรมการ

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

รัฐบาล Prime Minis-
ter Office

- -

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

รัฐบาล Central Elec-
tion Council

- -

ราชอาณาจักร
ไทย

อิสระ Election 
Commission 
of Thailand 
(ECT)

5 คณะกรรมการ
สรรหา 3 คน 
ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา 2 คน

จากตารางดังกล่าว พบว่า ในบรรดาชาติอาเซียนมีองค์กรการ                      
เลือกตั้งเป็นรูปแบบอิสระมากที่สุดถึง 6 ประเทศ เป็นรูปแบบรัฐบาล                         
2 ประเทศ รูปแบบผสม 1 ประเทศ และไม่มีการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ
อีก 1 ประเทศ จึงไม่มีองค์กรจัดการเลือกตั้ง 

ลักษณะส�าคัญขององค์กรจัดการเลือกตั้งในแต่ละประเทศ

ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)

องค์กรจัดการเลือกตั้งของกัมพูชา เรียกชื่อว่า “คณะกรรมการ                  
การเลือกตั้งแห่งชาติ (The National Election Committee – NEC)” 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 คน มาจากการแต่งตั้งของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาต ิจ�านวน 8 คน เป็นผูท้รงคณุวฒุมิาจากการแต่งตัง้ของพรรคการเมอืง
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในรัฐสภา และบุคคลอิสระ 1 คน จากองค์กรที่ท�า
หน้าที่เฝ้าระวังการเลือกตั้งที่สองพรรคเห็นพ้องต้องกัน คณะกรรมการ                



58 การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน

การเลือกตั้ง มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญๆ ประกอบด้วย              
1) แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด/เทศบาล และชุมชน                 
2) ออกกฎ ระเบียบการด�าเนินงาน 3) ก�าหนดปริมณฑลของสถานที่                     
เลือกตั้ง 4) การก�าหนดสถานที่ลงทะเบียนเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง                         
5) จัดหาและแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต้ัง  6) ตรวจสอบและ
ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนให้เป็นปัจจุบัน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Lao People’s Democratic Republic)

คณะกรรมการการเลือกตั้งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) เป็นคณะกรรมการทีไ่ด้รบัการจดัตัง้ขึน้ชัว่คราวเพือ่จดัการ
เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 120 วัน และเมื่อได้จัดการเลือกต้ัง
เรียบร้อย  การรายงานผลการเลือกตั้งต่อสภาแห่งชาติชุดเก่า และสภาแห่ง
ชาติชุดเก่าได้รับรองผลการเลือกตั้งนั้นแล้ว วาระของคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้กจ็ะสิน้สดุลงหลงัการประชุมครัง้แรกของสภาแห่งชาตชิดุใหม่  คณะ
กรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามมติของกรมการเมือง
ศูนย์กลางพรรค และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ 
ประธานสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง ประธานคณะ
ประจ�าสภาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับ
ชาติ และมีผลภายหลังประกาศถ้อยแถลงของประธานประเทศ คณะ
กรรมการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง มีจ�านวนประมาณ 15 - 17 
คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน และรองประธาน 2 - 3 คน กรรมการการ
เลือกตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งต่างๆ ท้ังด้านการอ�านวยการและการจัดการ งบประมาณ                   
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การรักษาความสงบ การประสานงาน งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                  
ความรู ้ งานมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ อาทิ ประธานสภาแห่งชาติ                         
รองประธานประเทศ รองประธานสภาแห่งชาติ หัวหน้ากรรมาธิการ                      
(ที่เกี่ยวข้อง) หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติ ประธานคณะก�ากับและ                   
ตรวจสอบกลางแห่งรัฐ ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว หัวหน้า                 
คณะโฆษณาและอบรมศูนย์กลางพรรค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ป้องกนัความสงบ (ทัง้นี ้อาจมหีน่วยงานอืน่เพิม่เตมิอกีตามความเหมาะสม) 
โดยองค์ประกอบและลักษณะการด�าเนินงานสะท้อนให้เห็นได้ว่า คณะ
กรรมการการเลือกตั้งของลาวมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาแห่งชาติ
อย่างยิ่ง นอกจากกรรมการส่วนใหญ่จะมาจากสภาแห่งชาติแล้ว พนักงาน 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังมาจากสภาแห่งชาติด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการเตรียม จัดตั้ง ปฏิบัติ                  
แบ่งภาระความรับผิดชอบ จัดตั้งองค์กรและบุคลากรช่วยด�าเนินงาน เพื่อ
อ�านวยการและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็น                 
องค์กรกลางทีเ่ขา้มาประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งองคก์ารจัดตัง้พรรค 
องค์การจัดตั้งรัฐ องค์การจัดตั้งมหาชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา              
ร่วมมือกันในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อเป็นการรับประกันว่าการเตรียมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา            
แห่งชาติจะเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาแห่งชาติ) ของ สปป.ลาว               
มีสี่ระดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติ
2. คณะกรรมการการเลอืกตัง้ระดบัแขวง ก�าแพงนคร และเขตพเิศษ
3. คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับเมือง
4. คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง
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องค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละระดับนั้น ให้มี
ตัวแทนจากคณะพรรค ฝ่ายอ�านาจการปกครอง (เจ้าแขวง เจ้าเมือง                      
นายบ้าน) และองค์การจัดตั้งมหาชนด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการการ 
เลือกตั้งระดับชาติ ระดับแขวงก�าแพงนคร เขตพิเศษ และระดับเมือง                           
จะต้องมีผู้แทน (ตวัแทน) จากสภาแห่งชาตหิรอืห้องว่าการสภาแห่งชาตด้ิวย
เสมอ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละระดับนี้สามารถจัดองค์กร             
และแต่งตั้งบุคลากรเพื่อช่วยการด�าเนินงานตามความเหมาะสม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ระดับชาติ) มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. แนะน�าต่อแขวง ก�าแพงนคร และเขตพิเศษ ให้แต่งตั้งคณะ

กรรมการการเลือกตั้งตามระดับขั้นนั้น
2. จัดการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองให้ประชาชน

เพื่อยกระดับความเข้าใจต่อสิทธิประชาธิปไตยของประชาชน รวมท้ัง                     
เพือ่สร้างเอกภาพเกีย่วกบัการปฏบิตังิานการเลอืกตัง้ให้ประสบความส�าเร็จ
ด้วยดี

3. จัดตั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สนับสนุน และ
ประชาสัมพันธ์กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งแนะน�าให้ผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเคารพกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาแห่งชาติ 
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวข้องอื่น

4. จัดเตรียมและแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5. ตรวจสอบ ค้นคว้า และพิจารณา (ประวัติ) แบบค�าร้องขอสมัคร

รับเลือกตั้ง เพื่ออนุมัติและประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังอย่างเป็น
ทางการ

6. ตรวจสอบ ค้นคว้า และพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้และผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ (อนัอาจเกดิจากความบกพร่องหรือผิดพลาด) 
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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7. “ชี้น�า น�าพา” และติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของ                       
คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับต่างๆ

8. รวบรวมและประกาศผลการเลือกตั้ง
9. ออกใบรับรอง (ชั่วคราว) ให้ผู ้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา                  

แห่งชาติ
10. สรุป ประเมินผล และ “ถอดบทเรียน” เกี่ยวกับการเลือกตั้ง                

รวมทัง้ ประกาศเกยีรตคิณุต่อองค์การจดัตัง้ และบคุคลทีม่ผีลงาน (ช่วยเหลอื
การเลือกตั้ง) ดีเด่น

11. รายงานผลการเลือกตั้งและผลการจัดการเลือกต้ังต่อที่ประชุม
ครั้งแรกของสภาแห่งชาติชุดใหม่

มาเลเซีย (Malaysia)

คณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซียได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ               
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) ตามมาตรา 114 ของรัฐธรรมนูญ 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก็เพื่อให้การบริหารการเลือกตั้งมีความโปร่งใส              
และในทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้งมีความเป็นธรรมในการ                     
แข่งขันกันของทุกพรรคการเมือง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่ง และกรรมการการเลือกตั้งอีกหกคน 
ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซีย คณะกรรมการ                   
การเลือกตั้งย่อมมีความมั่นคงในการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการการเลือกต้ัง
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  (1) เป็นชาวมาเลเซียโดยก�าเนิด  (2) อายุไม่เกิน                
65 ปีบริบูรณ์  กรรมการการเลือกตั้งจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ (1) มีอายุครบ
หกสบิห้าปีบรบิรูณ์  (2) เป็นผูท่ี้ขาดคณุสมบัตข้ิอใดข้อหนึง่ ดังนี ้(ก) เป็นการ
บคุคลล้มละลาย หรอื (ข) มส่ีวนในการใช้จ่ายใดๆ ทีผิ่ดปกติทัง้งานในหน้าที่
หรืองานนอกหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ (ค) เป็น
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือ สภานิติบัญญัติของรัฐ  
(3) ยื่นหนังสือขอลาออกจากต�าแหน่งต่อสมเด็จพระราชาธิบดี รัฐสภา                  
เป็นหน่วยงานก�าหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการการเลือกตั้ง และมีความ
เป็นอิสระจากอิทธิพลของรัฐบาล 

คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา                  
ผู้แทนราษฎร (House of Representatives (Dewan Rakyat)) อาทิ                
การก�าหนดเขตเลือกตั้ง การทบทวนเขตเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ 
และการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ                          
เลือกตั้ง ควบคุมการด�าเนินการเลือกตั้ง การด�าเนินการเลือกตั้งแทน 
ต�าแหน่งที่ว่าง และด�าเนินการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในเขตเลอืกตัง้ทีม่กีารก�าหนดขึน้มาใหม่ เพือ่ให้จ�านวนของผูล้งคะแนน
ในเขตเลอืกมคีวามเหมาะสมและมคีวามเท่ียงธรรมในการออกเสยีงลงคะแนน 
การส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจิตส�านึกในการให้ความส�าคัญกับการไป                 
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และแก้ไขปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ               
เลอืกตัง้ให้มคีวามถกูต้อง ทนัสมยั โดยการลบชือ่ของผู้ท่ีตาย หรือถูกตัดสิทธิ
เลือกตั้ง และในวันลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเลเซียจะมีประจ�าอยู่ที่ศูนย์                  
ทั่วประเทศเพื่อดูแลกระบวนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(The Republic of the Union of Myanmar)

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ (The Union Election 
Commission) เมยีนมาร์ มาจากการแต่งตัง้ของประธานาธบิด ีประกอบด้วย 
ประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอืน่อกี 4 คน รวมจ�านวนอย่างน้อย 
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5 คน กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอายุไม่ต�่ากว่า 50 ปี 
(2) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(3) ต้องเป็นผู้ที่เคยด�ารงต�าแหน่ง 
 (3.1) หวัหน้าผูพ้พิากษาหรอืเป็นผูพ้พิากษาศาลฎกีาของสหภาพ 

หรอืเป็นผูพ้พิากษาศาลสงูประจ�าภูมภิาคหรอืรฐั หรอืต�าแหน่งทีค่ล้ายกนัมา
แล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

 (3.2) ตุลาการหรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายที่ไม่ต�่ากว่าระดับ
ภูมิภาค หรือรัฐเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

 (3.3) เคยปฏิบัติหน้าที่ทนายความ ไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือ
 (3.4) เป็นผู้ที่ประธานาธิบดีเห็นว่าเหมาะสม 
(4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีประสบการณ์ 
(5) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในข้อบัญญัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 
(6) จงรักภักดีต่อรัฐและประชาชน 
(7) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(8) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสภาชาติพันธุ์ 
(9) ไม่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งใดๆ ทีร่บัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน 

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
แห่งสหภาพ มีดังต่อไปนี้ 

(1) ด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
(2) ก�ากบัดแูลการเลอืกตัง้สมาชกิสภา และแต่งต้ังคณะอนกุรรมการ

เพื่อสนับสนุน 
(3) ก�าหนดและแก้ไขเขตเลือกตั้ง 
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(4) เก็บข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังและปรับปรุง
แก้ไข 

(5) เลื่อนการจัดการเลือกตั้ง ในกรณีที่ไม่อาจกระท�าการเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้นๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นธรรม อันเนื่องจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ 

(6) ก�าหนดกฎระเบียบในการเลือกตั้งและระเบียบพรรคการเมือง 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(7) แต่งตัง้คณะตลุาการการเลอืกตัง้ เพือ่ให้ท�าหน้าทีต่ดัสนิข้อพพิาท
อันเนื่องจากการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด 

ประธานาธิบดีมีอ�านาจในการถอดถอนประธานกรรมการหรือ
กรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) กระท�าการอันเป็นกบฏร้ายแรง (2) ละเมิดข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญ               

(3) ประพฤติมิชอบ (4) ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก�าหนด                    
(5) การปฏิบัติหน้าท่ีประสบความล้มเหลว ข้ันตอนในการถอดถอนเป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับการถอดถอนหัวหน้า                          
ผู้พิพากษาของสหภาพ หรือผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งสหภาพ หากประธาน
กรรมการหรอืกรรมการการเลอืกตัง้แห่งสหภาพผูใ้ดต้องการลาออกจากการ
ด�ารงต�าแหน่ง ด้วยเหตุผลใดๆ ต้องยื่นเรื่องลาออกต่อประธานาธิบดี โดย
กระท�าเป็นลายลักษณ์อักษร หากต�าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการ
การเลือกตั้งแห่งสหภาพว่างลง อันเนื่องมาจากการลาออก ครบวาระ                    
เสยีชวีติหรอืเหตผุลใดกต็าม ประธานาธบิดสีามารถแต่งต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการการเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติว่าด้วยการแต่งตั้งรัฐมนตรีของ
สหภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรอืกรรมการการเลอืกตัง้เป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั ให้ถอืว่า ได้เกษยีณ



65สมชาติ เจศรีชัย

จากหน้าที่เดิมนับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ 

มติและค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังแห่งสหภาพให้ถือเป็น
ที่สุดก็แต่เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ค�าสั่งด้านการเลือกตั้ง (2) อุทธรณ์และ
ทบทวนมติและค�าสั่งจากคณะตุลาการการเลือกตั้ง (3) เรื่องที่อยู่ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines)

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการ                     
เลือกตั้งขึ้นได้ผ่านความเห็นชอบไปเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2483                
(ค.ศ. 1940)  ต่อมา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941)             
กฎหมายแห่งคอมมอนเวลท์ ฉบับที ่657 (Commonwealth Act No. 657) 
ประกาศการจดัตัง้คณะกรรมการข้ึนเป็นส่วนหนึง่ของรฐัธรรมนญู กรรมการ
ในคณะกรรมการตามกฎหมายยงัคงเป็นกรรมการของคณะกรรมาธกิารตาม
รัฐธรรมนูญ บุคลากรล�าดับรองลงมา ระเบียน และเอกสาร ถูกโอนย้ายไป
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ ประธานกรรมการและกรรมการ          
การเลือกตั้งมีเงื่อนไขในการด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งก�าหนดวาระไว้เก้าปี โดยจะมี
การสบัเปลีย่นหมุนเวยีนให้กรรมการออกจากต�าแหน่งทกุสามปี  ยกเว้นการ
เข้าด�ารงต�าแหน่งครั้งแรก ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีเงื่อนไขอยู่ในต�าแหน่งเก้าปี 
หกปี และ สามปี ตามล�าดับ รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ.1973) ขยาย
การเป็นกรรมการการเลือกตั้งจากสามคนเป็นเก้าคน แต่ลดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งจากเก้าปีคงเหลือเจ็ดปี 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ท่ีถูกจดัตัง้ข้ึนในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) 
โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) โดยกรรมการการ             
เลอืกตัง้เพิม่จ�านวนขึน้ และขยายอ�านาจตามรฐัธรรมนญูปี 1973 และ 1987 
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คณะกรรมการไม่ได้มีเฉพาะอ�านาจทางการบริหาร แต่รวมไปถึงอ�านาจ
ตุลาการ และอ�านาจกึ่งตุลาการอีกด้วย

ปัจจุบัน คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์                  
(The Commission on Elections, or COMELEC) มีจ�านวนเจ็ดคน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกหกคน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. บังคับใช้ และดูแลกฎหมายและกฎระเบียบกับการด�าเนินการ
เลือกตั้ง ประชามติ ริเริ่ม การลงประชามติ และการถอดถอน

2. การใช้อ�านาจตลุาการเกีย่วการพจิารณาช้ีขาดท้ังปวงเกีย่วกบัการ
เลอืกตัง้ การลงคะแนน และคณุสมบตัขิองการเลอืกตัง้ทัง้ระดบัภาค จงัหวดั
และเมือง และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในการ                  
เลือกตั้งเทศบาล โดยการพิจารณาของศาลทั่วไป หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกกระท�าการของเจ้าหน้าที่ โดยการพิจารณาของศาล

3. ตัดสินใจ หรือยกเว้นสิทธิ ข้อหารือทั้งหมดที่มีผลต่อการเลือกตั้ง 
รวมทั้งการก�าหนดล�าดับที่และต�าแหน่งของหน่วยเลือกต้ัง การแต่งต้ัง                      
เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง และผู้ตรวจสอบ และการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

4. ท�าการแทนเกี่ยวกับหน้าที่ของการเลือกตั้งประธานาธิบดี                  
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และกลไกของรัฐบาล รวมทั้งกองทัพฟิลิปปินส์ 
ส�าหรบัวตัถปุระสงค์เฉพาะเพือ่การเลอืกตัง้ท่ีมเีสร ีซ่ือสตัย์สจุรติ เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ความสงบเรียบร้อย และเกิดความน่าเชื่อถือ

5. ลงทะเบียนพรรคการเมือง องค์กร หรือกลุ่มผสมต่างๆ รูปแบบ
หรือโครงการของรัฐบาลและรับรองอ�านาจพลเมืองของคณะกรรมการใน
การเลือกตั้ง

6. รวบรวม ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือการริเริ่ม อุทธรณ์ในศาล              
การตรวจสอบ ด�าเนินคดีกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงการ 
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กระท�าหรอืการละเว้นกระท�า การทจุรติเลอืกตัง้ รวมทัง้การประพฤตมิชิอบ
7. ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐสภาในการใช้มาตรการลดใช้จ่ายเลือกตั้ง 

รวมถึงข้อจ�ากัดของสถานที่ที่จะติดตั้งสื่อโฆษณา เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ  
กระท�าความผิด และลงโทษการทุจริตเลือกตั้ง ความผิดที่เป็นการประพฤติ
มิชอบ และการก่อกวนผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกรูปแบบ

8. ให้ข้อเสนอแนะแก่ประธานาธิบดีในการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ไป                 
ช่วยเหลือหรือไปด�ารงต�าแหน่งอื่นในกรณีที่มีการประพฤติผิดวินัย ส�าหรับ
การกระท�าที่ไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่เช่ือฟังแนวทางปฏิบัติ ค�าสั่ง หรือการ              
ตัดสินใจ

9. การเสนอต่อประธานาธบิดแีละสภาการรายงานเกีย่วกบัจริยธรรม
การเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามต ิการรเิริม่ประชามต ิการเสนอกฎหมาย
และการถอดถอน

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

การจดัการเลอืกตัง้ในสิงคโปร์อยูใ่นความรบัผดิชอบของส�านกันายก
รัฐมนตรี (Prime Minister Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหาร โดย
กรมการเลอืกตัง้แห่งสงิคโปร์ (The Elections Department of Singapore 
: ELD) ซึ่งเป็นกรมในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานปฏิบัติ กรม
การเลือกตั้งแห่งสิงคโปร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการวางแผน และเตรียมการ
เลอืกตัง้ประธานาธบิด ีและสมาชกิรฐัสภา ตลอดจนการออกเสยีงประชามติ
ของสิงคโปร์ นอกจากนี้กรมการเลือกตั้งแห่งสิงคโปร์ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรับบริจาคเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบริจาคเงินทางการเมือง (the 
Political Donations Act – PDA) จุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้เพื่อ
ป้องกนัการแทรกแซงจากต่างประเทศ (foreign interference) กบัการเมอืง
ภายในประเทศโดยผ่านกองทุน กรมการเลือกตั้งมีพนักงานประจ�า (full-
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time staff) จ�านวน 28 คน มีการสนับสนุนโดยทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
หรือการออกเสียงประชามติแห่งชาติ (national referendum) กรมการ
เลอืกตัง้มคีวามร่วมมอืกบัพนกังานในภาครฐันบัหมืน่คนทีเ่ข้าร่วมช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(The Socialist Republic of Vietnam)

การจัดการเลือกตั้งของเวียดนามด�าเนินการโดยคณะกรรมการ                   
การเลือกตั้งกลาง (The Election Council) ท�าหน้าที่บริหารและติดตาม
ตรวจสอบภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วประเทศ ขณะที่คณะกรรมการ                         
การเลือกตั้ง (The Election Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ปฏิบัติ
งานการเลือกตั้งในระดับจังหวัดหรือเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัด และ   
คณะกรรมการเขตการเลือกตั้ง (The Election Commissions) จัดตั้งขึ้น
เพือ่จดัการเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ ส่วนระดบัหน่วยเลือกต้ังนัน้ หน่วยจัดการ
เลือกตั้ง (Election Groups) ท�าหน้าที่จัดการเลือกตั้งเฉพาะในหน่วย              
เลือกตั้งนั้นๆ

ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)

ก่อนปี พ.ศ. 2540 การบริหารจัดการเลือกตั้งเป็นอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นองค์กร
ฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นผูค้วบคมุและด�าเนนิการจัดหรือ
จดัให้มกีารเลอืกตัง้หรอืการสรรหาสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 
สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้รหิาร ท้องถิน่ แล้วแต่กรณ ีรวมทัง้การออกเสยีง
ประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามต ิและกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้ สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิาร
ท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

1) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 (1) ออกประกาศหรอืวางระเบยีบก�าหนดการทัง้หลายอนัจ�าเป็น
แก่การปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรา 235 วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบ

เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการด�าเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง               
ผู ้สมัครรับเลือกตั้ง และผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและ                    
เที่ยงธรรม และก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนินการของรัฐในการสนับสนุน
ให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียง 
เลือกตั้ง

 (2) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
รฐัมนตรีและรฐัมนตร ีขณะอยูใ่นต�าแหน่ง เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 181 
โดยค�านงึถงึการรกัษาประโยชน์ของรฐั และค�านงึ ถงึความสจุรติ เทีย่งธรรม 
ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 (3) ก�าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่
พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของ

พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทาง                   
การเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือ             
รับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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 (4) มีค�าสัง่ให้ข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรฐั ปฏบิตักิารท้ังหลายอนัจ�าเป็นตามกฎหมาย ตามมาตรา 235 วรรคสอง

 (5) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น ตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง

 (6) สัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืออกเสยีงประชามตใิหม่ในหน่วย
เลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่ง หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควร
เชือ่ได้ว่าการเลอืกตัง้หรอืการออกเสยีงประชามตใินหน่วยเลอืกตัง้นัน้ๆ มไิด้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 (7) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียง
ประชามติ

 (8) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุน
องค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ และส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

 (9) ด�าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้              
ถ้อยค�า ตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการเพื่อ
ประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด

 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจแต่งต้ังบคุคล คณะบคุคล หรือ
ผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย
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2) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550                          
ดังต่อไปนี้

 (1) ควบคุมและด�าเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้ง หรือ
สนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ            
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 (2) ออกประกาศก�าหนดการทั้งหลายอันจ�าเป็นหรือด�าเนินเพ่ือ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  และ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 (3) วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการด�าเนินการ
ใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือให้          
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนินการของ
รฐัในการสนบัสนนุให้การเลอืกตัง้มคีวามเสมอภาค และมโีอกาสทดัเทยีมกนั
ในการหาเสียงเลือกตั้ง

 (4) วางระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือในการตรวจสอบการ               
เลือกตั้งตามมาตรา 25

 (5) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ    
ของพรรคการเมืองผู ้สมัครรับเลือกตั้ง และผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง ในส่วนที่                     
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการตอบข้อหารือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวันนับแต่  
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วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือเพราะเหตุที่เรื่องนั้นยัง              
ไม่เกิดขึ้นมิได้

 (6) วางระเบียบหรือให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องดังต่อไปนี้

  (ก) ให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้หรือโยกย้ายข้าราชการซ่ึง
มีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากต�าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

  (ข) ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
ส�ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

  (ค) วางระเบยีบเกีย่วกบัการใช้ทรพัยากรของรฐัหรอืบคุลากร
ของรฐั เพือ่กระท�าการใดซึง่จะมผีลต่อการเลอืกตัง้ หรอืให้ความเหน็ชอบใน
การด�าเนินการดังกล่าว

 ทัง้นี ้โดยค�านึงถึงการรกัษาประโยชน์ของรฐั รวมทัง้ค�านงึถงึความ
สจุรติและเทีย่งธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทยีมกนัในการเลอืกตัง้

 (7) ก�าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ให้แก่พรรคการเมือง การ
สนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดย
เปิดเผยและการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลง
คะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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 (8) มีค�าสัง่ให้ข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ�าเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 (9) ด�าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งส�าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและการเลือกตั้งแบบสัดส่วน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 (10) สบืสวนสอบสวนเพือ่หาข้อเทจ็จรงิและวนิจิฉยัชีข้าดปัญหา
หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 (11) ส่งเรือ่งไปยงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวฒุสิภา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา                    
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือส่งเรื่องไปยัง     
ศาลรฐัธรรมนูญในกรณทีีเ่หน็ว่าความเป็นรฐัมนตรขีองรฐัมนตรคีนใดคนหนึง่
สิ้นสุดลง

 (12) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ ในหน่วยเลือกต้ังใดหน่วย                 
เลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง หรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ เมื่อมี               
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วย
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เลือกตั้งนั้นๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

 (13) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และ
ผลการออกเสียงประชามติ

 (14) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุน
องค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริม                   
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการ                     
ตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา 25 ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเป็น                 
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

 (15) วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับการ
แต่งตัง้ให้มอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการเลอืกตัง้ การสนบัสนนุ การสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ

 (16) จดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปีและข้อสงัเกตเสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

 (17) ด�าเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็น
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการ              
เลือกตั้งประจ�าจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (1) อ�านวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ รวมทั้ง
สนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ที่กระท�าภายในจังหวัดนั้น

 (2) เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งส�าหรับการเลือกตั้งแบบ                
แบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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 (3) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือ            
ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

 (4) เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลอืกต้ังเพือ่พจิารณาแต่งต้ัง
บุคคลผู้มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 (5) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก�าหนด

 (6) ปฏบัิตงิานอ่ืนท่ีเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามติ 
การสนบัสนนุ การสรรหาสมาชกิวฒุสิภา ก�ากบัดแูลการปฏบิติังานของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขต คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น และ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด ก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง

 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิหรอืราชการส่วนท้องถิน่ หรือสนบัสนนุองค์การ
เอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

 (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

3) อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามประกาศคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549 มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
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 เพื่อให้การด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่แล้วเสรจ็โดยเรว็  แต่ยงัสามารถตรวจสอบการกระท�าทีไ่ม่สุจริตของ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ คณะปฏิรูปฯ จึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้อง
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วัน
เลือกตั้ง หลังการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หากมีหลักฐานอันควรเชื่อ             
ได้ว่าผู้ได้รับการเลือกตั้ง หรือผู้ใดกระท�าการใดๆ  โดยไม่สุจริตหรือกระท�า 
ความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง  เพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้ง  หรือการ 

เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย                
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีค�าส่ังเพิกถอนสิทธิ            
เลือกตั้งของผู้ได้รับการเลือกตั้งนั้น  มีก�าหนดเวลา 1 ปี และด�าเนินการ              
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การกระท�านั้นมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ                
การเลือกตั้ง

มาตรา 238 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด�าเนินการสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมี
สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกต้ังหนึ่ง คัดค้านว่าการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 (2) ผู้เข้ารับการสรรหา หรือสมาชิกขององค์กรตามมาตรา 114   
วรรคหน่ึง คัดค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง          
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 (3) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ก่อนได้รับเลือกตั้งหรือ
สรรหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระท�าการใดๆ โดยไม่สุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับ               

เลือกตั้งหรือสรรหา หรือได้รับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่สุจริตโดยผล                
ของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระท�าลงไปโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา               
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 (4) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าการออกเสียงประชามติมไิด้
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการออกเสียง
ประชามตใินหน่วยเลอืกตัง้ใดเป็นไปโดยไม่ถกูต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 เมือ่ด�าเนนิการตามวรรคหนึง่เสรจ็แล้ว คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

 มาตราที่ 239 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยให้มี
การเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสมาชิก ให้ค�าวินิจฉัยของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด

 ในกรณปีระกาศผลการเลอืกตัง้แล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลอืกตัง้

เห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา                          
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย 
เมื่อศาลฎีกาได้รับค�าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภา                   
ผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิมาชิกผูน้ั้นจะปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปไม่ได้จนกว่าศาลฎกีา
จะมีค�าสั่งยกค�าร้องในกรณีที่ศาลฎีกามีค�าสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ในเขต  
เลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วฒุสิภาผูใ้ด ให้สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา
ในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง

 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ มิให้นับ
บคุคลดงักล่าวเข้าในจ�านวนรวมของสมาชกิเท่าทีมี่อยูข่องสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
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 ให้น�าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับ
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ินด้วยโดยอนโุลม โดยการ
ยื่นค�าร้องต่อศาลตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ และให้ค�าสั่งของศาล
อุทธรณ์เป็นที่สุด

องค์กรจัดการเลือกตั้งกับสภาวะทางการเมือง

เมื่อศึกษาถึงรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ใน
อาเซยีนจะพบว่า แต่ละประเทศมกีารใช้ระบบการเมอืงการปกครองแบ่งออก
เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คอื การปกครองระบอบเสรปีระชาธปิไตย และการปกครอง
ระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตย (ลาว เวียดนาม) ส่วนเนการา บรูไน ดารุส
ซาลาม ยังใช้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีการผ่อนคลาย
ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่น แต่ยังคงมีการจ�ากัดสิทธิทางการเมือง
แก่สตรี 

การที่ประเทศในอาเซียนมีองค์กรจัดการเลือกตั้งรูปแบบอิสระมาก 
อาจจะสะท้อนถึงความพยายามในการให้ผลของการเลือกตั้งเป็นที่เชื่อถือ 
และ ได้รบัการยอมรบัจากทกุฝ่าย อย่างไรกด็ ีเหตกุารณ์ในหลายประเทศยงั
คงปรากฏว่าหลังการลงคะแนนเลือกตั้ง ประชาชนยังคงคลางแคลงใจในผล
การยอมรบั จนถงึขัน้ใช้ความรนุแรงประท้วงผลการเลอืกต้ัง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจ
กล่าวได้ว่ามาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ

1) ความไม่เป็นกลางของกรรมการในองค์กรจัดการเลือกตั้ง อันเป็น
ผลมาจากที่มาของคณะกรรมการในองค์กรจัดการเลือกตั้ง เพราะหากมี

นักการเมืองหนุนหลัง โดยไม่มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ                    
การเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายที่ไม่ใช่พวกของตนเองในการเลือกตั้ง ก่อให้เกิด                    
ความได้เปรยีบเสยีเปรยีบในบรรดาผูส้มคัรด้วยกนัทัง้ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
การลงคะแนนเลือกตั้ง และการนับคะแนนเลือกตั้ง นอกจากการไม่เข้าไป
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ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแล้ว ยังเกิดจาก
การทีเ่ปิดโอกาสให้มกีารด�ารงต�าแหน่งรกัษาการของนกัการเมอืงฝ่ายบรหิาร 
ในระหว่างมีการเลือกตั้ง และสามารถมีการใช้อ�านาจอย่างไม่เป็นธรรม              
และเสมอภาคได้ โดยที่องค์กรจัดการเลือกตั้งไม่เข้าไปแก้ไข ระงับยับยั้ง         
การกระท�าดังกล่าว รวมท้ังการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการในองค์กรจัดการเลือกตั้งได้ง่าย ในหลายประเทศจึงมี
ส่วนผสมของกรรมการในองค์กรจัดการเลือกตั้งที่มีที่มาจากฝ่ายการเมือง                   
ทุกฝ่าย ในทางตรงข้าม บางประเทศก็ใช้วิธีการสรรหากรรมการในองค์กร
จัดการเลือกตั้งจากผู้ด�ารงต�าแหน่งในฝ่ายยุติธรรม เพราะเชื่อในเกียรติภูมิ
ของผู้ด�ารงต�าแหน่ง การด�ารงความเป็นกลางในกรรมการองค์กรจัดการ      
เลอืกตัง้มีความส�าคญัทีต้่องมกีารตรวจสอบและควบคมุ รวมทัง้มบีทลงโทษ
ต่อพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติอย่างหนักทั้งมาตรการทางกฎหมายและ                
ทางสังคม

2) ขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการจัดการเลือกต้ังทั้งในเชิง
ระบบการเลือกตั้งและวิธีการขั้นตอนการด�าเนินการ การวางระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติในการด�าเนินการ ในการจัดการเลือกตั้งมีขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งมีผู้
เกีย่วข้องเป็นจ�านวนมาก อกีทัง้ผลลพัธ์ของการเลอืกตัง้กค็อืความเชือ่ถอืใน
ผลของการเลือกตั้งว่า ผู้ชนะการเลือกตั้งมาจากการลงคะแนนเลือกตั้งของ
ผูมี้สทิธิเลอืกตัง้อย่างแท้จรงิ ไม่ได้เกดิจากการบดิเบอืนจากการหาเสยีง การ
ลงคะแนนเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง การมีมาตรฐานการเลือกตั้ง
นับตัง้แต่การลงทะเบยีนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ (ในประเทศไทยคอืบญัชรีายชือ่ผู้มี
สทิธเิลอืกตัง้ทีท่�าขึน้จากทะเบียนบ้าน) การแบ่งเขตเลอืกตัง้ การให้การศกึษา
แก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ การรณรงค์หาเสยีง การฝึกอบรมและคูม่อืการปฏบิติังาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การเลือกต้ัง การลง
คะแนนเลอืกตัง้และการนบัคะแนนเลอืกตัง้ ตลอดจนการยติุข้อขดัแย้งหรือ
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การคัดค้านการเลือกตั้ง มาตรฐานและพันธกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ
เลือกตั้งต้องมีต่อทุกฝ่าย ทั้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
จะน�าไปสู่ความเชื่อถือและยอมรับในผลการเลือกตั้งในที่สุด 

3) ความย่อหย่อนหรือสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินการจัดการ
เลือกตั้ง การเลือกตั้งมีปรัชญาที่ส�าคัญประการหนึ่ง ก็คือ “การเลือกตั้งเป็น
ของประชาชน” ซึ่งหมายถึงการเคารพในสิทธิการปกครองหรือการจัดการ
รัฐเป็นอ�านาจของประชาชนที่เรียกว่า “อ�านาจอธิปไตย” ประชาชนจึงต้อง
มีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นเจ้าของการเลือกตั้ง โดยการเข้ามามี                
ส่วนร่วมเป็นผูจ้ดัการเลอืกตัง้ แต่ในหลายประเทศไม่ค่อยสนใจการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน  การท�าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งจึงตกอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าทีรั่ฐ ขาดการตรวจสอบจากภาคประชาสงัคม นัน่หมายความว่า 
หากนักการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่ออนาคตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างเบด็เสรจ็แล้ว อทิธพิลครอบง�าดงักล่าวจะท�าให้เกดิการบดิเบอืนการใช้
อ�านาจ อีกทั้งการไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู ้ด�าเนินการ                     
เลือกตั้งจึงไม่มีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งได้ 

4) การมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชนหรอืภาคประชาสงัคมไม่เข้มแขง็
เพียงพอ ต้องยอมรับว่าในการกระท�าใดๆ หากขาดการตรวจสอบถ่วงดุล
ย่อมท�าให้มกีารใช้อ�านาจไปในทางทีม่ชิอบได้ง่าย การเลือกต้ังท่ีเกดิข้ึนมช่ีวง
เวลาสั้นๆ เพียงวันเดียว จึงต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ                        
เจ้าหน้าทีผู่ด้�าเนนิการเลอืกตัง้ หรอืทีเ่รยีกว่า “การสงัเกตการณ์การเลอืกตัง้” 
ซ่ึงมาจากฝ่ายที่สามที่ไม่ใช่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
ของผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืง แต่หากภาคประชาชนหรอืภาคประชาสงัคม
อ่อนแอ กระบวนการจัดการก็จะตกไปอยู่ในอ�านาจของฝ่ายการเมืองผู้มี
อทิธิพลครอบง�าในการจดัการเลอืกตัง้ หรอืการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ม่เป็นไปตาม
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กฎหมายของเจ้าหน้าที ่ ผลลพัธ์ของการเลอืกตัง้จงึไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของประชาชน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ท�าให้การเมืองขาด
เสถยีรภาพ องค์กรจดัการเลอืกตัง้กม็กัจะถกูตัง้ค�าถามถงึความมปีระสิทธภิาพ 
ในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ดังกล่าว หรือช่วยให้การเมืองมีเสถียรภาพ                 
ในระยะยาว เพราะการจัดการเลือกตั้ง ไม่ใช่การท�าตามตัวบทกฎหมายที่
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเน้นหนักไปที่งานเทคนิคในการเลือกต้ังเท่านั้น 
หากแต่การเตรียมความพร้อมทางด้านประชาชนโดยการให้การศึกษาทาง 
การเมืองแก่ประชาชนในการใช้อ�านาจอธิปไตยของตน เพื่อการใช้สิทธิ
ทางการเมอืงและการเลอืกตั้งกส็�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั เมือ่การรวมตวั
ของประเทศในภูมภิาคเป็นประชาคมอาเซยีน จงึนบัเป็นความเคลือ่นไหวใน
ทางการเมืองของประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อประชาชนในอีกประเทศหนึ่ง
ด้วย องค์กรจดัการเลอืกตัง้ของประเทศสมาชกิอาเซยีนคงต้องมกีารปรบัตวั
ทั้งในเชิงโครงสร้าง บทบาทและอ�านาจหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมืองให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และความร่วมมือระหว่างกันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอีกด้วย
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บทที่ 5

ระบบการเลือกตั้ง

ระบบการเลือกตั้งในโลกนี้มีอยู่เพียง 3 ระบบหลัก กับอีก 9 ระบบ
ย่อย ได้แก่ 1) ระบบการเลอืกตัง้แบบเสยีงข้างมาก (Plurality/Majority 
System) มีระบบย่อยอีก 5 ระบบ ได้แก่ 1.1) ระบบผู้ได้คะแนนสูงสุด                  
ชนะเลือกตั้ง หรือ “คะแนนน�าก�าชัย” (First-Past-the-Post System)                   
1.2) ระบบเสยีงข้างมากธรรมดา โดยตวัแทนมมีากกว่า 1 คน (Block Vote) 
1.3) ระบบเสียงข้างมากธรรมดาโดยเลือกเป็นพรรค (Party Block Vote) 
1.4) ระบบทางเลือกหรือการจัดล�าดับความชอบ (The Alternative Vote 
หรอื Preference Vote) 1.5) ระบบการเลอืกตัง้สองรอบ (The Two-Round 
System  2) ระบบการเลอืกตัง้แบบสดัส่วน (Proportional Represen-
tation System) มีระบบย่อยอีก 2 ระบบ ได้แก่ 2.1) ระบบบัญชีรายชื่อ 
(Party List) 2.2) ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียง (Single Transferable               
Vote) และ 3) ระบบการเลือกตั้งแบบผสม (Mixed System) แบ่งออก
เป็น 3.1) ระบบผสมแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับสัดส่วน (Mixed Member 
Proportional System) และ 3.2) ระบบคู่ขนานระหว่างแบบแบ่งเขต             
เลือกตั้งกับสัดส่วน (Parallel System) ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีการ             
เลือกตั้งส่วนใหญ่น�าเอาระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากมาใช้ ได้แก่              
ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และสิงคโปร์ ส�าหรับไทยใช้
ระบบผสมระหว่างแบบเสียงข้างมากกับแบบสัดส่วน ส่วนกัมพูชา และ
อินโดนีเซียใช้ระบบสัดส่วน
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เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Nagara Brunei Darussalam)

ภายใต้รฐัธรรมนญูปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ให้มกีารเลือกต้ังสมาชกิ
สภานติบิญัญตั ิ(Mesyuarat Negera) แต่การเลอืกต้ังเกดิขึน้เพียงคร้ังเดียว
ในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) หลังการเลือกตั้งได้ไม่นานนักมีการชุมนุมและ
ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามพรรคประชาชนของบรูไนท�า
กิจกรรมทางการเมืองอีกต่อไป ในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) สภาได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาใหม่ โดยให้มาจากการแต่งตั้งโดยสุลต่าน ในปี                   
ค.ศ. 2004 สุลต่านประกาศว่า สภานิติบัญญัติต่อไปนี้ 9 ที่นั่งใน 20 ที่นั่ง       
จะมาจากการเลือกตั้ง ปัจจุบันสภานิติบัญญัติมีสมาชิก 33 ที่นั่ง ได้รับ                 
การแต่งตั้งจากสุลต่าน โดยมิได้มีการเลือกตั้งแต่ประการใด 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)

การจัดการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาอยู ่ภายใต้การควบคุมของ                  
“คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (The National Election                               
Committee : NEC)” ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 คน ต่อมาเมื่อวันที่               
9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติของกัมพูชามีมติเสียง                    
ข้างมาก ให้จดัตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ขึน้ เพือ่การจัดการเลือกต้ังทัว่ไป
ครั้งต่อไปในปี 2561 ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดย                        
คณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คนจากพรรคประชาชน
กัมพูชา (KPK) ของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และอีก 4 คนจากพรรคกู้ชาติ
กมัพชูา (CNRP) ภายใต้การน�าของนายสม รงัส ีผูน้�าฝ่ายค้าน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ  ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญๆ  ประกอบด้วย 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด/เทศบาล และชุมชน                 
2) ออกกฎ ระเบียบการด�าเนินงาน  3) ก�าหนดปริมณฑลของสถานที่                   
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เลือกตั้ง 4) การก�าหนดสถานที่ลงทะเบียนเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง                         
5) จัดหาและแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต้ัง  6) ตรวจสอบและ
ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนให้เป็นปัจจุบัน ส�าหรับระบบการ
เลอืกตัง้สมาชิกรัฐสภาได้รบัการออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญของสหประชาชาติ 
ตั้งแต่ปี 2546 รวมทั้งก�าหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกด้วย การเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาเป็นแบบสัดส่วน (proportional system)  ส�าหรับผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้จะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามดงันี ้1) มสีญัชาตกิมัพชูา 
2 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3) มีถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชน/เทศบาลที่จะ
ลงคะแนน 4) ต้องไม่ถูกจ�าคุก และ 5) ต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้จะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 
โดยประชาชนผูม้สีทิธต้ิองไปลงทะเบยีนกบัคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก่อน
เป็นการแจ้งความประสงค์ว่าต้องการไปใช้สทิธเิลอืกต้ัง พลเมอืงเขมรทีจ่ะมี
สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติเขมรโดยการ
เกดิ มอีายไุม่น้อยกว่า 25 ปี นบัถึงวนัเลอืกตัง้ จะต้องมสีทิธเิลอืกต้ังและมชีือ่
เป็นผู้ลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กัมพูชา และประการสุดท้าย ต้องเป็นผู ้มีชื่ออยู ่ในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมอืงในการเลอืกตัง้ วธิกีารลงคะแนนเลอืกตัง้กใ็ช้บตัรเลอืกตัง้และ
ไม่มกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ล่วงหน้า โดยเปิดการลงคะแนนต้ังแต่เวลา 07.00 
ถึง 15.00 นาฬิกา การนับคะแนนจะกระท�าในวันต่อมา ณ ศูนย์การนับ
คะแนนโดยเฉพาะ (ระดับอ�าเภอ) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยการเท คัดแยก
และนับบัตรเป็นคะแนน  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Republic of Indonesia)
การเลือกต้ังในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 

(ค.ศ. 1955) เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่มีการ 
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เลือกตั้งผู้น�าของประเทศ คือ ประธานาธิบดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมาก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราว
ละห้าปี เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 550 ท่ีนั่ง (People’s                
Representative Council หรือ Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) และ 
สภาผู้แทนราษฎรระดับภูมิภาค (Regional Representative Council             
หรือ Dewan Perwakilan Daerah) จ�านวน 128 ที่นั่ง 

สภาผู้แทนราษฎรระดับชาติและระดับภูมิภาคได้รับการเลือกตั้งใน
ระบบสดัส่วน (proportional representation) เป็นการเลือกต้ังจากผู้สมคัร
ในหลายเขตเลอืกตัง้ ภายใต้ระบบหลายพรรคการเมอืง (multi-party system) 
ของอินโดนีเซีย ไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่ประกันได้ว่า               
จะสามารถได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเพียงพรรคเดียว พรรคการเมืองจึง
จ�าเป็นจะต้องมีการท�างานร่วมกันในลักษณะของรัฐบาลผสม (coalition 
government)

การจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเป็นการเลือก
โดยตรง (ก่อนหน้านัน้ได้รบัการแต่งตัง้จากรฐัสภา) มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 
5 ปี สามารถด�ารงต�าแหน่งได้เพียงสองวาระ ประธานาธิบดีท�าหน้าที่เป็น
ประมุขของรัฐ พรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองจะต้องชนะด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 25 หรือชนะด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ�านวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรระดับชาติ จึงจะเสนอชื่อผู้สมัครรับ
เลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดแีละรองประธานาธบิด ี(เป็นการสมคัรรบัเลอืกต้ัง
คู่กัน) ตามกฎหมายการเลือกตั้งปี 2551 (2008) ระบุไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับการ
เลอืกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธบิดแีละรองประธานาธบิดนีัน้ จะต้องได้
รบัคะแนนเสยีงร้อยละ 50 ข้ึนไปจากประชาชนท้ังหมดทีม่สีทิธเิลอืกต้ัง และ
คะแนนเสียงที่ได้นั้นจะต้องเกินร้อยละ 20 เมื่อนับคะแนนเสียงในแต่ละ

จังหวัดของอินโดนีเซีย ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครคู่ใดผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง                   
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ดังกล่าว จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งรอบสองขึ้นโดยเลือกคู่ผู ้สมัครที่มี                  
คะแนนน�าเป็นอันดับหนึ่งและสองมาท�าการเลือกตั้งใหม่ในรอบที่สอง 
ส�าหรับเงื่อนไขในการนับคะแนนเสียงในรอบที่สอง ก�าหนดว่า ให้มาจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเช่นเดียวกับการเลือกตั้งรอบแรก โดยคู่             
ผูส้มคัรทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงมากกว่าจะเป็นผูช้นะการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี
และรองประธานาธิบดี โดยไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาประเด็นเรื่องอัตราส่วน
คะแนนเสียงเช่นในรอบแรกอีก ระบบการเลือกตั้งแบบนี้เรียกว่า ระบบการ
เลือกตั้งเสียงข้างมากสองรอบ (The Two-Round System)  ในส่วนของ
รัฐสภาระดับชาติมีสองสภา สภาผู้แทนราษฎรระดับชาติ (Dewan Per-
wakilan Rakyat : DPR) และสภาผู้แทนราษฎรระดับภูมิภาค (Dewan 

Perwakilan Daerah : DPD) ระดับชาติมีท้ังหมด 560 ผู้แทน จาก                          
77 อ�าเภอ โดยเลือกตั้งสมาชิก 3-10 ที่นั่งในแต่ละเขตการเลือกตั้ง (ขึ้นอยู่
กับจ�านวนประชากรอ�าเภอ) ได้รับการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมอืงในระบบสดัส่วน (open-list proportional representation 
: PR)  ระดับภูมิภาค มีผู้แทน จ�านวน 132 ที่นั่ง จาก 33 จังหวัดๆ ละ                           
4 ที่นั่ง ผู้สมัครไม่ต้องสังกัดพรรค โดยใช้ระบบเลือกตั้งแบบคะแนนเดียว 
โอนไม่ได้ (single-non-transferable-vote system : SNTV) มีลักษณะ
คล้ายกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในประเทศไทยเมื่อปี 2543                    
กล่าวคือ ก�าหนดจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จ�านวน ส.ว. แปรตามจ�านวน
ประชากร ประมาณ 3.5 แสนคนต่อ ส.ว. 1 คน จังหวัดใดมีประชากรไม่ถึง 
3.5 แสนคน เช่น ระนอง แม่ฮ่องสอน และอุทัยธานี เป็นต้น มี ส.ว. 1 คน 
โดยผู้มีสิทธิเลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว (หลักหนึ่งคนหนึ่งเสียง) 

ส�าหรับผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง อินโดนีเซียก�าหนดว่าจะต้องมีอายุครบ                        
17 ปีบริบูรณ์ หรือก�าลังจะแต่งงาน และจะต้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชน 
(Kartu Tanda Penduduk (KTP)) ส่วนผูส้มคัรรบัเลือกต้ังเป็นประธานาธบิดี
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และรองประธานาธิบดีต้องมีคุณสมบัติหลายประการ อาทิ เป็นพลเมือง
อินโดนีเซียโดยการเกิด เป็นผู้มีร่างกายและจิตใจที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในดินแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย                
มีรายงานเกี่ยวกับความมั่งคั่งของคณะกรรมการก�าจัดการทุจริต (the                 
Corruption Eradication Commission)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายโดย                  
ค�าพพิากษาของศาล ขึน้ทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ขึน้ทะเบยีนเป็นผู้จ่าย
ภาษีและได้จ่ายภาษีเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีที่ผ่านมา ไม่เคยถูกตัดสินให้จ�า
คุกเป็นเวลากว่าห้าปี  อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ฯ เป็นต้น

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Lao People’s Democratic Republic)

ลาว นอกจากจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 
ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งหัวหน้าหมู่บ้าน สภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ  มีสมาชิก 132 คน อยู่ในวาระเป็นเวลาห้าปี ลาวมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมาแล้ว 15 ครั้ง ดังนี้ ค.ศ. 1946, 1947, 1951, 
1955, 1958, 1960, 1965, 1967, 1972, 1989, 1992, 1997, 2002, 2006 
และ 2011 นั่นหมายความว่า ไม่ว่าลาวจะมีรูปแบบการปกครองแบบใด 

(กษัตริย์ ประชาธิปไตย สังคมนิยม) ลาวก็จัดให้มีการเลือกต้ังเสมอมา                           
ดังนั้น บริบทของการเลือกตั้งในลาวแต่ละครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
ของกลไกของการเลือกตั้งที่แตกต่างกัน

ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาวันที่ 20 มีนาคม 2559 (ค.ศ. 2016) ผล                        
การเลือกตั้ง ปรากฏว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้รับเลือกตั้ง 144 ที่นั่ง 
อีก 5 ที่นั่ง เป็นผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง 
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พรรคการเมือง 2001 2006 2011 2016

พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว 108 (99.08%) 113 (98.26%) 128 (96.97%) 144 (96.64%)

ไม่สังกัด
พรรคการเมือง 1 (00.92%) 2 (01.74%) 4 (03.03% ) 5 (03.36%)

            รวม 109 (100%) 115 (100%) 132 (100%) 149 (100%)

 จากตารางดังกล่าว จะพบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถลงสมัครรับ
เลือกตั้งที่การสังกัดพรรคการเมืองและไม่สังกัดพรรคการเมือง และผล                 
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองได้รับ               
การเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มากพอจนเป็นเสียงข้างมากท่ีมีอ�านาจใน
การจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศได้

ในส่วนของระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใช้   
ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากอย่างง่าย (simple majority vote) 
การออกเสียงไม่มีการบังคับ (Voting is not compulsory) หากต�าแหน่ง
สมาชกิสภาว่างลงกจ็ะต้องมกีารเลอืกตัง้แทนต�าแหน่งทีว่่าง (by-elections) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องมีอายุ 18 ปี เป็นพลเมืองลาว (Lao 
citizenship) ส�าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะต้องมีอายุ 21 ปี เป็นพลเมือง
ลาว และไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ไม่เป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟื่อน ไม่ถูก
ลิดรอนสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองโดยค�าตัดสินของศาล ในด้าน
ความต้องการของผูส้มคัร ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ต้องการการสนบัสนนุทีจ่�าเป็น
จากหน่วยงานท้องถ่ินหรือองค์กรมวลชน โดยในแต่ละเขตเลือกตั้งคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ยอมรบัและรบัรองการเป็นผูส้มคัรหลังจากท่ีได้ท�าการ
ให้หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครแล้ว
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มาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซียเป็นระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค (Multi-party 
system) ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2500 ใช้ระบบการเลอืกตัง้แบบเสยีงข้างมากธรรมดา 
(simple majority) ในระบบที่ผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกตั้ง (The 
First-Past-the-Post) (TFPP หรือ FPTP หรือ 1stP หรือ 1PTP หรือ FPP) 
หรือระบบ “คะแนนน�าก�าชัย” โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า                    
คนอื่นๆ ทั้งหมดจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง เป็นระบบการเลือกต้ังท่ีง่ายต่อ
การปฏิบตัแิละง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ประเทศขนาดใหญ่ทีใ่ช้ระบบนีก้นั
อย่างแพร่หลายได้แก่ อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักรและ                      
แคนาดา การจัดการเลือกตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                       
การเลือกตั้ง หรือ Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) ประกอบ
ด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกห้าคน 
ส�าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีที่มาจากการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ                       
1 คน รวม 222 คน มีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายที่รัฐบาลหรือวุฒิสภา                             
เป็นผู้เสนอ ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ส่วนสมาชิกวุฒิสภา หรือ                       
สภาสูง มีจ�านวนทั้งสิ้น 70 ที่นั่ง มาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรก มาจากการ                      
แต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดีตามค�าแนะน�าของนายกรัฐมนตรี จ�านวน 
44 ที่นั่ง และส่วนที่สอง อีก 26 ที่นั่ง มาจากการเลือกโดยสภานิติบัญญัติ
ของทั้ง 13 รัฐ (State Legislatures) รัฐละ 2 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 6 ปี 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในมาเลเซีย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

2) มีสัญชาติมาเลเซีย 

3) มีภูมิล�าเนาอยู่ในประเทศมาเลเซีย และ
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4) มีถิ่นพ�านักในเขตเลือกตั้งนั้นและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังต่อไปนี้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

1) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
3) ถูกตัดสินจ�าคุก 6 เดือน หรือถูกตัดสินถึงที่สุดให้ประหารชีวิต 
4) ต้องคุมขังเกิน 12 เดือนและอยู่ระหว่างการด�าเนินคดีหรือต้อง           

ค�าพิพากษาตัดสินประหารชีวิต 

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นพลเมืองมาเลเซีย 
2) มีอายุไม่ต�่ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง 
3) เป็นผู้ที่พ�านักอยู่ภายในรัฐที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือ                

เป็นผู้ที่พ�านักอยู่ภายในมาเลเซีย 

ลักษณะต้องห ้ามของบุคคลที่ ไม ่ให ้ใช ้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง                       
ประกอบด้วย 

1) วิกลจริต 
2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
3) เป็นบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในองค์กรที่แสวงหาผลก�าไร 
4) ไม่สามารถยื่นหรือแสดงบัญชีทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
5) ต้องค�าพิพากษาของศาลและมโีทษจ�าคกุไม่น้อยกว่า 1 ปี หรอืปรบั

ไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิต หรือถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
6) เป็นบุคคลต่างด้าว 

นอกจากน้ีมาเลเซยียงัมข้ีอก�าหนดอืน่ในการจะเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้อีกสองประการ คือ
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1) จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู ้เสนอและผู้สนับสนุนในเขต                 
เลือกตั้งเดียวกัน และ 

2) ต้องมีการวางเงินประกันจ�านวน 10,000 ริงกิต อีกด้วย 

การเลือกตั้งของมาเลเซียก�าหนดระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง
ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(The Republic of the Union of Myanmar)

รัฐธรรมนูญเมียนมาร์ยกร่างเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 (ค.ศ. 2008) 
ได้น�าออกให้ประชาชนออกเสยีงลงประชามตเิมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2551 
(ค.ศ. 2008) และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551                         
(ค.ศ. 2008) ได้บัญญัติให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาสหภาพเป็นระบบสภาคู่ 
คือ สภาประชาชน (House of Representatives) (สภาผู้แทนราษฎร)                     
440 ทีน่ัง่และสภาแห่งชาต ิ(House of Nationalities) (สภาสูงหรือวฒุสิภา) 
224 ที่นั่ง โดยสงวนไว้ส�าหรับทหาร (ก�าลังทหาร) ให้เป็นสมาชิก 56 ที่นั่ง
จาก 224 ที่นั่งในสมัชชาแห่งชาติ และ 110 ที่นั่งจาก 440 ในสมัชชา
ประชาชน การเลือกตั้งของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์อยู่ในการควบคุม
ก�ากับโดยคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งสหภาพ (Myanmar’s Union                         
Election Commission : UEC) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555                                              
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ได้ก�าหนดจ�านวนเขตเลอืกตัง้ทัว่ไป โดยจะมกีาร
เลือกตั้งสี่ระดับ คือ 1) สภาประชาชน(House of Representatives)                          
มีจ�านวนสมาชิก 330 ที่นั่ง  2) สภาแห่งชาติ (House of Nationalities)                
มีจ�านวนสมาชิก 168 ที่นั่ง  3) ระดับภูมิภาคหรือรัฐ (Regional or state 
parliaments) 644 ที่นั่ง และ 4) ระดับภูมิภาคหรือสภาชาติพันธุ ์                         
(Regional or state parliaments for national races) 29 ที่นั่ง จาก
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ประชาชนทั้ง 14 ภาค/รัฐ (สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ประกอบด้วย                           
7 ภมูภิาค (region) ส�าหรบัพืน้ท่ีซึง่ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุพ์ม่า 
และ 7 รัฐ (states) ส�าหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย) 

นอกจากนี้ กกต. เมียนมาร์ ยังออกวิธีการให้กับผู้สังเกตการณ์ที่จะ
ปฏิบัติในการตรวจสอบท่ีจะเกิดข้ึน  พร้อมท้ังเชิญชวนทั้งภายในและ                          
ต่างประเทศให้ตรวจสอบและสังเกตการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งสมาชิก
สภาปัจจบุนัเป็นแบบผูไ้ด้คะแนนสงูสดุชนะเลอืกตัง้ หรือ “คะแนนน�าก�าชยั” 
(the first-past-the-post system) ผู้ชนะการเลือกต้ังคือผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุด 

ส่วนผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาประชาชน จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีการกระท�าฝ่าฝืน
กฎหมายเลือกตั้ง 

(2) จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

(3) จะต้องเป็นพลเมืองโดยการเกิด 

(4) บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเลือกตั้งก�าหนด

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์                   
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นพลเมือง พลเมืองโดยการได้สัญชาติภายหลัง พลเมืองโดย
ธรรมชาติหรือโดยการถือสัญชาติชั่วคราว เป็นผู้ซึ่งมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 
ในวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีการกระท�าฝ่าฝืน
ตามกฎหมายเลือกตั้งนี้ 

2) บุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น 
บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
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 2.1) เป็นบุคคลอยู่ในศาสนา 

 2.2) นักโทษ 
 2.3) บุคคลที่มีจิตผิดปกติโดยผลของกฎหมาย 
 2.4) บุคคลซึ่งยังมิได้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.5) บุคคลที่ถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิตามกฎหมายเลือกตั้ง 
 2.6) ชาวต่างชาติหรือสันนิษฐานว่าเป็นพลเมืองต่างชาติ 

ในวันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งจะเปิดให้มีการลงคะแนนต้ังแต่เวลา 
06.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 16.00 นาฬิกา ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดง
ตัวแล้วเหลืออยู่ ก็จะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนต่อไป แม้จะมีการปิดหน่วย
เลอืกตัง้แล้วกต็าม ส่วนการนบัคะแนนเลอืกตัง้จะกระท�ากนัทีห่น่วยเลอืกต้ัง
นั้นโดยคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งนั้น 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซึง่มคีณุสมบติัต่อไปนีม้สีทิธลิงสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ก) ผู้มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดจากบิดาและมารดา
ที่เป็นพลเมืองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

(ค) มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพเมียนมาร์ติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปี ในวันที่
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ระยะเวลาการพ�านักใน
ต่างประเทศโดยการอนญุาตของสหภาพเมยีนมาร์ให้นบัเป็นระยะเวลาทีอ่ยู่
อาศัยในสหภาพเมียนมาร์ 

(ง) บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎหมายการเลือกตั้ง 

การขาดคณุสมบัตขิองสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร บคุคลดงัต่อไปนีไ้ม่มี
สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ก) บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกจ�าคุกหรือศาลได้พิจารณาแล้วว่าได้
กระท�าความผิด (ข) บุคคลซึ่งกระท�าความผิดท่ีเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติ
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ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการพิพากษาว่าได้กระท�าความผิด 

(ค) บุคคลวิกลจริต 

(ง) บุคคลล้มละลาย 

(จ) บุคคลที่สวามิภักดิ์และอยู่ภายใต้อาณัติของรัฐบาลต่างประเทศ
หรือเป็นพลเมืองของประเทศอื่น 

การเพิกถอนสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(ก) สมาชิกภาพอาจถูกเพิกถอนได้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

 (1) เป็นกบฏร้ายแรง 
 (2) ละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 (3) ประพฤติชั่ว 
 (4) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 
 (5) เป็นผู้ล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ตามต�าแหน่งที่รับผิดชอบ 

(ข) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของผู้มีสิทธิ     
เลือกตั้งทั้งหมดของเขตเลือกตั้งนั้นๆ เข้าชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
แห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อให้พิจารณาถอดถอน 

(ค) คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ด�าเนินการสืบสวนตามกฎหมาย 

(ง) สมาชิกสภา มีสิทธิอุทธรณ์ด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทน เมื่อถูก
ด�าเนินการตามข้อกล่าวหา

(จ) หากคณะกรรมการการเลอืกตัง้แห่งสาธารณรัฐสหภาพเมยีนมาร์
พบว่า ข้อกล่าวหามมีลูและผูถ้กูกล่าวหาไม่พงึท�าหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิสภา
อีกต่อไป คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพเมียนมาร์ ย่อมพิจารณา
ด�าเนินการได้ตามกฎหมาย
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ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง                  
ครัง้หนึง่ จะมสีทิธไิด้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิเพยีงสภาเดียวเท่านัน้ และมสิีทธิ
เป็นตัวแทนได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่อาศัยในอาณาเขต     
ของสาธารณรฐัสหภาพเมยีนมาร์หรอืทีก่ฎหมายของสภาแห่งชาติก�าหนดให้
เป็นอาณาเขตของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสภาชาติพันธุ์เท่านั้น สมาชิกสภาประจ�าภูมิภาคหรือรัฐที่
ได้รับเลือกตั้งจากเขตที่ก�าหนดให้เป็นอาณาเขตของสาธารณรัฐสหภาพ                      
เมียนมาร์ตามกฎหมาย ไม่อาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กล่าวแล้ว      
ข้างต้น พลเมืองทุกคนที่มิได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือตาม
กฎหมายเลือกตั้ง มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาใดก็ได้

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines)

รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�าหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี
และรองประธานาธิบดีทุก 6 ปี ในวันจันทร์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 
นอกจากการเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีล้ว ยงัมกีารเลอืกต้ังรองประธานาธบิดี 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทั่วประเทศ รวมหมื่นกว่าต�าแหน่งในคราวเดียวกัน บัตรลงคะแนนเสียง                   
เลือกตั้งของมีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็นช่อง ๆ ตามต�าแหน่ง การลงคะแนน
เลือกตั้งใช้การแรเงาวงกลมหน้าช่ือผู้สมัครในแต่ละต�าแหน่งด้วยดินสอ 2B 
ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน                      
มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี และจ�ากัดให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระ
เดียวเท่านั้น ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีต้องอาศัยอยู่ใน
ฟิลิปปินส์มาแล้วไม่ต�่ากว่า 10 ปี อายุไม่ต�่ากว่า 40 ปี และไม่มีรายชื่ออยู่ใน
คณะผู้บริหารขององค์กรท่ีท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ 
ประธานาธบิดไีม่มีอ�านาจในการยบุสภา  ส่วนต�าแหน่งรองประธานาธบิดไีด้
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จากการเลอืกตัง้ มวีาระในการด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี เช่นเดียวกบัประธานาธบิดี 
และสามารถรับการแต่งตั้งเป็นส่วนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีได้ โดยไม่จ�าเป็น
ต้องสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันกับประธานาธิบดี

ระบบการเลือกตั้งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและระบบการลงคะแนน
เลือกตั้งซึ่งจะเป็นการตัดสินว่าบุคคลใดและพรรคการเมืองใดจะได้รับการ
เลือกตั้งต�าแหน่งต่างๆ ระบบการลงคะแนนเลือกต้ังที่ใช้กันอยู่เป็นการ             
ตัดสินจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งในระบบสัดส่วนหรือ
เสียงข้างมาก (majoritarian) ในอดีตเป็นระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ
พรรค (Party-list proportional) และระบบสัดส่วนสมาชิกพรรคแบบผสม 
(Mixed-member proportional) ในระยะต่อมาเป็นแบบผู้ได้คะแนนสูงสุด

ชนะเลือกตั้งหรือ “คะแนนน�าก�าชัย”(First-Past-the-Post : FPP))                              
การเลือกตั้งในต�าแหน่งต่างๆ กฎหมายของฟิลิปปินส์ก�าหนดให้คณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ฟิลปิปินส์ (Commission of Elections – COMELEC) 
เปิดรับลงทะเบียนผู ้สมัครรับเลือกตั้งท่ัวไปในทุกระดับก่อนที่จะมีการ                       
เลือกตั้งเป็นเวลา 6 เดือน

รฐัสภาเป็นแบบสภาคูป่ระกอบไปด้วย 2 สภา คอื สภาสูงหรือวฒุสิภา 
(the Senate) และสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎร (the House of                             
Representatives) สภาสูงหรือวุฒิสภามีสมาชิกจ�านวน 24 คน จากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนโดยเป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศ (nation-
wide) มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี และสามารถด�ารงต�าแหน่งได้ 2 วาระ
ติดต่อกัน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงจากประชาชนจากมากไป
หาน้อย 24 คน โดยผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล�าดับที่ 1-12 จะสามารถอยู่ใน
วาระได้ 6 ปี ผู้ที่ได้คะแนนในล�าดับที่ 13-24 นั้น ให้ด�ารงวาระ 3 ปีและ
สามารถสมัครรับเลือกตั้งใหม่เพื่อให้อยู่ในวาระได้อีก 3 ปีในการเลือกตั้ง
กลางสมยั ผูท้ีจ่ะเป็นวฒุสิมาชกิต้องเกดิในฟิลปิปินส์และอายไุม่ต�า่กว่า 35 ปี 
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ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวนไม่เกิน                    
250 คน (เว้นแต่กฎหมายจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน
สมาชิกทั้งหมด 280 คน โดยสมาชิกจ�านวน 228 คนมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงในระบบแบ่งเขต เขตละหนึ่งคน ส่วนที่เหลืออีกจ�านวน 52 คน                       
มาจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของกลุ่มภาคส่วนต่างๆ (Sectors) 
ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญต้องการให้เป็นสมาชกิกลุม่ผลประโยชน์และ
กลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลหรือชนเผ่า พรรคการเมืองท่ีจะได้รับการเลือกต้องได้
รับคะแนนเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 2 และแต่ละพรรคจะมีสมาชิกได้รับ                        
เลือกตั้งในระบบนี้ไม่เกินพรรคละ 3 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระใน
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี สามารถด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ                   
ติดต่อกัน ทั้งนี้ สามารถได้รับการเลือกตั้งเข้ามาได้อีก ผู้ที่จะสมัครเข้ารับ     
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเกิดในฟิลิปปินส์และอายุ                         
ไม่ต�่ากว่า 25 ปี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์                                 
2. ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ 3. อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า                      
6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้ง 4. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต เป็นผู้ที่ศาลพิพากษาให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ 
เป็นผู ้ถูกพิพากษาว่าเป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาลหรือเป็นภัยต่อความมั่นคง                     
แห่งชาติ

ภายหลงัสิน้สดุการลงคะแนนเลอืกตัง้แล้ว คณะกรรมการการเลอืกตัง้
จะมกีารนบัคะแนนเลอืกตัง้ด้วยเครือ่งนบัคะแนนเลอืกตัง้ทีเ่รยีกว่า Precinct 
Count Optical Scan (PCOS) โดยการให้ผู้ลงคะแนนน�าบัตรเลือกตั้งที่มี
การแรเงาเรยีบร้อยแล้วมาป้อนเข้าเครือ่ง PCOS ด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
เครือ่งจะท�าการสแกนบัตรเลอืกตัง้และบรรจขุ้อมลูความจ�าไว้ ในกรณทีีเ่ป็น
บตัรเสยีหรอืมกีารป้อนบตัรเลอืกตัง้ภายใต้รหสัประจ�าตัวประชาชนนัน้แล้ว 
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เครือ่ง PCOS จะปฏเิสธข้อมลูและแยกบตัรดงักล่าวไว้ในกล่องบตัรเสยีทนัที 
หลงัจากหมดเวลาการเลอืกตัง้ คณะกรรมการประจ�าหน่วยปิดการลงคะแนน
และมีการประมวลผลการลงคะแนนเลอืกตัง้ทัง้หมดด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ผลการลงคะแนนจะถกูส่งโดยอตัโนมตัไิปทีศ่นูย์อ�านวยการการเลือกต้ังกลาง
เพื่อรวบรวมผลการเลือกตั้งที่ส่งมาจากหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

สิงคโปร์มีการเลือกตั้งอยู่สองประเภท ได้แก่ 1) การเลือกตั้งสมาชิก
รฐัสภา และ 2) การเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีตามรฐัธรรมนญูการเลอืกตัง้ทัว่ไป
ของสมาชิกรัฐสภาต้องด�าเนินการภายใน 3 เดือนนับต้ังแต่สภาสิ้นสุดลง 
ประธานาธบิดสีงิคโปร์มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง มวีาระด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี  

สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี พรรคการเมืองส�าคัญ                    
4 พรรค ได้แก่ พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party : PAP) จัดตั้ง
ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ที่เริ่มมีการเลือกตั้ง  พรรค PAP 
ได้รับเสียงข้างมากโดยตลอด ท�าให้การเมืองและรัฐบาลมีเสถียรภาพมาก 
พรรคกรรมกร (Worker’s Party : WP) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500                     
พรรคประชาธิปัตย์สิงคโปร์ (Singapore Democratic Party : SDP)                 
จัดตั้งในปี พ.ศ. 2523 และพรรคพันธมิตรแห่งประชาธิปัตย์สิงคโปร์                  
(Singapore Democratic Alliance : SDA)  จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 

การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง                      
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 5 ปี โดยกฎหมายก�าหนดให้แบ่งเขต                      
เลือกตั้งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว                       
จ�านวน 12 คน มีสมาชิกได้เขตละ 1 ที่นั่ง มีเขตเลือกตั้งดังนี้ 1) Sengang 
West 2) Bukit Panjang 3) Whampoa 4) Hong Kah North 5) Hougang 
6) Joo Chiat 7) Pioneer 8) Potong Pasir 9) Punggol East 10) Radin 
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Mas 11) Yuhua และ 12) Mountbatten  และการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
แบบรวมเขต (เขตใหญ่) ลงคะแนนเลือกตั้งยกพรรคจ�านวน 75 คน ใน 15 
เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละพรรคจะส่งผู้สมัครลงในระบบนี้ได้เขตละ 3 - 6 คน 
และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตลงคะแนนเลือกได้เพียงพรรคเดียว โดย
พรรคทีไ่ด้คะแนนเสยีงสงูสดุจะได้ทีน่ัง่แบบยกพรรคในเขตนัน้ๆ ตามรายชือ่
เขตเลือกตั้งและจ�านวนท่ีน่ังท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 1) เขตเลือกตั้ง Aljunied                
GRC จ�านวน 5 ที่นั่ง 2) เขตเลือกตั้ง Ang Mo Kio GRC จ�านวน 6 ที่นั่ง                     
3) เขตเลือกตั้ง Bishan-Toa Payoh GRC จ�านวน 5 ที่นั่ง  4) เขตเลือกตั้ง 
Chua Chu Kang GRC จ�านวน 5 ที่นั่ง  5) เขตเลือกตั้ง East Coast                           
GRC จ�านวน 5 ที่นั่ง  6) เขตเลือกตั้ง Holland-Bukit Timah GRC                              
จ�านวน 4 ที่นั่ง  7) เขตเลือกตั้ง Jurong GRC จ�านวน 5 ท่ีนั่ง 8) เขต                        
เลอืกตัง้ Marine Parade GRC จ�านวน 5 ทีน่ัง่  9) เขตเลือกต้ัง Moulmein-
Kallang GRC จ�านวน 4 ที่นั่ง 10) เขตเลือกตั้ง Nee Soon GRC จ�านวน                
5 ที่นั่ง  11) เขตเลือกตั้ง Pasir Ris-Punggol GRC จ�านวน 6 ที่นั่ง  12) เขต
เลือกตั้ง Sembawang GRC จ�านวน 5 ที่นั่ง 13) เขตเลือกตั้ง Tampines 
GRC จ�านวน 5 ทีน่ัง่ 14) เขตเลอืกตัง้ Tanjong Pagar GRC จ�านวน 5 ทีน่ัง่ 
และ 15) เขตเลือกตั้ง West Coast GRC จ�านวน 5 ที่นั่ง 

คณุสมบัติของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ การเลอืกตัง้เป็นหน้าทีส่�าคญัส�าหรบั
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน และผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังมีความผิดทางอาญา                       
และหน่วยงานที่รับผิดชอบจะด�าเนินการลบชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนของ                  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทันที แต่ท้ังน้ีกฎหมายยังอนุโลมให้ในกรณีที่บุคคลผู้นั้นยื่น
ค�าร้องแจ้งถงึเหตผุลของการไม่ไปใช้สทิธหิรอืเสยีค่าปรบัเป็นเงนิ 5 ดอลลาร์
สิงคโปร์ บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) มีอายุครบ                   
21 ปีบริบูรณ์ 2) มีสัญชาติสิงคโปร์ 3) มีถิ่นพ�านักอยู่ในประเทศสิงคโปร์                    
4) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 4.1 ไม่จงรักภักดีต่อชาติ                 
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4.2 ต้องค�าพิพากษาประหารชีวิต  4.3 ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกเกินกว่า                  
12 เดือน 4.4 กระท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และ 4.5 ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าการ
ในกองทัพที่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณจากรัฐสภา เว้นแต่กองทัพ            
จะตั้งอยู่ภายในประเทศ การจัดท�าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น
อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานการเลือกตั้ง โดยแยกเป็นรายบัญชีตามเขต            
เลือกตั้ง ซึ่งการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะด�าเนินการผ่านส�านักงาน
ทะเบยีนแห่งชาต ิตามเงือ่นไขและคณุสมบตัขิองผู้มสิีทธเิลือกต้ังทีร่ะบไุว้ใน
รฐับญัญตักิารเลอืกตัง้ ในรฐับญัญตักิารเลอืกตัง้ยงัระบถุงึแนวทางปฏบิตัขิอง
การเลือกตั้งไว้ โดยให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน
ทบทวนทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะๆ กล่าวคือ หลังจากการ
เลือกตั้งทั่วไปไม่เกิน 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมี

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  1) มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์  2) มีสัญชาติสิงคโปร์                  
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  3) มีถ่ินพ�านักอยู่ในประเทศโดยมีระยะเวลา              
รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 10 ปี  4) มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถด�าเนิน
กจิกรรมของรฐัสภาและกระบวนการตรารฐับัญญติั สามารถอ่านเขยีนภาษา
หนึ่งภาษาใดจากภาษาต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ภาษามาเลย์ ภาษาแมนดาริน 
ภาษาทมิฬ และภาษาอังกฤษได้

ระบบการเลอืกตัง้ของสงิคโปร์ เป็นการลงคะแนนแบบแบ่งเขตเลือก
ผูส้มคัรได้คนละ 1 หมายเลข และแบบรวมเขตเลอืกพรรคการเมอืงได้คนละ 
1 หมายเลขเช่นกัน จากนั้นจะเป็นการนับคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
ในแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ จะส่งผลการนบัคะแนนให้ศนูย์กลางการนบัคะแนน

รวบรวมผลคะแนนทั้งหมด กรณีที่ผลการนับคะแนนจากนอกประเทศ                              
ไม่ส่งผลกระทบกับผลคะแนนภายในประเทศ โดยถือว่าผู้สมัครซ่ึงได้                   
คะแนนเสียงสูงสุดได้ที่นั่งสมาชิกรัฐสภาทันที เป็นระบบผู้ได้คะแนนสูงสุด
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ชนะการเลือกตั้ง หรือ First-Past-the-Post ส่วนกรณีที่ผลการนับคะแนน
ภายนอกประเทศมีผลกับคะแนนในประเทศ ให้เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการเลือก
ตั้งประกาศผลการนับคะแนนภายในประเทศไปพลางก่อน หลังจากที่มีการ
รวบรวมผลคะแนนทั้งหมดจากนอกประเทศเสร็จสิ้น ให้เจ้าหน้าที่ประกาศ
ผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาทันที โดยให้ถือผลคะแนนรวมของผู้
สมัครรับเลือกตั้งเป็นที่สุดโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(The Socialist Republic of Vietnam) 

สภาแห่งชาตแิห่งสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม เป็นระบบสภาเดีย่ว 
สมาชิกสภาแห่งชาติมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ                
5 ปี แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ แต่กฎหมาย
เวียดนามก็อนุญาตให้ผู้ท่ีมิได้เป็นสมาชิกของพรรคลงสมัครรับเลือกต้ังได้    
เช่นกนั โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากแนวร่วมปิตภุมูเิวยีดนาม (Vietnam-

ese Fatherland Front) อันเป็นองค์กรส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์                   
ท�าหน้าที่ดูแลรักษาอุดมการณ์สังคมนิยม 

สภาแห่งชาติจะมีการประชุมในทุกเดือนมกราคม เพื่อพิจารณา                     
ต�าแหน่งส�าคัญๆ ของประเทศ และหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจส�าหรับ 10 ปีข้างหน้า และการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ 

ในวนัที ่6 มกราคม 2489 มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก โดยก�าหนด
ให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่่ 18 ปีีขึ้นไป เป็นผู้้มีสิทธิเลือกตั้ง การประชุมสภา  
ครั้งแรกของสภาชุดแรกมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2489 ที่โรงละครฮานอย                
โดยมีสมาชิกจ�านวนเกือบ 300 คน ได้้รับรองให้ โฮ จิ มินห์์ ขึ้นเป็นผู้้น�า
ประเทศ
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สมาชิกสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีจ�านวนไม่่เกิน 
500 คน และสมาชกิสภาแห่งชาตอิย่่างน้้อยทีส่ดุร้อยละ 25 ต้้องปฏบิติัหน้าที่
เตม็เวลาให้กบัสภาแห่่งชาต ิจ�านวนของสมาชกิสภาแห่่งชาต ิในแต่ละจงัหวดั
หรือเมืองจะถูกก�าหนดโดยเกณฑ์์ของจ�านวนประชากร รวมถึงสมาชิกสภา
แห่งชาติที่เป็นชนกลุ่ ่มน้้อยหรือเพศหญิงก็ต้องมีสัดส่่วนที่เหมาะสมกับ
จ�านวนประชากรด้วย

ระบบการเลือกตั้งของเวียดนาม มีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้
หลายคน จ�านวน 158 เขตเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง ใช้การลงคะแนน
ลับ การนับคะแนนเลือกตั้งใช้ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาด (the first-past- 

the-post)  ภายในแต่ละเขตเลือกตั้ง จะมีผู้ ้สมัครมากกว่่าจ�านวนที่นั่ง                     
ในสภา ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้้องได้้รับคะแนนเสียงมากกว่า 1 ใน 5 ของ
การลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ประกาศผลการเลือกต้ังแล้้ว หากท่ีนั่งใน                
เขตเลือกตั้งทั้งยังไม่ครบ หรือหากว่าจ�านวนสมาชิกที่ได้มีการลงคะแนน                 
มีคะแนนเสียงน้อยกว่าครึ่งของจ�านวนที่ได้ ้ลงทะเบียนไว้ ก็จะมีการ                         
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบที่สองเพื่อเลือกตั้งผู ้ ้สมัครเดิม จ�านวน                
เขตเลือกตั้งและจ�านวนสมาชิกสภาในแต่่ละเขตเลือกตั้งขึ้นอยู่่กับจ�านวน
ประชากรในแต่่ละเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาแห่่งชาติได้ไม่เกิน 3 คน การแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
และเมืองด�าเนินการโดยรัฐบาลกลาง อย่างน้อยเขตละสามที่นั่ง ฮานอยซึ่ง
เป็นเมืองหลวง มีสมาชิกสภาได้มากที่สุด จ�านวน 23 คน กรณีที่ต�าแหน่ง  
ว่างลง จะมีการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง นอกจากว่าอายุของสภามีระยะ
เวลาเหลืออยู่น้อยกว่า 2 ปี การลงคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นการบังคับ 

ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้ (1) มีอายุ 18 ปี  (2) เป็น

ประชากรของประเทศเวียดนาม กรณีท่ีมีสิทธิแต่ถูกตัดสิทธิไม่ให้ใช้สิทธิ                   
เลือกตั้ง คือ การเป็นคนวิกลจริต คุณสมบัติของผู้ ้สมัครรับเลือกต้ัง                
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ประกอบด้วย (1) อายุ 21 ปีีขึ้นไป (2) เป็นประชากรของประเทศเวียดนาม 
(3) ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้จะถูกเสนอชื่อโดยแนวร่วมปิตุภูมิแห่ง
เวียดนาม (National Liberation Front) 

การจัดการเลือกตั้งของเวียดนามด�าเนินการโดยคณะกรรมการ                             
การเลือกตั้งกลาง (The Election Council) ท�าหน้าที่บริหารและติดตาม
ตรวจสอบภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วประเทศ ขณะที่คณะกรรมการ                        
การเลือกตั้ง (The Election Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ปฏิบัติ
งานการเลือกตั้งในระดับจังหวัดหรือเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัด และ   
คณะกรรมการเขตการเลือกตั้ง (The Election Commissions) จัดตั้งขึ้น
เพือ่จดัการเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ ส่วนระดบัหน่วยเลือกต้ังนัน้ หน่วยจัดการ
เลือกตั้ง (Election Groups) ท�าหน้้าท่ีจัดการเลือกตั้งเฉพาะในหน่่วย              
เลือกตั้งนั้นๆ 

ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)

นับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่               
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ก็ได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา                                 
ผู้แทนราษฎรที่เป็นรูปแบบการเข้าสู่อ�านาจทางการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติ
เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ตามแบบอย่างของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมที่ยังไม่ยอมให้ประชาชน
มีอิสระในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยตรง 

ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปมาแล้ว 27 ครั้ง ในทั้ง 27 ครั้งเป็นการเลือกต้ังที่เป็นผล จ�านวน                     
25 ครั้ง ไม่เป็นผล 2 ครั้ง (พ.ศ. 2549 และ 2557) กล่าวคือ ในการเลือกตั้ง
เมื่อปี 2549 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เกิดจากพรรคไทยรักไทยได้ว่าจ้าง
พรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยที่คะแนนเสียงเลือกตั้งได้            
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ไม่ถึง 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามค�าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในคดี
ยุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 และศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยให้                     
ยุบพรรคไทยรักไทย ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 111 คน คนละ 5 ปี                      
ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557                     
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ก�าหนดให้เลือกตั้ง
ครั้งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะไม่สามารถเลือกต้ังให้แล้วเสร็จ                         
ทั่วประเทศได้ภายในวันเดียวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 108 วรรคสอง และเมื่อพระราชกฤษฎีกาในส่วน
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการเลือกต้ังนี้จึงไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญไปด้วย เมื่อพิจารณาในแง่ของการควบคุมก�ากับการเลือกตั้ง                 
ของไทย จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 27 ครั้ง ได้ก�าหนด
ให้การเลือกตั้งอยู่ในการควบคุมก�ากับของกระทรวงมหาดไทย (ในฐานะ              
เป็นฝ่ายบรหิาร) จ�านวน 21 ครัง้ และอยูใ่นความควบคมุของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ในฐานะองค์กรอิสระ) จ�านวน 6 ครั้ง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544                        
เป็นต้นมา) และในแง่ของกรรมวิธีในการเลือกตั้งได้ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ�านวน 6 ครั้ง แบบรวมเขต   
จ�านวน 5 ครั้ง แบบแบ่งเขตและรวมเขต 10 คร้ัง แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง              
และแบบบัญชีรายชื่อพรรค 4 ครั้ง แบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน 1 คร้ัง           
และอีก 1 ครั้งเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
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บทที่ 6

การเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทย
ในทศวรรษ 2540 - 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ก. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ภายหลังจากมีการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช 2540 แล้ว ได้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยสาเหตุมาจากที่ 
นายชวน หลกีภยั นายกรฐัมนตร ีได้ประกาศยบุสภา เมือ่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2543  จึงนับได้ว่าเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในระบบใหม่  โดย
เป็นระบบการเลือกตั้งแบบผสม กล่าวคือ เป็นการเลือกตั้งในแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งผสมกับแบบบัญชีรายชื่อ โดยการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ังมี
จ�านวน 400 เขตเลือกตั้ง จ�านวน ส.ส. ในเขตเลือกตั้งมีเขตละ 1 คน ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพียงคนเดียว (กากบาทในบัตร
เลือกตั้งได้คนเดียว) หรือที่เรียกว่า “หนึ่งคนหนึ่งเสียง (One man one 

vote)” ส่วนแบบบัญชีรายชื่อพรรค แบ่งเป็นบัญชีรายชื่อละ 100 คน                     
ภายใต้การก�ากับดูแลและจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือ กกต. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีการก�าหนดขึ้นมาใหม่ให้
ท�าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทย นับเป็นการสิ้นสุด
การท�าหน้าทีจ่ดัการเลอืกตัง้ของฝ่ายบรหิารอย่างเด็ดขาด การเลือกต้ัง ส.ส. 
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ครัง้นีเ้ป็นการเลอืกตัง้ครัง้แรกทีม่กีารพจิารณาเรือ่งร้องเรียนการเลือกต้ังจาก
ทกุฝ่าย ก่อนทีจ่ะประกาศผลการเลอืกตัง้ โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังได้
มีการประกาศให้จัดการเลือกตั้งใหม่ถึง 62 เขตเลือกต้ัง และประกาศผล                  
การเลือกตั้งในครั้งแรกเป็นจ�านวน 338 เขตเลือกตั้งจากจ�านวน 400 เขต
เลอืกตัง้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ได้ประกาศก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ 
ดังนี้

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 จ�านวน 7 เขตเลือกต้ัง ได้แก่ 
กาญจนบุรี เขต 5 ขอนแก่น เขต 10 นครนายก เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 5 สุรินทร์ 
เขต 4 อุบลราชธานี เขต 1 และเขต 10 

ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2545 จ�านวน 14 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ 
กรงุเทพมหานคร เขต 4 และเขต 26 กาฬสนิธุ ์เขต 2 จนัทบรุ ีเขต 1 นครพนม 
เขต 3 นนทบุรี เขต 3 เพชรบูรณ์ เขต 4 มหาสารคาม เขต 2 มุกดาหาร                   
เขต 2 ลพบุรี เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 5 สิงห์บุรี เขต 2 และ                     
อุทัยธานี เขต 1 

ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2545 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 

ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดนนทบุรี เขต 3 

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดสงขลา เขต 3 

ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดนครปฐม เขต 3 

ข. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั้งหมด จ�านวน 
200 คน โดยก�าหนดให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถ                
ลงคะแนน (กากบาท) เลือกผู้สมัครรรับเลือกตั้งได้เพียงหมายเลขเดียว                    
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ไม่ว่าในเขตเลอืกตัง้จงัหวดันัน้จะม ีส.ว.ได้กีค่นกต็าม ระบบการเลือกต้ังทีใ่ช้
ยังคงเป็นแบบ “คะแนนน�าก�าชัย (FPP)” แต่จังหวัดที่พึงมี ส.ว. เกินกว่า 
หนึ่งคน ก็จะใช้คะแนนไล่เรียงตามล�าดับลงมาจนกว่าจะครบจ�านวน ส.ว. ที่
พึงมีในจังหวัดนั้น   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ก. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เป็นระบบการเลือกตั้งแบบผสม คือแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กับระบบสัดส่วน 
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสี่ร้อยแปดสิบคน โดยเป็น
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจ�านวนส่ีร้อยคน และ
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจ�านวนแปดสิบคน  ในแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง เป็นแบบ “แบ่งเขตเรียงเบอร์” คือมีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยที่

การแบ่งเขตน้ันแต่ละเขตจะมีจ�านวนประชากรในเขตเลือกตั้งที่ต่างกัน                     
ดังนั้น แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีจ�านวนผู้แทนได้ไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 1 คน 2 คน 
และ 3 คน ตามจ�านวนของประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิ์                       
ออกเสียงเลือกตั้งสามารถกาบัตรเลือกผู้สมัครได้จ�านวนเท่ากับจ�านวน                      
ผู้แทนในเขตของตน ส่วนแบบสัดส่วนมีการแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด 8 กลุ่ม
จังหวัด กลุ่มละไม่เกิน 10 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ยังคงเป็นระบบการเลือกตั้งแบบผสม 
คือแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กับระบบบัญชีรายชื่อพรรคเหมือนเมื่อปี 2544                     
อีกครั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนแบบ “เขตเดียวเบอร์เดียว” 
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คือ การแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นจะแบ่งเป็น 375 เขต โดยยึดหลักให้แต่ละเขต
นัน้มีจ�านวนประชากรทีใ่กล้เคยีงกนัให้มากทีส่ดุ ดงันัน้ ในแต่ละเขตเลอืกตัง้
จะมีผู้แทนได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนอย่างเท่าเทียมกัน และผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้ง สามารถกาบัตรเลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว

ข. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

การได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
ได้ออกแบบให้การได้มาซึ่ง ส.ว. จากสองทาง คือ การเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน จังหวัดละ 1 คน เท่ากันทุกจังหวัด และมาจากการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา21 จ�านวนที่เหลือเมื่อหักจ�านวน ส.ว. จากการเลือกตั้ง
ออกจากจ�านวน ส.ว. ทั้งหมด 150 คนแล้ว จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
องค์กรต่างๆ ในภาควชิาการ  ภาครฐั  ภาคเอกชน  ภาควชิาชพีและภาคอืน่ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ก. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 บัญญัติ
ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนห้าร้อยคน โดยก�าหนดให้มาจากการ

21 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
 1. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 2. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 3. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 4. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 5. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 6. ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย
 7. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
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เลอืกตัง้ระบบผสมเช่นเดมิ ทัง้ระบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และระบบบญัชรีายชือ่ 
(Party list) ประกอบด้วยสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
จ�านวนสามร้อยห้าสิบ (350) คน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองจ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบ (150) คน ให้แต่ละเขตเลือกต้ังมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน และผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนเลือกตัง้ได้คนละหนึง่คะแนน  โดยจะลงคะแนนเลอืกผูส้มคัร
รบัเลอืกตัง้ผูใ้ด หรอืจะลงคะแนนไม่เลอืกผูใ้ดเลยกไ็ด้  ให้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด(Vote 
No) เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง อันเป็นหลักของระบบคะแนนเสียงมากท่ีสุดหรือ 
“คะแนนน�าก�าชยั” (the First-Past-the-Post) ส่วนระบบบญัชรีายชือ่พรรค 
(party-list) นัน้ ไม่มกีารลงคะแนนในบตัรเลอืกตัง้ต่างหาก แต่จะใช้คะแนน

ท่ีนับจากบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (ไม่ใช้บัตรเสียหรือบัตรที่ไม่ประสงค์                      
ลงคะแนน) มาคิดค�านวณหาจ�านวนที่นั่งเพิ่มเติมในส่วนของแบบบัญชี                     
รายชื่อ กล่าวคือ การค�านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมือง ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) น�าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง                    
หารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(2) น�าผลลัพธ์ตาม (1) ไปหารจ�านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของ
พรรคการเมืองแต่ละพรรคทีไ่ด้รบัจากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ�านวนท่ีได้รับให้ถือเป็นจ�านวนสมาชิกสภา                
ผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 

(3) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้
ตาม (2) ลบด้วยจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมดที่พรรคการเมืองน้ันได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกต้ัง ผลลัพธ์คือ
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จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะ             
ได้รับ 

(4) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู ้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทีพ่รรคการเมอืงนัน้จะพงึมไีด้ตาม (2) ให้พรรคการเมอืงนัน้มสีมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรตามจ�านวนท่ีได้รับจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
และจะไม่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ 
และให้น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไป
จัดสรรให้แก่พรรคการเมอืงทีม่จี�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ต�า่กว่าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีพ่รรคการเมอืงนัน้จะพึงมี
ได้ตาม (2) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ�านวนที่จะพึงมีได้ตาม (2) 

(5) เมื่อได้จ�านวนผู ้ได ้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมอืงแล้ว ให้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตามล�าดบัหมายเลขในบญัชรีายชือ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เป็นผู้ได้
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ใด

ตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนใน                      
วนัเลอืกตัง้ ให้น�าคะแนนทีม่ผีูล้งคะแนนให้มาค�านวณตาม (1) และ (2) ด้วย    

ข. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รัฐธรรมนูญนี้ บัญญัติให้มีสมาชิก
จ�านวนสองร้อย (200) คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ท�างานหรือเคยท�างานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่ง
กลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน 
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สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

การแบ่งกลุ่ม จ�านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม                    
การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก 
จ�านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ ่ม การขึ้นบัญชีส�ารอง                                             
การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส�ารองขึ้นด�ารงต�าแหน่งแทน และมาตรการอื่นใด
ที่จ�าเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา 
และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม จะก�าหนดมิให้ผู ้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกัน หรือจะก�าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่
ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้  การด�าเนินการเลือก ส.ว. ให้
ด�าเนนิการตัง้แต่ระดบัอ�าเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ เพือ่ให้สมาชกิ
วุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ
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บทที่ 7

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

จากที่กล่าวมาแล้ว จะพบว่าแต่ละประเทศในอาเซียนล้วนแต่มี
ประสบการณ์ทางการเมอืงและการเลอืกตัง้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป และไม่อาจ
ลอกเลียนหรือน�าระบบใดมาใช้กับประเทศของตนได้เสียทั้งหมด หากแต่
สามารถน�าบางเรื่อง บางประเด็นมาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์                   
และสอดคล้องกับวัฒนธรรม และเหมาะสมกับบรรยากาศหรือเง่ือนไข
ทางการเมืองของประเทศตนเท่านั้น และประสบการณ์ทางการเลือกตั้ง                  
ของประเทศไทยกว่าสิบครั้งที่ผ่านมาในบริบทของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
พรรคการเมือง และกฎหมายเลือกตั้งแต่ละฉบับ ก็อาจกล่าวได้ว่ามี
พัฒนาการมากพอสมควร แม้จะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักๆ ที่เกิดจาก
การเลือกตั้งให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเลือกตั้ง การเอารัดเอาเปรียบ
ทางการเมือง ความรุนแรงทางการเมือง ความเป็นกลางของกรรมการ                       
ผู้จัดการเลือกตั้ง เป็นต้น 

ในกระบวนการเลอืกตัง้ท่ีมส่ีวนต่อความสจุรติและเทีย่งธรรมทีส่�าคญั
ประการหนึ่งที่จะขอน�าเสนอในบทนี้ ก็คือ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง                     
ที่จะน�าไปสู่การได้คะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากพอจนอยู่ในล�าดับที่
จะได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งหรือเป็นผู้ชนะการเลือกต้ัง ในแต่ละ
ประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยจะมกีารก�าหนดระยะเวลา 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่แตกต่างกัน                        
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บางประเทศก็มีการควบคุมท่ีเข้มงวด มีบทลงโทษที่เป็นทั้งทางอาญา แพ่ง
และจนถึงขั้นเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งก็มี หลักของการรณรงค์หาเสียง                 
เลือกตั้ง คือ การให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน ให้ประชาชน
สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจท่ีเป็นอิสระ ปราศจากการใช้อิทธิพล
ข่มขู่ หรือมกีารให้อามสิสนิจา้งทีเ่ปน็การบิดเบือนเจตนารมณ์ของผูเ้ลอืกตัง้ 
และท้ายทีส่ดุ การรณรงค์หาเสยีงกจ็ะไม่สามารถควบคมุตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ท่ีใช้ในการหาเสียงได้ ซึ่งนับเป็นความล้มเหลวของการจัดการเลือกตั้งที่                
ไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน

 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคืออะไร

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผู้
สมคัรรบัเลอืกตัง้และพรรคการเมอืงต้องการแสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจ และ
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาของชมุชนท้องถิน่ หรือประเทศ เพ่ือให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเข้าใจและตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งให้ตนหรือ
พรรคการเมืองได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและสามารถเข้าไปใช้อ�านาจใน
การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าตอบสนองประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

ดงัน้ัน โดยหลกัการการรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้จงึต้องด�าเนนิไปอย่าง
มีประชาธปิไตย เปิดเผย มคีวามเสมอภาค  ตามกฎหมายและเพ่ือความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยทางสงัคม โดยจะมกีารจดัการพบปะกบัผูม้สีทิธเิลอืกต้ังใน
ชุมชนท้องถิ่นที่ลงสมัครเพื่อเสนอแนวนโยบายและแผนการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ถ้าหากได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือสภาท้องถิ่น

นอกจากนี้ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการ
ทุจริตเลือกตั้ง (electoral fraud) ได้ง่าย โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้

ตนเองได้คะแนนนิยมจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยการใช้เงิน หรือสินทรัพย์                    
แจกจ่ายประชาชน หรอืมกีารประกาศนโยบายทีเ่อือ้ประโยชน์แก่ประชาชน
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ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะการเงินการคลังของประเทศ โดยไม่สามารถ
ก�าหนดแหล่งที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจน หรือเป็นนโยบาย “ขายฝัน” ที่ 
“โดนใจ” ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่เมื่อพิเคราะห์ลงลึกถึงวิธีน�านโยบายไปปฏิบัติ
แล้วไม่อาจเป็นไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ โดยมีเจตนาให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ลงคะแนนเลอืกตัง้ให้กบัตนเองหรอืพรรคการเมอืงหรอืกลุม่การเมอืง
ที่ตนสังกัด

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต้องท�าอย่างไร

การรณรงค์หาเสียงมีเป้าหมายส�าคัญอยู่ที่ “คะแนนเสียง” เพ่ือให้
ประชาชนรู้จักผู ้สมัครกับการให้ผู ้สมัครหรือพรรคการเมืองได้ “ขาย” 
นโยบายในการบริหารประเทศหรือชุมชนท้องถิ่น แสวงหาคะแนนนิยมจาก
ประชาชน หรือสมาชิกของชุมชน เพื่อได้คะแนนโหวตในการเลือกตั้ง ค�าว่า 
เสียง ในที่น้ี มิได้หมายถึงเสียงที่ได้ยินด้วยหู แต่หมายถึงความนิยม หรือ
คะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับจากประชาชนหรือสมาชิกของชุมชนนั้น 
เพราะฉะนั้นการรณรงค์หาเสียงจึงต้องมีเทคนิคที่จะผูกใจประชาชน โดย
เฉพาะในประเทศที่ระบบสมาชิกพรรคยังไม่ค่อยเข้มแข็ง หรือมีประชาชน              
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มิใช่สมาชิกพรรคการเมืองประเภท “จงรักภักดี” กับ
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือยังไม ่สังกัดพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง การด�าเนินการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมักจะด�าเนินไป
ในสองลักษณะ คือ 1) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้กลยุทธ์การตลาด
ทางการเมือง 2) ระบบหัวคะแนน 

ตัวอย่างการรณรงค์หาเสียงในต่างประเทศ

1. ประเทศอังกฤษ

การรณรงค์หาเสียงในอังกฤษใช้วิธีการหาเสียงที่ครอบคลุมในระดับ
ประเทศ (Nationalization) ในขณะเดียวกันต้องมีการหาเสียงแบบเจาะ
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เฉพาะกลุ่มด้วย (Differentiation) โดยมีเหตุผล 2 ประการในการหาเสียง
ระดับประเทศ ดังนี้ 

ประการแรก ประชาชนจะให้ความสนใจกับเหตุการณ์หรือประเด็น
ทางการเมืองในระดับประเทศมากกว่าประเด็นทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
ประกอบกับการก�าหนดเขตเลือกตั้งใหม่โดยคณะกรรมการก�าหนดเขต                 
เลือกตั้ง ซึ่งท�าให้ประชาชนมีความผูกพันกับทางการเมืองท้องถิ่นน้อยลง

ประการที่สอง กลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกต้ังทั่วไป 
เป็นการรวมศนูย์ควบคมุโดยผูน้�าพรรคการเมอืง ซึง่ต่างจากในศตวรรษท่ี 19 
ที่พรรคการเมืองต้องพึ่งพาผู้สมัครและสนับสนุนพรรคในท้องถิ่นในการ                  
หาเสียงในแต่ละเขตเลือกตั้ง แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารและ                 
การคมนาคมมีความทันสมัย ท�าให้ผู้น�าพรรคสามารถแถลงนโยบายกับผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศได้โดยตรง ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งทั่วไปในระยะหลังมิได้เป็นการแข่งขัน
ระหว่างพรรคแรงงานและพรรคอนุรักษ์นิยมเท่านั้น มักจะมีพรรคการเมือง
อื่นเริ่มเข้ามาแทรก เช่น ในสก็อตแลนด์ และ เวลส์ มีพรรคชาตินิยม                   
(Nationalists) เข้ามาเป็นตัวแทรก และทางภาคใต้ก็มีพรรคศูนย์กลาง 
(Center Party) เข้ามามบีทบาทเช่นกนั ดงันัน้การรณรงค์หาเสียงในปัจจุบนั
จึงต้องเจาะเฉพาะกลุ่มตามส่วนต่างๆ ของประเทศมากขึ้น

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นท่ีมาของค่าใช้จ่ายก้อนโตในการ             
เลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งจะมีการจ�ากัดในเรื่องการใช้เงินในการหาเสียง             
ข้อที่น่าสังเกตคือ อังกฤษเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งน้อยมาก
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกด้วยกัน นอกจากนี้ เพดานการ                           
ใช้จ ่ายสูงสุดยังผันแปรไปตามลักษณะของผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง                    
และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตอีกด้วย ในปี ค.ศ. 1992 
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ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยส�าหรับพรรคใหญ่ๆที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ที่ประมาณ 
5,000 ปอนด์ต่อผู้สมัคร 1 คน ในขณะที่มีการจ่ายจริงอยู่ท่ีประมาณ                
4,000 ปอนด์ อย่างไรกต็าม ค่าใช้จ่ายส�าหรบัพรรคในส่วนกลางนัน้มไิด้จ�ากดั
จ�านวนไว้ ในปี ค.ศ. 1992 ค่าใช้จ่ายของสามพรรคใหญ่รวมกนัอยูท่ี่ประมาณ 
23 ล้านปอนด์ (พรรคอนุรักษ์นิยม 2 ล้านปอนด์) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายระหว่าง
การรณรงค์หาเสียงสี่สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองอังกฤษจะได้รับ
ช่วงเวลาในการหาเสียงผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                     
แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการชื้อเวลาโฆษณาที่แต่ละพรรคด�าเนินการเอง 
นอกจากนีก้ารโฆษณาผ่านสือ่ในส่วนภูมภิาคและการใช้โทรศพัท์เพือ่หาเสยีง
สนับสนุนและการส�ารวจความคิดเห็นในท้องถิ่นเป็นส่ิงท่ีกระท�ามิได้เลย              
ถ้าไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้มีการปรับเพดานค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของ
พรรคในท้องถิ่น ซึ่งในประเด็นนี้เป็นเรื่องที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา 

ตามปกติแล้วผู้สมัครในท้องถ่ินจะท�าการรณรงค์หาเสียงโดยการ               
ออกพบประชาชน แจกใบปลิว และการกล่าวปราศรัยในการประชุม แต่มี
วิธีการหน่ึงที่พรรคการเมืองท้องถิ่นที่ขยันขันแข็งสามารถเพิ่มคะแนนเสียง
สนับสนุนได้ นั่นคือ การกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท่ีแจ้งว่ามีเหตุ
จ�าเป็นเนือ่งจากป่วยหรอืต้องไปท�าธรุะต่างถิน่ ใช้สทิธอิอกเสยีงทางไปรษณย์ี
พรรคที่มีการจัดตั้งดี และผู้สมัครที่มีชื่อเสียงซึ่งต้องการเสียงสนับสนุนอีก
เพียง 200-300 คะแนน เพื่อให้ได้รับชัยชนะอาจใช้วิธีการนี้ได้ผล ในปี ค.ศ. 
1992 มีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ถึง 720,000 คน หรือ
เท่ากับร้อยละ 2 ของคะแนนเสียงท้ังหมด เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่าง
พรรคแรงงานและพรรคอนุรักษ์นิยมในการกระตุ้นให้มีการใช้สิทธิทาง
ไปรษณีย์ปรากฏว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะมีความพร้อมมากกว่า และชนชั้น
กลางที่สนับสนุนก็มักมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์และให้ความร่วมมือในการใช้
สิทธิทางไปรษณีย์ มีการประมาณกันว่าในปี ค.ศ. 1992 พรรคอนุรักษ์นิยม
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ได้รับที่นั่งในสภา 5 ที่นั่งด้วยวิธีการนี้

นอกจากนี้ การเลือกใช้สื่อและการให้บริการบางประการต่อผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง (Constituency Services) เป็นวิธีการที่สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรที่เจนเวที (Established up) น�ามาใช้ในการเพิ่มคะแนนเสียง
ให้กบัตนเองได้ โดยกระท�าในลกัษณะการด�าเนนิการส่วนตวัมใิช่ในฐานะของ
ตวัแทนพรรค ในเรือ่งน้ีมหีลกัฐานยนืยนัท่ีพสิจูน์ได้จากการเลอืกตัง้ในปี ค.ศ. 
1992 ที่ผู้สมัครบางคนมิได้สอบตกไปตามกระแสความตกต�่าของพรรคใน
บางภูมิภาคไปด้วย

2. ประเทศญี่ปุ่น 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งฉบับ “โมเดลญี่ปุ ่น” นั้น ทางคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) จะเป็นผูก้�าหนดสถานทีก่ลางในการติดรูป และ
ประวัติผู้สมัคร ส่วนการหาเสียงของผู้สมัครนั้น อนุญาตให้มีรถหาเสียงได้             
1 คัน และมีผู้ติดตามได้ 5 คน พร้อมไมโครโฟน 1 ชุด และต้องไปหาเสียง
ด้วยตัวเอง ระบบนี้จะท�าให้ไม่มีการหาเสียงที่วุ ่นวาย ไม่ต้องใช้จ่ายเงิน     

จ�านวนมาก เป็นการสร้างความเท่าเทียมให้ผู้สมัคร ซ่ึงเสียค่าใช้จ่ายการ                 
เลือกตั้งน้อยที่สุด ไม่ต้องมีการแห่ หรือจัดเวทีปราศรัย หรือใช้หัวคะแนน
เคาะตามประตูบ้าน จะไม่มีแผ่นป้ายหาเสียงจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นการ
สิ้นเปลือง ญี่ปุ่นจะมีป้ายที่ปิดหาเสียงที่ทางการก�าหนดไว้โดยเฉพาะ จะไป
ปิดป้ายตามใจชอบไม่ได้ ผดิกฎหมาย ดงันัน้ ถ้าอยากทราบว่าใครสมคัรเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตของท่าน ท่านจะต้องไปทีท่ีท่าง กกต. 
ก�าหนดไว้ เช่น ตามสวนสาธารณะ หรือจุดที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
เท่านั้น

ตามกฎหมายการเลือกตั้งของญี่ปุ่นนั้น มีการห้ามใช้อินเตอร์เน็ต 
(Internet) ระหว่างฤดูกาลการหาเสียง นักการเมืองถูกห้ามเสนอข้อความ
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ใดๆ ทางเว็บไซต์ หรืออินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งบรรดานักการเมืองเห็นว่า 
เป็นช่วงที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
รบัเลอืกตัง้มากทีส่ดุ กฎหมายการเลอืกตัง้ของญีปุ่น่ค่อนข้างยุง่ยากซับซ้อน 
ซึง่เป็นกฎหมายทีม่มีานานกว่า 50 ปีแล้ว มุง่ท่ีจะส่งเสรมิความยติุธรรม และ
ควบคุมการทุจริตทางการเมือง แต่ก่อให้เกิดเป็นระบบที่ตายตัว ไม่มีความ
ยดืหยุน่ มกีารควบคมุรายละเอยีดหยมุหยมิของการหาเสยีง อย่างเช่น จ�ากดั
จ�านวนแผ่นพับ ใบปลิว และจ�านวนรถยนต์ท่ีใช้ในการหาเสียง หรือป้าย
โปสเตอร์ต่างๆ ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 58 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 83 
เซนติเมตร เป็นต้น การมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า “บุนโช โตหงะ” ซึ่ง
จ�ากัดการใช้ภาพ และถ้อยค�าโดยมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน
มีโอกาสเท่าเทียมกัน และป้องกันไม่ให้นักการเมืองผู้มีทุนมากๆ ได้เปรียบ
อย่างไม่ยุติธรรมในการหาเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้
อินเตอร์เน็ต (Internet) อยู่ในข่าย “บุนโช โตหงะ” และด้วยเหตุที่เว็บไซต์ 
หรืออินเตอร์เน็ต (Internet) ท�าให้ผู้สมัครมีช่องทางเข้าถึงอย่างไม่จ�ากัด จึง
ถูกห้ามใช้ในช่วงที่มีการหาเสียง บรรดานักการเมืองที่มีเว็บไซต์ หรือ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา จะต้องหยุดการลง
ข้อความต่างๆ ระหว่างท่ีก�าลงัมกีารหาเสยีง และต้องติดป้ายโปสเตอร์หาเสยีง 

ตามที่ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดไว้ให้ และใช้เครื่อง                     
ขยายเสียงในการประกาศหาเสียง ญี่ปุ ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการ                  
ตดิต่อสือ่สารทางระบบ Digital หรอือนิเตอร์เนต็ (Internet) มากทีส่ดุในโลก 
ยังคงใช้ระบบการหาเสียงสมัยเมื่อศตวรรษที่ 20 ขณะที่บรรดาผู้น�าทาง 
การเมืองในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สมัยศตวรรษ
ที่ 21 อย่าง Twitter และ Facebook ในการหาเสียง (ญี่ปุ่น การห้ามใช้ 
Internet ในฤดูกาลการหาเสียง, 2552)

โมเดลของญี่ปุ่นใช้แนวคิด Party Politics หรือการเมืองที่อิงกับ
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อุดมการณ์และผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นหลัก ดังนั้น การรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งอาจไม่มีความจ�าเป็นมากนัก อาศัยความคุ้นเคยและความ
ภักดีของประชาชนต่อนโยบายของพรรคการเมือง ตราบที่นโยบายของ
พรรคการเมืองยังสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
พรรคการเมืองน้ันก็จะยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ใน
ประวัติศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นก็เปลี่ยนความเห็นและความภักดี
ทางการเมืองได้ หากพรรคการเมืองนั้นๆ ไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ทางการเมือง อย่างเช่น การลงจากอ�านาจท่ีครอบง�ามายาวนานของพรรค 
LDP (Liberal Democratic Party) ในปี ค.ศ. 1993 และอีกครั้งในปี               
ค.ศ. 2009

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่มีการ
สนับสนนุโดยรฐัแล้ว กฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้ก็พยายามน�ามาบญัญติัไว้ 
ภายใต้หลักความพอเพียง เท่าเทียมและไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้และให้เป็นหน้าท่ีของรฐัต้องจดัให้ ในลกัษณะ
ดังนี้ 

“ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การด�าเนนิการของ
รัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดสถานที่ป ิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ               
เลอืกตัง้ในบรเิวณสาธารณสถาน ซึง่เป็นของรฐั ให้พอเพยีงและเท่าเทยีมกนั
ในการโฆษณาหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรทกุคนและพรรคการเมอืงทกุพรรค

(2) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(3) สถานที่ส�าหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณา               
หาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ในการนี้รัฐอาจจัดให้มีการแสดงหรือการ             
ด�าเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังการโฆษณาหาเสียงด้วย
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ก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพื่อการสนับสนุนผู ้สมัครหรือพรรค               
การเมืองใดโดยเฉพาะ

(4) การก�าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาให้พรรคการเมืองโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือการไปออก
อากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องจัดให้
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสเท่าเทียมกัน

(5) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก�าหนดเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะ
กรรมการการเลอืกตัง้วางระเบียบเกีย่วกบัข้อควรปฏบิตัใินการเลอืกตัง้หรอื
ข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา”

โดยการก�าหนดไว้ในลกัษณะดงักล่าว ยงัคงไม่ได้รบัความสนใจทัง้จาก
นักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่อง
ของการจดัเวทสี�าหรบัให้ผูส้มคัรและพรรคการเมอืงใช้ในการโฆษณาหาเสยีง 
บางเวทีมีแต่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กกต. กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นการ               
ใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ ้มค่า เพราะไม่สามารถสื่อสารการเมืองไปยัง
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้

ส่วนการหาเสียงผ่านวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ประสานทางผู้รับสัมปทานหรือ                  
ผู้ประมูลคลื่นไปได้ ปัญหาอยู่ที่รูปแบบของการหาเสียงไม่น่าสนใจ เวลาที่ผู้
สมัครและพรรคการเมืองได้รับการจัดสรรเวลาก็มีน้อย มิหน�าซ�้าช่วงเวลา
การออกอากาศก็ไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีประชาชนให้ความสนใจ กอปรกับการ
เคลื่อนเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตและประชาชนมีทางเลือกในการใช้สมาร์ทโฟน 
(Smart phone) กันมากขึ้นท�าให้การสนับสนุนโดยรัฐในช่องทางนี้ไม่ค่อย
เป็นที่นิยม ได้ผลน้อย ไม่ค่อยคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จ่ายไปและไม่มี
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนอีกเช่นกัน 

ส่วนการจัดพิมพ์เอกสารแนะน�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและให้ข้อมูล
การเลอืกตัง้แก่ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ โดยการส่งไปพร้อมหรอืแยกส่งไป
ต่างหากกับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งประมาณว่ามีกว่ายี่สิบล้านครัวเรือน ซึ่ง
กว่าการแจกจ่ายจะเป็นไปอย่างท่ัวถึงและประชาชนได้เปิดอ่าน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจก็มีเวลาน้อย และข้อมูลที่ให้ไปก็มีจ�ากัดมาก อาทิ ชื่อ-
ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา การด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ ประสบการณ์การท�างาน 
(อย่างย่อ) ซึง่ก็ไม่อาจสือ่สารทางการเมอืงแก่ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ
อีกเช่นกัน

ประเด็นสุดท้าย คือ การจัดสถานท่ีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ให้พอเพียงและ
เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นไปตามหลักของการไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน การ
จัดท�าโปสเตอร์จงึมกีารก�าหนดขนาดระหว่างโปสเตอร์ กบัแผ่นป้ายหาเสียง
จะต้องมีขนาดเท่าใด จ�านวนเท่าใด โดยประกาศของ กกต. ก�าหนดไว้ดังนี้ 
1) โปสเตอร์ทีจ่ะปิดได้ต้องมขีนาดกว้างไม่เกนิ 30 เซนติเมตร ยาวไม่เกนิ 42 
เซนติเมตร หรือขนาดกระดาษเอสาม (A3) มีจ�านวนไม่เกิน 10 เท่าของ
จ�านวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  2) แผ่นป้าย (คัตเอาท์) มี              
ขนาดไม่เกิน 130x245 เซนติเมตร มีจ�านวนไม่เกิน 5 เท่าของจ�านวน              
หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ความสนใจของผู้สมัครรับเลือกต้ังและ
พรรคการเมืองในการปิดโปสเตอร์หาเสียงและแผ่นป้ายไม่ค่อยได้รับความ
สนใจทีจ่ะไปตดิในสถานทีท่ี ่กกต. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประกาศก�าหนดและจัดท�าวัสดุไว้ให้ติดโปสเตอร์ ส่วนใหญ่จะปรากฏว่าอยู่
ในสถานที่ของทางราชการ ดังนั้น เป้าหมายหลักของผู้สมัครจึงมุ่งไปที่               
สถานที่สาธารณะ และคนทั่วไปเห็นได้ง่าย อาทิ เกาะกลางถนน ริมถนนที่
เป็นทางหลวง เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ในท่ีร่มไม้ เป็นต้น ซ่ึงการปิดโปสเตอร์
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และแผ่นป้ายได้รับความนิยมสูง เพราะประชาชนเห็นง่าย แต่บางจุดที่เป็น
มุมอับในการมองเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

นอกจากนี้ กกต. ยังอนุญาตให้มีการหาเสียงโดยใช้อุปกรณ์อื่น อาทิ 
รถยนต์แห่ป้าย โดยก�าหนดว่าแผ่นป้ายหาเสยีงตดิข้างรถต้องไม่เกนิสองป้าย 
ขนาด 130 x 245 เซนติเมตร วิธีการหาเสียงโดยใช้อุปกรณ์และวิธีการ                  
เช่นนี้จะได้รับความนิยมในหมู่ผู ้สมัครและพรรคการเมืองไม่น้อยในแง่                   
ของประสิทธิภาพในการเข้าถึงของประชาชน 

บทบัญญัติของกฎหมายไทย
ว่าด้วยข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการหาเสียง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา 
พ.ศ. 2550 บัญญัติสาระเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังท่ีไม่ค่อย                       
แตกต่างกันเท่าไรนัก โดยวางหลักเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่
เป็นการทุจริตเลือกตั้งไว้ดังนี้

“ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ                     
ให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น                
หรือพรรคการเมืองใด หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) จัดท�า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ 
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์                
อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบัน                 
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การศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด

(3) ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง             
ต่างๆ

(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด

(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ 
หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด”

ซึ่งหากวิเคราะห์แล้วก็จะพบว่า การร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลือกตั้ง
จากการรณรงค์หารเสียงเลือกตั้ง จะมีสาเหตุมาจากข้อห้ามเหล่านี้เป็น              
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเรือ่งการใส่ร้ายป้ายส ีหรอืการหลอกลวง การใช้อทิธพิล
คุกคาม เพราะการกระท�าเหล่านี้มักมีการเก็บหลักฐานไว้ในลักษณะภาพ 
หรือเสียง แล้วน�าไปถอดเทปเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการร้องเรียน                
ผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่ง แต่การกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการเสริมสร้าง                
ความเข้าใจ ให้ข้อมูลแก่ผู้เลือกตั้งมักจะมีน้อย

ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยการหาเสยีง ข้อควรปฏบิตัิ 
และข้อห้ามมใิห้ปฏบัิตใินส่วนท่ีเกีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาและการ
ด�าเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551

ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู ้สมัครหรือบุคคลผู ้ช่วยในการหาเสียง                 
เลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ก็ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) แจกเอกสาร หรือเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งในเขตชุมชน สถานที่ต่างๆ หรืองานพิธีการต่างๆ โดยเอกสาร หรือ
เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสามารถมีชื่อ รูปถ่าย 
หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และ
ข้อความทีใ่ช้ในการหาเสยีงเลอืกตัง้เฉพาะท่ีเกีย่วกบัการปฏบิติังานในหน้าที่
ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
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(2) ใช้พาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพ่ือ
โฆษณาหาเสียงนอกเหนือจากการจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลาง 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก�าหนดวิธีการสนับสนุนการ
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551

(3) ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง

(4) จัดท�าประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย 
หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และ
ข้อความทีใ่ช้ในการหาเสยีงเลอืกตัง้เฉพาะท่ีเกีย่วกบัการปฏบิติังานในหน้าที่
ของสมาชกิรฐัสภาตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้ ทัง้นี ้ประกาศหรือป้ายดังกล่าว
จะต้องมขีนาดและจ�านวน รวมทัง้การปิดประกาศหรือติดป้ายในสถานทีต่าม
ที่ก�าหนด

(5) จัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม ส�าหรับบุคคล                 
ผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งโดยต้องแจ้งรายชื่อและจ�านวนบุคคลผู้ช่วยใน
การหาเสียงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทราบก่อน เพื่อ
พิจารณาตามความเหมาะสมและค�านึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้สมัคร                                            
ทุกคน

(6) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใช้ เช่า หรือจ้าง รายการวิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสป็อตโฆษณา

(7) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ จดหมาย ส่ือส่ิงพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(8) จัดท�าเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับ
ตนเอง เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับตนเองได้ แต่การจัดท�าเอกสาร  
ดังกล่าวต้องไม่มีขนาด ลักษณะ หรือสีที่คล้ายกับบัตรเลือกตั้ง และต้องไม่
ปรากฏหมายเลขประจ�าตัวของผู้สมัครอื่น
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คนไทยคิดอย่างไรกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

จากการด�าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรณรงค์
ทางการเมืองและผู้ลงคะแนนเสียงที่มีคุณภาพของสถาบันนโยบายศึกษา 
โดยการสนบัสนนุของมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ ตลอดทัง้ปี 2559 โดยผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นคนหนุ่มคนสาว เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่จังหวัด
อุบลราชธาน ีขอนแก่น ชมุพร ระนอง อตุรดติถ์ และหนองบวัล�าภ ูทัง้ทีก่�าลงั
จะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก และบางส่วนก็เคยไปใช้สิทธิเลือกต้ังมาบ้างแล้ว 
พบว่า ลกัษณะทีเ่ป็นการรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้ท่ีอยากเหน็หรอือยากให้ท�า 
(Do) และไม่อยากเห็นหรือไม่อยากให้ท�า (Don’t) มีลักษณะดังต่อไปนี้

ก) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่อยากเห็นหรืออยากให้ท�า (Do) 
ประกอบด้วย

  1) การบอกใหท้ราบถึงนโยบายของผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง
ที่ตนสังกัด

  2) เสนอนโยบายที่ดีและท�าได้จริง
  3) หาเสียงตามเวลาที่ก�าหนด
  4) ซื่อสัตย์ สุจริต (ไม่ทุจริต) มีคุณธรรม จริยธรรม
  5) จดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและประเทศ
  6) ควรรับฟังและเคารพความคิดเห็นประชาชน
  7) มีความรับผิดชอบ
  8) ไม่ว่าร้ายผู้สมัครพรรคการเมืองอื่น
  9) ท�าคลิปวีดีโอเสนอทางสื่อออนไลน์
  10) มีความเสมอต้นเสมอปลาย
 11) เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน
 12) ผู้สมัครต้องบอกประสบการณ์การท�างานและความส�าเร็จ 

   ในชีวิต
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ข) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ไม่อยากเห็นหรือไม่อยากให้ท�า 
(Don’t) ประกอบด้วย

  1) ใช้อ�านาจชักจูงประชาชนให้เลือก
  2) ทุจริตหาเสียง
  3) เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วละเลยการปฏิบัติหน้าที่
  4) ท�าอะไรที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
  5) ให้ร้ายผู้สมัครและพรรคการเมืองอื่น
  6) คิดนโยบายที่ขายฝันและนโยบายประชานิยม
  7) ติดสินบนเจ้าหน้าที่ (จัดการเลือกตั้ง)
  8) ท�าดเีอาหน้าเฉพาะตอนทีม่าหาเสยีง ไม่ท�าตามทีห่าเสยีงไว้
  9) น�าประชาชนเข้าหาอบายมุข
 10) หาเสียงในวันเลือกตั้ง
 11) โจมตีกันจนสร้างปัญหาความวุ่นวาย
 12) ลงประวัติที่เป็นเท็จ
 13) ท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
 14) เพิกเฉยต่อปัญหา
 15) ละเมิดสิทธิพลเมือง

จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเหล่านี้สะท้อนได้หลายมิติ 
ได้แก่ มิติของกฎหมายโดยเฉพาะการไม่ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
การไม่ซื้อเสียง มิติความยึดโยงกับพื้นท่ี เช่น การไม่เพิกเฉยต่อปัญหา 
(ของชุมชนท้องถิน่และประเทศ) จดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหาของชมุชน
ท้องถิ่นและประเทศ มิติของความเป็นผู้น�า เช่น เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชน การไม่น�าประชาชนเข้าหาอบายมุข มิติความเป็นพลเมือง เช่น 
การไม่ท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีความรับผิดชอบ ไม่ละเมิด
สิทธิพลเมือง ความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย การไม่ว่าร้ายผู้สมัครและ
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พรรคการเมืองอื่น รับฟังและเคารพความคิดเห็นประชาชน มิติทางด้าน                  
การมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต (ไม่ทุจริต) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีบางเรื่องก็เป็นเชิงให้ข้อคิดเห็น เช่น ท�าคลิปวีดีโอเสนอ                
ทางสื่อออนไลน์

ในส่วนประเดน็ทีจ่ะสร้างส�านกึรบัผดิชอบของผู้สมคัรในการหาเสียง
ที่เคารพกฎหมาย ระเบียบ และกติกาสังคม ตลอดจนไม่กระท�าการทุจริต
เลือกตั้ง ไม่ใช้นโยบายขายฝัน เป็นเรื่องที่ต้องการบ่มเพาะพัฒนา โดยอาจมี
สถาบันของรัฐสภา ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในการเตรียมผู้สมัครไว้เสียแต่เนิ่นๆ 
โดยไม่ต้องหวังว่าทุกคนที่ผ่านกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะให้มีความเป็น
พลเมือง จะต้องก้าวไปถึงข้ันการเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังไปเสียทั้งหมด            
แต่อย่างน้อยก็ท�าให้กระบวนการเสนอตัวในชั้นการรณรงค์หาเสียงเกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้ไม่มากก็น้อย
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บทที่ 8

ทิศทางอนาคตประชาธิปไตยไทย : 
คนคุณภาพ การเลือกตั้งคุณภาพ

พอมีรัฐธรรมนูญทุกคนก็มองไกลไปถึงการเลือกตั้ง เพราะในสังคมที่
มีการเมืองระบอบประชาธิปไตยใช้การเลือกตั้งเป็นมาตรวัดว่ามีความเป็น
ประชาธปิไตยมากน้อยแค่ไหน เพราะเหตนุีก้ระมงั องค์กรจดัการเลอืกตัง้จงึ
ต้องไปก�าหนดร้อยละของผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และบางทีก็ไป
ก�าหนดถึงจ�านวนบัตรเสียว่าต้องไม่เกินร้อยละเท่านั้นเท่านี้ การก�าหนด              
เช่นน้ีบางทีก็ท�าให้เหมือนดูถูกประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกต้ังว่า ถ้าคนไป                   
เลือกตั้งกันน้อยเพราะ “เงินไม่มา กาไม่เป็น” ท�าให้การเลือกตั้งเป็นเหมือน
การซื้อขายสินค้า ไม่ได้เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมในการแสดงออกถึงความเป็น
เจ้าของ “อ�านาจอธิปไตย”

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

บทบาทของคนในยคุศตวรรษท่ี 21 ได้เปลีย่นไปมากทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และการเมือง โดยมีดิจิทัลเป็นแกนหลักในการท�ากิจกรรมการเมือง
ในยุคนี้จึงมีลักษณะที่หลากหลายเกินกว่าการออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
อย่างไรก็ด ีเม่ือต้องมกีารเลอืกตัง้ หากจะให้บรรลเุป้าหมายของการเลอืกตัง้
ท่ีสามารถเลอืกสรรผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไปเป็นผูแ้ทนของประชาชนในการท�า
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หน้าที่ทั้งในระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีแล้ว จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้พลเมืองแข็งขัน (active 
citizens) ในการไปท�าหน้าที่ผู ้เลือกตั้งที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการด�าเนิน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรณรงค์ทางการเมืองและผู้ลง
คะแนนเสียงที่มีคุณภาพ ของสถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของ
มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์   ตลอดทั้งปี 2559 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น   
คนหนุม่คนสาว เยาวชน นกัเรยีน นสิตินกัศกึษา ทัง้ทีก่�าลังจะมสิีทธเิลือกต้ัง
ครั้งแรก และบางส่วนก็เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาบ้างแล้ว พบว่า อย่างน้อย
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะส�าคัญดังนี้ 

1. มีความรู ้ความเข้าใจอย่างเพียงพอทางการเมือง การรู ้ถึง            
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับวิถีชีวิตของทุกคนในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะ
เป็นการด�ารงชีวิตประจ�าวัน หรือการประกอบอาชีพล้วนเป็นผลมาจาก
การเมอืงทัง้สิน้ อาท ิการควบคมุราคาสนิค้า การก�าหนดค่าใช้จ่ายในบริการ
สาธารณะ (ค่าไฟฟ้า ค่าน�า้ประปา ค่าโดยสารรถไฟ รถเมล์) การแก้ไขปัญหา
การว่างงาน การขึ้นค่าแรง การขายสินค้าเกษตร ฯลฯ เหล่านี้มาจากการ 
บรหิาราชการแผ่นดนิโดยรฐับาลทีผู่เ้ลอืกตัง้เลอืกไปทัง้ส้ิน และยิง่ได้รับรู้ถงึ
การมอี�านาจของผูแ้ทนท่ีตนเลอืกว่าต้องไปท�าหน้าท่ีในการอนมุติังบประมาณ
กว่าสองแสนล้านล้านบาท ที่มาจากการเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ประชาชนจ่ายไปในการซื้อสินค้าให้กับรัฐ ความรู้เช่นนี้มี
ความส�าคัญต่อการตัดสินใจไปเลือกตั้ง และจะต้องเลือกใครที่จะท�าให้
ประเทศได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ การเสาะแสวงหาความรู้เหล่านี้ ในยุค
ดิจิทัลก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ยากนัก ดังนั้น สื่อทุกประเภท รัฐ และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงต้องตระหนักถึงภารกิจในการ
สร้างการรบัรูใ้ห้กบัประชาชนอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ไม่ท�าให้ประชาชน
ต้องได้รับข้อมูลด้านเดียวหรือข้อมูลที่มีการบิดเบือน  
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2. คดิเป็นหรือคดิอย่างมวีจิารณญาณ ตดัสนิใจอย่างมเีหตุผลและ
เป็นอิสระ ก่อนที่จะออกไปลงคะแนนเสียง ปัญหาส�าคัญคือการตัดสินใจว่า
จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด หรือพรรคการเมืองใดและเพราะอะไร            
เรื่องนี้ที่ส�าคัญ เพราะการจะเลือกใครโดยหลักการเลือกต้ังที่ก�าหนดว่า           
“ต้องเป็นความลับ” ดังนั้น เมื่อเข้าคูหา การเลือกหรือไม่เลือกใคร ไม่มีใคร
บังคับจับมือให้กาเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด การลงคะแนนเลือก             
ผูส้มคัรจงึขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ และต้องตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล เพราะนี่เป็นการใช้อ�านาจอธิปไตยที่ไม่บ่อยคร้ังนักและเป็นการ
ตัดสินอนาคตของประเทศ ปัญหาว่าจะตัดสินใจอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็น
พลเมืองแข็งขัน ก็จะต้องขึ้นอยู่กับการหาข้อมูลและคิด ไตร่ตรองข้อมูลที่ได้
รบัประกอบการตดัสนิใจ มใิช่เหน็หรอือ่านข้อมลูแล้วเชือ่ว่าข้อมลูนัน้เป็นจรงิ
ไปทั้งหมดเสียทีเดียว เนื่องจากช่วงการรณรงค์หาเสียง ข้อมูลจากสื่อและ 
หัวคะแนนจะมีมากมาย จริงบ้างเท็จบ้างปะปนกันไป 

3. การมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ผลของการเลือกตั้งคือ การได้                   
บุคคลไปท�าหน้าที่แทนผู้เลือกตั้ง เพราะไม่สามารถให้ทุกคนไปท�าหน้าที่ใน
การตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงได้ ระบบประชาธิปไตยที่น�ามาใช้จึงเป็น
ระบบตัวแทน (Representative Democracy) ดังนั้น การเลือกต้ังจึงมี         
ความส�าคญัต่อการไปก�าหนดนโยบาย ออกกฎหมายในการปกครองประเทศ
โดยตัวแทน ค�ากล่าวที่ว่า “ประชาชนเป็นอย่างไร ผู้แทนก็จะเป็นเช่นนั้น” 
แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของการตดัสนิใจไปใช้สทิธเิลือกต้ังของประชาชน 
และเมือ่ตดัสนิใจเลอืกผูส้มคัรไปแล้วกต้็องพร้อมทีจ่ะรบัผลของการตัดสนิใจ
น้ัน หากผู้เลือกตั้งยึดเอาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักที่ต้องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ ก็ต้องเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่มีการเสนอนโยบายชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไป

ได้โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นประโยชน์ที่มีผลต่อส่วนรวม                   
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ไม่เอาประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์เฉพาะหน้าที่มาในรูปของเงิน หรือ
สิ่งของที่มีผู้มาหยิบยื่นให้เพื่อให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครคนใดที่ไม่มี
ประสบการณ์ ขาดหลักการท�างานในฐานะผู้แทนราษฎร หรือไร้นโยบายที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

4. การยึด และปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ความจริงกฎ 
ระเบียบของการเลือกตั้งมีมากพอสมควรที่อาจท�าให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่รู้                    
ที่คุ้นเคยกัน ก็เช่น การไม่จ�าหน่ายสุราในวันเลือกตั้ง (ถ้าจะนั่งดื่มกินในบ้าน
ก็ไม่มีใครว่าอะไร) การไม่ขนคนไปหน่วยเลือกตั้ง (ส่วนมากท่ีมุ่งหมายหวัง
เอาผิดกับพวกหัวคะแนนเสียมากกว่า) แต่ท่ีส�าคัญ คือการเรียกรับเงินเพื่อ
ไปลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าการไปลงคะแนนเลือกต้ังมีเหตุจูงใจ และ
เป็นการละเมิดกฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งในหลายประเทศที่มีพลเมือง                        
แข็งขันและการเมืองยกระดับไปเป็นส่วนส�าคัญของวิถีชีวิตที่ชี้เป็นชี้ตาย
อนาคตของประเทศแล้ว การทุจริตเลือกตั้งเช่นนี้ถือเป็นความผิดอาญา                          
อย่างหนึ่ง 

5. รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบส่วนตน ส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบ และหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คือ “การไปใช้
สทิธเิลอืกตัง้” แต่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ยงัมหีน้าทีอ่ืน่อกี อาท ิการตรวจสอบรายชือ่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เพื่อไม่ให้มี “ผี” เข้ามาสวมสิทธิไปใช้สิทธิ
อย่างไม่สุจริต) การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ การชักชวนเพ่ือนบ้านให้ไปใช้สิทธิ
เลอืกตัง้ และถ้าต้องเดนิทางหรอืไม่อยูใ่นเขตเลอืกตัง้ทีต่นเองมชีือ่อยูใ่นบญัชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ก่อนวนัเลอืกตัง้ (ลงคะแนนเลอืกตัง้ล่วงหน้า) หรอืลงคะแนนเลอืกตัง้นอกเขต 
เช่นนี้เป็นต้น 

6. การมีความรู้ความเข้าใจในระบบและวิธีการเลือกตั้ง การไปใช้
สทิธเิลอืกตัง้ดเูหมอืนจะง่ายๆ เพราะวธิกีารและกระบวนการเลือกต้ังไม่ค่อย
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ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากที่เคยก�าหนดและจัดการเลือกต้ัง ไม่ว่าจะเป็น                        
ยุคสมัยที่กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง หรือตกมาถึงยุคการจัดการ
เลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยังคงมีการจัดที่เลือกตั้ง 
การเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง กาบัตร หย่อนบัตรลงไป
ในหบีบตัร (ไม่ว่าจะเป็นหบีบตัรทีท่�าด้วยกระดาษ หบีเหล็ก หรือหบีพลาสติก
กต็าม) ในขณะทีห่ลายประเทศมกีารใช้เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ในการลงคะแนน
เลือกตั้งแล้ว การลงคะแนนเลือกตั้งที่ส�าคัญคือท�าให้การออกเสียงเป็นไป
ตามเจตนารมณ์และสามารถรู้ได้ว่าผู้เลือกตั้งมีเจตนารมณ์อย่างไร นั่น
หมายความว่า การลงคะแนนต้องไม่เป็นบัตรเสีย ซึ่งจะท�าให้การไปลง
คะแนนเลือกตั้งไร้คุณค่าไปในทันที

7. การเตรียมความพร้อมในการไปลงคะแนนเลือกตั้ง นอกจาก
การเตรยีมในเรือ่งของการตดัสนิใจในการเดนิทางไปออกเสยีงลงคะแนนแล้ว 
การจะไปเลอืกตัง้กต้็องเตรยีมความพร้อมในด้านการเดนิทางไปยงัทีเ่ลอืกตัง้ 
(ชาวบ้านมักจะเรียกว่า “หน่วยเลือกตั้ง”) อย่างน้อยต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหน   
(ทาง กกต. จะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้รู ้ล่วงหน้า) จากนั้นต้องเตรียม       
เอกสารแสดงตน ซึง่ปัจจบุนัระบบเลอืกตัง้ของไทยใช้การจัดท�าบญัชรีายชือ่
ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งจากทะเบียนบ้าน ในขณะที่หลายประเทศใช้วิธีการลง
ทะเบียน การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยจึงต้องใช้บัตรประชาชน หรือ           

บัตรที่ทางราชการออกให้ (มีภาพถ่ายและเลขประจ�าตัวประชาชนที่มีอยู่                    
13 หลัก) บัตรหมดอายุก็ใช้ได้ (จุดอ่อนของการท�าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ                      
เลือกตั้งจากทะเบียนบ้านก็คือความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบ
ทะเบียนราษฎร (หรือทะเบียนบ้าน) เนื่องมาจากการไม่แจ้งเกิด-ตาย ย้าย
เข้าหรือย้ายออก) ในบางประเทศ อาทิ อินเดีย เคยมีการประกาศให้ผู้ลง
คะแนนเลือกตั้งต้องมีขวดน�้าและผ้าไปด้วย เพราะบางพื้นที่บางฤดูกาล
อากาศร้อน มลีมพดัพาฝุน่ทรายเข้ามาจงึต้องมผ้ีาปิดหน้าป้องกนัทรายปลิว
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เข้าตาติดตัวไปด้วย ในระยะหลังเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน                  
ทาง กกต. มีการปรุบริเวณที่เป็นข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ประชาชน
สามารถฉีกข้อมูลในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านติดตัวไปด้วย จะได้ไม่เสียเวลาไป
ตรวจดูรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง อย่าลืมก�าหนดนัดหมายส่วนตัว จ�าวันผิด 
และประการส�าคัญก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายให้
สามารถเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ด้วย

8. ความมีส�านึกสาธารณะ เป็นประเด็นส�าคัญท่ีในการสัมมนา                        
พูดถึง ซึ่งการไปลงคะแนนเลือกตั้งจะมีคุณภาพได้ แม้กฎหมายเลือกตั้งจะ
มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางท่านที่มีส�านึกสาธารณะก็อาจ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้้ง (กปน.) เป็นผู้สังเกตการณ์
การเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมให้พร้อมที่จะท�าหน้าที่ นอกจากนั้น 
ประชาชนทีไ่ปใช้สทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้แล้ว เมือ่ปิดการลงคะแนนกอ็าจร่วม
ดูการนับคะแนนภายนอกหน่วยเลือกตั้งได้ด้วย หากเห็นการทุจริตจากการ
นับคะแนน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็สามารถใช้สิทธิในการทักท้วงหรือ
ร้องเรียนได้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่จะช่วยให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดย “สุจริตและเที่ยงธรรม”

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

มผีูก้ล่าวไว้ว่า “การเมอืงเป็นเรือ่งของอ�านาจ” แต่กใ็ช่ว่าเมือ่ได้อ�านาจ
ไปแล้ว นักการเมืองจะใช้อ�านาจไปในทางทีม่ชิอบได้ตามใจ เพราะ “การเมอืง
เป็นเรื่องของการใช้อ�านาจท่ีได้มาไปจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณค่าให้กับคนในสังคม
อย่างเป็นธรรม” นักการเมืองท่ีใช้อ�านาจในแบบที่กล่าวมานี้จึงกลายเป็น
รัฐบุรุษของรัฐนั้นๆ การเลือกตั้งเป็นกระบวนการของการเข้าสู ่อ�านาจ                  
นกัการเมืองจึงมักจะมุง่เน้นการเอาชนะการเลอืกตัง้ทกุรปูแบบทัง้ทีช่อบและ
ไม่ชอบ ในประเทศทีก่ารเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอยูใ่นระยะเปล่ียนผ่าน
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จึงมีการควบคุมการหาเสียง เพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง (Electoral 
fraud) กล่าวส�าหรบัเมอืงไทยแล้ว การหาเสยีงในอดตีเป็นเรือ่งทีม่ทีัง้การน�า
เสนอนโยบาย การโจมตีจนบางทีถึงขั้นท�าร้ายคู่แข่งขัน การเอาอกเอาใจผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และในช่วงก่อนการปฏิรูปการเมืองการหาเสียงถึงขั้นแจกของ
แจกเงินหรือการซื้อสิทธิเลือกตั้ง 

ยุคการช่วงชิงคะแนนจากการเสนอให้สิ่งตอบแทนแก่ผู ้เลือกตั้ง 
สะท้อนจากบทเพลงที่ชื่อว่า “มนต์การเมือง” ของ ค�ารณ สัมบุญณานนท์ 
ในราวปี พ.ศ. 2495 เป็นการร้องเสียดสีนักการเมืองที่สัญญาไว้ก่อนลง
คะแนนเลือกตั้ง (สมัยนั้นเรียกว่า “ทิ้งบัตร”) ว่า 

“เสียงโฆษณาของนักการเมือง ยกเอาแต่เรื่องที่ดีงามมาพูดจา                              
มีหนังมาฉายให้ชาวไร่ชาวนา ได้ดูได้ชมกันท่ัวหน้าระรื่นต่ืนตากันทั่วไป                      
จะสร้างไอ้โน่นจะท�าไอ้นี่ท่ียังขาดแคลน ท่ัวทุกถิ่นทุกแดนฟังดูก็แสนจะ                   
ช่ืนใจ ถนนหนทางล�าคลองจะสร้างให้มากมาย เลิกเล้ียงวัวเล้ียงควายจะ                  
ซื้อรถให้มาไถนา ดีอกดีใจแต่นี้ต่อไปคงสุขอารมณ์ ชาวนาพากันชื่นชมนิยม
ดงัเขาพดูมา พอเป็นผูแ้ทนนัง่แท่นอยูใ่นสภา ตัง้หลายปีทีผ่่านมาจะไถนายงั
ต้องใช้ควาย....”

บทเพลงข้างต้นคือภาพสะท้อนจากอดีตสู่ปัจจุบันดูเหมือนไม่ค่อยมี
พัฒนาการที่ดี เพราะพอย่างเข้าสู่มหกรรมการเลือกต้ังคร้ังใด เราก็จะเห็น
บรรดาผูส้มัครหรอืนกัเลอืกตัง้ทีเ่สนอตวัรบัใช้ประชาชนออกมาพนิอบพเิทา 
อ่อนน้อม เดินเข้าหาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ความหวังและสัญญากับชาวบ้าน
ชาวช่อง จนถึงบางยุคบางสมัยนักเลือกตั้งบางคนก็เอาสิ่งของ อาทิ รองเท้า 

ปลาทูเค็ม เสนอให้กับชาวบ้าน นักยิ่งไปกว่านั้นคือการแจกเงินสดให้เห็น                  
กับตา พอกฎหมายเลือกตั้งเข้มงวดไม่ยอมให้ท�าได้ ก็เลยมาออกนโยบาย
ประชานิยมหลอกล่อเอาคะแนน แต่บทเรียนท่ีนักการเมืองประเภท                             
“ไร้จรรยาบรรณ” ฝากไว้กบัประชาชนกค็อื เมือ่ได้รับเลือกต้ังแล้วคนพวกนี้
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ก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ไม่สนใจ ไม่เอาใจใส่พื้นที่ บางพวกไปตั้ง
กลุม่ในสภาออกลายหาเงนิจากโครงการต่างๆ ทีม่กีารอนมุตังิบประมาณจาก
สภา การถอนทุนคืน การกอบโกยโกงกินได้เกิดขึ้นอย่างเป็นล�่าเป็นสัน

กรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รัฐ

กรรมการในการจัดการเลือกตั้งนับว่ามีความส�าคัญที่จะท�าให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดย “สุจริตและเที่ยงธรรม” กรรมการในการเลือกตั้งมี                   
หลายระดับ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีดังนี้

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยหลักการการได้มาซ่ึงกรรมการในทุกระดับจะมาจากการสรรหา และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
หรือภาคประชาสังคม จะต้องมีส่วนร่วม ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถระดับหน่ึงก่อนมีการ
อบรม และมีความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน  
 
พรรคการเมือง 
 พรรคการเมืองจะต้องเข้ามาดูแลและบริหารการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังทั้งด้านการใช้จ่ายเงิน
และพฤติการณ์ในการหาเสียงเลือกต้ังไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง เพราะหากเกิดการทุจริตเลือกต้ัง เช่น ไปซ้ือ
เสียง หรือหาเสียงผิดระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง จนถึงขั้นเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองจะต้องร่วมรับผิด ตามหลักความรับผิดชอบร่วม (Collective Responsibility)  
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2550 ได้บัญญัติถึงความรับผิดชอบที่พรรค
การเมืองมีต่อสมาชิกพรรคการเมืองเม่ือมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้น ดังน้ี 

“มาตรา 18 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องควบคุมไม่ให้สมาชิกกระทําการ
อย่างใดอย่างหน่ึง อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง 

คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกตั้ง

ผู้อํานวยการการเลือกต้ัง 

ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกต้ัง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
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โดยหลักการ การได้มาซึ่งกรรมการในทุกระดับจะมาจากการสรรหา 
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมจะต้องมีส่วนร่วม            
ท้ังนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งก่อนมีการอบรม            
และมีความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน 

พรรคการเมือง

พรรคการเมอืงจะต้องเข้ามาดแูลและบรหิารการเลือกต้ังของผู้สมคัร
รบัเลือกตัง้ทัง้ด้านการใช้จ่ายเงนิและพฤตกิารณ์ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ไม่ให้
ออกนอกลู่นอกทาง เพราะหากเกิดการทุจริตเลือกต้ัง เช่น ไปซ้ือเสียง                     
หรือหาเสียงผิดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง จนถึงขั้นเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะต้องร่วมรับผิด ตามหลัก
ความรับผิดชอบร่วม (Collective Responsibility) 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2550 ได้
บญัญัตถิงึความรับผดิชอบทีพ่รรคการเมอืงมต่ีอสมาชกิพรรคการเมอืงเมือ่มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้น ดังนี้

“มาตรา 18  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้อง
ควบคุมไม่ให้สมาชิกกระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึง อันเป็นการฝ่าฝืน
รฐัธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรอืประกาศของคณะกรรมการการเลอืกตัง้

เมื่อได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา                
ผู้แทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าท่ีต้องควบคุม                   
ไม่ให้ผูซ้ึง่พรรคการเมอืงส่งเข้าสมคัรรบัเลอืกตัง้ กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่
อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงอาจท�าให้การ            
เลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม” 
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นอกจากนี้ ช่วงท่ีมีการเลือกตั้งพรรคการเมืองจะต้องท�าหน้าที่                    
สถาบันทางการเมืองที่มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษาทางการเมืองด้วย 
เพราะนับเป็นช่วงโอกาสท่ีเหมาะสม เป็นช่วงท่ีประชาชนต่ืนตัว มีข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองไหลเข้ามาจากหลายทิศทาง พรรคการเมืองจึงต้อง     
สร้างการรับรู ้ทางการเมืองให้กับประชาชน อาทิ สภาผู้แทนราษฎรมี                    
อ�านาจหน้าทีอ่ย่างไร บทบาทของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรว่าต้องท�าหน้าที่
อย่างไรในสภาผู้แทนราษฎร กระบวนการนิติบัญญัติมีผลต่อชีวิตความ                    
เป็นอยู่ของประชาชนอย่างไร หรือประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการมี              
ผู้แทนราษฎรได้อย่างไร ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการท�าหน้าที่ของ ส.ส.  
ได้อย่างไรบ้าง การพัฒนาประเทศหรือการบริหารราชการแผ่นดินของ      
รัฐบาลจะมีผลกระทบกับประชาชนอย่างไร นโยบายของพรรคการเมืองจะ
แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้อย่างไร เป็นต้น แต่ประวัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมา 
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทุ่มเทเวลาไปที่การลงคะแนน                  
เลือกตั้งเพื่อให้ได้ “ท่ีน่ัง” ในสภาแบบเอาเป็นเอาตายจนลืมบทบาทที่                 
ส�าคัญไป เพราะแม้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว และพรรคการเมืองมีโอกาส
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองไปให้ความรู้และ
การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข แต่กิจกรรมการให้การศึกษาก็ยังขาดความเอาจริงเอาจัง
และความต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนท่ีจะก้าวเข้าไปมีบทบาท
ทางการเมืองในอนาคต

 

ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง

เป้าหมายหรือเป้าประสงค์หนึ่งของการจัดการเลือกต้ังก็คือ “ความ
สุจริต และเที่ยงธรรม (Free and Fair Election)” อันเป็นคุณภาพการ 
เลือกตั้งที่ทุกประเทศต้องการให้เกิดข้ึน กลวิธีท่ีจะท�าให้การเลือกต้ังสุจริต
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และเที่ยงธรรมก็คือการมีบุคคลที่สามหรือหุ้นส่วนที่สาม (Third party)                  
เข้าร่วมสงัเกตการณ์ (Observer) การเลอืกตัง้ของคณะกรรมการเลอืกตัง้ใน
ฐานะกรรมการ (The Referee) และผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้เล่น (Player)  
การมีผู้สังเกตการณ์ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง ก็เพื่อจุดมุ่งหมายในการเฝ้าระวัง 
หรือสังเกตพฤติกรรมของทุกคนที่เข้ามาในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้
ปฏิบตักิารให้เป็นไปตามตวับทกฎหมาย รวมทัง้การสงัเกตการณ์การหาเสยีง
ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง เพราะเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการ 
กระท�าการทุจริตเลือกตั้ง (Electoral fraud) ได้มากพอๆ กับช่วงการ                  
ลงคะแนน และการนับคะแนนที่ต้องจับตาทุกนาทีทีเดียว

ในหลายประเทศก็จะมีการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งจากภายใน
ประเทศและองค์กรต่างประเทศ โดยในยุคปัจจุบันท่ีโลกไร้พรมแดน                        
การเลือกตั้งที่มีความโปร่งใส สุจริต และเท่ียงธรรมเป็นเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อนานาชาตอิย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ การเลอืกตัง้ทีเ่ตม็ไปด้วยความไม่น่าเชือ่ถอื 
(Trust) มีแต่การทุจริต จะเป็นภาพลักษณ์ที่น่ารังเกียจและท่าทีของ                       
ต่างประเทศอาจเป็นผลลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนั้นๆ โดยรวมไป              
ด้วยก็ได้ ในประเทศอาเซียนมีการเลือกตั้งตามระบอบเสรีประชาธิปไตย              
จะมีระบบการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในหลายประเทศ อาทิ องค์กรเพื่อ
การเลือกตั้งเสรีแห่งชาติ (NAMFREL) ของฟิลิปปินส์ ในระดับภูมิภาคก็มี
เครอืข่ายเอเชยีเพือ่การเลอืกตัง้ (ANFREL) ส�าหรบัประเทศไทยกม็พีฒันาการ
ในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดยเริ่มข้ึนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2511               
นิสตินกัศกึษาจาก 11 สถาบัน ร่วมประชมุกนัแล้วจดัต้ัง “กลุม่นสิตินกัศกึษา
อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง” เป้าหมายก็เพื่อที่จะสังเกตการณ์            
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512  มีการอบรมนักศึกษา                   
อาสาสมัครนับพันคนแล้วส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งเพื่อสอดส่องดูแลการ                 
เลือกตั้งทั่วไปในวันเลือกตั้ง การจัดตั้งกลุ่มดังกล่าวมีการน�าเสนอรายงาน



142 การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน

สรุปภายหลังการเลือกตั้ง และพบการทุจริตทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
นักการเมือง จากนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งในปี 2535 นับเป็นครั้งแรกที่                          
กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งโดยภาคประชาชนได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลสมัยนั้น คือ ยุคที่นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี              
โดยมีค�าส่ังแต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ซึ่งเป็นองค์กรกลางภาคประชาชน ท�าหน้าที่                
สอดส่องดแูลการเลอืกตัง้ วนัที ่22 มนีาคม 2535 และท�าวจิยัพฤตกิรรมการ
หาเสียงของนักการเมือง  มี ศาตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สามารถ
ระดมอาสาสมัครทั่วประเทศได้ประมาณ 35,000 คน ครอบคลุมหน่วย               
เลือกตั้งได้ครึ่งหนึ่ง ในหลายพื้นที่ซึ่งเคยมีประวัตินักการเมืองใช้เงินซื้อเสียง 
ได้ถูกอาสาสมัครติดตามจนไม่สามารถแจกเงินได้ ผลการเลือกตั้งในหลาย
เขตเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ   จากนั้น มาในการตรากฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้เอือ้ต่อการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสงัคม
เข้ามาช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งท�าหน้าที่สังเกตการณ์ และ       
องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศก็พัฒนามาเป็น “องค์กรกลางเพื่อ
ประชาธปิไตย (P-Net Forum)” อย่างไรกด็ ีในกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรยงัต้องพฒันาให้มกีารบัญญติัในส่วนทีเ่กีย่วกบัการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง (Electoral Observation) ไว้ด้วย เพื่อเป็นช่อง
ทางให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

3 ค�าถามกับการไปลงคะแนนเลือกตั้ง

จากการด�าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรณรงค์
ทางการเมืองและผู้ลงคะแนนเสียงที่มีคุณภาพของสถาบันนโยบายศึกษา 
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์   ตลอดทั้งปี 2559 โดยผู้
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เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนหนุ่มคนสาว เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น ชุมพร ระนอง อุตรดิตถ์ และหนองบัวล�าภู 
ทั้งที่ก�าลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก และบางส่วนก็เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งมา
บ้างแล้ว โดยการตั้งค�าถามแล้วค้นหาค�าตอบจากการระดมความคิด แม้จะ
ไม่อาจเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ แต่ก็พอจะให้ภาพโดยรวมได้บ้าง
ไม่มากก็น้อย

ค�าถามแรกถามว่า “รู้มั้ย รู้มั้ย ว่า การเลือกตั้งคุณภาพเป็นอย่างไร”

ค�าถามที่สองถามว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
จึงจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพ” 

และ ค�าถามสุดท้ายถามว่า “ท่านจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา
ตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง”

คราวนีล้องมาดคู�าตอบจากการระดมความเหน็ของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
บางค�าตอบอาจจะตรงใจท่านผู้อ่าน บางค�าตอบท่านอาจคิดไม่ถึง และ                
บางค�าตอบอาจเป็น “ค�าตอบที่คลาสสิก” ทีเดียว เพราะเกิดขึ้นมานาน             
หลายปีแล้ว

ค�าตอบจากค�าถามแรก “การเลือกตั้งคุณภาพ” ประกอบด้วย

1) ต้องไม่มีการโกงเลือกตั้ง ซื้อสิทธิขายเสียง
2) ไม่มีการพูดโจมตีเรื่องส่วนตัว
3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ
4) มีการเสนอนโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการบริหาร

ประเทศ
5) ไม่มีการใช้บัตรเลือกตั้งปลอม
6) มีการอ�านวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
7) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นกลาง 
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ค�าตอบจากค�าถามทีส่อง “การเตรยีมความพร้อมของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้” 
ประกอบด้วย

1) หาข้อมูลของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกลงเลือกตั้ง
2) ตรวจสอบสิทธิ และแจ้งเพิ่มชื่อของตนถ้าไม่มีชื่อ
3) เตรียมบัตรประจ�าตัวประชาชน
4) ดูสถานที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

และค�าตอบจากค�าถามสุดท้าย “เกณฑ์การตัดสินใจลงคะแนนเลือก
ผู้สมัคร” ประกอบด้วย

1) ต้องเป็นคนมีประวัติดี ไม่มีเรื่องมัวหมอง
2) ต้องเคารพกฎหมาย
3) มีประสบการณ์
4) มีความรู้ความสามารถ
5) ไม่ใช้อิทธิพล พูดจาข่มขู่ประชาชน
6) มีบุคลิกภาพดี
7) ไม่ท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
8) ไม่ซื้อเสียง

บทสรุป

การเลอืกตัง้จะมคีณุภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการได้ตัวแทนประชาชนทีม่ี
ความเหมาะสมในการไปท�าหน้าที่ หรือการเลือกตั้งที่เชื่อถือได้ ไม่มีการ
ประท้วงว่ามีการโกงการเลือกตั้ง (ทุจริตเลือกตั้ง หรือ electoral fraud)  
หรือการเลือกตั้งที่น�าไปสู่การแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ต้องเกิดจาก             
การเลือกตั้งของคนคุณภาพ ซึ่งนอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังที่กล่าวไปแล้ว 
บรรดาผู้สมัคร หัวคะแนนหรือผู้สนับสนุนผู้สมัคร และกรรมการผู้ท�าหน้าที่
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จัดการเลือกตั้งก็จะต้องยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง 
ท�าตนให้เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ประชาชน มคีวามพร้อมท่ีจะรับผิด (account-
ability) ปฏิบัติตามหน้าท่ีและอ�านาจท่ีมี รับผิดชอบต่อส่วนรวม และ  
ประการส�าคัญคือกรรมการในการจัดการเลือกตั้งต้องมีความเป็นกลาง 
ซ่ือสตัย์สจุรติและไม่มกีารเรยีกรบัผลประโยชน์ใดๆ มอีงค์กรภาคประชาสงัคม
ท�าหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งที่เข้มแข็ง มีพลเมืองแข็งขันที่เข้าไป                        
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หากเราสามารถผลักดันให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ 
เชื่อถือได้ ก็เชื่อว่าการเมืองบ้านเราจะเดินหน้าไปไกลได้อย่างมีเสถียรภาพ
และสามารถพัฒนาประเทศได้รุดหน้า เพราะสุดท้ายความก้าวหน้าหรือ                
ล้าหลังตัดสินกันที่การเมืองจริงๆ ครับ
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บทส่งท้าย

อ�านาจทาง “การเมอืง” เป็นปัจจยับ่งชีก้ารพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิ
และสังคมที่ยึดโยงอยู่กับความเชื่อและอุดมการณ์ของผู้คนในสังคม อีกทั้ง
ประวัติศาสตร์สังคมท่ีมีมาอย่างยาวนานก็มีส่วนหล่อหลอมทางความคิด                     
ก็สามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รัฐชาติในภูมิภาคแห่ง 
“อุษาคเนย์” ก็เช่นกัน 

ถ้ายกเอาเส้นกัน้พรมแดนทีห่มายเอาว่าเป็นของประเทศนัน้ประเทศ
นีอ้อกเสยี ไม่ว่าจะเป็นผนืดนิส�าหรบัประเทศทีต่ัง้อยูบ่นส่วนทีเ่ป็นแผ่นทวปี 
หรอืประเทศทีเ่ป็นหมูเ่กาะล้วนมคีวามคล้ายคลงึกนัทัง้ภาษา หน้าตา อาหาร
การกิน เครื่องแต่งกาย หรือแม้พืชพันธุ์ธัญญาหารทางธรรมชาติ ท�าให้ชาติ
ในอาเซยีนมวีถิชีวีติทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนกั ถ้าเอาประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง 
ด้านตะวันออกมีภาษาเขมรที่ใช้สื่อสารกันของคนในพ้ืนที่ตะวันออกเฉียง
เหนือ ทางภาคเหนือมีภาษาล้านนาหรือภาษาไตที่สามารถสื่อสารรู้ความได้
กับพี่น้องเมียนมาร์ รวมทั้งทิศตะวันตกที่ใช้ภาษามอญและกะเหรี่ยง ส่วน
แดนใต้มีภาษายาวีและบาฮะซาที่สามารถพูดคุยกับผู้คนในแถบฝั่งมาเลเซีย 
เลยไปถึงสิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย

ส่องประวัติศาสตร์...สู่วันนี้

อาเซยีนวนันี ้มรีากประวตัศิาสตร์มาอย่างยาวนาน และประวติัศาสตร์
ท�าให้แต่ละประเทศเลอืกทีจ่ะใช้รปูแบบการเมอืงการปกครองเป็นอตัลักษณ์
ของตนเอง และเมื่อสืบย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า ประเทศในย่านนี้มีการ
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ปกครองในรูปแบบท่ีคล้ายๆ กัน โดยเฉพาะการปกครองโดยคนๆ เดียวมี
อ�านาจ เช่น ระบอบกษัตริย์ท่ีมีการต่อสู้ทางการเมืองทั้งในลักษณะของ             
การแย่งอ�านาจกันเองภายในประเทศ และกับจักรวรรดิที่เป็นมหาอ�านาจ
ภายนอกทีต้่องการดนิแดนเมอืงขึน้เพือ่แสวงหาและตกัตวงผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติกลับไปยังประเทศแม่ และเกิดการปลุกเร้าเรียกร้อง
เอกราชกลบัมาเป็นของตนเองโดยวรีบรุษุของชาตทิีเ่ข้าต่อสูอ้ย่างวรีอาจหาญ 
หากจะลองพิเคราะห์ประวัติศาสตร์ย้อนห้วงเวลากลับไปในสี่ช่วงเวลาก็จะ
พบการก่อตัวของรัฐชาติในสมัยปัจจุบันมีความเป็นมาแต่ในอดีตดังนี้

ประเทศ ยุคปกครองโดย
กษัตริย์

ยุคล่าอาณานิคม ยุคเรียกร้อง
เอกราช

ยุคปัจจุบัน

เนการา บรูไน 
ดารุสซาลาม

ใช้ระบบสุลต่าน
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.
1363  จนถึง
ปัจจุบัน มีสุลต่าน
ทั้งหมดจ�านวน 30 
องค์ โดยสุลต่าน
บรูไนองค์แรกคือ 
Sultan 
Muhammad 
Shah (1363-
1402)

หลังคริสต์ศตวรรษที่ 
16 สเปน และ
ฮอลันดาเข้ามาปก
ครองจนถึง พ.ศ. 
2449 (ค.ศ. 1906) 
บรูไนได้ ลงนามใน
สนธิสัญญายินยอม
อยู่เป็นรัฐในอารักขา
ของอังกฤษ

อังกฤษปกครองถึง 
95 ปีจึงได้รับ
เอกราชเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2527 
(ค.ศ. 1984)

ระบอบสมบูรณาญา-
สิทธิราชย์ (กษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

ราชอาณาจักร
กัมพูชา

ใน พ.ศ. 1345 
(ค.ศ. 802)       
พระเจ้าชัยวรมัน 
ที่ 2 ปราบดาภิเษก
ขึ้นเป็นพระมหา
กษัตริย์ เริ่มต้น
จักรวรรดิขะแมร์

รัฐในอารักขาของ
ฝรั่งเศสตามสนธิ
สัญญาอารักขา
ระหว่างฝรั่งเศส-
กัมพูชาเมื่อ 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2406 
(ค.ศ. 1863)

สมเด็จพระนโรดม 
สีหนุต่อสู้จนเป็น
อิสระจากฝรั่งเศส
ในปี ค.ศ. 1954 
จากนัน้เกดิสงคราม
กลางเมืองในเขมร 
จนถึง  17 เมษายน 
พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 
1975) เขมรแดงจึง
เข้าปกครอง

ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
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ประเทศ ยุคปกครองโดย
กษัตริย์

ยุคล่าอาณานิคม ยุคเรียกร้อง
เอกราช

ยุคปัจจุบัน

แต่ยังคงมีสงคราม
ความขัดแย้งใน
กัมพูชาด�าเนินมา
จนถึงปี พ.ศ. 2534 
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่
มีเวียดนามและ
สหภาพโซเวียต
หนุนหลังขับไล่
เขมรแดงได้ส�าเร็จ 
และสหประชาชาติ
เข้ามาจัดการ
เลือกตัง้เมือ่ปี 2536

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

----------- พ.ศ. 2164 (ค.ศ.
1621) ฮอลแลนด์ได้
เข้ามายึดครอง
อินโดนีเซียประมาณ 
301 ปี จนถึง พ.ศ.
2485 (ค.ศ. 1942) 
ซึ่งเป็นช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 
ญี่ปุ่นบุกอินโดนีเซีย 
และท�าการขับไล่
เนเธอร์แลนด์เจ้า
อาณานิคมของ
อินโดนีเซียออกไปได้
ส�าเร็จ

ในวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 
2492 (ค.ศ.1949) 
อินโดนีเซียได้รับ
เอกราช

ระบอบ
ประชาธิปไตย
แบบประธานาธิบดี

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม
ผูร้วบรวมอาณาจกัร
ล้านช้างได้เป็นผล
ส�าเร็จในช่วงสมัย
พุทธศตวรรษที่ 13 
ใน ปี พ.ศ. 2496          

พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศส
ได้เข้าปกครองลาว 
โดยได้ดินแดน
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ในปี พ.ศ. 2450
(ค.ศ.1907) ไปจาก
สยาม

การต่อสู้กับ
จักรวรรดินิยมทั้ง
ฝรั่งเศส (อินโดจีน
ฝรั่งเศส) และ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 
2502 เจ้าสภุานวุงศ์

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มี
ประธานประเทศเป็น
ประมุข  (แบบ
ประธานาธิบดี)
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ประเทศ ยุคปกครองโดย
กษัตริย์

ยุคล่าอาณานิคม ยุคเรียกร้อง
เอกราช

ยุคปัจจุบัน

ลาวประกาศ
เอกราชเป็น
ราชอาณาจักรลาว 
โดยมีเจ้ามหาชีวิต
ศรีสว่างวงศ์ ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นเจ้า
มหาชีวิต (พระ
มหากษัตริย์)

ประกาศเป็น
หัวหน้าขบวนการ
ประเทศลาว เกิด
การรัฐประหารและ
สงครามกลางเมือง
ที่ยืดเยื้อ ภายใต้
การแทรกแซงของ
ชาติต่างๆ ทั้งฝ่าย
คอมมิวนิสต์และ
ฝ่ายโลกเสรี จนเมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 
2518 (1975) 
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก 
สหภาพโซเวียตและ
เวียดนาม โดย
การน�าของเจ้าสุภา
นุวงศ์ ก็ยึดอ�านาจ
รัฐจากรัฐบาล
ประชาธิปไตยที่มี
เจ้าสุวรรณภูมา
พระเชษฐาพระ
มหากษัตริย์เป็น
ประมุข

นายกรัฐมนตรีเป ็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

มาเลเซีย การก่อตั้งระบบ
สุลต่านมาจากการ
แผ่ขยายของ
ศาสนาอิสลาม          
เข้าสู่ปัตตานีและ
ปาหัง ก่อนที่จะ
เข้าสู่มะละกา
ประมาณคริสต์
ศตวรรษที่ 10

พ.ศ. 2054 (ค.ศ.
1511) โดยถูก 
โปรตุเกส ยึดครอง
ช่องแคบมะละกาซึ่ง
เป็นเส้นทางการค้า
ส�าคัญในขณะนั้น 
และต่อมาตกเป็น
ของดัตช์หรือ
เนเธอร์แลนด์

มาเลเซียได้รับ
เอกราชในวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 
2500

ระบอบ
ประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาหรือ
สหพันธรัฐราชา-
ธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ
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ประเทศ ยุคปกครองโดย
กษัตริย์

ยุคล่าอาณานิคม ยุคเรียกร้อง
เอกราช

ยุคปัจจุบัน

พ.ศ. 2367 (ค.ศ.
1824) อังกฤษ เข้า
ยึดครองต่อจากดัตช์

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

แบ่งช่วงเป็นดังนี้ 
อาณาจักรพุกาม 
พ.ศ. 1392-1832 
ราชวงศ์อังวะ         
พ.ศ. 1907-2070 
อาณาจักรตองอู 
พ.ศ. 2074-2295 
ราชวงศ์อลองพญา 
พ.ศ. 2296-2428 

กองทัพอังกฤษได้เข้า
ท�าสงครามกับพม่า
ในปี พ.ศ. 2367 
สงครามระหว่างพม่า
และอังกฤษ ครั้งที่
หนึ่งนี้ (พ.ศ. 
2367–2369) ยุติลง
โดยอังกฤษเป็นฝ่าย
ได้รับชัยชนะ 
สงครามครั้งที่สอง 
พ.ศ. 2396 และสาม
ในปี พ.ศ. 2428 
อังกฤษได้รับชัยชนะ
เด็ดขาด พม่าจึงตก
เป็นอาณานิคมของ
อังกฤษใน พ.ศ.2429 
(ค.ศ. 1886) และ
ช่วงก่อนสงครามโลก
ครั้งที่สอง ญี่ปุ่นเข้า
ครอบครองพม่า

พ.ศ. 2485
อองซานได้ก่อตั้ง
องค์การสันนิบาต
เสรีภาพแห่ง
ประชาชนต่อต้าน
ฟาสซิสต์ 
(Anti-Fascist 
Peoples 
Freedom 
League : AFPFL) 
พม่าได้รับเอกราช
อย่างสมบูรณ์วันที่ 
4 มกราคม พ.ศ.  
2491 (ค.ศ.1948) 
(เปลี่ยนชื่อเป็น               
เมียนมาร์เมื่อปี 
พ.ศ. 2532 (ค.ศ.
1989) 

ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบ
ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

ไม่มีระบบกษัตริย์ ฟิลิปปินส์อยู่ใต้การ
ปกครองของสเปนใน
ฐานะอาณานิคมของ
สเปนนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2108 (ค.ศ. 
1565) ถึงปี พ.ศ. 
2364 (ค.ศ. 1821) 
และจนถึงศตวรรษ
ที่ 19 เกิดสงคราม
ระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับ

ฟิลิปปินส์ได้รับ
เอกราชโดย
สมบูรณ์เมื่อวันที่        
4 กรกฎาคม 2489 
(ค.ศ. 1946)     
อันเป็นช่วงหลัง
สงครามโลกครั้ง
ที่ 2

ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบ
ประธานาธิบดี
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ประเทศ ยุคปกครองโดย
กษัตริย์

ยุคล่าอาณานิคม ยุคเรียกร้อง
เอกราช

ยุคปัจจุบัน

สเปน ฟิลิปปินส์ได้
เข้าร่วมรบกับฝ่าย
สหรัฐอเมริกาได้
ชัยชนะ  
สงครามโลกครั้งที่ 2 
ฟิลิปปินส์ถูกกองทัพ
ญี่ปุ่นบุกเข้ายึดครอง

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

เดิมชื่อว่า เทมา
เส็ก (ทูมาสิค) มี
กษัตริย์ปกครอง 
ต่อมาในคริสต์
ศตวรรษที่ 17
ต่อมาเจ้าผู้ครอง
นครปาเล็มบัง
เปลี่ยนชื่อเทมา
เส็กเสียใหม่ว่า 
สิงหปุระ ต่อมา
สิงหปุระก็ได้ตก
เป็นของสุลต่าน
แห่งมะละกา

เป็นเมืองขึ้นของ
โปรตุเกสในราวปี 
ค.ศ. 1498 ต่อมาอยู่
ภายใต้อิทธิพลของ
ฮอลันดาในช่วง
ศตวรรษที่ 17 และ
อังกฤษในปี ค.ศ.
1817 อยู่ภายใต้การ
ยึดครองของญี่ปุ่น
ระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 
1942-1946)

พรรคกิจประชาชน
ของสิงคโปร์
ประกาศให้สิงคโปร์
เป็นเอกราชตั้งแต่
วันที่ 9 สิงหาคม 
ค.ศ. 1965

ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบ
สาธารณรัฐระบบ
รัฐสภา รัฐเดี่ยว 
ประธานาธิบดีเป็น
ประมุข

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม           
เวียดนาม

ราชวงศ์โห่งบั่ง 
ระหว่างปี 
287-258 ปีก่อน
คริสต์ศักราชจนถึง
ราชวงศ์เหวียน 
(ค.ศ.1802-1945) 
ต่อด้วย ราชวงศ์โง  
ราชวงศ์ดิงห์            
ราชวงศ์เตี่ยนเล
หรือเลยุคแรก 
ราชวงศ์หลี 
ราชวงศ์เจิ่น 
ราชวงศ์โห่              
ราชวงศ์เล จนถึง 

ลัทธิจักรวรรดินิยม
ตะวันตกโดย
จักรวรรดิฝรั่งเศส

เวียดนามถูกแบ่ง
เป็นเหนือ/ใต้         
กองก�าลังเวียดนาม
เหนือและเวียดกง
จึงสามารถรุกเข้า
ยึดไซ่ง่อนและ
เวียดนามใต้ได้
ทั้งหมดในปี พ.ศ. 
2518 การรวม
เวียดนามทั้งสอง
ส่วนเข้าด้วยกันเกิด
ขึ้นในวันที่ 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 
2519

สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 
มีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข
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ประเทศ ยุคปกครองโดย
กษัตริย์

ยุคล่าอาณานิคม ยุคเรียกร้อง
เอกราช

ยุคปัจจุบัน

จกัรวรรดเิวยีดนาม 
(พ.ศ.2345-2488) 
ในส มัยราชวงศ ์           
เหวียน จนสิ้นสุด
ราชวงศ์ ในรัชสมัย
จักรพรรดิบ๋าวได่

ราชอาณาจักร
ไทย

อาณาจักรสุโขทัย
เป็นราชธานี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 1781  
(ค.ศ. 1175) 
อาณาจักรอยุธยา
ในปี พ.ศ. 1893 
จนถึง พ.ศ. 2310 
สมัยกรุงธนบุรี 
(พ.ศ.2130-2325) 
และสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2325

การเสียดินแดนให้
กับประเทศต่างๆ 
จ�านวน 14 ครั้ง ดังนี้
- 11 ส.ค. 2329           
เสียเกาะหมากให้กับ
อังกฤษ  
- 16 ม.ค. 2336           
เสียมะริด ทวาย 
ตะนาวศรี ให้กับ
พม่า
- 2353 เสียบันทาย
มาศ (ฮาเตียน) ให้
กับฝรั่งเศส   
- 2368 เสียแสนหวี 
เมืองพง เชียงตุง  ให้
กับพม่า
- 2369 เสียรัฐเปรัค 
ให้กับอังกฤษ
- 1 พ.ค. 2393 เสีย
สิบสองปันนา ให้กับ
จีน
- 15 ก.ค. 2410 
เสียเขมรและเกาะ 6 
เกาะให้กับอังกฤษ
- 22 ธ.ค. 2431 
เสียสิบสองจุไทย 
(เมืองไล เมืองเชียง
ค้อ) ให้กับฝรั่งเศส

เปลี่ยนแปลงจาก
ระบอบสมบูรณา-
ญาสิทธิราชย์ เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 
2475 (ค.ศ. 1932)

ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
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ประเทศ ยุคปกครองโดย
กษัตริย์

ยุคล่าอาณานิคม ยุคเรียกร้อง
เอกราช

ยุคปัจจุบัน

- 27 ต.ค. 2435 
เสียดินแดนฝั่งซ้าย
แม่น�้าสาละวิน           
(5 เมืองเงี้ยว และ 
13 เมืองกะเหรี่ยง) 
ให้กับอังกฤษ
- 3 ต.ค. 2436            
เสียดินแดนฝั่งซ้าย
แม่น�้าโขง (อาณาจักร
ล้านช้าง หรอืประเทศ
ลาว) ให้กับฝรั่งเศส
- 12 พ.ค. 2546 
เสียดินแดนฝั่งขวา
แม่น�้าโขง (ตรงข้าม
เมืองหลวงพระบาง 
คือ จ�าปาสัก และ
ไซยะบูลี) ให้กับ
ฝรั่งเศส
- 23 มี.ค. 2449 
เสียมลฑลบูรพา 
(พระตะบอง,
เสียมราฐ, ศรีโสภณ) 
ให้กับฝรั่งเศส
- 10 มี.ค. 2451 
เสียรัฐกลันตัน, ตรัง
กานู, ไทรบุรี, ปะริส 
ให้กับอังกฤษ
- 10 มิ.ย. 2505 
เสียเขาพระวิหารให้
กับเขมร
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จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนถูกรุกรานและท�าให้ต้องเสียดินแดนให้กับประเทศมหาอ�านาจ                   
นักล่าอาณานิคม จนต้องมีการต่อสู้เรียกร้องเอกราชเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากน้ียงัมีประวตัศิาสตร์ความขดัแย้งเรือ่งผลประโยชน์ของชาต ิระหว่าง
ประเทศที่มีอาณาเขตติดกันมาอย่างยาวนานมากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ต้องเจรจาหาข้อยุติให้ได้ โดยใช้มิติการเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ
ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่ไม่อาจหาอาณาเขตได้ชัดเจน เพราะเป็น                  
ปัญหาที่เกิดจากเรื่องของข้อพิพาทอธิปไตยแห่งดินแดนตามไหล่ทวีป                  
(Continental Shelves) เช่น ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ความ                     
ขัดแย้งเหนือหมู่เกาะพาราเซล นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา                            
ยังก่อให้เกิดพัฒนาการทางการเมืองที่สะท้อนถึงการเลือกที่จะใช้รูปแบบ   
การปกครองระบอบใดๆ ก็ตามที่มีอัตลักษณ์เข้ากับลักษณะเฉพาะของ
ประเทศตนเองได้ ตัวอย่างเช่นการต่อสู้ของเวียดมินห์ท่ีน�าโดยโฮจิมินห์                 
และขบวนการประเทศลาวท่ีน�าโดยเจ้าสุภานุวงศ์ที่มีต่อฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา จึงเลือกที่จะใช้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์สังคมนิยม              
เพราะได้พิสูจน์แล้วว่าท�าให้พวกเขาสามารถเอาชนะมหาอ�านาจที่มีก�าลัง
เหนือกว่าได้

แม้ว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะให้ความส�าคัญ
กับความปลอดภัยของประชาชน แต่ประชาคมอาเซียนก็ให้ความสนใจด้าน
การเมืองอยู ่ไม่น้อย ดังจะเห็นได้จากการก�าหนดเรื่องเกี่ยวกับการมี
เสถยีรภาพทางการเมอืงของภมูภิาค การส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการรักษา
สันติภาพในภูมิภาค การทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) สิทธิ
มนษุยชนเหล่านี ้ ไว้ในแผนการการก่อตัง้ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง
อาเซยีน ซึง่ก�าหนดกรอบและกจิกรรมทีจ่ะท�าให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายการ
เป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง
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การน�าเสนอเรือ่งเกีย่วกบัการเมอืง-การปกครองและการเลือกต้ังของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนนี้ ก็เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจใน
การเมืองรูปแบบต่างๆ และเพื่อสะท้อนให้เห็นในมิติของ “ความเป็น
ประชาธิปไตย” เป็นการเฉพาะยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา กล่าวคือ 
กระบวนการทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนเจ้าของอ�านาจ
อธิปไตยมีส่วนร่วมทางการเมือง มีกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อยกระดับ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ตลอดจนการ
ใช้กระบวนการประชาธปิไตยมาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคม เพราะ
ประชาธิปไตยเป็นทั้งอุดมการณ์ ระบอบการปกครอง และวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศมีรูปแบบ
การเมอืงการปกครองท่ีแตกต่างกนั กล่าวคอื มท้ัีงระบอบประชาธปิไตยแบบ
รัฐสภา (กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และไทย) และแบบ
ประธานาธิบดี (อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
(บรูไน) และระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยม (ลาว และเวียดนาม) ด้วยความ
เข้าใจในความหลากหลายในเรื่องระบอบการเมืองการปกครองเช่นนี้ ย่อม
ท�าให้สามารถอยูร่่วมกนัเป็นประชาคมได้โดยไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้ง หรือ
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน และจะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญให้ 
พลเมืองอาเซียนมีความรู้และเข้าใจถึงความจ�าเป็นและสนับสนุนความเป็น
พหุทางการเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งอิง              
พิงกัน ในความเป็นประชาคมของภูมิภาคนี้
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สถาบันนโยบายศึกษา 
Institute of Public Policy Studies

สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy Studies-IPPS) 
เป็นองค์กรอสิระทีด่�าเนนิงานภายใต้มลูนธิส่ิงเสรมินโยบายศกึษา (Founda-
tion for the Promotion of Public Policy Studies-FPPS) ซึ่งได้รับการ
สนบัสนนุจากมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) 
แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ก�าเนิด

สถาบันนโยบายศึกษาก่อก�าเนิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยมี  
จุดเริ่มต้นจากโครงการศึกษานโยบายสาธารณะภายใต้สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย ต่อมาสถาบันฯ ได้แยกตัวออกจากการบริหารงานของ 
ส�านกัเลขาธกิารสมาคมสงัคมศาสตร์ภายใต้ชือ่ “โครงการศกึษาสาธารณะ” 
โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็นผู้อ�านวยการ และ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช  
เป็นผู้อ�านวยการร่วม ปัจจุบันสถาบันนโยบายศึกษามี ศ.ดร.ชัยอนันต์                
สมทุวณชิ เป็นประธาน และมผีูบ้รหิารร่วมสองคน คอื นางยศวดี บณุยเกยีรติ 
และ นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร

วัตถุประสงค์

สถาบันนโยบายศึกษาเป็นองค์กรเอกชนที่ด�าเนินกิจกรรมโดย 
ไม่มุ่งหวังผลก�าไร มีวัตถุประสงค์ที่จะด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ โดยมีการท�ากจิกรรมในรปูแบบของการสมัมนา การวจิยั ผลติสือ่
และส่ิงพิมพ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตาม

......................................................................
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วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย

2. เพื่อให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการนโยบายสาธารณะ 
และสนับสนุนการศกึษาทางการเมอืงให้พลเมอืงได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม

3. เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความสามารถที่จะใช้เสรีภาพบนพ้ืนฐาน 
ของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

4. เพื่อสนับสนุนการเสวนา สัมมนาและฝึกอบรม วิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์
และส่ือต่างๆ เพ่ือสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองและการกระจาย 
อ�านาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม 

กิจกรรม

สถาบันนโยบายศึกษา มีการด�าเนินงานในรูปการจัดกิจกรรม 
4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน   
แสดงความคิดเห็นและถกเถียงระหว่างกลุ ่มตัวแทนต่างๆ ของสังคม                     
ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณะและรัฐบาล  
อีกทั้งยังเป็นเวทีในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญจากหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อประชาชน เพื่อท�าหน้าที่ในการให้ 
ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม 

2. วิจัย โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่จะมี 
ผลกระทบต่อสาธารณชน ผลงานส�าคัญๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น การกระจาย 
อ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการเมือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
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ฯลฯ ซึ่งผลของงานวิจัยดังกล่าวได้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาทางการเมืองของประเทศ

3. สิ่ งพิมพ ์  จัดท�าจดหมายข ่าวรายเดือนเป ็นประจ�าตั้ งแต ่ 
“ผู้แทนราษฎร” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2533 ได้เปล่ียนเป็น 
“จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง” และปัจจุบัน คือ จดหมายข่าว “ปฏิรูป
การเมือง-กระจายอ�านาจ” เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ คือ 
การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ 
ประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารนโยบาย เอกสาร
ข้อมูล เอกสารวิจัย เอกสารสัมมนาต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี

4. สื่อการศึกษา จัดท�าสื่อในหลายรูปแบบเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้ 
ทางการเมืองแก่ประชาชนได้มากขึ้น อาทิ

 l ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เสียงของบุคคลต่างๆ ในระดับผู้ตัดสินนโยบายของประเทศ รวมทั้งนัก
วิชาการ และนักธุรกิจ  ในหัวข้อที่น่าสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า 
อ้างอิง โดยจัดท�าเป็นซีดี ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงที่ได้รวบรวมจาก
รายการวทิยขุองโครงการ “ศกึษานโยบายสาธารณะทางวทิย”ุ ทีอ่อกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. เอเอ็ม 1494 เป็นประจ�าทุกวันเสาร์ 
ด�าเนินรายการโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้น 
ทางประวัติศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการก่อต้ังห้องสมุดเสียง เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

 l ปฏิทินประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเกมการเมือง เช่น เกม 
วงเวียนประชาธิปไตย ไพ่การเมือง ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย และเกมเลือกตั้ง 
เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่เยาวชนและ
บุคคลทั่วไป
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 l เวบ็ไซต์ของสถาบนันโยบายศกึษา เป็นส่ืออเิล็กทรอนกิส์ท่ีมท้ัีง
ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่าน
เว็บไซต์ http://www.fpps.or.th ซึ่งจะน�าเสนอ:-

  - จดหมายข่าวรายเดือน “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ” 
  - บทความ
  - หนังสือทางวิชาการ 
  - กิจกรรมของสถาบันฯ 
  - e-library โดยน�าหนังสือที่สถาบันฯ จัดพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ให้ 

ผู้ที่สนใจได้หาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

......................................................................
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l	Policies of Thai Political Parties in the 1995 General Election
 (1995)
 Kiratipong Naewmalee,  Nattaya  Kuanrak,
 Prachak Kongkirati,  Win Phromphaet
 (Translated and edited by Santhad Atthaseree,
 David Peters, Parichart Chotiya)

l	Thai Constitutions in Brief (1997)
  Parichart Siwaraksa, Chaowana Traimas,
 Ratha Vayagool

l	เปรียบเทียบนโยบาย 4 รัฐบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2)  (2541) 
 ปาริชาต ศิวะรักษ์

l	กรอบนโยบายแม่บทของพรรคการเมืองไทยยุคใหม่ (2541)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส:
 ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย (2541)
 นันทวัฒน์  บรมานันท์

l	บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง (2541)
 นันทวัฒน์  บรมานันท์

l	ปฏิรูปประเทศไทย…จากวิกฤตสู่สหสวรรษใหม่ (2541)
 วุฒิพงษ์  เพรียบจริิยวัฒน์

l	มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล (2541)
 มานิตย์ จุมปา

สิ่งพิมพ์สถาบันนโยบายศึกษา
......................................................................
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l	ทฤษฎีใหม่ :  มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด (2541)
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช

l	ข้อมูลพื้นฐาน 66 ปี ประชาธิปไตยไทย (2541)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	ศักยภาพทางการคลังของ อบต. (2541)
 จรัส  สุวรรณมาลา

l	Portfolio Government and Multiple Legislative Processes
 ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมือง และการบริหารใหม่ (2542)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน (2542)
 บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

l	การเลือกตั้งแบบใหม่ : ท�าไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง (2542)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	บทบาทใหม่ของข้าราชการไทย: ในบรบิทของรฐัธรรมนญูปัจจบุนั (2542)
  เชาวนะ  ไตรมาศ

l	องค์กรชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล (2542)
 นันทวัฒน์  บรมานันท์

l	ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2  2543)
 สนิท  จรอนันต์

l	กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคม
 การเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ (2543)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	เลือกตั้งอย่างไร : คนไทยและประเทศจึงไม่เสียโอกาส (2543)
  เชาวนะ  ไตรมาศ
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l	การใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�าหรับประชาชน (2545)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	Thailand: State-Building, Democracy and Globalization (2002)
 Chai-Anan  Samudavanija

l	รัฐบาลท�างานอย่างไร (พิมพ์ครั้งที่ 2  2546)
 สนิท  จรอนันต์

l	นิติรัฐกับประชาสังคม (2546)
 นันทวัฒน์  บรมานันท์

l	สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง :
 ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร (2546)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช 
 กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

l	อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย: แนวโน้มของโลก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 กับอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546)
 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง, ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ

l	คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 1) (2546)
 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

l	ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3)  (2547)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	การปฏิรูประบบราชการ :  เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (2547)
 สถาบันนโยบายศึกษา

l	ฅนไทยกับการเมือง : ปีติฤาวิปโยค (2547)
 อภิญญา  รัตนมงคลมาศ
 วิวัฒน์  คติธรรมนิตย์
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l	วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (พิมพ์ครั้งที่ 2)  (2547)
 วิชัย  ตันศิริ

l	นโยบายพรรคการเมืองไทย (2547)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	…กว่าจะเป็นพลเมือง (2547)
 สถาบันนโยบายศึกษา

l	คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 2)  (2548)
 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

l	ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) (2548)
 สนิท  จรอนันต์

l	Thai Political Parties in the Age of Reform (2006) 
 Siripan Nogsuan Sawasdee

l	บนหนทางสิทธิมนุษยชน (2549) 
 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

l	ข้อมูลพื้นฐาน 75 ปี ประชาธิปไตยไทย (2550)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจไทย (2550)
 เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ์

l	โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย) (2550)
 ณรงค์เดช  สรุโฆษิต

l	วัฒนธรรมพลเมือง (2551) 
  วิชัย  ตันศิริ

l	การจัดการศึกษาในท้องถิ่น (2551)
 สนิท  จรอนันต์
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l	การเมืองในรัฐธรรมนูญ (2551)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	รัฐ  (2551)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	วิทยุชุมชน :  กฎหมายและการพัฒนา (2552)
 ธนาวัชณ์  แก้วพงศ์พันธุ์

l	ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน (2553)
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ :
 วิวัฒนาการของอ�านาจรัฐและอ�านาจการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4)  (2554) 
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	รัฐกับสังคม :
 ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม (พิมพ์ครั้งที่ 2) (2554) 
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	การชุมนุมสาธารณะ (2554)
 โสพล  จริงจิตร
 ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

l	ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน :
 เรียนให้เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน (2555) 
 ยศวดี  บุณยเกียรติ

l	ข้อมูลพื้นฐาน 80 ปีประชาธิปไตยไทย (2556)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย (2556)
 สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร
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l	แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 (Civic Education) (2557)
 วิชัย  ตันศิริ ชัยอนันต์  สมุทวณิช
 Dr. Canan Atilgan ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	ศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย (2557)
 วิชัย  ตันสิริ

l	กฎแห่งความช้า (2557)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	พลเมือง สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย (2558)
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2558)
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	คุณธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง:
 เรียนให้ “เพลิน” Learn ด้วย “นิทาน” (2558) 
  ยศวดี  บุณยเกียรติ

l	ภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ (2558)
 สถาบันนโยบายศึกษา

l	การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน (2559)
 สมชาติ เจศรีชัย

......................................................................



171สมชาติ เจศรีชัย

สื่อความรู้ทางการเมืองของสถาบันนโยบายศึกษา

l	วงเวียนประชาธิปไตย

l	แผนที่เส้นทางประชาชน-ถนนประชาธิปไตย

l	Road of Democracy Map

l	ไพ่การเมือง

l	เกมการเมือง (Political Monopoly)

l	เกมเลือกตั้ง

l	ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย 2475-2545

l	ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank)

l	การ์ตูนอนิเมชั่น “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 (Sustainable Development)

สนใจกรุณาติดต่อ : สถาบันนโยบายศึกษา 
 99/146  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  
 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
 โทร. 0 2941-1832-3   โทรสาร: 0 2941-1834 
 e-mail: ipps_fpp@yahoo.com

......................................................................

......................................................................
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ประวัติผู้เขียน

นายสมชาติ  เจศรีชัย
นักวิชาการอิสระ สถาบันนโยบายศึกษา

การศึกษา

1. ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2548)
2. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2532)
3. นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2531)
4. รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2520)

ประสบการณ์การท�างาน    

1. เลขาธิการคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (พ.ศ. 2555)

2. รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ รกัษาการแทนเลขาธกิาร 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2554-2555)

3. รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2551-2555)
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2550-

2551)
5. ผู้ตรวจการ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (พ.ศ. 2549-

2550)    
6. ผู ้อ�านวยการส�านักการมีส ่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ัง 

(พ.ศ. 2547-2549)
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7. ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายและแผน ส�านกังานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (พ.ศ. 2543-2547)

8. รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2538-2539)

หน้าที่การงานในปัจจุบัน

1. ที่ปรึกษากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) (นายอนุสิษฐ คุณากร)

2. อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (คตช.)

3. อนุกรรมาธิการและเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษา                
เสนอแนะมาตรการและกลไกในการปลกูฝังและป้องกนัการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

4. อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

5. อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

6. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะ
ประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
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About the Book

Politics and Elections in ASEAN Countries
By Somchart Jasrichai

Political cooperation to protect Southeast Asia from threats 
against its security during the cold war period brought together 
Thailand and the Philippines and countries outside the region 
- Australia, New Zealand, Great Britain, France and the United 
States - to form the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) 
in 1954. The organization, however, formally disbanded in 1977 
after the end of the Indochina wars. That was 10 years after five 
Southeast Asian countries - Thailand, Indonesia, Malaysia, the 
Philippines and Singapore - signed the ASEAN Declaration or 
Bangkok Declaration which is the founding document of the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 1967. The 
regional organization had expanded and finally had five more 
members - Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam - by 
1999.

Regional cooperation has also been extended from                   
political to cultural and economic areas. Member states have 
been working together towards increasing understanding of                     
different cultures which include languages, traditions and religious 
beliefs. Buddhism, Islam and Christianity are three major religions 
adhered to among people of these 10 ASEAN nations. On the 
economic front, the ASEAN Econocic Community (AEC), the           
regional grouping’s key driving force towards the goal of                     
economic integration, became official on January 1, 2016. The 
birth of AEC also has helped legitimize movements of migrant 
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workers within ASEAN.

ASEAN comprises three pillars - ASEAN Political - Security 
Community, ASEAN EConomic Community and ASEAN Socio-
Cultural Community. Political developments in all 10 member 
countries are still worth studying given their different systems 
of government - democracy, socialism, communism and absolute 
monarchy - as well as different ideologies. Democracy itself also 
takes on different forms.

Such political, economic and cultural diversity is common 
in plural societies which exist around the world, including South-
east Asia. ASEAN citizens, therefore, should try to deepen their 
knowledge and understanding of political and economic systems 
and cultural differences in other member countries so they will 
be able to work in harmony with all ASEAN neighbors in promot-
ing peace and unity in the region.

Thailand, meanwhile, is returning to democracy under the 
military government’s roadmap for reform in which a general 
election has been scheduled to be held in 2017. Thai peple 
should prepare for changes, which look inevitable, since politics 
is always an integral part of everyday life. They still have time 
to gather information that can increase their political awareness 
and help them choose quality candidates into parliament. This 
book itself can be considered a useful source about politics and 
elections in Thailand and all other ASEAN nations.
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