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ในปัจจุบันความก้าวหน้าของสื่อสังคมการสื่อสารแบบเครือข่ายไร้สายมีความก้าวหน้าอย่างรวด 

เร็ว แต่กฎหมายที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ทันกับกระแสสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าใดนัก ทั้งในบริบทที่สามารถเข้าถึงง่ายและไม่จ ากัดระยะเวลาการใช้
งานของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการจัดการในการในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ศึกษาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ควบคุมการหาเสียง
เลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมาย และวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศ
แรกๆ ที่ได้มีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างอิสระ และใน
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้นักการเมืองสามารถ
หาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แนวคิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว  และเมื่อมีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ก็ย่อมต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีนี้หากสามารถค านวณได้อย่างถูกต้องก็ย่อมเกิดเสมอ
ภาคกันระหว่างผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติไว้ทั้งเรื่องของวิธีการ
ป้องกันการกระท าความผิดกรณีการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์และช่วงระยะเวลาที่กฎหมาย
ห้ามไม่ให้กระท าการเช่นนั้น ส่วนของการค านวณค่าใช้จ่ายจากการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
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ออนไลน์ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งด้านโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้มี
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ในส่วนของมาตรา 58 ที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเลือกตั้ง และส่วนของมาตรา 52 ที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายใน
การหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะไม่มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งที่ชัดเจน ทั้งยังยากต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
รายจ่ายกรณีดังกล่าว ในเรื่องของหน่วยงานที่ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ขอความร่วมมือจาก กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เพ่ือควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงระหว่างพระราชกฤษฎีกา
เลือกตั้ง เมื่อมีหลายหน่วยงานท าหน้าที่อย่างเดียวกัน การท างานก็ย่อมซ้ าซ้อนกัน และท าให้สิ้นเปลือง
บุคลากรและงบประมาณแผ่นดินอีกด้วย 

ดังนั้น เพ่ือการแก้ไขกรณีปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นควรว่าต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้โดย ให้มีข้อจ ากัดในส่วนของระยะเวลา และ
ให้มีการแจ้งการซื้อหรือเช่าอีเมล์ที่พรรคการเมืองจะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือก 
ตั้ง และรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้อีเมล์ให้โอนข้อมูลนั้นไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย เช่นเดียว 
กับประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนของการติดตามการกระท าความผิดในสื่อสังคมออนไลน์ก็ให้มีหน่วยงานที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมาโดยเฉพาะ เพียงหน่วยงานเดียวและควรขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ 
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At present, the advancement of social media communications, wireless 
networks have progressed rapidly. But the law governing the election campaign has 
not been modified to meet current electronic media issue. Both in the context of 
access to simple and perpetual use of the service, so they should be educated about 
the issues in the management of social media campaign. Education under the 
provisions of the law governing the election campaign by social media. According to 
the Constitution of the Kingdom of Thailand and Act regulations, including notice of 
election commission by comparison with legal measures. And how to resolve the 
problem the United States was the first country to have laws that will deal with a 
social media campaign freely. And Japan is regarded as a very strict law to deal with 
the social media campaign freely. Japan is regarded as a very strict legal. A political 
culture that is old. Has amended the provisions of the law on the election campaign. 
For politicians to campaign for elections concept of the campaign through social media 
properly and minimize problems that may arise from such a campaign, when they are 
using social media, it must have cost. The cost in this case can be calculated correctly, 
it will be equality between the candidates. The current law in Thailand does not have 
a provision to the subject of how to prevent the offense. If the campaign by social 
media for the duration of laws forbidden to such acts. A part of cost calculations. May 
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cause injustice among the candidates. The study found that the provisions of the Act 
on the Acquisition of Senate and the Senate on the part of time allowed to campaign. 
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If have information dissemination online, through social media. These data can then be 
copied or forwarded to others, even in the period of prohibition laws. And a fraction of 
the cost of the campaign through social media. Because it can not control over the 
cost of the use of social media. For the purpose of the campaign is obvious. It is also 
hard to prove facts about the expenses. On the part of agency that regulates the 
election campaign. Currently, the Election Commission has sought for cooperation 
from. Ministry of Information and Communication Technology, National Police , Police 
Central investigation to control the use of social media during the election royal 
decree. When there are multiple units of the same act. Work would overlap and 
consumables, personnel and budget as well. 

So to modified the problem. The author's recommendation that the law be 
amended to allow for a social media campaign without any limitation of time. The 
candidate must report purchase or rent the email will be used to campaign for 
elections to the board of elections. And expenses arising out of the use of mail to 
transfer that information to the Board of Directors election. Just like the USA. The 
surveillance offenders in social media, it's a unit that specializes in technology and 
communications in particular. And should report to the Election Commission. In order 
to have a consistent and effective practices. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  สภาพความเป็นมาของปัญหา 

 
ในการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองย่อมมีการน าเสนอนโยบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

พิจารณา ทั้งนี้ ก็เพ่ือหาคะแนนนิยมจูงใจให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้แก่
พรรคของตน นโยบายที่ใช้หาเสียงย่อมต้องได้รับการพิจารณาและขอความเห็นชอบจากสมาชิกพรรค 
อย่างน้อยที่สุดก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง จึงกลายเป็นนโยบาย
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค หรือที่เรียกว่าเป็นการกระท าของแต่ละพรรคการเมือง เมื่อนโยบาย
ของแต่ละพรรคการเมืองจะถูกน าไปใช้ในการหาเสียงแก่ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงว่าพรรคของ
ตนจะด าเนินนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในทิศทางใด หากประชาชนพิจารณาแล้วเกิดความ
นิยมในนโยบายของพรรคการเมืองนั้นๆ ประชาชนเหล่านั้นก็จะพิจารณาลงคะแนนเสียงให้ จึงถือเป็น
การกระท าที่พรรคการเมืองได้ตกลงกับประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงว่าเมื่อพรรคของตนชนะการ
เลือกตั้ง นโยบายที่หาเสียงไว้จะถูกน าไปใช้หรือปฏิบัติให้เกิดผลจริง ก็เท่ากับพรรคการเมืองได้ท า
สัญญากับประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงต่อกัน สัญญาลักษณะดังกล่าวเข้าใจกันในทางรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ว่า คือ "สัญญาประชาคม" (Social Contract)1 การน าเสนอนโยบายของพรรคการ 
เมืองไปสู่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นย่อมมีหลายวิธีการภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ระเบียบคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการด าเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ

                                                           
1สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล, นโยบายพรรคการเมืองในการหาเสียงย่อมหมายถึงสัญญา

ประชาคม (Social Contract), ค้นวันที่ 4 กันยายน 2555 จาก http://www.oknation.net/ 
blog/print. php?id=731243 



2 
 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ
และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการด าเนินการหา
เสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง การหาเสียงแบบดั้งเดิมจะเริ่มต้นจากการแจกใบปลิว ป้ายประกาศ
หาเสียง วิทยุ และโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบันวิธีการติดต่อสื่อสารเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบเครือข่ายไร้สายหรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งความสะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ าให้แก่ผู้รับสาร
และส่งสาร ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแสดงความประสงค์ ความเป็นตัวตน ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์
ข้อมลูหรือกิจกรรมต่างๆ กับบุคคลอ่ืนๆ และเป็นหนทางการติดต่อสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลสามารถตอบโต้
หรือประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลอื่นๆ ได้ในทันทีท้ังในรูปแบบของรูปภาพ วีดีโอลิ้งค์ รวมทั้งการสนทนา
ออนไลน์ได้อีกด้วย จนกลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ในที่สุด นอกจากนี้เรายังไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการ
ติดต่อสื่อสารด้วยวิธีดังกล่าวนั้นมีอิทธิพลต่อแนวคิดและการตัดสินใจของประชาชนที่ได้ผู้รับสารเป็น
อย่างมาก   

รูปแบบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งมีหลายวิธี อาทิเช่น 
 1)  การบริการฝากรูปออนไลน์ ถึงแม้จะไม่ใช่ยุทธศาสตร์ส าคัญเท่ากับ สามารถอัพ
โหลดภาพ ถ่ายในการถ่ายของตัวเองในกิจกรรมต่างๆ ไว้บนบริการฝากรูปที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต เช่น 
Flickr, Picasa, Facebook ส่วนของ Photo ที่สามารถติดป้ายชื่อของบุคคลอื่นๆ ที่เป็นเพ่ือนได้ หรือ
เว็บไซต์ของนักการเมืองเอง โดยท าหน้า Gallery เพ่ิมเข้ามาในข้อมูลส่วนตัวได้อีกด้วย 
 2)  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่นการ
ส่งข้อความสั้น (SMS) และ ในรูปแบบของ Application โทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่หรือ “สมาร์ท
โฟน” สามารถติดตั้ง Application ได้หลากหลายตามความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของผู้ใช้ 
ในทางการ เมืองก็ม ีApplication ของพรรคการเมืองจ านวนมาก ซึ่งเปิดให้ผู้สนับสนุน สามารถดาวน์
โหลดเพ่ือติดตามข้อมูลได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น Application ของ บารัค โอบามาในการหาเสียงปี 
ค.ศ. 2012 และ Application ของ นายเดวิด คาเมร่อน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ (ใช้ชื่อว่า Number 
10 ตามบ้าน เลขที่ของบ้านนายกรัฐมนตรี)2 ส าหรับประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการใช้ 
Application ในชื่อ Democrat ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเฟซบุ๊คที่ประเทศไทยนั้นมีการจัดสถิติที่มีผู้ใช้
มากที่สุดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้เป็นอันดับ 13 แสดงว่าการ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมมากในสังคมปัจจุบันของไทย และช่วงอายุ

                                                           
2การเมืองกับสื่อออนไลน์-แนะน าเครื่องมือหาเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต, ค้นวันที่ 6 กันยายน 

2555, จาก http://www.siamintelligence.com/online-social-media-tools-for-politics/ 
3Top Site.in.th, ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2555 จาก http://www.alexa.com/topsites/ 

countries/TH 
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ระหว่าง 18-24 มีการใช้มากที่สุดคือ 34% และ ช่วงอายุระหว่าง 25-34 มีรองลงมาคือ 29% ซึ่งสอง
กลุ่มนี้รวมกันได้ถึง 63% ของจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด4และยังเป็นผู้มีสิทธิ์ในการออกคะแนนเสียง
เลือกตั้งส่วนใหญ่อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  แผนภูมิแสดงสถิติจ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊คในแต่ละช่วงอายุ 
 
ประเทศไทยได้มีการน าวิธีการหาเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการรณรงค์หาเสียง

อย่างเต็มรูปแบบในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2543 ด้วย
คุณลักษณะที่ต่างจากการสื่อสารแบบเดิมคือ สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดย

                                                           
4ส ารวจข้อมูลการใช้เฟซบุ๊ค, ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2555 จาก http://www.socialbakers. 

com/facebook-statistics/thailand 

http://www.social/
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ไม่จ ากัดปริมาณของข้อมูลข่าวสาร5 จนกระทั่งปี พ.ศ.2552 มีการแข่งขันกันทางการข่าวสารเจริญ 
ก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด ได้มีการเริ่มต้นน าระบบการสื่อสารในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดย นายบารัค โอบาม่า ที่ประชาสัมพันธ์ตนเองด้วยวิธีการระดม
เงินช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเข้าไปหาเครือข่ายทั้งในด้านเงินทุนและคะแนนเสียง 
รวมถึงการสร้างอาสาสมัครท างานทางการเมือง และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากพลเมืองชาว
สหรัฐอเมริกา และชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี และการเลือกตั้งในประเทศอังกฤษเมื่อปี 2553 ที่
ผ่านมา มีการใช้เฟซบุ๊คเพ่ือสร้างกลุ่มในการแสดงออกถึงความเห็นด้านการเมืองจ านวนมาก และทวิต
เตอร์ก็ได้เปิดให้มีการโต้ตอบอย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลโพล หรือผลการดีเบต6 ซึ่ง
ทวิตเตอร์ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ทรงประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และใน
ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มงวดก็ได้ยกเลิก
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตในการหาเสียงเลือกตั้งโดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 142 ซึ่งจะมี
การเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ 

เมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ก าหนดให้เป็นวันลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองต่างๆ ก็ได้น าวิธีการหาเสียงผ่านระบบออนไลน์มาใช้แข่งขัน
กันอย่างกว้างขวาง แต่จากการส ารวจข้อมูลเมื่อส ารวจเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นเวลาใกล้
เลือกตั้ง พบว่าจากเว็บไซต์ของพรรคการเมือง มีเพียง 19 พรรคจาก 40 พรรคเท่านั้น ที่มีเว็บไซต์ของ
พรรคให้ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลได้7 ซ่ึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันขึ้น ทั้งยังรวมไป
ถึงระยะเวลาในการแสดงสารไม่อาจก าหนดหรือจ ากัดได้จากบุคคลทั่วไปในทันทีที่ได้รับสารนอกจาก
บุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง และเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริง จนอาจก่อ 
ให้เกิดการท าที่ผิดกฎหมายขึ้น เช่น กฎหมายได้ก าหนดว่าห้ามหาเสียงในเวลาก่อนเลือกตั้งและอาจมี
การใส่ความหรือท ากิจกรรมใดๆ นอกจากเป็นการลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามจนสามารถ

                                                           
5รติกร กีรติบูรณะ, การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : 

กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2548 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2548), หน้า 21-32. 

6ดีเบต (นาม) การอภิปราย,การถกเถียง,การโต้วาที (กริยา) อภิปราย, อภิปราย, โต้วาที, 
โต้แย้ง, ปะทะคารม. 

7การใช้ Social Media ของพรรคการเมืองไทย ในการหาเสียงเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554, ค้น
วันที่ 6 กันยายน 2555 จาก http://www.siamintelligence.com/social-media-thai-election-
2011/ 



5 
 

น าไปสู่การเพิกถอนการเลือกตั้งของแต่ละบุคคลจาก กกต. อีกด้วย ซึ่งอาจจะลุกลามไปถึงการยุบ
พรรคการเมืองในที่สุด ทั้งประเทศไทยก าหนดกรอบของกฎหมายว่าด้วย การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งส.ส.ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 
ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. ในมาตรา 58 
ที่บัญญัติว่าห้ามท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด นับแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ดังนั้น 
หลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม จะต้องหยุดปราศรัย หยุดหาเสียงทันที  

เนื่องด้วยที่หลายฝ่ายเป็นกังวลเกี่ยวกับการหาเสียงผ่านการสื่อสังคมออนไลน์ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้หารือกับตัวแทนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในเวลาต่อมานายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงผลการหารือว่า 
การหาเสียงผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์นั้นไม่มีกฎหมายห้าม แต่ค่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น
จะต้องค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของพรรคการเมือง หรือหากผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการโพสต์
ข้อความในช่วงที่ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หากมีรายจ่ายเกิดขึ้น จะมีวิธีการ
น ามาคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง และในขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะใช้การสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการแสดงความเห็นทางการเมือง โดยอาจจะสร้างกิจกรรมเชิญชวนให้
คนในเครือข่ายมาด าเนินกิจกรรมทางการเมืองแม้เป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถท าได้ แต่การเชิญชวนให้
เลือกผู้สมัครหลังเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน หรือการแสดงความเห็นในลักษณะเข้าข่าย
การหาเสียงใส่ร้ายก็ถือว่ามีความผิด แต่ในกรณีนี้สามารถตรวจสอบได้จากประวัติการใช้งานและ
สภาพแวดล้อม แต่ในส่วนของการสื่อสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ ที่มีผู้ให้บริการอยู่
ต่างประเทศ ซึ่งหากจะตรวจสอบจะต้องท าเรื่องร้องขอความร่วมมือไปยังต่างประเทศ แต่ขณะนี้ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร นอกจากนี้เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ ยังเป็นระบบที่เปิดให้ใช้ บริการฟรี 
หากจะคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ในเบื้องต้นต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่า ผู้ใช้เป็นเจ้าของจริง
หรือไม่ หรือมีใครสมัครให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยาก ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบนโยบายกับผู้สมัครและพรรคการเมืองว่า ห้ามหาเสียงผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์หลังเวลา 18.00 น. 
ก่อนวันเลือกตั้ง รวมทั้งมีข้อเสนอให้ กกต.และกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมกันตั้งทีมงาน
ทางด้านเทคนิคข้ึนมาตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์หาเสียงหลัง เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง 
และต้องมีการท าประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการออกกฎบังคับให้
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รวมถึงสื่อวิทยุชุมชนที่ออกอากาศผ่านทางออนไลน์ หากมีการโพสต์ข้อความใส่ร้ายป้ายสีและมีผู้
ร้องเรียนเข้ามาจะได้ตรวจสอบได้8 

จากปัญหาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า การหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้จะมีความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง แต่ก็ยากที่จะท าการตรวจสอบใน
การกระท าความผิดในช่วงระยะเวลาที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือก าหนดมาตรการการป้องกัน
การใส่ร้ายแก่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามด้วย และค่าใช้จ่ายที่แน่นอนเพ่ือการคิดค านวณจ านวนเงินที่
แม่นย าและถูกต้องเสมอภาคเพ่ือที่จะแจ้งแก่ กกต. ตามกฎหมาย9 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ไม่ให้มีผลกระทบที่อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

2) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านระบบการ
สื่อสารในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการค านวณค่าใช้จ่ายจากการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของสื่อสังคมการสื่อสารแบบเครือข่ายไร้สายมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว แต่กฎหมายที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงให้ทันกระแสสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าใดนัก ทั้งในส่วนของขั้นตอนที่สามารถท าให้เข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ง่ายและไม่จ ากัดระยะเวลาการใช้งานของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นการจัดการในการในการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

                                                           
8จวก กกต. คุมใช้เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์หาเสียงไร้สาระ - ปชป.ท าแอพบนมือถือ, ค้นวันที่ 8 

พฤษภาคม 2556 จาก http://www.prachatai.com/journal/2011/05/34676 
9ทวิตเตอร์-เฟซบุ๊ก' เชียร์การเมือง สุ่มเสี่ยงผิดกม, ค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จาก

http://news.voicetv.co.th/thailand/10223.html 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 

1) ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ
และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ศึกษากฎหมายที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น มาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 

3) ศึกษามาตรการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระท าผิดอันเกิดจากการ
หาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
 

ศึกษาโดยการวิจัยเอกสารโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ ผลงานทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข่าว และประกาศของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ โดยเลือกศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศ
ต้นแบบประชาธิปไตย และประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้มงวดมาก 
แต่ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือ
รวบรวมรายละเอียด แล้ววิเคราะห์หาแนวทางการจัดการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นย าและมี
มาตรฐานชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการและการค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยสืบค้นข้อมูลจาก
ห้องสมุดต่างๆทั้งในสถาบันอุดมศึกษา เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสืบค้นจากระบบ
อินเตอร์เน็ต 
 

1.6  นิยามศัพท์ 
 

1.6.1 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สังคมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยใช้สื่อต่างๆ เป็นตัวแทนในการสนทนา และมีการจัดแบ่ง
ประเภท ออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ 
 1) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (Publish)  
 2) ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) 
 3) ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) 
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 4) ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 5) ประเภทบริการส่งข้อความ (SMS/Voice, Instant Messaging)10  

ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน (2556) ได้ใหค้ าจ ากัดความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ไว้ใน
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 ความว่า “สื่อสังคมออนไลน์ (Social Net-
work) หมายถึง สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือ
เป็นสื่อรูปแบบใหม่ (new media) ที่บุคคลทั่วไปสามารถน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วย
ตนเองออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมี
แหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดข้ึนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, MySpace, YouTube, Blog, Wiki รวมทั้งเว็บไซต์
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เปิดให้บริการ file sharing, photo sharing, video sharing 
และกระดานข่าว (webboard)”11ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล (2556) ได้ให้ความหมายของ
สังคมออนไลน์ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพ่ือสร้างความ สัมพันธ์
ในรูปของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า ชุมชนออนไลน์ ท าให้ผู้คน
สามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย12 

ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์ ย่อมหมายความถึงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน
ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีการเชื่อมโยงผ่านการสื่อสารแบบไร้สายและ
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีทั้งข้อความสั้นหรือแชท และการเผยแพร่เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
เพ่ือให้ข้อมูลเหล่านั้นออกสู่สาธารณะ สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้สามารถแบ่งปันและเชื่อมโยงกัน
ได้กลายเป็นสังคมใหม่ขึ้น 

                                                           

            10ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สื่อสังคมออนไลน์, ค้น
วันที่ 19 กันยายน 2556 จาก http://www.etda.or.th/etda_website/mains/display/1667 
           11นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ค้นวันที่ 11 ตุลาคม 2556 จาก https://www.facebook.com/notes/mahidol-university/
นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์-social-network-ของบุคลากรและนักศึกษาของมหา/10151371580608664 
          12ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล, “เครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณี เฟสบุ๊ค(Face-
book) กับการพัฒนาผู้เรียน Online social network: Facebook usage for the learners’ 
development,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5, 4 (ฉบับพิเศษ 2556): 197. 

https://www.facebook.com/notes/
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1.6.2 อินเทอร์เน็ต มาจากค าภาษาอังกฤษว่า internet หมายถึง ระบบเครือข่ายข้อมูลของ
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบนี้ท าหน้าที่เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน เครือข่ายเหล่านี้ประ 
กอบด้วยเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานส่วนบุคคล
นับเป็นล้านล้านเครือข่าย เชื่อมต่อกันได้ทั้งแบบใช้สายซึ่งส่งสัญญาณมาทางสายสัญญาณ เช่น สาย 
โทรศัพท์ หรือแบบไร้สายซึ่งส่งสัญญาณเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บุคคลทั่วไปที่ต้องการติดต่อกับระบบ
นี้จะต้องจ่ายค่าบริการแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต คือ แหล่งข้อมูล สารสนเทศ
อันมหาศาล รวมทั้งการให้บริการประเภทต่างๆ เช่น อีเมล์ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) อีบิซิเนส (ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์) ค าว่า อินเทอร์เน็ต มาจากค าเต็มว่า อินเทอร์เน็ตเวิร์ก ( internetwork) มักเรียกย่อๆ 
ว่า เน็ต13 

1.6.3 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หมายถึง การหาเสียง การแสวงหาคะแนนนิยมจาก
ประชาชน หรือสมาชิกของชุมชน เพ่ือได้คะแนนโหวตในการเลือกตั้ง ค าว่า“เสียง”ในที่นี้หมายถึง
ความนิยม หรือคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับจากประชาชนหรือสมาชิกของชุมชนนั้น14 

 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ท าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่จะน าไปสู่การจัดการเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

2) สามารถวิเคราะห์การใช้มาตรการทางกฎหมายที่แต่เหมาะสมในการควบคุมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

3) สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณค่าใช้จ่ายจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการหา
เสียงเลือกตั้งได้อย่างชัดเจนและยุติธรรม 

4) สามารถก าหนดมาตรการในการตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของแต่ละพรรคการเมืองใช้ในการหาเสียงได้อย่างรัดกุม ชัดเจน และรวดเร็ว 

                                                           
13ราชบัณฑิตยสถาน, อินเทอร์เน็ต, ค้นวันที่ 13 กันยายน 2556 จาก http:// www .royin. 

go.th/th/knowledge/detail.php?ID=4356 
14ราชบัณฑิตยสถาน, หาเสียง, ค้นวันที่ 13 กันยายน 2556 จาก http:// www.royin.go.th 

/th/knowledge/detail.php?ID=4315 

http://www.royin.go.th/
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บทท่ี 2 

 
การรณรงค์หาเสียงเลอืกตั้งของประเทศไทย 

 
เมื่อมนุษย์จ านวนมากอาศัยร่วมกันในสังคม ย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งแต่ละบุคคล

ย่อมมีความรู้ ความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกในสังคม อาจจะ
ท าให้สังคมขาดความเป็นระเบียบ เกิดความวุ่นวายขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดระเบียบของสังคม
ขึ้น ทั้งในเชิงโครงสร้างทางสังคมและจ านวนคนที่เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนจึงไม่อาจสามารถเข้าไปมีส่วน
ในการปกครองได้ทั้งหมด จึงได้เกิดรูปแบบของประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งคือประชาธิปไตยโดย
การใช้อ านาจทางอ้อมของประชาชนผ่านผู้แทน (Representative Democracy) เพ่ือใช้อ านาจทาง 
การบริหารปกครองไม่ว่าจะผ่านระบบรัฐสภาหรือไม่ก็ตามในบรรดากระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัว  
แทนในการใช้อ านาจทางการเมืองแทนประชาชนนั้นเป็นที่ยอมรับว่าการเลือกตั้ง เป็นรูปแบบพ้ืนฐาน
ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้รูปแบบอันหลากหลายของการให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชน การเลือกตั้งถือ
ได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ านง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน บุคคลหรือคณะ
บุคคล กลุ่มการเมืองที่มีอุดมการณ์และแนวนโยบายในการใช้อ านาจอันสอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจนถึงการตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย การเลือก 
ตั้งจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญและเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแสวงหาทางเลือกในการปกครอง
และสนองความต้องการ พิจารณาในทางทฤษฎี การเลือกตั้งถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการทางการเมือง ที่เป็นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ส าคัญอันหนึ่งว่าในช่วงเวลาหนึ่ง คณะบุคคลใดควรท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ และนโยบายของ
ประเทศจะเป็นไปในแนวทางใดก็ด้วยการลงคะแนนเสียงของประชาชนผ่านจากกระบวนการการเลือก 
ต้ัง15 

การเลือกตั้งตามความหมายในพจนานุกรมฉบับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
2525 หมายถึง การเลือกบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนตน ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น     

                                                           
15สุรชัย เจนประโคน, การเลือกตั้ง/ประชาธิปไตย,สมุทรสาคร, ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 

จาก http://surachaichenprakhon.blogspot.com/2010/ 12/blog-post.html 

http://surachaichenprakhon.blogspot.com/
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ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร มองว่าการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางการเมืองในการได้มา
ซึ่งผู้น าสังคมเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้กับสมาชิกในสังคม การสื่อสารทาง
การเมืองเป็นความพยายามที่จะแจ้ง หรือบอกให้ทราบ ชักจูงและระดมอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาซึ่ง
ตัวผู้น าทางการเมืองการปกครอง กล่าวคือ การเลือกตั้งถือเป็นกลไกการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Political Participation) ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่
มีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเองเพ่ือให้เขาเหล่านั้นเข้าไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนด้วย
ความชอบธรรม เพ่ือลดภาวะความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้งหรือการสืบต่ออ านาจ รวมทั้งยังเป็น
กลไกที่จะควบคุมให้ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน16 และกระบวนการที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย ด้วยการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่ในรัฐสภาและใน
รัฐบาล เป็นกลไกการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนให้มีการปฏิบัติจัดท าหรือละเว้นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง และมีผลต่อการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนอีกด้วย  

David Truman (1987) กล่าวว่า การหาเสียงเป็นส่วนหนึ่งที่ควบคู่กับกระบวนการเลือกตั้ง
อย่างแยกกันไม่ออกถึงแม้ว่าการรณรงค์หาเสียงไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะเป็นตัวตัดสินผลการเลือกตั้งแต่ก็
พอที่จะช่วยท านายผลการเลือกตั้งได้ ขณะเดียวกันกติกาการเลือกตั้งก็อาจส่งผลถึงแนวทางและแผน 
การณรงค์หาเสียงของผู้สมัครเพราะหากกติกาการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงข้อได้เปรียบเสียเปรียบของ
ผู้สมัครก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

 
2.1  การเลือกตั้งในประเทศไทย 
 

นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
ระบบเสียงข้างมากมาโดยตลอด แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของการก าหนดจ านวนเขตเลือกตั้ง หรือ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีได้ในแต่ละเขตเท่านั้น17 โดยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 

                                                           
16กระมล ทองธรรมชาติและคณะ, การเมืองและการปกครองไทย, กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, 2525. 
17คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา,  กระบวนการเลือกตั้ง, ค้นวันที่ 5

กรกฎาคม 2557 จาก http://www2.ect.go.th/about.php?Province=yala&SiteMenuID=26 
35 

http://www2.ect.go.th/about.php?Province=yala&SiteMe
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 เป็นการเลือกตั้งแบบทางอ้อม ซึ่งได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 78 คน 
เป็นสมาชิกประเภทที่ 1 โดยสมาชิกประเภทที่ 1 หมายถึงผู้ที่ราษฎรเลือกตั้ง โดยราษฎรเลือกผู้แทน
ต าบลก่อน จากนั้นผู้แทนต าบลจึงไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นล าดับต่อไป18 

 1)  พรรคการเมืองกับการรณรงค์ทางการเมือง (การหาเสียงเลือกตั้ง) 
 การรณรงค์หาเสียงทางการเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการประกาศวันให้มีการเลือกตั้ง
แล้ว นักการเมืองและผู้สนับสนุนก็จะพยายามแข่งขันน าเสนอนโยบายของตนต่อผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งของตน ซึ่งเรียกกันในภาษาการเมืองว่าการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง พวก
ผู้สนับสนุนในการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองอาจเป็นพวกที่ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการหรือพวกที่มี
ความผูกพันกันอย่างหลวมๆ กับพรรคการเมืองมาช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์หาเสียง 
พรรคการเมืองกับการรณรงค์ทางการเมืองนับได้ว่าเป็นภารกิจหน้าที่หนึ่งที่พรรคการเมืองที่ดีควรต้อง
ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้ง หรือหลังเลือกตั้งก็ตาม โดยที่พรรค
การเมืองจะท าหน้าที่เป็นเสมือนองค์กรที่จะค้นหาว่ากระบวนการหรือวิธีการใดที่เหมาะสมที่จะ โน้ม
น้าวใจให้ประชาชนผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัครจากพรรคตนให้เข้าไปในสภาได้มากที่สุด พร้อม
ทั้งต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคให้ออกสู่สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังต้องคอยตรวจสอบ
ความต้องการของประชา ชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าปัจจุบันเขามีความต้องการอย่างไร และน าความ
ต้องการเหล่านั้นมาแปลงเป็นนโยบายพรรค19 

 2)  วิธีการรณรงค์ทางการเมืองของพรรคการเมือง สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
  (1)  การรณรงค์ทางการเมืองผ่านทางสาร (Campaign Message) เป็นการ
รณรงค์ที่พรรคการเมืองจะจัดเตรียมสารและวาทะทางการเมืองซึ่งต้องแสดงให้เห็ นถึงความ
สอดคล้องระหว่างความ คิด จุดยืน และตัวตนของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับนโยบายของพรรค และ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรู้สึกประทับใจ การเตรียมความ
พร้อมเรื่องสารและวาทะทางการ เมืองเพ่ือตอบโต้พรรคการเมืองคู่แข่งด้วยการชูนโยบายที่ดีกว่า 
และสามารถจะแสดงถึงด้านลบของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาปี 2551 ผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดี นายจอนห์ แม็กเคน (John McCain) 
ใช้ข้อความที่สื่อเน้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นถึงความรักในชาติอเมริกัน (Patriotism) กับ
ประสบการณ์ทางการเมืองที่อย่างนาน ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็น "ผู้ที่มีความคิดเป็นอิสระ (Maverick)" 

                                                           

          18จเร พันธุ์เปรื่อง, การเลือกตั้ง, ค้นวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จาก http://www.kpi.ac.th/ 
wiki/index.php/การเลือกตั้ง 
          19Rittichai, มุมมองและแนวคิดในการหาเสียงเลือกตั้งของ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธะเสถียร, ค้น
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=638569 

http://www.kpi.ac.th/
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ทางด้านนายบารัก โอบามา ก็ได้ใช้ค าว่า “เปลี่ยน (Change)" เพียงค าเดียวเพ่ือโจมตีสารทางการ
เมืองของนายจอนห์ แม็กเคน ทั้งหมด 

 (2)  การเงินกับการรณรงค์ทางการเมือง (Campaign Finance) การรณรงค์ทาง
การเมืองที่ดีสามารถท าให้พรรคการเมืองมีเงินทุนเพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ต่อไป ด้วยการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องออกพ้ืนที่พบสาธารณชน หรือกลุ่มผลประโยชน์อยู่เป็นประจ า
และหากวาทะทางการเมือง หรือนโยบายของพรรคประทับใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือกลุ่มผลประโยชน์
บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองเพ่ือสนับสนุนพรรคที่ชื่นชอบ 

 (3)  การรณรงค์ทางการเมืองยุคใหม่ ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า พรรค
การเมืองได้น าเทคนิคทางการบริหารธุรกิจมาใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองอย่างแพร่หลาย ลักษณะ
ของโครงสร้างองค์กรพรรคการเมือง การด าเนินการบริหารพรรคต่างๆ มีสภาพไม่แตกต่างจากบริษัท 
หากต่างแต่เพียงอย่างเดียว คือตัวสินค้า เพราะพรรคการเมืองจะขายนโยบายและผู้สมัครให้แก่
ประชาชน ดังนั้น ในการรณรงค์ทางการเมืองพรรคการเมืองจึงมีการจัดตั้งทีมรณรงค์ทางการเมือง 
(Political Consultants and the Campaign's Staff) มีการใช้เทคนิคการท าตลาดทางการเมือง 
(Political Marketing) เช่น การสร้างภาพลักษณ์ในตัวพรรค (Brand Royalty) นโยบายและผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในแต่ละคน ให้ตรงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยการท าโพลส ารวจว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการสิ่งใด 
การปรับภาพ ลักษณ์ให้เป็นที่น่าสนใจและสร้างให้เกิดความประทับใจทันทีเมื่อแรกพบ ปรับสารและ
วาทะทางการ เมืองตลอดจนนโยบายให้เป็นข้อความที่สั้นกระชับและตรึงใจผู้สิทธิเลือกตั้งทันทีเมื่อได้
ยิน โดยการใช้เทคนิคการโฆษณาต่างๆ (Advertising and Propaganda) ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เข้ามาช่วย อีกทั้งยังมีการจัดตั้งต าแหน่งที่เปรียบได้กับผู้จัดการ
ส่วนตัวให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน เพ่ือเป็นผู้ช่วยที่คอยปรับบุคลิก สารและวาทะทางการเมือง 
ให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการณรงค์ทางการเมืองเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเมื่อแรกพบเห็น และจัดท าส ารวจโพลทั้งเพ่ือวัดความนิยมในตัวผู้สมัคร วัดความต้องการของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และวัดความนิยมของผู้สมัครในพรรคคู่แข่ง (Benchmark) หรือแม้กระทั่งต้องตอบ
ค าถามต่างๆ กับสื่อมวลชนแทนผู้สมัคร 
 (4)  เทคนิคการรณรงค์ทางการเมือง มีตั้งแต่เทคนิคแบบเก่า เช่น การเยี่ยมเด็ก
ตามโรงเรียน พบปะคนชรา เดินตลาด เคาะประตูบ้าน ลงหนังสือพิมพ์ ส่งจดหมายไปยังสมาชิกพรรค 
จัดงานเลี้ยงเชิญสมาชิกพรรคเพ่ือเพ่ิมผู้สนับสนุน เผชิญหน้ากับผู้สมัครคู่แข่งในที่ต่างๆ ไปจนกระทั่ง
เทคนิคสมัย ใหม่ด้วยการเปิดเว็บไซด์ผู้สมัคร ส่งจดหมายทาง e-mail อันเป็นเทคนิคที่เข้าถึงผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ มากที่สุด เร็วที่สุด และทันสมัยที่สุด หรือการหันไปรณรงค์ทางการเมืองในกลุ่มผู้มี สิทธิ
เลือกตั้งกลุ่มเล็กๆ (Microtargeting) ของสังคม 
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2.2  พรรคการเมืองกับการรณรงค์ทางการเมืองในประเทศไทย 
 

ในอดีต การรณรงค์ทางการเมืองเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยไม่ว่าจะกระท าโดย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองยังมีการน าระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์แลกเปลี่ยน และปัจจัย
ทางสังคม หรือภูมิหลังของบุคลเป็นหลัก โดยมิได้เห็นความส าคัญหรือมีความเชื่อในส านึกเหตุผล ท า
ให้การรณรงค์ทางการเมืองโดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้งเป็นการแข่งขันในลักษณะของการให้ผล
ประโยชน์ในรูปของเงินทอง และสิ่งของแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยผ่านระบบอุปถัมภ์ หรือผู้น าในชุมชน
ต่างๆ รวมทั้งมีการโจมตีให้ร้ายแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองคู่แข่งด้วยวิธีการต่างๆ 
 ภายหลังรัฐบาลทหารในยุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในช่วงเวลา 1 ทศวรรษ เป็นระยะ 
เวลาที่ยาวนานพอที่จะเรียนรู้พร้อมๆ กับการพัฒนาการของภาคประชาสังคมและบริบทในการเมือง
โลกที่เอ้ือต่อการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทย ในช่วงเวลานั้นพรรคการเมือง 
ก็มีการท าหน้าที่ในระบบการเมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความต่อเนื่องทางอ านาจของนักเลือกตั้ง 
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ในการสร้างกลไกทางการเลือกตั้งกับประชาชนและหัวคะแนน ตลอดจน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ เป็นที่น่าสังเกตว่า อัตราส่วนของนักการเมืองที่เข้ามาในช่วงการ 
เมืองก่ึงประชาธิปไตยมีพ้ืนฐานอาชีพของการเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมากขึ้น
เรื่อยๆ และนักการเมืองท้องถิ่นเหล่านั้นมักจะมีสายสัมพันธ์กับผู้น าพรรคการเมืองในระดับชาติจึงได้
ถูกชักชวนให้เป็นผู้แทนในส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการเลือกตั้ง และเพ่ือจะชนะการเลือกตั้ง ซึ่งต้องมี
กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง การว่าจ้างทีมงานเดินหาเสียง ค่าจ้างรถ ค่าท าป้ายประกาศต่างๆ เหล่านี้
เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการใช้เงินทุนเข้ามาเป็นทรัพยากรทางการเมือง รวมทั้งการหาเงินทุนส่วนตัวเข้า
สนับสนุนโครงการของราชการที่ยังไม่มีการจัดสรรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนยังขาดประสิทธิ  
ภาพอย่างมากในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น ในขณะที่นักเลือกตั้งที่มีพ้ืนฐาน
จากราชการ ที่มักจะได้เปรียบจากเครือข่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ านาจหน้าที่ที่เคยท าไว้เป็นบุญคุณ 
เป็นผลงานจากการใช้อ านาจและจัดสรรงบประมาณที่สั่งสมมาครั้งท าราชการ 
 ดังนั้น หากมีการเลือกตั้งนักการเมืองจึงทุ่มทุนจ านวนมหาศาลในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งเพ่ือที่จะได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากผู้ลงสมัครที่มีพ้ืนฐานจากราชการ มีทั้งการเข้าอุปถัมภ์ใน
โครงการต่างๆ ของวัด ต าบล หมู่บ้าน ชาวบ้าน การแจกสิ่งของของที่ระลึก การเลี้ยงอาหารการกินใน
โอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างบารมีความเชื่อถือที่ต้องใช้เงินทุนในปริมาณมาก ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อ
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เสียงโดยตรง ซึ่งเป็นพัฒนาการการเมืองที่เกิดขึ้นที่หลังจากการใช้เงินซื้อบารมี ที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อ
เสียงและมีมาอย่างยาวนานในสังคมและรัฐไทย20 

การใช้เงินในรูปแบบของการซื้อเสียงของประเทศไทยพบว่ามีการจ่ายเงินเพ่ือแลกกับการ
เลือกตนเข้าไปบริหารงานเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยในระดับหัวคะแนนจะได้
คนละ 500 บาท และประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้คนละ 100 บาท ซึ่งอาศัยการหาเสียงด้วย
การใช้เงินทุนกับช่องว่างการพัฒนาที่ทางรัฐเข้าไม่ถึงและไม่มีงบประมาณ นักการเมืองจึงใช้เงินทุน
ส่วนตัวเพ่ือใช้ในการสร้างบารมี และเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะได้รับคะแนนเสียงจากเงินทุนของตนเอง 
เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ไปท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือสร้างความนิยม บารมีและระบบอุปถัมภ์ ด้วย
การไปบูรณะ ซ่อมแซมหรือตัดถนนให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องการคมนาคมในช่วงเวลาการหา
เสียงเลือกตั้ง นักการเมืองจะต้องหาเงินทุนเพ่ือช่วยเหลืองานชาวบ้าน เช่น การบูรณะวัด โรงเรียน ที่
เริ่มเป็นช่องทางการได้คะแนนนิยมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดพร้องจากการยืนยันของนายชวน 
หลีกภัย ว่าการซื้อเสียงแบบมีหัวคะแนนมีปรากฏในการเลือกตั้งที่ภาคใต้ในช่วงทศวรรษ 2510 แต่ยุค
การแข่งขันการเมืองสูงไม่ได้เกิดเฉพาะกับนักเลือกตั้งที่มาจากภาคธุรกิจ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 
ก็ได้รับการตั้งข้อสงสัยของการเป็นจุดเริ่มต้นทางการเมืองด้วยการใช้เงินทุนจ านวนมหาศาลทุมลงไป
ซื้อเสียงกับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ด จนเป็นที่มาของ”โรคร้อยเอ็ด” ในการเลือกตั้ง
ในปี 2522 และแพร่หลายไปสู่การเลือกตั้งในภาคอีสานในอีกหลายจังหวัด  

การใช้เงินมีความจ าเป็นต่อการสร้างอ านาจการเมืองและการใช้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆ 
แนวคิดเสรีนิยมใหม่นั้นท าให้เกิดการเพ่ิมอ านาจของเงินเหนืออ านาจราชการและความมั่นคงที่มีอยู่
เดิม พรรคการเมืองในช่วง พ.ศ.2524 ได้ยกระดับการใช้เงินทุนในการระดมทุนและแสวงหาผลประ 
โยชน์อย่างชัดเจนเพ่ือกิจการรักษาอ านาจทางการเมืองในนามของสถาบันมากกว่าในนามของปัจเจก
บุคคลที่เป็นผู้น าหรือแกนน าพรรคที่คอยสนับสนุนทุนให้แก่กับพรรคการเมือง ซึ่งเห็นได้จากโครงการ
ใหญ่ๆ ที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ  ระบอบธุรกิจการเมืองที่มีลักษณะเด่นของการเพ่ิมจ านวนนัก
ธุรกิจ นายทุน ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นในอ านาจนิติบัญญัติ ผ่านการเลือกตั้ง การเป็นแกนน าของพรรค 
และมีอ านาจรัฐบาลผ่านกระบวนการประชาธิปไตยระบบตัวแทนรัฐสภา เริ่มเข้ามามีบทบาทเหนือ
ระบบราชการมากข้ึนเรื่อยๆ จากความต่อเนื่องของระบอบประชาธิปไตยตัวแทน การเลือกตั้ง ได้เพ่ิม
ความรุนแรงของการใช้เงินกับระบบการเมือง ผสมผสานกับวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยที่สามารถ
สร้างบารมีได้ง่ายจากการใช้เงิน เริ่มตั้งแต่การใช้เงินซื้อเสียงและสรรหารูปแบบการใช้เงินสร้างบารมี 

                                                           

           20ทิวากร แก้วมณี, วิวัฒนาการวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย: จาก 2475 ถึง การเมืองหลัง
ระบอบทักษิณ, ค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2556 จาก http://www.oknation.net/blog/dhiwakorn/ 
2012 /06/06/entry-1 
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ตามด้วยพรรคการเมืองซื้อนักการเมืองในพ้ืนที่เข้าพรรคเพ่ือให้มีเสียงให้มากในรัฐสภา และมักควบคู่
ไปกับการต่อรองจ านวนของต าแหน่งรัฐมนตรี ดังนั้น รัฐมนตรีและพรรคการเมืองที่ได้อ านาจรัฐบาลก็
จะท าหน้าที่อย่างหนึ่งคือการแสวงหาเงินทุนเข้าพรรคและเข้ากลุ่มก้อนทางการเมืองของตนเพ่ือที่
เลี้ยงรักษาอ านาจฐานเสียงของตนไว้ต่อรองกับต าแหน่งและผลประโยชน์21 

แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปฏิรูปการเมือง โดยมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติทาง
การเมืองใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ซึ่ง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง คือมีทั้งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และการเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมทั้งยังมีคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เข้ามาท าหน้าที่
ควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ท าให้พรรคการเมืองต้องปรับวิธีการในการณรงค์หาเสียง จึงได้เกิดรูป 
แบบใหม่ในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองมีการน าเสนอนโยบาย
สาธารณะของพรรคการเมืองผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีการใช้ริเริ่มที่จะน ารูปแบบการณรงค์ทาง
การเมืองเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งแบบใหม่ของต่างประเทศมาใช้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการท าการ 
ตลาดทางการเมือง (Political Marketing)  

ดังที่สรุปไว้ในงานวิจัยเรื่องชนะเลือกตั้งด้วยพลังการตลาด กลยุทธ์ส าหรับการตลาดเพ่ือการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ ที่วิธีการผสมผสานการตลาดแบบผลักดันและการตลาดแบบดึงดูดให้
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย พรรคไทยรักไทยเป็นตัวอย่างของความส าเร็จใน
การน าการตลาดทางการเมืองมาใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง ได้มีการปรับ 
เปลี่ยน โครงสร้างต่างๆ มีการจูงใจด้วยการให้ผลประโยชน์จนท าให้พรรคได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สูงถึง 377 ที่นั่งในปี 2548 และจากความส าเร็จของพรรคไทยรักไทยนั้น ส่งผลให้พรรคอ่ืนๆ ต้องปรับ
กลยุทธ์ในการรณรงค์ทางการเมืองให้ทันต่อกระแสความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทย ไม่ว่าจะ
เป็นพรรคประชาธิปัตย์ด้วยการ RE-BRANDING พรรคประชาธิปัตย์ หรือการปรับใช้เทคนิคการ 
BRANDING นักการเมือง ของพรรคชาติไทย เป็นต้น22 

 

                                                           

           21นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พรรคการเมืองกับการรณรงค์ทางการเมือง, ค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 
2556 จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/ 
           22นันทนา นันทวโรภาช. การสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปของพรรคไทยรักไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสาร
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) 
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2.2.1 แนวโน้มในการรณรงค์ทางการเมืองเพื่อหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย
พรรคการเมืองมีแนวโน้มในการรณรงค์หาเสียง โดยเน้นการประกาศนโยบายสาธารณะแบบประชา
นิยม23มากขึ้น ประชาชนมีความใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสารจะให้ความส าคัญกับนโยบายของพรรค
การเมืองเป็นอันดับแรก สื่อมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และอ่ืนๆ จะเข้ามามีบทบาทในการ
รณรงค์ทางการเมืองเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองมากขึ้น แต่เงินก็ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการรณรงค์ทางการเมืองเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง แต่ไม่ใช่ปัจจัยชี้ถึงผลของการเลือกตั้ง เพราะถูก
จ ากัดด้วยกฎหมาย นักการเมืองและพรรคการเมืองมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับวาง แผนและ
ด าเนินการในการรณรงค์ทางการเมืองเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ งมากขึ้น  มีการท าแบบส ารวจโพล เพ่ือให้
ทราบถึงความต้องการของประชาชนน ามาก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองเพ่ือใช้ในการหาเสียง
มากขึ้น และน าข้อมูลมาปรับกลยุทธ์ในการรณรงค์ทางการเมืองเพ่ือหาเสียงเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ

                                                           
23“ประชานิยม” เกิดขึ้นครั้งแรกในเวทีวิชาการจากการน าเสนอของ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 

และ นิพนธ์ พัวพงศกร ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2544 สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ความหมายด้วยกัน คือ 

1)  ประชานิยมในรัสเซียและอเมริกา เป็นประชานิยมในความหมายดั้งเดิมที่เกิดขึ้นใน
รัสเซียและอเมริกาในปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีนัยว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นว่า
ประชาชนส าคัญที่สุด โดยทั้งในรัสเซียและสหรัฐอเมริกานั้นขบวนการประชานิยมที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นคือชาวนาซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของสังคม 

2)  ประชานิยมในละตินอเมริกา เป็นขบวนการประชานิยมที่เริ่มต้นขึ้นในอาร์เจนตินา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 โดยเป็นขบวนการที่มีผู้น าสูงสุดคือฮวนเปรองที่มีความโดดเด่น มีเสน่ห์ มีบารมี
เป็นที่จับตาจับใจประชาชน และมีนโยบายสงเคราะห์คนยากจนเพ่ือใช้เป็นฐานเสียงและฐานนโยบาย
ทางการเมือง มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้น ากับประชาชน 

3)  ประชานิยมในประเทศตะวันตก คือการเมืองที่มีพรรคการเมืองบางพรรคได้รับความ
สนับสนุนจากสามัญชนจากนโยบายที่เป็นที่ชื่นชอบหรือมีอุดมการณ์ตรงกัน 

4)  ประชานิยมในฐานะแนวทางการพัฒนา ใช้เรียกแนวคิดการพัฒนาที่เน้นภาคชนบท 
เน้นภาคเกษตร เน้นการพัฒนาไร่นาขนาดเล็ก ขนาดกลางของเกษตรกรอิสระหรือสหกรณ์ที่ชาวไร่
ชาวนามารวมกัน เป็นทางเลือกของการพัฒนาที่ไม่เน้นการพัฒนาให้เป็นเมืองแบบตะวันตก 

5)  ประชานิยมคือการให้ความส าคัญหรือให้คุณค่าแก่ประชาชน คือการเมืองที่ให้คุณค่าแก่
ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปหรือชนชั้นล่าง การเมืองที่เห็นความส าคัญของประชาชนทั่วไปจึง
เป็น ประชานิยมเสมอ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ประชานิยม-ทักษิณา, กรุงเทพมหานคร: มติชน, 
2549), หน้า 23-46.) 
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ตรงใจกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีการปรับวาทะทางการเมืองให้สั้น กระชับ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประทับใจในช่วงเวลาอันรวดเร็วและผู้สมัครรับเลือกตั้งจะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งควบคู่ไปกับการ
สังเกตพฤติการณ์การหาเสียงเลือกตั้งของคู่แข่งมากยิ่งขึ้น เพ่ือหวังผลในการร้องเรียน ร้องคัดค้านอัน
จะน ามาสู่การไม่ประกาศไม่รับรองผลการเลือกตั้ง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจาก ก.ก.ต. ในที่สุด 

 
2.2.2  จ าแนกการรณรงค์หาเสียงโดยใช้เกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้ควบคุมการหาเสียง

เลือกตั้ง สามารถแบ่งได้ ดังนี้24 
1)  รูปแบบของการหาเสียงที่เปิดเผยหรือแบบเป็นทางการ 

(1)  การใช้สิ่งพิมพ์และการประชาสัมพันธ์ เช่น การท าป้ายโปสเตอร์ขนาดต่างๆ 
ติดไว้ในที่สัญจรของประชาชน, แผ่นปลิวซึ่งส่วนมากจะประกอบไปด้วยรูปของผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล 
หมาย เลข และผลงาน การออกใบปลิว การใช้รถที่มีโปสเตอร์หรือแผ่นป้ายโฆษณา ชื่อ รูป หมายเลข
ของผู้ สมัครวิ่งกระจายไปตามชุมชนต่างๆ 

(2)  การปราศรัยหาเสียง 
(3)  การเข้าถึงตัวผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผ่านวิธีการ “เคาะประตูบ้าน” 
(4) การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการหาเสียง เช่น วิทยุ , โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, 

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
2)  การหาเสียงที่ไม่เป็นทางการ เป็นการหาเสียงนอกรูปแบบ ไม่เปิดเผยหรือไม่

ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้ง และคาดว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดวิธีการ
ที่ใช้ก็คือ การหาเสียงโดยใช้ผู้มีอิทธิพลและหัวคะแนน การซื้อเสียงขายเสียง 

 
2.2.3  จ าแนกรูปแบบการรณรงค์หาเสียงโดยการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 

สามารถแบ่งได้ ดังนี้25 
1) การหาเสียงทีม่ีลักษณะเป็นการทั่วไป วิธีนี้จะใช้ป้ายหาเสียง, โปสเตอร์, แผ่นปลิว, 

แผ่นพับ, การปราศรัย, การเคาะประตูบ้าน ตลอดจนการใช้สื่อทางหนังสือพิมพ์ , วิทยุ, โทรทัศน์ 

                                                           
24สมบัติ จันทรวงศ์, การเมืองเรื่องการหาเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง

ทั่วไป พ.ศ. 2529, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา , 2530), 
หน้า 31-43. 
            25เพียงกมล มานะรัตน์, การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือก 
ตั้งนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2547 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 28-32. 
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วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงการน าตัวเท่านั้น แต่ไม่ได้มีผลถึงขั้นที่ประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้  การ
ปราศรัยและการเคาะประตู เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ฟังศรัทธาเลื่อมใสผู้พูด เนื้อหามักประกอบด้วยการ
โฆษณาถึงผลงานในอดีตและสิ่งที่ผู้สมัครจะกระท าต่อไปในอนาคต ตลอดจนถึงเนื้อหาที่เสียดสี
วิพากษ์วิจารณ์คู่แข่ง บางพ้ืนที่ เช่น บางพ้ืนที่ไม่มีคนไปฟังการหาเสียง ผู้สมัครจึงต้องใช้ให้ทีมงาน 
พรรคพวก ระดมคนไปฟังการปราศรัยหาเสียงของตน การเสนอความคิดเห็นในเชิงถกเถียงปัญหา 
ตอบค าถามทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ,โทรทัศน์ หรือจัดให้มีการปราศรัยในรูปแบบนี้ ปรากฏว่าเป็นเรื่อง
ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอันมาก โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร  

2) การรณรงค์หาเสียงแบบเฉพาะเจาะลง เป็นวิธีที่ผู้สมัครใช้โดยพยายามมุ่งตรงเข้า
หากลุ่ม เป้าหมายในลักษณะประชิดตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและบุคคลที่หวังผลในคะแนนเสียงได้ 
การรณรงค์ในลักษณะที่มีความล่อแหลมสูงที่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นการรณรงค์หาเสียงที่ทุจริต 

 

2.3  อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
 

งานวิจัยของสถาบันวิจัยสื่อประเทศอังกฤษพบว่าประเทศไทยมีสมาชิกในเครือข่ายสื่อสังคม
ออนไลน์ในปี 2554 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 4000 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดเป็น
อันดับ 3 ของโลก ท าให้ขณะนี้พรรคการเมืองต่างๆ หวังที่จะใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เปิดสู่ฐาน
คะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ ซึ่งในการเลือกตั้งปี 2554 มีมากถึงร้อยละ 11 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด26 
พจน์ ใจชาญสุขกิจ กล่าวว่าการสื่อสารของพรรคการเมืองในกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น วัยท างาน การใช้ 
Social Media เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด นักการเมืองหลายคนได้เข้ามาวางเครือข่ายไว้ล่วง 
หน้าเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารอีกทางหนึ่ง27 เป็นที่ยอมรับว่าโลกปัจจุบันคือยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
หรือ สังคมแห่งการสื่อสาร และหลายประเทศได้มีการน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือเพ่ิมประ 
สิทธิภาพในการสื่อสาร โดยสามารถนาสารสนเทศไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม กว้างไกล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ด้านการเมืองการปกครอง การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการ 
เมืองที่เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ท า
ให้นักการเมืองของไทยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต มาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการ
เมืองไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, การอัพโหลดคลิปต่างๆ ลง Youtube ที่แต่ละฝ่ายต้องการ

                                                           

            26เยาวชนกับการหาเสียงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค, ค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จาก http:// 
news.thaipbs.or.th/node/13015 
            27“พลังโซเชียลมีเดียท้าทายการเมืองไทย-เทศ,” กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , ค้นวันที่ 9 
มิถุนายน 2556 จาก http://bit.ly/m9xbfA 
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น าเสนอข้อมูล และสามารถตอบโต้กับฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทันทีทันใด ด้วยภาษาที่
เข้าใจง่ายและไม่เป็นทางการ จนมีการสร้างวาทกรรมทางการเมืองออกมาอย่างหลากหลาย เช่น ไพร่
กับอ ามาตย์ เผาบ้านเผาเมือง เป็นต้น28 ซึ่งผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดเผย
ตัวตนที่แท้จริงและท าให้สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่ การสร้างเครือข่ายทาง
การเมืองในลักษณะของ Website หรือ Webpage หรือ Blog สามารถท าได้โดยง่ายไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก ถ้าหากมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นที่นิยมแล้วก็อาจจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้ที่เห็นด้วย
กับเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ อีกด้วย เมื่อมองย้อนกลับไปเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ก็ได้มีการน าเอา
โทรศัพท์มือถือมาเป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่ม หรือการรวมกลุ่มแสดงออกทางการเมือง จนในสมัย
นั้นเรียกว่าม็อบมือถือ และในปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ  เช่น กลุ่มเสื้อ
หลากสี กลุ่มม็อบ เสธ. อ้าย, กลุ่ม v-for Thailand ที่มักจะใช้การติดต่อสื่อสารเพ่ือแสดงออกทาง
การเมืองผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ต้องซื้อพ้ืนที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุหรือ
โทรทัศน์ อีกทั้งยังสามารถแชร์ หรือส่งต่อข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตท าให้กลุ่มบุคคล 
องค์กร รัฐ และสังคม สื่อสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของสังคมการเมือง ตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ไปจนกระทั่งสังคมการเมืองระดับโลก และท าให้บุคคล
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง อิทธิพลของสื่ออินเตอร์เน็ตต่อความรู้ ความเข้าใจ ความคิด 
และทัศนคติ ทราบข่าวสารทางการเมืองหลากหลาย และความรวดเร็วทันสมัย การสนทนา ความรู้ 
ข้อมลูด้านการเมือง นักการเมือง โดยเฉพาะนักการเมืองที่ชื่นชอบท าให้เกิดกลุ่มการเมืองขึ้นและการ
รวมพลังเป็นกลไกการเมืองที่ส าคัญ เช่น การเดินขบวนประท้วง การจัดตั้งพรรคการเมือง และการจัด
ให้มีประชาพิจารณ์ การรวมพลัง ประชาชนสามารถรวมกลุ่มเพ่ือกดดันรัฐบาลให้สนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มประชาคมและท้องถิ่นของตน 

เหตุการณ์ส าคัญที่ได้มีการน าอินเตอร์เน็ตมาใช้กับการเมืองได้เริ่มต้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
วันที่ 17 มกราคม ปี 2544 ประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราด้า แห่งฟิลิปปินส์ ถูกปฏิวัติโดยประชาชน 
จากพลังของการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้น (Text Messaging หรือ SMS) การส่ง
ต่ออีเมลจากกลุ่มอีเมลนับร้อยกลุ่ม การระดมความคิดเห็นทางเว็บไซต์และผ่านห้องสนทนาต่างๆ 
(Chat Room) จนสามารถระดมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองจากทั่วประเทศได้มากกว่าวันละ 1 
ล้านคน ตลอดระยะเวลาการชุมนุม 4 วันที่โบสถ์เอ็ดซ่า (EDSA) และมีปริมาณการส่ง SMS ตลอด
ระยะเวลาการชุมนุมเพ่ือเชิญชวนประชาชนให้มาชุมนุม มากกว่า 1 ,600 ล้านข้อความ นับเป็น
กรณีศึกษาของการสูญเสียอ านาจของผู้น าประเทศ ที่ถูกพลังของสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตและ

                                                           

            28บุญยิ่ง ประทุม, อินเตอร์เน็ตกับการสื่อสารทางการเมืองไทย, วันที่ 9 มิถุนายน 2556 
จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/760 
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ข้อความสั้น โค่นล้มอ านาจบริหารประเทศในที่สุด  หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองของอียิปต์ 
เมื่อประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค วัย 82 ปี ต้องลาออกจากต าแหน่งหลังครองเก้าอ้ีผู้น าสูงสุดยาวนาน
กว่า 30 ปี หลังจากถูกประชาชนนับแสนที่มาร่วมชุมนุมต่อต้าน โดยประชาชนเหล่านี้ใช้ Facebook 
และ Twitter เปลี่ยนสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารจนเกิดการรวมตัวเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ โดยมีแกนน า
ของการเคลื่อนไหวอย่าง นาย Wael Ghonim ผู้จัดการการตลาดของบริษัท Google เป็นผู้จุด
ประกายการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้ผ่านทาง Facebook นับได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนอย่างมาก
ในการขับเคลื่อนประเทศโดยประชาชนและเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องอาศัยแรงในการขับเคลื่อน
มากนัก สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ว ระยะทางไม่ใช่ปัญหาส าหรับการขับเคลื่อนประเภทนี้ นอก 
จากจะใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้ว ก็ได้มีการน ามาใช้ในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งอีกด้วย โดยอาศัยหลักการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)29 ซึ่งได้
กลายเป็นกรณีศึกษาส าหรับพรรคการเมืองทั่วโลกก็คือ ในปี 2551 ได้มีการน าระบบสังคมออนไลน์มา
ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการลงแข่งขันระหว่าง นาย
บารัค โอบามา และนายจอห์น แมคเคน โดยผู้สมัครทั้งสองมีเวลาในการหาเสียงเพียงแค่ 2 เดือน
เท่านั้น กลุ่มเป้าหมายของผู้ลงสมัครทั้งสองคือ กลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด30 

 

                                                           
29การสื่อสารการตลาด คือวิธีสื่อสารที่เน้นวัตถุประสงค์เป็นหลักเพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจถึงตรา

สินค้า สินค้าและบริการได้ตรงตามที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ไม่ว่าจะสื่อสารด้วย
ค าพูด รูปภาพ หรือ รูป รส กลิ่น เสียง หรือท่ีเรียกว่าภาพลักษณ์ เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารการตลาดที่
ต้องวางแผนและประยุกต์เครื่องมือสื่อต่างๆให้ส่งสารถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่องมือต่างๆ ใน
การสื่อสารเพ่ือน าเสนอข้อมูลและชักจูงลูกค้าให้รู้จักสินค้านั้นจะเป็นช่ องทางคล้ายกับที่นัก
สื่อสารมวลชนใช้ ซึ่งเครื่องมือหลักท่ีนักสื่อสารการตลาดใช้มีทั้งหมด 6 ช่องทาง คือ  

1. การโฆษณา (Advertising)  
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  
3. การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication) 
4. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication)  
5. สื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Communication)  
6. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event) 

30วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, Social Media กับการเมือง, ค้นวันที่ 6 มิถุนายน 2556 จาก
http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?id=92278 
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2.4  หลักความเสมอภาค 
 

หลักของความเสมอภาคในทางการเมืองมีที่มาจาก หลักปัจเจกนิยม (Individualism) คือ 
ทรรศนะคติที่เน้นความส าคัญหรือความเป็นจริงของปัจเจกบุคคล เช่น ในปรัชญาการเมืองคือ
ทรรศนะที่ถือว่า รัฐมีอยู่เพ่ือปัจเจกบุคคล ไม่ใช่ปัจเจกบุคคลมีอยู่เพ่ือรัฐ นั่ นคือ ปัจเจกบุคคลคน
ส าคัญกว่ารัฐ ดังนั้นรัฐแต่ละรัฐจึงได้บัญญัติลงไปในรัฐธรรมนูญเพ่ือรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎรไว้ และเมื่อพิจารณาจากหลักดังกล่าว สิทธิและเสรีภาพสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพอาจแยกเป็น “สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิพลเมือง” สิทธิมนุษยชนนั้นเป็น
สิทธิและเสรีภาพซึ่งก าหนดให้แก่บุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดในทางลักษณะตัวบุคคล กล่าวคือ เป็นสิทธิ
และเสรีภาพที่บุคคลทุกคนเป็นผู้ทรงสิทธิดังกล่าว สิทธิและเสรีภาพที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้น มักจะ
บัญญัติว่า “ทุกๆ คนมีสิทธิ…” หรือ “บุคคลมีสิทธิ…” เป็นต้น สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้จึงเป็นสิทธิ
ที่ผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ ดังนั้น โดยหลักทั่วไปแล้วสิทธิประเภทนี้จึงมิได้
เป็นการที่รัฐบัญญัติกฎหมายให้สิทธิแก่บุคคล หากแต่เป็นการที่กฎหมายของรัฐได้รับรองสิทธิที่ติดตัว
มนุษย์ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย สิทธิประเภทนี้ เช่น เสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคล เสรีภาพใน 
ทางความเชื่อของบุคคล เป็นต้น 

สิทธิพลเมือง เป็นสิทธิและเสรีภาพที่บุคคลซึ่งเป็นพลเมืองของรัฐเป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าว สิทธิและเสรีภาพที่ตกแก่พลเมืองของรัฐนั้น มักจะเป็นสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง สิทธิในการตั้งพรรคการเมืองหรือสิทธิในการรับราชการหรือสิทธิในการเข้าเป็น
สมาชิกขององค์กรของรัฐอ่ืนๆ เนื่องจากสิทธิในทางการเมือง สิทธิในการเลือกตั้งนั้นเป็นพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย และหลักอธิปไตยเป็นของปวงชน สิทธิพ้ืนฐานดังกล่าวนี้จึงเป็นสิทธิของประชาชนของ
รัฐนั้นเท่านั้น นอกเหนือจากสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองแล้ว ยังมีสิทธิที่เกี่ยวกับสถานะของความ
เป็นบุคคลของชาตินั้นเท่านั้น เช่น การคุ้มครองมิให้มีการถอนสัญชาติของบุคคลชาตินั้น หรือการห้าม
มิให้เนรเทศบุคคลที่มีสัญชาตินั้น31 แต่หลักความเสมอภาคในทางการเมืองยังครอบคลุมไปถึงสิทธิใน
การมีส่วนร่วมในการปกครอง (The Right to Participate in Government) ซึ่งหมายความว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิในการที่จะสมัครรับเลือกตั้งโดยเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนสิทธิในการมีส่วนร่วมในทาง
ปกครองและยังรวมไปถึงสิทธิการเข้าสมัครรับเลือกตั้งโดยเท่าเทียม และเป็นเหตุผลส าคัญในสังคม
ประชาธิปไตยอีกด้วย โดยมีหลักส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรค
การเมืองอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ประการที่สองคือ ต้องมีมาตรการที่เป็น

                                                           
31บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ,  (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543). 
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หลักประกันที่ใช้จ ากัดอิทธิพลทางการเงินได้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ 4 
ประการคือ 
 1)  ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองต้องมีทุนเพียงพอที่จะใช้ในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งและการคงอยู่ซึ่งองค์กรพรรคการเมืองในระหว่างการหาเสียง 
 2)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองต้องสามารถที่จะเข้าถึงซึ่งสื่อที่ ใช้ในการ
เผยแพร่นโยบายทางการเมือง ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง 
 3)  ถึงแม้ว่าผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะได้รับการบริจาคเงินมาก
เพียงใด แต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินนั้นได้มากกว่าผู้สมัครรายอ่ืนหรือพรรคอ่ืนในระหว่างการหา
เสียงเลือกตั้ง 
 4)  การก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่เท่าเทียมกัน 

หลักความเท่าเทียมนี้ส่งผลให้รัฐต้องอุดหนุนพรรคการเมือง ต้องจ ากัดเพดานค่าใช้จ่ายสูงสุด
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และรวมไปถึงเงินที่รัฐจัดสรรให้ การใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ ระยะเวลาและ
สาธารณูปโภคต่างๆ แก่พรรคการเมืองด้วย เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและยุติธรรมตามหลักแห่ง
ประชาธิปไตย การหาเสียงผ่านระบบสังคมออนไลน์ในประเทศไทยมีเฉพาะบางพรรคการเมืองเท่า  
นั้น32 SIU33 ได้ส ารวจข้อมูลของพรรคการเมืองทั้ง 40 พรรคที่ลงรับสมัครเลือกตั้งในปี 2554 พบว่า
พรรคการเมืองไทยยังน าอินเทอร์เน็ตมาใช้งานไม่มากนัก โดยเฉพาะพรรคขนาดเล็ก การสื่อสารทาง
การเมืองในช่วงเลือกตั้งมีความเข้มข้นมากกว่าช่วงที่ไม่มีการหาเสียงเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 

                                                           
32การใช้ Social Media ของพรรคการเมืองไทย ในการหาเสียงเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54, ค้น

วั น ที่  6 ธั น ว า ค ม  2555 จ า ก  http://www.siamintelligence.com/social-media-thai-
election2011/ 

33ISU ย่อมาจาก Siam Intelligence ก่อตั้งโดย Siam Intelligence Unit ซึ่งเป็นบริษัทที่
สร้างองค์ความรู้ (Think Tank) โดยเน้นด้านการเมือง เศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ และความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.http://siu.co.th/ 

http://www.siamintelligence.com/social-media-thai-election2011/
http://www.siamintelligence.com/social-media-thai-election2011/
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ตารางที่ 2.1  แสดงสื่อสังคมออนไลน์ที่พรรคการเมืองเลือกใช้ในการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 

 
พรรค 

 
สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ 

Facebook 
Page 

Website Twitter หมายเหตุ 

พรรคเพ่ือไทย มี มี @pheuthaiparty  
พรรคชาติพัฒนาเพ่ือ
แผ่นดิน 

มี มี @CPNParty  

พรรคประชาธิปไตยใหม่ - - -  
พรรคพลังประชากรไทย - - -  
พรรครักประเทศไทย มี มี -  
พรรคไทยพลังชล มี มี @phalangchon  
พรรคประชาธรรม - - -  
พรรคด ารงไทย - - -  
พรรคพลังมวลชน - - -  
พรรคประชาธิปัตย์ มี มี @DemocratTH  
พรรคไทยพอเพียง มี - -  
พรรครักษ์สันติ  มี* มี - มี 2 Page 
พรรคไทยเป็นสุข มี มี -  
พรรคกิจสังคม - มี -  
พรรคไทยเป็นไทย มี มี -  
พรรคภูมิใจไทย มี มี @bhumjaithai  
พรรคแทนคุณแผ่นดิน  มี* - - Facebook 

Group 
พรรคเพ่ือฟ้าดิน - มี -  
พรรคเครือข่ายชาวนา
แห่งประเทศไทย 

- - -  

พรรคการเมืองใหม่ มี มี -  

พรรคชาติไทยพัฒนา -  มี* - ไม่สามารถ
เขา้ชมได้ 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

พรรค 
 

สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ 
Facebook 

Page 
Website Twitter หมายเหตุ 

พรรคเสรีนิยม มี มี -  
พรรคชาติสามัคคี - - -  
พรรคบ ารุงเมือง - - -  
พรรคกสิกรไทย - - -  
พรรคมาตุภูมิ มี มี @matubhum  
พรรคชีวิตที่ดีกว่า - - -  
พรรคพลงัสังคมไทย -  มี* - ใช้โดเมนเนม

ภาษาไทย 
พรรคเพื่อประชาชนไทย  มี* - - Facebook 

profile 
พรรคมหาชน - - -  
พรรคประชาชนชาวไทย - - -  
พรรครักแผ่นดิน - - -  
พรรคประชาสันติ มี มี -  
พรรคความหวังใหม ่ - มี -  
พรรคอาสามาตุภูม ิ - - -  
พรรคพลังคนกีฬา มี มี -  
พรรคพลังชาวนาไทย - - -  
พรรคไทยสร้างสรรค์ มี - -  
พรรคเพื่อนเกษตรไทย - - -  
พรรคมหารัฐพัฒนา มี มี -  

 
หมายเหตุ:  ส ารวจเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 
ถ้าพิจารณาเฉพาะ Facebook แล้ว มีจ านวน 16 พรรคการเมืองจากทั้งหมด 40 พรรค

การเมืองที่ลงเลือกตั้ง จ านวนผู้ติดตาม Facebook Page นั้นๆ ก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการที่ต้อง
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พิจารณา โดยพรรคที่มีจ านวนผู้ติดตามเกิน 1,000 รายมีเพียงพรรคเพ่ือไทย (18,157) กับพรรค
ประชาธิปัตย์ (27,903) พรรคการเมืองใหม่ (5,861) เท่านั้น พรรคขนาดกลางมีจ านวนแฟนเพียง 
“หลักร้อย” เช่น พรรครักประเทศไทย (323) พรรครักษ์สันติ (374) พรรคพลังชล (603) พรรคภูมิใจ
ไทย (682) พรรคมาตุภูมิ (246) พรรคอ่ืนๆ เช่น พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน (49) พรรคเสรีนิยม 
(51) พรรคประชาสันติ (55) พรรคไทยสร้างสรรค์ (43) พรรคมหารัฐพัฒนา (50) มีเพียงผู้ติดตาม
เพียงหลักสิบเท่านั้น กรณี Twitter มีพรรคการเมืองที่น ามาใช้น้อยกว่า Facebook มาก มีพรรคที่น า 
Twitter มาใช้ในนามของพรรค (ไม่นับบัญชีของสมาชิกพรรค) เพียง 6 พรรคการเมืองเท่านั้น และถ้า
พิจารณาถึงจ านวน follower (ผู้ติดตาม) ของบัญชีพรรคการเมืองเหล่านี้ จะพบว่าหลายบัญชีก็เพียง 
แต่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่มีการใช้งานจริง เช่น พรรคพลังชล ทวีตเพียง 1 ข้อความเท่านั้น, พรรคชาติ 
ไทยพัฒนาไม่มีการทวีต และ พรรคมาตุภูมิไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ จึงเรียกได้ว่า 
Twitter เป็นการแข่งขันกันระหว่าง 2 พรรคใหญ่ คือพรรคเพ่ือไทย (ผู้ติดตามจ านวน 7,747 คน) กับ
พรรคประชาธิปัตย์ (ผู้ติดตาม 6,201 คน)  

จากสถิติ จะเห็นว่าถึงแม้จะมีพรรคการเมืองใช้เครื่องมือในโลกไซเบอร์กับการหาเสียงอยู่
พอสมควร แต่พรรคที่ใช้ระบบการสื่อสารออนไลน์อย่างจริงจัง มีเพียงพรรคที่มุ่งเป้าหมายไปยังฐาน
เสียงคนเมืองรุ่นใหม่เท่านั้น ซึ่งก็สมเหตุสมผลกับการเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการหาเสียงเลือก 
ตั้ง ถ้าไม่พิจารณาแค่สองพรรคใหญ่ ก็มีพรรครักประเทศไทยของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษย์ ที่มีกลุ่มเป้า 
หมายคือเป็นประชากรที่เป็นวัยรุ่น ในขณะที่พรรครักษ์สันติของปุระชัย ถึงแม้จะมุ่งไปที่คนเมืองแต่
ฐานเสียงของ นายปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ก็มักเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีอายุ พรรคขนาดกลางอย่างพรรคชาติไทย
พัฒนา และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ก็เข้ามามีบทบาทบนสังคมออนไลน์เพียงเล็กน้อย  

  เมื่อพิจารณาจากนักการเมืองที่มีบทบาทบนสังคมออนไลน์แล้วบุคคลที่โดดเด่นมี 3 คน 
ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัคร ส.ส. 
อันดับหนึ่งจากพรรคเพื่อไทย และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.2  ตารางแสดงจ านวนผู้ติดตามบนสังคมออนไลน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

บทบาททางสังคมออนไลน์ จ านวนผู้ติดตาม 
Twitter Facebook Page 

อภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ 11,999 671,093 
ยิ่งลักษณ์   ชินวัตร 11,740 96,873 
ชูวิทย์   กมลวิศิษฎ์ 1,500 12940 

 
หมายเหตุ:  ส ารวจเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 

เห็นได้ว่า ถึงแม้พรรคการเมืองใช้ระบบสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหา
เสียงมีอยู่พอสมควร แต่พรรคท่ีใช้วิธีเหล่านี้อย่างจริงจัง มีเพียงพรรคที่มุ่งไปที่ฐานเสียงคนเมืองรุ่นใหม่
เท่านั้น ซึ่งก็สมเหตุสมผลกับการเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ต สามารถบ่งชี้ได้ว่า ถ้าไม่นับสองพรรคใหญ่ ก็
จะมีพรรครักประเทศไทยที่มีความโดดเด่น ส่วนพรรคขนาดกลางอย่างพรรคชาติไทยพัฒนา และ
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ก็เข้ามาสื่อสารบนโลกออนไลน์เพียงเล็กน้อย พรรคภูมิใจไทยถึงแม้จะได้
ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเต็มที่ แต่ผลตอบรับกลับไม่ค่อยดีเท่าใดนัก ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า  “คนชั้น
กลางในเมือง” ไม่มีการตอบรับพรรคภูมิใจไทยที่น าโดย นายเนวิน ชิดชอบ มากนัก จากการศึกษาดัง 
กล่าวพรรคการเมืองที่มีบทบาทอย่างโดดเด่นในระบบสังคมออนไลน์ 3 พรรค คือ 
 1)  พรรคประชาธิปัตย์  
 พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์โดดเด่น
ที่สุดในขณะนั้น โดยมี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดู
และหาเสียงบนระบบสังคมออนไลน์และในส่วนของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใน
ยุคของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐ  มนตรี ก็ได้มีการใช้สังคมออนไลน์สื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการสร้างเว็บไซต์นายกรัฐมนตรีไทย, ทวิตเตอร์นายก 
@pm_abhisit (ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ @abhisit_dp หลังยุบสภา), เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง, ทวิตเตอร์
ท าเนียบรัฐบาล @thaikhufah ในส่วนของรัฐมนตรีและแกนน าของพรรคประชาธิปัตย์ ก็ใช้วิธีการ
สื่อสารผ่านระบบสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ (@korbsak) นายสา
ทิตย์ วงศ์หนองเตย (@satittrang) นายกรณ์ จาติกวณิช (@korndemocrat) นายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน (@apirak_bangkok) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (@OngartDemocrat) นายอลงกรณ์ พลบุตร 
(@ponlaboot) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (@Aoodda) เป็นต้น    
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 ปัจจัยที่ช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์มีอิทธิพลต่อระบบสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากก็
คือ ฐานเสียงของประชาธิปัตย์ในเขตเมืองเข้มแข็งขึ้น ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของคนเมืองที่ใช้วิธีเชื่อมต่อกันและสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ดังจะ
เห็นได้จากจ านวนผู้ติดตาม Facebook ของนายอภิสิทธิ์ ที่มากถึง 670,000 คน และ Twitter อีก 
200,000 คน (ส าหรับบัญชี @pm_abhisit) 
 กรณีในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 พรรคประชาธิปัตย์ได้น าเสนอการประชาสัมพันธ์
นโยบายและผลงานต่างๆ ของพรรคผ่านระบบสังคมออนไลน์ ทั้ง เว็บไซต์, Face book, Twitter, 
iPhone App, โฆษณาออนไลน์ และ Google ที่มีทั้งการถ่ายทอดสดการปราศรัย การถามตอบกับ
ผู้ติดตาม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อัพเดทกิจกรรมข่าวสารและพรรคประชาธิปัตย์ได้ซื้อโฆษณา
ใน “คีย์เวิร์ด” ที่เก่ียวข้องกับพรรค เช่น “พรรคประชาธิปัตย์” “อภิสิทธิ์” “มาร์ค อภิสิทธิ์” “อภิรักษ์ 
โกษะโยธิน” ซึ่งโฆษณาจะปรากฏในหน้าผลค้นหาของกูเกิ้ล เมื่อผู้ใช้ค้นค าเหล่านี้ เว็บไซต์ 
campaign. democrat.or.th สามารถเข้าได้จากหน้าเว็บของพรรคประชาธิปัตย์โดยตรง ในเว็บหา
เสียงนี้ได้รวบรวมนโยบาย ข่าวสารการเลือกตั้ง ข้อมูล ส.ส. มาให้อย่างครบถ้วน และมีทั้งเว็บไซต์ส่วน 
ตัวของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ คือ abhisit.org และพรรคประชาธิปัตย์ยังสร้างนวัตกรรมใหม่ในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ Facebook สามารถคุยตอบโต้กับนายอภิสิทธิ์ได้ ผ่าน 
Facebook ของนายอภิสิทธิ์ใช้ชื่อว่า Abhisit Channel 10 และได้มีการปราศรัยสดมีขึ้นเมื่อประ 
มาณ 20.30 ของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 โดยใช้ระบบการถ่ายทอดผ่านโปรแกรม 
Livestream โดยปราศรัยหาเสียงบน Facebook ครั้งแรก คนเข้าชมถ่ายทอดสด 1,100 คน34  
 2)  พรรคเพื่อไทย    
 พรรคเพ่ือไทยมแีนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตของพรรคเพ่ือไทย ยังคง
รูปแบบเดียวกับการประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ คือการชู “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ให้โดดเด่นในฐานะ
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป เว็บไซต์ของพรรคเพ่ือไทย www.ptp.or.th ไม่มีการกระจายเว็บแบบ
พรรคประชาธิปัตย์ เนื้อหาในเว็บประกอบด้วยข้อมูลครบถ้วน ทั้งข่าวสาร นโยบาย มัลติมีเดียทั้งภาพ
และวิดีโอ มีแจกภาพขนาดใหญ่ของการหาเสียงของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในจังหวัดต่างๆ เพ่ือ
หวังผลทางประชาสัมพันธ์ มีระบบการถ่ายทอดสดภาพและเสียงส าหรับการปราศรัยของพรรค 
สามารถเข้าชมการปราศรัยจากเว็บไซต์ของพรรคโดยตรงและสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการ

                                                           

          34“อภิสิทธิ์” ปราศรัยหาเสียงบน Facebook ครั้งแรก คนเข้าชมถ่ายทอดสด 1,100 คน, 
ค้นวันที่  6 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.siamintelligence.com/abhisit-livestream-
facebook/ 

http://www.ptp.or.th/
http://www.siamintelligence.com/abhisit-livestream-facebook/
http://www.siamintelligence.com/abhisit-livestream-facebook/
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ปราศรัยของพรรคเพ่ือไทยจากบนเว็บไซต์  มีการลิงค์จากเว็บไซต์ของพรรคไปยังเฟซบุ๊ค ของ 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมีการให้ความส าคัญกับตัวบุคคล 
 จากการส ารวจเมื่อ 21 มิถุนายน 2554 เฟซบุ๊คของยิ่งลักษณ์มีแฟนจ านวน 
1,137,559 คน ขณะที่นายอภิสิทธิ์ที่มีแฟนจ านวน 600,000 คนมาก แต่เมื่อพิจารณาว่าเฟซบุ๊คของ 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดมาเป็นเวลา 2 ปีกว่า ตลอดอายุของรัฐบาล ในขณะที่  นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร เพ่ิงเปิดเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น Twitter ของนางสาวยิ่งลักษณ์ (@PouYingluck) มีรูปแบบ
เหมือน กับเฟซบุ๊ค คือเน้นข่าวสารการหาเสียง และภาพถ่ายของยิ่งลักษณ์ในจังหวะต่างๆ ทางทีมงาน
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ระบุบุคคลที่เป็นคนโพสต์ โดยใส่วงเล็บ (ทีมงาน) ไว้หลังข้อความ ซึ่งบางครั้ง
นางสาวยิ่งลักษณ์ก็มาตอบข้อความด้วยตนเอง โดยขณะเก็บข้อมูล (พ.ศ. 2554) มีจ านวนผู้ติดตาม 
Twitter ของนางสาวยิ่งลักษณ์มีจ านวนใกล้เคียงกับ @Abhisit_DP มาก แต่ Twitter ของพรรคเพ่ือ
ไทย (@pheuthaiparty) จะเน้นข่าวการหาเสียงเป็นหลัก โดยไม่มีภาพถ่ายมากนักเหมือนกับของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นที่น่าสังเกตว่าแกนน าของพรรคเพ่ือไทยเมื่อเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วมี
คนใช้ Twitter จ านวนไม่เยอะเมื่อเทียบ เท่าที่รวบรวมได้ ส.ส. ของพรรคเพ่ือไทยที่ใช้ Twitter ได้แก่ 
นายคณวัฒน์ วศินสังวร @kanawat_ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์@viroon_t, นางสาวขัตติยา สวัสดิผล 
@dear_khattiya, นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ @charupong_ptp นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ 
@anuttama_jib, นายจารุพรรณ กุลดิลก @jkuldiloke มี YouTube ของพรรค ส าหรับเก็บคลิป
วิดีโอการแถลงข่าว การปราศรัยต่างๆ ด้วย 
 3)  พรรครักประเทศไทย  
 เป็นพรรคการเมืองที่เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ตัวบุคคลไม่เน้นที่จะประชาสัมพันธ์
พรรคการเมือง ในขณะที่สองพรรคใหญ่ใช้ยุทธศาสตร์การหาเสียง “ตัวบุคคลและพรรค” โดยนายชู
วิทย์ใช้ยุทธศาสตร์หาเสียงแบบเน้น personal branding ถึงแม้จะเริ่มต้นในสังคมออนไลน์ช้า โดยเริ่ม
เปิด Facebook Page “ชูวิทย์ I’m No. 5″ หลังการหาเสียงเริ่มไปแล้วระยะหนึ่ง (ชูวิทย์เริ่มเปิด 
Page นี้เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.) ปัจจุบันมีแฟน 12,940 คน รูปแบบการใช้งานก็เน้นข่าวการหาเสียง บอก
รายละเอียดสถานที่ที่จะไปในแต่ละวัน และภาพกิจกรรมหลังการหาเสียงเสร็จสิ้น  Twitter 
@ChuvitNo5 เป็นการโพสต์ภาพ/วิดีโอจาก Facebook มีผู้ติดตามเพียง 1,506 คน วิดีโอเป็นส่วน
หนึ่งที่นายชูวิทย์เลือกใช้ ซึ่งเหมาะกับสื่อเคลื่อน ไหวอย่างวิดีโอ ใน YouTube ของชูวิทย์ ได้รวม
โฆษณา คลิปสัมภาษณ์ คลิปหาเสียงต่างๆ และก่อนหน้านี้ ชูวิทย์ก็ปล่อยคลิปไวรัลวิดีโอ ออกมาสร้าง
กระแสในช่วงแรกของการหาเสียงด้วย นอกจากนี้ บุคลิกภาพที่โดดเด่นเฉพาะตัวของนายชูวิทย์ยัง
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ส่งผลให้ผู้ใช้การสื่อสารบนโลกออนไลน์ส่งข้อมูลของเขาไปยังกลุ่มเพ่ือนๆ ผ่านเครือข่ายโซเชียล
เน็ตเวิร์คต่างๆ ได้อย่างอิสระและเป็นธรรมดา35 

 

2.5  บทสรุปการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยจะเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมาย
คนเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา (2553) พรรคการเมือง
ที่มีบทบาทมีเพียง 3 พรรคคือ ประชาธิปัตย์ เพ่ือไทย และรักประเทศไทย โดยการใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตคือ การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถแสดงออก สื่อสาร สร้างผลงาน แต่ก็มีแนว
ปฏิบัติแบบสื่อเก่าอยู่คือการรับข่าวสารและกิจกรรมได้เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้ความส าคัญว่าผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตเองก็มีความสามารถในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายหรืออุดมการณ์ทางการเมืองได้ ท าได้
อย่างมากเพียงแค่กด Like หรือเขียนคอมเมนต์เท่านั้น  ตรงข้ามกับการหาเสียงของบารัค โอบามา ที่
ดึงพลังของอินเทอร์เน็ตออกมาผ่านแนวคิด ผู้สนับสนุนโอบามาได้รวมตัวกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งช่วยหาเสียงให้กับโอบามาโดยที่โอบามาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลย ทั้งยังได้ร่วมกันบริจาคเงิน
ให้โอบามาอีกเป็นจ านวนมาก 

เมื่อมีการหาเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย จึงอาจมีข้อบกพร่องในการชี้แจงจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ ก.ก.ต.  

ตัวอย่างคา่บริการการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ 
มหานคร ปี 2556  

ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเบื้องต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
157,071 บาท (เป็นค่าท าสื่ออินเตอร์เน็ต 10,000 บาท และค่าท าการปราศรัยผ่าน Internet 2 ครั้ง 
7,000 บาท รวม 17,000 บาท) ได้ 1,144 คะแนน36 

                                                           
35Personal Branding คือ การแสดงออกตัวตนของตัวเอง สู่สาธารณะชน และสาธารณะชน 

จดจ าและมองเห็นคุณในลักษณะไหน  ว่าง่ายๆ คือกระบวนการขายตัวเอง ให้ผู้อ่ืนสามารถรับรู้ว่าตัว
คุณเองเป็นอย่างไร 
          36“ทายซิ ! ดร.โสภณ เบอร์ 4 ใช้งบหาเสียงเท่าไร แลก 1,144 คะแนน,” มติชนออนไลน์, 
ค้นวันที่ 4 มิถุนายน 2556 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 
1362 540598 &grpid=03&catid=03 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=%201362%20540598
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=%201362%20540598
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นายสุหฤท  สยามวาลา ได้เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเบื้องต้น รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,457,000 บาท (ค่าจัดท างานออกแบบ วีดีโอ ทั้งหมด ไม่นับ Creative 420,000 บาท และ
ค่าสื่อ 53,500 บาท รวม 473,500 บาท) ได ้78,825 คะแนน37 

กรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงโดยสื่อ
สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการได้รับจ านวนคะแนนเสียงเลือกตั้ง  และจากตารางแสดงการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่พรรคการเมืองใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 การมีผู้ 
ติดตามเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็มีความสัมพันธ์กับจ านวนสมาชิก
ของแต่ละพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งในสภาเช่นกัน 
 

2.6  กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 

มาตรา 52 บัญญัติว่าภายในก าหนดเก้าสิบวันหลังจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนและพรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบสัดส่วนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชีเลือกตั้งจัดท าขึ้น โดย
ผู้สมัคร หรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ได้รับรองความถูกต้องบัญชีรายรับและรายจ่ายอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้ว และที่ยังค้างช าระ รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งแล้วให้
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือก 
ตั้งก าหนด  

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งว่าผู้ สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้เก็บรักษารายการค่าใช้จ่าย
และหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้พิจารณาเสร็จสิ้น38 

                                                           

          37DJ Suharit Siamwalla, ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2556 
ของนายสุหฤท สยามวาลา, ค้นวันที ่23 พฤษภาคม 2556 จาก https://www.facebook.com/suharit.surprise 
          38มาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา 124, 64ก (7 ตุลาคม 2550), 
หน้า 88-89. 

https://www.facebook.com/suharit
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สรุปสาระส าคัญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 5239 

ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1)  ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง ค่ารูปถ่ายที่ใช้ใน
การสมัครรับเลือกตั้ง ค่าถ่ายเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าใบรับรองแพทย์ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง 
 2)  ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างอาสาสมัครหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงค่าจ้างแรงงาน
อ่ืนๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับรายการจ่ายในประเภทอ่ืนและไม่ขัดกับ
สภาพความเป็นจริงตามสภาพท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างอาสาสมัครอยู่ในอัตราตามค่าจ้างแรงงานปกติใน
ท้องถิ่นนั้น 
 3)  ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพ่ือเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมิใช่ส านักงานที่เป็นที่ท าการปกติ ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหา
เสียง ค่าเช่าสถานที่หรือค่าเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรือสติ๊กเกอร์โฆษณาหาเสียง 
และค่าตก แต่งสถานที่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่และที่ใช้เป็นศูนย์รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 
 4)  ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอ่ืนๆ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับพาหนะเพ่ือการโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งตามจ านวนยานพาหนะและจ านวนวันที่ก าหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น 
 5)  ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ค่า
จัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งในและนอกส านักงาน เช่น ค่า
จัดซื้อเทปบันทึกเสียง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง แต่ไม่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ซึ่งใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ใน
ส านักงานเป็นประจ าก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้งและไม่ซ้ าซ้อนกับรายการจ่ายอื่น 
 6)  ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อ
อินเตอร์เน็ต ค่าจัดท าหรือจ้างในการผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ เช่น เทปวิทยุกระจายเสียง 
 7)  ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ได้แก่ ค่าจัดท า
ป้าย แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์และเอกสารหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีเป้าหมายเพ่ือการโฆษณา

                                                           

          39เรื่องเดียวกัน, หน้า 90  
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หาเสียงเลือกตั้งที่มีการระบุชื่อหรือหมายเลขของผู้สมัคร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายให้รวมถึงค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าป้าย ค่าจ้างเขียนป้ายและค่าติดตั้งตามจุดต่างๆ แต่ไม่รวมถึงค่าเช่าสถานที่ที่
ใช้ในการติดตั้ง 
 8)  ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณีย์อากรได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ 
ส าหรับใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซึ่งใช้เพ่ือการ เลือกตั้งหรือใช้ในส านักงานซึ่งเกินกว่ารายจ่าย
ปกติที่เคยเป็นอยู่ ค่าไปรษณีย์อากรส าหรับจัดส่งเอกสารการหาเสียงไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
 9)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือไม่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต 

สรุปสาระส าคัญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 5840 

การห้ามโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ยกเว้นสื่อสารระหว่างคน 2 คน เปรียบ
เหมือนกับการห้ามจ าหน่ายสุรา แต่หากดื่มภายในบ้านไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะพิจารณาที่เจตนาเป็นหลัก41กรณีหากได้มีการเผยแพร่ก่อนระยะเวลาดังกล่าวคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เดียวกันกับป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อได้ติดไว้ตาม
สถานที่ต่างๆ ก่อนระยะเวลาดังกว่าแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องรื้อถอนออกไป ยกเว้นในกรณีที่ป้ายหาเสียง
ดังกล่าวได้ปิดไว้ในบริเวณที่ได้ก าหนดให้เป็นที่เลือกตั้ง ซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจใน
การที่จะรื้อถอน ปกปิด หรือเคลื่อนย้าย ป้ายหาเสียงดังกล่าวได้42 

 

                                                           

             40เรื่องเดียวกัน. 
             41สุพล พรหมมาพันธุ์, โซเชียลมีเดีย : บรรทัดฐานใหม่ในการหาเสียง , ค้นวันที่ 4 
พฤษภาคม 2556 จาก http://www.thaipost.net/node/39230 
             42ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทร-สงคราม, ตอบข้อหารือการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2556 จาก http://www2.ect.go.th/content.php? Pro-
vince=samutsongkhram&SiteMenuID=5099&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=& 
DataID=1583 

http://www2.ect.go.th/content.php?%20Pro-vince=samu
http://www2.ect.go.th/content.php?%20Pro-vince=samu
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ภาพที่ 2.1  ภาพแสดงการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
ก าหนดการเลือกตั้งในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ขณะเก็บภาพตัวอย่างคือวันที่ 31 ตุลาคม 

พ.ศ. 2555  
หน่วยงานที่ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

 1)  ควบคุมและด าเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้เป็นไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม  
 2)  ออกประกาศก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการ เลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 3)  มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอัน จ าเป็นใน
การเลือกตั้ง  
 4)  ออกข้อก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ  
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 5)  ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
จัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
 6) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 
 7)  สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุก
หน่วยเลือกตั้ง หรือ สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เมื่อ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง 
 8)  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และด าเนินคดีอาญากับผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง 
(ให้ใบเหลือง หรือ ใบแดง)  
 9)  การด าเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง  
 10)  ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 
 11)  มีอ านาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนและให้มีอ านาจฟ้องคดี
ต่อศาล ไม่ว่าในเรื่องทางแพ่ง หรืออาญา หรือทางปกครอง แก่ผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ตลอดจนให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดง และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 12)  การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง 
 13) ด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
สนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ตามมาตรา 327(3) ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุว่าหน้าที่ของ ก.ก.ต. คือการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 
 14)  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา 
 15)  ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น ต้องประกอบไปด้วยระบบเครือข่ายที่เรียกว่า

โครงข่ายที่ไร้สาย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการรณรงค์หา
เสียงโดยตรงคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และนอกจากหน่วยงานดังกล่าวแล้วก็ยังมี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนที่เฝ้าระวังในการรณรงค์หาเสียงผ่านระบบการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ เช่นการวิทยุการกระจายเสียง การออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ และที่ส าคัญคือการใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตาม พระราชบัญญัติการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  เป็น

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้น การอ านวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง แก่
ประชาชน สังคมและประเทศชาติ รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหา เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ ให้ปฏิบัติงานในทางสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
ได้มีการก่อตั้งศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง กองบังคับการปราบ 

ปรามการกระท าความปิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศรส.ลต.ปอท.) ในช่วงเวลาของการ
เลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบควบคุมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้า
มอนิเตอร์เว็บไซต์ที่มีความเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
และหน่วยงานอื่นๆ มีการตรวจสอบทั้งข้อความ ภาพ คลิป หรือการกระท าความผิดใดๆ ตามพระราช 
บัญญัติคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมาย
อาญา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. โดยหลักส าคัญ
ขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านั้นต้องไม่เป็นไปในลักษณะใส่ร้ายผู้อ่ืน การใส่ข้อมูลเท็จ หรือการกระท าใดๆที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่ง พล.ต.ต.ประวุฒิ  ถาวรศิริ รองผู้บัญชาการส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติในขณะนั้น (พ.ศ.2554) ได้ยอมรับว่า โซเชี่ยลมีเดีย
เป็นเรื่องใหม่ท่ีพรรคการเมืองและนักการเมืองน ามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งและกฎหมายเลือกตั้งไม่
ครอบคลุม และยอมรับว่า โซเชี่ยลมีเดีย เช่น Facebook ทวิตเตอร์ ตรวจสอบได้ยาก ต่างจากการ
ตรวจสอบจากเว็บไซต์พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่มีการลงทะเบียนเว็บไซต์ จะมีเว็บมาสเตอร์
คอยควบคุมดูแลเว็บไซต์อย่างชัดเจน ซึ่งกฎหมายไม่สามารถเจ้าของทวิตเตอร์  หรือ Facebook 
รับผิดชอบข้อความ หรือภาพทุกภาพท่ีปรากฏในหน้า Facebook ของตนในกรณีที่มีผู้อ่ืนเข้ามาโพสต์
หรือแสดงความคิดเห็นได้ เพียงแต่ต้องรับผิดชอบแค่ข้อความหรือโพสต์ที่ผู้เป็นเจ้าของได้กระท าการ
โพสต์หรือการเขียนข้อความเท่านั้น และเม่ือกฎหมายก าหนดให้ห้ามหาเสียงหลังเวลา 18.00 น. ก่อน
วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ยังสามารถมีการโพสต์ข้อความเรียกคะแนนให้แก่ฝ่ายที่ตอนสนับสนุน 
เช่น กรณีการเลือกตั้ง เมื่อ 3 กรกฎาคม 2554 มียูอาร์แอลที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ทั้งสิ้น จ านวน 482 ยู
อาร์แอล และจ าแนกออกเป็น เว็บไซต์ทั่วไป 346 เว็บไซต์ Facebook 91 ชื่อ และทวิตเตอร์ 45 ชื่อ 
และมีที่เข้าข่ายเฝ้าระวังอีก 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทข่าวสารทั่วไป มีจ านวน 175 ยูอาร์แอล 
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ประเภทวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง 198 ยูอาร์แอล ประเภทโจมตีพาดพิงผู้สมัคร 35 ยูอาร์แอล 
ประเภทสนับสนุนผู้สมัครและพรรคการเมือง 76 ยูอาร์แอล และประเภทที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งยัง
ไม่พบยูอาร์แอลลักษณะนี้43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

            43ทีมเสรีชน, "ตร." ชี้ช่องโหว่กฎหมาย "โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก" หาเสียง หว่ันกระทบ "คืน
หมาหอน", ค้นวันที่ 27 มิถุนายน 2556 จาก http://serichon.org/board/index.php?topic= 
38132.0;wap2 

http://serichon.org/board/index.php?topic=38132.0;wap2
http://serichon.org/board/index.php?topic=38132.0;wap2


38 
 

บทท่ี 3 
 

การรณรงค์หาเสียงเลอืกตั้งของต่างประเทศ 
 
3.1  การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา44 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 1)  การหยั่งเสียง หรือการเลือกตั้งขั้นต้น เป็นการแข่งขันกันเองในแต่ละพรรคของ
ผู้สมัครหลายคน ซึ่งแต่ละคนจะต้องหาเสียงสนับสนุนจากพรรค เพ่ือให้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเพียง
หนึ่งเดียวของพรรคเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งทั่วไป แต่ละรัฐจะเลือกใช้วิธีการ
เลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่งจากการหยั่งเสียง 2 แบบ ซึ่งได้แก่ Primary Election (ไพรมารี) และ 
Caucus (คอคัส) โดยในแต่ละรัฐจะมีวิธีการแตกต่างกันไป โดยการเลือกตั้งแบบ Primary Election 
โดยรัฐจะใช้วิธีการหย่อนบัตรลงคะแนน ส่วน Caucus นั้นไม่มีการหย่อนบัตรลงคะแนน แต่จะเป็น
การเรียกสมาชิกมาประชุม และลงมติว่าจะสนับสนุนใคร การออก เสียงท ากันอย่างเปิดเผยด้วยการ
ยกมือ 
 2)  การคัดเลือกผู้ลงสมัคร จากการประชุมใหญ่ของพรรค หรือ National Party 
Convention ผู้แทนรัฐจะเข้าร่วมประชุม National Convention เพ่ือเสนอชื่อผู้สมัครชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดี โดยจ านวนของผู้แทนรัฐจะค านวณจากสูตรที่แต่ละพรรคก าหนดขึ้น ให้สัมพันธ์กับ
จ านวนประชากรของรัฐ  
 3)  ประชาชนออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป ที่เรียกกันว่า ป๊อบปูลาโหวต หรือ General 
(or Popular) Election พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะมีผู้สมัครเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีเพียง 1 
คน จึงเริ่มเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งทั่วไป โดยผู้สมัครเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีของแต่ละ
พรรคจะรณรงค์หาเสียงทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้เสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียง เมื่อถึงเดือน
พฤศจิกายน (วันอังคารหลังจากวันจันทร์แรกของเดือน) เป็นเวลาที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ขณะที่ประชาชนออกเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งไม่ใช่การออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง 
แต่ประชาชนจะออกเสียงเลือกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Elector ซึ่งคณะบุคคลเหล่านี้จะเป็นส่วน
                                                           

44 การเลือกตั้งของประชาชนในสหรัฐอเมริกา, ค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2556 จาก 
http://eletio n-usa.blogspot.com/2009/01/blog-post_7473.html 
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หนึ่งของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามพรรค (Electoral College) และจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้ 
สมัครที่เป็นตัวเลือกของรัฐ 
 4)  วันเลือกคณะผู้เลือกตั้ง หรือ Electoral College หรือ วันเลือกตั้งทั่วไป การ
คัดเลือกผู้แทนพรรค หรือ Delegate ที่จะเข้าไปออกเสียงเลือกผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐในนามพรรค (Electoral College) มีขั้นตอนและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไป รวมถึงจ านวนผู้แทน
ในแต่ละรัฐ เพราะจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคในรัฐมีจ านวนไม่เท่ากัน 

วิธีการเลือกตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้มี  3 วิธีได้แก่ ไพรมารี (Primary) คอคัส 
(State Caucuses) และคอนเวนชั่น (State Convention)  

คณะผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐจะมาประชุมเพ่ือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดี การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นการแสดงออกของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตัวแทน ให้สิทธิแก่คนอเมริกาในการออกเสียงเลือกตั้ง ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ.1978 มีผู้ไป
ออกเสียงเลือกตั้งเพียง 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาสูงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่า 
นั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงได้ขยายสิทธิในการเลือกตั้งแก่ประชาชนชาวอเมริกาหลายครั้ง ซึ่งจะเห็น
ได้จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 15 ที่ให้สิทธิการเลือกตั้งแก่คนผิวด า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 
16 ให้สิทธิแก่สตรีในการเลือกตั้ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 26 ให้สิทธิแก่ประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้น
ไปมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง แสดงว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองกว้างขวางมากขึ้น ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องไปลงทะเบียนก่อนถึงมีสิทธิลง 
คะแนนเสียงได้ การลงทะเบียนคือการลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ลงทะเบียน
ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด45 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา 
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign)46 เป็นกิจกรรมก่อนการเลือกตั้งที่ทั้งผู้สมัครและผู้ที่

ให้การสนับสนุนผู้สมัครพยายามใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนชาวอเมริกันออกมา
ลงคะแนนเสียงให้พรรคของตน   การรณรงค์หาเสียงเป็นกิจกรรมที่ใช้ เงินจ านวนมาก เงินที่ผู้สมัคร
และพรรคใช้จ่ายส่วนมากจะเรื่องของการโฆษณาทางโทรทัศน์ เพราะเป็นวิธีการที่ผู้สมัครสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่าวิธีอ่ืนๆ นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องเดินทางไปหาเสียงตามรัฐต่างๆทั่ว

                                                           

          45การเลือกตั้งในสหรัฐ, ค้นวันที่ 26 มิถุนายน 2556 จาก http://thanyawee.wordpres. 
com/ 
          46ประพีร์ อภิชาติสกล, “การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา,” มติชนออนไลน์, (วันที่ 9 ตุลาคม 
2555) ค้นวันที่ 26 มิถุนายน 2556 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?new 
sid=135 0132474&grpid=01&catid=01 

http://thanyawee/
http://thanyawee.wordpress.com/2008/04/11/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90/
http://thanyawee.wordpress.com/2008/04/11/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90/
http://www.matichon.co.th/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350132474&grpid=01&catid=01
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350132474&grpid=01&catid=01
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ประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก Center for responsive politic 
ระบุว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ. 2010 นายบารัค โอบามา ใช้เงินถึง 730 ล้านดอล 
ลาร์สหรัฐฯในการหาเสียง และ นายจอห์น แมคเคน ผู้ลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีจากริพลับลิกันใช้
เงินไป 333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

กฎหมายเกีย่วกับการหาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามีการก าหนดลงไปอย่างชัดเจนว่าผู้รับ
เลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี จะระดมทุนหาเสียงได้อย่างไร จากผู้ใด ในระบบของ
สหรัฐอเมริกาผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีจะต้องระดมเงินทุนให้ได้หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ือใช้ในการหาเสียงจึงต้องพยายามหาผู้บริจาคหลายพันราย ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแต่ละ
ครั้ง ผู้สมัครต้องจ้างคณะท างาน จัดเตรียมสถานที่ท างานและการเดินทาง ท าการส ารวจวิจัย จัดท า
เอกสารแสดงจุดยืน โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต และจัดปราศรัยพบปะ
ประชาชนในที่สาธารณะและจัดงานระดมทุนต่างๆ มากมาย 

การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาท าให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้สนับสนุนน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง และระดมเงินทุนตลอดทั้งเป็น
วิธีการประชาสัมพันธ์นโยบายและประสบการณ์ของผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง นอกจากนั้น
องค์กรรณรงค์หาเสียงต่างก็มีเว็บไซด์ส่วนตัว (Blog) ผู้จัดการเว็บไซต์ส่วนตัวเหล่านี้คือ เจ้าหน้าที่
รณรงค์หาเสียงที่ได้รับการว่างจ้างให้เขียนเกี่ยวกับค าปราศรัย สุนทรพจน์และกิจกรรมของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันก็มี Blog อิสระหลายพันเว็บไซด์ที่เขียนบทความ
สนับสนุนผู้รับสมัครเลือกตั้งที่ตนเองชื่นชอบและตอบโต้กับ Blogger อ่ืนๆ การเผยแพร่วีดีทัศน์บน
เว็บไซด์ต่างๆ เช่น YouTube เป็นทั้งโอกาสและหลุมพรางส าหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้น าเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการผลิตวีดีทัศน์เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งบางครั้งก็
น าเสนอในแนวทางขบขัน หรือการน าเสนอที่ประชดประชันฝ่ายตรงข้าม แต่บางครั้งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งก็ถูกบันทึกภาพอย่างไม่รู้ตัวและไม่ทันได้ระวัง จึงอาจพูดหรือท าอะไรที่ปกติจะไม่พูดหรือ
กระท าต่อหน้าสาธารณชน แล้วถูกน ามาเผยแพร่เหตุการณ์ที่เข้าท าไปนั้นทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โทรทัศน์นับครั้งไม่ถ้วน 

ผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีต้องจัดตั้งองค์กรรณรงค์หาเสียงซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการ
การเมือง (Political Committee) คณะกรรมการการเมืองนี้ต้องมีเหรัญญิก และต้องขึ้นทะเบียนกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของสหรัฐ (Federal Election Commission) แม้ว่าจะใช้ชื่อคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งกลาง แต่ในความเป็นจริงแล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่เพียงก ากับดูแลให้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินทุนรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง แต่มิได้ท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งแต่
ประการใด ซึ่งกระบวนการการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การด าเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง ตลอด 
จนการนับคะแนนจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของรัฐและท้องถิ่น เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว คณะ 
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กรรมการการเมืองจึงจะสามารถเริ่มระดมทุนเพ่ือใช้ในการหาเสียงได้ เงินบริจาคในลักษณะดังกล่าว
ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่าย และรายงานยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางทุกไตรมาสหรือทุกเดือน 
รายงานดังกล่าวอาจจะยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์และประชาชนจะเข้าไปตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง และยังมีองค์กรเอกชนจ านวนมากมีเว็บไซด์ที่คอยตรวจดูเงินบริจาค
และรายจ่ายต่างๆของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองและคณะกรรมการกิจกรรมทางการเมือง 
จุดประสงค์ของการก าหนดดังกล่าวก็เพ่ือให้ความสะดวกแก่สื่อมวลชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการหา
ข้อมูลว่ากลุ่มใดให้เงินกับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดและกลุ่มอุดมการณ์ใด 

กรณีการรับเงินอุดหนุนการรณรงค์หาเสียงจากภาครัฐนั้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งชิงต าแหน่งประธานาธิบดีได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมระบบการให้เงินอุดหนุนจากรัฐ ก่อนถึงการ
เลือกตั้งปี ค.ศ. 2000 ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อให้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีเข้าร่วม
ระบบนี้โดยการยอมรับเงินอุดหนุนจากรัฐแลกกับการให้สัญญาว่าจะไม่ใช้เงินเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด
ไว้ อย่างไรก็ตามระบบนี้เริ่มไม่น่าสนใจส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเพดานเงินที่สามารถใช้จ่าย
ได้ต่ าเกินไป และน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหญ่มักหาได้จากแหล่งเงินทุนสนับสนุน
ภาคเอกชน ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหญ่หลายคนจึงมักตัดสินใจสละสิทธิไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นไปเพ่ือการชนะการเลือกตั้งประการแรกที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องจัดตั้ง คือ การเลือกผู้จัดการของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และกลุ่มผู้ท างานร่วมทีมเพ่ือท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านการรณรงค์หาเสียง และการวางแนวนโยบาย
การหาเสียง ผู้จัดการและหัวหน้าที่ปรึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การหาเสียง ปัญหาคือ
การหาเงินทุนเพราะการรณรงค์หาเสียงในสหรัฐอเมริกาต้องใช้เงินจ านวนมาก กลยุทธ์ส าคัญในการ
สร้างโอกาสเพ่ือการชนะการเลือกตั้ง คือการใช้ทุนน้อยทั้งในแง่งบประมาณ และการก าหนดรูปแบบ
หรือกิจกรรมที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องด าเนินการต่อไป    

ข้อก าหนดที่ผู้จัดการการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1)  แหล่งที่มาของเงินทุนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การรณรงค์กาเสียงเลือกตั้ง
และเงิน ทุนในการหาเสียงเป็นสิ่งที่คู่กันในการเลือกตั้งของระบอบประชาธิปไตย การหาเงินทุนในการ
หาเสียงเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งส าคัญ  
 2)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ที่มีจุดประสงค์ถูกต้องตามกฎหมาย  
 3)  กฎเกณฑ์ด้านการเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
 4)  การตรวจสอบการใช้เงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

ในปี ค.ศ. 1974 ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้นใหม่ โดยสาระส าคัญเกี่ยว 
กับมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินมีดังนี้ 
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 1)  ด้วยความเห็นชอบของสภาคองเกรส ให้มีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ท า
หน้าที่จัดระเบียบข้อก าหนดการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต าแหน่งประธานาธิบดี
สมาชิกสภาสูงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 2)  ผู้สมัครทุกคนต้องรายงาน รายการรับเงินสนับสนุนและรายการค่าใช้จ่ายแก่
รัฐบาล 
 3)  ผู้สมัครต าแหน่งประธานาธิบดีที่ปรารถนาจะรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะต้องใช้
จ่ายเงินภายใต้วงเงินที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ 
 4)  พรรคการเมืองระดับชาติที่ต้องการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจ านวน 6 ล้าน
เหรียญ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับชาติ 
 5)  พรรคการเมืองอาจใช้เงินในวงเงิน 7 ล้านเหรียญ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งต าแหน่ง ประธานาธิบดี และสมาชิกสภาคองเกรสโดยไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
 6)  พรรคการเมืองทีไ่ด้รับเสียงรองลงมา และมีผู้ลงคะแนนเสียงให้มากกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี มีสิทธิที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลภายหลัง
เสร็จสิ้นการเลือกตั้ง 
 7)  บุคคลหรือองค์การมีอิสระในการใช้จ่ายเงินทีไม่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัคร 
 8)  ประชาชนสามารถให้เงินแก่ผู้สมัครในการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary) แต่ละครั้งได้
คนละ 1000 เหรียญ แต่ไม่เกิน 25000 เหรียญและในการเลือกตั้งทั่วไป (General) แต่ละครั้งไม่เกิน 
50000 เหรียญ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ด าเนินการเลือกตั้งทุกระดับคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า 

Country และไม่มีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนั้น ประชาชนจะต้องลงทะเบียนก่อนจึง
จะมีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยสามารถลงทะเบียนในพ้ืนที่ที่ตนพ านักอยู่ หากย้ายที่อยู่ใหม่ก็ต้องลงทะเบียน
ใหม่ ตามกฎหมาย National Voter Registration Act,1993 ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพ่ือออก
เสียงเลือกตั้งได้ทุกครั้งที่ต่อใบอนุญาตขับขี่ที่รัฐออกให้อีกด้วย ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งและคณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการจัด 
การเลือกตั้ง 

คณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา (U.S. Election Assistance Com-
mission, EAC) 

คณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ Help 
America Vote Act of 2002, HAVA มีหน้าที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือรัฐต่างๆ เกี่ยวกับการ
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จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ได้บัญญัติไว้ คณะกรรมการดังกล่าวมีจ านวน 4 
คน แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและได้รับความเห็นชอบโดยวุฒิสภาและห้ามมิให้มีกรรมการมากกว่า 2 
คน ที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อ 
กันได้ไม่เกิน 2 วาระ ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสิ้นสุดลง กรรมการสามารถด ารง
ต าแหน่งได้จนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่มารับต าแหน่งแทนคณะกรรมการท าหน้าที่เลือกประธานและ
รองประธานกันเอง อย่างไรก็ดีประธานและรองประธาน ห้ามมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน การจัด 
การการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา มลรัฐแต่ละมลรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไป
โดยกฎหมายของแต่ละมลรัฐ รูปแบบของการจัดการเลือกตั้งจึงอาจไม่เหมือนกัน ผู้ที่ท าหน้าที่จัดการ
เลือกตั้งในแต่ละมลรัฐคือ Secretary of State ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายการจัดการเลือกตั้งเป็นผู้ท าหน้า
บริหารจัดการการเลือกตั้ง ส่วนในระดับท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะท าหน้าที่ดูแลการ
เลือกตั้งในเมืองของตนเอง  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 
 1)  จัดระบบการบริหารจัดการเลือกตั้ง 
 2)  วางแผนและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง 
 3)  เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตาม พ.ร.บ.ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แห่งชาติ ค.ศ. 1993 
 4)  รายงานต่อรัฐสภาทุกๆ สองปีถึงผลการด าเนินงานในการเลือกตั้งตามที่ได้บัญญัติ
ไว้ใน พ.ร.บ.ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งชาติค.ศ. 1993 
 5)  บริหารและจัดสรรงบประมาณของมลรัฐไปยังมลรัฐต่างๆตาม พ.ร.บ.ความ
ช่วยเหลือส าหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2002 (Help America Vote 
Act of 2002, HAVA) 
 6)  บริหารจัดการงบประมาณมลรัฐเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆส าหรับการเลือกตั้ง
ซ่ึงรวมถึงแผนการการทดสอบระบบเทคโนโลยีในการเลือกตั้ง 
 7)  ศึกษาและท ารายงานเก่ียวกับวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการบริหารจัดการเลือกตั้ง 
 8)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในเรื่องต่างๆ เช่น กฎหมาย เทคโนโลยีในการ
เลือกตั้ง งานวิจัย เป็นต้น 

 
 
 
 
 



44 

คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (FEDERAL ELECTION COMMISSION) 
คณะกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา47 ก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย Federal Election 

Campaign Act, FECA of 1971, FECA ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขในปี 1974 มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ ซึ่ง
ท าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายเงินต่างๆ และควบคุม เงินบริจาคในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีรองประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและได้รับ
ความเห็นชอบโดยวุฒิสภา ในจ านวนกรรมการทั้งหมด 6 คน ห้ามไม่ให้มีกรรมการเกิน 3 คน ที่เป็น
ตัวแทนมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่บริหารและบังคับใช้
พระราชบัญญัติการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี ซึ่งทุกสองปีกรรมการ 2 คน
จาก 6 คนจะหมดวาระและถูกแต่งตั้งใหม่ ส าหรับการลงคะแนนเสียงในการลงมติของคณะกรรมการ
นั้น ต้องได้เสียงข้างมาก 4 เสียง ต าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งจะมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ทุก 1 ปีและเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งได้เพียงครั้งเดียว มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริจาคและ
การใช้จ่ายเงินของผู้สมัครให้เป็นไปตามกฎหมาย The Federal Election Campaign Act of 1971 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในปี 1974 และ 2002 ตามกฎหมายดังกล่าวและระเบียบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดวงเงินและเงื่อนไขการบริจาคต่างๆ ไว้ เช่น บุคคลธรรมดาให้บริจาค
แก่ผู้สมัครหรือกองทุนของพรรคการเมืองได้ไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเลือกตั้งหนึ่งครั้ง และ
รวมแล้วไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส าหรับการเลือกตั้งระดับชาติ บริษัท หรือสหภาพแรงงาน
ต่างๆ จะบริจาคเงินโดยตรงให้แก่ผู้สมัคร หรือกองทุนของพรรคการเมือง ผู้รับสัมปทานของรัฐ48 

คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง เป็นหน่วยงานอิสระที่ก ากับการบริหารจัดการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ใช้จ่ายไปเพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา  
ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1)  เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับเงินทุน ค่าใช้จ่ายและการรับบริจาคและ
ก าหนดระยะ เวลาที่ใช้ในการหาเสียง ในการเลือกตั้งระดับชาติ 

                                                           
47ประพันธ์ นัยโกวิท และคณะ, รายงานการศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 
3 1  ตุ ล า ค ม  ถึ ง วั น ที่  9  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 5 ,  ค้ น วั น ที่  26 มิ ถุ น า ย น  2556 จ า ก 
www.ect.go.th/newweb/ upload/cms04/download/4934-5781-0.pdf 
          48Federal Election Commision, Retrieved June 23, 2013 from http://www.fec. 
gov/ 

http://www.ect.go.th/newweb/
http://www.fec/
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2)  ก าหนดข้อจ ากัดในการรับบริจาคเงินและเพดานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละ
ครั้ง 

3)  จัดหาเงินสนับสนุนเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดของกฎหมายที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา (Federal Communications Commission) 
หรือ FCC 

คณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่
ควบคุมในเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถ่ีของคลื่นวิทยุ49 และเป็นองค์กรอิสระ
ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ รับผิดชอบโดยตรงต่อสภาคองเกรส FCC ก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายการ
สื่อสาร ค.ศ. 1934 และถูกก าหนดให้มีหน้าที่ดูแลก ากับการสื่อสารระหว่างรัฐและระหว่างประเทศ ไม่
ว่ าจะเป็นวิทยุ  โทรทัศน์  การสื่อสารทางสาย ดาวเทียม และเคเบิล ซึ่ งอ านวยการโดย 
คณะกรรมาธิการ 5 คน ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีและได้รับการรับรองจากวุฒิสภา มีวาระสมัย
ละ 5 ปี ยกเว้นเมื่อก าหนดให้ไม่มีก าหนดวาระ ประธานาธิบดีแต่งตั้งให้หนึ่งในคณะกรรมาธิการนั้น
เป็นประธาน และห้ามไม่ให้มีกรรมา ธิการที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน เกิน 3 คน และห้าม
ไม่ให้ผู้ที่มีผลประโยชน์ในธุรกิจที่จะ ต้องเก่ียวข้องกับการท างานของคณะกรรมาธิการ  

อ านาจหน้าที่ของ FCC ในการก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1)  ก าหนดลักษณะของการบริการตามประเภทของสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งได้รับ
อนุญาต 
 2)  จัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแต่ละประเภท 
 3)  ออกกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
 4)  พักใช้ใบอนุญาตในการออกอากาศและใบอนุญาตในการใช้ความถี่หากมีกระท า
ผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสูงในการตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าที่ 

การหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เมื่อครั้งการเลือกตั้งในปี 2547 

ถึงแม้ขณะนั้นจะยังไม่มีเฟซบุ๊ค และ ทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่น ามาใช้ในการหาเสียง
เลือกตั้งมากทีสุ่ดในปัจจุบันแต่นายจอร์จ ดับเบิลยู บุช และ นายดิก เชนีย์ ก็ได้ให้ความส าคัญที่จะน า
ยูทูปมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยการอัพโหลดภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมลงเพ่ือประชาสัมพันธ์

                                                           

          49ยุทธพร อิสรชัย, “อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย,” รัฐศาสตร์สัมพันธ์. 1, 1 (มีนาคม 2546): 
21-36. 
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ตนเอง แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของเร็วอินเตอร์เน็ตจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์
มากนัก50 จนกระท่ังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี 2555 ในการรณรงค์หาเสียงนั้น 
นายบารัค โอบามา สามารถระดมทุนได้เงินถึง 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2550 
จากเงินบริจาคจ านวนเล็กๆ น้อยๆ จากหลายส่วนและในเดือนมกราคม ปี 2551 เขายังสามารถระดม
ทุนได้มากถึง 36.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนั่นเป็นกลยุทธ์ในการระดมเงินทุนจากผู้สนับสนุนรายย่อย
โดยวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์51 ความส าเร็จของโอบามาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็น 
“โรลโมเดล” ที่นักการเมืองทั่วโลกให้ความส าคัญ เพราะในแวดวงการเมืองนั้น การสื่อสารทางตรงกับ
มวลชนผู้สนับสนุนตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ใด ย่อมเป็นการได้เปรียบคู่แข่งทางการเมือง  
นาย David Plouffe ผู้อ านวยการหาเสียง (Campaign Manager) ของนายบารัค โอบามา ในช่วงปี 
2550-2551 ได้ให้ข้อมูลว่า นายบารัค โอบามา ตัดสินใจชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคม 
2007 และประกาศตัวต่อสาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์ 2007 ซึ่งหมายความว่าเขามีระยะเวลาหา
เสียงเพียง 1 ปีเต็มก่อนการเลือกไพรมารีที่รัฐไอโอวาในเดือนมกราคม 2008 ในขณะนั้นนายบารัค โอ
บามา ด ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิกสหรัฐประจ ารัฐอิลินอยส์ และยังเป็นวุฒิสมาชิกสมัยแรกอีกด้วย อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่มีต้นทุนทางการเมืองเลยมีเพียงแต่ความตั้งใจ เจตจ านงทางการเมือง 
และทักษะในการปราศรัยเท่านั้น แต่คู่แข่งของโอบามาคือ อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสองสมัย 8 ปี 
นางฮิลลารี คลินตัน ทั้งยังมีต าแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กอีกด้วย และแกนน าของพรรคเดโม
แครตในขณะนั้นก็เป็นคนของอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน สามีของเธอ ที่แต่งตั้งขึ้นมาสมัยด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างปี 1992-2000 ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกพรรคไพรมารีส่วนมาก
จะเป็นสมาชิกของพรรคเดโมแครตอยู่ (ตามกฎเปิดให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกพรรครวมถึงสมาชิกของ
พรรคอ่ืนลงคะแนนได้ด้วย แต่ไม่ค่อยมีใครไปลงคะแนนมากนัก) และสมาชิกเหล่านี้ก็พร้อมจะ
สนับสนุน นางฮิลลารี คลินตันอาจเรียกได้ว่าโอบามาไม่มีโอกาสชนะเลย ไม่ว่าจะเป็นความนิยมจาก
มหาชน การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพรรค และเรื่องของเงินบริจาค ซึ่งประชาชนจะมอบให้ นางฮิลลารี
มากกว่า ผู้อ านวยการหาเสียงของ นายบารัค โอบามา ได้ก าหนดนโยบายส าคัญให้แก่นายบารัค โอ
บามา ได้แก่ แนวทางปฏิรูป “CHANGE” และการสร้าง “ฐานมวลชน” จากคนกลุ่มที่ต้องการความ
เปลี่ยนแปลง ขณะนั้นบรรยากาศการเมืองสหรัฐช่วงปี 2007-2008 เป็นช่วงที่ประชาชนในประเทศ

                                                           

          50“สื่อออนไลน์กับการเมืองอเมริกา "โซเชียลเน็ตเวิร์ก" ครองใจ,” ประชาชาติธุรกิจออนไลน,์ ค้น
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid= 1352967346 
          51“บารัค โอบามา ประธานาธิบดี “ผิวด า” คนแรกในประวัติ ศาสตร์สหรัฐอเมริกา,” ค้น
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 จาก http://gogoamerica.com/บารัค-โอบามา-ประธานาธิบดี-ผิวด า-คน
แรกในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา/ 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid
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ก าลังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการท างานของนายจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับคะแนน
นิยมค่อนข้างดีในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรก แต่การบริหารงานดังกล่าวกลับสร้างปัญหาอ่ืน
ให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสงครามในอัฟกานิสถานและอิรัก รวมถึงความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับกลุ่ม
ประเทศอิสลาม ความขัดแย้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งสองครั้ง (ปี 2000 และ 2004) เป็นช่วง
ของเศรษฐกิจที่ถดถอยเมื่อเทียบกับยุคของอดีตประธานาธิบดีคลินตัน และที่ส าคัญคือวิกฤตการเงิน
โลก แสดงให้เห็นชัดว่านักการเมืองแบบดั้งเดิมที่อาจจะยังยึดติดกับโมเดลสงครามเย็น ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ นายบารัค โอบามาจึงมองเห็นโอกาสจากวิกฤตินั้นโดยชู
นโยบาย“การเมืองใหม่” และ “แนวทางปฏิรูป” โดยมีเจตจ านงทางการเมืองที่เหมาะสมกับยุคสมัย 
และความสามารถในการปราศรัย ประชาชนจึงหันมาสนับสนุนโอบามาอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเริ่มหา
เสียง โดยเริ่มแรกเขาก็ใช้วิธีการลงพ้ืนที่หาเสียงที่เรียกว่าเคาะประตูบ้านดังเช่นนักการเมืองเก่าทั่วไป 
เมื่อทรัพยากรของนายบารัค โอบามา มีจ ากัดผู้อ านวยการหาเสียงของเขาจึงได้เปลี่ยนวิธีการหาเสียง
แบบใหม่เพ่ือกระจายมวลชนหาผู้สนับสนุนให้กระจายทั่วทุกรัฐโดยในช่วงแรกเขาได้ใช้วิธีการส่ง อีเมล์ 
เท่านั้น และขณะที่มีการตระเวนหาเสียงตั้งโต๊ะบริจาคเขาก็ได้ของอีเมล์ผู้บริจาคไว้ด้วย (ภายหลังได้
พัฒนามาเป็นการใช้ SMS) และเขาได้ส่งอีเมล์กลับไปหาผู้สนับสนุนเป็นระยะ โดยการรายงาน
กิจกรรมของนายบารัค โอบามา และวาทกรรมที่น่าประทับใจ ทั้งยังย้ าในส่วนท้ายของอีเมล์ว่าให้ช่วย
บริจาคเงินสนับสนุนเข้ามาอีกด้วย ท าให้นายบารัคโอบามา ได้รับเงินสนับสนุนจากประชาชนเป็น
จ านวนมาก52 

ตัวอย่างเช่น มิวสิควิดีโอเพลง "Yes We Can" แต่งโดย will.i.am ศิลปินเพลงฮิปฮอปผิวด า
ชื่อดัง (เป็นนักร้องน าของวง Black Eyed Peas) โดยความพิเศษของวิดีโอนี้คือการที่ will.i.am 
น าเอาวิดีโอการปราศรัยต่างๆ ของบารัก โอบามา (โดยเฉพาะประโยค Yes, We Can) มาตัดต่อเข้า
ด้วยกันให้เป็นเพลง ท าให้มันมีสถานะเป็นทั้งเพลงที่มีความหมายในทางการเมือง และการปราศรัยใน
รูปแบบเพลง นอกจากนั้นยังมีศิลปินชื่อดังคนอ่ืนๆ ที่สนับสนุนโอบามาเข้ามาปรากฏตัวในวิดีโอด้วย
เป็นจ านวนมาก ผลก็คือผู้ชมส่งต่อลิงก์ของวิดีโอนี้บน YouTube ไปให้เพ่ือนๆ ได้ดู (เช่นเดียวกับการ
ส่งต่อคลิปตลก หรือ มิวสิควิดีโอ) ท าให้คลิปนี้มีคนดูถึง 15 ล้านครั้ง (สถิติ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2552) 
และยังไม่รวมการถูกเอ่ยถึงในสื่อกระแสหลัก อย่างทีวีและหนังสือพิมพ์อีกเป็นจ านวนมาก 
 

                                                           
52ย้อนความส าเร็จ ถอดบทเรียน วิธีหาเสียงออนไลน์ของบารัค โอบามา , ค้นวันที่ 13 

มิถุนายน 2557, จาก http://www.siamintelligence.com/obama-online-campaing-lessons/ 
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ภาพที่ 3.1  ภาพประกอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ  
แหล่งที่มา:  Yes We Can Barach Obama Musiv Video, 2014. 
 

ทั้งนี้ ยังมีเว็บไซต์ระหว่างการหาเสียง (http://www.barackobama.com) ในหน้าแรกของ
เว็บจะเป็นข้อมูลทั่วไปของนายบารัค โอบามา เช่น ประวัติชีวิต ประวัติการท างาน และนโยบาย แต่
ผู้ชมเว็บจะถูกเชิญชวนให้สมัครสมาชิกในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือติดต่อความเคลื่อนไหวของนายบารัค 
โอบามา ซึ่งใช้ชื่อว่า My Obama (http://my.barackobama.com) ซึ่งจะมีเครื่องมือให้สามารถ
ค้นหาผู้สนับสนุนโอบามาคนอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพ่ือเชิญชวนกันไปท ากิจกรรมหา
เสียงในพ้ืนที่จริงด้วยกัน วิธีการอ่ืนๆ ของนายบารัค โอบามา 

การใช้ SMS เพ่ือแจ้งข่าว เช่น แจ้งเตือนผู้สนับสนุนในพื้นที่ท่ีจะไปปราศรัย 
Twitter เว็บส าหรับข้อความสั้นเพ่ือบอกเพ่ือนๆ ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ (ตัวอย่าง Twitter 

ของโอบามา http://twitter.com/barackobama) 
Flickr เว็บส าหรับฝากภาพถ่าย (โอบามาน ารูปภาพของตัวเองระหว่างการหาเสียงไปเก็บไว้ 

เพ่ือให้คนสามารถน าไปใช้ต่อได้สะดวก) Moveon.com ต้นแบบของ My Obama แต่ไม่จ ากัดว่าต้อง
เป็นนักการเมืองคนใด Moveon เป็นเครื่องมือส าหรับค้นหาคนที่สนับ สนุนนักการเมืองคนเดียวกัน 
และอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน 

การโต้วาทีออนไลน์ โดยเปิดรับค าถามจากผู้ชมทางบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านบริการ Google 
Moderator (http://moderator.appspot.com/#16/e=ef) 

http://moderator.appspot.com/#16/e=ef
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น าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งหมดขึ้นเว็บส าหรับแชร์ไฟล์เอกสาร อย่างเช่น Scribd 
เพ่ือเผยแพร่เอกสารเหล่านี้ออกไปในวงกว้างให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

การหาเดินขบวนหาเสียงในเกมออนไลน์ เช่น World of WarCraft และโลกเสมือนออนไลน์ 
เช่น Second Life53 

จนกระท่ัง ได้มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือสามารถใช้กับมือถืออัจฉริยะโดยเฉพาะไอโฟน  
(โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า สมาร์ทโฟน) เพ่ือเจาะฐานคะแนนเสียงไปยังรัฐที่มีคะแนนสูสี
กันกับคู่แข่งจนท าให้คะแนนทิ้งห่างมากขึ้นซอฟต์แวร์ที่เขียนเพ่ือการหาเสียงแบบนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็น
โปรแกรมเรียก เพ่ือนๆ มาลงคะแนนให้โอบามา โปรแกรมนี้เรียกว่า คอล เฟรนส์ หรือ Call Friends 
แปลว่าเรียกเพ่ือนๆ นั่นเองโปรแกรมนี้พัฒนาโดยอาสาสมัครของโอบามาฟรี ใช้เวลาน้อยกว่า 3 
สัปดาห์ และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีมือถือเรียกคนมาลงคะแนน ให้ เพ่ือนช่วยบอกต่อเพ่ือนในรัฐ
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถเข้าถึงคนระดับรากหญ้าของสหรัฐอเมริกา เพ่ือนสามารถติดต่อ
เพ่ือนเป็นแบบลูกโซ่ได้ด้วยการเพ่ิมการติดต่อนับเป็นพันๆ คนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งในช่วงที่เขียน
โปรแกรมเสร็จและใช้งานได้ มีเวลาเหลือเพียง 33 วันก่อนถึงวันเลือกตั้งเท่านั้น แต่ทีมงานของนาย
บารัค โอบามา ก็สามารถตามเพ่ือนๆ มาลงคะแนนให้กับ โอบามาโดยผ่านระบบมือถือได้ทันทีและ
สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีข่าวสารส่งให้ตลอดเก่ียวกับการหาเสียงของโอบามาในรัฐต่างๆ มีวิดีโอให้
ดู รูปถ่าย รวมทั้งการก าหนดจุดนัดให้มีการพูดคุยและสามารถหว่านล้อมชักชวนเพ่ือนให้ลงคะแนนให้
โอบามาอีกด้วย คุณแรฟเวน ซาคารี (Raven Zachary) หนึ่งในทีมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้บอกว่า แม้ว่า
ซอฟต์แวร์พัฒนาเพ่ือใช้กับไอโฟน ซึ่งก็ยังมีผู้มีสิทธิลงคะแนนอีกมากที่ไม่มีไอโฟนใช้ แต่ถือว่าเป็นจุด
เริ่มของการมีนวัตกรรมในการหาเสียงของคลื่นลูกใหม่ทางเทคโนโลยี คุณดีแคลน แมคคัลลัพ 
(Declan McCullagh) หัวหน้าการสื่อสารทางการเมืองแห่งส านักข่าวซีเนท หรือ CNET ได้กล่าวว่า 
ถือว่าสามารถประยุกต์ใช้ไอโฟนกับการเมืองได้อย่างลื่นไหล แนบเนียนมากที่สุด ซึ่งยัง ไม่มีนัก 
การเมืองคนไหนเคยคิดท ามาก่อน เป็นจุดเริ่มแห่งการเมืองไฮเทคในอนาคต54 

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
หน้าแฟนเพจใน Facebook ของบารัค โอบามามีผู้สนับสนุน จ านวนถึง 3 ล้านคน (นาย 

จอห์น แมคเคน ที่มีเพียง 6 แสนคน) 

                                                           

          53อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, การหาเสียงเลือกตั้งด้วยอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษาโอบามา และการ
เลือกตั้งผู้ว่า กทม, ค้นวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จาก https://thainetizen.org/2009/01/case-
study-election-campaign-with-the-internet/ 
          54บุญมาก ศิริเนาวกุล, หาเสียงไฮเทค,  ค้นวันที่ 13 มิถุนายน 2557  จาก  http://board. 
palungjit.org/f2/หาเสียงไฮเทค-157896.html 

https://thainetizen.org/2009/01/%20case-
https://thainetizen.org/2009/01/%20case-
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มีสมาชิกที่ลงทะเบียนรับอีเมล์ข่าวสารของโอบามา 13 ล้านคน และมีอีเมล์ที่ถูกส่งออกไป
กว่าพันล้านฉบับ 

มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ MyBarackObama.com มากกว่า 8.5 ล้านคนต่อเดือน และมีผู้ลง 
ทะเบียนกว่า 2 ล้านคน 

Channel ใน YouTube.com ของ โอบามา มีสมาชิก 149,388 คน มีคลิปวิดีโอ ทั้งหมด 
1,823 คลิป จ านวนครั้งที่เข้ามาชม 20,408,570 ครั้ง  

โอบามามีผู้ติดตาม หรือ Follower ใน Twitter เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหว สูงถึง 170,968 
คน 

มีผู้สมัครรับ SMS ข่าวสารของโอบามากว่า 3 ล้านคน และได้รับข้อความโดยเฉลี่ยต่อคน 5 
ถึง 20 ข้อความต่อเดือน55 
 

3.2  การหาเสียงเลือกตั้งของประเทศญี่ปุ่น 
 
          การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 
1890 โดยมีสมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้งประมาณ 300 คน  
 

3.2.1  กระบวนการเลือกตั้งของตั้งประเทศญี่ปุ่น 
3 พฤษภาคม 249056 (ค.ศ. 1947) ญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเสรีประ 

ชาธิปไตย โดยมีรัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล นอกจากนี้
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการบัญญัติไว้ว่า สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศ รัฐสภา เรียกชื่อว่า “สภาไดเอท” ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีสมาชิก 480 คน มา
จากการเลือกตั้งทั่วประเทศมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และวุฒิสภา มีสมาชิก 252 คน มีวาระใน
การด ารงต าแหน่ง 6 ปี และได้รับการแก้ไขกฎหมายหลายครั้งโดยลดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
น้อยลง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมจ านวนขึ้น เมื่อพิจารณาถึงการก าหนดคุณ 
สมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของจักรพรรดิมิได้มีเจตจ านงที่จะให้ประชาชน

                                                           

           55SOCIAL MEDIA กับการเมือง, ค้นวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จาก http://www. positioning 
mag.com/content/social-media-กับการเมือง 
          56ปิยะ  กิจถาวร, เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 1 วิชา 196-206 การปกครองท้องถิ่น
ไทย (Thai Local Goverment), (สงขลา: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554), 
หน้า 13. 

http://www/
http://www.positioningmag/
http://www.positioningmag/
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เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศอย่างกว้างขวางเลย และมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษา
ประเพณีทางด้านการปกครองที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นไว้ อันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักการประชาธิปไตยที่
ต้องการสร้างให้เกิดข้ึน 

 
3.2.2  วิวัฒนาการสิทธิการเลือกตั้งของประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยเมจิ และบทบัญญัติในรัฐ 

ธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2433 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นชาย มีอายุตั้งแต่ 25 
ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐอย่างน้อย 15 เยน ขึ้นไป การก าหนดคุณสมบัติเช่นนี้ท าให้คน
ญี่ปุ่นเป็นจ านวนมากไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ข้อกีดกันที่ส าคัญคือ ไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่พลเมืองที่
เป็นสตรี โดยถือคติตามธรรมเนียมของสังคมญี่ปุ่นว่า ผู้หญิงไม่สมควรเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมือง 
ควรรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเท่านั้น ทั้งยังมีข้อจ ากัดทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจที่
ก าหนดว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีแก่รัฐอย่างน้อย 15 เยน จึงจะมีสิทธิ
เลือกตั้งนั้นท าให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นอีกเป็นจ านวนมากหมดสิทธิในการเลือกตั้ง เป็นผลให้ผู้แทนสภา
ล่างชุดแรกนี้กลายเป็นตัวแทนของกลุ่มประชาชนที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น โดยปรากฏว่า
กลุ่มราชาที่ดินได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาล่างมากที่สุด คือได้รับเลือกจ านวน 129 คน ส่วนกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้รับเลือกตั้งเพียง 19 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นในสมัยนั้นยังเป็นการกสิกรรมอยู่  ซึ่งเป็นอยู่เช่นนี้อีกเป็นเวลาประมาณ 20 ปี กลุ่มอุตสาหกรรม
จึงสามารถมีตัวแทนมากกว่ากลุ่มกสิกรรมและกลุ่มเจ้าของที่ดินในสภาล่าง กฎหมายเลือกตั้งได้รับการ
แก้ไขเพ่ือลดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้น้อยลง โดยแก้ไขคุณสมบัติทางเศรษฐกิจก่อน
คุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ ในปี 2443 ลดจ านวนภาษีที่ต้องเสียแก่รัฐจาก 15 เยน ลงเหลือ 10 เยน ในปี 
ค.ศ. 1907 ลดลงมาเหลือ 5 เยน และ 3 เยน ในปี 1920 ในปี 1928 ได้ยกเลิกข้อก าหนดคุณสมบัติ
ทางเศรษฐกิจนี้ทั้งหมดและลดเกณฑ์อายุจากที่ก าหนดไว้เดิม 25 ปี มาเป็น 15 ปี ดังนั้นในปี 1958 นี้ 
ผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นชาย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ซึ่งท าให้
จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพ่ิมจ านวนจาก 10 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนประชากรทั้งหมดมาเป็น 
20 เปอรเ์ซ็นต์ของประชากรทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้หญิงยังคงไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามเดิมจนกระทั่ง  
หลังการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันปี 1947 แล้ว จึงได้มีการยกฐานะของสตรีให้
ทัดเทียมกับบุรุษโดยให้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งแก่ผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไปทุกคน หลังจากนั้นสตรีจึงใช้สิทธิทางการเมืองที่เพ่ิงได้รับเพ่ือมีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศจนกระทั่งในสมัยปัจจุบันนี้กลุ่มสตรีได้กลายเป็นกลุ่มอิทธิพลที่มีบทบาททางการเมืองสูงกลุ่ม
หนึ่ง ที่รัฐบาลจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ และไม่ได้ก าหนดให้การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งมีสภาพบังคับ 
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3.3.3  การปฏิรูปการเมืองโดยการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง 
เมื่อก่อนนักการเมืองญี่ปุ่นมีการคอรัปชั่นกันมาก ประชาชนมักจะยินดีกับการได้รับเงินรับ

ของแจกจากนักการเมืองกันทั่วไป ปัญหาเกิดจากนักการเมืองไม่ใช่รั ฐธรรมนูญหรือกฎหมาย การ
ปฏิรูปจึงอยู่ที่การปฏิรูปที่มาของนักการเมืองมากกว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 57  การปฏิรูป
ทางการเมืองส าเร็จได้เพราะมีแนวคิดว่า  การเงินและการเมืองเป็นความอัปยศของชาติ 
(Money+Politic =Scandal) จึงได้ร่วมกันปฏิรูปการเมือง อยู่ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้งเรียกว่า Public Offices Election Law (POEL) โดย สาระส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพราะถือว่าคนเอเชียอายุ 18 ปี
ยังไม่มี วุฒิภาวะที่จะไปเลือกนักการเมืองที่ดีมาปกครองบ้านเมืองได ้
 2) ให้มี ส.ส. 480 คน แบ่งเป็น ส.ส. จากเขตการเลือกตั้งเขตละ 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 
300 คน และ ส.ส. ระบบสัดส่วน 180 คน มาจากเขตการเลือกตั้งใหญ่เป็นระดับภาค 
 3) โปสเตอร์ มีขนาดเดียว 42x42 ซม. และต้องไปปิดไว้ที่บริเวณท่ีก าหนดไว้ 
 4) ห้ามแจกเงินแจกของทุกชนิด และห้ามบริจาคเงินเพ่ือหาคะแนนนิยม ผู้ฝ่าฝืนจะ
ถูกจับเป็นคดีอาญา รวมทั้งผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกระท าผิดด้วย โดยศาลเป็นผู้พิจารณา
พิพากษา 
 5) สามารถการแจ้งความท่ีใดก็ได้  
 6) จัดให้มีศาลเลือกตั้ง พิจารณาคดีเลือกตั้งให้เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ และใน
กระบวน การพิจารณาของศาลทุกศาลจักต้องเสร็จสิ้นภายใน 100 วัน ไม่ว่าศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา 
 7) ห้ามการหาเสียงแบบแห่รถเป็นขบวน แต่ประชุมชี้แจงนโยบายได้เฉพาะใน
สถานที่ที่ ก.ก.ต. จัดให้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 8) การปราศรัยหาเสียง ให้ท าได้ในที่ชุมชนหรือห้องประชุม การโฆษณาไปตามท้อง
ถนนมีความผิดตามกฎหมาย 
 9) ระยะเวลาหาเสียง ส.ว. /ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เวลา 17 วัน ส.ส. 12 วัน 
เทศบาลขนาดเล็ก 5 วัน โดยถือว่าคนดีนั้น ต้องเป็นคนที่ท าดีมาโดยตลอด ไม่ใช่แกล้งเป็นคนดี เฉพาะ
ตอนหาเสียง 
 10)  ค่าสมัครหากได้รับเลือกตั้งไม่ถึง 5% จะต้องได้รับเงินจ านวนนั้นคืนจาก ก.ก.ต.  

                                                           

 57สรุปรายงานการประชุมสัมมนา หัวข้อ : ปฏิรูปประเทศไทย:ปฏิรูปการเลือกตั้ง: สร้างคนดีเข้า
สภา ,  ค้นวันที่  27 มิถุนายน 2556 จาก http://www.parent-youth.net/index.php?lay=show&ac= 
article& Id=539152823&Ntype=4 
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 11) ให้ความส าคัญ กับ ส.ส.สัดส่วนมากกว่า ส.ส.เขต สส. สัดส่วน แข่งกันด้วย
นโยบาย ส่วน สส.แบบเขตเป็น สส.ที่แข่งกันด้วยตัวบุคคล 
 12) มีรางวัลให้ส าหรับการน าจับผู้ที่กระท าผิดการเลือกตั้ง เช่น โกง หรือ ซื้อสิทธิ์
ขายเสียง  
 13) การเปิดโอกาสให้สามารถ ดักฟังโทรศัพท์ ในระหว่างการสนทนาของผู้สมัคร 
หรือผู้เกี่ยวข้องได้ 
 14)  ให้มีการลงชื่อ ของกรรมการประจ าหน่วยและเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึง
ตัวแทนผู้สมัครทุกพรรค ทุกคน ลงลายมือชื่อในหีบบัตรเลือกตั้ง เพ่ือป้องกันการสับเปลี่ยนบัตร หรือ
หีบบัตร หรือบัตรผี 
 15) จัดให้มีงบประมาณส าหรับเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือร่วมตรวจสอบการ
เลือกตั้ง เพ่ือป้องกันการโกงคะแนน โดยผ่านกองทุน สภาพัฒนาการเมือง 
 16)  ให้นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง และแจ้งคะแนนไว้ทุกหน่วยเลือกตั้งหลังนับ
คะแนน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 17)  งบประมาณส าหรับการเลือกตั้งไม่เกิน ห้าหมื่นบาทต่อครั้ง รวมถึงการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการด้วย 
 18) ห้ามสื่อน าเสนอข้อมูลใดๆที่เป็นการสนับสนุนหรือเสนอข่าวให้ผู้สมัครรายใด
มากกว่าผู้อ่ืน เพ่ือป้องกันการสร้างกระแสให้เลือกคนใดคนหนึ่งที่นายทุนก าหนด 
 19) มีการเลือกตั้ง ก.ก.ต. จังหวัด โดยในบัตรเลือกตั้ง ต้องมีการลงลายมือชื่อ 
กรรมการหรือเครือข่ายภาคประชาชนด้วย 
 20)  ให้มีการท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนบัตร หรือ หีบ
บัตร หรือบัตรผี 
 21)  มีการจับฉลากคณะกรรมการประจ าหน่วย ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน โดยไม่ให้รู้
กัน สลับคณะกรรมการนับคะแนน กับลงคะแนน คนละถ่ินกัน ห้ามเคลื่อนย้ายหีบบัตรไปไหนทั้งสิ้น 
 22)  มีการบันทึกเทปวีดีโอเวลานับคะแนนทุกหน่วยแล้วประกาศคะแนนหน้าหน่วย
เลือกตั้ง เพ่ือเป็นการจ ากัดค่าใช้จ่ายที่อาจถูกบิดเบือนไป โดยต้องมีการเก็บหลักฐานที่ชัดเจน 
 23)  ยกเลิกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า 
 24)  ค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้ มีใบเสร็จ ตรวจสอบได้ 
 25)  การเลือกตั้งให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการลงทะเบียน 
 26) ให้ตัดงบประมาณที่สนับสนุนพรรคการเมือง ก.ก.ต. ควรให้พรรคการเมือง
ด าเนินกิจ กรรมของพรรคการเมืองเอง ไม่จ าเป็นต้องหาเสียงโดยใช้เงิน และไม่ควรมีการสนับสนุนเงิน
แก่พรรคการเมือง 
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3.3.4  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
กระทรวงบริหารกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Com-

munications)58 มีอ านาจในการบริหารงานต่างๆ ทีเ่ป็นระบบพื้นฐานของประเทศ องค์กรบริหารงาน
สาธารณ สุข บริการสาธารณะ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการเงินการเลือกตั้ง ป้องกันภัย
พิบัติ การดับเพลิง การสื่อสาร การไปรษณีย์และระบบอื่นๆ 

 
3.3.5  หน่วยงานส่วนกลาง (เป็นองค์กรพิเศษ) 
คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (Central Election Management Council) 
คณะกรรมการการจัดหาเงินทุนทางการเมือง (National Commission for the Manage-

ment of Political Funds) 
คณะกรรมการจัดการข้อพิพาทท้องถิ่น (Commissioner for Local Dispute Manage-

ment) คณะกรรมการบริหารการเลือกตั้ง (Election administration committee)59  
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น(Local Administration Bureau)  

          กรมการเลือกตั้ง (Election Department) 
 1)  อธิบดีกรมเลือกตั้ง 
 2)  กองการเลือกตั้ง 
 3)  กองบริหารงานเลือกตั้ง 
 4)  ฝ่ายจัดการระเบียบเงินทุนทางการเมือง 

 
3.3.6  หน้าที่ท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 1)  วางแผนและจัดการระบบการเลือกตั้ง เนื่องจากระบบการจัดการการเลือกตั้ง
เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองและเป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตยในที่
ญี่ปุ่น ฝ่ายเลือกตั้ง (The Election Department) จึงมีหน้าที่ในการวางแผนและก าหนดนโยบายเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมในการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม 

                                                           

          58Planning and Drafting Election and Political Fund Systems, Retrieved July 
8, 2013 from http://www.soumu.go.jp/english/lab/ 
          59Election Administration Commission, Retrieved July 8, 2013 from http:// 
www.city.osaka.lg.jp/ 
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 2)  จัดการการเลือกตั้งอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการจัดการเลือกตั้งอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม และร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความราบรื่น  และส่งเสริม
การเลือกตั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนับคะแนน 
 3) วางระบบเกี่ยวกับกองทุนทางการเมือง เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของพรรค
การเมือง ฝ่ายเลือกตั้งจะวางแผนและก าหนดนโยบาย และร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ
พรรคการเมือง ซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งพิมพ์ การจัดหารายได้และเงินกองทุนพรรคการเมือง และ
กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพรรคการเมือง 

 
3.3.7  การหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในทางการเมืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ภายใต้

ข้อจ ากัดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเริ่มต้นจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชา 
สัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงกลางปี 1990 แต่ก็ยังไม่ได้บัญญัติให้พรรคการเมืองสามารถ
ใช้เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง60 จนกระทั่งปี 1995 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่มี
ขนาดเล็กของญี่ปุ่น คือพรรค ซากิกาเกะ (Sakigake) ได้มีการสร้างเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่นโยบายของ
พรรค โดยได้มีการสร้างอัลบั้มภาพ รวมทั้งได้เปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นด้วย และพรรค
ขนาดเล็กอ่ืนๆ เช่นพรรค Frontier Party (Shinshint) และพรรคเก่าแก่อย่างเช่นพรรคประชาธิปไตย 
(Shakai shimint) ยังอาศัยเว็บไซต์ของพรรคเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของสมาชิก
พรรคและแสดงรายละเอียดของเงินบริจาคอีกด้วย ในช่วงปลายปี 1995 ได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ของ
พรรคการเมืองเกิดขึ้นถึง 10 เว็บไซต์61 

นักการเมืองญี่ปุ่นเลี่ยงกฎหมายห้ามใช้อินเทอร์เน็ตหาเสียง กฎหมายห้ามการรณรงค์หาเสียง
ทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้มานานหลายสิบปีของญี่ปุ่น ส่งผลให้บรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้วิธีการต่างๆ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อห้ามใช้สื่อดังกล่าวหาเสียงสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไป ถึงแม้จะมีกฎหมายดังกล่าว แต่บรรดาผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งบางคนมักจะมีความเคลื่อนไหวในโฮมเพจ หรือบล็อกของตนเองเพ่ือขอคะแนน
สนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมาย ทั้งพรรคการเมืองและ

                                                           

          60Leslie M. Tkach-Kawasaki, The Internet and Campaigns in Japan 
Traditions and Innovations, pp. 55-56 Retrieved August 8, 2013 from 

http://www.cajs.tsukuba.ac.jp/monograph/articles/ 01_201103/cajs01_201103_055-
075.pdf 
          61Ibid., p. 63 



56 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เน้นประเด็นที่เป็นเรื่องทั่วไป เช่น นโยบาย หรืองานต่างๆ ผลงานที่ตนได้เข้าร่วม 
จนท าให้ผู้สมัครบางคนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการน าเสนอคุณสมบัติของตน และวิจารณ์คู่แข่ง
ทางอ้อมอยู่เสมอ แม้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยพบเห็นในญี่ปุ่น เช่น พรรคเสรีประชาธิปไตยของ
นายกรัฐมนตรีทาโร อาโซะ ที่โพสต์การ์ตูนในเว็บไซต์ของพรรค มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อครัวคนหนึ่งซึ่งมี
ใบหน้าคล้าย นายยูกิโอะ ฮาโตยามะ ผู้น าพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวเต็งชนะการเลือกตั้ง 
พยายามเอาใจลูกค้าทุกคน จนกระท่ังบะหมี่ที่ปรุงออกมามีท้ังปลา ผลไม้ และไอศกรีม ผสมกันจนดูไม่
น่ารับประทาน นายมาซาโนบุ ฮาระ เจ้าหน้าที่รัฐบาล กล่าวว่า เส้นแบ่งว่าเรื่องอะไรสามารถท าได้
ภายใต้กฎหมายการรณรงค์หาเสียงมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี อินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อที่ไม่ได้
รับอนุญาตให้ใช้หาเสียง และปฏิเสธแสดงความเห็นเฉพาะเจาะจงต่อพรรคการเมือง และผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย แต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายในญี่ปุ่นให้ทัดเทียมประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าอ่ืนๆ ในการใช้อินเทอร์เน็ตในการหาเสียง
เลือกตั้ง 

แต่เดิมการเมืองญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบปิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนหรือพ่ึงพา
จากกลุ่มที่ยึดมั่นในองค์กรหรือพรรคการเมืองของตนเพียงเท่านั้น จนกระทั่งรัฐสภาญี่ปุ่นได้ผ่านความ
เห็นชอบกฎหมายยกเลิกการห้ามหาเสียงเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตวัตถุประสงค์ของการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีขึ้นเพ่ือจ ากัดงบประมาณการหาเสียง และให้ผู้ลงสมัคร
แข่งขันกันอย่างเท่าเทียม โดยมีการจ ากัดการจัดกิจกรรมหาเสียงรวมทั้งเวลาการหาเสียงทางโทรทัศน์ 
ตลอดจนจ านวน และขนาดใบปลิวหาเสียง แม้ไม่ได้ระบุถึงสื่ออินเทอร์เน็ต แต่การตีความอย่างเป็น
ทางการชี้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อต้องห้ามในการหาเสียง62 กฎหมายเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการ
ทบทวนแก้ไขนี้ท าให้สามารถใช้เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์  และเฟซบุ๊ค ใน
การหาเสียงเลือกตั้งได้ นอกจากนี้  ยังเปิดทางให้พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงทาง
อีเมล์ได้ด้วย คุณชูซุเกะ ฟุชิมิ ผู้สื่อข่าวการเมืองของ NHK แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ ตามกฎ 
หมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับข้อมูลมากขึ้นผ่านทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจ
ว่าจะเลือกผู้สมัครคนไหน แต่คุณฟุชิมิมองว่าไม่สามารถชี้ได้ว่าข้อมูลทั้งหมดทางที่ปรากฏอยู่บนสื่อ
ออนไลน์นั้นมีความถูกต้องหรือไม่ เช่น มีความเป็นไปได้ที่จะมีการโพสต์ข้อความที่หมิ่นประมาทหรือ
กล่าวให้ร้ายที่ไม่มีมูลความจริง และนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีบุคคลแอบอ้างเป็นผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองและลงข้อมูลปลอม เพ่ือจัดการกับปัญหาลักษณะนี้ กฎหมายที่ ได้รับการทบทวน
แก้ไขก าหนดให้พรรคการเมืองและผู้สมัครแสดงชื่อของตนในอีเมล์ ทั้งยังจ ากัดการหาเสียงทางอีเมล์

                                                           

          62นักการเมืองญี่ปุ่นเลี่ยงกฎหมายห้ามใช้อินเตอร์เน็ตหาเสียง , ค้นวันที่ 4 มิถุนายน 2556 
จาก http://paidoo.net/read.php?id=204202 
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ให้เฉพาะพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษซึ่งรวมถึงการถูกระงับ
สิทธิพลเมืองต่างๆ แต่ก็มีข้อจ ากัดในการกวาดล้างการฝ่าฝืนหรือขอให้ถอดข้อมูลบางอย่างออกไป 
เนื่องจากเจ้าของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายอาจอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จ าเป็นต้องพินิจพิเคราะห์ข้อมูลทางออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่เฉพาะพรรคการเมืองและผู้สมัครเท่านั้น 
แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีส่วนร่วมในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
สามารถมีส่วนร่วมในการหาเสียงทางอินเทอร์เน็ตได้ ยกเว้นผ่านทางอีเมล์ซึ่งไม่สามารถส่งต่ออีเมล์ที่
ได้รับจากพรรคการเมืองและผู้สมัครไปให้คนอ่ืน ทั้งยังไม่สามารถพิมพ์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการหา
เสียงออกมาและแจกจ่ายด้วย ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการหาเสียงได้แม้แต่ก่อนการ
ทบทวนแก้ไขกฎหมายอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงยังไม่สามารถเข้าร่วมการหาเสียงได้ นอกจากนี้กฎหมายยัง
ห้ามไม่ให้หาเสียงก่อนถึงช่วงเวลาหาเสียงอย่างเป็นทางการด้วย ด้วยเหตุนี้ การหาเสียงทางออนไลน์
จึงท าได้เฉพาะในช่วงหาเสียงอย่างเป็นทางการเท่านั้น อาจมีคนฝ่าฝืนโดยไม่เจตนาหากไม่เข้าใจ
กฎหมายฉบับทบทวนแก้ไขอย่างถ่องแท้ รัฐบาลจึงมีแผนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่นี้แก่
ประชาชนก่อนหน้าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา63 ในประเทศญี่ปุ่นนักการเมืองแต่ละคนจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ซื้อเวลาเพ่ือใช้ส าหรับการโฆษณาทางโทรทัศน์ พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อพ้ืนที่ในหน้า
หนังสือพิมพ์หรือเวลาในรายการวิทยุ64รัฐสภาญี่ปุ่นยกเลิกการห้ามหาเสียงผ่านทางออนไลน์ อนุญาต
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนสามารถทวีต ใช้เฟซบุ๊ค และอัพเดทเว็บไซต์ได้65 ภายหลังจาก
การเลือกตั้งในช่วงหลังเดือนตุลาคม 1996 กระทรวงบริหารกิจการภายในและการสื่อสารได้ชี้แจงว่า
การใช้อินเตอร์เน็ตของพรรคซากิกาเกะ Sakigake อาจจะขัดต่อมาตรา 142 และ 143 ของกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้ง POEL และได้ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นเป็นอิสระ และไม่จ ากัด
จ านวนการเข้าถึง อาจขัดต่อการจ ากัดการเผยแพร่และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียง 
จนกระทั่งปี 1998 ในช่วงใกล้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมก็ได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ

                                                           

          63EDITORIAL: Internet Election Campaigns Can Change Japan's Politics, 
Retrieved October 13, 2013 from https://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ2013 
04200031 
          64Gerald L. Curtis, THE GOVERNMENT OF MODERN JAPAN : JAPAN'S 
ELECTORAL LAWS Strict Laws Regulating Election Campaigns, Retrieved June 26,  
2013 from http://afe.easia.columbia.edu/at/jp_elect/govjel01.html 
          65“ญี่ปุ่นเลิกห้ามหาเสียงออนไลน์,” กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 
จาก http://bit.ly/11orsql 
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การรณรงค์หาเสียงอีกครั้ง โดยพรรค Democratic Party of Japan (DPJ) ได้เสนอให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาอนุญาตให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยก าหนดไว้ในมาตรา 
142 โดยเฉพาะ พร้อมทั้งได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พ านัก
อยู่ในต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครแต่ละรายหรือแต่ละพรรคการเมืองได้  แต่ไม่ได้รับ
การตอบรับและกระทรวงบริหารกิจการภายในและการสื่อสาร ยังตอบโต้การน าเสนอให้แก้กฎหมาย
ดังกล่าวว่าการใช้อินเตอร์เน็ตดังกล่าวควรจะอยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนดให้มีการหาเสียงและจะได้รับการ
พิจารณาเช่นเดียวกันกับใบปลิวหรือแผ่นพับหาเสียงโดยทั่วไป ต่อมาในปี 2000 ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงของเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมิถุนายน พบว่ามีการ
เพ่ิมขึ้นของเว็บไซต์ที่อาจเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจ านวนมาก ผู้สมัครแต่ละรายได้แนะน าตัวผ่าน
ทางเว็บไซต์ เช่น กรณีของ นายฮิโระ คุมากาอิ (Hiro Kumagai) ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ประชาธิปไตยญี่ปุ่น (Democratic Party of Japan) ได้โพสต์เกี่ยวกับการขอรับบริจาคเงินเพ่ือที่จะ
ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง และสมาชิกพรรคที่ชื่อว่านายซาโตชิ ชิม่า (Satoshi Shima) ได้ท าเพลง
ขึ้นมาเม่ือมีการเข้าไปในเว็บไซต์ของเขา ก็จะได้ยินเพลงดังกล่าว ในระหว่างช่วงเวลาในการเตรียมการ
เลือกตั้งนั้นผู้สมัครแต่ละรายได้ใช้ช่องทางการสื่อสารการน าเสนอตัวเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตอยู่
ตลอดเวลา โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ ที่ท าให้รอดพ้นจากการกระท าความผิดตามบทบัญญัติของกฎ 
หมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ในปี 2001 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศญี่ปุ่นได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง พบว่ามีประชากรกว่า 15 ล้านคนสามารถเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และนักการเมืองคนแรกที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้อินเตอร์เน็ตก็คือ นาย
จุนอิชิโร โคะอิซุมิ โดยได้ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์ให้สมาชิกกว่า 2 ล้านคน จากผล
ดังกล่าวท าให้เกิดคณะกรรมการชุดพิเศษที่เรียกว่า IT jidai no senkyo undo ni kansuru 
kenkyşkai หรือคณะกรรมการวิจัยกิจกรรมรณรงค์หาเสียงในยุค IT เพ่ือก ากับดูแลการใช้สื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ในปี 2002 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น 3 ประการ
ที่จะอนุญาตให้มีการหาเสียงผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้
ชี้แจงให้ผู้สมัครเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างและดูแลเว็บไซต์นั้นต้องค านวณรวมไปในค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ตามและในอนาคตการคิด
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจคิดเป็นอัตราเดียวกับค่าโทรศัพท์ หลังจากปี 2001 มีการสร้างเว็บไซต์ของพรรค
การเมืองมมีากขึ้นตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 



59 

 
ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงอัตราการการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปี 2001-2010 
 

ปีท่ี
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้สมัครทั้งหมด ผู้สมัครที่มีเว็บไซต์/
บล็อก 

ผู้สมัครที่ไม่มีเว็บไซต์/
บล็อก 

2001 487 271 216 
2005 322 239 83 
2007 343 271 72 
2010 439 380 59 

 
จากปี ค.ศ. 2001-2010 พบว่ามีการนิยมใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมอย่าง

กว้างขวาง พรรคการเมืองต่างๆ และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการสื่อสารออกไปในหลายรูปแบบทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวโดยอัพโหลดผ่านยูทูป เนื้อหามุ่งเน้นไปยังการโฆษณาประชาสัมพันธ์พรรคการ 
เมืองโดยอาศัยผ่านตัวกลางที่ทันสมัยเพ่ือทักทายและแนะน าตัวเองบนเว็บไซต์ต่างๆ ต่อมาเมื่อต้น
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี ยูกิโอะ ฮาโตยามะ ประกาศลาออกอย่าง
กะทันหันได้มีการตระเตรียมการเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายที่
อนุญาตให้หาเสียงทางอินเตอร์เน็ตแต่ก็ไม่เป็นผล66 

สภานิติบัญญัติของญี่ปุ่นได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติร่างกฎหมายเพ่ือการทบทวน
กฎหมายเลือกตั้ง และน าไปสู่การยกเลิกค าสั่งห้ามการหาเสียงทางออนไลน์ ที่มีการถกเถียงมาอย่าง
ยาวนาน และถูกวิจารณ์ว่าล้าหลัง โดยแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้ง ซึ่งมีความเข้มงวดในเรื่องของการก าหนดระยะเวลาในการหาเสียง และการห้ามเผยแพร่
เอกสารใดๆ ภาพถ่ายภาพวาด ที่มีวัตถุประสงค์ในการหาเสียง ข้อจ ากัดนี้ตีความรวมไปถึงการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ของประชาชนทางอินเตอร์เน็ตด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นเป็นที่นิยมกันมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งด้วย เพราะสามารถเข้าถึงง่าย และมีส่วนร่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง และราคาถูก ที่ผ่านมาแม้
ญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับว่ามีการพัฒนาทางนวัตกรรมที่ล้ าหน้าชาติอ่ืนๆ  แต่ไม่ได้มีการปฏิรูป
เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการเลือกตั้งมาหลายทศวรรษแล้ว และกฎหมายเลือกตั้งฉบับก่อนหน้านี้ มีมา
ก่อนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ได้นิยามความหมายว่า สื่อใดๆ ก็ตามที่เปิดเผยขึ้นมาบน
จอคอมพิวเตอร์นั้นมีค่าเท่ากับแผ่นพับหาเสียงฉบับหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าสื่อที่แสดงบนจอคอมพิว 

                                                           
66Leslie M. Tkach-Kawasaki, op. cit., pp. 64-72. 
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เตอร์จะต้องถูกจ ากัดไม่ให้เกินปริมาณที่กฎหมายก าหนด67 บทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าผิดตาม
กฎหมายนี้มีทั้งจ าคุกและปรับ ตามลักษณะแห่งพฤติการณ์ และมีลักษณะเป็นการบังคับใช้ที่เข้มงวด
มาก ตั้งแต่ ค.ศ. 1946 ได้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วกว่า 90,000 ราย 

ในครั้งแรกที่มีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตส าหรับการเลือกตั้ง ในประเทศญี่ปุ่น ระบบการเลือกตั้ง
ของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยข้อ จ ากัด ของส านักงานการเลือกตั้งพระราชบัญญัติ ("Act") ก าหนดราย 
ละเอียดการกระท าที่อนุญาตและข้อห้ามไว้ดังนี้ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครบางอย่างจะต้องด าเนินการก่อนระยะวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 17 วัน 
(กรณีวุฒิสมาชิกสภา) หรือ 12 วัน (กรณีสภาผู้แทนราษฎร) 

การเผยแพร่สิ่งพิมพ์เพ่ือจุดประสงค์ของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด 
และถูกก าหนดโดยพระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง โบรชัวร์, โปสเตอร์จะต้องมีขนาดและจ านวนตามที่ 
ก.ก.ต. ก าหนดไว้ และต้องปิดไว้เฉพาะสถานที่ที่จัดหาไว้เท่านั้น กรณีจดหมาย จะถูกจ ากัดจ านวนโดย
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง Public Offices Election Law (POEL) 

การห้ามหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน(ลงพ้ืนที่)ก่อนระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดว่าให้หาเสียง
ได ้

การไม่อนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่งบัตรอวยพรเพ่ือแสดง
ความยินดีในทุกโอกาสยกเว้นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

การใช้รถเคลื่อนที่เพ่ือรณรงค์หาเสียงจะถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ง มีอัตราที่ค่อนข้างสูง ประมาณ 30,000 

ดอลล่าร์ส าหรับการสมัครแบบแบ่งเขต และ 60,000 ดอลลาร์ ส าหรับการลงสมัครแบบแบ่งเขต 
การไม่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ก่อนปี ค.ศ. 2013 ถึงแม้จะไม่มีกฎหมายห้ามออกมาโดยชัดแจ้ง แต่ก็สามารถตีความได้ว่า ไม่

อาจจะใช้วิธีการนี้ในการเผยแพร่ การรณรงค์หาเสียงได้ เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นวิธีการที่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร  ภาพวาด หรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับการหาเสียงได้โดยไม่ต้องมีวาทกรรม
เพ่ือการหาเสียงโดยตรง ถึงแม้ว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีสื่ออินเตอร์  

                                                           

          67Seven of Article 142 “So that there is no prejudice to the fairness of election 
to abuse the freedom of equal representation that a malicious slander against 
candidates for public office, persons using the Internet, etc. regarding the election, 
endeavor to the proper use of the Internet, etc. must” 
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เน็ตอยู่แล้ว แต่ก็ต้องหยุดเคลื่อนไหวในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเช่นกัน 68โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตในประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับ
การด ารงชีวิตไปแล้ว การที่จะห้ามไม่ให้ใช้งานทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแทบจะ
เป็นไปไม่ได้ และมีข้อโต้แย้งว่าอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะน าไปสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยถ้าหากมีการจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน ปี ค.ศ. 2013 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์และรับรองให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งให้สามารถใช้วิธีการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยเริ่มใช้ได้เมื่อ 4 
กรกฎาคม 2013 เป็นต้นไป โดยได้แก้ไขในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง หรือ POLE มาตรา 
142  โดยปกติแล้วการส าหรับการใช้อีเมล์และวิธีการใดๆ ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต อาจจะมีการ
สื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่า ผู้ส่งอาจจะไม่ส่งในนามของผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคที่ตนสนับสนุน ดังนั้น ผู้สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตดังกล่าวจะต้องระบุอีเมล์ชื่อและที่
อยู่ของผู้ส่งอย่างชัดเจน และนอกจากนั้นยัง ต้องเก็บส าเนาหรือบันทึกการสื่อสารนั้นไว้ด้วย เพ่ือระบุ
เวลาที่ชัดเจน แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดปัญหาในทางปฏิบัติแล้วกฎหมายไม่อาจจะใช้ได้ในบางข้อจ ากัด เช่น 
ไม่สามารถจะจ ากัดการตีพิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงจากอินเตอร์เน็ตออกมาเผยแพร่
และแจกจ่ายได้ ทั้งการรับและส่งต่อจากผู้เยาว์ซึ่งไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ และนับว่าเป็น
ปัญหาส าคัญอีกเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ผู้ป่วยที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนนเสียงแทนได้อีกด้วย เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้สิทธิ์แทนผู้ป่วยที่มี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งมีมากกว่า 136,000 ราย ภายใต้การแก้ไขกฎหมายของส านักงานการ
เลือกตั้งมาตรา 11 การจ ากัดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้องการขจัดความไม่เท่า
เทียมกันและปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังที่ได้ระบุไว้ใน มาตรา 194 บัญญัติว่า ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่
มุ่งหวังชัยชนะโดยการใช้จ่ายเงินเกินที่ก าหนดไว้ ให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะหรือเป็นอันไร้ผล69และ
ได้ก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีการแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี
รายจ่ายอันเนื่องมาจากการหาเสียงเลือกตั้ง ตามมาตรา 18070และค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องเป็นไปตาม

                                                           

          68Taka, The First “Internet Election” in Japan, Retrieved July 7, 2013 from 
http://japanitlaw.blogspot.com/2013/07/the-first-internet-election-in-japan.html 

69Article 194 The determination of a person elected is nullified if his/her 
campaign expenses are proved to be in excess of the limit. 

70Article 180 The candidate or his/her nominator is required to appoint a 
person to be responsible for the revenue and expenditure for the election campaign 
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บทบัญญัติที่ก าหนดให้สามารถใช้จ่ายได้ตามกฎหมายเลือกตั้ง ตามมาตรา 18771บัญญัติว่าค่าใช้จ่าย
ใดๆต้องท าการบันทึกไว้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ก าหนดให้หาเสียงเลือกตั้งและต้องมีหลักฐานการ
จ่ายเงินอย่างชัดเจน ตามมาตรา 18972และต้องแถลงให้สาธารณะชนได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป
ทั้งหมด ตามมาตรา 19273 

 

                                                           
71Article 187 Any expenditure required for the election campaign must be 

disbursed in principle by this campaign accountant 
72Article 189 The Campaign Accountant must keep a record of all revenue 

including contributions and expenditures, and report on the status of receipts and 
disbursements to the election management committee concerned by a specified 
date 

73Article 192  A summary of this report is to be made public.  
to be made public 
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บทท่ี 4 

 
บทวิเคราะห์ 

 
4.1  เร่ืองมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแต่ละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่

ตามรัฐธรรมนูญให้ก าหนดวันครบวาระ ค่าใช้จ่ายและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งกรณีแบ่งเขตเลือกตั้ง
และผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อ ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 4974 โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
หากมีการใช้จ่ายเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง และห้ามผู้สมัคร
รับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก าหนดตามมาตรา 5075 จากนั้นพรรคการเมืองต้องด าเนินการแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร หรือบุคคล

                                                           
74 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติว่า 
“การใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในเขตเลือกตั้งใด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง 

วิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้
บังคับในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง 

(2)  ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก (1) ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่
ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง” 

75พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 มาตรา 50 บัญญัติว่า 

“ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
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ที่มีความรู้ทางบัญชีเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแล้วแต่กรณี  โดยให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท าและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครหรือของ
พรรคการเมือง ตามมาตรา 5176 ตามกฎหมายก าหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน และพรรคการเมือง ต้องยื่น

                                                           
 

(1)  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละคนท่ีจะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง       
(2)  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบสัดส่วนในเขต

เลือกตั้งแบบสัดส่วน ในกรณีที่ผู้สมัครแบบสัดส่วนในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไป
เพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 

เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่า
จะจ่ายแทนหรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความ
ยินยอมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่า
เช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้นๆ 

การใช้จ่ายเงินที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองบัญญัติให้ถือว่า
เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้น ามารวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ตามมาตรานี้ด้วย 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรรมการการเลือกตั้งจัด
ประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรค
การเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจ านวนในการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าว” 

76พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 บัญญัติว่า 

“ให้ผู้สมัครแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร และให้พรรคการเมืองแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชี 
เพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและ
รับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
นั้น 
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บัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชีเลือกตั้งจัดท าขึ้นภายใน 90 วัน หลังจากวันเลือกตั้ง  ตามมาตรา 
5277โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้แก่ 
 1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง 
 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
 3) ค่าจ้างแรงงาน 
 4) ค่าเช่าสถานที่ 
 5) ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 6) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียง 
 7) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ 
 8) ค่าจัดท าป้าย เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 9) ค่าสาธารณูปโภค และค่าไปรษณีย์อากร 
 10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้
การเลือกตั้งไม่สุจริตและเท่ียงธรรม 

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองควบคุมไม่ให้พรรคการ 
เมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สังกัดพรรคใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่ก าหนด และหากหัวหน้าพรรค คณะ 

                                                           
 

การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

77พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2550 มาตรา 
52 บัญญัติว่า “ภายในก าหนดเก้าสิบวันหลังจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบสัดส่วนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชีเลือกตั้งจัดท าขึ้น โดยผู้สมัครหรือหัว 
หน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ได้รับรองความถูกต้องบัญชีรายรับและรายจ่ายอย่างน้อยต้องประ 
กอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างช าระ รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถู กต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งแล้วให้
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือก 
ตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ให้เก็บรักษารายการค่าใช้จ่าย
และหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้พิจารณาเสร็จสิ้น” 
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กรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรครู้เห็น หรือทราบว่ามีการกระท า
ดังกล่าวต้องยับยั้งไม่ให้มีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึน78 และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

จัดสรรเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสมาชิกพรรคแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
โดยคณะ กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ให้เกินวงเงินที่ กกต.
ประกาศก าหนด79ให้สมุห์บัญชีเลือกตั้ง จัดท าบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับรายจ่าย และผู้สมัคร/หัวหน้าพรรค

                                                           
78พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 บัญญัติว่า 
 “คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องควบคุมไม่ให้พรรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการ 

เมืองส่งเขาสมัครรับเลือกตั้ง ใช้จ่ายเกินวงเงินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ ใด รู้เห็นหรือทราบว่ามีการกระ 
ท าตามวรรคหนึ่ง ต้องยับยั้งเพื่อมิให้มีการกระท าดังกล่าว 

ความในมาตรานี้ให้น าไปใช้บังคับกับประธานสาขาพรรคการเมืองและกรรมการสาขาพรรค
การเมืองด้วย โดยอนุโลม” 

79พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550  มาตรา 52 บัญญัติว่า 

 “ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้ 

 (1)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนให้จัดสรรเป็น
จ านวนรวมโดยพิจารณาตามจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละ
บัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (2)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดสรร
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเป็นรายบุคคล 

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง 

ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือก 
ตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองตาม (1) และ (2) เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 
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การเมือง และสมุห์บัญชีต้องยื่นบัญชีดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ได้แก่ ใบ
รับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน ต้นขั้วเช็ค สมุดคู่ฝาก Bank Statement 
เอก สารหลักฐานแห่งหนี้และอ่ืนๆ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 90 วัน หลังจากวันเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งให้ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรคการเมือง และสมุห์บัญชีรับรองความถูกต้องของบัญชีด้วย 

ประเทศไทยได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.  2554 และได้มี
การน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นอย่างมาก คณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ก าหนดค านิยามค าว่าเว็บไซต์ ให้หมายความรวมถึง เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ด้วย โดยเป็นการวางหลัก 
เกณฑ์เกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยคือ  การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียง ต้องคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายและให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือก 
ตั้ง รายงานต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นความผิด จากข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยประมาณ 20 ล้านคน เฉพาะที่ใช้โซเชียลมีเดียพบว่า  มีผู้ใช้ถึง 8 ล้านคน เฉพาะ
กรุงเทพมหานครก็มีผู้ใช้มากกว่า 6 ล้านคน ส่วนในต่างจังหวัด แม้ยังมีสถิติผู้ใช้ไม่มากเท่ากับ
กรุงเทพฯ แต่ก็มีสถิติการเติบโต อย่างรวดเร็ว นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า มีการใช้เงินโฆษณาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งมูลค่าไม่ต่ ากว่า 
1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงของการหาเสียงมีระยะเวลา 2 เดือนโดยประมาณ สื่อหลักยังคงอยู่ที่สื่ อ
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่สร้างการรับรู้ในวงกว้าง สื่อโฆษณากลางแจ้ง อาทิ บิลบอร์ด ป้ายโฆษณา ที่จะ
ช่วยสร้างการจดจ า และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมในด้านรายละเอียด ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ 
ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ เข้ามาเป็นเครื่องมือเสริมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์80 ถึงแม้ว่าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการด าเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน แต่ก็มีหลักเกณฑ์ไว้ในหมวด 1 ข้อ 4 
(6) ระบุว่า “การหาเสียง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอาจด าเนินการได้ด้วยวิธีการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ จดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ” ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงต้องรวมเป็นค่าใช้จ่าย
ด้วย แต่เป็นที่ทราบกันว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า และยังมี
วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย จนไม่สามารถจะจ าแนกออกได้ชัดเจนว่าประเภท
ใดที่เสียค่าใช้จ่ายและประเภทใดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกรณีนี้อาจจะน าไปสู่การไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในที่สุด   

                                                           

          80สุพล  พรหมมาพันธุ์, โซเชียลมีเดีย: บรรทัดฐานใหม่ในการหาเสียง, เรื่องเดิม. 
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ปัจจุบันกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้มีระยะเวลาในการจัดท าบัญชี แบ่งเป็น 2 
กรณี คือ กรณีครบวาระ ตั้งแต่วันที่มีรายการค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง ภายใน 60 วัน ก่อนวันครบวาระ 
จนถึง วันเลือกตั้ง และ กรณีที่มิใช่จากการครบวาระหรือจากเหตุอ่ืนที่ท าให้สมาชิกภาพเป็นอันสิ้นสุด
ลง อาจเป็นเหตุจากการถูกถอดถอนหรือยุบสภา โดยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นับแต่วันประกาศให้มี
การเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง ต้องมีการจัดท าบัญชีรายรับ เพ่ือใช้ส าหรับบันทึกเมื่อมีรายการเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการรับ เช่น เงินสด ทรัพย์สิน เงินฝากธนาคาร รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล
หรือนิติบุคคลโดยไม่คิดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง บัญชีรายจ่าย ใช้ส าหรับบันทึกราย 
การจ่ายจริงที่เกิดขึ้น เมื่อผู้สมัครจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับแล้ว 

 รายการจ่ายจริง เป็นรายการที่เกิดขึ้นเมื่อผู้สมัครจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการที่รับแล้ว 
 รายการค้างจ่าย เป็นรายการที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับสินค้าหรือบริการแล้ว แต่ยังไม่

ช าระเงิน 
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการทั้ง

รายรับและรายจ่าย ซึ่งเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีแต่ละประเภท ดังนี้ ใบเสร็จรับเงิน,
ใบส าคัญรับเงิน, ใบรับรองการจ่ายเงิน โดยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตจัดอยู่ในค่าใช้จ่าย
ประเภท ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมเป็นประเภทเดียวกันกับการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์  และค่าใช้ 
จ่ายในการผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศไม่มีการแยกไว้อย่างชัดเจน ในประเทศสหรัฐอเมริกาหน่วยงาน
ที่ควบคุมการใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ได้ก าหนดให้มี
การชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายของพรรคการเมืองเมื่อมีรายจ่ายมากกว่า 200 ดอลลาร์ โดยระบุ
ผู้รับเงินอย่างชัดเจน และมีหน้าที่ในการจ ากัดวงเงินการใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ตามกฎหมาย
ก าหนดให้พรรคการเมืองชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ประ เภท คือ ค่าใช้ 
จ่ายที่เป็นอิสระ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่
เข้าเกณฑ์ข้างต้นแต่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายอิสระได้เมื่อได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีค าว่า ค่าใช้จ่ายที่
เป็นอิสระ หมายถึง ค่าใช้จ่ายโดยบุคคล ส าหรับการสื่อสารที่ ชัดเจน สนับสนุนการเลือกตั้ง อาจเป็น
การขอความร่วมมือ ให้ค าปรึกษา หรือ การแสดงความคิดเห็น ในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง โดยถ้าหากตัวแทนเป็นคณะบุคคลต้องอยู่ภายใต้ 11 CFR 109.21 กรณีบุคคลต้องอยู่
ภายใต้ 11 CFR 109.37 และการด าเนินกิจกรรมใดๆ ทางอินเตอร์เน็ตถูกก าหนดไว้ภายใต้ 100.155 
“ผู้อ านวยการเลือกตั้งหรือผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งมีการใช้อินเตอร์เน็ตส่วนบุคคลหรือจากที่
สาธารณะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บ ไซต์ของ
บุคคลอื่น เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่งอาจจะมีรายจ่ายในการกระจายข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ซอฟแวร์ และโดเมน ของการ
ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต รายจ่ายเพ่ือใช้ในการ
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ติดต่อสื่อสารกับประชาชน การซื้อหรือเช่าอีเมล์ที่ใช้เพ่ือก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆทางการเมือง การ
ช าระเงินจากรายการต่างๆ ในอีเมล์จะถูกโอนไปยังคณะกรรมการทางการเมือง”81 จะเห็นได้ว่า การ
ใช้จ่ายเงินเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าวที่เป็นรายจ่ายอิสระ เมื่อไม่ได้รับการยกเว้น
ก็ต้องแจ้งให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งกลางทราบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะและตาม
กฎหมาย ซึ่งในปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะหว่างพรรคเดโม
แครตของนายบารัก โอบามา และพรรครีพับลิกันของนายมิตต์ รอมนีย์ ได้มีการน าสื่อสังคมออนไลน์
มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มข้น จากข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐ
งบประมาณการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองฝ่าย มีมูลค่ามากกว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐ82

เมื่อ 1 พ.ย. 2555 ส านักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ในปี 2555 นี้ ใช้เงินในการหาเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หาก
รวมค่าใช้จ่ายพรรค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 6 ,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(180,000 ล้านบาท) โดยศูนย์ตอบสนองทางการเมืองวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้น าสหรัฐ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ opensecrets.org เปิดเผยว่า เพียงแค่การหาเสียงของนายบารัค โอบามา เพ่ือต่อสู้กับ
นายนายมิตต์ รอมนีย์ เพียงอย่างเดียวก็ใช้เงินสูงถึง 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท าลายสถิติเดิมของ
การหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2008 ที่รวมทุกอย่างแล้วราว 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในประเทศญี่ปุ่นแต่เดิมกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่มีความรัดกุมในการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพ่ืออ านวยความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ระหว่างผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละพรรคการเมืองหรือแต่ละบุคคล ถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติว่า
อนุญาตให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่ก็ได้มีการน าช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมมาใช้อย่างกว้างขวาง 
จะมีการเปิดเว็บไซต์ของพรรคการเมืองไว้ตลอดเวลาเพ่ือแสดงข่าวสารและปณิธานของพรรคที่สังกัด 
มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรม การลงพ้ืนที่ มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนที่เข้ามาในเว็บไซต์นั้นได้แสดง
ความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 และป ีพ.ศ. 2553 
 

                                                           

          81Federal Elections, Office of the Federal Register National Archives and 
Records Administration, pp. 83-84, Retrieved July 13, 2013 from http://www.fec.gov/ 
law/cfr/cfr_ 2009.pdf 
          82“สื่อออนไลน์กับการเมืองอเมริกา "โซเชียลเน็ตเวิร์ก" ครองใจ,” ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,      
เรื่องเดิม. 
 

http://www.fec.gov/
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้เว็บไซต์/บล็อกส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งระหว่าง
ปี 2550 และปี 2553 

 
                                 
                                          
                       พรรค 

2007 2010 
จ านวน
ผู้สมัคร
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้สมัครที่มี
เว็บไซต์/
บล็อก(%) 

จ านวน
ผู้สมัคร
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้สมัครที่มี
เว็บไซต์/
บล็อก(%) 

Liberal Democratic Party 78 97.4 84 98.8 
Democratic Party of Japan 80 98.8 106 98.1 
New Komei 11 100.0 20 55.0 
Japan Communist Party 63 49.2 64 81.3 
Social Democratic Party 25 68 18 77.8 
Your Party - - 44 100.0 
Happiness Realization Party - - 5 100.0 
Sunrise Party - - 13 100.0 
Spirit of Japan Party - - 10 80.0 
New Renaissance Party - - 12 100.0 
9Jo Net 9 77.8 - - 
Kyosei Shinto 2 50.0 - - 
People’s New Party 21 85.7 9 66.7 
Women’s Party 12 8.3 10 - 
New Party Nippon 2 100.0 - - 
Shimpu 3 66.7 - - 
Independent 22 77.3 18 27.8 
พรรคเล็กอ่ืนๆ 15 60.0 26 88.5 

รวมทั้งสิ้น 343 79.0 439 86.6 
 
แหล่งที่มา:  Leslie M. Tkach-Kawasaki, 2013. 
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จากข้อมูลดังตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์
แนะน าตัวเองของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจ าเป็นในการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของมาตรา 142 แห่ง POLE จะได้มีการอนุญาตให้ใช้
อีเมล์และวิธีการใดๆ ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต อาจจะมีการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง
อยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้ส่งอาจจะไม่ส่งในนามของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคที่ตนสนับสนุน 
ดังนั้นผู้สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตดังกล่าวจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งอย่างชัดเจน และนอกจากนั้น
ยังต้องเก็บส าเนาหรือบันทึกการสื่อสารนั้นไว้ด้วย เพ่ือระบุเวลาที่ชัดเจน และได้จัดประเภทค่าใช้จ่าย
จากอินเตอร์เน็ตให้อยู่ในหมวดของสื่อสิ่งพิมพ์ ถึงแม้ก่อนมีการแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายในส่วนที่
อนุญาตให้มีการแก้ไขปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารทางการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง
ทางการเมือง ค่าใช้จ่ายในการสร้างและดูแลเว็บไซต์นั้นต้องค านวณรวมไปในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ตามและในอนาคตการคิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้
อาจคิดเป็นอัตราเดียวกับค่าโทรศัพท์และการหาเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตห้ามมิให้มีการน าออกมาท า
ส าเนาหรือพิมพ์ออกเผยแพร่ หากมีการน าออกมาเผยแพร่ต้องคิดรวมในค่าใช้จ่ายและการจ ากัด
จ านวนใบปลิวหรือแผ่นพับตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งในมาตรา 142 ด้วย โดยการส่งสารผ่าน
อินเตอร์เน็ตหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งต้องมีการแจ้งเตือนไปยัง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแบบบันชีรายชื่อ พรรคการเมืองที่สังกัด เพ่ือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะใช้ในการตรวจสอบโดย
จะค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉพาะช่วงเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเลือกตั้ง
เท่านั้นที่ต้องน ามารวมเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแจ้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง83  

จะเห็นได้ว่า การรณรงค์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต
นั้นมีความจ าเป็นเพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งวิธีการอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามการ
ใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ หรือการส่งข้อความต่างๆ 
รวมทั้งการว่าจ้างบริษัทหรือตัวแทนในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ แม้กระท่ังการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในระบบการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ต้องมีค่าใช้จ่าย ดังเช่นที่ ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ ได้ท าการรวบรวม
มาพอสังเขป ซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์ราคาหรือค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่
ก าหนดว่าให้แจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายหลังการเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะคิดเฉพาะค่าใช้จ่าย

                                                           
83Gabriel Meister, Alexander Coley and Tomoki Kodama, The Diet Has 

Spoken: Japanese Lawmakers Approve Internet-Enabled Campaigning, Retrieved 
December 18, 2013 from http://www.sociallyawareblog.com/2013/06/12/the-diet-
has-spoken-japanese-lawmakers-approve-internet-enabled-campaigning/ 

http://www.sociallyawareblog.com/2013/06/12/the-diet-has-spoken-japanese-lawmakers-approve-internet-enabled-campaigning/
http://www.sociallyawareblog.com/2013/06/12/the-diet-has-spoken-japanese-lawmakers-approve-internet-enabled-campaigning/
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ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อนุญาตให้ท าการหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น โดยแต่ละประเทศจะมีข้อก าหนดและ
วิธีการในการแจ้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแตกต่างกันในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

 
4.2  เรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 
ในประเทศไทย ไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการห้ามรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน ดังนั้น การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถกระท าได้ 
แต่มีบทบัญญัติของกฎหมายในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธ 
ศักราช 2554 มาตรา 5884 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ก าหนดให้หา
เสียงได้ถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียง
อันจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด คือบทบัญญัติที่ก าหนดระยะเวลาในการหา
เสียงเลือกตั้งได้ตามกฎหมายสามารถกระท าได้ตั้งแต่มีการเริ่มประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดวัน
เลือกตั้งจนกระทั่งก่อนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจริง บทบัญญัติใน
เรื่องของระยะเวลาห้ามการหาเสียงเลือกตั้งนี้ครอบคลุมไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง (24.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง) แต่เนื่องจากการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมีความสะดวก
รวดเร็วและเม่ือค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปกับประสิทธิภาพของผลที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง ทั้งนายสม
ชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้งยังได้ให้ความเห็นส่วนตัวเป็นการสนับสนุนอีกว่า การหาเสียง
โดยการใช้วิธีสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ดี เพราะไม่ท าให้บ้านเมืองเกิดความสกปรก เนื่องจากไม่ได้มี
การน าป้ายหาเสียงมาติดในพ้ืนที่ต่างๆ ส่วนผู้ที่จะเข้าไปดูทางทวิตเตอร์ หรือ ทางเฟซบุ๊คอาจจะเป็น
เพียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งในข้อกฎหมายก็ระบุเฉพาะการห้ามหาเสียงผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
ป้าย และแผ่นพิมพ์เท่านั้น85 ถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะมีการใช้เพียงบางพรรคการเมือง แต่ก็

                                                           
84พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2550 มาตรา 

58 บัญญัติว่า 
“ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุด
วันเลือกตั้ง” 

85ไอเอ็นเอ็น, กกต. ยัน หาเสียงในสื่อออนไลน์ได้, ค้นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จาก 
http://hilight.kapook.com/view/58480 

http://hilight.kapook.com/view/58480
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ถือได้ว่าพรรคที่เลือกใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปสู่สภาแทบจะทุก
พรรคโดยเฉพาะ 2 พรรคใหญ่ และ พรรครักประเทศไทยของนายชูวิทย์ กมลวิศิษย์ แม้จะเป็นพรรค
การเมืองที่เพ่ิงได้มีการก่อตั้งขึ้นก็ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมากกว่า 4 ที่นั่งในรัฐสภา และ
ระดับท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งที่จังหวัดพิษณุโลก ในสนามเลือกตั้ งนายกเทศมนตรี นางเปรมฤดี ชาม
พูนช อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ใช้เฟซบุ๊คหาเสียงและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรม
ของตนเองในทุกๆ ช่วงนับตั้งแต่มิถุนายน 2554 จนมาถึงการเลือกตั้งในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ที่
ผ่านมา และการใช่เครือข่ายดังกล่าวมีผลเป็นอย่างมากในการบอกต่อ แชร์ภาพ ข้อความ จนในช่วง
วินาทีสุดท้ายหลังถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางถอนสิทธิ์ผู้สมัครเพียง 1วัน ก่อนวันลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง โดยนางเปรมฤดีได้อาศัยช่องทางเฟซบุ๊คของตน และเฟซบุ๊คของเครือข่ายในการ     
กระจายข่าวสารให้แก่ผู้สนับสนุนหันมาเทคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 7 แทน86 และ
ตัว อย่างของความส าเร็จในการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครของ
นายสุหฤท สยามวาลา ที่เลือกใช้ช่องทางการหาเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าการติดป้ายหาเสียงตาม
สถานที่สาธารณะ จนได้รับคะแนนเสียงอย่างล้นหลาม ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจ า
ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ กล่าวถึงการใช้สื่อออนไลน์ในการเลือกตั้งในยุคปัจจุบันที่มี Twitter Facebook ซึ่งเป็นสื่อ
ออนไลน์ใหม่เกิดขึ้น ว่าเป็นยุคประชาธิปไตยโดยผ่านสื่อมวลชน (Mass Media Democracy) คือ
สื่อมวลชนที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ลงสมัคร
แข่งขัน ก็จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมเติมขึ้นมาจากการหาเสียงเลือกตั้งแบบเดิม แต่จะมีผลต่อ
ประชาชนในเขตเมืองมากกว่า เพราะว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้กระจายไปทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่น 
พ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร การสื่อสารรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์จะมีผลมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งอินเทอร์  
เน็ตอาจจะเข้าไม่ถึงประชาชน แต่ปัจจุบันประชาชนในประเทศไทยมีมือถือถึง 70 กว่าล้านเครื่อง ซึ่ง
ต่อคนใช้มือถือมากกว่า 1 เครื่อง และในชนบทก็ใช้มือถือกันเกือบทุกบ้าน ในอนาคตคนชนบทก็จะ
สามารถใช้มือถือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นผู้สมัครที่มีวิธีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีความ
ได้เปรียบผู้ลงสมัครรายอ่ืน และสามารถหาเสียงได้มากกว่า ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ยัง
ไม่มีการตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครรายใดหรือพรรคใด ซึ่งส่วนนี้อาจจะจ านวนมากถึงร้อยละ 40 -50 
ของค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ดังนั้นผลจากการรับรู้จากสื่อจึงมีอิทธิพลต่อคะแนนเสียง จึงเป็นการแข่งขัน
กันระหว่างผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งว่า ฝ่ายใดมีนโยบายดีกว่าและพรรคใดมีผู้สมัครที่ดีกว่า และใน

                                                           
86“เปรมฤดี ชามพูนท” ไม่หวั่นลุยหาเสียง นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก, SPRINGNEWS,  

ค้นวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จาก http://news.springnewstv.tv/เปรมฤดี-ชามพูนท-ไม่หวั่นลุยหา
เสียง-นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 



74 

อนาคตมีความเป็นไปได้สูงว่าพรรคการเมืองต่างๆ จะใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบใหม่ๆ  
ในการรณรงค์หาเสียงแข่งขันกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนจะตัดสินใจกากบาทเลือก
พรรคใดนั้นก็ต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน87 กฎหมายตามพระราชบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งอีกฉบับหนึ่งก็คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลอมข้อมูลของผู้ อ่ืน หรือการส่งอีเมล์
ถึงบุคคลอ่ืนโดยไม่เปิดเผยข้อมูลของแหล่งที่มาหรือแม้กระทั่งการปลอมแปลงแหล่งที่มา ซึ่งการ
กระท านั้นท าให้ผู้ที่ได้รับข้อความนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย88และได้บัญญัติถึงกรณีที่มีการ
เผยแพร่ภาพตัดต่อ ดัดแปลงข้อมูล หรือเติมข้อมูลแล้วเผยแพร่ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์อันจะท าให้
ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจผิด ท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนถูกดูหมิ่นเกลียดชัง และเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง เมื่อมีเจตนาจะให้ผู้อื่นได้รับผลดังกล่าวผู้กระท าความต้องได้รับโทษ89 ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลการหาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ 

                                                           
87Can ไทเมือง, ป.เป็ด ปริญญาชี้ พรรคการเมืองจะใช้นิวมีเดียหาเสียงมากขึ้น สื่อ

ประชาชนท าหน้าที่มีความหมาย, ค้นวันที่ 8 ธันวาคม 2556 จาก http://www.oknation.net/ 
blog/print.php?id=713193 

88พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 
มาตรา 11 บัญญัติว่า 

 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน
โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

89พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550  
มาตรา 16 บัญญัติว่า 

“ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความ 
ผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้  

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ 
บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” 
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยตรง ทั้งในส่วนของการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
และการกระท าผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยการตรวจสอบจะพิจารณาถึงข้อมูลที่ได้มี
การเผยแพร่ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น ว่ามีการกระท าผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
หมวด 1 ส่วนที่ 6 ในส่วนของวิธีการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ เช่น การให้ เสนอจะให้ การให้ประโยชน์ 
หรือผลตอบแทนใดๆ การบังคับขู่เข็ญ การใส่ความหรือข้อความอันเป็นเท็จ ทั้งนี้การหาเสียงเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะต้องได้รับการควบคุมในส่วนของระยะเวลาที่อนุญาตให้เผยแพร่ หรือการส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับ ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเลือกตั้ งหรือไม่ หากไม่อยู่ใน
ระยะเวลาดังกล่าวก็เป็นความผิดตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวในความ
เป็นจริงแล้วไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง เมื่อตีความตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายแล้วจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่เมื่อได้ท าการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวออกไปแล้ว ข้อมูลนั้นก็จะยังคงอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ห้ามมีการหา
เสียง (18.00 นาฬิกาก่อนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจริง) ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ สามารถส่งต่อ 
(share) สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลา และยังความเห็นได้อีกด้วย  โดยเฉพาะกรณีส่งต่อ
ภาพ เมื่อบทบัญญัตมิาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอม 
พิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้พิจารณาถึงเจตนาที่จะให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย กรณีที่ผู้ที่ได้รับความเดือด 
ร้อนเสียหายนั้นสังกัดพรรคการเมือง เมื่อภาพดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปแล้วหากมีผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งได้รับความเสียหายขึ้นก็ย่อมมีผลต่อพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรายนั้นสังกัดด้วย 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การหาเสียงท าได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งวันเลือกตั้งยกเว้นการเข้าไป
หาเสียงในหน่วยเลือกตั้ง ไม่มีการห้ามน ามหรสพมาแสดง ไม่มีการห้ามเผยแพร่การท าโพล การก ากับ
ดูแลการหาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาจะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการ
ควบคุมเกี่ยวกับการสื่อสารโดยเฉพาะ รับผิดชอบโดยตรงต่อสภาคองเกรส ดูแลทั้งการสื่อสารใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม การโทรคมนาคมแบบไร้สายกิจกรรมใดๆ
ทางอินเตอร์เน็ตถูกก าหนดไว้ภายใต้ 100.155,11 CFR 109.21, 11 CFR 109.37 และ 100.155 มี
ใจความส าคัญว่า “บุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้กระท าการไปในการ
ประสานงานกับผู้อ่ืนภายในคณะกรรมการของพรรคการเมืองเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้ง หรือ 
การใช้บริการอินเตอร์เน็ตส่วนบุคคล การใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากบริการสาธารณะ  การใช้อินเตอร์ 
เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ อาจจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการกระจายข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และโดเมน ของ
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การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (ISP) และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างไม่
จ ากัด”เห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ก าหนดรายละเอียดในเรื่องของการคิด
ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แต่ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการ
ก าหนดระยะเวลาในการหาเสียงแต่อย่างใด 

ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้ท าการแก้ไขบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยสื่อสังคมออนไลน์ในมาตรา 142 ของพระราชบัญญัติการหาเสียงเลือกตั้ง (POEL) 
สามารถให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ได้ โดยได้ก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวโดยเฉพาะก็คือกรณี
พรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งว่าต้องระบุอีเมล์ ลงชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งในเอกสารเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้งนั้นไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังต้องท าการเก็บบันทึกข้อมูลที่ส่งเหล่านั้นไว้ด้วย เพ่ือเป็น
การป้องกันความผิดพลาดอันจะเกิดจากการตรวจสอบการกระท าที่ผิดกฎหมายในส่วนของการ
ก าหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเลือกตั้งในภายหลัง ก่อนประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวรัฐบาลได้
ท าแผนที่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนก่อนที่จะได้มีการบังคับใช้ ส่วนบทบัญญัติหรือมาตรการที่ใช้ในการ
ตรวจสอบนั้นยังไม่มีการก าหนดรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่เปิดโอกาสให้มีช่อง
การหาเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งเป็นการผ่อนปรนกฎหมายให้ทันกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป แต่ยังเข้มงวดที่จะใช้กฎหมายทั่วๆ ไปในส่วนที่ห้ามใส่ความ หมิ่นประมาทผู้อ่ืน การปลอม
แปลง หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับโดยไม่ได้รับอนุญาต (Spam) ซึ่งผู้กระท าผิด
ดังกล่าวอาจจะมีโทษปรับถึง 200,000 เยน หรือโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ส่วนของระยะเวลาที่อนุญาต
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนั้นสามารถเผยแพร่ได้ตลอดแต่จะพิจารณาความผิ ดที่
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเท่านั้น ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะ
มีหน่วยงานตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และเทคโนโลยีด้วยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ90 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง และ
สามารถท าได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจ ากัดเว้นแต่จะมีการใส่ร้ายป้ายสี หรือการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
ต้นต าหรับในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียง จนประสบความส าเร็จอย่างมากคือ นาย
บารัก โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นต้นแบบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
หาเสียงเลือกตั้ง จนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในหลายประเทศทั่วโลกถือเป็นแบบอย่าง เพราะจากผลการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวท าให้เขาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่ใช้โซเชียลมีเดียจนได้เป็น
ประธานาธิบดี ปัจจุบัน นายบารัก โอบามา มีคนติดตามเขาใน เฟซบุ๊คทั้งหมด 19 ล้านคน ในทวิต

                                                           

          90Gabriel Meister, Alexander Coley and Tomoki Kodama, op. cit. 
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เตอร์ 7.5 ล้านคน และในช่วงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา นายบารัก โอบามา ได้เดิน ทาง
ไปยังส านักงานใหญ่  ของเฟซบุ๊คที่ซิลิคอน วัลเล่ย์ แคลิฟฟอร์เนีย พร้อมมีการถ่ายทอดสดทาง
ออนไลน์ โดยนายบารัก โอบามา จะคอยตอบค าถามของผู้ที่เข้ามาใช้เฟซบุ๊ค ส่วนหนึ่งจากทั้งหมด 
500 ล้านคนทั่วโลก91โดยมี นาย David เป็นผู้อ านวยการหาเสียง (Campaign Manager) ของบารัค 
โอบามา ในช่วงปี 2007-2008 ซึ่งคู่แข่งของโอบามาคืออดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสองสมัย นางฮิล
ลารี คลินตัน มีต าแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์ก และแกนน าของพรรคเดโมแครตในขณะนั้นก็
เป็นคนของนายบิล คลินตัน ที่แต่งตั้งขึ้นมาสมัยที่ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างปี 1992-
2000 อาจกล่าวได้ว่านายบารัค โอบามาไม่มีโอกาสชนะนางฮิลลารี คลินตันเลย ไม่ว่าจะเป็นความ
นิยมจากมหาชน การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพรรค และเงินบริจาค (อย่างถูกกฎหมายเลือกตั้ง) ที่จะมี
ผู้สนับสนุนให้ฮิลลารีมากกว่า ดังนั้นแทนที่จะแบ่งจ านวนผู้สนับสนุนของคู่แข่งทางการเมือง ผู้อ านวย 
การหาเสียงของนายบารัค โอบามา จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายกลุ่มผู้สนับสนุนใหม่ก็คือวัยรุ่นที่เพ่ิงมีสิทธิ
เลือกตั้งครั้งแรก และคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นคนชรา คนที่นอนหลับทับสิทธิ์ 
คนผิวสีและผู้อพยพท่ีมีสถานะประชาชนแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสหรัฐ กลยุทธ์และ
แนวทางปฏิรูปของผู้อ านวยการหาเสียง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง และ การสร้างฐานมวลชน โดยการ
ผลักดันผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะกระจาย “มวลชน” โอบามาออกไปในทุกๆ รัฐ ท าอย่างไร
ทุกเขตเมือง เขตหมู่บ้าน จะมีผู้สนับสนุนโอบามา เดินสายพบปะเพ่ือนบ้าน เชิญชวนให้เลือกโอบามา
เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตไปชิงต าแหน่งประธานาธิบดี ถือเป็นการเริ่มต้นของการมีอิทธิพลของการ
หาเสียงออนไลน์ เริ่มต้นจากการใช้เพียง “อีเมล์” ในช่วงที่รับบริจาคเงิน และกรอกใบสมัครเพ่ือเข้า
เป็นผู้สนับสนุนโอบามา ในขั้นตอนนี้ก็ได้ขออีเมล์ของผู้ผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วย (ภายหลังพัฒนามาเป็น 
SMS อีกอย่างหนึ่ง) แต่เดิมนั้น ผู้มีสิทธิลงคะแนนเดินทางมาฟังปราศรัย อาจจะบริจาคเงินให้ในภาย 
หลังการปราศรัยจบ แต่ผู้อ านวยการหาเสียงของนายบารัค โอบามา ได้ส่งอีเมล์ถึงผู้สนับสนุนเป็น
ระยะๆ โดยใช้โอกาสนั้นประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ทีมหาเสียงก าลังท าอะไร นายบารัค โอบามาหาเสียง
อยู่ที่ไหน ส่งค าปราศรัยล่าสุดของโอบามาท่ีน่าประทับใจออกไป และสุดท้ายก็จะเน้นย้ ากับผู้สนับสนุน
เพ่ือ “ขอให้บริจาคเงิน” เข้ามาอีก กลุ่มประชากรที่สนับสนุนโอบามาช่วงแรก มักเป็นวัยรุ่น คนยาก 
จน คนชรา คนผิวสีชั้นแรงงาน ที่ไม่ใช่เศรษฐี และมีเงินไม่มาก ในขณะที่ผู้สนับสนุนฮิลลารีสามารถ
จ่ายเงินได้ทีละหลายพันดอลลาร์ (ตามกฎหมายมีก าหนดเพดานการบริจาคเงินต่อคน) ผู้สนับสนุนโอ
บามาจ่ายเพียงหลักสิบหรือหลักร้อยเท่านั้น แต่กลับไม่ได้มองจ านวนเงินที่แตกต่างนั้นเป็นอุปสรรค 

                                                           
91สุพล พรหมมาพันธุ์, “กลยุทธ์การหาเสียงด้วยโซเชียลมีเดีย,” CIO World & Business 

115 (มิถุนายน 2554): 28-29.  
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แต่กลับมองว่าการจ่ายน้อยๆ แปลว่าสามารถจ่ายได้อีกในอนาคต และกลุ่มคนเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายเงินอย่างเดียว พวกเขาสามารถ “ออกแรง” ช่วยงานอาสาสมัครอ่ืนๆ แทนได้  

การใช้เทคโนโลยีของทีมโอบามา ที่ส าคัญมี 2 ประการคือ 
1)  การสร้างเว็บไซต์ my.barackobama.com ออกแบบมาให้ผู้สนับสนุนแต่ละคน

สามารถดูข้อมูลว่า ในละแวกใกล้เคียงกับที่ตัวเองอาศัยอยู่ มีใครที่สนับสนุนโอบามาบ้าง และสามารถ
ติดต่อกันเพ่ือออกไปช่วยกันหาเสียงในท้องถิ่นได้ นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีระบบพ้ืนฐานอ่ืนๆ ครบครัน 
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร หรือการบริจาคเงินท่ีท าได้สะดวกรวดเร็ว 

2)  การใช้สื่อ YouTube เพ่ือการแถลงหรือประกาศโดยท าเป็นคลิปวีดีโอโพสต์ลง 
YouTube เพ่ือให้ผู้สนับสนุนได้ฟังการสื่อสารจากโอบามาได้ในช่วงเวลาที่สะดวก ในอดีตคนอเมริกัน
มักต้องหยุดงานหรือเฝ้าหน้าทีวีเพ่ือฟังนักการเมืองปราศรัยหาเสียงหรือดีเบท แต่ในยุคสมัยใหม่คน
ส่วนมาก ไม่สามารถหยุดงานเพ่ือดูทีวีช่วงวันธรรมดาได้ การท าคลิปการปราศรัยของโอบามาจึง
ทางออก และยังสามารถ “แชร์” ให้ผู้อื่นดูต่อได้ด้วย ส่วนการใช้งานเทคโนโลยี/สื่อออนไลน์แบบอ่ืนๆ 
เช่น Facebook หรือ Twitter ช่วยให้โอบามาเข้าถึงมวลชนบนอินเทอร์เน็ตได้ในวงกว้างมากขึ้น
เท่านั้น หัวใจส าคัญของการหาเสียงออนไลน์ของโอบามาอยู่ที่ “การสร้างความมีส่วนร่วม” กับ
ผู้สนับสนุนอีกด้วย92 

ญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบปิดซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นประเทศที่เคร่งครัดกฎ 
หมายมากประเทศหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้มีการอนุญาตให้ท าการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้
แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายใดห้ามไว้อย่างชัดเจน ในปี 2539 กระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบันคือกระทรวง
กิจการภายในและการการสื่อสาร) ได้ลงความเห็นว่าการเคลื่อนไหวใดๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการ
หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์นั้นผิดบทบัญญัติของกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น นาย
Kensuke Harada ได้มองเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์ของการมีกิจกรรมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทางการเมือง จึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์ “I-vote” ขึ้นมาเพ่ือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่การเปิดเว็บไซต์ดังกล่าวก็ผิดกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งใน
มาตรา 142 อีกด้วย โดยทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ให้เหตุผล 4 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ได้ชี้ให้เห็นว่าการปรับปรุง หรือการเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลาของการหาเสียง
เลือกตั้ง จะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการแก้ไข 
จัดท า หรือพัฒนา สื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่นอน  

                                                           

          92ย้อนความส าเร็จ ถอดบทเรียน วิธีหาเสียงออนไลน์ของบารัค โอบามา, เรื่องเดิม. 
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ประการที่สอง อาจมีการคุกคามหรือมีการใส่ความจากบุคคลที่สาม เพราะไม่สามารถยืนยัน
ผู้กระท าการละเมิด การหมิ่นประมาท และยากที่จะติดตามผู้กระท าความผิดที่แท้จริงได้ 

ประการที่สาม การกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถปลอมหรือแอบ
อ้างชื่อเพ่ือใช้ในการเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย 

ประการสุดท้าย ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทราบถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกา อัน
เกิดจากความล่าช้า หรืออายุของการเผยแพร่สื่อที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ประเทศญี่ปุ่นยัง
ไม่ได้มีการพัฒนาหน่วยงานที่เป็นหลักในการสังเกตการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือ “Watchdog” 

แนวคิดท่ีจะท าการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (POLE) ในมาตรา 142 อย่าง
เป็นรูปธรรมเกิดข้ึนเมื่อ นายคัน ซูซูกิ (Kan Suzuki) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกในปี 2001 
ได้ทักท้วงเกี่ยวกับความเข้มงวดในข้อจ ากัดทางกฎหมายดังกล่าว ว่าในช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้หา
เสียงเลือกตั้งดังกล่าวเป็นระยะเวลาสั้นๆ การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมีระยะเวลาในการหาเสียง 12 
วันและการเลือกตั้งวุฒิสภามีระยะเวลาในการหาเสียง 17 วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท าให้
ผู้สมัครแต่ละคนไม่สามารถท่ีจะประชาสัมพันธ์หรือแนะน าตัวเองได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเขาเองสามารถแจก
ใบปลิวหรือแผ่นพับได้เพียงร้อยละสามของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของโตเกียวเขตที่เขาลง
สมัคร ถึงแม้ว่าการใช้อินเตอร์เน็ตจะไม่ขัดกับ POEL แต่จากการตีความของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กลับตีความว่าเอกสารและภาพวาด รวมไปถึง ข้อมูลออนไลน์ของผู้สมัครแต่ละคนด้วย 93 ในปี 2002 
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ได้ท าการวิจัยและแนะน าให้ยกเลิกข้อห้ามในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อหาเสียงเลือกตั้งแต่ก็ไม่เป็นผล กระนั้นก็ตามบรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองก็ได้มี
การใช้สื่อสังคมออนไลน์นอกช่วงเวลาที่หาเสียงเลือกตั้งอยู่แล้ว ทั้งบล็อก และเว็บไซต์ เป็นช่องการ
การประชาสัมพันธ์ตัวเอง นักการเมืองบางคนก็มีการติดต่อสื่อสารกับผู้สนับสนุนของตนและได้เปิด
โอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารได้โดยตรงผ่านอีเมล์ หรือเครื่องมือสื่อสารออนไลน์อ่ืนๆ เนื้อหาในสื่อ
สังคมออนไลน์ดังกล่าวก็มีส่วนที่จะมุ่งเน้นไปเพ่ือการได้รับคะแนนเสียงในการหาเสียงเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป จนกระทั่งปี 2006 รัฐบาลได้มีการพิจารณาเพ่ือจัดตั้ง “Cyber Office” เพ่ือจุดประสงค์ในการ
ตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะ เมื่อปี 2009 ได้มีการแถลงนโยบายของพรรค DPJ ที่จะแก้ 
ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลของพรรคการเมืองโดยชูเป็นนโยบายเร่งด่วนและสามารถท าให้พรรค
ดังกล่าวได้รับคัดเลือกเป็นพรรคเสียงข้างมากในที่สุด (308 จาก 480) ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทดลองที่จะ
เปิดโอกาสในการทดลองที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น แต่ใน

                                                           

          93Matthew J. Wilson, E-Elections: Time for Japan to Embrace Online Cam-
paigning, (Laramie: College of Law University of Wyoming, 2010), pp. 2-10. 
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ความเป็นจริงแล้วพบว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีบัญชีในทวิตเตอร์และมีเว็บไซต์ว่า 80 คน และเป็นสมาชิก
วุฒิสภาก็มีบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์กว่า 100 คน ทั้งนายกรัฐมนตรียูกิโอะ ฮาโตยามะ (Yukio 
Hatoyama) ก็ได้มีการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเช่นกัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนพ้นจาก
ต าแหน่ง และมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากถึง 690,000 คน และเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดส าคัญที่น า 
เข้าไปสู่การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 142 ในที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี
การสื่อสารแบบไร้สายมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นักการเมืองก็ให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับ
ประชาชนมากขึ้นโดยวิธีการที่ได้ผล สะดวก รวดเร็ว ที่สุดก็คือการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ถึงแม้ได้กระท าขณะที่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารถึงประชาชน และการใช้วิธีดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายรองรับ นักการเมืองก็ได้มีการเปิด
เว็บไซต์ สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร เว็บบล็อก อยู่เสมอมา ตามความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
วิธีการหาเสียงเพ่ือที่จะได้รับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าวนักการเมืองแต่ละคนต้องปรับตัวให้
ทันกับวิถีชีวิตของประชาชนในชาตินั้นๆ ด้วย พฤติกรรมของนักการเมืองจึงไปเปลี่ยนไป แต่กฎหมาย
เลือกตั้งกลับกลายเป็นส่วนที่ล้าหลังไม่ทันกระแสสังคม เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางสังคมของประชาชน 
นักการเมืองปรับตัวให้ทันสถานการณ์ กฎหมายก็ย่อมต้องได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
เห็นได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ที่เปิดโอกาสให้มีการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้ท าการปรับแก้ให้เข้ากับสภาพสังคมจนปัจจุบันไม่มีการจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องการ
โฆษณาหาเสียงของนักการเมือง ว่าสามารถกระท าได้ในระยะเวลาใดแต่เปิดโอกาสให้หาเสียงได้
ตลอดเวลา ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาจึงมีความตื่นตัวทางกิจกรรมทางการเมืองเป็นอย่างมากเห็นได้
จากการที่นายบารัค โอบามาได้รับเงินสนับสนุนจากประชาชนจ านวนมาก ถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นเพ่ิงจะ
ได้มีการแก้ไขกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือที่จะให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ แต่นักการเมืองก็ได้มีการใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบของเว็บไซต์และทวิตเตอร์มา
ก่อนที่จะได้มีการแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายเสียอีก 

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ก็ยังมีข้อจ ากัดของผู้ที่ จะส่งสารผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์นั้น ต้องลงชื่อ ที่อยู่ โดยต้องระบุเป็นอีเมล์ เพ่ือยากแก่การปลอมแปลง ให้ระบุวันที่และเวลา
ก ากับไว้ในเอกสารด้วย และยิ่งกว่านั้นผู้ส่งสารยังต้องเก็บส าเนาของสารที่ส่งออกไปในแต่ละครั้งด้วย 
เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบหาบุคคลผู้กระท าความผิดที่แท้จริงหากมีการกระท าความผิดกฎหมาย ซึ่ง
การกระท าผิดนั้นจะตรวจสอบเฉพาะช่วงเวลาที่กฎหมายอนุญาตให้ท าการหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น 94

                                                           

          94Yuko Kawai, Online election campaign in Japan, Retrieved June 14, 2013 
from http://emoglen.law.columbia.edu/twiki/bin/view/CompPrivConst/YukoKawaiSe 
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ส่วนในประเทศไทยยังไม่ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง แต่
จากการส ารวจเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2011 ก็พบว่าพรรคการเมืองเกือบร้อยละ 50 มีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของพรรค และนักการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นอีกจ านวนมากที่ได้เปิดช่องทางต่างๆเพ่ือแนะน าตัวและแจ้งการด าเนินการ หรือแจ้งให้
ทราบถึงกิจกรรมที่ได้ท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประชาชนส่วนรวม ทั้งในรูปแบบ
ของข่าวสารและรูปแบบการภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  จากผลของการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่นับได้ว่าเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างประสบความส าเร็จมากที่สุดก็คือกรณีการ
เลือกตั้งทั่วไปของนายชูวิทย์ กมลวิศิษย์ ที่ได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในส่วนของเฟซบุ๊คชื่อ     
“ชูวิทย์ I’m No.5”และทวิตเตอร์ชื่อ Twitter@ChuvitNo.5 เป็นหลักจนท าให้พรรครักประเทศไทย
ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษย์ ได้รับการลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ถึงแม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะห้ามหาเสียงในช่วงระยะเวลาหลัง 18.00 
น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อได้ท าการเผยแพร่ลงสื่อสังคมออนไลน์แล้ว เอกสาร ข้อความ ภาพ
หรือภาพเคลื่อนไหวนั้นก็ยังคงอยู่แม้กระทั่งในขณะที่ท าการลงคะแนนเลียงเลือกตั้ง เมื่อเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์แล้วผู้อ่ืน ผู้ที่ติดตาม หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสิ่งที่เผยแพร่ดังกล่าว ก็ย่อมที่จะสามารถเข้าไป
แสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา และเมื่อมีการแสดงความคิดเห็น เครือข่ายเพ่ือนของผู้นั้นย่อม
รับทราบถึงการแสดงความคิดเห็นนั้นด้วย จนเสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจน าไปสู่
การกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ เมื่อได้ท าการศึกษาแล้ววิธีการที่จ ากัดระยะเวลาหรือบุคคล คณะ
บุคคลที่เป็นผู้ส่งสารในสื่อสังคมออนไลน์ มักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าผู้นั้นเป็นผู้ส่งจริง
หรือไม่ เป็นการใส่ความจากผู้สนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคู่แข่งหรือผู้ที่หวังจะให้ผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งนั้นได้รับผลร้ายทางกฎหมายจากการกระท าดังกล่าว อาจจะมีการกระท าความผิดหรือข้อ
สงสัย ที่ต้องตรวจสอบเกิดขึ้นหลายกรณี  

จะเห็นได้ว่า ในแต่ละประเทศก็จะมีการก าหนดรายละเอียดในการหาเสียงเลือกตั้งผ่านการ
สื่อสารโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรม ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้เปิดโอกาสให้มีการหาเสียงผ่านระบบการสื่อสารได้อย่างเสรี 
ไม่จ ากัดระยะเวลาและสถานที่ พรรคการเมืองผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้อ านวยการเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน
สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตลอดเวลายกเว้นการหาเสียงในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจจะเป็นการ
ลิดรอนสิทธิผู้ที่ก าลังตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือสร้างความกังวลให้แก่ผู้มาลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ประเทศญี่ปุ่นได้มีข้อก าหนดใน POLE มาตรา 142 ว่า พรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งที่จะหาเสียงด้วยวิธีการส่งอีเมล์จะต้องมีการระบุอีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งไว้อย่างชัดเจน และผู้
ส่งยังต้องเก็บส าเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ด้วย เพ่ือระบุเวลาที่ชัดเจนทั้งยังป้องกันการ
ปลอมหรือใส่ร้ายจากคู่แข่งทางการเมืองได้อีกด้วย แต่จะสามารถท าได้เฉพาะช่วงเวลาที่อนุญาตให้ท า

mailto:Twitter@ChuvitNo.5
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การหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ส่วนประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนเป็นเพียงแต่แนวทางการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น แต่จากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
สรุปได้ว่าการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่ประการใดหากกระท า
ภายในช่วงเวลาที่อนุญาตให้ท าการหาเสียงได้ 

 
4.3  เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน 
 

เนื่องจากสิทธิในทางการเมือง สิทธิในการเลือกตั้งนั้นเป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตย และหลัก
อธิปไตยเป็นของปวงชน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองด้วย  ดังจะเห็นได้
จากการแสดงความคิดเห็นภายในแต่ละเว็บเพจผ่านทางทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊ค โดยผู้ติดตามสามารถ
เข้าไปในพ้ืนที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่จ ากัดทั้งพรรคที่ตนสนับสนุนและพรรคของฝ่ายตรงข้าม นับได้ว่า
เป็นการแสดงออกทางเสรีภาพที่ไม่อาจจ ากัดได้เลย 

ภายหลังการท ารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยว 
กับสถานการณ์ทางการเมืองมากขึ้น ทั้งที่เก่ียวกับทางการเมืองและรุนแรงไปจนถึงการก้าวล่วงสถาบัน
กษัตริย์  เนื่องด้วยมีกฎหมายอาญาควบคุมอยู่บุคคลกลุ่มที่ต้องการแสดงออกความคิดเห็นดังกล่าวจึง
ใช้ช่องทางในการแสดงออกในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นโดยใช้นามแฝงที่ยากต่อการติดตามเอา
ผิด  ในภาพรวมของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภาคประชาชนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
พบว่า มีมากกว่า 500 เพจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงออกไปในทางการเมือง และเป็นประเภทกลุ่ม 
ชุมชน บุคคลสาธารณะ องค์กรไม่แสวงหาก าไร สื่อ ข่าว เว็บไซต์ โดยมีเนื้อหาในการเสียดสีฝ่ายตรง
ข้ามอย่างเสรี และสามารถแบ่งปันข้อมูล หรือ แชร์ ไปได้ตลอดเวลาอีกด้วย 
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ตารางท่ี 4.2  ตัวอย่างเพจการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
 

ชื่อเพจ จ านวนสมาชิก/กดถูกใจ 
พวกเราชาวไทยไม่ยุบสภาและไม่เอาคนโกงชาติทักษิณกลับคืนมา 259,386 
กู ไม่เอา”เสื้อแดง” 227,599 
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 45,766 
เจาะข่าวตื้น 79,163 
คิดเล่นเห็นต่างกับค าผกา 26,251 
เสื้อแดงน่ารักมากค่ะ 18,875 
เราไม่เอา ตุ๊กตาบาร์บี้ ไร้สมอง มาบริหารประเทศ 28,729 

 
หมายเหตุ:  เก็บข้อมูลเมื่อ 8 ตุลาคม 2556 

 
กรณีตัวอย่าง 1 กรณี ทวิตเตอร์  @NotMallikaBoon ล้อเลียน @Mallikaboon ของ        

นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และน าไปสู่การแจ้งความต่อต ารวจ ใน
ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1)95 ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งอาจ
ท าให้บุคคลอื่นเกิดการเข้าใจผิดและท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง96 

กรณีตัวอย่าง 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ตามคดีหมายเลขด า อ.3005/2555 โดยนาย
แทนคุณ หรืออ้ี จิตต์อิสระ อายุ 34 ปี ส.ส.กทม.เขต 12 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายกา
รุณ หรือเก่ง โหสกุล อายุ 46 ปี อดีต ส.ส.กทม.เขต 12 ดอนเมือง พรรคเพ่ือไทย เป็นจ าเลยใน

                                                           
95พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 มาตรา 14 

บัญญัติว่า 
“ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่ เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 (1)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน” 
96ทวีพร คุ้มเมธา และคณะ, รายงานประจ าปีเครือข่ายพลเมืองทางเน็ต เสรีภาพและ

วัฒนธรรมอินเตอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2555), หน้า 28. 
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ความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อ่ืนโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32697 และ 
32898 

กรณีตัวอย่าง 3 เมื่อวันที่ 3 และ 12 มิถุนายน 2554 นายการุณได้ปราศรัยหาเสียงในการลง
สมัครเลือกตั้ง ส.ส. กทม.ที่บริเวณตลาดโกสุมรวมใจ เขตดอนเมือง ท านองว่าโจทก์เคยแก้ผ้าถ่ายภาพ
โป๊ลงนิตยสาร รวมทั้งเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่ท าลายป้ายหาเสียง และใช้เงินเพ่ือการหาเสียง ซึ่งล้วน
เป็นความเท็จ ท าให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษตามกฎ 
หมาย โดยศาลนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรก 18 พ.ย. 2557 เวลา 09.00 น.99 

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบของการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพโดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้
สามารถติดตามตรวจสอบความเป็นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นจริงในทางการเมือง (Politi-
cal Truth) Justice Holmes ในคดี Abrams v. United States (1919) การจ ากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีได้เฉพาะในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น Whitney v. California (1927) – 
“Only Emergency Justified Repression” ซึ่งประชาชนสามารถท่ีจะตรวจสอบนักการเมืองได้การ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองดังกล่าวจึงควรที่จะได้รับการคุ้มครองและเมื่อการรับรู้และแสดงความ
คิดเห็นดังกล่าวมีคุณค่าในตัวของมันเองในอันที่จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าใจตนเองและตัดสินใจ
เพ่ือตนเองได้ ปัจเจกชนผู้มีเหตุผลต้องการข้อมูลข่าวสารและโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นของ

                                                           
97ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า 
 “ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น

หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

98ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 บัญญัติว่า 
 “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี 

ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึก 
ภาพ หรือบันทึกอักษรกระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท าการป่าว
ประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 
          99“ศาลนัดสืบพยาน “แทนคุณ” ฟ้องหมิ่น “เก่ง-การุณ” 18 พ.ย.ปีหน้า,” ผู้จัดการออนไลน์, 
ค้นวันที่ 12 กรกฎาคม 2557จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?News 
ID=9560000109842&Html=1&CommentReferID=23735557&CommentReferNo= 6& 

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?News
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ตนเอง100 โดยได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ The First Amendment ซึ่งมิให้รัฐตรากฎหมาย
ใดๆ ในการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิด เสรีภาพในการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สิทธิในการ
ชุมนุม และ การเรียกร้องให้รัฐบาลในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยเหตุนี้ การจ ากัด
เสรีภาพดังกล่าว จึงไม่อาจกระท าได้ ซึ่งจะท าให้สังคมได้รับรู้ความจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย องค์กรศาลได้พัฒนามาตรการเพ่ือให้เป็นไปตาม The First 
Amendment โดยย่อดังนี้ หากเป็นการแสดงออกซึ่งความเห็นที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แล้ว รัฐอาจจะกระท าได้เพียงการก าหนดวิธีการ เวลา หรือ สถานที่ในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น 
ส่วนกฎเกณฑ์ที่ประสงค์จะห้ามหรือจ ากัดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ศาลจะพิจารณา
กฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นด้วยมาตรฐานที่เข้มข้นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งโดยปกติศาลจะวินิจฉัยว่า 
กฎเกณฑ์ของรัฐที่จ ากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในขณะที่เป็นกฎเพ่ือจัดระเบียบ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลา (Time) สถานที่ (Place) หรือ วิธีการ (Manner) ในลักษณะ 
Content-neutral ที่ไม่ได้มีผลเป็นการห้ามการแสดงความคิดเห็น ศาลจะพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ดัง 
กล่าว มีเหตุผลที่ดีเพียงพอหรือไม่ หากผ่านมาตรฐานดังกล่าว กฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะชอบด้วยหลัก 
First Amendment101 เมื่อกฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น 
การหาเสียงเลือกตั้ง ประชาชนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เว้นแต่จะได้ท าการหาเสียง
เลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้ง กรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การแสดงออกทางการเมืองของพลเมืองมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เช่น ศาลอุทธรณ์สหรัฐในเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนียได้ตัดสินคดีที่พนักงานของ
ส านักงานต ารวจรัฐเวอร์จิเนียร้อง ต่อศาลว่าเขาถูกไล่ออกเนื่องจากการใช้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งใน กรณีนี้คือการกดไลค์เพจเฟซบุ๊คของคู่แข่งทางการเมืองของหัวหน้า ศาลสูงได้มีค า
พิพากษาทั้งหมด 81 หน้า โดยระบุว่า การกระท าของพนักงานถือเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่าง
หนึ่ง ซึ่งแสดงถึงการที่ผู้นั้นยอมรับผู้สมัครและสนับสนุนการหาเสียงครั้งนี้โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่ง

                                                           

        100มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายที่มีบทบัญญัติที่ไม่สอด 
คล้องกับรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547): หน้า 87-88. 
          101ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกา , 
ค้นวันที่  30  พฤษภาคม  2557  จาก   http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&date=23-
11-2010&group=6&gblog=60 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&date=23-11-2010&group=6&gblog=60
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&date=23-11-2010&group=6&gblog=60
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การแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ตนี้ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นพ้ืนฐานย่อมได้รับการ
คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ102 

ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองให้พลเมืองสามารถที่จะแสดงความ
คิดเห็นตามหลักสิทธิและเสรีภาพ แต่ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็ต้องใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง (POEL) เป็นหลักและต้องตีความอย่างเคร่งครัดซึ่งแต่เดิมไม่อาจจะใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้อย่างอิสระเมื่ออยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง แต่ภายหลังจากการที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในมาตรา 142 ที่อาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นใน
มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 19 มาตรา 21 แต่เดิมเมื่อมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งดังกล่าวศาลสูงของญี่ปุ่นก็ได้พิจารณาที่จะใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นจนท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในบรรดานักกฎหมายเพราะ
ในช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งถือเป็นระยะเวลาที่ส าคัญประชาชนควรมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นการสื่อสารที่
ได้ผลอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย103 นับแต่มีการแก้ไขกฎหมายในมาตรา 142 ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้สนับสนุนก็มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และได้กลายเป็นสังคมที่
ใกล้ชิดกันระหว่างนักการเมืองและประชาชน แต่ในช่วงแรกของการเปิดให้มีการแลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห็นระหว่างนักการเมืองและประชาชนดังกล่าวก็ยังพบว่าประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือนการติดต่อสื่อสารกับนักการเมืองค่อยข้างน้อย แม้จะท าให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองได้แต่ก็ย่อมใช้เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายอ่ืนเช่น การใส่ความผู้อ่ืน การ
แอบอ้างเป็นบุคคลอ่ืน การเผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จก็ย่อมต้องรับผิดตามกฎหมาย และหากเป็นการ
กระท าความผิดโดยเป็นการแอบอ้างอีเมล์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้นั้นต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 
รวมทั้งต้องถูกตัดสิทธิพลเมืองในบางประการด้วย 

จะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศย่อมมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะให้สิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นแก่พลเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักสากลแต่ในส่วนของการใช้สิทธิแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ แต่ละประเทศก็มี
รายละเอียด กฎหมาย ข้อก าหนดที่แตกต่างกันออกไป ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง เป็นต้นแบบของ

                                                           

          102“ศาลสหรัฐฯชี้กดไลค์เฟซบุ๊ก เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ,” ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์, ค้นวันที่ 3 มกราคม 2557 จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?New 
sid=1379575545 
          103Matthew J. Wilson, op.cit, pp. 22-23. 
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ประเทศที่มีเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตยนั้นเปิดให้มีการสื่อสารทางการเมือง การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งเป็นล าดับต้นๆของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจะเห็นได้จากผลส าเร็จ
ของ นายบารัค โอบามา ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง กับนางฮิลลารี คลินตันในการ เลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ซึ่งนายบารัค โอบามาได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักในการสื่อสารกับประชาชนที่มี
สิทธิ์ลง คะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยดูได้จากจ านวนเงินที่สนับสนุน และการติดตามการเคลื่อนไหวของ
นายบารัค โอบามา ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก และการที่ไม่มีการจ ากัดระยะเวลา
ในการหาเสียงก็ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้มากขึ้น มี
ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้ใดได้อย่างรอบคอบ ในส่วนของกฎหมาย
ประเทศญี่ปุ่นเห็นได้ว่า ถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดที่อนุญาตให้ท าการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แต่ประชาชนชาวญี่ปุ่นก็ได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองอยู่แล้วตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งการแสดงออกทางความคิดเห็นของ
ประชาชนอาจจะไม่ได้เสรีเทียบเท่ากับประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเพ่ิงจะมีการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งและการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองนั้นสามารถท าได้
ตลอดเวลาเว้นแต่จะได้กระท าการอันจะเป็นผลต่อการเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาที่ต้องห้ามหาเสียง 
(ก่อนวันลง คะแนนเสียงเลือกตั้ง) หากมีการส่งข้อความหรือเอกสารใดๆ ในช่วงของการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งแล้วผู้ส่งจะต้องลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และยังต้องเก็บส าเนาไว้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นประเทศ
ที่มีการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมขึ้นจากเดิมมากเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบดั้งเดิม ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติห้ามประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์  ปัจจุบันประชาชนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างไม่มีขีดจ ากัดดังจะเห็นได้จาก
เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ที่มีอย่างแพร่หลายดังตารางข้างต้น และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และห้ามหาเสียงเลือกตั้งในช่วง
ระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง (หลัง 18.00 ของก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) กล่าวโดยสรุปคือ
ประชาชนของประเทศไทยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักสิทธิมนุษยชนสากล และจะมีความผิดเมื่อได้กระท าการละเมิดบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืน เช่น การใส่ความ การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นต้น แต่ส่วนของการหาเสียงเลือกตั้ง
แล้วจะมีข้อจ ากัดในทางกฎหมายเพียงแค่ระยะเวลาที่ห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งจริง
เท่านั้น ซึ่งข้อแตกต่างนี้จะน ามาซึ่งการละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
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4.4  เร่ืองนโยบายของภาครัฐและองค์กรที่ก ากับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหา  
เสียงเลือกตั้ง 

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระ โดยมีคณะกรรมการจ านวน 5 คน โดยการเลือกสรรของวุฒิสภา มุ่งให้บรรลุ
เจตนารมณ์เพ่ือการปฏิรูปการเมือง 3 ประการ คือ การปฏิรูป กระบวนการเข้าสู่อ านาจของนักการ 
เมือง โดยให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมือง 
กระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการใช้อ านาจที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ กระบวนการถอดถอน
ผู้ใช้อ านาจในทางมิชอบให้ออกจากต าแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.  มีอ านาจหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญที่จะควบคุมและด าเนินการจัด ออกข้อก าหนด เพื่อให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ ตามที่กฎหมายก าหนด ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม สืบสวนสอบสวนเพ่ือหา
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งและด าเนินคดีในศาลเกี่ยวกับ
ความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยกันป้องกันและตรวจสอบ หากมีผู้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2550 มาตรา 58104 ซึ่งทางส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งท างานประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องช่วยชี้แจง หรือแนะน าให้ประชา 
ชนเข้าใจ รวมถึงท าหนังสือแจ้งพรรคการเมืองต่างๆ ท าความเข้าใจให้ตรงกัน ส านักงานคณะกรรม 
การการเลือกตั้งและส านักงานต ารวจแห่งชาติจะเข้มงวดกับกลุ่มเยาวชนและประชาชนเป็นพิเศษ การ
โพสต์ข้อความไปในช่วงเวลาดังกล่าวได้ และส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ตั้งศูนย์อ านวยการตรวจสอบ
เว็บไซต์ และรวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการหาเสียง หรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกว่า 860 URL ซึ่ง
เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งการโพสต์ การส่งต่อ สร้าง
ลิงค์ ซึ่งข้อความภาพ เสียง ในลักษณะที่เข้าข่ายการโฆษณาหาเสียงอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร

                                                           

          104พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ

ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 มาตรา 58 บัญญัติว่า 

          “ห้ามไม่ให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณ หรือเป็นโทษ

แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันก่อนการเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดการ

เลือกตั้ง” 
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หรือ พรรคการเมืองผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. 
ของวันที่ 2 ก.ค. 2554 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ก.ค. 2554 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง อาจเข้าข่าย
ความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ105ซึ่งเมื่อมีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นการตรวจสอบก็ย่อมต้องมีมากขึ้นตามล าดับเช่นกัน ในอนาคต
หน่วยงานดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอที่จ าท าการตรวจสอบการกระท าความผิดในสื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายแก่พรรคการเมือง  (กรณียุบพรรคการ 
เมือง) หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในที่สุด 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีหน่วยงานที่ท างานเช่นเดียวกันกับประเทศไทยแต่ก็ได้มี
หน่วยงานที่ก ากับควบคุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยได้แบ่งเป็นหน่วยงานที่ท าการจัดให้มีการเลือกตั้ง
และด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้ง เรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานสนับ 
สนุนการเลือกตั้ง คือ คณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง (U.S. Election Assistance Commis-
sion, EAC) มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการควบคุมการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามกฎหมาย ควบคุมด าเนินการตั้งแต่การวางแผนในจัดการเลือกตั้ง พัฒนาระบบการเลือกตั้งให้ได้
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและรักษาบัตรเลือกตั้งอีกด้วย ตลอดจน
จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการบริหารเกี่ยวกับการด าเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปยังมลรัฐต่างๆ
ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่ห้ามที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง จึงไม่จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่จะมาควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
หาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ 

ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีหน่วยงานของรัฐที่มาก ากับดูแลการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แ ก่
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการวางระบบการ
บริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วยังมีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เช่นคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งกลาง  คณะกรรมการบริหารการเลือกตั้ง กองการเลือกตั้ง กองบริหารงานเลือก 
ตั้ง คณะกรรมการจัดหากองทุนทางการเมือง และฝ่ายจัดระเบียบกองทุนทางการเมือง  เนื่องจากทุก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเพียงกระทรวงเดียวท าให้มีการจัดระเบียบการท าหน้าที่โดยไม่มีการซ้ าซ้อน 
หน่วยงานที่ก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานเดียวกันกับ
หน่วยงานที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งการตรวจสอบในช่วงของการ

                                                           

          105คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก , กกต. ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

และ กระทรวง ICT จับตาโซเชียลเน็ตเวิร์ค ช่วงเลือกตั้ง , ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จาก 

http://www2.ect.go.th/content.php?Province=nakhonnayok&SiteMenuID=1268&Action

=view&Sys_Page=6&Sys_PageSize=20&DataID=5167 
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หาเลียงเลือกตั้ง จึงท าให้การตรวจสอบนั้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ย่อมที่จะมีความชัดเจนและ
แม่นย าในการตรวจสอบ 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบแล้วจะพบว่า การที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการจ ากัด
ระยะเวลาและวิธีการในการหาเสียงเลือกตั้ง ท าให้หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ต้องเสียงบประมาณในการ
จัดหาบุคลากร หรือบริหารจัดการหน่วยงานเพ่ือกระบวนการในการตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออน 
ไลน์ มีเพียงการสังเกตการณ์บริเวณที่เป็นหน่วยการเลือกตั้งเท่านั้นว่ามีการกระท าผิดหรือไม่ ในประ 
เทศญี่ปุ่นส่วนของหน่วยงานที่บริหารจัดการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่ตรวจสอบการกระท าความ 
ผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหน่วยงานเดียวกัน จึงไม่ต้องมีหน่วยงาน
แยกต่างหากเพ่ือจัดให้เป็นหน่วยงานเฉพาะที่จะติดตามพฤติกรรมใดๆ ของประชาชนในช่วงเวลาหา
เสียงเลือกตั้งเป็นพิเศษ แต่หน่วยงานที่ตรวจสอบก็จะท าการตรวจสอบเพียงแค่ช่วงระยะเวลาในการ
หาเสียงเท่านั้น การที่กฎหมายก ากับว่าต้องระบุอีเมล์  ชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการส่ง และผู้ส่งต้องเก็บ
ส าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นไว้ด้วย ซึ่งการที่กฎหมายก าหนดก็เพ่ือจะให้ท าการคัดแยกว่ามีการ
กระท าผิดในช่วงเวลาต้องห้ามหรือไม่ และบุคคลใดเป็นผู้ส่ง ส่วนประเทศไทยมีทั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการท างานที่ทับซ้อนกัน รายละเอียดในการปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงานก็ย่อมแตกต่างกันออกไป หากเป็นการตรวจสอบอย่างเดียวกันก็ไม่ควรที่จะท างานทับซ้อน
กันเพ่ือที่จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองบุคลากรของรัฐและสิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดการใน
ช่วงเวลาที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกรณีประเทศไทยนั้นอาจจะเพราะยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนจึงยังไม่
สามารถที่จะจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 

จากการศึกษาค้นคว้าทางกฎหมายเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังที่ได้
กล่าวมาในบทที่ 2 จนถึงบทที่ 4 จะเห็นได้ว่าเมื่อสภาพทางสังคมเปลี่ยนไปมาตรการใดๆ ที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดระเบียบทางสังคมก็ย่อมต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือ กฎหมายต้องพัฒนาให้
ทันต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพลเมืองในแต่ละประเทศ จะเห็นได้จากการที่ผู้เขียนได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลทางสังคมและทางกฎหมายของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
แล้ว จะพบว่าแต่ละประเทศมีบทบัญญัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในทางกฎหมายแตกต่างกันในเรื่อง
มาตรการที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการหาเสียงมาตามล าดับ โดยผู้ศึกษาจะแบ่งการหาเสียงออกเป็น 
2 ประเภท ประเภทแรกคือ การที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องลงพื้นที่พบปะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเอง 
เช่น การลงพ้ืนที่ (Door to Door) การปราศรัย การแจกใบปลิว และประเภทที่สองคือการที่ผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องไปพบปะลงพ้ืนที่กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเอง อาจจะให้ผู้สนับสนุนหรือ
ทีมงานในการประชาสัมพันธ์แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยตรง วิธีหาเสียงเลือกตั้งประเภทนี้ ได้แก่ การ
ใช้ป้าย การใช้รถหาเสียงเคลื่อนที่ การใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ จน 
กระทั่งมาถึงปัจจุบันได้มีการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้อย่างกว้างขวาง ประชาชนได้มีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวในอนาคตอันใกล้ เพราะสื่อสังคม
ออนไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่น้อย สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบโต้กันได้อย่างทันที ไม่จ ากัดทั้งระยะเวลา
และสถานที่ สื่อสังคมออนไลน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งยังมีรูปแบบใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของการหาเสียงเลือกตั้งก็เช่นกัน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือที่จะสามารถท าให้ตนได้รับคะแนนสนับสนุนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการชนะการ
เลือกตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้ง และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งรูปแบบเดิมกับการ
หาเสียงเลือกตั้งโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้ว จะพบว่านักการเมืองตื่นตัวในการท ากิจกรรม
สาธารณะมากขึ้น เพ่ือจะได้แสดงผลงานของตนให้ประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งแตกต่างจากการหาเสียงเลือกตั้งรูปแบบเดิมที่ต้องลงพ้ืนที่พบปะ ท ากิจกรรม 
ร่วมกับประชาชน ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เฉพาะกลุ่ม เฉพาะพ้ืนที่ และกระท าเฉพาะช่วงเวลาที่
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ใกล้จะมีการเลือกตั้งเท่านั้น ท าให้การหาเสียงเลือกตั้งแบบเดิมอาจจะไม่สามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อยู่ในช่วงอายุที่ก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษาและวัยท างาน ซึ่งกลุ่มนี้มีจ านวน
มากและมักจะเป็นผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือติดตามสถานการณ์ทางสังคม 
จากสถิติการศึกษาเกี่ยวกับจ านวนคะแนนเสียงและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในการหาเสียงเลือกตั้งข้างต้น พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง จากการประสบความส าเร็จใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของต่างประเทศแล้ว ท าให้นักการเมืองของไทยมาให้
ความสนใจกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นตามล าดับ จะเข้มข้นมากในช่วงระหว่างการหาเสียง
เลือกตั้ง เมื่อไม่มีกฎหมายไทยบัญญัติไว้ก็อาจเกิดการกระท าความผิดขึ้นและอาจมีประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับรายจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง ท าให้เกิดปัญหา
ในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองในที่สุด การหาเสียง
เลือกตั้งนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลย่อมมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด วิธีการ ไว้เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติโดยอาจจะบัญญัติเป็นกฎหมาย หรือระเบียบไว้ เมื่อสังคมเปลี่ยนไปกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติเดิมอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม ทั้งการหาเสียงเลือกตั้งนั้นกฎหมาย
ของทุกประเทศมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการแสดงรายจ่ายเพ่ือความโปร่งใสและขจัดความได้เปรียบ
เสียเปรียบกันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นก็ต้องมีการปรับแก้เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้ได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

กล่าวได้ว่าทุกประเทศย่อมให้ความส าคัญกับการมีสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมของ
พลเมืองในชาติ ดังจะเห็นได้จากการบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ ประเด็นการหาเสียงเลือก 
ตั้งโดยวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความกังวลเป็นอย่างมาก
เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายการเลือกตั้งคือการหาเสียงในช่วงระยะเวลาหลัง  18.00 นาฬิกาของวัน
ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1 วัน การหาเสียงเลือกตั้งย่อมต้องมีมากกว่า 2 ฝ่ายท าการแข่งขันกัน
เพ่ือที่จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนก็มักจะเกิดข้อพิพาทหรือการกระท าความผิดขึ้น เช่น การละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี การปลอมแปลง การแอบอ้าง จากผู้สนับสนุนแต่ละฝ่าย 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้มีการอนุญาตให้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ไม่มีการ
จ ากัดจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวนซอฟท์แวร์ และจ านวนโดเมน รวมทั้งระยะเวลาในการหา
เสียงเลือกตั้งโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนใช้
โอกาสนี้ในการเผยแพร่ข้อมูล แนะน า เผยแพร่กิจกรรมและการปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
และได้ก าหนดลงในกฎหมายให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจัดตั้งผู้จัดการของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านการรณรงค์หาเสียง การวางแนว 
นโยบายการหาเสียง รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การหาเสียง และอาจว่าจ้างบริษัท 
เอกชนเข้ามาด าเนินการในกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งก็ได้ การไม่มีกฎหมายห้ามผู้สมัครขนคนไป
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เลือกตั้งซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนอย่างมากมาย จนท าให้การขนคนเพ่ือไปท าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนเพ่ือบริหารประเทศแต่
รายจ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง เช่น การซื้อการเช่าซื้อ หรือการ
ด าเนินกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง การช าระเงินต่างๆ ทางอีเมล์นั้นๆ จะถูกโอนข้อมูลไปยังคณะกรรม 
การทางการเมืองด้วย  

ประเทศญี่ปุ่นเดิมเป็นประเทศที่เคร่งครัดมากเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย แต่เดิมไม่มีการ
บัญญัติไว้ในส่วนของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ท าให้นักการเมืองใช้วิธีการต่างๆ 
โดยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ตนเองและพรรคการเมืองท าให้เกิดความไม่เสมอภาคกัน 
จนกระทั่งได้มีการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง เพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้นักการเมืองใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติที่อนุญาตให้สามารถท าการหา
เสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้นักการเมืองก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์ บล็อกส่วนตัว เพ่ือการสื่อสารกับ
ประชาชนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่การปรับแก้บทบัญญัติของกฎหมายก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เช่นกัน คือประชาชนโดยทั่วไปและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่ก็ต้องท าภายในระยะเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเลือกตั้ งได้ ส่วน
ของการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้นที่จะอนุญาตให้เฉพาะ
พรรคการเมืองและ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นเป็นผู้ส่ง รายละเอียดในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวต้องระบุชื่อ ที่อยู่ วัน เวลา ไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังต้องเก็บส าเนาการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นั้นไว้ด้วย เพื่อป้องกันการปลอมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือหวังผลให้เกิดการกระท าความผิดทางการ
เมือง การที่กฎหมายบัญญัติว่าต้องระบุวันที่และเวลาในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็เพ่ือจะได้
ทราบวันเวลาที่แท้จริงว่าได้ท าการหาเสียงเลือกตั้งหลังจากที่กฎหมายอนุญาตหรือไม่ 12 วัน หรือ 17 
วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ผู้ที่กระท าความผิดข้อบัญญัติในช่วงเวลาดังกล่าวต้อง
ได้รับการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยว  
ข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อออนไลน์ ถ้าหากเป็นการกระท าอ่ืนที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่
ผู้ อ่ืน การใส่ความ การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ การแอบอ้างเป็นบุคคลอ่ืนเพ่ือให้คู่แข่งในการ
เลือกตั้งได้รับผลในแง่ลบ ผู้ที่กระท าการดังกล่าวก็ย่อมต้องได้รับผลจากการกระท านั้นตามกฎหมาย
ทั้งทางแพ่งฯและอาญา จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า การที่ประเทศญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะประเด็นการ
หาเสียงเลือกตั้งที่มีการกระท าความผิดในเรื่องของเงื่อนเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเท่านั้น ไม่อาจจะ
แก้ปัญหาเรื่องการกระท าผิดอ่ืนในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งได้เลย ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะได้มี
การระบุไว้ในกฎหมายว่า จะต้องเป็นพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นที่จะสามารถส่ง
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อีเมล์ไปถึงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ ถึงแม้ว่าจะยากแก่การปลอม แต่ตัวอักษรที่จะใช้เป็นชื่อ (user 
name) นั้นสามารถสร้างขึ้นมาให้มีความคล้ายคลึงกันจนอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ อายุของการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์นั้นก็ไม่มีเวลาที่แน่นอนอาจจะ
เผยแพร่เพียงชั่วครู่แล้วลบหรือปิดไปเลยก็ได้ซึ่งการกระท าดังกล่าวย่อมเกิดความเสียหายขึ้นแล้วหาก
มีประชาชนหรือผู้ อ่ืนได้เห็นหรือรับทราบ เมื่อผู้ เผยแพร่สื่อนั้นได้ท าการลบออกไปจากระบบ
อินเตอร์เน็ตแล้วก็ย่อมขาดหลักฐานที่จะน ามาใช้ในการเอาผิดเมื่อเกิดการร้องทุกข์ขึ้น ในเรื่องของการ
กระท าความผิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาต้องห้ามก็
สามารถที่จะป้องกันได้แต่เพียงการหาเสียงเลือกตั้งโดยการใช้อีเมล์ของพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งเท่านั้น สื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ที่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปแสดงความ
คิดเห็นตอบโต้ได้ บทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหากกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งจ ากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นก็ย่อมต้องขัดกับบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คของ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2556 มีความเห็นว่า ไม่ควรห้ามที่จะให้นักการเมืองหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และ ไม่สามารถห้ามได้ เพราะเทคโนโลยีช่วยให้การหาเสียงมีประสิทธิภาพและท าให้
ประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพมีสาระมากขึ้น นักการเมืองต้องสามารถหาเสียงได้ตลอดเวลา การที่
ประชาชนมีข้อมูลค้นได้ทุกเวลาท าให้การลงคะแนนมีประสิทธิภาพขึ้น หากลืมชื่อลืมเบอร์ลืมผลงาน 
หรือลืมประเด็นหาเสียงของผู้สมัครที่ตนชอบก็ควรค้นได้จากอินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลาแม้กระทั่งนาที
สุดท้ายก่อนเข้าคูหาลงคะแนน ในอนาคตอาจให้เข้าไปในคูหาแล้วมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมีเอกสาร
ให้ย้อนอ่านข้อมูลทบทวนค าปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครทุกคนได้จนแน่ใจแล้วค่อยกาบัตรก็เป็นได้ 
ข้อห้ามของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงไม่เป็นประชาธิปไตยและล้าสมัยมาก 106 ดังนั้น
ผู้เขียนจึงเห็นควรที่จะเปิดให้มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเสรีไม่ต้องจ ากัด
ด้วยระยะเวลา และถ้าหากมองในทางกลับกันการใช้วิธีเปิดโอกาสให้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์หาเสียง
เลือกตั้งได้อย่างเสรีนั้นกลับเป็นผลดีในแง่ของการที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองคู่แข่งจะ
ได้ใช้การเผยแพร่ของสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวตรวจสอบกันและกัน เพ่ือประโยชน์ของตนหากมีการ
กระท าความผิดก็ย่อมต้องฟ้องร้องกันตามกฎหมาย รัฐจึงไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดตั้ง
หน่วยงานหรือหาบุคลากรของรัฐมาเพ่ือมาสังเกตการณ์หรือตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วง
ระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งการที่พรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละฝ่ายย่อมมี
ประชาชนผู้สนับสนุนเป็นจ านวนมาก ก็ยิ่งท าให้การตรวจสอบนั้นรัดกุม รวดเร็ว และละเอียดไปโดย

                                                           

            
106สมเกียรติ อ่อนวิมล, ค้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 จาก https://www.facebook.com/ 

somkiat.onwimon 

https://www.facebook.com/%20som%20ki
https://www.facebook.com/%20som%20ki
https://www.facebook.com/somkiat.onwimon
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ปริยาย ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของประเด็นการค านวณค่าใช้จ่ายที่แต่ละพรรคการเมืองใช้ไปในส่วน
ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้น ปัจจุบันคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่จะสามารถ
ก าหนดได้แน่นอน เพราะในแต่ละช่วงเวลาค่าใช้จ่าย ค่าบริการ อาจจะไม่เท่ากัน เพียงแต่ได้ก าหนดไว้
โดยรวมว่าจะต้องให้คิดค่าใช้จ่ายจากการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง
รวมเข้าไปในบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีแนวคิดว่าใน
อนาคตอาจจะค านวณค่าใช้จ่ายจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอัตราเดียวกันกับการใช้โทรศัพท์ใน
การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้เขียนเห็นว่า ในเมื่อต้นทุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นมีต้นทุนที่ต่ าและสามารถ
เข้าถึงข้อมลูต่างๆ ได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดสถานที่ และไม่จ ากัดจ านวนการใช้ อีกทั้งยังมีอิทธิพลในการ
สร้างเสริมให้ประชาชนได้ติดตามข่าวการกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ตนจะเลือกให้
เป็นตัวแทนเพ่ือเข้าไปบริหารประเทศแล้ว การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งนอกจาก
การว่าจ้างเอกชนในการท าเว็บไซต์หรือบล็อกส่วนตัวในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งแล้ว ส่วนที่เป็น
เว็บไซต์ บล็อก ช่องทางอ่ืนๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งไม่
อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งควรที่จะได้รับการยกเว้น เพราะเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วพรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะมีสิทธิเท่าเทียมกันและแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นให้พรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีแรงจูงใจที่จะท าประโยชน์เพ่ือประชาชนอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือเป็นแสดงให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงานที่ได้กระท าขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลาเมื่อถึงช่วงเวลาการเลือกตั้งก็ย่อมต้องได้รับความนิยมการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งมากขึ้นตามไปด้วย107และอาจจะให้พรรคการเมืองจัดตั้งผู้จัดการของการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้จัดการการเลือกตั้งมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารการเงิน การจัดการ การด าเนินกิจกรรมทุกอย่างของพรรคการเมืองที่เป็นไปเพ่ือการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง โดยในส่วนนี้อาจจะมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดย
ใช้งบประมาณจากพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้เป็นรายจ่ายของพรรค
การเมืองตามกฎหมาย 

 
 
 
 

                                                           

          107กิตติกร ทาระธรรม, การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการหาสียง , (สาร 
นิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2545), หน้า 
113-114. 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาค้นคว้าทางกฎหมายเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบว่า
ในการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการทางกฎหมายที่จะน ามาแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดจากการกระท าความผิดดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะดังนี้ 

 
5.2.1  การแก้ไขมาตรการทางกฎหมาย 
ผู้เขียนเห็นควรว่าให้มีการแก้ไข ในส่วนของ ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พุทธศักราช 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554  

ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรา 52 ได้แก่ 
(6)  ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต 

ค่าจัดท าหรือจ้างในการผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ เช่น เทปวิทยุกระจายเสียง 
หากเป็นกรณีที่ไม่ใช่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง แต่เป็นผู้สนับสนุนใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง ก็ยากที่จะมีส าเนาเอกสารประกอบรายการค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้เป็นหลัก 
ฐานให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้นควรที่จะระบุให้ชัดเจนว่าการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตแบบใด 
ประเภทใด ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งลงความเห็นว่าอินเตอร์เน็ตมีต้นทุน 
ในความเป็นจริงแล้วการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้อินเตอร์เน็ตสาธารณะหรือส่วนบุคคลในบางพ้ืนที่ก็ไม่มี
ค่าใช้จ่าย หรือกรณีที่ช าระค่าบริการเป็นรายเดือน แต่ช่วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มี
การหาเสียงเลือกตั้งได้ก็อาจจะไม่ครบรอบเดือนเสมอไป การคิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมีรายละเอียดแบบ
ใดเป็นรายวันหรือไม่ก็ควรที่จะต้องระบุไว้ให้ชัดเจน เช่นก าหนดให้มีการหาเสียงเลือกตั้งเป็นระยะ 
เวลา 45 วัน ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งค านวณค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดระยะเวลา  45 วันว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใด โดยอาจจะต้องมีมาตรการที่จะต้องให้พรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
แจ้งชื่อผู้ใช้และ/หรือ URL ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนที่จะถึงวันเปิดให้หาเสียงเลือกตั้ง 
เพ่ือที่จะได้ท าการคิดเงินเกี่ยวกับค่าบริการอินเตอร์เน็ต (ไม่รวมค่าจ้างบุคคลที่จัดท าเนื้อหา) ได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นระเบียบเดียวกัน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดว่า เมื่อมีการซื้อหรือเช่าอีเมล์
ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้ว การด าเนินกิจกรรมใดๆ ทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ในการได้มา
ซึ่งคะแนนเสียง การใช้บริการอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือเข้าถึงอินเตอร์เน็ต รายจ่ายที่
เกิดข้ึนในอีเมล์จะถูกโอนไปยังคณะกรรมการทางการเมือง ส่วนสาระส าคัญของประเทศญี่ปุ่นก็คือการ
การที่อนุญาตให้เฉพาะพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นที่จะสามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งได้ โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ วันที่ เวลาพร้อมทั้งต้องเก็บส าเนาอีเมล์ที่ส่งไว้ด้วย เพ่ือ
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ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เขียนเห็นควรว่าต้องแก้ไขในรายละเอียดของ ข้อ  6(6) ค่าใช้ 
จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรา 52 ได้แก่ 
           (6)  ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต 
ค่าจัดท าหรือจ้างในการผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ เช่น เทปวิทยุกระจายเสียง 

(ก)  กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่ออินเตอร์เน็ต ต้องแจ้งจ านวนเว็บไซต์ ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ 
(username, URL) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนถึงก าหนดวันหาเสียงเลือกตั้ง” 

เมื่อแก้ไขในส่วนของบทบัญญัติดังกล่าวแล้วจะช่วยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ
ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างแม่นย ามากขึ้น และพรรคการเมืองทุกพรรค
มีโอกาสในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน 

ควรมีการแก้ไขในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2554  

มาตรา 58 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง” 

เนื่องจากกฎหมายได้ก าหนดระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึง 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จน 
กระทั่ง 24.00 น. ของวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่เมื่อได้ท าการเผยแพร่ออกไปแล้ว ข้อมูลเหล่านั้น
ก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ 
พรรคการเมือง นักการเมืองซ้ าจากข้อความเดิมท่ีเคยประกาศไว้แล้วบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้หลัก 
เกณฑ์ เช่นเดียวกับป้ายหาเสียง ที่ตั้งไว้ก่อน และไม่ได้มาเก็บให้หมด ก่อน 18.00 น. ก็ไม่ถือว่าผิด
กฎหมายเลือกตั้งเพราะเคยตั้งป้ายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่หากมาท าป้ายซ้ าวางหลัง 18.00 น. ถือว่ามี
ความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นการน าข้อความประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ที่ท าก่อนหน้านี้มาเผยแพร่ใหม่
ในช่วงเวลาต้องห้าม ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง (การคัดลอก URL หรือรูปภาพมาโพสต์
ใหม่)108 แต่หากข้อความประชาสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่นั้นมีจุดประสงค์เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 
สามารถเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้แตกต่างจากการเผยแพร่ข้อมูลเท่าใดนัก ผู้เขียนได้แสดง
ภาพตัวอย่างจากเฟซบุ๊ค ในส่วนของเนื้อหาบทที่ 2 แล้ว ตามความเห็นของผู้ เขียนก็อาจจะ
เปรียบเสมือนการย้ายป้ายหาเสียงเดิมไปยังที่ใหม่และเป็นที่ชุมชนนั่นเอง จะเห็นได้ว่าการจ ากัด

                                                           

               
108กกต. เตือนใช้ Social Network ไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง, ค้นวันที่ 13 มิถุนายน 2557 

จาก http://news.mthai.com/headline-news/120930.html 

http://news.mthai.com/headline-news/120930.html
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ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยสื่อสังคมออนไลน์ยังด าเนินไปตลอดไม่ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นการที่
กฎหมายห้ามไม่ให้หาเสียงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในความเป็นจริงไม่อาจจะน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การห้ามการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่ควรรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ จาก
การค้นคว้าในบทที่ 3 และบทที่ 4 ผู้เขียนเห็นด้วยกับการใช้วิธีการเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่
มีบทบัญญัติห้ามเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาใด
ของการหาเสียงเลือกตั้งหรือแม้แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  แต่จะพิจารณาการกระท าความผิด
เฉพาะการหาเสียงบริเวณหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น เพราะเมื่อเปิดให้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเสรี 
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีผู้สนับสนุนอยู่แล้ว ผู้สนับสนุนเหล่านั้นย่อมที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายตน จนท าให้เกิดกลไกในการตรวจสอบขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้บุคลากรจากภาครัฐ 
และรัฐก็ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มีหน่วยงานเพื่อการสังเกตการณ์ทางอินเตอร์เน็ตให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
แผ่นดิน จากการให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ว่าปัจจุบันมีต ารวจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องเทคโนโลยี เพียง 200 คน แต่ต้องรับผิดชอบ
ผู้ใช้งานทั่วประเทศซึ่งไม่เพียงพอ109 แต่ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองและนักการเมืองนั้นมีอยู่ทั่วประเทศ
ย่อมมีจ านวนมากกว่าบุคคลากรที่ภาครัฐจะจัดหาได้ หน่วยงานของรัฐควรจะมีหน้าที่เพียงรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น 

ผู้เขียนมีแนวคิดควรได้รับการแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมาย ดังนี้ 
มาตรา 58 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะ

เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง  

บทบัญญัติเรื่องระยะเวลาในมาตรานี้มิให้รวมถึงวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์”        
เมื่อแก้ไขในบทบัญญัติดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถทราบนโยบายของผู้ลง

สมัครรับเลือกตั้งก่อนตัดสินในลงคะแนนเสียง ท าให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ต้องมี
เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังการกระท าที่อาจยัดต่อกฎหมายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ท าให้รัฐ ประหยัด
งบประมาณได้อีกด้วย 

 
 
 

                                                           

          109“ฮ่ึมเอาผิดหมิ่นทางเน็ต เจอคุก 5 ปี โพสต์ด่า-ตัดต่อ-บิดเบือน ตร. จับได้เอง-ไม่ต้องแจ้ง,” 
มติชนออนไลน์, ค้นวันที่ 9 มกราคม 2557 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail. 
php? newsid=1372045799&grpid= 00&catid= &subcatid= 
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5.2.2  การแก้ไขมาตรการทางการปฏิบัติ 
ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเพียงหน่วยงานเดียว และควรจะให้อยู่ในสังกัดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะในปัจจุบันแนวทางการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการดูแลการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือการขอความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยในการป้องกันและ
ตรวจสอบ หากมีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจจะก่อให้เกิดการกระท าผิดตาม
กฎหมาย ท าให้เกิดการท างานที่ทับซ้อนกันหลายหน่วยงาน เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและ
บุคลากรของรัฐอีกด้วย 
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