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การศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลและ

เทศบาลในจงัหวดัชลบุรี ทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์ใน

การศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A 

(นามสมมุติ) และเทศบาลตาํบล B (นามสมมุติ) และเพื่อหาแนวทางการแกไ้ข และป้องกนัปัญหา

การทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ ผูศึ้กษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและ

รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัทั้งหมด 12 คน โดยใชแ้นวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึง

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบวา่  การใชห้วัคะแนน ระบบอุปถมัภ ์การวางแผน

การเลือกตั้ง เป็นลกัษณะทัว่ไปของการเลือกตั้งทุกแห่งท่ีจะตอ้งมี และหากในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล A และเทศบาล B  มีการใชห้วัคะแนน ระบบอุปถมัภ ์การวางแผนการเลือกตั้งมีการใชใ้นทาง

ท่ีผดิส่งผลต่อการทาํการทุจริตการเลือกตั้ง และพบวา่ รูปแบบการทุจริตเลือกตั้งขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล A มีรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งการซ้ือเสียง  การโกงแบบยา้ยคนเขา้และออก การจดั

ให้มีคนของตนเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง  และในส่วนของเทศบาล B  มีรูปแบบการทุจริตการ

เลือกตั้งรูปแบบการซ้ือเสียง การตลาดการเมือง  และการใช้อาํนาจรัฐ และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาล B  พบวา่ มีรูปแบบ

การทุจริตการเลือกตั้งท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีเหมือนกนั คือ 

รูปแบบการทุจริตการซ้ือเสียง  ส่วนท่ีรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีแตกต่างกัน คือ องค์การ

บริหารส่วนตาํบล A  มีรูปแบบการยา้ยคนเขา้และยา้ยคนออก รูปแบบ การจดัให้มีคนของตนใน

กรรมการเลือกตั้ง รูปแบบการใชอิ้ทธิพล ในขณะท่ี   เทศบาล B  ไม่มี และในส่วนของเทศบาล B



(4) 

มีส่วนท่ีรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีแตกต่างกนั คือ รูปแบบการใชก้ารตลาดการเมือง รูปแบบ

การใชอ้าํนาจรัฐ ในขณะท่ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A  ไม่มี 
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This thesis is to study the comparison between the fraud behind Chonburi’s Tambon 

Administrative Organization and Municipality’s election. The objective of this thesis is to study 

the form of fraud by comparing between Tambon Administrative Organization (A) and 

Municipality (B) and finding the solution to solve and prevent the corruption problems in 

different forms. The writer has conduct information from related research documents, 

interviewing informants in depth, observing and participating. The outcome of this research is 

that, in general, it is common that election has to have canvasser system, patron client system,  

election campaign. If Tambon Administrative Organization (A) and Municipality (B) faultily uses 

canvasser system, patron client system,  election campaign which resulted in fraud of the election. 

The form of corruption from Tambon Administrative Organization (A) is to buy votes, relocate 

people in and out and also using their people as the election’s commission. As for Municipality 

(B), the form of corruption is to buy votes, political marketing and also using the government’s 

authorities. As a result, by comparing the form of fraud from both Tambon Administrative 

Organization (A) and Municipality (B), they are both similarities and differences between both 

election types. The similar form of fraud is the buying of votes from Tambon Administrative 

Organization (A) and Municipality (B). The different form of fraud is that Tambon 

Administrative Organization (A) has the relocation of people in and out and also in the form of 

using their people as the election commissions which Municipality (B) does not. Although, 
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Municipality (B) has use political marketing and using the government’s authorities, which 

Tambon Administrative Organization (A) does not. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ประเทศไทยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (อบต.) เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทองค์การบริหารส่วนตาํบลนั้นมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ จาํนวน 6,650 

แห่ง (ศูนยร์วมขอ้มูลองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทัว่ประเทศ, 2553) และรองลงมา คือ เทศบาล 

จาํนวน 1,283 แห่ง (ศูนยร์วมขอ้มูลของเทศบาล, 2553) ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 

ประเภทน้ี เม่ือรวมกนัแลว้จะดูแลพื้นท่ีเกือบทั้งหมดของประเทศ ดงันั้นการดาํเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลและเทศบาล จึงส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

จาํนวนมากในประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวปฏิบติังานให้เป็นไปตามภารกิจ

ของตนอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างมาก แต่หากมีการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ก็จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นอยา่ง

มากเช่นเดียวกนั (นีโอฟรีเอน็เนอจีกรุ๊ป, 2548) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทาง

ราชการอยูเ่สมอ ซ่ึงไดส่้งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอาํนาจและความศรัทธาต่อระบบการ

ปกครองทอ้งถ่ินอยา่งยิง่ แมก้ารทุจริตจะเป็นการกระทาํของบุคคลผูมี้อาํนาจและหนา้ท่ีซ่ึงไม่ใช่การ

กระทาํของตวัองค์กร และบางคร้ังก็เกิดจากความสมยอมของประชาชนเพื่อซ้ือความสะดวกจาก

เจา้หนา้ท่ีรัฐก็ตาม และแมว้า่ประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและมีองคก์รคอย

กาํกบัตรวจสอบอยูก่็ตาม แต่กระบวนการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ไดพ้ฒันาไปดว้ย

วธีิการท่ีแยบยล ดว้ยการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามระเบียบทาํให้ไม่สามารถตรวจสอบได ้หรือแมถู้ก

ตรวจสอบก็ไม่สามารถดาํเนินการเอาผิดได ้ (นีโอฟรีเอ็นเนอจีกรุ๊ป, 2548) ซ่ึงสภาพการทุจริตใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นประกอบดว้ย (โกวิทย ์พวงงาม, 2550) การทุจริตในกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น การสมยอมราคา การเสนอราคาเอ้ือประโยชน์ต่อผูข้ายหรือผู ้

รับจา้งบางราย การเผยแพร่ประกาศ การยืน่ซองสอบราคาการพิจารณาผลการสอบราคากระบวน 



2 

การจดัซ้ือจดัจา้ง การตั้งบริษทัรับเหมาข้ึนมาแลว้ให้บุคคลท่ีรู้จกักบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของบริษทั และสุดทา้ยคือความไม่รู้ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง 

และนอกจากน้ียงัมีการทุจริตในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินและการบญัชีอนัไดแ้ก่ การ

จดัเก็บรายไดก้ารออกใบเสร็จรับเงิน การจดัทาํบญัชีหรือรายงานสถานะทางการเงินไม่เป็นปัจจุบนั 

การจดัทาํบญัชีหรือรายงานสถานะทางการเงินไม่ถูกตอ้ง การเบิกจ่ายโดยไม่มีหลกัฐานในการ

เบิกจ่าย การสั่งจ่ายหรือใช้เช็คโดยไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ นอกจากการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มี

รายการในข้อบังคับงบประมาณแล้ว สภาพการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงั

ประกอบดว้ยการรับเงินสินบนของเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหาร การเอ้ือประโยชน์ให้กบัพวกพอ้ง การ

แฝงการหาคะแนนเสียงทางการเมืองโดยใช้งบประมาณของทอ้งถ่ิน การประพฤติปฏิบติัท่ีไม่

เป็นไปตามจริยธรรมขององคก์ร การปลอมแปลงเอกสารและรายงานเท็จ การนาํของหลวงไปใช้

ส่วนตวั และการปิดบงัขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมไปถึงการนาํหวัคะแนนไปท่องเท่ียวเพื่อหา

คะแนนเสียงทางการเมืองโดยอาศยังบประมาณของทางราชการ  

จากสภาพปัญหาการทุจริตขา้งต้น ทาํให้เห็นได้ว่าในทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลนั้นประกอบด้วยผลประโยชน์จาํนวนมาก อนัเน่ืองมาจากงบประมาณท่ีได้รับและ

ทรัพยากรของทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีคนจาํนวนมากมุ่งหวงัท่ีจะเขา้มามีตาํแหน่งใน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน จนในบางคร้ังเกิดความ

ขดัแยง้จนถึงขนาดใช้กาํลงัเขา้ทาํร้ายเข่นฆ่าทาํลายฝ่ายตรงขา้ม เพื่อให้ไดเ้ขา้มาเป็นนกัการเมือง

ทอ้งถ่ิน จากสถิติการร้องคดัคา้นการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งทัว่ประเทศ ท่ีมีมากถึง 

6,260 เร่ือง อนัประกอบไปดว้ยเร่ืองร้องเรียนการทุจริตมากท่ีสุด ไดแ้ก่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล. 

มี 5,339 แห่งต่อ 3,376 เร่ือง เทศบาลตาํบลมี 2,232 แห่ง ต่อ 1809 เร่ือง เทศบาลนคร 30 แห่งต่อ 164 

เร่ือง เทศบาลเมือง 178 แห่งต่อ 387 เร่ือง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 76 แห่งต่อ 430 เร่ือง ซ่ึงถา้ใช้

สัดส่วนเร่ืองร้องเรียนมากท่ีสุด ตอ้งยกให้ กทม.ต่อ 207 เร่ือง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554) 

และเม่ือเขา้มามีตาํแหน่งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก็มกัจะเร่ิมบทบาท “ผูรั้บเหมาก่อสร้าง” ท่ี

ตามมาดว้ยการ “ฮั้ว” ซ่ึงการฮั้ว นั้นมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 การฮั้วแบบปกปิด คือ การใชว้ิธีตดั

ซอยงานไม่ใหมี้ราคาท่ีสูงมากแลว้ใชว้ิธีการตกลงราคาแลว้ให้กลุ่มเดียวกนัรับงาน รูปแบบท่ี 2 การ

ฮั้วแบบกีดกนั โดยจะมีการใช้อิทธิพลเพื่อกีดกนัผูรั้บเหมารายอ่ืนไม่ให้สามารถเขา้ร่วมยื่นซอง

ประกวดราคาได ้ และรูปแบบท่ี 3 คือ การฮั้วแบบเปิดเผย คือ การเสนอเงินให้กบัคู่แข่งรายอ่ืน

เพื่อให้ถอนตวัจากการเสนองานโดยการเสนอให้เงินตอบแทนร้อยละ 10 ของราคากลาง (โกวิทย ์

พวงงาม, 2550) และมีการให้เปอร์เซ็นตก์บัเจา้หนา้ท่ี ๆ ดาํเนินการซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีอยู ่3 ตาํแหน่ง 

ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง การก่อสร้าง หรือ ดาํเนินโครงการของ อปท คือ 
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ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หวัหนา้ส่วนการคลงั และหวัหนา้ส่วนการโยธา ปัญหาการทุจริตใน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้ลุกลามและแพร่ขยายหนกัข้ึนทุกขณะ โดยมีการให้สินบนกบั

นกัการเมืองและขา้ราชการในทอ้งถ่ินในอตัราท่ีสูงกวา่ร้อยละ 20 (อุทิศ บวัศรี, ม.ป.ป.) ไดส้ะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงการแผร่ากฝังลึกท่ีจะกดักร่อนสังคมไทยให้ตายไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงอุปสรรคสําคญัในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชัน่ คือ ค่านิยมของสังคม ของรัฐบาล ของขา้ราชการและ

เจา้หนา้ท่ีผูรั้กษากฎหมาย ท่ีมองวา่การคอร์รัปชัน่ไม่ใช่เร่ืองเสียหายสังคมยอมรับนบัถือคนท่ีมีเงิน

และอาํนาจโดยไม่เก่ียงวา่จะไดม้าดว้ยวิธีใด (ธวชัชยั ศรีสุเทพ, 2550) หากไม่สามารถจะหยุดย ั้งให้

ทุเลาเบาบางลงไปไดก้็จะเป็นปัญหาสังคมในระยะยาว ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทางสํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการประพฤติทุจริตแห่งชาติตอ้งเขา้มาจดัการแกไ้ข และแมห้ลายฝ่ายจะมอง

วา่การทุจริตในบางเร่ืองเป็นคดีเล็กๆ แต่ถา้มองใหลึ้กลงไปจะพบวา่ทั้งเทศบาล และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นฐานการเมืองท่ีทุจริตกนัเป็นทอด ๆ จนไปสู่ระดบัชาติ (ณัฐกร วิทิตานนท์, 

2550) เพราะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นฐานเสียงของพรรคการเมือง ขณะท่ีการเมือง

ระดบัชาติก็ให้การปกป้องคุม้ครององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในลกัษณะพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เช่น นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็จะมี

พรรคการเมืองหนุนหลงั และกลายเป็นหวัคะแนนใหก้บัพรรคการเมืองเม่ือถึงคราวเลือกตั้งใหญ่ ถา้

หากหยุดย ั้งการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ ก็จะส่งผลไปสู่การลดการทุจริตใน

โครงการใหญ่ๆ ไปไดม้าก เพราะโครงการท่ีดาํเนินการอยูใ่นทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงจะไดรั้บงบประมาณ

มาจากโครงการท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายทางการเมืองของภาครัฐนัน่เอง 

เม่ือปี พ.ศ. 2557 ท่ีผา่น ผลการจดัอนัดบัการทุจริตคอร์รัปชัน่โลกปรากฏวา่ประเทศไทยได้

ท่ี 85 จากประเทศจาํนวนทั้งส้ิน 175 ประเทศทัว่โลก และได ้38 คะแนนจาก 100 คะแนน และเป็น

อนัดบัท่ี 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการจดัอนัดบัในคร้ังน้ีพบวา่ ประเทศไทย

มีผลคะแนนดีข้ึนบา้ง และไดอ้นัดบัดีกว่าเดิม เม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีก่อน ซ่ึงไดอ้นัดบัท่ี 102 ใน

ระดบัโลก และอนัดบัท่ี 16 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียง

ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นท่ีมีคะแนนเกิน 50 คะแนน โดยประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 3 

จาก 9 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงอาจหมายถึงในช่วงปีท่ีผา่นมา หลายภาคส่วนไดพ้ยายามมีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาและเห็นผลของการแกปั้ญหารวมถึงการต่ืนตวัของภาคธุรกิจในการต่อตา้น

การทุจริต อยา่งไรก็ตาม หากจะกล่าวถึง จุดเร่ิมตน้ของการทุจริต คอร์รัปชัน่ของนกัการเมืองไทยไม่

ว่าจะในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติก็ตาม จะพบว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและเลือกตั้งท่ี

นกัการเมืองใชทุ้กวิถีทาง เพื่อให้ไดรั้บการเลือกตั้งและเม่ือไดรั้บเลือกตั้งแลว้ ก็จะพยายามถอนทุน

คืนดว้ยการใชอ้าํนาจท่ีมีในการทุจริตคอร์ปชั้น วิธีการในการท่ีจะไดม้าซ่ึงคะแนนเสียง  และไดรั้บ
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การเลือกตั้งมีมากมายหลายรูปแบบโดยในปัจจุบนัไดมี้การนาํวธีิต่างๆท่ีแยบยลกวา่ในอดีต เพื่อท่ีจะ

หลีกเล่ียงและป้องกนัตวัเองจากความผิดทางกฎหมาย ทั้งในรูปแบบของเงินหรือส่ิงของอุปโภค 

บริโภคต่างๆ แมว้่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไดท้าํการรณรงค์ป้องกนัการทุจริตการเลือกตั้งและ

กวดขนัให้มีการจดัการการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ สุจริต ยุติธรรมในการเลือกตั้งแต่

เพียงใด ก็ยงัไม่พน้ท่ีจะประสบพบเจอกบัปัญหาการทุจริตเช่น ระบบหวัคะแนน หรือ ระบบอุปถมัภ์

ต่างๆ ปัญหาคือ นกัการเมืองหลายคนท่ีเป็นตวัตน้ตอของปัญหา   หวงัเพียงจะกา้วเขา้สู่อาํนาจ 

หรือไม่ก็ขดัขาไม่ใหข้ั้วตรงขา้มข้ึนสู่อาํนาจก็เท่านั้น ยิ่งใกลว้นัเลือกตั้ง เราจะยิ่งเห็นกลโกงต่างๆ ท่ี

หลากหลาย ทั้งวิธีโบราณ ทนัสมยั ซบัซ้อน หรือพื้นฐาน ถูกงดัออกมาใชเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึงชยัชนะ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขตท่ีมีการแข่งขนัสูงและทาํท่าวา่จะแพท้่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง และความ

แตกแยกของสังคมท่ีร้างลึก การเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรมเท่านั้นท่ีจะเป็นทางออกเล็กๆ ท่ีพอจะ

ลอดออกไปจากวกิฤติได ้โดยพิจารณาจาก   

จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีถือวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีการแข่งขนัทางการเมืองท่ีสูง อาจจะเกิดจาก

การท่ีมีการจดัเก็บภาษีไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศอีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงนัน่อาจจะเป็นตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ในแต่ละขั้ว

การเมืองต่างๆ เน่ืองจากวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาแลว้ทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวลาํดบัตน้ๆ ของ

ประเทศ อีกทั้งยงัประกอบดว้ยมีความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นจงัหวดัชลบุรีนั้นเป็นท่ีตั้ง

ของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ทาํใหมี้การแข่งขนัในการไดรั้บการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน  

เพราะคาดหวงักบัการเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งวา่จะมีรายไดสู้งและยงัมีหนา้ตาทางสังคม จึงทาํให้มี

การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงหรือการทุจริตเลือกตั้งเกิดข้ึนดว้ย ปัจจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวมานั้นอาจจะเป็นส่ิงท่ี

ทาํใหเ้กิดการทุจริตในการเลือกตั้งซ่ึงจะนาํไปสู่กระบวนการทุจริตคอรัปชัน่ เน่ืองจากจงัหวดัชลบุรี

นั้นมีทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมซ่ึงทั้งสองภาคส่วนน้ีอาจจะนาํไปสู่ปัญหาความเหล่ือม

ลํ้าทางดา้นรายได ้ดว้ยเหตุน้ีนกัการเมืองทอ้งถ่ินอาจจะกระทาํการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้ชาวบา้น

และโนม้นา้วใหช้าวบา้นเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการทุจริตเลือกตั้งเพื่อท่ีจะไดรั้บคะแนนเสียงในการ

เลือกตั้ง ดงันั้นงานวิจยัฉบบัน้ีจึงตอ้งการท่ีจะศึกษารูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งซ่ึงอาจจะถือว่า

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการทุจริต และเพื่อท่ีจะมองหาแนวทางการป้องกนัปัญหาดงักล่าวในภายภาคหนา้ 

โดยเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และ เทศบาลตาํบล B  
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1.2 วตัถุประสงค์ 

 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

A (นามสมมติ) และ เทศบาลตาํบล B (นามสมมติ) 

2) เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1) ทราบถึงรูปแบบการทุจริตเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินเขต 

2) มีแนวทางแกไ้ขและการป้องกนัการทุจริตเลือกตั้ง 

3) เพื่อเป็นองคค์วามรู้ในการพฒันาระบบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินในอนาคต 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

1) ดา้นประชากร คือ ตวัแทนจากฝ่ายต่างๆ คือ ตวัแทน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

A จาํนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล B จาํนวน 1 คน หวัคะแนนของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน A 

จาํนวน 1 คน หวัคะแนนของสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล B จาํนวน 1 คน ชาวบา้นในเขตตาํบล A 

จาํนวน 3 คน ชาวบา้นในเขตเทศบาล B จาํนวน 3 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล A 1 คน  และคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตาํบล B จาํนวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 12 

คน โดยทั้งหมดมีความเตม็ใจในการใหส้ัมภาษณ์ 

2) ดา้นเน้ือหาเป็นการศึกษาหาขอ้เทจ็จริงของการทุจริตการเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งยงัรวม

ไปถึงหาวธีิแกไ้ขและป้องกนัปัญหาดงักล่าวในอนาคตในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

3) ดา้นพื้นท่ีต่างๆ กรณีท่ีไดศึ้กษา ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ทั้งน้ีผูว้ิจยัทาํการลงพื้นท่ีศึกษาใน

ชุมชนต่างๆ ในเขต ตาํบล A และตาํบล B 

4) ดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัไดค้าดการณ์วา่จะใชร้ะยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีประมาณ 6 เดือน 

ในช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 - เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 



บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ทาํการค้นควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งในเร่ือง การเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล

ตาํบล ซ่ึงมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตย 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

2.3 แนวคิดระบบการเลือกตั้ง 

2.4 ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัระบบอุปถมัภ ์

2.6 แนวคิดเก่ียวกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2.7 วจิยัเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัประชาธิปไตย 

 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัประชาธิปไตย (Democracy Theory) 

ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองท่ีถือวา่ประชาชนมีอาํนาจสูงสุดการเลือกตั้งก็เป็น

รูปแบบหน่ึงของการได้มาซ่ึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งในระบอบ

ประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรมปราศจากการซ้ือเสียงการศึกษาเร่ืองรูปแบบ

และวิธีการซ้ือเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตอ้งเรียนรู้ถึงแนวคิดเก่ียวกบั

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าการปกครองระบอบน้ี คือการปกครองท่ีชอบธรรม และ 

“ตอ้งกระตุน้เร่งเร้าให้ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองตลอดจนการใชว้ิถีประชาธิปไตยใน

ชีวิตประจาํวนั ทั้งในสถานศึกษา สถานท่ีทาํงาน ครอบครัวและชุมชนโดยกระทาํอย่างต่อเน่ือง” 

(ปริญญา นาคฉตัรีย,์ 2547: 95) 
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นกัทฤษฎีหลายท่านได้เน้นถึงการยอมรับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีความ

รับผิดชอบในการบริหารประเทศชาติ โดยถือวา่อาํนาจสูงสุดในการปกครองมาจากประชาชนโดย

ประชาชนจะเลือกผูแ้ทนเขา้ไปดาํเนินการบริหารบา้นเมืองแทนตน ซ่ึงตามความคิดของนกัทฤษฎี

ประชาธิปไตย เช่น จอห์นล็อค และโธมสั เจฟเฟอร์สัน (John Locks and Thomas Jefferson) มี

แนวคิดว่า ประชาชนมีความเสมอภาคกันและมีความสามารถท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานปกครองประเทศชาติ แต่เม่ือประชาชนมีมากข้ึน จึงตอ้งมีการเลือกผูแ้ทนเป็นตวัแทน

ของประชาชนไปเป็นปากเสียงแทนประชาชน อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตย บางรูปแบบยงัไม่มีหรือมีน้อยมากในสังคมประชาธิปไตย ข้ึนอยู่กับ

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของแต่ละประเทศ นกัวิชาการหลายท่านไดส้ร้างตวัช้ีวดัการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองบนพื้นฐานขา้งตน้  

Held (1987) ไดร้วมแนวคิดเห็น ไลเบอรอล (Liberal) และมาร์กซิส (Marxist) เขา้ดว้ยกนั 

และใหค้วามหมายวา่ แต่ละบุคคลควรมีเสรีภาพ และความเท่าเทียมกนัในการกาํหนดแนวทางของ

ชีวิตของตนเอง นั่นคือพวกเขาควรจะมีความพอใจกบัสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในกรอบและโอกาสท่ี

ใหแ้ก่พวกเขา ตราบใดท่ีไม่ไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  

Dahl (1971: 13) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความวา่ ประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองระบอบหน่ึง ท่ี

ทางรัฐบาลตอ้งตอบสนองความชอบของประชาชน ท่ีถือวา่เป็นความเท่าเทียมของการเมือง ซ่ึงเป็น

ส่ิงสาํคญัของประชาธิปไตย ผูอ่ื้น  

ในระบอบประชาธิปไตยตามแนวคิดของผูว้ิจ ัยเห็นว่า การเลือกตั้ งท่ีบริสุทธ์ิจะต้อง

ปราศจากการซ้ือเสียง เพราะผูส้มคัรท่ีซ้ือเสียงหรือมีการทุจริต เขา้มาสู่ตาํแหน่งทางการเมืองดว้ย

รูปแบบและวธีิการอ่ืน เป็นการทาํลายระบอบประชาธิปไตย อยา่งหาท่ีติไม่ได ้(วิวฒัน์ เอ่ียมไพรวนั, 

2552) 

 

2.1.2 ความหมายของประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย (Democracy) อาจแยกได้เป็น 2 คาํ คือ “ประชา” (Demos) หมายถึง

ประชาชน กบั “อธิปไตย” หมายถึง อาํนาจสูงสุด ประชาธิปไตยจึงหมายถึง ระบอบการปกครองท่ี

อาํนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 

ทินพันธ์ุ  นาคะตะ (2555: 46) ได้สรุปหลักการสําคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยไว ้ดงัน้ี 

1) การปกครองแบบประชาธิปไตย ถือหลักว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจ 

อธิปไตยหรืออาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยประชาชนเป็นผูใ้ช้อาํนาจในการออก
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กฎหมายโดยผา่นสภานิติบญัญติั ประชาชนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจโดยผ่านทางฝ่ายบริหารและประชาชน

เป็นผูใ้ช้อาํนาจตุลาการผา่นศาล การใชอ้าํนาจเหล่าน้ีไดม้าจากความยินยอมของประชาชน ฉะนั้น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริหาร ทั้ งน้ีเพราะการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยตอ้งยดึมัน่ในความสาํคญัของบุคคล ในความเสมอภาคและเสรีภาพของมนุษย ์

2) การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งมีวิธีการ คือ มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ

เลือกผูน้าํฝ่ายต่างๆ รวมทั้งมีวิธีการควบคุมการใชอ้าํนาจของผูน้าํเหล่านั้น ประชาชนมีบทบาทใน

การปกครองคือการเลือกตั้งรัฐบาล จึงเป็นหน่วยการปกครองท่ีกาํหนดระเบียบปฏิบติัต่างๆ เก่ียวกบั

การไดม้าซ่ึงอาํนาจการตดัสินใจตามแบบประชาธิปไตย 

3) ประชาธิปไตย มีความมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเพราะ

หลกัการของประชาธิปไตยตอ้งคาํนึงถึงประชาชน ไม่ใช่เพื่อผูมี้อาํนาจกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 

“และรัฐบาลท่ีดีจะต้องยึดหลักการปกครองโดยคาํนึงถึงความสุขของประชาชนเป็นสําคัญ” 

(ฐปนรรต พรหมอินทร์ และ0จุมพล หนิมพานิช, 2549: 111) 

 

2.1.3 ประเภทของประชาธิปไตย  

ประเภทของประชาธิปไตย จาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบน้ีตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมและมีบทบาทในการปกครองตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกาํหนดนโยบายและการตดัสิน

ปัญหาของประเทศ 

2) ประชาธิปไตยทางออ้ม (ประชาธิปไตยโดยตวัแทน) ประชาชนทาํหน้าท่ีเลือก

ผูแ้ทนไปทาํหน้าท่ีใช้อาํนาจอธิปไตยแทนตนถือว่าเป็นการปกครองโดยประชาชน โดยยึดหลกั

เจตนารมณ์ของฝ่ายเสียงขา้งมากอนัเป็นผลมาจากการเลือกตั้งนัน่เอง ประชาธิปไตยแบบน้ีนิยมใช้

กนัอยา่งแพร่หลาย 

อบัราฮมั ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ไดนิ้ยามความหมายของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยไวว้า่ “เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” 

ดงันั้นโดยหลกัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ียึดถือการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน สาํหรับประชาชนจะไปมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยา่งไรบา้ง

นั้นข้ึนอยู่กบัประเภทของประชาธิปไตยท่ีประเทศนั้นๆ นาํมาใช ้ประเทศต่างๆ ทัว่โลกนาํเอาการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้เป็นหลกัในการปกครองประเทศ ส่วนใหญ่ใชป้ระชาธิปไตย

ทางอ้อม ประชาชนเป็นเจ้าของอาํนาจอธิปไตยอันเป็นอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ผูป้กครองบา้นเมืองจะตอ้งมาจากความยินยอมและไดรั้บฉนัทานุมติัจากประชาชนส่วนใหญ่โดย

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%95+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ผ่านกระบวนการของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีให้ปวงชนในฐานะเจา้ของอาํนาจอธิปไตยมีบทบาททางการเมืองโดยตรง การ

เลือกตั้งจึงเป็นกลไกและกระบวนการทางการเมืองท่ีสําคญัยิ่งของการดาํรงไวซ่ึ้งเจตนารมณ์ของ

ประชาชน และ “จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปลูกฝังวิถีชีวิตและวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย

ให้กับประชาชนทุกคน นับแต่วยัเด็กและทุกวยัต้องเร่ิมจากสถาบนัครอบครัว และร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษาและทุกองคก์รในสังคม การปลูกฝังในเร่ืองดงักล่าวมิใช่เฉพาะเร่ืองของการเมือง

เท่านั้ น แต่ต้องมีความเก่ียวโยงกับทุกเร่ือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมด้วย” 

(ฐปนรรต พรหมอินทร์ และ0จุมพล หนิมพานิช, 2549: 119) 

 

2.1.4 การเลอืกตั้งกบัระบอบประชาธิปไตย  

การเลือกตั้งเลือกผูแ้ทนราษฎรมีผลสําคญัทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหลาย

ประการ คือ 

1) เป็นการกาํหนดผูท่ี้สมควรจะดาํรงตาํแหน่งสําคญัทางการเมือง ไดแ้ก่ ผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิก

สภาเทศบาล และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล และนักการเมืองผูท้าํหน้าท่ีบริหารระดับ

ทอ้งถ่ิน เพราะบุคลากรทางการเมืองท่ีประชาชนเลือกตั้งเขา้มาจะมีคุณภาพดีหรือเลวก็ข้ึนอยู่กบั

คุณภาพของผูเ้ลือกตั้ง เป็นสาํคญั 

2) เป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบการเมืองการปกครองเน่ืองจากการ

เลือกตั้งเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ของประชาชนในรูปแบบของการจดัตั้งและเปล่ียนแปลง

รัฐบาล การเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือผูป้กครองจึงเป็นการกระทาํโดยสันติ ทาํให้รัฐบาลนั้นเป็น

รัฐบาลในนามของประชาชน ทาํให้ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยเกิดความผกูพนัอยู่กบั

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลท่ีตนเลือกข้ึนไป เป็นกลไกเช่ือมโยง สะทอ้นทศันคติของประชาชนต่อ

นโยบายของรัฐบาล ในกรณีของ “ระบบการเมืองไทย เป็นเร่ืองของการต่อสู้แข่งขนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

อาํนาจการเมือง และชนชั้นนาํท่ีเขา้สู่เวทีอาํนาจมกัเป็นบุคคลท่ีมีความไดเ้ปรียบในการเขา้สู่อาํนาจ 

ในการเลือกตั้งทางใดทางหน่ึงหรือหลายทาง” (ววิฒัน์ เอ่ียมไพรวนั, 2552)  

สรุปแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย ท่ีผู ้วิจ ัยได้นํามากล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาถึง 

ความหมาย ท่ีมา และประเภทของประชาธิปไตย เพื่อตอ้งการให้ทราบวา่ประชาชนมีความรู้ในเร่ือง

การเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะแนวคิดของ

ประชาธิปไตยในเร่ืองการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นการเลือกตั้ง

บริสุทธ์ิยติุธรรมปราศจากการซ้ือเสียง 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%95+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ในเร่ืองการซ้ือเสียงก็เช่นกนั ประชาชนตอ้งตระหนกัวา่ ผลเสียของการซ้ือเสียงเป็นตวัถ่วง

ความเจริญต่อพฒันาการในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตอ้งไม่สนบัสนุนผูส้มคัรท่ีซ้ือเสียง

ดว้ยไม่วา่จะดว้ยรูปแบบหรือวธีิการใดๆ ก็ตาม ในทางกลบักนัผูส้มคัรรับเลือกตั้งก็จะตอ้งตระหนกั

ถึงผลเสียของการซ้ือเสียงเช่นกนั คุณธรรมและจริยธรรมจะตอ้งมีอยู่ในจิตสํานึกของนกัการเมือง

และผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เพราะหัวใจของประชาธิปไตยและอาํนาจท่ีแทจ้ริง อยู่ท่ีประชาชนทั้งส้ิน 

ประชาชนตอ้งมีอิสระทางความคิด ผูส้มคัรหรือนกัการเมืองจะมาโนม้นา้วหรืออิทธิพลใดๆ จะมา

เปล่ียนแปลงใหก้ารเมืองไทยเบ่ียงเบนไปจากระบอบประชาธิปไตยไม่ได ้

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 

2.2.1 ความหมายของการเลือกตั้ง 

ในสังคมสมยัใหม่ ประชาธิปไตยในฐานะระบอบการปกครองท่ียอมรับในอาํนาจของ

ประชาชนต่อระบบและกระบวนการทางการเมือง อาจจาํแนกรูปแบบออกไดข้องประชาธิปไตย

ออกได ้เป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ซ่ึงเป็นการลกัษณะ

ของการปกครองท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนมีเสียงในการปกครองโดยตรงในกระบวนการ

กาํหนดนโยบายเพื่อบริหารประเทศไดโ้ดยตรง ในรูปของการรวมกลุ่มกนัชุมนุมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและตดัสินใจเร่ืองการเมือง ซ่ึงพบเห็นได้บางรัฐเล็ก ๆ ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัหรือ

ยอ้นหลงัลงไปถึงยุคนครรัฐกรีกโบราณ (Ancient Greek) ท่ีไดรั้บการกล่าวอา้งถึงในฐานะตน้แบบ

แห่งประชาธิปไตยทางตรง แต่ด้วยข้อจํากัดของสังคมสมัยใหม่ ทั้ งในเชิงโครงสร้างความ

สลบัซบัซอ้นของสังคมและปริมาณคนในสังคมท่ีมากข้ึน ประชาชนทุกคนจึงไม่อาจสามารถเขา้ไป

มีส่วนในการปกครองตนเองได้ทั้งหมด ทั้งยงัเป็นการยากลาํบากในทางปฏิบติัท่ีจะสร้างกลไก

รองรับการแสดงส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนทั้งหมดในสังคมไดอ้ยา่งรัดกุม จึงได้

เกิดรูปแบบของประชาธิปไตยอีกประเภทหน่ึงคือประชาธิปไตยโดยการใช้อาํนาจทางออ้มของ

ประชาชนผา่นผูแ้ทน (Representative Democracy) เพื่อใชอ้าํนาจทางการบริหารปกครองไม่วา่จะ

ผ่านระบบรัฐสภาหรือไม่ก็ตามจากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า กระบวนการการเลือกตั้งเป็น

กระบวนการท่ีประกอบไปดว้ยความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีอาสาสมคัรใช้สิทธิการเป็นตวัแทนเรียกว่า 

“ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง” และ ผูท่ี้มีสิทธิลงคะแนนเรียกว่า “ผูเ้ลือกตั้ง” การเลือกตั้งจึงหมายถึงกิจกรรม

ทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงหารมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย 

ด้วยการไปออกเสียงเลือกผูแ้ทนของตนหรือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายท่ีถูกกาํหนดให้

ประชาชนมีสิทธิในการใชอ้าํนาจทางการเมืองเท่าเทียมกนั การเลือกตวัแทนของตนก็เพื่อทาํหนา้ท่ีใน
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รัฐสภาและในองคก์ารบริหารทอ้งถ่ินเพื่อทาํหน้าท่ีทางการบริหารและนิติบญัญติั ดงันั้นอาจกล่าวได้

ว่า การเลือกตั้งเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงและเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของการมีส่วนร่วมในอุดมการณ์ประชาธิปไตย (วสุิทธ์ิ โพธิแท่น, 2544: 63) 

คาํนิยามของการเลือกตั้งของนกัวิชาการไทยท่านหน่ึงท่ีมกัถูกอา้งถึงเสมอในวงการรัฐศาสตร์

ของไทย ได้แก่ กระมล ทองธรรมชาติและคณะ (2551: 1) ท่ีว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการทาง

การเมืองท่ีเป็นกิจกรรมทางการเมืองอนัแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผูเ้ป็น

เจา้ของอาํนาจอธิปไตย ดว้ยการไปใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนของตนเขา้ไปทาํหน้าท่ีในรัฐสภา 

เป็นกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจาํนงของประชาชนท่ีเรียกร้องสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัจดัทาํหรือละเวน้

การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางการเมือง และการตดัสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อ

ประชาชน  

พรศกัด์ิ ผ่องแผว้ (2555: 201) ให้ความหมายการเลือกตั้งหมายถึง เป็นกระบวนการทาง

การเมืองและการปกครอง เพราะการเลือกตั้งนั้นเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตจาํนงของประชาชนในการ

ปกครองประเทศ เจตจาํนงดังกล่าวปรากฏอยู่ในลักษณะของการเรียกร้องหรือสนับสนุน ต่อการ

ตดัสินใจทั้งหลายในระบบการเมือง 

วชัรา ไชยสาร (2551: 8-9) ให้ความคิดเห็นว่า การเลือกตั้ งเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ี

ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) อนัเป็นกลไกซ่ึง

แสดงออกถึงเจตจาํนงของประชาชนท่ีเรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการกระทาํหรือการละเวก้าร

กระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงทางการเมือง หรือตดัสินใจนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน 

โดยประชาชนทัว่ไปเลือกผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้ง

กบัตนดว้ยความคาดหวงัว่าผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกเพื่อไปใช้อาํนาจอธิปไตยแทนตนนั้น

จะนาํอุดมการณ์ และนโยบายในการบริหารประเทศและทาํหนา้ท่ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของตนเอง การ

เลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชน นัน่เอง 

 

2.2.2 ปรัชญา หลกัเกณฑ์และประเภทการเลือกตั้ง  

ปรัชญาการเลือกตั้ง แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการดงัน้ี (บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ, 2542: 21-29) 

ประการแรก การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) 

สิทธิท่ีเกิดมาพร้อมกบัตวัของปัจเจกบุคคลในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ ทั้งน้ีเพราะบุคคลยอ่มเสมอ 

ภาคกนัอนัเป็นลกัษณะตามธรรมชาติของมนุษย ์ซ่ึงหากบุคคลผูใ้ดเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะมีความเป็น

ผูใ้หญ่และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแลว้ จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
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ประการท่ีสอง คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นภารกิจของสาธารณะ กล่าวคือ 

ความกา้วหน้าของสังคมย่อมข้ึนอยู่กบัการประพฤติปฏิบติัของบุคคลให้เป็นไปตามหน้าท่ีอย่างชาญ

ฉลาด เม่ือเป็นดังน้ี การให้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งจึงจาํกัดเฉพาะแก่บุคคลท่ีเหมาะสมและ

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยดีเท่านั้น  

ประการท่ีสาม คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิคดัคา้นการกระทาํ กล่าวคือ   

ผูอ้อกเสียงลงคะแนนท่ีคดัคา้นการกระทาํหรือนโยบายของรัฐ จะลงคะแนนให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

พรรคการเมืองท่ีตรงกนัขา้มกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีสนบัสนุนรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาล พรรครัฐบาล

หรือพรรคร่วมรัฐบาล ในวนัท่ีมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือวนัเลือกตั้งเป็นสาํคญั 

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้งท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป คือ (บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ, 2542: 21-

29) 

1) ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายถึง วิธีแสดงเจตจาํนงท่ีมีความเป็นเสรีในแต่

ละปัจเจกบุคคลในการแสดงออกของสิทธิในการตดัสินใจเลือกตวัแทนท่ีตนพอใจ โดยปราศจาก

เง่ือนไขหรือการบงัคบัใดๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ดงันั้นจะเห็นว่า การเลือกตั้งมีความเก่ียวขอ้งกบั

สิทธิในการมีส่วนร่วมใชอ้าํนาจอธิปไตยและเป็นวิธีการแสดงเจตจาํนงในแต่ละบุคคล ดงัท่ีปรากฏใน

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 21(1) “เจตจาํนงของประชาชนยอ่มเป็นมูลฐานแห่งอาํนาจรัฐบาล

ของผูป้กครอง เจตจาํนงดงักล่าวตอ้งแสดงออกโดยการเลือกตั้งอนัสุจริต” 

2) หลักการเลือกตั้งตามกาํหนดเวลา เป็นการกาํหนดระยะเวลาในการจดัให้มีการ

เลือกตั้ง ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย เป็นการกาํหนดระยะเวลาท่ีสร้างความมีแบบแผนการเลือกตั้งและยงั

เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในเร่ืองการพิจารณาตดัสินใจเลือกตวัแทนของตน 

3) การเลือกตั้งท่ียติุธรรม หมายถึง การเลือกตั้งตอ้งไม่เกิดข้ึนเพื่อเอ้ืออาํนวยประโยชน์

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในสังคม ในการเลือกตั้งตอ้งปราศจากการแทรกแซงของ

อาํนาจอิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และเร่ืองของการทุจริตการเลือกตั้ง การแข่งขนัเพื่อชนะการ

เลือกตั้งตอ้งเป็นไปอย่างเสรีภายใตข้อบเขตของกฎหมายและกติกาทางสังคมท่ีอยู่บนพื้นฐานความ

ยติุธรรม ความเสมอภาค ความถูกตอ้ง 

4) การใหสิ้ทธิการเลือกตั้งในการทัว่ไป หมายถึงการให้สิทธิแก่ประชาชนตอ้งเป็นไป

อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ไดจ้าํกดัโดยใชส้ถานภาพทางสังคมหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจมาเป็นเกณฑ์ แต่

การกาํหนดสิทธิการเลือกตั้งตอ้งกาํหนดข้ึนตามกฎหมายท่ีเหมาะสมและเท่าเทียมกนั 

5) หลกัการลงคะแนนเสียงลบั เป็นการลงคะแนนเสียงท่ีไม่มีผูใ้ดทราบไดว้า่ผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งไดเ้ลือกหรือลงคะแนนของตนให้ผูส้มคัรคนใด เพื่อให้เกิดความมีอิสระและปราศจากอิทธิพล

แทรกแซง บงัคบัท่ีส่งผลต่อการเลือกตั้งของผูใ้ชสิ้ทธิได ้
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จากหลกัการในการเลือกตั้ง ประโยชน์ของการเลือกตั้งจึงปรากฏ 2 ประการ คือ 1) เป็นการ

สร้างความชอบธรรมให้กับอาํนาจทางการเมืองของรัฐบาลหรือผูป้กครองท่ีมาจากการเลือกตั้ ง 

สามารถกระทาํการต่างๆ ไดใ้นนามของประชาชน 2) เป็นกลไกลสานต่ออาํนาจโดยสันติวิธี เราจะเห็น

ว่ากระบวรการการเลือกตั้งนั้นเป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการใช้อาํนาจทางการเมือง การใช้อาํนาจ

ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความยินยอมจากสมาชิกทางสังคม เป็นการแสดงออกทางการเมืองและการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีความชดัเจนท่ีสุด ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับระบบการเลือกตั้ง คือ  

การจดัการแข่งจนัเพื่อให้ได้เป็นตวัแทนของอาํนาจเหล่านั้น การเลือกตั้งจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ในการเลือกตั้งตอ้งมีการวางระเบียบแบบแผนเพื่อสอดคล้องกบั

ลักษณะพื้นฐานทางสังคม การจดัการเลือกตั้งท่ีต้องสอดรับกับโครงสร้างสังคมนั้นๆ ทาํให้การ

เลือกตั้ งท่ีเกิดข้ึนมกัอยู่บนพื้นฐานทางความคิด ทศันคติและวฒันธรรมของสังคมท่ีสะท้อนผ่าน

พฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีลักษณะการสร้างความสัมพนัธ์เชิงวฒันธรรมระหว่างบุคคลมากกว่า

คาํนึงถึงหลกัการแนวคิดตามกรอบทฤษฏีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชสิ้ทธิ 2 ประเภท

คือ สิทธิการลงคะแนนเสียง ใช้ผ่านประชาชนและสิทธิการลงรับเลือกตั้งใช้ผ่านผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

โดยผูใ้ช้สิทธิทั้ง 2 ประเภทจะตอ้งสร้างกลไกความสัมพนัธ์ต่อกนัภายใตก้รอบของกระบวนการการ

เลือกตั้งจนกวา่จะบรรลุไดผ้ลการเลือกตั้งในทา้ยท่ีสุด (บุญศรี มีวงษ ์อุโฆษ, 2542: 21-29) 

สําหรับการพิจารณาแบ่งประเภทของการเลือกตั้งนั้นสามารถใชห้ลกัเกณฑ์ต่างๆ ไดห้ลายวิธี 

เช่น ลักษณะท่ีมาของการจดัการเลือกตั้ง การกําหนดเขตเลือกตั้ ง วิธีการคิดคะแนน โดยพอท่ีจะ

สามารถแบ่งประเภทของการเลือกตั้งออกเป็น 4 ประเภทคือ (บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ, 2542: 21-29) 

1) การเลือกตั้งทัว่ไป (General Election) คือการเลือกตั้งท่ีมีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ทัว่ประเทศมาลงคะแนนเสียงพร้อมๆ กนั เป็นการเลือกตั้งคราวเดียวกนัทั้งประเทศ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองช้ี

วดักระแสทางการเมืองของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) การเลือกตั้งซ่อม (By Election) เป็นการเลือกตั้งบุคคลเขา้ไปทาํหนา้ท่ีแทนในกรณี

ต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เน่ืองจากบุคคลนั้นขาดจากสมาชิกภาพ เช่น ตาย ลาออก ถูกถอดถอน

ออกจากตาํแหน่ง เป็นต้น ก็จะมีการเลือกตั้ งซ่อมเพื่อให้ได้ผูแ้ทนประชาชนเข้าไปทาํหน้าท่ีใน

ตาํแหน่งนั้น แทนบุคคลเดิม แต่มีบางกรณีท่ีมีคาํพิพากษา หรือ คาํวินิจฉยักล่าววา่การเลือกตั้งท่ีผา่นมา

เป็นไปโดยมิชอบ ซ่ึงเป็นการขาดสมาชิกสภาพอีกกรณีหน่ึง และกาํหนดให้เป็นการเลือกตั้ งอีก

ประเภทหน่ึง เรียกวา่การเลือกตั้งซํ้ า (Re-Election) 

3) การเลือกตั้งเพิ่ม เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนหลายๆ จงัหวดัหรือหลายเขต

การเลือกตั้งในคราวเดียวกนั แต่มิใช่การเลือกตั้งทั้งประเทศ 
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4) การเลือกตั้งซํ้ า (Re-election) คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่อีกคร้ัง

หน่ึงในกรณีท่ีสภานิติบญัญติัหรือศาลยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญ อนัรวมไปถึงองคก์ารท่ีทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบการเลือกตั้งท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไวว้นิิจฉยัการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะ หรือผิดตวับทกฎหมาย

และไดมี้คาํสั่งท่ีชอบให้เพิกถอน เพื่อให้มีการเลือกตั้งคร้ังใหม่แทนตาํแหน่งท่ีพน้ไป ซ่ึงอาจจะเป็น

รายบุคคลหรือรายเขตเลือกตั้งก็ได ้

การสังกดักลุ่มการเมืองของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ก็เป็นเกณฑ์อีกประเภทหน่ึงท่ีใช้เพื่อจาํแนก

รูปแบบหรือชนิดของการเลือกตั้ง ซ่ึงใชก้นัอยูใ่นการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เทอร์เนอร์ และ

คณะ (Turner and Others, 1996: 214 อา้งถึงใน ธโสธร ตูท้องคาํ, 2545: 535-536) ไดจ้าํแนกประเภท

ของการเลือกตั้งตามเกณฑ์แบบน้ีไว ้2 ประเภท คือ การเลือกตั้งแบบอิงสังกดั (Partisan Election) เป็น

การเลือกตั้งท่ีปรากฏในระดบัชาติหรือระดบัประเทศ และการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินบางตาํแหน่งไดแ้ก่ 

การเลือกตั้ งประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก ผู ้แทนราษฎร ผู ้ว่ าการรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติ 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมือง เป็นตน้ กบัอีกประเภทหน่ึงคือการเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกัด 

(Non-Partisan Election) เป็นแบบท่ีผูส้มคัรไม่ไดอิ้งสังกดัซ่ึงในบางรัฐใช้เป็นรูปแบบในการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเมืองหรือแมแ้ต่คณะดรรมการบริหารโรงเรียนในทอ้งถ่ินก็ใช้รูปแบบน้ี 

เทอร์เนอร์กล่าวไวด้ว้ยวา่ มากกวา่หน่ึงในสามของรัฐและทอ้งถ่ินต่างๆ ของอเมริกา รวมทั้งการเลือกผู ้

พิพากษาศาลแห่งรัฐ ใช้ลักษณะการเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกัด ทั้งน้ีแต่ละประเภทของการเลือกตั้ง

ดงักล่าว ต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสียดว้ยกนัทั้งส้ิน กล่าวคือ การเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกดันั้นไดรั้บความนิยม

จากประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุท่ีว่าผูท่ี้ได้รับเลือกตั้งจะให้ประโยชน์แก่ท้องถ่ินและรัฐของตน

มากกว่าการท่ีผูส้มคัรมีสังกดั โดยเฉพาะการสังกดัพรรคการเมือง ซ่ึงจะไดรั้บสนบัสนุนทางการเงิน

จากรัฐแต่อยา่งใด เม่ือพิจารณาการแบ่งประเภทของการเลือกตั้งโดยอิงหรือไม่อิงสังกดัตามทศันะของ 

เทอร์เนอร์และคณะดงักล่าวจะพบว่า การเลือกตั้งในระดับชาติของประเทศไทยนั้น ซ่ึงได้แก่การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะเป็นการเลือกตั้งแบบอิงสังกัดพรรคการเมือง ในขณะท่ีการ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เช่น สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี เป็นการเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกดั 

แมใ้นทางจริงแลว้เรามกัจะไดย้ินเสมอว่าการเลือกตั้งผูแ้ทนประชาชนดงักล่าวน้ี มกัมีพรรคการเมือง

หนุนหลงัหรือใหก้ารสนบัสนุนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ก็มกัจะเป็นไปในทางลบั 
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2.3 แนวคดิระบบการเลอืกตั้ง 

 

ระบบการเลือกตั้งนั้นคือระบบการคิดคะแนนของผูท่ี้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นเคร่ืองช้ี

ขาดว่าใครท่ีจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับเพื่อเขา้ไปทาํหน้าท่ีในสภาหรือฝ่ายบริหาร จากการท่ีไดรั้บ

คะแนนเสียงและการยอมรับมากท่ีสุดและไดรั้บการเลือกจากสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อไปเป็นรัฐบาลใน

ประเทศท่ีใช้รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา ตวัแปรสําคญัคือสูตรการเลือกตั้งท่ีใช้จะใช้ระบบใด

ระหว่างระบบนําคะแนน/เสียงขา้งมาก ระบบสัดส่วน ระบบผสม หรือ ระบบอ่ืนๆ สถาบนัทาง

การเมืองกาํหนดรูปร่างของกติกาการปฏิบติัใช้ประชาธิปไตย และมกัจะมีการเสนอไวว้่า สถาบนั

การเมืองท่ีปรับแต่ง ทั้งในทางท่ีดีและไม่ดี ไดง่้ายท่ีสุด ก็คือระบบเลือกตั้ง ในการแปลงคะแนนเสียงท่ี

ไดจ้ากการเลือกตั้งทัว่ไปใหก้ลายเป็นท่ีนัง่ในองคก์รนิติบญัญติัการเลือกระบบเลือกตั้งสามารถกาํหนด

อยา่งมีผลไดว้า่ ใครจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง และพรรคการเมืองใดจะข้ึนสู่อาํนาจ  

ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมาก (Majority System) อาจมีวิธีดาํเนินการท่ีแตกต่างกัน

ออกไปหลากหลายรูปแบบ แต่ถูกกาํหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดรั้บเลือกให้เป็นผูแ้ทน

โดยไม่สนวา่คะแนนเสียงท่ีไดม้านั้นจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือไม่ก็ตาม ไม่มีลกัษณะของการข้ึนบญัชี

ไวเ้พื่อรอทดแทน ถือวา่ระบบน้ีเป็นระบบการเลือกตั้งโดยอาศยัเสียงขา้งมากอยา่งเคร่งครัด โดยระบบ

น้ีมิไดใ้ห้ความสําคญักบัเสียงกลุ่มนอ้ยเลย ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ี ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ สวีเดน 

และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของไทยในปัจจุบนั แต่อยา่งไรดว้ยขอ้เสียของระบบเสียงขา้ง

มากจึงมีหลายประเทศในยุโรปตะวนัตก เช่น ฝร่ังเศส และ เบลเยียม พฒันารูปแบบการเลือกตั้ ง

ดงักล่าวมาเป็นวิธีการท่ีเรียกวา่ “ระบบเสียงขา้งมากสองรอบ” โดยมีวิธีการคือ ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งท่ีได้

คะแนนเสียงมากท่ีสุดนั้น จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าคร่ึงบวกหน่ึง (หรือ 50%+1 เสียง) ของ

คะแนนเสียงทั้งหมดดว้ย ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดได้รับคะแนนเสียงถึงจาํนวนดงักล่าว กาํหนดให้มีการ

เลือกตั้งคร้ังใหม่รอบสอง (Second Ballot) ซ่ึงในคร้ังท่ีสองน้ี ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุดและลาํดบั

รองลงมา จะไดรั้บการเลือกตั้งจนครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ (พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้, 2540: 217) 

ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Proportional Representation) เป็นการเลือกตั้งโดยกาํหนดให้

ผูล้งคะแนนเสียงตามส่วนแห่งคะแนนเสียงทั้งหมดจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งในรูปแบบน้ี ระบบน้ีถูก

สร้างข้ึนมาเพื่ออุดช่องว่างของการเลือกตั้งเสียงขา้งมาก ซ่ึงระบบน้ีเป็นระบบท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

คิดเห็นของประชาชนทั้งหมด อีกทั้งยงัเป็นการบงัคบัทางออ้มให้บุคคลกลุ่มต่างๆ จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํ

การจัดตั้ ง ร่วมมือ หรือ รวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง ประเทศท่ีใช้ระบบแบบน้ีได้แก่ นอร์เวย ์

สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย ภายหลงัจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ. 2540) ซ่ึง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของไทยปัจจุบนั ไดก้าํหนดให้มีการเลือกตั้งแบบน้ีไวด้ว้ย ระบบ
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การเลือกตั้งแบบสัดส่วนจะเป็นแบบท่ีมีเลือกตวับุคคล โดยกาํหนดให้ผูท่ี้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถท่ีจะ

เลือกได้คนละ 2คะแนน คือ คะแนนแรกเพื่อเลือกให้กับผูรั้บสมคัรจากเขตเลือกตั้ง ส่วนอีกหน่ึง

คะแนนใชเ้ลือกพรรคการเมือง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัมากเพราะเป็นส่วนท่ีจะตดัสินสถานภาพของพรรค

การเมืองนั้นๆ  ซ่ึงในกรณีของประเทศไทยหากสัดส่วนเสียงจากระบบบญัชีรายช่ือไม่ถึงร้อยละ 5 จาก

คะแนนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไดล้งคะแนนเลือกบญัชีรายช่ือ พรรคการเมืองนั้นๆตอ้งถูกยุบไป นอกจากน้ี

กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งของประเทศไทย กาํหนดวา่ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากระบบบญัชี

รายช่ือเท่านั้ นจึงจะมีสิทธิ ทําหน้าท่ีในตําแหน่งบริหารหรือรัฐมนตรีตําแหน่งต่างๆ ได้ หาก

ผูแ้ทนราษฎรจากระบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายใดตอ้งการจะไปดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรี จะไม่สามารถ

กระทาํได ้เวน้แต่จะตอ้งลาออกจากสถานะนั้นและจดัการเลือกตั้งซ่อม (By-Election) ทดแทนตาํแหน่ง

ท่ีวา่งลง (พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้, 2540: 217) 

ระบบการเลือกตั้งแบบผสม เป็นการผสมผสานการเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมากและการเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนร่วมกนั ซ่ึงสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบหลกัคือ 1) ระบบการเลือกตั้งแบบผสมท่ี

แยกการคิดคะแนนเสียงขา้งมาก แต่สําหรับเขตเลือกตั้งใหญ่จะใช้วิธีคิดแบบสัดส่วน ประเทศท่ีใช้

ระบบแบบน้ีคือ ฝร่ังเศส 2) ระบบท่ีใชว้ิธีการคิดคะแนนแบบเสียงขา้งมากในเขตเลือกตั้งทั้งหมด แต่

ในขณะเดียวกนัก็ใหมี้การเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรอีกจาํนวนหน่ึงตามระบบสัดส่วนควบคู่กนัไป ระบบน้ี

ใชอ้ยูใ่นประเทศ เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น (พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้, 2540: 217) 

 

2.4 ปัญหาการทุจริตการเลอืกตั้ง 

 

2.4.1 การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คาํว่า “ทุจริต” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า                         

ความประพฤติชัว่ ถ้าเป็นความประพฤติชัว่ทางกายเรียกว่า กายทุจริต ถา้เป็นความประพฤติชั่วทาง

วาจา เรียกวา่ วจีทุจริต ถา้เป็นความประพฤติชัว่ทางใจ เรียกวา่ มโนทุจริต ก.โกง เช่น การทุจริตในการ

สอบ คดโกง, ฉ้อโกงเช่น ทุจริตต่อหน้าท่ี ไม่ซ้ือตรง เช่น คนทุจริต คาํว่า “โดยทุจริต” เป็นคาํท่ีมี

ความหมายพิเศษ ท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1 1) แสดงถึงมูลเหตุจูงใจให้บุคคล

กระทาํ “เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ื้น” คาํวา่ทุจริต

ต่อหนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัประกอบดว้ยรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 มาตรา 4 หมายถึง “การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงในตาํแหน่งหรือละ

เวน้การการปฏิบติัอย่างใดอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํให้ผูอ่ื้นเช่ือว่ามีตาํแหน่งหน้าท่ีทั้ งน้ีเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น” (อฏัฐพล โพธิพิพิธ, 2554: 8-10) 
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นอกจากน้ี  Hridenheimar (1978 อา้งถึงใน ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2519: 28-30) ยงัไดจ้าํแนก

รูปแบบการคอรัปชั่นตามหลักเกณฑ์ของสีท่ีสะท้อนตามอดทนของชุมชน (Community’s 

Tolerance) ท่ีมีต่อการทุจริตโดยจาํแนกออกเป็นสีดาํ สีเทา และสีขาว ดงัน้ี 

การทุจริตสีดาํ (Black Corruption) หมายถึงความเห็นพอ้งตอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ของชนชั้น

นาํและของมวลชย การกระทาํหน่ึงสมควรถูกตาํหนิ และเห็นวา่ควรจะถูกลงโทษ 

การทุจริตสีเทา (Grey Corruption) เป็นการกระทาํท่ีชนชั้นนาํส่วนหน่ึงเห็นว่า สมควรถูก

ลงโทษ แต่ชนชั้นนาํอีกส่วนหน่ึงเห็นต่างออกไป ในขณะท่ีเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีคลุมเครือ 

การทุจริตสีขาว (White Corruption) เป็นเร่ืองท่ีชนชั้นนาํเห็นวา่พอจะรับไดแ้ละไม่เลวร้าย

นกั การทุจริตในลกัษณะน้ีเป็นเร่ืองท่ีชนชั้นนาํและมวลชนส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การกระตือรือร้นท่ีจะ

ให้มีการลงโทษ พูดอีกอย่างหน่ึงคือ การคอรัปชั่นเป็นส่วนหน่ึงของคนในสังคมอาจจะยงัไม่

ตระหนกัถึง เพราะฉะนั้นทาํทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสงัคมหน่ึง แต่ในอีกสังคมหน่ึงอาจจะยงัไม่ถือวา่เป็น

การทุจริตก็ได ้

คาํวา่ “คอร์รัปชัน่” (Corruption) ในปัจจุบนัเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งและใช้ส่ือสารกนั

โดยทัว่ไปและในคาํภาษาองักฤษเองก็มีความหมายกวา้งเช่นกนั หากพิจารณาจากท่ีมาของคาํศพัท์

นั้นก็มาจากภาษาลาตินและภาษาฝร่ังเศสสมยัเก่า คือ Corruption รากศพัท์มาจากภาษลาตินว่า 

Corruption มีคาํแปลและความหมายหลายนยัคือ 1) การเปล่ียนแปลงหรือผนัแปรไปในทางท่ีเลว 

การกระทาํ การกลบัหลายหรือกาํลงัไปในส่ิงท่ีเลว 2) ความประพฤติไม่ดีหรือชัว่ร้าย ความเส่ือม

ทราม 3) เส่ือมสลายหรือเน่าเป่ือย 4) ส่ิงของหรืออิทธิพลใชใ้นทางท่ีผิด (พรศกัดิ ผอ่งแผว้, 2544: 

31)  ต่อมาสาํนกังานกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) ไดแ้ปลคาํวา่ การทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงราชการให้ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Corruption และเม่ือพิจารณาถึงช่ือ

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 ยงัใชค้าํวา่

การทุจริตและเม่ือแปลเป็นภาษาองักฤษก็มีความหมายตรงกบัคาํว่า Corruption กบัความหมาย

ดงักล่าวเช่นเดียวกนั องค์การสหประชาชาติ สรุปว่ารูปแบบ (Forms) ของคอรัปชั่นมีตั้งแต่การ

ไดรั้บเงินหรือไดรั้บส่ิงตอบแทนซ่ึงเป็นเสมือนรางวลัจากขอ้ตกลง การละเมิดระเบียบราชการเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีได้คลอบคลุมถึงเงินส่วนแบ่งท่ีได้มาจากโครงการพฒันาหรือ

บรรษทัขา้มชาติการจ่ายเงินสนบัสนุนแก่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีออกกฎหมายการเบ่ียงเบนทรัพยากรของรัฐ ให้

เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การเพิกเฉยต่อกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและเข้าแทรกแซง

กระบวนการยุติธรรม การเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) การบงัหลวง การกาํหนดราคา การจดัซ้ือ

จดัจา้งใหสู้งกวา่ความเป็นจริง การสร้างโครงการหลอก การสร้างตวัเลขค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเท็จและการ

ทุจริตในการเก็บภาษีและการประเมินภาษี เป็นตน้ โดยสรุปแลว้คอรัปชัน่ในลกัษณะตามคาํนิยาม
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ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในทางวชิาหารในปัจจุบนันั้น มีลกัษณะสาํคญัท่ีทาํใหเ้ขา้ใจในเร่ืองน้ีไดใ้นเบ้ืองตน้ 

คือ 

1) เป็นคาํท่ีรู้จักกันดี ไม่มีคาํนิยามเป็นมาตรฐานเหมือนกันในระดับสากล แต่

ตรงกนัท่ีเป็นการกระทาํผดิอยา่งหน่ึง 

2) เป็นการกระทาํทุจริตประเภทหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจหรือหนา้ท่ีอาจจะ

กระทาํโดยผูมี้อาํนาจหรือหน้าท่ี (เช่นผูรั้บสินบน) หรือโดยผูต้อ้งการให้ใช้อาํนาจหรือหน้าท่ีนั้น 

หรือเกิดข้ึนโดยลาํพงัฝ่ายเดียวก็ได ้เช่นการยกัยอกทรัพยสิ์นสาธารณะท่ีอยูใ่นอาํนาจดูแล 

3) เป็นปรากฏการณ์สังคม ท่ีแสดงถึงความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมและเป็นปัญหา

ทางสังคมมีไดท้ั้งในองคก์รภาครัฐ คือเป็นคอรัปชัน่ต่อสาธารณะ และเอกชนท่ีเป็นการคอรัปชัน่ต่อ

องคก์ร สมาชิกหรือลูกคา้องคก์ร (ความหมายทางแคบคือเฉพาะอาํนาจในทางสาธารณะหรืออาํนาจ

รัฐ)เป็นการกระทาํท่ีอาจผดิหรือถูกกฎหมายก็ไดแ้ต่ผดิทางศีลธรรม คุณธรรม หรือจริยธรรม (ซ่ึงใน

ความหมายท่ีเห็นต่างในข้อน้ี มักใช้เป็นข้ออ้างว่า การกระทาํนั้นไม่ใช่คอรัปชั่นเพราะไม่ผิด

กฎหมาย) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับอาจจะเป็นทรัพยสิ์น ตาํแหน่ง หน้าท่ี ความภกัดี การ

อุปถัมภ์ ความพอใจหรืออ่ืนๆได้ (ซ่ึงในความหมายท่ีแคบกว่าหรือท่ีเข้าใจของคนทั่วไปคือ 

คอรัปชัน่คือการท่ีไดรั้บผลประโยชน์เป็นทรัพยสิ์นเท่านั้น) มกัเป็นพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ท่ี

ซบัซอ้น ซ่อนเร้น ปิดบงัและบิดเบือนท่ีตรวจสอบ หรือ พิสูจน์ยาก 

 

2.4.2 ประเภทของการทุจริตคอรัปช่ัน 

ปัญหาคอรัปชัน่พบวา่เกิดข้ึนมาตั้งแต่ในอดีต เช่น เม่ือปี 873 ก่อนคริสตศกัราช ท่ีไดค้น้พบ

จารึกท่ีมณฑลชานซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนข้ึนไวว้่ามีการติดสินบนเพื่อหนีข้อหา

ครอบครองท่ีดินและมีการกระทาํต่อทาสอยา่งไม่ถูกตอ้งและในประวติัศาสตร์หรือพงศวดารจีนทุก

ยุคสมยั มีการระบุจาํแนกขุนนางสองประเภทอย่างชดัเจนคือ ขุนนางท่ีซ่ือตรงเรียกว่า ตงฉิน และ

ขนุนางท่ีคดโกงเรียกวา่กงัฉิน ซ่ึงมีบทบาทในการปกครอง กดข่ี กบฏและสงครามของจีนมาตลอด

หรือสมยักรีกและโรมนั ก็มีการบนัทึกว่าคอรัปชัน่ระบาดไปทัว่ ไดแ้ก่ การคอรัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ี

เก็บภาษีซ่ึงเป็นเหตุผลอยา่งหน่ึงของการล่มสลายของอาณาจกัรโรมนัในปี ค.ศ. 476 

สังศิต พิริยะรังสรรค ์(2546: 20-25) ไดร้ะบุความเป็นมาของการคอรัปชัน่วา่ปรากฏข้ึนใน

ประวติัศาสตร์ท่ีมีมายาวนานของมนุษยชาติ แต่เร่ิมมีการศึกษาอย่างเป็นวิชาการเม่ือช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะช่วงอย่างยิ่งในช่วงประมาณกลางศตวรรษท่ี 1960 ท่ีมีนกัวิชาการ

หลายท่านศึกษาถึงเร่ืองความทนัสมยักบัการพฒันา (Modernization and Development) โดยก่อน

หนา้นั้นมีการศึกษาในลกัษณะของรายละเอียดของบุคคลท่ีเกิดเร่ืองอ้ือฉาวมากกวา่กระบวนการการ
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หรือแนวคิดของการคอรัปชัน่ ในอดีตนั้นการคอรัปชัน่มีเพียงแค่ไม่ก่ีรูปแบบ เช่น การโกงหรือการ

ติดสินบน แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาเป็นอยา่งมาก นกัวิชาการ หน่วยงาน หรือสถาบนัต่างๆ ไดเ้สนอ

แนวคิดประเภทคอรัปชัน่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1) คอรัปชัน่ท่ีเก่ียวโยงกบัหน่วยงานราชการสมยัใหม่ (Public Office) เป็นแนวคิดท่ี

มองว่าการคอรัปชัน่เป็นการแสดงออกของการใชอ้าํนาจในทางท่ีผิดเพื่อหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั 

โดยเก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นบน ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเงินทองเสมอไป 

2) คอรัปชัน่ท่ีเก่ียวโยงกบัแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (Economic) การคอรัปชัน่จะ

เป็นเร่ืองของขา้ราชการท่ีฉ้อฉลเห็นว่าหน่วยราชการของตนเองเหมือนเป็นแหล่งทาํธุรกิจท่ีเขาจะ

แสวงหารายไดใ้ห้มากท่ีสุด หน่วยราชการจึงกลายเป็นสถานท่ีมุ่งหากาํไรใส่ตวัสูงสุดรายไดข้อง

ข้าราชการเหล่านั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของตลาด และความสามารถส่วนตัวท่ีจะหาจุดท่ีได้

ผลประโยชน์สูงสุดจากความตอ้งการของประชาชน 

3) คอรัปชัน่ท่ีเก่ียวโยงกบัแนวคิดเร่ืองผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็น

แนวคิดท่ีมองวา่การคอรัปชัน่เป็นการใชอ้าํนาจเพื่อผลประโยชน์ ความพึงพอใจหรือช่ือเสียง หรือ

เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้นในลกัษณะท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรฐานท่ีกาํหนดพฤติกรรม

ในเชิงศีลธรรม 

 

2.4.3 รูปแบบและสาเหตุการทุจริตคอรัปช่ันในสังคมไทย 

สังศิต พิริยะรังสรรค ์(2549: 41) ไดน้าํเสนอไวว้า่มี 15 ลกัษณะ ดงัน้ีคือ 

1) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาด การให้สัมปทาน และการเรียก

เก็บส่วนแบ่งอยา่งผดิกฎหมาย โดยการสร้างความขาดแคลนเทียม เช่น ปัญหาการขาดแคลนนํ้าตาล 

2) เครพโตเครซี (Kleptocracy) เป็นการฉกฉวยทรัพยากรรัฐมาเป็นของครอบครัว

และอาจกระทาํโดยการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 

3) การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลได้รับผลเสีย

ส่วนตวั และผลดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ หรือการกระทาํหนา้ท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม 

4) การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลกัทรัพย ์(ป่ันราคาหุ้น

ของตวัเอง) 

5) ปกปิดการบริหารงานท่ีไม่ถูกตอ้ง การปิดบงัและใหก้ารเทจ็ 

6) การใชน้โยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งมีอคติและลาํเอียง 

7) การใช้อิทธิพลทางการคา้ แสดงบาทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทบั

ซอ้น จากการคา้ต่างตอบแทน การแลกเปล่ียนสินคา้เกษตรกบัประเทศคู่คา้ 
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8) การใชท้รัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การ

ใชก้องทุนของรัฐ เพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง 

9) ไม่กระทาํการตามหนา้ท่ี แต่ใชล้ทัธิพรรคพวกแทน เช่น การฮั้วประมูล 

10) การใหแ้ละการรับสินบน การขู่เขญ็บงัคบัและการใหส่ิ้งล่อใจ 

11) การยอมรับของขวญัท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น เช็คของขวญัมูลค่าสูงและสินบนมูลค่า

สูง 

12) ผูบ้ริหารประเทศทาํตวัเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายใหญ่ของประเทศ โดยการใชน้โยบาย

ประชานิยม 

13) ใชอ้าํนาจของตาํรวจ ทหาร และขา้ราชการในทางท่ีผดิ 

14) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซ้ือเสียง และการทุจริตดว้ยวธีิต่างๆ 

15) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ท่ีผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่

นกัการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพื่อจะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐบาล 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศกัด์ิ (2547: 35) กล่าววา่องคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน่มี

โครงสร้างรากฐานอนัแขง็แกร่งและดาํรงอยูใ่นปัจจุบนัมีสาเหตุมาจากองคป์ระกอบดงัน้ี 

1) ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกาํบงัท่ีหนาแน่น 

2) ภาคประชาชนขาดความเขม้แขง็และขาดผูน้าํในการต่อตา้น 

3) ค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคฝังรากลึกลงไปในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมท่ีเป็น

เหตุใหเ้กิดพฤติกรรมคอรัปชัน่ เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถมัภ ์

การจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ซ่ึงปัจจุบนัในสังคมยงัขาดอุดมการณ์และขาดจิตสํานึกเพื่อ

ส่วนรวมทั้งน้ีนักวิชาการได้อธิบายถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการคอรัปชั่นแตกต่างกันออกไป เช่น 

สาเหตุท่ีทาํให้เกิดคอรัปชั่นในภาครัฐ เพราะภาครัฐมีอาํนาจจัดสรรส่ิงท่ีคนอ่ืนต้องการและ

กระบวนการตดัสินใจของภาครัฐจะใชเ้วลาส้ินเปลืองและผลลพัธ์ท่ีออกมาก็ไม่แน่นอน ทาํให้เกิด

สภาพท่ีไม่สมดุลระหวา่งส่ิงท่ีประชาชนอยากไดแ้ละส่ิงท่ีประชาชนไดรั้บจริง จึงเกิดความพยายาม

ทาํให้ผลของการตดัสินใจเป็นไปตามท่ีตอ้งการ การเอาชนะอุปสรรคน้ีจึงตอ้งอาศยัอิทธิพลทาง

การเมืองและการคอรัปชัน่ ซ่ึงเป็นการลดัขั้นตอนและทาํลายความชอบธรรมของกระบวนการท่ีมี

อยู ่

 

2.4.4 การทุจริตการเลอืกตั้ง  

เริงวทิย ์โพธ์ิทอง (2549: 48) อธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมการเลือกตั้งเบ่ียงเบนโดยเร่ิมจาก

การใชอิ้ทธิพลของระบบราชการ พรรคการเมืองท่ีเป็นรัฐบาลหรือมีสมาชิกของพรรคดาํรงตาํแหน่ง
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รัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทย ย่อมมีโอกาสใช้อิทธิพลของระบบราชการเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบให้กับการหาเสียงให้กับลูกพรรคของตนทั้ งทางตรงและทางอ้อมนอกจากน้ียงัมี

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

การใชก้ลวธีิการพนนั  วธีิน้ีนิยมใชก้นัเป็นดงัน้ี สมมติวา่ ผูส้มคัรหมายเลข 1 ตอ้งการไดรั้บ

ชยัชนะ ก็จะใหห้วัคะแนนโฆษณาวา่มีการทา้พนนัวา่ผูส้มคัรหมายเลข1 สู้หมายเลข 2 ไม่ได ้โดยทา้

พนนัใหห้มายเลขเป็นต่อหมายเลข 1 ถึง 2 ต่อ 1 หรือ 3 ต่อ 1 และวางเงินกนัเป็นจาํนวนมาก เม่ือรับ

พนนัแลว้หวัคะแนนของหมายเลข 1 ก็จะกระจายข่าวถา้ผูช้นะหมายเลข 1 ชนะหมายเลข 2 พวกเขา

ก็จะชนะพนนั ซ่ึงวิธีน้ีมกัไดผ้ลในทางปฏิบติั แต่ผูส้มคัรจะตอ้งลงทุนมาก เพราะตอ้งยอมแพพ้นนั

เพื่อให้ประชาชนท่ีรับทา้พนนัออกไปช่วยหาเสียงให้ชนะให้ได ้เพื่อประชาชนเหล่านั้นจะไดเ้งิน

พนนั ดงันั้นผูส้มคัรท่ีรํารวยจึงนิยมใช ้

กลวธีิทาํลายคู่แข่ง ไดแ้ก่ การฉีกโปสเตอร์หาเสียงของฝ่ายตรงขา้ม การขุดคุย้ประวติัคู่ต่อสู้

เพื่อมาประจานให้คนเกลียด การจดัหา มือปืนรับจา้ง เพื่อฆ่าหวัคะแนนของฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงเรียกวา่      

“ไขโ้ป้ง” การปาระเบิดในการปราศรัย ฯลฯ 

การใชเ้งินซ้ือคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปัญหาสําคญัในการเลือกตั้งในปัจจุบนั คือ การซ้ือสิทธิ

ขายเสียง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมการอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นวิธีหลกัเพื่อให้ชนะเลือกตั้ง และเป็น

ประเพณีในการเลือกตั้งของผูส้มคัรและประชาชนของสังคมไทย ดงันั้นการเลือกตั้งจึงตอ้งมีการซ้ือ

คะแนนเสียงดว้ยวิธีต่างๆ เช่น วิธีตกเขียวคะแนน ขบวนการลากพาและการยิงกระสุน การซ้ือขาย

บตัรประจาํตวัประชาชน ฯลฯ 

การโกงเลือกตั้งเป็นพฤติกรรมของเลือกตั้งเบ่ียงเบน โดยเฉพาะการใชอิ้ทธิพลของระบบ

ราชกาล ซ่ึงอาจใชว้ิธีการโกงการเลือกตั้งแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบผสมกนัก็ได ้เทคนิคและ

วธีิการโกงการเลือกตั้งท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป มีดงัน้ี (วทิยากร เชียงกลู, 2549: 169) 

1) เวยีนเทียน หมายถึง การท่ีบุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้งรับจา้งและรับผลประโยชน์ เพื่อ

ไปใช้สิทธิออกสียงเลือกตั้งทั้งของตนเองและผูอ่ื้น โดยไปใชสิ้ทธิซํ้ ากนัหลายๆ รอบ โดยอาจใช้

หลกัฐานในการแสดงตวัเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งปลอม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด โดยเฉพาะเขตท่ี

ผูส้มคัรมีอิทธิพลและความสัมพนัธ์อนัดีกบัฝ่ายขา้ราชการ ทั้งน้ีการท่ีจาํทะเช่นน้ีไดก้็ตอ้งข้ึนอยูก่บั

ความร่วมมือของคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดว้ย 

2) พลร่ม หมายถึง การท่ีบุคคลซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตนั้นไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้งแทนผูอ่ื้นโดยผดิกฎหมาย โดยส่วนใหญ่มกัเป็นผูรั้บจา้งจากผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองโดย

มิชอบ เพื่อให้ไปแสดงตนว่าเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในนามของผูมี้สิทธิเลือกตั้งอ่ืน แล้วใช้สิทธิ

เลือกตั้งใหก้บัผูส้มคัร ซ่ึงเป็นเทคนิคการโกงท่ีมีวธีิคลา้ยกนักบัวธีิเวยีนเทียน 
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3) ไพ่ไฟ หมายถึง วิธีการโกงเลือกตั้งโดยใชบ้ตัรเลือกตั้งปลอมหรือบตัรเลือกตั้งท่ี

มีการกาเคร่ืองหมายของผูส้มคัรรับเลือกตั้งนอกหน่วยเลือกตั้งไวล่้วงหนา้โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

แลว้นาํไปใส่รวมกนักบับตัรเลือกตั้งท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิไปแลว้ในหีบบตัรเลือกตั้ง 

4) บตัรผี หมายถึง บตัรเลือกตั้งท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือผูอ่ื้นสามารถนาํออกจาก

หน่วยเลือกตั้งไดก่้อนหรือระหว่างเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อสามารถทาํการทุจริตได้ดว้ย

กลวิธีต่างๆ โดยอาจจะใช้วิธีการปลอมแปลงบตัรเลือกตั้งซ่ึงกรรมการตรวจนบัคะแนนร่วมรู้เห็น

ดว้ย หรืออาจะปลอมแปลงบตัรเป็นจาํนวนมาก แลว้กระจายให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหลาย ๆ คน โดยให้

กาหมายเลขคู่แข่งคนสําคญัไวทุ้กคนให้มากเท่าท่ีจะทาํได ้แลว้นาํติดตวัไปยงัหน่วยเลือกตั้ง เม่ือมา

แสดงตนและรับบตัรเลือกตั้งจริงแลว้ ก็จะสับเปล่ียนกบั บตัรผี โดยเอาบตัรเลือกตั้งจริงออกมาและ

นาํเอา บตัรผี กลับมาส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อหย่อนลงหีบ แล้วนําบตัรจริงออกมาข้างนอก โดยกา

หมายเลขของผูส้มคัรของตนเอาไวท้ั้งหมด แลว้หมุนเวียนให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งคนอ่ืนท่ีถูก “ซ้ือตัว๋” 

ทาํเช่นน้ีไปจนหมดเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

5) บตัรเหลือง หมายถึง บตัรประจาํตวัชัว่คราวซ่ึงฝ่ายปกครองออกให้ใช้แทนบตัร

ประจาํตวัประชาชนตามกฎหมาย โดยสามารถนาํไปใช้แสดงตวัแทนบตัรประชาชนในการออก

เสียงเลือกตั้งได ้  ซ่ึงบตัรเหลืองน้ี สามารถใชโ้กงการเลือกตั้งไดง่้าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเวียน

เทียน เพราะบตัรแทนน้ีไม่มีรูปถ่าย ทาํให้แอบอา้งแสดงตวัไดโ้ดยง่าย วิธีน้ีมกักระทาํในการยา้ยช่ือ

คนเข้าไปในเขตเลือกตั้ งล่วงหน้าโดยยา้ยคนงานเข้าไปในโรงงานหรือบริษัท แล้วรีบแจ้งให้

นายอาํเภอหรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองทราบ เพื่อจดัทาํบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และบุคคลเหล่าน้ี

มกัจะใชบ้ตัรเหลือง ไปแสดงตนใชสิ้ทธิเลือกตั้ง รวมทั้งใชว้ธีิการเวยีนเทียนดว้ย 

6) การโกงโดยวิธีนับคะแนน มักจะเกิดข้ึนระหว่างการตรวจนับคะแนนเสียง

สนบัสนุนของผูส้มคัรแต่ละคน กกรมการตรวจนบัคะแนนจะพยายามเพิ่มคะแนนให้กบัผูส้มคัรท่ี

เขาใหก้ารสนบัสนุน โดยแกลง้ทาํเป็นกาผดิหมายเลขในระหวา่งการตรวจนบัคะแนน หรือแกลง้ไม่

กาคะแนนให้กบัผูส้มคัรฝ่ายตรงขา้มหรือแกลง้ทาํบตัรเสีย โดยวิธีการน้ีจะทาํไดก้็ต่อเม่ืออยู่ในเขต

อาํเภออิทธิพลของผูส้มคัรคนนั้นอย่างเต็มท่ี ประชาชนและกรรมการจะไม่กลา้โตแ้ยง้การทุจริตท่ี

เกิดข้ึน 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557: 48-50) ไดก้ล่าวถึงทศันะและการตีความเร่ืองการทุจริต 

เลือกตั้งของชาวบา้นมี 2 ทศันะหลกั ๆ ทศันะแรกการขายเสียงของชาวบา้นเป็นส่ิงเลวร้ายเป็น 

พฤติกรรมท่ีทาํลายระบอบประชาธิปไตย และเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้ระบอบประชาธิปไตยไม่

พฒันา วิธีการมองปัญหาเช่นน้ีเป็นการใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์วดัโดยตรง โดยไม่คาํนึงถึงสภาพ

บริบททางสังคมและวฒันธรรม กลุ่มท่ีมีทศันคติเช่นน้ี ได้แก่ นักวิชาการของกรมการปกครอง 
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กระทรวงมหาดไทย ส่วนอีกทศันะหน่ึงเป็นการมองท่ีมีลกัษณะท่ีตรงขา้มกนกบัทศันะแรก โดย

เห็นว่าการขายเสียงเป็นภาวะชอบธรรมท่ีชาวบา้นสามารถกระทาํได้เพราะอดีตท่ีผ่านมาระบบ

การเมืองไม่เคยให้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือแมแ้ต่จะให้ชาวบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วมแมแ้ต่น้อย ท่ี

ซํ้ าร้ายยิ่งกวาก็คือ แมแ้ต่ระบบราชการก็ไม่มีส่ิงใดท่ีก่อประโยชน์แก่ชาวบา้นได้อย่างจริงจงัและ

ต่อเน่ือง ทศันะการมองเช่นน้ี แปลว่าระบบโครงสร้างสังคมการเมืองเป็นตวักาํหนดสําคญัท่ีทาํให้

ชาวบา้นขายเสียง ขอ้เสนอเชิงการแกปั้ญหาของกลุ่มน้ี ก็คือควรจะปรับปรุงปฏิรูปโครงสร้าง ทาง

การเมืองใหม่ โดยการกระจายอํานาจไปยงัชุมชนชนบท เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ 

ประชาธิปไตยเชิงปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะทาํให้ชาวบา้นเกิดความตระหนกัและคน้พบดว้ยตนเอง 

ว่าประชาธิปไตยมีประโยชน์ในเชิงรูปธรรมต่อเขาและชุมชนของเขาอย่างไร หากสามารถทาํได้

ดงัน้ี ก็จะทาํใหช้าวบา้นหวงแหนสิทธิของตนและการขายเสียงจะลดลงกระทงัหมดไปในท่ีสุด  

จากทศันะท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าทศันะการมองชาวบา้นกบัการขายเสียงมีลกัษณะเป็นขัว่ท่ี

ตรงขา้มกนั ยากท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยอมรับฝ่ายตรงขา้มท่ีมีลกัษณะสุดขัว่ทั้งคู่ ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้ง

วเิคราะห์คน้หาความจริงคือการขายเสียงในทศันะของชาวบา้นเอง 

การรับรู้เชิงภววิสัยของชาวบา้นเก่ียวกบัการขายเสียง มีวาทกรรมหลกัอยูอ่ยา่งนอ้ย 3 ชุด

ดว้ยกนั 

วาทกรรมชุดแรก เป็นประเภท“ขายเสียง ขายสิทธิJ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ” ผูผ้ลิตไดแ้ก่ 

กระทรวงมหาดไทยการรณรงคข์องกระทรวงน้ีกล่าวไดว้า่ปราศจากผลสําเร็จอยา่งสินเชิง การตอบ

โตจ้ากชาวบา้นก็คือ ท่ีพวกขา้ราชการพวกนกัการเมืองโกงเงินประเทศนบัสิบลา้นร้อยลา้น ทาํไมไม่

รณรงคบ์า้งเพราะหากนบัเรืองการขายชาติ คนพวกน้ี ยิ่งกวา่ชาวบา้นเสียอีก ชาวบา้นรับเงินเพียง

100 - 200 บาท จะถือวา่ขายชาติไดอ้ยา่งไร กล่าวไดว้า่ชาวบา้นในเขตชนบทเกือบทุกพื้นท่ีปฏิเสธ

วาทกรรมชุดน้ีอยา่งไม่ไยดี 

วาทกรรมชุดท่ีสอง เป็นประเภท “รับเงินเอา ให้เหลา้กิน แต่อยา่เลือก” ผูผ้ลิตวาทกรรมชุด

น้ี เป็นกลุ่มนกัวิชาการในมหาวิทยาลยัเป็นส่วนใหญ่โดยมีนยัวา่หากเขาเอาเงินมาให้ก็เอาไวเ้พราะ

ชาวบา้นยงัยากจน แต่การให้เงินก็หาใช่เป็นบุญเป็นคุณแต่อยา่งใด ดงันั้นตอนลงคะแนนควรเลือก

คนดีหรือคนท่ีเราชอบวาทกรรมประเภทน้ี มีทั้งการตอบรับและปฏิเสธ การตอบรับอยูใ่นกลุ่มผูมี้

ฐานะค่อนขา้งดีหรือกลุ่มคนท่ีอาศยัในเขตเมือง ส่วนการปฏิเสธนั้นเกิดข้ึนในเขตชนบทและผูมี้

ฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ 

วาทกรรมชุดท่ีสาม เป็นประเภท “รับเงินเขามาแล้ว ก็ตอ้งลงคะแนนให้เขา” ใน

ปรากฏการณ์ของการเลือกตั้ง วาทกรรมชุดน้ี ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด เพราะไปสอดคลอ้งกบั

หลกัคติธรรมของชาวบา้นเร่ือง “บุญคุณ” ซ่ึงเป็นคติท่ีดาํรงอยูใ่นสังคมไทยมาอยา่งลึกซ่ึงยาวนาน 
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ชาวบา้นส่วนใหญ่ตอบรับวาทกรรมชุดน้ี และยงัเห็นวา่ผูส้มคัรคนไหนให้เงินก็แสดงวา่เป็นคนมี

นํ้ าใจ คนท่ีเอาเงินมาแจกและเอาส่ิงของเคร่ืองใชม้าให้นั้นแหละเป็นคนดียิ่งกวา่นั้นการเลือกตั้งใน

ระยะหลงัๆ ผูส้มคัรมีแนวโนม้ใชส้ถาบนัศาสนาเป็นเคร่ืองมือ โดยเฉพาะพระสงฆบ์างแห่งถึงกบั

เป็นผูบ้อกใหช้าวบา้นรับเงินเองทีเดียว วาทกรรมชุดท่ีสามน้ี ผูผ้ลิตไดแ้ก่ นกัการเมืองท่ีลงสมคัรรับ

เลือกตั้งนั้นเอง 

วาทกรรมประเภททั้งสามน้ี มีความสอดคลอ้งกบัสภาพเง่ือนไขเชิงภววิสัยและอตัวิสัยของ

ชาวบา้นค่อนขา้งสูง เง่ือนไขภววสิัยท่ีสาํคญั คือ 

1) สภาพทางเศรษฐกิจส่วนปัจเจกและโครงสร้างเศรษฐกิจของชุมชน 

2) สภาพโครงสร้างสังคมในชุมชนซ่ึงหมายรวมไปถึงโครงสร้างอาํนาจของชุมชน

และพลงัในการนาํของผูน้าํดว้ย ส่วนเง่ือนไขเชิงอตัวิสัย ไดแ้ก่ ระบบคิดของชาวบา้นต่อสภาพการ

เมืองไทย และความสัมพนัธ์ระหวา่งพวกเขากบันกัการเมือง 

เง่ือนไขท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเป็นส่ิงกาํหนดวา่การขายเสียงเกิดข้ึนมากหรือน้อย ยากหรือ

ง่ายกบัชาวบา้นกลุ่มไหน กบัชุมชนหมู่บา้นอะไร และขบวนการขายดาํเนินไปอยา่งไร ชาวบา้น

เลือกขายเสียงกบัผูส้มคัรคนไหน ประเภทไหนเพราะเหตุใด และบางส่วนท่ีไม่ยอมขายนั้นมีอะไร

เป็นตวักาํหนดบา้งเหตุใด 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจกบัการทุจริตเลือกตั้งการระบุโดยตรงในเชิงปัจเจกชนวา่ชาวบา้น

คนใดทุจริตเลือกตั้งแมว้่าสามารถวิเคราะห์แยกแยะออกมาไดโ้ดยใช้ทฤษฎีแต่ไม่นิยมกระทาํกนั

เพราะจาํนวนตัวอย่างมีมากเกินไปจนกระทั้ งเป็นไปได้ในเชิงปฏิบติัดังนั้นหน่วยทีใช้ในการ

วิเคราะห์จึงใชล้กัษณะชุมชนหมู่บา้น เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาร่วมกบัลกัษณะกลุ่มชนชั้นอาชีพ

ของประชากร เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของสังคมไทยในท่ีน้ีจะพิจารณาภาพรวมของส่ี

ประเด็นหลกั คือ ระดบัรายไดข้องชุมชน ลกัษณะอาชีพ การถือครองและกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และ

ความตอ้งการในสาธารณูปโภคท่ีขาดแคลนระดบัรายไดข้องชุมชน มีขอ้สมมุติฐานหลกัอยูว่า่ชุมชน

ใดท่ีมีระดบั รายไดต่้างกนัจะมีพฤติกรรมการใชสิ้ทธิไม่เหมือนกนั ชุมชนยากจนซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อหวัต่อปี ตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีแนวโนม้ท่ีจะถูกซ้ือเสียงไดง่้ายท่ีสุด และซ้ือไดด้ว้ยราคาไม่แพง

นกั ดงัเช่น บางชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออตัราการซ้ือเสียงเพียง 30-50 บาทต่อหวัเท่านั้น 

ถดัมาเป็นชุมชนค่อนขา้งจนหรือประชากรมีรายไดป้ระมาณ 10,000-20,000 บาทต่อคนต่อปีชุมชน

ประเภทน้ี ก็มีจาํนวนมากโดยเฉพาะในเขตภาคกลาง อตัราการซ้ือ-ขายเสียงดูเหมือนจะแพงกว่า

ชุมชนประเภทแรกเฉล่ียจะอยูใ่นอตัรา 100-150 บาทต่อคน อีกประเภทหน่ึง เป็นชุมชนค่อนขา้งรวย

หรือประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อปี มกัจะเป็นชุมชนท่ีอยูช่านเมืองหรือ

ในจงัหวดัท่ีมีเศรษฐกิจค่อนขา้งดีอตัราการซ้ือ-ขายเสียง ในชุมชนแบบน้ี เกิดข้ึนนอ้ยกวา่ 3 ประเภท
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แรก แต่อตัราการซ้ือค่อนขา้งแพงคืออยูใ่นอตัราประมาณ 300-500 บาทต่อคน และนอกจากจะแพง

แลว้อตัราการลงคะแนนตอบแทนก็ตํ่ากวา่ 3 ชุมชนท่ีกล่าวมาอีกดว้ย ประการถดัมาท่ีตอ้งนาํมา

พิจารณา คือ ลกัษณะอาชีพของประชากรในชุมชนซ่ึงสามารถจาํแนกออกเป็นลกัษณะกวา้งๆ ได้

เช่นกนั คือ 

1) ชุมชนท่ีชาวบา้นประกอบอาชีพรับจา้งเป็นหลกั ชุมชนประเภทน้ี มกัอยูใ่นเขต

เมืองหรือเขตอุตสาหกรรม อยา่งเช่น ชุมชนแออดัหรือสลมั ชุมชนกรรมกรผูใ้ชแ้รงงานหรือชุมชน

ท่ีรับจา้งภาคการเกษตร แนวโนม้ของการขายเสียงของประชากรในชุมชนลกัษณะเช่นน้ี มีสูง เพราะ

เงินท่ีไดจ้ากการขายเสียง อาจจะมากกวา่เงินท่ีไดจ้ากการรับจา้งทาํงานรายวนัเสียอีก หรือในบาง

พื้นท่ีอย่างเช่น เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ผูใ้ชแ้รงงานจะไดเ้งินพิเศษเป็นโบนสั หากไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งตามท่ีเจา้ของโรงงานช้ีนาํ 

2) ชุมชนผสมผสานระหวา่งเกษตรกรรมและรับจา้ง ชุมชนประเภทน้ี ไดรั้บอิทธิพล

จากความเป็นเมืองเขา้ไป ทาํให้ความหลากหลายในการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน แต่ก็ยงัคงประกอบ

อาชีพหลกัเป็นเกษตรกร ขณะเดียวกนัอาจมีอยูถึ่งเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีประกอบอาชีพแรงงานภาคเกษตร

และรับจา้งทัว่ไป เน่ืองจากมีความหลากหลายในอาชีพดงันั้นการซ้ือเสียงโดยผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง

ทั้งหมู่บา้นเป็นเร่ืองท่ีกระทาํไดค้่อนขา้งลาํบาก กล่าวไดว้า่ชุมชนในอาณาบริเวณรอบๆ เขตเมือง

หรือไม่ไกลจากตวัอาํเภอและจงัหวดั แทบจะเป็นชุมชนในลกัษณะน้ีทั้งส้ิน อยา่งไรก็ตามเง่ือนไข

การขายเสียงของกลุ่มอาชีพน้ีก็ยงัคงมีแนวโนม้ท่ีค่อนขา้งสูงและเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 

3) ชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด

ในสังคมไทยและกระจายตวัไปตามพื้นท่ีชนบท โดยเง่ือนไขของอาชีพทาํให้ประชากรในชุมชน

เช่นน้ี มีฐานะและรายไดไ้ม่ดีนกั จึงเป็นภาวะปกติท่ีพวกเขาจะขายเสียงเพื่อแลกเงิน และดว้ยเหตุน้ี 

เองการซ้ือขายเสียงจึงแพร่สะพดัไปในเกือบทุกพื้นท่ีทุกจุด 

4) ชุมชนท่ีประกอบอาชีพคา้ขาย/หรือขา้ราชการเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่แลว้มกัเป็น

ชุมชนในเขตเมือง ประชากรในเขตเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีฐานะค่อนขา้งดีและโดยเง่ือนไขเชิงอาชีพ ทาํ

ใหพ้วกเขามีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถพึ่งตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง ชุมชนเช่นน้ี มีแนวโนม้การ

ขายสิทธิJไม่มากนกัแต่อาจมีขอ้ยกเวน้สําหรับชุมชนท่ีขา้ราชการชั้นผูน้้อยอาศยัอยู่เช่น บา้นพกั

ขา้ราชการตาํรวจระดบัประทวน บา้นพกัทหารระดบัประทวน เป็นตน้ ชุมชนเช่นน้ี การขายสิทธ์ิ มี

อยูก่วา้งขวางและกระทาํกนัอยา่งไม่เกรงกลวักฎหมายบา้นเมือง 

นอกจากรายไดแ้ละอาชีพแลว้การถือครองกรรมสิทธ์ิทีดินก็เป็นหลกัเกณฑ์อีกประการหน่ึง

ท่ีจาํเป็นจะตอ้งนาํมาพิจารณาประกอบการถือครองทีดินของชุมชนน้ีจะพิจารณาลกัษณะของท่ีดิน

ประชาชนในชุมชนนั้นวา่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธ์ิ ในทีดินหรือส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าทีดินแนวโนม้การ
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ทุจริตเลือกตั้งของชุมชนท่ีชาวบ้านไร้กรรมสิทธ์ในท่ีดินมีสูงกว่าชุมชนท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่มี

กรรมสิทธ์ิ เหตุผลหลกัก็คือ การเช่าท่ีอยูน่ั้น ผูเ้ช่ามกัคิดวา่ผูใ้ห้เช่ามีบุญคุณ ดงันั้นเม่ือมีผูใ้ห้เช่า 

ขอร้องใหก้ระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงทางการเมืองผูเ้ช่าก็ยากท่ีจะปฏิเสธไดแ้ละโดยส่วนมากจะเห็นวา่ 

ผูท่ี้มีท่ีดินให้ชาวบา้นเช่ามกัจะเป็นหัวคะแนนให้กบันกัการเมืองคนใดคนหน่ึง ดงันั้นจึงเป็นการ

สะดวกทีีพวกเขาใชก้ลไกเหล่าน้ี บงัคบัใหช้าวบา้นขายเสียง และลงคะแนนให้กบัผูส้มคัรท่ีพวกเขา

แนะนาํประเด็นสุดทา้ย เก่ียวกบัความตอ้งการและขาดแคลนในสาธารณูปโภคชุมชนประเภทน้ี มี

อยู่แทบทุกหัวระแหง ความตอ้งการส่ิงพื้นฐานของชุมชนชนบทไทยถูกละเลยจากระบบราชการ

ตลอดมา ชาวบา้นร้องขอส่ิงเหล่าน้ีกบัราชการบางแห่งก็ไดส้มใจแต่ตอ้งรอนานหน่อย บางแห่งก็ถูก

ลืมไปเลย แต่ส่วนใหญ่ชาวบา้นมกัจะไม่ไดต้ามท่ีเรียกร้องมา ดงันั้นเม่ือมีการเลือกตั้ง พวกเขาก็เลย

แห่กนัไปขอจากนกัการเมือง และตอบแทนดว้ยการเทคะแนนเสียงให้ ชุมชนยิ่งขาดแคลนมากก็ยิ่ง 

มีความตอ้งการมาก ดงันั้นการขายสิทธิ จึงมีแนวโนม้เกิดข้ึนสูงจากเง่ือนไขท่ีกล่าวมาทั้งหมดทาํให้

เราเห็นภาพโดยสังเขปในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจว่าชุมชนหมู่บา้นใด มีสภาพลกัษณะตรงกบั

เง่ือนไขเหล่านั้น ณ จุดนั้น แนวโนม้การขายเสียงของชุมชนมีความเป็นไปไดสู้ง และหากเรานาํ

เง่ือนไขเหล่าน้ี มาพิจารณาร่วมกนัก็ยิง่จะทาํใหภ้าพแจ่มชดัข้ึนไปอีก 

 

ตารางที ่2.1  สรุปรูปแบบต่างๆ ของการทุจริตและคอรัปชัน่ 

 

ผู้เสนอรูปแบบ Hridenheimar สังศิต 

พริิยะรังสรรค์ 

เริงวิทย์ โพธ์ิทอง 

1. การทุจริตสีดาํ (Black Corruption)  ×   

2. การทุจริตสีเทา (Grey Corruption) ×   

3. การทุจริตสีขาว (White Corruption) ×   

4. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ  ×  

5. การฉกฉวยทรัพยากรรัฐมาเป็นของ

ครอบครัว 

 ×  

6. การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น  ×  

7. การใชอิ้ทธิพลทางการเมืองหา

ผลประโยชน์จากตลาดหลกัทรัพย ์

 ×  

8. ปกปิดการบริหารงานท่ีไม่ถูกตอ้ง  ×  



27 

ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

 

แหล่งทีม่า: ผาสุก พงษไ์พจิตร และคณะ, 2546. 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอรูปแบบ Hridenheimar สังศิต 

พริิยะรังสรรค์ 

เริงวิทย์ โพธ์ิทอง 

9. การใชน้โยบาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั

ต่างๆ อยา่งมีอคติ 

 ×  

10. การใชอิ้ทธิพลทางการคา้ เป็น

นายหนา้หรือมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 ×  

11. การใชท้รัพยากรรัฐไปในทางมิ

ชอบ 

 ×  

12. ใชล้ทัธิพรรคพวก เช่น การฮั้ว

ประมูล 

 ×  

13. การใหแ้ละการรับสินบน  ×  

14. ผูบ้ริหารประเทศทาํตวัเป็นผู ้

อุปถมัภร์ายใหญ่ของประเทศ โดยใช้

นโยบายประชานิยม 

 ×  

15. การบริจาคหรือรณรงคท่ี์ผดิ

กฎหมาย 

 ×  

16. การใชอิ้ทธิพลของระบบราชการ   × 

17. การใชว้ธีิการพนนั   × 

18. กลวธีิทาํลายคู่แข่ง   × 

19. การใชเ้งินซ้ือคะแนนเสียงเลือกตั้ง   × 
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2.5 แนวคดิเกีย่วกบัระบบอปุถัมภ์  

 

ระบบอุปถมัภท่ี์มีอยูใ่นสังคม พดูไดว้า่เป็นพฤติกรรมของสังคมท่ีเป็นท่ีมาสําคญัของปัญหา

ของประเทศขณะน้ี นกัการเมืองใชร้ะบบอุปถมัภเ์พื่อรักษาอาํนาจทางการเมือง นาํมาสู่การบงัคบัใช้

กฎหมายท่ีอ่อนแอ ระบบอุปถัมภ์ทางสังคม ท่ีคนไทยมกัจะชอบใช้ตาํแหน่งหรืออาํนาจทาง

เศรษฐกิจและการเมืองช่วยเหลือกนัทั้งๆ ท่ีผิดหรือไม่ควรทาํ ก็ทาํให้การบงัคบัใช้กฎหมายของ

ประเทศ ไม่จริงจงั และขาดประสิทธิภาพ ผลก็คือ คนท่ีอยูใ่นระบบอุปถมัภห์รือมีระบบอุปถมัภท่ี์

เขม้แข็งดูแลก็จะกลายเป็นอภิสิทธ์ิชนไดเ้ปรียบคนอ่ืนท่ีมุ่งปฏิบติัตนในกรอบของกฎหมาย เกิด

ความเหล่ือมลํ้ าและความไม่ยุติธรรมในสังคม สังคมท่ีไปไดไ้กลและเศรษฐกิจท่ีมีการพฒันาใน

ระดบัสูงจะเป็นสังคมเศรษฐกิจท่ีไม่มีส่ิงเหล่าน้ี ไม่มีระบบเหล่าน้ี เสียงเรียกร้องจากทุกฝ่ายให้มีการ

ปฏิรูป  สะทอ้นการยอมรับวา่ประเทศไทยภายใตร้ะบบการเมืองและพฤติกรรมของทุกภาคส่วนใน

สังคมอย่างปัจจุบนัมีแต่จะทาํให้โอกาสของประเทศถดถอยลงมากข้ึนๆ ทั้งด้านการเมืองและ

เศรษฐกิจ สะทอ้นไดจ้ากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีรุนแรง แต่การปฏิรูปท่ีคนอยากเห็น มุ่งไปท่ี

การปฏิรูประบบการเมืองและการทาํหน้าท่ีของนกัการเมือง เช่น ประเด็นการเลือกตั้ง การเขา้มา

ครองอาํนาจแบบวงศ์ตระกูลของนักการเมือง ระบบตรวจสอบการใช้อาํนาจความโปร่งใสของ

นกัการเมืองเพื่อถ่วงดุล และการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั  

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการกาํหนดสถานภาพของบุคคลลดหลั่นจากบนสู่ล่าง นั่น

คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างลดหลั่นจากบนลงล่าง นั่นคือ สังคมไทยเป็นสังคมท่ี

มีโครงสร้างที่เน้นความแตกต่างระหว่างฐานะตาํแหน่งชั้นซ่ึงได้แก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้

อุปถ ัมภ์ที ่มีฐานะสูงกว่าและผูร้ับอุปถ ัมภ์ที่มีฐานะตํ่ากว ่า  แนวคิดระบบอุปถ ัมภ์นั้นเป็น

แนวคิดที่วิเคราะห์สังคมในระดับจุลภาค แต่ไม่สามารถอธิบายสังคมไทยได้ทั้ งหมด แนว

การวิเคราะห์ระหว่างระบบอุปถ ัมภ์ก ับชนชั้นทางสังคมโดยความเป็นจริงแล ้ว  ไม่มีขอ้

ขดัแยง้ก ัน  (Compatible) ระบบอุปถ ัมภ์ในแง่ปรากฏการณ์ที่เป็นจริงเป็นส่ิงที่มีอยู่ และ

ยอมรับกันว่าเป็นตวัเช่ือมระหว่างบุคคลต่างชนชั้นกัน อนัมีผลทาํให้ภาพรวมของการจดัช่วง

ชนชั้นขาดความเด่นชัด ทั้ งน้ีเร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองใกล้ตวัและเก่ียวข้องกับชีวิตประจาํวนัของ

คนไทยมาโดยตลอดแทบทั้งส้ิน คาํว่า “เจ้าพ่อ” “เจ้านาย-ลูกน้อง” “ลูกพี่-ลูกน้อง” “ผูมี้

อิทธิพล” ที่เราให้เรียกบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มเป็นคาํที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ “ผู ้

อุปถัมภ์-ผูรั้บอุปถัมภ์” ทีผ่านมาเร่ืองของ “หัวคะแนน” “ผูม้ีอิทธิพล” “การซ้ือเสียง” ล้วน

แต่เป็นคาํเฉพาะท่ีส่ือมวลชนใช้ในการพูดถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพนัธ์ที่เก่ียวข้อง
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กับอาํนาจที่เป็นล ักษณะหน่ึงของสังคมไทยในแวดวงการเมือง และเป็นลักษณะหน่ึงของ

ความสัมพนัธ์ของระบบอุปถัมภ์ 

อคิน รพีพฒัน์, ม.ร.ว. (2527 อา้งถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545: 7-9) เป็นผูบุ้กเบิกที่นาํ

แนววิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์มาใช้และกระตุ้นให้มีการค้นควา้และอภิปรายกันเป็นอย่างมาก 

กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นเร่ืองของความเช่ือของคนไทยในเร่ืองของบุญและกรรมตายแล้ว

เกิดใหม่ เช่น ความเช่ือที่ว่าผูที้่ เกิดท่ามกลางเงินทอง ทรัพย์สิน อาํนาจ วาสนา เป็นเพราะ

กรรมที่ทาํไวใ้นแต่ชาติปางก่อน คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมก ันด้วยเหตุผลที่บุญบารมีที่ได้

สะสมไวแ้ต่ก่อนแตกต่างกัน ทาํให้คนไทยยอมรับความแตกต่างในฐานะตาํแหน่งที่ลดหลั่น

เป็นชั้นๆ ว่า เป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติและธรรมดา และยึดถือความแตกต่างเป็นหลักสูงตํ่าของ

ฐานะตาํแหน่งในการจัดระเบียบทางสังคม 

ความสัมพนัธ์แบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพนัธ์ในแนวด่ิงที่เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูที้ ่มีทรัพยากรต่างก ัน ทรัพยากรในที่น้ีไม่ได ้หมายถึงทรัพย ์สินแต่เพียงอย ่างเดียว แต่

หมายถึงอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะหมายถึงอาํนาจทางการเมือง สิทธิพิเศษทางสังคม เป็นต้น ผูอุ้ปถัมภ์

อยู่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่จาํกัด และเป็นที่ต้องการของผูรั้บการอุปถัมภ์ ผูรั้บ

อุปถ ัมภ์มกัจะทราบว่าในการที่เข ้า เป็นผูร้ับอุปถ ัมภ์หรือลูกน้องของใครนั้น ตนต้องการ

อะไร เช่น การคุ ้มครองทางการเมืองหรือทางสังคม หรือความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี 

หรือฐานะทางเศรษฐกิจ การที่ผูร้ับอุปถัมภ์ทราบก็โดยเหตุที่ว ่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงที่ตนต้องการ

และมกัจะเป็นส่ิงที่น้อยคนจะสามารถให้แก่ตนได้ แต่ผูร้ับอุปถัมภ์จะไม่สามารถคาดการณ์

ได้แน่ช ัดเลยว่า  ผูอุ้ปถ ัมภ์จะให้ตนหรือไม่และเพียงใด นอกจากนั้นแล ้วผูร้ับอุปถ ัมภ์ซ่ึง

เรียกว่า ลูกน้อง จะไม่ทราบแน่ชัดว่า ผูอุ้ปถัมภ์ซ่ึงเรามกัเรียก เจ้านาย หรือ ลูกพี่ จะต้องการ

ให้ตนทาํอะไรให้บ ้าง เพื่อที่ตนจะได้ในส่ิงที่ตนประสงค์ เช่น ข้าราชการชั้นผูน้้อยที่สร้าง

ความสัมพนัธ์แบบอุปถัมภ์ก ับผูบ้งัคบับญัชาเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี

เป็นพิเศษ อาจจะต้องทาํอะไรมากกว่าหน้าที่ในการงาน เช่น อาจเข้าไปรับใช้งานในบ้าน

ของเจ ้านายและอื่นๆ อีก เป็นต ้น หรือลูกไร่ลูกนาก ับเจ ้าของที่ดินแบบอุปถ ัมภ์อาจต ้อง

สนับสนุนลูกพี่เจ ้าของที่ดินในทางการเมือง เช่น ลงคะแนนเสียงเลือกกาํนัน ผูใ้หญ่บ ้าน 

ช่วยหาเสียงให้ หรืออาจจะถึงต้องกาํจดัศัตรูคู่แข่งของผูอุ้ปถัมภ์ก็ได้ 

“ผูอุ้ปถ ัมภ์” (Patron)  เ ป็นคาํที่มาจากภาษาสเปน หมายถึง  บุคคลผู ที้่มีอาํนาจ 

สถานภาพ ฉันทานุมตัิ (Sanction)  และอิทธิพล คาํ น้ีอาจจะใช้เ รียกนายจ ้างหรือผูใ้ห้การ

สนับสนุนการจดัพิธีกรรมต่างๆ โดยที่บุคคลเหล่าน้ีจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพนัธ์ก ับผูที้่มี

อาํนาจด้อยกว่าหรือเป็น “ผูร้ับการอุปถ ัมภ์” (Client) ที่ต ้องการความช่วยเหลือและการ
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ปกป้อง Foster (1961 อ้างถึงใน ณัฏฐชัย มีสอาด, 2541: 8) ผูอุ้ปถัมภ์ให้ประโยชน์โดยหวงั

จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของสินค้า ความภกัดี การสนับสนุนทางการเมืองและ

การบริหารในรูปแบบต่างๆ จากผูร้ับอุปถัมภ์ของตน (ส่วนใหญ่แล้วผูอุ้ปถัมภ์หน่ึงคนจะมี

ผูร้ับอุปถัมภ์หลายคนเช่น กรณีระบบศกัดินาไทย ซ่ึงเจ้านายคนหน่ึงจะมีบ่าวไพร่หลายคน 

ห รื อ ก ร ณี เ จ ้า พ ่อ ที ่ม ีล ูก น ้อ ง ห ล า ย ค น )  ค ว า ม ส ัม พ นั ธ ์ใ น เ ชิง ต อ บ แ ท น ซ่ึ ง ก ัน แ ล ะ ก ัน 

(Reciprocal Relationships) น้ีอาจจะออกมาในรูปที่เป็นแบบสัญญาทางการ ที่มีการกาํหนด

สิทธิและข้อผูกพนัของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน โดยทัว่ไปในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

สองฝ่ายคือ ผูอุ้ปถมัภ์และผูรั้บอุปถัมภ์ ฝ่ายหลังมกัจะเสียเปรียบโดยคาํจาํกัดความแล้ว ผูรั้บ

อุปถัมภ์เป็นผูที้่อ่อนแอทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง แม้ว่าผูอุ้ปถัมภ์อาจจะต้องอาศยัผู ้

ได้รับการอุปถัมภ์ของตนอย่างเป็นกลุ่มก้อนในบางสถานการณ์ เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง 

แม้ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างผูอุ้ปถัมภ์และผูร้ับอุปถัมภ์จะมีประวตัิเป็นมายาวนานก็

ตาม ปรากฏการณ์การดังกล่าวน้ีเกิดข้ึนมาจากการเจริญเติบโตของระบบศกัดินาในยุโรป

ตะวนัตกและญี่ปุ่น ซ่ึงความสัมพนัธ์ส่วนตวัและการฝากะตวัเป็นผูรั้บการอุปถัมภ์เจ้าของท่ี

นาก ับชาวนา ได้กลายมาเป็นรากฐานแห่งการจดัระเบียบองค์กรทางเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองภายใต้ระบบศกัดินา  

การจะเป็นผูอุ้ปถัมภ์ในทางการเมืองได้นั้น ผูอุ้ปถัมภ์จาํเป็นต้องมีอาํนาจทั้งอาํนาจใน

องคก์ร อาํนาจในสังคม และอาํนาจทางเศรษฐกิจ ก็จะสามารถทาํให้มีโอกาสประสบผลสําเร็จทาง

การเมืองสูง เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งจะตอ้งรู้ถึงแนวคิดเก่ียวกบัระบบอุปถมัภ์ว่า มีแนวคิดและ

ความหมาย อยา่งไรบา้ง สามารถอธิบาย ดงัน้ี 

 

2.5.1 ความหมายของระบบอุปถัมภ์ 

ความหมายของระบบอุปถมัภ ์ความสัมพนัธ์ทางสังคมและการเมืองไทย เป็นความสัมพนัธ์

เชิงผูอุ้ปถมัภ ์(Patron & Client Relation) ระบบอุปถมัภ ์หมายถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งคน 2 ฝ่าย 

ต่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา่ จะใชอ้าํนาจและปัจจยัต่างๆ ให้ความคุม้ครองต่ออีก

ฝ่ายหน่ึงท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่ากวา่ ซ่ึงฝ่ายหลงัจะตอบแทน โดยการช่วยเหลือในเร่ือง

ทัว่ๆ ไปและอุทิศตวัเพื่อรับใชผู้อุ้ปถมัภ ์

2.5.1.1 ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภเ์ป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีตั้งอยูบ่นความไม่

เสมอภาคในฐานะทางสังคมของบุคคล 
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2.5.1.2 เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลแบบถาวรโดยผูอุ้ปถมัภมี์พนัธะหนา้ท่ีดูแล

ปกป้องคุม้ครองชีวิตความเป็นอยูข่องผูอ้ยูใ่ตอุ้ปถมัภใ์นขณะผูใ้ตอุ้ปถมัภก์็มีพนัธะหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้ง

เคารพเช่ือฟังรับใชแ้ละใหค้วามจงรักภกัดีแก่ผูอุ้ปถมัภ ์

2.5.1.3 ผูอ้ยูใ่ตอุ้ปถมัภ์ปราศจากซ่ึงสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย ์รวมทั้งสิทธิ

ทางกฎหมาย 

 

2.5.2 วฒันธรรมทางการเมืองกบัระบบอุปถัมภ์  

วฒันธรรมทางการเมืองกับระบบอุปถัมภ์ วฒันธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยกําหนด

ลกัษณะพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล กลุ่มบุคคล วฒันธรรมทางการเมืองของคนไทยแบบไพร่

ฟ้า อาํนาจนิยม ซ่ึงเคยชินกบัการรับอามิสสินจา้งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทาํให้พฤติกรรม

ทางการเมืองของคนไทยขาดความเป็นอิสระ แต่สะทอ้นสภาวะของความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ ์เช่น 

นักการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งตอ้งมีความเก่ียวพนักบัพรรคการเมืองในฐานะศูนย์กลางของ

อาํนาจรัฐ นกัการเมืองจึงตอ้งพึ่งพิงหวัหนา้พรรคการเมืองและคณะผูบ้ริหารของพรรค รวมทั้งแกน

นาํของกลุ่มต่างๆ (Factions) ภายในพรรคการเมืองในลกัษณะแบบอุปถมัภ์หรือความอนุเคราะห์

จากแกนนาํกลุ่มในพรรคการเมือง 

 

2.5.3 ระบบอุปถัมภ์ในระบบการเมืองไทย  

ระบบอุปถมัภใ์นระบบการเมืองไทย ระบบการเมืองไทยมกัแสดงฐานะของบุคคลผูท่ี้มี

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ความเป็นผูอุ้ปถมัภ ์ส่วนบุคคลท่ีมีฐานะ เป็นผูใ้ตอุ้ปถมัภก์็มีฐานะ

ทางสังคมเศรษฐกิจท่ีด้อย บุคคลสองกลุ่มน้ีต่างมีความเก้ือหนุนประสานออมชอมกนัโดยความ

ยินยอมต่อกนัแมอ้าจมีการเอารัดเอาเปรียบกนัก็มิไดเ้ป็นประเด็นสําคญัมากนกั ส่วนประกอบของ

สังคมท่ีมีความเก้ือหนุนกนัโดยไม่ไดก้ล่าวถึงการเอารัดเอาเปรียบกนัและในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับ

ในระบบการเมืองไทยว่าผูท่ี้มีอาํนาจทางการเมือง ขา้ราชการระดบัสูงต่างกาํเนิดข้ึนและดาํรงอยู่

ภายใตร้ะบบอุปถมัภ์ ระบบอุปถมัภ์เป็นปรากฏการณ์ระบบการเมืองไทยท่ีทุกคนยอมรับระบบ

อุปถมัภว์า่ เป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสังคมการเมืองไทย 

 

2.5.4 ความสํานึกในบุญคุณกบัการเมืองไทยภายใต้ระบบอุปถัมภ์  

ตามหลกัศาสนาไม่วา่จะเป็นชาวพุทธ คริสต ์อิสลาม บรรพบุรุษของคนไทยเหล่าน้ีมกัเป็น

ผูน้บัถือผีสาง เทวดา ซ่ึงเป็นความเช่ือดั้งเดิมและศาสนาร่วมอบรมสั่งสอนให้ประชาชนมีความรู้

สํานึกในบุญคุณของผูอ่ื้นส่วนในทางการเมืองและการเลือกตั้งถึงแมว้่าผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะไม่
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จ่ายเงินซ้ือเสียงให้แก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งโดยตรง แต่หากผูส้มคัรรับเลือกตั้งดงักล่าวเคยช่วยเหลือดา้น

สังคม หรือช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เม่ือถึงเวลาเลือกตั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมี

ความสาํนึกในบุญคุณท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดก้ระทาํไว ้ก็จะลงคะแนนเสียงให้ผูส้มคัรบางคร้ังญาติ

พี่นอ้งบางคนอาจรับเงินจากหวัคะแนนของผูส้มคัรไวแ้ลว้ ดว้ยความสํานึกในบุญคุณของญาติท่ีมา

ขอร้อง ใหล้งคะแนนเสียงให ้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึง การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ก็กระทาํไปดว้ยความสาํนึกในบุญคุณนั้นๆ 

ดงันั้นพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงเกิดข้ึนและเป็นไปภายใต ้สํานึกในบุญคุณ 

การเมืองและการเลือกตั้งของไทยจึงอยูภ่ายใตล้กัษณะของระบบอุปถมัภ ์

อคิน ระพีพฒัน์ (อา้งถึงใน กนก วงศต์ระหง่าน, 2530: 6-20) พิจารณาระบบความสัมพนัธ์

ทางสังคมและลกัษณะโครงสร้างแบบอุปถมัภใ์นสังคมไทยโดยแยกประเด็น คือ 

1) โครงสร้างทางสังคมไทยเป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ โดย เน้น

ความสัมพนัธ์แบบนายกบับ่าวเจา้กบัไพร่ ในรูปของความสัมพนัธ์ในการตอบแทนผลประโยชน์ 

ส่วนตวัเป็นจุดสําคญั นัน่คือความใกลชิ้ดและเป็นความสัมพนัธ์เป็นท่ีไม่เท่าเทียมกนั ผูอุ้ปถมัภจ์ะ

อยู่ในฐานะท่ีสูงกว่าผูรั้บอุปถมัภ์ในเชิงสัมพนัธ์ คุณสมบติัของผูอุ้ปถมัภ์ตั้งอยู่บนคุณสมบติัของ 

ความเป็นนายท่ีมุ่งใหค้วามคุม้ครองแก่บุคคลท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจเป็นสาํคญั 

2) คุณค่าทางสังคมของคน ไทย ตั้งอยูบ่นคุณค่าของความสัมพนัธ์ส่วนตวัเป็นหลกั 

ดังนั้ นผูอุ้ปถัมภ์จึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามความคาดหวงัของผู ้รับอุปถัมภ์ เช่น การให้ความ

ช่วยเหลือ ความเป็นลูกพี่ เพื่อนท่ีดี นักเลง ความเกรงใจ บุญคุณ ความเคารพอาวุโสและความ

ใกลชิ้ดและความมัน่คงปลอดภยั 

แนวความคิดเร่ืองระบบอุปถมัภ์จึง เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีฐานะต่างถนั ซ่ึง

ต่างอยู่ในฐานะทางสังคมท่ีสูงกว่าและตํ่ากวา่ และเป็นความสัมพนัธ์ทั้งน้ีอาจจะเป็นความสัมพนัธ์

แบบต่อเน่ืองและยาวนานก็ได ้

ในกรณีของสังคมไทย ลกัษณะเด่นของค่านิยมอนัเป็นคุณลกัษณะของคนไทยท่ีเป็นสังคม

ในระบบอุปถมัภ ์สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

1) การนับถือพุทธศาสนา คนไทยโดยทัว่ไปดาํเนินชีวิตตามหลกัธรรมของพุทธ

ศาสนาและตวัแทนของศาสดา อนัไดแ้ก่ พระสงฆ ์ศาสนาพุทธเป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดเหน่ียวเป็นแบบ

แผนในการปฏิบติัตนให้ดีงาม ดงันั้นในประเด็นทางการเมืองปรากฏมีการใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือ 

เช่น ในการช้ือเสียงเลือกตั้ง อาจมีการใชพ้ระสงฆซ่ึ์งถือไดว้า่มีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบติั ของ

บุคคล เป็นหวัคะแนนใหก้บัตน ไม่โดยทางตรงก็เป็นทางออ้ม หรือแมแ้ต่คาํสอนทางศาสนา ก็มีผล

ส่งเสริมใหเ้กิดการซ้ือเสียงเพิ่มมากข้ึนอนัไดแ้ก่ คาํสอนเร่ืองการพดูปด ความกตญั�ู ฯลฯ 
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2) การใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของเงิน จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียน เงินตรา

เป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เงินกลายเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด มีผลให้บุคคลพยายามต่อสู้ เพื่อ

ส่งเสริมฐานะตนให้มัน่คงโดยอาศยัวตัถุเป็นเคร่ืองมือ ในการซ้ือเสียงเลือกตั้ง การใช้เงินและการ

บริจาคเงินทาํใหเ้กิด “ความดีและคุณธรรม” ในสายตาของชาวบา้นโดยทัว่ไป โดยคุณสมบติั ของผู ้

ม ั่งคั่งและมีทรัพย์สินมาก มีแนวโน้มท่ีจะใช้เงินให้กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ

หวัคะแนน และหวัคะแนนใชรู้ปแบบเดียวกนักบัชาวบา้นแลกกบัคะแนนเสียง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการ

ช่วยเหลือกนั ผูว้จิยัคิดวา่ ประชาชนในชนบทยงัมีอีกมากท่ีให้ความสําคญักบัฐานะทางการเงินของ

บุคคลในสังคมหรือในหมู่บา้นของตน คนมีฐานะหรือคนมีเงินทาํอะไรก็ดูดีไปหมด จดังานอะไรถา้

เป็นคนมีฐานะหรือภาษาชาวบา้นว่า “คนรวย” จะมีคนไปร่วมงานมาก แต่ถา้งานคนจนแมแ้ต่งาน

สมรสหรืองานศพแทบจะไม่มีใครไปเลย ใส่ซองทาํบุญก็เหมือนกนั คนรวยใส่ซองหลายร้อยหลาย 

พนับาท คนจนใส่สิบบาทหรือยี่สิบบาท การให้ความสําคญัในเร่ืองของเงินในช่วงการเลือกตั้งก็ยงั 

เป็นปัญหาท่ีสาํคญัของระบบการเลือกตั้งของไทยอยูเ่สมอ 

3) การยกย่องอาํนาจและบุญวาสนาบารมี ในเร่ืองอาํนาจ คนไทยมีความผกูพนัมา

จากระบบศกัดินา ถือว่าคนท่ีรับตาํแหน่งหน้าท่ีสําคญัทางราชการเป็นผลมาจากบุญวาสนาบารมี 

ดงันั้นคนไทยจึงยอมรับอาํนาจท่ีมาจากเบ้ืองบน และเห็นว่าเขาเป็นคนดี ในเร่ือง การซ้ือเสียง

เลือกตั้งจะเป็นไดว้า่นอกจากเขา ซ่ึงเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีเงินตรา ถา้มีอาํนาจ

มาก เช่นเคยเป็นช้าราชการ เป็นผูไ้ดรั้บการยกยอ่งในสังคม ก็จะทาํให้ ประชาชนยอมคลอ้ยตามท่ี

จะไปลงคะแนนเสียงตามท่ีเขาขอร้องโดยอาจรับเงินเป็นค่าตอบแทน การเสียเวลา ฉะนั้นอาํนาจ

หากผูส้มคัรคนใดมีมากก็จะเป็นหลกัประกนัไดว้า่ จะตอ้งมีพวกพอ้งและบริวารมาก เวลาหาเสียงจะ

ห้อมล้อมไปหน่วยบุคคลเหล่าน้ี หากชาวบา้นเปล่ียนแนวความคิด ในเร่ืองการยกย่องอาํนาจได ้

ผูส้มคัรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม คงไดเ้ขา้มาบริหารบา้นเมืองแทนพวก ท่ีมีอาํนาจ เหมือนกบัท่ีเป็นอยู่

ในขณะน้ีคือพูดง่ายๆ ชาวบา้นแทบจะไม่มีโอกาสในการบริหาร บา้นเมืองเลย นอกจากจะคอยรับ

ใชผู้มี้อาํนาจอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

4) การยึดถือความสําคญัของตวับุคคล ค่านิยมในส่วนน้ี สืบเน่ืองมาจาก ความ

พร้อมในตวับุคคลท่ีได้รับความนิยมท่ีว่าเป็นผูพ้ร้อมทั้งการเงินและอาํนาจ และบุคคลเหล่าน้ีมี 

ความสัมพนัธ์แบบช่วยเหลือกนัเป็นส่วนตวั มีความสาํคญัในการประกอบกิจกรรมเกือบทุกประเภท 

และโดยลกัษณะของคนไทยท่ีเห็นความสําคญัในแง่มุมน้ี เน่ืองจากคนไทยเป็นผูเ้ล็งเห็นผลเลิศใน 

ทางปฏิบติัมากกวา่ท่ีจะยึดมัน่ในอุดมการณ์ กล่าวคือ จะสนใจกบัส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั โดย

ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมหรือสภาพความเป็นจริงได้ไม่ยากโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีตนได้
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ผลประโยชน์ เช่น การนิยมเขา้ขา้งผูช้นะ ใครยึดอาํนาจไดจ้ะถือวา่เป็นฝ่ายถูก ในแง่ของการซ้ือขาย

เสียงก็เช่นเดียวกนั 

5) การเคารพความเป็นอาวุโสถือวา่เป็นเร่ืองสําคญัท่ีคนโบราณสอนให้ยึดมัน่ โดย

ให้เคารพผูใ้หญ่ เช่ือผูใ้หญ่ เพราะถือว่าผูใ้หญ่อาบนํ้ าร้อนมาก่อน หรือมีประสบการณ์มา มากกว่า 

ส่วนมากผูอ้าวโุสจะเป็นผูท่ี้มีตาํแหน่งสูงและอายมุาก ผูน้อ้ยโดยทัว่ไปจะเกรงใจผูใ้หญ่ และไม่กลา้

แสดงความคิดเห็น มกัมีพฤติกรรมคลอ้ยตาม ในการซ้ือเสียงส่วนมากจะเป็นการรับเงิน โดยเป็น

อิทธิพลของผูอ้าวุโสท่ีให้ทาํตาม ผ่านกระบวนการทางการเมืองท่ีสําคญั นัน่คือ การอบรม กล่อม

เกลาทางการเมือง โดยผ่านตวัการท่ีสําคญัคือ ครอบครัว ทั้งท่ีในปัจจุบนัผูท่ี้อายุนอ้ย อาจมี ความรู้

ความสามารถมากกวา่ผูอ้าวโุสบางคน ทั้งในเร่ืองการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน ดา้นต่างๆ

แต่ผูอ้าวโุสยงัมีบทบาทสาํคญัในเร่ืองต่างๆ อยา่งมากในสังคมไทย 

6) การรักพวกพอ้งและพรรคพวก การรักพวกพอ้งออกมาในรูปรักเพื่อนฝงูรักกลุ่ม

ท่ีตนเป็นสมาชิกหรือพื้นเพเดียวกนั การรวมกลุ่มน้ีก่อให้เกิดการปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ของ

กลุ่มโดยบุคคลในกลุ่มท่ีมีฐานะดีกว่า โดยลูกน้องหรือผูมี้ฐานะด้อยกว่าจะ ตอบแทนด้วยการ

เผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณ ในการซ้ือเสียงเลือกตั้งก็เช่นกนั ส่วนใหญ่จะเป็น การช่วยเหลือ

พรรคพวกมากกวา่จะเป็นการรับเงินโดยตรง ผูท่ี้เป็นหวัหนา้กลุ่มหรือเป็นผูมี้อิทธิพล ของกลุ่มอาจ

ใชป้ระเด็นน้ีปลุกจิตสาํนึกใหค้นรู้สึกวา่ตอ้งช่วยเหลือเพราะเป็นพวกเดียวกนั 

7) การสํานึกในบุญคุณและการมีความกตญั�ู เป็นค่านิยมท่ีมีความสําคญั ทุกสมยั

โดยสถาบนัต่างๆ ในการกล่อมเกลา จะถ่ายทอดคุณธรรมน้ีว่าเป็นส่ิงท่ีควรจะมีในทุกคนทาํ ให้

บุคคลมีความคิดวา่ตอ้งตอบแทนหรือช่วยเหลือผูมี้พระคุณไม่วา่จะเป็นครู อาจารยห์รือผูมี้พระคุณ

ในทุก ๆ ดา้น ในเร่ืองการซ้ือเสียง ถา้มีผูมี้พระคุณมาขอร้องและให้เงินตอบแทนก็จะทาํให้ผูท่ี้เคย

เป็นผูถู้กช่วยเหลือตน จะใชเ้ป็นโอกาสตอบแทนบุญคุณไดท้างหน่ึง สังคมไทยในเร่ืองการสํานึกใน

บุญคุณและการมีความกตัญ�ูรู้คุณถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีคนไทยผูกพนัอยู่กับแนวคิดน้ียากท่ีจะ

เปล่ียนแปลงได ้แต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือในทางท่ีดี เป็นคุณแก่สังคมถือว่าเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งควร 

สนบัสนุน แต่ถา้ผูส้มคัรหรือหวัคะแนนใชโ้อกาสน้ีเพื่อการช่วยเหลือในเร่ืองการเลือกตั้งแลว้ลือวา่ 

เป็นส่ิงท่ีน่ากลวัมากในสังคมการเมืองไทย 

8) การเช่ือถือในเร่ืองโชคชะตากรรม คนไทยโดยทัว่ไปจะพอใจใน สถานภาพท่ีตน

เป็นอยู่ ยอมรับในเร่ืองโชคชะตาและเวรกรรม มีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ น้อย โดยเฉพาะในทาง

การเมือง เน่ืองจากไดรั้บคาํสั่งสอนวา่ การเมืองเป็นเร่ืองของหน่วยงานทางราชการ เป็นเร่ืองของชน

ชั้นนาํ และผูมี้ฐานะ ด้วยเหตุน้ีจึงมีผลทาํให้คนไทยไม่ยินดียินร้ายกบั เหตุการณ์ทางการเมืองท่ี

เกิดข้ึน และการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็จะไปเพราะถูกระดมจากผูมี้อิทธิพลหรือผูมี้ส่วน
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เก่ียวขอ้ง รวมทั้งแนวคิดเร่ืองค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ ถา้ความเช่ือในเร่ือง โชคชะตากรรมของ

ประชาชนยงัเป็นแบบน้ี ก็จะเป็นผลดีกบัผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งในเร่ืองการซ้ือเสียงไดต่้อไป 

สรุปคุณลักษณะของคนไทยทั้ง 8 ประการ ในลักษณะท่ีเป็น ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพล

ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตของการซ้ือเสียงไดใ้นแง่มุมต่างๆแมแ้ต่เร่ือง การเลือกตั้งก็ตามซ่ึง

นกัวิชาการไดใ้ห้ความเห็นวา่ “ยงัมีตวัอย่างระบบอุปถมัภ์ในเร่ืองอาวุโสให้เห็นวา่ถา้ผูอ้าวุโสหรือ

ผูใ้หญ่บอกว่าผูส้มคัรคนนั้นคนน้ีดี ผูน้อ้ยก็คลอ้ยตาม โดยการเลือกผูส้มคัร ตามท่ีผูอ้าวุโสแนะนาํ

และยอมรับในอาํนาจตามระบบอาวุโสนั้น” (วิวฒัน์ เอ่ียมไพรวนั, 2552: 43) การกล่าวถึงระบบ

ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์และค่านิยมของไทยก็เพื่อช้ีให้เห็นบทบาทของสังคมท่ีเอ้ือต่อการซ้ือ

เสียงเลือกตั้ง เพราะสังคมไทยมีกระบวนการอบรมสั่งสอนให้คนมีความผูกพนัตั้งแต่ ในระบบ

ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนร่วมงาน ระดบัการบงัคบับญัชา การมีอุปการคุณ การตอบแทน บุญคุณ 

การไม่เนรคุณ การมีความเกรงใจ การแบ่งปันผลประโยชน์ โดยความสัมพนัธ์ต่างๆ เหล่าน้ี ลว้น

เป็นปัจจยัท่ีเป็นฝ่ายอุปถมัภคื์อผูมี้บุญคุณต่อคนอ่ืนในทุกระดบัของสังคม มีความไดเ้ปรียบใน การ

ดาํเนินชีวิตรวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เพราะผูอุ้ปถมัภจ์ะสามารถเป็นผูก้าํหนดให้ผู ้

ใตอุ้ปถมัภ์กระทาํการใดๆไดต้ามความตอ้งการของตนและผูใ้ตอุ้ปถมัภ์หรือผูติ้ดหน้ีบุญคุณมกัจะ

ยินดีรับใชร้อตอบสนองความตอ้งการอยู่แลว้ ทั้งน้ีเพราะวิถีการดาํรงชีวิต และ วฒันธรรมของคน

ไทยส่วนใหญ่เกิดจากมรดกทางประวติัศาสตร์โดยยินดีกบัการมีเจา้นาย ในทางการเมืองก็เช่นเดียว

ถนั การท่ีผูมี้อาํนาจในองค์กรท่ีมีอาํนาจในการบริหารจดัการ เช่น ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ 

ดา้นกลไกของระบบราชการ เป็นตน้ รวมถึงการมีฐานะทางเศรษฐกิจ ท่ีดีจะสามารถสร้างเครือข่าย

เช่ือมโยงเป็นระบบอุปถมัภเ์พื่อหวงัผลทางการเมืองไดใ้นทุกรูปแบบ 

กล่าวโดยสรุป ระบบอุปถมัภก์บัการทุจริตการเลือกตั้งขององคก์ารบริหาร A กบัเทศบาล B 

ตามความคิดของผูว้ิจยั เห็นว่าลกัษณะของระบบน้ีมีให้เห็นบ่อยคร้ังในการเลือกตั้งแต่ ละคร้ัง 

เพราะเป็นการเมืองในวงแคบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งแน่นแฟ้น หากผูส้มคัรรับ เลือกตั้ง

มีคุณสมบติัเป็นผูอุ้ปถมัภ์ดงัท่ีกล่าวมา ก็จะทาํให้ผูส้มคัรหรือผูอุ้ปถมัภ์เขา้สู่อาํนาจหรือ ตาํแหน่ง

ทางการเมืองไดไ้ม่ยากนกั เพราะผูอุ้ปถมัภส์ามารถกาํหนดให้ผูใ้ตอุ้ปถมัภต์อบสนองตนได ้ในการ

เลือกตั้ง การอุปถมัภเ์พื่อหวงัผลทางการเมืองอาจจะทาํกนัไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การท่ี ผูส้มคัรให้

การช่วยเหลือบุคคลต่างๆ ในเขตเลือกตั้งทั้งในด้านส่วนตวัและส่วนรวม เม่ือถึงเวลา เลือกตั้งผูท่ี้

ไดรั้บการอุปถมัภเ์หล่าน้ีก็จะไปลงคะแนนให้กบัผูส้มคัรคนนั้นเพื่อเป็นการตอบแทน เช่น ผูส้มคัร

เลือกตั้งเซ็นสัญญาจะสร้างถนน สร้างระบบประปา และสามารถกระทาํไดส้ําเร็จก็จะเป็นบุญคุณ

อย่างมากเม่ือถึงเวลาท่ีจะเลือกตั้งจึงตอ้งตอบแทน โดยการเลือกผูส้มคัรท่ีให้ผลตอบแทนทาํให้

ไดรั้บความสะดวกสบาย ทั้งท่ีเป็นเพียงการบริหารจดัการในดา้นงบประมาณ ของทางราชการ แต่ก็
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สามารถทาํให้ผูรั้บการอุปถมัภ์เหล่านั้นพอใจ หากการอุปถมัภ์เหล่าน้ียงัไม่เกิดความเช่ือมัน่ว่าจะ

ชนะการเลือกตั้ง การสร้างระบบหัวคะแนนเตรียมการแจกเงินซ้ือเสียงก็เป็น อีกวิธีการเพื่อให้ผล

การเลือกตั้งเป็นไปตามท่ีผูอุ้ปถมัภค์าดหวงัเช่นกนั 

 

2.5.5 พฒันาการของระบบอุปถัมภ์ 

ระบบอุปถัมภ์ซ่ึงอยู่ในโครงสร้างแบบเป็นทางการ เช่น พนัธะระหว่างนาย-ไพร่จะ

เรียกว่าระบบอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ สําหรับระบบอุปถัมภ์ในรูปอื่นซ่ึงอาจจะเติบโตอยู่

รอบๆ หรืออยู่ภายในองค์การท่ีเป็นระเบียบ แต่มิได้ผนวกเข้าเป็นส่วนเดียวกับระบบใหญ่จะ

เรียกว่า “แบบไม่เป็นทางการ” ระบบอุปถัมภ์แบบไม่เป็นทางการเร่ิมต้นขยายตวัในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นผลจากการขยายตวัจากปัจจยัต่างๆ ที่สําคญั

ท่ีสุดคือการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มการค้าระหว่างประเทศ 

การอพยพเข้ามาของชาวจีนจึงทาํให้มีการปรับปรุงการเกณฑ์แรงงานการค้าภายใน และการ

เก็บภาษีในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เราอาจแบ่งแยกระบบอุปถัมภ์แบบไม่

เป็นทางการสมยัก่อนได้ออกเป็น 3 ประเภท2 (นิธิ  เอียวศรีวงศ0์, 02536: 94) 

1) ระบบอุปถ ัมภ ์แบบภายในระด ับชั้นของ พวกนาย  ระบบเช่น น้ี เกิด ขึ้ น

เน่ืองจากลักษณะการปกครองแบบข้าราชการและระบบการแข่งขนัมีความก้าวหน้าในชีวิต

ข้าราชการขุนนางไทย 

2) ระบบอุปถ ัมภ์แบบคนในชนชั้นที่แตกต่างก ัน  เนื่องจากระบบอุปถ ัมภ์

ระหว่างนาย-ไพร่ มีล ักษณะเป็นทางการ ดังนั้นไพร่หลวงจึงไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนนายการ

สักลงเลกพวกไพร่ทาํให้ไพร่หลวงเลี่ยงกฎหมายและเปล่ียนฐานะมาเป็นไพร่สมได้ลาํบาก

มาก ทางออกทางหน่ึงของไพร่หลวงซ่ึงไม่สามารถทนอยู่ก ับเจ้านายคนขอบงตนได้ คือขอ

ยา้ยไปทาํงานก ับเจ ้านายคนใหม่ที่มีฐานะสูงกว่านายเก่า เพราะความสัมพนัธ์แบบผูใ้หญ่

ผูน้้อย ขณะทาํเช่นนั้นย่อมทาํให้นายคนเดิมอยู่ในฐานะลาํบาก 

3) ระบบอุปถัมภ์แบบความสัมพนัธ์ของชาวจีนอพยพและชนชั้นนาย ทั้งสอง

พวกน้ีมีความเกี่ยวข้องอยู่ในรูปของการเก็บภาษีไร่นา ซ่ึงใช้ก ันมากในสมยัรัชกาลที่ 3 ผูมี้

หน้าท่ีเก็บภาษีชาวจีนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนาง เพราะว่าในการที่เป็นความกันโรงศาล

ยอมให้ผูม้ีศกัดินาตั้งแต่ 400 ไร่ข้ึนไป แต่งทนายว่าความแทนตวัได้จากตาํแหน่งเล็กๆ เช่น 

เจ้าภาษี มียศเป็นขุนหรือเป็นหลวงชาวจีนจาํนานหน่ึงได้กลายมาเป็นคนไทย และไต่เต้าข้ึน

เป็นถึงเจ้าเมือง 
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4) ร ะ บ บ อุป ถ ัม ภ ์แ บ บ ไ ม ่เ ป็ น ท า ง ก า ร น้ี ข ย า ย ต วั อ ย ่า ง ร ว ด เ ร็ว ต า ม ก า ร

พฒันาการค้าระหว่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตเห็นการ

เปล่ียนแปลงน้ีดังที่ได้ทรงกล่าวว่าข้าราชการในกรมวงัและกรมเมืองประสบความทุกข์ยาก

จากภาวะค่าครองชีพที่สูงข้ึนเพราะบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน ข้าราชการส่วน

ใหญ่ได้รับผลสะเทือนอนัน้ีเฉพาะบางกรมเท่านั้นที่มีรายได้เพิ่ม โดยเฉพาะกรมคล ังที่มี

หน้าท่ีทางการค้าต่างประเทศและการเก็บภาษี 

 

2.5.6 แนวทางการป้องกันระบบอุปถัมภ์ 

การแกไ้ขระบบอุปถมัภ์ส่วนหน่ึงตอ้งมาจากการแกไ้ขระบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบท่ีให้

โอกาสทางเศรษฐกิจแก่คนในประเทศง่ายกว่าปัจจุบนั โดยปฏิรูปให้เศรษฐกิจเป็นระบบท่ีทาํงาน

บนการแข่งขนัและกลไกตลาดอย่างแทจ้ริง มีระบบภาษีท่ีให้ความสําคญักบัรายไดจ้ากทรัพยสิ์น

มากพอ ๆ กบัรายไดจ้ากการทาํงาน รวมถึงเปล่ียนพฤติกรรมคนในสังคมให้เนน้การเคารพสิทธิและ

กฎหมายตามหลกัของการอยูร่่วมกนั ขณะท่ีภาคธุรกิจก็เนน้การทาํธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี หรือมีธรรมาภิบาลท่ีดี ถา้ส่ิงเหล่าน้ีไม่เกิดข้ึน การปฏิรูปทางการเมืองอยา่งเดียวจะเป็น

เพียงการเปล่ียนเกณฑ์หรือรูปแบบในการช่วงชิงอํานาจของนักการเมืองท่ีไม่นําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในสังคมท่ีแทจ้ริง และความขดัแยง้ระหว่างระบบอุปถมัภ์เก่ากบัระบบ

อุปถมัภใ์หม่อยา่งท่ีเราเห็นขณะน้ี ก็จะคงอยูเ่ป็นปัญหาของสังคมไทยต่อไป ดงันั้น จึงมีความจาํเป็น

ท่ีด้านเศรษฐกิจและพฤติกรรมของคนในสังคมจะต้องมีการปฏิรูป ซ่ึงประเด็นสําคัญ คือ2              

(2ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยก์ุล, 2548: 108) 

1) ตอ้งเน้นใช้กลไกตลาดเป็นเคร่ืองมือในการจดัทรัพยากรเศรษฐกิจ มากกว่าท่ี

เป็นอยู ่ เพราะการแข่งขนัในระบบตลาดเป็นหวัใจในการสร้างโอกาสให้กบัประชาชนในวงกวา้ง 

ในประเด็นน้ี จุดท่ีสาํคญัก็คือ การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตอ้งเป็นตวันาํซ่ึงหมายถึงการ

ตดัสินนโยบายเศรษฐกิจโดยภาครัฐจะตอ้งให้ความสําคญักบัการแข่งขนั ความโปร่งใส ระบบการ

ทํางานท่ีมีขั้นมีตอน และนโยบายเศรษฐกิจท่ียืนอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลทาง

เศรษฐศาสตร์ และเพื่อใหส่ิ้งเหล่าน้ีเกิดข้ึนในเศรษฐกิจ ภาครัฐตอ้งเป็นตวันาํเพราะภาครัฐมีสัดส่วน

สูงในทรัพยากรเศรษฐกิจ จากขนาดของงบประมาณของภาครัฐทั้งหมดท่ีมีในแต่ละปี คือรัฐบาล

กลาง รัฐบาลทอ้งถ่ินและรัฐวิสาหกิจ ถา้การใชท้รัพยากรของภาครัฐยืนอยู่บนหลกัการของการ

แข่งขนั ความโปร่งใส การทาํงานท่ีเป็นระบบ และความมีเหตุมีผล ระบบเศรษฐกิจของภาคเอกชนก็

จะไปในแนวเดียวกนั ทาํให้เศรษฐกิจทั้งระบบจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน คือเปิดโอกาส

ใหเ้ขา้ถึงไดแ้ละรับรู้ไดโ้ดยคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
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2) การบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อคุม้ครองการทาํงานของ ระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตาม

ครรลองของกฎหมายจะตอ้งเขม้แข็งเพื่อให้ภาคธุรกิจ ประชาชนและผูร่้วมตลาดมีความมัน่ใจว่า 

สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีไดม้าจากการทาํธุรกิจจะไดรั้บการคุม้ครองตามสิทธิท่ีมีในกฎหมาย เพราะความ

มัน่ใจดงักล่าวจะทาํให้นกัธุรกิจกลา้ท่ีจะลงทุน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสําคญัของการเติบโตของเศรษฐกิจ 

การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นจุดอ่อนสําคญัของประเทศ ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการแทรกแซงหรือ

อิทธิพลของระบบอุปถมัภ ์

3) การเขา้ถึงบริการทางการเงินโดยประชาชนและผูป้ระกอบการรายย่อย ระบบ

เศรษฐกิจจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถา้ระบบการเงินของประเทศซ่ึงเป็นหัวใจของเศรษฐกิจไม่

สามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนไดท้ัว่ถึง ความไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินโดยเฉพาะ

การกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมกัเป็นขอ้จาํกดัหลกัท่ีทาํให้เศรษฐกิจไม่เป็นประชาธิปไตย คือ การ

เติบโตกระจุกตวัอยู่เฉพาะกบักลุ่มคนท่ีเขา้ถึงระบบการเงิน นาํมาซ่ึงปัญหาความเหล่ือมลํ้ าของ

เศรษฐกิจ บ่มเพาะให้มีระบบผกูขาดและสร้างระบบอุปถมัภใ์ห้เติบโตเม่ือประชาชนเขา้ถึงบริการ

ทางการเงินไดม้ากข้ึน โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนก็จะเพิ่มข้ึน นาํมาสู่การเติบโตและการ

พฒันาเศรษฐกิจท่ีสมดุล และเม่ือภาคประชาชนมีฐานทางเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็ง ความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

พึ่งระบบอุปถมัภก์็จะลดลง 

4) การปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเป็นจุดอ่อนสาํคญัของสังคมไทยขณะน้ีท่ีระบบการศึกษา

ของเราไม่สามารถสร้างมาตรฐานการศึกษาของนกัเรียน ท่ีมีความรู้ความสามารถทดัเทียมประเทศ

อ่ืนๆ ในเอเชียได ้ทั้งๆ ท่ีเด็กไทยใชเ้วลาในห้องเรียนมากกวา่ประเทศอ่ืนๆ ขณะน้ีหลายประเทศใน

โลกกาํลงัศึกษารูปแบบการศึกษาของเอเชีย ขณะท่ีคุณภาพการเรียนการสอนของประเทศอ่ืนๆ ใน

เอเชียดีข้ึนๆ ไทยกลบัคงท่ีหรือเพิ่มข้ึนชา้กว่ามาก ถา้ระบบเศรษฐกิจมีการแกไ้ขให้มีการกระจาย

ทรัพยากรเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ผลต่อระบบการศึกษาไทยก็ควรดีข้ึนตามมา 

5) พฤติกรรมและธรรมาภิบาล หน่ึงในปัญหาสําคญัของประเทศคือพฤติกรรมส่วน

หน่ึงในการทาํหนา้ท่ีของคนในสังคมอยา่งท่ีกาํลงัทาํในปัจจุบนั ไม่ไดเ้ป็นผลดี แต่กลบัเป็นผลเสีย

ต่อประเทศ เช่นเร่ืองคอร์รัปชนัท่ีแพร่หลาย ดงันั้นถา้จะให้ประเทศดีข้ึน ทุกคนไม่วา่นกัการเมือง 

ภาคธุรกิจ ขา้ราชการประจาํและประชาชนตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม ทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ส่งเสริมค่านิยม

ของการทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งให้เกิดข้ึนกวา้งขวางในระดบัปัจเจกบุคคล ประเทศเกาหลีใตล้ดทอน

ปัญหาคอร์รัปชันได้ เพราะคนเกาหลีใต้พร้อมใจกนัมีพฤติกรรมใหม่ ไม่ยอมให้มีการทุจริต        

คอร์รัปชนัในชีวิตประจาํวนั แต่ถา้คนไทยไม่เปล่ียนพฤติกรรม ไม่ทาํหนา้ท่ีตามท่ีควรจะเป็น ไม่มี

ธรรมาภิบาล ระบบอุปถมัภอ์ยา่งท่ีเป็นอยูใ่นสังคมไทยก็จะคงอยูแ่ละสร้างปัญหาต่อไป 
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2.6 แนวคดิเกีย่วกบัเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ

และใชใ้นการบริหารเมืองเป็นหลกั ซ่ึงหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช ้“เทศบาล” เป็น

เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั้ งหลาย สําหรับ

สังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตชุมชนเมืองท่ีใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 

2476 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2542) เกือบ 66 ปีแลว้ 

 

2.6.1 ความเป็นมา 

พ.ศ. 2476 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2476 และกาํหนดให้เทศบาลเป็นองคก์รบริหารรูปหน่ึงของราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และมีการ

ตราพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นกฎหมายฉบบัแรกวา่ดว้ยการจดั

ระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล 

พ.ศ. 2478 ไดมี้การจดัตั้งเทศบาลเป็นคร้ังแรก ตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล        

พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยู่เดิม 35 แห่งข้ึนเป็นเทศบาล และไดมี้การปรับปรุง

กฎหมาย ดงักล่าวอยูเ่ป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483 

พ.ศ. 2496 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้ึนใชแ้ทนกฎหมายเก่าทั้งหมด 

และไดมี้การใชก้ฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมอยูเ่ป็นระยะ) จนถึง

ปัจจุบนั (2541) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบทบญัญติัหมวดว่าด้วยการ

ปกครองทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2542 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2542 เพื่อให้

สอดคล้องกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2542 (กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

 

2.6.2 หลกัเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัตั้งทอ้งถ่ินใด

ข้ึนเป็นเทศบาลไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

1) จาํนวนของประชากรในทอ้งถ่ินนั้น 

2) ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาจากการจดัเก็บรายได้ตามท่ี

กฎหมายกาํหนด และงบประมาณรายจ่ายในการดาํเนินกิจการของทอ้งถ่ิน 
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3) ความสาํคญัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินนั้นวา่

จะสามารถพฒันาความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ กฎหมายไดก้าํหนดใหจ้ดัตั้งเทศบาลข้ึนได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1) เทศบาลตาํบล กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การจดัตั้งเทศบาลตาํบล

ไวอ้ยา่งกวา้งๆ ดงัน้ี 

(1) มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ตั้ งแต่ 

12,000,000 บาทข้ึนไป 

(2) มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนข้ึนไป 

(3) ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น สําหรับในกรณีท่ีมีความ

จาํเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแกปั้ญหาชุมชนแออดั การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การ

พฒันาทอ้งถ่ินหรือการส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในรูปเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้

ดาํเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลเฉพาะแห่งได ้หรือกรณีท่ีจงัหวดัเห็นวา่สุขาภิบาล

ใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลตําบลได้ ก็ให้จังหวัดรายงานไปให้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ดาํเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลได้ โดยให้

จงัหวดัช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็น พร้อมทั้งส่งขอ้มูลความเหมาะสมไปให้กระทรวงมหาดไทย

พิจารณาดว้ย 

2) เทศบาลเมือง มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งดงัน้ี 

 (1) ทอ้งท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้

โดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ประกอบ 

 (2) ส่วนทอ้งท่ีท่ีมิใช่เป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

ตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  ก) เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป 

  ข) มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งทาํตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

  ค) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

3) เทศบาลนคร มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งดงัน้ี 

 (1) เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คน ข้ึนไป 

 (2) มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งทาํตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

 (3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลนคร 
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2.6.3 โครงสร้างเทศบาล 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแ้บ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ          

สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

สําหรับการปฏิบติังานในหน้าท่ีประจาํในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจา้หน้าท่ีอีกส่วน

หน่ึงเรียกวา่ พนกังานเทศบาล 

1) สภาเทศบาล ทาํหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่าย

บริหารอนัเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอาํนาจ กาํหนดให้สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกท่ีไดรั้บ

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลน้ีอยู่ในตาํแหน่งได้คราวละ 5 ปี 

(ปัจจุบนัมีการแกไ้ขให้อยูใ่นวาระคราวละ 4 ปี) ทั้งน้ีจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอ้ย

ข้ึนอยูก่บัประเภทของเทศบาล ดงัน้ี 

 (1) สภาเทศบาลตาํบล มีสมาชิกทั้งหมด  12 คน 

 (2) สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด  18 คน 

 (3) สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด  24 คน 

สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึงโดยให้ผูว้่า

ราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั

เป็นผูเ้รียกประชุมสภา เทศบาลคร้ังแรกภายใน 90 วนั นบัแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จ

ส้ินแลว้ ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกนัเองจากสมาชิกดว้ยกนั จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจาก

สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามี หน้าท่ีดาํเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมเทศบาลควบคุมบงัคบับญัชารักษาความสงบ และเป็นตวัแทนสภาใน

กิจการภายนอก 

2) คณะเทศมนตรี 

ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแ้ก่ คณะเทศมนตรี ซ่ึงอาํนาจในการบริหารงานอยู่

ท่ีคณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติ

เห็นชอบซ่ึงประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2-4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ 

 (1) กรณีท่ีเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบล ให้มีเทศมนตรีได ้2 คน ซ่ึงเม่ือ

รวมนายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแลว้ มีจาํนวน 3 คน 

 (2) กรณีท่ีเป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได ้4 คน ซ่ึงเม่ือรวมนายกเทศมนตรี

เป็นคณะเทศมนตรีแลว้มีจาํนวน 5 คน สําหรับเทศบาลเมืองท่ีมีรายไดจ้ากการจดัเก็บปีละ 20 ลา้น

บาทข้ึนไป ใหมี้ เทศมนตรีเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน 
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3) พนกังานเทศบาล 

พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจ

ประจาํสํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได้  ซ่ึงมีความเก่ียวพนักับชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนอยา่งใกลชิ้ด เพราะหนา้ท่ีของเทศบาลนั้นตอ้งติดต่อและใหบ้ริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิด

จนตาย ทั้งในเร่ืองงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน ซ่ึงนับว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินมาก ซ่ึงต่างกับคณะ

เทศมนตรีท่ีวา่คณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลกัษณะของการ “ทาํอะไร” ส่วนการ “ทาํ

อยา่งไร” ก็จะเป็นหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล โดยมีปลดัเทศบาลเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 

2.6.4 องค์การบริหารส่วนตําบล 

2.6.4.1 ประวติัการจดัตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) มีวิวฒันาการและความเป็นมาเช่นเดียวกบัสภา

ตาํบล  เหตุท่ีมีการจดัตั้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดัส่วนตาํบลข้ึนมาใหม่นั้น เน่ืองจากรัฐบาลใน

ช่วงเวลาดงักล่าวมีนโยบายท่ีจะกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ประชาชนใหม้ากข้ึน จึงไดพ้ิจารณา

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ “สภาตําบล” ท่ีมีอยู่แต่เดิมเสียใหม่ และได้มีการประกาศใช ้

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 โดยใหมี้การยกฐานะสภาตาํบล

ท่ีมีรายไดต้ามเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใหม่ เรียกว่า “องค์การ

บริหารส่วนตาํบล” และต่อมาไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัน้ีมาจนถึง ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543 

(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

2.6.4.2 หลกัเกณฑก์ารจดัตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตาํบลจดัตั้งจาก สภาตาํบลท่ีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนใน

ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนั 3 ปี เฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์รายไดเ้ฉล่ียท่ี

มีการเปล่ียนแปลง (ซ่ึงทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) 

การประกาศยกฐานะ สภาตําบลเป็น องค์การบริหารส่วนตําบลต้องทํา เ ป็น ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศให้ระบุช่ือและเขต ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไวด้ว้ย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

2.6.4.3 การยบุรวมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

องค์การบริหารส่วนตาํบลใดมีจาํนวนประชากรไม่ถึง 2,000 คน ทั้งเป็นเหตุไม่

สามารถท่ีจะดาํเนินการบริหารงานพื้นท่ีนั้นให้มีประสิทธิภาพในลกัษณะขององคก์ารบริหารส่วน
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ตาํบลได ้ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคก์ารบริหารตาํบลดงักล่าว โดยให้รวมพื้นท่ีเขา้กบั

องค์การบริหารส่วนตาํบลอ่ืนท่ีมีเขตติดต่อกันภายในเขตอาํเภอเดียวกัน หรือให้ตราพระราช

กฤษฎีกายุบองค์การบริหารส่วนตาํบลดงักล่าว โดยให้รวมพื้นท่ีเขา้กบัหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอาํเภอเดียวกนั ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาํบล

นั้นภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุดงักล่าว 

1) สภาตาํบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจรวมกับองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล ท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอาํเภอเดียวกนัไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาํบล

นั้นได ้

2) สภาตาํบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจรวมกบัหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอาํเภอเดียวกนัไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนใน

เขตตาํบลนั้นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้กาํหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นพระราชกฤษฎีกาดว้ย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

2.6.4.4 อาํนาจหนา้ท่ี 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายดงัน้ี (กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

1) อาํนาจหน้าท่ีทั่วไป พฒันาตาํบลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม หนา้ท่ีท่ีกฎหมายบงัคบัใหท้าํ 

 (1) จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 

รวมทั้งกาํจดัมูลฝอย และ ส่ิงปฏิกลู 

 (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

 (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 (7) คุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 (8) บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม

อนัดีของทอ้งถ่ิน 

 (9) ปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืนตา มท่ีท างราชก ารม อบหมาย  โดยจัดสรร

งบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 
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2) หนา้ท่ีท่ีไม่บงัคบัใหท้าํ 

 (1) ใหมี้นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

 (2) ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 

 (3) ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 

 (4) ให้มีและบาํรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ 

 (5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

 (6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

 (7) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์ 

 (8) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของ

แผน่ดิน 

 (9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 (10) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 

 (11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์

 (12) การท่องเท่ียว 

 (13) การผงัเมือง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจออกขอ้บงัคบัตาํบล เพื่อใชบ้งัคบัภายในตาํบลไดเ้ท่าท่ี

ไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบล โดยจะกาํหนดค่าธรรมเนียม

หรือกาํหนดโทษ ปรับไดไ้ม่เกิน 500 บาท 

2.6.4.5 รูปแบบการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนตาํบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและฝ่าย

บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล (นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล) (กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน, 2546) 

1) สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดย

ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น จาํนวนอยา่งนอ้ยท่ีสุด 

6 คน แต่จะมีจาํนวนมากเพียงใดข้ึนอยูก่บัจาํนวนหมู่บา้นในเขต ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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ตารางที ่2.2  จาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. จํานวนสมาชิกสภา อบต. 

1 หมู่บา้น 

2 หมู่บา้น 

ตั้งแต่ 3 หมู่บา้นข้ึนไป 

6 คน 

หมู่บา้นละ 3 คน 

หมู่บา้นละ 2 คน 

 

แหล่งทีม่า: กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546. 

 

คุณสมบัติของผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ต้องมี

คุณสมบติัตามขอ้ (1) และ (2) และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (3) และ (4) ดงัน้ี 

1) มีสัญชาติไทย และมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 

2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู่เป็นประจํา และมีช่ือในทะเบียนบ้านตาม

กฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นในตาํบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดือน

จนถึงวนัเลือกตั้ง 

3) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 

4) เป็นคนวกิลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง  เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

1) มีคุณสมบติัตามมาตรา 9 (1) และ (2) ดงัน้ี 

 (1) มีสัญชาติไทย และมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 25 ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 

 (2) มีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู่เป็นประจาํ และมีช่ือในทะเบียนบ้านตาม

กฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นในตาํบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 เดือน

จนถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 

2) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 9 (3)-(7) (9) หรือ (10) ดงัน้ี 

 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 

 (2) เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบติด

ยาเสพติดใหโ้ทษ หรือเป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนดไวส้ําหรับ

คุณสมบติัของผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 

 (3) เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ พนักงานส่วน

ทอ้งถ่ิน หรือพนกังานองคก์ารของรัฐ 
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 (4) เป็นผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํตาํบล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หรือสารวตัร

กาํนนั 

 (5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ

หรือรัฐวสิาหกิจ เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือถือวา่ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 (6) เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก โดยพน้โทษ

มาแลว้ไม่ถึง 3 ปี ในวนัเลือกตั้ง เวน้แต่โทษสําหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษเป็นผูมี้พฤติกรรมในทางทุจริต หรือเส่ือมเสียศีลธรรม 

 (7) ไม่เป็นผูมี้ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญากับ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีตนสมคัรรับเลือกตั้งหรือในกิจการท่ีกระทาํให้แก่องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนั้น 

 (8) ไม่ เคยถูกผู ้ว่าราชการจังหวัดสั่ งให้ออกจากตําแหน่งกํานัน 

ผูใ้หญ่บา้น หรือ แพทยป์ระจาํตาํบล เวน้แต่จะพน้ 5 ปีนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่งจนถึงวนัสมคัรรับ

เลือกตั้ง 

 (9) ไม่เคยถูกสภาตาํบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล 

หรือไม่เคยถูกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมีมติให้พน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเวน้แต่จะพน้ 5 ปี นบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่งจนถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 

วาระดาํรงตาํแหน่ง อายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีกาํหนดคราวละ 4 ปีนบั

แต่วนัเลือกตั้ง 

การส้ินสุดสมาชิกภาพ ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือ

มีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

1) ตาย 

2) ลาออกโดยยื่นหนงัสือลาออกต่อนายอาํเภอ ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าพน้

จากตาํแหน่งนบัแต่วนัลาออก 

3) เป็นผูมี้ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การ

บริหารส่วนตาํบลท่ีตนดาํรงตาํแหน่งหรือในกิจการท่ีกระทาํใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น 

4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 47 ทว ิ

5) มิไดอ้ยูป่ระจาํในหมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินหก

เดือน 

6) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลติดต่อกนัสามคร้ังโดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร 
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สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีความ

ประพฤติในทางท่ีจะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหรือกระทาํการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เขา้ช่ือ

เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

7) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล ไดล้งคะแนน

เสียงให้พน้จากตาํแหน่งตามกฎหมายเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากตาํแหน่ง 

2.6.4.6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสมคัรรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และในระหวา่งท่ีไม่มีกฎหมายวา่ดว้ยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บงัคบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโดย

อนุโลมเม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลตามพระราชบญัญติัน้ี ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลข้ึนใหม่ภายใน 

60 วนั การเลือกตั้งแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง เพราะเหตุแห่งการครบกาํหนดวาระให้มีการเลือกตั้งภายใน 

60 วนั นบัแต่วนัท่ีครบวาระ 

การเลือกตั้งแทนตาํแหน่งท่ีว่าง เพราะเหตุอ่ืน นอกจากครบวาระหรือยุบสภา ให้

เลือกตั้งแทนตาํแหน่งท่ีว่างภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นว่างลง เวน้แต่วาระการดาํรง

ตาํแหน่งท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึง 180 วนั จะไม่ดาํเนินการเลือกตั้งข้ึนแทนตาํแหน่งท่ีวา่งก็ได ้ อาํนาจหนา้ท่ี

ของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาตําบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546) 

1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล ร่างข้อบังคับ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

2) ควบคุมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนพฒันาตาํบลตาม ขอ้ 1 และกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ 
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ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซ่ึงเลือก

จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยนายอาํเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งตามมติของสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบลประธานสภาและรองประธานสภาอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

ประธานสภาและรองประธานสภานอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ อาจพน้

จากตาํแหน่งเม่ือ 

1) ลาออกโดยยืน่หนงัสือต่อนายอาํเภอ 

2) พน้จากตาํแหน่งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร 

เม่ือตาํแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบ

วาระใหมี้การเลือกใหม่ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง 

2.6.4.6 การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ในปีหน่ึงมีสมยัประชุมสามญั 2 สมยัหรือหลายสมยั แลว้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลจะกาํหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 4 สมยั การประชุมสมยัหน่ึงๆ ให้มีกาํหนดไม่เกิน 15 วนั แต่ถา้จะ

ขยายเวลาออกไปต้องได้รับอนุญาตจากนายอาํเภอ สําหรับการประชุมคร้ังแรกต้องดาํเนินการ

ภายใน 45 วนันบัแต่วนัเลือกตั้งเม่ือเห็นว่าเป็นการจาํเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล ประธานสภา ประธานกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีจาํนวน

ไม่ตํ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกสภาเท่าท่ีมีอยู ่อาจทาํคาํร้องยืน่ต่อ นายอาํเภอ ขอให้เปิดประชุม

สมยัวิสามญั ถา้นายอาํเภอเห็นสมควรก็ให้นายอาํเภอเรียกประชุมวิสามญัไดส้มยัประชุมวิสามญัมี

กาํหนดไม่เกิน 15 วนั แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปต้องได้รับอนุญาตจากนายอาํเภอในการเรียก

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามสมยัประชุม ให้ประธานสภา เป็นผูเ้รียกประชุมและเป็น

ผูเ้ปิดหรือปิดการประชุม การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งมีสมาชิกสภามาประชุมไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจึ่งจะเป็นองคป์ระชุม 

2.6.4.7 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล

เลือกสมาชิกสภาคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน

ธุรการและจดัการประชุม และงานอ่ืนใดตามท่ีสภามอบหมาย ทั้งน้ีผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งน้ีจะเป็นคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลในขณะเดียวกนัไม่ได ้  (กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน, 2546) 
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2.6.4.8 คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล มีจาํนวน 3 คน ซ่ึงสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล แลว้เสนอให้นายอาํเภอแต่งตั้ง

ประกอบดว้ย (สุวทิย ์ยิง่วรพนัธ์, 2546: 28) 

 1) ประธานกรรมการบริหาร จาํนวน 1 คน 

 2) กรรมการบริหาร จาํนวน 2 คน 

ประธานกรรมการบริหารมีฐานะเป็นผูแ้ทนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในกรณีท่ี

ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้คณะกรรมการ

บริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนให้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1) บริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตามมติ ขอ้บงัคบั

และแผนพฒันาตาํบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาํบลต่อสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2) จดัทาํแผนพฒันาตาํบลและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื่อเสนอให้

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

3) รายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายเงินให้สภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลทราบอยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง 

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 (1) ถึงคราวออกตามอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 (2) มีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 (3) สมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลส้ินสุดลงพร้อม

กนัตามมาตรา 47 ตรี (9) 

 (4) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหค้ณะกรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งตาม

มาตรา 92 

 (5) คณะกรรมการบริหารลาออก  

 แ ล ะ ใ น ก ร ณี เ ช่ น น้ี ใ ห้ ถื อ ว่ า พ้น จ า ก ตํ า แ ห น่ ง นั บ แ ต่ ว ัน ท่ี ค ณ ะ

กรรมการบริหารมีมติลาออก 

(1) ความเป็นกรรมการบริหารของประธานกรรมการบริหารส้ินสุดลง 
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(2) สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

(3) สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีมติไม่รับหลกัการแห่งร่างขอ้บงัคบั

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท่ีคณะกรรมการบริหาร

เสนอและผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบลไม่รับหลกัการแห่งร่างขอ้บงัคบังบประมาณดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 

ใน 3 ของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

เม่ือคณะกรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 4, 5, 6, 7 หรือ 8 ให้สภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นคณะกรรมการบริหารข้ึนใหม่ 

แลว้เสนอใหน้ายอาํเภอ แต่งตั้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง และถา้พน้กาํหนดเวลา 

15 วนัแล้ว ไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารดงักล่าวไดโ้ดยมีสาเหตุสําคญัจากสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบล ให้นายอาํเภอเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล (สุวทิย ์ยิง่วรพนัธ์ุ, 2546: 30-32) 

นอกจากน้ีแลว้ ความเป็นกรรมการบริหารส้ินสุดลงเฉพาะตวั เม่ือ 

1) พน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2) ลาออกโดยยื่นหนงัสือลาออกต่อนายอาํเภอ ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าพน้

จากตาํแหน่งนบัตั้งแต่ วนัลาออก 

3) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหก้รรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา 92 

4) สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่งดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

5) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล ไดล้งคะแนน

เสียงให้พน้จากตาํแหน่งตามกฎหมายเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากตาํแหน่ง 

2.6.4.9 การบริหารงาน  

การบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีพนกังานส่วนตาํบลและมีโครงสร้างการ

บริหารงาน ดงัน้ี (สุวทิย ์ยิง่วรพนัธ์ุ, 2546: 30-32) 

1) สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2) ส่วนต่างๆ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดต้ั้งข้ึน 

นอกจากน้ีเพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอาจร้องขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินไปดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบติักิจการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นการชัว่คราวได ้

2.6.4.10 รายได ้

1) รายไดจ้ากภาษี 

 (1) ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์

และค่าธรรมเนียม รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากการฆ่าสัตว ์

 (2) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เล่ือนท่ีจดัเก็บไดใ้นจงัหวดั 

แลว้จดัสรรใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 (3) องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจออกขอ้บงัคบัตาํบล เพื่อเก็บ

ภาษีอากรและค่าธรรม-เนียมเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 10 ของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด

ประเภทหน่ึงหรือทุกประเภทดงัต่อไปน้ี 

  ก) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการ

การตั้งอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ข) ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา ซ่ึง

ร้านขายสุราตั้งอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 (4) รายได้จากอากรตามกฎหมายว่าด้วยนํ้ าบาดาล เงินจากประทาน

บตัร ใบอนุญาตและอาชญาบตัรตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมงค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ี

เก็บในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 (5) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

ทั้งน้ีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดเม่ือไดมี้การจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น แลว้ให้จดัสรร

แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 (6) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลใด ให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลนั้นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

 (7) องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจออกข้อบงัคบัตาํบลเพื่อเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กาํหนดเป็นอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มข้ึนจากอตัราท่ีเรียกเก็บตามประมวล

รัษฎากร ดงัต่อไปน้ี 

  ก) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อย

ละศูนย ์ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก็บในอตัราร้อยละศูนย ์
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  ข) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัรา

อ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนตาํบลเก็บหน่ึงในเกา้ของอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเรียกเก็บตามประมวล

รัษฎากร  

  ค) ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก็บเพิ่มข้ึนน้ี ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม

ประมวลรัษฎากร 

2) รายไดอ่ื้นๆ 

 (1) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 (2) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 (3) รายได้จากกิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล 

 (4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามท่ีจะมีกฎหมาย

กาํหนด 

 (5) เงินและทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

 (6) รายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจดัสรรให ้

 (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 (8) รายได้อ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 

2.6.4.11 การกาํกบัดูแล (สุวทิย ์ยิง่วรพนัธ์ุ, 2546: 30-32) 

1) นายอาํเภอ มีอาํนาจกาํกบัดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการโดยนายอาํเภอมีอาํนาจ

เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล กรรมการบริหาร พนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายการและเอกสารใดๆ จาก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาตรวจสอบได ้

2) เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอาํเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผูว้่าราชการ

จงัหวดัเพื่อยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3) หากปรากฏว่าคณะกรรมการบริหาร กระทาํการฝ่าฝืนต่อความสงบ

เรียบร้อย หรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอาํนาจ

หนา้ท่ี ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจสั่งใหค้ณะกรรมการบริหารทั้งคณะหรือกรรมการบริหารบางคน พน้

จากตาํแหน่งไดต้ามคาํเสนอแนะของนายอาํเภอ 
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2.7 วจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 

ฐปนรรต พรหมอินทร์ (2545) ได้ศึกษาในเร่ือง กระบวนการเลือกตั้งและปัจจยั ในการ

ตดัสินใจเลือกตั้งจงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2544 สรุปไดว้า่ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีเขต

ปกครอง 10 อาํเภอ แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต มีจาํนวนหน่วยเลือกตั้ง 1,077 หน่วย มี สถาน

เลือกตั้งกลาง 2 แห่ง คณะกรรมการเลือกตั้ง จาํนวน 7 คน โดยแบ่งงานรับผิดชอบในแต่ละ ผา่ย คือ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดการเลือกตั้ ง ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอดส่อง การมีส่วนร่วมและการ 

ประชาสัมพนัธ์ในส่วนของสาํนกังานจงัหวดั มีการแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ งานอาํนวยการ 

งานจดัการเลือกตั้ง และงานสนับสนุนการเลือกตั้ง พื้นท่ีกรณีศึกษาคือ เขตพื้นท่ีเลือกตั้งท่ี 5 มี 

อาํเภอศรีประจนัต ์อาํเภอสามชุก และ อาํเภอหนองหญา้ไซบางส่วน มีผูส้มคัรจาก 6 พรรคการเมือง 

คือ พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย ์พรรคความหวงัใหม่ พรรคประชากรไทย

และพรรคเสรีธรรม โดยผูส้มคัรรับเลือกตั้งยงัเป็นของพรรคชาติไทย ซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ีเดิม แต่มี

บตัรเสียในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในอัตราสูง ส่วนผลการนับคะแนนในแบบัญชีรายช่ือ มี 

พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย ์ไดค้ะแนนสูงสุดตามลาํดบั สําหรับวิธีการ 

หาเสียงมีการแจง้และไม่แจง้กบัคณะกรรมการการเลือกตั้งอยา่งไรก็ตามพรรคชาติไทยจะไดเ้ปรียบ 

ในส่วนท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ีเดิมและมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นคะแนนนิยมอยูใ่นตวั ส่วนองคก์ร 

เอกชน มี 7 องคก์ร แบ่งความรับผิดชอบตามเขตการเลือกตั้ง แต่ไม่มีบทบาทในการทาํงานมากนกั 

เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานหลายคนมีความหวาดระแวงและเกรงกลวัอิทธิพลของนกัการเมือง 

สุจิต บุญบงการ (2534) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้งินในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ

ระบบหัวคะแนน ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการทาํวิจยัในเร่ืองการเลือกตั้งซ่อมท่ีจงัหวดันครปฐม โดยเน้น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัรกบัหวัคะแนนในเขตเลือกตั้ง กล่าวคือ จงัหวดันครปฐมเป็น จงัหวดัท่ี

มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และผูท่ี้คุมอาํนาจทางเศรษฐกิจในจงัหวดันครปฐมเป็นผูท่ี้คุม

อาํนาจทางการเมืองในจงัหวดัโดยปริยาย ฐานะของการดาํรงตาํแหน่งของผูใ้หญ่บา้น กาํนนั สท.

สจ. และ ส.ส. ตามลาํดบั มีนยัสัมพนัธ์กบัฐานะอาํนาจทางเศรษฐกิจ ดงันั้นความสัมพนัธ์ ระหวา่ง

ผูส้มคัรกับกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น จึงน่าสนใจในแง่ท่ีว่า ส.ส.ในจงัหวดันั้น 2-3 คน เป็นกาํนัน และ 

สจ.สท.มาก่อน เป็นการสร้างรูปแบบให้เห็น ซ่ึงเขาเหล่าน้ีจะมีผูใ้หญ่บา้นทีมของเขาสนบัสนุน ข้ึน

เป็นกาํนัน พอข้ึนเป็นกาํนันก็จะมีทีมผูใ้หญ่บา้นและกาํนันสนับสนุนให้เป็น สจ. ส.ส. เป็นการ 

สนบัสนุนกนัเป็นข้ึนๆ ดงันั้นจึงมีการเช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกนัระหว่าง ส.ส. สจ. สท. กาํนนัและ 

ผูใ้หญ่บา้น รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมํ่าเสมอ ในประเด็นเร่ืองเงิน 

กบัหวัคะแนนนั้น เงินมีบทบาทและความจาํเป็นสูงมากสําหรับการเป็นหวัคะแนนคือ มีลกัษณะให ้
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คลา้ยๆก่ึงจา้งวานก่ึงสินนํ้าใจ ซ่ึงการใหเ้งินจึงไม่ไดห้มายถึงค่าใชจ่้ายแต่เพียงอยา่งเดียว แต่คลา้ยกบั 

เป็นทั้ งการจ้างวาน สินนํ้ าใจ สมนาคุณ และค่าตอบแทนพร้อมๆกันไปและ ยงักล่าวว่า การ

เปล่ียนแปลงรูปแบบของหัวคะแนนในจังหวัด อําเภอ หรือในตําบลพวกน้ีอาจเป็นกํานัน 

ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงก็จะเป็นผูมี้นายหลายคนโดยปริยาย นายคนแรกคือ ส.ส. เช่ือมโยงทางการเมืองและ 

เศรษฐกิจอยู ่นายคนท่ีสองคือ นายอาํเภอซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

พงศธร จนัทร์แกว้ (2535) ไดศึ้กษาถึง ผลกระทบของการใชเ้งินซ้ือเสียงต่อพฤติกรรม การ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง:ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า กระบวนการซ้ือเสียง 

เลือกตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบอุปถมัภ์การซ้ือเสียงจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั 

ความเกรงใจของผูล้งคะแนนเสียงท่ีมีต่อหวัคะแนน ซ่ึงหมายความวา่ การท่ีการซ้ือเสียงมีข้ึนเพราะ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อคือหัวคะแนนกบัผูข้ายคือผูล้งคะแนนเป็นความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ ์

โดยมีหัวคะแนนเป็นผูอุ้ปถัมภ์ (Patron) และผูล้งคะแนน เป็นผูใ้ต้อุปถัมภ์ (Client) ภายใต ้

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวทาํให้ผูล้งคะแนนเกิดความเกรงใจหัวคะแนน นัน่คือ ผูล้งคะแนนจะตอ้งมี 

ค่านิยมหรือความเช่ือในเร่ืองระบบอาวุโส อาํนาจ บุญคุณ และความกตญั�ูรู้คุณ เป็นประการสาํคญั  

เศรษฐพร คูศรีพิทกัษ ์(2533) ไดศึ้กษารูปแบบและวิธีการซ้ือเสียงเลือกตั้ง สรุปประเด็นได้

วา่ ผูซ้ื้อเสียงจะเป็นบุคคล 2 กลุ่มคือ หัวคะแนน ซ่ึงมีอยู่หลายระดบั เช่น หัวคะแนน ระดบัอาํเภอ 

หัวคะแนนระดบัตาํบล หัวคะแนนระดบัหมู่บา้น หัวคะแนนระดบัคุม้บา้น และ ผูจ้ดัการหาเสียง 

หรือคนคุมคะแนนเสียงของผูส้มคัร สําหรับเป้าหมายในการซ้ือเสียงจะเน้นท่ีผูมี้ สิทธิเลือกตั้ง 

เจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยเลือกตั้ง และกลุ่มหัวคะแนนเลือกตั้งดว้ย โดยใช้วิธีการซ้ือเสียง ในรูปแบบ

วิธีต่างๆ เช่น ซ้ือโดยตรงจากผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ้ือบตัรประชาชน ซ้ือหน่วยเลือกตั้ง ซ้ือ หัวคะแนน 

ซ้ือใจ (ให้เปล่า) ระยะเวลาการซ้ือเสียงจะซ้ือหรือให้เงิน 1 หรือ 2 วนัก่อนวนัเลือกตั้ง แต่ การซ้ือ

เสียงจะแบบให้เปล่ามกักระทาํเป็นระยะเวลานานก่อนเลือกตั้ง ซ่ึงคนท่ีจะซ้ือเสียงไดผ้ลตอ้ง เป็น

คนท่ีมีบารมีหรือตอ้งซ้ือเป็น โดยจะตอ้งรู้วา่ซ้ือจากใคร จะซ้ือดว้ยวธีิการอยา่งไรและควรจะซ้ือ เม่ือ

ใดบ้าง สําหรับประเด็นการซ้ือเสียง เศรษฐพร ได้สรุปว่าอิทธิพลของความเกรงกลัวจึงทาํให ้

หัวคะแนนและผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่กล้าท่ีจะบิดพล้ิวแมอ้าจจะไม่มีหลกัประกนัได้ทั้งหมดแต่ก็มี 

วธีิการท่ีสามารถตรวจสอบผลการซ้ือเสียงได ้และยงัคงไดผ้ลดว้ยเหตุผล 3 ประการคือ ประชาชน ผู ้

มีสิทธิเลือกตั้งมีการศึกษานอ้ย อิทธิพล และการหยิบเบ้ียใกลมื้อ ประเด็นกฎหมายเลือกตั้งถึงแมจ้ะ 

มีบทลงโทษรุนแรงทั้งผูซ้ื้อเสียงเลือกตั้งและผูข้ายเสียงเลือกตั้งจึงทาํให้ขาดพยานบุคคลในการจะ 

เอาผิดต่อผูฝ่้าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ประกอบกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐก็มิไดส้นจะปฏิบติัหน้าท่ีในการ 

รักษากฎหมายอยา่งเคร่งครัดจึงทาํให้การซ้ือเสียงเลือกตั้งยงัคงมีอยูแ่ละแพร่เช้ือเป็นโรคระบาดใน 

การเลือกตั้งทุกระดบั และยงัเสนอแนะวา่ประชาชนคนไทยผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหลาย เจา้หนา้ท่ีของ 
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รัฐท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเร่ิมดาํเนินการเพื่อหาทางแกไ้ข หาทางจาํกดั และกาํจดัการซ้ือเสียงเลือกตั้งให ้

หมดไปเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย 

อิทธิ พินิจพรดิลก (2546: ง) ไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

ระดบัทอ้งถ่ินในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขตบางนา โดยใชว้ิธีการศึกษา คือ การศึกษาวจิยั

แบบปริมาณเชิงคุณภาพ ในลกัษณะท่ีเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุในการจูงใจท่ี

ผูส้มคัรทุ่มเททุกรูปแบบก็เน่ืองจากเม่ือไดรั้บการเลือกตั้งแลว้วาระการดาํรงตาํแหน่ง4ปี แน่นอนซ่ึง

ผูส้มคัรท่ีมีเงินมีฐานะมกัจะไดรั้บการเลือกตั้งแต่ถา้ผูส้มคัรมีทั้งเงินทั้งช่ือเสียงอีกทั้งตวัพรรคเองก็มี

กระแสท่ีร้อนแรงยิ่งเป็นต่อกบัพรรคตรงขา้มเลยทีเดียวส่งผลให้เกิดการซ้ือเสียงของฝ่ายตรงขา้ม

มากข้ึน 

จิตรา พรหมชุติมา (2541: 1) ไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชน

แออดัในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการศึกษา คือ การศึกษาวิจยัแบบปริมาณเชิงคุณภาพ ผล

การศึกษาพบว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพนัธ์ของประชาชนต่อระบบพรรค

การเมือง และปัจจยัทางการศึกษาของประชาชน มีผลต่อการขอสิทธิของประชาชนในชุมชนแออดั

เพราะประชาชนเหล่าน้ีมีฐานะท่ียากจนรายไดต้ ํ่าไม่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบนั ส่งผลให้ไม่

มีทุนในการศึกษาต่อทาํให้ประชาชนเหล่านั้นจบการศึกษาแค่ชั้น ป.1-ป.6 เพื่อออกมาหางานทาํจึง

ทาํใหพ้วกเขาทาํทุกวถีิทางเพื่อใหไ้ดเ้งินมาในการเลือกตั้งโดยไม่สนใจถึงผลกระทบท่ีจะตามมาใน

ภายหลงั 

ชาญศกัด์ิ ถวิล (2534: ง) ศึกษาเร่ืองการซ้ือขายคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยศึกษากรณีการ

เลือกตั้งทัว่ไปวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2529 ในเขตตาํบลแซงบาดาล อาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ยงั

พบเพิ่มเติมอีกวา่ การซ้ือเสียงกระทาํไดง่้ายในชนบทยากจน กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่า 

ฯลฯ ทั้งน้ีเพราะกลุ่มประชาชนเหล่าน้ีมกัจะมีการศึกษานอ้ยและมกัจะขาดความรู้ความสามารถและ

ทรัพย์สินเงินทุนท่ีจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่างเพียงพอกับการเล้ียงดู

ครอบครัวและการดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ จึงทาํให้เป็นช่องทางท่ีจะทาํให้มีการซ้ือเสียง

โดยตรงและโดยวิธีแอบแฝงต่างๆไดง่้าย เช่น การจดัการหรือสัญญาวา่จะจดัหาสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการใหก้บัชุมชน ช่วยหรือสัญญาวา่จะช่วยชุมชน ช่วยเหลือเป็นตวักลางกบัหน่วยราชการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของประชาชน ช่วยเหลือแกปั้ญหาความเดือดร้อนส่วนตวัของผูล้งคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ตลอดจนการใชเ้งินเพื่อซ้ือเสียงในรูปแบบต่างๆ 

มานะ เกล้ียงมะ (2544: 3) ศึกษาเร่ือง การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงและการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 

กรณีศึกษาในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลแห่งหน่ึง ในเขตปริมณฑลของเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่าการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเป็นเพียงวิธีการหน่ึงในกระบวนการหาเสียงเลือกตั้ง ซ่ึง
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ดาํเนินควบคู่ไปกับกระบวนการอ่ืน เช่น การใช้ช่องว่างทางกฎหมาย และพบว่าการให้เหตุผล

จริยธรรมเก่ียวกบัการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงนั้นอยูใ่นทั้งกลุ่มอนัตวิทยาและกรณียธรรม สําหรับในกลุ่ม

อนัตวิทยานั้น การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นไปตามทฤษฎีอตันิยม ส่วนกรณียธรรมนั้น การให้

เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นไปตามทฤษฎีสัมพทัธนิยม ขอ้เสนอแนะในการวิจยัไดแ้ก่ ควรมีการศึกษา

ในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ซ่ึงบริบทสังคม เช่น ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 

และเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั และควรมีการศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในฝ่ายผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง

ดว้ย 

ศุทธิกานต ์มีจัน่ (2555: 1) ศึกษาเร่ือง การซ้ือเสียงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา

จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 1) ตวัแบบสังคมวิทยา อาทิ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ความเช่ือ

ทางวฒันธรรมหรือการอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของหวัคะแนน ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้ง

ในจงัหวดัมหาสารคามได้ 2) ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ งผูส้มัครรับเลือกตั้ งของ

ประชาชน ได้แก่ คุณลกัษณะส่วนตวัของผูส้มคัรและนโยบายพรรคโดยประชาชนซ่ึงเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดว้ยตนเอง 3) ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดั

มหาสารคามมีทศันะวา่การซ้ือเสียง คือ การใชเ้งินหรือใหค้่าตอบแทน เพื่อแลกกบัการลงคะแนนให ้

ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศันะเชิงลบต่อการซ้ือเสียง 4) การมีกฎหมายท่ีชัดเจนและรัดกุม

เก่ียวกบัการเลือกตั้ง รวมทั้งมีองค์กรท่ีบงัคบัใช้กฎหมายนั้น ไม่ใช่เง่ือนไขหรือกลไกท่ีแกปั้ญหา

เร่ืองการซ้ือเสียงในจงัหวดัมหาสารคามได ้

สาธิต ปิตุเตชะ (2542: ง) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎร เขตจงัหวดัระยอง โดยไดก้าํหนดปัจจยัหลกั 3 ประการคือ พรรคการเมือง ตวับุคคลผู ้

ลงสมคัร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และหวัคะแนน ผลการศึกษาพบวา่ ในการตดัสินใจ

เลือก ประชาชนมิไดต้ดัสินใจเลือกโดยคาํนึงถึงแค่ปัจจยัใดปัจจยัเดียว โดยกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 44.6 

พิจารณาเลือกจากพรรคการเมือง ร้อยละ 52.4 พิจารณาจากคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูส้มคัร ร้อยละ 

3 พิจารณาจากหัวคะแนน โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัจะคาํนึงถึงปัจจยัพรรคการเมือง ผูมี้การศึกษา

ปานกลางมกัจะคาํนึงถึงปัจจยั คุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัร และผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ามกัจะคาํนึงถึง

ปัจจยัหวัคะแนน 

จิติล คุ้มครอง (2544: II) วิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกตั้ งของประชาชนในกรอบ

รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2540 : กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เขต 2 จงัหวดัชลบุรี” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามูลเหตุจูงใจ พฤติกรรมการออกไปเลือกตั้ง และศึกษาการตดัสินใจการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วนัท่ี 6 มกราคม 2544 ของประชาชนในเขต

เลือกตั้งท่ี 2 จงัหวดัชลบุรีจาํนวนทั้งส้ิน 102,538 คน ในการวจิยัคร้ังน้ีไดท้าํการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
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400 คน ผลการศึกษาพบวา่มูลเหตุจูงใจของการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งของกรณีศึกษาน้ีเป็นมูลเหตุจูงใจ

ในเชิงบวกในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในลาํดบัแรกๆ แต่ให้ความสําคญักบัเร่ืองตวั

บุคคลมากกวา่ระบบ เช่น การอยากไดผู้แ้ทนดี หรือไปเลือกตั้งตามหน้าท่ี ส่วนการไปตามเหตุผล

ของระบบการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงนั้นเป็นเหตุจูงใจอนัดบัหลงัโดยประชาชนคิดวา่ผลประโยชน์ท่ีตน

ไดรั้บนั้นเป็นบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและพรรคการเมืองท่ีพึงกระทาํ ให้แก่

ประชาชน นอกจากน้ียงั พบวา่ พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนใหค้วามสนใจกบัการ

ติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นหลกัมากกว่าท่ีจะไปเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง หรือการเขา้

ร่วมกบัพรรคการเมืองโดยการติดตามข่าวสารจะอาศยัผ่านส่ือเป็นอนัดับแรก และรองลงมาคือ

หนงัสือพิมพ ์และการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกทั้งพรรค

และตวับุคคลถึงร้อยละ 65.5 รองลงมาเลือกตวับุคคลร้อยละ 33.25 เลือกพรรคเพียงร้อยละ 1.25 

สมโภชน์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ (2535: ก) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ของ

หัวคะแนนพบว่า หัวคะแนนมีผลอย่างยิ่งต่อคะแนนเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และสามารถ

กาํหนดผลประโยชน์ได้ ซ่ึงตอ้งอาศยัพื้นฐานความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรและหัวคะแนนด้วย

หลายประการ และไดมี้ขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาหลายประการ โดยแยกเป็นแต่ละกรณี 

ธีรพงษ์ ดีดวงพนัธ์ (2543: ข) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้สิทธิการเลือกตั้ง

ของประชาชน ศึกษาการเลือกตั้งทัว่ไป วนัท่ี 6 มกราคม 2544 ของอาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี 

พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ความคิดเห็นต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดแ้ก่ คุณสมบติัของสมาชิก 

สภาผูแ้ทนราษฎรและการยอมรับค่านิยมของสังคมไทย ได้แก่ ความสัมพนัธ์เป็นการส่วนตวัหรือ

พรรคพวก ความสัมพนัธ์แบบพี่น้อง ความสัมพนัธ์เชิงเก้ือกูล และ ระบบอุปถมัภ์ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกตั้งได้แก่ระดบัการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

สุนนัท์ อคัรทวีทอง (2545: 1) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎรของประชาชนเขต 1 จงัหวดัชลบุรี โดยศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลแสนสุข 

จงัหวดัชลบุรี พบว่าความคิดเห็นต่อหัวคะแนนมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกตั้ง ประชาชนเลือก

ผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยให้ความสําคญักบัคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูส้มคัรมากท่ีสุด รอง

มาคือ พิจารณาจากพรรคการเมืองท่ีสังกัด ด้านคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูส้มคัรนั้นประชาชนให้

ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองการนาํพาความเจริญมาสู่ทอ้งถ่ินและเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นผูมี้

ช่ือเสียง 
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วิโรจน์ อดุลยว์ิโรจน์ (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ งประจาํจงัหวดัท่ีมีต่อการทุจริตการเลือกตั้ ง โดยเป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัทีมีต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยใชว้ิธีเก็บ

แบบสอบถามแลว้วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติผลการศึกษา พบวา่ตวั

แปรอิสระท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อการทุจริตการเลือกตั้ง ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพหลกั และ

ทศันคติต่อระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่วนเพศ และรายไดเ้ฉล่ีย ไม่มีผลต่อความคิดเห็น

จากการทดสอบสมมุติฐานในการศึกษาวิจยัผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ 6 ขอ้ ผลการทดสอบ

สมมุติฐานทีออกมามีทั้งเป็นไปตามสมมุติฐานและไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัน้ี 

1) สมมติฐานท่ี 1 กรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่กรรมการการ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งไม่

แตกต่างกนั 

2) สมมติฐานท่ี 2 กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

การปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากรรมการการ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่าง

กนัโดยกรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอายุไม่เกิน 40 ปี มีความคิดเห็นต่อการปราบปรามการ

ทุจริตการเลือกตั้งในเชิงบวกมากกว่ากรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอายุมากกว่าทุกกลุ่ม

ขณะท่ีกรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอายุ 41-60 ปี ก็มีความคิดเห็นต่อการปราบปรามการ

ทุจริตการเลือกตั้งในเชิงบวกมากกวา่กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี ดว้ย 

3) สมมติฐานท่ี 3 กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมุติฐานพบวา่กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่างกันโดยกรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมี

การศึกษาในระดบัตํ่าว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง

มากกวา่กรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี / เทียบเท่าและสูงกวา่

ปริญญาตรี 

4) สมมติฐานท่ี 4 กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอาชีพหลกัต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อการปราบปรามการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมุติฐานพบว่ากรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอาชีพหลักต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ

ปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่างกนั โดยกรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอาชีพหลกั
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รับราชการรัฐวิสาหกิจ และคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีความคิดเห็นต่อการปราบปรามการทุจริตการ

เลือกตั้งเชิงบวกมากกวา่กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีอาชีพหลกัพนกังานองคก์รอิสระและ

เกษตรกรรม 

5) สมมติฐานท่ี 5 กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า

กรรมการการเลือกตั้งระจาํจงัหวดัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการทุจริตการเลือกตั้งไม่

แตกต่างกนั 

6) สมมติฐานท่ี 6 ทศันคติต่อระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยมีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดเห็นต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าทศันคติต่อ

ระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งใน

ทิศทางเดียวกันหมายความว่ากรรมการการเลือกตั้ งระจําจังหวัด ท่ี มีทัศนคติต่อระบอบ

ประชาธิปไตยในสังคมไทยในระดบัสูงจะมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการปราบปรามการทุจริตการ

เลือกตั้งในระดบัสูงดว้ย 

จรุณ ก๋าว ี (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึงการควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัตามระบบกฎหมายของไทยโดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลวิจยัพบวา่กฎหมายใน

การป้องกันและปราบปรามการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในปัจจุบันสามารถบังคับใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถนาํตวัผูก้ระทาํผิดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัซ้ือเสียงมาลงโทษและสามารถท่ีจะยบัย ั้งการ

ซ้ือสิทธิขายเสียงไดต้ั้งแต่เร่ิมท่ีจะมีการกระทาํผิดเกิดข้ึน อนัเป็นมาตรการป้องกนัการกระทาํผิด    

จึงเห็นควรใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเลือกตั้งในปัจจุบนั โดยนาํหลกัการสมคบกนักระทาํผิด

มาบญัญติัไวใ้นกฎหมาย และนาํพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานมาใชใ้นกรณีท่ียงัไม่ไดข้ึ้นศาลดว้ย 

เพื่อจดัการกบัความผิดในลกัษณะดงักล่าวไดร้วดเร็วและกวา้งข้ึน เนืองจากการซ้ือเสียงเป็นการ

บ่อนทาํลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย และนาํมาซ่ึงการไดส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีไม่มีคุณภาพ อนัส่งผลต่อการเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ดว้ย ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีอนัตรายมาก นอกจากนั้นเห็นควรเพิ่มเติมบทลงโทษผูซ้ื้อเสียงให้มากข้ึนกวา่

ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

สุทธดา คงเดชา (2554: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีการทุจริตการเลือกตั้ง โดยใชว้ิธี

วิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิจยัทางกฎหมาย ผลวิจยัพบว่ากรณีตามปัญหาของพระราชบญัญติัการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 57 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัห้าม

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือผูใ้ดกระทาํการเพื่อจูงใจผูมี้สิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนหรืองดเวน้การ
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ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผูส้มคัรดว้ยวิธีการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัโดยห้ามเม่ือมี

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสําหรับกรณีทัว่ไปและหากกรณีท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งห้ามมิให้

กระทําดังกล่าวภายในหกสิบวนัก่อนวนัครบวาระการดํารงตาํแหน่งจึงเป็นช่องว่างในทาง

ขอ้เทจ็จริงทาํใหผู้ก้ระทาํการโดยฝ่าฝืนมาตราน้ีหลีกเล่ียงหรือเตรียมการใหพ้น้จากห้วงเวลาดงักล่าว 

ซ่ึงขอ้เท็จจริงปรากฏคาํร้องเขา้สู่คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่มีพฤติการณ์ของการกระทาํเขา้ข่ายท่ี

กฎหมายน้ีบญัญติัแต่เม่ือไดก้ระทาํก่อนหกสิบวนัก่อนวนัครบวาระการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งก็มีมติในหลายเร่ืองให้ยกคาํร้องคดัคา้นผลดงักล่าวขอ้เท็จจริงท่ีมีพฤติกรรมอนัควรเช่ือ

ไดว้า่มีการจูงใจดว้ยวิธีการต่างๆ จึงไม่ไดรั้บการพิจารณาในทางลึกหากไดรั้บการพิจารณาวินิจฉยั

ยอ่มเกิดผลในทางกฎหมายและในทางปฏิบติัในเชิงของการป้องปรามการกระทาํความผิดไดดี้ยิ่งข้ึน

การกําหนดห้ามมิให้ผูส้มัครหรือผูท่ี้เตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้ งบริจาคเงินแก่องค์กรหรือ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเลือกตั้งท่ีตนไดล้งสมคัรในเชิงของการป้องปรามการกระทาํความผิด

โดยมิไดมี้การกาํหนดห้วงระยะเวลาในการห้ามการกระทาํดงักล่าวเหมือนของประเทศไทยจึงมี

ความเห็นเสนอแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายซ่ึงตามบทบญัญติัของมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติั

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 แมจ้ะมีลกัษณะเป็นขอ้ห้ามเด็ดขาด

แต่ในวรรคสองของมาตราน้ีกลบักาํหนดเป็นขอ้ห้ามสําหรับการกระทาํโดยใชเ้ง่ือนเวลาภายในหก

สิบวนัก่อนวนัครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจนถึงวนัเลือกตั้งระยะเวลาดงักล่าวจึงเป็นช่องทางให้

ผูส้มคัรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีเจตนาจงใจฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายน้ีใช้โอกาสเตรียมการและ

หลบเลียงท่ีจะเตรียมการกระทาํการฝ่าฝืน ดงันั้นหากจะเสนอแกไ้ขกฎหมายโดยขอขยายระยะเวลา

หรือลดทอนระยะเวลาลงมาเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจท่ีจะแกไ้ขปัญหาในทางขอ้เท็จจริงไดเ้น่ืองจาก    

ผูท่ี้คิดจะทาการฝ่าฝืนก็คงรู้และเตรียมการเพื่อหลีกเลียงห้วงระยะเวลาดงักล่าวไดแ้ละหากจะตดั

หรือยกเลิกขอ้ความระยะเวลาภายในหกสิบวนัออกกรณีการครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามมาตรา 

57 วรรคสองน้ีก็จะตอ้งบงัคบัตามตรา 57 วรรคแรกซ่ึงเป็นคนละกรณีกนัยอ่มมิใช่จุดประสงคข์อง

กฎหมายท่ีมุ่งวางขอ้กาํหนดใหแ้ตกต่างกนัประกอบกบัในทางขอ้เท็จจริงมกัพบวา่การกระทาํท่ีเป็น

การฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายน้ี มีอยู่จริงท่ีไม่อาจก้าวล่วงไดแ้ละมีพยานหลกัฐานเพียงพอท่ี

สมควรไดรั้บการพิจารณาวินิจฉัยช้ี 9 ขาดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นว่าควรท่ีจะแกไ้ข

เพิ่มเติมกฎหมายน้ีเพื่อใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งไดใ้ชดุ้ลพินิจจากพยานหลกัฐานท่ีพบพิจารณา

วินิจฉยัช้ีขาดแทนการยกคาํร้องคดัคา้นตั้งแต่เบ้ืองตน้ ตามมาตรา 102 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบั

การให้สิทธิบุคคลได้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งไม่น้อยกว่าสิบคนผู้สมัครผู ้ว่าราชการจังหวดัหรือ

นายอาํเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

เป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมก็ให้ยื่นคาํร้องคดัคา้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
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สามสิบวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งซ่ึงปัญหาในทางขอ้เท็จจริงตามคาํร้องของผูค้ดัคา้นใน

ฐานะท่ีเป็นผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งเพียงคนเดียวร้องคดัคา้นโดยมีขอ้อา้งและพฤติกรรมของการกระทาํ

ความผิดตามสมควรแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่รับคาํร้องคดัคา้นเพราะเหตุเป็นผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งเพียงคนเดียวกฎหมายกาํหนดให้สิทธิแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่การเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวน

สอบสวนและการวินิจฉัยชี9ขาด พ.ศ. 2550 ขอ้ 25 วรรคทา้ยก็กาํหนดขอ้ความสอดคลอ้งกบั

บทบญัญติัมาตราน้ี แต่ขณะเดียวกนัขอ้ความในขอ้ 25 วรรคทา้ยน้ี กลบักาํหนดกรณีก่อนประกาศ

ผลการเลือกตั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพียงคนเดียวก็คดัคา้นได ้

สําราญ ใจดี (2554: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผลวิจยัพบวา่ขอ้บกพร่อง

หรือช่องว่างของกฎหมายในการเลือกตั้ง คือการจาํกดัสิทธิของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในการคดัคา้น

คุณสมบติัของสมคัรรับเลือกตั้งหลักจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว การกาํหนดวงเงิน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้งหากมีการลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง

และกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งขณะดาํรงตาํแหน่งไดฝ่้าฝืนขอ้ห้ามในช่วงก่อนหกสิบวนัก่อนครบ

วาระแลว้ถูกร้องเรียนและไดล้าออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกฎหมายไม่สามารถดาํเนินการ

ตามความผิดได ้ และยงัพบว่ามีกฎหมายบางมาตราท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการเลือกตั้งผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินโดยตรง 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: ก) ไดศึ้กษาโครงสร้างอาํนาจทอ้งถ่ิน ความขดัแยง้ และ

การเปล่ียนแปลง ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างอาํนาจของชุมชนจะมีการเปล่ียนแปลงตามบริบท

ของสังคมและชุมชน และค้นพบว่าโครงสร้างอาํนาจชุมชนส่วนใหญ่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

จาํนวนนอ้ยท่ีมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างจากประชาชนในดา้นการมีตาํแหน่งราชการ การมีตาํแหน่งทาง

สังคม การมีทรัพยส์มบติัมีความมัน่คง จะเป็นกลุ่มบุคคลจาํนวนนอ้ยท่ีผูกขาดอาํนาจการตดัสินใจ

ในชุมชนซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่  โครงสร้างอาํนาจของชุมชนมีลกัษณะหลาก

ศูนยอ์าํนาจ หรือมีกระจายอาํนาจจากการตดัสินใจ นั้นอาจจะเป็นเพราะชุมชนแห่งน้ีมีบริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีเฉพาะ ดงันั้นการพิจารณาเก่ียวกบัโครงสร้างอาํนาจ

ชุมชนจึงตอ้งมองอยา่งรอบดา้นและข้ึนอยูก่บับริบทการเปล่ียนแปลงของชุมชนทั้งท่ีเกิดจากปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอก  
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วธีิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 

ในการวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และ

เทศบาลตาํบล B”ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และนาํมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการดาํเนินการวจิยัมีดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.5 การจดัทาํขอ้มูลและวเิคราะห์ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 

1) กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้แบ่งออกเป็นได้แก่ สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล A และสมาชิกสภาเทศบาล B หวัคะแนนของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และ

สมาชิกสภาเทศบาล B หวัคะแนนของสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล ของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล A และสมาชิกสภาเทศบาล B ชาวบา้นในเขตตาํบลของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A 

และสมาชิกสภาเทศบาล B ชาวบา้นในเขตเทศบาลของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และ

สมาชิกสภาเทศบาล Bและคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ผูใ้ห้ขอ้มูลสัมภาษณ์ในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้แบ่งออกเป็นสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล A จาํนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล B จาํนวน 1 คน หวัคะแนนของสมาชิกองคก์าร

บริหารส่วน A จาํนวน 1 คน หวัคะแนนของสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล B จาํนวน 1 คน ชาวบา้นใน

เขตตาํบล A จาํนวน 3 คน ชาวบา้นในเขตเทศบาล B จาํนวน 3 คน คณะกรรมการการเลือกตั้ง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 1 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาล B 1 คน รวมทั้งส้ินประมาณ 12 

คน โดยทั้งหมดใหค้วามเตม็ใจ 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นแบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิดท่ีใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

การเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลตาํบล โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจะไม่มีการช้ีนาํใดๆ จากผูส้ัมภาษณ์หรือผูเ้ก็บขอ้มูล คาํถามในแบบสอบถามจะเป็น

คาํถามในลกัษณะปลายเปิด ซ่ึงจะเป็นขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือเจตคติของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีต่อการการทุจริตเลือกตั้ง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการการทุจริตเลือกตั้ง โดยในการสัมภาษณ์ 

ผูส้ัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ไปตามประเด็นในแบบสัมภาษณ์ และทาํการจบัใจความ และสรุปประเด็น

สัมภาษณ์ตามความเป็นจริง 

 

3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือ 

ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ

ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูท้าํการวิจยัศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการทุจริต

เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลตาํบลเพื่อนาํมาใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการ

สัมภาษณ์ 

2) ผูท้าํการวิจยัศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพจรรยาบรรณของนักวิจยั 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตาํรา และการขอคาํปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ

ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย อันนําไปสู่การศึกษาท่ีถูกต้อง และ

ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการจะศึกษามากท่ีสุด 

3) ผูท้าํการวิจยัไดส้ร้างแนวคาํถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสร้างเป็นคาํถามให้ครอบคลุมตามขอบเขต

ของการวจิยัอนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ลกัษณะของคาํถามจะเป็นประเภท

คาํถามปลายเปิดโดยแบบสัมภาษณ์แบ่งคาํถามออกเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเด็นขอ้คาํถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ คือ เพศ อายุ รายได้

ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพทางสังคมในชุมชนหรือหมู่บา้นของท่าน ท่านเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หรือไม่ ท่านไปเลือกตั้งและไดส่ิ้งตอบแทนหรือไม่ 

(2) ประเด็นข้อคาํถามในด้านความคิดเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง คาํถามจะมี

เก่ียวกบั สําหรับสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาเทศบาลและหวัคะแนน ว่าการ
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เลือกตั้งคร้ังท่ีผา่นมาไดใ้ชรู้ปแบบการทุจริตการเลือกตั้งดว้ยรูปแบบใดบา้ง และใครซ้ือ ซ้ือย่างไร 

ซ้ือแพงหรือไม่ รูปแบบการทุจริตเป็นทางตรงหรือทางอ้อม รูปแบบใดได้ผลดีต่อการได้มาซ่ึง

คะแนนเสียง และมีวิธีการอย่างไร และขั้นตอย่างไรบา้ง ตลอดจนมีกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจ

ใหก้บัประชาชนเลือกตั้งตนเป็นผูแ้ทนโดยปราศจากการทุจริตไดห้รือไม่อยา่งไร 

(3) ประเด็นขอ้คาํถามในดา้นความคิดเห็นรูปแบบการทุจริตเลือกตั้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล A และเทศบาลตาํบล B มีลกัษณะเหมือนกนัอยา่งไรบา้ง และแตกต่างกนัอยา่งไร 

(4) ประเด็นขอ้คาํถามในดา้นความคิดเห็นรูปแบบการทุจริตเลือกตั้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล A และเทศบาลตาํบล B มีขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข และป้องกนัปัญหา

การทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งไร  

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูท้าํการวจิยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Data) 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Review Data) 

ผูท้าํการวิจยัไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นวิชาการจากแหล่งขอ้มูล และส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร เอกสารการประชุม วารสาร หนงัสือพิมพ ์บทความต่างๆ 

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Data) 

(1) ผูท้าํการวิจยัเก็บขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล A 

และสมาชิกสภาเทศบาล B หวัคะแนนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิกสภา

เทศบาล B หวัคะแนนของสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล ของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และ

สมาชิกสภาเทศบาล B ชาวบา้นในเขตตาํบลของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิก

สภาเทศบาล B ชาวบา้นในเขตเทศบาลของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิกสภา

เทศบาล Bและคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้ผยส่ิงจูงใจ 

ความเช่ือ และทัศนคติของผู ้ตอบออกมา โดยเตรียมคําถามก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) ลกัษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยกาํหนดคาํถามให้เป็นประเด็นท่ีสามารถ

ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํการศึกษาวิจยัอยู ่ก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ผูท้าํการวิจยัไดแ้สดง

วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตในการจดบนัทึก บนัทึกภาพและเสียง ระหวา่งการ

สัมภาษณ์ ผูท้าํการวจิยัไดมี้ปฏิสัมพนัธ์แบบต่อหนา้กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปล่ียน แสดง
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ความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการทดสอบคาํถามและคาํตอบเพื่อเป็นแนวทางในการถามคาํถาม

ต่อไป โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-45 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความร่วมมือของผูใ้ห้

สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในแต่ละราย ไดท้าํการสัมภาษณ์จนกว่าไม่พบขอ้สงสัยใดๆ อีกหรือไม่มี

ขอ้มูลใหม่เกิดข้ึน 

(2) ในขณะท่ีมีการสัมภาษณ์ผูท้าํการวิจยัไดท้าํการจดบนัทึกสรุปสั้ นๆ ในประเด็นท่ี

สําคญั นอกจากน้ียงัได้บนัทึกเก่ียวกับความคิด ความรู้สึก หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูท้าํการวิจยั

ขณะท่ีรวบรวมขอ้มูล 

 

3.4 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

หลังจากท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้นํามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

(Trustworthiness) ดงัน้ี 

1) ผูท้าํการวิจยัสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความไวว้างใจในตวั

ผูท้าํการวจิยั ซ่ึงจะมีผลต่อความถูกตอ้งและเป็นจริงของขอ้มูล 

2) การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล (Member Checking) โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกอย่างละเอียดและอธิบายอย่างชดัเจนนาํกลบัไปผูใ้ห้สัมภาษณ์ยืนยนัความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลวา่ตรงกบัความรู้สึกแทจ้ริงของผูใ้หส้ัมภาษณ์หรือไม่ 

3) ตรวจสอบความไวว้างใจไดข้องขอ้มูล (Dependability) โดยการนาํขอ้มูลไปตรวจสอบ

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษางานวทิยานิพนธ์เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

4) ความสามารถในการนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ (Transferability) โดยการเขียน

ระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่ม

ความน่าเช่ือถือของการวจิยัในการท่ีจะนาํผลการวจิยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั 

5) การยืนยนัผลการวิจยั (Conformability) โดยการท่ีผูท้าํการวิจยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมสําหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพื่อยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ี

ไดไ้ม่มีความลาํเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูท้าํการวจิยั 

6) ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เม่ือไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์แลว้ทาํการเช็ค

ขอ้มูลซํ้ าโดยนาํขอ้มูลท่ีได้ไปถามซํ้ ากบัผูใ้ห้ขอ้มูลคนอ่ืนๆ พร้อมมีการถามซํ้ าในขณะสัมภาษณ์

เพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ห้ข้อมูลจะตอบเหมือนเดิมและมีการตรวจสอบข้อมูลจากบทความ วารสาร 

อินเทอร์เน็ต  
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3.5 การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 

 

ผูท้าํการวจิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดความจากเคร่ืองบนัทึกเสียงและการบนัทึกภาคสนามมา

พิจารณาหลายๆ คร้ัง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มูลท่ีไดแ้ละพิจารณาประเด็นท่ีสาํคญั 

2) นําข้อมูลกลับมาอ่านพิจารณาอีกคร้ังโดยละเอียดแล้วจึงตีความพร้อมทาํการดึง

ขอ้ความหรือประโยคท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) นาํขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัใกลเ้คียงมาไวก้ลุ่มเดียวกนั มีการ

สร้างหวัขอ้สรุป และกลุ่มหวัขอ้สรุปแนวคิดในตวัขอ้มูล โดยมีรหสัขอ้มูลกาํกบัทุกขอ้ความหรือทุก

ประโยคแลว้จึงตั้งคาํสาํคญั 

4) อธิบายปรากฏการณ์อยา่งละเอียดครบถว้น โดยเขียนให้มีความต่อเน่ืองและกลมกลืน

กนัระหวา่งขอ้ความหรือประโยค ความหมายและหวัขอ้ต่างๆ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งพยายามตดัขอ้มูล

หรือหวัขอ้ท่ีไม่จาํเป็นออก 

5) ใช้การเขียนบรรยายส่ิงท่ีคน้พบอย่างละเอียดและชดัเจน โดยจะไม่มีการนาํทฤษฎีไป

ควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งยกตวัอย่างคาํพูดประกอบคาํหลกัสําคญัท่ีได้ เพื่อแสดง

ความชดัเจนของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

6) ตรวจสอบความตรงของขอ้มูล โดยนาํขอ้สรุปไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบวา่เป็นความ

จริงตามท่ีบรรยายและอธิบายมาหรือไม่ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์และเป็นขอ้คน้พบจาก

การใหข้อ้มูลจริงของผูใ้หข้อ้มูล จากนั้นจึงนาํขอ้มูลมาตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง 



บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

ในการวิจยัเร่ือง รูปแบบการทุจริตเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วน

ตาํบล A และ เทศบาลตาํบล B เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นาํเสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 6 ตอนไดแ้ก่ 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัชลบุรี 

4.2 สถานภาพของประชากรวจิยัหรือกลุ่มตวัอยา่งวจิยั  

4.3 ลกัษณะทัว่ไปของการหาเสียงเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาล B 

4.4 รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A 

4.5 รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งของเทศบาล B 

4.6 การเปรียบเทียบรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้ง 

4.7 แนวทางการแกไ้ขและการป้องกนั 

4.8 สรุปและอภิปรายผล 

 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัชลบุรี  

 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย หรือริมฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของ

อ่าวไทยประมาณเส้นรุ้งท่ี 12 องศา 30 ลิบดา-13 องศา 43 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา 45 

ลิบดา-101 องศา 45 ลิบดาตะวนัออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 34 (ถนนสายบางนา-ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวง

พิเศษ หมายเลข 7 หรือ Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 45 นาที มีพื้นท่ีทั้งจงัหวดั จาํนวน 2,762,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็น

ร้อยละ 0.85 ของพื้นท่ีประเทศไทย (พื้นท่ีของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 

ตารางกิโลเมตร) (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2558) 



68 

ทิศเหนือ ติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศใต ้  ติดกบัจงัหวดัระยอง 

ทิศตะวนัออก ติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง 

ทิศตะวนัตก ติดกบัชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของอ่าวไทย 

 

4.1.2 ข้อมูลเกีย่วกบัการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวดัชลบุรี  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในแต่ละรูปแบบ การปกครองทอ้งถ่ินไทยในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นรูปแบบทัว่ไป ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ 

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพทัยา ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะขอ้มูลการปกครองทอ้งถ่ิน

ของจงัหวดัชลบุรี ไดด้งัน้ี  การปกครองของจงัหวดัชลบุรีเป็นแบบภูมิภาค มีผูว้่าเป็นหวัหนา้ส่วน

ราชการจงัหวดั ส่วนองค์การส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย อบจ. มีนายก อบจ. มาจากการเลือกตั้ง ใน

ส่วนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยสมาชิกโดยตาํแหน่ง    

ไดแ้ก่ กาํนนัผูใ้หญ่บา้นของทุกหมู่บา้นในตาํบลและแพทยป์ระจาํตาํบล กบัสมาชิกซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งอนัไดแ้ก่สมาชิกท่ีราษฎรในแต่ละหมู่บา้นในตาํบลนั้นเลือกตั้งหมู่บา้นละ 2 คน ซ่ึงเลือก

ตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น อายุของสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีกาํหนดคราวละ 4 ปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง และนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล กาํหนดให้มีฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบล เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบล” คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยกาํนัน

และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้นไม่เกิน 2 คนและจากสมาชิก สภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งไม่เกิน 4 คน (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2558) 

ประชากรของจงัหวดัชลบุรีตามทะเบียนราษฎร (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) รวม 

1,338,656 คน เป็น ชาย 656,537 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของประชากรทั้งหมด) และหญิง  

680,111 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.05 ของประชากรทั้งหมด) มีครัวเรือนทั้งส้ิน 719,524 ครัวเรือน 

จาํนวนประชากรแฝง ประมาณ 1,200,000 คน ปัจจุบนัจงัหวดัชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น          

11 อาํเภอ 92 ตาํบล 687 หมู่บา้น โดยมีอาํเภอต่างๆ ดงัน้ี อาํเภอเมืองชลบุรี บา้นบึง บางละมุง พาน

ทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่ บ่อทอง เกาะสีชัง และเกาะจนัทร์ สามารถแยกออกได้

ดงัน้ี อาํเภอเมืองชลบุรี มีเทศบาลเมือง จาํนวน 4 เทศบาล ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมือง

บา้นสวน เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองอ่างศิลา และมีเทศบาลเมืองจาํนวน 8 เทศบาล เทศบาล

http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/5.doc
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/6.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/7.pdf
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ตาํบลบางทราย เทศบาลตาํบลคลองตาํหรุ  เทศบาลตาํบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลตาํบลเสม็ด เทศบาล

ตาํบลหว้ยกะปิ เทศบาลตาํบลหนองไมแ้ดง  เทศบาลตาํบลนาป่า ทศบาลตาํบลเหมือง และมีองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 แห่ง คือ อบต. คลองตาํหรุ อบต. หนองขา้งคอก  อบต. สํานกับก อบต. 

หนองรี แต่ละอาํเภอศรีราชา มีเทศบาลเมืองจาํนวน 1 เทศบาล มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4 แห่ง 

อาํเภอบางละมุง มีเทศบาลเมืองจาํนวน 1 เทศบาล มีองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 1 แห่ง 

อาํเภอบา้นบึง มีเทศบาลเมืองจาํนวน 1 เทศบาล มีเทศบาลตาํบล 5 แห่ง มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

จาํนวน 5 แห่ง อาํเภอพานทอง มีเทศบาลตาํบลจาํนวน 2 เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 

8 แห่ง อาํเภอบ่อทอง มีเทศบาลตาํบลจาํนวน 2 เทศบาล มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 5 แห่ง  

อาํเภอหนองใหญ่ มีเทศบาลตาํบลจาํนวน 1 เทศบาล มีองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 แห่ง  

อาํเภอเกาะสีชัง มีเทศบาลตาํบลจาํนวน 1 เทศบาล อาํเภอเกาะจนัทร์มีเทศบาลตาํบลจาํนวน 2 

เทศบาล มีเทศบาลเมือง จาํนวน 1 แห่ง  อาํเภอสัตหีบ มีเทศบาลเมืองจาํนวน 1 เทศบาล มีเทศบาล

ตาํบลจาํนวน 5 เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 2 แห่ง อาํเภอพนสันิคม มีเทศบาลเมือง

จาํนวน 1 เทศบาล มีเทศบาลตาํบล 3 และมีองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 16 แห่ง และขอ้มูล

พื้นฐานพื้นท่ีศึกษาของตาํบล A มีเน้ือท่ีประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,000 ไร่ ประชากรรวม

ประมาณ 7,000 คน แยกออกเป็นครัวเรือนประมาณ 2,800 ครัวเรือน ประชากรชายประมาณ 3,200 

คน ประชากรหญิงประมาณ 2,800 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจา้ง เกษตรกรรม และคา้ขาย ใน

ส่วนขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาล B พื้นท่ีรวมประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ

ลุ่ม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดัชลบุรี ระยะทางห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 21 กิโลเมตร

และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร เขตการปกครองของเทศบาล B มีพื้นท่ีในการ

ปกครองจาํนวน 7 หมู่บา้น ด้านประชากรนั้นจาํนวนหลงัคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ประมาณ 2,200 หลงัคาเรือนจาํนวนประชากรในเขตเทศบาลตาํบล B ประมาณ 5,000 คน ชาย 

2,200 คน หญิง 2,800 คน  

 

4.2 สถานภาพของประชากรวจิัยหรือกลุ่มตัวอย่างวจิัย 

 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคญัประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ จาํนวน 12 คน ซ่ึงแบ่งออกได้ดงัน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัด้านเพศ ส่วนใหญ่

ตวัแทนผูส้ัมภาษณ์เพศชายมากกวา่เพศหญิง มีจาํนวน 10 คน (ร้อยละ 83.3) เพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 

16.7) กลุ่มอายแุบ่งออก 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตํ่ากวา่ 30 ปี จาํนวน 1 (ร้อยละ 8.3) กลุ่มอายุ 30-40 ปี จาํนวน 

9 คน (ร้อยละ 75.0) กลุ่มอายุ 40-50 ปีและ 50 ปีข้ึนไป จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 8.3) กลุ่มอาชีพ แบ่ง

http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/7.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/9.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/11.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/11.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/12.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/13.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/15.pdf
http://oldweb.chonburilocal.go.th/UserFiles/File/opt/16.pdf


70 

ออก 5 อาชีพ คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คน (ร้อยละ 41.7) อาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 2 คน  (ร้อยละ 16.7) อาชีพเป็นนักธุรกิจ จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 8.3) และ

อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 2  คน (ร้อยละ 16.7 )และอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 2 คน (ร้อย

ละ 16.7) และในส่วนของรายได ้3 กลุ่มรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาทจาํนวน 1 คน (ร้อยละ 8.3) กลุ่ม

รายได ้ 10,000-20,000 บาท จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 58.3) และรายได ้20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 

33.3) 

 

4.3 ลักษณะทั่วไปของการหาเสียงเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบล A และ 

เทศบาล B  

 

4.3.1 การวางแผนก่อนการเลอืกตั้ง 

จากการสัมภาษณ์พบวา่  ก่อนจะมีการเลือกตั้งผูส้มคัรเลือกตั้งจะ จะมีการวางแผนรูปแบบ

การทุจริตการเลือกตั้งไวก่้อนล่วงหนา้ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัในการสมคัรเลือกตั้งท่ีจะมีการคดัเลือกบุคคล

หรือบุคลากรในการสมคัรเลือกตั้งเอาไว ้การเตรียมการในเร่ืองของกาํลงัคนเป็นส่ิงสําคญัลาํดบั

ตน้ๆ ในการเลือกตั้งไม่วา่จะในระดบัใดก็ตาม ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ การเลือกตั้งนั้นจาํแนกบุคคลไดห้ลาย

ประเภทแล้วแต่ภารกิจท่ีผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัจะกาํหนดให้หรือเห็นสมควร เช่น  ผูส้มคัรไม่ว่าจะเป็น

ตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือตาํแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล ผูอ้ยู่

เบ้ืองหลงัหรือกลุ่มนกัการเมืองจะมีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรเลือกตั้งก่อนอยา่งละเอียด

และถ่ีถ้วน ยกตวัอย่าง เช่น ผูส้มคัรนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลต้องมีวุฒิการศึกษาจบชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารตาํบลมาก่อน ซ่ึงการ

ตรวจสอบตอ้งทาํแต่เน่ินๆ หากคุณสมบติัไม่ครบก็อาจใชว้ิธีการให้สมาชิกสภาองคก์รบริหารส่วน

ตาํบลท่ีอยู่หมู่บา้นเดียวกนักบัผูส้มคัรนายกองค์การบริการส่วนตาํบลคนท่ีเป็นอดีตนายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลนั้น เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในการลงสมคัรนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและลูก

ทีมผูส้มัครในแต่ละหมู่บ้าน โดยอาจกระทาํในนามพรรคการเมืองหรือระบุว่าพรรคการเมือง

สนบัสนุน หรือในกรณีท่ีผูส้มคัรนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีส่วนไดเ้สีย ในสัญญาท่ีทาํไวก้บั

ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ก็ตอ้งตรวจสอบวา่มีหรือไม่ ถา้มีแลว้ยงัมีพนัธะหรือไม่ หากมีพนัธะ

ก็ไม่สามารถจะลงสมคัรเลือกตั้งได ้ดงันั้นการเป็นผูส้มคัรท่ีพรรคการเมืองหรือผูส้นบัสนุนคดัเลือก

นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัเหล่าน้ีอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาการต้อง

เปล่ียนตวัผูส้มคัร และผลกระทบต่อคะแนนเสียงท่ีจะไดรั้บ (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล A 

นามสมมติ 1, 2558) 
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ในการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่มีการวางแผนหรือเป้าหมายไวก่้อนท่ีจะสมคัรการ

เลือกตั้งเสมอไม่วา่จะเลือกตั้งแบบทอ้งถ่ินหรือระดบัไหนๆ ก็มีการเตรียมตวัโดยการวางแผนหรือ

วางเป้าหมายไวเ้สมอ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงตาํแหน่งแต่ละตาํแหน่ง เช่น การเตรียมบุคลากรท่ีสมคัรเขา้

เลือกตั้ งนั้ น จะต้องมีการตรวจสอบบุคลากรท่ีจะสมัครเลือกตั้ งมี คุณสมบัติตรงหรือไม่                     

มีวุฒิการศึกษาอะไร ซ่ึงมีการคดัสรรก่อน และเมือมีคุณสมบติัครบแลว้จะตอ้งวางแผนต่อวา่จะหา

เสียงอย่างไร และจะให้ผ่านหัวคะแนนช่ืออะไรบ้าง จาํนวนเท่าไรถึงจะเหมาะสม จะต้องมี

การศึกษาวา่ผูใ้ชสิ้ทธิจาํนวนเท่าไร และคะแนนเท่าไรถึงจะชนะ และคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นฝ่าย

ไหนบา้งมีการศึกษารูปแบบก่อนมีการเลือกตั้ง (หวัคะแนนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 

1, 2558)  

อย่างไรก็ตามรูปแบบของการวางแผนในเร่ืองเงินทุน ส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วน

ตาํบลมีการใช้เงินทุนในการเลือกตั้งนั้นไม่เยอะเหมือนเทศบาล เพราะเป็นระบบการเลือกเมืองท่ี

แคบกวา่ระบบการเมืองไม่ค่อยเก่ียวกอ้งเท่าท่ีควร แต่ไม่วา่ระดบัใดก็ตามเงินทุนจะเป็นส่ิงท่ีช้ีขาด

ของการประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะใช้เพื่อให้คะแนนทิ้งหากจากผูส้มคัรรายอ่ืน 

หรือเป็นกรณีการใชเ้พื่อให้คะแนนกลบัมาพลิกชนะการเลือกตั้ง ก็มีการใช้เงินทุนในการเลือกตั้ง 

เช่น เป็นพื้นท่ีไม่ค่อยเจริญมากนกัอาจจะใชเ้งินในการเลือกตั้งไม่มากเหมือนกบัตาํบลท่ีเจริญแลว้ 

และเงินทุนสามารถเปล่ียนไปเป็นเงินสนบัสนุนให้ผูมี้ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อให้

ไดม้าชยัชนะ (คณะกรรมการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558)  

ในส่วนของการวางแผนการหาเสียง ส่วนใหญ่ผูส้มคัรการเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  นั้นมีการวางแผนในการหาเสียงไวล่้วงหน้าแน่นนอน และจะเป็นวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง

ของผูต่้อสู้ โดยอาจวางแผนวา่ คดัเลือกตวัผูส้มคัรและทีมงาน จาํนวนเงินทุนท่ีตอ้งใช ้ท่ีสนบัสนุน

และท่ีตอ้งใช้ในการเลือกตั้ง การให้ส่ิงของหรือการจูงใจก่อนการเลือกตั้ง การนาํเสนอนโยบาย

ต่างๆ แนวทางการปราศรัย การจดัป้ายประชาสัมพนัธ์และการจดัเตรียมพาหนะเพื่อให้ขนผูมี้สิทธิ

มาลงคะแนนในวนัเลือกตั้ง คือมีการลงพื้นท่ีและประเมินไวเ้ป็นการวางแผนก่อนการเลือกตั้ง

แน่นอน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีการใชก้นั (ชาวบา้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558)  

ระหว่างการเลือกตั้งอาจจะมีการวางแผนการขนผูมี้สิทธิลงคะแนน เป็นวิธีท่ีนิยมใช้โดย

การซักซ้อม และเตรียมการล่วงหน้าในการนําผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ งตามท่ีควบคุมของ

หวัคะแนน เพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบคะแนนของฝ่ายตนเองท่ีจะได ้เช่น รับส่งคนแก่ตามหมู่บา้น

ท่ีไม่สะดวกเดินทางไปเองได ้หรือวิธีการขนผูมี้สิทธิใชพ้าหนะในการขนท่ีแตกต่างกนั เช่น หากมี

จาํนวนมากใชร้ถบสั รถตู ้รถกระบะ และรับ-ส่ง พร้อมเพื่อใหไ้ดม้าของคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 

(ชาวบา้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 2, 2558)  
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4.3.2 การใช้หัวคะแนน   

หัวคะแนนเป็นผูท่ี้มีบทบาทและเป็นกลไกท่ีสําคัญยิ่งในกระบวนการรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง นับแต่การสร้างเสียงและเปล่ียนเสียงให้เป็นคะแนน โดยหัวคะแนนทาํหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้

ข่าวสารการเมือง ช่วยเหลือ ชักนํา และควบคุมให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงในวนัเลือกตั้ ง

หัวคะแนนจึงเปรียบเสมือนแขนขาท่ีสําคญัของนักการเมืองในการประสานงานและติดต่อกับ

ประชาชน เพื่อปลุกระดม กระตุ้นให้ประชาชนเหล่านั้ นดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามท่ี

นกัการเมืองผูน้ั้นตอ้งการหัวคะแนนจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทและเป็นกลไกท่ีสําคญัยิ่งในกระบวนการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นบัแต่การสร้างเสียงและเปล่ียนเสียงให้เป็นคะแนน หัวคะแนนยงักาํหนด

หน้าท่ีผูใ้ห้ข่าวสารการเมือง ช่วยเหลือ ชกันาํ และควบคุมให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงในวนั

เลือกตั้งหัวคะแนนจึงเปรียบเสมือนแขนขาท่ีสําคญัของนกัการเมืองในการประสานงานและติดต่อ

กบัประชาชน เพื่อปลุกระดม กระตุน้ให้ประชาชนเหล่านั้นดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองตามท่ี

นกัการเมืองผูน้ั้นตอ้งการ 

ประเภทของหวัคะแนนตามลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีหวัคะแนนมีกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

และตามบทบาทหน้าท่ีของหัวคะแนนเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ (หวัคะแนนองค์การบริหารส่วน

ตาํบล A นามสมมติ 1, 2558) 

1) หัวคะแนนหลกัหรือหัวคะแนนระดบัหน่ึง ได้แก่ บุคคลท่ีมีความผูกพนัสนิท

สนมกบัตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งในทางใดทางหน่ึงมาก่อนการเลือกตั้ง เช่น อาจเป็นญาติพี่น้อง คนท่ี

เคยมีบุญคุณเคยอุปถมัภก์นัมาก่อน หรือเป็นบุคคลท่ีผูส้มคัรไวเ้น้ือเช่ือใจไดว้า่ให้การสนบัสนุนแก่

ตนโดยสุจริตไม่ได้หวงัอามิสสินจ้างตอบแทนในรูปใดรูปหน่ึงในทันที เป็นต้น นอกจากน้ี 

หวัคะแนนระดบัน้ียงัตอ้งเป็นบุคคลท่ีกวา้งขวาง มีสมคัรพรรคพวกหรือคนรู้จกัในทอ้งถ่ินมาก และ

รู้ต้ืนลึกหนาบางของการเมืองในทอ้งถ่ินดีพอท่ีจะช่วยกลัน่กรองคดัเลือกคนท่ีจะเขา้มาช่วยงานหา

เสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หวัคะแนนระดบัหน่ึงน้ีปกติแลว้จะไม่ลงไปสัมผสักบั

ชาวบา้นในระดบัของการแปรเสียงให้เป็นคะแนนโดยตรง แต่จะเป็นคนท่ีเป็นตวักลางติดต่อและ

ควบคุมหวัคะแนนในระดบัล่างๆ ใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งอีกทีหน่ึง 

2) หัวคะแนนในระดบัรองหรือระดบัธรรมดา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไม่ไดมี้ความผูกพนั

สนิทสนมกบัตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งในทางใดทางหน่ึงมาก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง หรือถา้มีก็เป็นเพียง

ความสัมพนัธ์แบบผิวเผิน แต่หัวคะแนนรองอาจมีความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมหรือเคยมีการเก้ือกูล

อุปถมัภก์นัมาก่อนกบัหวัคะแนนหลกั และการเขา้มาทาํงานให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งก็เป็นการร้อง

ขอหรือสั่งงานจากหวัคะแนนหลกั โดยท่ีตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งและหวัคะแนนระดบัธรรมดาอาจไม่
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เคยพบปะกันเลยก็ได้ ในการทํางานของหัวคะแนนระดับน้ีปกติแล้วจะคาดหวงัค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทน 

ประเภทของหัวคะแนน โดยเน้นระดบัของความผูกพนัและความใกล้ชิดกบัผูส้มคัรรับ

เลือกตั้ง โดยสามารถแบ่งหวัคะแนนได ้ 3 ประเภท (หวัคะแนนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นาม

สมมติ 1, 2558) 

1) กลุ่มหัวคะแนนท่ีเป็นเครือญาติพี่น้องของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ถือว่าเป็นกลุ่ม

บุคคลท่ีมีความผูกพันกับผู ้สมัครมากท่ีสุด การอาศัยความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติทําให้มี

ผลประโยชน์และมีส่วนช่วยเหลือผูส้มคัรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในทุกรูปแบบมากท่ีสุด 

ความผกูพนัดงักล่าวมีผลใหห้วัคะแนนเหล่าน้ีมีความซ่ือสัตยต่์อผูส้มคัรมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

2) กลุ่มหัวคะแนนท่ีเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นกลุ่มคนท่ีรู้จกักับผูส้มัครรับเลือกตั้ ง

โดยตรงกลุ่มบุคคลประเภทน้ีไม่ใช่เครือญาติกบัผูส้มคัร แต่เป็นบุคคลท่ีผูส้มคัรรู้จกัโดยตรง การ

ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัระดบัของความผกูพนัท่ีมีต่อผูส้มคัร 

3) กลุ่มหวัคะแนนท่ีไดรั้บการแนะนาํมาอีกต่อหน่ึง หวัคะแนนประเภทน้ีไม่มีความ

ผกูพนัโดยตรงกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หากแต่ไดรั้บคาํแนะนาํมาจากกลุ่มหัวคะแนนประเภทท่ี 1 

หรือประเภทท่ี 2 จากความผกูพนัท่ีนอ้ยกวา่ 2 ประเภทแรก อาจประเมินในขั้นตน้วา่อาจจะมีปัญหา

ต่อความมัน่คงในการรักษาคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูส้มคัร 

ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวคะแนนกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งว่า ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจาก

ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์ บางคร้ังความสัมพนัธ์ก็อาจเป็นความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการ

เป็นเพื่อนหรือเป็นผูท่ี้เคยช่วยเหลือสนิทสนมกันมากจนผูส้มัครรับเลือกตั้งอาจเคยช่วยเหลือ

หวัคะแนนในเร่ืองต่างๆ เช่น  เงิน หรือการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ และเร่ืองอ่ืนๆ 

ยามท่ีหวัคะแนนเดือดร้อนถูกคุกคามจากราชการ กลุ่มอิทธิพลทอ้งถ่ิน หรือนกัเลง เป็นตน้ โดยการ

ท่ีผู ้สมัครรับเลือกตั้ งเคยช่วยเหลือหัวคะแนนให้พ้นจากเร่ืองเดือดร้อนนั้ น ในทางกลับกัน

หวัคะแนนก็จะพยายามช่วยเหลือผูส้มคัรในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ทั้งน้ี เพราะความรู้สึกเป็น

หน้ีบุญคุณ ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรรับเลือกตั้งกบัหัวคะแนนก็จะเป็นความสัมพนัธ์

ส่วนตวัท่ีมีสถานะค่อนขา้งจะมัน่คงโดยข้ึนอยู่กบัความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัและกนั ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็มี

ผลประโยชน์มาแลกเปล่ียนกนันัน่หมายความว่าการท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งให้เงินแก่หวัคะแนนเป็น

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเขาก็จะมัน่ใจว่าเงินน้ีจะไม่ถูกหัวคะแนนนาํไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตวั ส่วนหวัคะแนนก็คาดหวงัวา่เม่ือเขาช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในการหาเสียง ต่อไปเขาก็

จะสามารถพึ่งพิงขอความช่วยเหลือจากผูส้มคัรไดใ้นยามท่ีตนเดือดร้อน 
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ผลประโยชน์ของหวัคะแนนท่ีไดจ้ากการเลือกตั้ง (หวัคะแนนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A 

นามสมมติ 1, 2558) 

1) ผลประโยชน์เฉพาะหนา้ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น เงิน ส่ิงของเป็น

ตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เงินค่าจา้งในฐานะท่ีช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือการแบ่งเปอร์เซ็นตจ์าก

เงินท่ีผูส้มคัรจ่ายใหเ้ป็นค่าซ้ือเสียงจากผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หวัคะแนนระดบักลางและหวัคะแนนระดบั

ธรรมดาบางคนได้รับเป็นเงินดาวน์เพื่อซ้ือทรัพยสิ์น เช่น รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ เป็นต้น     

ซ่ึงเป็นของขวญัส่วนหน่ึงท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งมอบให้ โดยก่อนการตดัสินใจเป็นหัวคะแนน ผูน้าํ

ชุมชนท่ีไดรั้บการชกัชวนให้รับฟังคาํปราศรัยจากผูส้มคัรเกือบทุกรายและจะไดค้่าตอบแทนในรูป

ตวัเงิน โดยแจกเป็น “ซองขาว” ในแก่ผูเ้ขา้ฟังทุกคน ดงันั้น ค่าตอบแทนของการเป็นหวัคะแนนทั้ง

ระดบักลางและระดบัธรรมดาจึงเร่ิมตั้งแต่ก่อนการตดัสินใจเป็นหวัคะแนนใหก้บัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

ซ่ึงผูน้าํบางรายอาจไดรั้บค่าตอบแทนส่วนน้ี จากผูส้มคัรหลายคน และหากผูเ้ขา้ฟังเป็นผูท่ี้มีอิทธิพล

มากในพื้นท่ี เป็นผูโ้ดดเด่นหรือมีขอ้ไดเ้ปรียบถึงแนวโนม้การไดม้าซ่ึงคะแนนเสียงมากกวา่ผูน้าํคน

อ่ืนๆ อาจมีการเสนอและตกลงกันถึงผลตอบแทนท่ีได้รับเป็นตัวเงินในการซ้ือตัวเพื่อเป็น

หวัคะแนนระดบักลางอีกดว้ย ซ่ึงบางรายมีค่าตวัสูงถึง 200,000 บาท เลยทีเดียว  

อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรรับเลือกตั้งกบัหัวคะแนน โดยเฉพาะ

หวัคะแนนระดบักลางไม่ไดเ้ป็นความสัมพนัธ์แค่ในรูปแบบนายจา้งกบัลูกจา้งเท่านั้น ยงัเป็นไปใน

รูปแบบของการอุปถมัภอี์กดว้ย แมว้า่ในเร่ิมแรกผูส้มคัรรับเลือกตั้งเลือกเขา้ไปสร้างความคุน้เคยกบั

ผูน้าํชุมชนดา้นการปกครอง เพื่อให้ทาํหน้าท่ีหาเสียงให้หรือดาํเนินการติดต่อผูท่ี้น่าจะทาํงานเป็น

หวัคะแนนระดบักลางให้ โดยการให้เม็ดเงินหรือค่าตอบแทนท่ีไดท้ั้งท่ีเป็นค่าจา้ง ค่านํ้ ามนั ในการ

พาประชาชนไปฟังคาํปราศรัย ค่าใชจ่้ายเน่ืองจากการพาไปพบกบัประชาชนเม่ือลงพื้นท่ีหรือแมแ้ต่

การเล้ียงดูปูเส่ือในรูปแบบอ่ืนๆ เป็นตน้ ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้รับ และการให้ความ

ช่วยเหลือยามเดือดร้อน อาํนาจและอิทธิพลท่ีผูน้าํชุมชนเหล่านั้นไดรั้บ ทาํให้หวัคะแนนระดบักลาง

บางคนระลึกถึงความมีบุญคุณและพร้อมท่ีจะทาํงานใหแ้ก่ผูส้มคัร  

2) ผลประโยชน์ระยะยาว ความช่วยเหลือของหัวคะแนน โดยเฉพาะหัวคะแนน

ระดบักลางท่ีมีต่อผูส้มคัรรับเลือกตั้งไม่ไดห้วงัเพียงผลประโยชน์เฉพาะหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจเพียง

อย่างเดียว หัวคะแนนระดับกลางบางรายมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ไม่มีความจาํเป็นต้องรับเงิน

ค่าตอบแทนจากผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือหวัคะแนนระดบักลางบางรายอาจตอ้งเป็นฝ่ายออกค่าใชจ่้าย

หรือสนับสนุนปัจจยัต่างๆ ในการหาเสียงให้กับผูส้มคัรรับเลือกตั้งเสียด้วยซํ้ า โดยหัวคะแนน

ระดบักลางจะใช้โอกาสน้ีเป็นผลพลอยได้ถึงการได้มาของฐานเสียง หากหัวคะแนนระดบักลาง

ตอ้งการซ่ึงอาํนาจและอิทธิพล รวมทั้งเป็นการนาํไปสู่ฐานเสียงในคร้ังต่อไปของการกา้วเขา้สู่การ
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เลือกตั้งในระดบัสูงของหวัคะแนนระดบักลางดว้ย ดงันั้น หวัคะแนนระดบักลางบางรายท่ีตอ้งการ

ต่อโอกาสความก้าวหน้าทางการเมืองจึงมีการรักษาสภาพความสัมพนัธ์ไว ้เพื่อผลประโยชน์ใน

ระยะยาว ในการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกนั ทั้งด้านการเงิน อาํนาจและบารมีในฐานะ “คน

สนิท” หรือ “พรรคพวก” ของนักการเมือง บางรายใช้ความสัมพนัธ์เพื่อการไดรั้บการสนบัสนุน

โครงการก่อสร้างหรือโครงการของชุมชน รวมทั้งโอกาสการไดรั้บสัมปทานหรือการจดัซ้ือจดัจา้ง

ในพื้นท่ี ทั้งในส่วนพื้นท่ีการปกครองของตนเองหรือส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงอยูใ่นอาํนาจการดูแลของผูส้มคัร

รับเลือกตั้งนั้นหลงัไดรั้บเลือก การไดรั้บสัมปทานในโครงการต่างๆ ของหวัคะแนนระดบักลางจาก

การสนบัสนุนทุนของโครงการจากผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ลว้นแลว้แต่เป็นการไดรั้บผลประโยชน์ทั้ง

สองฝ่ายทั้งผูส้มคัรและหัวคะแนน ในการใช้เป็นผลงานเพื่อหาฐานเสียงต่อไปในอนาคต การ

จัดสรรผลประโยชน์น้ีดําเนินไปในทุกระดับ หัวคะแนนระดับกลางซ่ึงมีความใกล้ชิดและมี

ผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาก และสามารถระดมคะแนนเสียงให้กบัผูส้มคัรได้

เป็นจาํนวนมาก ก็จะไดรั้บการจดัสรรผลประโยชน์ในจาํนวนมากเช่นเดียวกนั 

3) ผลประโยชน์ท่ีมีลกัษณะเป็นการตอบแทนทางสังคม ไดแ้ก่ การช่วยเหลือหาท่ี

ศึกษาเล่าเรียนให้กบับุตรหลานของประชาชน ซ่ึงหัวคะแนนทั้งท่ีเป็นหัวคะแนนระดบักลางและ

หัวคะแนนระดบัธรรมดาส่วนใหญ่ล้วนแต่เคยฝากให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหาท่ีเรียนหรือท่ีทาํงาน

ให้กบับุตรหลานของตนเอง ซ่ึงการเขา้มาพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อหาโอกาสทางสังคมให้กบับุตร

หลานของตนเอง และตอบแทนดว้ยการเป็นหวัคะแนนให้ จึงเป็นการแลกเปล่ียนท่ีคุม้ค่า ทั้งยงัเป็น

บุญคุณท่ีต้องทดแทนกันไม่มีวนัหมด หรือแม้กระทัง่หัวคะแนนระดับธรรมดาบางรายเคยให้

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งช่วยเหลือในด้านคดีความทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน วิธีการเช่นน้ี ทาํให้

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งประสบความสําเร็จในการแสวงหาการสนบัสนุนจากหัวคะแนนมาโดยตลอด 

เพราะเท่ากบัเป็นการสร้างความผกูพนัและความภกัดีในระยะยาวจนถึงขั้นลูกหลานของหวัคะแนน 

ดีกวา่การใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นสินจา้ง รางวลั หรือการตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส้ินสุดลงเม่ือ

ผูส้มคัรฯไม่สามารถหาผลประโยชน์มาป้อนใหก้บัหวัคะแนนได ้ 

นอกจากน้ีการสร้างความสัมพนัธ์ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งยงัไม่ไดเ้จาะจงเพียงผูน้าํชุมชนใน

ส่วนการปกครองซ่ึงเป็นหวัคะแนนระดบักลางเท่านั้น ผูส้มคัรรับเลือกตั้งยงัเขา้ถึงหวัคะแนนระดบั

ธรรมดาท่ีเป็นประธานชุมชนกลุ่มต่างๆ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เขา้ถึงชาวบา้นไดม้ากและทัว่ถึงกว่า เช่น กลุ่ม

อาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น (อสม.) กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ทั้งทางตรงดว้ยการลง

พื้นท่ีไปถามข่าวคราวท่ีไม่เพียงแต่ถามเร่ืองความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน แต่ยงัเป็นการ

แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและความเอ้ือเฟ้ือในตวัหวัคะแนนระดบัธรรมดาดว้ย พร้อมทั้งจดัการให้

ได้รับความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ หากมีการร้องขอเช่น การตั้ งศูนย์
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ประสานงานผูส้มคัร เป็นตน้ และทางออ้มโดยผา่นผูน้าํชุมชนดา้นปกครองหรือตวัแทนผูส้มคัรรับ

เลือกตั้ง ดว้ยความสัมพนัธ์เช่นเดียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูน้าํชุมชนในส่วนการปกครอง 

การสานสัมพนัธ์เหล่าน้ีตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจึงจะ “ไดใ้จ” จากหวัคะแนนระดบัธรรมดา  

จากการสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนตาํบล A ของการใช้หัวคะแนนในการทุจริตการ

เลือกตั้ง ในส่วนของหวัหนา้คะแนนส่วนใหญ่หวัคะแนนนบัไดว้่าเป็นกลไกสําคญัในการหาเสียง

เลือกตั้งก็ว่าได้ เป็นรูปแบบในการเลือกตั้งท่ีนิยมใช้กนั คือ หัวคะแนนเพื่อหาเสียงเลือกตั้งของ

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งและสนบัสนุนการเลือกตั้ง และกลุ่มหวัหนา้ก็มีหลายแบบเช่น กลุ่มหวัคะแนนท่ี

เป็นเครือญาติของผูส้มคัร เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความผกูพนักบัผูส้มคัรมากท่ีสุด และมีส่วนช่วยเหลือ

ผูส้มคัรในการหาเสียงทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มากของฐานคะแนนแต่ละคะแนน ความผูกพนัเครือ

ญาตินั้นมีผลให้หัวคะแนนให้กลุ่มน้ีมีความช่ือสัตว์ต่อผูส้มคัรมากท่ีสุด ดังหัวคะแนนในพื้นท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กล่าววา่  “เป็นเครือญาติกนักบัผูส้มคัร รู้จกัและสนิทสนมกนั ไปมาหาสู่

กนัเป็นประจาํ เช่ือใจและไวใ้จผูส้มคัรมาก” (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 

2558) 

รูปแบบการเลือกตั้งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง

คนในเครือญาติเป็นลักษณะสําคญัของสังคมไทยในการหาเลือกตั้งก็เช่นเดียวกัน หากผูส้มคัร

เลือกตั้งกบัหวัคะแนนเป็นญาติพี่นอ้งกนั การช่วยเหลือกนัเพื่อทุจริตการเลือกตั้งก็ง่ายต่อการทุจริต

และเสียเงินน้อยกวา่การใชค้นนอก เพราะค่านิยมการช่วยให้ญาติไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตเพื่อหวงัวา่จะ

ไดพ้ึงพาไดภ้ายภาคหนา้นบัเป็นรูปแบบการหน่ึงของระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทย การไดญ้าติ พี่นอ้ง

มาเป็นหวัคะแนนจึงไดป้ระโยชน์ในหลายทาง คือ นอกจากความไวเ้น้ือเช่ือใจแลว้และฐานเสียงท่ี

ได้รับแล้วยงัเป็นการช่วยเหลือควบคุมค่าใช้จ่ายและสร้างเครือข่ายฐานเสียงท่ีมัน่คง (ชาวบ้าน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558) 

หัวคะแนนนั้นก็มีส่วนสําคญัในกระบวนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตาํบล A คือ 

ผูส้นับสนุนกบัผูส้มคัรจะใช้หัวคะแนนในการขบัเคล่ือนในการเลือกตั้ง ซ่ึงการจดัตั้งหัวคะแนน

สามารถใช้บุคลากรท่ีมีอยู่เดิมหรือบุคลากรใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ี

ควบคุมการเลือกตั้ง ซ่ึงหัวคะแนนอาจมาจากประชาชน นกัธุรกิจหรือขา้ราชการก็ได้ ดว้ยความ

สมคัรใจหรือความจาํเป็น เช่น ถ้าเป็นประชาชนก็ยกตัวอย่างเช่น ให้สนับสนุนเพื่อให้ได้เป็น

ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นหรือฝากบุตรหลานใหเ้ขา้เรียนโรงเรียนดีๆ เป็นการตอบแทน ถา้เป็นนกัธุรกิจก็

อาจเป็นการขอส่วนแบ่งในตลาดของสินคา้ โครงการหรือเขา้ร่วมประมูลงานเป็นการตอบแทน     

ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องการอยู่ในท้องท่ีมีความเจริญไม่ลาํบาก หรือต้องการความก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นความตอ้งการของหวัคะแนนท่ีนอกเหนือจากการไดรั้บเงิน 
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ขอ้สําคญัอีกประการหน่ึงคือ หัวคะแนนเสียงของประชาชนท่ีอาจมีความแตกต่างกนัสถานท่ีอยู่

อาศยั สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ หรือวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ซ่ึงจะเป็นตอ้งอาศยั

บุคคลกรท่ีแตกต่างกัน และท่ีสําคญัตอ้งไม่มีการซักทอด หากมีการจบักุมหัวหน้าคะแนนเสียง 

(ชาวบา้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นามสมมติ 2, 2558) 

ผูส้มคัรทุกรายทาํเหมือนกนัคือ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแต่ละพื้นท่ีจะต้องหาบุคคลเพื่อเป็น

ตวัแทนของตน ซ่ึงรู้จกักนัในนามว่า หัวคะแนน ในทอ้งถ่ินต่างๆ ในเขตการเลือกตั้งนั้นๆ เพื่อ

ควบคุมคะแนนเสียงหรือสร้างคะแนนนิยมให้ทั้งน้ีเพราะผูส้มคัรรับเลือกตั้งไม่สามารถดาํเนินการ

ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง หวัคะแนนจะทาํหนา้ท่ีแทนผูส้มคัรในการระดมคะแนนเสียงในกลุ่มคนท่ี

ตนมีความคุน้เคยและมีอิทธิพลอยู่ โดยรับผิดชอบในการควบคุมการลงคะแนนเสียงภายในเขต

ความรับผิดชอบของตนให้เลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีตนเป็นตวัแทน โดยทัว่ไปหัวคะแนนจะเป็น

บุคคลท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความคุน้เคยเป็นอยา่งดี และใหค้วามเช่ือถือและศรัทธาในบุคคล

นั้น หรืออาจกล่าวไดว้่าหัวคะแนนจะเป็นผูมี้อิทธิพลต่อผูล้งคะแนนเสียง บุคคลเหล่าน้ีมกัไดแ้ก่ 

กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้ําชุมชน ครูหรือแม้กระทั้งอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)ในท้องถ่ินนั้น  

บางคร้ังหัวคะแนนนั้นอาจมีความสัมพนัธ์กบัประชาชนท่ีลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งองค์การ

บริหารส่วนตาํบล Aในเร่ืองของการอุปถมัภห์รือให้ความช่วยเหลือพึ่งพากนัมาเป็นเวลานาน เช่น 

การรับพาไปโรงพยาบาลเพื่อทาํคลอดหรือรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย การฝากบุตรหลานเขา้เรียน

ในโรงเรียนประจาํจังหวดั การช่วยเหลืองานอุปสมบท งานแต่งงาน งานศพ   เป็นต้น ทาํให้

ประชาชนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณและตอ้งการตอบแทนหวัคะแนนเหล่านั้น เม่ือ

ไดรั้บการร้องขอซ่ึงแน่นอนการช่วยเหลือและการตอบแทนยอ่มไม่มีเพียงคร้ังเดียว หากแต่ยงัมีคง

อยูต่ลอดไปในสังคมไทย บางคร้ังหวัคะแนนอาจใชว้ธีิการอ่ืนท่ีทาํลายความเช่ือถือของฝ่ายตรงขา้ม 

เช่น การซ้ือเสียงในนามฝ่ายตรงขา้ม การทาํลายป้ายผูส้มคัรของตนเอง ตลอดจนกระทัง่ทาํร้าย

ตนเองหรือพรรคพวกและปล่อยข่าวว่าถูกทาํร้ายโดยฝ่ายตรงขา้มหรือพรรคการเมืองคู่แข่งเพื่อให้

ได้มาซ่ึงความสงสารความเห็นใจและคะแนนเสียงในการเลือกตั้ ง  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการทุจริตการเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A เช่นกนั (หวัคะแนนขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล นามสมมติ 1, 2558) 
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4.3.3 การใช้ระบบอุปถัมภ์  

มีการนาํระบบเครือข่ายความสัมพนัธ์เชิงอุปถัมภ์มาใช้ในการหาเสียง โดยมีผูมี้อาํนาจ 

บารมี หรือผูก้วา้งขวางในวงการต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ผูน้าํกลุ่มต่างๆ ตลอดทั้ง

หัวคะแนนเป็นผู ้คอยกระตุ้นย ํ้ า เ ตือนให้ประชาชนเลือกผู ้สมัครท่ีตนให้การสนับสนุน 

(คณะกรรมการเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

การเลือกตั้ง ถือไดว้่าเป็นการเลือกตั้งท่ีมีระบบความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง

เป็นอยา่งมาก และเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเลือกตั้ง ซ่ึงผูส้มคัรรับเลือกตั้งต่าง

ใช้เครือข่ายความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์เขา้มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง แต่จะสังเกตได้ว่าระบบ

ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์ดงักล่าวไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไปกลายเป็นความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์

ท่ีมาในลกัษณะการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ต่างตอบแทนซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงไดแ้บ่งความสัมพนัธ์

ดงักล่าวออกได้เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรกบัหัวคะแนน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งหวัคะแนนกบัประชาชน และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัรกบัประชาชน (สมาชิกเทศบาล 

B นามสมมติ 1, 2558) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มัครกับหัวคะแนนเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ี

ผูส้มคัรจะแต่งตั้งหัวคะแนนท่ีมีช่ือเสียงมีความรู้ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและเคารพนับถือของ

ประชาชนทั่วไปในพื้นท่ีและสามารถโน้มน้าวหรือชักนาประชาชนได้ จะประกอบอาชีพ

หลากหลายแตกต่างกนัไป ซ่ึงการแต่งตั้งหวัคะแนนนั้นไดด้าํเนินการภายใตค้าํมัน่สัญญาวา่ถา้ไดรั้บ

เลือกตั้งจะแต่งตั้งใหมี้ตาํแหน่งท่ีสําคญัในคณะบริหารหรือเป็นทีมงาน (หวัคะแนนเทศบาล B นาม

สมมติ 1, 2558) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งหัวคะแนนกบัประชาชนเป็นความสัมพนัธ์ท่ีหวัคะแนนท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งจากบุคคลกลุ่มต่างๆ จะชกันาํหรือโนม้นา้วประชาชนให้มาลงคะแนนให้กบัผูส้มคัรท่ีตนให้

การสนบัสนุน ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นหวัคะแนนจะอาศยัความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภท่ี์ตนมีต่อประชาชนใน

ดา้นต่างๆ และประชาชนสามารถตอบแทนกลุ่มหัวคะแนนเหล่านั้นในการออกเสียงลงคะแนน

ใหก้บัผูท่ี้หวัคะแนนใหก้ารสนบัสนุน ดงันั้น หวัคะแนนจึงเป็นเสมือนตวักลางระหวา่งชาวบา้นผูมี้

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกบัผูส้มคัรเลือกตั้ง และอาจทาํหน้าท่ีเป็นเพียงกลไกประสานระหว่างการ 

“การซ้ือ ขายคะแนนเสียง” ของผูส้มคัรกบัชาวบา้นก็ไดเ้ช่นกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรกบั

ประชาชน เป็นความสัมพนัธ์ท่ีผูส้มคัรจะใชห้าเสียงกบัประชาชนโดยตรง ซ่ึงการหาเสียงจะเป็นการ

ให้คาํมัน่สัญญาต่อประชาชนว่าจะดาํเนินการในดา้นต่างๆ เป็นการตอบแทนถา้ไดรั้บการเลือกตั้ง 

ซ่ึงการให้คาํมัน่สัญญาไดก้ระทาํภายใตน้โยบายในการหาเสียง (ชาวบา้นเทศบาล B นามสมมติ 1, 

2558) 
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ความสัมพนัธ์ท่ีผูส้มคัรจะใช้หาเสียงกบัประชาชนโดยตรง ซ่ึงการหาเสียงจะเป็นการให้

คาํมัน่สัญญาต่อประชาชนวา่จะดาํเนินการในดา้นต่างๆ เป็นการตอบแทนถา้ไดรั้บการเลือกตั้ง ซ่ึง

การให้คาํมัน่สัญญาไดก้ระทาํภายใตน้โยบายในการหาเสียงของผูส้มคัร ซ่ึงปรากฏอยู่ตามป้ายหา

เสียง แผ่นโปสเตอร์ แผ่นพบัหรือแผ่นพกในการหาเสียง ความสัมพนัธ์ในระบบอุปถมัภ์ต่อการ

เลือกตั้งนั้น บางคร้ังผูส้มคัรไม่จาํเป็นตอ้งเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนก็สามารถชกันาํให้ประชาชนมา

ลงคะแนนเสียงให้กบัตนได้ภายใตก้ารควบคุมหรือชักนาํของหัวคะแนน ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูส้มคัรกบัประชาชนเป็นความสัมพนัธ์แบบระบบอุปถมัภท่ี์มีสายสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งห่างกนัแต่ถือ

ว่าเป็นความสัมพนัธ์ท่ีผูส้มคัรต่อละคนจะมองขา้มไม่ได้เป็นอนัขาด (ชาวบา้นเทศบาล B นาม

สมมติ 2, 2558) 

การเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งท่ีมีระบบความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์และเงินเขา้มา

เก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมาก ซ่ึงผูส้มคัรรับเลือกตั้งต่างใชเ้ครือข่ายความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภเ์ขา้มาใชใ้น

การหาเสียงเลือกตั้ง แต่จะสังเกตไดว้่าระบบความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไป 

กลายเป็นความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์ท่ีมาในลกัษณะการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ต่างตอบแทนซ่ึง

กนัและกนั มีการซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อผลประโยชน์ (ชาวบา้นเทศบาล B นามสมมติ 3, 2558) 

 

4.4 รูปแบบการทุจริตการเลอืกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล A 

 

4.4.1 รูปแบบการซ้ือเสียง 

รูปแบบการซ้ือเสียง เพราะการซ้ือเสียงเป็นพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้ งโดยใช้เงิน

แลกเปล่ียนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเสนอส่ิงตอบแทนในรูปผลประโยชน์หรือ

ทรัพยสิ์นต่างๆ หรืออาจเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพยสิ์นส่ิงตอบแทนแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้

ลงคะแนนหรืองดเวน้การลงคะแนนแก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดหรือพรรคการเมืองใดในเขตเลือก  

และรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งมีการซ้ือเสียงมีหลายวิธีแตกต่างกนัไปตามภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 

รูปแบบการทุจริตเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A จะมีรูปแบบการทุจริตเลือกตั้งการซ้ือ

เสียงผา่นหวัคะแนน คาํวา่หวัคะแนน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีทาํหนา้ท่ีในการรณรงคห์าเสียง

ใหก้บัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งในระดบัชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ 

สมาชิกวฒิุสภา หรือการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน โดยการเชิญชวน ชกัจูงและโนม้นา้วให้ประชาชน 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูส้มคัรฯ ท่ีตนสนบัสนุนใหไ้ดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้ง มีดงัน้ี   

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%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&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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4.4.1.1 การซ้ือเสียงทางตรง 

1) การซ้ือเสียงโดยผา่นหัวคะแนน คือ หัวคะแนนมกัจะเป็นผูมี้อิทธิพลใน

ระดบัท่ีมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัชาวบา้น เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั หวัหนา้กลุ่มต่างๆ แต่ขณะเดียวกนั

ก็มีสายสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมต่อไปยงั ผูมี้อิทธิพลในระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอหรือระดบัจงัหวดั ดงันั้นใน

การแจกเงินซ้ือเสียงนั้น ผูส้มคัรจะฝากความไวเ้น้ือเช่ือใจเป็นทอดๆ ไปจากผูมี้อิทธิพลในระดบั

ตาํบล ระดบัอาํเภอหรือระดบัจงัหวดั ผ่านหัวคะแนนในระดบัหมู่บา้นไปยงัชาวบา้นท่ีจะใช้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง 

2) การซ้ือเสียงคะแนนเสียงผ่านกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ในฐานะเจา้หน้าท่ี

ของรัฐในส่วนของการปกครองทอ้งถ่ิน มีวิธีการซ้ือเสียง คือ  ผูส้มคัรและคณะหาเสียงของผูส้มคัร

แต่ละคนไปพบกาํนนั ผูใ้หญ่ประจาํตาํบลท่ีมีการเลือกตั้ง ซ่ึงในเขตการเลือกตั้งท่ีมีอดีต ส.ส. เป็น

เจา้บุญทุ่มอยูใ่นเขตการปกครองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงมกัทาํตนเป็นหวัคะแนนในฐานะคน

กลาง เพื่อซ้ือขายคะแนนเสียงให้แก่อดีต ส.ส. หรือผูส้มคัรท่ีเป็นเจา้บุญทุ่มเหล่าน้ีมาก่อนเพราะใน

ชุมชนขนาดเล็กตามตาํบล หรือหมู่บ้าน มกัมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นการส่วนตัว

ระหว่างหัวหน้าปกครองตาํบล หมู่บ้าน กับประชาชนในตาํบล เป็นพื้นฐาน ทาํให้ผูส้มัครรับ

เลือกตั้งอาศยัช่องทางให้กาํนัน ผูใ้หญ่บ้านช่วยกันระดมคะแนนเสียงและชักชวนให้ชาวบ้าน

ลงคะแนนเสียใหแ้ก่ตน 

3) การซ้ือเสียงคะแนนเสียงโดยอามิสสินจ้าง โดยให้คาํมัน่สัญญาต่างๆ 

การซ้ือคะแนนเสียง โดยอามิสสินจา้งอาจทาํในรูปแบบการเล้ียงสุรา อาหาร การจดัมหรสพ เช่น 

ดนตรี ภาพยนตร์ โดยนามของผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง การทาํสัญญากูเ้งินล่วงหน้า หรือการจ่ายเช็ค

เป็นเงินจาํนวนหน่ึงให้ไวแ้ก่หัวคะแนน หรือชาวบา้นเพื่อให้นาํไปรับเงิน เป็นการติดต่อระหว่าง

ผูส้มคัรกบัประชาชนเองโดยตรง ซ่ึงเป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละคน  

4) การซ้ือเสียงคะแนนเสียงโดยการซ้ือบตัรประชาชน เพื่อเก็บไวไ้ม่ให้คน

ไปลงคะแนนเสียหรือโดยผูส้มคัรรับเลือกตั้งใช้วิธีน้ี เพื่อดูวา่พื้นท่ีใดในเขตการเลือกตั้งท่ีตนสมคั

นั้นเป็นพื้นท่ีคู่ต่อสู้มีคะแนนเสียหนาแน่กว่าตนหรือไม่ และคิดว่าประชาชนจะไม่ไปลงคะแนน

เสียงให้แก่ตนเองอย่างแน่นอน จึงทําการกวา้นซ้ือบัตรประชาชนในพื้นท่ี เพื่อไม่ให้คนไป

ลงคะแนนเสียงได ้และจะทาํให้คูต้่อสู้ไม่ไดรั้บคะแนนเสียงในพื้นท่ีนั้นดว้ย ซ้ือบตัรประชาชนเก็บ

ไวเ้พื่อตัดคะแนนเสียงคู้ต่อสู้ หรือไม่ซ้ือบัตรประชาชนเพื่อให้บุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่เจ้าของบัตร

ประชาชนลงคะแนนเสียง เป็นวิธีท่ีทุ่มเงินมหาศาลกวา้นซ้ือบตัรประชาชน และก็จะใชพ้รรคของ

ตนนาํบตัรประชาชนของผูอ่ื้นท่ีซ้ือมาไปลงคะแนนเสียง ซ่ึงวิธีการซ้ือเสียงสําเร็จดว้ยก็ตอ้งอาศยั

ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยเลือกตั้งดว้ย  
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4.4.1.2 รูปแบบการซ้ือเสียงทางออ้ม   

การชกันาํหรือจูงใจให ้ผูเ้ลือกตั้งไปออกเสียงใหแ้ก่ตนหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ไม่ใช่

ในรูปของตวัเงินอาจเป็นการจดัอาํนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิของผูเ้ลือกตั้ง หรือเป็นการ

แจกส่ิงของ และการสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเงินผ่านองค์กรหรือบุคคล

ต่างๆ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A มีรูปแบบการซ้ือเสียง

ทางออ้ม คือ 

1) การจัดหาหรือนําพาคนไปลงคะแนนเสียงในวนัเลือกตั้ ง วิธี น้ีมิใช่

ลักษณะของการซ้ือคะแนนเสียงในรูปของตัวเงินโดยตรง แต่เก่ียวเน่ืองกับการใช้จ่ายเงินใน

ทางออ้ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัแก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในอนัท่ีจะให้ไดค้ะแนนเสียงเสียก่อน เร่ืองอ่ืนๆ 

เอาไวคิ้ดท่ีหลงั ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีหวงัจะสร้างคะแนนเสียงดว้ยวิธีน้ี มกัจะใชบ้รรดาหวัคะแนน 

ของตนนัดหมายกับคนในเขตเลือกตั้งของตนโดยจัดหาพาหนะให้เพื่อใช้รับส่งคนไปยงัคูหา

เลือกตั้ง แลว้บรรดาหัวคะแนนก็จะบอกให้คนช่วยลงคะแนนเสียงเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือมี

การจดัยานพาหนะ นาํผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนาํกลบัไปจากท่ีเลือกตั้ง

โดย ไม่ตอ้งเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจา้ง ซ่ึงตอ้งเสียตามปกติ หรือจดัให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

ไปยงัท่ีเลือกตั้ง หรือกลบัจากท่ีเลือกตั้งเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนให้แก่

ผูส้มคัร  

2) การแจกส่ิงของและการสร้างสาธารณประโยชน์ วิธีน้ียงัแยกได้อีก 2 

รูปแบบ ดงัน้ี 

 (1) การแจกส่ิงของ วิธีการน้ีผู ้สมัครรับเลือกตั้ งมักกระทํากันเพื่อ

หลีกเล่ียงการแจกเงินโดยแจกเป็นส่ิงของแทน แต่หวงัว่าจะได้คะแนนเสียงจากประชาชน

เหมือนกนัในการเลือกตั้ง มีผูส้มคัรรับเลือกตั้งบางคนนาํนํ้ าปลา ขา้วสาร มาแจกให้กบัประชาชน 

โดยบอกใหค้นไปเลือกตนเป็นขอ้แลกเปล่ียน เช่น มีการแจกเส้ือผา้เพื่อแลกเปล่ียนกบัคะแนนเสียง

จากการศึกษาพบว่า ในการเลือกตั้งท่ีจงัหวดัหน่ึงของ ชายแดนภาคใตไ้ดช้ี้ให้เห็นถึงการแจกเงิน

หรือส่ิงของโดยทัว่ไปนั้น ไม่เกิดข้ึนเฉพาะจากการเสนอ ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเท่านั้น แต่ปรากฏ

วา่มีบางทอ้งท่ีประชาชนในหมู่บา้นเป็นผูเ้รียกร้องจากผูส้มคัรเสียเอง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบั

คะแนนเสียงสนบัสนุน อน่ึง และการเรียกร้องเงินส่ิงของในปัจจุบนัก็ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะส่วนรวมเขา้

หมู่บ้าน โรงเรียน และสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้ นเพราะประชาชนเร่ิมท่ีจะ

เรียกร้องขอเงิน เป็นค่าตอบแทนแลกเปล่ียนกบัการไปลงคะแนนเสียงมากข้ึนกวา่แต่ก่อน ทั้งน้ีเขต

ท่ีมีการแจกเงินและส่ิงของท่ีเป็นรายบุคคลเพื่อแลกเปล่ียนกบัคะแนนเสียงสนบัสนุนส่วนใหญ่จะ

อยูใ่นเขตทอ้งท่ีท่ียากจน 
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 (2) การสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อแลกเปล่ียนกบัคะแนนเสียง ผูส้มคัร

รับเลือกตั้งบางคนไดส้ร้างสาธารณประโยชน์ใหก้บัทอ้งถ่ินในเขตเลือกตั้งของตน เพื่อให้ประชาชน

เห็นว่าตนไดท้าํประโยชน์ให้แก่สังคม โดยหวงัคะแนนเสียงจากประชาชน การนาํเสนอนโยบาย

ต่างๆของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองในแนวทางประชานิยมรูปแบบต่างๆ หากใคร่ครวญให้ดีอาจ

พบว่านโยบายเหล่านั้น เป็นการซ้ือเสียงโดยการลงทุนไปก่อนเพื่อหวงัผลป้ันปลาย เป็นความ

พยายามทุกวิถีทางในการถอนทุนคืนภายหลงัการซ้ือเสียง การแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบเพื่อ

เป็นการถอนทุนในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปหรือการตอบแทนนายทุนท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

3) การบริจาคเงินผา่นองคก์รหรือบุคคล วธีิการบริจาคเงิน ดงัน้ี 

 (1) การบริจาคเงินให้องคก์รชุมชน ผูส้มคัรรับเลือกตั้งประเภท เจา้บุญ

ทุ่ม มกัสร้างคะแนนนิยมจากชาวบา้นโดยการบริจาคเงินใหแ้ก่องคก์รของประชาชน เช่น สภาตาํบล 

เพื่อให้จดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้ในตาํบล หมู่บา้น โดยตรีตราวา่ผูส้มคัรช่ือนั้นๆ เป็นผูบ้ริจาค

ให้ ซ่ึงวิธีการน้ีทาํให้ช่ือของผูส้มคัรติดปากของชาวบา้นไดม้าก หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพยสิ์น 

หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วดั สถาบนัการศึกษา 

สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนัอ่ืนใด 

 (2) การใชผู้น้าํชุมชนเป็นเคร่ืองมือ วิธีการน้ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะ เลือก

ผูน้ําชุมชนเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัจะได้แก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน จะโดยรู้ตวัไม่รู้ตวัก็ตาม 

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งอาจใช้ให้เป็นหัวคะแนนให้หรือไม่ก็เป็นผูรั้บมอบส่ิงของบริจาคให้แก่ชุมชน 

หรือหมู่บา้นของตนโดยผูน้าํชุมชนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตอ้งการผลตอบแทนมากกวา่ “มีแนวโนม้ท่ีจะ

เข้าไปช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งอยู่แล้ว อาจเป็นเพราะความชอบส่วนตวั เช่น การช่วยแจก

ส่ิงของ ช่วยหาคะแนนเสียง เพื่อหวงัส่ิงตอบแทนจากผูส้มคัร จึงเป็นโอกาสให้ผูส้มคัร รับเลือกตั้ง

อาศยับุคคลเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือได ้ 

 

4.4.2 รูปแบบการย้ายคนเข้าและย้ายคนออก  

การทุจริตของการเลือกตั้งในรูปแบบการยา้ยคนออกจากทะเบียนของคนหน่ึงไปยงัอีก

ทะเบียนหน่ึง หรือมีการยา้ยคนเขา้มาในพื้นท่ีโดยมิชอบ โดยไม่มีตวัตนอยูจ่ริง บางบา้นมีคนยา้ยเขา้

มาเป็นร้อย ทั้งๆ ท่ีมิใช่โรงงาน บางบา้นพอประกาศรายช่ือออกมา มีบางตนท่ีไม่เคยรู้จกั รูปแบบน้ี

ถือไดว้า่เป็นการทุจริตของการเลือกตั้งอยา่งหน่ึง การยา้ยบุคคลเขา้มาเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง

ถือไดว้า่รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งลกัษณะเป็นการร่วมมือกนัทุจริตการเลือกตั้ง โดยมีการรวม

มือกบัเจา้หน้าท่ีรัฐหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยการกระทาํในลกัษณะน้ี สามารถทาํไดท้ั้ง

สองแบบ อาจมีการนาํคนของตนเองเขา้ไปยงัทะเบียนของผูท่ี้ตนเองรู้จกัหรือคนสนิท หรือผ่าน
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หวัคะแนน หรืออาจมีการนาํคนออกจากทะเบียนของคู่แข่งในการเลือกตั้ง จะเป็นรูปแบบท่ีกาํจดั

คู่แข่ง รูปแบบน้ีส่วนใหญ่จะมาจากการวางแผนของผูส้มคัรเลือกตั้งวา่จะตอ้งทาํอยา่งไรบา้งเพื่อให้

ไดค้ะแนนเสียงมากท่ีสุดเพื่อไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้ง 

จากการสัมภาษณ์ในองค์การบริหารส่วนตาํบล A ทาํการตรวจสอบผูใ้ช้สิทธิโดยส่ง

บุคลากรของพรรคตรวจสอบจาํนวนผูท่ี้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในระดบัทอ้งถ่ินนั้นมีจาํนวนเท่าใด 

ตอ้งการคะแนนเท่าไร จึงจะไดรั้บชยัชนะ ซ่ึงหากตรวจสอบแลว้คะแนนยงัตามหลงัหรือยงัถูกทิ้ง

ห่าง ก็อาจตอ้งใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูน้าํทอ้งถ่ิน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ให้คดัช่ือผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงของฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่อยู่ในพื้นท่ีออก หรือยา้ยผูท่ี้มีสิทธิลงคะแนนเสียงของฝ่าย

ตนเองเขา้มาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และถา้หากยิง่พรรคการเมืองท่ีสนบัสนุนนั้นมีความสนิทกบั

สํานกังานทะเบียนของอาํเภอ ก็อาจใชว้ิธีการยา้ยผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงของฝ่ายตรงขา้มท่ียา้ยเขา้

ในบา้นเกินกวา่ปกติไวใ้นทะเบียนกลาง ซ่ึงผูมี้สิทธิเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรือการ

พิมพบ์ญัชีมีรายช่ือของฝ่ายตรงขา้มตกหล่น เพราะคุณสมบติัของ ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นั้นตอ้งอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี  มาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และหาไม่ตรวจสอบหรือ

ตรวจสอบไม่ดี ก็อาจทาํใหป้ระชาชนไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได ้ซ่ึงถา้สังเกตให้ดีจะเป็นบุคคล

ท่ีลงคะแนนเสียงอยู่ฝ่ายตรงขา้มกบัผูส้มคัรท่ีพรรคการเมืองให้การสนับสนุน  (คณะกรรมการ

เก่ียวกบัการเลือกตั้ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558) 

ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูน้าํทอ้งถ่ิน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ให้คดัช่ือผูมี้สิทธิลงคะแนน

เสียงของฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่อยูใ่นพื้นท่ีออก หรือยา้ยผูท่ี้มีสิทธิลงคะแนนเสียงของฝ่ายตนเองเขา้มาให้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ และถ้าหากยิ่งพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนนั้นมีความสนิทกับสํานักงาน

ทะเบียนของอาํเภอ ก็อาจใชว้ธีิการยา้ยผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงของฝ่ายตรงขา้มท่ียา้ยเขา้ในบา้นเกิน

กวา่ปกติไวใ้นทะเบียนกลาง ซ่ึงผูมี้สิทธิเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรือการพิมพบ์ญัชี

มีรายช่ือของฝ่ายตรงขา้มตกหล่น เพราะคุณสมบติัของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งองค์การ

บริหารส่วนตาํบลนั้นตอ้งอาศยัอยู่ในพื้นท่ีมาไมน้้อยกว่า 1 ปี และหาไม่ตรวจสอบหรือตรวจสอบ

ไม่ดี ก็อาจทําให้ประชาชนไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ งได้ ซ่ึงถ้าสังเกตให้ดีจะเป็นบุคคลท่ี

ลงคะแนนเสียงอยู่ฝ่ายตรงขา้มกบัผูส้มคัรท่ีพรรคการเมืองให้การสนบัสนุน (หัวคะแนนองค์การ

บริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558) 

มีการสร้างทะเบียนบ้านลอย หรือทะเบียนบา้นผีข้ึนมา ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีผูอ้ยู่อาศยัตาม

ทะเบียนบา้นจริงทะเบียนผีพวกน้ี เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มสาวกผูเ้ป็นนายทุนเจา้ของธุรกิจ

ใหญ่ๆ อยา่งบริษทัรับเหมาก่อสร้าง คอนโดมิเนียม บา้นจดัสรร ฯลฯ ประมาณน้ี โดยทาํการร่วมมือ

กบัเจา้หน้าท่ีราชการโดยทางนายทุนฯ จะส่งลิสตเ์ลขท่ีบา้น หรือ ห้องชุด ท่ีอยู่ในมือ ซ่ึงยงัไม่ไดมี้
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การแจง้การเขา้อยู่อาศยั เป็นจาํนวนมาก ไปให้เจา้หนา้ท่ีอาํเภอ จดัทาํทะเบียนบา้นผีข้ึนมาส่วนพอ

ถึงวนัท่ีคนจะมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งเขาก็ไม่ตอ้งใหค้นมาลงกนัจริงๆ (สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

A นามสมมติ 1, 2558) 

 

4.4.3 การจัดให้มีคนของตนในกรรมการเลอืกตั้ง  

แต่เดิมการจดัการเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของกองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย ต่อมาในการเลือกตั้ง รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ซ่ึงรับผิดชอบดาํเนินการ

เลือกตั้ง ไดต้ระหนกัถึงปัญหาการซ้ือขายเสียงท่ีมีอยู่ทัว่ไป จึงแต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตามและ

สอดส่องดูแลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร” หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ องค์กรกลาง เป็น

หน่วยงานอิสระไม่มีผลประโยชน์ใดๆ กบัการเลือกตั้ง ทาํหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจ

ถึงความสําคญัของการเลือกตั้ง และตรวจสอบการเลือกตั้งให้บริสุทธ์ิยุติธรรมต่อมารัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2538 ของมาตรา 115 ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์

และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้มี

คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ซ่ึงมีหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  เพื่อกํากับดูแลการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้บริสุทธ์ิยุติธรรม คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ พิธีการแต่งตั้ ง และการให้

กรรมการการเลือกตั้ งจากตําแหน่งให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้บญัญติัให้จัดตั้ งคณะกรรมการการเลือกตั้งข้ึนเป็นองค์กร

อิสระ และกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผูค้วบคุมและดาํเนินการจดั 

หรือจดัใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม แต่ผูส้มคัรการเลือกตั้งก็

ยงันาํมาเป็นรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้ง โดยมีการซ้ือตวัคณะกรรมการเพื่อให้เป็นพวกของตน

และทาํการวางแผนในการทุจริตการเลือกตั้ง ถือไดว้า่รูปแบบการทุจริตน้ีเป็นการรวมมือของผูท่ี้มี

ตาํแหน่งทางการเมืองหรือผูมี้อิทธิพลเพื่อใหไ้ดช้ยัชนะในการเลือกตั้ง   

จากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ผูส้นบัสนบัผูส้มคัรการเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น

จะทาํการตรวจสอบวา่คณะกรรมการเก่ียวกบัการเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นใคร จะดาํเนินการทุกวิถีทางท่ี

จะให้บุคลากรฝ่ายตนเองเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการเก่ียวกับการเลือกตั้ งฝ่ายต่างๆ เช่น 

คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการนบัคะแนนการเลือกตั้ง เพื่อจะไดอ้าศยัความ

ได้เปรียบของบตัรดีและบตัรเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายตนเองมากท่ีสุด เพราะหากมีผล

คะแนนต่างกนัเพียงคะแนนหรือสองคะแนนก็สามารถทาํให้ผูส้มคัรของตนชนะไดรั้บชยัชนะ ไม่

ตอ้งมาลุน้การจบัฉลากเม่ือผลคะแนนเท่ากนั เพราะจะมีโอกาสเป็นผูแ้พแ้ละผูช้นะเท่ากนั ซ่ึงถือวา่

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%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
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4
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เป็นการเส่ียงเกินไป บุคลากรส่วนหน่ึงยงัรวมถึงการแต่งตั้งตวัแทนผูส้มคัรเพื่อเขา้ร่วมสังเกตการณ์ 

เพื่อทกัท้วงในส่ิงท่ีตนเองเสียประโยชน์และวางเฉยหากเป็นในกรณีท่ีฝ่ายตนเองได้ประโยชน์  

(สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558) 

ผูส้มคัรการเลือกตั้งนั้นจะทาํการตรวจสอบวา่คณะกรรมการเก่ียวกบัการเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็น

ใคร จะดาํเนินการทุกวิถีทางท่ีจะให้บุคลากรฝ่ายตนเองเขา้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการเก่ียวกบัการ

เลือกตั้งฝ่ายต่างๆเช่น คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการนบัคะแนนการเลือกตั้ง 

เพื่อจะไดอ้าศยัความไดเ้ปรียบของบตัรดีและบตัรเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายตนเองมากท่ีสุด 

(หวัหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558) 

 

4.4.4 การใช้อทิธิพล 

ผูมี้อิทธิพล หมายถึง ผูมี้อาํนาจในดา้นท่ีไม่เป็นทางการและเป็นผูท่ี้มีความสามารถให้ผูอ่ื้น

ปฏิบัติตามโดยการโน้มน้าวชักจูง เช่น อาํนาจบารมีท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ด้วย

พฤติกรรมความเช่ือ หรือบุคลิกภาพทางสังคมท่ีสอดรับกบัวฒันธรรมของแต่ละสังคม เช่น ความ

เป็นนกัเลง ใจถึงพึ่งได ้พูดจริงทาํจริง กลา้ใช้ความรุนแรง มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดบัแนวหน้า

ของชุมชน และมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลไกภายนอกชุมชน เช่น ขา้ราชการ นกัการเมือง นักธุรกิจ        

ผูมี้อิทธิพลจะสามารถเป็นท่ีพึ่งของชุมชนไดท้ั้งในแง่สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ และมีบทบาท

ทางการเมืองสูงในระดบัชุมชน อาํนาจท่ีไม่เป็นทางการของผูมี้อิทธิพลจะมีพื้นท่ีขอบเขตอาํนาจใน

ปริมณฑลหน่ึง ๆ เท่านั้น พฤติกรรมการใช้อาํนาจของผูมี้อิทธิพล มกัจะกระทาํการใด ๆ ท่ีผิด

กฎหมายหรืออยูเ่หนือกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการเมือง โดยอาศยั

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีอยูภ่ายใตค้วามสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีไม่เท่าเทียมให้การกระทาํการแทนหรือ

ใชจ้า้งงาน สนบัสนุนในบางกรณีพฤติกรรมการใชอ้าํนาจในดา้นไม่เป็นทางการของผูมี้อิทธิพล ยงั

มีอาํนาจเหนืออาํนาจท่ีเป็นทางการไดด้ว้ย เช่น ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ในระดบัจงัหวดัซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้

อาํนาจท่ีเป็นทางการ ก่อนท่ีจะเขา้บริหารราชในจงัหวดัการจะตอ้งเขา้ไปพบปะแนะนาํตวัต่อผูมี้

อิทธิพล หรือในฤดูกาลเลือกตั้งบรรดาพรรคการเมืองท่ีจะส่งตวัแทนลงสมคัรรับเลือกตั้งจะขอความ

ช่วยเหลือผูมี้อิทธิพลให้เป็นหัวคะแนน หรือเชิญชวนให้ผูมี้อิทธิพลสมคัรรับเลือกตั้งในนามของ

พรรคการเมือง หรือขอให้ผูมี้อิทธิพลสนบัสนุนบุคคลในเครือข่าย เช่น ภรรยา ลูกหลาน ญาติ คน

ใกลชิ้ด ลงสมคัรรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง เน่ืองจากโอกาสและหลกัประกนัท่ีจะไดรั้บ

การเลือกตั้งมีสูงถ้าไดรั้บการสนับสนุนจากผูมี้อิทธิพลพฤติกรรมการใช้อาํนาจท่ีไม่เป็นทางการ

ดงักล่าวมกัถูกมองวา่เป็นอุปสรรคและบ่อนทาํลายระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากอาํนาจทางการ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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เมืองท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อิทธิพลไม่ได้ดาํเนินการตามเจตนารมณ์และความตอ้งการของ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

การใช้อิทธิพลในการเลือกตั้ง ยกตวัอย่างเช่น ช่วงโคง้สุดทา้ยก่อนวนัเลือกตั้งมีโทรศพัท์

โทรมาข่มขู่ และพยายามล็อบบ้ีการเลือกตั้งและยงัใช้อิทธิพลมืดเขา้มาต่อรองเพื่อบีบทางออ้มให้

เลือกฝ่ายตนเองและอีกทั้งยงัข่มขู่ว่าหากไม่ทาํตามอาจจะตอ้งมีอนัเป็นไป หากการเลือกตั้งไม่

เป็นไปตามแผนของกลุ่มผูไ้ม่หวงัดี ก็อาจมีการก่อความวุ่นวายถึงขั้นล้มกระดาน ไม่ให้เกิดการ

เลือกตั้งก็ได ้(ชาวบา้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 1, 2558) 

การใชอิ้ทธิพลในการเลือกตั้ง ไม่วา่การใชอิ้ทธิพลต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การใชอิ้ทธิพลของ

หวัคะแนน อิทธิพลต่อชาวบา้น อิทธิพลต่อคณะกรรมเลือกตั้ง เป็นการใชอิ้ทธิพลผิดกฎหมายและ

เป็นรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งถือได้ว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกอย่างหน่ึงในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นช่องทางสําคญัในการเขา้ไปสู่อาํนาจทางการเมืองอย่างมีความชอบ

ธรรม จึงทาํให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน มีการแข่งขนักันสูงเพื่อให้ได้รับชัยชนะ การ

เลือกตั้งในแต่ละคร้ัง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ผูส้นบัสนุนผูส้มคัร ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ทุกคนใน

ชุมชนทอ้งถ่ิน ต่างมีการแข่งขนักนัและแบ่งกนัเป็นฝักเป็นฝ่าย หลายคร้ังขดัแยง้ทะเลาะเบาะ แวง้

ซ่ึงกนัและกนั บางพื้นท่ีถึงขั้นทาํร้ายร่างกาย ถึงขั้นฆ่าฟันกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใครๆ ไม่อยากให้เกิดข้ึน 

ในชุมชนใด ๆ  เม่ือการเลือกตั้งส้ินสุดมีการแพมี้การชนะการเลือกตั้ง ฝ่ายแพก้็ไม่ควร ตอ้งรู้สึกเสีย

หนา้ เพราะการแข่งขนัทุกคร้ังก็มีแพมี้ชนะ   (ชาวบา้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นามสมมติ 2, 

2558) 

 

4.5 รูปแบบการทุจริตการเลอืกตั้งของเทศบาล B  

 

4.5.1 รูปแบบการซ้ือเสียง 

ส่วนใหญ่คิดว่ารูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งมีหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่รูปแบบการซ้ือ

สิทธ์ิขายเสียงมากท่ีสุด ส่วนใหญ่การเลือกตั้งในระบบเทศบาลจะมีการแข่งขนัมากกวา่ในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล A และท่ีเห็นไดช้ดัเจนมาก คือ การหาเสียงโดยใชห้วัคะแนนท่ีเป็นขา้ราชการใน

การหาเสียงใหก้บัผูส้มคัรเลือกตั้ง หวัคะแนนกลุ่มขา้ราชการหรืออดีตขา้ราชการ เป็นกลุ่มท่ีมีอาํนาจ 

อิทธิพลสูง มีคนเคารพนับถือมากในท้องถ่ินนั้นๆ และเป็นตวัเช่ือมไปถึงหัวคะแนนอ่ืนๆด้วย 

ข้าราชการพวกน้ีนอกจากมีการสนับสนุนด้านหาคะแนนเสียงให้กับผู ้สมัครแล้ว ยงัอาจให ้       

ความช่วยเหลือในด้านกลวิธีในการหาคะแนนเสียงอย่างไม่ชอบมาพากลอีกด้วย ขา้ราชบางกลุ่ม

โดยเฉพาะท่ีมีสายการบงัคบับญัชาท่ีเด็ดขาด มีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มก้อน สามารถสั่งการให้
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาลงคะแนนเสียงให้กบัผูส้มคัรท่ีตนสนบัสนุนได ้ (หวัคะแนนของเทศบาล B นาม

สมมติ 1, 2558) 

จึงทาํใหช้าวบา้นขายเสียงเพื่อแลกเปล่ียนจาํนวนเงินนั้นมา ถึงแมว้า่จะเป็นเงินจาํนวนท่ีไม่

มากนกั แต่นิสัยโดยทัว่ไปของคนไทยนั้นชอบของฟรีจึงรับเงินนั้นมา การชาวบา้นจะรับเงินนั้น

แล้วความเส่ียงท่ีชาวบา้นจะไม่เลือกก็มีอยู่สูง ดงันั้นในกลุ่มนักการเมืองแต่ละกลุ่มจึงจาํตอ้งหา

บุคคลท่ีเป็นคนในพื้นท่ี และเป็นผูอ้าวโุสท่ีชาวบา้นใหก้ารยอมรับ พร้อมทั้งกลุ่มนกัการเมืองจะตอ้ง

ใช้คาํพูดท่ีไม่ไดอ้อกความหมายของ สัญญาว่าจะให้ ถา้เลือกตน ตามกฎหมายของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.)กาํหนด แต่จะให้กลุ่มหวัคะแนนทาํหนา้ท่ีในการเลือกกลุ่มตน ชาวบา้นก็จะได้

ผลประโยชน์นั้นตามมา “ในหมู่บา้นท่ีเรารับผิดชอบในชุมชนมนัมีทุกกลุ่มอาชีพอยู่แลว้ไม่ว่าจะ

เป็นขา้ราชการพอ่คา้แม่คา้คนขบัรถตุก๊ๆไม่จาํกดัวา่จะเป็นใครหรอกแจกไดเ้ป็นแจกแต่ตอ้งดูดว้ยวา่

ในหน่วยน้ีเรารับผิดชอบในการหาคะแนนก่ีเสียงถา้รับผิดชอบสามร้อยเสียงก็แจกเผื่อสักส่ีร้อยคน

แจกพรรคพวกกนัเด๋ียวก็มาลงให้แต่จะครบสามร้อยคนหรือไม่ตรงน้ีคือความมีประสิทธิภาพของ

เราดว้ยวา่หาคะแนนจากการแจกเขา้เป้าไหมตอ้งมีทีมงานท่ีดีดว้ยถา้รับวา่จะให้สามร้อยเสียงนะมา

ลงไดส้องร้อยแปดสิบเสียงน่ีถือวา่สาํเร็จแลว้” (คณะกรรมการเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

อาํนาจการเมืองในการเลือกตั้งเทศบาลนั้นตอ้งมีการซ้ือขายเสียงท่ีตอ้งระดมสรรพกาํลงั 

สรรพวุธหลากหลายรูปแบบ และวิธีแต่ละวิธีนั้นมีเงินทุน หรือเงิน ท่ีตอ้งนาํมาใชเ้ป็นอาวุธสําคญั

ในการรณรงคห์าเสียง แน่นอน ซ้ือเสียง เป็นประเด็นสําคญัหรือเป็นจุดเร่ิมตน้ ณ วงจรเลือกตั้ง เม่ือ

เร่ิมเป็นธุรกิจการเมืองแล้ว และเม่ือเกิดธุรกิจจะเร่ิมต้นตามกระบวนการขั้นตอนทันที เม่ือ

นกัการเมือง กาํ-กุมอาํนาจอยูใ่นมือแลว้การแสวงหาผลประโยชน์ก็เร่ิมตน้ เพราะคาํวา่ธุรกิจท่ีมีการ

ลงทุนแลว้ก็ตอ้งมีการถอนทุน เพราะฉะนั้นธุรกิจการเมืองคือปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทางการ

เมืองต่างๆ จะตอ้งดาํเนินไปในรูปแบบธุรกิจ เพื่อการแก่งแย่งให้ได้มาซ่ึงอาํนาจ และทา้ยสุดคือ 

ผลประโยชน์ (ชาวบา้นในเขตเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

ในการลงสมคัรการเลือกตั้งของนกัการเมืองทอ้งถ่ินในกรณีเทศบาลนั้น การข้ึนสู่อาํนาจ

ของนกัการเมืองไดอ้าศยัเง่ือนไขของระบบเงินตราท่ีขยายตวั ควบคู่กบัความตอ้งการเงินตราของ

ชาวบา้นเป็นอยา่งมาก และเพื่อหวงัใหไ้ดรั้บชยัชนะการเลือกตั้ง รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

จดัตั้งนโยบายกบัราชการจากนั้นก็หาช่องทาง กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนและเพื่อนพอ้ง หรือท่ี

นิยมเรียกวา่ ถอนทุน ดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ไปจนถึงการทุจริตทาํให้การดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมืองเพื่อแกไ้ขปัญหาบา้นเมือง และปัญหาความทุกขย์ากของประชาชน กลายเป็น

การดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของนกัการเมืองทอ้งถ่ินต่างหวงัผลท่ีจะเขา้ไปทาํ ธุรกิจการเมือง 

เพื่อแสวงหากาํไรจากกิจกรรมทางการเมือง (ชาวบา้นในเทศบาล B นามสมมติ 2, 2558) 
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ซ่ึงส่วนใหญ่การซ้ือเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง จะเกิดกบัชาวบา้นท่ีดอ้ยโอกาสหรือชุมชน

ทอ้งถ่ิน จะตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดสิทธิมากท่ีสุด เพื่อผลกาํไร และการเติบโตของธุรกิจ 

ตวัอยา่งเช่น ชาวบา้นท่ีมีความรู้นอ้ย คนพวกน้ีจะเป็นพวกท่ีทาํมาหาเล้ียงชีพไปในแต่ละวนั และมี

นิสัยท่ีไม่เอาเปรียบใคร จึงทาํใหพ้วกเขาเกิดการขายเสียงข้ึนมา เพราะศีลธรรมในจิตใตส้ํานึกท่ีพวก

เคา้ไม่รู้วา่การขายเสียงใหก้บัผูส้มคัรรับเลือกตั้งของเทศบาล B เป็นส่ิงท่ีผดิหรือถูก พวกชาวบา้นคิด

แต่เพียงว่า เม่ือเรารับเงินของเขามาแลว้ (ซ่ึงจะหมายถึงการให้เงินช่วยเหลือกครอบครัวก็ตอ้งหา

โอกาสตอบแทนซ่ึงคลา้ยกบันิสัยของคนไทยอย่างหน่ึงคือ คนไทยมกัจะไม่ลืมบุญคุณท่ีเคยไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากคนอ่ืน และเม่ือมีโอกาสไดต้อบแทนก็จะทาํให้เต็มท่ี ซ่ึงก็เหมือนกบัลกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ และชาวบา้นก็หวงัท่ีจะให้นกัการเมืองทอ้งถ่ินในเทศบาล B เป็นท่ีพึ่ง เม่ือตนเอง

ได้รับความเดือดร้อน ตอ้งการติดต่อกบัหน่วยราชการในลกัษณะเป็นส่วนตวั เช่น การขอความ

ช่วยเหลือให้ไดรั้บการประมูลร้านอาหาร หรือการจดังานเล้ียงรับรองคณะดูงานเป็นตน้ (ชาวบา้น

ในเทศบาล B นามสมมติ 3, 2558) 

รูปแบบในการซ้ือหัวคะแนนของผูส้มคัรเลือกตั้งนั้นจะเป็นในลกัษณะมีนายหน้า ซ่ึงมี

หน้าท่ีทาํการเจรจาต่อรองในเร่ืองต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกลุ่มการทาํกิจกรรมด้วย

กระบวนการใด ๆ ท่ีสามารถใหก้ลุ่มของตนเองไดรั้บการเลือกตั้งและในกระบวนการซ้ือหวัคะแนน 

จะให้นายหน้าของกลุ่มตนเองไดรั้บการตรวจดูว่าบุคคลใดในพื้นท่ีเขตการเลือกตั้งท่ีมีช่ือเสียง คน

ในชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามคาํสั่งเป็นอยา่งดีและเม่ือนายหนา้ของกลุ่มได้

ทาํการคดัเลือกแลว้ ก็จะไปพดูคุยกบับุคคลดงักล่าว เพื่อหาแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงอาจะ

เป็นประธานกรรมการของชุมชน หรือท่ีปรึกษาชุมชน เป็นตน้ และตอ้งแน่ใจว่าบุคคลท่ีเลือกนั้น

สามารถนาํมาเป็นหัวคะแนนเพื่อเพิ่มฐานคะแนนเสียงให้กบัพรรคของตนเองได ้จากนั้นนายหน้า

จะเขา้ไปตีสนิทกบับุคคลนั้น โดยถามถึงความเป็นอยู ่ฐานะทางการเงินพร้อมทั้งถามถึงวา่อยากได้

นกัการเมืองท่ีมีคุณสมบติัอยา่งไรเขา้ไปบริหารงานในเทศบาล พร้อมกบัเสนอเงินเป็น 2 ชุด คือ ชุด

แรกจาํนวน 2,000,000 บาท และผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บถา้หากยอมเป็นหวัคะแนนให้กบักลุ่มของ

ตน โดยในการนาํเงินชุดแรกจะใชใ้นการซ้ือเสียงตามแต่ละบา้นเพื่อให้ไปกากบาทเบอร์ของกลุ่ม

การเมืองนั้นๆ ท่ีมีการจา้งวาน โดยจะทาํการแบ่งโดยการคดัรายช่ือจากสํานกัทะเบียนของเทศบาล

และตรวจดูจาํนวนหลงัคาเรือนของผูท่ี้พกัอาศยัทั้งหมด หลงัจากนั้นทาํการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ 

ตามแต่ละหลงัคาเรือน และดูจาํนวนคนท่ีสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดใ้นเขตพื้นท่ีทั้งหมดและจดเลข

บตัรประชาชนกนัอีกรอบ พร้อมแบ่งเขตผูรั้บผิดชอบในการแจกเงิน (ซ้ือเสียง) ให้กบัชาวบา้น เงิน

ชุดท่ีสองเป็นการซ้ือขบวนเดินตาม กล่าวคือ กรณีท่ีผูส้มคัรเลือกตั้งเทศบาล  B จะตอ้งออกปรากฏ

ตวัใหช้าวบา้นเห็นตามงานต่างๆทั้งงานเทศกาล งานศพ งานมงคลสมรส เพราะค่านิยมในชุมชนยงั
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ติดอยูท่ี่จะเลือกใครขอใหไ้ดมี้โอกาสเห็นตวัจริงก่อนแรกๆ ผูส้มคัรการเลือกตั้งจะออกพื้นท่ีไปเป็น

พิธีชัว่คราว ตามแต่สะดวก พอถึงช่วงเวลาหาเสียงจริง คราวน้ีตอ้งลงพื้นท่ีหาเสียงให้ทัว่ทุกชุมชน 

หัวคะแนนก็จะตอ้งเร่ิมเรียกประชุมชาวบา้นบา้ง ออกไปแต่ละพื้นท่ีก็จดักลุ่มคนมาคอยตอ้นรับ 

เหมาพวงมาลยัดอกไมเ้พื่อเวยีนกนัมาคลอ้งคอผูส้มคัรการเลือกตั้ง เวลาเดินไปทางไหนก็มีผูค้นเป็น

ขบวนใหญ่คอยหอ้มลอ้มเดินตาม แสดงให้คนทัว่ไปเห็นวา่ ผูส้มคัรเลือกตั้งคนน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของ

ประชาชนจริงๆ ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นกาํลงัใจให้กบัขบวนคน ท่ีคอยเดินติดตามให้กาํลงัใจแก่

ผูส้มคัรการเลือกตั้ง จะให้รายประมาณ 200-300 บาท รวมงบประมาณค่าออกพื้นท่ีและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ โดยประมาณอยูท่ี่ 2,000,000 บาท (สมาชิกเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

 

4.5.2 การใช้การตลาดการเมือง   

การตลาดการเมือง (Political Marketing) หมายถึง การเมืองท่ีใช้การตลาดนาํโดยพรรค

การเมือง นกัการเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะเป็นผูเ้สนอขายนโยบายสาธารณะต่อประชาชนใน

รูปแบบของการประชาสัมพนัธ์หรือการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง โดยการสร้างชุดของนโยบายท่ี

สอดคล้องกบัความตอ้งการ และเสนอเป็นช่องทางเลือกให้กบัประชาชน ในขณะท่ีประชาชนผู้

เลือกตั้งจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นคะแนน เสียงแทนเงินเพื่อซ้ือความเช่ือในแนวนโยบาย อุดมการณ์

ทางการเมือง และสัญญาประชาคมจาก นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือแมแ้ต่ช่ือเสียงของพรรค

การเมือง โดยคาดวา่ส่ิงเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนรวมทั้งผลประโยชน์

สู่สังคม  

กลยุทธ์ของการหาเสียงของผูส้มคัรการเลือกตั้งในเทศบาล B นั้น เป็นการวางแผนของ

นกัการเมืองท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดมาใชป้ระยุกตใ์นการส่ือสารหรือรณรงค์

หาเสียงทางการเมือง เช่น การติดป้ายโฆษณา การส่ือในโปสเตอร์ การใชส่ื้อผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ โดย

วตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับและชนะการเลือกตั้ง ดงัคาํกล่าวของคณะกรรมการเลือกตั้งวา่ 

“การส่ือสารการตลาดของกลุ่มท่ีสมคัรการเลือกตั้งในเทศบาลจะเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีผูผ้ลิต 

สินค้าหรือบริการ ผูจ้าํหน่ายสินค้า โฆษณาของบริษทั หรือพนักงานขาย ส่งข่าวสาร ซ่ึงอยู่ใน

รูปแบบสัญลกัษณ์ ภาพ เสียง การเคล่ือนไหวอกัษร คาํพูด หรือเสียงเพลงผา่นช่องทางการส่ือสาร

ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู ้รับข่าวสารตอบสนองในทิศทางท่ีต้องการในบริบทของการส่ือสาร 

การตลาดเพื่อการเมือง ” (คณะกรรมการเลือกตั้งเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

ลกัษณะของการทุจริตการเลือกตั้งของเทศบาล B คือ การสนับสนุนเงินทุนหรือเงิน

สนบัสนุนในการหาเสียงในการเลือกตั้ง เป็นการตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายระหวา่งการหาเสียง 

ยกตวัอย่าง เช่น นกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงท่ีหวงัผลประโยชน์หากชนะการเลือกตั้ง สามารถเขา้ถึงการ
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ประมูลสินคา้หรือเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ง่ายข้ึนเป็นรูปแบบของการทุจริตในการเลือกตั้งท่ีนิยมใช้

กนั (สมาชิกเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

ในระบบการเลือกตั้งมีรูปแบบท่ีทุจริตมีหลายๆ รูปแบบ เช่น การสนบัสนุนงบในการจดัหา 

จดัจา้งหัวคะแนนเพื่อช่วยหาเสียง เพื่อให้ไดข้องคะแนนเสียง และหวงัชนะการเลือกตั้ง โดยมีการ

มอบของขวญั เช่น เช็คเงินสด หรือเป็นผูส้นับสนุนผลิตเส้ือผา้ ผา้ห่ม หรือการแจกส่ิงของอ่ืนๆ 

ให้กบัประชาชนท่ีเลือก หรือแมแ้ต่การจดังานและช่วยเหลือเงินในดา้นต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ใน

ดา้นธุรกิจท่ีกาํลงัทาํ หรืออาจจะประมูลหรือเสนอโครงการต่างๆ ในเทศบาลผา่นโดยไม่ตอ้งประมูล 

(ชาวบา้นเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

การทุจริตการเลือกตั้งของเทศบาล B ส่วนใหญ่จะมีการทุจริตการเลือกตั้ง มาจากอาํนาจเงิน

ของกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของการสนบัสนุนเงินทุน ในการจดัหา จดัจา้ง วางแผนในการ

เลือกตั้ง การหาเสียง การหาหัวคะแนน  โดยผลท่ีไดก้็ข้ึนอยู่กบัเงินท่ีใช้ในการลงทุนเพื่อให้ไดม้า

ของคะแนนเพื่อให้ชนะคู่แข็งและท่ีสําคญัคือ หากผูท่ี้ตนสนับสนุนให้ลงทุนให้นั้นทนจะตอ้งได้

ผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ใดก็ทางหน่ึง เป็นรูปแบบของท่ีนกัธุรกิจนิยมทุจริตกนั (ชาวบา้นเทศบาล 

B คนท่ี 2, 2558) 

 หวัคะแนน เดินสายแจกเงินพร้อมบตัรแนะนาํตวัผูส้มคัรก่อนการเลือกตั้ง โดยรับเงินมา

จากนายจา้งหรือนกัธุรกิจ จดัทาํบญัชีรายช่ือข้ึนมา (เพื่อขอเบิกเงิน) ผูจ้ดรายช่ือจะไดค้่าดาํเนินการ

ส่วนหน่ึงไป เรียกไดว้า่ ขอกนัแบบด้ือๆอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัหรือท่ีเคยใช้กนัก็คือ กวา้นซ้ือ

บตัรประชาชาชน ท่ีเป็นฐานเสียงของฝ่ังตรงขา้ม ไม่ให้ไปลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายตรงขา้ม (ชาวบา้น

เทศบาล B นามสมมติ 3, 2558) 

นอกจากน้ีอาจจะมีการพากาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และลูกบา้นไปเท่ียวต่างจงัหวดั โดยจะจ่ายค่า

เบ้ียเล้ียง ค่ารถ ค่าอาหาร บตัรเติมเงิน เพื่อเล่ียงกฎหมาย  และทาํเป็นกระบวนการ โดยผูส้มคัรไม่

ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง หรือการจ่ายค่าแรงงาน แจกส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้กบักองทุน

หมู่บา้น เป็นการมดัจาํคร่ึงหน่ึง แลว้ท่ีเหลือจะตามมา เป็นสัญญาใจ และหากชนะการเลือกตั้งอาจ

ไดรั้บเงินเพิ่มเป็นสองเดง้ (หวัคะแนนเทศบาล B นามสมมติ 3, 2558) 

 

4.5.3 การใช้อาํนาจรัฐ   

โครงสร้างอาํนาจทางการเมืองของเทศบาล เป็นแหล่งท่ีมาของอาํนาจหรือฐานอาํนาจตาม

กฎหมายท่ีกาํหนดชดัเจนและสําคญัท่ีสุด เป็นท่ียอมรับของชุมชน คือ ในการมีอาํนาจต่อบุคคลอ่ืน

ลาํพงัถา้เป็นเร่ืองเฉพาะตวั หรือเป็นเร่ืองของคนใดคนหน่ึงท่ีตอ้งการมีอาํนาจต่ออีกบุคคลหน่ึงหรือ

อีกกลุ่มหน่ึง การมีอาํนาจหรือการใช้อาํนาจมีขอ้จาํกัด แต่ถ้าหากบุคคลแต่ละคนได้รวมตวัใน
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รูปแบบของกลุ่ม เช่น กลุ่มนกัการเมืองทอ้งถ่ินแลว้ แน่นอนการรวมตวัในรูปแบบกลุ่มนกัเมืองใน

เทศบาลยอ่มทาํใหส้ามารถทาํส่ิงต่างๆ ท่ีไม่สามารถทาํตามลาํพงัได ้หรือถา้สามารถทาํตามลาํพงัได้

ก็อาจจะได้ไม่ดีเท่ากับการรวมตัวกันของกลุ่มนักการเมืองท้องถ่ิน แสดงถึงฐานะการเป็น

นักการเมือง ดังนั้ นผูท่ี้ต้องการลงสมัครฯ ในกระบวนการการเมืองจึงยอมลงทุนทั้งเวลาและ

ทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอาํนาจทางสังคม โดยทัว่ไปแลว้นกัการเมืองทอ้งถ่ินจะใชเ้วลาส่วน

ใหญ่ไปในความพยายามท่ีจะขยายอาํนาจหนา้ท่ี เพื่อสร้างอาํนาจของตนเองให้เขม้แข็งข้ึน รวมถึง

การต่อสู้เพื่ออาํนาจและการยึดอาํนาจเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากอาํนาจทางการเมือง  ดงันั้น

อาจกล่าววา่เป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้พวกนกัการเมืองทอ้งถ่ินต่างมีความตอ้งการท่ีจะไดซ่ึ้งอาํนาจนั้นมา 

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับกลับมาโดยอาํนาจในทางการเมือง ดังนั้ นผูส้มคัรการเลือกตั้ งใน

เทศบาลเม่ือไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาบริหารงานในเทศบาลแล้ว และเป็นการเขา้มาเพื่อตอ้งการมี

อาํนาจทางการเมือง เน้นการใช้อาํนาจทางการเมือง เพื่อมุ่งแสวงหาให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง 

มากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นการทาํงานสังคมท่ีมีการบงัหนา้เท่านั้นหรือรับใชส้ังคมเพื่อเป็นการ

ตอบแทนฐานเสียงอยูเ่บ้ืองตน้ท่ีเลือกตนเขา้มาเลือกตั้ง เป็นการตอบแทน เช่น การใชต้าํแหน่งทาง

การเมืองประมูลการก่อสร้างถนนธุรกิจตนเอง ประมูลการจดัโต๊ะจีนของเทศบาล ซ่ึงรูปแบบการ

ทุจริตของการเลือกตั้งของเทศบาลนั้นมีการคดัสรรหรือวางแผนไวล่้วงหนา้เหมือนกนัการเลือกตั้ง

องคก์ารบริการส่วนตาํบล (ชาวบา้นในเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

รูปแบบการหาเสียงของการเลือกตั้งเทศบาล B  เป็นการหาเสียงท่ีมีรูปแบบการเมืองท่ีมีการ

แก่งแยง่ ท่ีให้ไดม้าซ่ึงอาํนาจและผลประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อาํนาจและผลประโยชน์ทางการ

เมืองเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่และไม่สาํคญัเท่ากบัวา่มีจาํนวนจาํกดั เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของ

การแก่งแยง่จึงตอ้งใชส้ารพดัขบวนการและวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึง อาํนาจและผลประโยชน์ จึงตอ้ง

ใช้รูปแบบการทุจริตจากการเลือกตั้งอาํนาจการเมืองในการเลือกตั้งเทศบาลนั้นตอ้งมีการซ้ือขาย

เสียงท่ีตอ้งระดมสรรพกาํลงั สรรพวุธหลากหลายรูปแบบ และวิธีแต่ละวิธีนั้นมีเงินทุน หรือเงิน ท่ี

ตอ้งนาํมาใช้เป็นอาวุธสําคญัในการรณรงคห์าเสียง แน่นอน ซ้ือเสียง เป็นประเด็นสําคญัหรือเป็น

จุดเร่ิมต้น ณ วงจรเลือกตั้ ง เม่ือเร่ิมเป็นธุรกิจการเมืองแล้ว และเม่ือเกิดธุรกิจจะเร่ิมต้นตาม

กระบวนการขั้นตอนทนัที เม่ือนกัการเมือง กาํ-กุมอาํนาจอยู่ในมือแลว้การแสวงหาผลประโยชน์ก็

เร่ิมตน้ เพราะคาํว่าธุรกิจท่ีมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการถอนทุน เพราะฉะนั้นธุรกิจการเมืองคือ

ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆจะตอ้งดาํเนินไปในรูปแบบธุรกิจ เพื่อการแก่งแยง่ให้

ไดม้าซ่ึงอาํนาจ และทา้ยสุดคือ ผลประโยชน์ (ชาวบา้นในเขตเทศบาล B นามสมมติ 2, 2558) 

ในการลงสมคัรการเลือกตั้งของนกัการเมืองทอ้งถ่ินในกรณีเทศบาลนั้น การข้ึนสู่อาํนาจ

ของนกัการเมืองไดอ้าศยัเง่ือนไขของระบบเงินตราท่ีขยายตวั ควบคู่กบัความตอ้งการเงินตราของ
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ชาวบา้นเป็นอยา่งมาก และเพื่อหวงัใหไ้ดรั้บชยัชนะการเลือกตั้ง รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

จดัตั้งนโยบายกบัราชการจากนั้นก็หาช่องทาง กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนและเพื่อนพอ้ง หรือท่ี

นิยมเรียกวา่ ถอนทุน ดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ไปจนถึงการทุจริตทาํให้การดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมืองเพื่อแกไ้ขปัญหาบา้นเมือง และปัญหาความทุกขย์ากของประชาชน กลายเป็น

การดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของนกัการเมืองทอ้งถ่ินต่างหวงัผลท่ีจะเขา้ไปทาํ ธุรกิจการเมือง 

เพื่อแสวงหากาํไรจากกิจกรรมทางการเมือง (ชาวบา้นในเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558) 

ซ่ึงส่วนใหญ่การซ้ือเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง จะเกิดกบัชาวบา้นท่ีดอ้ยโอกาสหรือชุมชน

ทอ้งถ่ิน จะตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดสิทธิมากท่ีสุด เพื่อผลกาํไร และการเติบโตของธุรกิจ 

ตวัอยา่งเช่น ชาวบา้นท่ีมีความรู้นอ้ย คนพวกน้ีจะเป็นพวกท่ีทาํมาหาเล้ียงชีพไปในแต่ละวนั และมี

นิสัยท่ีไม่เอาเปรียบใคร จึงทาํใหพ้วกเขาเกิดการขายเสียงข้ึนมา เพราะศีลธรรมในจิตใตส้ํานึกท่ีพวก

เคา้ไม่รู้วา่การขายเสียงใหก้บัผูส้มคัรรับเลือกตั้งของเทศบาล B เป็นส่ิงท่ีผดิหรือถูก พวกชาวบา้นคิด

แต่เพียงว่า เม่ือเรารับเงินของเขามาแลว้ (ซ่ึงจะหมายถึงการให้เงินช่วยเหลือกครอบครัวก็ตอ้งหา

โอกาสตอบแทนซ่ึงคลา้ยกบันิสัยของคนไทยอย่างหน่ึงคือ คนไทยมกัจะไม่ลืมบุญคุณท่ีเคยไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากคนอ่ืน และเม่ือมีโอกาสไดต้อบแทนก็จะทาํให้เต็มท่ี ซ่ึงก็เหมือนกบัลกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ และชาวบา้นก็หวงัท่ีจะให้นกัการเมืองทอ้งถ่ินในเทศบาล B เป็นท่ีพึ่ง เม่ือตนเอง

ได้รับความเดือดร้อน ตอ้งการติดต่อกบัหน่วยราชการในลกัษณะเป็นส่วนตวั เช่น การขอความ

ช่วยเหลือให้ได้รับการประมูลร้านอาหาร หรือการจัดงานเล้ียงรับรองคณะดูงานเป็นต้น) 

(คณะกรรมการเทศบาล นามสมมติ 1, 2558) 

การใชอิ้ทธิพลจากราชการการใชก้ลวิธีการพนนั การใชก้ลวิธีการทาํลายคู่แข่ง และการใช้

เงินซ้ือคะแนนเสียงเลือกตั้ง ล้วนแต่เป็นการใช้อาํนาจ การหาเสียงท่ีมีรูปแบบการเมืองท่ีมีการ

แก่งแยง่ ท่ีให้ไดม้าซ่ึงอาํนาจและผลประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อาํนาจและผลประโยชน์ทางการ

เมืองเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่และไม่สาํคญัเท่ากบัวา่มีจาํนวนจาํกดั เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของ

การแก่งแยง่จึงตอ้งใชส้ารพดัขบวนการและวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึง อาํนาจและผลประโยชน์ จึงตอ้ง

ใชรู้ปแบบการทุจริตจากการเลือกตั้ง (คณะกรรมการเทศบาล B นามสมมติ 2, 2558) 

ในการลงสมคัรการเลือกตั้งของนกัการเมืองทอ้งถ่ินในกรณีเทศบาลนั้น การข้ึนสู่อาํนาจ

ของนกัการเมืองไดอ้าศยัเง่ือนไขของระบบเงินตราท่ีขยายตวั ควบคู่กบัความตอ้งการเงินตราของ

ชาวบา้นเป็นอยา่งมาก และเพื่อหวงัใหไ้ดรั้บชยัชนะการเลือกตั้ง รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

จดัตั้งนโยบายกบัราชการจากนั้นก็หาช่องทาง กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนและเพื่อนพอ้ง หรือท่ี

นิยมเรียกวา่ ถอนทุน ดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ไปจนถึงการทุจริตทาํให้การดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมืองเพื่อแกไ้ขปัญหาบา้เมือง และปัญหาความทุกขย์ากของประชาชน กลายเป็น
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การดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของนกัการเมืองทอ้งถ่ินต่างหวงัผลท่ีจะเขา้ไปทาํ ธุรกิจการเมือง 

เพื่อแสวงหากาํไรจากกิจกรรมทางการเมือง อาํนาจการเมืองในการเลือกตั้งเทศบาลนั้นตอ้งมีการซ้ือ

ขายเสียงท่ีตอ้งระดมสรรพกาํลงัสรรพวุธหลากหลายรูปแบบ และวิธีแต่ละวิธีนั้นมีเงินทุน หรือเงิน 

ท่ีตอ้งนาํมาใชเ้ป็นอาวุธสําคญัในการรณรงคห์าเสียง แน่นอน ซ้ือเสียง เป็นประเด็นสําคญัหรือเป็น

จุดเร่ิมต้น ณ วงจรเลือกตั้ ง เม่ือเร่ิมเป็นธุรกิจการเมืองแล้ว และเม่ือเกิดธุรกิจจะเร่ิมต้นตาม

กระบวนการขั้นตอนทนัที เม่ือนกัการเมือง กาํ-กุมอาํนาจอยู่ในมือแลว้การแสวงหาผลประโยชน์ก็

เร่ิมตน้ เพราะคาํว่าธุรกิจท่ีมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการถอนทุน เพราะฉะนั้นธุรกิจการเมืองคือ

ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆจะตอ้งดาํเนินไปในรูปแบบธุรกิจ เพื่อการแก่งแยง่ให้

ไดม้าซ่ึงอาํนาจ และทา้ยสุดคือ ผลประโยชน์ (หวัคะแนนในเขตเทศบาล B นามสมมติ 1, 2558,) 

 

4.6 การเปรียบเทยีบรูปแบบการทุจริตการเลอืกตั้ง  

 

4.6.1 รูปแบบการทุจริตการเลอืกตั้งทีเ่หมือนกนั 

4.6.1.1 การซ้ือเสียง   

การศึกษาค้นพบว่าการเลือกตั้ งขององค์การบริหารส่วนตาํบล A เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง มีโครงสร้างเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดย

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วน

ตาํบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงมา

จากการเลือกตั้ง หมู่บา้นละ 2 คน ในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมี 1 หมู่บา้น ให้หมู่บา้นนั้น

เลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 6 คน และในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ใดมี  2 หมู่บา้น ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้นมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหมู่บา้นละ 

3 คน การเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตาํบล A เป็นรูปแบบการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกบั

เทศบาล B และรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A นั้นจะเป็นรูปแบบการ

ทุจริตการเลือกตั้งแบบซ้ือเสียง เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A จะมีการแจกเงินโดยตรงกบัผูท่ี้ไป

เลือกตั้งตั้งแต่ 200-1,000 บาท และจะมีรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีซ้ือเสียงเช่นเดียวกนั  คือ  

เทศบาล B มีการซ้ือเสียงกนั แต่ในเทศบาล B อาจมีการจ่ายเงินให้กบัผูน้าํชุมชนหรือผูท่ี้มีอิทธิพล

ในหมู่บา้นและแจกเงินตามท่ีวางแผนไว ้และส่วนใหญ่การเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มี

การซ้ือเสียงท่ีใช้เงินในการทุจริตนอ้ยกวา่ในส่วนของเทศบาล B เน่ืองจากในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล A ผูส้มคัรการเลือกตั้งจะมีฝ่ายสนบัสนุนนอ้ยและผลประโยชน์นอ้ยกวา่เทศบาล B ในส่วน
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ของเทศบาล B มีพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง มีการแข่งขนัสูงกว่าหรือมีรูปแบบการทุจริตท่ีรุนแรงกวา่มีการ

ใชเ้งินในการหาเสียงท่ีมากกวา่การเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาล B จะใช้

รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งแบบการแจกเงินและส่ิงของแก่ครอบครัวและรายบุคคลวิธีการน้ี 

ผูส้มคัรจะแจกจ่ายทรัพยากรของตนอยา่งไม่เป็นระบบและไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ชาวบา้นจะ

เลือกตนเองมากนอ้ยขนาดไหน จะมีทั้งการแจกส่ิงของกนัตรงๆ และการแจกทางออ้ม เช่น ผูส้มคัร

บางคนเป็นเจา้ของร้านวสัดุก่อสร้าง ก็จะขายสินคา้แก่ชาวบา้นในราคาถูกหรือทาํเป็นคนมีนํ้ าใจโดย

แจกวสัดุแก่ชาวบา้นใหน้าํไปสร้างศาลาประชาคม หรือสร้างส่ิงสาธารณูปโภคอ่ืนๆ การใชเ้งินเป็น

กลไกเคร่ืองมือในการแสวงหาคะแนนนิยม เรียกว่า การปูพรมโดยผูส้มคัรและตวัแทนจะนาํเงิน

บรรจุใส่ซองไปแจกจ่ายแก่ชาวบา้นพร้อมกบัแนะนาํตวัเองสร้างความคุน้เคยและสนิทสนม 

 

4.6.2 รูปแบบการทุจริตการเลอืกตั้งทีต่่างกนั 

4.6.2.1 การยา้ยคนเขา้และยา้ยคนออก   

รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A จะมีของการยา้ยคน

เขา้และยา้ยคนออกในทะเบียนบา้นต่างๆ เช่น การสํารวจจาํนวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใน

ทอ้งถ่ินนั้นมีจาํนวนก่ีคน ตอ้งการคะแนนเท่าไรจึงจะไดรั้บชยัชนะ ซ่ึงหากตรวจสอบแลว้คะแนน

ยงัตามหลงัหรือยงัถูกทิ้งห่างก็อาจตอ้งใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูน้าํทอ้งท่ี เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั 

ให้คดัช่ือผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงของฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่อยู่ในพื้นท่ีออก หรือยา้ยผูมี้สิทธิลงคะแนน

เสียงของฝ่ายตนเองเขา้มาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ 

4.6.2.2 การจดัใหมี้คนของตนเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง   

จะเห็นไดว้่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะ A มีการใช้คนของตนเป็นกรรมการใน

การเลือกตั้ง  ยกตวัอย่างเช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคือมีผูใ้ช้สิทธ์ิ 1 มาแสดงตนเพื่อขอรับการใช้สิทธ์ิ

ลงคะแนน แต่บุคคลนั้นไม่มีเอกสารประจาํตวัมาแสดงตน คือบตัรประจาํตวัประชน ผูใ้ชสิ้ทธ์ิแจง้

ว่าลืมอยู่ท่ีต่างจงัหวดั ผูใ้ช้สิทธ์ิจึงได้โทรศพัท์ไปบอกญาติให้ถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชนด้วย

โทรศพัท์มือถือ แลว้ไดเ้ปิดให้เจา้หน้าท่ีเพื่อแสดงตน ซ่ึงเจา้หน้าท่ีประจาํหน่วยไดต้รวจสอบและ

ทกัทว้งความถูกตอ้งไปยงักรรมการหน่วยเลือกตั้งว่าใชไ้ดห้รือไม่ แลว้กรรมการหน่วยเลือกตั้งได้

วนิิจฉยัใหใ้ชสิ้ทธ์ิไดจึ้งมีการลงคะแนน การเลือกตั้งคร้ังน้ีส่อไปในทางทุจริตและไม่โปร่งใสของผู ้

กรรมการเลือกตั้ง ซ่ึงในลกัษณะจะเห็นว่าเป็นรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีมีคนของผูส้มคัรแต่

ในเทศบาลไม่มี 
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4.6.2.3 การใชอิ้ทธิพล   

รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A มีการใชอิ้ทธิพลจาก

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  มีการเงิน และมีการใชอ้าํนาจในการหาผลประโยชน์ทางการเลือกตั้ง เช่น การใช้

อาํนาจทางการเงินในการซ้ือคะแนนเสียงให้กบัพวกพอ้งของตนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคะแนนเสียง เป็น

การใชอิ้ทธิพลจากตาํแหน่งแต่ในเทศบาล B ไม่มี 

4.6.2.4 การตลาดการเมือง   

จะเห็นไดว้า่ เทศบาล B จะมีรูปการทุจริตการเลือกตั้งการตลาดแต่ในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล A จะไม่มี ยกตวัอยา่งรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งการตลาด คือ  การสนบัสนุนงบใน

การจดัหา จดัจา้งหัวคะแนนเพื่อช่วยหาเสียง เพื่อให้ไดข้องคะแนนเสียง และหวงัชนะการเลือกตั้ง 

โดยมีการมอบของขวญั เช่น เช็คเงินสด หรือเป็นผูส้นบัสนุนผลิตเส้ือผา้ ผา้ห่ม หรือการแจกส่ิงของ

อ่ืนๆ  เพื่อผลประโยชน์ในด้านธุรกิจท่ีกาํลงัทาํ หรืออาจจะประมูลหรือเสนอโครงการต่างๆ ใน

เทศบาลผา่นโดยไม่ตอ้งประมูลเพราะตนเองไดส้นบัสนุนเงินในการเลือกตั้ง แต่ในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล A จะไม่มีการอุปถมัภเ์พราะในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A ไม่มีผลประโยชน์ต่อธุรกิจ

จึงไม่มีการสนบัสนบั   

4.6.2.5 การใชอ้าํนาจรัฐ 

รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A จะมีการใชอ้าํนาจรัฐ 

ในรูปแบบการซ้ือเสียง ใช้อาํนาจของตาํแหน่งงานท่ีตนดาํรงอยู่เพื่อให้ชาวบา้นท่ีดอ้ยโอกาสหรือ

ชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น ชาวบา้นท่ีมีความรู้นอ้ย คนพวกน้ีจะเป็นพวกท่ีทาํมาหาเล้ียงชีพไปในแต่ละวนั 

และมีนิสัยท่ีไม่เอาเปรียบใคร จึงทาํใหพ้วกเขาเกิดการขายเสียงข้ึนมา เพราะศีลธรรมในจิตใตส้ํานึก

ท่ีพวกเคา้ไม่รู้วา่การขายเสียงให้กบัผูส้มคัรเป็นส่ิงท่ีผิดหรือถูก พวกชาวบา้นคิดแต่เพียงวา่ เม่ือเรา

รับเงินของเขามาแลว้ และเม่ือมีโอกาสไดต้อบแทนก็จะทาํให้เต็มท่ี ตาํแหน่งหนา้ท่ีมีอาํนาจในการ

ท่ีชาวบา้นการความช่วยเหลือตอ้งเม่ือตนเองไดรั้บความเดือดร้อน ตอ้งการติดต่อกบัหน่วยราชการ

ในลกัษณะเป็นส่วนตวั เช่น การขอความช่วยเหลือให้ไดรั้บการประมูลร้านอาหาร หรือการจดังาน

เล้ียงรับรองคณะดูงานเป็นตน้ และรูปแบบการทุจริตน้ีถือไดว้่าเป็นการใช้อาํนาจรัฐในการทุจริต

การเลือกตั้ง 
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4.7 แนวทางการแก้ไขและการป้องกนั 

 

ระบบอุปถมัภ ์ไดก้ลมกลืนมากบัวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ ระบบอุปถมัภ์

ไดแ้ทรกซึมอยู่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงส่วนใหญ่ในสังคมไทยผูกพนักบัการให้ความ

ช่วยเหลือหรืออุปถมัภ์ซ่ึงกนัและกนั ระบบอุปถมัภ์ไม่ใช่เป็นการทุจริตเป็นเร่ืองทัว่ไปของสังคม 

หากมีองคก์รหรือหน่วยงานนาํระบบอุปถมัภม์าใชท่ี้ผดิกฎหมาย ยกตวัอยา่ง การอุปถมัภใ์นดา้นเงิน 

ส่ิงของต่างๆ ไดน้าํไปสู่การทุจริตการเลือกตั้งได ้นอกจากน้ีแลว้ตราบใดท่ีสังคมยงัเต็มไปดว้ยคน

ยากจนอยู่ทาํให้การให้ความสําคญัในเร่ืองของเงิน เพราะเงินไม่วา่จะนอ้ยหรือมากก็มีความจาํเป็น

ในการดาํรงชีพชีวิต โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียน เงินตราเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เงิน

กลายเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด มีผลให้บุคคลพยายามต่อสู้ เพื่อส่งเสริมฐานะตนให้มัน่คงโดยอาศยั

วตัถุเป็นเคร่ืองมือ ในการซ้ือเสียงเลือกตั้ง  ส่วนใหญ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมกัจะปรากฏข่าว

การทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงไดส่้งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจาย

อาํนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองทอ้งถ่ินอย่างยิ่ง แมก้ารทุจริตจะเป็นการกระทาํของ

บุคคลผูมี้อาํนาจและหนา้ท่ีซ่ึงไม่ใช่การกระทาํของตวัองค์กร และบางคร้ังก็เกิดจากความสมยอม

ของประชาชนเพื่อซ้ือความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ีรัฐก็ตาม การทุจริตในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น การสมยอมราคา การเสนอราคาเอ้ือประโยชน์ต่อผูข้ายหรือ ผูรั้บจา้งบางราย 

การเผยแพร่ประกาศ การยืน่ซองสอบราคา การพิจารณาผลการสอบราคา กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

การตั้งบริษทัรับเหมาข้ึนมาแลว้ใหบุ้คคลท่ีรู้จกักบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของ

บริษทั และสุดทา้ยคือความไม่รู้ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง สภาพการทุจริตใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัประกอบดว้ยการรับเงินสินบนของเจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหาร การเอ้ือ

ประโยชน์ให้กบัพวกพอ้ง การแฝงการหาคะแนนเสียงทางการเมืองโดยใชง้บประมาณของทอ้งถ่ิน 

ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง จากการสังเคราะห์ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งใน 

อบต. A และ เทศบาล B จงนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาดงัน้ี 

1) การแกไ้ขปัญหาระบบอุปถมัภ ์

ปรับเปล่ียนโครงสร้างสังคมศกัดินา โครงสร้างทางสังคมไทยเป็นรูปแบบของ

ความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์ โดยเน้นความสัมพันธ์แบบนายกับบ่าวเจ้ากับไพร่ ในรูปของ

ความสัมพนัธ์ในการตอบแทนผลประโยชน์ ส่วนตวัเป็นจุดสําคญั นั่นคือความใกล้ชิดและเป็น

ความสัมพนัธ์เป็นท่ีไม่เท่าเทียมกนั ผูอุ้ปถมัภ์จะอยู่ในฐานะท่ีสูงกว่าผูรั้บอุปถมัภ์ในเชิงสัมพนัธ์ 

คุณสมบติัของผูอุ้ปถมัภต์ั้งอยู่บนคุณสมบติัของ ความเป็นนายท่ีมุ่งให้ความคุม้ครองแก่บุคคลท่ีอยู่

ภายใตอ้าํนาจเป็นสําคญั ควรแกไ้ขโดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างสังคมศกัดินารวมทั้งปรับเปล่ียน
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ค่านิยม สร้างจิตวิญญาณประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกนัและตอ้งมุ่งทาํประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โดยคดักรองคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาในระบบรวมทั้งให้ความสําคญัต่อการศึกษาและ

ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างบรรยากาศและกระตุน้แรงจูงใจในการทาํงาน

บรรยากาศการทาํงานเป็นท่ีพอใจทุกฝ่ายให้เสมอเท่าเทียมกนั มีการตรวจสอบการทาํงานไดจ้าก

ประชาชนมีการนาํหลกักฎหมายมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑก์บัคนในสังคมและปรับโครงสร้าง

จากแนวด่ิงเป็นแนวราบ จึงเห็นไดว้า่ค่านิยมระบบอุปถมัภเ์ป็นค่านิยมของคนไทย ท่ีสืบทอดมาตัง่

แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กลมกลืนไปกบัวิถีชีวิตจนเป็นระบบของคนไทยในสังคม ทาํให้ยากท่ีจะ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพราะ ระบบอุปถมัภ์ เป็นระบบท่ีอยู่ในสังคมจารีตนิยมของคนไทยท่ีเกิดจาก

ความเหล่ือมลํ้ าของมนุษยใ์นแง่ทรัพย ์สถานะ อาํนาจ และบารมีท่ีมีเร่ืองของการแบ่งระบบชนชั้น

เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

2) การแกไ้ขความยากจน 

ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่ประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาและประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนในระดบัรากหญา้ท่ีมีรายรับและรายจ่ายอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัหรือมี

รายรับนอ้ยกว่ารายจ่ายเน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงท่ีผา่นมาทาํให้เกิดการกระจายความมัง่

คัง่ท่ีไม่เท่าเทียมกนัข้ึนกล่าวคือคนรวยซ่ึงเป็นคนส่วนน้อยของประเทศรวยข้ึนเป็นอย่างมากใน

ขณะท่ีคนจนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยงัคงจนเช่นเดิมหรือกลบัจนลงนัน่คือประชาชนส่วน

ใหญ่ในประเทศมีความเป็นอยูท่ี่ลาํบากและขดัสนอนัเป็นผลใหมี้นกัการเมืองซ่ึงเป็นนายทุนยินดีจะ

ให้เงินหรือประโยชน์อ่ืนใดทั้งในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นและไม่เป็นทรัพยสิ์นแก่ประชาชนเพื่อจูง

ใจประชาชนให้เลือกตนในการเลือกตั้งการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวใจท่ีสําคญัท่ีจะ

ขจดัการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแทนท่ีเราจะคิดแกปั้ญหาเศรษฐกิจเฉพาะแต่เร่ือง

การทาํรายรับแก่รัฐหากเรามุ่งพฒันาให้คนไทย 60 ลา้นคนมีท่ีอยู่อาศยัมีอาหารสินคา้และบริการ

ต่างๆท่ียกระดับคุณภาพชีวิต มีการศึกษาและงานท่ีดีประชาชนทั้ ง 60 ล้านคนก็จะเป็นพลัง

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคอนัจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโต

ข้ึนหลายเท่าเม่ือประชาชนมีอาํนาจซ้ือตลาดในประเทศก็จะมีขนาดใหญ่ข้ึนสินคา้ท่ีผลิตได้ไม่

จาํตอ้งพึ่งพาการส่งออกทั้งหมดสามารถทาํรายไดจ้ากภายในประเทศอีกดว้ยในทา้ยท่ีสุดเงินก็จะ

หมุนเวยีนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจแบบส่งเสริมซ่ึงกนัและกนักล่าวคือจะทาํให้ประชาชนส่วนมากของ

ประเทศยกระดบัเป็นคนชั้นกลางซ่ึงมีฐานะดีข้ึนกวา่เดิมมาก เม่ือคนไทยมีฐานะดีข้ึนความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งขายเสียงเพื่อยงัชีพก็จะหมดไปเหลือแต่เพียงความโลภแห่งตนเท่านั้นและเม่ือใดคนไทย

สามารถควบคุมความโลภของตนเองไดโ้ดยรู้จกัความพอดีเม่ือนั้นคนไทยก็จะตระหนกัถึงศกัด์ิศรี

และความสําคญัของตนเองในอนัท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยให้
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เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบับรรดานานาอารยประเทศและยอ่มส่งผลให้การเลือกตั้งของประเทศไทย

ปราศจากการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงอยา่งแน่นอน 

3) แกไ้ขการคอรัปชัน่  

ส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีมีลกัษณะผูกขาดอาํนาจอยู่

ในมือคนกลุ่มน้อยท่ีมีทั้ งทุนความรู้ อาํนาจทางการเมือง อาํนาจในการครอบงาํขอ้มูลข่าวสาร 

ขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยากจน การศึกษาตํ่า การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารตํ่า อยูอ่ยา่งกระจดักระจาย 

มีการรวมตวักนันอ้ย รวมทั้งประเทศไทยมีวฒันธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นผูช้อบอยูใ่ตค้วาม

อุปถมัภ์ หวงัพึงพาคนท่ีรวยกว่า หรือมีอาํนาจมากกว่าท่ีให้มาช่วยแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเป็นเร่ืองๆ 

ให้กับตนได้ มากกว่าท่ีจะเข้าใจเร่ืองสิทธิหน้าท่ีของพลเมืองและความเป็นธรรมในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง การแสวงหาผลประโยชน์ของผูมี้อาํนาจหากรู้จกั

แบ่งใหผู้อ้ยูใ่หอุ้ปถมัภด์ว้ยมกัถูกถือวา่เป็นเร่ืองปกติและแกไ้ขโดยป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4) ปรุงปรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยการเพิ่มบทลงโทษท่ีหนกัข้ึน การแก้ไขการทุจริตการเลือกตั้งตอ้งปรับเปล่ียน

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งให้มีบทลงโทษท่ีหนกัข้ึน หน่วยราชการและคณะกรรมการเลือกตั้ง 

(กกต.) เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคญัในการจดัการเอกตั้ง ไม่ว่าจะระดับชาติหรือในระดับ

ทอ้งถ่ิน ใหก้ารเลือกตั้งมีความบริสุทธ์ิและยติุธรรมปราศจาการทุจริตการเลือกตั้งทุกๆรูปแบบไม่วา่

จะ การซ้ือเสียงโดยตรง หรือซ้ือเสียงโดยอ้อมก็ตาม จะต้องมีแนวแก้ไขจาก ยกตัวอย่างเช่น  

คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประสานงานกนั โดย กกต.และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งเผชิญกบัผูส้มคัรในแต่ละเทศบาล หรือในองค์การบริหารส่วนตาํบลมาประชุมช้ีแจง

ถึงการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยความถูกตอ้งและโปร่งใส ไม่ให้มีการซ้ือเสียง ทาํให้ผูส้มคัรตระหนกั

ถึงผลเสียงของการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพราะทาํให้ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่

พฒันา ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม หากผูส้มคัรสามารถปรับสถานภาพและบทบาทให้เป็น

กลไกของระบบการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย โดยมีการซ้ือเสียงเขา้มาเป็นสาเหตุของปัญหา

การเลือกตั้งจะทาํให้การเมืองไทยเป็นการเมืองท่ีมีกระบวนการเลือกตั้งท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ยุติธรรม

มากยิ่งข้ึน และตอ้งมีการปรับกฎหมายในการเลือกตั้ง รวมทั้งบทลงโทษผูส้มคัรท่ีกระทาํผิดตาม

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดและหากมีการกระทาํความผิดควรมีการลงโทษให้เป็น

ตวัอยา่งของสังคมวา่ทาํการทุจริตในการเลือกตั้งทุกๆ รูปแบบจะมีบทลงโทษจริงๆ  

 

 

 



99 

4.8 สรุปและอภิปรายผล 

 

ผลการศึกษา พบวา่  การใชห้วัคะแนน ระบบอุปถมัภ ์การวางแผนการเลือกตั้งเป็นลกัษณะ

ทัว่ไปของการเลือกตั้งทุกแห่งท่ีจะตอ้งมี ตราบใดท่ีบุคคลเหล่ายงัทาํตามกฎหมาย แต่อยา่งไรก็ตาม

ในจงัหวดัชลบุรีท่ีเจอใน 2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A กบัเทศบาล B คน้พบวา่ รูปแบบการทุจริต

การเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A มีรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งการซ้ือเสียง  รูปแบบการ

ยา้ยคนเขา้และยา้ยคนออก การจดัให้มีคนของตนในกรรมการเลือกตั้ง  การใชอิ้ทธิพล และรูปแบบ

การทุจริตการเลือกตั้งของเทศบาล B คน้พบว่ารูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งรูปแบบการซ้ือเสียง 

การใชก้ารตลาดการเมือง การใชอ้าํนาจรัฐ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทั้งองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลและเทศบาล ถือไดว้า่เป็นการเลือกตั้งท่ีมีระบบความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภเ์ขา้มา

เก่ียวขอ้ง หากองค์การบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาล B มีการใช้ระบบอุปกรณ์ และการใช้

หัวคะแนน การวางแผนการเลือกตั้งก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาํบล A และ

เทศบาล B มีการใชร้ะบบอุปถมัภ ์มีการใชเ้งินผา่นหวัคะแนน  และเงินเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงผูส้มคัรรับเลือกตั้งต่างใชเ้ครือข่ายความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภเ์ขา้มาใชใ้นการหาเสียงเลือกตั้ง แต่

จะสังเกตไดว้่าระบบความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภไ์ดป้รับเปล่ียนรูปแบบไป กลายเป็นความสัมพนัธ์

แบบอุปถมัภท่ี์มาในลกัษณะการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ต่างตอบแทนซ่ึงกนัและกนัมีการซ้ือสิทธิ

ขายเสียง ซ่ึงเป็นลกัษณะของการทุจริตการเลือกตั้ง สําหรับความสัมพนัธ์เชิงระบบอุปถมัภร์ะหวา่ง

หวัคะแนนกบัประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมของการคบหากนัอยา่งสนิท

ชิดเช้ือ ให้ความสัมพนัธ์กนัเป็นส่วนตวัภายใตร้ะบบอุปถมัภแ์บบเครือญาติ จึงสามารถจูงใจไดง่้าย 

การแถลงนโยบายหาเสียง (Platform) จึงไม่ใช่ประเด็นสําคญัท่ีจะทาํให้ไดรั้บคะแนนเสียงหรือทาํ

ใหป้ระชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเปล่ียนใจได ้แต่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีมีเงินทุนจาํนวนมากและใชร้ะบบ

หวัคะแนน ซ่ึงเป็นชนชั้นนาํในชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัประชาชนในหน่วยเลือกตั้ง จึง

สามารถระดมคนไปลงคะแนนเสียงและสามารถช้ีแนะให้ประชาชนเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใด

คนหน่ึงได ้โดยการให้เงินตอบแทนหรือแจกส่ิงของให้กบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นการแลกเปล่ียนกนั 

เพราะประชาชนท่ีรับเงินจากหวัคะแนนนั้น มีความจาํเป็นในการใชเ้งินถึงแมว้า่จะเป็นเงินจาํนวน

นอ้ยหรือมากก็ตาม หรือเพราะความยากจนทาํให้รับเงินมาจากหวัคะแนน และรูปแบบการการซ้ือ

เสียงด้วยเงินเกิดกบัชาวบา้นท่ีด้อยโอกาสหรือชุมชนทอ้งถ่ิน จะตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด

สิทธิมากท่ีสุด เพื่อผลกาํไร และการเติบโตของธุรกิจ เช่น ชาวบา้นท่ีมีความรู้นอ้ย คนพวกน้ีจะเป็น

พวกท่ีทาํมาหาเล้ียงชีพไปในแต่ละวนั และมีนิสัยท่ีไม่เอาเปรียบใคร จึงทาํให้พวกเขาเกิดการขาย

เสียงข้ึนมา เพราะศีลธรรมในจิตใตส้าํนึกท่ีพวกเคา้ไม่รู้วา่การขายเสียงใหก้บัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง การ
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ทุจริตคอรัปชัน่มากมายส่งผลเกิดการทุจริตการเลือกตั้ง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของลิขิต  

ธีรเวคิน (2556) ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ของหัวคะแนนกบัประชาชนในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน เป็น

ลกัษณะของความสัมพนัธ์แบบผูอุ้ปถมัภ์และผูใ้ตอุ้ปถมัภ์อย่างชัดเจน อีกทั้งยงัเป็นท่ียอมรับกนั

ทัว่ไปว่าผูอุ้ปถมัภ์มีความสําคญัต่อความรู้สึกนึกคิดของผูใ้ตอุ้ปถมัภ์เสมอ และยงัสอดคล้องกับ

งานวจิยัของอมรา พงศาพิชญ ์และปรีชา คุวนิทร์พนัธ์ุ (2555) อธิบายวา่ เป็นเพราะระบบวฒันธรรม

ในสังคมไทย คนไทยยงัไม่เคยชินกับการใช้วิจารณญาณตดัสินใจด้วยตวัเองระบบอุปถัมภ์เป็น

มรดกตกทอดมาจากระบบศกัดินาเดิมยงัมีอิทธิพลอยูภ่ายใตร้ะบบน้ี บุคคลท่ีผกูขาดการตดัสินใจก็

คือผูน้าํชุมชนเพียงไม่ก่ีคน เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น พระภิกษุ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีในขณะท่ีธเนศวร์ 

เจริญเมือง (2552) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ไม่ไดก้ล่าวถึงการซ้ือสิทธิขาย

เสียง แต่ก็แสดงใหเ้ห็นวา่การเมืองทอ้งถ่ินในอดีต ผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีหาประโยชน์ใส่ตวั ทาํให้เกิด

การทุจริตคอรัปชัน่มากมายเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ท่ีเห็นวา่การซ้ือ

สิทธิขายเสียงนั้นเป็นตน้เหตุของการทุจริตคอรัปชัน่ เพราะการซ้ือสิทธิขายเสียงของผูส้มคัรการ

เลือกตั้งท่ีชนะตอ้งนาํกลบัคืนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจากการใช้อาํนาจหน้าท่ีไปในทางท่ีผิด

ก่อใหเ้กิดปัญหาการทุจริต 

อยา่งไรก็ตาม อนนัต ์อนนัตกลู (2553) เป็นผูก้ล่าวถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ก็

ใหค้วามเห็นวา่ในระยะเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเลือกตั้ง อาจพบวา่มีการซ้ือสิทธิขาย

เสียงและเปิดโอกาสใหผู้มี้อิทธิพลและมีฐานะทางการเงินและดอ้ยคุณภาพชนะการเลือกตั้งไดซ่ึ้งจะ

ทาํให้ได้บุคคลท่ีไม่เหมาะสมเข้าดาํรงตาํแหน่ง แต่หลังจากการเลือกตั้งผ่านไป คนท่ีชนะการ

เลือกตั้งตอ้งทาํงานตามท่ีสัญญาไวก้บัประชาชนและถา้ตอ้งการถอนทุนคืนไม่เนน้การแกไ้ขปัญหา

ของคนในท้องถ่ินประชาชนและส่ือมวลชนย่อมรู้และการตรวจสอบก็เร่ิมข้ึน และจะเกิดการ

พิพากษาตามมาว่าทอ้งถ่ินนั้นต้องการเลือกบุคคลดงักล่าวในคร้ังต่อไปหรือไม่ และโดยตลอด

ระยะเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งพบว่าในช่วงดังกล่าวมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง

ค่อนข้างสูง ระบบอุปถัมภ์ยงัคงมีบทบาทสําคัญในการเมืองทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  

โดยเฉพาะเงิน มีส่วนสําคญัท่ีถูกนาํมาใช้ในระบบอุปถมัภ์ ก่อให้เกิดผลกระทบการเลือกตั้ง และ

นาํมาซ่ึงการซ้ือสิทธิขายเสียงไดค้่อนขา้งง่าย ระบบน้ีจะยงัคงมีอยูต่่อไป ตราบใดท่ีประชาชนยงัขาด

ความรู้ความเขา้ใจถึงผลเสียของการซ้ือสิทธิขายเสียง หรือขาดกลไกควบคุมการซ้ือสิทธิขายเสียงท่ี

ไดผ้ล การซ้ือสิทธิขายเสียงถือวา่เป็นส่ิงท่ีกีดขวางความสําเร็จ เหน่ียวร้ัง และบ่อนทาํลายการพฒันา

ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยา่งใหญ่หลวง เพราะเม่ือมีการลงทุนซ้ือเสียงของผูส้มคัร

รับการเลือกตั้ง เพื่อเขา้สู่การดาํรงตาํแหน่งท่ีมีอาํนาจทางการเมือง ดว้ยแนวคิดเดียวกบัการลงทุนใน



101 

ลกัษณะเดียวกบัการคา้ขาย ซ่ึงผูล้งทุนย่อมมุ่งหวงัผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีจะไดรั้บการการลงทุน

นั้น ผูล้งทุนซ้ือเสียงยอ่มตอ้งหวงัผลกาํไรเช่นกนั  

ดังนั้นเม่ือซ้ือเสียงได้สําเร็จจนได้ดาํรงตาํแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือใน

เทศบาลก็ย่อมจะแสวงหาผลประโยชน์จากตาํแหน่งหน้าท่ีนั้น เพื่อให้ได้เงินลงทุนท่ีซ้ือเสียง

คืนกลบัมาพร้อมด้วยกาํไร รวมไปถึงการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในรูปตวัเงิน เพื่อจะสะสมไว้

สาํหรับการซ้ือเสียงในการเลือกตั้งคร้ังต่อๆ ไป และบทบาทของเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งเป็น

ปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงทาํให้เงินท่ีมีบทบาทเพิ่มสูงข้ึน ส่วนหน่ึงแห่ง

ความสําเร็จของผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาจากการมีหัวคะแนนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถหาคะแนน

ใหก้บัผูส้มคัรไดเ้ป็นจาํนวนมาก แมว้า่ความคิดเห็นของคนทัว่ไปท่ีมีต่อหวัคะแนนจะเป็นไปในแง่

ลบท่ีว่า “หัวคะแนน” คือ บุคคลท่ีช่วยหาเสียงให้กบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งโดยใช้เล่ห์เหล่ียมกลโกง 

หรืออามิสสินจา้งกบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพื่อชกัจูงให้เลือกผูส้มคัรท่ีเขาสนบัสนุนจนไดรั้บชยัชนะใน

การเลือกตั้ง โดยท่ีหวัคะแนนมกัจะหวงัสินจา้งรางวลัจากผูส้มคัรเป็นการตอบแทน หรือยกัยอกเงิน 

ส่ิงของ ท่ีผูส้มคัรให้ไวติ้ดสินบนชาวบา้นบางส่วนมาเป็นของตน ส่วนคนท่ีช่วยผูส้มคัรหาเสียง

อย่างเต็มท่ีโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นตวัเงินหรือสินจา้งรางวลัโดยตรง มกัจะนิยมเรียกกนัว่า 

“ผูส้นับสนุน” อย่างไรก็ตาม หัวคะแนนส่วนใหญ่นิยมเรียกตวัเองว่า “ผูส้นับสนุน” มากกว่า 

“หวัคะแนน” ดงันั้น หวัคะแนนจึงเป็นเสมือนตวักลางระหวา่งชาวบา้นผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกบั

ผูส้มคัรเลือกตั้ง และอาจทาํหน้าท่ีเป็นเพียงกลไกประสานระหวา่งการ “การซ้ือ-ขายคะแนนเสียง” 

ของผูส้มคัรกบัชาวบา้นก็ไดเ้ช่นกนั  

ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งทีมผูส้มคัรเลือกตั้งและประชาชนนั้น ความสัมพนัธ์ส่วน

บุคคลในรูปแบบของความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภก์็ยงัคงมีอยู่ และมีความสําคญัยิ่งต่อชยัชนะในการ

เลือกตั้ง ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ เพียงกมล มานะรัตน์ (2557) ท่ีกล่าววา่ ความสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน

ระหว่างคนในสังคมท่ีมีฐานะบทบาทต่างกัน โดยคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่าหรือ

เรียกว่า ผูอุ้ปถมัภ ์(Patron) จะใชอิ้ทธิพลและส่ิงท่ีตนมีอยู่คุม้ครองให้ประโยชน์อยา่งใดอย่างหน่ึง

หรือทั้งสองอยา่งแก่ผูมี้ฐานะตํ่ากวา่หรือเรียกวา่ ผูรั้บอุปถมัภ ์(Client) โดยการให้ความคุม้ครอง การ

ช่วยเหลือทางดา้นวตัถุ หรือดา้นอาชีพการงาน เป็นตน้ เม่ือผูรั้บอุปถมัภ์ไดรั้บเอาวตัถุหรือบริการ

โดยไม่สามารถตอบแทนคืน ใหแ้ก่ผูอุ้ปถมัภไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ีทาํใหเ้กิด “หน้ีสินทางใจ” ผกูพนัผูน้ั้นเขา้

กับผูอุ้ปถัมภ์ ซ่ึงผูไ้ด้รับการอุปถัมภ์มักจะตอบแทนผูอุ้ปถัมภ์ด้วยการให้ความจงรักภกัดีแบบ

ช่วยเหลือตอบแทน รวมทั้งการอุทิศตนรับใชแ้ก่ผูอุ้ปถมัภก์ารทาํงานให้หรือการตอบแทนทางการ

เมือง เช่น กลุ่มการเมืองท้องถ่ินสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์อุปถัมภ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

เลือกตั้ ง โดยอาศัยอาํนาจ ตาํแหน่งทางการเมืองท่ีมีอยู่ให้ประโยชน์เฉพาะหน้าบางอย่างแก่
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ประชาชน เช่น อาหาร ยารักษาโรค หรืออาชีพการงาน ทาํใหป้ระชาชนช่ืนชอบ เป็นหน้ีบุญคุณกลุ่ม

การเมืองนั้นๆ จึงตอบแทนดว้ยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กบักลุ่มการเมืองท่ีไดช่้วยเหลือตน 

และคลา้ยกบั จิตรจรูญ ศรีวนิชย ์(2550) ท่ีกล่าวว่าในการแข่งขนัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

กลุ่มต่างๆ จะมีรูปแบบของการแข่งขนัในการเลือกตั้งท่ีไม่แตกต่างกนั โดยจะให้ความสําคญักบั

กระบวนการรวมกลุ่มของผูส้มคัรรับเลือกตั้งวธีิการหาเสียงโดยใชส่ื้อในรูปแบบต่างๆ และสาเหตุท่ี

กลุ่มการเมืองท้องถ่ินบางกลุ่มชนะการเลือกตั้งและมีบทบาทในการบริหารทอ้งถ่ินได้ยาวนาน 

เน่ืองจากความสามารถของหัวคะแนน และการท่ีหัวหน้ากลุ่มสามารถให้เครือญาติของตนได้

บริหารงานเทศบาลและมีบทบาทในกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ิน  

การเปรียบเทียบรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตาํบล A และ

เทศบาลตาํบล  B  พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาลตาํบล B ทั้งสองมีรูปแบบการ

ทุจริตการเลือกตั้งเหมือนกนัและแตกต่างกนั และรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้ง องค์การบริหาร

ส่วนตาํบล A และเทศบาลตาํบล B ท่ีมีรูปแบบการทุจริตท่ีเหมือนกนั  คือ  รูปแบบการทุจริตแบบ

การซ้ือเสียง  ส่วนรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีแตกต่างกนั คือ รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้ง

การตลาด และรูปแบบการทุจริตการเลือกแบบมีคนของตนเป็นกรรมการการเลือกตั้งท่ีองค์การ

บริหารส่วนตาํบล พบว่า รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบล A และ

เทศบาลตาํบล B ท่ีทั้งเหมือนกนัและแตกต่างกนั รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีเหมือนกนัคือ 

รูปแบบการเลือกตั้งการซ้ือเสียง และรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีแตกต่างกนั คือ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล A  มีรูปแบบการยา้ยคนเขา้และยา้ยคนออก การจดัให้มีคนของตนในกรรมการเลือกตั้ง  

การใชอิ้ทธิพล  แต่ในเทศบาล B ไม่มี  และเทศบาล B มีรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งท่ีแตกต่างกนั 

คือ การใชก้ารตลาดการเมือง  การใชอ้าํนาจรัฐ  แต่ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล Aไม่มี   

ส่วนใหญ่มกักระทาํการทุจริตการเลือกตั้ง ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาล

ตาํบล B มีทั้งการทุจริตทางตรงและทางออ้ม โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางการเมืองจะเห็นไดว้า่การ

ซ้ือเสียงของผูส้มคัรการเลือกตั้งทั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลนั้นยงัคงมีการใชเ้งินเป็น

หลกัในการทุจริตการหาเสียง เงินส่วนใหญ่จะถูกใชไ้ปในการซ้ือเสียงผ่านหัวคะแนน ผูน้าํชุมชน

ต่างๆในรูปแบบการซ้ือเสียงทางตรงและทางออ้มท่ีแนบเนียมกวา่ท่ีผา่นท่ีเคยมีมา ประมาณว่าการ

เลือกตั้งท่ีผ่านมาทั้งองค์การบริหารส่วนตาํบล มีการใช้เงินในการซ้ือเสียงมากข้ึนเทศบาลตาํบล 

รูปแบบการทุจริตการซ้ือเสียงทางตรงจากผลการวจิยัพบวา่จ่ายเงินผา่นหวัคะแนนเพื่อนาํไปให้กบัผู ้

มีสิทธิเลือก ส่วนรูปแบบการซ้ือเสียงทางอ้อม ผลการวิจัยท่ีพบว่าเป็นลักษณะการบริจาคเงิน

ช่วยเหลือผา่นองคก์รต่างๆ เช่น การบริจาคเงินใหว้ดั มอบส่ิงของให้กบักลุ่มต่างๆ ส่วนการนาํเสนอ

นโยบายจะมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยสนใจนโยบาย รูปแบบการทุจริตการ
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เลือกตั้งโดยทางออ้มนั้นจะเห็นไดช้ดัเจนวา่รูปการซ้ือเสียงทางตรง เพราะผูส้มคัรสามารถกระทาํได้

ง่าย ยากแก่การตรวจสอบของคณะกรรมการเลือกตั้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดในเร่ืองการซ้ือเสียงใน

การเลือกตั้งท่ีว่า เงินตรากลายเป็นปัจจยัสําคญัในการไดม้าซ่ึงชยัชนะ การซ้ือเสียงการเลือกตั้งจึง

กลายเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้นในระบบการเมืองไทยอย่างสมํ่าเสมอและเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเห็นไดช้ดัเจนสาํหรับการเลือกตั้งในทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหรือเทศบาลและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพงศธร จนัทร์แกว้ (2555) ไดศึ้กษาการใช้

จ่ายเงินในการหาเสียง โดยพบว่าในการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1965 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในตาํแหน่งทาง

การเมืองทุกตาํแหน่งใช้เงินหาเสียงเลือกตั้งเป็นจาํนวนมากถึง 165,000,000 เหรียญ เงินจาํนวน

มหาศาลท่ีหมดไปในการหาเสียงนั้น มีคาํถามท่ีน่าสนใจยิ่ง คือ เม่ือแจกแจงค่าใชจ่้ายแลว้ เงินส่วน

ใหญ่ถูกใช้ไปในทางใดบา้ง เช่น การซ้ือเสียงโดยผ่านหัวคะแนนและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หา

เสียงเลือกตั้ง บทบาทของเงินกบัการเลือกตั้ง มีอยู ่3 ประเด็นหลกั คือ ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งตามท่ี

กฎหมายบญัญติั ความเช่ือของบุคคลในเร่ืองการเมืองวา่ การเมืองเป็นเร่ืองของผูมี้ฐานะ และกรณี

การเงินในการซ้ือเสียงของไทยตั้งแต่เปล่ียนแปลงการปกครอง เพราะบทบาทของเงินมีความสําคญั

ต่อการเลือกตั้ง ทาํให้การหาเสียงเลือกตั้งดงักล่าว ตอ้งใชจ้่ายเงินทุกคร้ังเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก 

เหมือนกบัคาํกล่าวไวว้่า “การเมืองเป็นกีฬาของคนท่ีมีเงิน” หากเปรียบเทียบในกรณีของคนไทย 

ความรู้สึกเช่นน้ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จากการศึกษาเร่ืองน้ีไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ ผูท่ี้มี

เงินเท่านั้นท่ีจะชนะการเลือกตั้ง แต่เราอาจกล่าวไดว้า่ เงินทาํให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบในหมู่

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งมากข้ึนทุกที ไม่วา่เขตเลือกตั้งจะใหญ่หรือเล็กก็ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

พรศักด์ิ ผ่องแผ้วในเร่ืองของเงินกับการเลือกตั้ งว่า การซ้ือเสียงเลือกตั้ งมักเกิดข้ึนพร้อมกับ

ปรากฏการณ์ของผูส้มคัรท่ีมีบารมีและมีนักธุรกิจในพื้นท่ีคอยสนับสนุนอีกทั้ งเป็นท่ีรู้จักของ

ประชาชน ซ่ึงลว้นมาจากการอุปถมัภ ์ซ่ึงระบบอุปถมัภก์บัการซ้ือเสียงมีใหเ้ห็นบ่อยคร้ังในการเลือก

ตั้งแต่ ละคร้ัง เพราะเป็นการเมืองในวงแคบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น หาก

ผูส้มคัรรับ เลือกตั้งมีคุณสมบติัเป็นผูอุ้ปถัมภ์ ก็จะทาํให้ผูส้มคัรหรือผูอุ้ปถมัภ์เขา้สู่อาํนาจหรือ 

ตาํแหน่งทางการเมืองไดไ้ม่ยากนกั เพราะผูอุ้ปถมัภส์ามารถกาํหนดใหผู้ใ้ตอุ้ปถมัภต์อบสนองตนได ้

ในการเลือกตั้ง การอุปถมัภ์เพื่อหวงัผลทางการเมืองอาจจะทาํกนัได้ในหลายรูปแบบ เช่น การท่ี 

ผูส้มคัรให้การช่วยเหลือบุคคลต่างๆ ในเขตเลือกตั้งทั้งในด้านส่วนตวัและส่วนรวม เม่ือถึงเวลา 

เลือกตั้งผูท่ี้ไดรั้บการอุปถมัภ์เหล่าน้ีก็จะไปลงคะแนนให้กบัผูส้มคัรคนนั้นเพื่อเป็นการตอบแทน 

เช่น ผูส้มคัรเลือกตั้งเซ็นสัญญาจะสร้างถนน สร้างระบบประปา และสามารถกระทาํไดส้ําเร็จก็จะ 

เป็นบุญคุณอย่างมากเม่ือถึงเวลาท่ีจะเลือกตั้ งจึงต้องตอบแทน โดยการเลือกผู ้สมัครท่ีให ้

ผลตอบแทนทาํให้ได้รับความสะดวกสบาย ทั้งท่ีเป็นเพียงการบริหารจดัการในด้านงบประมาณ 
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ของทางราชการ แต่ก็สามารถทาํใหผู้รั้บการอุปถมัภเ์หล่านั้นพอใจ หากการอุปถมัภเ์หล่าน้ียงัไม่เกิด

ความเช่ือมัน่วา่จะชนะการเลือกตั้ง การสร้างระบบหวัคะแนนเตรียมการแจกเงินซ้ือเสียงก็เป็น อีก

วธีิการเพื่อใหผ้ลการเลือกตั้งเป็นไปตามท่ีผูอุ้ปถมัภค์าดหวงั เช่นกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิด เร่ือง

ระบบอุปถมัภ ์ของ อคิน รพีพฒัน์ (2556) ซ่ึงให้คาํนิยามระบบอุปถมัภว์า่ หมายถึง ความสัมพนัธ์คู่ 

(Dyadic Relationship) ในลักษณะท่ีผูอุ้ปถัมภ์มีฐานะเหนือกว่าผูรั้บอุปถัมภ์ คุณลักษณะของ

ความสัมพนัธ์อยู่ท่ีความเป็นมิตรท่ีตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัและการแข่งขนัเพื่อเขา้ถึงทรัพยากรท่ี

ตอ้งการ และแนวคิดระบบอุปถมัภ์ของ กนก วงษ์ตระหง่าน (2558) ท่ีกล่าวว่า สังคมทุกสังคมมี

โครงสร้างและโครงสร้างเป็นตัวกําหนดความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆ ของสังคม โครงสร้าง

สังคมไทยถูกผูกเขา้ดว้ยกนั ดว้ยความสัมพนัธ์ส่วนตวั ดงัจะเห็นไดใ้นทุกระดบัของสังคมไทยจะ

พบวา่มีความสัมพนัธ์ส่วนตวัเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือเป็นตวักาํหนดลกัษณะความสัมพนัธ์ทางสังคมอยู่

มาก จนอาจกล่าวไดว้า่ความสัมพนัธ์ทางสังคมไทยถูกกาํหนดดว้ยความสัมพนัธ์ส่วนตวัเป็นสําคญั 

อีกทั้งยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ ปริญญา นาคฉัตรีย์ (2559) แนวคิดเชิงอุปถัมภ์ได้อธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่าย ซ่ึงต่างช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไดเ้ท่า

เทียมกนั กล่าวคือผูอุ้ปถมัภจ์ะอยูใ่นฐานะท่ีสูงกวา่ในเชิงสัมพนัธ์และผูรั้บอุปถมัภจ์ะอยูใ่นฐานะตํ่า

กวา่ ความสัมพนัธ์ทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นไปไดต้ั้งแต่เชิงเศรษฐกิจ การช่วยเหลือต่างๆ ตลอดจนถึง

ให้ความคุม้ครอง และท่ีสําคญัคือความสัมพนัธ์แบบน้ีจะอยู่บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ส่วนตวั

เป็นหลกั ซ่ึงแต่ละฝ่ายในสังคมจะมีอิสระท่ีจะเลือกผูอุ้ปถมัภ์และยงัมีอิสระในการกาํหนดบุคคลท่ี

เขามีความสัมพนัธ์ด้วย และความสัมพนัธ์ในรูปแบบน้ีอาจส้ินสุดลงเม่ือใดก็ได้ หากมีการตอบ

แทนท่ีแต่ละฝ่ายไดรั้บไม่คุม้ค่า ท่ีเขาจะเป็นผูอุ้ปถมัภ ์หรือผูรั้บอุปถมัภ ์ผูไ้ดรั้บอุปถมัภอ์าจผละไป

หาผูอุ้ปถมัภค์นใหม่ 
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สรุปรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบล A (นามสมมติ) และ

เทศบาลตาํบล B (นามสมมติ) ในจงัหวดัชลบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 รูปแบบกรอบของการทุจริตการเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาล

ตาํบล B ในจงัหวดัชลบุรี 

 

 

- รูปแบบการตลาด

การเมือง 

- รูปแบบการใชอ้าํนาจ

รัฐ 
 

- รูปแบบการซ้ือเสียง 

-  รูปแบบการโกงแบบ

ยา้ยคน เขา้และออก  

-  รูปแบบการมีคนของ

ตนเป็นคณะกรรมการ

เลือกตั้ง 

-  รูปแบบการใชท้ธิพล 
 เทศบาลตําบล B 

องค์การบริหารส่วนตําบล A 

คอรัปชัน่ 

ความยากจน 

ระบบอปุถมัภ ์



 

บทที ่5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ือง รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งเชิงเปรียบเทียบระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตาํบล A และ เทศบาลตาํบล B ดว้ยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบระหวา่ง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และ เทศบาลตาํบล B และเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา

การทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวม

ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัทั้งหมด 12 คน โดยใช้แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึงการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งตามตามลาํดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

5.1 วธีิการศึกษา 

5.2 รูปแบบการทุจริตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A 

5.3 รูปแบบการทุจริตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล B 

5.4 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 วธีิการศึกษา  

 

การเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และเทศบาลตาํบล B”

ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และนาํมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ทาํการ

สัมภาษณ์ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิกสภาเทศบาล B หวัคะแนนของสมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิกสภาเทศบาล B หวัคะแนนของสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล 

ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิกสภาเทศบาล B ชาวบา้นในเขตตาํบลของ

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิกสภาเทศบาล B ชาวบา้นในเขตเทศบาลของสมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล A และสมาชิกสภาเทศบาล B และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จาํนวน 12 

คน เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึก เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างได้เผยส่ิงจูงใจ ความเช่ือ และทศันคติของผูต้อบ

ออกมา โดยเตรียมคาํถามก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ลกัษณะการสัมภาษณ์แบบไม่ 
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เป็นทางการ โดยกาํหนดคาํถามให้เป็นประเด็นท่ีสามารถครอบคลุมและสอดคล้องกับเร่ืองท่ี

ทาํการศึกษาวจิยัอยู ่ก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ผูท้าํการวจิยัไดแ้สดงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ โดย

ขออนุญาตในการจดบนัทึก บนัทึกภาพและสียง ระหวา่งการสัมภาษณ์ ผูท้าํการวิจยัไดมี้ปฏิสัมพนัธ์

แบบต่อหน้ากับผูใ้ห้สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการ

ทดสอบคาํถามและคาํตอบเพื่อเป็นแนวทางในการถามคาํถามต่อไป โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์

ประมาณ 30-45 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความร่วมมือของผูใ้ห้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในแต่ละราย ได้

ทาํการสัมภาษณ์จนกวา่ไม่พบขอ้สงสัยใดๆ อีกหรือไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึน ในขณะท่ีมีการสัมภาษณ์

ผูท้าํการวจิยัไดท้าํการจดบนัทึกสรุปสั้นๆ ในประเด็นท่ีสาํคญั  

 

5.2 รูปแบบการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบล A  

 

ผลจากการศึกษา พบว่า รูปแบบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบล A             

มีรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้ง คือ รูปแบบการซ้ือเสียง รูปแบบการยา้ยคนเขา้และยา้ยคนออก      

การจดัใหมี้คนของตนในกรรมการเลือกตั้ง การใชอิ้ทธิพล   

รูปแบบการซ้ือเสียงขององค์การบริหารส่วนตาํบล A  มีการดาํเนินการในหลายรูปแบบ

ด้วยกนั ทั้งทางตรงและทางออ้ม  รูปแบบการซ้ือเสียงทางตรง คือ การซ้ือเสียงโดยตรง คือการ

จ่ายเงินไปให้แก่ผูเ้ลือกตั้ง เพื่อเป็นการจูงใจให้ผูเ้ลือกตั้งออกเสียงให้แก่ตนหรือผูอ่ื้นในรูปของตวั

เงิน การจ่ายเงิน โดยทัว่ไปมกัผา่นคนกลางมากกวา่ท่ีจะให้โดยตรง การซ้ือเสียงโดยผา่นหวัคะแนน 

กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐในส่วนของการปกครองทอ้งท่ี  การซ้ือคะแนนเสียง

โดยอามิสสินจา้งและคาํมัน่สัญญาต่างๆ การซ้ือคะแนนเสียงโดยอามิสสินจา้งอาจทาํในรูปแบบการ

เล้ียงสุรา อาหาร การจดัมหรสพ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ หมอลาํ โนราห์ หนงัตะลุง ลิเก ในนามของ

ผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง การทาํ สัญญากูเ้งินไวล่้วงหนา้ หรือการจ่ายเช็ค เป็นเงินจาํนวนหน่ึงให้ไวแ้ก่

หวัคะแนน หรือชาวบา้น รูปแบบการซ้ือเสียงทางออ้ม คือ  เป็นวิธีการท่ีซบัซ้อน และแตกต่างจาก

รูปแบบการซ้ือเสียงทางตรง บางท่ีเราไม่สามารถกาํหนดไดช้ดัเป็นรูปธรรม เป็นการชกันาํหรือจูงใจ

ให้ ผูเ้ลือกตั้งไปออกเสียงให้แก่ตนหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ไม่ใช่ในรูปของตวัเงินอาจเป็นการจดั

อาํนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิของผูเ้ลือกตั้ง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการแจก

ส่ิงของ และการสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเงินผ่านองค์กรหรือบุคคล กรณี

การซ้ือเสียงโดยออ้ม มีวิธีการหลากหลาย การบริจาคเงินผา่นองค์กรหรือบุคคล การบริจาคเงินให้

องค์กรชุมชน ผูส้มคัรรับเลือกตั้งประเภท เจา้บุญทุ่ม มกัสร้างคะแนนนิยมจากชาวบา้นโดยการ

บริจาคเงินให้แก่องค์กรของประชาชน เช่น สภาตาํบล เพื่อให้จดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้ใน
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ตาํบล หมู่บา้น โดยตรีตราวา่ผูส้มคัรช่ือนั้นๆ เป็นผูบ้ริจาคให ้รูปแบบการทุจริตเลือกตั้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล A มีการซ้ือเสียงเลือกตั้ง อนัประกอบไปดว้ยผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หวัคะแนน และ

ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง วิธีแรก ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะจ่ายเงินให้กบัหวัคะแนน และหวัคะแนนก็จะนาํเงิน

หรือส่ิงของไปจ่ายใหก้บัผูมี้สิทธิลงคะแนนอีกต่อหน่ึง และการท่ีผูส้มคัรจ่ายเงินหรือส่ิงของให้กบัผู ้

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรง  ในส่วนของรูปแบบการยา้ยคนเขา้และยา้ยคนออก  เป็นการยา้ยคน

ออกจากทะเบียนของคนหน่ึงไปยงัอีกทะเบียนหน่ึง หรือมีการยา้ยคนเขา้มาในพื้นท่ีโดยมิชอบ โดย

ไม่มีตวัตนอยูจ่ริง บางบา้นมีคนยา้ยเขา้มาเป็นร้อย ทั้งๆ ท่ีมิใช่โรงงาน บางบา้นพอประกาศรายช่ือ

ออกมา มีบางตนท่ีไม่เคยรู้จกั รูปแบบน้ีถือไดว้่าเป็นการทุจริตของการเลือกตั้งอย่างหน่ึง การยา้ย

บุคคลเขา้มาเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งถือได้ว่ารูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งลกัษณะเป็นการ

ร่วมมือกนัทุจริตการเลือกตั้ง โดยมีการรวมมือกบัเจา้หน้าท่ีรัฐหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย

การกระทาํในลกัษณะน้ี สามารถทาํไดท้ั้งสองแบบ อาจมีการนาํคนของตนเองเขา้ไปยงัทะเบียนของ

ผูท่ี้ตนเองรู้จกัหรือคนสนิท หรือผา่นหวัคะแนน หรืออาจมีการนาํคนออกจากทะเบียนของคู่แข่งใน

การเลือกตั้ง จะเป็นรูปแบบท่ีกาํจดัคู่แข่งซ่ึงถือไดว้า่รูปแบบการทุจริตการยา้ยคนเขา้และยา้ยคนออก

มีเจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และรูปแบบการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล A มีรูปแบบการ

จัดให้มีคนของตนในกรรมการเลือกตั้ ง  โดยผู ้สมัครการเลือกตั้ งจะทําการตรวจสอบว่า

คณะกรรมการเก่ียวกบัการเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นใคร และดาํเนินการทุกวิถีทางท่ีจะให้บุคลากรฝ่าย

ตนเองเขา้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งดว้ย ยกตวัอยา่ง  เช่น คณะกรรมการประจาํหน่วย

เลือกตั้ง คณะกรรมการนบัคะแนนการเลือกตั้ง เพื่อจะไดอ้าศยัความไดเ้ปรียบของบตัรดีและบตัร

เสียเพื่อทาํการทุจริตง่ายข้ึนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายตนเองมากท่ีสุด และรวมถึงการใชอิ้ทธิพล

ในการเลือกตั้ง  ไม่วา่การใชอิ้ทธิพลต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การใชอิ้ทธิพลของหวัคะแนน อิทธิพลต่อ

ชาวบา้น อิทธิพลต่อคณะกรรมเลือกตั้ง  เป็นการใช้อิทธิพลผิดกฏหมายและเป็นรูปแบบการทุจริต

การเลือกตั้งถือไดว้่าการเลือกตั้งเป็นกลไกอย่างหน่ึงในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง

เป็นช่องทางสําคญัในการเขา้ไปสู่อาํนาจทางการเมืองอย่างมีความชอบธรรม จึงทาํให้ผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน มีการแข่งขนักนัสูงเพื่อใหไ้ดรั้บชยัชนะ  
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5.3 รูปแบบการทุจริตเทศบาล B 

 

ผลจากการศึกษา พบวา่ รูปแบบการทุจริตเลือกตั้งของเทศบาลตาํบล B มีรูปแบบการทุจริต

การเลือกตั้งการซ้ือเสียง จะเห็นไดว้า่การเลือกตั้งในของเทศบาลจะมีการแข่งขนัมากกวา่ในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล A และท่ีเห็นได้ชดัเจนมาก คือ รูปแบบการซ้ือเสียงโดยใช้หัวคะแนนท่ีเป็น

ขา้ราชการ ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน ผูน้าํชุมชนในการหาเสียงให้กับผูส้มคัรเลือกตั้ง หัวคะแนนกลุ่ม

ขา้ราชการหรืออดีตขา้ราชการเป็นกลุ่มท่ีมีอาํนาจอิทธิพลสูง มีคนเคารพนบัถือมากในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

และเป็นตวัเช่ือมไปถึงหัวคะแนนอ่ืนๆ ด้วย ขา้ราชการพวกน้ีนอกจากมีการสนับสนุนด้านหา

คะแนนเสียงใหก้บัผูส้มคัรแลว้ยงัอาจใหค้วามช่วยเหลือในดา้นกลวธีิในการหาคะแนนเสียงอยา่งไม่

ชอบมาพากลอีกดว้ย การซ้ือเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะเกิดกบัชาวบา้นท่ีดอ้ยโอกาสหรือชุมชน

ทอ้งถ่ินจะตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดสิทธิมากท่ีสุดเพื่อผลกาํไรและการเติบโตของธุรกิจ 

ตวัอยา่งเช่น ชาวบา้นท่ีมีความรู้นอ้ย คนพวกน้ีจะเป็นพวกท่ีทาํมาหาเล้ียงชีพไปในแต่ละวนั และมี

นิสัยท่ีไม่เอาเปรียบใคร จึงทาํใหพ้วกเขาเกิดการขายเสียงข้ึนมา เพราะศีลธรรมในจิตใตส้ํานึกท่ีพวก

เคา้ไม่รู้วา่การขายเสียงใหก้บัผูส้มคัรรับเลือกตั้งของเทศบาล B เป็นส่ิงท่ีผดิหรือถูก พวกชาวบา้นคิด

แต่เพียงว่า เม่ือเรารับเงินของเขามาแลว้ (ซ่ึงจะหมายถึงการให้เงินช่วยเหลือกครอบครัวก็ตอ้งหา

โอกาสตอบแทนซ่ึงคลา้ยกบันิสัยของคนไทยอย่างหน่ึงคือ คนไทยมกัจะไม่ลืมบุญคุณท่ีเคยไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากคนอ่ืนชาวบา้นก็หวงัท่ีจะให้นกัการเมืองทอ้งถ่ินในเทศบาล B เป็นท่ีพึ่ง เม่ือ

ตนเองได้รับความเดือดร้อนตอ้งการติดต่อกบัหน่วยราชการในลกัษณะเป็นส่วนตวัเช่น การขอ

ความช่วยเหลือให้ไดรั้บการประมูลร้านอาหารหรือการจดังานเล้ียงรับรองคณะดูงาน เป็นตน้ และ

รูปแบบการทุจริตของเทศบาล B  ยงัมีรูปแบบการทุจริตโดยการใชก้ารตลาดการเมือง เป็นรูปแบบท่ี

มีการวางแผนของนกัการเมืองท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ประยุกตใ์นการ

ส่ือสารหรือรณรงค์หาเสียงทางการเมือง เช่น การติดป้ายโฆษณา การส่ือในโปสเตอร์ การใช้ส่ือ

ผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ โดยวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับและชนะการเลือกตั้ง ดงัคาํกล่าวของ

คณะกรรมการเลือกตั้งว่า การส่ือสารการตลาดของกลุ่มท่ีสมคัรการเลือกตั้งในเทศบาลจะเป็น

รูปแบบการส่ือสารท่ีผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการ ผูจ้าํหน่ายสินคา้ โฆษณาของบริษทั หรือพนกังานขาย 

ส่งข่าวสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสัญลกัษณ์ ภาพ เสียง การเคล่ือนไหวอกัษร คาํพูด หรือเสียงเพลงผา่น

ช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ เพื่อให้ผูรั้บข่าวสารตอบสนองในทิศทางท่ีตอ้งการในบริบทของ

การส่ือสารการตลาดเพื่อการเมือง การสนบัสนุนเงินทุนหรือเงินสนบัสนุนในการหาเสียงในการ

เลือกตั้ง เป็นการตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายระหว่างการหาเสียง ยกตวัอย่าง เช่น นักธุรกิจท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีหวงัผลประโยชน์หากชนะการเลือกตั้ง สามารถเขา้ถึงการประมูลสินคา้หรือเก่ียวกับ
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โครงการต่างๆ ง่ายข้ึนเป็นรูปแบบของการทุจริตในการเลือกตั้งท่ีนิยมใช้กนั และพบว่าการใช้

อาํนาจรัฐเป็นรูปแบบการทุจริตหน่ึงของเทศบาล B มีการใชอิ้ทธิพลจากตาํแหน่งงานราชการ  การ

ใชก้ลวธีิการพนนั การใชก้ลวธีิการทาํลายคู่แข่ง และการใชเ้งินซ้ือคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ลว้นแต่เป็น

การใช้อํานาจ การหาเสียงท่ีมีรูปแบบการเมืองท่ีมีการแก่งแย่ง ท่ีให้ได้มาซ่ึงอํานาจและ

ผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาํนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง

และไม่สําคญัเท่ากบัว่ามีจาํนวนจาํกดั เพราะฉะนั้นปราฎการณ์ของการแก่งแย่งจึงตอ้งใช้สารพดั

ขบวนการและวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึง อาํนาจและผลประโยชน์ จึงตอ้งใชรู้ปแบบการทุจริตจากการ

เลือกตั้ง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 5.4.1.1 การแก้ไขระบบอุปถัมภ์ ควรมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างสังคมศักดินา 

ปรับเปล่ียนค่านิยม สร้างจิตวิญญาณประชาธิปไตย และความเท่าเทียมกนัและตอ้งมุ่งทาํประโยชน์

ต่อส่วนรวมโดยคัดกรองคนท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาในระบบ และให้ความสําคัญต่อ

การศึกษาและส่งเสริมการพฒันาทกัษะอยา่งเท่าเทียมเพื่อสร้างบรรยากาศและกระตุน้แรงจูงใจใน

การทาํงานบรรยากาศการทาํงานเป็นท่ีพอใจทุกฝ่ายใหเ้สมอเท่าเทียมกนั  

 5.4.1.2 การแกไ้ขปัญหาคอรัปชัน่ ควรแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปทางการเมืองให้

ประชาชนมีสิทธิและอาํนาจในการจดัตั้งองคก์รท่ีเป็นฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายเป็นกลาง เป็นอิสระ มี

ขีดความสามารถท่ีจะตรวจสอบนกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะองคก์รดา้น

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ 

 5.4.1.3 การป้องกนัการทุจริตการเลือกตั้งในเร่ืองของการซ้ือสิทธิขายเสียง ควรให้

การศึกษาแก่ประชาชนนบัตั้งแต่นกัเรียนระดบัประถม มธัยมศึกษา ให้รู้ถึงพิษและภยัของการทุจริต

การเลือกตั้งว่าเป็นอย่างมีผลเสียอย่างไรและรูปแบบการซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นการทาํลายประเทศ 

และควรปลุกจิตสาํนึกใหป้ระชาชน คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

 5.4.1.4 ควรพฒันาระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมือง หากประชาชนมีเศรษฐกิจดี 

จะทาํให้สังคมมีความอยู่ดีมีสุข คาํนึงถึงคุณค่า ศกัด์ิศรี คุณธรรม มากกว่าเงินตรา ซ่ึงไดม้าโดยมิ

ชอบ หากการเมืองเขม้แข็งก็จะสามารถป้องกนัการซ้ือสิทธิขายเสียงไดแ้ต่ตอ้งใช้ระยะเวลาพฒันา

พอสมควร 
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 5.4.1.5 ควรออกกฎหมายบงัคบัใช้กบัผูข้ายเสียง และผูซ้ื้อเสียงท่ีมีบทลงโทษให้

หนกัยิง่ข้ึน และควรมีการทาํโทษใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งจะไดไ้ม่มีคนกลา้คิดและกลา้ทาํ  

 

5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงวจัิย 

 5.4.2.1 ควรขยายขอบเขตการวิจัย  เ ร่ือง รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้ ง เชิง

เปรียบเทียบโดยอาจศึกษาในองค์การปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ในจงัหวดัชลบุรีเพื่อนาํผลการศึกษาท่ี

ไดรั้บมาเปรียบเทียบกนัผลการศึกษาคร้ังน้ี 

 5.4.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งเชิงเปรียบเทียบ

กับองค์การปกครองท้องถ่ินในจังหวดัอ่ืนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวนัออก เช่น ระยอง 

จนัทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา เพื่อเปรียบเทียบกบัดูลกัษณะเชิงวฒันธรรมทางการเมืองของคนภาค

ตะวนัออกโดยเนน้ในเร่ืองการทุจริตการเลือกตั้ง  
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