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บทคัดย่อ
กำรวิจัย นี้ เป็ นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วธิ ีรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสำรโดยศึกษำวิเครำะห์ ค ำสั ่ง ของศำลฎี ก ำ
(แผนกคดีเลือกตั้ง) ช่วงปี พ.ศ.2551-2552 คดีควำมผิ ดเกี่ยวกับกฎหมำยเลือกตั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นจำกกำรจั ด ให้มีก ำร
เลือกตั้งทัว่ ไป เมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม 2550 กรณีกำรสัง่ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมัครและสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร
ที่กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง และกำรสัง่ ให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่ กำรวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำพฤติกำรณ์
ของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรในกำรร่วมกั น กระท ำควำมผิ ด
กฎหมำยเลือกตั้ง ตำมคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) เมือ่ ปี พ.ศ.2551-2552, 2) ศึ ก ษำสำเหตุ ก ำรกระท ำ
ควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งเมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม
2550 3) เสนอแนะแนวทำงป้ องกั น มิใ ห้ ผู้ มีส่ วนได้เ สี ย ทำงก ำรเมือ งร่ วมมือ กั บ ผู ้ สมัค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) พฤติกรรมกำรกระทำควำมผิดของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครมี 2 ลักษณะคือ (1) มีลักษณะเป็ นกำรคบหำสมำคมที่แตกต่ำง กล่ำวคือ ผู ้กระทำ
ผิ ดหลำยคนสมคบและร่วมมือกันกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งอย่ำงเป็ นขบวนกำร มีกำรวำงแผนนั ดหมำย และมีกำร
แบ่งหน้ำที่กันทำอย่ำงเป็ นขั้นตอนเป็ นตอน (2) มีลักษณะเป็ นกำรลอกเลียนแบบ 2) สำเหตุของกำรกระทำควำมผิด
กฎหมำยเลือกตั้งที่สำคัญมี 3 ประกำรคือ (1) ผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เป็ น
ส่วนตัวอยู ่ก่อนแล้ว กำรกระทำผิ ดมิได้เกิดขึ้ นจำกค่ำจ้ำง หรือผลประโยชน์ ทำงกำรเงิน หรือทรัพย์สนิ เป็ นกำรตอบแทน
(2) พฤติกรรมกำรเลียนแบบกำรกระทำควำมผิ ดของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร ซึ่ งมำจำกซื้ อเสียงเลือกตัง้
ในเขตเลือกตั้งอื่นหรือจังหวัดอื่น (3) โครงสร้ำงกำรบังคับใช้กฎหมำย มุง่ ลงโทษผู ้สมัครเป็ นสำคัญ มิให้ควำมสำคัญ
กับกำรลงโทษผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร ซึ่ งมีพฤติกำรณ์เป็ นผู ้ก่อ ผู ้ใช้ ตัวกำร และผู ้สนั บสนุ นกำรกระทำ
ผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งแต่อย่ำงใด จึงเกิดกำรเลียนแบบรู ปแบบพฤติกรรม วิธีคิดและควำมรู ส้ ึกนึ กคิด และมีกำรพัฒนำ
เป็ นนวัตกรรมของกำรเลียนแบบ
คาสาคัญ: กำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง , กำรเลือกตั้งทัว่ ไป, 23 ธันวำคม 2550
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Abstract
This qualitative research aims to 1) investigate the behavior of political stakeholders and candidates
during the Thai General Election held on the 23 December 2007, in particular, candidates elected Members of
Parliament who may have represented political stakeholders and committed offenses under the Thai election law
by order of the Supreme Court (Department of Elections) from 2008 to 2009, 2) determine the causes of
the violation of election laws by political stakeholders and candidates who committed offenses under the Thai
election law during Thai General Election held on the 23 December 2007, and 3) offer guidelines to prevent
political stakeholders cooperating with candidates to break Thai election laws in future Thai general elections.
The data used in the research was gathered from documents and case studies including: judgments by the
Supreme Court (Department of Elections) from 2008 to 2009 and offenses of Thai election law committed
during the Thai general election held on the 23 December 2007 by political stakeholders and candidates. The
results show: 1) Offenses committed by stakeholders and political candidates can be divided into two types:
(1) co-offenders conspire and collaborate through associations to commit offenses under the Thai election
law, (2) repetition of previous offenses under Thai election law. 2) The causes of offenses committed under
the Thai election law by the co-offenders can be divided into three types: (1) the relationship between the
co-offenders was of a close and personal nature. Therefore, the offense did not result from the co-offenders’
requirement for assets, wealth or payment, (2) repetition of illegal behavior by the co-offenders in previous
Thai general elections, (3) law enforcement has focused on candidates not stakeholders who were
troublemakers, employees, proxies, and supporters.
Keyword: Offenses of the Thai Election Law, General Election, 23 December 2007

บทนา
ปั จจุบันรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 และพระรำชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่ งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง ศำลชั้นต้นและศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) เป็ นองค์กรหลักในกำรทำหน้ำที่วนิ ิ จฉัยชี้ ขำดลงโทษผูส้ มัครหรือ
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรที่กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง รวมทั้ง วินิจฉัยชี้ ขำดเพือ่ ลงโทษ
แก่ผู้อื่นหรือผู ้ใดหรือผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร อำทิเช่น นั กกำรเมืองท้องถิน่ นักธุรกิจ หัวคะแนน ข้ำรำชกำร
และพนั กงำนฝ่ ำยปกครองในพื้ นที่ซึ่งเป็ นผู ้กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง (ศำลฎีกำ, 2558) ท ำให้ก ำรเลื อ กตั้ ง มิไ ด้
เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย (รัฐธรรมนู ญ พ.ศ.2550 มำตรำ 239 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ำ ด้วย
กำรเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มำตรำ 111 และมำตรำ 137)
ในกำรดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกรณีกำรเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
กฎหมำยเลือกตั้งกำหนดว่ำกรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้สืบสวนสอบสวนแล้ว
เห็นว่ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้วำ่ ผู ้สมัครผู ้ใดกระทำกำรอันเป็ นควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง หรือมีพฤติกำรณ์อนั ควรเชือ่
ได้วำ่ ผู ้สมัครผู ้ใดก่อให้ผู้อื่นหรือผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครกระทำ สนั บสนุ น หรือรู เ้ ห็นเป็ นใจให้บุคคลอืน่
กระทำกำรดังกล่ำวหรือผู ้สมัครรู ว้ ำ่ มีกำรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงก ำรเมืองกับผูส้ มัคร
ดังกล่ำวแล้ว ไม่ดำเนิ นกำรเพื่อระงับกำรกรทำนั้ น ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เห็นว่ำกำรกระทำนั้น น่ำจะมีผลให้กำร
เลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมำยเลือกตั้งกำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง มีอ ำนำจสั ่ง เพิ ก ถอน
[156]
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สิทธิเลือกตั้งแก่ผู้สมัครที่กระทำกำรเช่นนั้ นทุกรำยเป็ นเวลำ 1 ปี โดยให้มผี ลนั บแต่วนั ทีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมี
คำสัง่ (พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มำตรำ 103 วรรคหนึ่ ง) และในกรณีที่ปรำกฏต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำผู ้ใดกระทำกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ แก่ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองใด อันอำจทำให้ก ำร
เลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เช่น กำรซื้ อเสียงเลือกตั้ง กำรบริจำคทรัพย์สินให้สำธำรณกุศล กำรจัดให้
มีมหรสพหรือกำรรื่นเริง กำรจัดเลี้ ยง หรือกำรใช้อิทธิพล บังคับ ขู่เข็ญหรือจูงใจให้เข้ำใจผิ ดในคะแนนนิ ยมของผูส้ มัคร
หรือพรรคกำรเมือง กฎหมำยเลือกตั้งกำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอำนำจออกคำสัง่ ให้ผูน้ ั้นระงับกำรกระทำ
หรือมีคำสัง่ ให้แก้ไขกำรกระทำตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนดได้ ถ้ำ มีผู้ แ จ้ง ต่ อ เจ้ำ พนั กงำนต ำรวจหรื อ เจ้ำ
พนั กงำนตำรวจพบเห็นกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของบุคคลดังกล่ำ ว ให้เจ้ำพนั กงำนตำรวจจับกุมและดำเนินคดี
โดยเร็ว และแจ้งต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง พิ จ ำรณำ
ดำเนิ นกำรต่อไป (พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มำตรำ 106 วรรคหนึ่ งและวรรคสอง)
ซึ่ งในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร เมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม 2550 ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ได้มคี ำสัง่ ให้
ลงโทษผู ้สมัครและสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรที่ทำให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมโดยสังให้จั
่ ดให้มีกำรเลือกตัง้ ใหม่
และสัง่ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมัครและสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร รวมทั้งให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต้องรับผิด
ทำงแพ่งในกำรชดใช้ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเลือกตั้งใหม่ดว้ ย
ดังนั้ นกำรศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับพฤติกำรณ์และสำเหตุของผู ้มสี ่วนได้เ สี ย ทำงกำรเมือ งกั บ ผู ้ ส มัค รรั บ
เลือกตั้งเป็ นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรที่ได้ร่วมกันกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งเพื่อเสนอแนะ แนวทำงในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในกำรป้ องกันมิให้ผู้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครกระทำผิดกฎหมำยเลือกตัง้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษำพฤติกำรณ์ของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรใน
กำรร่วมกันกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง กรณีคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) เมือ่ ปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.
2552
2. ศึกษำสำเหตุกำรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตัง้ ใน
กำรเลือกตั้งเมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม 2550
3. เสนอแนะแนวทำงป้ องกั น มิใ ห้ ผู้ มีส่ วนได้เ สี ย ทำงกำรเมือ งร่ วมมือ กั บ ผู ้ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง

วิธีการวิจัย
กำรวิจัยในครั้ ง นี้ เป็ นกำรวิจั ย เอกสำร (Documentary Research) โดยผู ้ ศึ ก ษำวิจั ย ค้น หำข้อ มู ล จำก
ปรำกฏกำรณ์จริงตำมคำสัง่ ของศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในช่วงปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 เฉพำะคดีที่ขอให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือขอให้สงั ่ ให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่ โดยทำกำรศึกษำพินิจพิจำรณำ และอธิ บ ำยควำมในเชิ ง
พรรณนำเนื้ อหำตำมค่ำนิ ยมของผู ้ศึกษำวิจัย ภำยใต้ระเบียบวิธี กำรวิจัยดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูล
1. คำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในช่วงปี พ.ศ.2551 เฉพำะคดีที่ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือขอให้
สัง่ ให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่ จำนวน 5 คดี
2. คำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในช่วงปี พ.ศ.2552 เฉพำะคดีที่ขอให้เพิกถอนสิท ธิเลือกตั้งหรือขอให้
สัง่ ให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่จำนวน 11 คดี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลตำมคุณลักษณะของข้อมูลจำกคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในช่ วงปี พ.ศ.2551
และ พ.ศ.2552 เฉพำะที่มคี ำสัง่ ลงโทษผู ้สมัครรับเลือกตั้งและให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่แทน จำนวน 5 คดี ประกอบด้วยผูส้ มัคร
จำนวน 9 คน และผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร จำนวน 12 คน รวม 21 คน รวมทั้งกลุ่มผู ้ช่วยหำเสียงของ
ผู ้สมัคร 1 กลุ่ม (2,518 คน)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยพิจำรณำจำกเนื้ อหำสำระของสำนวนคดีเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร
ของศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในช่วงปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 เฉพำะคดีที่ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง หรื อ
ขอให้สงั ่ ให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่และศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ได้มคี ำวินิจฉัยชี้ ขำดสัง่ คดีให้เพิกถอนกำรเลือกตั้งของ
ผู ้สมัคร รวมทั้งที่มคี ำสัง่ ให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่ รวม 5 คดี

ผลการวิจั ย
1. พฤติกรรมกำรกระทำควำมผิ ดของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครมี 2 ลักษณะคือ (1) มีลักษณะ
เป็ นกำรคบหำสมำคมที่แตกต่ำง กล่ำวคือ ผู ้ กระทำผิ ดหลำยคนสมคบและร่วมมือกันกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตัง้ อย่ำง
เป็ นขบวนกำร มีกำรวำงแผนนั ดหมำยและมีกำรแบ่งหน้ำที่กันทำอย่ำงเป็ นขั้นตอนเป็ นตอน (2) มีลักษณะเป็ นกำร
ลอกเลียนแบบ
2. สำเหตุของกำรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งที่สำคัญมี 3 ประกำรคือ (1) ผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมือง
กับผู ้สมัครมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็ นส่วนตัวอยู ่ก่อนแล้ว กำรกระทำผิ ดมิได้เกิดขึ้ นจำกค่ำจ้ำงหรือผลประโยชน์ทำง
กำรเงินหรือทรัพย์สินเป็ นกำรตอบแทน (2) พฤติกรรมกำรเลียนแบบกำรกระทำควำมผิ ดของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำร
เมืองกับผู ้สมัคร ซึ่ งมำจำกซื้ อเสียงเลือ กตั้งในเขตเลือกตั้งอื่นหรือจังหวัดอื่น (3) โครงสร้ำงกำรบังคับใช้กฎหมำย มุง่
ลงโทษผู ้สมัครเป็ นสำคัญ มิให้ควำมสำคัญกับกำรลงโทษผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครซึ่งมีพฤติกำรณ์เป็ นผูก้ อ่
ผู ้ใช้ ตัวกำร และผู ้สนั บสนุ นกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งแต่อย่ำงใด จึงเกิดกำรเลียนแบบรู ปแบบพฤติกรรม วิธีคดิ
และควำมรู ส้ ึกนึ กคิดและมีกำรพัฒนำเป็ นนวัตกรรมของกำรเลียนแบบ
3. ข้อเสนอแนะแนวทำงป้ องกั น มิใ ห้ผู้ มีส่ วนได้เ สี ย ทำงกำรเมือ งร่ วมมือ กั บ ผู ้ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง พบว่ำ (1) ควรกำหนดมำตรกำรลงโทษผู ้มีส่ วนได้เ สี ย
ทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งที่ “รุ นแรง รวดเร็ว และแน่ นอน” (2) ควรสร้ำงมำตรฐำนทำง
จริยธรรมทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครทุกรำยในกำรหำเสียงเลือกตั้ง (3) ควรใช้กำรเรียนรู ท้ ำงสังคมในกำรกล่อมเกลำให้
คนในสังคมปฏิเสธกำรซื้ อเสียงเลือกตั้ง (4) ควรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำน “กำรซื้ อสิทธิ์ ขำย
เสียงเลือกตั้ง” และกำรกีดกันผู ้กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งไม่ให้มที ี่ยืนในสังคม

สรุป
กำรศึกษำ กำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรของผู ้มสี ่วนได้เ สี ย ทำงกำรเมือ งกั บ
ผู ้สมัคร ในกำรเลือกตั้งทัว่ ไป เมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม 2550 มีรำยละเอียดเพื่ออภิปรำยผลในกำรวิจัย ดังนี้
1. ศึกษำพฤติกำรณ์ของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรใน
กำรร่วมกันกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง กรณีคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) เมือ่ ปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.
2552
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1.1 พฤติกรรมกำรกระทำควำมผิ ดของผู ้มสี ่ วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครมีลักษณะเป็ นกำรคบ
หำสมำคมที่แตกต่ำง กล่ำวคือ เมือ่ พิจำรณำจำกคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552
แล้ว ทำให้เห็นว่ำในกำรสัง่ คดีของศำลฎีกำให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร (ใบแดง) หรือ ให้เ ลื อ กตั้ ง ใหม่แ ทน
ผู ้สมัครที่ได้รับกำรเลือกตั้ง โดยผู ้นั้นยังมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้อีก (ใบเหลือง) มีที่มำจำกพฤติกรรมกำรกระท ำ
ควำมผิ ดของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครในลักษณะที่เป็ นกำรคบหำสมำคมที่แตกต่ำงโดยมีกำรสมคบกั น
หรือคบหำสมำคมกันและร่วมกันกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งอย่ำงเป็ นขบวนกำร มีกำรวำงแผนนั ดหมำยกันไว้อย่ำง
เป็ นขั้นตอนเป็ นตอนและผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครทุกคนมีพฤติกำรณ์เข้ำข่ำยเป็ นตัวกำรร่วมกันในกำร
กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งทั้งสิ้ น ยกตัวอย่ำงเช่น คดีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนำยยงยุ ทธ ติยะไพรัช รองหั วหน้ ำ
พรรค พลังประชำชนที่จังหวัดเชียงรำย (ใบแดง) และให้มกี ำรเลือกตั้งใหม่แทนนำงสำวละออง ติ ย ะไพรั ช ซึ่ งเป็ น
น้องสำวของนำยยงยุ ทธฯ (ใบเหลือง) ทำให้เห็นว่ำมีพฤติกรรมกำรกระทำควำมผิ ดของผู ้ มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับ
ผู ้สมัครหลำยคน คือ คนแรก นำยบรรจงฯ นำยกเทศมนตรีตำบลจันจว้ำ ซึ่ งเป็ นหัวคะแนนของนำยยงยุ ทธฯ คนทีส่ อง
นำยชัยวัฒน์ ฯ กำนั นตำบลจันจว้ำ และคนที่สำม นำยดำบตำรวจมำนิ ตย์ฯ ตำรวจติดตำมนำยยงยุ ทธฯ ซึ่ งพฤติกำรณ์
ของบุคคลทั้งสำมรำย มีลักษณะเป็ นกำรสมคบกันหรือคบหำสมำคมกัน และร่วมกันกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งอย่ำง
เป็ นขบวนกำร มีกำรวำงแผนนั ดหมำยกันไว้อย่ำงเป็ นขั้นตอน
1.2 พฤติกรรมกำรลอกเลียนแบบกำรกระทำควำมผิ ดของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมือองกับผู ้สมัคร
กล่ำวคือ เมือ่ พิจำรณำจำกคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 ทั้ง 5 คดี แ ล้ว ท ำให้
เห็นว่ำมีกำรลอกเลียนแบบกำรหำเสียงเลือกตั้งที่เคยเกิดขึ้ นในกำรเลือกตั้งครั้งก่อนๆ แต่ไม่ถูกลงโทษว่ำ เป็ นกำร
กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง เช่น หัวคะแนนนั กหมำยกำนั น ผู ้ใหญ่ บำ้ นหรือผู ้นำชุมชนไปพบปะกันที่โรงแรมหรู นอก
เขตเลือกตั้งและมีกำรแจกเงินซื้ อเสียงล่วงหน้ำ หรือกำรให้หัวคะแนนนั ดหมำยผู ้นำหมูบ่ ำ้ น ชุมชนไปร่ วมงำนเลี้ ยง
สังสรรค์แล้วเชิญผู ้สมัครไปหำเสียง เสร็จแล้วให้หั วคะแนนแจกเงินซื้ อเสียงล่วงหน้ำ หรือกำรให้หัวคะแนนหรือผูช้ ว่ ยหำ
เสียงของผู ้สมัครเป็ นผู ้แจกจ่ำยสิ่งของในลักษณะโฆษณำประชำสัมพันธ์ชื่อและหมำยเลขของผู ้สมัคร เช่น เสื้ อ หมวก
หรือร่มกันแดดให้แก่ประชำชนในเขตเลือกตั้ ง เพื่อเป็ นกำรซื้ อเสียงล่วงหน้ำ ซึ่ งพฤติกำรณ์กำรลอกเลียนแบบกำรหำ
เสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร ยกตัวอย่ำงเช่น คดีเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของนำยยงยุ ทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้ำพรรค พลังประชำชน ที่จังหวัดเชียงรำย (ใบแดง) และให้มกี ำรเลือกตัง้
ใหม่แทนนำงสำวละออง ติยะไพรัช ซึ่ งเป็ นน้องสำวของนำยยงยุ ทธฯ (ใบเหลือง) ทำให้เห็นว่ำของหัวคะแนนนำยยง
ยุ ทธฯ ทั้ง 3 คน คือนำยบรรจงฯ นำยชัยวัฒน์ และ ด.ต.มำนิ ตย์ฯ ตำรวจติดตำม ที่กำหนดให้กลุ่มกำนั นเขตอำเภอแม่
จันจำกจังหวัดเชียงรำยเดินทำงโดยเครื่องบินไปกรุ งเทพมหำนครเพื่อพบปะกับนำยยงยุ ทธฯ และใช้รถยนต์ตของทำง
ู้
รำชกำร อีกทั้งยังให้นอนพักค้ำงโรงแรมมีระดับในกรุ งเทพมหำนคร นั บเป็ นแฟชัน่ (Fashion) ที่ลอกเลียนแบบกันมำ
จำกกำรเลือกตั้งในครั้งก่อนๆ และผู ้ร่วมกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งครั้งนี้ มีควำมเข้ำใจตรงกันว่ำแม้จะถู กจั บ ได้ก็ จ ะ
สำมำรถหลีกเลี่ยงให้พน้ ข้อกล่ำวหำได้ดังเช่นทุกครั้งที่ผ่ำนมำ แต่เนื่ องจำกครั้งนี้ มีผู้สังเกตกำรณ์ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้
จังหวัดเชียงรำยของอีกพรรคกำรเมืองหนึ่ งได้เฝ้ ำติดตำมพฤติกำรณ์ของกลุ่มกำนั นดังกล่ำวและได้บั น ทึ ก ภำพกำร
เคลื่อนไหว (วีดีโอ) ไว้เป็ นหลักฐำนจึงทำให้ถูกจับได้โดยไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงให้พน้ ข้อกล่ำวหำได้
2. สำเหตุกำรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของผู ้มสี ่วนได้เ สียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้งในกำร
เลือกตั้งเมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม 2550
2.1 ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครและผู ้สมัครมีควำมสัมพั น ธ์
ใกล้ชิดกันด้วยระบบอุปถัมภ์ ค้ำจุนกันอยู ่ก่อนแล้ว กำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของผู ้มสี ่ว นได้เสียทำงกำรเมืองกับ
ผู ้สมัครเกิดขึ้ นจำกแรงจูงใจในเรื่องควำมสวำมิภักดิ์ จงรักภักดี ตอบแทนบุญคุณหรือกำรช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน หรือกำร
สนั บสนุ นค้ำจุนกันด้วยควำมเมตตำ มิได้เป็ นแรงจูงใจเป็ นเงินค่ำจ้ำงหรือผลประโยชน์ ทำงเงินหรือทรัพย์สนิ จำกผูส้ มัคร
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนแต่อย่ำงใด ดังกรณีศึกษำ จำกคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ปี พ.ศ.2551 และพ.ศ.2552
จำนวน 4 คดี ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีคดีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยยงยุ ทธ ติยะไพรัช ผู ้สมัครแบบบัญชีรำยชือ่ พบว่ำนำย
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บรรจงฯ นำยชัยวัฒน์ ฯ และ ด.ต. มำนิ ตย์ฯ มีควำมใกล้ชิดเป็ นกำรส่วนตัวกับนำยยงยุ ทธฯ อยู ่ก่อนแล้ว โดยนำยบรรจง
ฯ เป็ นนำยกเทศมนตรีตำบลและเป็ นหัวคะแนนของนำยยงยุ ทธฯ นำยชัยวัฒน์ ฯ เป็ นกำนั นและเป็ นหัวคะแนนของนำย
ยงยุ ทธฯ สำหรับ ด.ต.มำนิ ตย์ฯ เป็ นตำรวจติดตำมนำยยงยุ ทธฯ ในฐำนะรัฐมนตรี ซึ่ งเป็ นลูกน้องที่ใกล้ชิดอยู ่แล้ว ซึ่ ง
บุคคลดังกล่ำวรู อ้ ยู ่แล้วว่ำกำรแจกเงินหำเสียงเป็ นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง แต่ได้กระทำไปเพือ่ สนับสนุนนำย
ยงยุ ทธฯ ให้ชนะกำรเลือกตั้งด้วยควำมสวำมิภักดิ์ และตอบแทนบุญคุณ
2.2 พฤติกรรมกำรเลียนแบบ กำรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมือง
กับผู ้สมัคร พบว่ำ มีพฤติกรรมสอดคล้องกับกฎแห่งกำรเลียนแบบ (Laws of Imitations) ของ เกเบรียล เทรด (อ้ำงถึง
ใน พรชัย ขันตี, พ.ต.อ., 2553) 3 รู ปแบบ คือ
2.2.1 พฤติกรรมกำรเลียนแบบกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งจำกคนใกล้ชิดหรือจำกสมำชิกพรรค
กำรเมืองเดียวกันในจังหวัดเดียวกัน หรือจังหวัดใกล้เคีย งกัน โดยผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครจะทำหน้ำทีเ่ ป็ น
ตัวแทนเชิดในกำรซื้ อเสียงเลือกตั้ง เช่น กำรจัดเลี้ ยง กำรจัดมหรสพ กำรสัญญำว่ำจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ ที่ มี
มูลค่ำเป็ นเงินแก่ผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง เป็ นต้น ซึ่ งกำรกระทำดังกล่ำว ผู ้สมัครจะไม่เข้ำไปเกี่ ยวข้องกับกำรแจกจ่ำยเงินปล่อย
ให้เป็ นหน้ำที่ของหัวคะแนน ดังกรณีศึกษำคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ปี พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2552 ทั้ง 5
คดี
2.2.2 พฤติกรรมกำรเลียนแบบกำรซื้ อเสี ย งเลื อ กตั้ ง จำกผู ้ ที่ ด้อ ยกว่ำ เลี ย นแบบผู ้ ที่
เหนื อกว่ำคือ นั กกำรเมืองท้องถิ่น และหัวคะแนนผู ้สมัครจะลอกเลี ย นแบบตั วอย่ ำ งนั กกำรเมือ งระดั บ ชำติ ห รื อ
นั กกำรเมืองรุ ่นเก่ำที่มปี ระสบกำรณ์ในกำรหำเลือกตั้งที่ใช้วธิ ีกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งจนสำมำรถได้รั บ ชั ย ชนะในกำร
เลือกตั้ง โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งไม่สำมำรถจับได้หรือไม่สำมำรถเอำผิ ดได้
2.2.3 พฤติกรรมกำรเลียนแบบกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งโดยกำรแทรกเข้ำไปเกี่ยวข้องซื้ อเสียง
เลือกตั้งของผู ้สมัครรำยอื่น ซึ่ งผู ้สมัค รหน้ ำ ใหม่ที่ อ ยู ่ ใ นที มผู ้ ส มัค รแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ต้อ งอำศั ย บำรมีแ ละ
ประสบกำรณ์ของผู ้สมัครที่เป็ นหัวหน้ำทีมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง
2.3 ปั ญหำโครงสร้ำงและกำรบังคับใช้กฎหมำย โครงสร้ำงของกฎหมำย มุง่ ลงโทษทำงอำญำทำง
กำรเมืองและทำงแพ่งกับผู ้สมัครเป็ นสำคัญ ทำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจมิได้ให้ควำมสำคัญกับกำรลงโทษผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร ซึ่ งมีพฤติกำรณ์เป็ นผู ้ก่อ ผู ้ใช้ ตั วกำร
และเป็ นผู ้สนั บสนุ นกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งด้วยกำรเป็ นผู ้แจกเงินซื้ อเสียง จัดเลี้ ยงและจัดมหรสพแทนผูส้ มัคร
แต่อย่ำงใด
ดังนั้ นเมือ่ ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้ว พบว่ำมีกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งเกิดขึ้ นในเขตเลือกตัง้
ใด คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะยื่นคำร้องต่อศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) เพื่อขอให้ลงโทษทำงกำรเมือง (มำตรำ
111) และลงโทษทำงแพ่ง (มำตรำ 113) เฉพำะผู ้สมัครรับเลือกตั้งเท่ำนั้ น แต่มไิ ด้ยื่นคำร้องขอให้ลงโทษผู ้มสี ่วนได้
เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครที่ร่วมมือกับผู ้สมัครกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งแต่ประกำรใด ด้วยเหตุนี้ เมือ่ มีคำสัง่ ของ
ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ให้ลงโทษทำงกำรเมือง และทำงแพ่งแก่ผู้สมัครก็จะพบว่ำศำลฎี ก ำจะมีค ำสั ่ง ลงโทษ
เฉพำะผู ้สมัครรับเลือกตั้งเท่ำนั้ น มิได้ลงโทษแก่ผู้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่ำวแต่ประกำรใด
ดังปรำกฏในคำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ทั้ง 5 คดีที่ทำกำรศึกษำนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผู ้ มีส่ วนได้เ สี ย กั บ
ผู ้สมัครจึงใช้วธิ ีกำรเลียนแบบ (Imitation) วิธีกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งด้วยกำรแจกเงิน กำรจัดเลี้ ยง หรือกำรจัดมหรสพ
แอบแฝง ซึ่ งลักษณะดังกล่ำวเป็ นกำรเลียนแบบรู ปแบบพฤติกรรม วิธีคิดและควำมรู ส้ ึกนึ กคิดส่งผ่ ำนจำกกลุ่มคนใน
สังคมหรือไปอีกกลุ่มคนหนึ่ งในอีกสังคมหนึ่ ง และมีกำรพัฒนำเป็ นนวัตกรรม (Innovation) ของกำรเลียนแบบ และ
ตรำบใดที่องค์กรซึ่ งรับผิ ดชอบเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรเลือกตั้งให้เป็ นไปอย่ ำ งบริ สุ ท ธิ์ แ ละเที ย งธรรม
(คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง) ยังไม่เข้ำไปสกัดกั้น หรือปิ ดช่องทำงกำรซื้ อเสียงด้วยวิธีกำรดังกล่ำว โดยกำรลงโทษทำง
อำญำกับผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครที่กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งในช่วงเวลำก่อนประกำศผลกำรเลือกตัง้ ให้
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เป็ นตัวอย่ำงพฤติกรรมเลียนแบบกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งของผู ้ มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร ก็จะยังคงเป็ นเช่นนี้ อยู ่
รำ่ ไปในกำรเลือกตั้งทุกครั้ง และอำจแพร่กระจำยไปถึงกำรเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นทุกแห่งด้วยเช่นกัน
3. ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปั ญหำผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง
3.1 ควรกำหนดมำตรกำรกำรลงโทษผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครกระท ำผิ ดกฎหมำย
เลือกตั้งที่ “รุ นแรง รวดเร็ว และแน่ นอน”
3.1.1 กำรลงโทษที่รุนแรง ควรบังคับใช้กฎหมำยเลือกตั้ง มำตรำ 53 ประกอบมำตรำ
137 อย่ำงเด็ดขำด และเคร่งครัด
3.1.2 กำรลงโทษที่รวดเร็ว คณะกรรมกำรกำรเลือ กตั้งควรใช้อำนำจในกำรด ำเนิ นคดี
เช่นเดียวกับพนั กงำนสอบสวนและพนั กงำนอัยกำรในกำรฟ้ องคดีต่อศำล เพื่อลงโทษผู ้กระทำผิ ดกฎหมำยเลื อ กตั้ ง
ในทันทีที่พบกำรกระทำควำมผิ ดอย่ำงรวดเร็วเพรำะพยำนหลักฐำนยังใหม่สด
3.1.3 กำรลงโทษที่แน่ นอน
1) ควรนำหลักกำรคุม้ ครองพยำนมำสนั บสนุ น งำนสื บ สวนสอบสวนในกำรสื บ สวน
สอบสวนและกำรตั้งข้อกล่ำวหำผู ้กระทำควำมผิ ดหรือผู ้ร่วมกระทำควำมผิ ด ควรมีพยำนหลักฐำนที่แน่ นอนมันคงและ
่
ควรนำหลักกำรคุม้ ครองพยำนในคดี อำญำมำปรับใช้กับกำรสืบสวนสอบสวนเพื่อให้มมี ำตรกำรคุมครอง
้
ผูช้ ว่ ยเหลือแก่
ผู ้กล่ำวหำ ผู ้รอ้ งเรียน หรือผู ้ให้ถอ้ ยคำ หรือผู ้แจ้งเบำะแสหรือให้ขอ้ มูลใดเกี่ยวกับกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตัง้ ของผู ้
มีส่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้ง และผู ้สมัครรับเลือกตั้ง
2) ควรนำหลักกำรกันบุคคลเป็ นพยำนโดยไม่ดำเนิ นคดีมำสนั บสนุ นงำนสืบสวนสอบสวน
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำคนใดที่ร่วมกับหรือสนั บสนุ นผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครรับเลือกตั้งและผู ้สมัครรับ
เลือกตั้งกระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง และบุคคลดังกล่ำวได้ให้ถอ้ ยคำ หรือผู ้แจ้งเบำะแสหรือให้ขอ้ มูลใดเกี่ยวกับ
กำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง และข้อมูลดังกล่ำวเป็ นสำระสำคัญในกำรที่จะใช้เป็ นพยำนหลักฐำนในกำรวินิจฉัยว่ำผู ้
ถู กกล่ำวหำรำยอื่นเป็ นผู ้กระทำควำมผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง
3) ควรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หลักกำรให้สินบน แก่ผู้แจ้งเบำะแสหรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกั บ
สืบสวนสอบสวนเพื่อแสวงหำพยำนหลักฐำนในกำรกล่ำวหำผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร และผูส้ มัครทีก่ ระทำ
ผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง จนสำมำรถลงโทษทำงอำญำ ทำงกำรเมืองหรือทำงแพ่งแก่ผู้กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง
3.2 ควรกำหนดมำตรกำรในกำรป้ องกันกำรเลียนแบบกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้งของผูม้ ีส่วน
ได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัคร
3.2.1 กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงรุ นแรง รวดเร็ว และแน่ นอน กับผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำร
เมืองกับผู ้สมัครทุกรำยที่มพี ฤติกำรณ์เป็ นตัวกำร ผู ้ใช้ หรือผู ้สนั บสนุ นกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง
3.2.2 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์คำสัง่ ศำลฎีกำ (แผนกคดีเลือกตั้ง) ในกำรลงโทษทำง
กำรเมือง คำพิพำกษำศำลในกำรลงโทษทำงอำญำและทำงแพ่งแก่ผู้กระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง โดยแสดงให้สังคมไทย
เห็นว่ำพฤติกรรมกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งของผู ้สมัครหรือของผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครในแต่ละลักษณะ เช่น
กำรแจกเงิน สิ่งของ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมพฤติกรรมกำรเลียนแบบซื้ อเสียงเลือกตั้ง ของผู ้มสี ่วนได้เ สี ย ทำงกำรเมือ งกั บ
ผู ้สมัคร
3.2.3 กำรปิ ดช่องทำงกำรเลียนแบบกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งของผู ้มสี ่ วนได้เสียทำงกำรเมือง
กับผู ้สมัครด้วยกำรให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดให้มกี ำรลงทะเบียนหัวคะแนนหรือ ผูช้ ว่ ยหำเสียงของ
ผู ้สมัครทุกรำยและจัดให้มกี ำรประชุมชี้ แจงให้เข้ำใจถึงลักษณะกำรกระทำผิ ดกฎหมำยเลือกตั้ง
3.3 ควรสร้ำงมำตรฐำนทำงจริยธรรมทำงกำรเมืองในกำรหำเสียงเลือกตั้งของผู ้สมัครและผู ้มสี ่วน
ได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครทุกรำย คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ควรจัดกิจกรรมก ำกั บ ดู แ ลด้ำ นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในกำรหำเสียงเลือกตั้งของผู ้สมัครและผู ้มสี ่วนได้เสียทำงกำรเมืองกับผู ้สมัครทุกรำย
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3.4 ควรใช้กำรเรียนรู ท้ ำงสังคมในกำรกล่อมเกลำให้คนในสั ง คมปฏิ เ สธกำรซื้ อเสี ย งเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งควรสนั บสนุ นให้มกี ำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรเสริมสร้ำงบุคคล ครอบครัว โรงเรี ย น
หมูบ่ ำ้ น ชุมชน ท้องถิ่น และผู ้นำที่เป็ นตัวแบบ (Model) ในกำรต่อต้ำนกำรซื้ อเสียงเลือกตั้ง และส่งเสริมให้สังคมไทยมี
กำรเลียนแบบกำรปฏิเสธกำรซื้ อเสียงเลือกตั้ง และมองว่ำกำรซื้ อเสียงเลือกตั้งเป็ นอำชญำกรรม
3.5 ควรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำน “กำรซื้ อสิ ท ธิ ขำยเสี ย งเลื อ กตั้ ง ”
สังคมไทยควรปลุกกระแส ร่วมรณรงค์ รวมพลังต่อต้ำนกำรซื้ อสิทธิ ขำยเสียงอย่ำงเป็ นรู ปธรรมจริงจังและต่อเนื่อง จน
เป็ นค่ำนิ ยมและทัศนคติของคนส่วนใหญ่ ในสังคมไทยโดยใช้มำตรกำรทำงสังคมกดดัน หรือกีดกันผูก้ ระทำผิดกฎหมำย
เลือกตั้งไม่ให้มที ี่ยืนในสังคมหรือไม่อยู ่รอดในสังคม เรียกว่ำใช้ “กำรลงโทษทำงสังคม” (Social Sanction) โดยกำรไม่
คบหำสมำคมด้วยและกำรประจำนต่อสำธำรณชน
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