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ตนทุนการเลือกตั้ง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีรายจายในการจัดใหมีการเลือกตั้ง และรายจาย
ในการบริหารระบบการเลือกตั้ง รายจายเหลานี้มาจากงบประมาณแผนดิน ซึ่งภาระตกแก
ประชาชนผูเสียภาษีอากร
ผูสมัครรับเลือกตั้งมีรายจายในการสมัครรับเลือกตั้งและรายจายในการรณรงค
ทางการเมือง รายจายดังกลาวนี้ตกเปนภาระแกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูบริจาคเงินอุดหนุนทาง
การเมือง แตผูสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อชนะการเลือกตั้งแลว อาจผลักภาระรายจายนี้ใหแกประชาชน
ผูเ สียภาษีอากร ดวยการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจ และกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการโดยอาศัยอํานาจทางการเมืองที่มีอยู
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งมีรายจายในการใชสิทธิเลือกตั้ง รายการที่สําคัญ ไดแก ตนทุน
สารสนเทศ (Information Cost) คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) อันเกิดจากการเสียเวลา
ในการใชสิทธิเลือกตั้งแทนที่จะใชเวลาในการทํางานหารายได และรายจายในการเดินทางเพื่อไป
เลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่มิไดใหความสําคัญ
แกตน ทุนการเลือกตั้ง อยางนอยที่สุดมิไดเปรียบเทียบตนทุนการเลือกตั้งที่ตองเสียไป กับประโยชน
ทีค่ าดวาจะได
การบังคับใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งนับเปนมาตรการที่กอใหเกิดตนทุนการ
เลือกตั้งที่สําคัญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติในหมวดหนาที่ของชนชาวไทย (หมวด 4)
วา บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง การไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรยอมเสียสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 68)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติที่สอดรับกับรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดวา การใชสิทธิ
เลือกตั้งเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ (มาตรา 20) หากไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตั้งได ตองแจง
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เหตุผลแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ าเขตกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน หากคณะ
กรรมการเลือกตั้งเห็นวา เหตุผลอันเปนขออางนั้นฟงไมขึ้น ก็ตองแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ
ไมนอ ยกวา 3 วัน (มาตรา 21) การไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุหรือเหตุที่อางนั้นเปนเหตุ
อันไมสมควร เปนเหตุใหตองเสียสิทธิเลือกตั้ง(มาตรา 68 วรรค 2 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540)
และเสียสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ (มาตรา 23)
สิทธิการเลือกตั้งเปนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ของมนุษยในฐานะ
ที่เปนสมาชิกของสังคม มนุษยจะใชสิทธิการเลือกตั้งก็ตอเมื่อประโยชนอันเกิดจากการใชสิทธิ์
(Voting Benefit) คุม ตนทุนอันเกิดจากการใชสิทธิ (Voting Cost) หากการใชสิทธิเลือกตั้งให
ประโยชนไมคมุ กับตนทุนที่เสียไป การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้น การบังคับใหชนชาวไทยไปใช
สิทธิเลือกตัง้ นอกจากเปนการลิดรอนสิทธิตามธรรมชาติแลว ยังฝนธรรมชาติของมนุษยในฐานะ
สัตวเศรษฐกิจอีกดวย
มาตรการการบั ง คั บ ให ร าษฎรใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ก อ ให เ กิ ด ค า โสหุ  ย หรื อ ต น ทุ น
ปฏิบัติการ (Transactions Cost) แกคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งตกเปนภาระแกประชาชนผูเสีย
ภาษีอากร คาโสหุยที่สําคัญมีอยู 2 ประเภท
คาโสหุยประเภทแรก ไดแก รายจายในการจัดใหมีการเลือกตั้ง และรายจาย
ในการอํานวยการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม กกต. เลือกอํานวยความสะดวก
ใหแกราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนกําหนดการเลือกตั้ง เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูที่ไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได อีกทั้งอํ านวยความสะดวกให
ชนชาวไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศสามารถใชสิทธิเลือกตั้ง ดวยการจัดตั้งหนวยเลือกตั้งใน
ประเทศตางๆ มาตรการการบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งจึงทําให กกต. มีคาโสหุยเพิ่มขึ้นจาก
ปกติ สวนคาโสหุยในการอํานวยการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมเปนคาโสหุย
ที่ กกต. ตองเสียอยูแลว ไมวาจะมีการบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งหรือไมก็ตาม รายจาย
ประเภทหลั ง นี้ จ ะมี ม ากน อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู  กั บ ความเข ม งวดในการตรวจสอบการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของผูสมัครรับเลือกตั้ง
คาโสหุยประเภทที่สอง ไดแก คาโสหุยในการตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตั้ง กกต.
มีหนาที่พิจารณาคํ ารองของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตั้ง และวินิจฉัยวา
เหตุแหงการไมใชสิทธิดังกลาวเปนเหตุอันชอบดวยเหตุผลหรือไม ในประการสําคัญ กกต. มีหนาที่
จัดทํารายชื่อผูไมใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุ และผูที่แจงเหตุแหงการไมใชสิทธิ แตเหตุที่แจง
มิใชเหตุอันสมควร เพื่อดําเนินการลงโทษตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง คาโสหุย
ในการดําเนินการเรื่องนี้สูงมาก
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ผูส มัครรับเลือกตั้งมีตนทุนการเลือกตั้งที่ตองเสียอยางนอย 2 ประเภท
ประเภทแรก ไดแก รายจายในการสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภามีตนทุนในการสมัครรับเลือกตั้งมากกวาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายึดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง ในขณะที่เขตการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีขนาดเล็กกวามาก ความแตกตางของตนทุนในการสมัคร
รับเลือกตัง้ อยูที่รายจายในการถายรูปผูสมัครเพื่อติดตามเขตการเลือกตั้ง และเพื่อให กกต. นําไป
ใชในการบริหารการเลือกตั้ง ผูที่ลงเลือกตั้งในจังหวัดขนาดใหญเสียตนทุนประเภทนี้มากกวา
จังหวัดขนาดเล็ก
ประเภทที่สอง ไดแก รายจายในการรณรงคทางการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาเสียรายจายประเภทนี้นอยกวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.2541 มีขอหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง(มาตรา 91)
แมจะมีบทบัญญัติให กกต. อํานวยความสะดวกในการแนะนําตัวผูสมัคร กระนั้นก็ตาม ก็มิอาจ
ลดทอนรายจายในการรณรงคทางการเมืองในสัดสวนสําคัญ
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสียในการใชสิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ กกต. อํานวย
ความสะดวกใหคนไทยในตางแดนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองเดินทางกลับเมืองไทย กกต.
มิไดอํานวยความสะดวกในลักษณะเดียวกันแกประชาชนภายในประเทศที่ออกไปทํางานนอกภูมิ
ลําเนา หากคนเหลานี้ตองการใชสิทธิเลือกตั้ง ก็ตองเสียคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา
การบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับนโยบายของ กกต. ที่มุงชวยเหลือคนไทยใน
ตางแดนมากกวาคนไทยภายในประเทศจึงเปนการลงโทษประชาชนในชนบทที่ยากจน ซึ่งออกไป
ทํางานนอกถิ่นฐาน
ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 คาดหวังวา มาตรการบังคับใหราษฎรใชสิทธิ
เลือกตั้งจะทําใหการนอนหลับสิทธิ์นอยลง แตขอเท็จจริงปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งอยูในระดับสูงกวา 70% ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ลดลงมา
เหลือระดับ 53.85% ในการเลือกตัง้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน แสดงใหเห็นวา การตัดสินใจ
ในการใชสทิ ธิเลือกตั้งมิใชการตัดสินใจทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ดวย เพราะผูใชสิทธิเลือกตั้งประเมินผลประโยชนที่ไดเทียบเคียงกับตนทุนที่ตองเสียไปในการ
ใชสิทธินั้น หากตองการใหอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งสูงขึ้น ก็ตองหาทางลดตนทุนในการใชสิทธิ
เลือกตั้ง เพื่อใหประโยชนสุทธิจากการใชสิทธิมีคามากกวาศูนย ชนชาวไทยจํานวนมากออกไป
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ทํางานนอกถิ่นฐานหากอํานวยความสะดวกใหคนเหลานี้สามารถใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองเสีย
คาเดินทางกลับภูมิลําเนา อัตราการนอนหลับทับสิทธิ์ก็จะลดลงได
กกต.เลือกอํ านวยความสะดวกในการใชสิทธิเลือกตั้งแกคนไทยในตางประเทศ
แมวาคนกลุมนี้บางสวนออกไปทํ างานตางประเทศเพราะหนาที่การงานบังคับ แตสวนสําคัญ
ตัดสินใจยายถิ่นฐานแลว ความผูกพันที่มีตอเมืองไทยมิไดมีเทาชาวอีสานที่จําตองเขามาทํางาน
ในกรุงเทพฯ หรือภูมิภาคอื่นๆ การณจึงปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยใน
ตางประเทศตํากว
่ าอัตราการใชสิทธิของคนไทยในประเทศไทยเปนอันมาก ทั้งๆที่ กกต. ไดใชงบ
ประมาณจํานวนมากในการจัดการเลือกตั้งในตางประเทศ งบประมาณจํานวนเดียวกันนี้ หากใช
ไปในการเกื้อกูลการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยในประเทศไทย อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งจะเขยิบ
สูงขึน้ อยางปราศจากขอกังขา
ระบบการบริหารการเลือกตั้งของ กกต. เปนระบบที่มิไดคํ านึงถึงตนทุนการ
เลือกตั้งโดยประจักษแจง กกต เลือก ‘แขวน’ ผูส มัครรับเลือกตั้งที่ไดรับเลือกตั้ง หากมีขอสงสัย
เกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ง แลวสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม การเลือกตั้งใหม
กอใหเกิดตนทุนแกสังคมมหาศาล เพราะ กกต. ตองใชงบประมาณแผนดินในการจัดการเลือกตั้ง
ใหม อันเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร ชนชาวไทยตองเสียรายจายในการใชสิทธิเลือกตั้ง
เพิ่ ม ขึ้ น และผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ต อ งเสี ย รายจ า ยในการรณรงค ท างการเมื อ งซํ้ าแล ว ซํ้ าเล า
การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง โดยเลื่อนผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนรองลงมาแทนผูที่ถูก
‘แขวน’ จะชวยลดทอนตนทุนของสังคมเปนอันมาก
การเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย ทั้ง กกต.ผูจัดการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง
และผูมีสิทธิเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งควรจะออกแบบระบบการเลือกตั้ง
โดยกอใหเกิดตนทุนแกสังคมนอยที่สุด และเอื้ออํานวยใหสังคมไดประโยชนสูงสุด รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มิไดคานึ
ํ งถึงตนทุนการเลือกตั้งเทาที่ควร

