คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2546

การเลือกตั้งเมืองนนท
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 3 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอาทิตยที่ 12
ตุลาคม 2546 ปรากฏผลวา ผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง
หัวหนาพรรคไทยรักไทยตีความชัยชนะครั้งนี้วา เปนเพราะประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
พอใจผลงานของรัฐบาล ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจะทุมเทการทํ างานตอไปเพื่อสนองตอบความ
ตองการของประชาชน
แมวาคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิไดรับรองผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ แต
ขอเท็จจริงปรากฏแลววา ผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเหนือกวาคูแขง
ทั้งที่สังกัดพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคฝายคาน และที่สังกัดพรรคชาติพัฒนาซึ่งเปนพรรค
รวมรัฐบาล
คํ าถามพื้น ฐานมีอยู ว า ชัย ชนะของพรรคไทยรัก ไทยครั้งนี้เปนชัยชนะที่ทวมทน
หรือไม ?
หากพิจารณาคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไดรับอาจตีความวาเปนชัยชนะที่ทวมทนได
ในเมื่อผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเกือบ 1.92 เทาของผูสมัครสังกัด
พรรคชาติพัฒนา (36,996 คะแนน เทียบกับ 19,274 คะแนน) และเกือบ 4.52 เทาของผูสมัคร
สังกัดพรรคประชาธิปตย (36,996 คะแนน เทียบกับ 8,200 คะแนน)
แตเมื่อวิเคราะหผลการเลือกตั้งตอไปจะพบวา ผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยไดรับ
คะแนนเสียงเพียง 53.6% ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด (ดูตารางที่ 1) หากผูนําพรรคไทย
รักไทยพากันตีปก เนื่องเพราะคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไดรับอยางทวมทนก็ตองหาเวลาสยายปก
เพือ่ ใหปก การเมืองแข็งแรง เพราะเพียงดวยคะแนนเสียงระดับ 50% ตนๆมิอาจวางใจไดวา จะ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวไดภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งตอไป
กรรมการการเลือกตั้งแถลงขาวตอสื่อมวลชนวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมาใชสิทธิ
ประมาณ 51.1% แมจะพอใจอัตราการใชสิทธิระดับดังกลาวนี้ แตมิไดเปนไปตามความคาดหวัง
ของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่กําหนดใหชนชาวไทย
มีหนาทีใ่ นการใชสิทธิเลือกตั้ง การไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควร ยอมตองเสียสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 68)
ในดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติที่กําหนดสิทธิและเสรีภาพของ
ขนชาวไทยอยางกวางขวาง (หมวด 3 มาตรา 26-65) โดยที่สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเปนสิทธิ
และเสรีภาพขัน้ พื้นฐาน แตในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของ
ประชาชน ดวยการกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย ปรัชญาพื้นฐานของ
หลักการทัง้ สองนีไ้ มเพียงแตจะไมสอดคลองตองกัน หากยังขัดกันดวย เพราะการบังคับโดยนัยให
ประชาชนมีหนาที่ตองใชสิทธิเลือกตั้งมีผลในการลิดรอนเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
เหตุใดสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 จึงกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
ชนชาวไทย ?
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 มีความเห็นวา การนอนหลับทับสิทธิกอใหเกิด
ผลกระทบอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การนอนหลับทับสิทธิ ซึ่งทําใหมีผูใชสิทธิเลือกตั้งนอยกวาที่ควร เกื้อกูล
การซื้อเสียง เมื่อมีจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งนอย การซื้อเสียงจํานวนไมมากสามารถชวยใหชนะ
การเลือกตั้งไดโดยไมยากลําบาก แตถามีผูใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนมาก การซื้อเสียงเพื่อชนะการ
เลือกตั้งตองใชเงินจํานวนมาก
ประการที่สอง การนอนหลับทับสิทธิเปดชองใหผูทุจริตการเลือกตั้งเขาไปสวมใชสิทธิ
เลือกตัง้ อันเปนเหตุใหการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม หากมีผูใชสิทธิเลือกตั้งในสัดสวนสูง
ชองทางในการทุจริตการเลือกตั้งจะมีนอยลง
การนอนหลับทับสิทธิทํ าใหการซื้อขายเสียงมีมากขึ้นหรือไม และทํ าใหการทุจริต
การเลือกตั้งมีมากขึ้นหรือไม เปนปญหาขอเท็จจริงที่ตองไตสวน มิอาจกลาวสรุปดวยการใชลําดับ
แหงเหตุผลได หากเห็นวาการซื้อขายเสียงเปนเรื่องไมถูกตอง ก็ตองลงโทษผูซื้อและผูเขายเสียง
ในทํานองเดียวกัน หากเห็นวาการทุจริตการเลือกตั้งเปนเรื่องไมถูกตอง ก็ตองลงโทษผูประกอบ
ทุจริตกรรมดังกลาวอยางเขมงวด เหตุไฉนจึงมาลงโทษประชาชนผูนอนหลับทับสิทธิ ซึ่งมิไดขาย
เสียงและมิไดทจุ ริตการเลือกตั้ง ประชาชนที่ขายเสียงตางหากที่ตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากรับเงิน
จากผูซ อื้ เสียง แลวไมไปเลือกตั้ง ยอมตองถูกผูซื้อเสียงเลนงาน
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดบทลงโทษประชาชนที่นอนหลับทับสิทธิอยาง
ชัดเจน เพียงแตกําหนดอยางเลื่อนลอยวา เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ เนื่องจากตกลงกันมิได
ในหมู สสร. จึงทิง้ ใหเปนภาระแกผูรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัตวิ า ผูนอนหลับทับสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหมิอาจใช
สิทธิเลือกตั้งได 'ตอง' เสียสิทธิการไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 23) อันเปนการโยนภาระไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้งใช
ดุลพินจิ ในการกําหนดคํานิยามวา ‘สิทธิการไดรับการชวยเหลือจากรัฐ’ นั้นคืออะไร
ตอมามีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายการเลือกตั้งในป 2542 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มีบท
บัญญัตเิ กีย่ วกับการเสียสิทธิของผูนอนหลับทับสิทธิรวม 8 ประการ (มาตรา 23) อันไดแก
(1) สิทธิยื่นคํ ารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
(2) สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการ
ปกครองทองที่
(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร
ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
(4) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการ
ปกครองทองที่
(5) สิ ท ธิ เ ขา ชื่อร องขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามกฎหมายวาดวยการ
เขาชื่อเสนอกฎหมาย
(6) สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ ร อ งขอเพื่ อ ให ส ภาท อ งถิ่ น พิ จ ารณาออกข อ บั ญ ญั ติ ท  อ งถิ่ น ตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
(7) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(8) สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
การเสียสิทธิทั้ง 8 ประการดังกลาวขางตนนี้ มีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่
นอนหลับทับสิทธิ จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ไปใชสิทธิ อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา บทลงโทษดังกลาวนี้โดย
พื้นฐานแลวเปนการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ตางกับกฎหมายการเลือกตั้งฉบับป 2541 ที่
ตองการเพิกถอนสิทธิการรับความชวยเหลือจากรัฐ บทลงโทษใหมนี้จึงกระทบตอผูที่อยูหรือผูที่
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ตองการขึน้ สังเวียนการเมือง แตหาไดมีผลกระทบอยางสําคัญตอประชาชนโดยทั่วไปไม ดังนั้น จึง
ไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมพื้นฐานของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมตองการเลนการเมือง
หรือมีสวนรวมทางการเมือง
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒสิ ภาเมื่อวันเสารที่ 4 มีนาคม 2543 ผลปรากฏวา อัตราการใชสิทธิถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ
(Average Turn-out Rate) สูงกวา 70% สวนหนึ่งเปนเพราะความตื่นตัวในการปฏิรูปการเมือง
ยังดํ ารงอยู อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความไมสมบูรณของขาวสารขอมูลเกี่ยวกับบทลงโทษการ
นอนหลับทับสิทธิ ผูค นจํานวนไมนอยเขาใจกันวา การนอนหลับทับสิทธิมีโทษทางอาญา แมการ
ใชสิทธิเลือกตั้งอยูในอัตราสูงเชนนี้ แตการซือ้ ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งปรากฏอยาง
แพรหลาย ซึ่งตรงกันขามกับขอคาดการณของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2544 อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งสูงถึง 69.94% แตในการเลือกตั้งซํ้าเมื่อวันที่ 29
มกราคม และ 1 กุมภาพันธ 2544 ปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งเหลือเพียง 56.06%
การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับโดยนัยใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งเปนเรื่อง
ฝนธรรมชาติมนุษย เพราะมนุษยตองการเสรีภาพในการเลือก การใชสิทธิเลือกตั้งมีตนทุนที่ตอง
เสีย (Voting Cost) การนอนหลับทับสิทธิจะเกิดขึ้นเสมอ หากผูมีสิทธิเลือกตั้งประเมินแลวพบวา
ประโยชนทไี่ ดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง (Voting Benefit) ไมคุมกับตนทุนที่ตองเสียไป
การทีป่ ระชาชนผูม สี ิทธิเลือกตั้งในเขต 3 จังหวัดนนทบุรี พากันนอนหลับทับสิทธิถึง
48.9% จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ตารางที่ 1
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตยที่ 12 ตุลาคม 2546
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