
 

 

บทที่ 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

การปรับเปลี่ยนองคกรจัดการเลือกต้ังจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยราชการใน

บังคับบัญชาของฝายบริหาร ไปสูคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

มุงจะใหการจัดการเลือกต้ังบริสุทธิ์ยุติธรรม กลาดําเนินการกั บนักการเมืองฝายรัฐบาลที่คุมการ

เลือกต้ัง เพื่อใหการเลือกต้ังเปนกลไกถายทอดเสียงของประชาชนเปนจํานวนที่น่ังอยางแมนยําผล

ปรากฏวา นโยบายสงเสริมใหพรรคใหญ และพรรครัฐบาลเขมแข็ง ทําใหความฝนที่อยากจะเห็น

การจัดการเลือกต้ังที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไมอาจเปนจริงไ ด เพราะรัฐบาลที่เขมแข็งยอมผูกขาดอํานาจ 

และเปนอริกับองคกรอิสระทั้งหลาย  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการเลือกต้ังหลากหลายประเภท

รวมไปถึงการลงประชามติไวอย างครอบคลุม เพื่อใหการดําเนินการตางๆ เปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม อยางที่ทราบกันดีถึงสภาพการณปจจุบันทางสังคมและพฤติกรรมการเลือกต้ังของ

สังคมไทยที่ยังคงมีปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงและการเอารัดเอาเปรียบระหวางผูสมัครรับเลือกต้ัง

ดวยกนัในหลากหลายวิธกีาร เป าหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงยอมจะสวนทางกับฝายที่

ตองการไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังที่ตองการไดรับชัยชนะในทุกวิถีทางโดยไมคํานึงถึงความ

ถูกตองชอบธรรมประการใดทั้งสิ้น จึงจําเปนตองมีการแสวงหามาตรการบริหารจัดการเลือกต้ังที่จะ

ยับยั้งหรือแสวงหาแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สามารถลดทอนหรือแกไขปญหาอันเกิดจากเหตุ

ดังกลาวที่ไมพึงปรารถนาตางๆ ของการเลือกต้ังที่ผานมา 

การที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

และบัญญัติอํานาจหนาที่ไวในรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน ความเปนสูงสุดของรัฐธรรมนู ญ (supremacy of 

the constitutional) เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังมีฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจ

หนาที่ท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และมาจากกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญมีกระบวนการ

สรรหาตามรัฐธรรมนูญ มีพระบรมราชโองการฯ แตงต้ัง ก็ควรจะไดรับความเชื่อถือในร ะดับหน่ึง 

ถาหากตองการใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถจัดการเลือกต้ังใหเปนไปไดอยางสุจริต 
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และมีประสิทธิภาพก็ควรใหอํานาจเด็ดขาดแกคณะกรรมการการเลือกต้ังดวย โดยกอนประกาศผล

การเลือกต้ังและหลังประกาศผลการเลือกต้ังใหผูที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งของคณะกรรมก ารการ

เลือกต้ังมีสิทธินําขอพิพาทไปสูศาลได เชนน้ีนาจะทําใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถจัดการ

เลือกต้ังไดอยางสุจริต เที่ยงธรรม และเสร็จสิ้นโดยเร็ว  

เมื่อพิเคราะหตามบทบั ญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ .ศ.2550 จะเห็นไดวายังคงยึดถือ

หลักการในการแบงแยกอํานาจ โ ดยแบงอํานาจเปนฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหารและฝายตุลาการ แต

สิ่งที่เปนปญหาน่ันคือ การนําฝายตุลาการ  ซึ่งมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี กรณีที่ใหศาลมี

อํานาจสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือใหใบแดงใบเหลือง   เมื่อพิจารณาถึง

ประเด็นดังก ลาวจะเห็นไดวา  การนําองคกรตุลาการเขามายุงเกี่ยวกับองคกรฝายบริหาร หรือฝาย

การเมอืง มากเกินไปอาจนําไปสูยุควิกฤติตุลาการ เมื่อคร้ังป พ .ศ.2535 และยังขัดหรือแยงกับทฤษฎี

ในการแบงแยกอํานาจการปกครอง นอกจากนี้ยังขัดหรือแยงกับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของปวง

ชน โดยไมสามารถหาจุดเชื่อมโยงกับประชาชนได  ซึ่งขัดหรือแยงกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย นอกจากนี้กระบวนการในการตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรตุลาการดังกลาว  ก็

มิไดมีการบัญญัติไวเพื่อใหเกิดการถวงดุลการใชอํานาจแตอยางใด  ดังน้ันทายที่สุดแลว อํานาจใน

การบริหารประเทศ จึงไมควรจะมีกลุมคนหรือคณะใด  ที่มิไดมีที่มาจากประชาชนเปนผูตัดสิน การ

แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงตองคืนอํานาจใหกับประชาชน ผูซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยเปน 

ผูตัดสิน  ดวยเหตุนี ้ การใหอํานาจขององคกรฝายตุลาการที่จะเขามาตรวจสอบการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูวิจัยเห็นวาควรเขามาในลักษณะทบทวนการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังมากกวาที่จะเขามาในลักษณะที่เปนการใชอํานาจของฝายปกครองเสียเอง 

จากการที่ไดศึกษาวิเคราะหจากมาทั้งจากแนวคิดทฤษฎี ขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ

และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและคําพิพากษาศาล เห็นวาคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะหองคกรอิสระมี

ที่มาจากการแกไขปญหาองคกรในการทําหนาที่ตรวจสอบของฝายบริหารเพื่อใหมีความคลองตัว 

และปราศจากการครอบงําจากฝายบริหาร และแมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และมีอํานาจ

พิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ ยวกับการเลือกต้ังและเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น แต กอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะ

บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเลือกต้ัง กอนหนาน้ันศาลปกครองก็เคยรับคดี

พิพาทเกี่ยวกับการเลือกต้ังไวพิจารณา แมศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยวาการที่คณะกรรมการการ
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เลือกต้ังใชอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาถือเปนยุติ แต

ตอมาศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีคําวินิจฉัยวาการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนที่ ยุติ มีความหมายเพียงเปนการยุติโดยองคกรอ่ืนตองปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ังตองวินิจฉัยเทาน้ัน ไมไดหมายความวาเปนที่ยุติโดยไมตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลา

การ ซึ่งตอมาศาลปกครองก็ไดรับคดีเลือกต้ังไวพิจารณา และแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 จะใชบังคับแลวก็ตาม ก็มีบางคดีที่ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยวาการดําเนินการ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปน   คดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมายศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยและรับคดีไวพิจารณา 

การตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการสั่งใหมีการเลือกต้ัง

ใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง โดยฝายตุลาการเปนการตรวจสอบเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากฝายตุลาการมีความเปนอิสระและเปนกลางปราศจากการครอบงํา

ของผูมีอิทธิพลทั้ งหลายทั้งปวง จากผลการศึกษาพบวากฎหมายเลือกต้ังเร่ิมต้ังแตฉบับแรกให

อํานาจฝายตุลาการเปนองคกรที่มีอํานาจตรวจสอบการเลือกต้ัง  กลาวคือเปนการตรวจสอบใน

ขั้นตอนแรกของการเลือกต้ังนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญประการหน่ึงของการเลือกต้ังเพื่อได

ผูแทนราษฎร สําหรับการต รวจสอบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังแรกเปนอํานาจของ

สภาผูแทนราษฎรในการวินิจฉัยชี้ขาด 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลาตอมา กฎหมายไดกําหนดใหฝายตุลาการ

เปนผูตรวจสอบการเลือกต้ัง ในกรณีที่มีการคัดคานวาการเลือกต้ังเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

จากผ ลการศึกษาวิเคราะหถึงพัฒนาการของกฎหมายเลือกต้ัง จะเห็นไดวาอํานาจฝายตุลาการมี

ความสัมพันธกับการตรวจสอบการเลือกต้ังมาต้ังแตการเลือกต้ังคร้ังแรกจนถึงการเลือกต้ังใน

ปจจุบัน อํานาจฝายตุลาการจึงถือวาเปนอํานาจที่สําคัญเปนอยางยิ่งตอความยุติธรรมของการเลือกต้ัง 

ความพยายามแกไขปญหาการทุจริตเลือกต้ังเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม วิธีแกไขปญหาการทุจริตเลือกต้ังตองทําอยางตอเน่ืองเพื่อใหการทุจริตเลอืกต้ังเหลอืนอย

ที่สุดเทาที่จะเปนไปได สิ่งที่สําคัญคือตองมีมาตรการในการลงโทษผูก ระทําผิด และกระบวนการ

ตรวจสอบการเลือกต้ังจะตองเปนไปตามหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ การตรวจสอบการ

เลือกต้ังโดยฝายตุลาการเปนการถวงดุลอํานาจฝายบริหารที่มีหนาที่จัดการเลือกต้ังเปนไปตาม

หลักการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ โดยองคกรตุลาการอันเปนหลั กประการ

สําคัญของหลักนิติรัฐที่ปรากฏไดอยางเดนชัดในรัฐเสรีประชาธิปไตย 

แมในปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ไดทําการแกไขอํานาจการ

ตรวจสอบการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยใหฝายตุลาการซึ่งไดแกศาลยุติธรรมไมวา
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จะเปนศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังแลว

กต็าม แต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ยังไมไดรับการแกไขปญหาการตรวจสอบ

อยางสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการประกาศผลการเลือกต้ังที่ใหอํานาจวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด จึงเท ากับวาไมไดเปนการแกไขปญหาแตกลับบัญญัติเพิ่ม

อํานาจใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งเปนการเพิ่มปญหามากกวา  

ปญหาการเลือกต้ังตางๆ ที่เกิดขึ้นเปน ความพยายามที่จะขจัดปญหาความมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 และเพื่อ

ปองกันไมใหฝายบริหารเขามาครอบงําการทํางานขององคกรอิสระ  ถาการใชอํานาจในทาง

กฎหมายนั้นไมไดเปนการใชอํานาจซึ่งเปนไปตามหลักของเหตุผล  เปนการใชอํานาจในทาง

กฎหมายแบบเดียวกับอํานาจทางการเมือง  อันตรายก็จะบังเกิดขึ้นกับระบบกฎหมาย เพราะในที่สุด

แลว คนก็จะไมใหความเชื่อถือในกฎหมาย คนก็จะคิดวากฎหมายไมใชเร่ืองของเหตุผล  แตเปนเร่ือง

ของอํานาจ จึงไมตองสนใจเหตุผล แตสนใจเพียงวาใครมีอํานาจ  และที่สุดแลวก็จะไมเกิดการ

ยอมรับ แลวระบบกฎหมายทั้งระบบก็จะดํารงอยูไมได  หรือหากดํารงอยูได ก็อาจจะดํารงอยูอยาง

ไมมีศักด์ิศรี คนก็จะถูกกดใหตองฟง  แตจะไมใชการยอมรับจากหวงลึกของจิตใจ งายๆ คือยอมรับ

เพราะถูกกดใหยอมรับ  เพราะอํานาจกดอยู  แตไมไดยอมรับเพราะเชื่อวาน่ันเปนสิ่งที่ยุติธรรมหรือ

สิ่งที่ถูกตอง  

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปน องคกรของรัฐที่เปนอิสระจะมีอํานาจ นอยหรือมากขึ้นอยู

กับอํานาจหนาที่ที่กําหนดใหองคกร ซึ่งตามหลักการแลวควรกําหนดอํานาจใหแกองคกรของรัฐที่

เปนอิสระใหพอดี และเพียงพอแกการปฏิบัติภารกิจหนาที่ อํานาจตางๆ ที่มีการกําหนดใหแก

คณะกรรมการการเลอืกต้ังหรือ องคกรของรัฐที่เปนอิสระ อ่ืน  ไดแก อํานาจใ นการสบืสวน

ขอเท็จจริง อํานาจในการใหความเห็น อํานาจในการใหคําเสนอแนะ อํานาจในการตรากฎระเบียบ 

อํานาจในการตัดสินใจในกรณีเฉพาะเร่ืองอํานาจในการดําเนินคดีทางศาล และอํานาจในการลงโทษ 

และในทายที่สุดการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองถูกตรวจสอบและถูกทบทวน

โดยองคกรตุลาการ 

ขอเสนอแนะ 

1. ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจวินิจฉัยชี้ ขาด มีอํานาจรับรองผลการเลือกต้ัง สั่ง

ใหมีการเลือกต้ังใหม  และเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ทั้งกอนและหลังประกาศผลการเลือกต้ัง ทั้งน้ี 

เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการเลือกต้ัง เปนการแกปญหาในเร่ืองที่จะใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อใหสามารถเปดประชุมสภาไดทันภายในเวลาที่

กาํหนด 

2. บัญญัติใหองคกรตุลาการสามารถตรวจสอบการวินิจฉัยของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังไดไมวากอนประกาศผลการเลือกต้ัง หรือหลังประกาศผลการเลือกต้ังโดยใหผูที่ไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่ง หรือการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถใชสิทธิทาง

ศาลเพื่อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังได 

3. ใหศาลปกครองซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในการพิจารณาคดีซึ่งมี ขอพิพาท ระหวางเอกชน

กับหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ เปนศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเลือกต้ัง  โดย

ใหมีการจัดต้ังแผนกคดีเลือกต้ังขึ้นในศาลปกครอง  หรือจัดใหมีศาลเลือกต้ังขึ้นเพื่อพิจารณา

พิพากษาคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังโดยเฉพาะ 

4. กาํหนด วิธีพิจารณาคดีเลือกต้ัง และ ระยะเวลาในการพิจา รณาคดีของศาล ทั้งน้ี เพื่อ

ความรวดเร็วในการพิจารณาคดี เปนการแกไขปญหาความลาชาในการพิจารณาคดี  


