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ยุทธศาสตร์ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการเมืองและการเลือกตั้งให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
และบทบาทการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศมีความเข้มแข็งและมีตัวตนในสังคมที่พ านักอาศัยอยู่ 

การจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ครั ้งที ่ผ่านมานับว่า
ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ มีผู ้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั ้งเพิ่มมากขึ้น และมีผู ้มาลงคะแนน
เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังพบปัญหาอุปสรรค กล่าวคือ จ านวนผู้ลงทะเบียนและผู้มา
ลงคะแนนดังกล่าวยังนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการคนไทยในต่างประเทศทั้งหมด 
คนไทยในต่างประเทศไม่สนใจการเมือง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื ่องระบอบประชาธิปไตย
การเมืองและการเลือกตั้งของไทย ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่จะบังเกิดผลส าเร็จได้
อย่างแท้จริงนั้น จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีความรู้ ความเข้าในเรื่องประชาธิปไตย 
และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๓๖ (๘) บัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีอ านาจหน้าที ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือประสานงานหน่วยราชการ หน่วนงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุนองค์การ
เอกชนในการให ้การศ ึกษาแก ่ประชาชนเกี ่ยวก ับการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการ
เลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและ
เที่ยงธรรม 

ผู้ศึกษาเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเพิ่มการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในต่างประเทศเป็นสิ ่งส าคัญที่สุดต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนโดยต้องด าเนินการปลูกฝังทัศนคติให้ความรู้วิถีประชาธิปไตยและ
การเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และเห็นว่าคนไทยในต่างประเทศควรได้รับความรู้ความ
เข้าใจและการดูแลให้มีโอกาสมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมืองและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการใช้สิทธิของตนในการออกเสียงเลือกผู้แทนอย่าง
เต็มที่ให้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้มีคุณภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริงตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ศึกษาได้เสนอยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนไทยในต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง และสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่



จ 

ตามรัฐธรรมนูญ บทบาทและหน้าที่ต่อแผ่นดินเกิด และบทบาทหน้าที่ต่อแผ่นดินที่อาศัยอยู่ด้วย
การเป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมายอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยด้วยกัน และเป็น
ตัวแทนของประเทศไทยในแผ่นดินนั้น 

๒.  ยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในต่างประเทศรับรู้สิทธิหน้าที่ของตนใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางข้างต้นแก่คนไทยในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

๓.  ยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายและฐานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนไทยใน
ต่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมในทางการเมือง 

กระทรวงการต่างประเทศด าเนินโครงการส่งเสริมคนไทยโพ้นทะเล หรือกลุ่มคนไทยที่
พ านักอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน จนบางรายได้รับสถานะทางสังคม/ใบถิ่นพ านักถาวร 
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและมีความพร้อม หาก
สามารถสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย ย่อมจะเป็นแรง
ส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไทยในต่างประเทศให้มีความเป็นกลุ่มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
ระหว่างรัฐบาลและคนไทยในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  

๔.  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการ

ต่างประเทศร่วมผลักดันโครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้บังเกิดผลที่เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว โดยการใช้ข้อมูลและการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งของกรมการ
ปกครอง ในการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศ ทั้งการด าเนินงานคุ้มครอง
และช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศด้วย 

๕.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานผลักดันโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยใน
ต่างประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศร่วมผลักดัน ส่งเสริม
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้านทุก
มิติ โดยมุ่งให้เกิดการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

ในการด าเนินการยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ควรด าเนินการโดยจัดท าเป็นโครงการและ
ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องประจ าทุกปีให้ครบถ้วนถึงคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกผ่านทางสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ทั้ง ๙๑ แห่ง ใน ๖๖ ประเทศ และประเทศในเขตอาณา โดยมี
โครงการ ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการส ารวจข้อเท็จจริง/ข้อมูลพื้นฐานของคนไทยในต่างประเทศ 
๒. โครงการรณรงค์เผยแพร่วิถีประชาธิปไตยและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เลือกตั้งให้แก่คนไทยในต่างประเทศ 
๓. โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
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๔. โครงการเตรียมการลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร 
๕. โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเชื่อว่าหากก าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างชัดเจน 

และด าเนินโครงการทั้ง ๕ โครงการข้างต้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถจะเพ่ิมจ านวนคน
ไทยในต่างประเทศให้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งหนึ่งไปสู่ครั้งต่อ ๆ ไปได้
อย่างแน่นอน นอกจากนี้ จะขาดไม่ได้คือการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจาก ๒ หน่วยงานคือ กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

เอกสารการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณารจักร” 
ส าเร็จขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือของหลาย ๆ ท่าน ผู้ศึกษาขอขอบคุณนายเมธา ศิลาพันธ์  
ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้ให้แนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ 
เชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา และขอบคุณน้อง ๆ 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คุณปัทมา อินโต คุณกาญจนา เงาจินดา ที่ช่วยเหลือ
ค้นคว้าข้อมูล และจัดพิมพ์รายงานนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้ครอบคลุมถึงคนไทยในและต่างประเทศเป็นการเลือกตั้ง ที่
เปี่ยมด้วยคุณภาพท าให้คนไทยในต่างประเทศมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้นจากการเลือกตั้ง
ครั้งหนึ่งไปสู่อีกครั้งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และผู้ศึกษาหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจ มุ่งมั่น สานต่อ
ภารกิจนี้ เพ่ือคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการท าหน้าที่พลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญและต้องการ
แสวงหาแนวทางแทนคุณแผ่นดินเกิดทุกท่าน 

 
 

อัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ซ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ช 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
บทที่ ๑ บทน า ๑  

๑.๑ ที่มาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๔ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา ๔ 
๑.๔  ระเบียบวิธีการศึกษา ๕ 
๑.๕  ประโยชน์ของการศึกษา ๕ 

บทที่ ๒ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๖ 
๒.๑ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖ 
๒.๒  แนวนโยบายและพันธกิจด้านการต่างประเทศ ๙ 
๒.๓  พันธกิจและวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๐ 
๒.๔  ข้อมูลพ้ืนฐานอื่นที่เก่ียวข้อง ๑๐ 

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ๑๓ 
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๔ 
บรรณานุกรม ๒๘ 
ภาคผนวก ๒๙ 
 ก ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๐ ๓๐ 
 ข  จ านวนประมาณการคนไทยในต่างประเทศท่ีมีสถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลไทยตั้งอยู่ ๗๖ 
 ค  ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ๘๒ 
 ง  ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ๘๗  
  (๑)  ผู้ใช้สิทธิร้อยละ ๘๐-๑๐๐ 
  (๒) ผู้ใช้สิทธิร้อยละ ๗๐-๗๙ 
  (๓) ผู้ใช้สิทธิน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ประวัติผู้เขียน ๙๑ 
  
  
 



 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑ ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ และฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ้ก าหนดให้ผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งที ่ม ีถิ ่นที ่อยู ่นอก
ราชอาณาจักร สามารถ ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ได้ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึง
การก าหนดรูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งในลักษณะต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
เลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออก
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
นอกราชอาณาจักร โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการและก าหนดให้เอกอัครราชทูต หรือ กงสุลใหญ่เป็นผู ้มีอ านาจในการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้ง โดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ของประเทศนั้น 

กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  (ศป
ลน.) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ เพื่อท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปโดย
สุจริต โปร่งใส และเที ่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งนโยบายยุทธศาสตร์การบริการประชาชนในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน ศปลน. ได้จัดการเลือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร รวม ๘ ครั้ง ครั้งล่าสุดคือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

การจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ครั ้งที ่ผ่านมานับว่า
ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ มีผู ้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั ้งเพิ่มมากขึ้น และมีผู ้มาลงคะแนน
เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังพบปัญหาอุปสรรค กล่าวคือ จ านวนผู้ลงทะเบียนและผู้มา
ลงคะแนนดังกล่าวยังนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการคนไทยในต่างประเทศทั้งหมด 
คนไทยในต่างประเทศไม่สนใจการเมือง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื ่องระบอบประชาธิปไตย
การเมืองและการเลือกตั้งของไทย ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่จะบังเกิดผลส าเร็จได้
อย่างแท้จริงนั้น จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีความรู้ ความเข้าในเรื่องประชาธิปไตย 
และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 



๒ 

มาตรา ๒๓๖ (๘) บัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีอ านาจหน้าที ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือประสานงานหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุนองค์การ
เอกชนในการให ้การศ ึกษาแก ่ประชาชนเกี ่ยวก ับการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการ
เลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยง
ธรรม (ภาคผนวก ๕) 

ผู้ศึกษาได้ค้นพบข้อจ ากัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้  
ข้อจ ากัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
๑) สภาพเร้าระดมทางสังคม 

ถ้าสังคมมีการเร้าระดมทางสังคมต่ า หมายความว่า ราษฎรที่ได้รับการศึกษามีจ านวน
น้อย การเข้าถึงสื่อมวลชนก็มีน้อย การพัฒนาเป็นสังคมเมืองก็ต่ า สิ่งเหล่านี้ก็คือ ข้อจ ากัดของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญ 

๒) ภาวะทางเศรษฐกิจหรือการครองชีพ 
ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีความมั่งคั่งจะมีโอกาสเป็นประชาธิปไตยได้

มากกว่าประเทศที่ยากจน ในประเทศยากจนราษฎรเองจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย 
แต่ถ้าความยากจน ความขาดแคลนและเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมีมากเกินไปจนอยู่ในภาวะเกินทน
แล้ว อาจจะผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นก็ได้  

๓) ข้อจ ากัดทางการเมือง 
ถ้าระบอบการเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชนก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง  

แต่ถ้าการปกครองแบบเผด็จการ ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ าและจะเป็นไปในรูปของการ
มีส่วนร่วม โดยการปลุกเร้าระดมเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลนั่นเอง  

๔) วัฒนธรรมทางการเมือง  
ถ้าการมีบทบาททางการเมืองที่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่ตระกูลซึ่งกลุ่ม

บุคคลเหล่านี้มีทั้งอิทธิพลและอ านาจเงินท าให้คนมีความรู้ไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง 
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังค้นพบปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ 
๑) ปัญหาความตื่นตัวทางการเมือง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะต้องเป็นการมีส่วนร่วมแบบ
สมัครใจ ไม่ใช่เป็นแบบปลุกระดม ส าหรับการมีส่วนร่วมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อ
ประชาชนมีความส านึกทางการเมืองหรือความตื่นตัวทางการเมืองเสียก่อน คนไทยยังมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับต่ า เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ไปออกเสียงก็มักจะถูกจ้างวาน ชัก
จูงหรือถูกระดมไป การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยจากอดีตเป็นต้นมา ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ได้
มีส่วนร่วม ทั้งในด้านการสนับสนุนหรือการต่อต้าน แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความนิ่งเฉยทาง
การเมือง ส่วนมากอยู่ในกลุ่มของผู้น าทางการเมืองไม่ก่ีกลุ่มก่ีตระกูล แม้แต่การปฏิวัติเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ 
ก็ตามเหตุการณ์ที่แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมืองและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนอย่างกว้างขวางคือ เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน 
ร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อต้านการปกครองของจอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุ



๓ 

เสถียรและพันเอกณรงค์ กิตติขจร ผู้น าของประเทศขณะนั้น ดังนั้น ปัญหาส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของไทยอย่างหนึ่งคือ ประชาชนยังมีความนิ่งเฉย หรือไม่ตื่นตัวทางการเมืองมากพอ 

๒) ปัญหาวัฒนธรรมทางการเมืองและการศึกษา 
วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมือง

นั้นคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมส าหรับ
เมืองไทย มีงานวิจัยหลายเรื่องสรุปและแสดงถึงว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการเมือง หรือการบริหาร
ประเทศเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเท่านั้น อีกประการหนึ่งคนไทยยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่อง
ของผลประโยชน์อย่าง ชัดแจ้งจนเกินไป การเมืองเป็นเรื่องของความ “สกปรก” ความรู้สึกเช่นนี้ท าให้
ประชาชนขาดความศรัทธาหรือความกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  แต่ถ้าเข้ามาก็
มักจะมีวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินทองหรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ 
ไม่ใช่เป็นเรื่องของส านึกทางการเมืองลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอีกประการหนึ่ง
ที่ไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือการยอมรับในอ านาจนิยมของความเป็นข้าราชการ นั้น
คือ ประชาชนโดยทั่วไปมองว่าข้าราชการเป็นชนชั้นผู้น า เมื่อข้าราชการแนะน าหรือชักจูงไปในทางใด
ประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย ในด้าน
การศึกษาการจัดการเรียนการสอน ยังคงยึดนโยบายจากส่วนกลางยังไม่มีการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาลงไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็เช่นกัน ยังคงเป็น
บทบาทของผู้บริหารและครูเท่านั้นนักเรียนและผู้ปกครองยังไม่มี  ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

๓) ปัญหาจากบทบาทของพรรคการเมือง 
การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยมีสาเหตุอีกประการหนึ่งคือการขาดองค์กร

หรือสถาบันทางการเมืองที่คอยกระตุ้นให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นทางการเมืองอยู่เสมอ  และ
เป็นกลุ่มเป็นก้อน สถาบันทางการเมืองที่ส าคัญคือ “ระบบพรรคการเมือง” (Political Party) ใน
ปัจจุบันพรรคการเมืองยังเป็นองค์กรที่อ่อนแอ และขาดความเป็นสถาบันที่ต่อเนื่องดีพอปัญหาที่
ส าคัญที่สุดของพรรคการเมืองไทย คือ การขาดองค์กรที่ซับซ้อนพอที่จะเผชิญกับความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วพรรคการเมืองไทยตั้งขึ้นจากการรวมตัวของบรรดาสมาชิก เพ่ือสนับสนุนผู้น าทาง
การเมืองคนใดคนหนึ่งเท่านั้นพรรคการเมืองส่วนใหญ่มีสาขาพรรคน้อยมากสาขาบางแห่งมีแต่รูปแบบ
ที่เป็นทางการเท่านั้นไม่มีบทบาทอะไรทางการเมืองที่ช่วยสนับสนุนนโยบายพรรค 

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาราจักร ในปี ๒๕๕๔ นั้น ศูนย์
ประสานงานการเลือกตั ้งนอกราชอาณาจักร ได้ประมวลข้อเท็จจริงและข้อเสนอของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และจัดการ
ประชุมสัมมนาระดมสมองผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารส านักงบประมาณ ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทย ผู้แทน
บร ิษ ัทการบ ิน ไทย  และผู ้แทนกรมการปกคร อง  เ พื ่อประ เม ินผลการจ ัดการ เล ือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ในทุกด้าน ทุกมิติ ท าให้ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาอุปสรรค
ของการจัดการเลือกตั ้งนอกราชอาณาจักร ที ่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และ



๔ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแล้วเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั ้งนอกราชอาณาจักร ตามสถานการณ์และข้อเท็จจริงในต่างประเทศ  ส่วนในเรื ่อง
กระบวนการบร ิหารจ ัดการ เล ือกตั ้งนอกราชอาณาจ ักรย ังขาดความต ่อเนื ่อง  และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งแก่คนไทยยังไม่ทั่วถึงนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรก า หนด
ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยค านึงถึงสิทธิและ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ การให้ความส าคัญกับคนไทยในต่างประเทศที่รัฐมีพันธะหน้าที่ให้การดูแล
เอาใจใส่เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการด าเนินการในเรื ่องการให้ความรู้
ทางการเมืองแก่คนไทยในต่างประเทศ การรณรงค์เผยแพร่ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และภารกิจบริการ
ประชาชนไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

 ด ้วยเหต ุนี ้ ผู ้ศ ึกษาในฐานะที ่เป ็นผู ้บร ิหารศ ูนย ์ปร ะสานงานการเล ือกตั ้งนอก
ราชอาณาจักร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนโดยต้องด าเนินการปลูกฝัง
ทัศนคติให้ความรู้วิถีประชาธิปไตยและการเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และเห็นว่าคนไทยใน
ต่างประเทศควรได้รับความรู้ความเข้าใจและการดูแลให้มีโอกาสมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึง
ความคิดเห็นทางการเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการใช้สิทธิของตน
ในการออกเสียงเลือกผู้แทนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศ จึงเห็นควรท าการศึกษา
จัดท ายุทธศาสตร์ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยในต่างประเทศ
สนใจการเมืองโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื ่องประชาธิปไตย บทบาท อ านาจ หน้าที่ และ
กระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนการตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับที่ถูกต้องชัดเจน ท าให้ คนไทยใน
ต่างประเทศไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพ่ือยกระดับการเมืองและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้
มีคุณภาพและยั่งยืนท าให้คนไทยในต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประ เทศ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี ๒๕๕๔ และจากการ
ปฏิบัติงานจริงไปพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ให้
คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศมาใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

  
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ.  ๒๕๕๔ จัดท า
ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยใน
ต่างประเทศ ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรครั้ง
ต่อไปในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ตามล าดับ 



๕ 

 
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

ศึกษาการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๔ และคิดแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศมาใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเพ่ิม
มากขึ้นโดยมีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตน
ในระบอบประชาธิปไตย 

  
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้คนไทยใน
ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายพันธกิจส าคัญของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศ และแนวปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
การจัดท ายุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญหลายส่วนที่ ผู้

ศึกษาต้องศึกษาและท าความเข้าใจ เช่น สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี ๒๕๕๔ มีคน
ไทยในต่างประเทศทั้งโลกประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีจ านวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ คน และมีผู้มาลงคะแนนใช้สิทธินอกราชอาณาจักรประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งนับว่ายัง
น้อยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลก ท าอย่างไรจึงจะมีคนไทยออกมา
ใช้สิทธิเพ่ิมมากขึ้น จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขึ้นเพ่ือให้
คนไทยในต่างประเทศตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนมีความกระตือรือร้นที่จะออกมาใช้สิทธิของ
ตนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
๒.๑  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๑.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีบทบัญญัติที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง

โดยตรงต่อการปฏิบัติงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้  
หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย 

มาตรา ๗๒ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่

อาจไปใช้สิทธิได้ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการ

ไปเลือกตั้งให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  

ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 
มาตรา ๘๒ วรรค ๒ 
รัฐต้องส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ 

ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ 
มาตรา ๘๗ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มาตรา ๙๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการ

เลือกตั้ง และ 



๗ 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอก
ราชอาณาจักรย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา ๒๓๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและด าเนินการจัด

หรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรค
การเมือง 

ให้มีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การ

ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและ
การด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมและก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมี
ความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 

…………………………………………………………………………. 
 (๔) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลาย
อันจ าเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

…………………………………………………………………………. 
(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียง

ประชามต ิ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่



๘ 

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

๒.๑.๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ส่วนที่ ๙ การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
มาตรา ๙๙ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง

ทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ประเทศ ที่ตนมีถ่ินที่อยู่ก็ได้ 

…………………………………………………………………………………. 
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๐๐ ในประเทศใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ

ลงคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศนั้นโดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศนั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๐๑ เมื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๙๙ แล้ว ให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งนั้นหมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งนั้น เว้นแต่จะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าตามเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

มาตรา ๑๐๒ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง  ตามส่วนที่  ๙ นี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจด าเนินการล่วงหน้าเพื่อน าบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้ เว้น
แต่จะมีเหตุจ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

๒.๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  

บัญญัติเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรรวม ๖๖ ข้อ สรุปได้ ดังนี้  
หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๕-๑๐ ก าหนดเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

อ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้ก าหนดสถานที่เลือกตั้ง การย่นหรือขยาย
ระยะเวลา หรือการงดเว้นด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง 

หมวด ๒ การก าหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรข้อ ๑๑- ๑๓ ซึ่งให้อ านาจเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
โดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือโดย
วิธีอ่ืนใด ที่ไม่ใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
ประเทศนั้น 

หมวด ๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ข้อ ๑๔-๑๕ 



๙ 

หมวด ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร 

ส่วนที่ ๑ การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ข้อ ๑๖-๑๘ 

ส่วนที่ ๒ วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ข้อ ๑๙-๒๒ 

ส่วนที่ ๓ การเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ และเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ข้อ ๒๓-๒๕ 

หมวด ๕ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ส่วนที่ ๑ การจัดท าและการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักร ข้อ ๒๖-๒๗ 
ส่วนที่ ๒ การเพ่ิมชื่อ ข้อ ๒๘ 
ส่วนที่ ๓ การถอนชื่อ ข้อ ๒๙ 
ส่วนที่ ๔ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ข้อ ๓๐-๓๒ 

หมวด ๖ เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งข้อ ๓๓-๔๑ 
หมวด ๗ การด าเนินการเลือกตั้ง  

ส่วนที่ ๑ บัตรเลือกตั้ง ข้อ ๔๒ 
ส่วนที่ ๒ หีบบัตรเลือกตั้ง ข้อ ๔๓ 
ส่วนที่ ๓ การลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ข้อ ๔๔-๕๘ 
ส่วนที่ ๔ การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อ ๕๙ 
ส่วนที่ ๕ การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ข้อ ๖๐-๖๓ 
ส่วนที่ ๖ การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืน ข้อ ๖๔ 
ส่วนที่ ๗ การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ข้อ ๖๕ 
ส่วนที่ ๘ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ตัวอย่างการจัดบริเวณที่เลือกตั้งและ

แบบพิมพ์ ข้อ ๖๖ 
(รายละเอียดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ปรากฏในภาคผนวก ๑) 
 

๒.๒ แนวนโยบายและพันธกิจด้านการต่างประเทศ 
๒.๒.๑ แนวนโยบายและพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศ 

-  คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

-  เป้าหมายของงานบริการประชาชนในต่างประเทศ: คนไทยในต่างประเทศได้รับ
การดูแลคุ้มครองอย่างทั่วถึง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตตลักษณ์ของ
ความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 



๑๐ 

๒.๒.๒  กลยุทธ์ 
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ลดขั้นตอนการท างานน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน

งานให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 
๒.๓ พันธกิจและวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ๒.๓.๑ พันธกิจ 
การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยทุก

ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ด าเนินการหรือประสานการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย การควบคุม ตรวจสอบ และส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร กลไก กฎหมายและระเบียบและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการ
บริหารการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการบริหารองค์กรจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพ่ือให้เกิด
การปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง 

๒.๓.๒  วัตถุประสงค์หลัก 
วัตถุประสงค์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้เป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
วัตถุประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึกและวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย 
วัตถุประสงค์ที่ ๓ เสริมสร้างการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่

เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ที่ ๕ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
๒.๔ ข้อมูลพื้นฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔.๑ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ศปลน.) 
ผู้ศึกษาในฐานะผู้อ านวยการประสานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (พ.ศ.

๒๕๕๕_) ได้ปรับเพิ่มภารกิจงานของ ศปลน. ภายใต้ความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือให้สอดรับกับพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป้าหมายงาน
บริการประชาชนในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ 

๒.๔.๑.๑  ภารกิจประจ า 
๑)  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

- เชิญชวนให้คนไทยในต่างประเทศลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรและมาลงคะแนนเลือกตั้ง 

- การจัดสัมมนาฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งใน
ต่างประเทศ 

- จัดท างบประมาณประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
๒)  การบันทึกค าร้องและปรับปรุงข้อมูลการเลือกตั้ง 



๑๑ 

- การรับค าร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งและบันทึกค าร้องลงทะเบียน 
Online ทาง www.khonthai.com  

- การปรับปรุงข้อมูล/บันทึกแก้ไขข้อมูล 
- การก าหนดและควบคุมรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
๓)  การเตรียมการเลือกตั้ง 

- ส ารวจความพร้อมด้านสถานที่ วิธีการและตั้งงบประมาณการ
เลือกตั้ง 

- ให้ค าปรึกษาตอบข้อหารือเรื่องการเลือกตั้ง 
๔)  พัฒนากระบวนการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
๕)  การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ 
๖)  การติดตามพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้ง 
๗)  การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ

ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
๘)  ประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง / กรมการปกครอง / 

และหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔.๑.๒  ภารกิจงานในห้วงเวลาการเตรียมการและด าเนินการเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักร 
๑)  ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในต่างประเทศลงทะเบียนขอใช้สิทธิ

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
- ส่วนกลาง  
- สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 

๒)  การบันทึกค าร้องและปรับปรุงฐานข้อมูล 
- รับค าร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
- บันทึกข้อมูลโดยลงทะเบียนออนไลน์ www.khonthai.com 

๓)  การเตรียมการเลือกตั้ง 
- ปรับปรุงข้อมูล บันทึก แก้ไขข้อมูล 
- ติดตามประสานงานให้ผู้ลงทะเบียนมาลงคะแนนเลือกตั้ง 
- ส ารวจความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
- จัดท างบประมาณการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

๔)  การจัดการเลือกตั้ง 
- ควบคุมดูแลให้การด าเนินการเลือกตั้งเรียบร้อยตามกฎหมาย

เลือกตั้ง 
- จัดส่งเอกสารและอุปกรณ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
- รับส่งถุงเมล์การทูตพิเศษบัตรเลือกตั้ง 
- รับและคัดแยกบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาไปยังเขตเลือกตั้งในประเทศไทย 



๑๒ 

๕)  สรุปและรายงานผลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อกระทรวงการ
ต่างประเทศ / คณะกรรมการการเลือกตั้ง / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖)  การประเมินผลและหาแนวทางแก้ไข 
๒.๔.๒  สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ 

สถานเอกอัครราชทูต /  สถานกงสุลใหญ่  ที่มี หน้าที่จัดการเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจักร มีจ านวนทั้งสิ้น ๙๑ แห่ง ใน ๖๖ ประเทศ โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก าหนดให้เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่ หรือผู้มีต าแหน่งเทียบเท่า มีอ านาจหน้ าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม 

 (จ านวนประมาณการคนไทยที่มีสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ทั้ง ๙๑ 
แห่ง ใน ๖๖ ประเทศ และเขตอาณาปรากฏในภาคผนวก ๒) 

๒.๔.๓  ข้อมูลพื้นฐานของคนไทยในต่างประเทศ 
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญเก่ียวกับคนไทยในต่างประเทศที่ใช้ก าหนดเป้าหมาย 
แผนงาน และวิธีด าเนินการ ประกอบด้วย  
๒.๔.๓.๑  จ านวนคนไทย 

๑) จ านวนคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 
๒) จ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน 
๓) จ านวนผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประมาณ 

๕๐,๐๐๐ คน 
๒.๔.๓.๒  ลักษณะพื้นฐานของคนไทย/ชุมชนในต่างประเทศ 

คนไทยในต่างประเทศทั่วโลกซึ่งมีประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน นั้น มี
ความหลากหลายและแตกต่างกันในหลายด้าน อาทิ วิถีการด ารงชีวิต ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งมีทั้งแรงงานไทย แม่บ้าน ผู้สมรสกับชาวต่างชาติ นักเรียน/นักศึกษา นักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ พนักงานของรัฐ เป็นต้น มีถิ่นที่อยู่กระจัดกระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น 
แรงงานไทยจ านวนมากท างานที่ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และคนไทยในภูมิภาคยุโรป
ส่วนใหญ่เป็นผู้สมรสกับชาวต่างชาติ นักเรียน/นักศึกษา คนไทยในภูมิภาคอเมริกาและภูมิภาค
ออสเตรเลีย มีหลากหลายอาชีพ เป็นต้น 

ในประเทศที่มีคนไทยอยู่หนาแน่นส่วนใหญ่จะมีการรวมตัวกันเป็น
สมาคม ชุมชน วัดไทย หรือกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มการศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มหญิงไทยที่
สมรสกับชาวต่างชาติ กลุ่มสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์ไทยในท้องถิ่น เป็นต้น 

คนไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือมีความ
เป็นอยู่อย่างไร ล้วนเป็นผู้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยทั้งสิ้น เพราะส่งเงินกลับบ้านสร้างรายได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท 

(ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจักรปรากฏในภาคผนวก ๓) 

 



 

 
บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
 
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร รวม ๘ ครั้ง ครั้ง
ล่าสุดคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้แก่ 

๑.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ (วันที่ ๑๖-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓) มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ๒๖,๐๕๘ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๐,๓๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๓ 

๒.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๓ (วันที่ ๓-๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ๔๐,๖๗๐ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๔,๕๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๐ 

๓.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ (วันที่ ๑๗-๓๐ มกราคม ๒๕๔๘) มี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๐๓,๙๕๘ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๑,๘๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘ 

๔.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ (วันที่ ๑๗-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙) มีผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๒๓,๙๑๓ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๓,๙๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๒ 

๕.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙ (วันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๔๙) มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ๑๔๔,๐๒๘ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๕,๔๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๙ 

๖.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ (วันที่ ๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐) มีผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ๘๐,๑๖๑ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๘,๘๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๖ 

๗.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ (วันที่ ๑๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ๙๐,๒๐๕ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๓,๓๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๘ 

๘.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันที่ ๑๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔) มีผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๔๖,๑๓๒ คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๗๖,๖๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๓  

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรในปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ผ่านมา
นับว่าประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น และมีผู้มาลงคะแนน
เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังพบปัญหาอุปสรรคซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อเนื่องมาตั้งแต่การ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๔๓ กล่าวคือ จ านวนผู้ลงทะเบียนและผู้มาลงคะแนนดังกล่าวยัง
นับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการคนไทยในต่างประเทศทั้งหมด ท าให้ทราบว่าคนไทย
ในต่างประเทศไม่สนใจการเมือง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบอบประชาธิปไตยการเมืองและ
การเลือกตั้งของไทย ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่จะบังเกิดผลส าเร็จได้อย่างแท้จริงนั้น 
จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีความรู้ ความเข้าในเรื่องประชาธิปไตย และเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ (๘) 
บัญญัติให ้ส าน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง ม ีอ านาจหน้าที ่ส ่งเสริมและสนับสนุนหร ือ
ประสานงานหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้



๑๔ 

การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม  

ผู้ศึกษาเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเพิ่มการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในต่างประเทศเป็นสิ ่งส าคัญที่สุดต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนโดยต้องด าเนินการปลูกฝังทัศนคติให้ความรู้วิถีประชาธิปไตยและ
การเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และเห็นว่าคนไทยในต่างประเทศควรได้รับความรู้ความ
เข้าใจและการดูแลให้มีโอกาสมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมืองและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการใช้สิทธิของตนในการออกเสียงเลือกผู้แทนอย่าง
เต็มที่ให้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้มีคุณภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริงตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ศึกษาได้ขอสัมภาษณ์นายเมธา ศิลาพันธ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงแรมอิมพิเรียล ควีนปาร์ค ในโอกาสการประชุม
เจ้าหน้าที ่กงสุลโลก ประจ าปี ๒๕๕๖ ถึงแนวทางและเป้าหมายเกี ่ยวกับการเลือกตั ้งนอก
ราชอาณาจักร ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบว่าส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีแนวทางและเป้าหมายหลัก ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้  

๑.  ส่งเสริมให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยใส่ใจในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

๒.  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องมีความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ ในการด าเนินการส่งเสริมให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ออกมาใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งให้เพ่ิมมากขึ้น โดยร่วมกันด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๓.  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะ ๆ จากการเลือกตั้งครั้งหนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถจะด าเนินการได้ภายใน ๑ ปี หรือ ๒ ปี 
แต่ต้องด าเนินการระยะยาวเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ซึ่งแนวทางและเป้าหมายใน
การเลือกตั ้งนอกราชอาณาจักร ของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.) ได้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาและก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยในต่างประเทศใช้สิทธิในการเลือกตั้งให้
มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับในแต่ละการเลือกตั้ง  

ผู้ศึกษาขอเสนอยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้  
๑.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนไทยในต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในทางการเมือ งตาม

ระบอบประชาธิปไตย  



๑๕ 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญ บทบาทและหน้าที่ต่อแผ่นดินเกิด และบทบาทหน้าที่ต่อแผ่นดินที่อาศัยอยู่ ด้วย
การเป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมายอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยด้วยกัน และเป็น
ตัวแทนของประเทศไทยในแผ่นดินนั้น 

๒.  ยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในต่างประเทศรับรู้สิทธิหน้าที่ของตนใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

กระทรวงการต่า งประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูต /  สถานกงส ุลใหญ่ใน
ต่างประเทศด าเนินการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางข้างต้นแก่คนไทยใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๓.  ยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายและฐานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนไทยใน
ต่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมในทางการเมือง 

กระทรวงการต่างประเทศด าเนินโครงการส่งเสริมคนไทยโพ้นทะเล หรือกลุ่มคนไทยที่
พ านักอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน จนบางรายได้รับสถานะทางสังคม/ใบถิ่นพ านักถาวร 
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและมีความพร้ อม หาก
สามารถสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย ย่อมจะเป็นแรง
ส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไทยในต่างประเทศให้มีความเป็นกลุ่มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
ระหว่างรัฐบาลและคนไทยในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  

๔.  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการ

ต่างประเทศร่วมผลักดันโครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้บังเกิดผลที่เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว โดยการใช้ข้อมูลและการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งของกรมการ
ปกครอง ในการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศ ทั้งการด าเนินงานคุ้มครอง
และช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศด้วย 

๕.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานผลักดันโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยใน
ต่างประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศร่วมผลักดัน ส่งเสริม
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้านทุก
มิติ โดยมุ่งให้เกิดการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

ในการด าเนินการยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ควรด าเนินการโดยจัดท าเป็นโครงการและ
ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องประจ าทุกปีให้ครบถ้วนถึงคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกผ่านทางสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ทั้ง ๙๑ แห่ง ใน ๖๖ ประเทศ และประเทศในเขตอาณา โดยแบ่ง
ระยะด าเนินโครงการ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘) 
-  ประชุมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ 



๑๖ 

-  แสวงหาจัดท าข้อมูลชุมชนไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-  แสวงหาผู้น ากลุ่มเพ่ือขยายผล 
-  การฝึกอบรมให้ความรู้  
-  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 
-  ปลูกฝังคติและวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการท าคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง ท าหน้าที่

พลเมืองดีต่อแผ่นดินเกิดและต่อแผ่นดินที่อาศัย โดยผ่านกิจกรรมกลุ่ม 
-  ใกล้ชิดเป็นมิตร เป็นพี่เลี้ยง และสร้างเครือข่าย 
-  สร้างอัตลักษณ์ชุมชนไทยในต่างแดน 
-  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
-  ใกล้ชิด ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ปัญหา 
-  ยกระดับอัตลักษณ์ชุมชนไทย 
-  เป็นตัวแทนและเป็นกระบอกเสียงของประเทศไทยในต่างแดน 
-  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ล าดับโครงการประกอบด้วย 
๑.  โครงการส ารวจข้อเท็จจริง/ข้อมูลพื้นฐานของคนไทยในต่างประเทศ  

ในการด าเนินโครงการเพ่ือเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมแก่คนไทยใน
ต่างประเทศนั้น จ าเป็นต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในแต่ละประเทศ แต่ละ
ภูมิภาค สถานะความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิหลังในประเทศไทย ข้อเท็จจริงในประเทศนั้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความสนใจทางการเมือง และสถานะของชุมชนไทย กระทรวงการต่างประเทศและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งควรจัดคณะเดินทางไปส ารวจข้อมูล ณ พ้ืนที่เป้าหมาย พบปะผู้น าชุมชน
ไทย และทางการท้องถิ่น รับทราบข้อเท็จจริงและความต้องการของพ้ืนที่ว่า ควรจะได้รับการส่งเสริม
วิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมอย่างไร เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางด าเนินการรณรงค์เผยแพร่ และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้องตามเป้าประสงค์ 

๑.๑  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
-  เพ่ือส ารวจระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยในต่างประเทศ 
-  จ าแนกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยในต่างประเทศ 
-  ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของคนไทยในต่างประเทศ 

๑.๒ เป้าหมายของโครงการ 
ได้รับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริง ณ สถานที่จริง ท าให้ก าหนดแนวทางการด าเนิน

โครงการรณรงค์เผยแพร่วิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของแต่ละประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๓  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ การส่ง

จดหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปส ารวจข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมาย พบปะผู้น าชุมชนไทย 



๑๗ 

อาสาสมัคร ผู้แทนกลุ่มเอกชน การศึกษา และทางการท้องถิ่น เพ่ือส ารวจความเหมาะสมและแนวทาง
ด าเนินการรณรงค์เผยแพร่พ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๑.๔  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
๑.๔.๑ การได้มาซึ่งข้อมูลของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยใน

ต่างประเทศ โดยการแบ่งเป็น ๓ ระดับ มาก ปานกลาง และน้อย ซึ่งนับจากสถิติคิดเป็นร้อยละของผู้
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิและผู้มาใช้สิทธิในต่างประเทศ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 
๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑.๔.๑.๑ มาก (ร้อยละ ๘๐-๑๐๐) ได้แก่ 
๑) เปรู  กรุงลิมา 
๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน นครคุนหมิง นครซีอาน นครเฉิงตู  
๓) จอร์แดน กรุงอัมมาน 
๔) ไนจีเรีย  กรุงอาบูจา 
๕) อินเดีย  เมืองกัลกัตตา 
๖) มาดากัสการ์ กรุงอันตานานาริโว 

๑.๔.๑.๒ ปานกลาง (ร้อยละ ๗๐-๗๙) ได้แก่ 
๑) เนเธอร์แลนด์ กรุงเฮก 
๒) เดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน 
๓) นอร์เวย์  กรุงออสโล 
๔) เยอรมน ี นครแฟรงก์เฟิร์ต 
๕) สหรัฐอเมริกา นครนิวยอร์ก 
๖) เนปาล  กรุงกาฐมาณฑุ 
๗) อิหร่าน  กรุงเตหะราน 
๘) โมร็อกโก กรุงราบัต 
๙) เซเนกัล  กรุงดาร์กา 

๑.๔.๑.๓ น้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) ได้แก่ 
๑) เบลเยี่ยม  กรุงบรัสเซลส์ 
๒) อังกฤษ   กรุงลอนดอน 
๓) โรมาเนีย  กรุงบูคาเรสต์ 
๔) อิตาลี   กรุงโรม 
๕) ฟินแลนด์  กรุงเฮลซิงก ิ
๖) สวีเดน   กรุงสตอกโฮล์ม 
๗) โปรตุเกส  กรุงลิสบอน 
๘) ฝรั่งเศส   กรุงปารีส 
๙) สเปน   กรุงมาดริด 
๑๐) ตุรก ี   กรุงอังการา 
๑๑) กรีซ   กรุงเอเธนส์ 



๑๘ 

๑๒) รัสเซีย   กรุงมอสโก 
๑๓) สวิตเซอร์แลนด์  กรุงเบิร์น 
๑๔) โปแลนด์   กรุงวอร์ซอ 
๑๕) เยอรมน ี  กรุงเบอร์ลิน 
๑๖) ออสเตรีย  กรุงเวียนนา 
๑๗) เช็ก   กรุงปราก 
๑๘) ฮังการี   กรุงบูดาเปสต์ 
๑๙) สหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน นครชิคาโก  
 นครลอสแอนเจลิส 
๒๐) แคนาดา  กรุงออตตาวา นครแวนคูเวอร์ 
๒๑) เม็กซิโก  กรุงเม็กซิโก 
๒๒) อาร์เจนตินา กรุงบัวโนสไอเรส 
๒๓) บราซิล  กรุงบราซิเลีย 
๒๔) ชิลี  กรุงซันติอาโอ 
๒๕) ออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา นครซิดนีย์ 
๒๖) นิวซีแลนด์ กรุงเวลลิงตัน 
๒๗) มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองโกตาบารู เมืองปีนัง 
๒๘) สิงคโปร์  สิงคโปร์ 
๒๙) ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา 
๓๐) บรูไน  บันดาร์เสรีเบกาวัน 
๓๑) อินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา 
๓๒) ติมอร์-เลสเต กรุงดิลี 
๓๓) กัมพูชา  กรุงพนมเปญ 
๓๔) เวียดนาม กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ 
๓๕) ลาว  เวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต 
๓๖) พม่า  กรุงย่างกุ้ง 
๓๗) สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว  
 นครเซี่ยงไฮ้ นครหนานหนิง เมืองเซี่ยเหมิน 
๓๘) ไต้หวัน  ไทเป 
๓๙) เกาหลีใต ้ กรุงโซล 
๔๐) ญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว นครโอซากา 
๔๑) ปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด เมืองการาจี 
๔๒) บังคลาเทศ กรุงธากา 
๔๓) ศรีลังกา  กรุงโคลัมโบ 
๔๔) สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ กรุงอาบูดาบี เมืองดูไบ 
๔๕) ซาอุดิอาระเบีย กรุงริยาด เมืองเจดดาห์ 



๑๙ 

๔๖) คูเวต  คูเวต 
๔๗) อิสราเอล กรุงเทลอาวีฟ 
๔๘) ลิเบีย  กรุงตริโปลี 
๔๙) บาห์เรน  กรุงมานามา 
๕๐) อินเดีย  กรุงนิวเดลี เมืองมุมไบ เมืองเจนไน 
๕๑) โอมาน  กรุงมัสกัต 
๕๒) กาตาร ์  กรุงโดฮา 
๕๓) อียิปต์  กรุงไคโร 
๕๔) เคนยา  กรุงไนโรบี 
๕๕) แอฟริกาใต ้ กรุงพริทอเรีย 
(ภาคผนวก ๔) 

๑.๔.๒ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคน
ไทยในต่างประเทศ โดยแยกเพศชายและหญิงตามสัดส่วนแบ่งเป็นรายภูมิภาค ดังนี้ 

๑.๔.๒.๑ อเมริกาเหนือสัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศ
ชายและเพศหญิงมีความใกล้เคียงกันคือร้อยละ ๕๐ ต่อ ๕๐ 

๑.๔.๒.๒ อเมริกาใต้สัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงอยู่ท่ีร้อยละ ๗๐ ต่อ ๓๐ 

๑.๔.๒.๓ ยุโรปสัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศหญิง
มากกว่าเพศชายอยู่ท่ีร้อยละ๗๐ ต่อ ๓๐ 

๑.๔.๒.๔ แอฟริกาสัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงอยู่ท่ีร้อยละ ๙๐ ต่อ ๑๐ 

๑.๔.๒.๕ ตะวันออกกลางสัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิงอยู่ท่ีร้อยละร้อยละ ๙๐ ต่อ ๑๐ 

๑.๔.๒.๖ เอเชียใต้สัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงอยู่ท่ีร้อยละ ๘๐ ต่อ ๒๐ 

๑.๔.๒.๗ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของเพศชายมากกว่าเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ ต่อ ๔๐ 

๑.๔.๒.๘ เอเชียตะวันออกสัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
เพศหญิงมากกว่าเพศชายอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ ต่อ ๔๐ 

๑.๔.๒.๙ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของเพศชายใกล้เคียงกับเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ ต่อ ๕๐ 

(ส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย) 
๒.  โครงการรณรงค์เผยแพร่ วิถีประชาธิปไตยและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเลือกตั้งให้แก่คนไทยในต่างประเทศ  
๒.๑  วัตถุประสงค์ของโครงการ 



๒๐ 

-  เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่คนไทยในต่างประเทศ 

-  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
อย่างทั่วถึง 

-  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่จะเลือกตั้งได้โดย
สุจริต 

๒.๒  เป้าหมายของโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรมคนไทยในประเทศเป้าหมาย 

(ประเทศละ ๔๐ – ๑๐๐ คน) และผู้ได้รับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในชุมชนของ
ตนได ้

๒.๓  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
๒.๓.๑  คัดเลือกแกนน าคนไทยในต่างประเทศที่มีศักยภาพและมีความเสียสละ

อุทิศตนจากประเทศเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญตามจ านวนคนไทยในประเทศนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม และสถานการณ์แวดล้อม ร่วมประชุมสัมมนาและเข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องประชาธิปไตย กระบวนการเลือกตั้งและแนวทางการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศ 
จ านวนประเทศละ ๔๐ – ๑๐๐ คน โดยจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรมประเทศละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒-๓ 
วัน ณ ประเทศเป้าหมาย โดยอาจจัด ณ สถานที่ที่คนไทยไปรวมตัวกัน เช่น วัดไทย / หอพักแรงงาน
ไทย และส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนไทยมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมกับด้านกิจการมีส่วนร่วม ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย  

เนื้อหาการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม ประกอบด้วย 
(๑)  ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
(๒)  การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(๓)  ชุมชนประชาธิปไตย / การเมืองสมานฉันท์ 
(๔)  การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(๕)  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
(๖)  สิทธิและหน้าที่ของคนไทยในต่างประเทศ ต่อแผ่นดินเกิดและ

แผ่นดินที่พ านักอาศัย 
(๗)  การทุจริตในการเลือกตั้งสาเหตุและปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

๒.๓.๒  การบริจาคเงินอุดหนุนสมาคมคนไทยในท้องถิ่นที่ร่วมงาน  
๒.๓.๓  ประเมินผลการด าเนินงาน 

๒.๔ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง สามารถเป็นวิทยากรบรรยายหรือถ่ายทอดขยายผลให้ความรู้แก่กลุ่มคน
ไทยในชุมชนต่อไปได ้

-  กระตุ้นให้คนไทยในต่างประเทศให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
เพ่ิมข้ึน 
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๓.  โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
๓.๑  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

-  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง
ตลอดจนกระบวนการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกต้องให้กับคนไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมาย 

-  เ พ่ือจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์  เรื่อง การเรียนรู้
ประชาธิปไตยมอบให้แก่ชุมชนและคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตย 

-  เพ่ือให้มีเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ 

๓.๒  เป้าหมายของโครงการ 
-  จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ “วิถีประชาธิปไตยของคนไทยในต่างแดน”  
-  ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ “วิถีประชาธิปไตยของคนไทยในต่างประเทศ”  
-  ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ /อุปกรณ์ส่งเสริมประชาธิปไตย  
-  จัดส่งเอกสาร สื่ออุปกรณ์ไปยังสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ 

เป้าหมาย  
๓.๓  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

จัดพิมพ์เอกสาร และผลิตสื่อ / อุปกรณ์ ให้เพ่ือเผยแพร่แก่คนไทยในต่างประเทศ
ผ่านสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ๙๑ แห่ง ใน ๖๖ ประเทศ  

๓.๔  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  มีเอกสาร สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน ส าหรับใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ประชาธิปไตยและปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่คนไทยในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และ ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้เอกสารและสื่อเผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาด้านการเมือง
การปกครองและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตามระบอบประชาธิปไตยแก่คนไทยในต่างประเทศ 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

๔.  โครงการเตรียมการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
๔.๑  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

-  เพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ 
-  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลคนไทยในต่างประเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้มาก

ที่สุด 
-  เพ่ือปรับปรุงระบบการลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
-  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เตรียมการเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักร การเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ การเสียสิทธิ ฯลฯ ทั้งในประเทศส่วนกลางและต่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่เป็นไปอย่างรอบด้านและทั่วถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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๔.๒  เป้าหมายโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย

ร่วมกันปรับปรุงระบบลงทะเบียนและฐานข้อมูลคนไทยเพ่ือให้ได้ระบบลงทะเบียนและฐานข้อมูลคน
ไทยที่ถูกต้องปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 

๔.๓  การก าหนดกิจกรรมของโครงการ 
-  การปรับปรุงระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
-  การปรับปรุงโปรแกรมข้อมูลคนไทยทั้งที่ส่วนกลางและ สถานเอกอัครราชทูต/

สถานกงสุลใหญ่ 
-  การประชาสัมพันธ์เรื่องเตรียมการลงทะเบียนที่ต้องด าเนินการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
๔.๔  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

-  เตรียมการเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้แก่คนไทยใน
ต่างประเทศอย่างทั่วถึง 

-  ฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน 
-  ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด 
- สามารถติดต่อคนไทยในต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
-  เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเชิงรุก 

๕.  โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
๕.๑  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

-  เพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาครับทราบพัฒนาการ
การเมืองและความส าคัญและนโยบายของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

-  เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่เจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในภูมิภาคเป้าหมาย 

-  เพ่ือรับทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะและตอบปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
-  เพ่ือเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ให้

การปฏิบัติงานสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๕.๒  เป้าหมายโครงการ 

จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ให้
เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประมาณ ๔-๕ ภูมิภาค เช่น 

-  ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
-  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
-  ภูมิภาคยุโรป  
-  ภูมิภาคอเมริกา  
-  ภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

๕.๓  การก าหนดกิจกรรมของโครงการ 
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-  จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจ  

-  รับทราบปัญหาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และพิจารณาแก้ไขปัญหา 
-  รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
-  ส ารวจความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 

๕.๔  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
-  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับทราบพัฒนาการของงานจัดการเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักร การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ แนวทางการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วม การเตรียมการและการจัดการเลือกตั้งเพ่ือให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

-  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กรมการกงสุล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับทราบปัญหาเพื่อน าไปปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-  ผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติและสามารถ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผู้ศึกษาเห็นว่ายุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยมีโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนในต่างประเทศข้างต้นจะประสบความส าเร็จท าให้คนไทยในต่างประเทศ
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนภายใต้รัฐธรรมนูญออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ 
การเล ือกตั ้งที ่จะมีขึ ้นในอนาคตได้นั ้น จ าเป็นอย่างยิ ่งที ่ผู ้บร ิหารทั ้ง ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศต้องตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศและมุ่งให้เกิดการด าเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน เนื่องจากการปลูกฝังทัศนคติให้ความรู้
ด้านวิถีประชาธิปไตยและการเมืองไทยเป็นสิ่งที่ต้องท าต่อเนื่องและทั่วถึง ไม่สามารถที่จะเห็น
ผลสัมฤทธิ์ได้ในการด าเนินโครงการเพียง ๑-๒ ครั้ง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้งให้มีคุณภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงตาม
แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาน าเสนอนั้น
ควรให้ความส าคัญและพุ่งเป้าไปที่ประเทศที่คนไทยมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย กลาง และมาก 
ตามล าดับ ทั้งนี ้ เพื่อเพิ่มปริมาณคนไทยในต่างประเทศให้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากขึ้น
ส าหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งต่อ ๆ ไป 

 
 
 
 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
๑. ความส าเร็จในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนชาวไทยใน

ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมต้องท าให้มีปริมาณคนไทยมาร่วมใช้สิทธิให้มากและเป็นคนที่มี
คุณภาพมาใช้สิทธิด้วยความสุจริตและยุติธรรม  

๑.๑  ต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานขององค์กรและเจ้าหน้าที่จากการ
ตั้งรับเป็นการท างานเชิงรุก และพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในการท างาน จากนั้น ได้ก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความตระหนักและร่วมมือการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 

๑.๒  การท างานที่มีทัศนคติการท างานที่เป็นบวกและมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ชัดเจน
แล้ว ต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างานท้ังหมดผ่านการ (๑) ก าหนดภารกิจงาน (ทั้งในช่วงที่ไม่
มีการเลือกตั้งและช่วงการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร) และก าหนดยุทธศาสตร์การท างานที่
ชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (๒) จัดท าแผนการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกันอย่างเป็น
ระบบ (๓) จัดท าแนวปฏิบัติการท างานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (๔) ริเริ่มงานใหม่ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนความส าเร็จของเป้าหมายหลักขององค์กร (๕) สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ (๖) พัฒนาระบบงบประมาณขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ (๗) ให้มีการประเมินผลการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จึงเป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จและเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ทั้งหมด สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถเป็น
แบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ได้ต่อไป 

๑.๓  ผลส าเร็จที่ส าคัญที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกิดจากการผลักดันและริเริ่มตามข้อ ๑.๑ และ 
๑.๒ ดังกล่าว คือ 

๑)  การปรับปรุงระบบลงทะเบียนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการ
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ – ท าให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อ จ านวนผู้ลงทะเบียน และข้อมูลที่อยู่คนไทยได้  รวมทั้งเพ่ิมสิทธิให้เข้าแก้ไขข้อมูล
และที่อยู่ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง และสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา มิได้จ ากัดเฉพาะช่วงหลังการยุบ
สภาผู้แทนราษฎรแล้วเท่านั้น 

๒)  การติดตามพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้ง - ท าให้งานของศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีพัฒนาการและมีการเตรียมการล่วงหน้าที่ดี 

๓)  การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้ง  นอก
ราชอาณาจักร  

- การออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ท าให้



๒๕ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถโอนงบประมาณปกติให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินงานได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากในอดีตสามารถโอนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนได้
เฉพาะงบเลือกตั้งซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น) 

- การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้เป็นไปตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ
จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

๔)  การปรับปรุงระบบงบประมาณ ได้พัฒนาระบบบริหารงบประมาณของศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณปกติ
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ และได้รับจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ คือ 
งบประมาณประชาสัมพันธ์ งบประมาณการจัดเลือกตั้ง และงบประมาณอ่ืนๆ (การปรับปรุงสถานที่
ท างาน)  

๕)  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงแนวทาง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และความตระหนักของคนไทยในต่างประเทศ ต่อการไปท า
หน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับว่า การเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจักร เป็นการบ่งชี้ถึงความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีของชุมชนไทยในต่างแดน การ
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณจากทางภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ สามารถ
พิสูจน์ได้จากความเข้มแข็งและความร่วมมือของชุมชนไทยในต่างแดนผ่านคะแนนเสียงเลือกตั้ง ถือ
เป็นการ “ตะโกน” ดัง ๆ ให้คนไทยในประเทศไทยได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของคนไทยและชุมชนไทยใน
ต่างแดน 

นอกจากนั้น ยังได้เพ่ิมช่องทางและปรับเปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ที่
หลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วนของคนไทยในต่างประเทศด้วย 

๒ เกี่ยวกับการประเมินผลและข้อ เสนอแนะของยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร 

๒.๑  การประเมินผลการด าเนินงานโดยการออกแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงาน (สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ รวม ๕๑ แห่ง) และการสัมมนาระดมสมองระดับผู้บริหารองค์กรที่
เกี่ยวข้อง มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 

๒.๑.๑  การปรับเป้าหมายและตัวชี้วัด การเพิ่มเป้าหมายและความคาดหวังในการ
มีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งต่อไป  

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของคน
ไทยในต่างประเทศในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งต่อไป โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เพ่ือเสริมสร้างให้คนไทยในต่างประเทศมีส่วนร่วม โดย
การให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกในวิถีทางประชาธิปไตย เสริมสร้างการเมืองภาค
ประชาชนไทยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง และให้บริการประชาชนในต่างประเทศอย่างทั่วถึง
รอบด้านตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและภารกิจของกระทรวงการ
ต่างประเทศ 



๒๖ 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมายและความคาดหวังของการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้ง
ต่อไป 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
๑. การประชาสัมพนัธ์และการเตรียมการเลือกตั้ง 

 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและการ
ลงทะเบียนเลือกตั้ง 

๒. การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้ส าเร็จ
ลุล่วงโดยสุจริตโปร่งใส เที่ยงธรรมและท่ัวถึง 
๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศ 

- จ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น 

 
- จ านวนผู้ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เพ่ิมมากข้ึน 
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ

เข้าใจและการศึกษาการพัฒนาการเมืองและ
ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนไทยใน ประเทศที่
มีชุมชนไทยอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง 

 
๒.๑.๒  การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยของ

คนไทยในต่างประเทศ 
๑)  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง และสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ บทบาทและหน้าที่ต่อแผ่นดินเกิด และบทบาทหน้าที่ต่อแผ่นดินที่อาศัยอยู่ด้วยการเป็น
พลเมืองดี เคารพกฎหมายอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยด้วยกัน และเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยในแผ่นดินนั้น 

๒)  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางข้างต้นแก่คนไทย
ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

๓)  ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับกระทรวงการต่างประเทศด าเนินยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรด้วยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศ โดยมุ่งให้เกิดการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจ าแนกระยะเวลาด าเนินโครงการ ดังนี้ 

 
ระยะที่ ๑ 

(ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘) 
ระยะที่ ๒ 

(ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
ระยะที่ ๓ 

(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) 
- ประชุมสัมมนาให้ความรู้ความ

เข้าใจ 
- แสวงหาจัดท าข้อมูลชุมชนไทย

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- แสวงหาผู้น ากลุ่มเพ่ือขยายผล 
- การฝึกอบรมให้ความรู้ 

- ปลูกฝังทัศนคติและวิถีประชาธิปไตย
และการท าคุณประโยชน์แก่
บ้านเมือง การท าหน้าที่พลเมืองที่ดี
ต่อแผ่นดินเกิดและต่อแผ่นดินที่
อาศัย โดยผ่านกิจกรรมกลุ่ม 

- ใกล้ชิดเป็นมิตร เป็นพี่เลี้ยง และ

- ใกล้ชิด ให้ค าปรึกษาช่วย
แก้ปัญหา 

- ยกระดับอัตลักษณ์ชุมชน
ไทย 

- เป็นตัวแทนและเป็น
กระบอกเสียงของ



๒๗ 

- การประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

สร้างเครือข่าย 
- สร้างอัตลักษณ์ชุมชนไทยในต่างแดน 
- การประเมินผลโครงการ 

ประเทศทไทยในต่างแดน 
- การประเมินผลการด าเนิน

โครงการ 
 

(๔) การส่งเสริมคนไทยโพ้นทะเล หรือกลุ่มคนไทยที่พ านักอยู่ ใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน จนบางรายได้รับสถานะทางสังคม/ใบถิ่นพ านักถาวร เป็นต้น ซึ่ง
กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและมีความพร้อม หากสามารถสนับสนุน
กลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย ย่อมจะเป็นแรงส าคัญในการ
ขับเคลื่อนชุมชนไทยในต่างประเทศให้ เข้มแข็งและให้มีความเป็นกลุ่มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วย
เชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลและ คนไทยในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  

๒.๑.๓  การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร อย่าง

ต่อเนื่อง ตามสถานการณ์และข้อเท็จจริงในต่างประเทศเพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ครั้งต่อไปส าเร็จลุล่วงโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และอ านวยความสะดวกให้แก่คนไทยใน
ต่างประเทศได้ลงทะเบียนและมาลงคะแนนเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึง 

๒.๑.๔  การปรับปรุงระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
ผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้ งนอก

ราชอาณาจักร (www.khonthai.com) ให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น และ
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง 

๒.๑.๕  การปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศใช้ข้อมูลและการเชื่อมโยง
ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งของกรมการปกครอง ในการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยใน
ต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และการมีส่วนร่วม
ของคนไทยในต่างประเทศ ทั้งการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศด้วย 

ทั้งนี้ หากก าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างชัดเจนและ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๓ และด าเนินโครงการอย่างอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคัญเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศที่คนไทยมีส่วนร่วมทางการเมืองจากน้อยไปหาปานกลางและ
มากตามล าดับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถจะเพ่ิมจ านวนคนไทยในต่างประเทศให้มาใช้สิทธิใน
การเลือกตั้งมากขึ้นได้อย่างแน่นอน 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

นอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๐ 
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๗๕ 

ภาคผนวก ข 
จ านวนประมาณการคนไทยในต่างประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ 

 

ภูมิภาค ประเทศ สอท. /สกญ. คนไทย ที่มาของข้อมูล 

 ยุโรป ๑ เบลเยียม ๑) กรุงบรัสเซลส์ ๓,๒๐๐ สอท. ประมาณการ (ข้อมูลเก่า) 
   ลักเซมเบิร์ก 

 
เขตอาณาเบลเยียม     

     รวม ๓,๒๐๐   

  
๒ อังกฤษ ๒) กรุงลอนดอน ๕๐,๐๐๐ การตรวจลงตราของHome Office 

สอ.สถิติ 

  
 ไอร์แลนด์เหนือ 

  
เขตอาณาอังกฤษ 

  
การจดทะเบียนคนเกิดและการขอ 

นส.ดท. 
     รวม ๕๐,๐๐๐   
  ๓ เนเธอร์แลนด์ ๓) กรุงเฮก ๕,๐๐๐  สอท. ประมาณการ 
  ๔ โรมาเนีย ๔) กรุงบูคาเรสต์ ๔๕ สอท. ประมาณการ 
   บัลแกเรีย 

 
เขตอาณาบูคาเรสต์     

     รวม ๔๕   
  ๕ อิตาลี ๕) กรุงโรม ๔,๓๘๖ กระทรวงมหาดไทย 
   ไซบรัส   เขตอาณาอิตาลี   อิตาลี ( ๑ ธ.ค. ๕๒ ) 
   ซานมารีโน   เขตอาณาอิตาลี     
     รวม ๔,๓๘๖   
  ๖ เดนมาร์ก ๖) กรุงโคเปนเฮเกน ๙,๘๘๒ ส านักงานสถิติ 
   ไอซ์แลนด์   เขตอาณาเดนมาร์ก   แห่งชาติของเดนมาร์ก 
   ลิทัวเนีย   เขตอาณาเดนมาร์ก     
     รวม ๙,๘๘๒   
  ๗ นอร์เวย์ ๗) กรุงออสโล ๘,๕๘๓ สนง.สถิติแห่งชาตินอร์เวย์ 
  ๘ ฟินแลนด์ ๘) กรุงเฮลซิงกิ ๖,๑๐๐  ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  ๙ สวีเดน ๙) กรุงสตอกโฮล์ม ๒๘,๗๓๙  สนง.สถิติสวีเดน (Statistiska 
   เอสโตเนีย   เขตอาณาสวีเดน    Centralbyran) 
     รวม ๒๘,๗๓๙   
  ๑๐ โปรตุเกส ๑๐) กรุงลิสบอน ๖๐๐ สอท. ส ารวจ ณ วันท่ี  ๓๑ ม.ค. ๕๔ 
  ๑๑ ฝรั่งเศส ๑๑) กรุงปารีส ๓๐,๐๐๐ สอท. ประมาณการ* 
   โมนาโก   เขตอาณาฝรั่งเศส     
   อัลจีเรีย   เขตอาณาฝรั่งเศส     
  ๑๒ สเปน ๑๒) กรุงมาดริด ๗๖๙  สอท. ส ารวจ 
  ๑๓ ตุรกี ๑๓) กรุงอังการา ๒๖๐  ข้อมูลจากการประสานงานและ 
   จอร์เจีย   เขตอาณาตุรกี ๑๕  เดินทางไปเยี่ยมเยียนคนไทยและ 
   อาเซอร์ไบจาน 

 
เขตอาณาตุรกี ๑๐  ประสานกับคนไทยในเขตอาณา 

   เติร์กเมนิสถาน   เขตอาณาตุรกี    ท้ังลองแห่ง 
   มาซิโดเนีย* 

 
เขตอาณาตุรกี     

     รวม ๒๘๕   
  ๑๔ กรีซ  ๑๔) กรุงเอเธนส์ ๔๕๐  สอท. ส ารวจและข้อมูล สถิติ 



๗๖ 

ภูมิภาค ประเทศ สอท. /สกญ. คนไทย ที่มาของข้อมูล 

   มอลตา   เขตอาณากรีซ ๑๕๐ จ านวนคนไทยจากทางการกรีซ 
   โคโซโว   เขตอาณากรีซ   เมื่อ มี.ค. ๕๓ 
   เซอร์เบีย   เขตอาณากรีซ     
     รวม ๖๐๐   
  ๑๕ รัสเซีย ๑๕) กรุงมอสโก ๘๐๑ คนไทยในรัสเซียและเขตอาณา 
   คาซัคสถาน   เขตอาณารัสเซีย   ท่ีรายงานตัวกับ สอท. 
   เบลารุส   เขตอาณารัสเซีย     
   มอลโดวา   เขตอาณารัสเซีย     
   ยูเครน   เขตอาณารัสเซีย     
   อาร์มาเนีย   เขตอาณารัสเซีย     
   อุซเบกิสถาน   เขตอาณารัสเซีย     
     รวม ๘๐๑   
  ๑๖ สวิตเซอร์แลนด์ ๑๖) กรุงเบิร์น ๑๕,๐๐๐  สอท. ประมาณการ (ข้อมูลเดิม) 
  ๑๗ โปแลนด์ ๑๗) กรุงวอร์ซอ ๒๓๕ สอท.รวบรวมข้อมูลผู้มาติดต่อ 
  ๑๘ เยอรมนี ๑๘) กรุงเบอร์ลิน   ๑๓,๐๐๐  สนง.สถิติแห่งสหพันธ์ฯ  
     ๑๙) นครแฟรงก์เฟิร์ต ๔๑,๒๒๑   สนง.สถิติแห่งสหพันธ์ฯ 
     รวม     
  ๑๙ ออสเตรีย ๒๐) กรุงเวียนนา ๔,๓๙๖ สถิติจากก.มหาดไทยออสเตรีย 
   สโลวัก   เขตอาณาออสเตรีย ๒๑  (ณ วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔) 
   สโลวาเนีย 

 
เขตอาณาออสเตรีย ๗๐   

     รวม ๔,๔๘๗   
  ๒๐ เช็ก ๒๑) กรุงปราก ๖๐๐ สอท. ประมาณการ* 
  ๒๑ ฮังการี ๒๒) กรุงบูดาเปสต์ ๗๐๐ สอท. ประมาณการ 
   โครเอเชีย   เขตอาณาฮังการี ๓๐   
   บอสเนีย   เขตอาณาฮังการี ๔   
     รวม ๗๓๔   
อเมริกา
และ 

๒๒ สหรัฐอเมริกา ๒๓) กรุงวอชิงตัน ๕๐,๐๐๐  สอท.ส ารวจและสอบถามจาก
สมาคมคนไทย 

แปซิฟิกใต้    ๒๔) นครชิคาโก ๒๐,๐๐๐  สกญ. ประมาณการ 
     ๒๕) นครนิวยอร์ก ๒๐,๐๐๐  สกญ. ประมาณการ (ข้อมูลเดิม) 
     ๒๖) นครลอสแอนเจลิส ๑๘๐,๐๐๐  สกญ. ประมาณการ 
     รวม ๒๗๐,๐๐๐   
  ๒๓ แคนาดา ๒๗) กรุงออตตาวา  ๖,๐๐๐ สอท. สอบถามจากชุมชนไทย 
     ๒๘) นครแวนคูเวอร์ ๒,๕๐๐ นายกสมาคมไทยแห่งบีซี-อัลเบอร์ต้า 
     รวม ๘,๕๐๐   
  ๒๔ เม็กซิโก ๒๙) กรุงเม็กซิโก ๑๔๐  จากร้านอาหารไทย บริษัทสปา 
   กัวเตมาลา   เขตอาณาเม็กซิโก    และคนไทยท่ีมาติดต่อขอท า 
   เบลีซ   เขตอาณาเม็กซิโก    หนังสือเดินทางที่ สอท. 
   ปานามา   เขตอาณาเม็กซิโก     
     รวม ๑๔๐   
  ๒๕ อาร์เจนตินา ๓๐) กรุงบัวโนสไอเรส ๕๕  สอท. ส ารวจ 



๗๗ 

ภูมิภาค ประเทศ สอท. /สกญ. คนไทย ที่มาของข้อมูล 

   บูรพาอุรุกวัย   เขตอาณาอาร์เจนตินา     
   ปารากวัย   เขตอาณาอาร์เจนตินา     
     รวม ๕๕   
  ๒๖ บราซิล ๓๑) กรุงบราซิเลีย ๑๑๐ สอท. ส ารวจ ๒๘ ธ.ค. ๕๓ 
  ๒๗ ชิล ี ๓๒) กรุงซันติอาโก ๕๗ สอท. ส ารวจ ๑๑ ม.ค. ๕๔ 
   คอสตาริกา   เขตอาณาชิลี     
   เอลซัลวาดอร์   เขตอาณาชิลี     
     รวม ๕๗   
  ๒๘ เปรู ๓๓) กรุงลิมา ๑๙  สอท. ส ารวจ 
   โคลอมเบีย   เขตอาณาเปรู     
   เวเนซุเอลา   เขตอาณาเปรู     
   โบลิเวีย   เขตอาณาเปรู     
   เอกวาดอร์   เขตอาณาเปรู     
     รวม ๑๙   
  ๒๙ ออสเตรเลีย ๓๔) กรุงแคนเบอร์รา ๓๕,๐๐๐ สอท. ประมาณการ 
     ๓๕) นครซิดนีย์ ๓๕,๐๐๐ การประมวลสถิติการตรวจลงตรา 
     รวม ๗๐,๐๐๐   
  ๓๐ นิวซีแลนด์ ๓๖) กรุงเวลลิงตัน ๘,๕๐๐ สนง. ตรวจคนเข้าเมือง 
            นิวซีแลนด์ (ต้นปี ๒๕๕๓) 
เอเชีย ๓๑ มาเลเซีย ๓๗) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ๕๕,๐๐๐  สอท. ประมาณการ (ข้อมูลเดิม) 
ตะวันออก    ๓๘) เมืองโกตาบารู ๖,๐๐๐ สอท.ตรวจสอบจากผู้ท่ีมาติดต่อ 

  
   ๓๙) เมืองปีนัง ๓,๐๐๐ จากข้อมูลคนไทยท่ีมาท าหนังสือ

เดินทาง 
     รวม ๖๔,๐๐๐   

  
๓๒ สิงคโปร์ ๔๐) สิงคโปร์ 

๓๓,๐๐๐ 
สอท.รวบรวมข้อมูลผู้มาติดต่อ/

แรงงาน/ทีมปทท. 
  ๓๓ ฟิลิปปินส์ ๔๑) กรุงมะนิลา ๖๕๐  สอท. ประมาณการ 
   ปาเลา 

 
เขตอาณาฟิลิปปินส์ ๒๐   

     รวม ๖๗๐   
  ๓๔ บรูไน ๔๒) บันดาร์เสรีเบกาวัน ๕,๗๓๓ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองประเทศบรูไน 
  ๓๕ อินโดนีเซีย ๔๓) กรุงจาการ์ตา ๑,๒๐๐  ๑. สมาคมคนไทยใน อซ. 
   ปาปัวนิวกินี   เขตอาณาอินโดนีเซีย    ๒. หน่วยราชการไทยใน อต. 
     

 
     ๓. องค์การระหว่างปท. ใน อซ. 

     
 

     ๔. สกม. ท้ัง ๓ แห่ง 
  ๓๖ ติมอร์ - เลสเต ๔๔) กรุงดิล ี ๗๐ สอท. ประมาณการ 
  ๓๗ กัมพูชา ๔๕) กรุงพนมเปญ ๖๘๙   
  ๓๘ เวียดนาม ๔๖) กรุงฮานอย ๒๐๐ สอท. ส ารวจ 
     ๔๗) นครโฮจิมินห์ ๔๐๐ สกญ. ส ารวจ 
     รวม ๖๐๐   
  ๓๙ ลาว ๔๘) เวียงจันทน์ ๑,๘๐๐   
     ๔๙) แขวงสะหวันนะเขต ๒,๐๐๐ ข้อมูลจากการเดินทางเยี่ยมเยือนคน



๗๘ 

ภูมิภาค ประเทศ สอท. /สกญ. คนไทย ที่มาของข้อมูล 

ไทย 
     รวม ๓,๘๐๐   
  ๔๐ พม่า ๕๐) กรุงย่างกุ้ง ๔๐๐ - ๔๕๐   
  ๔๑ จีน ๕๑) กรุงปักกิ่ง ๑,๖๐๐  สตม.กรุงปักกิ่ง/สอบถามคนไทย 
     ๕๒) นครกวางโจว ๕๐๐ สกญ. ส ารวจ 

  
   ๕๓) นครคุนหมิง ๕๐๐ สกญ.ส ารวจจากแบบฟอร์มลงทบ.

คนไทย 
     ๕๔) นครเซ่ียงไฮ้ ๒,๐๘๕ กรมต ารวจนครเซ่ียงไฮ้และเขตอาณา 
     ๕๕) นครซีอาน ๒๔  สกญ. ส ารวจ 
     ๕๖) นครเฉิงตู           ๓๐๐ สกญ. ส ารวจ 
     ๕๗) นครหนานหนิง ๒๐๐ สกญ. ประมาณการ* 

  
   

๕๘) เมืองเซ่ียเหมิน 
 ๗๐๐ - 
๘๐๐  สกญ. ประมาณการ 

  
   ๕๙) เมืองฮ่องกง ๒๙,๔๖๗  ตรวจคนเข้าเมือง /สนร.ประจ า

ฮ่องกง 
     รวม ๓๕,๔๗๖   
  ๔๒ ไต้หวัน ๖๐) สนง. การค้าฯ ไทเป ๗๖,๓๑๖ สนง.ตม.ไต้หวัน 
  ๔๓ เกาหลีใต้ ๖๑) กรุงโซล ๔๐,๕๔๕ Korea Immigration Service 
  ๔๔ ญี่ปุ่น ๖๒) กรุงโตเกียว ๔๐,๐๐๐  สอท. ประมาณการ* 

  
   ๖๓) นครโอซากา ๖,๐๐๐  สถิติกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น/

ประมาณการ 
     รวม ๔๖,๐๐๐   
เอเชียใต้ ๔๕ ปากีสถาน ๖๔) เมืองการาจี ๑๕๗  สกญ. ประมาณการ (ข้อมูลเดิม) 
ตะวันออก    ๖๕) กรุงอิสลามาบัด  ๒๕๐ สอท. ประมาณการ* 
กลาง  อัฟกานิสถาน   เขตอาณาปากีสถาน     
และ    รวม ๔๐๗   
แอฟริกา ๔๖ บังคลาเทศ ๖๖) กรุงธากา ๒๓๔  สอท. ประมาณการ (ข้อมูลเดิม) 
   ภูฎาน   เขตอาณาบังคลาเทศ     
     รวม ๒๓๔   
  ๔๗ ศรีลังกา ๖๗) กรุงโคลัมโบ ๗๐๐  สอท. ประมาณการ (ข้อมูลเดิม) 
   มัลดีฟส์   เขตอาณาศรีลังกา     
     รวม ๗๐๐   
  ๔๘ เนปาล ๖๘) กรุงกาฐมาณฑุ ๘๕ ข้อมูลจากการเปิดรับลงทบ.คนไทย 
  ๔๙ อิหร่าน ๖๙) กรุงเตหะราน ๖๐๕ สอท. ส ารวจ 
  ๕๐ สหรฐัอาหรับ ๗๐) กรุงอาบูดาบี ๔,๕๒๘ ฐานข้อมูลของ มท. ยูเออี 
   เอมิเรสต์ ๗๑) เมืองดูไบ ๕,๐๐๐  สอท.ส ารวจข้อมูล 
     รวม ๙,๕๒๘   
  ๕๑ ซาอุดีอาระเบีย ๗๒) เมืองเจดดาห์ ๑๕,๐๐๐ สถิติข้อมูลของฝ่ายกงสุล 
     ๗๓) กรุงริยาด ๒,๐๐๐  สอท.ส ารวจข้อมูลจากค าร้องขอมี 

  
 ซีเรีย 

  
เขตอาณา
ซาอุดีอาระเบีย   

นสดท.และสูติบัตร รวมท้ังข้อมูล 

1

5

0
  1

5

0
  

1

5

0
  



๗๙ 

ภูมิภาค ประเทศ สอท. /สกญ. คนไทย ที่มาของข้อมูล 

  
 เลบานอน 

  
เขตอาณา
ซาอุดีอาระเบีย   

จากตัวแทนคนไทยในเมืองต่างๆ 

     รวม ๑๗,๐๐๐   
  ๕๒ คูเวต ๗๔) คูเวต ๓,๔๒๐ สอท. ส ารวจ 
  ๕๓ อิสราเอล ๗๕) กรุงเทลอาวีฟ ๒๘,๐๐๐ สอท. ประมาณการ 
  ๕๔ ลิเบีย ๗๖) ตริโปลี ๒๔,๖๐๐ สอท. ประมาณการ* 
   ตูนีเซีย   เขตอาณาลิเบีย     
  ๕๕ บาห์เรน ๗๗) กรุงมานามา ๓,๒๙๒ ส.ตม.บาห์เรน 

  
๕๖ อินเดีย ๗๘) กรุงนิวเดลี ๑,๒๐๐ ประมาณการจากผู้ท่ีรายงานตัว /

สอบถาม 
     ๗๙) เมืองกัลกัตตา ๗๔๔ สกญ.สอบถามจากคนไทย 
     ๘๐) เมืองมุมไบ ๓๕๐  สกญ. ประมาณการ  
     ๘๑) เมืองเจนไน ๑,๒๐๐ สกญ. ส ารวจ 
     รวม ๓,๔๙๔   
  ๕๗ จอร์แดน ๘๒) กรุงอัมมาน ๓๑๐ สอท. ส ารวจข้อมูล 
  ๕๘ โอมาน ๘๓) กรุงมัสกัต ๑,๒๔๐  สอท. ประมาณการ 
   เยเมน   เขตอาณาโอมาน     
     รวม ๑,๒๔๐   
  ๕๙ กาตาร์ ๘๔) กรุงโดฮา ๗,๐๐๐  สอท. ประมาณการ (ข้อมูลเดิม) 
  ๖๐ อียิปต์ ๘๕) กรุงไคโร ๒,๕๐๐   
   ซูดาน   เขตอาณาอียิปต์ ๑๕๐   
   เอธิโอเปีย   เขตอาณาอียิปต์     
     รวม ๒,๖๕๐   
  ๖๑ เคนยา ๘๖) กรุงไนโรบี ๘๐  สอท.ยังไม่สามารถก าหนด 
   เซเชลล์   เขตอาณาเคนยา (ข้อมูลเดิม)  จ านวนคนไทยได้แน่นอน 
   แทนซาเนีย   เขตอาณาเคนยา    และจะรายงานให้ทราบ 
   ยูกันดา   เขตอาณาเคนยา    ในโอกาสแรก 

  
๖๒ มาดากัสการ์ ๘๗) กรุงอันตานานาริโว  

๑,๐๐๐ 
 บ.ศรีราชาคอนสตัครชั่น/สมาคม

ไทย-มาดา 

  
๖๓ โมร็อกโก ๘๘) กรุงราบัต  

๒๒๐ 
สมาคมนศ.ไทย/นายจ้างที่มีคนไทย

ท างาน 
  ๖๔ ไนจีเรีย ๘๙) กรุงอาบูจา ๓๙๐ สอบถามคนไทยและ 
   กานา   เขตอาณาไนจีเรีย   หัวหน้าแรงงานไทย 
     รวม     
  ๖๕ เซเนกัล ๙๐) กรุงดาการ์ ๕๑  สอท. ประมาณการ* 
   เซียร์ราลีโอน   เขตอาณาเซเนกัล     
   มาลี   เขตอาณาเซเนกัล     
   โกตดิวัวร์   เขตอาณาเซเนกัล     
   กาบอง   เขตอาณาเซเนกัล     
   ไลบีเรีย   เขตอาณาเซเนกัล     
   บูร์กินาฟาโซ   เขตอาณาเซเนกัล     

1

5

0
  

1

5

0
  

1

5

0
  



๘๐ 

ภูมิภาค ประเทศ สอท. /สกญ. คนไทย ที่มาของข้อมูล 

   แกมเบีย   เขตอาณาเซเนกัล     
   โตโก   เขตอาณาเซเนกัล     
   เคปเวิร์ด   เขตอาณาเซเนกัล     
   กินี บิสเซา   เขตอาณาเซเนกัล     
   กิน ี   เขตอาณาเซเนกัล     
     รวม     
  ๖๖ แอฟริกาใต้ ๙๑) กรุงพริทอเรีย ๒,๘๐๐  สอท. ประมาณการ 
   ซิมบับเว   เขตอาณาอัฟริกาใต้     
   แซมเบีย   เขตอาณาอัฟริกาใต้     
   บอตสวานา   เขตอาณาอัฟริกาใต้     
   มอริเชียส   เขตอาณาอัฟริกาใต้     
   โมซัมบิก   เขตอาณาอัฟริกาใต้     
     รวม     

รวม  ๖๖  ประเทศ ๙๑  สอท. /สกญ. ๙๙๗,๓๐๓   
สถานะ ณ วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 



๘๑ 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

   ข้อมูลผู้ลงทะเบียน ณ วนัที่ ๖ มิ.ย. ๕๔     

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ 

 ยุโรป ๑  เบลเยียม ๑) กรุงบรัสเซลส์ ๗๗๖ ๖๐๗ ๗๘.๒๒% ๑,๐๑๖ ๔๒๖ ๔๑.๙๓% 

  ๒  อังกฤษ ๒) กรุงลอนดอน ๑,๕๘๕ ๑,๓๙๗ ๘๘.๑๔% ๔,๗๗๕ ๓,๒๐๑ ๖๗.๐๔% 

  ๓  เนเธอร์แลนด์ ๓) กรุงเฮก ๔๔๑ ๓๕๔ ๘๐.๒๗% ๘๘๖ ๖๖๓ ๗๔.๘๓% 

  ๔  โรมาเนีย ๔) กรุงบูคาเรสต์ ๒๒ ๑๙ ๘๖.๓๖% ๓๕ ๒๑ ๖๐.๐๐% 

  ๕  อิตาลี ๕) กรุงโรม ๑,๐๑๒ ๓๑๑ ๓๐.๗๓% ๑,๔๑๑ ๗๕๖ ๕๓.๕๘% 

  ๖  เดนมาร์ก ๖) กรุงโคเปนเฮเกน ๔๗๔ ๔๑๐ ๘๖.๕๐% ๑,๐๔๑ ๗๓๗ ๗๐.๘๐% 

  ๗  นอร์เวย์ ๗) กรุงออสโล ๒๗๙ ๒๓๒ ๘๓.๑๕% ๕๘๖ ๔๑๖ ๗๐.๙๙% 

  ๘  ฟินแลนด์ ๘) กรุงเฮลซิงกิ ๓๐๔ ๑๙๖ ๖๔.๔๗% ๑,๑๕๗ ๗๙๔ ๖๘.๖๓% 

  ๙  สวีเดน ๙) กรุงสตอกโฮล์ม ๙๑๑ ๗๐๕ ๗๗.๓๙% ๑,๗๕๖ ๙๑๒ ๕๑.๙๔% 

  ๑๐  โปรตุเกส ๑๐) กรุงลิสบอน ๑๐๑ ๘๖ ๘๕.๑๕% ๖๔๓ ๒๓๕ ๓๖.๕๕% 

  ๑๑  ฝรั่งเศส ๑๑) กรุงปารีส ๑,๕๗๗ ๙๔๔ ๕๙.๘๖% ๒,๔๑๗ ๑,๔๓๙ ๕๙.๕๔% 

  ๑๒  สเปน ๑๒) กรุงมาดริด ๑๖๒ ๑๓๕ ๘๓.๓๓% ๒๙๕ ๒๐๓ ๖๘.๘๑% 

  ๑๓  ตุรกี ๑๓) กรุงอังการา ๒๒๑ ๑๓๔ ๖๐.๖๓% ๓๒๗ ๑๖๙ ๕๑.๖๘% 

  ๑๔  กรีซ  ๑๔) กรุงเอเธนส์ ๑๑๓ ๘๘ ๗๗.๘๘% ๒๙๙ ๑๙๐ ๖๓.๕๕% 

     มอลตา   เขตอาณากรีซ ๔๐ ๓๘ ๙๕.๐๐%  -  -  - 

      รวม ๑๕๓ ๑๒๖ ๘๒.๓๕% ๒๙๙ ๑๙๐ ๖๓.๕๕% 

  ๑๕  รัสเซีย ๑๕) กรุงมอสโก ๔๑๔ ๓๖๗ ๘๘.๖๕% ๖๔๐ ๓๑๓ ๔๘.๙๑% 

     คาซัคสถาน   เขตอาณารัสซีย ๑๓๓ ๑๓๐ ๙๗.๗๔%  -  -  - 

      รวม ๕๔๗ ๔๙๗ ๙๐.๘๕% ๖๔๐ ๓๑๓ ๔๘.๙๑% 

  ๑๖  สวิตเซอร์แลนด์ ๑๖) กรุงเบิร์น ๕๕๖ ๔๖๓ ๘๓.๒๗% ๒,๑๘๐ ๑,๓๔๙ ๖๑.๘๘% 

  ๑๗  โปแลนด์ ๑๗) กรุงวอร์ซอ ๙๐ ๗๔ ๘๒.๒๒% ๒๑๓ ๑๓๔ ๖๒.๙๑% 

  ๑๘  เยอรมนี ๑๘) กรุงเบอร์ลิน   ๒,๑๐๗ ๑,๗๒๘ ๘๒.๐๑% ๓,๑๖๘ ๑,๙๗๗ ๖๒.๔๑% 

      ๑๙) นครแฟรงก์เฟิร์ต ๓,๙๕๕ ๓,๓๘๗ ๘๕.๖๔% ๕,๓๖๒ ๔,๐๒๒ ๗๕.๐๑% 

      รวม ๖,๐๖๒ ๕,๑๑๕ ๘๔.๓๗% ๘,๕๓๐ ๕,๙๙๙ ๗๐.๐๘% 

  ๑๙  ออสเตรีย ๒๐) กรุงเวียนนา ๑,๒๒๙ ๑,๐๕๗ ๘๖.๐๐% ๑,๗๖๙ ๑,๑๗๕ ๖๖.๔๒% 



๘๒ 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ 

  ๒๐  เช็ก ๒๑) กรุงปราก ๒๐๗ ๑๕๘ ๗๖.๓๓% ๔๑๑ ๒๖๖ ๖๔.๗๒% 

  ๒๑  ฮังการี ๒๒) กรุงบูดาเปสต์ ๑๓๗ ๑๑๑ ๘๑.๐๒% ๒๓๖ ๑๐๔ ๔๔.๐๗% 

อเมริกาและ ๒๒  สหรัฐอเมริกา ๒๓) กรุงวอชิงตัน ๑,๒๔๐ ๑,๐๘๖ ๘๗.๕๘% ๓,๑๔๓ ๒,๑๙๙ ๖๙.๙๗% 

แปซิฟิกใต้     ๒๔) นครชิคาโก ๑,๑๗๑ ๖๙๕ ๕๙.๓๕% ๑,๙๖๐ ๑,๒๓๘ ๖๓.๑๖% 

      ๒๕) นครนิวยอร์ก ๗๐๒ ๕๗๓ ๘๑.๖๒% ๑,๖๕๖ ๑,๒๐๙ ๗๓.๐๑% 

      ๒๖) นครลอสแอนเจลิส ๔,๕๗๐ ๔,๐๐๐ ๘๗.๕๓% ๘,๒๙๗ ๕,๗๗๙ ๖๙.๖๕% 

      รวม ๗,๖๘๓ ๖,๓๕๔ ๘๒.๗๐% ๑๕,๐๕๖ ๑๐,๔๒๕ ๖๘.๙๓% 

  ๒๓  แคนาดา ๒๗) กรุงออตตาวา  ๓๙๑ ๒๗๘ ๗๑.๑๐% ๗๘๕ ๕๓ ๖.๗๕% 

      ๒๘) นครแวนคูเวอร์ ๔๑๕ ๒๒๗ ๕๔.๗๐% ๖๖๗ ๒๔๔ ๓๖.๕๘% 

      รวม ๘๐๖ ๕๐๕ ๖๒.๖๕% ๑,๔๕๒ ๒๙๗ ๒๐.๓๙% 

  ๒๔  เม็กซิโก ๒๙) กรุงเม็กซิโก ๓๓ ๓๒ ๙๖.๙๗% ๔๕ ๒๘ ๖๒.๒๒% 

  ๒๕  อาร์เจนตินา ๓๐) กรุงบัวโนสไอเรส ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐% ๓๘ ๒๐ ๕๒.๖๓% 

  ๒๖  บราซิล ๓๑) กรุงบราซิเลีย ๒๐ ๑๗ ๘๕.๐๐% ๔๔ ๓๐ ๖๘.๑๘% 

  ๒๗  ชิลี ๓๒) กรุงซันติอาโก ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗% ๔๑ ๒๗ ๖๕.๘๕% 

  ๒๘  เปรู ๓๓) กรุงลิมา ๕ ๕ ๑๐๐.๐๐% ๑๕ ๑๕ ๑๐๐.๐๐% 

  ๒๙  ออสเตรเลีย ๓๔) กรุงแคนเบอร์รา ๙๑๙ ๗๔๖ ๘๑.๑๘% ๒,๓๖๗ ๑,๕๔๙ ๖๕.๔๔% 

      ๓๕) นครซิดนีย์ ๑,๘๓๐ ๑,๑๙๘ ๖๕.๔๖% ๓,๗๒๘ ๒,๒๘๓ ๖๑.๒๔% 

      รวม ๒,๗๔๙ ๑,๙๔๔ ๗๐.๗๑% ๖,๐๙๕ ๓,๘๓๒ ๖๒.๘๐% 

  ๓๐  นิวซีแลนด์ ๓๖) กรุงเวลลิงตัน ๓๙๙ ๒๙๖ ๗๔.๑๙% ๑,๖๐๖ ๑,๐๗๔ ๖๖.๘๗% 

เอเชียตะวันออก ๓๑  มาเลเซีย ๓๗) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ๑,๘๗๑ ๑,๓๙๒ ๗๔.๔๐% ๓,๑๖๕ ๑,๔๔๔ ๔๕.๖๒% 

      ๓๘) เมืองโกตาบารู ๑๗๗ ๑๔๖ ๘๒.๔๙% ๕๑๒ ๓๔๙ ๖๘.๑๖% 

      ๓๙) เมืองปีนัง ๒๓๕ ๑๐๕ ๔๔.๖๘% ๙๖๓ ๕๗๖ ๕๙.๘๑% 

      รวม ๒,๒๘๓ ๑,๖๔๓ ๗๑.๙๖% ๔,๖๔๐ ๒,๓๖๙ ๕๐.๘๓% 

  ๓๒  สิงคโปร์ ๔๐) สิงคโปร์ ๖,๖๕๙ ๔,๙๑๖ ๗๓.๘๒% ๑๐,๔๑๒ ๕,๒๖๕ ๕๐.๕๗% 

  ๓๓  ฟิลิปปินส์ ๔๑) กรุงมะนิลา ๑๒๑ ๙๖ ๗๙.๓๔% ๒๕๗ ๑๕๑ ๕๘.๗๕% 

  ๓๔  บรูไน ๔๒) บันดาร์เสรีเบกาวัน ๑,๘๐๘ ๑,๑๐๓ ๖๑.๐๑% ๓,๖๑๘ ๑,๘๓๘ ๕๐.๘๐% 

  ๓๕  อินโดนีเซีย ๔๓) กรุงจาการ์ตา ๓๑๗ ๒๓๒ ๗๓.๑๙% ๕๙๖ ๓๔๓ ๕๗.๕๕% 



๘๓ 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ 

  ๓๖  ติมอร์ - เลสเต ๔๔) กรุงดิลี ๘๓ ๗๖ ๙๑.๕๗% ๑๐๓ ๖๗ ๖๕.๐๕% 

  ๓๗  กัมพูชา ๔๕)  กรุงพนมเปญ ๖๖๗ ๕๓๐ ๗๙.๔๖% ๑,๐๐๓ ๕๑๔ ๕๑.๒๕% 

  ๓๘  เวียดนาม ๔๖) กรุงฮานอย ๑๔๘ ๑๒๙ ๘๗.๑๖% ๒๔๙ ๑๔๑ ๕๖.๖๓% 

      ๔๗) นครโฮจิมินห์ ๓๔๑ ๒๔๓ ๗๑.๒๖% ๕๕๔ ๓๐๕ ๕๕.๐๕% 

      รวม ๔๘๙ ๓๗๒ ๗๖.๐๗% ๘๐๓ ๔๔๖ ๕๕.๔๐% 

  ๓๙  ลาว ๔๘) เวียงจันทน์ ๑,๔๔๑ ๑,๒๔๘ ๘๖.๖๑% ๑,๙๗๐ ๙๙๑ ๕๐.๓๐% 

      ๔๙) แขวงสะหวันนะเขต ๗๑๔ ๕๘๑ ๘๑.๓๗% ๗๙๓ ๑๖๑ ๒๐.๓๐% 

      รวม ๒,๑๕๕ ๑,๘๒๙ ๘๔.๘๗% ๒,๗๖๓ ๑,๑๕๒ ๔๑.๓๗% 

  ๔๐  พม่า ๕๐) กรุงย่างกุ้ง ๑๗๓ ๑๓๘ ๗๙.๗๗% ๒๖๙ ๑๕๖ ๕๗.๙๙% 

  ๔๑  จีน ๕๑) กรุงปักกิ่ง ๕๖๕ ๔๖๗ ๘๒.๖๕% ๑,๐๖๒ ๕๗๓ ๕๓.๙๕% 

      ๕๒) นครกว่างโจว ๒๖๐ ๑๒๔ ๔๗.๖๙% ๕๑๕ ๒๙๘ ๕๗.๘๖% 

      ๕๓) นครคุนหมิง ๒๔๔ ๒๒๖ ๙๒.๖๒% ๔๒๗ ๓๕๘ ๘๓.๘๔% 

      ๕๔) นครเซ่ียงไฮ้ ๓๖๓ ๒๘๕ ๗๘.๕๑% ๗๕๗ ๔๗๐ ๖๒.๐๙% 

      ๕๕) นครซีอาน ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐% ๒๘ ๒๔ ๘๕.๗๑% 

      ๕๖) นครเฉิงตู           ๑๒๑ ๑๐๐ ๘๒.๖๔% ๔๒๐ ๓๖๓ ๘๖.๔๓% 

      ๕๗) นครหนานหนิง ๑๒๑ ๑๑๔ ๙๔.๒๑% ๓๐๔ ๒๑๑ ๖๙.๔๑% 

      ๕๘) เมืองเซ่ียเหมิน ๒๔๕ ๑๙๖ ๘๐.๐๐% ๔๕๔ ๒๓๘ ๕๒.๔๒% 

      ๕๙) เมืองฮ่องกง ๓,๖๕๓ ๒,๗๓๔ ๗๔.๘๔% ๕,๓๓๕ ๓,๐๑๔ ๕๖.๔๙% 

      รวม ๕,๕๘๓ ๔,๒๕๗ ๗๖.๒๔% ๙,๓๐๒ ๕,๕๔๙ ๕๙.๕๑% 

  ๔๒  ไต้หวัน ๖๐) สนง.การค้าฯ ไทเป ๓,๓๗๑ ๒,๔๒๕ ๗๑.๙๔% ๘,๘๗๕ ๔,๑๘๒ ๔๗.๑๒% 

  ๔๓  เกาหลีใต้ ๖๑) กรุงโซล ๑,๒๓๗ ๕๓๑ ๔๒.๙๓% ๓,๓๗๓ ๖๐๒ ๑๗.๘๕% 

  ๔๔  ญี่ปุ่น ๖๒) กรุงโตเกียว ๑,๘๗๒ ๑,๒๗๒ ๖๗.๙๕% ๓,๙๐๓ ๑,๗๖๓ ๔๕.๑๗% 

      ๖๓) นครโอซากา ๖๒๙ ๔๗๖ ๗๕.๖๘% ๙๒๑ ๔๘๘ ๕๒.๙๙% 

      รวม ๒,๕๐๑ ๑,๗๔๘ ๖๙.๘๙% ๔,๘๒๔ ๒,๒๕๑ ๔๖.๖๑% 

เอเชียใต้ ๔๕  ปากีสถาน ๖๔) เมืองการาจี ๑๐๘ ๘๘ ๘๑.๔๘% ๑๕๐ ๕๑ ๓๔.๐๐% 

ตะวันออกกลาง   
 

๖๕) กรุงอิสลามาบัด  ๑๕๑ ๑๒๒ ๘๐.๗๙% ๒๖๑ ๑๓๕ ๕๑.๗๒% 

และแอฟริกา   
 

รวม ๒๕๙ ๒๑๐ ๘๑.๐๘% ๔๑๑ ๑๘๖ ๔๔.๘๑% 



๘๔ 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ 

  ๔๖  บังคลาเทศ ๖๖) กรุงธากา ๑๑๕ ๙๘ ๘๕.๒๒% ๒๕๓ ๑๖๗ ๖๖.๐๑% 

  ๔๗  ศรีลังกา ๖๗) กรุงโคลัมโบ ๕๕ ๔๙ ๘๙.๐๙% ๒๑๐ ๑๐๑ ๔๘.๑๐% 

      มัลดีฟส์   เขตอาณาศรีลังกา ๘๑ ๗๘ ๙๖.๓๐%  -  -  - 

      รวม ๑๓๖ ๑๒๗ ๙๓.๓๘% ๒๑๐ ๑๐๑ ๔๘.๑๐% 

  ๔๘  เนปาล ๖๘) กรุงกาฐมาณฑุ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙% ๘๖ ๖๕ ๗๕.๕๘% 

  ๔๙  อิหร่าน ๖๙) กรุงเตหะราน ๑๖๒ ๑๒๗ ๗๘.๔๐% ๕๐๑ ๓๖๙ ๗๓.๖๕% 

  ๕๐  สหรัฐอาหรับ ๗๐) กรุงอาบูดาบี ๑,๖๒๗ ๑,๔๔๕ ๘๘.๘๑% ๓,๖๙๒ ๒,๐๘๔ ๕๖.๔๕% 

    เอมิเรสต์ ๗๑) เมืองดูไบ ๒,๕๗๙ ๑,๘๘๕ ๗๓.๐๙% ๓,๑๗๓ ๘๐๖ ๒๕.๔๐% 

      รวม ๔,๒๐๖ ๓,๓๓๐ ๗๙.๑๗% ๖,๘๖๕ ๒,๘๙๐ ๔๑.๗๖% 

  ๕๑  ซาอุดีอาระเบีย ๗๒) เมืองเจดดาห์ ๔,๒๕๐ ๑,๘๐๕ ๔๒.๔๗% ๔,๔๕๑ ๑,๖๒๙ ๓๖.๖๐% 

      ๗๓) กรุงริยาด ๗๖๓ ๕๙๗ ๗๘.๒๔% ๙๓๗ ๕๔๐ ๕๗.๖๓% 

      รวม ๕,๐๑๓ ๒,๔๐๒ ๔๗.๙๒% ๕,๓๘๘ ๒,๑๖๙ ๔๐.๒๖% 

  ๕๒  คูเวต ๗๔) คูเวต ๒,๘๑๓ ๒,๒๔๐ ๗๙.๖๓% ๓,๔๐๕ ๑,๐๔๕ ๓๐.๖๙% 

  ๕๓  อิสราเอล ๗๕) กรุงเทลอาวฟี ๔,๒๖๓ ๒,๖๖๑ ๖๒.๔๒% ๗,๖๗๘ ๒,๐๑๕ ๒๖.๒๔% 

  ๕๔  ลิเบีย ๗๖) ตริโปลี  -  -  - ๑,๑๖๕ ๕ ๐.๔๓% 

  ๕๕  บาห์เรน ๗๗) กรุงมานามา ๘๕๓ ๖๒๗ ๗๓.๕๑% ๑,๖๑๙ ๘๔๒ ๕๒.๐๑% 

  ๕๖  อินเดีย ๗๘) กรุงนิวเดลี ๖๒๔ ๕๙๕ ๙๕.๓๕% ๗๒๕ ๓๓๒ ๔๕.๗๙% 

      ๗๙) เมืองกัลกัตตา ๑๕๔ ๑๓๓ ๘๖.๓๖% ๖๕๐ ๕๒๖ ๘๐.๙๒% 

      ๘๐) เมืองมุมไบ ๑๕๐ ๑๒๐ ๘๐.๐๐% ๒๓๓ ๖๗ ๒๘.๗๖% 

      ๘๑) เมืองเจนไน ๑๗๙ ๑๑๗ ๖๕.๓๖% ๒๒๓ ๙๔ ๔๒.๑๕% 

      รวม ๑,๑๐๗ ๙๖๕ ๘๗.๑๗% ๑,๘๓๑ ๑,๐๑๙ ๕๕.๖๕% 

  ๕๗  จอร์แดน ๘๒) กรุงอัมมาน ๑๓๕ ๑๐๖ ๗๘.๕๒% ๒๕๗ ๒๔๔ ๙๔.๙๔% 

  ๕๘  โอมาน ๘๓) กรุงมัสกัต ๖๒๒ ๕๓๕ ๘๖.๐๑% ๗๒๗ ๑๕๐ ๒๐.๖๓% 

  ๕๙  กาตาร์ ๘๔) กรุงโดฮา ๒,๖๖๓ ๑,๙๑๗ ๗๑.๙๙% ๔,๓๕๕ ๑,๖๕๓ ๓๗.๙๖% 

  ๖๐  อียิปต์ ๘๕) กรุงไคโร ๑,๐๘๗ ๗๐๔ ๖๔.๗๗% ๒,๔๔๐ ๑,๔๐๘ ๕๗.๗๐% 

  ๖๑  เคนยา ๘๖) กรุงไนโรบี ๗๘ ๗๗ ๙๘.๗๒% ๑๗๑ ๑๑๖ ๖๗.๘๔% 

  ๖๒  มาดากัสการ์ ๘๗) กรุงอันตานานาริโว  ๗๖ ๖๖ ๘๖.๘๔% ๑,๓๖๖ ๑,๑๐๒ ๘๐.๖๗% 



๘๕ 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธ ิ ร้อยละ 

  ๖๓  โมร็อกโก ๘๘) กรุงราบัต  ๑๒๑ ๑๐๑ ๘๓.๔๗% ๒๑๕ ๑๗๐ ๗๙.๐๗% 

  ๖๔  ไนจีเรีย ๘๙) กรุงอาบูจา ๕๐ ๔๔ ๘๘.๐๐% ๒๔๗ ๒๑๕ ๘๗.๐๔% 

  ๖๕  เซเนกัล ๙๐) กรุงดาการ์ ๑๙ ๑๘ ๙๔.๗๔% ๔๑ ๒๙ ๗๐.๗๓% 

  ๖๖  แอฟริกาใต้ ๙๑) กรุงพริทอเรีย ๓๑๙ ๒๐๗ ๖๔.๘๙% ๑,๐๕๘ ๕๙๔ ๕๖.๑๔% 

 รวม  ๖๖  ประเทศ ๙๑  สอท. /สกญ. ๘๐,๑๖๑ ๕๘,๘๐๗ ๗๓.๓๖% ๑๔๖,๑๓๒ ๗๖,๖๘๙ ๕๒.๔๘% 
 
หมายเหตุ:  
- ตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ลต.นรจ. ยังไม่สะท้อนความเป็นจริง เนื่องจากมีแรงงานไทยใน

อิสราเอล ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และลิเบีย  
- รวมทั้งนักเรียนไทยและขรก. ในหลายประเทศเดินทางกลับมา ปทท. แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งขอถอนชื่อ

เพ่ือกลับมาใช้สิทธิใน ปทท. 
  



๘๖ 

ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
(๑)  ผู้ใช้สิทธิร้อยละ ๘๐-๑๐๐ 
 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ 
อเมริกาและ ๑  เปรู ๑) กรุงลิมา ๕ ๕ ๑๐๐.๐๐% ๑๕ ๑๕ ๑๐๐.๐๐% 
แปซิฟิกใต้                     
เอเชีย
ตะวันออก ๒  จีน ๒) นครคุนหมิง ๒๔๔ ๒๒๖ ๙๒.๖๒% ๔๒๗ ๓๕๘ ๘๓.๘๔% 
  

  
๓) นครซีอาน ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐% ๒๘ ๒๔ ๘๕.๗๑% 

      ๔) นครเฉิงตู           ๑๒๑ ๑๐๐ ๘๒.๖๔% ๔๒๐ ๓๖๓ ๘๖.๔๓% 
เอเชียใต้ ๓  จอร์แดน ๕) กรุงอัมมาน ๑๓๕ ๑๐๖ ๗๘.๕๒% ๒๕๗ ๒๔๔ ๙๔.๙๔% 
ตะวันออก
กลาง ๔  ไนจีเรีย ๖) กรุงอาบูจา ๕๐ ๔๔ ๘๘.๐๐% ๒๔๗ ๒๑๕ ๘๗.๐๔% 
และแอฟริกา ๕  อินเดีย ๗) เมืองกัลกัตตา ๑๕๔ ๑๓๓ ๘๖.๓๖% ๖๕๐ ๕๒๖ ๘๐.๙๒% 
  ๖  มาดากัสการ์ ๘) กรุงอันตานานาริโว  ๗๖ ๖๖ ๘๖.๘๔% ๑,๓๖๖ ๑,๑๐๒ ๘๐.๖๗% 
 
(๒) ผู้ใช้สิทธิร้อยละ ๗๐-๗๙ 
 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ 
 ยุโรป ๑  เนเธอร์แลนด์ ๑) กรุงเฮก ๔๔๑ ๓๕๔ ๘๐.๒๗% ๘๘๖ ๖๖๓ ๗๔.๘๓% 
  ๒  เดนมาร์ก ๒) กรุงโคเปนเฮเกน ๔๗๔ ๔๑๐ ๘๖.๕๐% ๑,๐๔๑ ๗๓๗ ๗๐.๘๐% 
  ๓  นอร์เวย์ ๓) กรุงออสโล ๒๗๙ ๒๓๒ ๘๓.๑๕% ๕๘๖ ๔๑๖ ๗๐.๙๙% 
  ๔  เยอรมนี ๔) นครแฟรงก์เฟิร์ต ๓,๙๕๕ ๓,๓๘๗ ๘๕.๖๔% ๕,๓๖๒ ๔,๐๒๒ ๗๕.๐๑% 
อเมริกาและ ๕  สหรัฐอเมริกา ๕) นครนิวยอร์ก ๗๐๒ ๕๗๓ ๘๑.๖๒% ๑,๖๕๖ ๑,๒๐๙ ๗๓.๐๑% 
แปซิฟิกใต้ ๖  เนปาล ๖) กรุงกาฐมาณฑุ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙% ๘๖ ๖๕ ๗๕.๕๘% 
เอเชียใต้ ๗  อิหร่าน ๗) กรุงเตหะราน ๑๖๒ ๑๒๗ ๗๘.๔๐% ๕๐๑ ๓๖๙ ๗๓.๖๕% 
ตะวันออก
กลาง ๘  โมร็อกโก ๘) กรุงราบัต  ๑๒๑ ๑๐๑ ๘๓.๔๗% ๒๑๕ ๑๗๐ ๗๙.๐๗% 
และ
แอฟริกา ๙  เซเนกัล ๙) กรุงดาการ์ ๑๙ ๑๘ ๙๔.๗๔% ๔๑ ๒๙ ๗๐.๗๓% 



๘๗ 

(๓) ผู้ใช้สิทธิน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ 
 ยุโรป ๑  เบลเยียม ๑) กรุงบรัสเซลส์ ๗๗๖ ๖๐๗ ๗๘.๒๒% ๑,๐๑๖ ๔๒๖ ๔๑.๙๓% 
  ๒  อังกฤษ ๒) กรุงลอนดอน ๑,๕๘๕ ๑,๓๙๗ ๘๘.๑๔% ๔,๗๗๕ ๓,๒๐๑ ๖๗.๐๔% 
  ๓  โรมาเนีย ๓) กรุงบูคาเรสต์ ๒๒ ๑๙ ๘๖.๓๖% ๓๕ ๒๑ ๖๐.๐๐% 
  ๔  อิตาลี ๔) กรุงโรม ๑,๐๑๒ ๓๑๑ ๓๐.๗๓% ๑,๔๑๑ ๗๕๖ ๕๓.๕๘% 
  ๕  ฟินแลนด์ ๕) กรุงเฮลซิงกิ ๓๐๔ ๑๙๖ ๖๔.๔๗% ๑,๑๕๗ ๗๙๔ ๖๘.๖๓% 
  ๖  สวีเดน ๖) กรุงสตอกโฮล์ม ๙๑๑ ๗๐๕ ๗๗.๓๙% ๑,๗๕๖ ๙๑๒ ๕๑.๙๔% 
  ๗  โปรตุเกส ๗) กรุงลิสบอน ๑๐๑ ๘๖ ๘๕.๑๕% ๖๔๓ ๒๓๕ ๓๖.๕๕% 
  ๘  ฝรั่งเศส ๘) กรุงปารีส ๑,๕๗๗ ๙๔๔ ๕๙.๘๖% ๒,๔๑๗ ๑,๔๓๙ ๕๙.๕๔% 
  ๙  สเปน ๙) กรุงมาดริด ๑๖๒ ๑๓๕ ๘๓.๓๓% ๒๙๕ ๒๐๓ ๖๘.๘๑% 
  ๑๐  ตุรกี ๑๐) กรุงอังการา ๒๒๑ ๑๓๔ ๖๐.๖๓% ๓๒๗ ๑๖๙ ๕๑.๖๘% 
  ๑๑  กรีซ  ๑๑) กรุงเอเธนส์ ๑๑๓ ๘๘ ๗๗.๘๘% ๒๙๙ ๑๙๐ ๖๓.๕๕% 
     มอลตา  เขตอาณากรีซ ๔๐ ๓๘ ๙๕.๐๐%  -  -  - 
      รวม ๑๕๓ ๑๒๖ ๘๒.๓๕% ๒๙๙ ๑๙๐ ๖๓.๕๕% 
  ๑๒  รัสเซีย ๑๒) กรุงมอสโก ๔๑๔ ๓๖๗ ๘๘.๖๕% ๖๔๐ ๓๑๓ ๔๘.๙๑% 
     คาซัคสถาน  เขตอาณารัสซีย ๑๓๓ ๑๓๐ ๙๗.๗๔%  -  -  - 
      รวม ๕๔๗ ๔๙๗ ๙๐.๘๕% ๖๔๐ ๓๑๓ ๔๘.๙๑% 

  ๑๓ 
 
สวิตเซอร์แลนด์ 

๑๓) กรุงเบิร์น ๕๕๖ ๔๖๓ ๘๓.๒๗% ๒,๑๘๐ ๑,๓๔๙ ๖๑.๘๘% 

  ๑๔  โปแลนด์ ๑๔) กรุงวอร์ซอ ๙๐ ๗๔ ๘๒.๒๒% ๒๑๓ ๑๓๔ ๖๒.๙๑% 
  ๑๕  เยอรมนี ๑๕) กรุงเบอร์ลิน   ๒,๑๐๗ ๑,๗๒๘ ๘๒.๐๑% ๓,๑๖๘ ๑,๙๗๗ ๖๒.๔๑% 
  ๑๖  ออสเตรีย ๑๖) กรุงเวียนนา ๑,๒๒๙ ๑,๐๕๗ ๘๖.๐๐% ๑,๗๖๙ ๑,๑๗๕ ๖๖.๔๒% 
  ๑๗  เช็ก ๑๗) กรุงปราก ๒๐๗ ๑๕๘ ๗๖.๓๓% ๔๑๑ ๒๖๖ ๖๔.๗๒% 
  ๑๘  ฮังการี ๑๘) กรุงบูดาเปสต์ ๑๓๗ ๑๑๑ ๘๑.๐๒% ๒๓๖ ๑๐๔ ๔๔.๐๗% 
อเมริกา
และ ๑๙  สหรัฐอเมริกา 

๑๙) กรุงวอชิงตัน ๑,๒๔๐ ๑,๐๘๖ ๘๗.๕๘% ๓,๑๔๓ ๒,๑๙๙ ๖๙.๙๗% 

แปซิฟิกใต้     ๒๐) นครชิคาโก ๑,๑๗๑ ๖๙๕ ๕๙.๓๕% ๑,๙๖๐ ๑,๒๓๘ ๖๓.๑๖% 

      
๒๑) นคร

ลอสแอนเจลิส 
๔,๕๗๐ ๔,๐๐๐ ๘๗.๕๓% ๘,๒๙๗ ๕,๗๗๙ ๖๙.๖๕% 

      รวม ๖,๙๘๑ ๕,๗๘๑ ๘๒.๘๑% ๑๓,๔๐๐ ๙,๒๑๖ ๖๘.๗๘% 
  ๒๐  แคนาดา ๒๒) กรุงออตตาวา  ๓๙๑ ๒๗๘ ๗๑.๑๐% ๗๘๕ ๕๓ ๖.๗๕% 
      ๒๓) นครแวนคูเวอร์ ๔๑๕ ๒๒๗ ๕๔.๗๐% ๖๖๗ ๒๔๔ ๓๖.๕๘% 
      รวม ๘๐๖ ๕๐๕ ๖๒.๖๕% ๑,๔๕๒ ๒๙๗ ๒๐.๓๙% 
  ๒๑  เม็กซิโก ๒๔) กรุงเม็กซิโก ๓๓ ๓๒ ๙๖.๙๗% ๔๕ ๒๘ ๖๒.๒๒% 

  ๒๒  อาร์เจนตินา 
๒๕) กรุง

บัวโนสไอเรส 
๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐% ๓๘ ๒๐ ๕๒.๖๓% 

  ๒๓  บราซิล ๒๖) กรุงบราซิเลีย ๒๐ ๑๗ ๘๕.๐๐% ๔๔ ๓๐ ๖๘.๑๘% 
  ๒๔  ชิลี ๒๗) กรุงซันตอิาโก ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗% ๔๑ ๒๗ ๖๕.๘๕% 
  ๒๕  ออสเตรเลีย ๒๘) กรุงแคนเบอร์รา ๙๑๙ ๗๔๖ ๘๑.๑๘% ๒,๓๖๗ ๑,๕๔๙ ๖๕.๔๔% 
      ๒๙) นครซิดนีย์ ๑,๘๓๐ ๑,๑๙๘ ๖๕.๔๖% ๓,๗๒๘ ๒,๒๘๓ ๖๑.๒๔% 



๘๘ 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ 
      รวม ๒,๗๔๙ ๑,๙๔๔ ๗๐.๗๑% ๖,๐๙๕ ๓,๘๓๒ ๖๒.๘๐% 
  ๒๖  นิวซีแลนด์ ๓๐) กรุงเวลลิงตัน ๓๙๙ ๒๙๖ ๗๔.๑๙% ๑,๖๐๖ ๑,๐๗๔ ๖๖.๘๗% 
เอเชีย
ตะวันออก ๒๗  มาเลเซีย 

๓๑) กรุง
กัวลาลัมเปอร์ 

๑,๘๗๑ ๑,๓๙๒ ๗๔.๔๐% ๓,๑๖๕ ๑,๔๔๔ ๔๕.๖๒% 

      ๓๒) เมืองโกตาบารู ๑๗๗ ๑๔๖ ๘๒.๔๙% ๕๑๒ ๓๔๙ ๖๘.๑๖% 
      ๓๓) เมืองปีนัง ๒๓๕ ๑๐๕ ๔๔.๖๘% ๙๖๓ ๕๗๖ ๕๙.๘๑% 
      รวม ๒,๒๘๓ ๑,๖๔๓ ๗๑.๙๖% ๔,๖๔๐ ๒,๓๖๙ ๕๐.๘๓% 
  ๒๘  สิงคโปร์ ๓๔) สิงคโปร์ ๖,๖๕๙ ๔,๙๑๖ ๗๓.๘๒% ๑๐,๔๑๒ ๕,๒๖๕ ๕๐.๕๗% 
  ๒๙  ฟิลิปปินส์ ๓๕) กรุงมะนิลา ๑๒๑ ๙๖ ๗๙.๓๔% ๒๕๗ ๑๕๑ ๕๘.๗๕% 

  ๓๐  บรูไน 
๓๖) บันดาร์เสรีเบกา

วัน 
๑,๘๐๘ ๑,๑๐๓ ๖๑.๐๑% ๓,๖๑๘ ๑,๘๓๘ ๕๐.๘๐% 

  ๓๑  อินโดนีเซีย ๓๗) กรุงจาการ์ตา ๓๑๗ ๒๓๒ ๗๓.๑๙% ๕๙๖ ๓๔๓ ๕๗.๕๕% 
  ๓๒  ติมอร์ - เลสเต ๓๘) กรุงดิล ี ๘๓ ๗๖ ๙๑.๕๗% ๑๐๓ ๖๗ ๖๕.๐๕% 
  ๓๓  กัมพูชา ๓๙)  กรุงพนมเปญ ๖๖๗ ๕๓๐ ๗๙.๔๖% ๑,๐๐๓ ๕๑๔ ๕๑.๒๕% 
  ๓๔  เวียดนาม ๔๐) กรุงฮานอย ๑๔๘ ๑๒๙ ๘๗.๑๖% ๒๔๙ ๑๔๑ ๕๖.๖๓% 
      ๔๑) นครโฮจิมินห์ ๓๔๑ ๒๔๓ ๗๑.๒๖% ๕๕๔ ๓๐๕ ๕๕.๐๕% 
      รวม ๔๘๙ ๓๗๒ ๗๖.๐๗% ๘๐๓ ๔๔๖ ๕๕.๔๐% 
  ๓๕  ลาว ๔๒) เวียงจันทน์ ๑,๔๔๑ ๑,๒๔๘ ๘๖.๖๑% ๑,๙๗๐ ๙๙๑ ๕๐.๓๐% 

      
๔๓) แขวงสะหวันนะ

เขต 
๗๑๔ ๕๘๑ ๘๑.๓๗% ๗๙๓ ๑๖๑ ๒๐.๓๐% 

      รวม ๒,๑๕๕ ๑,๘๒๙ ๘๔.๘๗% ๒,๗๖๓ ๑,๑๕๒ ๔๑.๓๗% 
  ๓๖  พม่า ๔๔) กรุงย่างกุ้ง ๑๗๓ ๑๓๘ ๗๙.๗๗% ๒๖๙ ๑๕๖ ๕๗.๙๙% 
  ๓๗  จีน ๔๕) กรุงปักกิ่ง ๕๖๕ ๔๖๗ ๘๒.๖๕% ๑,๐๖๒ ๕๗๓ ๕๓.๙๕% 
      ๔๖) นครกว่างโจว ๒๖๐ ๑๒๔ ๔๗.๖๙% ๕๑๕ ๒๙๘ ๕๗.๘๖% 
      ๔๗) นครเซ่ียงไฮ้ ๓๖๓ ๒๘๕ ๗๘.๕๑% ๗๕๗ ๔๗๐ ๖๒.๐๙% 
      ๔๘) นครหนานหนิง ๑๒๑ ๑๑๔ ๙๔.๒๑% ๓๐๔ ๒๑๑ ๖๙.๔๑% 
      ๔๙) เมอืงเซ่ียเหมิน ๒๔๕ ๑๙๖ ๘๐.๐๐% ๔๕๔ ๒๓๘ ๕๒.๔๒% 
      ๕๐) เมืองฮ่องกง ๓,๖๕๓ ๒,๗๓๔ ๗๔.๘๔% ๕,๓๓๕ ๓,๐๑๔ ๕๖.๔๙% 
      รวม ๕,๒๐๗ ๓,๙๒๐ ๗๕.๒๘% ๘,๔๒๗ ๔,๘๐๔ ๕๗.๐๑% 

  ๓๘  ไต้หวัน 
๕๑) สนง.การค้าฯ 

ไทเป 
๓,๓๗๑ ๒,๔๒๕ ๗๑.๙๔% ๘,๘๗๕ ๔,๑๘๒ ๔๗.๑๒% 

  ๓๙  เกาหลีใต้ ๕๒) กรุงโซล ๑,๒๓๗ ๕๓๑ ๔๒.๙๓% ๓,๓๗๓ ๖๐๒ ๑๗.๘๕% 
  ๔๐  ญี่ปุ่น ๕๓) กรุงโตเกียว ๑,๘๗๒ ๑,๒๗๒ ๖๗.๙๕% ๓,๙๐๓ ๑,๗๖๓ ๔๕.๑๗% 
      ๕๔) นครโอซากา ๖๒๙ ๔๗๖ ๗๕.๖๘% ๙๒๑ ๔๘๘ ๕๒.๙๙% 
      รวม ๒,๕๐๑ ๑,๗๔๘ ๖๙.๘๙% ๔,๘๒๔ ๒,๒๕๑ ๔๖.๖๑% 
เอเชียใต้ ๔๑  ปากีสถาน ๕๕) เมืองการาจี ๑๐๘ ๘๘ ๘๑.๔๘% ๑๕๐ ๕๑ ๓๔.๐๐% 
ตะวันออก
กลาง   

 

๕๖) กรุงอิสลามาบัด  ๑๕๑ ๑๒๒ ๘๐.๗๙% ๒๖๑ ๑๓๕ ๕๑.๗๒% 

และ
แอฟริกา   

 

รวม 
๒๕๙ ๒๑๐ ๘๑.๐๘% ๔๑๑ ๑๘๖ ๔๔.๘๑% 

  ๔๒  บังคลาเทศ ๕๗) กรุงธากา ๑๑๕ ๙๘ ๘๕.๒๒% ๒๕๓ ๑๖๗ ๖๖.๐๑% 



๘๙ 

ภูมิภาค  ประเทศ  สอท./สกญ. 
 ส.ส. นรจ. ๒๕๕๐ คิดเป็น  ส.ส. นรจ. ๒๕๕๔ คิดเป็น 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ 
  ๔๓  ศรีลังกา ๕๘) กรุงโคลัมโบ ๕๕ ๔๙ ๘๙.๐๙% ๒๑๐ ๑๐๑ ๔๘.๑๐% 

      มัลดีฟส์ 
 เขตอาณาศรี

ลังกา 
๘๑ ๗๘ ๙๖.๓๐% - - - 

      รวม ๑๓๖ ๑๒๗ ๙๓.๓๘% ๒๑๐ ๑๐๑ ๔๘.๑๐% 
  ๔๔  สหรัฐอาหรับ ๕๙) กรุงอาบูดาบี ๑,๖๒๗ ๑,๔๔๕ ๘๘.๘๑% ๓,๖๙๒ ๒,๐๘๔ ๕๖.๔๕% 
    เอมิเรสต์ ๖๐) เมืองดูไบ ๒,๕๗๙ ๑,๘๘๕ ๗๓.๐๙% ๓,๑๗๓ ๘๐๖ ๒๕.๔๐% 
      รวม ๔,๒๐๖ ๓,๓๓๐ ๗๙.๑๗% ๖,๘๖๕ ๒,๘๙๐ ๔๑.๗๖% 

  ๔๕ 
 
ซาอุดีอาระเบีย 

๖๑) เมืองเจดดาห์ ๔,๒๕๐ ๑,๘๐๕ ๔๒.๔๗% ๔,๔๕๑ ๑,๖๒๙ ๓๖.๖๐% 

      ๖๒) กรุงริยาด ๗๖๓ ๕๙๗ ๗๘.๒๔% ๙๓๗ ๕๔๐ ๕๗.๖๓% 
      รวม ๕,๐๑๓ ๒,๔๐๒ ๔๗.๙๒% ๕,๓๘๘ ๒,๑๖๙ ๔๐.๒๖% 
  ๔๖  คูเวต ๖๓) คูเวต ๒,๘๑๓ ๒,๒๔๐ ๗๙.๖๓% ๓,๔๐๕ ๑,๐๔๕ ๓๐.๖๙% 
  ๔๗  อิสราเอล ๖๔) กรุงเทลอาวีฟ ๔,๒๖๓ ๒,๖๖๑ ๖๒.๔๒% ๗,๖๗๘ ๒,๐๑๕ ๒๖.๒๔% 
  ๔๘  ลิเบีย ๖๕) ตริโปลี  -  -  - ๑,๑๖๕ ๕ ๐.๔๓% 
  ๔๙  บาห์เรน ๖๖) กรุงมานามา ๘๕๓ ๖๒๗ ๗๓.๕๑% ๑,๖๑๙ ๘๔๒ ๕๒.๐๑% 
  ๕๐  อินเดีย ๖๗) กรุงนิวเดลี ๖๒๔ ๕๙๕ ๙๕.๓๕% ๗๒๕ ๓๓๒ ๔๕.๗๙% 
      ๖๘) เมืองมุมไบ ๑๕๐ ๑๒๐ ๘๐.๐๐% ๒๓๓ ๖๗ ๒๘.๗๖% 
      ๖๙) เมืองเจนไน ๑๗๙ ๑๑๗ ๖๕.๓๖% ๒๒๓ ๙๔ ๔๒.๑๕% 
      รวม ๑,๑๐๗ ๙๖๕ ๘๗.๑๗% ๑,๑๘๑ ๔๙๓ ๔๑.๗๔% 
  ๕๑  โอมาน ๗๐) กรุงมัสกัต ๖๒๒ ๕๓๕ ๘๖.๐๑% ๗๒๗ ๑๕๐ ๒๐.๖๓% 
  ๕๒  กาตาร์ ๗๑) กรุงโดฮา ๒,๖๖๓ ๑,๙๑๗ ๗๑.๙๙% ๔,๓๕๕ ๑,๖๕๓ ๓๗.๙๖% 
  ๕๓  อียิปต์ ๗๒) กรุงไคโร ๑,๐๘๗ ๗๐๔ ๖๔.๗๗% ๒,๔๔๐ ๑,๔๐๘ ๕๗.๗๐% 
  ๕๔  เคนยา ๗๓) กรุงไนโรบี ๗๘ ๗๗ ๙๘.๗๒% ๑๗๑ ๑๑๖ ๖๗.๘๔% 
  ๕๕  แอฟริกาใต้ ๗๔) กรุงพริทอเรีย ๓๑๙ ๒๐๗ ๖๔.๘๙% ๑,๐๕๘ ๕๙๔ ๕๖.๑๔% 



๙๐ 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ-สกุล นายอัคร์วุฒิ  จิตรปฏิมา 
 
การศึกษา  

ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Roanoke 
Collage และ East Tennessee State University 
 
ประวัติรับราชการ  

เข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ โดยได้รับ
ราชการที่ กรมการเมือง กรมสารนิเทศ กรมเศรษฐกิจ กรมเอเชียตะวันออก และกรมการกงสุล เคย
ออกประจ าการที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี  

 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักการทูตช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 


