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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งประชาชนต้องมีสิทธิในการเข้าถึงการลงคะแนนอย่างทั่วถึง ได้รับสิทธิ  
การลงคะแนน และข้อมูลน าเสนออย่างเท่าเทียมกัน การลงคะแนนต้องเป็นอิสระปราศจากผลกระทบ
จากระบบการเลือกตั้ง อิทธิพล หรือแรงจูงใจใดๆ ที่ไม่สมควร และ การลงคะแนนต้องเป็นความลับมี
การรักษาความลับของคะแนนเลือกตั้งในทุกข้ันตอน 

โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้คนไทยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและยังก าหนดให้คนไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร สามารถขอลงทะเบียนเพ่ือออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีอ านาจ
หน้าที่ควบคุมและด าเนินการจัดการเลือกตั้งตามระเบียบให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และจัดให้
มีการเลือกตั้งในประเทศนั้นโดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือวิธีอ่ืนใดก็ได้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
เป็นครั้งแรกภายหลังการท ารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ท าให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อปี 2562 ได้รับความสนใจและจับตา 
มองจากสื่อมวลชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างมาก และแม้ว่าการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรในปี 2562 จะประสบความส าเร็จด้วยดีในภาพรวม แต่ยังปรากฏปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง ข้อผิดพลาดด้านเอกสาร ความผิดพลาดในการ
ขนส่งระหว่างประเทศท าให้บัตรเลือกตั้งมาถึงล่าช้า ไม่สามารถน ามานับคะแนนได้ เป็นต้น 

ปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นซ้ ากับการเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรครั้งที่ผ่านมาในอดีต ถือว่าเป็นอุปสรรคท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะแนวทางในการ
จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยผ่านการลงคะแนนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ โครงการ  
i-Vote ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้เคยริเริ่มไว้แต่ต่อมาได้ถูกระงับไป เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้ง รักษาสิทธิของคนไทยในต่างประเทศในการใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 



จ 

ผู้ศึกษาพบว่า รูปแบบในการจัดการลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสมกับ
การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคต ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้สามารถลงจัดการ
ลงคะแนนเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยก าหนดเงื่อนไขว่า การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้น
ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ (1) สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง (2) มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า (3) วิธีการนั้นเป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ นอกจากนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังได้รับรองข้อมูลธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการท าเป็นหนังสือ นอกจากนั้น กระบวนจัดการ
ลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ตจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการตามระเบียบและกฎหมายที่เดี่ยวข้อง 
ในการก ากับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วย  

ทั้งนี้ การใช้ระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะสามารถช่วยลดปัญหา 
ในการจัดส่งและประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้กว่าร้อยละ 60 
โดยเฉพาะค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าไปรษณีย์น าส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่มี
จ านวนมาก เป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว  
ในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งสามท่าน ซึ่งได้แก่ ท่าน รศ. ดร. อรทัย ก๊กผล ท่านเอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และท่าน 
ผศ. ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล ซึ่งได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตลอดจนมุมมอง แง่คิดที่ส าคัญ ซึ่งช่วย  
ในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จนส าเร็จ ขอขอบคุณพ่ีๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่กงสุลไทย
ในต่างประเทศทุกท่านที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามและแจกจ่ายแบบสอบถามให้เครือข่ายคนไทย
ในประเทศของท่าน ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา ท่านอธิบดีชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล  
ที่ได้ให้แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคต ขอบคุณท่าน  
รองอธิบดี ณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ท่าน ผอ. ดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ ซึ่งได้อนุญาตให้ผู้ศึกษาได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองตรวจลงตราฯ กรมการกงสุลทุกท่านที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ดูแลงานที่ผู้ศึกษารับผิดชอบระหว่างที่จัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ 
ขอบคุณทีมงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คุณภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์ และ  
คุณสายสุนีย์ จันทร์หอม ซึ่งช่วยเหลือให้ข้อมูลและประสานนัดหมายต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คุณณัฐธารีย์ สิริศิวนารถ คุณอรรณพ มีเงิน และท่าน ผ.อ. 
สถาบันพัฒนาการเมือง ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานกรรมการการเลือกตั้ง อิทธิพร บุญประคอง ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ผู้ศึกษาได้เข้าพบ 
ขอบคุณท่าน ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้ข้อมูลด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
ขอขอบคุณท่านรองอธิบดี รุจิกร แสงจันทร์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการท ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ และท้ายที่สุดขอขอบคุณ ผศ. ทพญ. ดร. สุพรรณิการ์ เสริมสวัสดิ์ศรี 
ภรรยา และ ด.ญ. ผกากาญจน์ เสริมสวัสดิ์ศรี บุตรสาว ซึ่งเป็นก าลังใจอันอบอุ่นและให้การสนับสนุน 
ผู้ศึกษาในทุกๆ ด้าน 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องระบบ i-Vote นี้เป็นค าตอบของค าถามที่อยู่ในใจของ 
ผู้ศึกษาในฐานะที่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อปี 2562 
และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศระงับการทดลองลงคะแนน
เลือกตั ้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือระบบ i-Vote ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอกจากนั้น  
จากการศึกษาค้นคว้าผู้ศึกษายังได้ทราบข้อมูลทั้งทางด้านกฎหมายและทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบออนไลน์เพ่ือให้บริการภาครัฐในด้านอ่ืนๆ ต่อไปด้วย 

 

สมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี 
กันยายน 2563 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของไทยเกิดขึ้นครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรสามารถขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ได้ 
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ศปลน.)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรมการกงสุล ขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 และให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยเป็นหน่วยประสานงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานของไทยอ่ืนๆ  
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา 
กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาแล้ว 11 ครั้ง ทั้งการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 
2540 และ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้คนไทยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ (มาตรา 50(7)) นอกจากนั้น ยังก าหนดให้คนไทย
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร สามารถขอลงทะเบียนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้ง (มาตรา 95) 

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ยังก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 222) และมีหน้าที่และอ านาจ (1) จัดหรือด าเนินการให้มีการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ น และ  
(2) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ให้มีอ านาจสืบสวน หรือไต่สวนได้
ตามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร (มาตรา 224) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 130) ยังก าหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการก ากับ
ดูแลการจัดการเลือกตั้ง ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในส่วนที่สอง (มาตรา 110–115) 
ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งโดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอก
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ราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิ เลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ และได้ก าหนด
หลักการเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการลงคะแนนในประเทศนั้น โดยอาจก าหนดวันที่
ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศตามที่เห็นสมควรได้  

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็น
ผู้รักษาการตามระเบียบและให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีอ านาจหน้าที่ควบคุมและด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งตามระเบียบให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน และให้เอกอัครราชทูตมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีการเลือกตั้งในประเทศนั้นโดยอาจให้มี
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือวิธีอ่ืนใดก็ได้ 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีปฏิทินการจัดการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้ 
วันที่ ก าหนดการ 
23 มกราคม 2562 การประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง 
24 มกราคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 

เป็นวันเลือกตั้ง 
4–8 กุมภาพันธ์ 2562 วันรับสมัคร ส.ส. 
15 กุมภาพันธ์ 2562 กกต. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
28 มกราคม ถึง  
19 กุมภาพันธ์ 2562 

วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต/นอกราชอาณาจักรด้วยระบบ
ออนไลน์ 

23 กุมภาพันธ์ ถึง  
3 มีนาคม 2562 

การจัดสรรและจัดส่งบัตรเลือกตั้งทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ใน
การจัดการเลือกตั้ง 

4 ถึง 16 มีนาคม 2562 วันลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
17 มีนาคม 2562 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า/ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต 
17 ถึง 22 มีนาคม 2562 การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งลงคะแนนแล้วกลับมา

ประเทศไทย 
23 มีนาคม 2562 จัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 350 เขต

เลือกตั้ง ทั่วประเทศ 
24 มีนาคม 2562 วันเลือกตั้งทั่วไป 
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อนึ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อปี 2562 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเป็น
ครั้งแรกภายหลังการท ารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
จึงได้รับความสนใจติดตามจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นจ านวนทั้งหมด 51,239,639 คน  
มีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นจ านวน 38,268,375 คน ซึ่งในจ านวนนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร เป็นจ านวน 119,322 คน มีผู้ใช้สิทธิฯ เป็นจ านวน 101,004 คน  

ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.26 ของผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั้งประเทศ แต่กระบวนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรเมื่อปี 2562 ได้รับความสนใจ
และจับตามองอย่างมาก และแม้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรในภาพรวมประสบความส าเร็จ
ด้วยดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังปรากฏปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

– ปัญหาด้านระบบลงทะเบียนฯ ออนไลน์ มีปัญหาเรื่องความเสถียร เมนูใช้งานยากและ
ซับซ้อน 

–  ปัญหาด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง เช่นปัญหาประชาชนรอใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น
เวลานาน ณ หน่วยเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต  

–  ปัญหาข้อผิดพลาดด้านเอกสาร เช่นกรณีเอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือเอกสาร 
(ส.ส. 4/1 (นร)) จากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ หลายแห่งปรากฏชื่อพรรคการเมือง
ของผู้สมัครพิมพ์ตกไปอีกหน้าหนึ่ง และเกิดการร้องเรียนว่า “จงใจท าให้สับสน” และซองเอกสาร
เลือกตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งถูกตีกลับ เนื่องจากที่อยู่ไม่สมบูรณ์ 
ขนาดซองไม่เป็นไปตามมาตรฐานของระบบไปรษณีย์ในประเทศนั้นๆ 

–  ปัญหาจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่นกรณีมีผู้ถ่ายภาพบัตรลงคะแนนแล้ว
ลงสื่อสังคมออนไลน์ และการปล่อยข่าวปลอมกรณีบัตรเลือกตั้งสูญหายเป็นต้น 

–  ปัญหาจากความผิดพลาดในการขนส่งระหว่างประเทศ เช่นกรณีบัตรเลือกตั้งลงคะแนน
แล้วจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์มาล่าช้ากว่าก าหนด ซึ่งมีมูลเหตุมา
จากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มิได้น าส่งถุงเมล์การทูตน าส่งบัตรเลือกตั้งลงคะแนนแล้วให้แก่สายการ
บินไทย ที่นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ตามเวลาที่ก าหนด จึงเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งมาถึงล่าช้า 
ไม่สามารถน ามานับคะแนนได ้

ปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นซ้ ากับการเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรครั้งที่ผ่านมาในอดีต ถือว่าเป็นอุปสรรคท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้โดยสะดวก หรือ บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วไม่สามารถน าไปนับคะแนน ซึ่งท าให้การท าหน้าที่
ประชาชนไม่บรรลุเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ 
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ในฐานะที่ผู้ศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยตรง รายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาปัญหาในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งที่ผ่านมาใน
ปี 2562 และเสนอแนะแนวทางในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในรูปแบบและวิธีการใหม่ 
การลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือ โครงการ i-Vote ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้เคยริเริ่มไว้ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้ง รักษาสิทธิของคนไทยในต่างประเทศในการ  
ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  ศึกษารูปแบบการจัดการการลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เหมาะสมในการ
จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคต 

1.2.2  ศึกษาความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
1.2.3  เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรในอนาคต 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ศึกษาการบริหารจัดการการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในปี 2562 
1.3.2  ศึกษาเอกสารซึ่งไม่มีชั้นความลับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการ

ต่างประเทศ และ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเลือกตั้ง 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา  
1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้แก่ การสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และการส ารวจความเห็นของกลุ่มผู้มีสิทธิ เลือกตั้งใน
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2) ศึกษาและประมวลข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เอกสารและรายงานผลการจัดการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรจากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ทั่วโลก ตลอดจนผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 
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1.4  ค าถามการศึกษา 
ค าถามในการศึกษาคือการจัดให้มีลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ต (e Voting) ในการ

จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคตได้หรือไม่ และระบบ e Voting หรือ i-Vote จะส่งผล
อย่างไร ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านการยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะด้ านงบประมาณ และด้าน
เทคโนโลยีในการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดด้านความชอบธรรมตามกฎหมาย
ของระบบ i-Vote 
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

การน าระบบลงคะแนนอกเสียงเลือกตั้งทางระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้จะสามารถแก้ไขปัญหา
ในการบริหารด้านต่างๆ ที่เคยเกิดข้ึนในอดีต และสามารถเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศสามารถ
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรได้สะดวกยิ่งขึ้น ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการจัดการ
เลือกตั้ง ขณะที่ประสิทธิภาพในการยีนยันตัวบุคคลและการรักษาความลับของการลงคะแนนเพ่ิมสูง
มากขึ้น 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งที่ผ่านมา
เพ่ือถอดเป็นบทเรียนส าหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคต 

1.6.2 เพ่ือแสวงหาวิธีและแนวทางในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีประสิทธิภาพ
ในอนาคต ซึ่งมีเวลาเตรียมการสั้นแต่เป็นที่จับตามองของสาธารณชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก 

1.6.3 เพ่ือเป็นแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี 2561 
 
1.7 นิยามศัพท์  

(ข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง” หมายความว่า เอกอัครราชทูต คณะกรรมการประจ า 
ที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ ง และผู้ซึ ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง 

“เอกอัครราชทูต” หมายความว่า เอกอัครราชทูตที่ประจ าการในต่างประเทศและ
หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืน  

“ส านักทะเบียนกลาง” หมายความถึง ส านักทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้
ลงทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  

“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 
“วันออกเสียงลงคะแนน” หมายความว่า วันที่เอกอัครราชทูตก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี 

ถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรในแต่ละประเทศใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การทั่วไป  

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนนซึ่งกระท านอก

ราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง บริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“สถานเอกอัครราชทูต” หมายความรวมถึงส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย หรือที่ท าการ  

ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต  
“เขตอาณา” หมายความว่า ประเทศหรือเมืองที่สถานเอกอัครราชทูตดูแลด้วย  
“ฐานข้อมูล” หมายความว่า ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของส านักทะเบียนกลาง 
“e-voting” หมายความถึง ระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต 
“i-Vote” หมายความถึงโครงการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดให้มี

การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น า แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนกฎหมายทีเกี่ยวข้องเป็นกรอบ 
แนวทางในการศึกษา 

2.1.1  แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
Gabriel A. Almond (วิสุทธิ โพธิแท่น, 2555) เสนอว่า วัฒนธรรมการเมืองแบบมี

ส่วนร่วม (Participant Political Culture) ประชาชนเป็นผู้มีความสนใจทางการเมืองและเรียนรู้เรื่อง
การเมืองการปกครองได้ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองการ
ปกครองของประเทศท่ีอาศัยอยู่ในทุกขั้นตอนที่ท าได้ 

จรูญ สุภาพ (2522 อ้างถึงใน สุรพิทย์ กีรติบุตร, 2552) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะพึงมีในการก าหนดนโยบายในการตัดสินใจ และ
ในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล และในทางการเมือง หรือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐบาล  
เช่น การเข้าเป็นรัฐบาล การมีอิทธิพลต่อรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

วิสุทธิ โพธิแท่น (2555) เสนอว่าการเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
ส าคัญที่สุดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกของ
ประชาชนในการปกครองตัวเอง อันเป็นแก่นส าคัญของ “ประชาธิปไตย” 

2.1.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
พิมลจรรย์ นามวัฒน์ (2534 อ้างถึงใน สุรพิทย์ กีรติบุตร, 2552) ให้ความหมาย 

การเลือกตั้งว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนตาม
ความเห็นของตนเองโดยอิสระว่าจะเลือกผู้ใดเป็นผู้แทนตนเข้าไปใช้อ านาจอธิปไตยบริหารกิจการของ
ประเทศ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้สมัครใจเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือกและผู้ที่ได้รับเลือก
ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งหมด มีสิทธิตามที่
ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้เข้าร่วมเป็นคณะบุคคลด าเนินการบริหารและปกครอง 

บุรีรักข์ นามวัฒน์ (2542 อ้างถึงใน สุรพิทย์ กีรติบุตร, 2552) เห็นว่า การเลือกตั้ง
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า คณะบุคคลใดสมควรได้รับ
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การไว้วางใจให้เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนปวงชน การเลือกตั้งจึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์โดยทั่วไป
ของประชาชนส่วนใหญ่ โดยมี 2 แนวคิดหลักคือ การเลือกตั้งเป็นสิทธิ หรือเป็นหน้าที่ 

แนวความคิดที่ถือว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ หมายความว่า ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง
อย่างถ้วนหน้า เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่ต้องได้รับมอบหมายจากผู้ใดและไม่สามารถเพิกถอนสิทธินั้นได้ 
แนวความคิดนี้ใช้กับประเทศที่ประชาชนมีส านึกทางการเมืองอยู่ในระดับสมบูรณ์ 

แนวความคิดว่าที่ถือว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ หมายความว่าอ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชน ซึ่งอาจมีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับให้ไปลงคะแนนเสียงและมีบทก าหนดลงโทษที่ฝ่าฝืน 

วิสุทธิ โพธิแท่น (2555)1 กล่าวว่า การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ต้องมีหลักเกณฑ์
ส าคัญดังนี้ 

1) เป็นการลงคะแนนโดยอิสระ (Free Election) วิจารญาณของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากระบบการเลือกตั้ง อิทธิพล หรือแรงจูงใจใดๆ ที่ไม่สมควร 

2) เป็นการลงคะแนนโดยลับ (Secret Election) การเลือกตั้งจะต้องถูกด าเนินการ
โดยวิธีใดๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการรักษาความลับของคะแนนเลือกตั้งในทุกข้ันตอน เป็นหลักการที่คุ้มกัน
การลงคะแนนโดยอิสระ (Free Election) ตามข้อ 1 

3) เป็นการเลือกตั้งที่แท้จริง (Genuine Election) ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยมี
ทางเลือก หรือมีการแข่งขัน และเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเท่ียงธรรม 

4) เป็นการเลือกตั้งที่มีการก าหนดระยะเวลา (Periodic Election) ผู้ได้รับเลือกตั้ง
ต้องมีก าหนดเวลาในต าแหน่งที่พอดี เพ่ือเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจโดยผู้เลือกตั้ง 

5) เป็นการเลือกตั้งที่มีความเสมอภาคและทั่วถึงเป็นสากล (Equal and Universal 
Suffrage) ต้องไม่น าความแตกต่างในด้านต่างๆ (เพศ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม) 
มาก าหนดคุณสมบัติและคุณค่าของการลงคะแนน โดย 

–  ใช้หลักเกณฑ์เสมอภาคในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

–  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมต้องมีสิทธิการลงคะแนนเท่ากัน น้ าหนักคะแนนเสียง
เท่ากัน และมีบัตรเลือกตั้งชนิดเดียวกัน 

–  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
–  การก าหนดและแบ่งเขตเลือกตั้งต้องอยู่บนหลักการเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือ

ความสุจริตและเที่ยงธรรม 

                                                 
1วิสุทธิ โพธิแท่น, ผู้ปกครองที่พึงประสงค์กับการเมืองของไทย, กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 
2555, น.165-166 
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Dieter Nohlen และ Florian Grotz2 เห็นว่า การเลือกตั้งนอกประเทศ (External 
Voting) หมายความถึงข้อก าหนดและแนวปฏิบัติซึ่งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนหรือทั้งหมดของ
ประเทศซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทั้งชั่วคราวและถาวรนอกประเทศสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้จากนอกดินแดนของ
ประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้การเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ 

– เป็นไปตามหลักการสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป (Universal Suffrage) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสิทธิในการลงคะแนนเสียงในระบบประชาธิปไตย 

– เป็นการรักษาหลักนิติธรรม 
– เพ่ิมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
– เสริมสร้างความชอบธรรมตามระบบประชาธิปไตย 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

สุรพิทย์ กีรติบุตร (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ข้อเท็จจริง 
ปัญหา และแนวทางแก้ไข จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่ประสบเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจัด  
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้แก่ (1) ปัญหาเรื่องในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เนื่องจาก
ระเบียบปฏิบัติมิได้ระบุรายละเอียดขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่จะต้อง
ปฏิบัติให้ชัดเจน (2) ปัญหาเรื่องระยะเวลาที่จ ากัดใน การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ฯ ทางไปรษณีย์ ปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่องและยังไม่ทั่วถึง  
(3) ปัญหาการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยของคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการเพ่ิมจ านวน  
ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (4) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ควรจ ากัดเฉพาะ
การเลือกตั้งแบบสัดส่วนหรือระบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ไม่ค่อยมีความผูกพันกับเขตเลือกตั้ง และเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศที่จัดการเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรใช้อยู่ (5) ระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรควรจะมีมากขึ้น  
แนวทางการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน 

รัศมี คุ ้ม ไพโรจน์ (2555) ได้เสนอรายงานเรื ่องการด า เนินการจัดการเลือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรที่ประเทศโอมานในปี 2554 ของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงมัสกัต ซึ่งพบว่า การที่มีผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนน้อยมีสาเหตุ

                                                 
2NOHLEN, D. and GROTZ, F., EXTERNAL VOTING: LEGAL FRAMEWORK AND OVERVIEW OF 
ELECTORAL LEGISLATION, [Online] Available from: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3656/4452. 



10 

ส าคัญ ได้แก่ (1) การที่สถานเอกอัครราชทูตมีหน่วยเลือกตั้งเพียงหน่วยเดียว มิได้กระจายการจัด
หน่วยเลือกตั้งไปสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งมีคนไทยอยู่เป็นจ านวนมาก (2) ฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
รวบรวมตั้งแต่ปี 2550 คนไทยในโอมานจ านวนหนึ่งเดินทางกลับประเทศไทยหรือย้ายไปอาศัยในประเทศ
อ่ืนโดยที่ไม่ได้แจ้งขอกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย หรือที่ประเทศอ่ืนๆ (3) การประชาสัมพันธ์
ไม่ทั่วถึงและไม่มีการส ารวจจ านวนคนไทยที่พ านักในโอมานอย่างจริงจัง ท าให้ขาดข้อมูลผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งอย่างชัดเจน (4) เห็นควรให้มีการปรับฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศให้ทันสมัย และต้องการ
เห็นการท างานเชิงรุกด้านการส่งเสริมคนไทยให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพ่ือปลุกส านึกด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูต 
และชุมชนชาวไทย 

อัครวุฒิ จิตรปฏิมา (2556) ได้เสนอรายงานเรื่องยุทธศาสตร์ในการจัดการเลือกตั้ ง 
นอกราชอาณาจักร โดยได้น าเสนอแนวคิดและข้อเสนอในการพัฒนาและยกระดับการเมืองและ 
การเลือกตั้งให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเสนอยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนไทยในต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบบ
ประชาธิปไตย 

2) ยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในต่างประเทศรับรู้สิทธิหน้าที่ของตนในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

3) ยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายและฐานการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศเป็น
แรงขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง 

4) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ 
5) ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานผลักดันโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยใน

ต่างประเทศ 
ผู้ศึกษาเห็นว่าหากมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างชัดเจน

และด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศจะสามารถเพ่ิมจ านวนคนไทยในต่างประเทศที่ลงทะเบียน
ใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

จินตนา ศรีนุกูล (2557) ท าการศึกษาเรื่องศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน: 
แนวทางการให้การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และพบว่าการสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ความรู้เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างจิตส านึกของพลเมือง ดังนั้นการสร้างความรู้
ควรด าเนินการในสองประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมการให้ความรู้ ทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
การศึกษา รวมทั้งมีการประเมินผล (2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความรู้ โดยเน้น 
การร่วมมือกับสถานศึกษา และการท าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาให้บริการ 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ในการศึกษารูปแบบการจัดการการลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์

ข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
2.3.1 ปัจจัยด้านกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ
กฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3.2  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรทั้งในส่วนของ
การยืนยันตัวบุคคล และการรักษาความลับของการลงคะแนน 

2.3.3  ปัจจัยด้านการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ 
2.3.4  ปัจจัยด้านความคิดเห็นของผู้ก าหนดนโยบาย 
2.3.5  ปัจจัยด้านงบประมาณ ความคุ้มค่าด้านงบประมาณของระบบลงคะแนนทาง

อินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบกับงบประมาณการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ปัจจัยด้าน
กฎหมาย

ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี

ปัจจัยด้านการ
ยอมรับของผู้มี

ส่วนได้เสีย

ปัจจัยด้านงบ
ประมาณ

ปัจจัยด้านความ
คิดเห็นของผู้

ก าหนดนโยบาย

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  บริบท/สภาพแวดล้อม 

3.1.1  แนวทางการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและปัญหาที่พบ 
กระทรวงการต่างประเทศมีฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ใช้ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระเบียบฯ ให้อ านาจปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ (ข้อ 9) และให้เอกอัครราชทูตมีหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง (ข้อ 10) มีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยการและ
รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งในพ้ืนที่ เขตอาณาท่ีสถานเอกอัครราชทูตดูแลรับผิดชอบ 

รูปแบบของการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรมี 3 รูปแบบ ได้แก่  
1) การจัดการเลือกตั้งแบบคูหาเลือกตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบในการจัดการเลือกตั้ง 

(ส่วนที่สองของระเบียบ ข้อ 47–60) เช่นเดียวกับการจัดคูหาของหน่วยเลือกตั้งในประเทศ ซึ่งต้องมี
องค์ประกอบเช่น (ข้อ 49) (1) มีหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกุญแจตั้งอยู่ตรงกลางหน่วยเลือกตั้ง (2) ด้าน
นอกมีเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (3) เอกสารรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี (4) 
เอกสารรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ (5) เอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (6) เอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง ทั้ งนี้ ในการจัดการลงคะแนนเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจักรสถานเอกอัครราชทูตจะต้องน าเอกสารรายชื่อผู้สมัครจะมีครบทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง ปิด
ประกาศให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ ซึ่งแตกต่างจากหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งจะมีเพียง
รายชื่อผู้สมัครเฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นๆ แสดงไว้ 

วิธีการลงคะแนน เมื่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
ไว้กับสถานเอกอัครราชทูตแล้ว จึงจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมด้วยซองใส่บัตร
เลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) จากนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหาที่จัดไว้ และเมื่อได้ ออกเสียง
ลงคะแนนแล้วให้น าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ปิดผนึกและให้
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กรรมการลงลายมือชื่อตรงรอยผนึก แล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงน าซอง ส.ส. 5/2 ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ต่อหน้ากรรมการ (ข้อ 55) 

นอกจากนั้น การจัดการเลือกตั้งแบบคูหาเลือกตั้งต้องมีกระบวนการแต่งตั้ง
กรรมการประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อย 1 ชุด ชุดละไม่เกิน 3 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 
คน เพ่ือมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในที่เลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ควบคุม
คูหาลงคะแนน ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง (ข้อ 37)  

2) การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ (ส่วนที่ 3 ของระเบียบ ข้อ 61 ถึง 65) ซึ่ง
สถานเอกอัครราชทูตจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อ 61)  

(1) เอกสารแนะน าการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์ 
(2) บัตรเลือกตั้ง 
(3) ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) 
(4) รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
(5) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตเลือกตั้ง 
(6) รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่ส่ง

สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(7) ซองใส่เอกสาร (ส.ส. 5/21 (นร)) ซึ่งได้ปิดดวงตราไปรษณีย์ และได้ 

จ่าหน้าซองถึงสถานเอกอัครราชทูตด้วย 
อนึ่งเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับเอกสารทั้งหมดจากสถานเอกอัครราชทูตแล้ว  

และได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนโดยท าเครื่องหมายกากบาท แล้วน าบัตรเลือกตั้งซึ่งลงคะแนนแล้ว
ใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) จากนั้นจึงน าซอง (ส.ส. 5/2) ใส่ลงในซองใส่เอกสาร ส.ส. 5/21 (นร) 
ซึ่งได้ปิดดวงตราไปรษณีย์ ส่งคืนกลับมาให้สถานเอกอัครราชทูตตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

3) การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี อ่ืน เป็นการออกเสียงลงคะแนนในวิธี ที่ 
สถานเอกอัครราชทูตเห็นสมควร (ข้อ 66) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการจัดการเลือกตั้งแบบหน่วย
เคลื่อนที่ โดยการเปิดหน่วยเลือกตั้งแบบคูหานอกสถานที่ โดยอาจมีองค์ประกอบในการจัดหน่วย
เลือกตั้งตามความเหมาะสมและข้อจ ากัดของสถานที่และบุคลากร เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากมีการใช้
ระบบลงคะแนนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (i-Vote) อาจถูกก าหนดให้อยู่ในกลุ่มนี้ 

สถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่ประกาศก าหนดวัน เวลา วิธีการออกเสียงลงคะแนน
และสถานที่เลือกตั้งภายใน 10 วันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยวันลงคะแนนนอกราชอาณาจักรต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 7 วัน (ข้อ 17) 
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อนึ่ง ภายหลังการปิดลงคะแนน สถานเอกอัครราชทูตน าซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) 
ที่ได้รับมาคัดแยกเป็นรายเขตเลือกตั้งและรายจังหวัดแล้วใส่ในถุงพลาสติกบรรจุในถุงเมล์การทูตเพ่ือ
น าส่งไปนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งในราชอาณาจักร ส่วนซองใส่บัตร
เลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่สถานเอกอัครราชทูต
ก าหนด ให้ด าเนินการจัดส่งโดยเร็ว หากการเลือกตั้งในราชอาณาจักรเริ่มต้นนับคะแนนแล้ว ให้ถือว่า
เป็นบัตรเสีย และให้ท าลายทิ้งต่อไป (ข้อ 67) 

ทั้งนี้เมื่อสถานเอกอัครราชทูตได้คัดแยกบัตรเลือกตั้งลงคะแนนแล้วซึ่งบรรจุในซอง 
ส.ส. 5/2 โดยได้แบ่งตามเขตเลือกตั้งและจังหวัดแล้ว ต้องน าส่งบัตรเลือกตั้งลงคะแนนแล้วพร้อมซอง 
ส.ส. 5/2 กลับมายังประเทศไทยโดยถุงเมล์การทูตพิเศษทางอากาศในโอกาสแรก ซึ่งกระทรวง 
การต่างประเทศจะเป็นผู้ไปรับถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวที่คลังสินค้าของสายการบิน ผ่านพิธี
ศุลกากร และจึงน ามาที่ศูนย์คัดแยกของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด มอบให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ท าการตรวจสอบ ก่อนที่จะมอบให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเพ่ือ 
ท าการคัดแยกและส่งไปยัง 350 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศเพ่ือนับคะแนนรวมกับบัตรเลือกตั้งในประเทศ
ซึ่งลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 

3.1.2  ผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก จ านวน 94 แห่ง  
ได้ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยมีคนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
นอกราชอาณาจักรจ านวนทั้งสิ้น 119,322 ราย และมีผู้มาใช้สิทธิเป็นจ านวนทั้งสิ้น 101,004 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 84.65 

กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ซึ่งใช้ใน
การเลือกตั้งไปให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
ระหว่างวันที่ 23– 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทยทั้ง 94 แห่ง ได้จัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4–16 มีนาคม 2562 โดยได้ก าหนดรูปแบบ วิธีการ และก าหนด 
วันเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่ ส านักงานการค้าฯ ที่มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 
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ส านักงาน จ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ จ านวนผู้ใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 
1. สถานกงสุลใหญ่  

ณ นครซิดนีย์ 
10,256 คน 8,915 คน 86.92 

2.  สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงลอนดอน 

7,926 คน 7,213 คน 91 

3.  สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโตเกียว 

6,047 คน 5,458 คน 90.26 

4.  สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงแคนเบอร์รา 

5,946 คน 5,042 คน 84.80 

5.  สถานกงสุลใหญ่  
ณ นครลอสแอนเจลิส 

5,668 คน 5,043 คน 88.97 

 
ระหว่างวันที่ 17– 22 มี.ค. 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกแห่งได้คัดแยกซองใส่

บัตรเลือกตั้งและน าส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทยทางถุงเมล์การทูตพิเศษ ซึ่งกระทรวง  
การต่างประเทศได้การด าเนินการตามขั้นตอนส่งมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ 
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือด าเนินการคัดแยกและจัดส่งต่อไปยังเขตเลือกตั้ง 350 เขต
ทั่วประเทศภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. เพ่ือนับคะแนนร่วมกับบัตรเลือกตั้งใน
ประเทศ 

แม้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยในภาพรวม แต่ก็ปรากฏปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้ 

1) ปัญหาด้านระบบลงทะเบียนฯ ออนไลน์  
(1) ระบบลงทะเบียนขาดความเสถี ยร  โดย เฉพาะในวันแรกและ 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน  
(2) ประชาชนจ านวนมากมีหลักฐานว่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ปรากฏข้อมูล

การลงทะเบียนในระบบ เป็นเหตุให้ สถานเอกอัครราชทูตต้องเพ่ิมชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
มือลงในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (แบบ สส. 1/1 นร.) และกระทรวงการต่างประเทศ ต้องประสาน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งเพ่ิมเติมให้แก่สถานเอกอัครราชทูต
นั้นๆ โดยด่วน 

(3) ประชาชนผู้ลงทะเบียนสับสน เลือกประเทศ หรือ สถานเอกอัครราชทูตที่จะ
ใช้สิทธิผิดพลาด เช่น ประชาชนซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลีย เลือกขอใช้สิทธิที่สถานเอกอัครราชทูต ณ 
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กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ซึ่งชื่อประเทศสะกดใกล้เคียงกัน) หรือเลือกขอใช้สิทธิในประเทศอ่ืน
ซึ่งตนเองไม่มีถิ่นที่อยู่ เป็นต้น ท าให้ต้องมีการส่งบัตรเลือกตั้งเพ่ิมในเวลาที่จ ากัด 

(4) ประชาชนกรอกที่อยู่ในระบบลงทะเบียนไม่ครบถ้วน กรอกที่อยู่ผิด หรือ
กรอกท่ีอยู่ในต่างประเทศเป็นภาษาไทย ท าให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารเลือกตั้งได้ 

(5) เขตเลือกตั้งของประชาชนตามแบบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (แบบ 
ส.ส.1/1นร.) ซึ่งจัดท าโดยส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
คลาดเคลื่อน ท าให้ต้องเพ่ิมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยมือและส่งบัตรเลือกตั้งทดแทนในระยะเวลาที่
จ ากัด 

2) กรณีประชาชนรอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเป็นเวลานาน 
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต ที่ก าหนดรูปแบบการลงคะแนนแบบคูหา
หรือหน่วยเคลื่อนที่ พิจารณาก าหนดระยะเวลาการลงคะแนน สถานที่ และจ านวนอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับจ านวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 

3) กรณีปัญหาจากซองส่งเอกสารมีสาเหตุส าคัญคือ 
(1) ซอง ส.ส. 5/21 ซึ่งเป็นซองกระดาษสีน้ าตาล ใช้เพ่ือน าส่งซองใส่บัตร

เลือกตั้งลงคะแนนแล้ว (ซองเล็กสีขาว) จัดพิมพ์โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้
มาตรฐานของไปรษณีย์ท้องถิ่นของหลายประเทศ ท าให้ไปรษณีย์ท้องถิ่นไม่สามารถน าส่งบัตรเลือกตั้งได้ 
และบางซองมีสภาพช ารุดและไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นซองที่จัดพิมพ์ตั้งแต่การเลือกตั้งในปี 2557 
และน ากลับมาใช้ในการเลือกตั้งในปี 2562 อีกครั้ง 

(2) ส านักงานฯ จัดสรรบัตรจ านวนบัตรเลือกตั้งและซองตามแบบ 5/2  
(ซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว) ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ลงทะเบียนฯ สืบเนื่องมาจากปัญหา
ตาม “ข้อ 1) (2)” ท าให้กระทรวงการต่างประเทศต้องส่งบัตรเลือกตั้งซ่อมและซอง 5/2 ไปให้เพิ่มเติม
ในช่วงเวลาจ ากัด  

(3) สถานเอกอัครราชทูตฯ บางแห่งได้รับการจัดสรรซองใส่บัตรเลือกตั้งที่
ลงคะแนนแล้ว (ซอง 5/2) ไม่เพียงพอและกระทรวงการต่างประเทศ ไม่สามารถส่งซอง 5/2  
ให้ทันเวลา มีความจ าเป็นต้องใช้ซองราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทดแทน ซึ่งแม้กระทรวง 
การต่างประเทศจะมีหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทราบในกรณีดังกล่าวแล้ว  
แต่ได้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า กรรมการนับคะแนนในบางหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งที่
ใส่ซองของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นบัตรเสีย 

4) กรณีปัญหาจากสื่อ social media ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต หลายแห่งใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและ
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เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มอ่ืนที่มีความเห็นต่าง ได้ใช้ Social 
Media โจมตีและวิพากษ์วิจารณ์การท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรว ง 
การต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต อย่างเข้มข้นเช่นกัน นอกจากนั้น สื่อกระแสหลักในปัจจุบัน  
หาข่าวจาก Social Media และมักจะน าข่าวจาก Social Media ไปขยายความจนท าให้เกิดกระแส
วิจารณ์ในวงกว้างโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง เช่นกรณีพบการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วลงสื่อ 
social media ซึ่งเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายการเลือกตั้ง โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มี
หนังสือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายแล้ว และกรณีมี  
ผู้อ้างว่ามีบัตรเลือกตั้งสูญหายจ านวน 500 ใบ ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้ เป็นต้น ซึ่งจากการ
ตรวจสอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในการกระท าผิดใดๆ  

5) กรณีความผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร อันมีมูลเหตุมาจาก (1) การที่ 
สถานเอกอัครราชทูตเกือบทุกแห่ ง มีปัญหาด้านการจัดการเอกสารที่มีจ านวนมาก ภายใต้  
ความหลากหลายของเอกสาร ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใต้เวลาที่จ ากัด และ  
(2) ความแตกต่างของ Software ที่ใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารและขนาดของกระดาษในแต่ละประเทศ
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นกรณีมีการร้องเรียนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ส. 4/1 (นร)) รายชื่อพิมพ์ตก 
ข้ามหน้า และมีการร้องเรียนผ่านทาง Social Media ว่า “จงใจท าให้สับสน” โดยกรณีดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากโปรแกรมการจัดพิมพ์เอกสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ตรงกับที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดท าระบบดังกล่าว  
ได้ออกแบบไว้ จึงท าให้การจัดหน้าเอกสารและตัวอักษรคลาดเคลื่อน รวมถึงรูปแบบขนาดของกระดาษ 
ที่ใช้แตกต่างกับกระดาษที่ใช้ในประเทศไทย จึงไม่ได้มีเจตนา หรือความจงใจท าให้สับสนตามที่ปรากฏ
ในสื่อมวลชน 

6) กรณีความล่าช้าในการขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว กระบวนการรับ 
บัตรเลือกตั้งซึ่งลงคะแนนแล้วจากสายการบินมีปัญหาในหลายกรณี  เช่น เมื่อถุงเมล์พิเศษน าส่ง 
บัตรเลือกตั้งออกจากประเทศต้นทางแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบเลข Airway Bill ในระบบของ
คลังสินค้า ของสายการบินได้ หรือถุงเมล์การทูตพิเศษตกค้างในคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฯ ไม่ได้บันทึกเข้า
ระบบฯ เป็นต้น ส่วนกรณีบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมาถึงล่าช้านั้น สืบเนื่องจาก 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันได้ส่งบัตรเลือกตั้งลงคะแนนแล้ว จ านวน 1,542 ใบ ทางถุงเมล์
การทูตพิเศษเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดย บ.แอร์นิวซีแลนด์ เพ่ือส่งต่อให้ บ.การบินไทย ซึ่งถุงเมล์
การทูตพิเศษมีก าหนดส่งถึงประเทศไทยในวันที่ 19 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ดี ถุงเมล์การทูตพิเศษ
ดังกล่าวได้ตกค้างอยู่ที่นครโอ๊คแลนด์เป็นเวลา 4 วัน ด้วยความบกพร่องของสายการบินแอร์
นิวซีแลนด์ ก่อนที่จะถูกส่งต่อให้กับ บ.การบินไทย และได้ส่งถึงประเทศไทยในวันที่ 23 มีนาคม 2562 
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เวลา 20.50 น.ซึ่งล่าช้ากว่าก าหนดเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งฯ ดังกล่าวไม่สามารถคัดแยกและถูกน าส่ง
ไปนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศได้ทันเวลา 

จากการประ เม ินผลการจ ัดการ เล ือกตั ้ง นอกราชอาณาจ ัก ร  ป ี 2562  
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ทั้ง 94 แห่ง สถานเอกอัครราชทูตฯหลายแห่ง เห็นว่า 
การน าระบบ e-voting หรือระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต (โครงการ i-Vote) มาใช้จะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคต ทั้งในแง่ความรวดเร็ว 
ประหยัดงบประมาณ แม้ว่า จะมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นใจในการเป็นความลับของ 
การลงคะแนน แต่เห็นว่าควรพัฒนาระบบการลงคะแนนแบบออนไลน์หรือโครงการ i-Vote ต่อไป  
ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล สามารถลงคะแนนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาในการร้องเรียนของประชาชนกรณีไม่ได้รับ
บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือบัตรเลือกตั้งส่งกลับมานับคะแนนในประเทศไทยไม่ทัน เป็นต้น 

3.1.3  การใช้สิทธิลงคะแนนต่างถิ่นหรือนอกประเทศ  
การใช้สิทธิลงคะแนนต่างถิ่นหรือนอกประเทศ (External Voting) สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 รูปแบบได้แก่ 
1) การลงคะแนนทางไปรษณีย์ (Postal Voting) 
2) การลงคะแนน ณ ที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต หรือที่อ่ืนๆ ที่จัดไว้ 
3) การลงคะแนนโดยตัวแทน (Proxy Voting) ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้

แต่งตั้งตัวแทนเพ่ือท าการใช้สิทธิลงคะแนนแทนตนเอง 
จากข้อมูลของ International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(IDEA) ในปัจจุบันมี 115 ประเทศทั่วโลกที่อนุญาตให้พลเมืองของตนในต่างประเทศสามารถ
ลงคะแนนได้ในการเลือกตั้งระดับต่างๆ รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นรวมถึงการลงประชามติอ่ืนๆ ทั้งนี้วิธีการที่ประเทศต่างๆ ใช้ใน
การเลือกตั้งในต่างประเทศได้แก่ (1) การจัดการเลือกตั้งแบบคูหาลงคะแนน (2) การจัดการเลือกตั้ง
แบบไปรษณีย์ (3) การจัดการเลือกตั้งแบบตัวแทนลงคะแนน (Proxy Voting) นอกจากนี้ในบาง
ประเทศอนุญาตให้ลงคะแนนโดยใช้วิธีผสม เช่นผสมระหว่าง (1) และ (2) เป็นต้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทย 
และ (4) การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล หรือ remote e-voting ซึ่งใช้อยู่ใน 3 ประเทศ ซึ่ง
ได้แก่ เอสโตเนีย ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ส่วนในบางประเทศเช่น บางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา 
อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนผ่านอีเมล์ หรือระบบ web portal 
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ระบบลงคะแนนเลือกตั้ งแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกในการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการออกเสียงลงคะแนนทั้งการท าประชามติและการเลือกตั้ง3 ซึ่งในปัจจุบันมี 2 แบบ
ได้แก่ (1) เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (Direct Recording Electronic (D.R.E.) Voting Machine)  
เป็นการบันทึกผลการลงคะแนนลงในหน่วยความจ าของเครื่องโดยไม่ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(2) การลงคะแนนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบ remote e-voting ซึ่งข้อมูลการลงคะแนนจะถูก
ส่งไปโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้การจัดการเลือกตั้งโดยใช้ระบบ e-voting สามารถ
ด าเนินการได้ใน 2 กรณีคือ (1) การจัดคูหาเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะ
และองค์ประกอบเช่นเดียวกับการจัดคูหาเลือกตั้งตามปกติ และ (2) การจัดการเลือกตั้งทางไกลด้วย
ระบบ remote e-voting 

ในปัจจุบันคณะมนตรียุโรป (Council of Europe) ได้ออกมาตรฐานด้านการเลือกตั้ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2547 แต่โดยที่หลายประเทศในยุโรปได้มีการใช้ระบบ remote  
e-voting ในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น คณะมนตรียุโรป จึงได้ประกาศข้อแนะน าที่ CM/Rec (2017)5 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยเมื่อรัฐบาลของประเทศสมาชิกมีการประกาศใช้หรือปรับปรุง
กฎหมายและข้อปฏิบัติส าหรับการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ ควรมีการพิจารณา
ประเด็นด้านการประเมินความเสี่ยงโดยจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับช่องทางการลงคะแนนเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์4  

ระบบลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่างๆ 
1) เอสโตเนีย5 ได้เริ่มโครงการ e-voting ในปี 2545 และเริ่มใช้ระบบ e-voting 

ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในปี 2547–2548 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2550 เอสโตเนียจัดการ
ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 30,275 คน 
(ร้อยละ 3.4) ลงคะแนนผ่านระบบ e-voting ทั้งนี้ เอสโตเนียได้เปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งในประเทศ
และนอกประเทศสามารถใช้ระบบ e-voting ได้เท่าเทียมกัน การเลือกตั้งทั่วไปของเอสโตเนียในปี 
2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 247,086 คน (ร้อยละ 43.73) ลงคะแนนผ่านระบบ e-voting 

                                                 
3 Nadja Braun “E-voting” and external voting, in Andrew Ellis, Alan Wall, Voting from Abroad: The 
International IDEA Handbook, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 
Stockholm, 2007. 
4 Council of Europe. Recommendation CM/Rec (2017)51 of the Committee of Ministers to 
member States on standards for e-voting, [Online] Available from: https://rm.coe.int/0900001680726f6f. 
5 Estonia e-Governance portal. i-Voting, [Online] Available from: https://e-estonia.com/solutions/e-
governance/i-voting/ 
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เอสโตเนียเป็นประเทศเดียวในโลกที่น าการลงคะแนนเสียงทางอินเตอร์เน็ตมา
ใช้ในการเลือกตั้งทั่วประเทศและในทุกระดับ และเป็นประเทศเดียวที่ในเวลาลงคะแนนใช้อุปกรณ์
พิเศษคือ Smart Card Reader นอกจากนั้นในตัวบัตร Smart Card มีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ไว้ด้วยเพ่ือใช้ในการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศที่มีระดับ  
ในการลงคะแนนมีความปลอดภัยสูงสุด 

2) สวิตเซอร์แลนด์6 ได้เริ่มโครงการลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 
2543 โดยในปัจจุบัน บางเขตในสวิตเซอร์แลนด์ (เจนีวา นือชาเตลและซูริก) ได้พัฒนาระบบ
ลงคะแนนออนไลน์และนับตั้งแต่ปี 2557 สวิตเซอร์แลนด์ได้อนุญาตให้พลเมืองของตนที่อยู่นอก
ประเทศทั้งหมดสามารถสิทธิลงคะแนนด้วยระบบออนไลน์ โดยมองว่าเป็นการอ านวยความสะดวก
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 ไปรษณีย์สวิส
ได้ท าการทดลองระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตได้เชิญชวนให้ Hacker เจาะระบบ
ลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งท าให้สามารถตรวจพบรอยรั่วของระบบฯ และสามารถแก้ไขได้ส าเร็จ 
ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2561 รัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ได้รับรองรูปแบบการลงคะแนนด้วยอินเตอร์เน็ต 

ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์ใช้การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตกับการออกเสียง
ประชามติ ในระดับสหพันธรัฐ เทศบาล และต าบล ไม่ได้ใช้ในการเลือกตั้งระดับชาติ โดยผู้ลงคะแนน
จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 3 สัปดาห์ก่อนวันลงคะแนน บัตรลงคะแนนนี้สามารถใช้ได้ทั้งในระบบไปรษณีย์ 
ทางอินเตอร์เน็ต หรือจะน าไปลงคะแนนที่คูหาก็ได้ กรณีที่จะลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต ผู้ลงคะแนน
จะต้องขูดตรงช่องสีด า จะมีรหัส pin code เพ่ือใช้ลงคะแนน หากบัตรถูกขูด pin code แล้วไม่
สามารถน าไปลงคะแนนป่านช่องทางอ่ืนได้อีก 

3) ออสเตรเลีย7 เริ่มใช้ระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้ง
ทั่วไปเมื่อปี 2544 โดยมีผู้ลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวน 16,559 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.3 ต่อมาในปี 2550 กรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย (Australian Election Commission: AEC) 
ได้ทดลองใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มคนตาบอดหรือผู้มีปัญหาด้านสายตา นอกจากนั้นยังได้ใช้
ระบบการเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตกับทหารออสเตรเลียที่ประจ าการในต่างประเทศอีกด้วย AEC  
ได้เริ่มใช้ระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2556 และในการเลือกตั้งทั่วไป 
ในปี 2559 ได้ใช้ระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การเลือกตั้งล่วงหน้า และในหน่วยเลือกตั้ง
เคลื่อนที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา AEC ไม่ได้ใช้ระบบ 

                                                 
6 Post CH Ltd. E-voting, [Online] Available from: https://www.evoting.ch/en 
7 Parliament of Australia. Electronic voting at federal elections, [Online] Available from: 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu
bs/BriefingBook45p/ElectronicVoting 



21 

 

การเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากข้อห่วงกังวลด้านความปลอดภัย8 อย่างไรก็ดีรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็น
รัฐเดียวในออสเตรเลียที่ใช้ระบบระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเลือกตั้งภายในของรัฐใน
ทุกระดับ 

4) ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการเลือกตั้งระดับชาติแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตแต่เป็นการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการนับคะแนน9 นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2555 บัตรลงคะแนนแต่ละใบจะถูกนับ
โดยอัตโนมัติจากนั้นผลการลงคะแนนจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้ใช้ระบบเครื่องนับคะแนนในการเลือกตั้งปี 2559 และปี 
2562 เป็นที่เรียบร้อย  

ดังนั้น เห็นว่าระบบการลงคะแนนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบ Remote  
e-voting ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้นๆ สามารถลงคะแนนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยเฉพาะสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าและตกหล่นสูญหายของระบบไปรษณีย์ หรือ
อ านวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ต้องเดินทางมาลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจัดอยู่ที่  
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานที่อ่ืนตามแต่ท่ีได้จัดไว้ 

อย่างไรก็ดีระบบการลงคะแนนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีข้อโต้แย้ง10 ดังนี้ 
1) ด้านความปลอดภัย ได้แก่ ข้อห่วงกังวลของการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งจากกลุ่มนักโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก  เช่น  
พรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลที่แสวงประโยชน์จากข้อมูลการลงคะแนน ซึ่งอาจมีผลต่อการเป็น
ความลับของการลงคะแนน 

2) ด้านงบประมาณ การสร้างระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบลงคะแนน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีราคาสูงโดยเฉพาะการสร้างระบบความปลอดภัยของระบบลงคะแนน  
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตท่ีมีจ านวนน้อย 

3) ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งภายในและภายนอก ควรจะได้รับสิทธิในการ
ลงคะแนนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เท่าเทียมกัน 

                                                 
8 Lark, J. Why can’t we just vote online? [Online] Available from: 
https://www.crikey.com.au/2019/04/29/vote-online-election/ 
9 Darmawan, I. E-voting Adoption in the Philippines, [Online] Available from: 
https://scholar.ui.ac.id/en/publications/e-voting-adoption-in-the-philippines-preliminary-research 
10 Braun, N. “E-voting” and external voting in Ellis, A., Wall, A., Voting from Abroad: The 
International IDEA Handbook, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 
Stockholm, 2007, p 211. 
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ทั้งนี้ ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ คาซัคสถาน เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศซึ่งได้
เคยพัฒนาและใช้ระบบ e-voting ในระยะแรกแต่ต่อมาได้ระงับการใช้ระบบ e-voting ไปด้วยเหตุผล
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลการลงคะแนน ปัญหาด้านข้อกฎหมายหรือพบข้อผิดพลาดในการ
ลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ได้
รวบรวมปัญหาและความความท้าทายในการจัดการเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต11 ดังนี้ 

กรณีความท้าทาย แนวทางแก้ไข 
1. เอกสารประจ าตัวไม่ชัดเจน ซึ่งเอกสาร

ประจ าตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีความ
ชัดเจนและได้รับการรับรอง 

– ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับรหัสเพ่ือที่จะสามารถใช้เข้า
ระบบลงคะแนน 

– มีการระบุวันเดือนปีเกิดและภูมิล าเนาเพื่อป้องกัน
การปลอมแปลงเอกสารประจ าตัว 

– มีการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Certificate) 
2. กระบวนการเข้า e-voting Server  

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งควรได้รับการรับประกัน
ว่าข้อมูลการลงคะแนนของตนได้ถูกส่งไป
ยัง Server ของทางการ 

– ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งควรสามารถตรวจสอบ Server 
Certificate ได ้

– ควรมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยรหัสหรือ
วิธีการอ่ืนๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 

3. การเลือกตั้งทั่วไป  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงคะแนนเพียง 1 
ครั้งเท่านั้น และมีกลไกในการป้องกันมิ
ให้มีใช้สิทธิลงคะแนนซ้ า 

– ทันที่ท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในการเลือกตั้ง
ล่วงหน้า สิทธิของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งรายนั้นจะต้อง
ได้รับการบันทึกโดยระบบควบคุมการเลือกตั้ง 

– มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัตรประจ าตัว
ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์ได้ว่าผู้มี
สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในระบบอ่ืน
แล้วหรือไม่ 

4. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเจตจ านงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ต้องเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผยโดย
บุคคลที่ 3 

– แบ่งแยกและควบคุมการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลการลงคะแนน 

– ท าการสุ่มแยกข้อมูลการลงคะแนนในหีบบัตร
เลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือที่จะท าให้ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าบุคคลใดได้ลงคะแนนโดยเปรียบเทียบ
ช่วงเวลาการลงคะแนนและเวลาที่บันทึกไว้ในระบบ

                                                 
11 Ibid  
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กรณีความท้าทาย แนวทางแก้ไข 
ลงทะเบียนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ 

5. การโจรกรรมข้อมูล 
(1) เครื่องลงคะแนน เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถถูก
โจมตีหรือถูกปรับแก้ผลการ
ลงคะแนนโดยใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
หรือวิธีอ่ืนๆ  

(2) การส่งข้อมูลการลงคะแนนจาก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่อง 
แม่ข่าย ข้อมูลการลงคะแนนอาจถูก 
แทรกแซงและปรับเปลี่ยนผลการ
ลงคะแนน (การโจรกรรมข้อมูล / 
Hacking) 

(3) การโจมตีคลังข้อมูลเลือกตั้ง 

 
(1) ในระดับเครื่องลงคะแนนต้องมีการติดตั้ง Firewall 

protection มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ และการใส่รหัสโปรแกรมลงคะแนน 

 
 
(2) การเข้ารหัสผลการลงคะแนน (encryption) มีการ

ตรวจสอบโดยผู้ลงคะแนน การส่งข้อมูลลงคะแนน
ควรส่งข้อมูลเป็นภาพ มิใช้เป็นข้อความ การส่ง
ข้อมูลควรเป็นการรวมผลตรวจสอบ (check–sum 
tested) เพ่ือพิสูจน์ความสมบูรณ์ของข้อมูล 

 
(3) ควรจัดให้มี server หลายแห่ง และมีความร่วมมือ

กับผู้ให้บริการ server หลายแห่งเพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยง 

6. ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ สงคราม การก่อ
จลาจล 

– ควรมี Server หลายแห่งเพื่อกระจายความเสี่ยง 
– ติดตั้ง Server ในสถานที่ที่ปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย

และธรรมชาติ 
7. การนับคะแนนใหม่ การตรวจสอบผล

การลงคะแนน 
– ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้รับหลักฐานเมื่อลงคะแนน 
– เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องลงนามในเอกสารตรวจสอบการ

นับคะแนน ทั้งในรูปแบบของบัตรเลือกตั้งปกติและ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

– มีการแยกจัดเก็บข้อมูลการลงคะแนนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเข้ารหัสไฟล์เพื่อความปลอดภัย 

8. การเป็นความลับ 
ระบบและส่วนประกอบของระบบต้อง
น่าเชื่อถือ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
จะต้องสามารถตรวจสอบ source code 
ของระบบได้ 

– มีการฝึกอบรมผู้ควบคุม 
– ใช้ open source software 
– การเก็บโปรแกรมที่เป็นเจ้าของเป็นความลับ 
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3.1.4  การพัฒนาระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตส าหรับการเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรของไทย (i-Vote)  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ริเริ่มพัฒนาระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( i-Vote) แล้ว ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคม 2558 รศ. สมชัย  
ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (ในขณะนั้น) ได้มีด าริเกี่ยวกับการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การเลือกตั้ง โดยต้องค านึงถึงปัจจัยดังนี้ (1) เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาสม (2) งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ (3) ต้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจต่อ
ประชาชน โดยวางเป้าหมายไว้ดังนี้ 

1) ในปี 2560 ต้องมีการน าเครื่องลงคะแนนเล็กโทรนิกส์ไปใช้ใน 100 หน่วย
เลือกตั้ง โดย 1 หน่วยเลือกตั้งจะมีอุปกรณ์ 2 ชุด  

2) จะด าเนินการคัดเลือกบริษัท ที่จะเข้ามาด าเนินการอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม 
3) การก าหนด TOR จะแยกเป็น 2 กรณีคือ (1) การลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ (2) เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2559 และส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม 2560 

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการเลือกตั้งภายใต้ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และเห็นพ้องว่า  

1) การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตเป็นการอ านวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการลงคะแนนเลือกตั้งอีกช่องทางหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ  

2) การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตสามารถลดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรในระยะยาวได้  

3) คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด
รูปแบบการลงคะแนนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

–  การแสดงตนเพ่ือยืนยันตัวบุคคล ระบบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิและระบบ
การลงคะแนนให้แยกออกจากกัน 

–  การลงคะแนนและการแสดงผล (1) ผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถท ารายการผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่น 
คอมพิวเตอร์พีซี คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แทบเล็ต และ สมาร์ทโฟน (2) การลงคะแนนเลือกตั้งต้อง
สามารถท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (One device one vote) 

–  ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
หรือโจมตีฐานข้อมูลของการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต 
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เพ่ือเป็นการด าเนินการโครงการ i-Vote มีผลเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงได้มีค าสั่งลงวันที่ 14 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบการลงคะแนน
เลือกตั้ งนอกราชอาณาจักรซึ่ งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาทิ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ศึกษารูปแบบและลักษณะการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2) ออกแบบพร้อมจัดท าระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3) ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบการลงคะแนน
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4) ทดสอบการใช้ระบบในประเทศน าร่อง 3 ประเทศ คือที่ (1) นครโอซากา 
ประเทศญี่ปุ่น (2) ประเทศจอร์แดน (3) ประเทศนอร์เวย์ 

5) ประมวลผลการใช้ระบบ ทั้งด้านสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงให้ระบบพร้อมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ประสานด าเนินการควบคู่กับระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจักรให้บรรลุผล และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เมื่อ 12 ตุลาคม 2559 เพ่ือพัฒนาจัดท าระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (i-Vote) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้งและพบว่าปัญหาส าคัญของระบบ 
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ i-Vote คือ (1) การยืนยัน
ตัวบุคคลผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งว่าจะด าเนินการอย่างไร (2) การรักษาความลับของการลงคะแนน 

อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนธันวาคม 2561 กรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้เลื่อน 
การทดลองใช้ระบบ i-Vote ออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
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3.2  บทวิเคราะห์ 
ผู้ศึกษาเห็นว่า การใช้ระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตส าหรับการเลือกตั้ง 

นอกราชอาณาจักร (i-Vote) สามารถน ามาใช้ลงคะแนนออกเสียงนอกราชอาณาจักรได้ อย่างไรก็ดี
ระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติของการออกเสียงลงคะแนน โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 

3.2.1  ความเป็นไปได้ในประเด็นด้านกฎหมาย 
บทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้สะท้อน

องค์ประกอบของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไว้อย่างครบถ้วน โดย (1) ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้อง
สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยอิสระ (Free Election) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 (7) ซึ่งก าหนดว่า 
“บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศเป็นส าคัญ” (2) ก าหนดให้การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนที่ตรงและลับ (Secret 
Ballot) และผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ซึ่งก าหนดว่า 
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน และผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนนโดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้” (3) ก าหนดให้คนไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
สามารถขอลงทะเบียนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (มาตรา 95) ซึ่งเป็นการ
กระจายสิทธิการลงคะแนนอย่างทั่วถึงและเป็นการได้รับสิทธิการลงคะแนนอย่างเสมอภาค  (Equal 
and Universal Suffrage) และก าหนดให้การนับคะแนนต้องนับอย่างเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในครั้งเดียว 
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนได้ (มาตรา 85 วรรคสี่)  

บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561เป็นการก าหนดแนวทางในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งได้กล่าวถึงในส่วนที่สอง (มาตรา 110) โดยก าหนดว่าการออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียน
เพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ประเทศท่ีตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ และได้ก าหนดหลักการเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรโดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
จัดให้มีการลงคะแนนในประเทศนั้น โดยอาจก าหนดวันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้
แตกต่างกันในแต่ละประเทศตามท่ีเห็นสมควรได้ 

นอกจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 จัดให้มีการเลือกตั้ง 
ในประเทศนั้นโดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทาง
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ไปรษณีย์ หรือวิธีอ่ืนใดก็ได้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการ
กระจายสิทธิการลงคะแนนอย่างทั่วถึง (Universal Suffrage) และเป็นการได้รับสิทธิการลงคะแนน
อย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) อีกด้วย 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 ได้เปิดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนน
โดยวิธีอ่ืนได้ (มาตรา 84 วรรคสอง) โดยก าหนดเงื่อนไขว่า การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้นต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้  

1) สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก
กว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง  

2) มีค่าใช้จ่ายที่คุม้ค่า  
3) วิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวเป็นถูกใช้เป็นหลักในการพิจารณาคุณลักษณะของระบบ

ลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาทางเทคนิค ตามท่ีจะกล่าวต่อไป 
กฎหมายอีกฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต 

ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 254412 เป็นกฎหมายที่รับรองข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการท าเป็นหนังสือ หรือที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือใน
รูปแบบกระดาษ และยังเป็นกฎหมายเสริมกฎหมายอ่ืนโดยรองรับให้การท าธุรกรรมกระดาษตามที่
ก าหนดในกฎหมายต่างๆ ให้สามารถท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ครอบคลุมทั้งการน าไปปรับใช้ใน
กิจกรรมทางพาณิชย์ หรือการด าเนินงานของรัฐ และโดยที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าระบบลงคะแนน
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมี
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครั ฐ พ.ศ. 
254913 ประกอบกัน ก าหนดว่า “หากได้ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง  
การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดย
หน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา ให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย

                                                 
12 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544.  
13 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  
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เช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด” ดังนั้นการจัดท า
ระบบลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงต้องด าเนินการดังนี้ 

1) จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐและ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255614 เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและข้อก าหนด
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ 

2) จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 255315 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อเท็จจริงซึ่งอาจท าให้ระบุตัวบุคคลของผู้ลงคะแนนได้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

3) จัดท าแนวปฏิบัติวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 255316 ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ด้านวิธีการบริหารและจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อพิจารณาว่า โดยที่ระบบลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลมหาชน เช่นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลการลงคะแนน ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการแบบ
ปลอดภัยในระดับเคร่งครัด เพ่ือเป็นมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยตามข้อ 9 ของประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
หลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย 
พ.ศ. 2555 

กล่าวโดยสรุปคือระบบลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต สามารถด าเนินการได้ตามกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่มาตรา 84 วรรคสองของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มี

                                                 
14 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐและฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  
15 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคลของหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2563  
16 พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยวิธีการแบบปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553  
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การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนได้โดยมีคุณลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด และสามารถอนุมานได้
เช่นกันว่าบัตรเลือกตั้งสามารถด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติตามแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรับประกันว่าวิธีการลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นวิธีการซึ่ง “เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ” อย่างแท้จริง 

3.2.2  ความเป็นไปได้ในประเด็นด้านเทคโนโลยี 
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. 2561มาตรา 84 วรรคสอง ได้ก าหนดเงื่อนไขของการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนนั้น
ต้องมีองค์ประกอบในการ (1) สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง และ (2) วิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ ทั้ง 2 ประเด็นจึงเป็นเป้าหมายหลักของการออกแบบและจัดท าระบบลงคะแนน  
จึงอธิบายในบางประเด็นที่เก่ียวข้องกับมิติด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 

1) การยืนยันตัวบุคคล 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ใช้ระดับความ

น่าเชื่อถือ (Levels of Assurance)17 ซึ่งเป็นระดับความเชื่อมั่นและขั้นตอนในการยืนยันตัวบุคคล  
ซึ่งจะสามารถแยกแยะผู้ใช้ที่มีสิทธิถูกต้อง ออกจากผู้ใช้ปลอม ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดระดับความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลประจ าตัวที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้ออกเป็น 4 ระดับ โดยระดับที่ 1 (LoA1) เป็นระดับที่
ต่ าที่สุด และระดับที่ 4 (LoA4) เป็นระดับที่สูงที่สุดของความน่าเชื่อถือ การพิจารณาระดับความ
น่าเชื่อถือที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมหรือการบริการ โดยความเสี่ยง
จะประเมินจาก ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ เมื่อเกิด
การยืนยันตัวบุคคลผิดพลาด(Authentication Error/Failure) และ/หรือการใช้อุปกรณ์โทเคนและ 
Credential ในทางท่ีผิด โดยระดับความ น่าเชื่อถือที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงกว่า 

ระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน 
– ระดับ 1 (ต่ า) มีความน่าเชื่อถือเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือใน

ข้อมูลประจ าตัวที่ผู้ใช้ยืนยันหรืออ้างสิทธิ์ เหมาะส าหรับกรณีเมื่อการยืนยันตัวบุคคลผิดพลาดแล้วจะ
เกิดความเสี่ยงที่ต่ าที่สุด จึงไม่มีการก าหนดวิธีการในการยืนยันตัวบุคคลไว้ เพียงแค่ใช้ข้อมูลประจ าตัว
ที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ซ้ ากับผู้ใช้อ่ืน เช่น อีเมล์เบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขประจ าตัวประชาชนใน

                                                 
17 A.E.T. Europe B.V., The need for strong authentication, [Online] Available from: 
https://www.aeteurope.com/news/strong-authentication/. 
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การลงทะเบียน และใช้เพียงแค่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ในการยืนยัน 
ตัวบุคคลเพื่อเข้าระบบการให้บริการก็เพียงพอแล้วส าหรับระดับนี้ 

– ระดับ 2 (ปานกลาง) มีความน่าเชื่อถือปานกลางหรือพอสมควรในข้อมูล
ประจ าตัวที่ผู้ใช้ใช้ยืนยันหรือ อ้างสิทธิ์ เหมาะส าหรับกรณีเมื่อการยืนยันตัวบุคคลผิดพลาดแล้วจะเกิด
ความเสี่ยงในระดับปานกลาง วิธีการยืนยันตัวบุคคลสามารถใช้ปัจจัยเดียวในการยืนยันตัวบุคคล 
(Single–Factor Authentication) ได้การยืนยันตัวบุคคลของผู้ ใช้จะส าเร็จได้นั้นจะขึ้นอยู่กับ 
การพิสูจน์ตัวตนด้วยเอกสารหลักฐานและข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น โดยหน่วยงานนั้น ๆ สามารถท า
การพิสูจน์และตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างอิสระ  

– ระดับ 3 (สูง) มีความน่าเชื่อถือสูงในข้อมูลประจ าตัวที่ผู้ ใช้ใช้ยืนยันหรือ 
อ้างสิทธิ์ เหมาะส าหรับกรณีเมื่อ การยืนยันตัวบุคคลผิดพลาดแล้วจะเกิดความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่ง
สามารถยืนยันตัวบุคคลโดยใช้หลายปัจจัย (Multi– Factor Authentication) ได้ ข้อมูลความลับต่าง 
ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกันผ่านช่องทางการยืนยันตัวบุคคล (Authentication Protocol) จะถูกป้องกัน
ด้วยวิธีการเข้ารหัสลับ (Cryptographic Authentication) ความน่าเชื่อถือระดับ 3 นี้จะเพ่ิม
ข้อก าหนดเรื่องการพิสูจน์และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
แต่จะไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการสร้างหรือเก็บรักษา Credential ซึ่ง Credential อาจจะถูกเก็บ
รักษา หรือถูกสร้างในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะก็ได้ 

– ระดับ 4 (LoA4) มีความน่าเชื่อถือสูงมากในข้อมูลประจ าตัวที่ผู้ใช้ใช้ยืนยัน
หรืออ้างสิทธิ์ เหมาะส าหรับ กรณีเมื่อการยืนยันตัวบุคคลผิดพลาดแล้วจะเกิดความเสี่ยงในระดับสูงมาก 
ความน่าเชื่อถือระดับ 4 จะคล้ายกับ ความน่าเชื่อถือระดับ 3 แต่จะเพ่ิมจ านวนของเอกสารหลักฐาน
และข้อมูลมากขึ้น และผู้ใช้จะต้องมาแสดงตนทางกายภาพ ( In–Person) ณ สถานที่ท าธุรกรรม
เท่านั้น และยังเพ่ิมข้อก าหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่สามารถ ป้องกันการดัดแปลงแก้ไข 
(Tamper–Resistant Hardware Devices) ที่ ใช้ เป็นที่ เก็บข้อมูลความลับ (Secret) เก็บกุญแจ 
การเข้ารหัสลับส่วนตัว (Private Cryptographic Keys) และเก็บข้อมูลอ่ืน ๆ โดยช่องทางในการ
ยืนยันตัวบุคคลจะต้องถูกป้องกันด้วยวิธีการเข้ารหัสลับ 

ซึ่งในกรณีนี้ได้เทียบเคียงระดับระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการยืนยัน
ตัวตนกับวิธีการยืนยันตัวบุคคลของการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และได้ตกลงเลือกใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับ 3 โดยใช้แหล่งข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคลมาจาก 

(1) ข้อมูลที่มาจากเอกสารหลักที่ออกโดยรัฐ (มีรูปและหมายเลขประจ าตัว) 
บัตรประจ าตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่หนังสือเดินทาง  

(2) ข้อมูลที่มาจากเอกสารรองที่ออกโดยรัฐ: ใบสูติบัตร , ทะเบียนบ้าน , 
ทะเบียนสมรส  
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(3) ข้อมูลที่มาจากเอกสารทางการเงิน: บัญชีธนาคาร , บัญชีทางการเงิน, 
หลักฐานการกู้เงิน, บัตรเครดิต  

(4) ข้อมูลที่มาจากเอกสารสาธารณูปโภค: บัญชีค่าไฟฟ้า , บัญชีค่าประปา, 
บัญชีค่าโทรศัพท ์

ทั้งนี้ระบบยืนยันตัวบุคคลจะก าหนดให้ท าการยืนยันตัวตนโดยให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตอบค าถามซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการตอบค าถาม โดยค าถามจะเป็นแบบสุ่ม ผู้มีสิทธิสามารถเปลี่ยนค าถามได้ 2 ครั้ง (รวม 3 
ชุดค าถาม) หากเปลี่ยนครบ 3 ชุดค าถามแล้วและยังตอบค าถามไม่ได้ จะต้องกลับไปเริ่มขั้นตอนแรก
ของการลงคะแนนใหม่ได้อีก 2 ครั้ง (รวม 3 รอบการลงคะแนน) โดยหากท าการลงคะแนนใหม่ และ
ยังตอบค าถามไม่ถูกจนครบ3 รอบการลงคะแนน เพ่ือความปลอดภัยระบบ จะล็อกไม่สามารถ
ลงคะแนนได้อีก 

ทั้งนี้ ผู้พัฒนาระบบ ได้พิจารณามาตรฐานในการยืนยันตัวบุคคลของหลาย
ประเทศโดยเฉพาะประเทศเอสโตเนีย ซึ่งพบว่าประชาชนเอสโตเนียทุกคนมี Digital Certificate 
บันทึกในบัตรประชาชนแบบ Smart Card และทุกครัวเรือนมีเครื่องอ่าน Smart Card ซึ่งในกรณี
ประเทศไทยอาจด าเนินการได้ยากในด้านงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการส่งชุดรหัส 3 ชุด
ให้แก่ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิทางไปรษณีย์ก็เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนฯ มีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
ต่างประเทศจริงๆ  

 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของชุดรหัสความปลอดภัย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ลักษณะของชุดรหัสความปลอดภัยจะเป็นกระดาษคาร์บอนทึบแสง มีลายน้ า
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

– ด้านนอกมีข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
 ข้อมูลบาร์โค้ดส าหรับเจ้าหน้าที่จับคู่ชุดรหัสและชื่อ–ที่อยู่ของผู้มีสิทธิ 
QR Code ส าหรับเข้าหน้าเว็บไซท์ลงคะแนนฯ 
ข้อก าหนดส าคัญของเอกสาร 

– ด้านในกระดาษคาร์บอน มีข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ข้อมูลค าชี้แจงของชุดรหัส 
วิธีการเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต 
ข้อมูลสิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมเพ่ือใช้ในการลงคะแนนผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต 
ชุดรหัสส าหรับกรอกในหน้าจอการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต 3 ชุด ซ่ึง

ประกอบด้วย (1) หมายเลขอ้างอิง 16 หลัก (Code A) (2) รหัสควบคุม (Code B)(3) รหัสผ่าน (Code C)  
 

เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับเอกสารชุดรหัสมาแล้ว จะต้องด าเนินการลงคะแนนโดย 
(1) วิธีการลงคะแนน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าสู่หน้าจอเพ่ือท าการ

ลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต โดยอาจเข้าที่เว็บไซท์ที่ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือใช้สมาร์ตโฟนแสกน QR Code จากด้านหน้าชุดกระดาษคาร์บอนได้เลย 

(2) เมื่อเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ก าหนดแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องกรอกชุด
รหัส 3 ชุด ตามข้อ 4.2.4 จากนั้นระบบจะถามชุดค าถามเพ่ือยืนยันตน และเมื่อตอบค าถามยืนยันตน
ถูกต้อง ระบบจึงอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปลงคะแนนในหน้าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทาง
อินเตอร์เน็ต และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนแล้ว และกดตกลง ระบบจะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง 

(3) หลังจากลงคะแนนแล้ว ระบบฯจะให้หมายเลข 16 หลักเพ่ือใช้ยืนยันการ
ลงคะแนนพร้อมด้วย QR Code 

2) การเป็นความลับของการลงคะแนน 
โครงสร้างระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (i-Vote) ได้แก่ 
(1) เป็นระบบที่ท างานในลักษณะ Online Service ที่รองรับการท างานผ่าน 

Internet รองรับการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวต้อง
สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ สามารถท างานร่วมกับสถาปัตยกรรม



33 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานของภาครัฐ มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้ง
เงื่อนไขที่จ าเป็นของข้อมูลที่ผู้ ใช้งานบันทึกในแบบฟอร์มก่อนส่งข้อมูล และมีการเข้ารหัส 
(Encryption) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย  

(2) เข้ารหัสการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ 
Secure Sockets Layer (SSL) (HTTPS) เป็นต้น 

(3) เข้ารหัสข้อมูลที่มีความส าคัญในระบบทั้งนี้คณะกรรมการฯ ตกลงใช้
เทคโนโลยี  Public Key Infrastructure (PKI) ในการเข้ารหัส โดยออก Private Key ให้ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถือไว้เพียง 1 ชุดเท่านั้นเพื่อถอดรหัส 

(4) เครื่อง Server ทุกเครื่องในระบบ i-Vote จะเชื่อมต่อกับ Log Server 
กลาง เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดย Server หลักจะอยู่ที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพ่ือความปลอดภัย 

(5) การนับคะแนนท าในระบบ off line โดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จะบันทึกข้อมูลลงคะแนนที่ถูกเข้ารหัสลงในแผ่น CD ROM ส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพ่ือน าไปเปิดด้วยกุญแจรหัส 2 ดอกจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงน าส่ง
คะแนนให้แก่เขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตเพ่ือรวมคะแนน ต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนของการนับคะแนนในระบบ i–Vote 
ที่มา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 



34 

 

ระบบ i-Vote ใช้เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ในการเข้ารหัสข้อมูล หรือลงนามดิจิทัลเพ่ือรับรองข้อมูล18 ซึ่งวิธีการเข้ารหัสจะใช้วิธีกวนข้อมูล 
(scramble) เพ่ือมิให้ผู้ อ่ืนสามารถอ่านข้อมูลได้ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาต การลงนามในข้อมูลคือ 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลซึ่งเป็นการรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปิดระหว่างการส่งและเป็นการ
รับรองว่าเป็นข้อมูลที่มาจากผู้ส่งอย่างแท้จริง เทคโนโลยี PKI มีพ้ืนฐานมาจาก ใบรับรองดิจิทัล หรือ 
Digital Certificate ซ่ึงเป็นเสมือนบัตรประจ าตัวดิจิทัลของผู้ใช้ (user) รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย 
ใบรับรองดิจิทัลเป็นสิ่งส าคัญในการยืนยันความถูกต้องทางดิจิทัลของผู้ส่งและผู้รับข้อมูล 

องค์ประกอบของ PKI ได้แก่19  
Certificate Authority (CA) ท าหน้าที่ จัดเก็บ ออก และรับรอง ใบรับรอง

ดิจิทัล (Digital Certificate) 
Registration Authority (RA) ท าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน (digital identity) 

ของเจ้าของข้อมูลซึ่งร้องขอให้จัดเก็บใบรับรองดิจิทัลลงใน CA 
Central Directory เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งใช้จัดเก็บกุญแจดิจิทัล 
Certificate Management System เป็นผู้จัดการการเข้าถึงและการออก

ใบรับรองดิจิทัล 
Certificate policy เป็นการก าหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ PKI 

เพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของระบบ PKI นั้น 
  

                                                 
18 Posey, B., A beginner's guide to Public Key Infrastructure, [Online] Available from:  
https://www.techrepublic.com/article/a-beginners-guide-to-public-key-infrastructure/. 
19 McKinley, B., The ABCs of PKI, Network World Fusion, [Online] Available from: 
https://web.archive.org/web/20120529211639/http://www.networkworld.com/research/2000/0117
feat.html. 
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ภาพที่ 4 องค์ประกอบของ PKI 
ที่มา: wikipedia 

 
บทบาทของ PKI อีกประการหนึ่งคือการท าให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการ

ตรวจสอบการลงทะเบียนทางดิจิทัลถูกต้องโดย Registration Authority (RA) RA มีหน้าที่ตรวจสอบ 
Digital Certificate ของข้อมูลว่าได้ถูกส่งมาจากเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่20  

วิธีการในการออก Certification มี 3 แนวทางได้แก่ 
(1) โดยระบบการเข้ารหัส (Cryptography) ของ PKI ท างานโดย Certificate 

Authority (CA) เป็นผู้การก าหนด “กุญแจดิจิทัล” ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบของรหัสดิจิทัล กุญแจดิจิทัล
จะมี 2 ชุด ชุดแรกได้แก่ Private Key มีหน้าที่เข้ารหัส และ Public Key มีหน้าที่ถอดรหัส กุญแจทั้งสอง
ต้องเป็นชุดเดียวกัน จึงจะสามารถถอดรหัสข้อมูลได้ 

(2) Web of trust เป็นการใช้ระบบ ใบรับรองดิจิทัลซึ่งสามารถลงนามได้
ด้วยตนเองและการให้บุคคลที่ 3 สามารถรับรองใบรับรองดิจิทัลนั้น ตัวอย่างเช่นระบบ PGP (Pretty 
Good Privacy) ซึ่งระบบอนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในอีเมล์เสมือนข้อมูล Public Key เป็นต้น 

(3) Simple public key Infrastructure (SPKI) เป็นการใช้วงรอบการอนุมัติ 
หรือ Authorization Loop ซึ่งผู้ที่ท าการตรวจสอบ Public Key เป็นผู้ออกกุญแจดิจิทัลนั้นในเวลา
เดียวกัน 

                                                 
20 Techotopia. An Overview of Public Key Infrastructures (PKI), [Online] Available from: 
https://www.techotopia.com/index.php/An_Overview_of_Public_Key_Infrastructures_(PKI) 
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เทคโนโลยี PKI ยังสามารถน ามาใช้กับเทคโนโลยี Blockchain ซ่ึงเกี่ยวข้อง
มาตรการด้านความปลอดภัยของสกุลเงินตราดิจิทัล (Cryptocurrency) อีกด้วย 

3) เทคโนโลยี Blockchain กับการเลือกตั้ง 
ค าถามประการหนึ่งที่มีผู้สนใจสอบถามเมื่อกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี Blockchain 

ในการเลือกตั้งว่าสามารถเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain นั้นเป็นรายการของข้อมูลที่
เรียกว่า Block ซึ่งถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยการเข้ารหัส (Cryptography) โดยในแต่ละ block จะมี
ส่วนของข้อมูลที่ได้รับการเข้ารหัสและได้รับการสลับแบบสุ่มตัวอย่าง (cryptographic hash) ข้อมูล
บันทึกเวลา และรายละเอียดการส่งข้อมูล21  

Blockchain ถูกออกแบบมาให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บัญชีข้อมูล
ภายใต้ Blockchain สามารถบันทึกรายการการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้และมีอยู่ตลอดไป22 ข้อมูลถูกบันทึกในบัญชีที่อยู่ในในคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง โดย
จัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย Peer to Peer ซึ่งเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันอย่างเป็นอิสระ ดังนั้น จึงลด
ความเสี่ยงของการถูกโจรกรรมข้อมูลจากข้อมูลไม่ได้อยู่ในศูนย์กลาง23 ภายใต้เทคโนโลยี Blockchain 
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภท ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีสิทธิจะได้รับโทเค็นหรือคีย์ที่จะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนชั้นเดียว 
กระบวนการนี้สามารถจ ากัดไม่ให้บุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือลงคะแนน
สองครั้งได ้

แนวคิดการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการเลือกตั้งมาจากความต้องการ
บริการระบบเลือกตั้งอิเล็คทรอนิกส์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ใช้บริการทั่วถึงในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้
กระบวนการท างานด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะขั้นตอนการนับคะแนน โดยมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมการการเลือกตั้ง ดังนี้24  

(1) การเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์และเชื่อมประสาน (Decentralization 
and Distributing) ท าให้ข้อมูลยากที่จะถูกเจาะและเป็นของแท้เสมอ ผ่านการเชื่อเทคโนโลยี 
                                                 
21 Narayanan, A.; Bonneau, J.; Felten, E.; Miller, A.; Goldfeder, S., Bitcoin and cryptocurrency 
technologies: a comprehensive introduction, [Online] Available from: 
https://www.lopp.net/pdf/princeton_bitcoin_book.pdf. 
22 Iansiti, M. and Karim R. Lakhani, The Truth About Blockchain, [Online] Available from: 
https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain. 
23 จิรายุส ทรัพยศ์รีโสภา, Blockchain กับโอกาสประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง, [ออนไลน์] แหล่งที่มา: 
https://forbesthailand.com/commentaries/insights/blockchain. 
24 Techsauce, เหตุผลที่ Blockchain “ยังไม่ใช่” ทางออกของการเลือกตั้ง, [ออนไลน์] แหล่งที่มา: 
https://techsauce.co/saucy-thoughts/why-blockchain-not-suit-for-election-now. 
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blockchain สามารถตรวจสอบคะแนนได้ทันทีที่การลงคะแนนเสร็จสิ้น ข้อมูลถูกกระจายใน
คอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ ไม่มีหน่วยงานกลางใดที่สามารถจัดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ วิธีเดียวคือการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลคือต้อง hack เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

(2) การติดตามข้อมูล Tractability ข้อมูลของ Blockchain ยึดโยงกันเหมือน
สายโซ่ท าให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

(3) ระบบตรวจสอบข้อมูล Security เทคโนโลยี Blockchain มีระบบป้องกัน
โดยการเข้ารหัสข้อมูลดิจิทัล (Cryptography) ซึ่งผู้เข้าถึงข้อมูลได้ต้องมีกุญแจที่ถูกต้อง ท าให้สามารถ
จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยในระบบได้ 

(4) ความเป็นระบบดิจิทัล สามารถจัดการข้อมูลอัตโนมัติและนับคะแนนได้
ทันที  

อย่างไรก็ดี หากจะน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการเลือกตั้ง จะต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ (1) ผู้มิสิทธิเลือกตั้งต้องมีหรือสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
อาจต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จ าเป็นให้ประชาชนใช้ลงคะแนน ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายสูง หรือหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนของประชาชนก็อาจประสบปัญหาใน
เรื่องการควบคุมความปลอดภัยของตัวเครื่อง (2) Software ส าหรับการเลือกตั้งต้องใช้งานง่าย แต่มี
ความปลอดภัย (Security) สูงมาก (3) ผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนต้องมี Digital ID เพ่ือยืนยันตัวบุคคล 
ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง (4) จะต้องมีระบบ Infrastructure ด้าน IT พร้อมและครบวงจร เพ่ือรองรับ
บริการของภาครัฐทั้งหมด ไม่จ ากัดเพียงแค่การลงคะแนนเลือกตั้ง 

อนึ่ง แม้ว่าเทคโนโลยี Blockchain อาจมีความปลอดภัยสูงกว่า แต่คณะ
ผู้พัฒนาระบบ i-Vote เห็นว่าเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) มีความปลอดภัยเพียงพอ 
และโดยที่ระบบการเก็บ Log ข้อมูลของ Blockchain แม้มีความปลอดภัยสูงแต่การจัดเก็บซึ่งกระจาย
อยู่ในหลายแห่ง (Peer to Peer) อาจท าให้การตรวจสอบข้อมูลมีปัญหาได้ อนึ่ง ในปัจจุบันแม้มีการ
ใช้เทคโนโลยี Blockchain Electronic Voting (BEV) แล้วในการเลือกตั้งภายในของหน่วยงานเอกชน
ต่างๆ แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้ BEV ในการเลือกตั้งระดับชาติ25 ประเทศเอสโตเนียก็ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยี Blockchain ในการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต  

3.2.3 ความเป็นไปได้ในในมิติของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจความเห็นของกลุ่มผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

เมื่อปี 2562 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 68 รายซึ่งอาศัยอย่างในต่างประเทศ พบว่า  

                                                 
25 Philip Boucher, What if blockchain technology revolutionised voting?, [Online] Available from: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581918/EPRS_ATA(2016)581918_EN.pdf. 
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–  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งฯร้อยละ 41 เห็นว่า ระบบลงทะเบียนออนไลน์ไม่เสถียร ระบบ
ล่ม เห็นว่า ระบบลงทะเบียนซับซ้อนใช้งานยากร้อยละ 20และ ร้อยละ 11 เห็นว่าข้อมูลลงทะเบียน
สูญหาย 

–  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ร้อยละ 25เห็นว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งในระบบคูหา ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งต้องรอเป็นเวลานาน 

–  การใช้สิทธิเลือกตั้งในระบบไปรษณีย์ ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ร้อยละ 34.9 เห็นว่า 
เอกสารประกอบมีจ านวนมาก เข้าใจยาก ร้อยละ 20 ได้รับเอกสารประกอบและบัตรเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ช้า 

–  กรณีการลงคะแนนทางระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ร้อยละ 97.7 เห็นว่า
มีความสะดวกมาก และสามารถใช้ระบบได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ดีได้แสดงข้อห่วงกังวลว่า ระบบ
ลงคะแนนอาจประสบปัญหาด้านความเสถียรเช่นเดียวกับระบบลงทะเบียน 

–  กรณีการเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเลือกตั้ง
แบบเดิมหรือไม่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ร้อยละ 83.7 เห็นว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 

–  กรณีด้านความปลอดภัยของการเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งฯ ร้อยละ 46.5 แสดงความมั่นใจในความมันคงและความปลอดภัยมาก 

ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสนับสนุนให้มีการใช้ระบบลงคะแนน
ทางอินเตอร์เน็ต โดยควรพิจารณาให้พัฒนาระบบ i-Vote อย่างจริงจัง เพ่ือประหยัดงบประมาณ และ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ของประชาชนนอกราชอาณาจักร โดยมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่รัดกุม ในขณะเดียวกันก็อาจต้องจัดควบคู่กับการเลือกตั้ง ณ คูหาเลือกตั้งเพ่ือให้
ประชาชนทุกคนได้ใช้สิทธิออกเสียงของตนเองอย่างทั่วถึง ทั้งนี้รายละเอียดของการส ารวจ
แบบสอบถามปรากฏในภาคผนวก 

3.2.4 ความเป็นไปได้ในในมิติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและก าหนดนโยบาย 
ผู้ศึกษาเห็นว่าปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและก าหนดนโยบายมีความส าคัญต่อ

การพัฒนาโครงการระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
(i-Vote) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกตั้ง อดีตรองเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาโครงการ I-Vote ท าให้ได้ทราบว่า การออกแบบระบบมีโจทย์มาจากการพยายามแก้ไขปัญหา
การจัดการเลือกตั้งในอดีตโดย ระบบ i-Voteประกอบด้วย (1) ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ออนไลน์ (e-Registration) (2) ระบบลงคะแนนในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-ballot) (3) ระบบ
รายชื่อบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งออนไลน์ (e-Roster) (4) ระบบนับคะแนนทางอินเตอร์เน็ต  
(e-Counting) ก่อนส่งข้อมูลไปร่วมนับที่เขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตทั่วประเทศ ระบบ i-Vote ถูก
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ออกแบบมาให้ใช้ทรัพยากรน้อย ใช้งานง่าย รวดเร็วและตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งท าได้ง่าย 
อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีเมื่อปี พ.ศ. 2560 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังต้องใช้ รหัสผ่านส าหรับเข้าระบบลงคะแนน
ซึ่งจะถูกส่งให้ผู้ลงคะแนนทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีปัญหาในการจัดส่งเช่นเดียวกับการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง
ทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ระบบ i-Vote ได้ถูกน ามาใช้แล้วเฉพาะ
แต่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ (e-Registration) เท่านั้น 

โครงการฯ ด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์และเตรียมทดลองใน 3 ประเทศ ได้แก่  
นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจอร์แดน และประเทศนอร์เวย์ แต่กรรมการการเลือกตั้งเห็นควร
ให้ระงับโครงการชั่วคราว เนื่องจากยังไม่เชื่อมั่นในความสามารถในการป้องกันการทุจริตในการ
เลือกตั้ง และการเป็นความลับของการลงคะแนน ซึ่งตนเองเห็นว่าประเด็นของการเป็นความลับในการ
ลงคะแนนอาจมิใช่ประเด็นเนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสามารถช่วย
คนชราหรือผู้พิการทางสายตาออกเสียงลงคะแนนได้  

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
(i-Vote) ว่า การเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งโดยวิธี อ่ืนๆ โดยเฉพาะการลงคะแนนทางระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือ i-Vote ส านักงานคณะกรรการการเลือกตั้งมีนโยบายในการพัฒนาโครงการต่ออย่าง
แน่นอน แต่ระบบลงคะแนนฯ จะต้องมีคุณลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ (1) สามารถ
ป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วย
บัตรเลือกตั้ง (2) มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า (3) วิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
ซึ่งคุณลักษณะของระบบลงคะแนนฯ จะต้องได้รับการยอมรับโดยเฉพาะประเด็นของความสามารถ
ป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง และการเป็นความลับของการลงคะแนนอาจเป็นประเด็นที่จะต้อง
สามารถชี้แจงให้เข้าใจได้ 

ส่วนกรณีข้อเสนอที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีว่าวิธีการลงคะแนนใน
ระบบ i-Vote นั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับค าร้องไว้
พิจารณาเฉพาะกรณีที่ เหตุนั้นได้ เกิดขึ้นแล้วและมีผู้ ร้องต่อศาลให้วินิจฉัย ทั้ งนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในกรณีการค านวณหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่า กรณีลักษณะ
ดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ร้องฯ (กรรมการการเลือกตั้ง) ตามกฎหมาย และอาจต้องปรากฏว่าได้
ผู้ร้องฯ ได้ใช้หน้าที่และอ านาจหน้าที่แล้วจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับไว้
วินิจฉัยได้ 
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ประธานกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ช่วงเวลานับตั้งแต่วันประกาศพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันลงคะแนนนอกราชอาณาจักรเป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก และไม่เปิดโอกาสให้
กรรมการการเลือกตั้งใช้ดุลพินิจเพ่ือแก้ไขปัญหาได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ต้องใช้วิธีการบริหารในการ
บริหารจัดการปัญหาเท่านั้น และโดยที่บัตรเลือกตั้งต้องถูกพิมพ์ขึ้นในประเทศไทยและส่งออกไปยัง
สถานเอกอัครราชทูตทั่วโลก ดังนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น 
กรณีการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงกว่าปกติมาก  

โดยที่ความสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ ง และการออกเสียงโดยตรงและลับเป็นเป็น
ประเด็นส าคัญที่กฎหมายก าหนดคุณลักษณะของระบบลงคะแนนฯผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ นายอาศิส 
อัญญะโพธิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอพพลิเคชัน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบพัฒนาระบบลงคะแนนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้ทราบว่า
ระบบ i-Vote ออกแบบขึ้นโดยสมมุติฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาสองประการดังกล่าวคือ (1) การยืนยันตัว
บุคคล และ (2) การเป็นความลับของการลงคะแนน ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าระบบฯ ที่ออกแบบสามารถ
แก้ไขปัญหาทั้ง 2 ประการได้แล้ว 

ทั้งนี้หากในอนาคต หากพัฒนาระบบลงคะแนนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
รูปแบบของ Application ใน Smartphone ใช้ระบบ facial recognition เชื่อมกับฐานข้อมูลหนังสือ
เดินทางของกรมการกงสุล ก็จะท าให้มาตรฐานในการยืนยันตัวบุคคลของระบบมีความรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น 

3.2.5 ความเป็นไปได้ในด้านงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการลงคะแนน

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( i-Vote) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
วงเงิน 16,239,000.– บาท มีเป้าหมายในการอ านวยความสะดวกส าหรับประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร สร้างนวัตกรรมการลงคะแนนนอก
ราชอาณาจักร น าไปสู่การบริหารจัดการที่คุ้มค่า ลดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ในระยะยาวโครงการฯ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ (1) การจัดท าระบบลงคะแนนทาง
อินเตอร์เน็ต (2) การศึกษา ออกแบบ และเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ (3) การพัฒนาระบบ 
ลงพ้ืนที่ประเทศน าร่อง และการอบรม (4) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งาน สร้างความเชื่อมั่น (5) เริ่มใช้งาน
ระบบจริง ติดตามประเมินผลการใช้งาน อย่างไรก็ดีโดยที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ระงับ
โครงการ จึงได้ด าเนินการแล้วเสร็จเพียงแค่กิจกรรมในส่วนที่ (1)–(3)  

ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ก าหนดให้ 3 ประเทศเป้าหมายในการทดลองระบบ i-Vote ซึ่งได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ 
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นครโอซากา ประเทศญี่ปุ ่น สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน และ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ระงับโครงการฯ ชั่วคราว จึงไม่ได้ด าเนินการต่อ) ซึ่งส านักงานทั้ง 3 แห่งได้ท าการจัดการเลือกตั้ง
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยวิธีปกติซึ่งมีรายละเอียดด้านงบประมาณ ดังนี้ 

ส านักงาน วิธีการ จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

(ราย) 

จ านวน
ผู้ใช้สิทธิ 
(ราย) 

จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
จ านวนผู้ลงทะเบียน 

(บาท) 
สกญ. ณ นครโอซากา ไปรษณีย์ 1,712 1,594 203,732.36 119.- 
สอท. ณ กรุงออสโล ไปรษณีย์ 1,687 1,485 400,000.- 237.- 
สอท. ณ กรุงอัมมาน คูหา/วิธีอ่ืน 267 220 80,000.- 299.- 
รวม  3,666 3,299 683,732.36 186.50 
 

ทั้งนี้ โดยที่ทั้ง 3 ส านักงาน มีจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
เป็นจ านวน 3,666 ราย จึงคาดว่าหากได้มีการทดลองระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (i-Vote) ใน 3 ประเทศตามแผน จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ 
ไม่น้อยกว่า 600,000.– บาท เนื่องจากทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโอซากา ซึ่งจัดการลงคะแนนในระบบไปรษณีย์ไม่จ าเป็นต้องน าส่งเอกสารประกอบจ านวนมาก 
เพียงแต่น าส่งชุดรหัสยืนยันการเข้าระบบลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตส่งไปให้ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งผ่านทางระบบไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งมีน้ าหนักเบาและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากนัก  
เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดส่งชุดเอกสารจ านวนมากไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ นอกจากนั้น 
คนไทยซึ่งอยู่ในที่ห่างไกลเช่นในประเทศอิรักซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน 
จะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งผ่านทางระบบ i-Vote ได้ด้วย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
จัดการลงคะแนนเฉพาะแบบคูหาเลือกตั้ง) 

อนึ่ง ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 50 ล้านบาท แต่ได้ใช้จ่ายไปในการจัดการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,859,156.21 บาท ทั้งนี้ สามารถแบ่งส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ดังนี ้

1) ร้อยละ 30 ของรายจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้แก่ค่าไปรษณีย์ซึ่งใช้ส่ง
เอกสารและบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายในการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้ง
ลงคะแนนแล้วให้แก่สถานเอกอัครราชทูต  
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2) ร้อยละ 21 ของรายจ่ายเป็นค่าใช้สอย ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งถุงเมล์
การทูตทั้งขาออกเพ่ือน าส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ไปให้สถานเอกอัครราชทูต และค่าส่งถุงเมล์การ
ทูตน าส่งบัตรเลือกตั้งลงคะแนนแล้ว กลับคืนสู่ประเทศไทย  

3) ร้อยละ 17 ของรายจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นค่ากระดาษและวัสดุ
ส านักงานที่ใช้ในการผลิตเอกสารประกอบการจัดการเลือกตั้งทั้งในแบบคูหาและแบบไปรษณีย์ 

4) ร้อยละ 13 ของรายจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งใน
ระบบคูหาเลือกตั้งและระบบไปรษณีย์  

5) ร้อยละ 10 เป็นค่าจัดซื้อถุงเมล์น าส่งบัตรเลือกตั้ง ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ ฯลฯ 

6) ร้อยละ 9 เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีกงสุล ฯลฯ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากใช้ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทาง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( i-Vote) แทนการจัดการเลือกตั้งแบบไปรษณีย์ ก็จะสามารถประหยัด
งบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งถุงเมล์การทูตพิเศษทางอากาศ ค่าไปรษณีย์ และค่าวัสดุ
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68 ของงบประมาณท่ีใช้ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม การเลือกตั้งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางอ้อม26 ทั้งนี้ในการเลือกตั้ง ประชาชนต้อง
ได้รับสิทธิ ดังนี้ (1) ต้องเข้าถึงสิทธิการลงคะแนนอย่างทั่วถึง (2) ต้องได้รับสิทธิการลงคะแนน และ
ข้อมูลน าเสนออย่างเท่าเทียมกัน (3) การลงคะแนนต้องเป็นอิสระปราศจากผลกระทบจากระบบการ
เลือกตั้ง อิทธิพล หรือแรงจูงใจใดๆ ที่ไม่สมควร และ (4) การลงคะแนนต้องเป็นความลับมีการรักษา
ความลับของคะแนนเลือกตั้งในทุกขั้นตอน 

บริบทของสภาพแวดล้อมการเมืองภายในประเทศระหว่างปี 2557–2561 หลังการท า
รัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประชาชนมีความตื่นตัว
และมีความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น เหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้การเลือกตั้งเมื่อ 
24 มีนาคม 2562 ถูกจับตามมองจากสังคม โดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media  
ซึ่งมีบทบาทเพ่ิมมากยิ่งขึ้น การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อปี 2562 ในภาพรวมเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย แต่ก็มีปัญหาขลุกขลักบางประการ โดยเฉพาะกรณีบัตรเลือกตั้งจากประเทศ
นิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้ากว่าก าหนดหรือความไม่สะดวกในกระบวนการลงคะแนนเป็นต้น ซึ่งปัญหา
ความขลุกขลักต่างๆ นั้นมิใช่ปัญหาใหม่ แต่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ครั้งก่อนๆ  

การศึกษาในบทที่  3 ได้พิจารณากระบวนการและประสิทธิผลของจัดการเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรของไทยเมื่อปี 2562 และปัญหาที่พบในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ปัญหาในการบริหารจัดการลงคะแนน 
ปัญหาด้านการส่งและจัดการด้านเอกสาร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยใน
ต่างประเทศเห็นพ้องกันว่า การน าระบบลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (i-Vote) มาใช้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้งได้ ซึ่งผู้ศึกษาได้วิเคราะห์แนว
การจัดการเลือกตั้งนอกประเทศโดยเฉพาะระบบการลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต เช่น ประเทศ
                                                 
26 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย, ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, หลกัการส าคญัของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย, [ออนไลน์] แหล่งที่มา: https://www.ect.go.th/dec/ewt_news.php?nid=71&filename=index. 
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เอสโตเนีย รวมทั้งได้ชี้ให้เห็นข้อดี ความท้าทายและข้อห่วงกังวลในการใช้การลงคะแนนทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของประเทศต่างๆ  

ผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นความเป็นมาในการพัฒนาระบบลงคะแนนเลือกตั้งทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (ระบบ i-Vote) รวมทั้งเงื่อนไขในประเด็นด้านกฎหมาย ความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยี 
ปัจจัยด้านงบประมาณ ผลการส ารวจความเห็นของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และความเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ i-Vote  

ผู้ศึกษาเห็นว่าระบบ i-Vote จะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าระบบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัย
ของมาตรา 84 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในประเด็นด้านความสามารถป้องกันการทุจริตในการ
เลือกตั้ง ความคุ้มค่าของงบประมาณ และการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ศึกษามีความปรารถนาที่จะเห็นระบบการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งของไทยโดยเฉพาะการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด าเนินโดยอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได้ รักษาคะแนนเสียงทุกเสียงซึ่งมีค่าโดยเฉพาะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรซึ่งแต่ละคะแนนเสียงได้ใช้ทรัพยากรที่มีค่าของทุกฝ่าย ไม่ว่าเป็นด้านงบประมาณของรัฐ 
ก าลังกาย เวลาที่มีค่า ของทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งอาสาสมัครเลือกตั้งซึ่งเป็นคนไทย
ในต่างประเทศ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงคะแนนในต่างประเทศในแต่ละคะแนนเสียง ความผิดพลาด
ใดๆ ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดความสูญเปล่าของทรัพยากรที่มีค่าของทุกภาคส่วน ดังนั้นระบบลงคะแนน  
i-Vote คือนวัตกรรมใหม่ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยให้มีขอบเขต
กว้างไกลขึ้น สามารถท าหน้าที่ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดได้ครบถ้วน  

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ซึ่งเป็นภัยคุกคามระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นฉับพลันไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ เช่นภาวะสงครามหรือโรคระบาดเช่น โรค COVID-19 ซึ่งกระทบการขนส่งข้ามทวีปทาง
อากาศอาจท าให้เกิดการสูญเปล่าของทรัพยากรอย่างแท้จริง อันเป็นความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและ
เดนิไปสู่การใช้ระบบ i-Vote อย่างจริงจัง 

4.2.1  ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
4.2.1.1  เสนอให้ใช้ระบบ i-Vote ในการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตใน

ประเทศด้วย หากมีการทดลองใช้ระบบ i-Vote ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจนประสบผลส าเร็จแล้ว 
ซึ่งจะท าให้การเลือกตั้งของไทยเป็นไปตามหลักเสมอภาคและเท่าเทียม อย่างแท้จริง เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิที่จะขอลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศที่
ตนมีถิ่นที่อยู่ได้ ดังนั้นการจัดให้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจึงเป็นการประกันสิทธิที่พลเมืองพึงมี
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ตามรัฐธรรมนูญฯ อย่างไรก็ดีอาจมีประเด็นเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียม (Equal and 
Universal Suffrage) เช่นกรณีเฉพาะผู้ลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสามารถลงคะแนนทางไปรษณีย์
ได้เป็นต้น  

4.2.1.2  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรที่จะเริ่มการพัฒนาระบบ  
i-Vote ต่อโดยเร็ว เพ่ือให้ทันต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2566 หรืออาจเร็วกว่านั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการเมืองนับจากบัดนี้ เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งหน้า ระบบ i-Vote ซึ่งอาจ
น ามาทดลองใช้เป็นครั้งแรกจะถูกจับตามมองโดยประชาชน และพรรคการเมือง และจะถูกตรวจสอบ
อย่างเข้มข้นจากสังคม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส านักคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องเตรียมการพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยทั้ง
ทางด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้ลงคะแนน การรักษาความลับของการลงคะแนนและเตรียมพร้อม
ต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่หวังดีในระหว่างการเลือกตั้ง รวมทั้งชี้แจง ประชาสัมพันธ์และ
อธิบายให้ความมั่นใจแก่ประชาชนล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้ได้ซักถามเพ่ือลดข้อ
กังวลสงสัยก่อน 

4.2.1.3 การพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลผู้ลงคะแนนในขั้นต่อไปอาจจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลชีวมาตร (Biometric) จากฐานข้อมูลหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนอกจาก
ท าการพัฒนาระบบลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้ว อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1  เสนอให้เพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการลงคะแนนด้วย
ระบบ i-Vote และเพ่ือให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยมีรายละเอียดในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

– ควรระบุ ให้ ร ะบบ  i-Vote ต้ อ งมี ค ว ามมั่ น ค งปลอดภั ย ต าม
มาตรฐานสากลเพ่ือ (1) ป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบลงคะแนน (2) ป้องกันมิให้มีผลการ
ลงคะแนนอยู่ในระบบก่อนวันเลือกตั้ง และ (3) ป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผลคะแนน
เลือกตั้งในระบบภายหลังการปิดลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

– ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบันทึก
ข้อมูลการเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ปี 2550 อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลฯ ต้องไม่
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สามารถระบุตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายใด ซึ่งให้สอดคล้องกับ
หลักการตามกฎหมายว่า วิธีการลงคะแนนนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

– การก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการลงคะแนนของระบบการลง 
คะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเทียบใช้เวลามาตรฐานของประเทศไทย 
ซึ่งเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

– มีการจัดตั้งคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ประจ าอยู่ที่กรุงเทพฯ มีหน้าที่ตรวจสอบประเมินระบบก่อนเปิดให้มีการลงคะแนน
ในระบบออนไลน์ โดยพิจารณาถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ความสามารถในการด าเนิ นการ
ลงคะแนน พร้อมทั้งรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กรรมการการเลือกตั้งทราบโดยทันที 

4.2.2.2  การพิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใน
แบบเดิม 

การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2566 ยังอาจ
ต้องด าเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแบบเดิมควบคู่ไปกับการทดลองลงคะแนนด้วย
ระบบ i-Vote ในบางประเทศ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงรูปแบบและกลไกในการจัดการ
เลือกตั้งในรูปแบบเดิมให้สอดคล้องและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ระบบการลงทะเบียน 
–  ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนฯ ใช้งานง่าย ประชาชนสามารถ

กรอกที่อยู่ได้ครบถ้วนภายใต้เงื่อนไขระบบไปรษณีย์ของแต่ละประเทศ และมีระบบตรวจสอบค าผิด 
หรือระบบแจ้งเตือนเมื่อประชาชนกรอกข้อมูลผิดหรือไม่ครบถ้วนหรือเมื่อมีปัญหาโดยค านึงถึงระดับ
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน  

–  พิจารณาพัฒนาระบบลงทะเบียนในรูปแบบของ Application ใน 
Smart Phone เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น หรือพิจารณาระบบ QR 
code ซึ่งปรากฏในระบบลงทะเบียนปัจจุบันให้เป็นประโยชน์มากกว่าในปัจจุบัน 

2)  การจัดการด้านเอกสาร 
–  แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ก าหนดให้สถานเอกอัครราชทูต จัดท าแนบท้าย

ระเบียบฯ ควรอธิบายให้ทราบถึงรูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน รวมทั้งจัดส่ง
ไฟล์ที่ต้องพิมพ์ในรูปแบบ PDF เพ่ือแก้ปัญหากรณีการจัดหน้ากระดาษผิดพลาด 

–  ปรับปรุง Application “Smart Vote” ซึ่งเป็น Mobile Application 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของตนเองและรายชื่อผู้สมัครฯ ในเขตเลือกตั้งของ
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ตนเองได้ application นี้อาจใช้เป็นช่องทางแทนการจัดส่งเอกสารประกอบส าหรับการเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ได้ โดยรองรับการใช้งานทั้งระบบ IOS และ Android  

3)  การจัดส่งและรับบัตรเลือกตั้ง 
–  อาจพิจารณาใช้บริษัทขนส่งเอกชนแทน บมจ. การบินไทย 

เนื่องจากประสบปัญหาความล่าช้าในการติดตามถุงเมล์พิเศษ หรือลดการพ่ึงพาบริการขนส่งระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการจัดการเลือกตั้งในต่างประเทศ 

–  เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ มีกลไกเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน เช่นกรณีบัตรเลือกตั้งมาช้ากว่าก าหนด หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนอื่นๆ เป็นต้น 

–  เสนอให้ผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ส่งบัตร
เลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมาประเทศไทยโดยตรงทางไปรษณีย์ มายังศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ซึ่งเป็น
สถานที่คัดแยกบัตรเลือกตั้งก่อนที่จะน าส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ทั้งนี้เพ่ือความรวดเร็วในการ
ส่งบัตรเลือกตั้ง และเป็นการลดความเสี่ยงของการส่งบัตรเลือกตั้งโดยถุงเมล์การทูตพิเศษซึ่งอาจมี
ปัญหาตกค้างตามท่ีต่างๆ อันเกิดจากความบกพร่องของสายการบิน 

4) การจัดคูหาเลือกตั้งวิธีใหม่ 
การจัดคูหาลงคะแนนเลือกตั้งในต่างประเทศในอนาคตอาจต้อง

พิจารณาจัดคูหาตามแนวทางผสมผสานระหว่างแนวปฏิบัติและกฎระเบียบทางสาธารณสุขของ
ท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างแนบเนียน 
ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแนวทางในการจัดการลงคะแนนในคูหาในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดและได้จัดการเลือกตั้งในแนวทางนี้ในการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างลงทั้งที่ จ. ล าปาง 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 และที่ จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศและแนวทางของ ศบค. ซึ่งเน้นการก าหนดจุดระยะห่างบุคคลประมาณ 1.5– 2 เมตร รวมทั้ง
ให้ท าความสะอาดโต๊ะ ปากกาในคูหาลงคะแนนภายหลังมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ก าหนดให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมถุงมือและ face 
shield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และมีการก าหนดที่ลงคะแนนเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามปฏิ เสธไม่ ได้ว่ าการเลือกตั้ ง เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
ประชาธิปไตยซึ่งพัฒนาผ่านกระบวนการ”เรียนถูกเรียนผิด” ซึ่งต้องพัฒนาผ่านอุปสรรคและความท้า
ทายใหม่ๆ ตลอดเวลานับจากอดีตถึงปัจจุบันและเช่นกัน เทคโนโลยีและภัยคุกคามรูปแบบใหม่จาก
การโจมตีทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่กระทบระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบไม่เฉพาะการเลือกตั้ง 
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อันเป็นความท้าทายใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและทุกหน่วยงานที่ต้องเตรียมรับมือ
ในอนาคต 

 
กล่าวโดยสรุป ผู้ศึกษามีความเชื่อม่ันว่า ระบบลงคะแนนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (i-Vote) 

คืออนาคตของการเลือกตั้งของไทยซึ่งต้องการระบบลงคะแนนเลือกตั้งที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ขจัด
อุปสรรคของประชาชนในการท าหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกส่งเสริม
วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดข้ึนทั้งหมดในอดีต 
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ผลการตอบแบบสอบถามการส ารวจและความเห็นต่อการพัฒนาระบบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (i-Vote)  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ตอนที่ 2 ส ารวจความเห็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเม่ือปี 2562 

 
2.2 ท่านประสบปัญหาอะไรบ้างในการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เมื่อปี 2562 
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2.7  หากท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ "ระบบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
– ต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและมีการบริหารจัดการที่ดี 
– ควรพิจารณาใช้ระบบ i-Vote อย่างจริงจัง เพื่อประหยัดงบประมาณจากภาษีประชาชนในส่วน

ชองภาครัฐ และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ของประชาชนนอก
ราชอาณาจักร โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม และบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่าง
เข้มงวด 

– ควรใช้การเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตแทนการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ส าหรับบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลจากเขตเลือกตั้ง 

– ควรพัฒนาระบบเลือกตั้งแบบ electronic เพ่ือความสะดวกส าหรับผู้มีสิทธิ์และผู้จัด 
– ระบบเลือกตั้งยังไงก็ได้ หากคนที่บังคับใช้มีความโปร่งใส 
– หากจะใช้ i-Vote ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นคง สามารถป้องกันการเจาะหรือ

รบกวน (ทั้งจากในและนอกประเทศไทย) แต่ก็ต้องเชื่อมต่อได้ง่าย และใช้งานง่าย ไม่ให้เกิด
ความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

– น่าจะต้องถึงเวลาที่มีการพัฒนาระบบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบออนไลน์ ที่มีความ
เสถียร มั่นคง ปลอดภัย ได้รับความน่าเชื่อถือ เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้สิทธ์เลือกตั้งทั่วโลก 
และเพ่ือประหยัดงบประมาณ 

– การคะแนนออนไลน์ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะอยู่ที่ไหนก็สามารถลงคะแนนได้ ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย 
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– เน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ออกแบบระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวก 
มีความปลอดภัยสูง 

– การลงทะเบียนออนไลน์ควรค านึงถึงข้อจ ากัดของคนบางกลุ่ม ในบางประเทศ 
– ควรน าเทคโนโลยีมาใช้และลดความซับซ้อนของระเบียบไทย ที่ผ่านการเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักรมีข้อก าจัดหลายประการแต่ใช้งบประมาณสูงและข้ันตอนยุ่งยากเกินไป 
– การเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกที่ดี อย่างไรก็ดีจะต้องมีระบบที่เสถียร และมีคลิป

สาธิตการใช้งานที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ อาจต้องคงวิธีการใช้สิทธิแบบเดิมไว้ด้วย เนื่องจากมี
หลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้โดยง่ายด้วย 

– การลงคะเเนนเลือกตั้งแบบ i-Vote ถือว่าช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการ
จัดการข้อมูลของผู้เลือกตั้ง คะเเนนเลือกตั้ง ฯลฯ อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งวิธีนี้เป็นทางเลือก
หนึ่งของรูปแบบการเลือกตั้ง ซึ่งอาจเหมาะกับกลุ่มคนหรือพ้ืนที่ที่มีระบบการสื่อสารเข้าถึงได้
ง่าย ในขณะเดียวกันก็อาจต้องจัดร่วมกับการเลือกตั้ง ณ คูหาเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนทุกคน
ได้ใช้สิทธิออกเสียงของตนเอง 

– นอกจากเลขพาสปอร์ต ต้องมีการตรวจสอบหน้าประทับตราการเข้าประเทศนั้นๆ ตามเวลา
และท่ีอยู่จริงของผู้เลือกตั้ง 

– ควรจัดการเลือกตั้งผ่านอินเตอร์เน็ต โดยให้รหัสยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรหรืออีเมล์ที่
ลงทะเบียน 

– ควรเปลี่ยนระบบการก าหนดหมายเลขผู้สมัครแยกรายเขต ให้เป็นแบบเดิม คือ ผู้สมัครที่มา
จากพรรคใด ๆ ให้ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งหมด เพ่ือความสะดวก ลดความสับสน และไม่เป็น
ภาระการจ าหมายเลขผู้สมัครของ ปชช. ในการใช้สิทธิ 

– เพ่ิม online voting เป็นทางเลือกเสริม 
– เสนอให้วางมาตรการที่ชัดเจนและเตรียมการมากขึ้นก่อนเวลาเลือกตั้งให้เร็วที่สุด 
– ระบบลงคะแนนครั้งที่ผ่านมามีความซับซ้อน การใช้บัตรเลือกตั้งที่แยกตามเขตท าให้ต้องรอคิว

รับบัตรเลือกตั้งนานมาก ลดความซับซ้อนของเอกสาร 
– การเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาจถูกโตแย้งในประเด็นเรื่องความปลอดภัย แต่คิดว่า

หากคนจะทุจริตเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งก็สามารถท าได้ยากไปกว่ากันไม่มาก จึงไม่ขัดข้องหากจะ
เปลี่ยนเป็นระบบเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต 

– ถ้าระบบปลอดภัย โปร่งใส ก็น่าจะน ามาใช้จริง 
– ความปลอดภัยของระบบการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต 
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– ถ้าเลือกตั้งออนไลน์อย่างเดียว ก็กลัวเรื่องความปลอดภัย แต่ประหยัด ทางไปรษณีย์ โอเคนะ 
แต่ก็มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ง เราไม่รู่ว่าบัตรเลือกตั้งเราจะถูกบิดเบือนไหม น่าจะนับคะแนนที่
สถานทูตเลย 

– คิดว่าเป็นระบบที่สะดวกที่สุดส าหรับคนที่สามารถด าเนินการทุกอย่างได้เอง แต่ไม่แน่ใจเรื่อง
ความปลอดภัยของข้อมูล ว่าจะรั่วไหลหรือถูกบิดเบือนได้หรือไม่ 

– กังวลเรื่องความปลอดภัยในระบบเซิฟเวอร์ จะท าอย่างไรเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ ปชช. ว่า
ระบบปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองที่ เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้น และมั่นใจได้ว่าไม่
ถูกสวมสิทธิ์ 

– น่าจะมีระบบ tracking เพ่ือให้เรารู้ว่าที่เราลงคะแนนเสียงไปถึงมือและถูกนับอย่างถูกต้อง 
– (1) ต้องท าให้ประชาชนมั่นใจได้ในความปลอดภัยข้อมูล (2) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เป็นสิ่งส าคัญ (3) ต้องมีการส่งการยืนยัน Vote ที่บุคคลนั้นเลือก เพ่ือตรวจสอบได้หากมี
ปัญหา 

– ท าให้ง่ายเหมือนสั่งอาหารออนไลน์ 
– ขอเสนอความคิดเห็นว่าระบบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การแจ้งขอใช้สิทธิล่วงหน้าใน

การเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์น่าจะเหมาะสมที่สุด 
– ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์แทนการส่งทางไปรษณีย์ ส่งอีเมล์ยืนยันหลังจากได้รับเอกสาร

ลงทะเบียน 
– ควรท าระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยและคนทุกวัยสามารถท าเองได้ 
– สนับสนุนการเลือกตั้งออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงสุด 
– ระบบที่เสถียรและกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน 
– การแจ้งข่าวสารที่ชัดเจนแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
– ผมลงทะเบียนที่ซิดนีย์ออสเตรเลีย กลับไปอยู่ไทยสักพักแล้วย้ายมานิวซีแลนด์ ต้องไปท าเรื่อง

โอนย้ายสิทธิ์วุ่นวายมากเลยสละสิทธิ์ครับ 
– ต้องมีการประสานงานในการส่งบัตรคะแนนเลือกตั้ง จะได้ไม่เกิดเหตุเมื่อปี 62 หาย 
– อาจจะสะดวกส าหรับบุคคลวัยท างาน แต่ส าหรับผู้สูงอายุหรือบางคนใช่อินเตอร์เน็ตไม่เก่ง จะ

เกิดปัญหาหรือไม่และสูญเสียคะแนนไปจ านวนเท่าไร 
– เมื่อลงทะเบียนขอไปเลือกตั้งก่อนก าหนดแต่มีเหตุไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ท าให้เสียสิทธิ์ ซึ่ง

ควรจะมีการปรับปรุงในระบบให้มีความยืดหยุ่นกว่านี้ 
– ต้องการความเชื่อมั่นในการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตว่าจะมีความปลอดภัยสูงสุด 
– เลือกตั้งทางออนไลน์น่าจะเป็นประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายของราชการ 
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– กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่จัดมาหลายครั้งแล้ว ที่ส าคัญคือพัฒนาระบบ/ขั้นตอนการจัดให้
รัดกุม ใช้ได้กับทุกแห่ง และให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละแห่งมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

– ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆให้ศึกษามากนักส าหรับผู้อยู่ต่างแดน หากมีการสง
เสริมทาวด้านข้อมูลมากขึ้นก็อาจจะท าให้ผู้ไปเลือกตั้งมีความมั่นใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก
ขึ้น 

– ท่านทูตหรือผู้ต้อนรับควรขอบคุณผู้มาใช้สิทธิ์ และไม่ควรซักถามพูดคุยอะไรมากไปกว่านั้น 
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