
 

การเมืองท*องถิ่น บทวิเคราะห5การเลือกตั้งผู*ว<าราชการกรุงเทพมหานคร 

ฐปนรรต พรหมอินทร- 

การเมืองท*องถ่ิน1 

 การเมืองท3องถิ่น เป6นเรื่องพลเมือง (citizen) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ “พลเมือง” เป6นแนวคิดที่เกี่ยวข3องกับ

ความเป6นสมาชิก (citizenship) ในชุมชนการเมืองทั้งระดับท3องถิ่นและระดับชาติ และการมีสิทธิเข3ามีสWวนรWวม

ทางการเมือง โดยคนที่เป6นพลเมืองจะเป6นคนที่มีสิทธิทางการเมืองของชุมชนนั้น เชWน เป6นผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

เป6นผู3มีสิทธิไปเลือกต้ัง เป6นต3น  

 การเมืองท3องถ่ินในความหมายแคบ เป6นการเมืองของเฉพาะพลเมืองในชุมชนน้ัน ๆ เทWาน้ัน ท่ีจะมีสิทธิเข3า

มีสWวนรWวมทางการเมืองในมิติตWางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว3อยWางชัดเจน 

 การเมืองท3องถิ่นในความหมายกว3าง การเมืองท3องถิ่นจะเป6นการเมืองของทุกภาคสWวนทั้งที่เป6นพลเมือง

และเป6นประชาชนที่อาศัยอยูWในท3องถิ่นนั้น ตWางก็มีสิทธิชั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยในการมีสWวนรWวม

ทางการเมือง เชWน การแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด3วยและไมWเห็นด3วย หรือแม3แตWคนตWางชาติที่เข3ามาอาศัยอยูWใน

ประเทศไทยก็สามารถเรียกร3องปกปdองตนเองได3เม่ือถูกละเมิดสิทธิพ้ืนฐาน เป6นต3น 

องค1ประกอบของการเมืองท*องถ่ิน2 มี 4 องค-ประกอบ คือ 

องค1ประกอบที่ 1 ประชาธิปไตยท3องถิ่น (local democracy) การเมืองท3องถิ่นกับประชาธิปไตยท3องถ่ิน

นับเป6นสิ่งคูWกันเสมือนคนละด3านของเหรียญเดียวกัน ประชาธิปไตยท3องถิ่นมีลักษณะที่สำคัญอยWางน3อย 4 ประการ

คือ ประชาธิปไตยท3องถิ่นเป6นอุดมการณ-ทางการเมือง,  ประชาธิปไตยท3องถิ่นเป6นรูปแบบหนึ่งของการปกครอง

ตนเองระดับลWาง, ประชาธิปไตยท3องถิ่นเป6นรูปแบบการใช3อำนาจรัฐโดยการกระจายอำนาจหรือการเพิ่มอำนาจให3

ประชาชนในท3องถ่ินมีสWวนรWวมในการปกครองตนเอง และประชาธิปไตยท3องถ่ินเป6นวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 องค1ประกอบที่ 2 รูปแบบการปกครองตนเอง โดยมีสาระสำคัญคือ เป6นการที่รัฐกระจายอำนาจให3

ประชาชนในท3องถิ่นได3ปกครองตนเอง เป6นการปกครองตนเองที่ประชาชนมีอำนาจหน3าที่และมีอิสระในการ

ตัดสินใจตามเจตนารมณ-ของประชาชน เป6นการปกครองตนเองที่ชุม ประชาชนในชุมชนมีสWวนรWวมในการตัดสินใจ

ด3วย และเป6นการเมืองการปกครองท่ีมีการเลือกตัวแทนประชาชนเข3าไปบริหารงานตามอำนาจหน3าท่ีท่ีรัฐกำหนด 

 องค1ประกอบที ่ 3 การกระจายอำนาจสู Wท3องถิ ่น ซึ ่งเป6นสิ ่งที ่จำเป6นในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย แตWการกระจายอำนาจนั้นต3องเป6นการกระจายอำนาจที่ดี ที ่มีเปdาหมายสำคัญเพื่อกWอให3เกิด

 
1 ปธาน สุวรรณมงคล, การเมืองท*องถิ่น: การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร (กรุงเทพฯ: ห8างหุ8นส9วนจำกัด พิมพ?อักษร, 2552), 99-

100. 
2 เรื่องเดียวกัน, 25-41. 
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ประโยชน-สุขของประชาชนในท3องถ่ินโดยการเพ่ิมอำนาจให3แกWประชาชน ชุมชน องค-กรปกครองสWวนท3องถ่ินในการ

ตัดสินใจดำเนินการแก3ไขปqญหา/พัฒนาท3องถ่ินของตนได3ด3วยตนเอง 

 องค1ประกอบที่ 4 การมีสWวนรWวมทางการเมืองของภาคสWวนประชาชน ซึ่งเป6นประเด็นสำคัญที่จะขาดเสีย

มิได3 โดยเป6นการมีสWวนรWวมของภาคพลเมือง ภาคธุรกิจเอกชน ภาคองค-กรเอกชน ซึ่งการมีสWวนรWวมน้ันอาจจะ

กระทำได3หลายระดับตั้งแตWการมีสWวนรWวมในการรับรู3ข3อมูลขWาวสาร การรWวมแสดงความคิดเห็นในโอกาสตWางๆ     

การรWวมดำเนินการ การรWวมตัดสินใจ และการรWวมติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานของตัวแทนที่ประชาชนเลือก

เข3าไปทำหน3าท่ีในองค-กรบริหารสWวนท3องถ่ิน 

 บทบาทหน*าท่ีสำคัญของการเมืองท*องถ่ินในการสAงเสริมประชาธิปไตย3  

 1. บทบาทในการกลWอมเกลาทางการเมือง (political socialization) 

 2. บทบาทในการสรรหาบุคลากรเข3าสูWระบบการเมือง (political recruitment) 

3. บทบาทในการรวบรวมและแสดงออกถ ึงผลประโยชน - ( interest aggregation and interest 

articulation) 

4. การเมืองท3องถ่ินกับการเสริมสร3างความชอบธรรมทางการเมือง (political legitimacy) 

5. การเมืองท3องถ่ินกับการเสริมสร3างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมืองท3องถ่ิน  
 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป6นศูนย-กลางของการเมืองการปกครองของประเทศ 

รวมถึงเป6นศูนย-กลางของความเจริญทุกด3าน ไมWวWาจะเป6นทางด3านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากความเจริญใน

ทุกๆ ด3านสWงผลให3กรุงเทพมหานครได3รับการจัดตั้งให3เป6นการปกครองท3องถิ่นรูปพิเศษ ที่มีโครงสร3างการบริหาร

แบWงออกเป6น 2 สWวนคือ สภากรุงเทพมหานคร และผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงสร3างทั้งสองสWวนนี้ตWางมา

จากการเลือกต้ังของประชาชน  

อำนาจหน*าท่ี  

 อำนาจหน*าท ี ่ของกร ุงเทพมหานคร กร ุงเทพมหานครมีอำนาจหน3าท่ีดำเน ินก ิจการให 3 เขต

กรุงเทพมหานครในเร่ืองดังตWอไปดังน้ี4 

1. การรักษาความสงบเรียบร3อยของประชาชน ท้ังน้ีตามข3อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมาย 

อ่ืนท่ีกำหนดให3เป6นอำนาจหน3าท่ีของกรุงเทพมหานคร 

2. การทะเบียนตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 
3 เรื่องเดียวกัน, 28-32. 
4 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล9ม 102 ตอนที่ 115. ม. 

89. พรบ. กทม 2528.pdf. 
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3. ปdองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. การรักษาความสะอาดและความเป6นระเบียบเรียบร3อยของบ3านเมือง 

5. การผังเมือง 

6. การจัดให3มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

7. การวิศวกรรมจราจร 

8. การขนสWง 

9. การจัดให3มีและควบคุมตลาด ทWาเทียบเรือ ทWาข3าม และท่ีจอดรถ 

10. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

11. การควบคุมอาคาร 

12. การปรับปรุงแหลWงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูWอาศัย 

13. การจัดให3มีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผWอนหยWอนใจ 

14. การพัฒนาและอนุรักษ-ส่ิงแวดล3อม 

15. การสาธารณูปโภค 

16. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

17. การจัดให3มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

18. การควบคุมการเล้ียงสัตว- 

19. การจัดให3มีและควบคุมการฆWาสัตว- 

20. การควบคุมความปลอดภัย ความเป6นระเบียบเรียบร3อย และการอนามัยในโรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืนๆ  

21. การจัดการศึกษา 

22.  การสาธารณูปการ 

23. การสังคมสงเคราะห- 

24. การสWงเสริมการกีฬา 

25. การสWงเสริมการประกอบอาชีพ 

26. การพานิชย-ของกรุงเทพมหานคร 

27. หน3าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให3เป6นอำนาจของผู3วWาราชการจังหวัด นายอำเภอ เทศบาลนคร หรือ 

ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวWาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือท่ีกฎหมายระบุเป6นหน3าที ่ของ

กรุงเทพมหานคร 

อำนาจหน*าท่ีของผู*วAาราชการกรุงเทพมหานคร ผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน3าท่ีดังน้ี5 

 
5 เรื่องเดียวกัน, ม. 49. 
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1. กำหนดนโยบาย บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให3เป6นไปตามกฎหมาย 

2. ส่ัง อนุญาต อนุมัติ เก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 

3. แตWงต้ังและถอดถอน รองผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร  

ผู3ชWวยเลขานุการผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร และแตWงตั้งและถอดถอนผู3ทรงคุณวุฒิ เป6นประธานที่ปรึกษา ท่ี

ปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป6นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ 

4. บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวWาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

5. วางระเบียบ เพ่ือให3งานของกรุงเทพมหานคร เป6นไปโดยเรียบร3อย 

6. รักษาการให3เป6นไปตามข3อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

7. อำนาจหน3าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว3ในพระราชบัญญัติน้ี6 (เชWน การเป6นผู3บังคับบัญชาของข3าราชการ และ 

ลูกจ3างกรุงเทพมหานคร การเสนอรWางข3อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป6นต3น) และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว3 (เชWน 

อำนาจหน3าที่ซึ ่งกฎหมายอื่นกำหนดให3เป6นอำนาจหน3าที่ของผู3วWาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะ

เทศมนตรี เป6นต3น) 

 

การเลือกต้ังผู*วAาราชการกรุงเทพมหานคร  

 ในการเลือกตั้งทุกครั้ง สิ่งสำคัญที่เป6นกรอบหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือ กฎหมาย โดย

กฎหมายจะบัญญัติถึงคุณสมบัติ และลักษณะต3องห3ามของผู3มีสิทธิเลือกตั้งผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร และผู3มี

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบถึงพัฒนาการของประเด็นท่ี

เก่ียวกับคุณสมบัติ และลักษณะต3องห3าม ดังน้ี 

 1. ผู*มีสิทธิเลือกต้ังผู*วAาราชการกรุงเทพมหานคร  

1.1 คุณสมบัติ ผู3มีสิทธิเลือกต้ังผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครต3องมีคุณสมบัติตามมาตรา 12 บัญญัติวWา ผู3มี

สิทธิเลือกต้ังสภากรุงเทพมหานครต3องมีคุณสมบัติดังตWอไปน้ี7  

(1) สัญชาติไทย  

(2) อายุไมWต่ำกวWาย่ีสิบป�บริบูรณ-ในวันท่ี 1 มกราคม ของป�ท่ีมีการเลือกต้ัง และ  

(3) มีช่ืออยูWในทะเบียนบ3านในเขตเลือกต้ังเป6นเวลาติดตWอกันจนถึงวันเลือกต้ังไมWน3อยกวWาเก3าสิบวัน  

 ตWอมา พ.ศ. 2539 ได3มีการแก3ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญชาติ และอายุของผู3มีสิทธิเลือกตั้งจากเดิมที่กำหนดไว3

ไมWต่ำกวWาย่ีสิบป�บริบูรณ- ลดลงมาท่ีอายุสิบแปดป�บริบูรณ- โดยให3ยกเลิกความในมาตรา 12 พระราชบัญญัติระเบียบ

 
6 เรื่องเดียวกัน, ม. 50 และ ม. 98. 
7 เรื่องเดียวกัน, ม. 45. 
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บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และให3ใช3ความตWอไปนี ้แทน “มาตรา 12 บุคคลผู 3มีคุณสมบัติ

ดังตWอไปน้ี เป6นผู3มีสิทธิเลือกต้ัง8  

(1) มีสัญชาติไทย แตWบุคคลผู3มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต3องได3สัญชาติไทยมาแล3วไมWน3อยกวWาสิบป�  

(2) มีอายุไมWตำกวWาสิบแปดป�บริบูรณ-ในวันท่ี 1 มกราคม ของป�ท่ีมีการเลือกต้ัง และ  

(3) มีช่ืออยูWในทะเบียนบ3านในเขตเลือกต้ังเป6นเวลาติดตWอกันจนถึงวันเลือกต้ังไมWน3อยกวWาเก3าสิบวัน  

ในป� 2542 มีการแก3ไขในเกี่ยวกับผู3มีสิทธิเลือกตั้งอีกครั้งในประเด็นระยะเวลาของการแปลงสัญชาติซ่ึง

ปรับลดระยะเวลาจากเดิมไมWน3อยกวWาสิบป� เป6นไมWน3อยกวWาห3าป� โดยให3ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 12 แหWง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งแก3ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539 และให3ใช3ความตWอไปน้ีแทน9  

“(1) มีสัญชาติไทย แตWบุคคลผู3มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต3องได3สัญชาติไทยมาแล3วไมWน3อยกวWาห3า

ป�”  

พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท3องถ่ินและผู3บริหารท3องถ่ิน พ.ศ. 2562 ได3บัญญัติ

คุณสมบัติของผู3มีสิทธิเลือกต้ังไว3 ท่ีนWาสนใจคือ ระยะเวลาการมีช่ืออยูWในทะเบียนในเขตเลือกต้ัง เปล่ียนเป6น ไมWน3อย

กวWาหน่ึงป� และเพ่ิมคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายวWาด3วยการจัดต้ังองค-กรปกครองสWวนท3องถ่ินกำหนด ดังน้ี10 

1. มีสัญชาติไทย แตWบุคคลผู3มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต3องได3สัญชาติมาแล3วไมWน3อยกวWาห3าป� 

2. มีอายุไมWต่ำกวWาสิบแปดป�ในวันเลือกต้ัง 

3. มีช่ืออยูWในทะเบียนบ3านในเขตเลือกต้ังมาแล3วเป6นเวลาติดตWอกันไมWน3อยกวWาหน่ึงป�นับถึงวันเลือกต้ัง และ 

4. คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายวWาด3วยการจัดต้ังองค-กรปกครองสWวนท3องถ่ินกำหนด 

1.2 ลักษณะต*องห*าม ผู3มีสิทธิเลือกตั้งผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครต3องไมWมีลักษณะต3องห3าม11 ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว3วWา บุคคลผู3มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตWอไปนี้ในวันเลือกตั้งเป6นบุคคลต3องห3ามมิให3ใช3สิทธิ

เลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ  

(1) วิกลจริตหรือจิตฟq�นเฟ�อนไมWสมประกอบ  

(2) หูหนวกและเป6นใบ3ซ่ึงไมWสามารถอWานและเขียนหนังสือได3  

 
8 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา เล9ม 113 ตอนที่ 9 ก. ม. 3. 

พรบ. กทม2539.pdf. 
9 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา เล9ม 116 ตอนที่ 104 ก. ม. 

3. พรบ. กทม2542.pdf. 
10 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท8องถิ่นและผู8บริหารท8องถิ่น พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เล9ม 136 ตอนที่ 50 ก. ม 

38. https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=5863 ค8นคนืวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
11 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528. ม. 13. 
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(3) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

(4) ต3องคุมขังอยูWโดยหมายของศาลหรือคำส่ังท่ีชอบด3วยกฎหมาย  

(5) อยูWในระหวWางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยคำพิพากษา 

ตWอมาได3มีการยกเลิกลักษณะต3องห3าม12 คือ ให3ยกเลิก (2) หูหนวกและเป6นใบ3ซึ่งไมWสามารถอWานและเขียน

หนังสือได3 รวมถึงให3ยกเลิกความใน (5) และให3ใช3ความตWอไปน้ีแทน “(5) อยูWในระหวWางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง”13 

อยWางไรก็ตามใน พ.ศ. 2562 ได3มีการบัญญัติถึง บุคคลผู3มีลักษณะดังตWอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป6นบุคคล

ต3องห3ามมิให3ใช3สิทธิเลือกต้ัง14  

(1) เป6นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

(2) อยูWในระหวWางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมWวWาคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแล3วหรือไมW 

(3) ต3องคุมขังอยูWโดยหมายของศาลหรือโดยคำส่ังท่ีชอบด3วยกฎหมาย 

(4) วิกลจริตหรือจิตฟq�นเฟ�อนไมWสมประกอบ 

(5) มีลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวWาด3วยการจัดต้ังองค-กรปกครองสWวนท3องถ่ินกำหนด 

 2. ผู*มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปRนผู*วAาราชการกรุงเทพมหานคร  

2.1 คุณสมบัติ ผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครต3องมีคุณสมบัติดังตWอไปน้ี15  

(1) สัญชาติไทยโดยการเกิด แตWบุคคลผู3มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป6นคนตWางด3าวต3องมีคุณสมบัติตามมาตรา 15 

ด3วย  

(2) อายุไมWต่ำกวWาย่ีสิบห3าป�บริบูรณ-ในวันเลือกต้ัง และ  

(3) มีชื่ออยูWในทะเบียนบ3านในเขตกรุงเทพมหานครเป6นเวลาติดตWอกันจนถึงวันสมัครไมWน3อยกวWาหนึ่งร3อย

แปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูWในทะเบียนบ3านในเชตกรุงเทพมหานครและได3เสียภาษีตามกฎหมายวWาด3วยภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน หรือตามกฎหมายวWาด3วยภาษีบำรุงท3องท่ีให3กรุงเทพมหานครในป�ท่ีสมัครหรือป�กWอนท่ีสมัครหน่ึงป� 

ตWอมาได3มีการให3ยกเลิกความใน (1) โดยผู3ที่จะได3รับสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งจะต3องมีสัญชาติโดยการ

เกิดเทWาน้ัน โดยให3ใช3ความตWอไปน้ีแทน16 “(1) สัญชาติไทยโดยการเกิด” 

 
12 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539. ม. 4. 
13 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542. ม. 4. 
14 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท8องถิ่นหรือผู8บริหารท8องถิ่น พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา เล9ม 136 ตอนที่ 50 ก ม.

39.  ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=5863 ค8นคนืวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
15 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, ม. 46. 
16 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542, ม. 5. 
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ใน พ.ศ. 2562 มีการประกาศวWา บุคคลผู3มีลักษณะดังตWอไปน้ีเป6นผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังดังน้ี17  

(1) สัญชาติไทยโดยการเกิด   

(2) ผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาท3องถิ่นต3องมีอายุไมWต่ำกวWายี่สิบห3าป�นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับ

ผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป6นผู3บริหารท3องถิ่นให3มีอายุตามที่กฎหมายวWาด3วยการจัดตั้งองค-กรปกครองสWวนท3องถ่ิน

กำหนด  

(3) มีชื่ออยูWในทะเบียนบ3านในเขตกรุงเทพมหานครเป6นเวลาติดตWอกันจนถึงวันสมัครไมWน3อยกวWาหนึ่งร3อย

แปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูWในทะเบียนบ3านในเชตกรุงเทพมหานครและได3เสียภาษีตามกฎหมายวWาด3วยภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน หรือตามกฎหมายวWาด3วยภาษีบำรุงท3องท่ีให3กรุงเทพมหานครในป�ท่ีสมัครหรือป�กWอนท่ีสมัครหน่ึงป� 

ท้ังน้ีตามการรับสมัครรับเลือกต้ังผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได3กำหนด

คุณสมบัติผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ดังน้ี18  

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมWต่ำกวWา 35 ป�นับถึงวันเลือกต้ัง 

(3) มีชื่ออยูWในทะเบียนบ3านในเขตกรุงเทพมหานครในวันสมัครรับเลือกตั้งเป6นเวลาติดตWอกันไมWน3อยกวWา 1 

ป�นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

(4) สำเร็จการศึกษาไมWต่ำกวWาปริญญาตรีหรือเทียบเทWา 

 มีประเด็นที่เป6นที่นWาสังเกตคือ อายุของผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร โดย

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท3องถิ่นหรือผู3บริหารท3องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดอายุไว3ไมWต่ำกวWา 25 ป� แตW

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 กำหนดอายุไมWต่ำกวWา 35 ป� 

2.2 ลักษณะต*องห*าม ผู 3มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร ต3องไม#มีลักษณะ

ต,องห,าม19 มาตรา 16 บัญญัติวWา บุคคลผู3มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตWอไปนี้เป6นบุคคลต3องห3ามมิให3ใช3สิทธิสมัคร

รับเลือกต้ังสมาชิกเป6นสภากรุงเทพมหานคร คือ  

(1) ติดยาเสพติดให3โทษ  

(2) เป6นบุคคลล3มละลายซ่ึงศาลยังไมWส่ังให3พ3นจากคดี  

(3) เป6นบุคคลผู3มีลักษณะต3องห3ามมิให3ใช3สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา 13 (1) (2) (3) หรือ (4)  

 
17 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท8องถิ่นหรือผู8บริหารท8องถิ่น พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา เล9ม 136 ตอนที่ 50 ก.  

อ"างแล"ว. ม.39. 
18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562, 

https://dcstore.phsmun.go.th/test02/file_data/202008281406451.pdf ค8นคืนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
19 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, ม. 16. 
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(4) ต3องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด3วยกฎหมายให3จำคุก และถูกคุมขังอยูWโดยหมายของศาล หรือโดย

คำส่ังท่ีชอบด3วยกฎหมายน้ัน  

(5) เคยต3องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด3วยกฎหมายให3จำคุกตั้งแตWสองป�ขึ้นไป และได3พ3นโทษมายังไมWถึง

ห3าป�ในวันเลือกต้ัง เว3นแตWในความผิดอันได3กระทำโดยประมาท  

(6) เป6นสมาชิกสภาซึ่งมีหน3าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท3องถิ่น คณะผู3บริหารท3องถิ่น หรือผู3บริหาร

ท3องถ่ิน 

(7) เป6นผู3สมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาซึ่งมีหน3าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท3องถิ่น คณะผู3บริหาร

ท3องถ่ิน หรือผู3บริหารท3องถ่ิน  

(8) เป6นข3าราชการซ่ึงมีตำแหนWงหรือเงินเดือนประจำ  

(9) เป6นพนักงานหรือลูกจ3างของทางราชการ ไมWวWาจะเป6นราชการสWวนกลาง ราชการสWวนภูมิภาค หรือ

ราชการสWวนท3องถ่ิน พนักงานหรือลูกจ3างของรัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย-ของราชการสWวนท3องถ่ิน  

(10) เป6นบุคคลซ่ึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลWออก ปลดออก ให3ออก หรือเลิกจ3างเพราะทุจริตตWอหน3าท่ี 

นับแตWวันท่ีถูกไลWออก ปลดออก ให3ออก หรือเลิกจ3าง แล3วแตWกรณี ถึงวันสมัครรับเลือกต้ังยังไมWครบแปดป�  

(11) เป6นผู3ถูกถอดถอนให3ออกจากตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไมWครบ

แปดป�  

(12) เป6นผู3เคยถูกให3ออกจากตำแหนWงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา 23 (8) ถึงวันสมัครรับ

เลือกต้ังยังไมWครบแปดป�  

(13) เป6นผู3ถูกสั่งให3พ3นจากตำแหนWงสมาชิกสภาซึ่งมีหน3าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท3องถิ่น คณะ

ผู3บริหารท3องถิ่น หรือผู3บริหารท3องถิ่น เพราะปฏิบัติการอันฝ�าฝ�นตWอความสงบเรียบร3อยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน กWอความไมWสงบเรียบร3อยแกWสภาท3องถิ่น กระทำการอันอาจเสื่อมเสียแกWประโยชน-ของทางราชการหรือ

ของประเทศ ละเลยไมWปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมWชอบด3วยอำนาจหน3าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซ่ึง

ความเสื่อมเสียแกWเกียรติศักดิ์ของตำแหนWง หรือแกWท3องถิ่น หรือแกWราชการ และนับแตWวันที่พ3นจากตำแหนWงจนถึง

สมัครรับเลือกต้ังยังไมWครบแปดป� 

ตWอมาได3มีการปรับแก3ไขเพิ่มเติมโดย ให3ยกเลิกความในมาตรา 16 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และให3ใช3ความตWอไปน้ีแทน คือ20  

(1) ติดยาเสพติดให3โทษ 

(2) เป6นบุคคลล3มละลายซ่ึงศาลยังไมWส่ังให3พ3นจากคดี 

(3) เป6นบุคคลผู3มีลักษณะต3องห3ามมิให3ใช3สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา 13 (1) (3) หรือ (5)  

 
20 ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539, ม. 5. 
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(4) ต3องคำพิพากษาให3จำคุก และถูกคุมขังอยูWโดยหมายของศาล 

(5) เคยต3องคำพิพากษาให3จำคุกตั้งแตWสองป�ขึ้นไป และได3พ3นโทษมายังไมWถึงห3าป�ในวันเลือกตั้ง เว3นแตW

ความผิดอันได3กระทำโดยประมาท 

(6) เป6นบุคคลหูหนวกและเป6นใบ3 

(7) เป6นสมาชิกสภาซึ่งมีหน3าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท3องถิ่น คณะผู3บริหารท3องถิ่น หรือผู3บริหาร

ท3องถ่ิน 

(8) เป6นผู3สมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาซึ่งมีหน3าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท3องถิ่น คณะผู3บริหาร

ท3องถ่ิน หรือผู3บริหารท3องถ่ิน 

(9) เป6นข3าราชการซ่ึงมีตำแหนWงหรือเงินเดือนประจำ  

(10) เป6นพนักงานหรือลูกจ3างของหนWวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสWวนท3องถ่ิน 

(11) เป6นบุคคลซ่ึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลWออก ปลดออก ให3ออก หรือเลิกจ3างเพราะทุจริตตWอหน3าท่ี 

หรือถือวWากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(12) เป6นผู3ถูกถอดถอนให3ออกจากตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเลือกต้ังยังไมWครบส่ี

ป�  

(13) เป6นผู3ถูกให3ออกจากตำแหนWงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา 23 (8) ถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง

ยังไมWครบส่ีป� 

(14) เคยต3องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให3ทรัพย-สินตกเป6นของแผWนดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมี

ทรัพย-สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

ในกฎหมายฉบับนี้มีประเด็นที่มีการปรับแก3ไขคำ ใน (3) (4) (5) ที่สำคัญคือ มีการเป�ดโอกาสให3ผู3ถูกถอด

ถอนให3ออกจากตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร และผู3ถูกให3ออกจากตำแหนWงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และประสงค-จะเข3ามาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได3โอกาสกลับมาสมัครรับเลือกตั้งเร็วขึ ้นโดยการปรับลด

ระยะเวลาจากสิบป�เหลือเพียงส่ีป�ใน (12) (13) และมีการเพ่ิมความใหมWใน (6) 

อยWางไรก็ตาม ตWอมาได3มีการปรับแก3ไขกฎหมายด3วยการยกเลิกเกี่ยวกับลักษณะต3องห3ามอีกครั้งตาม

เหตุผลที่ระบุไว3วWา “โดยที่ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป6น

ประมุข ห3ามมิให3เลือกปฏิบัติโดยไมWเป6นธรรมตWอบุคคล เพราะเหตุแหWงความแตกตWางในเรื่องสภาพทางกาย จึงให3

ยกเลิก (6) เป6นบุคคลหูหนวกและเป6นใบ3”21 

 
21 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา เล9ม 124 ตอนที่ 38 ก. ม. 

3. พรบ. กทม2550.pdf. 
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ท้ังน้ีตามการรับสมัครรับเลือกต้ังผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได3กำหนด

ลักษณะต3องห3ามผู3มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ดังน้ี22 

(1) ติดยาเสพติดให3โทษ 

(2) เป6นบุคคลล3มละลายหรือเคยเป6นบุคคลล3มละลายทุจริต 

(3) เป6นเจ3าของหรือผู3ถือหุ3นในกิจการหนังสือพิมพ-หรือส่ือมวลชนใด ๆ  

(4) เป6นบุคคลผู3มีลักษณะต3องห3ามมิให3ใช3สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา 39 (1) (2) หรือ (4)  

- มาตรา 39 (1) เป6นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช  

- มาตรา 39 (2) อยูWในระหวWางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมWวWาคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแล3วหรือไมW  

- มาตรา 39 (4) วิกลจริตหรือจิตฟq�นเฟ�อนไมWสมประกอบ 

(5) อยูWระหวWางถูกระงับการใช3สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป6นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

(6) ต3องคำพิพากษาให3จำคุกและถูกคุมขังอยูWโดยหมายของศาล 

(7) เคยได3รับโทษจำคุกโดยได3พ3นโทษมายังไมWถึง 5 ป�นับถึงวันเลือกตั้ง เว3นแตWในความผิด อันได3ทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให3พ3นจากราชการ หนWวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตWอหน3าที่ หรือถือวWากระทำ

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยต3องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให3ทรัพย-สินตกเป6นของแผWนดินเพราะ ร่ำรวยผิดปกติ 

หรือเคยต3องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให3ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิด ตามกฎหมายวWาด3วยการปdองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

(10) เคยต3องคำพิพากษาอันถึงที่สุดวWากระทำความผิดตWอตำแหนWงหน3าที่ราชการหรือตWอตำแหนWงหน3าที่ใน

การยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายวWาด3วยความผิดของพนักงานในองค-การหรือหนWวยงานของรัฐ หรือ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย-ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวWาด3วยการกู3ยืมเงินท่ี

เป6นการฉ3อโกงประชาชน กฎหมายวWาด3วยยาเสพติดในความผิดฐานเป6นผู3ผลิต นำเข3า สWงออก หรือผู3ค3า กฎหมายวWา

ด3วยการพนันในความผิดฐานเป6นเจ3ามือหรือเจ3าสำนัก กฎหมายวWาด3วยการปdองกันและปราบปรามการค3ามนุษย- 

หรือกฎหมายวWาด3วยการปdองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต3องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดวWากระทำการอันเป6นการทุจริตในการเลือกต้ัง 

(12) เป6นข3าราชการซ่ึงมีตำแหนWงหรือเงินเดือนประจำ 

(13) เป6นสมาชิกสภาผู3แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท3องถ่ิน หรือผู3บริหารท3องถ่ิน 

 
22 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท8องถิ่นหรือผู8บริหารท8องถิ่น พ.ศ. 2562, ม.50.  
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(14) เป6นพนักงานหรือลูกจ3างของหนWวยราชการ หนWวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ สWวนท3องถ่ิน 

หรือเป6นเจ3าหน3าท่ีอ่ืนของรัฐ 

(15) เป6นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู3ดำรงตำแหนWงในองค-กรอิสระ 

(16) อยูWในระหวWางต3องห3ามมิให3ดำรงตำแหนWงทางการเมือง 

(17) เคยพ3นจากตำแหนWงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู3ดำรงตำแหนWงทางการเมือง มี

คำพิพากษาวWาเป6นผู3มีพฤติการณ-ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตตWอหน3าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน3าท่ี 

หรือใช3อำนาจขัดตWอบทบัญญัติแหWงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ�าฝ�น หรือไมWปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

อยWางร3ายแรง 

(18) ต3องคำพิพากษาถึงที่สุดวWากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมWวWาจะได3รับโทษหรือไมW โดยได3พ3น

โทษหรือต3องคำพิพากษามายังไมWถึงห3าป�นับถึงวันเลือกต้ัง แล3วแตWกรณี 

(19) เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหนWงสมาชิกสภาผู3แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท3องถิ่น หรือ

ผู3บริหารท3องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหWงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวWาด3วยการลงคะแนนเสียง

เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท3องถ่ินหรือผู3บริหารท3องถ่ิน แล3วแตWกรณีมายังไมWถึงห3าป�นับถึงวันเลือกต้ัง 

(20) อยูWในระหวWางถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาท3องถิ่นหรือผู3บริหารท3องถิ่น ตามมาตรา 

42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวWาด3วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู3แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมWพ3นห3าป�นับแตWวันที่พ3นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จนถึง

วันเลือกต้ัง 

(22) เป6นผู3สมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาผู3แทนราษฎร หรือรับเลือกเป6นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป6น

ผู3สมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาท3องถิ่น หรือผู3บริหารท3องถิ่นขององค-กรปกครองสWวนท3องถิ่นเดียวกัน หรือ

องค-กรปกครองสWวนท3องถ่ินอ่ืน 

(23) เคยพ3นจากตำแหนWงใดๆ ในองค-กรปกครองสWวนท3องถิ่น เพราะเหตุมีสWวนได3เสียไมWวWาโดยทางตรงหรือ

ทางอ3อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให3แกWองค-กรปกครองสWวนท3องถิ่นนั้น หรือมีสWวนได3

เสียไมWวWาโดยทางตรงหรือทางอ3อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให3แกWองค-กรปกครองสWวน

ท3องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ-แสดงให3เห็นวWาเป6นการตWางตอบแทน หรือเอื้อประโยชน-สWวนตนระหวWางกัน และยังไมW

พ3นห3าป�นับแตWวันท่ีพ3นจากตำแหนWงจนถึงวันเลือกต้ัง 

(24) เคยถูกสั่งให3พ3นจากตำแหนWงใดๆ ในองค-กรปกครองสWวนท3องถิ่นเพราะจงใจไมWปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป6นเหตุให3เสียหายแกWราชการอยWางร3ายแรง และยังไมWพ3นห3า

ป�นับแตWวันท่ีพ3นจากตำแหนWงจนถึงวันเลือกต้ัง 

(25) เคยถูกสั ่งให3พ3นจากตำแหนWงใดๆ ในองค-กรปกครองสWวนท3องถิ ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย ไมW

ปฏิบัติการตามหน3าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไมWชอบด3วยหน3าที่และอำนาจ หรือประพฤติตน ฝ�าฝ�นตWอความ
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สงบเรียบร3อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเส่ือมเสียแกWศักด์ิ

ตำแหนWง หรือแกWองค-กรปกครองสWวนท3องถิ่น หรือแกWราชการ และยังไมWพ3นห3าป�นับแตWวันที่พ3นจากตำแหนWงจนถึง

วันเลือกต้ัง 

(26) ลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวWาด3วยการจัดต้ังองค-กรปกครองสWวนท3องถ่ินกำหนด 

สรุป จากการศึกษาพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข3องกับการเลือกต้ังผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร พบวWา มีท้ังส้ิน

จำนวน 5 ฉบับ โดยมีการปรับเปลี่ยนทั้งในสWวนที่เกี่ยวข3องกับผู3มีสิทธิเลือกตั้งที่เกี่ยวข3องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและ

ความเทWาเทียมกัน  ขณะที่ในสWวนที่เกี่ยวข3องกับผู3สมัครรับเลือกตั้ง ก็มีการปรับเปลี่ยนในบางประเด็น ซึ่งมีความ

จำเป6นต3องมีการแก3ไขให3สอดคล3องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับการปกครองสWวนท3องถ่ิน  
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ผลการเลือกต้ังผู*วAาราชการกรุงเทพมหานคร  

 นับตั้งแตW กรุงเทพมหานครได3รับการจัดตั้งเป6นองค-กรปกครองสWวนท3องถิ่นรูปแบบพิเศษ และมีการจัดให3มีการเลือกตั้งผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร

ครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 จนถึงปqจจุบัน (พ.ศ. 2565) รวมระยะเวลา 47 ป� ได3จัดให3มีการเลือกตั้งมาแล3วทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง ซึ่งผลการเลือกตั้งผู3วWาราชการ

กรุงเทพมหานครสามารถสรุปได3ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ผลการเลือกต้ังผู*วAาราชการกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที ่ วัน เดือน ป1 ผู4ชนะเลือกตั้ง สังกัด คะแนนที่ได4รับ ผู4มีสิทธ ิ ผู4มาใช4สิทธ ิ ร4อยละ บัตรเสีย ร4อยละ 

1 10 สิงหาคม 2518 นายธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปvตย? 99,247 1,921,701 266,266 13.86 12,627 4.74 

2 14 พฤศจิกายน 2528 พลตรีจำลอง ศรีเมือง กลุ9มรวมพลัง 408,233 2,831,250 980,862 34.66 30,167 3.08 

3 7 มกราคม 2533 พลตรีจำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม 703,671 3,201,186 1,147,318 35.85 39,029 3.40 

4 19 เมษายน 2535 นายกฤษฎา อรุณวงษ? ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม 363,668 3,309,029 761,683 23.02 7,627 1.00 

5 3 มิถุนายน 2539 นายพิจิตต รัตตกุล อิสระ 768,994 3,625,638 1,578,061 43.53 23,472 1.49 

6 23 กรกฎาคม 2543 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย 1,016,096 3,817,456 2,247,308 58.87 30,508 1.36 

7 29 สิงหาคม 2547 นายอภิรักษ? โกษะโยธิน พรรคประชาธิปvตย? 911,441 3,955,855 2,472,486 62.50 59,763 2.42 

8 5 ตุลาคม 2551 นายอภิรักษ? โกษะโยธิน พรรคประชาธิปvตย? 991,018 4,087,329 2,214,320 54.18 19,376 0.88 

9 11 มกราคม 2552 หม9อมราชวงศ?สุขุมพันธุ? บริพัตร พรรคประชาธิปvตย? 934,602 4,150,103 2,120,721 51.10 16,107 0.76 

10 3   มีนาคม 2556 หม9อมราชวงศ?สุขุมพันธุ? บริพัตร พรรคประชาธิปvตย? 1,256,349 4,244,465 2,715,640 63.98 37,300 1.37 

11 22 พฤษภาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ? อิสระ 1,386,215 4,402,948 2,673,696 60.73 40,022 1.50 
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บทวิเคราะห1การเลือกต้ัง 

 จากตารางที่ 1 ผลการเลือกตั้งผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผWานมาทั้ง 11 ครั้ง มีรายละเอียดที่นWาสนใจ

ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 การเลือกตั้งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2518 กรุงเทพมหานครมีการแบWงพื้นท่ีออกเป6น 

24 เขต มีผู3มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,921,701 คน มีการจัดแบWงเขตเลือกตั้งออกเป6น 9 เขตเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน

การเลือกตั้งครั้งนี้เป6นการสมัครรับเลือกตั้งโดยมีการเสนอชื่อผู3ที่จะดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร 

และรองผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครในคราวเดียวกัน หรือเรียกวWาเป6น “คณะ” โดยมีผู3สมัครจำนวน 5 คณะ การ

เลือกต้ังคร้ังแรกน้ี ผู3ท่ีได3รับเลือกต้ังให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน และ

รองผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครอีก 4 คน ประกอบด3วย เรือเอกโอภาส ธรรมวานิช นายมงคล สิมะโรจน-    นาย

จารุตม- จาระประกร และ พ.ต.ต.ประสงค- มัชฉิมานนท- ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคประชาธิปqตย- การ

เลือกตั้งครั้งแรกนี้มีประชาชนผู3มีสิทธิเลือกตั้งมาใช3สิทธิเลือกตั้งเพียงร3อยละ 13.86 โดยมีจำนวนบัตรเสียคWอนข3าง

สูงคิดเป6นร3อยละ 4.74 สำหรับเขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตหนองแขม มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 14,632 

คน คิดเป6นร3อยละ 29.04 ขณะที่เขตที่มาใช3สิทธิเลือกตั้งน3อยที่สุดคือ เขตบางเขน มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  15,960 

คน คิดเป6นร3อยละ 10.44  

ครั ้งที ่ 2 เป6นการจัดการเลือกตั ้งที ่หWางจากการเลือกตั ้งครั ้งแรกถึง 10 ป� โดยจัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 14 

พฤศจิกายน 2528 กรุงเทพมหานครแบWงพื้นที่ออกเป6น 24 เขต มีผู3มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 2,831,250 คน มีผู3แสดง

ความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 10 คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3ดำรงตำแหนWง

ผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในนามของกลุWมรวมพลัง การเลือกต้ัง

ครั้งนี้ มีการให3ผู3มีสิทธิเลือกตั้งมาขอรับบัตรเลือกตั้งกWอน แล3วจึงได3ลงคะแนน ซึ่งมีผู3มาขอรับบัตรเลือกตั้งจำนวน  

981,222  คน แตWไมWลงคะแนนจำนวน 360  คน เขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตหนองจอก มีผู3มาใช3

สิทธิจำนวน 16,164 คน คิดเป6นร3อยละ 63.28 ขณะที่เขตที่มาใช3สิทธิเลือกตั้งน3อยที่สุดคือ เขตดุสิต มีผู3มาใช3สิทธิ

จำนวน  63,474 คน คิดเป6นร3อยละ 26.78  

ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2533 กรุงเทพมหานครแบWงเขตพื้นที่ออกเป6น 35 เขต  มีผู3มีสิทธิ

เลือกตั้งจำนวน 3,201,186 คน มีผู3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 16 

คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ซึ่งสมัครรับเลือกต้ัง

ในนามของพรรคพลังธรรม การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการให3ผู 3มีสิทธิเลือกตั้งมาขอรับบัตรเลือกตั้งกWอน แล3วจึงได3

ลงคะแนน ซึ่งมีผู3มาขอรับบัตรเลือกตั้งจำนวน  1,147,576  คน แตWไมWลงคะแนนจำนวน 258  คน เขตที่มีผู3มาใช3

สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตหนองจอก มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 22,350 คน คิดเป6นร3อยละ 62.13 ขณะที่เขตที่มาใช3

สิทธิเลือกต้ังน3อยท่ีสุดคือ เขตดุสิต มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  30,783 คน คิดเป6นร3อยละ 27.02  
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ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2535 กรุงเทพมหานครแบWงเขตพื้นที่ออกเป6น 36 เขต การเลือกต้ัง

ครั ้งนี ้ ซึ ่งมีผู 3มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน  3,309,029  คน มีผู 3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู 3วWาราชการ

กรุงเทพมหานครจำนวน 19 คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายกฤษฎา 

อรุณวงษ- ณ อยุธยา ซึ ่งสมัครรับเลือกตั ้งในนามของพรรคพลังธรรม เป6นการได3ตำแหนWงผู 3ว Wาราชการ

กรุงเทพมหานครของพรรคพลังธรรมเป6นครั้งที่ 2 ติดตWอกัน มีผู3ไปใช3สิทธิเลือกตั้งแตWไมWลงคะแนนจำนวน 73  คน 

เขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตลาดพร3าว มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 26,917 คน คิดเป6นร3อยละ 27.98 

ขณะท่ีเขตท่ีมาใช3สิทธิเลือกต้ังน3อยท่ีสุดคือ เขตลาดกระบัง มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  8,006 คน คิดเป6นร3อยละ 18.05  

ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2539 กรุงเทพมหานครแบWงเขตพื้นที่ออกเป6น 38 เขต การเลือกต้ัง

ครั ้งน้ี ซึ ่งมีผู 3มีสิทธิเลือกตั ้งจำนวน 3,625,638 คน มีผู 3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั ้งเป6นผู 3วWาราชการ

กรุงเทพมหานครจำนวน 29 คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายพิจิตต 

รัตตกุล ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระ ถือเป6นครั้งแรกที่ผู3สมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระแล3วได3รับเลือกตั้งให3

ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร มีผู3ไปใช3สิทธิเลือกตั้งแตWไมWลงคะแนนจำนวน 156  คน เขตที่มีผู3มาใช3

สิทธิเลือกต้ังมากท่ีสุดคือ เขตบางรัก มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 19,999 คน คิดเป6นร3อยละ 53.08 ขณะท่ีเขตท่ีมาใช3สิทธิ

เลือกต้ังน3อยท่ีสุดคือ เขตคลองเตย มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  59,799 คน คิดเป6นร3อยละ 38.17  

คร้ังท่ี 6 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2543 กรุงเทพมหานครแบWงเขตพ้ืนท่ีออกเป6น 50 เขต การเลือกต้ัง

ครั ้งนี ้ ซึ ่งมีผู 3มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน  3,817,456  คน มีผู 3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู 3วWาราชการ

กรุงเทพมหานครจำนวน 23 คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายสมัคร 

สุนทรเวช ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชากรไทย มีผู3ไปใช3สิทธิเลือกตั้งแตWไมWลงคะแนนจำนวน 439  คน 

เขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตหนองจอก มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 38,289 คน คิดเป6นร3อยละ 64.14 

ขณะท่ีเขตท่ีมาใช3สิทธิเลือกต้ังน3อยท่ีสุดคือ เขตคลองเตย มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  45,802 คน คิดเป6นร3อยละ 47.84  

 ครั้งที่ 7  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 การเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งมีผู3มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน  3,955,855  

คน มีผู3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 21 คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3

ดำรงตำแหนWงผู 3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายอภิรักษ- โกษะโยธิน ซึ ่งสมัครรับเลือกตั ้งในนามพรรค

ประชาธิปqตย- มีผู3ไปใช3สิทธิเลือกตั้งแตWไมWลงคะแนนจำนวน 26,763  คน เขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ 

เขตทวีวัฒนา มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 44,640 คน คิดเป6นร3อยละ 68.42 ขณะที่เขตที่มาใช3สิทธิเลือกตั้งน3อยที่สุดคือ 

เขตคลองเตย มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  47,111 คน คิดเป6นร3อยละ 52.16  

คร้ังท่ี 8  จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2551 การเลือกต้ังคร้ังน้ี ซ่ึงมีผู3มีสิทธิเลือกต้ังจำนวน  4,087,329  คน 

มีผู3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 16 คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3ดำรง

ตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายอภิรักษ- โกษะโยธิน ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปqตย- 

เป6นการได3รับเลือกต้ังสมัยท่ี 2 ถือเป6นชัยชนะตWอเน่ืองการเลือกต้ังของพรรคประชาธิปqตย- แตWจากหลักกฎหมายผู3วWา
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ราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูWในตำแหนWงคราวละ 4 ป� นับแตWวันเลือกตั้ง แตWจะดำรงตำแหนWงติดตWอกันเกิน 2 

วาระไมWได3 และเมื่อได3ดำรงตำแหนWง 2 วาระติดตWอกันแล3ว จะดำรงตำแหนWงได3อีกเมื่อพ3นระยะเวลา 4 ป� นับแตWวัน

พ3นตำแหนWง ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งตWอไปพรรคประชาธิปqตย-ต3องหาบุคคลผู3มีคุณสมบัติเข3ามาลงสมัครรับเลือกต้ัง

แทน ทั้งน้ีเขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตทวีวัฒนา มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 32,076 คน คิดเป6นร3อยละ 

61.52 ขณะที่เขตที่มาใช3สิทธิเลือกตั้งน3อยที่สุดคือ เขตดุสิต มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  41,374 คน คิดเป6นร3อยละ 

49.05  

ครั้งที่ 9  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 การเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งมีผู3มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน  4,150,103 

คน  มีผู3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 14 คน โดยผู3ที่ได3รับเลือกให3

ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ หมWอมราชวงศ-สุขุมพันธุ- บริพัตร ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค

ประชาธิปqตย- เขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตทวีวัฒนา มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 31,221 คน คิดเป6นร3อย

ละ 58.51 ขณะที่เขตที่มาใช3สิทธิเลือกตั้งน3อยที่สุดคือ เขตดุสิต มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  38,869 คน คิดเป6นร3อยละ 

45.94 เป6นท่ีนWาสังเกตวWาในการเลือกต้ังคร้ังน้ีมีผู3ไมWประสงค-ลงคะแนนจำนวนมากถึง 46,395 คน 

คร้ังท่ี 10  จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 3   มีนาคม 2556 การเลือกต้ังคร้ังน้ี มีผู3มีสิทธิเลือกต้ังจำนวน  4,244,465 คน 

ผู3ที่ได3รับเลือกให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ หมWอมราชวงศ-สุขุมพันธุ- บริพัตร ซึ่งสมัครรับ

เลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปqตย- เป6นการได3รับเลือกตั้งสมัยที่ 2 และเป6นชัยชนะตWอเนื่องการเลือกตั้งของพรรค

ประชาธิปqตย- 4 สมัยติดตWอกัน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ 11 พรรคประชาธิปqตย-ก็ต3องสรรหาผู3สมัครรับเลือกตั้งคน

ใหมWอีกครั้งหนึ่ง ทั้งน้ีการเลือกตั้งครั้งน้ีเขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตทวีวัฒนา มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 

31,221 คน คิดเป6นร3อยละ 58.51 ขณะที่เขตที่มาใช3สิทธิเลือกตั้งน3อยที่สุดคือ เขตดุสิต มีผู 3มาใช3สิทธิจำนวน  

38,869 คน คิดเป6นร3อยละ 45.94 ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีมีผู3ไมWประสงค-ลงคะแนนจำนวน 47,448 คน  

จากผลการเลือกตั ้งคร ั ้งน ี ้ม ีการสรุปเสนอผลการแขWงข ันผู 3สม ัครร ับเล ือกตั ้งเป 6นผู 3ว Wาราชการ

กรุงเทพมหานคร ระหวWาง 2 พรรค คือ ประชาธิปqตย- กับเพื่อไทย พรรคประชาธิปqตย-สามารถรักษาฐานคะแนน

เสียงของคนกรุงเทพมหานครได3 โดยพรรคเพื่อไทยสามารถเอาชนะพรรคประชาธิปqตย-ได3 11 เขตจาก 50 เขต คือ 

ดุสิต หนองจอก บางเขน ลาดกระบัง หนองแขม บางซ่ือ ดอนเมือง หลักส่ี สายไหม คันนายาว และคลองสามวา 

ครั ้งที ่ 11  การเลือกตั ้งครั ้งน้ีจัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 22 พฤษภาคม 2565  ซึ ่งมีผู 3มีสิทธิเลือกตั ้งจำนวน  

4,087,329  คน ผู3แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 31 คน โดยผู3ที่ได3รับ

เลือกให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ- ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระ 

ทั้งน้ีเขตที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตทวีวัฒนา มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน 43,859 คน คิดเป6นร3อยละ 67.65 

ขณะที่เขตที่มาใช3สิทธิเลือกตั้งน3อยที่สุดคือ เขตดุสิต มีผู3มาใช3สิทธิจำนวน  32,766 คน คิดเป6นร3อยละ 51.55 ใน

การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรไมWเลือกผู3สมัครผู3ใดจำนวน 72,227 ใบ คิดเป6นร3อยละ 2.70 การเลือกตั้งครั้งนี้ เป6นการ

เลือกต้ังท่ีผู3สมัครรับเลือกต้ังท่ีชนะการเลือกต้ัง ได3รับคะแนนสูงเป6นลำดับท่ี 1 ท้ัง 50 เขต 
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นอกจากผลการวิเคราะห-การเลือกต้ังเป6นรายคร้ังแล3ว ยังพบอีกวWา  

1. พื้นที่กรุงเทพมหานครนับตั้งแตWการเลือกตั้งครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 มีการแบWงออกเป6น 24 เขต แตWจะ

พบวWา นับตั้งแตWนั้นเป6นต3นมาประชากรที่อาศัยอยูWในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให3การ

เลือกตั้งในครั้งตWอๆ มา คือ ตั้งแตWครั้งที่ 2 จนถึงครั้งที่ 5 มีการแบWงจำนวนเขตเพิ่มเรื่อยๆ ตามไปด3วย จนกระท่ัง

การเลือกตั้งครั้งที่ 6 เป6นต3นมา กรุงเทพมหานครแบWงเขตพื้นที่ออกเป6น 50 เขต มาจนถึงปqจจุบัน (พ.ศ. 2565) 

ขณะเดียวกันจำนวนผู3มีสิทธิเลือกตั้งก็เพิ่มขึ้นตามลำดับไปด3วยเชWนกัน ซึ่งจะเห็นได3จากกราฟที่ 1 ในการเลือกต้ัง

ครั้งแรกกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู3มีสิทธิเลือกตั้ง 1,921,701 คน แตWในการเลือกตั้งครั้ง พ.ศ. 2565 จำนวนผู3มี

สิทธิเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนเป6น 4,402,948 คน 

2. ผู3สมัครรับเลือกตั้งเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครนั้น ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง 

9 ครั้งจาก 3 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาธิปqตย- 5 ครั้ง คือการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1 และสามารถเอาชนะเลือกต้ัง

ได3ตWอเนื่องกันอีก คือการเลือกตั้ง ครั้งที่ 7-10 พลังธรรม 2 ครั้ง จากการเลือกตั้งครั้งที่ 3 และครั้งท่ี 4  และ

ประชากรไทย 1 ครั้ง ในการเลือกตั้งครั้งที่ 6 และอีก 3 ครั้ง เป6นการสมัครในนามของกลุWม 1 ครั้ง คือ การเลือกต้ัง

ครั้งที่ 2 และเป6นการสมัครในนามอิสระ 2 ครั้ง คือ การเลือกตั้งครั้งที่ 5 และครั้งที่ 11 ซึ่งเป6นการเลือกตั้งคร้ัง

ลWาสุด ประเด็นที ่นWาสนใจคือ การเลือกตั ้ง 4 ครั ้งที ่พรรคประชาธิปqตย-สามารถครองตำแหนWงผู 3วWาราชการ

กรุงเทพมหานครได3ติดตWอกันนั้น แตWในการเลือกตั้งครั้งที่ 11 พรรคประชาธิปqตย-ซึ่งสWงผู3สมัครรับเลือกตั้งคือ นาย

สุชัชวีร- สุวรรณสวัสด์ิ แตWก็ไมWสามารถเอาชนะผู3สมัครอิสระ คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ- ได3 

3. ตั้งแตWการเลือกตั้งครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 ผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้ง สามารถแสดงความจำนงในการที่จะไมW

เลือกผู3สมัครรับเลือกตั้งได3ด3วยการทำเครื่องหมายกากบาทในชWองไมWประสงค-จะลงคะแนน สWวนการเลือกตั้งคร้ัง

ลWาสุด ได3ปรับเปล่ียนเป6นไมWเลือกผู3สมัครผู3ใด 

ผลวิเคราะห1เปรียบเทียบ 

หากนำข3อมูลผลการเลือกตั้งมาวิเคราะห-เปรียบเทียบ ดังที่ปรากฎใน กราฟที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนผู3มา

ใช3สิทธิ ผู3มีสิทธิ และคะแนนที่ได3รับ และกราฟที่ 2 เปรียบเทียบร3อยละผู3มาใช3สิทธิ และร3อยละของบัตรเสีย ของ

การเลือกต้ังผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครท่ีผWานมาท้ัง 11 คร้ัง มีรายละเอียดท่ีนWาสนใจดังน้ี 
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 จากกราฟ แสดงให3เห็นวWา ในการเลือกตั้งครั ้งแรก กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู3มีสิทธิเลือกตั้งเพียง 

1,921,701 คน โดยผู3มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 266,266 คน  และผู3ที ่ได3รับเลือกตั้งให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการ

กรุงเทพมหานคร ได3รับคะแนนเพียง 99,247 คะแนน เทWานั้น แตWเมื่อเวลาผWานไปจำนวนผู3มีสิทธิเลือกตั้งก็เพิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ จนกระท้ังการเลือกต้ังคร้ังลWาสุด ใน พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู3มีสิทธิเลือกต้ังเพียง 4,402,948 

คน โดยมีผู3มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป6นจำนวน 2,673,696 คน  และผู3ที่ได3รับเลือกตั้งให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการ

กรุงเทพมหานคร ได3รับคะแนน 1,386,215 คะแนน  

 หากเปรียบเทียบถึงการเลือกตั้งที่มีผู3มาใช3สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดแล3ว คือการเลือกตั้งครั้งที่ 10 ซึ่งผู3ที่ได3รับ

เลือกตั้งให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครคือ ม.ร.ว.สุมขุมพันธุ- บริพัตร สมัยที่ 2 โดยกรุงเทพมหานคร

มีจำนวนผู3มีสิทธิเลือกตั้ง 4,244,465 คน โดยมีผู3มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป6นจำนวน 2,715,640 คน  และผู3ที่ได3รับ

เลือกต้ังให3ดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร ได3รับคะแนน 1,256,349 คะแนน คิดเป6นร3อยละ 63.98 

 อยWางไรก็ตาม หากนับจำนวนคะแนนเสียงผู3มีสิทธิเลือกต้ังท่ีลงให3กับผู3ชนะการเลือกต้ังแล3ว จะพบวWา การ

เลือกต้ังคร้ังท่ี 11 มีจำนวนคะแนนเสียงมากกวWาคร้ังท่ี 10 ถึง 129,866 คะแนน  
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ผูSมาใชSสิทธิ ผูSมีสิทธิ คะแนนท่ีไดSรับ 
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จากกราฟ แสดงให3เห็นวWา การเลือกตั้งผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรกมีจำนวนบัตรเสียมากที่สุดถึง

ร3อยละ 4.74 ขณะท่ีการเลือกตั้งครั้งที่ 9 มีจำนวนบัตรเสียน3อยท่ีสุด เพียงร3อยละ 0.76 ทั้งนี้หากจะวิเคราะห-ดู

จำนวนผู3มาใช3สิทธิเกินร3อยละ 50 แล3ว ก็จะพบวWา ตั้งแตWการเลือกตั้งครั้งที่ 6 เป6นต3นมา ผู3มีสิทธิเลือกตั้งใน

กรุงเทพมหานครได3ให3ความสนใจในการไปใช3สิทธิของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งที่ 10 และการ

เลือกต้ังคร้ังลWาสุด คร้ังท่ี 11 มีผู3สนใจมาใช3สิทธิเลือกต้ังเกินร3อยละ 60  

 

บทสAงท*ายการเลือกต้ังผู*วAาราชการกรุงเทพมหานครคร้ังท่ี 11  

 การเลือกตั้งผู3วWาราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นับเป6นเวลากวWา 9 ป� 

ที่กรุงเทพมหานครวWางเว3นจากการเลือกตั้งผู3วWา การเลือกตั้งครั้งน้ีผู3มีสิทธิเลือกตั้งสWวนใหญWได3ลงคะแนนเสียงเลือก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ- เจ3าของฉายา “ผู3แข็งแกรWงที่สุดในปฐพี” จากบุคลิกทWาทาง ภาพจำ  Meme ขณะไปรWวม

ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสุรินทร- และถือถุงแกง เดินเท3าเปลWา แวะเข3าไปทำบุญที่วัดบูรพาราม บวกกับมี

ผลงานประจักษ- และสร3างสีสันที่แปลกใหมW ถูกใจวัยรุWนในการหาเสียง ให3เข3ามาดำรงตำแหนWงผู3วWาราชการ

กรุงเทพมหานคร คนท่ี 17   

หากได3ติดตามทั้งกWอนและหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล3วจะพบวWา ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ - ได3มีการวางแผน และลงมือปฏิบัติมาอยWางตWอเนื่องนับตั้งแตWป� 2562 เป6นต3นมา โดยมีการคัดสรร

กลั ่นกรองจากปqญหาจริงของชาวเมืองกรุง ผWานอาสาสมัครและการเข3าพื ้นที ่พบกับคนที ่อยู Wอาศัยท่ัว

กรุงเทพมหานคร อยูWบนรากฐานของข3อมูลสถิติที่เป6นวิทยาศาสตร- คิดสร3างสรรค-รWวมกับนักวิชาการชั้นแนวหน3า
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รSอยละบัตรเสีย 

รSอยละผูSมาใชSสิทธิ 
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จากหลายสถาบันการศึกษา และพร3อมที่จะลงมือดำเนินการได3ทันทีด3วยฝ�มือของผู3บริหารคุณภาพ  จนนำมาสูWการ

กำหนดนโยบาย 214 นโยบาย23 แบWงออกเป6น 9 หมวดหมูW คือ ปลอดภัยดี (33) สร3างสรรค-ดี (19) สิ่งแวดล3อมดี 

(34) เศรษฐกิจดี (30) เดินทางดี (42) สุขภาพดี (34) โครงสร3างดี (35) เรียนดี (30) และบริหารจัดการดี (32) โดย

มีเปdาหมายสำคัญคือ24 ทำกรุงเทพฯ ให3ถูกลง ทำกรุงเทพฯ ให3ปลอดภัย ทำกรุงเทพฯ ให3สะดวกสบาย ทำกรุงเทพฯ 

ให3เป6นพื้นที่ของทุกคน พร3อมทั้งชูนโยบายดูแล “เส3นเลือดฝอย” ให3แข็งแรง ด3วยความเข3าใจ ความเอาใจใสW และ

ความต้ังใจจริง ซ่ึงอาจเรียกได3วWา เป6นการเลือกต้ังคร้ังท่ีมีการกำหนดนโยบายเยอะมากท่ีสุด ครอบคลุมคนทุกกลุWม 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ- ได3ให3เหตุผลถึงการมาสมัครรับเลือกต้ังเป6นผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครวWา25 

“ผมเป6นคนกรุงเทพฯ ตั้งแต#เกิด ได,เห็นปCญหาและเรียนรู,เมืองกรุงเทพฯ จากหลากหลายมุม ผ#าน

การใช,ชีวิตไม#ต#างจากพวกเราอีกนับล,านๆ คนในกรุงเทพฯ ใช,ขนส#งสาธารณะเป6นประจำ ว่ิงออกกำลังกาย

ในสวนสาธารณะทุกเช,า เดินถนน กินข,าวตามข,างทาง รับรู,ถึงปCญหา อุปสรรค ข,อขัดข,องต#างๆ ของคนใช,

ชีวิตในเมืองหลวง ตั้งแต#ระดับผู,บริหาร พนักงานเงินเดือน นักธุรกิจ พ#อค,า แม#ค,า มอเตอรUไซคUรับจ,าง 

นักเรียน นักศึกษา ประกอบกับความรู,และประสบการณU ที่เคยทำงานทั้งในฐานะวิศวกร อาจารยU นักวิจัย 

งานการเมือง นักธุรกิจ ผู,บริหาร งานชุมชน ทำให,ผมม่ันใจว#าจะสามารถเสนอแนวทางท่ีจะทำให,กรุงเทพฯ 

ดีขึ้น ผมเชื่อว#าการทำให,กรุงเทพฯ ดีขึ้น ไม#สามารถทำให,สำเร็จได,ด,วยคนเพียงคนเดียว ต,องอาศัยความ

ร#วมแรงร#วมใจของคนจำนวนมาก ผมมั่นใจว#าจะสามารถประสานงาน สร,างความไว,ใจ เสริมความร#วมมือ

ร#วมใจของคนทุกกลุ#ม เพ่ือให,เกิดความสามัคคี ร#วมกันทำกรุงเทพฯ ให,เป6นเมืองท่ีน#าอยู#สำหรับทุกคน” 

 เม่ือได3มีการวิเคราะห-เบ้ืองหลังความสำเร็จของชัยชนะคร้ังน้ี26 ประกอบด3วย 

1. บรรยากาศใหมW : เป6นการเลือกต้ังท่ีบรรยากาศแตกตWางจากคร้ังอ่ืนท่ีเป6นการโจมตีกันเยอะ ใช3 

วาทศิลป�เชือดเฉือนกัน แตWคร้ังน้ีการโจมตีน3อยมาก ใครโจมตีเหมือนกับเสียคะแนน 

2. วิธีการหาเสียใหมW : ปdายหาเสียงเล็กๆ ทรงพลังกวWาปdายปกติ เพราะใสWความคิดเข3าไปในน้ัน เดินสาย 

ปราศรัยบนลังเล็กๆ แทนการตั้งเวทีปราศรัยใหญWจุดเดียว ใช3โชเชียลมีเดีย ใช3การวางแผนงานมากวWา 2 ป�ที่สะท3อน

วWามองเห็นปqญหา 

3. นักการเมืองรูปแบบใหมW : ใช3การรวมพลังจากคนตWางๆ ใช3สภากาแฟและโซเซียมีเดีย ทำให3เกิด “มิติ 

 
23 https://www.chadchart.com/policy/ ค8นคืนวันที่ 8 สิงหาคม 2565. 
24 ส9องคำสัญญาว9าที่ผู8ว9าฯ กทม. กับนโยบายที่ให8ไว8กับชาวกรุงเทพฯ, สืบค8นเมทื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565, 

https://www.tnnthailand.com/news/politics/114554/. 
25 https://www.chadchart.com/policy/. 
26 หทัยกาญจน? ตรีสุวรรณ, “ชัชชาติ สิทธิพันธุ? : “หนุ9มเมืองจันท?” มอง “ซอฟต?เพาเวอร?” ของผู8ว9าฯ กทม,” 9 มิถุนายน 2565 , 

สืบค8นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565, https://www.bbc.com/thai/thailand-61745879. 
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ใหมWของหัวคะแนน” ที่ไมWได3ขึ้นอยูWกับทำเลพื้นที่ ตWางจากนักการเมืองจากกลุWม/พรรคอื่น ที่ใช3หัวคะแนนเป6นผู3นำ

ชุมชน 

นอกจากนี้ยังมี "การทำให3เป6นมีม27 ในลักษณะที่เอามาเลWนได3 ชัชชาติกลายเป6นของเลWนของคนคWอนข3าง

เยอะนะ ทำให3รู3สึกวWาไมWได3อยูWท่ีสูงสWงจนเกินไป สามารถเข3าถึงได3"  

ขณะเดียวกันเบ้ืองหลังแคมเปญหาเสียงของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ- มีประเด็นท่ีนWาสนใจ ดังน้ี28 

1. พูดในสิ่งที่สำคัญ การเลือกคอนเทนต-ที่จะโพสต-ลงบนชWองทางตWางๆ ต3องมองไปท่ีสิ่งนั้นมีความสำคัญ

กับคุณอยWางไร ไมWใชWเพียงใช3ชWองทางโชเชียลในการโปรโมทวWาจะทำอะไร ทำอะไรไปบ3างแล3ว ไมWได3ขายนโยบาย

ตรงๆ แตWจะบอกวWานโยบายน้ันๆ มีความสำคัญตWอคนอยWางไรมากกวWา 

2. พูดในเวลาที่สำคัญ หรือถูกที่ถูกเวลา เชWน หากเกิดปqญหาหรือประเด็นที่ผู3คนกำลังสนใจ ต3องตอบ

คำถามเหลWาน้ันได3ทันทีวWาจะแก3ไขหรือทำเร่ืองน้ีได3อยWางไรในทันที 

3. พูดให3สร3างสรรค- ทำให3เกิดความคาดหวังและคนจะสนใจอยWางเชWน การนำเสนอนโยบายด3วยการทำ

ออกมาเป6นการ-ตูนคอมมิกซ- หรือคลิปวิดีโอตWางๆ  

4.   ไมWรูทีน (routine) การส่ือสารต3องมีความเป6นมนุษย- เป6นตัวตนของอาจารย-ชัดชาติจริง ๆ ไมWใชWแคWจ3าง

ทีมงานมาโพสต-คอนเทนต-ไปเร่ือย ๆ  

 

บทสรุป 

การเลือกตั้งผู3วWาราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 11 เป6นการเห็นพ3องต3องกันของชาวกรุงเทพมหานครผู3มี

สิทธิเลือกตั้งในการเทคะแนนเสียงให3กับผู3สมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระ คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ- ซึ่งการเลือกต้ัง

ครั้งนี้มิใชWเป6นที่สนใจและติดตามเฉพาะคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเทWานั้น แตWได3สWงผลให3คนไทยจำนวนมากท่ี

อาศัยอยูWในจังหวัดอื่นๆ ตWางเข3ามาติดตามการเลือกตั้ง และรวมถึงติดตามการปฏิบัติหน3าที่ของผู3วWาราชการ

กรุงเทพมหานครที่มีเอกลักษณ-วWา “ทำงาน ทำงาน ทำงาน” สWวนผลความสำเร็จในการปฏิบัติหน3าที่จะเป6นอยWางไร 

บรรลุตามนโยบายที่วางเปdาหมายไว3หรือไมW รวมทั้งจะยังคงเป�ดโอกาสให3กับประชาชนได3มีสWวนรWวมในการปกครอง

ตนเองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากน3อยเพียงใดน้ัน คงต3องติดตามกันตWอไป 

 

 

 
27 มีม (meme) เป�นรูปแบบของความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ? หรือการปฏิบัติที่สามารถส9งผ9านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู9อีกคน 

ผ9านการเขียน การพูด ท9าทาง พิธีกรรม ภาพล8อเลียน และมีคำศัพท?ต9างๆ ในภาพที่มีความหมายเชิงตลก หรือปรากฎการณ?
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