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เคลื่อนต่อไม่รอแล้วนะ !!!  

เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงนายก อบต. ชัยภูมิ 

อย่าปล่อยให้บทบาทของภาคประชาชนในช่วงฤดูกาลเลือกตั้ง “หายไป” 

 

ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์ 

จารุวรรณ แก้วมะโน 
 

คุณเคยเกิดคำถามแบบนี้ไหม “ทำไมการเลือกตั้งทุกครั้งต้องมีการซื้อสิทธิขายเสียง ทำไมต้อง

ขัดแย้งกัน เหมือนไม่ค่อยมีตัวเลือก ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือนโยบาย” เมื่อถึงฤดูกาลเลือกตั้งทีไร “ทำไมจึง

รู้สึกว่าไม่กล้าคุยการเมืองกับใครว่าฉันจะเลือกใครดีเลือกใครได้บ้าง”  “ผู้สมัครมีนโยบายอะไรบ้าง ทำไม

ฉันไม่เคยรู ้ไม่เคยเห็น” หากคุณเคยเกิดคำถามแบบนี้ นี ่เป็นสัญญาณอันตรายของกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตยซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว จึงไม่ควรปล่อยให้คำถามเหล่านี้เกิดข้ึน  

สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองตระหนักถึงปัญหาดั งกล่าวจึงได้จัดทำ

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอุดช่องว่างและส่งเสริม

บทบาทของภาคประชาชนในช่วงฤดูกาลเลือกตั้งให้มีศักยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายกับผู้สมัครเพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีต่อไป 

บทความนี้เป็นการนำเสนอบรรยากาศและกิจกรรมที่สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน

พระปกเกล้า ได้จัดให้มีขึ้น ณ อบต. 3 แห่ง ประกอบด้วย อบต.นาฝาย อบต.กุดตุ้ม และ อบต.หนองบัวบาน 

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1) การเปิดเวทีสาน

เสวนาร่วมระหว่างผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2564 และ 2) เวที

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื ้อสิทธิขายเสียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 

พฤศจิกายน 2564 

ผู้เขียนหวังว่าข้อเสนอเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่อื ่นๆได้เล็งเห็น

ศักยภาพของตนเอง ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเมืองที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

1) เวทีสานเสวนาระหว่างผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

เป็นเวทีที ่ เช ิญผู ้สมัครทุกคนและผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งในตำบลมาร่วมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น  

ความต้องการ นโยบาย และวิสัยทัศน์ เข้าร่วมเวทีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 โดยจะมีการ

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้ระดมความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนและนำเสนอให้แก่ผู้สมัครเพิ่มเติมจากนโยบายที่ผู้สมัครเตรียมเสนอไว้ โดยข้อเสนอของภาคประชาชน
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ครอบคลุมหลายมิติทั้งในเรื่องสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยรวมภาคประชาชนอยากเห็นตำบล

ที่พึงปรารถนา เป็นตำบลที่มีความอยู่ดีกินดี มีความเท่าเทียม มีการศึกษาที่ดี ปัญหาสังคมต้องได้รับการแกไ้ข 

มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ มีการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ตำบลน่าอยู่น่ามอง และ

เป็นตำบลสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เป็นต้น 
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สิ่งสำคัญนอกเหนือจากข้อเสนอแนะต่อผู้สมัครแล้ว ผู้เข้าร่วมได้แสดงความรู้สึกว่ามีความดีใจและ

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีนี้ 

  

“ดิฉันอยากจะเห็นตำบลของเรา เป็นตำบลที่ไม่มีการซื้อสิทธิ

ขายเสียงและเราก็จะได้ผู้นำที่มุ่งพัฒนาตำบลเราให้เจริญรุ่งเรืองไป

ข้างหน้า ... เหมือนกับการฉีดวัคซีนโควิด เราต้องเริ่มจากตอนนี้ หาก

เราไม่เริ่มตอนนี้เดี๋ยวลูหลานของเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ...เราพอมี

อยู่มีกิน แม้ว่าไม่มากมายอะไรนักหนา แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนขายสิทธิ 

อยากให้คนที่เข้ามาพัฒนาเนี่ยะพัฒนาจริงๆ อยากฝากทุกคนว่าไม่

อยากให้ซื้อสิทธิขายเสียงเพ่ือเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเรา” 

 

 

“รู้สึกดี และรู้สึกเข้าใจว่าการที่ท่านว่าที่นายกทั้ง 3 – 

4 ท่านคุยนโยบายว่าจะดำเนินการอย่างไร ก็รู้สึกดีมากๆ ที่เรา

สามารถสะท้อนปัญหาในชุมชนให้ท่านทราบได้ นั ่นคือ

ความรู้สึกของเราจริงๆออกไป ขอบคุณครับ” 

 

 

 

 

“รู้สึกดีมากๆ อยากให้มีการจัดทุกๆเดือนเลยด้วยซ้ำไป จนกว่าจะ

ถึงวันเลือกตั้ง ถ้าท่านมีโอกาสเปิดเวทีสัญจรในหมู่บ้านของเราก็จะดีมาก 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยก็จะได้มารับฟังท่านมากตรงนี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

หรือผู้ที่ไม่สามารถจะมาได้ก็จะได้ยินได้รับฟังนโยบายของท่านได้มากกว่านี้ 

มีเวทีแบบนี้ดีมากเลยค่ะ”  
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“ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มารับฟังข้อชี้แนะ และจะ

เป็นแนวทางการปฏิบัติของตำบลหนองบัวบาน คนที่ซื้อ

สิทธิ์ขายเสียงแล้วเข้าไปทำงานให้กับตำบล ให้กับหมู่บ้าน 

จะทำให้เกิดผลกระทบ ชาวบ้านจะไม่ได้รับผลประโยชน์ 

เพราะจะมัวแต่ห่วงกังวลว่าตนเองเสียเงินมาก ทำอย่างไร

จะกู้เงินคืนมาได้ หากพวกเรานำแนวทางการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ท่ีมาจัดกิจกรรมวันนี้ จะเป็นพระคุณอย่างมาก” 

 

หลายคนแสดงความเห็นว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ “พลาดมาก” “อยากให้ประชาชนทุกๆคนได้

เสนอความคิดเห็นและรับฟังแนวทางของผู้สมัครทุกๆท่านและพิจารณาเลือกคนดีเข้ามาบริหาร”  และควร

รณรงค์ให้คนที่ยังไม่ทราบได้ทราบด้วย สุดท้ายก่อนปิดเวทีเสวนาผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงเจตจำนง

ร่วมกันในการส่งเสริมการเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงโดยลงนาม

ร่วมกันในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเพื่อเป็นสัญญาใจที่ทุกฝ่ายจะ

ยึดถือร่วมกันนับแต่นี้จนถึงวันเลือกตั้งและตลอดไป  

2) เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นที่    

เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกระตุ้น

สำนึกพลเมือง เปิดพื้นท่ีให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์

ยุติธรรมนอกเหนือจากการรับฟังนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และร่วมกันกำหนดแนวทางที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จะร่วมกันรณรงค์ให้การเลือกตั้งระดับ อบต. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. นี้ให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและ

เกิดความสมานฉันท์เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2564 โดยเวที

แรกจัดขึ้นเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดดาวเรือง อบต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ เวทีที่สองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อบต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ และเวทีที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวบานสามัคคี อบต.หนองบัวบาน อ.จตัุรัส จ.ชัยภูมิ 

ทั้ง 3 เวที ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าร่วมเสวนาอย่างคึกคักตามจำนวนที่จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดไว้ โดยภายในงานนอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายสิ่งใดที่ทำได้และไม่ได้

ในช่วงฤดูกาลเลือกตั้งแล้ว ก็เป็นการสร้างความตระหนักต่อบทบาทสำคัญของพลเมืองในการส่งเสริมการ

เลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมไปถึงสาระและความสำคัญโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อ
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สิทธิขายเสียง ก็ยังมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันถึงแนวทางที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม

รณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยโปร่งใสสุจริตยุติธรรมและจบลงด้วยความสมานฉันท์ โดยข้อสรุปแนวทางการ

รณรงค์เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงมีอาทิ 1) เป็นหูเป็นตาให้แก่รัฐ 2) ซื่อสัตย์สุจริตในตัวเอง 3) 

บอกต่อญาติพี ่น้องช่วยกันไม่ขายเสียงไม่ร ับเงิน 4) ติดป้ายหน้าบ้านว่าไม่ขายเสียง 5) แจ้งผู ้ใหญ่ให้

ประชาสัมพันธ์เรื่องไม่ซื้อสิทธิขายเสียงให้ความรู้ 6) ทำป้ายประชาสัมพันธ์/แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ตาม

หมู ่บ้าน 7) ไม่ทำบาปด้วยการซื ้อสิทธิขายเสียง 8) ประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียนไปบอกผู ้ปกครอง 9) 

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน ผ่าน Line โทรศัพท์ Facebook เป็นต้น 10) ปรับแก้กฎหมายจาก

วาระ 4 ปีเหลือ 2 ปี จะได้ไม่ลงทุน 11) ให้ความรู้เรื่องโทษ โดยบอกต่อผลกระทบที่ตามมา และ 12) รณรงค์

เรื่องการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในชุมชน เป็นต้น เหล่านี้เป็นเพียงข้อเสนอบางส่วนเกี่ยวกับการรณรงค์เลือกตั้ง

สมานฉันท์และไม่ซือ้สิทธิขายเสียงที่ระดมได้จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเวทีเสวนา ซึ่งเชื่อว่ายังมีหนทางอ่ืนๆมากที่ผู้

มีสิทธิเลือกตั้งสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฤดูกาลเลือกตั้งของประชาชน

อย่างแท้จริงได้และเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้น โดยอาจเริ่มลงมือปฏิบัติจากสิ่งที่ใกล้ตัวอย่าง

การบอกต่อผู้ใกล้ชิดคนรู้จัก กระตุกความตระหนักในตนเอง จนไปถึงระดับของการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพ่ือ

รณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนในวงกว้าง เป็นต้น 
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3) ผลการดำเนินโครงการ 

แน่นอนว่าเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงนั้นมีอยู่ 

2 ประการคือ การลดการซื้อสิทธิขายเสียงและการเพ่ิมความสมานฉันท์ให้แก่ชุมชนภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 

2 เรื ่องนี้จะทราบได้ต่อเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง อย่างไรก็ตาม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสุดท้ายดังกล่าว  

กระบวนการและเป้าหมายระหว่างทางนับมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ สำนักส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมือง จึงกำหนดเป้าหมายระหว่างทางที่พึงเกิดขึ้นภายหลังการจัดเวทีเสวนาไว้ 2 ประการ  

ประการแรก ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่

ซื้อสิทธิขายเสียง ทราบบทบาทหน้าของตนในฐานะพลเมืองในการร่วมกันส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย

บริสุทธิ์ยุติธรรม อาทิ ใช้การหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ เน้นการหาเสียงด้วยนโยบาย และเปิดใจพูดคุยเพ่ือ

กำหนดนโยบายร่วมกัน ตลอดจน กำหนดกติกาในการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงที่ทุกฝ่ายจะ

ปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น    

ประการที่สอง ผู้มีสมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกติกาในการส่งเสริมการ

เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงที่กำหนดไว้ เน้นการหาเสียงด้วยนโยบายไม่โจมตี ไม่ซื้อเสียงและไม่

เรียกรับเงินทองจากผู้สมัคร ทุกฝ่ายมีความตื่นตัวปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งกระตือรือร้นที่จะบอกต่อ

โครงการดังกล่าวออกไปสู่บุคคลอื่นเพ่ือร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ 

โดยเพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำนักฯ ได้มีการสำรวจการรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรม

ของผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ ขาย

เสียง ตลอดจนกิจกรรมที่ฝ่ายต่างๆจัดขึ้นภายหลังเข้าร่วมเวทีเสวนา ซึ่งได้ผลการสำรวจพบว่าภายหลังการ

ดำเนินโครงการ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ประการ  

             ประการที่ 1 ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น: ผลการสำรวจพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าร่วม
เวทีเสวนามีความรู้ความเข้าใจภายหลังการเสวนาเพิ่มมากขึ้นในหลายเรื่อง ประกอบด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่
พลเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงกฎหมายเลือกตั้งและโทษที่จะ
ได้รับหากมีการทุจริตเลือกตั้ง โดยผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาได้คะแนนเพ่ิมมากข้ึนทุกเวที มีผู้ที่ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 78.11 จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดเวทีเสวนาสามารถสเพิ่มเติมความรู้
และแก้ไขความเข้าใจผิดบางประการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญ
ของการปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องต่อไป  
             ประการที่ 2 แก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของพลเมืองในฤดูกาลเลือกตั้ง : ผลการ
สำรวจพบว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเข้าใจผิดเรื่องบทบาทของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งมาก
ที่สุด โดยร้อยละ 55 เข้าใจผิดว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีบทบาทเพียงรับฟังการปราศรัยนโยบายหาเสียงของผู้สมัคร
เท่านั้น ขณะที่ประชาชนร้อยละ 31.37 เข้าใจผิดว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกเฉพาะนโยบายที่ผู้สมัคร
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นำเสนอได้เท่านั้นและไม่สามารถเสนอนโยบายอ่ืนๆแก่ผู้สมัครพิจารณาดำเนินการได้ นอกจากนั้น ยังเข้าใจว่า
บทบาทในการขจัดการทุจริตเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงฝ่ายเดียวสูงถึงร้อยละ 45 
และมีร้อยละ 17 ที่เข้าใจว่าการรับเงินจากผู้สมัครสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย และร้อยละ 14 เข้าใจว่าผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสามารถเรียกรับเงินจากผู้สมัครได้ โดยประชาชนร้อยละ 33 ไม่ทราบว่าหากมีการเรียกรับเงินจาก
ผู้สมัครจะเป็นความผิดตามมาตรา 92 ของ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งผู ้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่
ลงคะแนนให้แก่ผูส้มัครผู้ใด” ซึ่งฐานความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี  ตาม
มาตรา 126  
 อย่างไรก็ตาม ภายหลังเข้าร่วมเวทีเสวนา พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเข้าใจบทบาทของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น ทั้งเรื่องบทบาทของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้มีเพียงแค่การรับฟังปราศรัยหาเสียงของผู้สมัคร
เท่านั้น และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ อีกทั้งการขจัดปัญหา
การทุจริตเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของ กกต.เพียงฝ่ายเดียว ผลการสำรวจที่พบเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญ
ของการจัดเวทีเสวนาว่าสามารถปรับแก้ไขความไม่รู้ไม่เข้าใจและความเข้าใจที่ผิดพลาดไปของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งได้ เพื่อสร้างความตระหนักและดึงศักยภาพของผู้มีสิทธิเลื อกตั้งออกมาให้เป็นส่วนสำคัญในการ
ร่วมผลักดันการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงต่อไป 
            ประการที่ 3 ผู้สมัครตื่นตัวและระมัดระวังตัวในการหาเสียงมากขึ้น: ผลการสำรวจพบว่าร้อย
ละ 50 มองว่าภายหลังการจัดเวทีเสวนาผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีการหาเสียงเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่มีการโจมตี
เรื่องส่วนตัวเพ่ือตัดคะแนนของคู่ต่อสู้ แต่เลือกที่จะใช้การหาเสียงด้วยนโยบายเพ่ิมมากขึ้น โดยร้อยละ 35 มอง
ว่าผู้สมัครมีการหาเสียงอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยภาพรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 85 มอง
ว่าโครงการนี้สามารถส่งเสริมให้การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน 
           ประการที่ 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองในฤดูกาลเลือกตั้งมากขึ้น: ผล
การสำรวจพบว่าผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ร้อยละ 100 มีการขยายผลโครงการนี้ออกไป โดยบอกต่อคนใกล้ชิด ญาติ
พี ่น้อง คนรู ้จ ักถึงผลกระทบและโทษของการซื ้อสิทธิขายเสียง โดยร้อยละ 83 ได้แจ้งผู ้ใหญ่บ้านให้
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในชุมชนด้วย ขณะที่ ร้อยละ 58 ระบุว่าได้
ร่วมรณรงค์โดยการโพสต์ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในโซเชียลมีเดียของ
ตน และร้อยละ 33 ได้มีโอกาสร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับแก่คนในชุมชน ติดสติกเกอร์ “บ้านนี้ไม่
ขายเสียง” หน้าบ้านของตนและร่วมกันเดินรณรงค์เลือกตั้งสมานฉันท์ฯในชุมชน เป็นต้น 

ความเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ประการข้างต้นนับเป็น เป้าหมายเชิงกระบวนการอย่างสำคัญที่สำนัก

ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองมุ่งหวังให้เกิดขึ้นเพื่อผลักดันไปสู่ เป้าหมายสุดท้ายของโครงการ ในเรื่องลด

การซื้อสิทธิขายเสียงและการเพิ่มความสมานฉันท์ให้แก่ชุมชนภายหลังการเลือกตั้ง เพราะหัวใจของ
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โครงการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนพลเมืองได้เข้าไป

มีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย ซึ่งแน่นอนว่า การ

ขับเคลื่อนหรือปรับเปลี่ยนเรื ่องหนึ่งเรื ่องใดไม่ใช่เรื ่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์และมีลักษณะเป็นวัฒนธรรม จำเป็นต้องมีการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง ตามหลักการ

ที่สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองเน้นย้ำเสมอเรื่องของการ “ปลุก ปรับ ขยับ สลับ ซ้ำๆ” เพื่อนำไปสู่

ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการสำรวจการลงมือปฏิบัติของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องพบว่า อบต.หลายแห่งได้ร่วมกับหลายภาคส่วนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจัดให้มีการรณรงค์

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงใน อบต.ของตน     

4) การรณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในพื้นที่ของภาคประชาชน  

ผลการสำรวจพบว่าภายหลังจากสถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้จัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล จังหวัดชัยภูมิ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป้าหมาย 3 แห่ง กระแสความตระหนักถึงความสำคัญของ

การเลือกตั้งและบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในฤดูกาลเลือกตั้งที่มีได้มากกว่าการรับฟังนโยบายของ

ผู้สมัครเท่านั้นเริ่มจุดติด เกิดการกระจายตัวของข้อมูลและกิจกรรมในหลายลักษณะ ข้อมูลจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเป้าหมายทั้ง 3 แห่งระบุว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมเวทีเสวนา คนในชุมชนมีการพูดคุยเรื ่อง

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ด้านผู้ที่ เข้าร่วมเวทีได้บอกต่อญาติพี่น้องไม่ให้ขายเสียง มี

การบอกต่อผลกระทบ ผลเสีย และโทษของการซื้อสิทธิขายเสียง แก่ญาติพี่น้องและคนรู้จัก  บางรายมีการติด

สติกเกอร์หน้าบ้านของตนว่า “บ้านนี้ไม่ขายเสียง” ด้วย นอกจากนั้น ก็ได้แจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์

เรื่องการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงด้วย  

โดยในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน องค์การบิหารส่วนตำบลทั้ง 3 แห่งได้

ร่วมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชนจัดเดินรณรงค์เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในชุมชนของตน   

ในการเดินรณรงค์ได้มีการแจกแผ่นพับใบปลิวเรื่องความสำคัญของการเลือกตั้ง กฎกติกาในการเลือกตั้ง และ

ความสำคัญของการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งท่าทีของคนในชุมชนมีความสนใจทั้งยังเห็นด้วยและ

สนับสนุนให้ดำเนินโครงการนี้ในชุมชน  



10 
 

 

 

เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง อันเป็นจุดตั้งต้น

ของกระบวนการประชาธิปไตยแบบผู้แทนไปอีก 4 ปี การเลือกตั้งผู้นำของเราในวันนี้ด้วยใจที่เป็นกลาง มุ่งมอง

ผลประโยชน์ของชุมชน ประเทศชาติ และคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก ไม่ใช่การพิจารณาบนฐานของ

พรรคพวกคนรู้จัก จึงนับเป็นจุดตั้งต้นสำคัญของการเมืองที่ดี ที่เป็นประชาธิปไตย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของพวกเราในระยะยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพลังพลเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนที่จะ
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ไม่ปล่อยให้ฤดูกาลเลือกตั้งเป็นเพียงฤดูกาลหาเสียงของผู้สมัครเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่เป็นฤดูกาลสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงโดยภาคประชาชนในการเลือกสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคมและประเทศชาติด้วย

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  

 สำหรับผลที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไร สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจะติดตาม

และนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่านได้ทราบต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

มาช่วยกันเสริมสร้างบทบาทของภาคประชาชนในช่วงฤดูกาลเลือกตั้ง  

ให้เกิดการเมืองสมานฉนัท์และไม่ซือ้สิทธิขายเสียงกันเถอะ  

 


