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สรุปผลการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนายก อบต. ชัยภูม ิ
 

ศุภณฐั เพิ่มพูนววิฒัน์ 

จารุวรรณ แกว้มะโน 
 

การเลือกตั้งนายก อบต. ทัว่ประเทศเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ผา่นพน้ไปดว้ยดี โดยผลการรวบรวม

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุวา่ การเลือกตั้งคร้ังน้ีไดรั้บความสนใจจากผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งไปใชสิ้ทธิจ านวนมาก โดยมีผูไ้ปใชสิ้ทธิเฉล่ียร้อยละ 75 ซ่ึงนบัเป็นสัดส่วนท่ีสูงมากและแสดงใหเ้ห็นถึง

ความต่ืนตวัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดเ้ป็นอยา่งดี  

“ชัยภูมิ” เป็นจงัหวดัน าร่องในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของ

ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ มีจ  านวนเฉล่ียของผูท่ี้มาใชสิ้ทธิเลือกตั้งเกินกวา่จ านวน

เฉล่ียของผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งทัว่ประเทศเช่นกนั จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่โครงการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ

ขายเสียงท่ีส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองได้ด าเนินการในจังหวดัชัยภูมิ โดยจัดให้มีการให้ความรู้  

การเสวนา และการรณรงค์แก่ทั้งผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งในการ “ไม่แจก” และ “ไม่รับเงิน” อยา่งต่อเน่ือง

นั้นส่งผลใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ชยัภูมิในหลายๆเร่ือง อาทิ การออกไปใชสิ้ทธิจ านวนมาก ความสามารถ

ในการลดการซ้ือสิทธิขายเสียง รวมไปถึงส่งเสริมต่อความสมานฉนัทภ์ายหลงัการเลือกตั้ง เป็นตน้ 

ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั อบต. 

นาฝาย อบต.กุดตุม้ และ อบต.หนองบวับาน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือ

สิทธิขายเสียง เพื่อให้ทราบความเปล่ียนแปลงภายหลงัการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ในเชิงลึก 

โดยเก็บแบบสอบถามจากผูส้มคัร ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และ อบต.ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งได้จดัประชุมถอดบทเรียน

ร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา ซ่ึงได้ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี  

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการด าเนินโครงการ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

1. ไม่มีความรุนแรง ก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกต้ัง 

ในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี มีเป้าหมายส าคญัเพื่อขจดัการ 

ซ้ือสิทธิขายเสียงและเพิ่มความสมานฉันท์ให้แก่ทุกฝ่าย ผลการส ารวจการรับรู้ความโปร่งใสในการหาเสียง
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เลือกตั้งพบวา่ทั้งผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งมองวา่โครงการน้ีมีส่วนส่งเสริมให้การซ้ือสิทธิขายเสียงลดลง ใน

ภาพรวมผูมี้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 67  ระบุว่าโครงการช่วยสร้างความระมดัระวงัให้แก่ผูส้มคัรเน้นน าเสนอ

นโยบายเป็นหลกัมากกวา่เดิม ส่งผลให้ผูส้มคัร (ร้อยละ 67) และผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ร้อยละ 61) ระบุไปในทิศทาง

เดียวกนัว่าโครงการเลือกต้ังสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงประสบความส าเร็จในการลดการซ้ือสิทธิขาย

เสียงได้ในระดับ “ปานกลาง” ถงึ “มาก”   

ดา้นความสมานฉันท์ของคนในชุมชนนั้นพบว่า ผลการสัมภาษณ์ช้ีให้เห็นว่าผูส้มคัร ร้อยละ 75 และ 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 78 มองว่าโครงการน้ีดีมีประโยชน์และส่งเสริมความสมานฉันท์ในชุมชนในระดับ  

“ปานกลาง” ถึง “มาก” โดยรายละเอียดในการส ารวจพบว่าผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีมุมมองในทิศทาง

เดียวกนัวา่บรรยากาศในการเลือกต้ังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กล่าวคือ ความรุนแรงในการหาเสียงลดลง การ

แข่งขนัมีความถอ้ยทีถอ้ยอาศยัมากข้ึนและเนน้น าเสนอนโยบายมากข้ึน โดยผูส้มคัรรับเลือกตั้งร้อยละ 41 มองวา่

ความรุนแรงในการแข่งขนัระหวา่งผูส้มคัรอยา่งเอาเป็นเอาตายนั้นลดลง บรรยากาศเป็นมิตรมากข้ึน การหาเสียง

ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัมีน ้าใจในการแข่งขนัระหวา่งผูส้มคัรมากข้ึน ทั้งยงัใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่การแข่งขนัในคร้ังน้ีมี

การให้เกียรติคู่แข่งมากข้ึน ไม่มีการพูดโจมตีคู่แข่งและพูดหาเสียงตามนโยบายของตนเป็นหลกั ดา้นผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งร้อยละ 67 มองวา่ผูส้มคัรใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งมากข้ึนกวา่เดิม  

ข้อมูลจากแบบส ารวจมีความสอดคล้องกับรายละเอียดท่ีได้จากการถอดบทเรียนในแง่ท่ีความ

สมานฉนัทข์องคนในชุมชนเกิดข้ึนภายหลงัจากชุมชนเขา้ร่วมโครงการน้ีและเม่ือภายหลงัการเลือกตั้งส้ินสุดลง   

“ในคร้ังแรกๆท่ีนาฝายมีผูส้มคัรส่ีคนก็จะมีกระแส

ความรุนแรงเยอะมากและก็จะมีหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึง 

แต่พอมีโครงการน้ีเข้ามาอย่างน้อยหน่ึงผู้สมัครถ้ามีการมา

พบปะได้เห็นหน้ากัน ความรุนแรงของการหาเสียงลดลง

เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการท่ีผูส้มคัรแต่ละคนจาก  

นาฝาย จะมีขบวนผูส้มคัรไปหาเสียงในพื้นที่ชุมชน บางทีผู้สมัครก็จะไปเจอกันในหมู่บ้านเดียวกันก็จะทักทาย

กันด้วยดี ไม่มีการที่จะไปปะทะคารมกันหรือไม่มีการไปกล่าวร้ายให้ซ่ึงกันและกัน อันน้ีความรุนแรงลดลงมาก

จริงๆ” น่ีเป็นเสียงสะทอ้นจากปลัด อบต.นาฝายห น่ึงในอบต.เป้าหมายท่ีมีต่อการด าเนินโครงการเลือกตั้ง

สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง  ซ่ึงสอดคล้องกับพื้นท่ีเป้าหมายอีก 2 แห่งคือ  อบต.กุดตุ้ม และ อบต. 

หนองบวับาน 
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ปลดั อบต. กุดตุม้ ระบุวา่ ก่อนหน้าที่จะมีโครงการ

เลือกต้ังสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ัน บรรยากาศ

ในการหาเสียงเลือกต้ังรุนแรง แม้แต่ในวันเปิดรับสมัคร 

วันแรก ก็พบว่ามีการ “ท าลายป้ายหาเสียง” กันแล้ว มีการ

แจกใบปลิว ซ่ึงปลดัอบต.กุดตุม้วิเคราะห์ว่าส่วนหน่ึงเป็น

เพราะผูส้มคัรไม่เคยพบหน้ากนั ไม่เคยไดพู้ดคุยกนั จึงท า

ใหเ้กิดความรู้สึกถึงการแข่งขนักนัอยา่งเตม็ท่ี การท่ีมีโครงการน้ีและมีการเปิดเวทเีพือ่ให้ผู้สมัครแต่ละหมายเลข

ได้พบกันจึงส่งผลให้ “ท่าทีก็จะเร่ิมสมานฉันท์ขึ้น ตรงน้ีเห็นชัดเจนก่อนท่ีจะมีโครงการน้ีข้ึนเปิดรับสมคัรวนั

แรกท่ีกดุตุม้มีผูส้มคัรส่ีคนก็มีการไปท าลายป้ายมีการไปแจกใบปลิวเพราะผูส้มคัไม่เห็นหนา้กนัต่างฝ่ายก็ต่างจะ

เอาชนะกนั แต่พอมีเวทีก็เปล่ียนไปเลย”  

ดา้นหวัหนา้ส านกังานปลดั อบต.หนองบวับาน 

กล่าววา่โครงการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขาย

เสียงมีส่วนช่วยส่งเสริมความสมานฉันทใ์นชุมชนอย่าง

มาก “ก่อนหนา้นั้นท่ียงัไม่มีการจดัเวทีก็จะมีเสียงจากพี่

นอ้งประชาชนวา่ ผูส้มคัรก็มีการแข่งขนักนัในส่วนท่ีเคย

มีก็มีเร่ืองของความรุนแรงบา้ง มีการแจง้มีการข่มขู่ผู้มี

สิทธิ แต่ว่าหลังจากมีการจัดเวทแีล้วก็ท าให้ผู้สมัครมีความเข้าใจในการออกไปหาเสียง ในการใช้นโยบายเป็นหลัก

เขาจะไม่มีเร่ืองการโจมตีกนั อบต.หนองบัวบานมีเสียงของความรุนแรงมากจริงๆ กระทัง่ช่วงการเลือกตั้งกกต.

จงัหวดัเขา้มาดูในวนัเลือกตั้ง นายอ าเภอก็ห่วง ก็ลงมาดูแต่พอมีโครงการผูส้มคัรไดค้วามรู้โครงการมีผลมากๆ ที่

ท าให้ผู้สมัครบางคนยึดเป็นนโยบายว่าเราจะไม่ซ้ือสิทธิเลยและประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการซ้ือสิทธิขาย

เสียง จึงเป็นผลดีแมจ้ะไม่ไดท้ั้งหมด แต่วา่การเร่ิมโครงการก็เป็นนิมิตหมายอนัดีในอนาคต”  
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ด้านผู ้อ  านวยการส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง จ.ชยัภูมิ กล่าวว่า จนถึงตอนน้ีไม่ว่าจะอบต.

ไหน (อบต.นาฝาย อบต.กุดตุม้ อบต.หนองบวับาน) ก็ยัง

ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียน การประชาสัมพันธ์โครงการ

ออกไปก็มีส่วนช่วยท าให้คนมาใช้สิทธิเพิ่มขึ้น เรียกว่า

ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจท าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งก็ออกมาใชสิ้ทธิมากข้ึน และคนที่ได้รับการเลือกต้ังก็มีคนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมามากกว่าเก่าและเร่ืองการ

ซ้ือสิทธิขายเสียงก็มีบางพื้นท่ี แต่วา่ 3 แห่งท่ีเราด าเนินการก็ยงัไม่ไดรั้บแจง้มา อนัท่ีจริงมีหลาย อบต.สนใจเขา้

ร่วมโครงการน้ี แต่เขา้ใจวา่การด าเนินโครงการเชิงลึกอาจไม่สามารถด าเนินการหลายแห่งในเวลาพร้อมกนัได ้

2. การยอมรับและความร่วมมือภายหลังการเลือกต้ัง  

ในส่วนของการยอมรับผลการเลือกตั้งและความร่วมมือภายหลงัการเลือกตั้งของทุกฝ่ายนั้น ขอ้มูลจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป้าหมายทั้ง 3 แห่งระบุว่า บรรยากาศภายหลงัการเลือกตั้ง ผูส้มคัรและผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งยอมรับผลการเลือกตั้งด้วยดี ไม่มีการคุกคามผูส้มคัรท่ีชนะการเลือกตั้ง ไม่มีการฟ้องร้องการทุจริต

เลือกตั้ง นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้งจนถึงปัจจุบนั “ของนาฝายไม่มีเร่ืองร้องเรียนเม่ือวานทางคณะกรรมการก็รับรองไป

แลว้” ปลดั อบต.นาฝายกล่าวยืนยนัถึงความเรียบร้อยของการด าเนินโครงการและความสมานฉันท์ท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัการด าเนินโครงการ  

ดา้นผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัชยัภูมิ กล่าวไปในทิศทางเดียวกนั

วา่จนถึงขณะน้ีก็ยงัไม่พบวา่มีเร่ืองร้องเรียนของ 3 อบต.น้ีเขา้มา “การเลือกตั้ง อบจ. ท่ีผา่นมาแมจ้ะมีการฟ้องร้อง

มีอยู่แต่ไม่เพิ่มข้ึน ส่วนการเลือกตั้งระดบัเทศบาลนั้น การร้องเรียนผูส้มคัรนายกไม่มีเลย ทุกฝ่ายยอมรับผล 

ท่ีไดม้า ส่วนระดบั อบต. จนถึงตอนน้ีไม่ว่าจะอบต.ไหน (อบต.นาฝาย อบต.กุดตุม้ และอบต.หนองบวับาน)  

ยงัไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียน” แมจ้ะปฏิเสธไม่ไดว้า่การซ้ือสิทธิขายเสียงอาจจะไม่ไดห้มดไปในทีเดียวแต่วา่ อบต.

ทั้ง 3 แห่งท่ีเราด าเนินการก็ยงัไม่ไดรั้บแจง้มา 

ดา้น อบต.หนองบวับาน หวัหนา้ส านกังานปลดักล่าวถึงบรรยากาศในวนัเลือกตั้งวา่ “ก่อนวนัเลือกตั้ง

ไม่พบความรุนแรงใดๆ สงบเงียบมาก และการใชสิ้ทธิก็ไม่พบความวุน่วายในคูหา และก็ในคูหาช่วงนบัคะแนน

ก็มีการปรบมือให้กบัการนับคะแนนแรกและคะแนนสุดทา้ยเท่านั้น ไม่มีการร้องโห่เชียร์ ขอบคุณสถาบนัฯ 

(สถาบนัพระปกเกลา้) ท่ีมาช่วยให ้อบต.หนองบวับานรักสามคัคีกนั ” 
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แนวทางการด าเนินโครงการในอนาคต 

จากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของส านกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัชัยภูมิ และ องค์การบริหารส่วนต าบลเป้าหมายทั้ง 3 แห่ง ได้กล่าวไปในทิศทาง

เดียวกนัวา่โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ันประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ปรับเปลี่ยนการรับรู้เร่ืองการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ ไม่แข่งขนักนัอย่างเอาเป็นเอาตาย การสร้างการยอมรับ 

การแข่งขนักนัดว้ยนโยบาย และสุดทา้ยคือการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน แมว้า่เร่ืองของการซ้ือสิทธิขาย

เสียงอาจจะไม่สามารถระบุไดว้า่หมดไปในทนัที แต่ทุกฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่โครงการน้ีเป็นนิมิตหมายอนัดีท่ี

จะสร้างความเปล่ียนแปลงดา้นบวกให้แก่พื้นท่ีและควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ขยายพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายให้

ครอบคลุมมากข้ึน รวมทั้ง ด าเนินการให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆไม่เฉพาะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง

เท่านั้น ดงัท่ี ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.ชยัภูมิ ไดก้ล่าววา่  

“เร่ืองที่โครงการท าได้ดีคือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงเราได้ปูทางก่อนที่จะ

เลือกต้ัง ผมประทับใจที่ท่านอาจารย์มาให้ความรู้กับ 106 อบต. เร่ืองขอ้จ ากดั เราท าโครงการน้ีมนัมีระยะเวลาท่ี 

รวดเร็วเวลาแค่ 2 เดือนเพราะถา้เราไดว้างฐานก่อนสักหน่อยแลว้ค่อยเขา้มาสู่กระบวนการเสวนาท่ีอาจารยท์  า 

จะได้ประโยชน์มากกว่าน้ี และจ านวนอบต.ท่ีท า อบต.ไหนท่ีท าแลว้ก็ประสานไว ้และอบต.ไหนท่ีรุนแรงก็

อาจจะเพิม่เขา้มาอีก อาจจะ 2-3 อบต. เพิ่มเขา้มาเร่ือยๆ อนัน้ีน่าจะประสบความส าเร็จและคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้

มา ก็น่าจะเป็นผูส้มคัรหนา้ใหม่ เยอะข้ึน และส่ิงท่ีควรพฒันาก็คือ อยากใหเ้พิ่ม อบต.ทุกๆ ปีและไม่ไดจ้  าเป็นตอ้ง

ท าแค่ช่วงการเลือกตั้งเราอาจจะท าไปเร่ือยๆ แลว้ก็ประชุผา่นออนไลน์ทั้ง 106 อบต.พอใกลเ้ลือกตั้งเราก็ค่อยท า

อีก” 

ดา้นปลดั อบต.กุดตุม้ กล่าววา่ “มันเป็นโครงการทีส่ร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนได้ดีมากเลย หากเป็นไป

ได้ก็อยากให้มีหลายๆ ส่วน ผู้น าเยาวชน สตรี เข้ามามีส่วนร่วม ถา้ทุกส่วนเขา้มามีส่วนร่วมก็อาจจะผลกัดนัสู่

ทิศทางสภาประชาชน มีคนกลัน่กรองคนท่ีจะมาสมคัรแบบควนรู (อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา) ได ้ตรงน้ีจะ

ถือวา่เป็นจุดท่ีดี ก็อยากน าเรียนเบ้ืองตน้และทุกส่วนไดมี้ส่วนร่วม ก็ขอให้โครงการน้ีด าเนินต่อไป และให้ทุกคน

ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วม” พร้อมทั้งเสนอแนะวา่ควรมีการผลกัดนัใหโ้ครงการน้ีเขา้สู่สถานศึกษาดว้ย  
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ด้านหัวหน้าส านักงานปลดั อบต.หนองบวับาน กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่า “ปีสุดท้ายก่อนมีการ

เลือกต้ังเราอยากมีข้อบัญญัติในการจัดโครงการน้ีข้ึนมาจะท าอย่างไรก็ได้ให้ครอบคลุมทุกหมู่ บ้านเพื่อให้

ประชาชนไดร่้วมฟัง และขอความอนุเคราะห์จากสถาบนั ผูใ้หญ่ท่ีร่วมฟัง แน่นอนวา่ไมอ่้อนดดัง่ายไมแ้ก่ดดัยาก 

ก็อยากให้เยาวชนได้เรียนรู้ในสถาบันการศึกษาด้วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าพวกเขาจะท าอย่างไรได้บา้งกบัการ

เลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง” ซ่ึงเป็นมุมมองเดียวกนักบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่าน

อ่ืนๆ ท่ีให้ความส าคญักบัการปลูกฝังความรู้เร่ืองการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงสู่เยาวชนตั้งแต่

ก่อนถึงช่วงอายเุลือกตั้งเพื่อใหพ้วกเขาเป็นพลงัท่ีส าคญัในการสร้างความเปล่ียนแปลงต่อไป 

บทสรุป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นสามารถสร้างความ

เปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนแก่พื้นท่ีท่ีน าเอาโครงการน้ีไปด าเนินการไดใ้นหลายเร่ือง ทั้งในการสร้างความรู้ความ

เข้าใจความส าคญัของการเลือกตั้งท่ีมีคุณภาพกบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูมี้สิทธิเลือกต้ัง กระตุ้นให้ผู้สมัคร

ตระหนักถึงความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง รับฟังและน าเอาข้อเสนอเชิงนโยบายของผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาเป็น

ส่วนหน่ึงในนโยบายหาเสียง รวมไปถึงย า้เตือนให้ผู้สมัครเห็นความส าคัญของการหาเสียงฉันท์มิตร เนน้หาเสียง

ดว้ยนโยบาย ไม่ด่าทอโจมตีคู่แข่ง ไม่แข่งขนักนัอยา่งเอาเป็นเอาตายเอาแพเ้อาชนะ เพราะสุดทา้ยเป้าหมายส าคญั

คือความกา้วหนา้และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมานฉนัทข์องคนในชุมชน  

ข้อมูลความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิ 

ขายเสียงจึงเป็น “แสงแห่งความหวัง” ท่ีเจิดจรัสข้ึนให้เห็นแลว้ แมเ้พียงเล็กนอ้ยก็แสดงให้เห็นวา่ส่ิงท่ีเราเช่ือกนั

มานานว่าเปล่ียนยากและเปล่ียนไม่ได้อย่างการซ้ือสิทธิขายเสียงน้ัน แท้จริงแล้วสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้  

หากด าเนินการอย่างถูกต้อง ต่อเน่ืองและจริงจัง ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ขอ้มูลในบทความสั้นๆฉบบัน้ีจะช่วย

สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้มีใจรักประชาธิปไตยทุกท่านไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพและช่องทางในการพฒันาคุณภาพ

ประชาธิปไตยผา่นกระบวนการ “เลือกต้ังสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง”  

 


