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สำนักส�งเสร�มว�ชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล�า

ชื�อเรื�อง 

นักวิจัย

จํานวนหน้า  

จัดพิมพ์โดย 

ป�ที�พิมพ์

ผู้สรุป 

ผู้ออกแบบ 

การขับเคลื�อนการเลือกตั�งสมานฉันท์และไม่ซื�อสิทธิขายเสียงจังหวัดร้อยเอ็ด

จารุวรรณ แก้วมะโน

166 หน้า

สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

2565

จารุวรรณ แก้วมะโน

เกษณี ธนการศักดิ�

การทุจริตการเลือกตั�งเป�นอุปสรรคสําคัญ
ในการพัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ การส่งเสริม

การเลือกตั�งสมานฉันท์ และไม่ซื�อสิทธิขายเสียงให้เกิดขึ�นจึงเป�น
สิ�งจําเป�น เพื�อพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที�มั�นคงและมีคุณภาพ
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ที่่�มาและความ
สำำาคัญ

วัตถุุประสำงค์
การศึึกษา

การเลืือกตั้้�งเป็็นหน่�งในองค์์ป็ระกอบสำค์้ญของ 

การป็กค์รองในระบอบป็ระชาธิิป็ไตั้ยเพื่ื�อนำไป็ส่�

การเป็ลื่�ยนผ่�านทางการเมือืงอย�างส้นตั้แิลืะส�งเสรมิื

การมื่ส�วนร�วมืทางการเมืืองอย�างกว้างขวางของ 

ผ่่้มื่สิทธิิเลืือกตั้้�ง

ท้�งน่� เพืื่�อให้ได้้ผ่่น้ำท่�มืค่์วามืเหมืาะสมืแลืะเป็็นตั้ว้แทน 

ของป็ระชาชนอย�างแท้จริง ป็ระเทศไทยให้ค์วามื

สำค์้ญก้บการส�งเสริมืให้การเลืือกตั้้�งเป็็นไป็โด้ยเสร่

แลืะเป็็นธิรรมืมืาโด้ยตั้ลือด้ ด้้งได้้ตั้รากฎหมืายท่�

เก่�ยวข้องไว้ในร้ฐธิรรมืน่ญแห�งราชอาณาจ้กรไทย 

น้บตั้้�งแตั้� พื่.ศ. 2489 เป็็นต้ั้นมืา ทว�าข้อมื่ลืจาก 

สำน้กงานค์ณะกรรมืการการเลืือกตั้้�งท่�มื่การ

รวบรวมืไว้ตั้้�งแตั้� พื่.ศ. 2543-2558 กลื้บช่�ให้เห็นว�า 

ตั้ลือด้ระยะเวลืา 15 ปี็ การเลือกตั�งที่ั�งในระดัับ
ชาติและระดัับท้ี่องถุิ�นของไที่ยม่คดั่ความ
เก่�ยวเนื�องกบัการที่จุรติการเลอืกตั�งจำานวน
ทัี่�งสำิ�น 1,967 เรื�อง ซึึ่�งการทีุ่จริตเลือกตั�ง
นับเป็นปัญหาหนึ�งที่่�บั�นที่อนคุณภาพของ
การเลือกตั�งและสำั�นคลอนศึรัที่ธาประชาชน
ต่อระบอบการปกครองลงไป 

1. เพื่ื� อศ่ กษาค์วามื เป็ลื่� ยนแป็ลืงท่� เ กิ ด้ข่� น ในพื่ื� นท่� 

ท่�นำกระบวนการส�งเสริมืการเลืือกตั้้�งสมืานฉ้ันท์แลืะ 

ไมื�ซื้ื�อสทิธิขิายเสย่งไป็ด้ำเนนิการ

2. เพื่ื�อศ่กษาเงื�อนไขปั็จจ้ยท่�ส�งเสริมืหรือข้ด้ขวางตั้�อ

กระบวนการเลือืกตั้้�งสมืานฉ้ันท์แลืะไมื�ซื้ื�อสทิธิขิายเสย่ง 

3. เพื่ื�อศ่กษาเงื�อนไขปั็จจ้ยท่�ส�งผ่ลืตั้�อค์วามืตั้�อเนื�องของ

กระบวนการเลือืกตั้้�งสมืานฉ้ันท์แลืะไมื�ซื้ื�อสทิธิขิายเสย่ง

4. เพื่ื�อพื่้ฒนาตั้้วแบบ (model) ของกระบวนการเลืือกตั้้�ง 

สมืานฉั้นท์แลืะไมื�ซืื้�อสิทธิิขายเส่ยง สำหร้บขยายผ่ลื 

ในพื่ื�นท่�อื�นตั้�อไป็

ด้ง้น้�น สำนก้ส�งเสริมืการเมือืงภาค์พื่ลืเมือืง สถาบ้นพื่ระป็กเกล้ืา 

จ่งได้้พื่้ฒนากรอบการส�งเสริมืการเลืือกตั้้�งสมืานฉั้นท์แลืะ 

ไมื�ซื้ื�อสิทธิิขายเส่ยงข่�นมืา โด้ยนำเอาแนวค์ิด้ป็ระชาธิิป็ไตั้ย 

แบบป็ร่กษาหารือ (deliberative democracy) มืาป็ร้บใช้ 

ร�วมืก้บกระบวนการจ้ด้เวท่ป็ระชาเสวนาหาทางออกเพืื่�อ

สน้บสนุนให้ป็ระชาชนผ่่้ม่ืสิทธิิเลืือกตั้้�งเป็็นส�วนหน่�งในการ

ผ่ลืก้ด้น้ให้การเลือืกตั้้�งเป็็นไป็อย�างมืค่์ณุภาพื่ สจุรติั้ เนื�องจาก 

การเลือืกตั้้�งท่�ผ่�านมืาน้�น บทบาทของป็ระชาชนไมื�ป็รากฏชด้้เจน 

มืากนก้ โด้ยระหว�าง พื่.ศ. 2560 - 2564 กรอบการส�งเสรมิื

การเลือืกตั้้�งสมืานฉัน้ท์แลืะไมื�ซื้ื�อสทิธิขิายเสย่งได้้นำร�องป็ฏบิต้ั้ิ 

ในการเลือืกตั้้�งระด้บ้ท้องถิ�นของจง้หว้ด้ร้อยเอด็้จำนวน 12 แห�ง  

จ่งทำการศ่กษาถอด้บทเร่ยนค์วามืเป็ลื่�ยนแป็ลืงท่�เกิด้ข่�นก้บ

พืื่�นท่�ท่�นำร�องเหลื�าน้�น เพืื่�อตั้รวจสอบระด้บ้ค์วามืสำเรจ็ท่�เกดิ้ข่�น  

ตั้ลือด้จนเพืื่�อให้ทราบเงื�อนไขปั็จจย้ท่�ส�งเสรมิืหรอืขด้้ขวางตั้�อ

การส�งเสริมืการเลืือกตั้้�งสมืานฉ้ันท์แลืะไมื�ซืื้�อสิทธิิขายเส่ยง  

อน้จะเป็็นป็ระโยชนต์ั้�อการพ้ื่ฒนาการมืส่�วนร�วมืทางการเมืือง 

ของผ่่้มื่สิทธิิเลืือกตั้้�งในกระบวนการเลืือกต้ั้�งแลืะเพืื่�อเป็็น 

แบบอย�างให้แก�พืื่�นท่�อื�นแลืะหน�วยงานท่�เก่�ยวข้องนำไป็ด้ำเนนิ

การตั้�อไป็

โด้ยใช้ระเบย่บวธิิว่จิย้แบบผ่สมื (mixed method) ระหว�าง

การวิจ้ยเชิงป็ริมืาณแลืะการวิจ้ยเชิงค์ุณภาพื่ ด้ำเนินการก้บ 

พื่ื�นท่�เป้็าหมืาย 12 แห�งใน 6 อำเภอของจ้งหว้ด้ร้อยเอ็ด้

ท่�ด้ำเนินโค์รงเลืือกตั้้�งสมืานฉ้ันท์แลืะไมื�ซืื้�อสิทธิิขายเส่ยง

ระหว�าง พื่.ศ. 2560-2564 เป็ร่ยบเท่ยบก้บพื่ื�นท่�ข้างเค์่ยง 

ท่�ไมื�ได้้ทำโค์รงการ โด้ยเค์รื�องมืือท่�ใช้ในการเก็บข้อมื่ลื 

ป็ระกอบด้้วย การเก็บแบบสอบถามืก้บกลุื�มืตั้้วอย�าง 

ผ่่้มื่สิทธิิ เลืือกตั้้� งท่� ไ ด้้จากการสุ�มืเลืือกอย�างเป็็นระบบ  

ร�วมืกบ้การสม้ืภาษณ์หน�วยงานท่�เก่�ยวข้อง
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ผ่ลืการศก่ษาช่�ให้เหน็ว�า การเลอืกตั�งสำมานฉันัที่แ์ละไมซ่ึ่ื�อสำทิี่ธขิายเสำย่งสำามารถุสำง่เสำริม 
ให้เกิดัขึ�นไดั้จริงภายใต้กระบวนการสำร้างความร้้ความเข้าใจ การจัดัเวที่่เสำวนา 
ร่วมกันระหว่างผ้้สำมัครและผ้้ม่สำิที่ธิเลือกตั�ง และการรณรงค์เลือกตั�งสำมานฉัันที่์
และไม่ซึ่ื�อสำิที่ธิขายเสำ่ยงอย่างต่อเนื�อง การด้ำเนินโค์รงการท่�ผ่�านมืาทำให้กลืุ�มืตั้้วอย�าง 

ในพืื่�นท่�ท่�เข้าร�วมืโค์รงการมื่ค์วามืร่้ค์วามืเข้าใจการเลืือกตั้้�งสมืานฉ้ันท์แลืะไมื�ซืื้�อสิทธิิขายเส่ยง  

อ่กท้�งย้งตั้ระหน้กถ่งค์วามืสามืารถของตั้นเองในการสร้างค์วามืเป็ล่ื�ยนแป็ลืงแลืะเห็นถ่งคุ์ณค์�า 

ในค์ะแนนเส่ยงของตั้นมืากยิ�งข่�น ด้้งน้�น เพืื่�อส�งเสริมืให้การเลืือกตั้้�งสมืานฉ้ันท์แลืะไมื�ซืื้�อสิทธิ ิ

ขายเส่ยงมื่ป็ระสิทธิิภาพื่มืากยิ�งข่�น ผ้่่วิจ้ยจ่งได้้เสนอ ‘ตัวแบบ 5 สำร้างสำ้่การเลือกตั�ง
สำมานฉัันที่์และไม่ซึ่ื�อสำิที่ธิขายเสำ่ยง’ (5 building for free and fair election 
model) ข่�น ซื้่�งมื่จุด้เน้นอย่� 5 ป็ระการ ป็ระกอบด้้วย 

มื่ค์วามืร่้ 5 ป็ระการท่�ตั้้องสร้างให้เกิด้ข่�น ป็ระกอบด้้วย 1) ป็ระชาธิิป็ไตั้ยก้บการเลืือกตั้้�ง 2) ค์วามื

เป็็นพื่ลืเมืืองก้บการมื่ส�วนร�วมืทางการเมืือง 3) ค์วามืหมืาย ค์วามืสำค์้ญแลืะกระบวนการเลืือกตั้้�ง

สมืานฉ้ันท์แลืะไมื�ซืื้�อสทิธิขิายเสย่ง 4) โทษจากการเลือืกตั้้�งท่�ไมื�บริสทุธิิ�ยตุั้ธิิรรมื แลืะ 5) วฒ้นธิรรมื

ท่�ส�งเสริมืหรือข้ด้ขวางตั้�อป็ระชาธิิป็ไตั้ยแลืะค์ุณภาพื่ช่วิตั้

ให้แก�ผ่่้เก่�ยวข้องทุกฝ่่าย โด้ยเป็ิด้พื่ื�นท่�ท้�งท่�เป็็นทางการแลืะไมื�เป็็นทางการ เพื่ื�อสร้างโอกาสให้แก�

ผ่่้มื่สิทธิิเลืือกตั้้�งได้้ลืงมืือป็ฏิบ้ตั้ิเร่ยนร่้จากการป็ฏิบ้ตั้ิผ่�านเวท่เสวนาป็ร่กษาหารือ

ให้ทุกฝ่่ายตั้ระหน้กว�าตั้นเองเป็็นเจ้าของโค์รงการ เพื่ื�อสร้างให้ทุกค์นเกิด้ค์วามืร้่ส่กว�าเป็็น 

แกนนำได้้ นำไป็ส่�กระแสค์วามืตั้้องการท่�จะสร้างค์วามืเป็ลื่�ยนแป็ลืงของค์นในชุมืชนโอบลื้อมื

นโยบายสาธิารณะของผ่่้นำแลืะหน�วยงานท่�เก่�ยวข้องตั้�อไป็

โด้ยถอด้บทเร่ยนป็ฏิบ้ตั้ิการอย่�เป็็นระยะ ขยายผ่ลืการมื่ส�วนร�วมืส�งเสริมืการเลืือกตั้้�งสมืานฉั้นท์

แลืะไมื�ซื้ื�อสิทธิิขายเส่ยงส่�กิจกรรมือื�นในชุมืชน ผ่ล้ืกด้้นกตั้ิกาการเลืือกตั้้�งสร้างสรรค์์แลืะ 

การเลืือกตั้้�งสมืานฉั้นท์แลืะไมื�ซื้ื�อสิทธิิขายเส่ยงให้เป็็นธิรรมืน่ญชุมืชน

การสร้างว้ฒนธิรรมืป็ระชาธิิป็ไตั้ยในเรื�องของการยอมืร้บค์วามืเห็นตั้�าง การพื่ิจารณาเลืือกผ่่้แทน 

บนหลืก้ของเหตั้ผุ่ลืแลืะค์วามืสามืารถ แลืะไมื�ใชค้์วามืทจุรติั้เพื่ื�อมืุ�งชย้ชนะในการเลือืกตั้้�ง โด้ยจด้้ใหม้ื่ 

การป็ระชาส้มืพื่้นธิ์รณรงค์์เลืือกตั้้�งสมืานฉั้นท์แลืะไมื�ซื้ื�อสิทธิิขายเส่ยงเป็็นการเฉัพื่าะ

สำร้างความร้้ (Knowledge building): 

สำร้างความตระหนัก (Consciousness building):

สำร้างความร่วมมือ (Collaboration building): 

สำร้างช่องที่างการม่สำ่วนร่วม (Channels building): 

สำร้างวัฒนธรรม (Culture building):



การส�งเสรมิืการเลืือกตั้้�งสมืานฉัน้ท์แลืะไมื�ซื้ื�อสทิธิขิายเสย่งใหเ้กดิ้ข่�นได้้อย�างเป็็นรป่็ธิรรมื จำเป็็นตั้อ้งพื่จิารณา

ข้อพื่ง่ระวง้ ด้ง้ตั้�อไป็น่�

ค์นไทยมื้กมืองการหาเส่ยงเป็็นสิ�งท่�น�าร้งเก่ยจโด้ย

เชื�อมืโยงเข้าก้บเรื�องการหว้งผ่ลืตั้อบแทน ด้้งน้�น  

สิ�งท่�ค์วรร้งเก่ยจจ่งไมื�ใช� ‘การหาเส่ยง’ แตั้�เป็็นการ 

‘ซืื้�อเสย่ง’ ซื้่�งเป็็นการป็ฏิบติ้ั้ท่�ผ่ดิ้กติั้กาในการเลือืกตั้้�ง  

โด้ยค์วามืเข้าใจด้้งกลื�าวสามืารถป็ร้บแก้ไขได้้ด้้วย 

การ “สร้างความร้้ความเข้้าใจ” ให้้แก่ผู้้้เก่�ยวข้้อง

ทุุกฝ่่ายให้้ถู้กต้้องครอบคลุุมต้้�งแต่้ก่อนจ้ดให้้ม่ 

การเลืุอกต้้�ง

ผ่่้มื่สิทธิิเลืือกตั้้�งไมื�ค์วรกล้ืวหรือร้งเก่ยจการแข�งข้น 

แตั้�ค์วรมืองว�าการแข�งข้นเป็็นการพื่สิจ่น์การทำค์วามืด้่ 

ในการบรกิารป็ระชาชนท่�แสด้งออกถง่ค์วามืจรงิใจแลืะ 

ค์วามืตั้้�งใจในการทำงานทาง การเลืือกตั้้�งสมืานฉัน้ท์

ไมื�ได้้ป็ฏิเสธิการแข�งขน้ แตั้�สนบ้สนุนให้เกดิ้การแข�งขน้ 

อย�างสร้างสรรค์์เป็็นธิรรมื ซื้่�งสามืารถป็รบ้ได้้ด้้วยการ

สร้างความสร้างช่่องทุางการม่ส่วนร่วมแลุะสร้าง

ว้ฒนธรรมทุางการเมืองให้ม่ให้้แก่ผู้้้ม่สิทุธิเลุือกต้้�ง

โด้ยธิรรมืชาตั้ิของการเลืือกตั้้�งเป็็นโอกาสสำค์้ญท่� 

ป็ระชาชนผ้่่มืสิ่ทธิเิลืือกตั้้�งจะได้้สร้างค์วามืเป็ล่ื�ยนแป็ลืง 

ไป็ส่�สิ�งท่�ด้่ข่�น การก้าวข้ามืค์วามืค์ุ้นชินตั้�างๆ มืาส่� 

การพื่จิารณาบนฐานของข้อมืล่ื ผ่ลืงาน แลืะค์วามืสามืารถ 

ของผ่่้สม้ืค์รอย�างแท้จริง จ่งเป็็นสิ�งท่�สอด้ค์ล้ืองก้บ

ว้ฒนธิรรมืป็ระชาธิิป็ไตั้ยมืากกว�า ซื้่�งสามืารถป็ร้บ

ได้้ด้้วยการสร้างความร้้แลุะความต้ระห้น้กถูึง 

ความสำค้ญในคะแนนเส่ยงข้องผู้้้ม่สิทุธิเลุือกต้้�ง 

แลุะพึึงไปใช้่สิทุธิเลืุอกต้้�งอย่างม่สติ้ บนฐานข้อง

ข้้อมลุ้ไม่ใช่่อารมณ์์ความร้้สึก

แท้จริงแล้ืวค์วามืคิ์ด้ท่�แตั้กตั้�างก้นถือเป็็นเรื�องป็กติั้ 

ของระบอบป็ระชาธิปิ็ไตั้ย การมืค่์วามืเหน็ท่�แตั้กตั้�าง

ไมื�ใช�ปั็ญหาแลืะค์วรได้้ร้บโอกาสในการแสด้งออก 

ปั็ญหาค์อืการไมื�ยอมืรบ้ค์วามืเห็นตั้�างตั้�างหาก ท่�เป็็น 

ต้ั้นเหตัุ้หลื้กท่�นำไป็ส่�การไมื�ยอมืร้บก้นแลืะก้นของ 

ค์นในชมุืชน ซื้่�งสามืารถป็ร้บได้้ด้้วยการสร้างความร้ ้

ความเข้้าใจแลุะสร้าง ว้ฒนธรรมให้ม่ใ ห้้แ ก่ 

คนในชุ่มช่มได้ต้ระห้น้กว่าการเปิดพืึ�นทุ่�ให้้แก่ 

ความห้ลุากห้ลุายต่้างห้ากทุ่�เป็นความสมานฉ้ันท์ุ 

ต้ามระบอบประช่าธิปไต้ยอย่างแทุ้จริง

ข้อเสำนอแนะ

จงแยกระหว่างการหาเสำ่ยง 
และการซึ่ื�อเสำ่ยง:

จงอย่ากลัว 
‘การแข่งขัน’ : 

จงอย่ากลัว 
ความเปล่�ยนแปลง: 

จงระวังหลุมพราง 
ของความสำมานฉัันที่์ : 

QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

บที่สำรุป
ป็ระชาธิปิ็ไตั้ยท่�มื้�นค์งแลืะมืค่์ณุภาพื่น้�น สม้ืพื่น้ธ์ิกบ้กระบวนการเลือืกตั้้�งท่�มืค่์ณุภาพื่ ซื้่�งในกระบวนการเลือืกตั้้�ง

น่�สม้ืพื่น้ธ์ิกบ้ค์วามืร่ค้์วามืเข้าใจแลืะศรท้ธิาของผ้่่ค์นในส้งค์มืตั้�อระบบการเลืือกตั้้�ง การเลืือกตั้้�งสมืานฉัน้ท์แลืะ 

ไมื�ซื้ื�อสิทธิิขายเส่ยงเป็็นกระบวนการสร้างการมื่ส�วนร�วมืทางการเมืืองของผ่่้มื่สิทธิิเลืือกตั้้�งตั้้�งแตั้�ต้ั้นทาง 

   ก�อนท่�จะได้้มืาซ่ื้�งผ่่แ้ทน เพืื่�อสร้างพื่ลืง้สนบ้สนุนให้การเลือืกตั้้�งเป็็นกระบวนการเป็ล่ื�ยนผ่�านทางการเมือืงโด้ยสน้ติั้  

       ม่ืค์ณุภาพื่ แลืะสามืารถตั้อบสนองค์วามืต้ั้องการของป็ระชาชนได้้อย�างแท้จรงิ


