
สรุปเวทีเสวนาโต๊ะกลม “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง” 
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ณ ห้องประชุม 1 สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 4 
 

 งานเสวนาในวันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่ายการท าวิจัยจากทั่วประเทศ โดย
แก่นหลักใจความส าคัญของงานอยู่ที่ค าว่า “นวัตกรรม” เมื่อเริ่มงานเสวนา ดร. สติธร (รักษาการผู้อ านวยการ
ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย) จึงได้กล่าวเปิดงาน และต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมโดยเริ่มจากการนิยามค าว่า 
“นวัตกรรม” ว่าเป็น “ความคิดวิธีการ อุปกรณ์ใหม่ๆ จัดว่าเป็นนวัตกรรมทั้งหมด” แต่สิ่งที่สถาบันพระปกเกล้า
ต้องการจะท า คือ นวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย กล่าวคือ อะไรก็ตามที่ถูกออกแบบขึ้นมาแล้วท าให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วม (Engage) กับการเมืองได้มากขึ้น และมีความหมายมากขึ้น ทั้งในแง่จ านวนความสนใจ 
น้ าหนัก เสียง ของประชาชน ท าให้เสียงที่ประชาชนส่งออกมา เสียงนั้นถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นการปฏิบัติ เช่น 
นโยบายสาธารณะ หรือเป็นกฎหมาย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อ านาจอยู่ที่ประชาชน  
 หลังจากนั้นงานเสวนาเข้าสู่กิจกรรม เปิดศัพท์ประเด็นเลือกตั้งบนเว็บ Mentimeter น าโดย
นักวิชาการสองท่าน ได้แก่ นางณัชชาภัทร อมรกุล และ นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข กิจกรรมเริ่มจากค าถามแรกคือ 
ท่านได้ยินค าศัพท์ในบ่อยทีสุดในช่วงก่อนเลือกตั้ง  มีผู้ส่งค าศัพท์เข้ามามากมาย เช่น ดูด ดึง บัตรเขย่ง เครื่อง
คิดเลข งูเห่าสามมิตร โกง เศรษฐกิจแย่ ฯลฯ จากนั้นโปรแกรมนี้จะท างานจัดค าที่คนใส่เข้ามามากไว้ตรงกลาง 
ส่วนค าถามที่ 2 คือ หลังการเลือกตั้งท่านได้ยินค าศัพท์ใดบ่อยที่สุด  บัตรเขย่ง  ฟ้ารักพ่อ ติ่งฟ้า  หาเสียงไว้รอ 
คสช. พลังประชารัฐโป๊ะแตก ฯลฯ เมื่อเล่นครบทั้ง 2 ค าถาม นักวิชาการท้ัง 2 ท่านจึงชี้ให้เห็นว่า Mentimeter 
เป็นหนึ่งในนวัตกรรมยุคใหม่ที่สามารถใช้วัดกระแสสังคมได้ดีระดับหนึ่ ง เมื่อทดสอบกับห้องเล็กๆ 25 คนก็ท า
ให้ได้เห็นว่า กระแสไปในทางไหน พร้อมแนะน าว่าหากท่านจะน าเครืองมือนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนอาจจะ
ได้เห็นความคิดบางอย่างของ first time voter ได้เช่นกัน 
 ต่อมา ดร.สติธร ได้อธิบายรูปแบบการเสวนาและแสดงความคิดเห็นในรปูแบบโต๊ะกลม โดยในงานนี้ได้
เชิญ อาจารย์ นักวิจัยของสถาบันที่ท าวิจัยเกี่ยวกับการไปติดตามเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจากทุกภาค อ.
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ตัวแทนส่วนกรุงเทพฯ, อ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา ดูแลจังหวัดพิษณุโลก, อ.บูฆอรี ยีหมะ จาก
ราชภัฎสงขลา ดูแลจังหวัดสงขลา , อ.ประเทือง ม่วงอ่อน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูแลจังหวัด
อุบลราชธานี, อ.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลเชียงใหม่, อ.วิเชียร ตันศิริคงคล จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ดูแลจังหวัดชลบุรี และนักวิจัยที่ดูแลส่วนกลาง ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ ติดตามดูการใช้สื่อ
ใหม่ระดับผู้น าทางการเมืองในรอบนี้, อ.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
จะพาไปดูการใช้ big data ทางการเมือง, คุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ จาก The Matter และคุณธนากร วงษ์
ปัญญา จาก The Standard เป็นสื่อรุ่นใหมท่ี่จะมาช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นในงานครั้งนี้  ดร. สติธรปิดท้าย
ด้วยการเชิญให้สื่อมวลชนที่มาในวันนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยวิทยากรแต่ละท่านได้น าเสนอผล
การศึกษาวิจัยตามล าดับ 
นวตักรรมการเลอืกตัง้สู่โลกโซเชยีล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอจาก ดร. เลศิพร อุดมพงษ์ 

 
ส าหรับการวิจัยของดร. เลิศพร สาเหตุที่เลือกศึกษาเฟซบุ๊ค เนื่องจาก บริษัทไวไซด์ที่ท าหน้าที่

วิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีเครือข่ายในหลายประเทศ  ส ารวจพบว่าการเติบโตในไตร



มาสแรก เฟซบุ๊คมีการใช้มากที่สุด 53 ล้าน account เฟซบุ๊คจึงเป็นสื่อค่อนข้างขนาดใหญ่ ประกอบกบักกต. 
ก าหนดให้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งได้ และคนไทยใช้เฟซบุ๊คทางออนไลน์มากที่สุด 
ดร. เลิศพรจึงเกิดสมมติฐานว่า ปฏิกิริยาที่เกิดในโลกความเป็นจริงจะส่งผลต่อปฏิกิริยาบนเฟซบุ๊ค  และ
ปฏิกิรยิาที่เกิดบนเฟซ ก็จะสอดคล้องกับที่เกิดขึ้นจริง ทัง้นี้เพจทีด่ร. เลศิพรสนใจคอืเพจทีอ่ายุที่ยังไม่ถึง 1 ปี
แต่มีผู้สนใจเยอะมาก ได้แก่ คุณประยุทธ์ คุณธนาธร ทั้งๆที่พ่ึงเกิดใหม่ในโลกออนไลน์ ซึ่งจะมาดูกันว่า กลุ่ม
พวกนี้มีวิธีการสื่อสารอย่างไร 
. 

ดร. เลิศพรให้ความสนใจที่ยอดฟอลโลว์ของเพจมากกว่ายอดไลค์ เพราะเชื่อว่าการที่เพจยอดฟอลโลว์
สูง หมายถึงการที่คนสนใจรับข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่เพียงชอบคนหรือพรรคเท่านั้น ซึ่งกรณีของเพจพรรคอนาคต
ใหม่ที่ยอดฟอลโลว์แซงพรรคเพ่ือไทยได้ภายใน 1 ปีจึงถือว่าท าได้ดี รวมถึงพรรคพลังประชารัฐที่เพ่ิมยอดฟอล
โลว์ขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ต่างจากพรรคชาติพัฒนาที่เพจอายุนานแต่ยอดติดตามเพียง 2 หมื่น 
. 

เรื่องของตัวบุคคล อันดับ 1 คุณยิ่งลักษณ์ มีคนไลค์และติดตาม 6 ล้านคน  รองลงมาคือคุณสุเทพ 
และคุณอภิสิทธิ์ สอดคล้องกับอายุของเฟสบุ๊ค คืออยู่มานานแฟนคลับเยอะ ในขณะที่คนใหม่ๆ เช่น คุณเสรี
พิสุทธิ์ยอดติดตามสูงกว่ายอดไลค์ถึง 350,000 ซึ่งสูงกว่า ทุกคนในการส ารวจ คุณธนาธรมีเพียงกว่า 70,000 
พลเอกประยุทธ์ใช้เวลาไม่นานก็มียอดไลค์และติดตามถึง 600 ,000 คุณมิ่งขวัญใช้เวลาไม่นานก็มียอดถึงกว่า 
200,000 ก็จะเห็นได้ว่าการแสดงตัวตนของคนเหล่านี้ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโซเชียลเชื่อมถึงกัน  
. 

สรุปเบื้องต้นเป็นภาพใหญ่ๆได้ว่า คนในสังคมสนใจใช้สื่อติดตามนักการเมืองมากกว่าตัวพรรค เพจที่
เติบโตมากที่สุดคืออนาคตใหม่ และคุณธนาธร โดยจากวันแรกที่ส ารวจเพ่ิมขึ้นเกือบ 500% นับแต่วันเปิดตัว 
ส่วนเพจที่อัตราการลดลงมากที่สุดคือเพจของคุณสุเทพหายไปมากที่สุด หายไป 40,000 – 50,000 พรรคที่
ติดตามน้อยกว่าไลค์คือพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนเพจที่คนอยากเสพเนื้อหามาก คือมียอดติดตามสูงกว่าไลค์ คือ
เพจของพล.ต.อ. เสรีพิสุทธ์  มียอดติดตามสูงกว่ายอดไลค์ถึง 350,000 ส่วนคนที่ยอดติดตามน้อยกว่าไลค์ คือ
คุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์  จากผลที่ได้อธิบายได้ว่า ยอดติดตามมีความส าคัญมากกว่ายอดไลค์ เมื่อไหร่ก็ตามที่
เราติดตามใครคือเราอยากรู้เรื่องราวของคนผู้นั้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าติดตามเพราะชอบ
หรือจะจับผิด มีทั้งสองลักษณะ สิ่งที่น่าสนใจคือเครื่องมือโซเชียลมีเดีย มีการพัฒนาลูกเล่นต่อเนื่อง เช่น มี A.I. 
มาศึกษาพฤติกรรมว่าคนสนใจเรื่องอะไร และน าเรื่องนั้นมาน าเสนอให้กับผู้บริโภค  
. 

ในอนาคตหากจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใหม่ทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ  สิ่งส าคัญของนักการเมือง
และพรรคการเมือง คือ ให้ความส าคัญกับคุณภาพของเนื้อหาสาระของเพจให้ตรงกลุ่มมากข้ึน เช่น อนาคตใหม่
เน้นที่ first time voters ที่มีหลายล้านคน จากกรณีตัวอย่างของอนาคตใหม่ พรรคจะหยิบปรากฎการณ์ต่างๆ
ที่เข้ากับกลุ่มคน เช่น อนาคตใหม่ไฟแรงเฟร่อ สภาวอร์ แคมเปญที่พยายามใส่เข้าไป มีการท าอินโฟกราฟฟิ
คที่อยู่ในโซเชียล การเลือกใช้ฟอนต์  ใช้สี สัญลักษณ์ ทุกอย่างต้องมีทีมยุทธศาสตร์ลงมาท างานเพ่ือจะช่วงชิง
โซเชียลมีเดีย สิ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตคือ เพจของผู้สูงอายุยังมีน้อย ถ้าพรรคการเมืองสนใจจะไปดึงคะแนน ต้อง
ท าให้น่าสนใจส าหรับคนกลุ่มนี้ในอนาคต นี่เป็นข้อเสนอและข้อค้นพบเบื้องต้นจากดร. เลิศพร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคการเมือง นวัตกรรมทางความคิด และการปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์  กรณีศึกษา
เชียงใหม่จาก ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีมพันธุ์ 



 

ผลการลงพ้ืนที่ก่อนหน้าการเลือกตั้ง ผศ.ดร.ไพลินได้เก็บข้อมูลระดับพรรคและระดับพ้ืนที่ และได้ให้
นิยามนวัตกรรมในระดับพ้ืนที่แค่ว่ามีวิธีการใหม่หรือวิธีคิดใหม่ๆเท่านั้น ยังไม่ไปถึงจุดที่ว่าสร้างเครื่องมือหรือ
เป็นชิ้นเป็นอัน การหาเสียงรูปแบบเก่าน้อยลง เช่น รถแห่ ใบปลิว มีเรื่องโซเชียลมาช่วย มีครบทั้งไลน์ เฟซบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ ซึ่งน่าจะเอ้ือต่อเจเนอเรชั่นหนึ่ง แต่เรื่องสภาพพ้ืนที่ก็มีผลต่อการใช้เครื่องมือทางการเลือกตั้งเช่นกัน 
เช่นกรณีของเชียงใหม่บางพ้ืนที่ชาวบ้านมีเคเบิลทีวีแต่ไม่ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพราะเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท าให้พรรค
การเมืองยังจ าเป็นต้องใช้วิธีหาเสียงแบบเก่าในพ้ืนที่ข้างต้น ต่างกันกับกรณีเชียงใหม่เขตที่มีสถานศึกษา ซึ่งรวม
มีสถาบันอุดมศึกษามากถึง 12 แห่ง มีกลุ่มนักศึกษาค่อนข้างมาก จากการส ารวจพบว่ากลุ่มคนที่อยู่ในระบบ
การศึกษาหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีลักษณะของการเฝ้าติดตามเพจของพรรคอนาคตใหม่ค่อนข้างมาก 
สอดคล้องกับทางพรรคอนาคตใหม่เองที่ให้ข้อมูลว่า 5% ของคนติดตามมาจากเชียงใหม่ 
 

ในส่วนของนวัตกรรมทางความคิด อาจารย์ไพลินเห็นว่า พรรคใหญ่ๆยังคงใช้รูปแบบหาเสียงแบบเดิม
เป็นหลัก แต่ที่น่าสนใจคืออนาคตใหม่ ที่คะแนนมาเป็นอันดับสองและสามแทบทุกเขต เป็นลักษณะของความ
พยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของผู้สมัครกับพ้ืนที่โดยการลดความเป็นทางการลง อนาคตใหม่ใช้ภาพที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น ชวนท ากิจกรรม ปั่นจักรยาน จัดงานวิ่ง มีนักศึกษามาช่วยงาน ภาพลักษณ์ของอนาคตใหม่จึงเป็น
ภาพลักษณ์ที่จับต้องได้ ไม่เป็นทางการไม่ห่างไกลตัวมาก นอกจากนั้นพรรคก็มีการวางยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ 
แอดมินเพจกลายเป็นทีมยุทธศาสตร์ของพรรคด้วย การหาเสียงระดับพ้ืนที่เป็นไปในนามพรรคไม่ใช่แค่ตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท าให้เห็นความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการและวางยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงกลุ่มที่
ตัวเองต้องการ ท าให้พรรคอนาคตใหม่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะที่สุดและวางยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบจนสามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการ ท่ามกลางบริบททางสังคมที่เพ่ือไทยยังมีฐานเข้มแข็งในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับผู้น าท้องถิ่นและ นักการเมืองท้องถิ่น 
 

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของพ้ืนที่และคนในพ้ืนที่ เชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย  ตอนนนี้
ทุกพรรคมีกลุ่มผู้สมัครจากชาติพันธุ์จากเดิมที่ไม่มีใครสนใจ และมีการใช้ภาษาชาติพันธุ์ประกอบการหาเสียง 
ซึ่งแสดงถึงการยอมรับความหลากหลาย อีกทั้งพรรคการเมืองบางพรรคนัดเจอกลุ่ม LGBT และกลุ่มนักศึกษา
ซึ่งมีความหลากหลาย ซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรทางความคิดที่อาจจะตกผลึกไปสู่การสร้างนโยบายในอนาคตได้ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือสนับสนุนความหลากหลายในพ้ืนที่  
 

ในท านองเดียวกันนี้ ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ กล่าวเสริมถึงเรื่องการ inclusion เมื่อพูดถึงเรื่อง
ชาติพันธุ์เราเห็นนวัตกรรมการหาเสียงที่รวมชาติพันธุ์และความหลากหลาย แต่กลับสะท้อนให้เห็นปัญหาคือ 
นวัตกรรมการจัดการเลือกตั้งที่ขาดการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบางท้องที่  พ้ืนทีท่ี่เป็นชนบท 
ประชากรเข้าถึงการศึกษาน้อยกว่า  ทักษะการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับมีปัญหา ซึ่งปัจจัยข้างต้นน าไปสู่
บัตรเสีย เช่นเดียวกับพ้ืนที่ชายขอบ อาทิ สามจังหวัดชายแดนใต้ ตาก บัตรเลือกตั้งเสียสูงมาก เพราะในบัตรมี
เพียงภาษาไทยภาษาเดียว ผศ.ดร.อานนท์จึงปิดท้ายด้วยการต าหนินวัตกรรมการจัดการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่
ปรับตัวเข้าหาความหลากหลายของสังคม ในขณะที่พรรคการเมืองก้าวหน้ากว่าในแง่นวัตกรรมการรวมชาติ
พันธุ์   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมการหาเสียงในพิษณุโลก ข้อสังเกตต่อชนชั้นกลาง คนรุ่นใหม่ และการเมืองภาคประชาชน จากผศ. 
ชาญณวุฒ ไชยรักษา 

 
ส าหรับงานวิจัยของผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา จะเป็นการลงพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกเพ่ือส ารวจ

นวัตกรรมการหาเสียงที่พรรคการเมืองใช้ในการสร้างฐานเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยภาพรวมแล้ว 
อาจารย์ชาญณวุฒได้เสนอข้อสังเกตที่ได้พบจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาโดยเจาะจงศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รวม 4 ประการด้วยกัน 
 

ประการแรก ผลการเลือกตั้งในพิษณุโลกทั้ง 5 เขต ออกมาเป็น อนาคตใหม่ชนะ 1 เขต เพ่ือไทยชนะ 
2 เขต พลังประชารัฐชนะ 2 เขต พบว่ามีสส. ที่สอบตก 3 คน และ สอบได้ 2 คน มาจากเพ่ือไทยทั้งคู่ สิ่งที่



น่าสนใจคือ สส.หน้าใหม่จากเขต 1 ที่มาล้มช้างอย่างหมอวรงค์ คือหมออ๋อง ปฏิพัฒน์จากพรรคอนาคตใหม่ 
ส่วนเขตที่ 3 พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบคุณหัสชัยจึงไม่ได้ลงแข่งขันในครั้งนี้ 
 

ประการที่สอง ว่าด้วยวิธีการหาเสียง พิษณุโลกเขต 1 พรรคอนาคตใหม่ใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างมาก 
เขต 1 เป็นเขตอ าเภอเมือง  จึงมีปัจจัยของชนชั้นกลางมาเกี่ยวข้องและยังมีสถาบันการศึกษาถึง 2 แห่ง 
อาจารย์ชาญณวุฒยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิษณุโลกเขต 
4 แต่อนาคตใหม่ก็ได้รับความนิยมมากในระดับหนึ่ง อาจารย์ชาญณวุฒจึงตั้งสมมติฐานว่านิสิตที่มหาวิทยาลัย
เป็นฐานเสียงหลักให้อนาคตใหม่ แม้ในเขต 4 จะสู้กับสส.เก่าในเขตไม่ได้ก็ตามเนื่องจากมีพ้ืนฐานเสียงเหนียว
แน่นมาก จึงน าไปสู่ข้อสังเกตว่า การใช้โซเชียลมีเดียมีผลกระทบมากในเขต 1 และ 4 ที่มีชนชั้นกลางและมี
นิสิตนักศึกษา เนื่องจากกลุ่มนี้เข้าถึงข่าวสารและติดตามการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  แต่ถึง
อย่างไร การลงพ้ืนที่ก็ยังส าคัญ ผู้สมัครต้องเดินไปสร้างความรู้จักกับประชาชนในพ้ืนที่ ตัวผู้สมัครอนาคตใหม่
ยอมรับว่าตนไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ทีไ่ด้คะแนนส่วนใหญ่จากตัวหัวหน้าพรรคและชื่อพรรคผ่านโซเชียลมีเดีย 
 

ประการที่สาม ว่าด้วยนวัตกรรมการหาเสียงแบบเก่าอย่างการใช้ป้ายหาเสียง การเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน
มาเห็นได้ว่าการใช้ป้ายหาเสียงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะข้อจ ากัดทางกฎหมายที่ กกต. 
ก าหนด การใช้ป้ายหาเสียงจึงได้รับความนิยมน้อยลงมากในปัจจุบัน ส่งผลให้ความเคลื่อนไหวไปเกิดขึ้นใน
สังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่    
 

ประการที่สี่ ว่าด้วยการซื้อเสียง จากการศึกษาพบว่าการซื้อเสียงในพ้ืนที่แบ่งออกเป็นสามระยะ ระยะ
ที่ 1 ก่อนพระราชกฤษภีกา จะลงเรื่องหัวคะแนน ผู้น าชุมชน มีการไปจูงใจด้วยสิ่งตอบแทนต่างๆ แต่สิ่งที่
น่าสนใจก็คือว่า หัวคะแนนหรือผู้น าชุมชนเหล่านี้สามารถย้ายฐานได้  เพราะฉะนั้นความจงรักภักดีต่อพรรคใด
พรรคหนึ่งคงไม่แน่นอนเท่าใดนัก ระยะที่ 2 เป็นช่วงหลังมีพระราชกฤษภีกา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อน ถึง 24 
มีนาคม และระยะที่ 3 คือเมื่อมีผลโพลคะแนนความนิยมของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นช่วงก่อนเลือกตั้ง 2 สัปดาห์ 
โดยในรายงานการวิจัยจะมีการอธิบายส่วนนี้อย่างละเอียด   
 



ประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์ชาญณวุฒ อยากน าเสนอ คือ “จิตอาสาพรรคการเมือง” มีพรรคการเมือง
บางพรรคอย่าง อนาคตใหม่ เขาประกาศว่าเขามีการเชิญชวนจิตอาสามาช่วยในการหาเสียง กลุ่มที่มาช่วยงาน
บางคนเคยเลือกสีเลือกกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง แต่พอรู้สึกว่าไปสุดทางแล้วไม่ใช่ค าตอบ กลุ่มคน
เหล่านี้จึงกลับมาหาจุดตรงกลาง  และอนาคตใหม่ก็เป็นค าตอบ กลุ่มพวกนี้มาช่วยจิตอาสาที่มาช่วยพรรค
การเมืองด้านตรวจสอบการเลือกตั้งโดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ว่าการเมืองภาคพลเรือนว่ามีจริง 
เป็นคนที่สนใจการเมือง ช่วยเหลือและดูความเคลื่อนไหว การผลักดันเรื่องนโยบาย หรือช่วยตรวจสอบช่วงการ
เลือกตั้ง    
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมการหาเสียงและนวัตกรรมการซื้อเสียง กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยดร. ประเทือง ม่วงอ่อน 

 
โดยภาพรวมการวิจัยของดร. ประเทือง ม่วงอ่อน อาจสรุปได้ว่า นวัตกรรมที่พบในพ้ืนที่อุบลราชธานีมี

ทั้งนวัตกรรมด้านบวก และนวัตกรรมด้านลบ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านั้นมีส่วนส่งผลให้ผู้สมัครบางท่านได้รับเลือกตั้ง  
 



ด้านบวกที่เปิดเผยได้ คือโซเชียลมีเดีย กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจที่อาจารย์ประเทือง ได้ยกข้ึนมาอธิบาย
ในงานเสวนา เป็นตัวอย่างการใช้โซเชียลมีเดียในเขตชุมชนเมือง เขต 7 ของชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ จากพรรค
เพ่ือไทย ก็มีการท าแฟนเพจ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการหาเสียงที่มีความก้าวหน้ากว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่ง
คือ กรณีเขต 7 มีการยิงโฆษณาตลอดช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมทั้งก าหนดช่วงอายุว่า มีกลุ่มเป้าหมาย
ใดบ้างและมีการก าหนดเขตพ้ืนที่ว่าเน้นเข้าถึงผู้ใช้โซเชียลในอ าเภอใด  
 

ประการต่อมา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ คือในจังหวัดอุบลราชธานีที่แบ่งเขต
เลือกตั้งเป็น 10 เขต และการเลือกตั้งผลปรากฏว่าพรรคเพ่ือไทยชนะ 7 เขต ประชาธิปัตย์ชนะ 2 เขต และ 
พลังประชารัฐชนะเขตเดียว เมื่อเปรียบเทยีบนวัตกรมการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียในพ้ืนที่อุบลราชธานี พบว่า
พรรคเพ่ือไทยใช้โซเชียลมีเดียเหนือกว่าพรรคอ่ืนได้อย่างมีนัยยะส าคัญ โดยเปรียบเทียบจากแฟนเพจเฟซบุ๊ค
ของผู้สมัครจากแต่ละพรรคที่ใช้ในการหาเสียง พบว่าของเขต 7 คุณชูวิทย์ มีคนติดตาม 12,000 คน หรือกรณี
ของเขต 3 กิตติ์ธัญญา วาจาดี จากพรรคเพื่อไทยมีคนติดตามประมาณ 7,000 คน ในขณะที่โยธากาญจน์ ฟอง
งาม จากพรรคพลังประชารัฐประมาณ 3,000 คนเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะเขตเลือกตั้งระหว่างเขต
เมืองกับเขตชนบท พบว่าไม่ได้มีความแตกต่างอย่างนัยยะส าคัญระหว่างแฟนเพจในเขตชนบทกับเขตเมือง 
นอกจากนั้นสัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทไม่แตกต่างกันมาก แต่สัดส่วนการติดตาม
ผ่านโซเชียลมีเดียกลับมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นี่จึงเป็นข้อค้นพบส าคัญจากดร. ประเทือง 
 

นอกจากนั้นอาจารย์ประเทืองยังยืนยันความส าคัญของการใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียง กรณีอย่าง
ของพรรคอนาคตใหม่ ลักษณะการใช้โซเชียลมีเดียของอนาคตใหม่จะไม่ได้แยกเป็นรายบุคคลเหมือนเพ่ือไทย
แต่จะเน้นการยึดโยงกับหัวหน้าพรรคเป็นส าคัญ การใช้โซเชียลจึงมีผลแน่นอน จากการยืนยันของทีมหาเสียง
ของหลายๆพรรค ทั้งกับเพ่ือไทยและอนาคตใหม่ ในจังหวัดอุบล 10 เขต มีอนาคตใหม่ลงเขตเดียวในเมือง โดย
ที่เขตอ่ืนไม่มีผู้สมัครจากอนาคตใหม่ลงเลย  แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าอนาคตใหม่ได้อันดับสาม อาจสรุป
คร่าวๆให้เห็นภาพได้ว่า แต่ละเขต หากคนที่ชนะการเลือกตั้งจะได้คะแนนเสียงโดยเฉลี่ยคนละ 30 ,000 
คะแนน อนาคตใหม่จะได้ 8,000-9,000 คะแนน  โดยไม่ต้องท าอะไรมากเลย  
 

ในส่วนนวัตกรรมด้านลบ อาจารย์ประเทืองขอพูดถึงแค่ในบางประเด็นเท่านั้น ในแง่การจ่ายเงินซื้อ
เสียง มีนวัตกรรมส าคัญคือ การจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่ได้มีการจ่ายเพ่ือให้เจาะจงเลือกพรรคใดเท่านั้น แต่มี
ลักษณะว่า ถ้าคุณไม่ชอบพรรคหนึ่งก็สามารถรับเงินไปเพ่ือเลือกพรรคอ่ืนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแทน เพราะมีการ
วางยุทธศาสตร์ไว้แล้วว่าพรรคใดจะร่วมรัฐบาลกันได้บ้าง ถ้าไม่ชอบพรรคหนึ่งก็มีทางเลือกอีกพรรคที่อยู่คนละ
ขั้ว  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมการหาเสียงและยุทธศาสตร์การปรับตัวของพรรคการเมือง กรณีศึกษาพ้ืนที่ชลบุรี โดย ผศ. ร.ต.อ. 
ดร. วิเชียร ตันติศิริมงคล 

 
อันดับแรก อาจารย์วิเชียรเริ่มต้นจากการกล่าวถึงค านิยาม “นวัตกรรม” ว่าเป็น “innovation 

creative thinking and technology”  ยั่งยืนหรือไม่ก็ได้ เพราะบางนวัตกรรมอาจจะใช้เฉพาะการเลือกตั้ง
ครั้งที่ผ่านมาก็ได้  ในกรณีของชลบุรี มีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่นกรณีของพรคพลังชล มีการแบ่งกลุ่มการเมือง 
ประชากรฐานเสียงของแต่ละกลุ่มทั้งเขตเมืองและเขตชนบท และแต่ละกลุ่มต่างรู้เขตอิทธิพลของกันและกัน 
เช่น โซนประชาธิปัตย์ โซนบ้านใหญ่ หรือโซนเพ่ือไทย ก็เป็นแบบนั้นตลอด ชัดเจนมาตั้งแต่ปี 44 สมัยคุณ
ทักษิณ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นครั้งใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้คือ การที่กลุ่มบ้านใหญ่ตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งในนาม



พรรคพลังชล และเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่โดยให้กลุ่มบ้านใหญ่เป็นแกนน าในการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐเป็น
กลุ่มแรกๆ ก่อนพวกสามมิตร ซึ่งได้คุณสนธยามาเป็นสตาฟให้ มีการเชิญชวนคุณอิทธิพลและคนอ่ืนๆเข้า
มาเป็นสตาฟให้กับรัฐบาล เพราะเขามองออกว่าเกมส์การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้ ถ้าตั้งพรรคเล็กๆ 
อย่างพลังชลไม่ได้ ต้องอยู่พรรคใหญ่ เพราะเขารู้ว่ากระแสของการสืบทอดอ านาจมี และเขาไม่อยากฝืนกระแส 
อันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่ง 
 

ในส่วนของนวัตกรรมหาเสียงที่เกิดขึ้น  ตั้งแต่มีการเพ่ิมกติกาใหม่ขึ้นมา ไม่มีใครคิดว่าอนาคตใหม่จะ
สามารถปักธงลงที่ชลบุรีได้ แต่ด้วยความโชคดีดีบวกฝีมือ จึงท าให้อนาคตใหม่ได้ประโยชน์จากกติกาการ
เลือกตั้งใหม่  เป็นการเลือกที่มีกฎกติกาบัตรใบเดียวก าหนดว่าต้องเลือกใบเดียว และเอ้ือให้เกิด new 
entrance หรือผู้สมัครหน้าใหม่ขึ้นมา  ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่บางคนที่ชนะเป็นพวกยูทูปเบอร์ หรือคนเล่น
เกมส์ เขียนโปรแกรม เป็นคนโนเนม ในชลบุรีเขต 5 6 หรือ7 ก็ยังไม่รู้จัก สส. ของตัวเองเลย นอกจากนั้นยัง
แทบไม่ใช้เงินในการลงพื้นท่ีหาเสียง ถ้าคุณธนาธรลงมาหาเสียง ตัวผู้สมัครถึงไปด้วย  
 

นอกจากนั้นในเรื่องกลยุทธ์การหาเสียงภายใต้กติกาใหม่  ชลบุรีเป็นเมืองที่มีสถานศึกษาหลายแห่ง  
ธนาธรจึงปักธงไว้แล้วว่ามหาวิทยาลัยใหม่ๆเป็นเป้าหมาย โดยจะเน้นหาเสียงกับผู้เลือกตั้งครั้งแรก (Virgin 
Voters) เป็นนวัตกรรมการหาเสียงที่เขาคิดและสะท้อนออกมา การที่ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ
อยู่หลายแห่ง เช่น  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ศรีราชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มทร. ภาคตะวันออก และยังมีวิทยาลัยอาชีวะจ านวนมาก ซึ่งมีผลอย่างมากต่อคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประกอบ
กับการยุบพรรคไทยรักษาชาติที่เดิมลงแข่งเขต 5 6 7 8 แทนพรรคเพ่ือไทย จึงส่งผลให้เกิด vote transfer 
ส่งผลให้กลุ่มบ้านใหญ่หรือนักการเมืองเก่าไม่คิดว่าอนาคตใหม่จะมาแรง แต่พอดีว่ามันมีปรากฏการณ์ new 
voter  บวกกับ vote transfer ท าให้อนาคตใหมช่นะ 
 

ในท านองเดียวกันนี้ อาจารย์วิเชียรยอมรับว่ากลยุทธของธนาธรได้ผล คือมี new media  ซึ่งคนรุ่น
ใหม่คิดว่าดูทันสมัย  ทั้งสัญลักษณ์ของพรรค บุคลิกคนรุ่นใหม่ของธนาธรทีค่าแรคเตอร์ต่างจากแบบคนรุ่นเก่าที่
เป็นข้าราชการ และน่าสนใจอีกคือ กระแสฟ้ารักพ่อ และ viral ทางโซเชียลซึ่งมีผลอย่าง การที่พรรคอนาคต
ใหม่ชนะคราวนี้ เป็นเพราะส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้สมัครหลายพรรคปรับตัวไม่ทัน ผู้สมัครมี
ความเฉื่อยชาด้านเทคโนโลยี ด้านประชาธิปัตย์ใช้เทคโนโลยีน้อย ส่วนพลังประชารัฐเข้าขั้นโบราณ ยังคงใช้
เน็ตเวิร์คแบบเดิมผ่านนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งที่ยุคนี้หัวคะแนนมีกลยุทธ์เล่นหลายพรรค ท าให้การซื้อเสียงใน
พรรคอันดับ 1 2 3 คาดหวังได้ยาก ในขณะที่พรรคอันดับ 4 5 หรือ 6 อาจคาดหวังซื้อเสียงให้เป็ นไปตามเป้า
ได้ง่ายกว่า ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในชลบุรีจากการศึกษาของ ผศ. ร.ต.อ. ดร. วิเชียร 
ตันติศิริมงคล 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



นวัตกรรมการหาเสียงในพ้ืนที่กรุงเทพฯและข้อเท็จจริงที่ถูกมองข้าม ข้อสังเกตต่อความประมาทต่อยุทธศาสตร์
การหาเสียงแบบเก่า โดยผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 

 

ส าหรับเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ผศ. ดร. พิชญ์ได้กล่าวถึงปัญหาในการลงพ้ืนที่ส ารวจอย่างน้อยสองประการ 
ประการแรก การแบ่งพ้ืนที่ของกรุงเทพฯมีเขตย่อยเยอะจ านวนมากท าให้ไม่สามารถส ารวจได้อย่างทั่วถึง 
ประการที่สอง เป็นพื้นที่ท่ีผลการเลือกตั้งสามารถพลิกผันได้สูง เนื่องจากหลายคนสนใจการแข่งกันระหว่างเพ่ือ
ไทยกับประชาธิปัตย์มากไป จนละเลยการส ารวจศักยภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคพลังประชารัฐ  
ทั้งที่พรรคพลังประชารัฐสามารถคว้าชัยชนะในกรุงเทพฯได้ถึง 12 เขต จาก 30 เขต แต่กลับเป็นประชาธิปัตย์
เสียเองที่ไม่สามารถชนะได้แม่แต้เขตเดียวในกรุงเทพฯ   

 

 อาจารย์พิชญ์ชวนส ารวจนวัตกรรมการหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่ โดยแนะให้มองประเด็นอ่ืน
นอกจากเรื่องการใช้โซเชียล ซึ่งก็คือการเลือกตัวผู้สมัคร หากติดตามจากสื่อโซเชียล เราอาจเข้าใจผู้สมัคร
อนาคตใหม่แค่ในแง่มุมของการเป็น “คนรุ่นใหม่” แต่หากท าการส ารวจประวัติของผู้สมัครของอนาคตใหม่แล้ว 
จะพบว่าผู้สมัครมีความหลากหลายมาก และมีคนที่เป็นผู้ประกอบการจ านวนมากเช่นกัน รวมถึงสถานะทาง
สังคมก็ดีระดับหนึ่งไม่ใช่คนที่ไร้ที่ทางในสังคมเสียทีเดียว การส่งผู้สมัครของอนาคตใหม่ที่มีความเป็นคนรุ่นใหม่
และมีฐานะทางสังคมในระดับหนึ่งที่ชนชั้นกลางในเมืองรู้สึกพอใจที่จะเลือก จึงอาจเรียกว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่ง
ที่น่าสนใจ 

 

 ประเด็นถัดมาที่อาจารย์พิชญ์อยากน าเสนอคือ “First time winner” ชัยชนะของผู้สมัครหน้าใหม่
เป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์หลายรายประมาทเพราะให้ความสนใจกับสงครามการหาเสียงผ่านนวัตกรรมโซเชียล 
หรือก็คือ air war มากเกินไป โดยที่ใส่ใจกับสงครามการหาเสียงบนท้องถนนหรือ ground war น้อยเกินไป ซึ่ง
หากสังเกตให้ดีจะพบว่า First time winner ในกรุงเทพฯครั้งนี้ ส่วนมากมาจากพรรคพลังประชารัฐ หลายราย
เคยเป็น สก. สังกัดพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน ท าให้กลุ่มผู้สมัครเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับคนในท้องถิ่น การที่
ผู้สมัครพลังประชารัฐที่เป็นอดีต สก. กลายเป็น First time winner จึงเป็นการตอกย้ าว่า ground war ดังเช่น
การอ้างเรื่องความเป็นคนในพ้ืนที่ก็ยังคงมีความส าคัญเช่นกัน นอกจากนั้นสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม
การหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐคือ การใช้โปสเตอร์หาเสียง ความน่าสนใจจึงอยู่ที่โปสเตอร์หาเสียงของ
พลังประชารัฐในกรุงเทพฯพยายามอ้างว่าผู้สมัครเป็นคนในพ้ืนที่ และเมื่อประกอบกับผลการเลือกตั้งใน
กรุงเทพฯที่ผู้ชนะส่วนมากเป็นอดีต สก. กลยุทธ์อ้างความเป็นคนในพ้ืนที่จึงน่าสนใจ  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 
อาจารย์พิชญ์ย้ าว่า การคาดการณ์ผลการเลือกตั้งในกรุงเทพฯยังคงเป็นเรื่องยาก เพราะมีการสวิงอย่างมาก 
จากการที่ประชากรกว่า 70% ก่อนเลือกตั้งยังไม่ให้ค าตอบว่าจะเลือกพรรคใด รวมถึงคะแนนเสียงที่ได้นั้นจะ



เป็นผลมาจากการน านวัตกรรมหาเสียงมาใช้ หรือเป็นเพราะเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การยุบพรรคไทย
รักษาชาติ ตรงนี้ก็ยังไม่อาจตอบได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การ ร่ ว ง
โ ร ย ข อ ง

พ ร ร ค
ประชาธิปัตย์ และยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะของพรรคผู้ชนะหน้าใหม่ในภาคใต้ กรณีศึกษานวัตกรรมการหาเสียงใน
พ้ืนที่สงขลา โดยผศ. ดร. บูฆอรี ยีหมะ 

 



อาจารย์บูฆอรีเริ่มน าเสนองานวิจัยโดยการวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์พรรคประชาธิปัตย์ที่แพ้อย่าง
ยับเยินนับตั้งแต่การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2535 และประชาธิปัตย์ได้ผูกขาดชัยชนะในภาคใต้มานานจนกระทั่ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด อาจารย์บูฆอรีจึงวิเคราะห์ปัจจัยที่น าประชาธิปัตย์สู่ความพ่ายแพ้ 2 ประการด้วยกัน 
 

ประการแรก ว่าด้วยปัจจัยภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่ก าลังมีปัญหาเรื่องเอกภาพของพรรคใน
ระดับชาติ ที่เห็นได้ชัดคือ การแย่งชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรค มีการแบ่งเป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกับพ้ืนที่ในสงขลา
ที่แยกเป็นสองฝ่ายเช่นกัน ส่วนด้านปัญหาเอกภาพในพ้ืนที่ ท าให้การจัดตัวผู้สมัครมีปัญหา เช่น กรณีสงขลา
เขต 1 อ าเภอเมือง อดีตสส. ประชาธิปัตย์ 4 สมัยก็ถูกดันไปสมัครในบัญชีรายชื่อ แล้วให้สรรเพชญ บุญญามณี
ลูกชายของคุณนิพนธ์ มาสมัครในเขตแทน หรืออย่างกรณีเขต 3 เขตรอบนอกหาดใหญ่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์จะส่งนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ลงสมัครแทนคุณวิรัตน์ กัลยาสิริ สส.หลายสมัย
ของประชาธิปัตย์ จนกระทั่งที่สุดแล้วกรรมการพรรคก็ได้มีมติจะส่งคุณวิรัตน์ลงสมัครเหมือนเดิม  และ 
นอกจากนั้น พรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกยังวิจารณ์ว่าเน้นส่งแตค่นในตระกูลทางการเมืองลงสมัคร   
 

ประการที่สอง ปัจจัยภายนอกอย่าง “ระบบเลือกตั้งจัดสรรบันส่วนผสม” มีผลมากต่อการเลือกตั้งใน
พ้ืนที่ภาคใต้  เนื่องจากต้องค านึงถึงการส่งตัวผู้สมัครแต่ละเขตมากขึ้น จากเดิมรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นมา 
พรรคไทยรักไทยเป็นคู่แข่งหลักมาตลอด แต่คะแนนก็ไม่เกินหมื่น จนกระท่ังเลือกตั้งปี 2562 เป็นปรากฎการณ์
ที่ท าให้มีพรรคใหม่ๆ เข้ามา เช่น ภูมิใจไทย หรือประชาชาติ ท าให้มีพรรคทางเลือกอ่ืน มีสส.หน้าใหม่ที่
ประชาชนอยากจะเลือก ส่งผลให้นโยบายมีความส าคัญมากกว่าความจงรักภักดีต่อพรรค  การผลักดัน
ความส าคัญของนโยบายที่แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ตรงจุด ไม่ใช่เพียงขายที่ความส าคัญของตัวสส.หรือตัว
พรรคจึงอาจเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นี้ 
 

ปัจจัยของนโยบายพรรคมีส่วนอย่างส าคัญต่อการเลือกพรรคต่างๆไม่เว้นแม้แต่พ้ืนที่สงขลา พลัง
ประชารัฐมนีโยบายที่ผู้มีอายุมากชอบ เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือ นโยบายมารดาประชารัฐก็เป็น
ที่ขานรับ หรือภูมิใจไทยที่พยายามเน้นนโยบายสนับสนุนราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน หรือประมงเชิง
พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา  ตัวอย่างเช่น สงขลาเขต 7 ภูมิใจไทยพยายามเดินเรื่อง
ราคายางพาราให้คนในพ้ืนที่บ่อยหากเทียบกับผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์  
 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกข้อคือ พรรคอนาคตใหม่มีคะแนนอันดับสามหลายเขตเลือกตั้ง อย่างเขต 8 อ.
จะนะ อ.เทพา หรือในเขตสามจังหวัด 4 อ าเภอ อนาคตใหม่ป้ายหาเสียงแทบจะนับได้ รถแห่ไม่มี มีแค่วันที่
หัวหน้าพรรคเดินสายผ่าน แต่ในเขต 8 อนาคตใหม่ก็ได้คะแนนถึงอันดับ 3 ทั้งๆที่ไม่ได้หาเสียงบนท้องถนน
มากมาย ขณะที่ภูมิใจไทยลงพ้ืนที่หาเสียงทั้งวันได้ประมาณสี่พันคะแนน การหาเสียงแบบใหม่ เช่น โซเชียล
มีเดีย การใช้เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ นวัตกรรมการหาเสียงเหล่านี้จึงอาจถือว่าประสบความส าเร็จ  อนาคตใหม่
สามารถใช้โซเชียลเชื่อมโยงกระแสการเมืองในระดับชาติเข้ากับระดับพ้ืนที่ ผู้สมัครใหม่บางรายในสงขลาจึงมี
คะแนนแม้ไม่เคยมีความเชื่อมโยงกับการเมืองท้องถิ่นเลย ผู้สมัครบางคนท างานในกทม.เป็นเวลานาน แต่ก็
กลับไปสมัครในพ้ืนที่บ้านเกิด ท้ายที่สุดนี้ อาจารย์บูฆอรีได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและอยากทิ้งท้ายด้วยผล



ส ารวจคะแนนเสียงภาพรวมว่า คนรุ่นใหม่กว่า 90% ชอบพรรคอนาคตใหม่ ในขณะที่คนอายุ 40 ปีขึ้นไปยัง
ผูกพันกับพรรคเก่าๆ จึงอาจอนุมานได้ว่า นวัตกรรมการหาเสียงใหม่ๆยังคงมีข้อจ ากัดบางประการในการ
สื่อสารกับผู้สูงอายุ ท าให้กลุ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยนใจจากพรรคเดิมที่เลือกมาตลอดได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป ว่าด้วยบทบาทของ Big Data กับการเปลี่ยมโฉมหน้าการเลือกตั้งในไทย โดย
ผศ. ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 

 
อาจารย์อานนท์เริ่มด้วยการกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ มา

จากเหตุปัจจัยอย่างน้อย 4 ข้อ ข้อแรก ประชากรที่มีสิทธิ์ เลือกตั้งครั้งแรกประมาณ 7ล้านคน ข้อสอง 
landscape ของสื่อเปลี่ยน จึงเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะติดตามข่าวสารผ่านจอมือถือ ข้อสาม การปฏิรูปหลัง
เลือกตั้งไมเ่คยเกิดขึ้น ประชาชนเบื่อการเมือง 5 ปีที่ผ่านมา  ข้อสี่ ความต่างระหว่างเมืองกับชนบทที่เบาบางลง 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสี่ข้อดังกล่าว จึงเป็นการเปิดทางให้สังคมคิดค้นนวัตกรรมการหาเสียงใหม่ๆ โดย
อาจารย์อานนท์ได้สรุปข้อสังเกตต่อการใช้ Big Data ของพรรคการเมืองไว้ทั้งสิ้น 10 ประการด้วยกัน 
 

ประการแรก พรรคการเมืองมีการน าความรู้ด้าน big data มาใช้จริง อย่างนักศึกษามหาวิทยาลัย
หลายคนเป็น digital native จึงเป็นเป้าหมายหลักของพรรคอนาคตใหม่ที่ใช้ทั้งเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตา
แกรม นอกจากนั้นบางพรรคการเมืองที่เลือกปรับตัวเข้ากับยุคใหม่ได้มีการท าทีม big data analysis ชัดเจน 
มีการจ้างมืออาชีพระดับมหาวิทยาลัยมาท างาน ขูดเว็บ และซื้อเครื่องมือในการรับฟังสังคม พร้อมทั้งเช็ค
กระแสของพรรคทุกวัน  มีการท า social network analysis หาว่าใครเป็น influencer บนโลกออนไลน์ เพ่ือ
จุดกระแสไวรัลจนเกิด impact กับอนาคตใหม ่ซึ่งหลายพรรคการเมืองยังใช้ไม่เป็น   
 

ประการที่สอง การท า digital marketing ตั้งเป้าหมายทางการตลาดให้ชัดเจน พร้อมทั้งวาง
ยุทธศาสตร์ว่าควรจะสื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน เมื่อมีการก าหนดเป้าหมาย ประกอบ
กับการแบ่งกลุ่มเป้าหมายกับพรรคแนวร่วมไม่ให้ทับซ้อนเกินไป หากเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดประสิทธิภาพ    
 

ประการที่สาม มีการผลิต content สื่อออนไลน์ บางพรรคใช้การผลิตสื่อที่น่าสนใจและตรงกับ
เป้าหมายของพรรค มีทีมงานท า info graphic ที่เก่งมากระดับที่สามารถน านโยบายที่ค่อนข้างนามธรรมให้
สามารถสื่อสารออกมาเป็นรูปธรรมให้คนทั่วไปเข้าใจได้ ซึ่งปัจจุบันนี้หลายพรรคมีการปรับตัวในการท า 
visualization เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นฐานเสียงของพรรค  
 

ประการทีส่ี่ มีการท าวิจัยตลาด ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจน พรรคต้องติดตามอยู่เสมอหรืออาจ
ใช้ Facebook analysis เพ่ือช่วยดูว่าประเด็นไหนเป็นที่ถกเถียงกันเยอะในสังคม ซึ่งการโยง content ของ
พรรคเข้าประเด็นดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการส่งต่อกันเรื่อยๆบนโลกออนไลน์ ทว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังไม่
ทันสมัยพอที่จะใช้ประโยชน์จากข้อนี้  
 

ประการที่ห้า ควรมีการประชุมทีมงานยุทธศาสตร์โซเชียลเพ่ือก าหนดทิศทางการสื่อสารอย่าง
สม่ าเสมอ ขณะที่บางพรรคยังไม่เชี่ยวชาญการใช้นวัตกรรมในส่วนนี้  หลายพรรคควรชิงจังหวะจัดเตรียมกล
ยุทธ์การสื่อสารให้พร้อม เช่น โต้การโจมตีของผู้ที่ใส่ร้ายพรรค หรือใช้เรียกร้องในบางประเด็น  ท าการสื่อสาร
ให้ชัดเจนตรงกลุ่ม ใช้ viral marketing ให้ชื่อพรรคติดในกระแส เช่น การผลิตคีย์เวิร์ดใหม่ๆ และใช้การติด
แฮชแท็กท าให้เกิดเป็นกระแสในช่วงเวลาหนึ่ง  
 



ประการที่หก การใช้ sexy and hero marketing ผู้สมัครสส.อนาคตใหม่ โชว์รูปร่างให้ดู attractive 
แบบที่เด็กสมัยใหม่ชอบ ประกอบกับการสร้างความเป็นฮีโร่นิดๆเพ่ือสร้างคาแรคเตอร์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
เบื้องต้นก่อน 
 

ประการที่เจ็ด การมี cyber warrior  ช่วยคอมเมนต์โพส หรือโพสต์ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน มีการ
สร้าง avatar เพ่ือปกปิดอัตลักษณ์บนโลกออนไลน์ ซึ่งจะน ามาสู่ภาวะแห่ตามกันจนเป็นไวรัล  โดยในบางกรณี
จะมีการซื้อ private vpn ท าให้สืบตามไม่ได้   
 

ประการที่แปด คนที่เป็นผู้น าพรรคสามารถเป็นผู้ออกไปพูดเองได้ มีความเป็นโฆษกในตัว รวมถึงมี
ความสามารถในการรับฟังเสียงมวลชนและสื่อสารข้อความได้ชัดเจน  
 

ประการที่เก้า การมีนวภาพ หรือมีความแปลกใหม่ในสาธารณะ ตอบโจทย์การเป็นวัยรุ่นที่ต่อต้าน
สังคมอยู่ในตัวเอง เพ่ือให้ถูกใจ first time voter   
 

ประการที่สิบ การลงทุนกับดิจิตอลมีเดีย เช่น การใช้เงินกระตุ้นโพส ซึ่งต่างกับการลงหนังสือพิมพ์ ที่
ใช้ต้นทุนสูงและกระบวนการส่งซ้ าท าได้ต่ ามาก ท าให้บางพรรคก็มีการวางแผนว่าจะซื้อมีเดียอย่างไร โดยหลัก 
ก็คือ digital marketing เต็มที่ และมีการใช้ big data ให้เกิดประโยชน์ 
 

ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐก็อยากจะท าแบบเดียวกัน แต่ปัญหาคือการจะเกิดไวรัลได้ มันต้องมาแบบมี
ยุทธศาสตร์ แต่พลังประชารัฐไม่มีนักรบไซเบอร์ที่จะสั่งการยกกองได้ เมื่อไม่มี  one line one command ก็
ไม่เกิดผลใดในทางปฏิบัติ   แม้แต่พ้ืนที่ต่างจังหวัดที่เป็นเขตเมืองก็ชี้ให้เห็นชัดว่าท าไมหมอวรงค์ถึงสอบตก  
หรือพ้ืนที่คุณชวนท าไมแพ้ให้อนาคตใหม่  เพราะยังคงอยู่กับการหาเสียงแบบเดิม หรืออย่างโครงการ
อินเตอรเ์น็ตประชารัฐ กอ็าจจะไม่ใช่เครื่องมือหาเสียงของพลังประชารัฐที่ได้ประสิทธิภาพนัก 

 
 
 
 



 


