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การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงคืออะไร ท าได้จริงหรือ 

ศุภณฐั เพิ่มพูนวิวฒัน์ 

จารุวรรณ แกว้มะโน 

 
 

“ จะไม่ใช้เงินในการเลือกตั้ง แต่ใช้ความดี และแข่งขันกันด้วยศรัทธา

ของคนในชุมชน สุดท้ายในชุมชนไม่มีซื้อสิทธิขายเสียง งบประมาณท่ี
เคยใช้ประมาณ 3 แสน กล็ดลงเหลือแค่ 3 หม่ืน”      

 

 

 

 

“ผมก็ว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะสร้างการเมืองใหม่ ซื้อสิทธิขายเสียงนี่ไม่เอา
เดด็ขาด ตกลงกันก่อนว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเพราะต่างฝ่ายกต่็างอยากจะ
ท าให้บ้านเมืองด้วยกันท้ังนั้น”   

 

การเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีน าเอาแนวทางของประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการการเลือกตั้งมีคุณภาพ
ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการมีส่วนร่วมก่อน 
การเลือกตั้ง ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ีผ่านมาบทบาทส าคญัในช่วงน้ีมกัเป็นของผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีจะออก
ปราศรัยหาเสียงกนัอยา่งคึกคกั ดา้นผูมี้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่มีเพียงบทบาทในการรับฟังเท่านั้น กล่าวไดว้า่
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นเพียงผูค้อยรับข้อมูล หรือไม่อาจเสนอปัญหาท่ีต้องการแก้ไขต่อผูส้มคัร  
ด้านผูส้มัครเองก็อาจไม่ตระหนักถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของประชาชน มีเพียงนโยบายหรือส่ิงท่ีวาดฝันมา
น าเสนอเพื่อชยัชนะของตนเอง  

กระบวนการเลือกตั้งสมานฉนัทน์ั้นไม่ใช่การฮ้ัวกนัแต่ยงัเป็นการแข่งขนักนัระหวา่งผูส้มคัรและเป็น
การแข่งขนัท่ีสร้างสรรค์ กล่าวคือ ปราศรัยหาเสียงเชิงสร้างสรรค์ท่ีไม่เน้นการโจมตีฝ่ายตรงขา้ม  แต่เน้น
นโยบายของตนเองเป็นหลกั ดว้ยเหตุน้ี การเลือกตั้งสมานฉันท์ จึงเป็นกระบวนการท้ังก่อน ระหว่าง และ

นายพยนต ์ปัญญาภา  
นกัเรียนพลเมือง โรงเรียนพลเมืองโพนทอง  
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หลังการเลือกตั้งท่ีไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่มีการซ้ือสิทธิ  ขายเสียง ผูส้มัคร 
รับเลือกตั้งแข่งขนักนัอย่างสร้างสรรค์ ยึดหลกัความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ตลอดจน
ยอมรับผลแพช้นะและพร้อมใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายเพื่อการพฒันาชุมชนภายหลงัการเลือกตั้งต่อไป 

การเลือกตั้งสมานฉนัท ์ตอ้งมาพร้อมกบัการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงด้วย เพราะการไดม้าซ่ึงผูแ้ทนท่ีไม่
มีคุณภาพนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการหาเสียงเลือกตั้งท่ีเนน้ธนกิจการเมือง (money politics) หรือการเน้นน า
เงินทองและทรัพย์สินอันอาจค านวณเป็นเงินได้มาใช้เพื่อสร้างความนิยมให้กับตนเอง จริงหรือไม่ท่ี 
ผู ้ลงสมัครรับเลือกตั้ งมักจะเป็นผู ้ท่ี มีฐานะและทรัพย์สินเงินทองมาก ในทางกลับกันผู ้ท่ี มีความรู้
ความสามารถอาจมีฐานะไม่ดีหรือมีโอกาสทางการเมืองนอ้ย กล่าวอีกแง่หน่ึงคือการจะลงสมคัรรับเลือกตั้ง 
ตอ้งมีทุนมากพอ ถา้ไม่มีก็ตอ้งกูห้น้ียมืสินมาใชใ้นการหาเสียงเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง ซ่ึงนัน่อาจเป็นสาเหตุ
ท่ีน าไปสู่การล้มละลายของผู้สมัครได ้ 

ดว้ยเหตุน้ี การเขา้สู่ต าแหน่งทางการเมืองจึงมกัมาจากตระกูลใหญ่ จากพรรคการเมืองใหญ่ หรือจาก
กลุ่มทุนใหญ่เท่านั้น และผลท่ีตามมาคือ มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงเอาแพเ้อาชนะ เน่ืองจากมีการลงทุน
ทางการเมืองสูง  

การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงจึงเป็นหวัใจส าคญัคู่กบัการเลือกตั้งสมานฉันท ์เพราะเม่ือผูส้มคัรลงทุนมาก
เท่าใดในการใชเ้งินซ้ือเสียง ยิ่งท าให้เกิดการไม่ยอมแพม้ากขึ้นเท่านั้น และเม่ือผลท่ีเกิดขึ้นไม่ไดเ้ป็นอย่างท่ี
คาดหวงัคือ ชนะกลายเป็นแพ้ ก็จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้และรุนแรงเกิดขึ้นอยา่งท่ีเป็นมาในอดีต  

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ีแมจ้ะฟังดูเป็นไปได้ยาก ทว่าในความเป็นจริง 
ไดเ้กิดขึ้นแลว้ในหลายพื้นท่ี ยกตวัอย่างเช่น กรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช้ีให้เห็นถึงการเมืองทอ้งถ่ินสมานฉนัทท่ี์เร่ิมตน้ขบัเคล่ือนมาจากอุดมการณ์ของ
ตัว ผู้น าท้องถิ่นเอง จากการท่ีผู ้น าท้องถ่ินมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับการเมืองท้องถ่ินสมานฉันท์เป็นหลัก  
นายสุรกิจ สุวรรณแกม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง  เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ 
การขบัเคล่ือนงานการเมืองท้องถ่ินสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงว่า เกิดจากความตั้งใจของตนท่ีจะ
พฒันาชุมชนให้มากกว่านี้ จึงไดพ้ยายามแสวงหาการพฒันาตนเองโดยการเขา้อบรมและเรียนรู้กระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเร่ือยมา กระทัง่มีโอกาสไดเ้ขา้ไปท างานทางการเมืองทอ้งถ่ิน โดยอดีต
นายก อบต. ไดเ้ล็งเห็นถึงความสามารถและความสนใจของตน จึงไดท้าบทามให้ตนลงสมคัรรับเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ซ่ึงตนก็มีความตั้งใจและได้ตั้งปณิธานเอาไว้แล้วว่า “ซ้ือสิทธิขายเสียงนี่ไม่เอาเด็ดขาด” การหาเสียง
ตอ้งท าโดยยึดนโยบายเป็นหลกั กบัผูส้มคัรคนอ่ืนนั้นก็ไม่ไดม้องว่าเป็นศตัรู แต่มองว่าเป็นผูท่ี้มีความตั้งใจ
จะเขา้มาพฒันาชุมชนร่วมกนั ท าใหก้ารหาเสียงเป็นไปดว้ยการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยกตวัอยา่งเช่น มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลการระหว่างผูส้มัครด้วยกันเร่ืองพื้นท่ีหาเสียงว่าได้ไปหาเสียงในพื้นท่ีนั้ นๆหรือยงั  
หรือพื้นท่ีติดป้ายหาเสียงซ่ึงเรียกวา่มุมดีเป็นมุมท่ีผูค้นสัญจรไปมาจะสามารถมองเห็นป้ายไดอ้ย่างชดัเจนก็มี
การแบ่งปันพื้นท่ีการวางป้ายหาเสียงกัน และเม่ือรู้ผลการเลือกตั้งว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายชนะ ตนก็ไดโ้ทรไปหา
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ผูส้มคัรคนอ่ืน ซ่ึงผูส้มคัรคนอ่ืนก็ยนิดีดว้ยและบอกวา่ขอให้ตั้งใจท างาน หากมีอะไรใหช่้วยก็พร้อมให้ความ
ร่วมมือ กรณีของนายสุรกิจแสดงให้เห็นว่าการเมืองสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเร่ิมต้นจากตัวผู้น า
ชุมชนเอง ซ่ึงแตกต่างออกไปจาก อบต.น ้ าเก๋ียน จงัหวดัน่าน ท่ีสร้างชุมชนสมานฉันท์จากการสร้างความ
ตระหนกัของคนในชุมชนเป็นล าดบัแรก โดยอาศยัทุนทางสังคมท่ีชุมชนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบา้น วดั โรงเรียน 
หรือสถานีอนามยั (บ.ว.ร.ส.) เป็นหลกัในการจดัใหมี้การพูดคุย1  

กรณีของต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ก็เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จในการ
สร้างการเมืองทอ้งถ่ินสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ความน่าสนใจของพื้นท่ีน้ีอยูท่ี่กระบวนการในการ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับทางผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ินและคนในชุมชน เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความส าคญัของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การเมืองทอ้งถ่ิน การลดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และ
สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้แก่คนในชุมชนทุกๆฝ่ายผ่านการสร้าง “โรงเรียนผู้น า” ขึ้นมา 
ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยพฒันาศกัยภาพของผูน้ าชุมชนหรือช่วยให้ผูน้ าในชุมชนท่ีอาจไม่พอใจกนั
มาก่อนไดป้รับความเขา้ใจกนัเท่านั้น แต่ยงัไดก้ลายเป็นมาตรฐานใหม่ของคนในชุมชนดว้ย กล่าวคือไดมี้
การตั้งกติกาของชุมชนขึ้นมาก าหนดให้ผูท่ี้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งจะตอ้งผ่านโรงเรียนผูน้ ามาก่อนเพื่อให้
พวกเขาได้ทราบว่าจะตอ้งมีปฏิบติัการอย่างไร เพื่อพฒันาต าบลและเพื่อน าชุมชนไปสู่ความสมานฉันท์ 
ส่งผลให้ในเวลาต่อมาในต าบลควนรูไม่มีการแข่งขันเลือกตั้งอีกเพราะจะใช้การเจรจาพูดคุยกันถึงความ
เหมาะสมระหว่างผูส้มคัรรับเลือกตั้งก่อนจากนั้นใชวิ้ธีตกลงกนัในการเขา้มารับต าแหน่งเพื่อพฒันาต าบล  
ท าใหค้วนรูมีผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนเดียวนบัแต่นั้นมา 2  

แม้กระทั่งในจังหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมักจะได้ยินค าว่า “เงินไม่มา กาไม่เป็น” ก็เกิดการเมืองท้องถ่ิน
สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงได้ ณ บ้านโคกก่อง ต าบลปอภาร อ าเภอเมือง จั งหวัดร้อยเอ็ด  
ซ่ึงก่อนหนา้นั้นพบวา่มีปัญหาการแบ่งฝังแบ่งฝ่ายทั้งผูส้มคัรและผูเ้ลือก มีการแข่งขนักนัหาเสียงอยา่งรุนแรง 
มีการฟ้องร้องตดัสิทธิการลงสมคัรรับเลือกตั้งของผูส้มคัรบางราย และท่ีน่าสลดใจท่ีสุดคือภายหลังวัน
เลือกตั้งผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้เน่ืองจากผูส้นบัสนุนอีกฝ่ายมีการ
ข่มขู่ ขบัขี่รถจกัรยานยนตร์เสียงดงัแสดงความไม่พอใจกบัผลการเลือกตั้ง ผลกระทบท่ีตามมาคือผูใ้หญ่บา้น
ท่านนั้นตอ้งใช้เวลา 3 ปี ในการสร้างการยอมรับและสร้างความร่วมมือในการท างานของคนในชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการด าเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้ง
สมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง โดยส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ ดว้ยการ
สร้างความรู้ความเข้าใจความส าคัญของการเลือกตั้งท่ีบริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง 

 
1 วนัชัย วฒันศพัท์. “สานเสวนา จากทอ้งถ่ินสมานฉันท์ สู่การเมืองของประชาชน”. เอกสารประกอบการอบรมโครงการ
ชุมชนพลเมืองเข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างมีธรรมาภิบาลและสมานฉันท์ จังหวัดชัยภูมิ. จดัโดยส านกั
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้, วนัท่ี 22 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ. เอกสารอดัส าเนา.  
2 เพ่ิงอา้ง. 
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โดยจิตอาสาในชุมชนท่ีร่วมกนัประชาสัมพนัธ์โครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง น าไปสู่การลดความขดัแยง้และ
รุนแรงระหว่างผูส้มคัรในการหาเสียงเป็นอย่างมาก หัวคะแนนของผูส้มคัรทั้งสองฝ่ายไดเ้ห็นพอ้งกนัท่ีจะ
เขา้ร่วมเป็นจิตอาสาและท างานในการรณรงคไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียงร่วมกนั สุดทา้ยในวนัเลือกตั้งก็ไม่พบวา่มี
การฟ้องร้องเร่ืองการซ้ือสิทธิขายเสียงแต่อย่างใด ขณะท่ี ผูมี้สิทธิเลือกตั้งก็ยงัพร้อมใจกันมาใช้สิทธิเป็น
จ านวนมากกว่าร้อยละ 80 โดยให้เหตุผลว่าต้องการได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารชุมชนของตน 
ทางดา้นผูส้มคัรแมว้่ายงัตอ้งใชเ้วลาในการท าใจต่อความพ่ายแพ ้แต่ก็ยอมรับและพร้อมให้ความร่วมมือกบั
ฝ่ายชนะในการบริหารชุมชนต่อไป และไม่พบว่ามีการก่อกวนจากฝ่ายสนับสนุนผูท่ี้แพ้การเลือกตั้ง 
แต่อยา่งใด3   

 

 

 
อีกพื้นท่ีหน่ึงในจงัหวดัร้อยเอด็ท่ีผลกัดนัการเลือกตั้งทอ้งท่ีสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอย่าง

ต่อเน่ืองก็คือ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด น าโดยนายพยนต์ ปัญญาภา และนักเรียนพลเมืองโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีน าองค์ความรู้เร่ืองรากฐานประชาธิปไตย 5 ด้าน ประกอบด้วย ความมีเหตุผล มีวินัย 

 
3 จารุวรรณ แกว้มะโน. โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียง. [ออนไลน์] [2562]. เขา้ถึงเม่ือ 6 ต.ค. 2563 จาก http://www.kpi.ac.th/knowledge/research 
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ซ่ือสัตย์ จิตอาสา และรับผิดชอบ ท่ีได้รับการอบรมจากส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกลา้ ไปปรับใช้เพื่อต่อยอดในการเลือกผูแ้ทนท่ีมีคุณภาพโดยเร่ิมตน้จากการผูส้มคัรและผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพื่อตัดวงจรปัญหาการกู้หน้ียืมสินและการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 
โดยไม่เลือกวิธีการซ่ึงเป็นตน้เหตุแห่งความขดัแยง้ในชุมชนลงไป นายพยนต์ กล่าวว่า “ผมเข้าใจดีว่าการ
เลือกต้ังน้ัน เร่ืองของศักด์ิศรีเป็นส่ิงส าคัญ แพ้ไม่ได้ หลายคร้ังผู้สมัครต้องขายไร่ขายนาเป็นหนีสิ้นมากมาย 
ผู้ท่ีเป็นก านันต้องเช่าบ้าน เช่าท่ีนา ผมไม่อยากเห็นภาพแบบน้ัน ผมอยากเห็นพี่น้องเดินอย่างมีศักด์ิศรี  
เป็นประชาธิปไตย” จึงท าให้นายพยนต์และนักเรียนพลเมืองร่วมกันผลกัดันโครงการดงักล่าวในหมู่ท่ี 4 
ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง เป็นแห่งแรก และสุดท้ายเม่ือทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันถึงความส าคัญของการ 
ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง การผลกัดนัการเมืองทอ้งถ่ินสมานฉนัทก์็สามารถเกิดขึ้นได ้ 

เห็นได้ชัดเจนว่า การเลือกตั้งท้องถ่ินสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เกิดขึ้นได้จริง ทั้ งยงั
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีเรียกว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative 
democracy) อีกดว้ย เพราะผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดป้รึกษาหารือกนัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาพื้นท่ี
ของตนร่วมกัน ผ่านการอภิปรายแนวนโยบายของผูส้มัครตั้ งแต่เร่ิมต้นของการหาเสียงอย่างจริงจัง  
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดมี้ส่วนร่วมอภิปรายนโยบายของผูส้มคัรร่วมกนัตั้งแต่ช่วง
เร่ิมต้นของการหาเสียง เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบของตนร่วมกัน  
ซ่ึงภายใตก้ระบวนการน้ีนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและลดปัญหาความ
ขดัแยง้ระหว่างผูส้มคัรและผูส้นับสนุนลงแลว้ ยงัช่วยแกไ้ขปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงอีกดว้ย และส าคญั
ท่ีสุดประชาชนและชุมชนยงัเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายและนโยบายร่วมกัน อันส่งเสริมต่อ 
สายสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งในการติดตามตรวจสอบการท างานของผูแ้ทน
ภายหลงัการเลือกตั้งส้ินสุดลงอีกดว้ย  

สรุปได้ว่า การเลือกตั้ งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงสามารถสร้างความสมานฉันท์ 
ให้เกิดขึ้นกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งได ้ไม่เฉพาะผูส้มคัรเท่านั้น แต่รวมไปถึงผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  
อย่างไรก็ตาม กระบวนการเลือกตั้งสมานฉันท์และซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนในการจดัการ  
ท่านผูส้นใจสามารถติดตามอ่านขั้นตอนและกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่
ซ้ือสิทธิขายเสียงไดใ้นบทความเร่ือง “ขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง
กรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ไดต้่อไป 
 


