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การเลอืกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูม ิ
 

ศุภณัฐ เพ่ิมพูนววิฒัน ์
จารุวรรณ แกว้มะโน 

 

ผ่านพน้ไปแลว้ส าหรับการเลือกตั้งทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลท่ีจดัขึ้นเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 28 มีนาคม 2564 
ซ่ึงส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองไดม้ีโอกาสไปด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขาย 

ณ เทศบาลเมืองชยัภูมิ ขั้นตอน กระบวนการ และผลการด าเนินโครงการ สามารถติดตามไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขอทบทวนขั้นตอนการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนั 
4 ขั้นตอน คือ 1) เร่ิมตน้จากการเขา้พบผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเขา้ใจถึงความส าคญัและเป้าหมาย
ของการด าเนินโครงการ 2) เชิญชวนผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงทั้งสองขั้นน้ีจะตอ้งสร้างความไวว้างใจ

ให้เกิดขึ้ นว่าส่ิงท่ีจะด าเนินการนั้ นจะไม่ท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้เปรียบเสียเปรียบ แต่จะน ามาซ่ึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกฝ่ายโดยเน้นกระบวนการที่เป็นกลาง  ดังนั้น การสร้างความเขา้ใจและความ
ไวว้างใจจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง (โปรดอ่านเพ่ิมเติมในบทความเร่ือง “ขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง
สมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ) 3) จดั
เวทีประชาเสวนาระหว่างผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งในระดับเทศบาลเมือง เพื่อท าความเขา้ใจและก าหนด
แนวทางการหาเสียงเชิงสร้างสรรคแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงร่วมกนั 4) จดัเวทีเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในระดบัชุมชน     
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ผลการด าเนินงาน 

การจัดเวทีประชาเสวนาระหว่างผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกต้ังในระดับเทศบาลเมือง  

ผลการด าเนินโครงการผ่านพ้นไปด้วยดี กล่าวคือ 
ผู ้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิทั้ ง  3 ท่านเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่

ซ้ือสิทธิขายเสียงและยินดีที่จะเขา้ร่วมเวทีประชาเสวนาระหว่าง
ผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงจดัขึ้นในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมเลิศนิมิตร โดยในวนันั้นผูส้มคัรนายกเทศมนตรีได้มี
การแนะน าตวัและแสดงวิสัยทศัน์ในการพฒันาเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ และเห็นด้วยที่จะหาเสียงเชิงสร้างสรรค์ไม่โจมตีเร่ือง

ส่วนตัวของฝ่ายตรงขา้มแต่จะมุ่งน าเสนอนโยบายการพฒันา

เทศบาลเป็นหลกั  

ขณะท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งก็ให้ความสนใจเขา้ร่วมเวทีเป็น
อย่างมาก โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวนกว่า 200 คน จาก 25 ชุมชนใน

เขตเทศบาลเมือง ส่งผลให้ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิตอ้งจดัให้มี
การถ่ายทอดสดการเสวนาดงักล่าวผ่านเพจเฟสบุ๊คของเทศบาล

เมืองชยัภูมิอีกช่องทางหน่ึง  

นอกจากนั้ น ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งที่ เข้าร่วมเวทีประชา

เสวนาก็มีความตื่นตวัต่อการแสดงความคิดเห็นและเคารพกติกา
ในการเสวนาเป็นอย่างดี กล่าวคือ ทุกฝ่ายตั้งใจฟังการน าเสนอความคิดเห็นของกนัและกนั ไม่ส่งเสียงเชียร์
โห่ร้องหรือยุยงให้เกิดความโกรธเคืองกัน ซ่ึงบรรยากาศเช่นน้ีนับเป็นจุดตั้งต้นส าคัญของการเร่ิมต้น

การเมืองทอ้งถ่ินสมานฉันทใ์นวนัขา้งหนา้  
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ผูส้มคัรนายกเทศมนตรีเมืองชยัภูมิทั้ง 3 คนร่วมแสดงวิสัยทศัน์ในเวทีประชาเสวนา ณ โรงแรมเลิศนิมิตร 

 

รองผูว้่าราชการจงัหวดัชยัภูมิแทนผูว้่าราชการจงัหวดัชยัภมูิ ถ่ายภาพร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัพระปกเกลา้ 

ผูแ้ทนจากมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิและผูส้มคัรทั้ง 3 คน ภายหลงัการบรรยายพิเศษ 
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การจัดเวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเลือกต้ังสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงใน

ระดับชุมชน 

ในส่วนของการจดัเวทีสร้างความรู้ความเขา้ใจการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงใน
ระดับชุมชน ก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยพบว่าผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ความเขา้ใจ
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 
นอกจากนั้น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยงัได้เสนอแนะวิธีการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขาย

เสียงให้ประสบความส าเร็จอีกดว้ย อาทิ เร่ิมท่ีตนเองร่วมกับครอบครัว ยึดมัน่ในศกัดิ์ ศรีและปฏิเสธที่จะรับ
เงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ช้ีเห็นถึงโทษของการซ้ือสิทธิขายเสียง ปรับเปล่ียนวิธีคิดและ
พฤติกรรมของชุมชนและคนทัว่ไป ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้พลงับริสุทธ์ิเป็นอีก

ส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งระดับเทศบาล 
ให้ประสบความส าเร็จ จะตอ้งมีความระมดัระวงัตั้งแต่การทาบทามผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมี
ความชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการท่ีไม่ท าให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ นอกจากนั้ น ผู ้สมัครยังให้

ความส าคญักับเร่ืองสถานที่ในการจดัเวทีประชาเสวนา  โดยผูส้มคัรตอ้งการให้เป็นสถานที่ที่มีความเป็น

กลางไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดและตอ้งการทราบว่าผูท่ี้จะเขา้ร่วมเวทีว่าเป็นใครบา้งและแต่ละคน

มีบทบาทอย่างไร แมแ้ต่ในการจดัเวทีเสวนาในระดบัชุมชนซ่ึงผูด้  าเนินโครงการไดแ้จง้ไวอ้ย่างชดัเจนวา่เป็น
เวทีให้ความรู้แก่คนในชุมชนเท่านั้นไม่ได้เปิดให้มีการเสวนาโดยผูส้มคัร ดังนั้น ปัจจยัแห่งความส าเร็จ

สามารถสรุปได ้2 ประการดงัน้ี   

1. ความไว้วางใจ:   

จากการทาบทามผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการจะเห็นได้ว่า ผูส้มคัรมีความสนอกสนใจแต่ก็ยงัมีความ

กังวลใจในบางประเด็น ดังนั้น ส่ิงท่ีผูด้  าเนินโครงการจะต้องให้ความส าคัญก็คือ จะต้องจับประเด็น

ความรู้สึกของผูส้มคัรที่แสดงออกมาให้ไดว้่าผูส้มคัรก าลงัมีความห่วงกงัวลในเร่ืองใด โดยเฉพาะ “ชยัชนะ” 
ในการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของการเลือกตั้ง ดงันั้นโครงการน้ีจึงไม่ไดป้ฏิเสธการแข่งขนัหรือเรียกร้อง

ให้ไม่มีการแข่งขนั แต่พยายามช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของกระบวนการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเหตุน้ี 

ความ “ไวว้างใจ” ในกระบวนการจดัการท่ีไม่ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเสียเปรียบจึงเป็นส่ิงส าคญั หากไม่
สามารถท าให้ผูส้มคัรคลายความกงัวลและเขา้ร่วมโครงการไดแ้ลว้ แมเ้ป้าหมายของโครงการจะดีเพียงใด 

สุดทา้ยโครงการก็ไม่อาจประสบความส าเร็จ 

2. ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความเป็นกลาง: 

การท าให้ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการจึงเป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งด าเนินการ บนพ้ืนฐานของความไวว้างใจ

และความเป็นกลางของผูด้ าเนินโครงการในทุกขั้นตอน นอกจากน้ี ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินโครงการในทุกขั้นตอน จะตอ้งถ่ายทอดให้แก่ผูส้มคัรได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกนัตั้งแต่แรก เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และในขณะเดียวกันผูด้  าเนินโครงการตอ้งรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของ

ผูส้มคัรเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสามารถปรับเปล่ียนแผนการไดห้ากมีความจ าเป็น นอกจากนั้น ในช่วง

ของการจดัเวทีประชาเสวนาจะตอ้งก าหนดท่ีนัง่ให้แก่ผูส้มคัรอย่างเท่าเทยีมกนั  

เร่ืองของการจบัเวลาในการแสดงวิสัยทศัน์และในการตอบค าถามตอ้งเท่ากนั มีเวลาบอกที่ชดัเจนว่า

จะให้พูดให้ตอบคนละกี่นาที การระมดัระวงัไม่ขานหมายเลขของผูส้มคัรในระหว่างการเสวนา เพื่อป้องกนั
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ไม่ให้เกิดความรู้สึกไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนแต่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ

สร้างความโปร่งใส มีส่วนร่วม และเป็นกลาง ซ่ึงเป็นหัวใจของความส าเร็จ 

ความส าเร็จที่เกิดขึน้ 

แน่นอนว่าเมื่อกล่าวถึงความส าเร็จของการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียง ไม่ได้อยู่ท่ีการซ้ือสิทธิขายเสียงหายไปในทนัที เพราะการเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมการหาเสียง
แบบเดิมที่มีมาเป็นเวลานานในทันทีนั้นเป็นเร่ืองยาก ด้วยเหตุน้ี ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจึง
ก าหนดให้ความส าเร็จของการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมีอยู่ 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 1. ระดับของความรู้ความเขา้ใจ 2. ระดับของการให้ความร่วมมือ 3. ระดับของการขยายผล

โครงการดว้ยตนเอง 4.ระดบัของการผลกัดนัโครงการต่อเน่ือง และ 5.ระดบัของการแกไ้ขปัญหา  

หากพิจารณาจากผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับความส าเร็จทั้ง 5 ระดับขา้งตน้  
อาจกล่าวได้ว่า  การด าเนินโครงการเลือกตั้ งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ในการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีเมืองชยัภูมิ สามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขาย

เสียงให้แก่ทั้งผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้ใจและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพนัธ์บอกต่อโครงการดงักล่าวออกไปสู่คนรู้จกัและผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ  การที่ผูส้มคัรได้
โพสต์ภาพและกิจกรรมเวทีประชาเสวนาของตนออกไปนั้น จดัได้ว่าความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
เลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นมีพฒันาการและมีความส าเร็จระดบัที่ 3 ในการขยายผลและ

บอกต่อโครงการน้ีออกไปแก่ผูอ่ื้น  

ความส าเร็จในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงถึงระดบัที่ 5 คือการ
แกไ้ขปัญหาซ้ือสิทธิขายเสียง เป็นส่ิงท่ีผูด้  าเนินโครงการตอ้งการให้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือและด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองกับทุกฝ่าย ดังนั้น โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงที่ผ่านมาในจงัหวดั
ชัยภูมิจึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการสร้างวฒันธรรมการเมืองในภูมิทศัน์ใหม่ให้แก่ผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

ซ่ึงตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดภูมิคุม้กันกลุ่มในการป้องกันการซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีมกัน ามาสู่

ความขดัแยง้ระหว่างคนในชุมชนอย่างไม่รู้ตวัท่ีเรียกว่า “กบัดกัการเลือกตั้ง”  

 


