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5 การเมืองสร้างสรรค์กบัการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 

จารุวรรณ แก้วมะโน* 

 ในการเลือกตั้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศก าหนดใหมี้ขึ้นใน

วนัอาทิตย์ท่ี 22 พฤษภาคม 2565 มีปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจเกิดขึ้ นหลายด้าน ซ่ึงหลายเร่ืองนับว่ามีความ

สร้างสรรคแ์ละมีส่วนส่งเสริมต่อกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยผ่านการพฒันาคุณภาพของการเลือกตั้งโดย

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรากฏการณ์เหล่าน้ไดป้รับเปล่ียนการรับรู้บรรยากาศการเลือกตั้ง

แบบเดิมท่ีมีการแข่งขันรุนแรง เน้นตัวบุคคลมากกว่านโยบาย และผูมี้สิทธิเลือกตั้ งไม่ได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการเลือกตั้งมากนกั ไปสู่การเลือกตั้งท่ีผูส้มคัรรับฟัง “เสียง” และ “ความตอ้งการ” ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

มากขึ้น เป็นการเลือกตั้งท่ีเราเห็นนวตักรรมในการหาเสียงท่ีช่วยส่งเสริมสิทธิของประชาชน โดยเสียงของ

ประชาชนไดรั้บการตอบสนองและแปลงไปสู่นโยบายของผูส้มคัรอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีส าคญัคือเราเห็นความ

ร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการร่วมมือกันก าหนดวาระของประชาชนให้แก่ผูส้มัคร 

รับเลือกตั้งไดพ้ิจารณา จากเดิมท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งมกัเป็นฝ่ายรับขอ้เสนอของผูส้มคัรเสมอมา ในท่ีน้ีมีอย่างนอ้ย  

5 ปรากฏการณ์ท่ีมีส่วนส่งเสริมใหบ้รรยากาศในการเลือกตั้งมีส่วนร่วมเกิดความสมานฉันทแ์ละมีการแข่งขนักนั

อยา่งสร้างสรรคม์ากขึ้น 

1.ป้ายหาเสียงขนาดเลก็ 

แม้ปัจจุบันการหาเสียงจะท าได้หลาย

ช่องทาง แต่ “ป้ายหาเสียง” ก็ยงัเป็นอุปกรณ์การ

เปิดตวัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ียงัคงได้รับความ

นิยม ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ย

วิธีการหาเสียงแล ะลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ผูส้มคัรสามารถติดแผ่นป้าย

เก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีขนาดความกวา้ง

อยู่ 2 ขนาดคือ 1) มีขนาดความกวา้งไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร 2) จดัท า
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และติดแผ่นป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกวา้งไม่เกิน 130  เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่

เกิน 245 เซนติเมตร  

ส่วนใหญ่ป้ายหาเสียงท่ีพบมกัเป็นขนาดท่ีคุน้หน้าคุน้ตาคือ ไม่เกิน 

130  เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร แต่การเลือกตั้ง

ผูว้่ากทม.ในคร้ังน้ี ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีพบคือเร่ืองของการจดัท าป้ายหาเสียงท่ี

มีขนาดเล็กลง โดยการเปิดตวัแรกๆมีผูส้มคัรเพียงสองหมายเลขท่ีมีการจดัท า

ป้ายขนาดเล็กและติดตั้งในลกัษณะท่ีไม่กีดขวางการสัญจรของผูเ้ดินเทา้และ

รถยนตร์ คือ นายวิโรจน์ ลกัขณาอดิศร ท่ีเลือกใช้ป้ายหาเสียงขนาด 30 x 42 

เซนติเมตร ซ่ึงไม่ค่อยนิยมใช้กันนักและติดตั้งให้อยู่ด้านบนพยายามให้ด้น

ศรีษะผูเ้ดินถนน อีกหมายเลขคือนายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ ท่ีเลือกผ่าคร่ึงป้ายหา

เสียงขนาด 130 x 245 เซนติเมตร เพื่อให้ป้ายสามารถติดตั้งไดโ้ดยมีส่วนท่ียื่น

เกินออกมาน้อยลง ซ่ึงช่วยเพิ่มพื้นท่ีให้กับทางเดินเทา้ท าให้ได้รับค าช่ืนชม

กระทั่งเกิดเป็นกระแส และส่งผลให้ผูส้มัครเลือกท่ีจะผลิตป้ายหาเสียงใน

ขนาดท่ีเลก็ลงตามมาอีกหลายหมายเลข 

แมป้ฏิเสธไม่ไดว้่าการปรับเปล่ียนในคร้ังน้ีเร่ิมแรกเกิดจากกระแสในโซเชียลมีเดียท่ีวิพากษว์ิจารณ์ป้าย

หายเสียงขนาดใหญ่และติดตั้งอยู่เป็นจ านวนมากบนทางเทา้ทัว่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงบางคร้ังการติดตั้งไม่แน่น

หนาท าให้ต าแหน่งการติดตั้งเคล่ือนไปและบดบงัวิสัยทศัน์การสัญจร กระทัง่ ท าให้ผูส้มคัรหลายหมายเลข

ปรับตวัและปรับเปล่ียนขนาดป้ายใหเ้ลก็ลงในเวลาต่อมา  

กระนั้น ปรากฏการณ์น้ีก็สะทอ้นนยัส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ ส านึกของผูส้มคัร

และพลงัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง โดยส านึกของผูส้มคัรในท่ีน้ีคือส านึกท่ีอึงกบัอุดมการณ์มีการตระหนักถึงสิทธิ

ของประชาชนและมีการแสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ความตระหนัก

ดงักล่าวส่วนหน่ึงเป็นเพราะพลงัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีสามารถรวมเขา้กนัไดด้ว้ยเทคโนโลยี การแสดงความ

คิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์นั้นรับรู้กนัไดใ้นวงกวา้ง ซ่ึงจะกระทบต่อมุมมองของผูมี้สิทธิเลือกตั้งได ้ในแง่น้ี

แมก้ารปรับเปลี่ยนขนาดป้ายเลือกตั้งของผูส้มคัรจ านวนหลายหมายเลขส่วนหน่ึงเป็นไปเพื่อสร้างภาพลกัษณ์แต่

อีกส่วนหน่ึงก็ปฏิเสธไม่ไดถึ้งพลงัของภาคประชาชนท่ีผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมการหาเสียงเชิงสร้างสรรคม์าก
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ขึ้นกระทัง่อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการท าป้ายหาเสียงท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึงสิทธิและปกป้องสิทธิการ

สัญจรของผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น 

 

 

2.การฟังกนัอย่างตั้งใจ (active listening) :  

การฟังกนัอย่างตั้งใจในท่ีน้ี ภาษาองักฤษใช้ค  าว่า Active Listening ซ่ึงหมายถึงการรับฟังและผูฟั้งนั้น 

“ไดย้ิน” ส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการน าเสนอหรือตอ้งการส่ือว่าคืออะไร กรณีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงป้ายหาเสียงให้มี

ขนาดเลก็ลงของผูส้มคัรหลายหมายเลข จึงไม่ไดเ้ป็นเพียงปรากฏการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นการปรับเปล่ียนอุดมการณ์

ในการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรและพลงัของประชาชนในการสร้างการต่อรองทางการเมืองเท่านั้น แต่ยงั

สะทอ้นให้เห็นถึงการท่ีผูส้มคัร “รับฟัง” เสียงของผูมี้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นด้วย พวกเขาไดย้ินส่ิงท่ีประชาชน

เรียกร้องตอ้งการ และพร้อมจะมีการแสดงออกบางอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่พวกเขารับฟังและยนิดีปรับเปลี่ยนบาง

เร่ืองเท่าท่ีพวกเขาจะท าไดต้ามกติกา การแสดงออกเช่นน้ีนับเป็นการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยท่ีจะช่วย

ส่งเสริมใหบ้รรยากาศในการเลือกตั้งเกิดความสมานฉนัทเ์พิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการฟังกนัอยา่งตั้งใจจะเกิดขึ้นได้

ก็ต่อเม่ือมีองค์ประกอบอย่างนอ้ย 4 เร่ือง คือ 1. การเปิดใจ (open mind) 2.การยืดหยุ่น (flexible) ไม่ยดึติด 3.การ

ตระหนักในประโยชน์ส่วนรวม (publicness) และ 4.การใช้ปิยวาจาหรือการสนทนากันอย่างสุทรียะเพื่อการ
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ส่ือสาร เป็น หากปราศจากเง่ือนไขพื้นฐานทั้ง 4 ประการ การฟังกนัอย่างตั้งใจยอ่มไม่อาจเกิดขึ้น ในแง่น้ีจึงมอง

ไดว้่าการปรับเปล่ียนป้ายหาเสียงก็ดี หรือการตอบรับเขา้สู่เวทีแสดงวิสัยทศัน์ท่ีส่ือมวลชนหลายส านกัจดัขึ้นก็ดี 

จึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การหาเสียงเลือกตั้งก าลงัเดินไปในทิศทางท่ีสร้างสรรคม์ากขึ้น  

การท่ีผูส้มคัรยินดีเขา้ร่วมเวทีแสดงวิสัยทศัน์ในหลายๆเวที ซ่ึงจดัขึ้นโดยภาคธุรกิจเอกชนหรือบรรดา

ส่ือมวลชนทั้งหลายนั้น แมใ้นแง่หน่ึงอาจมองไดว้า่เป็นการหาเสียง ทวา่ในอีกแง่หน่ึงก็แสดงใหเ้ห็นถึงการพร้อม

รับฟังขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของประชาชน และกลา้ท่ีจะตอบขอ้ซักถามของประชาชน บรรยากาศเช่นน้ีจะ

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลรับฟังขอ้มูลอย่างรอบดา้นมากขึ้นระหว่างบรรดาผูส้มคัรและผูมี้สิทธิ

เลือกตั้ง ซ่ึงจะช่วยอุดช่องว่างได ้2 ประการ คือ การขาดไปของการมีส่วนร่วมของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในฤดูกาลหา

เสียงเลือกตั้ง และการขาดหายไปของการเลือกรับขอ้มูลแบบดา้นเดียวในยุคดิจิทลัของผูบ้ริโภค ส่งผลให้ผูมิ้

สิทธิเลือกตั้งในฐานะผูบ้ริโภคอาจพลาดการรับขอ้มูลจากมุมมองต่างๆอย่างรอบดา้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ

เลือก ในแง่น้ี การท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง สมคัรใจเขา้ร่วมเวทีแสดงวิสัยทศัน์ร่วมกนัจึงแสดง

ให้เห็นถึงการเปิดใจท่ีพร้อมจะแลกเปล่ียนประการหน่ึง และยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของขอ้มูล

ข่าวสารในสังคมอีกประการหน่ึง ในแง่น้ีจึงมีโอกาสท่ีการเลือกตั้งจะเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและจบลงดว้ยความ

สมานฉนัทไ์ด ้ 

3.การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งของผู้มิสิทธิเลือกตั้ง : 

(technopolitics) 

มิติใหม่อีกประการหน่ึงท่ีเห็นชดัเจนมากขึ้นในการเลือกตั้งผูว้่า กทม. คร้ังน้ี ก็คือการน าเทคโนโลยีมา

ใชเ้พื่อเสริมการมีส่วนร่วมและอ านาจประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง อนัท่ีจริงเร่ืองของการน า เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อ

ส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรมนั้น เร่ิมเกิดขึ้นมาอย่างชดัเจนในปี 2559 เม่ือ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งไดจ้ดัท าแอพพลิเคชัน่ตาสับปะรดขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการติดตามตรวจสอบการลงประชามติ 

ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การลงประชามติเป็นไปโดยบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรม ซ่ึงต่อมา

แอพพลิเคชัน่น้ีไดมี้การปรับเปล่ียนให้เป็นการรายงานเหตุการณ์ทุจริตเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดบัต่างๆดว้ย 

โดยปัจจุบนัไดเ้ช่ือมเขา้กบัแอพพลิเคชั้น Smart Voter ซ่ึง กกต. ไดพ้ฒันาขึ้นเพื่อรวบรวมขอ้มูลของผูส้มคัรรับ

เลือกตั้ง ขอ้มูลพรรคการเมือง ประชาสัมพนัธ์การเลือกตั้ง ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และกฎหมายเก่ียวกบัการ

เลือกตั้ง เป็นตน้ 
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นอกจากองคก์รภาครัฐแลว้ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมก็เขา้มามีบทบาทในกระบวนการเลือกตั้ง

ผูว้่า กทม. คร้ังน้ีอย่างมาก ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใชเ้พื่อ “สร้างช่องทาง” การมีส่วนร่วมใหแ้ก่ภาค

ประชาชนและเสริมอ านาจการตดัสินใจให้แก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง อาทิ จดัท าเป็นเวบ็ไซตร์วบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริง 

นโยบายของผูส้มคัรหมายเลขต่างๆไวเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับเขา้ไปสืบคน้ประกอบการตดัสินใจ ยกตวัอย่างเช่น 

เว็บไซต์ Rocket Media Lab ท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประเด็นสังคมต่างๆทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เป็นฐานขอ้มูลสาธารณะท่ีทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงและใช้งานประกอบการตดัสินใจและต่อยอดขอ้มูลได้ และ  

เว็บแอพพลิเคชัน่ Politimate ท่ีพฒันาขึ้นโดยสถาบนัพระปกเกลา้ ร่วมกบัเครือข่ายองค์กรต่างๆ โดยรวบรวม

ขอ้มูลนโยบายและแนวคิดของผูส้มคัรผูว้่า กทม. และ สมาชิกสภา กทม. ไว ้โดยให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดท้ดลอง

จบัคู่ความตอ้งการของตนกับนโยบายและแนวคิดของผูส้มคัร เพื่อเป็นอีกหน่ึงตวัช่วยในการตดัสินใจเลือก

ผูส้มคัร อีกแอพลิเคชัน่หน่ึงท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้แก่แรงงานแฝงใน กทม. ท่ีไม่มีสิทธิเลือกตั้งได้

ทดลองเลือกผูว้า่ กทม. และ สก. ไดผ้า่น WeVis สุดทา้ยเป็นกลุ่มเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาขึ้นเพื่อติดตามการนบั

คะแนนแบบคู่ขนาน อาทิ อิเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch TH) และ www.vote62.com ซ่ึงผูส้นใจ

สามารถสมคัรเขา้ไปท าหนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรจบัตาการนบัคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งผา่นทางออนไลน์  

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมเน้ือหาความเขา้ใจตลอดจนกระบวนการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม

เช่นน้ีมีส่วนส่งเสริมต่อการเลือกตั้งสมานฉันทใ์ห้เกิดขึ้นไดด้ว้ยการส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการตรวจสอบความ

เขา้ใจของตน (self-evaluation) และนโยบายของผูส้มคัรหมายเลขต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการติดตาม

ตรวจสอบกระบวนการหาเสียงของผูส้มคัรไดส้ะดวกขึ้น ในแง่น้ีตวัของผูส้มคัรจึงตอ้งระมดัระวงัตนเองในการ

หาเสียงใหเ้ป็นไปตามกติกา เม่ือการหาเสียงเป็นไปตามกติกาการแข่งขนัย่อมไม่รุนแรงไม่บาดหมางและมีความ

เป็นไปไดท่ี้จะสร้างความสมานฉนัทใ์หเ้กิดขึ้นไดท้ั้งก่อน ระหวา่ง และแมเ้ม่ือการเลือกตั้งส้ินสุดลง 

4.การเมืองกบัความบันเทิง (Politainment) 

ในการเลือกตั้งผูว้า่กทม.คร้ังน้ี ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยา่งชดัเจนอีกประการ คือ การเมืองถูกน ามา

เป็นความบนัเทิงอย่างชดัเจน จากเดิมในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผูส้มคัรมกัมีบทบาทน าในการหาเสียง ผา่น

กิจกรรมอาทิ จดัเวทีปราศรัยต่างๆ การเดินหาเสียงในพื้นท่ี การเขา้พบชุมชน การแจกใบปลิวตามบา้น เป็นตน้

ส่วนผูมี้สิทธิเลือกตั้งมกัมีบทบาทหลกัในการรับฟังการปราศรัยและข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆของผูส้มัคร

เท่านั้น นอ้ยนกัท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะไดมี้โอกาสมีพื้นท่ี ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง แตกต่าง

ออกไปจากการหาเสียงเลือกตั้งของผูว้่าฯกทม 2565 จะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจเอกชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมี
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บทบาทในการ “สร้างพื้นท่ี” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งมากขึ้น 

ผา่นการจดัเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ไดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียนมุมมอง 

ทางนโยบายต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น เวทีของ The Standard ไทยรัฐทีวี มติชนทีวี และ Workpoint Today ซ่ึงเชิญ

ผูส้มคัรผูว้่า กทม. ร่วมแสดงวิสัยทศัน์ในรูปแบบของเกมโชวแ์ละการพูดแสดงวิสัยทศัน์ (Talk) ภายใตค้  าถามท่ี

ประชาชนกลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมสอบถาม โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีการกดปุ่ มเพื่อชิงค าถาม มีการตอบค าถามใน

ระยะเวลาเท่าๆกนั โดยในบางเวทีผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับโอกาสให้แสดงความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นด้วยกับ

นโยบายในเร่ืองใดและอาจมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นอ่ืนได ้ 

กระบวนการเช่นน้ีไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 1) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดมี้โอกาส

สัมผสักับชุดขอ้มูลนโยบายของผูส้มคัรมากกว่าท่ีผ่านมา ข้อมูลจ านวนผูเ้ข้ารับชมการแสดงวิสัยทศัน์ผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉล่ียอยู่ระดบัหลกัหม่ืนจนถึงหลกัแสนวิว อาทิ รายการเกมโชว ์THE CANDIDATE 

BATTLE ระหวา่งผูส้มคัรผูว้า่ฯกทม ท่ีจดัขึ้นโดย TheStandard ซ่ึงสตรีมสดเม่ือวนัท่ี 15พฤษภาคม 2565 มีการดู 

585,362 คร้ัง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565) ส่วนรายการถามเจาะผูว้่าฯ กทม.65 #ผูว้่าHardTalk ของจอม

ขวญั หลาวเพ็ชร์ ท่ีสตรีมสดเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 มีการดู 232,273 คร้ัง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2565) ส่วนรายการถามตอบแสดงวิสัยทศัน์ท่ีจดัขึ้นโดยส านกัข่าวอ่ืนๆ อาทิ รายการ The Politics และ รายการ

คุณถามมา (ผูส้มคัร) ผูว้่า กทม. ตอบ ของ Matichon TV รายการเจาะใจตอนพิเศษของ MCOT HD และรายการ

ผูว้่ามหานครทา้ดวลของไทยรัฐทีวี มีผูรั้บชมโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 50,000 คน ต่อคลิป (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2565)  

ในแง่น้ีหากพิจารณาจ านวนร้อยละของผูรั้บชมคลิปการแสดงวิสัยทศัน์ต่อผูมี้สิทธิเลือกตั้งอาจมองไดว้่า

จ านวนผูเ้ขา้รับชมยงัมีไม่มากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน กทม.กว่า 4 ลา้นคน อย่างไรก็

ตาม ส่ิงน้ีเป็นจุดส าคญัในการสร้างให้ประชาชนสนใจและสามารถเขา้ไปสัมผสักบัชุดขอ้มูลเชิงนโยบายเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจได้นอกเหนือไปจาก “ความชอบส่วนตวั” เพราะในรายการเหล่าน้ีได้ย่อยเน้ือหาทาง

การเมืองหนักๆออกมาในรูปแบบท่ีสนุกและเขา้ใจง่าย การเกิดขึ้นของเกมโชวก์ารเมืองจึงเป็นปรากฏการณ์

ส าคัญ ท่ีจะมีส่วนช่วยเผยแพร่ความรู้ สร้างความสนใจ ปลุกความตระหนักและปลุกศักยภาพของผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งให้ต่ืนขึ้นและทราบได้ว่าพวกเขามีช่องทางอ่ืนๆอีกในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

ไดม้ากไปกวา่การไปใชสิ้ทธิในวนัเลือกตั้ง   
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5.การแข่งขันเชิงนโยบาย (Politics of policy) 

การแข่งขนัเชิงนโยบายเร่ิมเห็นชดัเจนมากขึ้นในการแข่งขนัการเลือกตั้งผูว้่าฯ กทม.ในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึง

เป็นเพราะ การเปิดเวทีปราศรัยแบบออนไลน์ท่ีจะเห็นไดว้่าผูส้มคัรหลายๆหมายเลขไดใ้ชช่้องทางออนไลน์ใน

การเปิดตวัและแถลงนโยบายของตนเอง อีกส่วนหน่ึงเกิดจากการมีเวทีแสดงวิสัยทศัน์ท่ีจดัขึ้นโดยส่ือกลุ่มต่างๆ

ซ่ึงมีการเชิญผูส้มคัรหลายหมายเลขเขา้ร่วมแสดงวิสัยทศัน์ในเวทีเหล่านั้น ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเช่ือมโยงกนัและ

ส่งผลให้การหาเสียงเลือกตั้งผูว้่าฯกทม.ในคร้ังน้ี มีการน าเสนอนโยบายของผูส้มคัรเป็นหลกั ปฏิเสธไม่ไดว้่า 

การหาเสียงผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีลักษณะท่ีโดดเด่นทั้งด้านบวกและด้านลบ แน่นอนว่าด้านบวกส่ือ

ประเภทน้ีผูค้นสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและตวัมนัเองก็สามารถเขา้ถึงผูค้นไดง้่ายเช่นกนั สามารถดูยอ้นหลงัได ้ไม่

จ ากดัเวลาน าเสนอ และตน้ทุนต ่า ทว่าขอ้มูลต่างๆท่ีถูกอพัโหลดไวใ้นช่องทางออนไลน์นั่นคือร่องรอยการใช้

งานดิจิทลัท่ีจะไม่หายไปและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยาวนาน อีกทั้งยงัมีความชดัเจนเป็นหลกัฐานเอาผิดได้ 

ดงันั้นการพูดหาเสียงในเร่ืองใดจึงอาจถูกจบัจอ้งจากคู่แข่งทางการเมืองได้เสมอ ดว้ยลกัษณะของแพลตฟอร์มท่ี

เป็นเช่นน้ีจึงก ากบัให ้“ตวัแสดง” ในท่ีน้ีคือผูส้มคัรตอ้งแสดงทีท่าออกมาดว้ยความระมดัระวงัแตกต่างออกไป

จากเวทีปราศรัยท่ีอาจมีการโจมตีผูส้มคัรหมายเลขอ่ืนเกิดขึ้นไดไ้ดค้วามเส่ียงต่อการถูกเอาผิดมีน้อยเน่ืองจากผู ้

ท่ีมารับฟังการปราศรัยก็มกัเป็นผูท่ี้เห็นชอบในตวัผูส้มคัรหรือนโยบายอยู่แลว้เป็นส่วนใหญ่ เพราะการหาเสียง

ทีม่า : https://www.youtube.com/watch?v=dbbJSrBnqkc&list=PLJ5Tvxf3dx806I2SXKFSl8l4m5a8JtgxV&index=9 
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ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นสามารถตรวจสอบและเข้าถึงซ ้ าได้ท าให้อาจกลายเป็นหลักฐานเอาผิดตาม

กฎหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ตามมาตรา 14 ของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2560 กรณีน าเขา้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนซ่ึงครอบคลุมชุดขอ้มูลท่ีอาจเป็น

เร่ืองเท็จทั้งหมดหรือเท็จบางส่วน ดว้ยเหตุน้ี การเลือกน าเสนอนโยบายเป็นหลกัจึงเป็นหนทางท่ีปลอดภยัท่ีสุด

ส าหรับผูส้มคัร  

 กล่าวโดยสรุป  

ปรากฏการณ์ขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของป้ายหาเสียงท่ีเล็กลงก็ดี การเกิดขึ้นของรายการเกมโชว์

การเมืองก็ดี และการปรากฎขึ้นของการแข่งกนัเชิงนโยบายท่ีเพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งผูว้่าฯ กทม. และสมาชิก

สภา กทม. ในคร้ังน้ี จึงไม่เพียงแต่สะทอ้นให้เห็นถึงการปรับเปล่ียนภูมิทศัน์ทางการเมืองบางอย่างท่ีเราเร่ิมเห็น

ตวัแสดงซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งมากขึ้นเท่านั้น แต่ยงัเป็นการเปิดพื้นท่ีสร้างโอกาสใน

การมีส่วนร่วมของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งท่ีเพิ่มมากขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็น

ถึงความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีเปล่ียนไประหว่างผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เพิ่มโอกาสในการเป็นตวัแสดง

ส าคญัในกระบวนการเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปพร้อมๆกบัไดส้ร้างมาตรฐานในการหาเสียงรูปแบบใหม่ 

ให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นการหาเสียงเชิงสร้างสรรค์ รับฟังเสียงของผูมี้สิทธิเลือกตั้งอย่างตั้ งใจและเน้นการ

น าเสนอนโยบายเป็นหลกั ปรากฏการณ์อย่างนอ้ย 5 ประการในการเลือกตั้ง ผูว้่าฯ กทม. 65 จึงเป็นจุดตั้งตน้ให้

ตอ้งติดตามว่าภายใตบ้รรยากาศการหาเสียงเชิงสร้างสรรคท่ี์ภาคส่วนต่างๆไดมี้ส่วนร่วมกนัขบัเคล่ือนเช่นน้ีจะ

น าไปสู่บทสรุปของการเลือกตั้งและบรรยากาศภายหลงัการเลือกตั้งเช่นใด จะมีการขบัเคล่ือนแนวคิดและ

มาตรฐานของการหาเสียงเลือกตั้งแบบมีส่วนร่วมเช่นน้ีต่อไปอย่างไรหรือไม่โดยหน่วยงานใด เพื่อให้การ

เลือกตั้งมีคุณภาพ ส่งเสริมความสมานฉนัทข์องทุกฝ่ายทั้งก่อน ระหวา่ง และแมเ้ม่ือการเลือกตั้งส้ินสุดลง 

 

  


