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ขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

:กรณศึีกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ* 

ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน ์

จารุวรรณ แกว้มะโน 
 

ในการส่งเสริมความสมานฉันท์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใด ส่ิงส าคัญคือความไว้ใจ ความเข้าใจ  

ความเป็นกลาง และการมีส่วนร่วม หลกั 4 ประการน้ีเป็นปัจจยัท่ีขาดไม่ไดใ้นการพูดคุยร่วมกนักบัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ดว้ยเหตุน้ี ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ จึงให้ความส าคญัอยา่งยิ่งกบั

การสร้างความไว้วางใจกับผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อกระบวนการเลือกตั้ ง

สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

ในการน้ี ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้แบ่งกระบวนการในการส่งเสริมการเลือกตั้ง

สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆโดยอ้างอิงกับหลัก 4 ประการข้างต้น 

ประกอบดว้ย  

ขั้นตอนที่ 1 คือ กระบวนการสร้างความไว้ใจและความเข้าใจให้แก่ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย  

ขั้นตอนที ่2 คือ กระบวนการประชาเสวนา (citizen dialogue)  

โดยรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละกระบวนการภายใตห้ลกั 4 ประการ มีดงัต่อไปน้ี   
 

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการสร้างความไว้ใจและความเข้าใจให้แก่ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย 

การสร้างความไวว้างใจเป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียดอ่อนและจะตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะ

เร่ิมท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเร่ิมตน้จาก การวิเคราะห์ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder analysis) ว่ามีใคร

เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเร่ืองนี้ เพราะการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมีผูท่ี้

เก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบับทบาทและผลประโยชน์ท่ีแตกต่างหลากหลายกนัออกไป 

ส าหรับโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินโครงการสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) หน่วยงานราชการ 2) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 
* บทความน้ีมีเป้าหมายเพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงขั้นตอนกระบวนการท่ีส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ ไดด้ าเนินการเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง โดยใชก้รณีการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิเป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมานฉนัท ์ในฐานะหนทางหน่ึงในการส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปอยา่งมีคุณภาพภายใตก้ารแข่งขนั
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วม อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในภาพรวม 
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และ 3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดงันั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีเป้าหมายท่ีตรงกนั จึงตอ้งท าความเขา้ใจและคน้หาความ

ต้องการหรือผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือหาจุดร่วมของทุกฝ่ายใหไ้ดก่้อน 

เป้าหมายของการเลือกตั้ งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ไม่ได้มีเพียงการสร้างความ

สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเท่านั้ น การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดความเป็น

ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลงัเลือกตั้งถือวา่เป็นเป้าหมายใหญ่และเป็นจุดร่วมท่ีทุกฝ่าย

ตอ้งเห็นพอ้งกนัก่อน 

1.1 การเข้าพบผู้เกีย่วข้อง 3 กลุ่มใหญ่ๆ 

1.1.1 การนัดหมายเพื่อขอเข้าพบหน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นการสร้างความ

ไวว้างใจและจุดร่วมเบ้ืองตน้ การเขา้พบพูดคุยท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการและ

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงการเขา้พบน้ีมีความส าคญั

และละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม ในส่วนของหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งอาจไม่ใช่เร่ืองยากเน่ืองจากมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเลือกตั้งท่ีเป็นไปตามกติกาและ

เป็นไปอยา่งบริสุทธิยติุธรรม จึงสามารถนัดพร้อมๆกนัได้ 

1.1.2 ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นตอ้งให้ความส าคญัเป็นรายบุคคลในการท าความเขา้ใจ  

เพื่อป้องกนัการได้เปรียบเสียเปรียบและเพ่ือความเป็นกลางในการเลือกตั้ง ดงันั้น การเขา้พบผูส้มคัรทีละราย

เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น ไม่ควรเขา้พบพร้อมกนั นอกจากนั้น ในการเขา้พบผูส้มคัรแต่ละคนก็จ าเป็นตอ้งก าหนด

ประเด็นหลกัในการพูดคุยให้ตรงกัน ส่วนประเด็นย่อยข้ึนอยู่กับค าถามและความกังวลใจของผูส้มคัร  

ท่ีผูด้  าเนินการเขา้พบตอ้งใหข้อ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความไวว้างใจ 

1.1.3 ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถท าความเขา้ใจพร้อมกนัไดผ้่านเวทีต่างๆ เช่น การจดั

อบรมให้ความรู้ในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน แล้วแต่ความพร้อมของผู ้ด  าเนินการ  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งคือการมองข้าม

ผลประโยชน์ระยะส้ันไปสู่ผลประโยชน์ในระยะยาว การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงและความสมานฉันท์  

อนัจะส่งผลต่อการได้ผูแ้ทนท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงจะมีผลต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน

โดยตรง  

1.2 การสร้างความเข้าใจ 

วิธีการหน่ึงท่ีส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองด าเนินการเพื่อสร้างความเขา้ใจอยา่งเป็นรูปธรรม

ก็คือ การจัดท าใบความรู้ การจัดท าฉากทัศน์หรือภาพจ าลองสถานการณ์ เช่น ถา้มีการซ้ือสิทธิขายเสียงและ
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ถ้าไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียงจะมีผลอย่างไรบ้าง รวมไปถึงการน าตัวอย่างความส าเร็จของพื้นท่ีอ่ืน 

มาแลกเปล่ียนกนัในเวที 

กล่าวโดยสรุปช่วงเร่ิมตน้กระบวนการนั้น การสร้างความไว้วางใจส าคัญท่ีสุด การสร้างความ

ไวว้างใจเป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียดอ่อน โดยสามารถใชว้ิธีการหรือกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ อาทิ 

การท าความเขา้ใจในเป้าหมายใหช้ดัเจน การนดัหมายเขา้พบ การสลายจุดยนืท่ีแตกต่างกนั และการแสวงหา

จุดสนใจร่วมกนั 
 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการประชาเสวนา (citizen dialogue)  

เม่ือกระบวนการสร้างความไวว้างใจและความเป็นกลางเกิดข้ึนแลว้ การตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วม

โครงการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงจึงไม่ใช่ปัญหา 

ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองไดจ้ดัเวทีประชาเสวนา (citizen dialogue) ระดบัจงัหวดัเพื่อให้

ผูส้มคัรทุกคนและตวัแทนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละอ าเภอมาแลกเปล่ียนพูดคุยกนัและมีขอ้ตกลงร่วมกนั 

ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ ในเวทีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ล้งสมคัรรับเลือกตั้ง

ไดแ้สดงวิสัยทศัน์นโยบายในการพฒันาจงัหวดัของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดต้ั้ง

ค าถามต่อผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งและเป็นส่วนหน่ึงในการให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาจงัหวดัร่วมกัน  

อนัเป็นจุดเร่ิมต้นของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) และการส่งเสริมการ 

หาเสียงเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการเมืองทอ้งถ่ินสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง  

การเปิดพื้นท่ีให้ฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียนทศันคติในการพฒันาจงัหวดั

ร่วมกนัเป็นกระบวนการส าคญัอยา่งยิง่ในผลกัดนัการสร้างความสมานฉนัทใ์นประเด็นต่างๆซ่ึงสามารถจดั

ไดห้ลากหลายรูปแบบ แต่ตอ้งน าหลักความเป็นกลางและหลักการมีส่วนร่วมมาใชด้ าเนินการ ซ่ึงจะช่วยให้

การเสวนาร่วมระหว่างฝ่ายต่างๆผ่านพน้ไปดว้ยดี กิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ีเปิดนั้นจะตอ้งเป็นไป

อยา่งระมดัระวงัเพื่อไม่ให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเลือกตั้งนั้นแมว้่าจะมีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการสร้างความสมานฉันทใ์ห้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง  

ทว่าสุดทา้ยแลว้การเลือกตั้งก็ยงัเป็นการแข่งขนั การกระท าอนัใดท่ีอาจจะสร้างความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ

ใหแ้ก่ผูส้มคัรจึงควรหลีกเล่ียง   

ส าหรับกิจกรรมในเวทีเสวนาเพื่อแสดงวิสัยทศัน์ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิต่อผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ท่ีส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ จดัข้ึนในวนัท่ี 

17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นั้น ประกอบดว้ย 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ  
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1. ช่วงการแนะน าตวัและน าเสนอนโยบายของผูส้มคัร   

2. ช่วงการถามตอบ  

3. ช่วงการท าสัญญาใจ  

โดยแต่ละกิจกรรมจะถูกออกแบบภายใต้หลักความเป็นกลางและหลักการมีส่วนร่วม  

เพื่อตอบเป้าหมาย 2 ประการคือ การสร้าง “ความสมานฉนัท”์ และ “การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง” 

1. ช่วงการแนะน าตัวและน าเสนอนโยบายของผู้สมัคร ในช่วงน้ีมีเป้าหมายเพื่อให้ผูส้มคัรทุกคน 

ไดแ้นะน าตนเอง ความสนใจ ความเช่ียวชาญ และผลงานท่ีผ่านมา ซ่ึงแมดู้เหมือนเป็นช่วงเวลาท่ีไม่น่าจะมี

ปัญหาอะไร กระนั้น กลบัเป็นช่วงเวลาท่ีผูด้  าเนินการตอ้งระมดัระวงัอย่างยิ่ง เพราะหากมีผูส้มคัรคนใด 

คนหน่ึงปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมเวทีแลว้อาจส่งผลต่อความไม่ไวว้างใจแก่ผูส้มคัรคนอ่ืนๆและเวทีประชาเสวนา 

ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้น การก าหนดกติกาในการน าเสนอให้แก่ผูส้มคัรทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั  

ซ่ึงจะตอ้งแจง้รายละเอียดดงักล่าวกบัผูส้มคัรไวต้ั้งแต่ช่วงไปพบปะซ่ึงจะช่วยบรรเทาความประหม่าและ

สร้างความรู้สึกไวว้างใจข้ึนไดใ้นระดบัหน่ึง กล่าวคือ การระบุลงไปถึงระยะเวลาการน าเสนอท่ีเท่ากนั ผูท่ี้จะ

น าเสนอตอ้งเป็นผูส้มคัรเท่านั้นไม่ใชผู้แ้ทน ในการน าเสนอให้ใชว้ิธีการน าเสนอดว้ยปากเปล่าไม่มีการน า

ภาพป้ายหาเสียงหรือภาพใดๆท่ีใชใ้นการแนะน าตวัมาใชเ้พราะเวทีน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการปราศรัย 

หาเสียงของผูส้มคัร 

ดงันั้น ในเวทีประชาเสวนาจึงตอ้งเนน้ย  ้ากติกาแก่ผูส้มคัรทุกคนอีกคร้ังก่อนเร่ิมตน้การเสวนาและ

สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งใหช่้วยกนัปฏิบติัตามกติกา ในการน้ีหากสามารถขอ

ฉันทามติจากผูท่ี้เขา้ร่วมเวทีเสวนาเก่ียวกบักติกาในการน าเสนอไม่เฉพาะผูส้มคัรรับเลือกตั้งแต่รวมไปถึง

การแสดงความเห็นของผูมี้สิทธิเลือกตั้ งด้วย จะช่วยสร้างบรรยากาศให้การแลกเปล่ียนเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค ์เช่น การใชค้  าพูดท่ีสุภาพ ไม่ให้ร้ายใคร เน้นไปท่ีนโยบายของตนไม่โจมตีใคร และการรักษา

เวลา ตลอดจนการไม่ปรบมือ ส่งเสียงเชียร์ เป็นตน้ 
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ผูด้  าเนินรายการ หรือผูอ้  านวยการเสวนา (facilitator) คือหัวใจส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการประชา

เสวนาใหเ้ป็นไปตามกติกาท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัหลกัความเป็นกลาง

และอาจน าหลักการมีส่วนร่วมจากผูเ้ขา้ร่วมเวทีเสวนาเขา้มาช่วยเพื่อรักษากติกา ยกตวัอย่างเช่น ในการ 

ขานเรียกผูส้มคัรให้แสดงความคิดเห็นนั้นแมดู้เหมือนเป็นกิจกรรมง่ายๆ กระนั้น การเสวนาท่ามกลางการ

แข่งขนันั้นก็พึงตอ้งระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่ง แมแ้ต่การขานช่ือหรือการขานหมายเลขของผูส้มคัรแต่ละคน 

ก็ควรละเวน้ เพื่อไม่สร้างความรู้สึกวา่เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบข้ึนระหวา่งผูส้มคัรหรือในความรู้สึกของ

ผูส้นบัสนุนอนัเน่ืองมาจากจ านวนของการขานช่ือของผูส้มคัรแต่ละคนไม่เท่ากนัหรือน ้าเสียงในการขานช่ือ

มีน ้ าหนกัในการสนบัสนุนแตกต่างกนั ดงันั้น ผูอ้  านวยการเสวนาพึงใชน้ ้ าเสียงท่ีราบเรียบ และอาจใชก้าร

เรียกขานวา่ “ท่านต่อไป” แทนการขานหมายเลขหรือเรียกช่ือของผูส้มคัร โดยล าดบัในการแสดงวิสัยทศันั้น

จะตอ้งถูกก าหนดข้ึนก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการเสวนา โดยใชก้ารจบัฉลากจะดีท่ีสุด เพื่อให้เกิดความเป็น

กลาง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเข้าร่วมเวทีเสวนานั้นอาจเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการ 

จบัฉลากล าดบัการแสดงวิสัยทศัน์ของผูส้มคัรในแต่ละรอบ รวมไปถึงอาจร่วมท าหน้าท่ีเป็นผูรั้กษาเวลา  

เป็นตน้  

2. ช่วงของการถามตอบ เม่ือถึงช่วงของการถามตอบ มีหลากหลายวิธีการท่ีผูอ้  านวยการเสวนา

สามารถน ามาปรับใชไ้ด ้แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งยึดหลกัความเป็นกลางและการมีส่วนร่วม ในท่ีน้ีส านกัส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมืองใชว้ิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งเขียนค าถามลงในกระดาษ เพื่อเปิดโอกาสให้
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ทุกคนไดถ้ามค าถาม และเพื่อช่วยแกปั้ญหาความไม่กลา้หรือเขินอายท่ีตอ้งพูดผ่านไมโครโฟน อีกทั้งเพื่อ

รักษาเวลาในการถาม และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการโจมตีผูส้มคัรโดยผูส้นบัสนุนของฝ่ายตรงขา้ม กรณีของ

ผูท่ี้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้สามารถขอให้ผูอ่ื้นเขียนค าถามของตนเพื่อสอบถามผูส้มคัรได้เช่นกัน 

เม่ือทุกคนไดเ้ขียนค าถามแลว้ ผูอ้  านวยการเสวนาจะท าหนา้ท่ีอ่านค าถามดงักล่าวดว้ยความเป็นกลางผ่าน

น ้ าเสียงท่ีราบเรียบ ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนอย่างมาก ดังนั้น ในขั้นตอนน้ีผูส้มคัรทุกรายจะได้

รับทราบถึงขั้นตอนกระบวนการสอบถามดงักล่าวตั้งแต่ช่วงของการสร้างความไวว้างใจในตอนแรก   

ในส่วนของการตอบค าถามนั้น แน่นอนวา่ธรรมชาติของค าถามท่ีจะพบไดใ้นเวทีน้ีมีหลายประเภท 

บางค าถามอาจเป็นการสอบถามในภาพรวม บางค าถามอาจเป็นการถามเฉพาะรายบุคคล บางค าถามอาจ

ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบแต่เป็นค าถามเชิงเสียดสี เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อสร้างบรรยากาศใน

การเสวนาให้มีความเป็นกลางและลดความขัดแยง้อันเป็นเป้าหมายหน่ึงของการด าเนินโครงการ 

ผูอ้  านวยการเสวนาจะตอ้งคดัเลือกและจดักลุ่มค าถาม โดยคดัเลือกค าถามท่ีสร้างสรรคห์รือปรับเปล่ียนค าพูด

จากไม่สุภาพให้สุภาพแต่ยงัมีความหมายเช่นเดิม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงจ าเป็นตอ้งคดักรอง

ค าถามท่ีไม่สร้างสรรค์และมีลกัษณะเสียดสี ซ่ึงในเวทีวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ไม่พบว่ามีค าถามแบบ 

ไม่สร้างสรรค์หรือเสียดสีเลย โดยการตอบค าถามนั้นควรก าหนดให้ผูส้มัครทุกหมายเลขตอบค าถาม

ตามล าดับของการจับฉลากตามเดิม เพื่อลดการได้เปรียบเสียเปรียบและสร้างโอกาสให้แก่ผูส้มคัรทุก

หมายเลขไดแ้สดงวิสัยทศัน์อยา่งเตม็ท่ี กระนั้น ระยะเวลาท่ีก าหนดใหแ้ก่ผูส้มคัรทุกหมายเลขตอบในช่วงน้ี 

กไ็ม่ควรมากจนเกินไป  
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3. ช่วงของการท าสัญญาใจ ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างขอ้ตกลงท่ีทุกฝ่ายจะมีร่วมกนัในการผลกัดนั

โครงการน้ีในทางปฏิบติัต่อไป ซ่ึงการท าสญัญาใจนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ การแสดงออกเชิงกายภาพ

เช่น การจับมือ โอบกอดฝ่ายตรงข้าม การใช้วาจา การใช้ภาพถ่าย การด่ืมน ้ าสาบาน และการลงนาม 

ในบนัทึกขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ ซ่ึงการท าสัญญาใจจะออกมาในรูปแบบใดนั้นไม่สามารถ

คาดเดาได้ ข้ึนอยู่กบับรรยากาศและขอ้ตกลงของแต่ละเวที เพราะหากเกิดการบงัคบัให้ตอ้งกระท าแลว้

สุดทา้ยความขดัแยง้ยอ่มเกิดข้ึนภายในจิตใจและอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการถอนตวัและปฏิเสธท่ีจะ

ใหค้วามร่วมมือกเ็ป็นได ้ 

ดงันั้น การท าสัญญาใจแมจ้ะเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเพื่อส่ือใหเ้ห็นถึงรูปธรรมบางอยา่งของขอ้ตกลงท่ี

ทุกฝ่ายไดมี้ร่วมกนัในเวที แต่กลบัเป็นเร่ืองท่ีพึงระมดัระวงัในการผลกัดนัเป็นอยา่งมาก ไม่ควรใช้การบังคบั

โดยเดด็ขาด แต่ตอ้งดูบรรยากาศและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย การด าเนินการควรเป็นไป

ตามฉันทามติของเวที ส าหรับเวทีประชาเสวนาในการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมินั้น 

ผูส้มัครและผูมี้สิทธิเลือกตั้ งทุกฝ่ายเห็นพอ้งต้องกันท่ีจะผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกข้อตกลง 

เพื่อสร้างการเมืองทอ้งถ่ินสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมีการยกร่างบนัทึก

ขอ้ตกลงข้ึนร่วมกนั ซ่ึงแน่นอนวา่เน้ือความนั้นตอ้งมาจากเวทีเสวนา กระนั้น หลกัการท่ีผูอ้  านวยการเสวนา

จะตอ้งพึงระลึกไวเ้สมอก็คือ เน้ือหาในเน้ือความน้ันจะต้องเน้นไปที่หลักการส าคัญของโครงการ ซ่ึงในที่นี ้

กคื็อ เน้นส่งเสริมการเมืองท้องถิ่นสมานฉันท์และการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ท่ีส าคญัจะตอ้งไม่มีการโจมตีผูใ้ด 

มุ่งเน้นการก าหนดทิศทางท่ีทุกฝ่ายจะร่วมกันปฏิบติัในเชิงบวกแทนท่ีการระบุถึงบทลงโทษ อาทิ การ

สนบัสนุนการหาเสียงเชิงสร้างสรรค ์การสนบัสนุนการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง และการสนบัสนุนให้เกิดการ

เจรจากนัระหวา่งผูส้มคัรแทนการวา่ร้ายโจมตีกนั หรือฟ้องร้องห ้ าหัน่กนัโดยปราศจากการเจรจา เป็นตน้   
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จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่ากระบวนการส่งเสริมการเมืองทอ้งถ่ินสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง

นั้นแมจ้ะมีความชดัเจนในเป้าหมาย แต่ก็มีความละเอียดอ่อนในวิธีการอย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพราะเร่ืองดงักล่าว

เก่ียวพนักบัหลายมิติทั้งเร่ืองของความรู้ ความเขา้ใจ ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ส่วนตวั อีกทั้ง

ยงัมีความสัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย  บทความช้ินน้ีมุ่งขยายความขั้นตอนและกระบวนการในการ

เลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงผ่านกรณีศึกษาการเลือกนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

เพื่อเผยให้เห็นขั้นตอนกระบวนการส่งเสริมการเลือกตั้ งท้องถ่ินสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

โดยขา้งตน้เป็นขั้นตอนและวิธีการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีส านกัส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมืองได้รวบรวมข้ึนจากการถอดบทเรียนประสบการณ์การท างานจริงในการส่งเสริม 

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในพื้นท่ี ขั้นตอนเหล่าน้ีจึงไดรั้บการพิสูจน์ผ่านการลงมือ

ปฏิบติัแลว้วา่มีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หากตอ้งการส่งเสริมใหเ้กิดความ

สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงไดอ้ยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื  

  

 


