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จับกระแสการเลือกตั้งเทศบาลทั่วไทยในตอนนี้ได้ร่วมพูดคุยกับนักวิชาการทั่วทุกภูมิภาคของไทยที่

เกาะติดการเลือกตั้งเทศบาลที่จะเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งนักวิชาการท้ัง 4 ท่าน ได้แก่   
o ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ติดตามการเลือกตั้ง

เทศบาลในภาคเหนือ 
o รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ติดตามการเลือกตั้ง

เทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
o รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นผู้ติดตามการเลือกตั้งเทศบาลใน

ภาคกลางและตะวันออก 
o ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ติดตามการ

เลือกตั้งเทศบาลในภาคใต ้
และด าเนินรายการ โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย 
สถาบันพระปกเกล้า  
 

บรรยากาศคึกคักแม้ไม่เป็นข่าวในสื่อหลักมากนัก  

 นักวิชาการทั้งสี่ท่านเห็นตรงกันว่า บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้ง
นี้ภายในพ้ืนที่มีความคึกคัก โดยสังเกตได้จากป้ายหาเสียง การหาเสียงของผู้สมัคร และความตื่นตัวของประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสอบถามเกี่ยวกับสิทธิและหน่วยเลือกตั้งของตน แม้ว่าสื่อกระแสหลัก อาทิ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ ไม่ได้ท าข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากนักหากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  

 บรรยากาศการเลือกตั้งในภาคเหนือ  

 จังหวัดเชียงใหม่มีเทศบาลมากถึง 120 แห่ง บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลภายในจังหวัดจึงคึกคักเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากป้ายหาเสียงทีต่ิดตั้งอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ในจังหวัดทั้งในตัว
เมืองและบริเวณโดยรอบ ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง
ของเทศบาลทุกแห่งพร้อมกันครั้งแรก ประกอบกับเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล

สรุป 
LOCAL TALK SERIES SEASON 2: TIME TO VOTE ถึงเวลาเลือกตั้งเทศบาล 

EP6: จับกระแสเลอืกตั้งเทศบาลทั่วไทย 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 -15.30 น. 
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อีกด้วย ดังนั้น ภายในจังหวัดเชียงใหม่จึงมีป้ายหาเสียงจ านวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้
มีความคึกคัก  

 บรรยากาศการเลือกตั้งในภาคอีสาน 

 บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่ภาคอีสานมีความคึกคัก มีป้าย
หาเสียงติดตั้งอยู่แทบจะทุกถนน เพราะมีเทศบาลจ านวนมากและเทศบาลส่วนใหญ่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขนาด
เล็กจึงท าให้ทั่วทุกพ้ืนที่มีบรรยากาศของการติดตั้งป้ายหาเสียง  

 นอกจากนี้ หากดูบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยภาพรวมทั้ง
ประเทศพบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจ านวนมากถึง 73,390 คน เกิดการใช้จ่าย
งบประมาณในการหาเสียงจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ โดยหากน าจ านวนผู้สมัครมา
ค านวณหางบประมาณที่ใช้จ่ายในการหาเสียง เฉลี่ย 150,000 บาทต่อคนพบว่า งบประมาณรวมที่ใช้ในการหา
เสียงครั้งนี้มากถึง 11,000 ล้านบาท และได้ก่อให้เกิดการจ้างงานในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การจัดท าป้ายไวนิล 
โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิวส าหรับการหาเสียง การจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ในการหาเสียง การจ้างซาเล้งติดป้าย
หาเสียง การจัดท าเสื้อทีมของผู้สมัคร การจ้างคนเดินแจกใบปลิวและแผ่นพับหาเสียง ฯลฯ ส่งผลให้บรรยากาศ
การเลือกตั้งในพ้ืนที่มีความคึกคัก 

 บรรยากาศการเลือกตั้งในภาคกลางและตะวันออก 

 จากการเว้นวรรคการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ประกอบกับกระแสการเลือกตั้ง
ระดับชาติและการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกิดขึ้นก่อนหน้า จึงท าให้การ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนทีภ่าคกลางและภาคตะวันออกมีความคึกคักค่อนข้างมาก 
โดยจะเห็นได้จากทุกพ้ืนที่ทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล มีป้ายหาเสียง รถหาเสียง 
และการลงพ้ืนที่เสียงของผู้สมัคร     

 บรรยากาศการเลือกตั้งในภาคใต้  

เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันของเทศบาลทุกแห่ง จึงท าให้บรรยากาศการเลือกตั้งมีความคึกคัก
มาก นอกจากการพบเห็นป้ายหาเสียงทั่วทุกบริเวณแล้ว ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความตื่นตัวค่อนข้างมาก 
โดยมีผู้โทรมาสอบถามเทศบาลและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเกี่ยวกับสิทธิในการ
เลือกตั้ง การเสียสิทธิหากไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการแบ่งเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงยังมีผู้
ไปต่ออายุบัตรประชาชนเพิ่มขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 แม้ว่าสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ไม่ได้น าเสนอข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งนี้มากเท่าที่ควร แต่สื่อท้องถิ่นก็น าเสนอข่าวอย่างเต็มที่ พร้อมกับมี
บทความวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งภายในพ้ืนที่ ซึ่งบางสื่อได้น าเสนอข่าวโดยใช้ภาษาถ่ิน  
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Social Media ช่องทางใหม่ในการหาเสียง  

 ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งนี้ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งนอกจากจะเป็น
ช่องทางในการแนะน าประวัติของผู้สมัครแล้ว ยังเป็นช่องทางในการลงคลิปหาเสียงของผู้สมัคร และถ่ายทอดสด 
(Live) การหาเสียงของผู้สมัครบนเวทีปราศรัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในพ้ืนที่เมืองมีประชากรจ านวนมาก มีการ
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่เพ่ือประกอบอาชีพ คนในเมืองจึงไม่ค่อยรู้จักมักคุ้นกัน ขณะที่พ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลมีขนาดเล็ก ประชากรมีจ านวนน้อย และคนในพ้ืนที่เป็นเครือญาติหรือรู้จักคุ้นเคยกัน ดังนั้น การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงจึงมักนิยมใช้ในพ้ืนที่เมืองหรือกึ่งเมืองกึ่งชนบทมากกว่าพ้ืนที่ชนบท อาทิ ใน
เขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง เพ่ือเข้าถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึง ขณะที่เทศบาลต าบลยังคง
นิยมใช้วิธีการหาเสียงแบบดั้งเดิม คือ การแจกแผ่นพับและใบปลิว การลงพ้ืนที่หาเสียง การเคาะประตูบ้าน ฯลฯ 
ซึ่งจะท าให้เข้าถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ดีกว่า  

 การหาเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ 

การหาเสียงในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้ง
ของกลุ่มการเมืองและผู้สมัครรายบุคคล แต่หากเป็นการหาเสียงในเขตเทศบาลต าบลไม่ค่อยนิยมใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เท่าใดนักเพราะการลงพ้ืนที่หาเสียงเข้าถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต
ว่า การหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่บ้าง แต่เดิมมักมีการลงพ้ืนที่หาเสียงในงาน
เลี้ยง งานสังสรรค์ หรืองานศพของคนในชุมชน แต่เนื่องด้วยกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผู้สมัครจึงหลีกเลี่ยงที่จะหาเสียงด้วยวิธีนี้เพราะเกรงว่าจะกระท าผิดกฎหมาย  

การหาเสียงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้เน้นการหาเสียงโดยชูตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ ง เป็น
นายกเทศมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่เน้นการหาเสียงเป็นทีมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล เพ่ือเสริมภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ให้แก่ทีม  

การหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ 

เนื่องด้วยการเปลี่ยนเป็นสังคมยุคดิจิทอล ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจึงจ าเป็นต้องหาเสียงโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์แม้ว่าอาจจะยังใช้ไม่ค่อยเป็นก็ตาม โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก โดยมีทั้งเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของกลุ่มการเมืองและผู้สมัครรายบุคคล และที่ส าคัญมีการหาเสียงโดยใช้ภาษามลายูเพ่ือเข้าถึง
ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้  
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การหาเสียงในพื้นที่ภาคอีสาน  

การหาเสียงแบบเดิมยังคงมีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมในเขตเทศบาลต าบล อาทิ ป้ายหาเสียง รถหา
เสียง การเดินลงพื้นที่ตามชุมชน การแจกแผ่นพับและใบปลิว และการเคาะประตูบ้าน เป็นต้น ขณะเดียวก็มีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่อยู่ในพ้ืนที่ (Platform) นี้  

 
หลากหลายกลยุทธ์ในการหาเสียง 

  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วทุกภูมิภาคมีกลยุทธ์ในการหาเสียงที่
คล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

o การน าเสนอนโยบายในการพัฒนาที่น่าสนใจ ผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งมีความ
พยายามในการน าเสนอนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ที่น่าสนใจภายใต้ข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล อาทิ น้ าไหล น้ าประปาสะอาด ไฟสว่าง ทางดี ขยะไม่มี แปลงขยะเป็นสินทรัพย์ 
ส่งเสริมประเพณี เมืองสะอาด เมืองปลอดภัย โรงเรียนสองภาษา และส่งเสริมกีฬาทุกชนิด  
เป็นต้น ซึ่งนโยบายเหล่านี้ก็คือการผลิตซ้ าอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ นโยบายที่ถูกหยิบยก
มาใช้ในการหาเสียงมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก คือ เมืองอัจฉริยะ (Smart city) เพราะ
ประชาชนมีความต้องการในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก และการหาเสียงในเรื่องนี้จะช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ผู้สมัครดูเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ขณะที่นโยบายที่ถูกหยิบยกมาใช้หาเสียงมากที่สุดใน
จังหวัดเชียงใหม่ คือ การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมให้แก่
คนเฉพาะกลุ่ม อาทิ พ้ืนที่ส าหรับการเล่นสเก็ตบอร์ด (Skateboards) และเซิร์ฟ สเก็ต (Surf 
Skate) อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ใช้หาเสียงในภาคใต้อาจมีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดย
ผู้สมัครน าเสนอนโยบายการพัฒนาเมืองของตนให้เทียบเท่ากับเมืองข้างเคียงเพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการน าเสนอนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ของตน
ร่วมกับพ้ืนที่ข้างเคียงโดยประสานความร่วมมือของเทศบาลที่มีอาณาเขตติดต่อหรือใกล้เคียง
กัน  

o การน าเสนอตัวบุคคลที่เป็นหน้าเก่าและหน้าใหม่ การหาเสียงโดยมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้สมัครหน้าเก่าและแชมป์เก่าส่วนใหญ่มักหาเสียงโดยสื่อสารให้เห็นถึง
จุดเด่นในการสานต่องานเดิมของตน โดยในป้ายหาเสียง โปสเตอร์ แผ่นพับ และใบปลิว มักมี
ประโยคที่ว่า “สานต่องานเก่า” “ก่องานเพ่ิม” “เติมงานใหม่” “รวมใจพัฒนา” “ไม่ท าให้
ผิดหวัง” “พร้อมท างานทันที” แต่ไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าเป็นงานอะไร 2) ผู้สมัครหน้าใหม่ 
มุ่งเน้นน าเสนอตัวบุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมสื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง โดยในป้ายหา
เสียง โปสเตอร์ แผ่นพับ และใบปลิว มักมีประโยคที่ว่า “ถึงเวลาคิดใหม่” “ท าใหม่” “เปลี่ยน
ใหม”่ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะท าอะไรเช่นเดียวกัน  
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o การลงสมัครเป็นทีมโดยให้ความส าคัญกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี แม้มี
การลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นทีมทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล แต่บางทีมก็ให้
ความส าคัญกับตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีมากกว่า โดยสังเกตได้จากป้ายหาเสียงที่รูปผู้สมัคร
นายกฯ มีขนาดใหญ่ ขณะที่รูปสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 6 คนที่อยู่ในเขตเดียวกันอยู่ในป้าย
เดียวกับผู้สมัครนายกฯ และมีขนาดเล็กมาก ขณะทีบ่างทีมก็มีแต่ป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายก
ฯ แต่ไม่มีป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งนี้ การลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นทีมเพ่ือ
เป็นฐานเสียงให้นายกฯ เพราะนายกฯ อาจไม่มีฐานเสียงอยู่ในทุกชุมชนหรือหมู่บ้าน และการ
ลงสมัครเป็นทีมมีข้อดี คือ หากชนะการเลือกตั้งยกทีม ส่งผลให้การท างานภายในเทศบาล
ค่อนข้างงา่ย อาทิ การพิจารณางบประมาณ  

o การตั้งชื่อทีมหรือกลุ่มการเมือง มีการใช้ค าว่า “ใหม่” และค าว่า “ก้าว” เป็นค าขยายความ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงความเปลี่ยนแปลงหรือความทันสมัย และจะไม่ค่อยมีการใช้
ค าว่า “ชาติ” และค าว่า “อนุรักษ”์ ดังในอดีตที่ผ่านมา 

o การสร้างภาพลักษณ์ตัวผู้สมัครให้มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง โดยสื่อผ่านรูปในป้าย
หาเสียงและการแต่งตัวในการลงพ้ืนที่หาเสียง ซึ่งจะไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือชุดทางการ แต่จะ
ใส่เสื้อยืดหรือชุดกีฬา เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกให้ดูมีความคล่องแคล่วและกระฉับกระเฉง  

 
ผู้สมัครหน้าใหม่และผู้สมัครหน้าเก่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกัน    

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่และหน้าเก่าในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกัน แม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่ก็เป็นทายาทของตระกูลการเมืองหรือเป็นเครือญาติของนักการเมือง
ท้องถิ่นในพื้นที่  

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ  

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครทั้งหน้าใหม่และหน้า
เก่า แชมป์เก่าหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งในสมัยที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงลงสนามแข่งขัน ขณะที่ผู้สมัคร
หน้าใหม่ก็เป็นเครือญาติหรือมีนามสกุลเดียวกันกับนักการเมืองในพ้ืนที่ หากดูสถิติของการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน้าใหม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้มากถึงร้อยละ 60 ของผู้สมัครทั้งหมด 
และหากดูสถิติการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ผู้สมัครหน้า
ใหม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจากสัดส่วนร้อยละ 50 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 60 ในครั้ง
ที่ผ่านมา    
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ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก  

คนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองท้องถิ่นโดยลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้น โดยสามารถแบ่งคนรุ่นใหม่
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เป็นเครือญาติ พรรคพวก หรือมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองรุ่นเก่า ซึ่งกลุ่มนี้มี
โอกาสในการชนะการเลือกตั้งค่อนข้างสูง และ 2) กลุ่มที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองรุ่นเก่า ซึ่งมีโอกาสใน
การชนะการเลือกตั้งค่อนข้างน้อย  

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งนี้เป็นการแข่งขันของ
ขั้วอ านาจทางการเมืองสามกลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มบ้านใหญ่คุณปลื้มหรือกลุ่มเรารักชลบุรี 2) กลุ่มเรารักแสนสุข 
ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลคุณปลื้มเช่นเดียวกัน และ 3) ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า ทั้งสามกลุ่มมีการแข่งขันกัน
อย่างดุเดือด โดยกลุ่มบ้านใหญ่คุณปลื้มหรือกลุ่มเรารักชลบุรีได้ส่งนายสมชาติ คุณปลื้ม อดีตรองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองแสนสุข ที่เป็นน้องชาย “ก านันเป๊าะ” หรือนายสมชาย คุณปลื้ม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลแสนสุข ลงแข่งขันกับนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ซึ่งเป็นลูกชาย “ก านันเป๊าะ” ที่นั่งเก้าอ้ีนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองแสนสุขติดต่อกันมาแล้ว 2 สมัยซ้อน จึงเป็นการแข่งขันกันระหว่างอากับหลานในตระกูลการเมือง
คุณปลื้ม  

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้  

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่ภาคใต้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าและหน้าใหม่ 
แชมป์เก่าค่อนข้างมีความได้เปรียบ แต่ก็ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีม เพราะกระแสสังคมเรียกร้องให้มีคนรุ่นใหม่
เข้ามาพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ดี อย่างไรก็ตาม คนรุ่น
ใหม่อาจยังไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะยังไม่เป็นที่รู้จัก ยังไม่มีอิทธิพล หรือยังไม่มีบารมีใน
พ้ืนที่มากนัก    

ผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่ประกาศตัวสังกัดพรรคการเมือง  

 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่ไม่ประกาศตัวลงสมัครใน
นามพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ แต่เป็นที่รู้โดยทั่วกันภายในพ้ืนที่ว่าผู้สมัครคนใดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม มีผู้สมัครบางส่วนที่ประกาศลงสมัครในสังกัดพรรคการเมืองอย่างเป็นทา งการ 
และมีการใช้โลโก้พรรคการเมืองและรูปของนักการเมืองระดับชาติมาช่วยในการหาเสียง   

 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองในพื้นที่ภาคใต้  

ผู้สมัครไม่ประกาศตัวลงสมัครภายใต้สังกัดพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ แต่คนในพ้ืนที่รู้กันว่า 
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ จากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
และจากผลการตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าให้ผู้สมัครเห็นว่า การแสดงตนอย่างชัดเจน
ว่าสังกัดพรรคการเมืองใดไม่ได้เอ้ือหรือเป็นต้นทุนที่ดีในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ก็มีกลุ่มการเมืองบาง
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กลุ่มที่ใช้เทคนิคการตั้งชื่อกลุ่มให้ใกล้เคียงกับพรรคการเมืองแม้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพ่ือหวังคะแนนเสียงจาก
ฐานเสียงของพรรคการเมืองดังกล่าว  

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ  

ในพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน โดยผู้สมัครในจังหวัด
เชียงใหม่ได้ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ใน
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีการพ่ึงพิงกับพรรคการเมืองอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คาดว่า
เป็นผลมาจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดภายในพรรค
เดียวกันและเกิดการล้มแชมป์เก่า จึงส่งผลให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเชียงใหม่ครั้งนี้
มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดตามไปด้วย ดังนั้น การหาเสียงของผู้สมัครจึงใช้โลโก้พรรคการเมืองและมีการตั้งชื่อ
กลุ่มการเมืองโดยใช้ชื่อพรรคร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม มีผู้สมัครอีกกลุ่มที่ไม่ได้ลงสมัครในสังกัดพรรคการเมือง
อย่างเป็นทางการแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคการเมือง การหาเสียงจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ของ
พรรค แตผู่้สมัครได้ใช้โลโก้และสีที่คล้ายคลึงกับพรรคการเมืองทดแทน  

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองในพื้นที่ภาคอีสาน 
ผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่ประกาศตัวลงสมัครภายใต้สังกัดพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ กล่าวได้ว่าไม่ได้มี

การน าการสังกัดพรรคการเมืองมาเป็นจุดเด่นในการหาเสียง แต่ก็มีผู้สมัครบางส่วนที่ลงสมัครในสังกัดคณะ
ก้าวหน้าและหาเสียงโดยลงรูปประกบคู่กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจในป้ายหาเสียงเพ่ือมุ่งหาเสียงกับคนรุ่นใหม่
ในมหาวิทยาลัย  

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่ประกาศตัวลงสมัครภายใต้สังกัดพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ แต่จะเป็นการ
แข่งขันระหว่างตระกูลการเมืองภายในพ้ืนที่   

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาคกลางและตะวันออก  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งน่าจะขึ้นอยู่กับบริบทพ้ืนที่ โดยบริบทของเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลมีความแตกต่างกัน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลคาดว่าจะ
ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่านโยบาย เพราะเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลมีขนาดเล็กและคนในพ้ืนที่รู้จักและใกล้ชิด
สนิทสนมกัน ซึ่งจะท าให้อดีตนายกฯ และสมาชิกสภาฯ มีความได้เปรียบมากกว่าผู้สมัครหน้าใหม่ แตห่ากผลงาน
ที่ผ่านมาไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนก็อาจท าให้แพ้การเลือกตั้งได้เช่นเดียวกัน ขณะที่การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองและนครอาจตัดสินใจจากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง เพราะคนในพ้ืนที่ไม่ค่อยรู้จัก
มักคุ้นกัน 
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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาคใต้  
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาคใต้น่าจะยังคงเป็นเครือข่ายของผู้สมัครหรือระบบ

อุปถัมภ์ แต่จากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การเมืองเชิงนโยบายที่นโยบายในการหาเสียงจะกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ การเลือกตั้งเทศบาลในครั้งนี้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจหลายประการ กล่าวคือ มีผู้สมัครผู้หญิง
และผู้สมัครชาวพุทธลงสนามเลือกตั้งในพ้ืนที่ภาคใต้ และไม่มีการน าประเด็นเรื่องเพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนามาใช้
โจมตีกันในทางการเมือง  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาคเหนือ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาคเหนือมีความคล้ายคลึงกับภูมิภาคอ่ืน ๆ แต่ข้อสังเกต
ที่น่าสนใจจากการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาและอาจจะเกิดขึ้นกับการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลคือประเด็นเล็กน้อยที่อาจมองข้าม อาทิ การเป็นกลุ่มเสื้อแดงแท้
หรือกลุ่มเสื้อแดงเทียม และประเด็นเฉพาะหน้าอื่น ๆ เป็นต้น  

 

ข้อสังเกตทิ้งท้าย  

o ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายเรื่อง ได้แก่ (1) การลงคะแนนเสียงในบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ (2) เขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปใช้สิทธิโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองและเทศบาลต าบล และ (3) ข้อจ ากัดทางด้านภาษาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูเป็นหลักและไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ส่งผลให้ผู้มีสิทธิกลุ่มนี้ขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  

o ยังไม่ค่อยมีการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบกับการรณรงค์ที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมากกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทส าคัญมากในการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหาร และ
สภาเทศบาลยังสามารถให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของฝ่าย
บริหารได้อีกด้วย ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลจึงมีความส าคัญไม่น้อยกว่านายกเทศมนตรี  

o ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือให้เท่าทัน
การเมืองแบบใหม่ และการจัดการเลือกตั้งควรแสวงหาพันธมิตรให้มากขึ้น อาทิ ภาควิชาการ ภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคม เป็นต้น  

o ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง เพราะ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประชาธิปไตยไม่ม่ันคง  


