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คูมือการเลือกตั้งสําหรับประชาชน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขอ 1 การนอกหลับทับสิทธิ์เปนสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนผูมีสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียง อยาใหผูใดละเมิดสิทธิอันชอบธรรมดังกลาวนี้ จงฟงหูไวหูหากมีผูเรียกรอง
ใหทานไปใชสิทธิการเลือกตั้ง ยิ่งเสียงเรียกรองนี้มาจากเจาพนักงานฝายปกครองดวยแลว ก็จง
ตระหนักใหจงหนักวา เจาพนักงานฝายปกครองมีผลประโยชนจากการใชสิทธิการลงคะแนนเสียง
ของประชาชน เพราะจะไดปูนบําเหน็จเปนพิเศษ หากอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนสูง
ถึง 100% หรืออัตราใกลเคียงกัน การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ตนทุน
ที่สําคัญก็คือตนทุนสารสนเทศ (information cost) เกี่ยวกับนักการเมืองและพรรคการเมือง
รองลงมาก็คอื คาเสียเวลาและคาเดินทางไปหนวยเลือกตั้ง จงนอนหลับทับสิทธิ์ หากตนทุนการใช
สิทธิการเลือกตั้งสูงกวาหรือไมคุมกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิดังกลาว จงประเมิน
จากการใชสทิ ธิการลงคะแนนเสียงในอดีตวา ชีวิตความเปนอยูของทานดีขึ้นจากเดิมหรือไม และ
รัฐบาลหรือผูแทนราษฎรมีสวนชวยพัฒนาทองถิ่นของทานมากนอยเพียงใด ดวยการประเมิน
ตนทุนที่ตองเสียเปรียบเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิการเลือกตั้งเชนนี้เอง
ทานจะสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดดีกวาผูอื่นวา ทานจะเดินทางไปหนวยเลือกตั้งในวัน
เลือกตั้งหรือไม อนึ่งทานตองใครครวญดวยวา หากทานนอนหลับทับสิทธิ์จะเปดชองใหมีการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง โดยมี"มือผี"ไปใชสิทธิ์แทนหรือไม
ขอ 2 จงหาข อมูลเกี่ย วกับนัก การเมื องและพรรคการเมืองแตพ อสมควร
เพราะการหาข อมูลมากๆมีต น ทุ น ที่ ตอ งเสี ย และอาจไมชวยใหการตัดสินใจมีคุณภาพดีขึ้น
ยิ่งขอมูลเกี่ยวกับ นโยบายและอุดมการณของพรรคการเมืองดวยแลวมิจํ าตองเสียเวลาศึกษา
เพราะหาประโยชนอื่นใดมิได สวนสํ าคัญเปนเพราะพรรคการเมืองทั้งปวงหามีอุดมการณไม
หากมีอุดมการณ คงไมผสมพันธุชนิดไมแยกแยะชั่วดีจนถึงกับมีสัจพจนในสังคมการเมืองไทยวา
"ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวร" แมจะดาทอและปายสีสาดโคลนซึ่งกันและกันในฤดูการหาเสียง
แตก็สามารถกอดคอรวมจัดตั้งรัฐบาลในภายหลังชนิดไมอายฟาอายดิน พรรคการเมืองทุกพรรค
ลวนประกาศนโยบายของตนเอง แตมิไดแตกตางกันในสาระสํ าคัญ ทั้งยังเปนการประกาศ
นโยบายอยางคลุมเครือ โดยไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายในทางปฏิบัติและ
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กําหนดเวลาในการดําเนินนโยบายเหลานั้น การณปรากฏอยูเนืองๆวา พรรคการเมืองจํานวน
ไมนอ ยเมือ่ มีอานาจการบริ
ํ
หารราชการแผนดิน กลับไมดําเนินนโยบายตามที่ใชหาเสียง ในสภาพ
การณดังเชนที่เปนอยูนี้ การไมศึกษาหรือไมแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและอุดมการณของ
พรรคการเมืองนับเปน อวิชชาที่สมเหตุสมผล (rational ignorance) แตประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ควรจะหาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อ
สวนรวมและความซื่อสัตยสุจริต
ขอ 3 จงเลือกตัวบุคคล อยาเลือกพรรค เพราะหากกําหนดเกณฑการเลือก
พรรคจะไมสามารถตัดสินใจไดวา จะเลือกพรรคใดดี พรรคการเมืองทุกพรรคลวนมีปญหาที่เปน
โรคพรองอุดมการณ นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคมิไดมีแนวทางแตกตางกัน ทุกพรรค
ลวนเดินแนวทางซือ้ ส.ส. ไมวาจะเปนการซื้อดวยเงินหรือซื้อดวยตําแหนงทางการเมือง ทุกพรรค
มีทั้งคนดีและคนเลว และลวนมีนักเลือกตั้งที่มีประวัติฉอฉลอํานาจ ฉอราษฎรบังหลวง หรือ
ประพฤติมิชอบ ในสภาวการณดังกลาวนี้ การเลือก ส.ส. มิควรยึดพรรคเปนเกณฑ หากแต
ควรเลือกตัวบุคคลโดยพิจารณาจากคุณธรรมและประวัติการอุทิศตนเพื่อสวนรวมของผูสมัคร
รับเลือกตั้งแตละคน คุณธรรมขั้นพื้นฐานของนักเลือกตั้งก็คือ ความรับผิดชอบในฐานะบุตร
ในฐานะสามีหรือภรรยา และในฐานะบิดาหรือมารดาจึงจะรับผิดชอบตอสวนรวมได
ขอ 4 จงพิจารณาลงโทษพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย พรรคการเมืองหลาย
พรรคชู น โยบายในการรณรงค ห าเสี ย งเลื อ กตั้ ง ครั้น มีอํ านาจบริ หารราชการแผน ดิน กลับ
ไมดําเนินนโยบายที่ใชหาเสียง ประพฤติกรรมเชนนี้เขาขายหลอกลวงประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
แต ไ ม มี ก ฎหมายลงโทษ บางพรรคแถลงนโยบายการกระจายอํ านาจการเมืองการปกครอง
บางพรรคเนน การเลือ กตั้ ง ผู  ว า ราชการจัง หวั ด บางจัง หวัด ครั้น มี อํ านาจกลับแกลงลืมเลือน
นโยบายทีใ่ ชหาเสียงอยางหนาดานๆ บางพรรคชูนโยบายการปฏิรูปที่ดินเปนนโยบายหลัก ซึ่งเปน
ที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเปนการกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินแกเกษตรกรผูยากจน อันเปน
หลักการพื้นฐานของกฎหมายดังกลาวนี้ แตกลับดําเนินการเพื่อใหเศรษฐีมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
ช ว ยพวกอาชญากรรมที่ เ ศรษฐี บ างคนก อ ไว ใ นอดี ต จากการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของแผ น ดิ น อั น เป น
สาธารณสมบัติ พรรคการเมืองที่มิไดดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียงไวจักตองถูกลงโทษ เมื่อ
ลงโทษทางกฎหมายมิไดจงพิจารณาลงโทษทางการเมือง ฤดูการเลือกตั้งเปนชวงเวลาที่ประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีโอกาส พิจารณาลงโทษบรรดาพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย มิฉะนั้นการหลอ
กลวงทางการเมืองจะยังมีตอไป และสังคมทางการเมืองไทยมิอาจปรับตัวสูดุลยภาพที่ดีขึ้นได
ขอ 5 จงพิจารณาลงโทษนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชูนโยบายภูมิภาค
นิยม สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐบาลมิไดมีไวเพื่อเอื้อประโยชนภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคใดเปนการ
เฉพาะ หากแตตองพิจารณาผลประโยชนของแผนดินโดยรวม การชูนโยบายภูมิภาคนิยมรังแต
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จะสรางความแตกสามัคคีในสังคมไทย และทําใหประเทศไทยกลายเปน "บอสเนียแหงบูรพาทิศ"
ในที่สุด
ขอ 6 จงพิจารณาเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งหนาใหม เพื่อใหเวทีการเมืองระดับ
ชาติมี "เลือดใหม" เขาไปชะลาง "เลือดเกา" นักเลือกตั้ง "เลือดเกา" มักจะมีประวัติฉอฉลอํานาจ
ไมทางหนึง่ ก็ทางใด ยิ่งผูที่เคยดํารงตําแหนงการเมืองดังเชนรัฐมนตรีดวยแลว หายากที่จะไมเคย
ฉอฉลอํานาจ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ไมเคยมีผูทรงอํานาจคนใดที่ไมเพลี่ยงพลํ้าตออํานาจ
จงหลีกเลีย่ ง "เลือดเกา" แสวงหา "เลือดใหม" การเลือกตั้งมีสภาพเสมือนหนึ่งกลไกราคา หาก
ผูบริโภคไมพอใจคุณภาพสินคาที่เคยซื้อมาแตเดิม ก็ตองทดลองเปลี่ยนสินคาที่ซื้อ ฤดูการ
เลือกตั้งเปนชวงเวลาที่ประชาชนมีสิทธิที่จะสลัดจาก "สินคาเดิม" แลวแสวงหา"สินคาใหม"
จนกวาจะพบสินคาที่ถูกใจ จงใหโอกาสแกนักเลือกตั้ง "เลือดใหม" เพราะนับวันการเขาสูตลาด
นักการเมืองลํ าบากยากเข็นมากขึ้น ประชาชนควรจะเลือกนักเลือกตั้ง "เลือดเกา" ก็ตอเมื่อ
พิสูจนแลววาเปนผูที่อุทิศตนเพื่อผลประโยชนสวนรวมอยางแทจริง ขอพิสูจนเบื้องตนมีอยูวา
นับตัง้ แตกา วเขาสูตลาดนักการเมือง นักเลือกตั้ง "เลือดเกา" มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น หรือขยาย
อาณาจักรธุรกิจออกไปอยางผิดหูผิดตาหรือไม หากคํ าตอบคือใช สันนิษฐานเบื้องตนไดวา
มีการใชอํ านาจทางการเมืองในการขยายฐานธุรกิจจงสลัดนักเลือกตั้ง "เลือดเกา" ประเภทนี้
ประดุจหนึ่งการสลัดทิ้งรองเทาคูเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเลือกตั้งที่ไมกลาเปดเผยขอมูลท
รัพยสินของตนเอง
ขอ 7 จงอยาขายเสียง แตใหรับเงินไว หากนักเลือกตั้งนํามาแจก และควร
จะบอกนักเลือกตั้งทุกคนที่นําเงินมาแจกวา เงินที่แจกนั้นนอยกวาที่นักเลือกตั้งคนอื่นๆแจก การ
รับเงินโดยมิไดใหคํ ามั่นวาจะลงคะแนนเสียงให มิอาจถือเปนการขายเสียง ทางราชการและ
นั ก วิ ช าการที่ ไ ม มี ค ลื่ น สมองมั ก จะร อ งแรกแหกกะเชอว า การขายเสี ย งเป น ต น ตอของการ
ฉอราษฎรบงั หลวง ปวยการที่จะมาโตเถียงกันวา ไขเกิดกอนไก หรือไกเกิดกอนไข ถึงประชาชน
จะไมขายเสียง ใชวาจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ และใชวาเมื่อประชาชน
ไมขายเสียงแลว พรรคการเมืองจะเลิกซื้อ ส.ส. ก็หาไม กิเลสตัณหาและความใฝอํานาจของ
นักเลือกตั้งมิใชหรือที่เปนตนตอของการฉอฉลอํ านาจ เมื่อชนชั้นปกครองหามมิใหประชาชน
ขายเสียง ชนชัน้ ปกครองกําลังหามมิใหประชาชนมีกิเลสตัณหา โดยสะกดความตองการเงินและ
ทรัพยสินของผูอื่น แตชนชั้นปกครองกลับธํารงกิเลสตัณหาของตนไวโดยใฝหาและแยงชิงอํานาจ
กันตอไป นับเปนประพฤติกรรมที่เรียกไดวา "มือถือสาก ปากถือศีล" โดยแท การซื้อขายเสียง
เปนพฤติกรรมอันควรที่จะวิเคราะหใหลึกซึ้ง หากประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมือง
ที่สัญญาวาจะนํ าที่ดินมาแจกเมื่อมีอํ านาจ ในกรณีนี้ถือเปนการแลกคะแนนเสียงกับนโยบาย
ปฏิรปู ทีด่ นิ ซึ่งเปนการนํา "ของ" (คะแนนเสียง) แลกกับ "ของ" (ที่ดิน) จริยธรรมของระบบ

4
ทุนนิยมมิไดถือวา การนําของแลกกับของแตกตางไปจากการนําคะแนนเสียงแลกกับเงิน เพราะ
ตางก็เปนการแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานเดียวกัน ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม การแลกเปลี่ยน
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสนองความพอใจของผูที่อยู ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้น ประชาชนผูมี
สิทธิการลงคะแนนเสียงควรจะมีเสรีภาพในการวินิจฉัยวา จะนําคะแนนเสียงแลกกับนโยบายหรือ
นําไปแลกกับเงิน หากเชื่อวานักเลือกตั้งที่ซื้อเสียงจะตองฉอราษฎรบังหลวงในภายหลัง ก็มีเหตุ
ที่ตองเชื่อบนบรรทัดฐานเดียวกันวา นักเลือกตั้งที่ "ขาย" นโยบายสามารถแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายในภายหลังเฉกเชนเดียวกัน จงรับเงินจากนักเลือกตั้ง แตอยา
ใหคํามั่นวาจะลงคะแนนใหถึงทานไมรับก็ยังมีผูคนอีกมากหลายรับ และถึงทุกคนจะพรอมใจกัน
ไมรบั เงินจากนักเลือกตั้ง ก็ใชวานักเลือกตั้งจะไมฉอฉลอํานาจ นักเลือกตั้งเปนนักแสวงหาอํานาจ
แตอานาจก
ํ
อใหเกิดการฉอฉล นักเลือกตั้งจึงเปนนักแสวงหาความฉอฉลโดยพื้นฐาน
ขอ 8 จงปลดเปลื้องเสื้อคลุมประชาธิปไตย และเปลือยกายนักเลือกตั้งให
ลอนจอน มองทะลุกะพี้เพื่อใหเขาถึงแกนของนักเลือกตั้ง จงเลือก ส.ส. ที่มีจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตย บทพิสูจนเรื่องนี้เพียงแตพิจารณาวา นักเลือกตั้งที่เสนอตัวใหประชาชนเลือกเคย
เปนฐานรองรับความชอบธรรมของระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยหรือไม นักเลือกตั้งจํานวนมาก
โหรองตอนรับการรัฐประหารและสยบยอมเปนสมุนบริวารผูนําฝายทหารที่ทํารัฐประหาร เพื่อให
ความชอบธรรมแกการรัฐประหารครั้นถึงฤดูการเลือกตั้ง ก็เพียงแตหยิบเสื้อคลุมประชาธิปไตย
มาสวมใส จงสกัดมิใหนักเลือกตั้งประเภทนี้เขาสูรัฐสภา ยิ่งนักเลือกตั้งที่เคยมีประวัติในการรวม
ทํารัฐประหารดวยตนเองมาแลว ยิ่งตองลงโทษใหจงหนัก เพื่อใหบทเรียนวา ประชาธิปไตยเปน
เรือ่ งของสํานึกทางมโนธรรม มิใชเพียงแตการสวมเสื้อคลุม
ข อ 9 เมื่ อ พิ จ ารณาโดยรอบคอบแล ว ว า ไม มี ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง คนใดมี
คุณสมบัติอันสมควรแกการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง โดยทําให
บัตรเสียดวยการกาผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน อยาฉีกบัตรเลือกตั้งหรือขายบัตรประชาชนของตน
ใหผอู นื่ เพราะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ในอีกกรณีหนึ่ง ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงอาจพิจารณา
กาบัตรใหเสีย เมื่อประเมินแลววารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลวนแลวแตฉอฉลอํานาจ แสวงหา
ผลประโยชนสาหรั
ํ บตนและพวกพอง และมิไดเห็นแกผลประโยชนของแผนดิน การกาบัตรใหเสีย
เปนการสงสัญญาณใหนักเลือกตั้งปรับปรุงตนเอง หากสัดสวนของบัตรเสียสูงมากก็จะเปนการ
สงสัญญาณที่ชัดเจนวา ประชาชนไมพึงพอใจผลงานของรัฐบาลที่ผานๆมา จนถึงขั้นมีมติวา
นักเลือกตั้ง เลวเหมือนกันหมด
จงใชดุลพินิจของทานในการพิจารณาขอแนะนํ าขางตนโดยถองแท อยาเชื่อ
ขอแนะนําโดยปราศจากการไตรตรอง

