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คูมือการเลือกตั้งสํ าหรับประชาชน

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

          ขอ 1  การนอกหลบัทับสิทธิ์เปนสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนผูมีสิทธิในการ 
ลงคะแนนเสียง อยาใหผูใดละเมิดสิทธิอันชอบธรรมดังกลาวนี้ จงฟงหูไวหูหากมีผูเรียกรอง 
ใหทานไปใชสิทธิการเลือกตั้ง ยิ่งเสียงเรียกรองนี้มาจากเจาพนักงานฝายปกครองดวยแลว ก็จง
ตระหนักใหจงหนักวา เจาพนักงานฝายปกครองมีผลประโยชนจากการใชสิทธิการลงคะแนนเสียง
ของประชาชน เพราะจะไดปูนบํ าเหน็จเปนพิเศษ หากอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนสูง 
ถงึ 100% หรืออัตราใกลเคียงกัน การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ตนทุน 
ที่สํ าคัญก็คือตนทุนสารสนเทศ (information cost) เกี่ยวกับนักการเมืองและพรรคการเมือง   
รองลงมากคื็อคาเสยีเวลาและคาเดินทางไปหนวยเลือกตั้ง จงนอนหลับทับสิทธิ์ หากตนทุนการใช
สิทธิการเลือกตั้งสูงกวาหรือไมคุมกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิดังกลาว จงประเมิน
จากการใชสิทธกิารลงคะแนนเสียงในอดีตวา ชีวิตความเปนอยูของทานดีข้ึนจากเดิมหรือไม และ
รัฐบาลหรือผูแทนราษฎรมีสวนชวยพัฒนาทองถิ่นของทานมากนอยเพียงใด ดวยการประเมิน 
ตนทุนที่ตองเสียเปรียบเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิการเลือกตั้งเชนนี้เอง  
ทานจะสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดดีกวาผู อ่ืนวา ทานจะเดินทางไปหนวยเลือกตั้งในวัน 
เลือกตั้งหรือไม อนึ่งทานตองใครครวญดวยวา หากทานนอนหลับทับสิทธิ์จะเปดชองใหมีการ 
ทจุริตในการเลือกตั้ง  โดยมี"มือผี"ไปใชสิทธิ์แทนหรือไม
          ขอ 2  จงหาขอมูลเกี่ยวกับนักการเมืองและพรรคการเมืองแตพอสมควร  
เพราะการหาขอมูลมากๆมีตนทุนที่ตองเสีย และอาจไมชวยใหการตัดสินใจมีคุณภาพดีข้ึน  
ยิ่งขอมูลเกี่ยวกับ นโยบายและอุดมการณของพรรคการเมืองดวยแลวมิจํ าตองเสียเวลาศึกษา  
เพราะหาประโยชนอ่ืนใดมิได สวนสํ าคัญเปนเพราะพรรคการเมืองทั้งปวงหามีอุดมการณไม   
หากมีอุดมการณ คงไมผสมพันธุชนิดไมแยกแยะชั่วดีจนถึงกับมีสัจพจนในสังคมการเมืองไทยวา  
"ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวร" แมจะดาทอและปายสีสาดโคลนซึ่งกันและกันในฤดูการหาเสียง 
แตก็สามารถกอดคอรวมจัดตั้งรัฐบาลในภายหลังชนิดไมอายฟาอายดิน พรรคการเมืองทุกพรรค
ลวนประกาศนโยบายของตนเอง แตมิไดแตกตางกันในสาระสํ าคัญ ทั้งยังเปนการประกาศ 
นโยบายอยางคลุมเครือ โดยไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายในทางปฏิบัติและ 
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กํ าหนดเวลาในการดํ าเนินนโยบายเหลานั้น การณปรากฏอยูเนืองๆวา พรรคการเมืองจํ านวน 
ไมนอยเมือ่มอํี านาจการบริหารราชการแผนดิน กลับไมดํ าเนินนโยบายตามที่ใชหาเสียง ในสภาพ
การณดังเชนที่เปนอยูนี้ การไมศึกษาหรือไมแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและอุดมการณของ
พรรคการเมืองนับเปน อวชิชาที่สมเหตุสมผล (rational ignorance) แตประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ควรจะหาขอมลูเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อ
สวนรวมและความซื่อสัตยสุจริต
          ขอ 3  จงเลอืกตวับคุคล อยาเลือกพรรค เพราะหากกํ าหนดเกณฑการเลือก 
พรรคจะไมสามารถตัดสินใจไดวา จะเลือกพรรคใดดี พรรคการเมืองทุกพรรคลวนมีปญหาที่เปน
โรคพรองอุดมการณ นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคมิไดมีแนวทางแตกตางกัน ทุกพรรค 
ลวนเดนิแนวทางซือ้ ส.ส.  ไมวาจะเปนการซื้อดวยเงินหรือซื้อดวยตํ าแหนงทางการเมือง  ทุกพรรค
มีทั้งคนดีและคนเลว และลวนมีนักเลือกตั้งที่มีประวัติฉอฉลอํ านาจ ฉอราษฎรบังหลวง หรือ
ประพฤติมิชอบ ในสภาวการณดังกลาวนี้ การเลือก ส.ส. มิควรยึดพรรคเปนเกณฑ หากแต 
ควรเลือกตัวบุคคลโดยพิจารณาจากคุณธรรมและประวัติการอุทิศตนเพื่อสวนรวมของผูสมัคร 
รับเลือกตั้งแตละคน คุณธรรมขั้นพื้นฐานของนักเลือกตั้งก็คือ ความรับผิดชอบในฐานะบุตร  
ในฐานะสามีหรือภรรยา  และในฐานะบิดาหรือมารดาจึงจะรับผิดชอบตอสวนรวมได
          ขอ 4  จงพิจารณาลงโทษพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย พรรคการเมืองหลาย 
พรรคชูนโยบายในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง คร้ันมีอํ านาจบริหารราชการแผนดิน กลับ 
ไมดํ าเนินนโยบายที่ใชหาเสียง ประพฤติกรรมเชนนี้เขาขายหลอกลวงประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
แตไมมีกฎหมายลงโทษ บางพรรคแถลงนโยบายการกระจายอํ านาจการเมืองการปกครอง  
บางพรรคเนนการเลือกตั้งผู ว าราชการจังหวัดบางจังหวัด คร้ันมีอํ านาจกลับแกลงลืมเลือน 
นโยบายทีใ่ชหาเสยีงอยางหนาดานๆ บางพรรคชูนโยบายการปฏิรูปที่ดินเปนนโยบายหลัก ซึ่งเปน
ที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเปนการกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินแกเกษตรกรผูยากจน อันเปน
หลักการพื้นฐานของกฎหมายดังกลาวนี้ แตกลับดํ าเนินการเพื่อใหเศรษฐีมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ 
ชวยพวกอาชญากรรมที่เศรษฐีบางคนกอไวในอดีตจากการบุกรุกที่ดินของแผนดินอันเปน 
สาธารณสมบัติ พรรคการเมืองที่มิไดดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียงไวจักตองถูกลงโทษ เมื่อ 
ลงโทษทางกฎหมายมไิดจงพิจารณาลงโทษทางการเมือง ฤดูการเลือกตั้งเปนชวงเวลาที่ประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีโอกาส พิจารณาลงโทษบรรดาพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย มิฉะนั้นการหลอ
กลวงทางการเมอืงจะยังมีตอไป  และสังคมทางการเมืองไทยมิอาจปรับตัวสูดุลยภาพที่ดีข้ึนได
          ขอ 5 จงพิจารณาลงโทษนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชูนโยบายภูมิภาค 
นิยม สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐบาลมิไดมีไวเพื่อเอื้อประโยชนภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคใดเปนการ 
เฉพาะ หากแตตองพิจารณาผลประโยชนของแผนดินโดยรวม การชูนโยบายภูมิภาคนิยมรังแต 
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จะสรางความแตกสามัคคีในสังคมไทย และทํ าใหประเทศไทยกลายเปน "บอสเนยีแหงบูรพาทิศ" 
ในที่สุด
          ขอ 6  จงพจิารณาเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งหนาใหม เพื่อใหเวทีการเมืองระดับ 
ชาตมิ ี "เลอืดใหม" เขาไปชะลาง "เลือดเกา" นักเลือกตั้ง "เลือดเกา" มักจะมีประวัติฉอฉลอํ านาจ  
ไมทางหนึง่กท็างใด ยิ่งผูที่เคยดํ ารงตํ าแหนงการเมืองดังเชนรัฐมนตรีดวยแลว หายากที่จะไมเคย
ฉอฉลอํ านาจ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ไมเคยมีผูทรงอํ านาจคนใดที่ไมเพลี่ยงพลํ้ าตออํ านาจ  
จงหลกีเลีย่ง "เลอืดเกา" แสวงหา "เลือดใหม" การเลือกตั้งมีสภาพเสมือนหนึ่งกลไกราคา หาก 
ผูบริโภคไมพอใจคุณภาพสินคาที่เคยซื้อมาแตเดิม ก็ตองทดลองเปลี่ยนสินคาที่ซื้อ ฤดูการ 
เลือกตั้งเปนชวงเวลาที่ประชาชนมีสิทธิที่จะสลัดจาก "สินคาเดิม" แลวแสวงหา"สินคาใหม"  
จนกวาจะพบสินคาที่ถูกใจ จงใหโอกาสแกนักเลือกตั้ง "เลือดใหม" เพราะนับวันการเขาสูตลาด 
นักการเมืองลํ าบากยากเข็นมากขึ้น ประชาชนควรจะเลือกนักเลือกตั้ง "เลือดเกา" ก็ตอเมื่อ 
พิสูจนแลววาเปนผูที่อุทิศตนเพื่อผลประโยชนสวนรวมอยางแทจริง  ขอพิสูจนเบื้องตนมีอยูวา  
นบัต้ังแตกาวเขาสูตลาดนักการเมือง นักเลือกตั้ง "เลือดเกา" มีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน หรือขยาย
อาณาจักรธุรกิจออกไปอยางผิดหูผิดตาหรือไม หากคํ าตอบคือใช สันนิษฐานเบื้องตนไดวา  
มีการใชอํ านาจทางการเมืองในการขยายฐานธุรกิจจงสลัดนักเลือกตั้ง "เลือดเกา" ประเภทนี้ 
ประดุจหนึ่งการสลัดทิ้งรองเทาคูเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเลือกตั้งที่ไมกลาเปดเผยขอมูลท 
รัพยสินของตนเอง
          ขอ 7  จงอยาขายเสียง แตใหรับเงินไว หากนักเลือกตั้งนํ ามาแจก และควร 
จะบอกนักเลือกตั้งทุกคนที่นํ าเงินมาแจกวา เงินที่แจกนั้นนอยกวาที่นักเลือกตั้งคนอื่นๆแจก การ 
รับเงินโดยมิไดใหคํ ามั่นวาจะลงคะแนนเสียงให มิอาจถือเปนการขายเสียง ทางราชการและ 
นักวิชาการที่ไมมีคลื่นสมองมักจะรองแรกแหกกะเชอวา การขายเสียงเปนตนตอของการ 
ฉอราษฎรบังหลวง  ปวยการที่จะมาโตเถียงกันวา ไขเกิดกอนไก หรือไกเกิดกอนไข ถึงประชาชน 
จะไมขายเสียง ใชวาจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ และใชวาเมื่อประชาชน 
 ไมขายเสยีงแลว พรรคการเมืองจะเลิกซื้อ ส.ส. ก็หาไม  กิเลสตัณหาและความใฝอํ านาจของ 
นักเลือกตั้งมิใชหรือที่เปนตนตอของการฉอฉลอํ านาจ เมื่อชนชั้นปกครองหามมิใหประชาชน 
ขายเสยีง ชนชัน้ปกครองกํ าลังหามมิใหประชาชนมีกิเลสตัณหา โดยสะกดความตองการเงินและ
ทรัพยสินของผูอ่ืน แตชนชั้นปกครองกลับธํ ารงกิเลสตัณหาของตนไวโดยใฝหาและแยงชิงอํ านาจ
กนัตอไป นับเปนประพฤติกรรมที่เรียกไดวา "มอืถอืสาก ปากถือศีล" โดยแท การซื้อขายเสียง 
เปนพฤติกรรมอันควรที่จะวิเคราะหใหลึกซึ้ง หากประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมือง 
ที่สัญญาวาจะนํ าที่ดินมาแจกเมื่อมีอํ านาจ ในกรณีนี้ถือเปนการแลกคะแนนเสียงกับนโยบาย
ปฏิรูปทีดิ่น  ซึ่งเปนการนํ า "ของ" (คะแนนเสียง) แลกกับ "ของ" (ที่ดิน) จริยธรรมของระบบ 
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ทุนนิยมมิไดถือวา การนํ าของแลกกับของแตกตางไปจากการนํ าคะแนนเสียงแลกกับเงิน เพราะ
ตางกเ็ปนการแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานเดียวกัน ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม การแลกเปลี่ยน 
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสนองความพอใจของผูที่อยู ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้น ประชาชนผูมี 
สิทธิการลงคะแนนเสียงควรจะมีเสรีภาพในการวินิจฉัยวา จะนํ าคะแนนเสียงแลกกับนโยบายหรือ
นํ าไปแลกกับเงิน หากเชื่อวานักเลือกตั้งที่ซื้อเสียงจะตองฉอราษฎรบังหลวงในภายหลัง ก็มีเหตุ 
ที่ตองเชื่อบนบรรทัดฐานเดียวกันวา นักเลือกตั้งที่ "ขาย" นโยบายสามารถแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายในภายหลังเฉกเชนเดียวกัน จงรับเงินจากนักเลือกตั้ง แตอยา 
ใหคํ ามั่นวาจะลงคะแนนใหถึงทานไมรับก็ยังมีผูคนอีกมากหลายรับ และถึงทุกคนจะพรอมใจกัน 
ไมรับเงนิจากนกัเลือกตั้ง ก็ใชวานักเลือกตั้งจะไมฉอฉลอํ านาจ นักเลือกตั้งเปนนักแสวงหาอํ านาจ 
แตอํ านาจกอใหเกิดการฉอฉล นักเลือกตั้งจึงเปนนักแสวงหาความฉอฉลโดยพื้นฐาน
          ขอ 8  จงปลดเปลื้องเสื้อคลุมประชาธิปไตย และเปลือยกายนักเลือกตั้งให 
ลอนจอน มองทะลุกะพี้เพื่อใหเขาถึงแกนของนักเลือกตั้ง จงเลือก ส.ส. ที่มีจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตย บทพิสูจนเร่ืองนี้เพียงแตพิจารณาวา นักเลือกตั้งที่เสนอตัวใหประชาชนเลือกเคย
เปนฐานรองรับความชอบธรรมของระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยหรือไม นักเลือกตั้งจํ านวนมาก 
โหรองตอนรับการรัฐประหารและสยบยอมเปนสมุนบริวารผูนํ าฝายทหารที่ทํ ารัฐประหาร เพื่อให
ความชอบธรรมแกการรัฐประหารครั้นถึงฤดูการเลือกตั้ง ก็เพียงแตหยิบเสื้อคลุมประชาธิปไตย 
มาสวมใส จงสกัดมิใหนักเลือกตั้งประเภทนี้เขาสูรัฐสภา ยิ่งนักเลือกตั้งที่เคยมีประวัติในการรวม 
ท ํารัฐประหารดวยตนเองมาแลว ยิ่งตองลงโทษใหจงหนัก เพื่อใหบทเรียนวา ประชาธิปไตยเปน
เร่ืองของสํ านึกทางมโนธรรม มิใชเพียงแตการสวมเสื้อคลุม
          ขอ 9 เมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแลววา ไมมีผู สมัครรับเลือกตั้งคนใดมี 
คุณสมบัติอันสมควรแกการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง โดยทํ าให
บัตรเสยีดวยการกาผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน  อยาฉีกบัตรเลือกตั้งหรือขายบัตรประชาชนของตน 
ใหผูอ่ืน เพราะเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย ในอีกกรณีหนึ่ง ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงอาจพิจารณา
กาบตัรใหเสยี เมื่อประเมินแลววารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลวนแลวแตฉอฉลอํ านาจ แสวงหา
ผลประโยชนสํ าหรับตนและพวกพอง และมิไดเห็นแกผลประโยชนของแผนดิน การกาบัตรใหเสีย
เปนการสงสัญญาณใหนักเลือกตั้งปรับปรุงตนเอง หากสัดสวนของบัตรเสียสูงมากก็จะเปนการ 
สงสัญญาณที่ชัดเจนวา ประชาชนไมพึงพอใจผลงานของรัฐบาลที่ผานๆมา จนถึงขั้นมีมติวา 
นกัเลอืกตั้ง เลวเหมือนกันหมด
          จงใชดุลพินิจของทานในการพิจารณาขอแนะนํ าขางตนโดยถองแท อยาเชื่อ 
ขอแนะนํ าโดยปราศจากการไตรตรอง
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