คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2538

คูมือนักเลือกตั้ง (1)
ตอนเปดตลาดนักการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความไร ส มรรถภาพของพรรคประชาธิ ป  ตยใ นการอธิบ ายใหพ รรคพลังธรรม
ฟงวา เหตุใดการปฏิรูปที่ดินจึงกลายเปนการใหความชอบธรรมแกเศรษฐีและสมุนบริวารของผูนํา
พรรคประชาธิปตยบางคนในการถือครองที่ดิน อันเปนเหตุใหพรรคพลังธรรมเลือกยืนอยูขางความ
ชอบธรรม และถอนตัวออกจากการรวมรัฐบาล นํามาซึ่งการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2538
การยุบสภามีผลในการทําลายดุลยภาพทางการเมืองที่มีอยูเดิม และกอใหเกิด
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับตัวสูดุลยภาพใหมหลังการเลือกตั้งวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ในการยุบสภา
ครั้ง นี้ นั ก เลื อ กตั้ ง บางคนตั ดสิ น ใจออกไปจากตลาดนักการเมือง โดยที่ในขณะเดียวกันก็มี
นักเลือกตั้งหนาใหมกาวเขามาแทนที่ นักเลือกตั้งจํานวนมากกําลังอยูในกระบวนการยายพรรค
ซึ่งจะยังผลใหพรรคการเมืองบางพรรคเฟองฟู และบางพรรคซบเซา พรรคที่ซบเซาบางพรรค
อาจพบจุดจบในทายที่สุด โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมเฉกเชนเดียวกัน
"คูมือนักเลือกตั้ง" ฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ เขียนขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักการเมืองและพรรคการเมืองในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมา โดยที่มิไดมีเจตนารมณ
พื้นฐานที่จะใหคําแนะนําแกนักเลือกตั้ง ซึ่งจํานวนไมนอยเปนอเวไนยสัตว หากแตตองการที่จะให
คําทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองเปนสําคัญ
ขอ 1. นักเลือกตั้งหนาใหมที่ตัดสินใจเขาสูตลาดนักการเมืองจําเปนตองประเมิน
ฐานทางการเมืองของตน หากไมมีฐานทางการเมืองที่มั่นคงในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัคร
ยอมหาพรรคการเมืองสังกัดไดยาก ในการนี้จําเปนตองมีหัวคะแนนและเครือขายทางการเมือง
ที่กวางขวาง การไตเตาเปนนักการเมืองระดับชาติอาจจําเปนตองผานสนามการเมืองระดับทองถิ่น
อยางนอยที่สุดเพื่อจัดตั้งระบบหัวคะแนนและเครื่อขายทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ นักเลือกตั้ง
หนาใหมจึงตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร หากปราศจากฐานทางการเมืองและฐานะทาง
เศรษฐกิจ ถึงจะมีความมุงมั่นในการทํ างานเพื่อประเทศชาติและอุดมการณทางการเมืองอัน
แรงกลาจะไมสามารถผานเขาสูตลาดนักการเมืองได
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ขอ 2. ในการเลือกพรรคการเมืองเพื่อเขาสังกัดนักเลือกตั้งหนาใหมไมควรเสีย
เวลาศึกษานโยบายและอุดมการณของพรรคการเมืองแตละพรรค เพราะพรรคการเมืองเหลานี้
ไมมีนโยบายและอุดมการณที่แทจริง จึงไมมีความแตกตางในดานนี้ นักเลือกตั้งที่มีเปาหมายอยูที่
ตําแหนงรัฐมนตรี จะตองเลือกสังกัดพรรคการเมืองที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูง แตพรรคการเมือง
เชนวานี้มักจะมีผูแยงกันเขา เพราะนักเลือกตั้งลวนตองการเปนใหญในแผนดินดวยกันทั้งสิ้น
ดั ง นั้ น นักเลือกตั้งหนาใหมจะตองจัดลํ าดับพรรคการเมือง ดุจเดียวกับที่นักเรียนจัดลํ าดับ
มหาวิทยาลัยในฤดูการสอบคัดเลือก เมื่อเขาพรรคการเมืองลําดับสูงสุดมิได ก็ตองเลือกลําดับรอง
ลงไป โอกาสที่นักเลือกตั้งหนาใหมจะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้ง
ขึ้นอยูกับความแข็งแกรงของฐานทางการเมืองและฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
ภาวะการแขงขันในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัครดวย หากเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัครเปนเขต
ที่พรรคการเมืองที่เลือกมีผูสมัครที่เขมแข็งอยูแลว นักเลือกตั้งหนาใหมยอมยากที่จะแทรกตัวเขาไป
ได ดังนั้น จึงตองหันไปหาพรรคการเมืองที่ไรฐานในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัคร
ขอ 3. เพื่อใหผานกระบวนการคัดสรรเพื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
การเมืองที่เลือกสังกัด นักเลือกตั้งหนาใหมอาจตองใชเงินหลอลื่น เงินบริจาคที่มีลักษณะประดุจ
หนึ่ง `สินบน' นี้ไมควรใหแกพรรคในฐานะนิติบุคคล แตควรใหแกผูนําพรรคในฐานะปจเจกบุคคล
การบริจาคเงินใหแกพรรคในฐานะนิติบุคคลไมหลักประกันวาจะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรค
เพราะจะไมมีผูใดถือเปนธุระในการผลักดันใหผานกระบวนการคัดสรร แตการบริจาคเงินใหแก
ผู นํ าพรรคนั้ น อย า งน อ ยที่สุดผู นํ าพรรคที่รับเงินบริจาคตองมีสวนรับผิดชอบในการผลักดัน
นักเลือกตั้งหนาใหมที่ใหเงินบริจาคนั้น การบริจาคเงินในกรณีเชนวานี้มิจํ าตองใหแกหัวหนา
หรือเลขาธิการพรรคเสมอไป แตควรใหแกผูนํา `มุง' ที่ทรงอิทธิพลในการคัดเลือกตัวแทนพรรค
การเลือก `ผูนํามุง' เพื่อบริจาคเงินจําตองศึกษาการเมืองภายในพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
ขัดแยงระหวาง `มุง' อยางรอบคอบ
ขอ 4. นักเลือกตั้งหนาใหมที่มีเงินถุงเงินถึงและมีฐานเศรษฐกิจรองรับอยาง
มั่ น คงอาจมองข ามทางเลือกตามขอ 3 โดยหันไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ในกรณีเชนนี้
นักเลือกตั้งหนาใหมสามารถคัดเลือกตนเองใหเปนตัวแทนพรรค โดยไมตองงอพรรคการเมือง
อื่นใด หากตองการหวังผลในการยึดอํานาจปกครองพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมจักตองมีเงินทุน
ไมนอยกวา 2,000 ลานบาท ยุทธวิธีในการยึดกุมอํ านาจรัฐในระบบทุนนิยมดังเชนสังคม
เศรษฐกิจไทยก็เพียงแตปลอยใหกลไกราคาทํ างาน เพราะนักเลือกตั้งไทยลวนแลวแตเปนสัตว
เศรษฐกิจที่เคลื่อนยายตามแรงดึงดูดของกลไกราคา และสามารถขายแมแตจิตวิญญาณและ
ความเปนมนุษย การแขงขันดานราคาเปนสูตรสําเร็จที่ตองทองใหขึ้นใจ
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ขอ 5. นักเลือกตั้งหนาใหมที่ไมมีเงินถุงเงินถังตามขอ 4. และไมมีแมแตเงิน
บริจาคตามขอ 3. จําตองอดทนในการไตเตาบันไดทางการเมือง กลาวคือ ภายหลังจากพยายาม
สรางฐานการเมืองในเขตการเลือกตั้งที่หมายตาไวแลว ก็ตองแสวงหาผูอุปถัมภทางการเมืองที่มี
ฐานมั่นคงและอนาคตสดใส นักเลือกตั้งหนาใหมตองทํางานรับใชผูอุปถัมภ นับตั้งแตการเปน
ผูติดตามจนถึงยามหนาหอง พรอมทั้งแสดงความจงรักภักดีตอผูอุปถัมภและรอคอยจังหวะให
ผูอุปถัมภผลักดันใหเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ 6. นักเลือกตั้งหนาเกามีความไดเปรียบนักเลือกตั้งหนาใหม เพราะอยางนอย
ที่สุดไดพิสูจนแลววามีฐานการเมืองในเขตการเลือกตั้งของตน นักเลือกตั้งหนาเกาจึงไมมีปญหา
ในการหาพรรคสังกัด ตรงกันขาม นักเลือกตั้งหนาเกาอยูในฐานะที่จะเลือกพรรคการเมืองได
หากพรรษาทางการเมืองยิ่งมากเพียงใด ก็ยิ่งมีอํานาจตอรองมากเพียงนั้น นักการเมืองหนาเกา
มีทางเลือกที่จะสังกัดพรรคเดิม หรือตัดสินใจยายพรรค การตัดสินใจเรื่องนี้เปนการตัดสินทาง
เศรษฐกิจ เพราะการสมัครรับเลือกตั้งเปนการลงทุนทางการเมือง หากการสังกัดพรรคเดิมมี
หลักประกันวาจะไดรับตํ าแหนงทางการเมืองที่ดีขึ้น และ/หรือไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เพิ่ม ขึ้น เกิน กว า รายจ ายทางการเมืองที่ตองเสียก็อาจเลือกสังกัดพรรคเดิม หากอนาคตทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในพรรคเดิมไมสดใส ก็ตองตัดสินใจยายพรรค แตทั้งนี้ตองแนใจวา การ
ยายพรรคชวยใหไดผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจดีกวาเดิม การประเมินเรื่องนี้ตอง
อาศัย Cost- Benefit Analysis นักเลือกตั้งที่เปนสัตวเศรษฐกิจที่มีเหตุผล (economic rationality)
ตองละทิ้งพรรคที่ไมมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล โดยเคลื่อนยายไปสูพรรคที่มีโอกาสรวมจัดตั้งรัฐบาล
การคงอยูในพรรคที่ตองเปนฝายคานจะไมไดผลประโยชนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผูนํา
ฝายคานหลายคนไดลิ้มรสความอดอยากปากแหงมาแลว
ขอ 7. ราคาของนักเลือกตั้งเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการตัดสินใจยายพรรค
ราคาเปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงค (demand) กับอุปทาน (supply) ในตลาดนัก
การเมื อง ในดานหนึ่งโอกาสในการไดรับเลือกตั้งและพรรษาทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญ
ที่กําหนด `ราคา' ของนักเลือกตั้งแตละคน หากโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งยิ่งสูงมากเพียงใด
`ราคา' ก็ยิ่งสูงมากเพียงนั้น ในอีกดานหนึ่ง `ราคา' ดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับอํานาจซื้อของพรรค
การเมืองดวย พรรคการเมืองกระจอกงอกงอยยอมไรอํานาจซื้อ ตรงกันขามกับพรรคการเมือง
ที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลสูงยอมอยูในฐานะที่จะเสนอซื้อในราคาสูง ยิ่งหัวหนาพรรคมีความ
กระสันตอยากเปนนายกรัฐมนตรีมากเพียงใด ราคาที่เสนอซื้อจะยิ่งสูงมากเพียงนั้น โดยทั่วไป
แลว พรรคการเมืองที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลสูงมักจะไมมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน
เพราะนายทุนพากันประเคนเงินใหเพื่อหวังผลประโยชนในอนาคต เมื่อถึงฤดูเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง
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ตองช็อปปงตามพรรคการเมืองตางๆเพื่อสืบหาราคา สารสนเทศเกี่ยวกับราคาเปนสารสนเทศ
ที่ไมสมบูรณ (imperfect information) จําเปนตองอาศัยการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพ ราคา
ขั้นตํ่า 5 ลานบาทที่จายกันในฤดูการเลือกตั้งป 2535 กลายเปนราคา `หมาเมิน' ในฤดูการ
เลือกตั้งป 2538 ราคาที่จายกันในฤดูกาลนี้อยูในชวง 10-20 ลานบาท สําหรับนักเลือกตั้งชั้น
สุดยอด ราคาจะสูงกวาระดับดังกลาวนี้ แตนักเลือกตั้งชั้นเลวอาจไดราคาตํ่ากวานี้ จงสืบคนราคา
ใหถองแท มิฉะนั้นอาจตองเสียใจในภายหลังวา ขายตัวไมสมราคา
ขอ 8. จงอยาฟงเสียงนกเสียงกาที่โจมตีการยายพรรค การยายพรรคโดยสาระ
สํ าคั ญ มี ส ภาพเสมื อ นหนึ่ ง การเปลี่ ย นบริ ษั ท ที่ ทํ างานจึ ง มิ ใ ช เ รื่ อ งผิ ด จริ ย ธรรมทางการเมื อ ง
แรงงานยังยายถิ่นได เหตุไฉนนักการเมืองจึงยายพรรคมิได ในทํานองเดียวกัน พรรคการเมือง
ก็ไมตองใสใจตอเสียงโจมตีการซื้อนักเลือกตั้ง บริษัทธุรกิจยังซื้อตัวพนักงานดวยการเสนอจาย
เงิน เดื อ นสู ง กวา บริ ษัทอื่นๆได เหตุไฉนพรรคการเมืองจึงซื้อตัวนักเลือกตั้งมิได การที่พรรค
การเมืองซื้อตัวนักเลือกตั้งก็ประดุจหนึ่งบริษัทธุรกิจซื้อตัวมืออาชีพ จงทําใหประชาชนชาชินกับ
การยายพรรคและการซื้อตัวนักเลือกตั้ง การที่พรรคการเมืองทุกพรรคปรับตัวสูแนวทางนี้นับเปน
พัฒนาการที่ถูกตอง ในอนาคตนักเลือกตั้งควรจะโฆษณาขายตัวทางสื่อมวลชน และพรรค
การเมื อ งควรจะประกาศซื้ อ ตั ว นั ก เลื อ กตั้ ง อย า งเป ด เผย เมื่ อ สารสนเทศเกี่ ย วกั บราคาเป น
สารสนเทศที่สมบูรณแลว ตลาดนักการเมืองจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอ 9. เมื่อตัดสินใจยายพรรค และเลือกพรรคที่จะสังกัดใหมแลว จงเจรจา
ตอรองราคาอยางมีประสิทธิภาพ การเจรจาจักตองกํ าหนดพื้นฐานบนผลประโยชนระยะสั้น
เพราะผลประโยชนระยะยาวเปนเรื่องไมแนนอน นักเลือกตั้งจํ านวนมากตองอกหักเนื่องจาก
ผิดหวังกับคํ าสัญญาลมๆแลงๆ ราคาที่นักเลือกตั้งไดรับมีทั้งราคาในรูปตัวเงินและราคาที่มิใช
ตัวเงินตัวอยางของ `ราคา' ที่มิใชตัวเงิน ไดแกตําแหนงทางการเมือง แตนักเลือกตั้งที่ชาญสนาม
จักตองไมหลงคารมกับคําสัญญาเกี่ยวกับตําแหนงทางการเมือง ยุทธวิธีที่จะเสริมสรางอํานาจ
ตอรองของนักเลือกตั้ง ก็คือ การหิ้ว ส.ส. บริวารใหยายพรรคตามไปดวย หากปราศจาก ส.ส.
บริวารแลว อํานาจตอรองยอมมีนอย อยางไรก็ตาม หากปรากฏในภายหลังวา นักเลือกตั้งมิไดรับ
`ราคา' ครบถวนตามสัญญา ควรจะปาวรองใหเปนที่ทราบโดยทั่วไป พรรคการเมืองดังกลาว
จะไดสูญเสียความเชื่อถือในตลาดนักการเมือง
ขอ 10. ในทันทีที่การยายพรรคตกลงกันไดแลว นักเลือกตั้งจะตองใหสัมภาษณ
เกี่ยวกับความเลวระยําของพรรคการเมืองเดิม และสรรเสริญพรรคการเมืองที่จะยายสังกัด เพื่อ
สรางความชอบธรรมในการยายพรรค

