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คูมือนักเลือกตั้ง (2)
ตอนสูสนามเลือกตั้ง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อถึงฤดูการเลือกตั้ง สนามเลือกตั้งกลับมามีชีวิตชีวา คราครํ่าดวยผูคน และ
สะพัดดวยกระแสเงินตรา นักเลือกตั้งจําเปนตองศึกษายุทธวิธีในการแสวงหาชัยชนะในสนาม
เลือกตั้ง จงศึกษาบทเรียนจากนักเลือกตั้งที่ประสบความสําเร็จทางการเมือง
ขอ 1 การจัดระบบหัวคะแนนเปนเรื่องจําเปนสําหรับนักเลือกตั้งที่เลือกเสนทาง
การเมืองอันยาวไกล หากปราศจากระบบหัวคะแนน นักเลือกตั้งยากที่จะตอสายสัมพันธไปถึง
ประชาชนที่ เ ปน ฐานรากได นัก เลือ กตั้ง ที่ประสบชั ย ชนะในการเลื อ กตั้ งโดยปราศจากระบบ
หั ว คะแนนจํ าเปน ตอ งเรง รีบจัดตั้งระบบหัว คะแนน มิฉ ะนั้น ชีวิต ทางการเมือ งอาจมีอ ายุ อัน
แสนสั้น หัวคะแนนมิไดมีประโยชนเฉพาะในฤดูการเลือกตั้ง แมนอกฤดูการเลือกตั้งหัวคะแนน
สามารถทําหนาที่ถายทอดปญหาความทุกขยากของประชาชนไปสูนักเลือกตั้ง ดูแลทุกขสุขของ
ประชาชนแทนนักเลือกตั้ง และชวยขจัดปดเปาภาวะทุกขเข็ญของประชาชนแทนนักเลือกตั้งใน
ระดับหนึ่ง ในประการสําคัญ หัวคะแนนชวยสอดแนมความเคลื่อนไหวของปรปกษทางการเมือง
ของนักเลือกตั้ง ซึ่งชวยปองกันมิใหเพลี่ยงพลํ้ าปรปกษโดยงาย การขยายฐานของระบบหัว
คะแนนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง
ขอ 2 อยากระโดดลงสนามเลือกตั้งอยางสุมเสี่ยง โดยหวังเพียงทุมเงินซื้อเสียง
เจ า บุ ญ ทุ  ม จํ านวนมากที่ พ  า ยแพ ก ารเลื อ กตั้ ง ปรากฏให เ ห็ น ทุ ก ฤดู ก าล การทุ  ม เงิ น ซื้ อ เสีย ง
โดยปราศจากสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชน มิไดใหหลักประกันวาจะประสบชัยชนะในการ
เลือกตั้ง แตถามีอุบัติเหตุไดรับชัยชนะจํ าเปนตองลงทุนจัดตั้งระบบหัวคะแนนและสถาปนา
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร เพื่อยืดอายุทางการเมือง
ขอ 3 การเลือกหุนสวนการเลือกตั้งมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวในการเลือกตั้ง ในระบบการเลือกตั้งที่เขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทนราษฎรไดมากกวา
หนึ่งคน นักเลือกตั้งจํ าตองมีหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดจะตองไมปลอยให
พรรคกําหนดผูสมัครรับเลือกตั้งตามใจชอบ หากแตควรตอรองใหเลือกหุนสวนการเลือกตั้งเอง
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หากผู สมัครรั บเลื อ กตั้ง ที่ พรรคคัดเลือกใหเ ปน หุน สว นศรศิลปไมกินกัน หรือมีแนวความคิด
ไมสอดคลองตองกัน นักเลือกตั้งที่มีอํานาจตอรองจักตองขมขูผูบริหารพรรคเพื่อใหเปลี่ยนรายชื่อ
หุนสวนการเลือกตั้ง มิฉะนั้นจักตองกระทําการอันหนึ่งอันใดจนถึงขั้นยายพรรค หากเหตุการณ
เชนวานี้เกิดขึ้นในพรรคที่หัวหนากระสันอยากไดตําแหนงนายกรัฐมนตรี หัวหนาพรรคมักจะเขา
มาไกลเกลี่ยเพื่อใหทั้งสองฝายประนีประนอมกัน ในกรณีที่การเตะหุนสวนการเลือกตั้งออกจาก
ทีมไมประสบความสํ าเร็จ นักเลือกตั้งที่มีอํ านาจตอรองอาจไดคาตัวเพิ่มขึ้นจากเงินชวยเหลือ
จากพรรคการเลือกหุนสวนการเลือกตั้งจักตองพิจารณาจากฐานเสียงเปนสําคัญ หุนสวนการ
เลือกตั้งไมควรมาจากเขตหรืออําเภอเดียวกัน แตควรมาจากตางเขตตางอําเภอ เพื่อขยายฐาน
เสียงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เจาบุญทุมที่ตองการเปนนักเลือกตั้งจักตองเลือกหุนสวนที่มี
ฐานเสียงอันมั่นคง และตองพึ่งหุนสวนในการหาคะแนนเสียงนายทุนระดับชาติจํานวนไมนอย
ไตเตาขึ้นเวทีการเมืองระดับชาติดวยยุทธวิธี เชนวานี้
ขอ 4 ทีมผูสมัครรับเลือกตั้งหรือหุนสวนการเลือกตั้งจักตองทําขอตกลงการ
เปนหุนสวนใหชัดเจน มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาความขัดแยงจนพายแพการเลือกตั้งในภายหลัง
ขอตกลงที่สํ าคัญก็คือ ขอตกลงจํ านวนเงินที่จะลงขัน หากการรณรงคหาเสียงกระทํ ากันเปน
กระบวนการเดียวกัน หุนสวนการเลือกตั้งจักตองลงขัน โดยมีคนกลางบริหารการใชจาย กรณี
สวนใหญจะไมเปนเชนนี้ เพราะหุนสวนการเลือกตั้งมักจะไมไววางใจกันเอง บางทีแมจะรวม
สมัครรับเลือกตั้งมาหลายสมัย แตก็หาไดไววางใจกันไม การไมไววางใจหุนสวนการเลือกตั้งเปน
ประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล นักเลือกตั้งในอดีตจํานวนไมนอยตองนํ้าตาตกใน เพียงเพราะ
ไววางใจหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งหนาโงบางคนมอบหมายใหหุนสวนคุมการใชจายในการ
หาเสียง ผลปรากฏวา หุนสวนนําเงินไปโปรยปรายในอําเภอที่เปนฐานเสียง จนไมมีเงินเหลือ
สําหรับแจกจายในอําเภอที่เปนฐานเสียงของนักเลือกตั้งหนาโงคนนั้น กฎเหล็กสําหรับนักเลือกตั้ง
ก็คือ จงอยาไวใจหุนสวนการเลือกตั้งของตนดวยกฎเหล็กดังที่กลาวนี้ หุนสวนการเลือกตั้งจึงมิใช
หุนสวนชนิดรวมหัวจมทายดวยกัน หากเปนแตพันธมิตรชั่วคราวที่พรอมจะหักหลังกันทุกขณะเมื่อ
ผลประโยชนขัดกัน รูปแบบที่ลงตัวก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งแตละคนแสวงหาเงินทุนทางการเมือง
ของตนเอง และตางคนตางใชจายเงินทุนของตนเองโดยที่รายจายบางรายการดังเชนคาพิมพ
โปสเตอรหาเสียง พรรคสวนกลางเปนผูรับภาระหุนสวนการเลือกตั้งอาจรวมหาเสียงดวยกันเปน
ครั้งคราว แตในกรณีสวนใหญแยกกันหาเสียง เพียงแตหาเสียงใหกันและกัน หากมีความซื่อสัตย
ตอหุนสวนดวยกัน แตความซื่อสัตยเปนคุณสมบัติที่หายากในหมูนักเลือกตั้ง พอๆกับการหาสีขาว
ในเฉากวย อนึ่ง การเปนหุนสวนการเลือกตั้งจะหวังความเสมอภาคมิได เพราะฐานการเมือง
และเศรษฐกิจของหุนสวนแตละคนแตกตางกัน นายทุนที่ปราศจากฐานเสียง หากตองการเปน
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นักเลือกตั้ง ก็ตองแบกรับภาระรายจายทางการเมืองแทนหุนสวนที่มีฐานเสียง เพราะตองอาศัย
บารมี ชื่อเสียงกิตติคุณ และเครือขายทางการเมืองที่สะสมมาแตอดีตของหุนสวนของตน
ขอ 5 การจัดระบบการเงินทางการเมืองเปนหัวใจสํ าคัญของนักเลือกตั้ง
นั ก เลื อกตั้ง ที่ ประสบความสํ าเร็จในชีวิตทางการเมืองจักตองมีระบบการเงินทางการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ การเลือกตั้งตองอาศัยเงินในการรณรงคหาเสียง เงินยังจําเปนในการหลอเลี้ยง
ระบบหัวคะแนน และสายสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง คําถามพื้นฐาน
มีอยูวานักเลือกตั้งหาเงินมาจากแหลงใด นักเลือกตั้งบางคนนํ าเงินออมของตนที่สะสมมาแต
อดีตมาใชจาย การตัดสินใจนําเงินออมมาใชจายทางการเมืองมิไดแตกตางไปจากการตัดสินใจ
นําเงินออมไปลงทุน ดังนั้น จึงตองประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสีย
ประโยชนที่ตองการไมจํ าเปนตองเปนประโยชนในรูปตัวเงินเสมอไป นักเลือกตั้งบางคนอาจ
ตองการเพียงตําแหนงรัฐมนตรี เพื่อเกียรติยศของวงศตระกูล โดยมิไดหวังกอบโกย นักเลือกตั้ง
สวนใหญอาศัยเงินชวยเหลือจากพรรคในการหาเสียง เงินชวยเหลือดังกลาวนี้ก็คือ ราคาคาตัว
ของนักเลือกตั้งนั่นเอง การหาเงินลงขันจากญาติสนิทมิตรสหายเปนปรากฏการณทั่วไปในหมู
นักเลือกตั้ง หากทรัพยากรทางการเงินที่ระดมไดยังไมพอเพียงแกการใชจาย ก็จําเปนตองแสวงหา
"มูลนาย" เพื่อเปนผูอุปถัมภ ในกรณีทั่วไป "มูลนาย" มักเปนผูนํา ส.ส. หรือหัวหนา "มุง" ใน
พรรคการเมืองตางๆในกรณีเฉพาะ"มูลนาย" อาจเปนเจาพอหรือนายทุนทองถิ่น ดวยเหตุดังนี้
นักเลือกตั้งที่ไมมีอิสรภาพทางการเงินจึงตองภักดีตอ "มูลนาย" และตอบแทน "มูลนาย" ในวาระ
อันเหมาะสม สําหรับผูนํา ส.ส. หรือหัวหนา "มุง" อยูในฐานะที่จะระดมทรัพยากรทางการเงิน
จากนายทุนทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยที่ตองตอบแทนนายทุนเหลานั้นเมื่อมีอํานาจทาง
การเมือง นักเลือกตั้งที่ทรงอํานาจทางการเมืองอยูในฐานะที่จะผันทรัพยากรของแผนดินไปใช
ประโยชนทางการเมือง และยังสามารถแสวงหาสวนเกินทาง เศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายได
อีกดวย แมวาจะผิดจริยธรรมและผิดกฎหมายก็ตาม แมวาการระดมทรัพยากรทางการเงินจะเปน
เรื่องสําคัญ แตการจัดระบบการใชจายเงินก็สําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน การใชจายเงินจักตองมี
ประสิทธิภาพและมีชองรั่วไหลนอยที่สุด นักเลือกตั้งสวนใหญบริหารการเงินดวยตนเอง จะมีเพียง
สวนนอยที่มีมืออาชีพเปนผูบริหารระบบการเงินทางการเมือง
ขอ 6 กําลังคนเปนปจจัยสําคัญอีกประเภทหนึ่งของนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง
ตองการกําลังคนอยางนอย 3 ประเภท คือ หัวคะแนน มืออาชีพ และจับกัง หัวคะแนนเปนตัว
เชื่อมระหวางนักเลือกตั้งกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง มืออาชีพเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
รณรงคทางการเมือง ทั้งในการรวมกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการหาเสียง การจัดกิจกรรม
ทางการเมือง การรวบรวมขอมูลทางการเมือง และการบริหารการหาเสียง การแสวงหาหัวคะแนน
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และมืออาชีพเปนภาระกิจที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง ความเปนปกแผนของทีมนักเลือกตั้งมิได
ขึ้นอยูกับจํานวนและคุณภาพของหัวคะแนนและมืออาชีพเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับอุดมการณที่มี
รวมกัน และความยําเกรงที่หัวคะแนนและมืออาชีพมีตอนักเลือกตั้งอีกดวย
ขอ 7 การทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรนับเปนยุทธวิธีสําคัญในสนาม
เลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่มีสายตายาวไกล อาจดึงคูแขงหรือปรปกษทางการเมืองในอดีตที่เขมแข็ง
ที่ สุ ด มาร ว มที ม เลื อ กตั้ ง เพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการเลื อ กตั้ ง และการประหยั ด ต น ทุ น การเลื อ กตั้ ง
การแปรปรปกษมาเปนพันธมิตรเปนยุทธวิธีที่เคยใชไดผลมาแลวในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป
2531 โดยที่ผูที่ตองเจ็บปวดก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งที่ถูกเขี่ยออกจากทีมผูสมัครนั่นเอง แต
นักเลือกตั้งที่ตองการอนาคตทางการเมืองอันยาวไกลจักตองมุงมั่นตอเปาหมายการยึดกุมอํานาจ
รั ฐจึ ง ตอ งมี การตัดสิน ใจที่เ ด็ ด ขาด การแปรปรปกษมาเปนพัน ธมิตรปรากฏอยางแพรหลาย
มากขึ้นในชวงหลัง ดวยเหตุที่นักเลือกตั้งมิไดมีอุดมการณที่แตกตางกันในขั้นพื้นฐาน หากแต
มีอุดมการณรวมกันในการแสวงหาอํานาจ การที่ปรปกษทางการเมืองยายเขาไปอยูพรรคเดียวกัน
เพื่อเปนหุนสวนการเลือกตั้งจึงเปนปรากฏการณที่เขาใจได เพราะนักเลือกตั้งจักตองลดความ
เขมขนในการแขงขันเพื่อลดรายจายทางการเมือง นายทุนตองการอํานาจผูกขาดทางเศรษฐกิจ
ฉันใด นักเลือกตั้งก็ตองการอํ านาจผูกขาดทางการเมืองฉันนั้น การสรางอํ านาจผูกขาดทาง
การเมืองมิใชการกระทําที่ผิดกฎหมาย เพราะยังไมมีกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการเมือง
กรณีที่ควรแกการศึกษาไดแกการแปรปรปกษทางการเมืองมาเปนหุนสวนการเลือกตั้งในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพิจิตรในฤดู การเลือกตั้งป 2538
ขอ 8 นักเลือกตั้งที่มีฐานะการเงินอันมั่งคั่งอาจลดความเขมขนในการแขงขัน
ในสนามเลือกตั้งได ดวยการจายเงินใหแกคูแขงที่เขมแข็งที่สุดเพื่อมิใหลงสนามเลือกตั้งนี้เปน
วิธีการขจัดคูแขงอันละมุนละมอม ซึ่งโดยพื้นฐานอาจกลาวไดวาเปนการใชกลไกราคาในการขจัด
คูแขงทางการเมือง นักเลือกตั้งที่ออกจากสนามเลือกตั้งโดยรับเงินชดเชยแทนจักตองชั่งนํ้าหนัก
ระหวางเงินชดเชยที่ไดกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ตองสูญเสียไปจากการสละเกาอี้
ทางการเมืองนั้น ตนทุนทางเศรษฐกิจที่เห็นไดชัดก็คือ การสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อันเกิดจากการสูญเสียอํานาจทางการเมือง สวนตนทุนทางการเมืองที่ชัดเจนก็คือ การสูญเสีย
โอกาสในการสืบสานสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง เงินชดเชยที่ไดรับ
จักตองมีจํานวนคุมกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งปวง เพราะการ "ขาย" เกาอี้ทางการ
เมืองในลักษณะเชนนี้มีความเสี่ยงที่อาจเปนการสูญเสียเกาอี้โดยถาวร สําหรับนักเลือกตั้งที่เปน
ฝายจายเงินชดเชยก็ตองประเมินแลววา ผลประโยชนที่ไดจากการมีอํานาจทางการเมืองคุมกับเงิน
ชดเชยที่จาย

