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คูมือนักเลือกตั้ง (2)
ตอนสูสนามเลือกตั้ง

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

          เมื่อถึงฤดูการเลือกตั้ง สนามเลือกตั้งกลับมามีชีวิตชีวา คราครํ่ าดวยผูคน และ
สะพัดดวยกระแสเงินตรา นักเลือกตั้งจํ าเปนตองศึกษายุทธวิธีในการแสวงหาชัยชนะในสนาม 
เลือกตั้ง จงศึกษาบทเรียนจากนักเลือกตั้งที่ประสบความสํ าเร็จทางการเมือง
          ขอ 1 การจัดระบบหัวคะแนนเปนเรื่องจํ าเปนสํ าหรับนักเลือกตั้งที่เลือกเสนทาง
การเมืองอันยาวไกล หากปราศจากระบบหัวคะแนน นักเลือกตั้งยากที่จะตอสายสัมพันธไปถึง
ประชาชนที่เปนฐานรากได นักเลือกตั้งที่ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งโดยปราศจากระบบ 
หัวคะแนนจํ าเปนตองเรงรีบจัดตั้งระบบหัวคะแนน มิฉะนั้นชีวิตทางการเมืองอาจมีอายุอัน 
แสนสั้น หัวคะแนนมิไดมีประโยชนเฉพาะในฤดูการเลือกตั้ง แมนอกฤดูการเลือกตั้งหัวคะแนน
สามารถทํ าหนาที่ถายทอดปญหาความทุกขยากของประชาชนไปสูนักเลือกตั้ง ดูแลทุกขสุขของ
ประชาชนแทนนักเลือกตั้ง และชวยขจัดปดเปาภาวะทุกขเข็ญของประชาชนแทนนักเลือกตั้งใน
ระดับหนึ่ง ในประการสํ าคัญ หัวคะแนนชวยสอดแนมความเคลื่อนไหวของปรปกษทางการเมือง
ของนักเลือกตั้ง ซึ่งชวยปองกันมิใหเพลี่ยงพลํ้ าปรปกษโดยงาย การขยายฐานของระบบหัว 
คะแนนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง
           ขอ 2 อยากระโดดลงสนามเลือกตั้งอยางสุมเสี่ยง โดยหวังเพียงทุมเงินซื้อเสียง
เจาบุญทุ มจํ านวนมากที่พายแพการเลือกตั้งปรากฏใหเห็นทุกฤดูกาล การทุ มเงินซื้อเสียง 
โดยปราศจากสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชน มิไดใหหลักประกันวาจะประสบชัยชนะในการ
เลือกตั้ง แตถามีอุบัติเหตุไดรับชัยชนะจํ าเปนตองลงทุนจัดตั้งระบบหัวคะแนนและสถาปนา 
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร  เพื่อยืดอายุทางการเมือง
           ขอ 3  การเลือกหุนสวนการเลือกตั้งมีความสํ าคัญตอความสํ าเร็จหรือความ 
ลมเหลวในการเลือกตั้ง ในระบบการเลือกตั้งที่เขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทนราษฎรไดมากกวา
หนึ่งคน นักเลือกตั้งจํ าตองมีหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดจะตองไมปลอยให 
พรรคกํ าหนดผูสมัครรับเลือกตั้งตามใจชอบ หากแตควรตอรองใหเลือกหุนสวนการเลือกตั้งเอง  
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หากผู สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคคัดเลือกใหเปนหุ นสวนศรศิลปไมกินกัน หรือมีแนวความคิด 
ไมสอดคลองตองกัน นักเลือกตั้งที่มีอํ านาจตอรองจักตองขมขูผูบริหารพรรคเพื่อใหเปลี่ยนรายชื่อ
หุนสวนการเลือกตั้ง มิฉะนั้นจักตองกระทํ าการอันหนึ่งอันใดจนถึงขั้นยายพรรค หากเหตุการณ 
เชนวานี้เกิดขึ้นในพรรคที่หัวหนากระสันอยากไดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี หัวหนาพรรคมักจะเขา 
มาไกลเกลี่ยเพื่อใหทั้งสองฝายประนีประนอมกัน ในกรณีที่การเตะหุนสวนการเลือกตั้งออกจาก 
ทีมไมประสบความสํ าเร็จ นักเลือกตั้งที่มีอํ านาจตอรองอาจไดคาตัวเพิ่มข้ึนจากเงินชวยเหลือ 
จากพรรคการเลือกหุนสวนการเลือกตั้งจักตองพิจารณาจากฐานเสียงเปนสํ าคัญ หุนสวนการ 
เลือกตั้งไมควรมาจากเขตหรืออํ าเภอเดียวกัน แตควรมาจากตางเขตตางอํ าเภอ เพื่อขยายฐาน 
เสียงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เจาบุญทุมที่ตองการเปนนักเลือกตั้งจักตองเลือกหุนสวนที่มี 
ฐานเสียงอันมั่นคง และตองพึ่งหุนสวนในการหาคะแนนเสียงนายทุนระดับชาติจํ านวนไมนอย 
ไตเตาขึ้นเวทีการเมืองระดับชาติดวยยุทธวิธี เชนวานี้
          ขอ 4  ทีมผูสมัครรับเลือกตั้งหรือหุนสวนการเลือกตั้งจักตองทํ าขอตกลงการ 
เปนหุนสวนใหชัดเจน มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาความขัดแยงจนพายแพการเลือกตั้งในภายหลัง  
ขอตกลงที่สํ าคัญก็คือ ขอตกลงจํ านวนเงินที่จะลงขัน หากการรณรงคหาเสียงกระทํ ากันเปน
กระบวนการเดียวกัน หุนสวนการเลือกตั้งจักตองลงขัน โดยมีคนกลางบริหารการใชจาย กรณี 
สวนใหญจะไมเปนเชนนี้ เพราะหุนสวนการเลือกตั้งมักจะไมไววางใจกันเอง บางทีแมจะรวม 
สมัครรับเลือกตั้งมาหลายสมัย แตก็หาไดไววางใจกันไม การไมไววางใจหุนสวนการเลือกตั้งเปน
ประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล นักเลือกตั้งในอดีตจํ านวนไมนอยตองนํ้ าตาตกใน เพียงเพราะ 
ไววางใจหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งหนาโงบางคนมอบหมายใหหุนสวนคุมการใชจายในการ
หาเสียง ผลปรากฏวา หุนสวนนํ าเงินไปโปรยปรายในอํ าเภอที่เปนฐานเสียง จนไมมีเงินเหลือ
สํ าหรับแจกจายในอํ าเภอที่เปนฐานเสียงของนักเลือกตั้งหนาโงคนนั้น กฎเหล็กสํ าหรับนักเลือกตั้ง 
ก็คือ จงอยาไวใจหุนสวนการเลือกตั้งของตนดวยกฎเหล็กดังที่กลาวนี้  หุนสวนการเลือกตั้งจึงมิใช
หุนสวนชนิดรวมหัวจมทายดวยกัน หากเปนแตพันธมิตรชั่วคราวที่พรอมจะหักหลังกันทุกขณะเมื่อ
ผลประโยชนขัดกัน รูปแบบที่ลงตัวก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งแตละคนแสวงหาเงินทุนทางการเมือง
ของตนเอง และตางคนตางใชจายเงินทุนของตนเองโดยที่รายจายบางรายการดังเชนคาพิมพ
โปสเตอรหาเสียง พรรคสวนกลางเปนผูรับภาระหุนสวนการเลือกตั้งอาจรวมหาเสียงดวยกันเปน
คร้ังคราว 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  
นักเลือกตั้งที่ประสบความสํ าเร็จในชีวิตทางการเมืองจักตองมีระบบการเงินทางการเมืองที่มี 
ประสิทธิภาพ การเลือกตั้งตองอาศัยเงินในการรณรงคหาเสียง เงินยังจํ าเปนในการหลอเลี้ยง 
ระบบหัวคะแนน และสายสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง คํ าถามพื้นฐาน 
มีอยูวานักเลือกตั้งหาเงินมาจากแหลงใด นักเลือกตั้งบางคนนํ าเงินออมของตนที่สะสมมาแต 
อดีตมาใชจาย การตัดสินใจนํ าเงินออมมาใชจายทางการเมืองมิไดแตกตางไปจากการตัดสินใจ 
นํ าเงินออมไปลงทุน ดังนั้น จึงตองประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสีย 
ประโยชนที่ตองการไมจํ าเปนตองเปนประโยชนในรูปตัวเงินเสมอไป นักเลือกตั้งบางคนอาจ
ตองการเพียงตํ าแหนงรัฐมนตรี เพื่อเกียรติยศของวงศตระกูล โดยมิไดหวังกอบโกย นักเลือกตั้ง 
สวนใหญอาศัยเงินชวยเหลือจากพรรคในการหาเสียง เงินชวยเหลือดังกลาวนี้ก็คือ ราคาคาตัว 
ของนักเลือกตั้งนั่นเอง การหาเงินลงขันจากญาติสนิทมิตรสหายเปนปรากฏการณทั่วไปในหมู 
นักเลือกตั้ง หากทรัพยากรทางการเงินที่ระดมไดยังไมพอเพียงแกการใชจาย ก็จํ าเปนตองแสวงหา  
"มูลนาย" เพื่อเปนผูอุปถัมภ  ในกรณีทั่วไป "มูลนาย" มักเปนผูนํ า ส.ส. หรือหัวหนา "มุง" ใน 
พรรคการเมืองตางๆในกรณีเฉพาะ"มูลนาย" อาจเปนเจาพอหรือนายทุนทองถิ่น ดวยเหตุดังนี้  
นักเลือกตั้งที่ไมมีอิสรภาพทางการเงินจึงตองภักดีตอ "มูลนาย"  และตอบแทน "มูลนาย" ในวาระ 
อันเหมาะสม  สํ าหรับผูนํ า ส.ส. หรือหัวหนา "มุง" อยูในฐานะที่จะระดมทรัพยากรทางการเงิน 
จากนายทุนทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยที่ตองตอบแทนนายทุนเหลานั้นเมื่อมีอํ านาจทาง
การเมือง นักเลือกตั้งที่ทรงอํ านาจทางการเมืองอยูในฐานะที่จะผันทรัพยากรของแผนดินไปใช
ประโยชนทางการเมือง  และยังสามารถแสวงหาสวนเกินทาง เศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายได
อีกดวย แมวาจะผิดจริยธรรมและผิดกฎหมายก็ตาม แมวาการระดมทรัพยากรทางการเงินจะเปน
เร่ืองสํ าคัญ แตการจัดระบบการใชจายเงินก็สํ าคัญไมยิ่งหยอนกวากัน การใชจายเงินจักตองมี 
ประสิทธิภาพและมีชองร่ัวไหลนอยที่สุด นักเลือกตั้งสวนใหญบริหารการเงินดวยตนเอง จะมีเพียง
สวนนอยที่มีมืออาชีพเปนผูบริหารระบบการเงินทางการเมือง
           ขอ 6  กํ าลังคนเปนปจจัยสํ าคัญอีกประเภทหนึ่งของนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง
ตองการกํ าลังคนอยางนอย 3 ประเภท คือ หัวคะแนน มืออาชีพ และจับกัง หัวคะแนนเปนตัว 
เชื่อมระหวางนักเลือกตั้งกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง มืออาชีพเปนผูมีบทบาทสํ าคัญในการ
รณรงคทางการเมือง  ทั้งในการรวมกํ าหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการหาเสียง การจัดกิจกรรม
ทางการเมือง การรวบรวมขอมูลทางการเมือง และการบริหารการหาเสียง การแสวงหาหัวคะแนน



4

และมืออาชีพเปนภาระกิจที่ตองกระทํ าอยางตอเนื่อง ความเปนปกแผนของทีมนักเลือกตั้งมิได 
ข้ึนอยูกับจํ านวนและคุณภาพของหัวคะแนนและมืออาชีพเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับอุดมการณที่มี
รวมกัน  และความยํ าเกรงที่หัวคะแนนและมืออาชีพมีตอนักเลือกตั้งอีกดวย
           ขอ 7  การทํ าขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรนับเปนยุทธวิธีสํ าคัญในสนาม
เลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่มีสายตายาวไกล อาจดึงคูแขงหรือปรปกษทางการเมืองในอดีตที่เขมแข็ง 
ที่สุดมารวมทีมเลือกตั้ง เพื่อประสิทธิผลการเลือกตั้งและการประหยัดตนทุนการเลือกตั้ง  
การแปรปรปกษมาเปนพันธมิตรเปนยุทธวิธีที่เคยใชไดผลมาแลวในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป 
2531 โดยที่ผูที่ตองเจ็บปวดก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งที่ถูกเขี่ยออกจากทีมผูสมัครนั่นเอง แต 
นักเลือกตั้งที่ตองการอนาคตทางการเมืองอันยาวไกลจักตองมุงมั่นตอเปาหมายการยึดกุมอํ านาจ
รัฐจึงตองมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด การแปรปรปกษมาเปนพันธมิตรปรากฏอยางแพรหลาย 
มากขึ้นในชวงหลัง ดวยเหตุที่นักเลือกตั้งมิไดมีอุดมการณที่แตกตางกันในขั้นพื้นฐาน หากแต 
มีอุดมการณรวมกันในการแสวงหาอํ านาจ การที่ปรปกษทางการเมืองยายเขาไปอยูพรรคเดียวกัน 
เพื่อเปนหุนสวนการเลือกตั้งจึงเปนปรากฏการณที่เขาใจได เพราะนักเลือกตั้งจักตองลดความ 
เขมขนในการแขงขันเพื่อลดรายจายทางการเมือง นายทุนตองการอํ านาจผูกขาดทางเศรษฐกิจ 
ฉันใด นักเลือกตั้งก็ตองการอํ านาจผูกขาดทางการเมืองฉันนั้น การสรางอํ านาจผูกขาดทาง 
การเมืองมิใชการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย เพราะยังไมมีกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการเมือง  
กรณีที่ควรแกการศึกษาไดแกการแปรปรปกษทางการเมืองมาเปนหุนสวนการเลือกตั้งในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพิจิตรในฤดู การเลือกตั้งป 2538
          ขอ 8  นักเลือกตั้งที่มีฐานะการเงินอันมั่งคั่งอาจลดความเขมขนในการแขงขัน 
ในสนามเลือกตั้งได ดวยการจายเงินใหแกคูแขงที่เขมแข็งที่สุดเพื่อมิใหลงสนามเลือกตั้งนี้เปน 
วิธีการขจัดคูแขงอันละมุนละมอม ซึ่งโดยพื้นฐานอาจกลาวไดวาเปนการใชกลไกราคาในการขจัด 
คูแขงทางการเมือง นักเลือกตั้งที่ออกจากสนามเลือกตั้งโดยรับเงินชดเชยแทนจักตองชั่งนํ้ าหนัก 
ระหวางเงินชดเชยที่ไดกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ตองสูญเสียไปจากการสละเกาอี้ 
ทางการเมืองนั้น ตนทุนทางเศรษฐกิจที่เห็นไดชัดก็คือ การสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
อันเกิดจากการสูญเสียอํ านาจทางการเมือง สวนตนทุนทางการเมืองที่ชัดเจนก็คือ การสูญเสีย
โอกาสในการสืบสานสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง เงินชดเชยที่ไดรับ 
จักตองมีจํ านวนคุมกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งปวง  เพราะการ "ขาย" เกาอี้ทางการ
เมืองในลักษณะเชนนี้มีความเสี่ยงที่อาจเปนการสูญเสียเกาอี้โดยถาวร สํ าหรับนักเลือกตั้งที่เปน
ฝายจายเงินชดเชยก็ตองประเมินแลววา ผลประโยชนที่ไดจากการมีอํ านาจทางการเมืองคุมกับเงิน
ชดเชยที่จาย
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