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คูมือนักเลือกตั้ง (3)
สูสนามเลือกตั้ง (ตอ)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขอ 9 นักเลือกตั้งที่ติดอางหรือไมมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะจัก
ตองหลีกเลี่ยงการปราศรัยตอสาธารณชน เพราะจะทํ าใหสูญเสียคะแนนนิยม โดยหันมาใช
วิธี Direct Sales ยํ่าเขาหาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเคาะประตูบานหรือบุกสู
กลางทุงนา แตนักเลือกตั้งที่ไมสันทัดในการพูดในที่สาธารณะเสียเปรียบไปแลวมากกวาครึ่ง
เพราะประชาชนตองการฟงการปราศรัยที่เราใจ การปราศรัยทางการเมืองในสายตาชาวบาน
มีฐานะเปนรายการบันเทิงประจําฤดูกาล หากนักเลือกตั้งไมสามารถใหความบันเทิงแกชาวบาน
เสียแลว ยอมยากที่จะไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง ในอนาคต หากชนะการเลือกตั้งและกาว
เขาสูสภาอันทรงเกียรติก็ตองปราศรัยในสภาอยูดี มิฉะนั้นอาจถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติหนาที่
นักเลือกตั้ง จึงตองเขารับการอบรมและฝกพูด แตการฝกพูดแมจะเปนเรื่องจํ าเปน หากยัง
ไมเพียงพอสําหรับนักเลือกตั้ง เพราะยังตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหการพูดนั้นนาเชื่อถือ
อีกดวย
ขอ 10 นักเลือกตัง้ ทีช่ าญฉลาดตองไมมุงขายนโยบาย ยิ่งนักเลือกตั้งที่สังกัด
พรรคกระจอกงอกงอยที่ไมมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลดวยแลว การขายนโยบายมีสภาพไมตางจาก
การขายฝน ประชาชนชาชินกับสัญญาลมๆแลงๆมากกวา 60 ปแลว นักเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิ
ในการขายฝนไมตางกัน การขายฝนที่จะมีผลตอคะแนนเสียงจักตองเปนฝนที่เปนจริง นักเลือกตั้ง
ที่ชาญฉลาดจักตองรูจักเลือกขายนโยบาย ไมควรโฆษณานโยบายทุกนโยบายของพรรค เพราะ
ไมเพียงแตสรางความเบื่อหนายแกประชาชนเทานั้น บางนโยบายอาจมีผลในการลดรอนคะแนน
เสียงอีกดวย ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการหาเสียงก็คือ นักเลือกตั้งจักตองแสวงหาเอกสาร
งบประมาณฉบับปกสีเหลืองเพื่อศึกษาดูวา มีโครงการอะไรบางที่กํ าลังลงสูเขตการเลือกตั้ง
ของตนแลวนําไปโฆษณาหาเสียง เมื่อโครงการเหลานี้ลงสูพื้นที่ในภายหลัง นักเลือกตั้งควรจะ
ตามไปสํ าทับเพื่อใหประชาชนในเขตเชื่อวาเปนผลงานของตน วิธีนี้เปนการขายฝนที่เปนจริง
ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองไดโดยงาย ในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538
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นักเลือกตัง้ ฝายคานเสียเปรียบฝายรัฐบาล เนื่องเพราะเอกสารงบประมาณป 2539 ยังพิมพไมเสร็จ
แตฝา ยรัฐบาล กุมขอมูลไดวา มีโครงการอะไรบางที่ลงเขตเลือกตั้งของตน
ขอ 11 นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดตองสรางสายสัมพันธกับเจาพนักงานการ
ปกครอง สายสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนประโยชนในการผลักดันใหเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง
ในทางทีเ่ ปนประโยชนแกตนเอง หรือในการจัดทํา "บัญชีผี"สอดแทรกในทะเบียนบานตางๆในเขต
การเลือกตั้ง อีกทั้งยังอาจเปนประโยชนในการสืบสานสายสัมพันธกับคณะกรรมการเลือกตั้ง
นักเลือกตัง้ บางคน ใชวิธีการ "ซื้อ" กรรมการเลือกตั้ง ซึ่งเปนวิธีที่ผิดทั้งจริยธรรมและกฎหมาย
ขอ 12 นักเลือกตัง้ ตองสกปรก หากไมสกปรกยอมยากที่จะมีอายุทางการเมือง
อันยืนยาว ความสกปรกของนักเลือกตั้งปรากฏเปนขาวในฤดูการเลือกตั้งทุกฤดู และเมื่อติดตาม
ขาวเรื่องนี้ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา จะพบวาความสกปรกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและซับซอน
มากขึน้ ในบางกรณีความสกปรกซุกซอนอยูในความสะอาด ในกรณีสวนใหญ นักเลือกตั้งสกปรก
เมือ่ มีอํานาจ มักจะอาศัยอํานาจในการชะลางความสกปรก ในสังคมที่วฒ
ั นธรรมอํานาจนิยมฝง
รากลึกดังเชนสังคมไทย ผูคนในสังคมตางนับถือยกยองผูมีอํานาจ โดยมองขามความสกปรก
ของผูมีอํานาจนั้น
วิ ธี ก ารอั น สกปรกของนั ก เลื อ กตั้ ง ดั ง ที่ จ ะกล า วต อ ไปนี้ มิ ไ ด ต  อ งการให
เอาเยี่ยงอยาง หากแตตองการนําเสนอภาพของนักเลือกตั้ง แมจะมิใชพฤติกรรมของนักเลือกตั้ง
ทุกคน แตก็เปน สัดสวนสําคัญ
(1) การปายสีคูแขงและปรปกษทางการเมืองเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย
กรณีคลาสสิกเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป 2529 มีการปายสีวา คูแขงทางการเมือง
รับเงินจากนายทุนญี่ปุนมาใชหาเสียง เพื่อแสดงใหเห็นวา ปรปกษการเมืองของตนไมมีความ
รักชาติ และนําตางชาติเขามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศ หากนักเลือกตั้งเลือกใชวิธีการ
ปายสี ก็ตองตัดสินใจวาจะปายสีอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ การปายสีนั้นเปนการโกหกเพื่อ
สรางภาพลักษณดานลบแกคูแขงทางการเมือง แตการโกหกชนิดสุดโตงอาจทํ าใหการปายสี
ไรประสิทธิภาพ เชน การปายสีวารับเงินจากเหมาเจอะตุงมาใชหาเสียง แมฟงดูนากลัววาจีนแดง
กําลังแทรกแซงการเมืองไทย แตใครๆก็ทราบดีวา เหมาเจอะตุงถึงแกอสัญกรรมเสียแลว ในอีก
กรณีหนึ่ง การปายสีวารับเงินจากขุนสามารณรงคทางการเมือง อาจกอใหเกิดอาการเชื่อครึ่ง
ไมเชื่อครึ่ง ในยุคโลกานุวัตร การปายสีวารับเงินจากตางชาตินับวันมีแตจะไรประสิทธิภาพ
เพราะแนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติกําลังหมดความสําคัญ
(2) การโจมตี เ รื่ อ งสว นตัว ของคูแขง ทางการเมือ งดั ง เชน การโจมตีคู แขง วา
มีลูกแตไมมีเมีย หรือโจมตีวามีเมียนอย ขอโจมตีเชนนี้ไมสูมีประสิทธิผลทางการเมือง ยิ่งการ
โจมตีวาคูแขงเปนเจาพอ ยิ่งเปนการแสดงถึงความไมเขาใจความสําคัญของระบบความสัมพันธ
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เชิงอุปถัมภ ในการเมืองไทย ขอโจมตีที่มีประสิทธิผลมักจะเปนการโจมตีความไมซื่อสัตยสุจริต
การฉอราษฎรบังหลวง และความประพฤติมิชอบของคูแขง ยิ่งคูแขงเคยดํารงตําแหนงทางการ
เมื อ งที่มี อํ านาจ การขุ ดคุ ย ข อมูล เหล า นี้ยิ่ง ทํ าไดง า ย เพราะไมมีผู มีอํ านาจคนใดที่ไมเคย
เพลี่ยงพลํ้าตออํานาจ แตการโจมตีประเด็นนี้จะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
ระดับศีลธรรมของประชาชนในเขตเลือกตั้ง และความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่คูแขงมีกับประชาชน
ในเขตเลือกตั้งนั้น
(3) การยิงทิ้งคูแขงหรือหัวคะแนนของคูแขง การฆาตกรรมในกรณีเชนนี้มักจะ
เกิดกอนวันเลือกตั้ง การยิงทิ้งคูแขงมีความถี่ไมมาก เนื่องจากเพราะนักเลือกตั้งลวนตองมีระบบ
ปกปองตนเอง แตการยิงทิ้งหัวคะแนนปรากฏทุกฤดูการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อตัดฐานการเมืองของ
คู  แ ข ง นั ก เลื อ กตั้ ง มั ก แย ง ชิ ง หั ว คะแนนที่ มี เ ครื อ ข า ยทางการเมือ งอั น แน น หนา หัว คะแนน
ที่แปรพักตรอาจถูกฆาตกรรมไดโดยงาย ในขณะที่การยิงทิ้งหัวคะแนนกอนวันเลือกตั้งมุงตัดฐาน
การเมืองของคูแขง การยิงทิ้งหัวคะแนนหลังวันเลือกตั้งมักเกิดจากการแปรพักตรหรือการทรยศ
ของหัวคะแนน
(4) การปลอยขาวเพื่อใหประชาชนเขาใจผิดเกี่ยวกับคูแขง ดังเชนการปลอย
ขาวกอนวันเลือกตั้งวา คูแขงตายแลว ถึงจะลงคะแนนเสียงใหคูแขง ก็หาประโยชนอันใดมิได
หรือการปลอยขาววาคูแขงกําหนดที่จะแจกเงินใหประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ขอใหไปรับเงิน
ตามวัน เวลาที่ระบุไวแนนอน โดยที่คูแขงไมรูตัว
(5) การทําลายโปสเตอรและปายหาเสียงของคูแขง วิธีนี้เปนวิธีการโบราณที่ยัง
มีประสิทธิผล เพราะเปนการตัดกระแสสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง การทําลายโปสเตอรและปาย
หาเสียงมีผลกระทบตอนักเลือกตั้งหนาใหมมากกวานักเลือกตั้งหนาเกา เพราะประชาชนในเขต
การ เลือกตั้งอาจจะยังไมรูจักนักเลือกตั้งหนาใหมเลย
(6) การพนั น ขั น ต อ เกี่ ย วกั บ ผลการเลื อ กตั้ ง นั ก เลื อ กตั้ง อาจจั ดลูก ทีม หรือ
หัวคะแนนตัง้ ตัวเปนเจามือในการพนันขันตอเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง โดยกําหนดอัตราการตอรอง
อันสูงลิ่ววา คูแขงจะเปนฝายชนะการเลือกตั้ง ดังเชนการตอรองวา นายดําจะชนะนายแดงใน
อัตรา 10 ตอ 1 บรรดาประชาชนที่เลนขางนายแดงเมื่อถึงวันเลือกตั้ง ก็ตองลงคะแนนเสียงให
นายแดงเพื่อหวังชนะการพนันขันตอ
(7) การ"ซื้ อ "กรรมการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ อํ านวยความสะดวกในการทุ จ ริ ต การ
เลือกตั้ง
(8) การทํา "บัญชีผี" ผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยเพิ่มเติมรายชื่อเขาไปในครัวเรือน
ตางๆ เกินเลยกวาความเปนจริง วิธีนี้ตองสมคบกับพนักงานฝายปกครอง
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(9) การกว า นซื้ อ บั ต รประชาชนในเขตการเลื อ กตั้ ง หากเขตการเลื อ กตั้ ง
บางสวนเปนฐานเสียงของคูแขง การกวานซื้อบัตรประชาชนเปนการทําลายฐานเสียงของคูแขง
เพราะทําใหผูที่ขายบัตรประชาชนไมสามารถใชสิทธิลงคะแนนเสียง มิหนําซํ้าผูซื้อบัตรประชาชน
ยังนําเอกสารดังกลาวเปนเครื่องมือในการลงคะแนนเสียงโดยทุจริตได
(10) การกระทําทีก่ อผลลบตอคะแนนนิยมทางการเมืองโดยอางชื่อคูแขง ดังเชน
การทุบประตูบา นประชาชนในยามดึกสงัด (ตี 2-3) เพื่อหาเสียงใหคูแขง การนําอาหารที่เปนพิษ
มาแจกจายแกประชาชนโดยอางวาคูแขงเปนผูแจก เปนตน
(11) การ"ลอยแพ" หุนสวนการเลือกตั้งรวมพรรคเดียวกันในสัปดาหกอนวัน
เลือกตั้ง เมื่อประเมินแลววามิอาจโคนคูแขงตางพรรคลงได นักเลือกตั้งตองหันมาโคนหุนสวน
การเลือกตั้งรวมพรรค มิฉะนั้นตนเองอาจสอบตก ขอตกลงการหาเสียงรวมกันระหวางหุนสวน
การเลือกตั้งรวมพรรคถูกฉีกทิ้ง ถึงวาระตางคนตางเอาตัวรอด นักเลือกตั้งบางคนอาจหักหลัง
หุนสวนรวมพรรคดวยการทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับคูแขงตางพรรค แตกรณีหลังนี้
ไมสูปรากฏมากนัก
(12) การซื้อเสียงดวยการแจกสิ่งของหรือเงินตราเพื่อแลกกับคะแนนเสียง การ
ซื้อเสียงพัฒนาจากการนําสิ่งของแลกกับคะแนนเสียง (barter economy) มาเปนการนําเงิน
แลกกับคะแนนเสียง (money economy) จํานวนเงินที่ใชในการซื้อเสียงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
กาลเวลา เพราะตองปรับตามภาวะเงินเฟอและแรงกดดันจากการแขงขันในตลาดนักการเมือง
ในเขตการเลือกตั้งที่เปนเขตการเมืองชายขอบ (marginal seat) การแยงชิงตําแหนง ส.ส.
ระหวางพรรคตางๆจะเปนไปอยางรุนแรง โดยที่มักจะมี"หมาหลง"เขาไปแขงขันดวย การแยงกัน
ซื้อเสียงจะมีมากเปนพิเศษในเขตการเลือกตั้งเหลานี้ แมมีความเปนไปไดที่ประชาชนยอมรับเงิน
แตไมลงคะแนนเสียงให แตระบบการซื้อเสียงก็ไดพัฒนาไปสูการควบคุมระดับจุลภาคเพื่อให
มีหลักประกันเกี่ยวกับคะแนนเสียงที่ได (vote assurance) หัวคะแนนที่รับเงินจากนักเลือกตั้ง
จักตองใหหลักประกันวา นักเลือกตั้งผูจายเงินซื้อเสียงจะไดรับคะแนนเสียงในหนวยเลือกตั้ง
ที่รับผิดชอบจํ านวนขั้นตํ่าเทาใด ดวยเหตุดังนี้เอง การฆาตกรรมหัวคะแนนมักจะเกิดขึ้นหลัง
วันเลือกตั้ง เมื่อปรากฎวานักเลือกตั้งผูจายเงินซื้อเสียงมิไดรับคะแนนเสียงตามจํานวนขั้นตํ่าที่
หัวคะแนนใหคํามั่นไว การซื้อเสียงจะยังคงอยูคูการเมืองไทยตอไป เพราะแมจะเปนการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย แตก็เปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข การลงโทษตามกฎหมายจึงเปนไป
ไดยาก
นั ก เลื อ กตั้ ง ที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ ในชี วิ ต ทางการเมื อ งหายากนั ก ที่ ไ ม เ คยใช
วิธสี กปรก ไมวธิ หี นึง่ ก็วิธีใด นักเลือกตั้งจึงตองทองคาถาใหขึ้นใจวา อยากเปนนักเลือกตั้ง ตอง
สกปรก

