
คอลมัน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2538

คูมือนักเลือกตั้ง (3)
สูสนามเลือกตั้ง (ตอ)

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

          ขอ 9  นกัเลือกตั้งที่ติดอางหรือไมมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะจัก 
ตองหลีกเลี่ยงการปราศรัยตอสาธารณชน เพราะจะทํ าใหสูญเสียคะแนนนิยม โดยหันมาใช 
วธิ ี Direct Sales ยํ่ าเขาหาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ไมวาจะเปนการเคาะประตูบานหรือบุกสู
กลางทุงนา แตนักเลือกตั้งที่ไมสันทัดในการพูดในที่สาธารณะเสียเปรียบไปแลวมากกวาครึ่ง  
เพราะประชาชนตองการฟงการปราศรัยที่เราใจ การปราศรัยทางการเมืองในสายตาชาวบาน  
มีฐานะเปนรายการบันเทิงประจํ าฤดูกาล หากนักเลือกตั้งไมสามารถใหความบันเทิงแกชาวบาน
เสยีแลว ยอมยากที่จะไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง ในอนาคต หากชนะการเลือกตั้งและกาว 
เขาสูสภาอันทรงเกียรติก็ตองปราศรัยในสภาอยูดี มิฉะนั้นอาจถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติหนาที่  
นักเลือกตั้ง จึงตองเขารับการอบรมและฝกพูด แตการฝกพูดแมจะเปนเรื่องจํ าเปน หากยัง 
ไมเพียงพอสํ าหรับนักเลือกตั้ง เพราะยังตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหการพูดนั้นนาเชื่อถือ 
อีกดวย
           ขอ 10  นกัเลอืกตัง้ทีช่าญฉลาดตองไมมุงขายนโยบาย ยิ่งนักเลือกตั้งที่สังกัด
พรรคกระจอกงอกงอยที่ไมมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลดวยแลว การขายนโยบายมีสภาพไมตางจาก 
การขายฝน ประชาชนชาชินกับสัญญาลมๆแลงๆมากกวา 60 ปแลว นักเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิ 
ในการขายฝนไมตางกัน การขายฝนที่จะมีผลตอคะแนนเสียงจักตองเปนฝนที่เปนจริง นักเลือกตั้ง 
ที่ชาญฉลาดจักตองรูจักเลือกขายนโยบาย ไมควรโฆษณานโยบายทุกนโยบายของพรรค เพราะ 
ไมเพียงแตสรางความเบื่อหนายแกประชาชนเทานั้น บางนโยบายอาจมีผลในการลดรอนคะแนน
เสียงอีกดวย ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการหาเสียงก็คือ นักเลือกตั้งจักตองแสวงหาเอกสาร 
งบประมาณฉบับปกสีเหลืองเพื่อศึกษาดูวา มีโครงการอะไรบางที่กํ าลังลงสูเขตการเลือกตั้ง 
ของตนแลวนํ าไปโฆษณาหาเสียง เมื่อโครงการเหลานี้ลงสูพื้นที่ในภายหลัง นักเลือกตั้งควรจะ 
ตามไปสํ าทับเพื่อใหประชาชนในเขตเชื่อวาเปนผลงานของตน วิธีนี้เปนการขายฝนที่เปนจริง  
ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองไดโดยงาย ในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538  
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นกัเลอืกตัง้ฝายคานเสียเปรียบฝายรัฐบาล เนื่องเพราะเอกสารงบประมาณป 2539 ยังพิมพไมเสร็จ  
แตฝายรัฐบาล กุมขอมูลไดวา มีโครงการอะไรบางที่ลงเขตเลือกตั้งของตน
           ขอ 11  นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดตองสรางสายสัมพันธกับเจาพนักงานการ 
ปกครอง สายสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนประโยชนในการผลักดันใหเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง 
ในทางทีเ่ปนประโยชนแกตนเอง หรือในการจัดทํ า "บัญชีผี"สอดแทรกในทะเบียนบานตางๆในเขต
การเลือกตั้ง อีกทั้งยังอาจเปนประโยชนในการสืบสานสายสัมพันธกับคณะกรรมการเลือกตั้ง  
นกัเลอืกตัง้บางคน ใชวิธีการ "ซื้อ" กรรมการเลือกตั้ง  ซึ่งเปนวิธีที่ผิดทั้งจริยธรรมและกฎหมาย
           ขอ 12  นกัเลอืกตัง้ตองสกปรก หากไมสกปรกยอมยากที่จะมีอายุทางการเมือง   
อันยนืยาว ความสกปรกของนักเลือกตั้งปรากฏเปนขาวในฤดูการเลือกตั้งทุกฤดู และเมื่อติดตาม 
ขาวเรื่องนี้ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา จะพบวาความสกปรกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและซับซอน 
มากขึน้  ในบางกรณีความสกปรกซุกซอนอยูในความสะอาด  ในกรณีสวนใหญ นักเลือกตั้งสกปรก
เมือ่มีอํ านาจ มักจะอาศัยอํ านาจในการชะลางความสกปรก ในสังคมที่วฒันธรรมอํ านาจนิยมฝง
รากลึกดังเชนสังคมไทย ผูคนในสังคมตางนับถือยกยองผูมีอํ านาจ โดยมองขามความสกปรก 
ของผูมีอํ านาจนั้น
           วิธีการอันสกปรกของนักเลือกตั้งดังที่จะกล าวต อไปนี้  มิได ต องการให   
เอาเยี่ยงอยาง หากแตตองการนํ าเสนอภาพของนักเลือกตั้ง แมจะมิใชพฤติกรรมของนักเลือกตั้ง 
ทกุคน  แตก็เปน สัดสวนสํ าคัญ
           (1) การปายสีคูแขงและปรปกษทางการเมืองเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย 
กรณีคลาสสิกเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป 2529 มีการปายสีวา คูแขงทางการเมือง 
รับเงินจากนายทุนญี่ปุนมาใชหาเสียง เพื่อแสดงใหเห็นวา ปรปกษการเมืองของตนไมมีความ 
รักชาติ และนํ าตางชาติเขามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศ หากนักเลือกตั้งเลือกใชวิธีการ
ปายสี ก็ตองตัดสินใจวาจะปายสีอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ การปายสีนั้นเปนการโกหกเพื่อ 
สรางภาพลักษณดานลบแกคูแขงทางการเมือง แตการโกหกชนิดสุดโตงอาจทํ าใหการปายสี 
ไรประสิทธภิาพ เชน การปายสีวารับเงินจากเหมาเจอะตุงมาใชหาเสียง แมฟงดูนากลัววาจีนแดง
กํ าลังแทรกแซงการเมืองไทย แตใครๆก็ทราบดีวา เหมาเจอะตุงถึงแกอสัญกรรมเสียแลว ในอีก
กรณีหนึ่ง การปายสีวารับเงินจากขุนสามารณรงคทางการเมือง อาจกอใหเกิดอาการเชื่อคร่ึง 
ไมเชื่อคร่ึง ในยุคโลกานุวัตร การปายสีวารับเงินจากตางชาตินับวันมีแตจะไรประสิทธิภาพ  
เพราะแนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติกํ าลังหมดความสํ าคัญ
           (2) การโจมตีเร่ืองสวนตัวของคู แขงทางการเมืองดังเชนการโจมตีคูแขงวา 
มีลูกแตไมมีเมีย หรือโจมตีวามีเมียนอย ขอโจมตีเชนนี้ไมสูมีประสิทธิผลทางการเมือง ยิ่งการ 
โจมตีวาคูแขงเปนเจาพอ ยิ่งเปนการแสดงถึงความไมเขาใจความสํ าคัญของระบบความสัมพันธ
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เชิงอุปถัมภ ในการเมืองไทย ขอโจมตีที่มีประสิทธิผลมักจะเปนการโจมตีความไมซื่อสัตยสุจริต  
การฉอราษฎรบังหลวง และความประพฤติมิชอบของคูแขง ยิ่งคูแขงเคยดํ ารงตํ าแหนงทางการ
เมืองที่มีอํ านาจ การขุดคุ ยขอมูลเหลานี้ยิ่งทํ าไดงาย เพราะไมมีผู มีอํ านาจคนใดที่ไมเคย 
เพลี่ยงพลํ้ าตออํ านาจ แตการโจมตีประเด็นนี้จะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับ 
ระดับศีลธรรมของประชาชนในเขตเลือกตั้ง และความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่คูแขงมีกับประชาชน 
ในเขตเลือกตั้งนั้น
           (3) การยิงทิ้งคูแขงหรือหัวคะแนนของคูแขง การฆาตกรรมในกรณีเชนนี้มักจะ
เกิดกอนวันเลือกตั้ง การยิงทิ้งคูแขงมีความถี่ไมมาก เนื่องจากเพราะนักเลือกตั้งลวนตองมีระบบ   
ปกปองตนเอง แตการยิงทิ้งหัวคะแนนปรากฏทุกฤดูการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อตัดฐานการเมืองของ 
คู แขง นักเลือกตั้งมักแยงชิงหัวคะแนนที่มีเครือขายทางการเมืองอันแนนหนา หัวคะแนน 
ที่แปรพักตรอาจถูกฆาตกรรมไดโดยงาย ในขณะที่การยิงทิ้งหัวคะแนนกอนวันเลือกตั้งมุงตัดฐาน
การเมืองของคูแขง การยิงทิ้งหัวคะแนนหลังวันเลือกตั้งมักเกิดจากการแปรพักตรหรือการทรยศ
ของหัวคะแนน
           (4) การปลอยขาวเพื่อใหประชาชนเขาใจผิดเกี่ยวกับคูแขง ดังเชนการปลอย 
ขาวกอนวันเลือกตั้งวา คูแขงตายแลว ถึงจะลงคะแนนเสียงใหคูแขง ก็หาประโยชนอันใดมิได  
หรือการปลอยขาววาคูแขงกํ าหนดที่จะแจกเงินใหประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ขอใหไปรับเงิน 
ตามวนั  เวลาที่ระบุไวแนนอน โดยที่คูแขงไมรูตัว
           (5) การทํ าลายโปสเตอรและปายหาเสียงของคูแขง วิธีนี้เปนวิธีการโบราณที่ยัง 
มีประสิทธิผล เพราะเปนการตัดกระแสสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง การทํ าลายโปสเตอรและปาย 
หาเสียงมีผลกระทบตอนักเลือกตั้งหนาใหมมากกวานักเลือกตั้งหนาเกา เพราะประชาชนในเขต
การ เลอืกตั้งอาจจะยังไมรูจักนักเลือกตั้งหนาใหมเลย
           (6) การพนันขันตอเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งอาจจัดลูกทีมหรือ 
หวัคะแนนตัง้ตวัเปนเจามือในการพนันขันตอเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง โดยกํ าหนดอัตราการตอรอง
อันสูงลิ่ววา คูแขงจะเปนฝายชนะการเลือกตั้ง ดังเชนการตอรองวา นายดํ าจะชนะนายแดงใน 
อัตรา 10 ตอ 1 บรรดาประชาชนที่เลนขางนายแดงเมื่อถึงวันเลือกตั้ง  ก็ตองลงคะแนนเสียงให 
นายแดงเพื่อหวังชนะการพนันขันตอ
           (7) การ"ซื้อ"กรรมการเลือกตั้ง เพื่ออํ านวยความสะดวกในการทุจริตการ 
เลือกตั้ง
          (8) การทํ า "บัญชีผี" ผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยเพิ่มเติมรายชื่อเขาไปในครัวเรือน 
ตางๆ เกนิเลยกวาความเปนจริง  วิธีนี้ตองสมคบกับพนักงานฝายปกครอง
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           (9) การกวานซื้อบัตรประชาชนในเขตการเลือกตั้ง หากเขตการเลือกตั้ง 
บางสวนเปนฐานเสียงของคูแขง การกวานซื้อบัตรประชาชนเปนการทํ าลายฐานเสียงของคูแขง 
เพราะทํ าใหผูที่ขายบัตรประชาชนไมสามารถใชสิทธิลงคะแนนเสียง มิหนํ าซํ้ าผูซื้อบัตรประชาชน  
ยงัน ําเอกสารดังกลาวเปนเครื่องมือในการลงคะแนนเสียงโดยทุจริตได
         (10) การกระท ําทีก่อผลลบตอคะแนนนิยมทางการเมืองโดยอางชื่อคูแขง ดังเชน
การทบุประตูบานประชาชนในยามดึกสงัด (ตี 2-3) เพื่อหาเสียงใหคูแขง การนํ าอาหารที่เปนพิษ 
มาแจกจายแกประชาชนโดยอางวาคูแขงเปนผูแจก  เปนตน
         (11) การ"ลอยแพ" หุนสวนการเลือกตั้งรวมพรรคเดียวกันในสัปดาหกอนวัน 
เลือกตั้ง เมื่อประเมินแลววามิอาจโคนคูแขงตางพรรคลงได นักเลือกตั้งตองหันมาโคนหุนสวน 
การเลือกตั้งรวมพรรค มิฉะนั้นตนเองอาจสอบตก ขอตกลงการหาเสียงรวมกันระหวางหุนสวน 
การเลือกตั้งรวมพรรคถูกฉีกทิ้ง ถึงวาระตางคนตางเอาตัวรอด นักเลือกตั้งบางคนอาจหักหลัง 
หุนสวนรวมพรรคดวยการทํ าขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับคูแขงตางพรรค แตกรณีหลังนี้ 
ไมสูปรากฏมากนัก
         (12) การซื้อเสียงดวยการแจกสิ่งของหรือเงินตราเพื่อแลกกับคะแนนเสียง การ 
ซื้อเสียงพัฒนาจากการนํ าสิ่งของแลกกับคะแนนเสียง (barter economy) มาเปนการนํ าเงิน 
แลกกับคะแนนเสียง (money economy) จํ านวนเงินที่ใชในการซื้อเสียงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตาม 
กาลเวลา เพราะตองปรับตามภาวะเงินเฟอและแรงกดดันจากการแขงขันในตลาดนักการเมือง  
ในเขตการเลือกตั้งที่เปนเขตการเมืองชายขอบ (marginal seat) การแยงชิงตํ าแหนง ส.ส.  
ระหวางพรรคตางๆจะเปนไปอยางรุนแรง โดยที่มักจะมี"หมาหลง"เขาไปแขงขันดวย การแยงกัน 
ซื้อเสียงจะมีมากเปนพิเศษในเขตการเลือกตั้งเหลานี้ แมมีความเปนไปไดที่ประชาชนยอมรับเงิน   
แตไมลงคะแนนเสียงให แตระบบการซื้อเสียงก็ไดพัฒนาไปสูการควบคุมระดับจุลภาคเพื่อให 
มีหลักประกันเกี่ยวกับคะแนนเสียงที่ได (vote assurance) หัวคะแนนที่รับเงินจากนักเลือกตั้ง  
จักตองใหหลักประกันวา นักเลือกตั้งผูจายเงินซื้อเสียงจะไดรับคะแนนเสียงในหนวยเลือกตั้ง 
ที่รับผิดชอบจํ านวนขั้นตํ่ าเทาใด ดวยเหตุดังนี้เอง การฆาตกรรมหัวคะแนนมักจะเกิดขึ้นหลัง 
วันเลือกตั้ง เมื่อปรากฎวานักเลือกตั้งผูจายเงินซื้อเสียงมิไดรับคะแนนเสียงตามจํ านวนขั้นตํ่ าที่ 
หัวคะแนนใหคํ ามั่นไว การซื้อเสียงจะยังคงอยูคูการเมืองไทยตอไป เพราะแมจะเปนการกระทํ า 
ที่ผิดกฎหมาย แตก็เปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข การลงโทษตามกฎหมายจึงเปนไป 
ไดยาก
           นักเลือกตั้งที่ประสบความสํ าเร็จในชีวิตทางการเมืองหายากนักที่ไมเคยใช 
วธิสีกปรก ไมวธิหีนึง่ก็วิธีใด นักเลือกตั้งจึงตองทองคาถาใหข้ึนใจวา อยากเปนนักเลือกตั้ง ตอง
สกปรก


