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คูมือนักเลือกตั้ง (4)
ตอนสูสภาอันทรงเกียรติ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นักเลือกตั้งที่ประสบชัยชนะในสนามเลือกตั้ง หากเปนนักเลือกตั้งหนาใหมก็ตอง
เริ่มตนชีวิตใหมและเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตของนักเลือกตั้ง แตถาเปนนักเลือกตั้งหนาเกาก็เปน
การทองไปตามถนนการเมืองสายเดิม ชัยชนะในการเลือกตั้งชวยเพิ่ม `ราคา' ของนักเลือกตั้ง
ชีวิตการเมืองตอแตนี้ไปจะเวียนวนระหวางเขตการเลือกตั้งกับสภาผูแทนราษฎร จนกวาจะถึงฤดู
การเลือกตั้งครั้งตอไป
ขอ 1 นักเลือกตั้งที่มีชัยในการเลือกตั้งจักตองรายงานตัวตอสภาผูแทนราษฎร
เปนเบื้องตน การรายงานตัวไมควรเปนไปอยางเงียบเชียบ หากแตควรประโคมขาวและภาพ
เพื่อใหลวงรูถึงราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ราษฎรจะไดรูสึกภาคภูมิใจในตัวผูแทนราษฎร
การเดิ น ทางไปรายงานตั ว เป น เรื่ อ งที่ พึ ง พิ จ ารณาอยางรอบคอบ นัก เลือ กตั้งควรจะปรึก ษา
โหราจารยเพื่อเลือกฤกษผานาทีในการรายงานตัว พรอมทั้งทําพิธีสะเดาะเคราะหปดเปารังควาน
ไวลวงหนา การเลือกยานพาหนะในการเดินทางเปนเรื่องสําคัญ นักเลือกตั้งไมควรทองทางเทา
หรือขึ้นรถเมล เพราะเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรี ยิ่งขี่ควายไปรายงานตัว ยิ่งไมควรทํา เพราะเปนการ
ทารุณสัตว หากแตควรนั่งรถเบนซหรือรถโกหรูยี่หออื่นๆ ในชั้นตนอาจขอยืมหรือเชาจากผูอื่น
แตควรตั้งเปาหมายวา ภายในระยะเวลาหนึ่งป จักตองเปนเจาของรถหรูๆอยางนอยหนึ่งคัน
หากนักเลือกตั้งไมสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูของตนเองดีขึ้นแลว จะไปอาสาชวยราษฎรได
อยางไร การแตงกายเปนเรื่องสําคัญยิ่ง อยาลืมใสเสื้อนอกและผูกเน็กไทไปรายงานตัว นักเลือกตั้ง
ตองไมสวมเสื้อมอฮอมหรือชุดพื้นเมืองอื่นใดไปรายงานตัว เพราะถือกันวาเปนการไมใหเกียรติ
สภา ขอสําคัญก็คือ นักเลือกตั้งจักตองเริ่มฝกเปนวัวลืมตีน หากไมสามารถสลัดชุดมอฮอมหรือ
ชุดพื้นเมืองเสียแลว จะเปนวัวลืมตีนไดอยางไร การแตงกายจักตองพัฒนา ในชั้นตนชุดสากล
ที่สวมใสอาจตัดภายในประเทศ ในอนาคตจะตองสั่งตัดจากตางประเทศ มิจําเพาะแตเสื้อนอก
หากยังรวมถึงเสื้อเชิรต เน็กไท ถุงเทา เสื้อชั้นใน และกางเกงใน การใช `ของนอก' จะชวยเสริม
บารมีของนักเลือกตั้ง เพราะชวยแยกแยะความแตกตางระหวางนักเลือกตั้งกับราษฎร ตอแตนี้ไป
ตองซื้อเครื่องใชที่เปน `ของนอก' ไมวาจะเปนรองเทา เข็มขัด หรือไพแช็ก อีกทั้งตองสูบบุหรี่และ
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ดื่มสุราตางประเทศ การปรับปรุงวัฒนธรรมการแตงกายและการบริโภคเปนเรื่องสําคัญยิ่งยวด
สําหรับผูที่กําลังไตเตาสูชนชั้นปกครอง
ขอ 2 นักเลือกตั้งที่ตองการทองไปบนถนนการเมืองอีกยาวไกล จะตองวางแผน
พัฒนาบุคลิกภาพ และเขารับการอบรมในการฝกพูด การอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะเปน
งานหลักที่นักเลือกตั้งมิอาจหลีกเลี่ยงได หากไมมีความสามารถในการพูดจักตองเรงรีบพัฒนา
ทักษะในดานนี้ สวนการพัฒนาบุคลิกภาพมิไดจํ ากัดเฉพาะลีลาการยางเทาและทวงทีในการ
พูดจา หากยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทรงผมและเครื่องแตงกายอีกดวย นักเลือกตั้งที่มี
ความรูภาษาอังกฤษ นอยจะตองยอมเสียเวลาศึกษาภาษาอังกฤษ ยิ่งไมมีปริญญาบัตรดวยแลว
ยิ่งเปนอุปสรรคตอการกาวขึ้นไปเปนชนชั้นปกครอง นักเลือกตั้งจะตองซุมศึกษาเพื่อเอาปริญญา
หากจําเปน อาจตองจายเงินซื้อ กระนั้นก็ตาม ความใฝรูนับเปนคุณสมบัติสําคัญของนักเลือกตั้ง
หากนักเลือกตั้งคนใด `ปลอยไก' ในสภาหรือในการอภิปรายในที่สาธารณะอยูเนืองๆยอมทําให
ภาพลักษณของตนตกตํ่าลง ความใฝรูที่สําคัญในยุคโลกานุวัตรก็คือ ความใฝรูเกี่ยวกับความ
กาวหนาของเทคโนโลยี เพราะจะชวยเพิ่มวิสัยทัศนทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง
ขอ 3 ทวงทีการพูดจานับเปนภาพลักษณสําคัญของนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง
หนาใหมจักตองรูจักออนนอมถอมตนและพูดจาสุภาพ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชน
ตอเมื่อพรรษาทางการเมืองแกกลา ความระมัดระวังตัวในทวงทีการพูดจาอาจลดลงได ยิ่งเมื่อมี
อํานาจทางการเมืองดวยแลว อาจไมตองควบคุมตนเองในเรื่องการพูดจาอีกตอไป ในสังคมการ
เมืองไทย ความสุภาพในการพูดจาผันแปรผกผันกับอํ านาจ ยิ่งมีอํานาจมากเพียงใด ความ
สุ ภ าพยิ่ง มี น  อ ยเพี ย งนั้ น นัก เลือ กตั้ ง ที่กั ก ขฬะจํ านวนมากยั ง คงไดรับเลือ กตั้งอยางตอเนื่อง
เนื่องเพราะผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมใสใจตอความกักขฬะนั้น ดวยเหตุที่วัฒนธรรมอํานาจนิยม
ครอบงําสังคมไทยอยางหนาแนน ผูมีอํานาจมักอาศัยอํานาจในการลบเลือนความกักขฬะนั้นเสีย
ดังนั้น เมื่อนักเลือกตั้งเริ่มมีอํานาจจักตองเริ่มฝกสําราก จงเรียนรูวิธีการสํารากจากนักเลือกตั้ง
หนาเกาอยาเริ่มสํ ารากเมื่อยังไมมีอํานาจ เพราะจะนํ ามาซึ่งความหายนะทางการเมือง ยิ่งมี
อํานาจมากเพียงใด ยิ่งตองสํารากมากเพียงนั้น ดวยเหตุดังนี้เอง อาการการสํารากจึงกลายเปน
พฤติกรรมที่บงบอกอํานาจ การสํารากเปนการอภิปราย ถกเถียง หรือวิวาทะ โดยอางอิงอํานาจ
เปน `เหตุผล' นักเลือกตั้งที่เริ่มมีอํานาจจะตองเริ่มสลัดหลักตรรกวิทยาและประจักษพยาน
ขอเท็จจริง ขอเพียงมีอํานาจ ก็เริ่มใชวาทกรรมแบบสํารากไดแลว เพราะอํานาจยอมอยูเหนือ
เหตุผล แตนักเลือกตั้งที่เริ่มสํ ารากอาจตองฝกปรือศิลปะมวยไทยหรือศิลปะการปองกันตนเอง
อื่นๆพรอมกันไปดวย เพราะคูสนทนาหรือคนฟงอาจใชกํ าลังทํ ารายรางกายเมื่อไมสามารถ
ทนอาการสํ ารากนั้นได การเลือกจังหวะในการสํ ารากนับเปนศิลปะสํ าคัญที่ตองเรียนรู อยา
สํ ารากอยางรุนแรงเมื่อยังไมมีโบดี้การด แตการสํารากจําเปนตองตองคํานึงถึงวัฒนธรรมของ
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ประชาชนในเขตการเลื อ กตั้ ง ของตนด ว ย ประชาชนในเขตเมื อ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
กรุงเทพมหานคร และประชาชนที่มาจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมักจะมีแนวความคิดและ
บรรทัดฐานเกี่ยวกับความสุภาพ คนเหลานี้ทนความกักขฬะมิได ยิ่งความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
หย อ นยานด ว ยแล ว การสํ ารากอาจทํ าลายคะแนนนิ ย มทางการเมื อ งอย า งสํ าคั ญ เหตุ ที่
นักการเมืองที่กักขฬะยังคงไดรับเลือกตั้งอยูนั้น มักเปนเพราะมาจากเขตการเลือกตั้งที่ระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภยังธํารงความสําคัญไวได นักเลือกตั้งเหลานี้ไดอาศัยความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ในการชดเชยความกักขฬะของตน ขอสรุปในเรื่องนี้ก็คือ นักเลือกตั้งจักตองรูจักจังหวะกาวในการ
สําราก
ขอ 4 นักเลือกตั้งที่มี `มูลนาย' เมื่อยางเทาเขาสูสภาอันทรงเกียรติ ก็ถึงวาระ
ที่ตองตอบแทน `มูลนาย' ของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนฐานทางการเมืองเพื่อให `มูลนาย'
กาวไปสูตําแหนงทางการเมือง นักเลือกตั้งที่มี `มูลนาย' จําตองทํางานรับใช `มูลนาย' ตามที่
`มูลนาย' บงการ หาก `มูลนาย' มีอํานาจทางการเมือง นักเลือกตั้งที่เปนบริวารยอมไดประโยชน
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย แตถาหาก `มูลนาย' พลาดตําแหนงทางการเมืองครั้งแลว
ครั้งเลา นักเลือกตั้งที่เปนบริวารอาจตองคิดถึงการเปลี่ยน `มุง' โดยการแสวงหา `มูลนาย' คน
ใหม ซึ่งยอมมีนัยถึงการเปลี่ยนสายสัมพันธอุปถัมภ การเลือก `มูลนาย' จําตองพิจารณาอยาง
รอบดาน หากเลือก `มูลนาย' ผิด อาจตองคิดจนตัวตาย เพราะหนทางการกาวสูชนชั้นปกครอง
ไมสดใส ทายที่สุด นักเลือกตั้งอาจพิจารณาตั้งตัวเปน `มูลนาย' เสียเอง เมื่อเริ่มสามารถยึดกุม
อํานาจทางการเมืองได นักเลือกตั้งจักตองเริ่มสะสม ส.ส. บริวารเพื่อเปนฐานทางการเมือง
ในอนาคต จงศึ ก ษาบทเรี ย นจากความสํ าเร็ จ และความล ม เหลวของนั ก เลื อ กตั้ ง ที่ เ คยเป น
`มูลนาย' มากอน การกาวไปเปน `มูลนาย' นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญของการกาวสูชนชั้น
ปกครอง
ขอ 5 นักเลือกตั้งที่เปนหัวหนา `มุง' จักตองผลักดันใหพรรคการเมืองที่สังกัด
เขารวมจัดตั้งรัฐบาลอยางถึงที่สุด เพราะการเปนฝายคานไมเพียงแตอดอยากปากแหงเทานั้น
หากยังมีผลกระทบตอฐานะการเปน `มูลนาย' ของตนอีกดวย `มูลนาย' ที่ปราศจากอํานาจทาง
การเมือง ยอมไมสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใชอํานาจ การหลอเลี้ยง ส.ส.
บริ ว ารย อ มบกพร อ ง หากภาวะการปราศจากอํ านาจทางการเมื อ งนี้ ค รอบคลุ ม ระยะเวลา
อันยาวนาน ส.ส. บริวารยอมอดอยากปากแหงดวย ในไมใช ส.ส. บริวารอาจตีจากไปอยูมุงอื่น
นั่นยอมหมายความวา ฐานและอํานาจทางการเมืองถูกกัดกรอนไปเรื่อยๆ การผลักดันใหพรรค
การเมืองที่สังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาลนับเปนยุทธศาสตรสํ าคัญ นักเลือกตั้งจักตองลืมเลือน
การกลาวรายปายสีและการโจมตีในระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง ยิ่ง `คูกัด' ที่ดาทอกันในระหวาง
การหาเสียงนั้น จักตองหันมา `จูบปาก' กัน และกอดคอรวมจัดตั้งรัฐบาล `ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรู
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ถาวร" เปนสัจพจนที่ตองยึดใหมั่น อีกทั้งไมตองคํานึงวา พรรคการเมืองใดเปนแกนนําในการจัดตั้ง
รัฐบาล และมีพรรคใดที่เขารวมรัฐบาล อุดมการณและประพฤติกรรมของพรรคเปนเรื่องไรสาระ
ไม ค วรนํ ามาใส ใ จในการผสมรั ฐ บาล นั ก เลือ กตั้ง จัก ตอ งทอ งคาถา "อํ านาจเปนเรื่องหลัก
อุดมการณเปนเรื่องสุดทาย'
ขอ 6 เมื่อพรรคการเมืองที่สังกัดตกลงเขารวมผสมพันธุรัฐบาลแลว ก็ถึงวาระ
ที่นักเลือกตั้งตองแยงชิงตํ าแหนงทางการเมือง หัวหนามุงขนาดใหญยอมไดเปรียบหัวหนามุง
ขนาดเล็กในการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการ ในวาระเชนนี้ หัวหนามุงตอง
ระดม ส.ส. บริวารใหออกมาสงเสียงตอสาธารณชน เพื่อบอกกลาววา หัวหนามุงมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอตําแหนงดังกลาวนั้นอยางไรบาง หากมีทีทาวาหัวหนามุงจะพลาดตําแหนง ก็ตอง
ออกมาเปดโปงความชั่วของผูที่มีหวังวาจะไดตําแหนง คราวนี้เปนการปายสีระหวางหัวหนามุง
ภายในพรรคเดียวกัน หัวหนามุงที่ยึดตําแหนงรัฐมนตรีไดยอมมีโอกาสขยายมุงใหใหญได สวน
หัวหนามุงที่พลาดตําแหนงก็ตองรอวันเหี่ยวเฉา ดังนั้น นักเลือกตั้งจึงแยงชิงตําแหนงทางการเมือง
ประดุจหนึ่งสุนัขแยงกระดูก และไมอายฟาอายดินที่แสดงอาการแกงแยงเชนนั้น อาการ `สุนัข
แยงกระดูก' ปรากฏใหประชาชนเห็นทุกครั้งที่มีการผสมรัฐบาล จนกลายเปนรายการบันเทิง
หลังการเลือกตั้ง หากอาการ `สุนัขแยงกระดูก' มลายหายไป ประชาชนยอมตองผิดหวังเพราะ
อดไดเห็นอาการแกงแยงเชนนั้น แตนักเลือกตั้งไมเคยสรางความผิดหวังแกประชาชน เพราะยัง
คงแยงชิงตําแหนงทางการเมืองประดุจหนึ่งสุนัขแยงกระดูกสืบตอมา โดยที่ประพฤติกรรมเชนนี้
จะยังคงมีตอไปในอนาคต การแยงชิงตําแหนงทางการเมืองเปนธรรมชาติของนักเลือกตั้ง เพราะ
เปาประสงคปฐมฐานของนักเลือกตั้งอยูที่การยึดกุมอํานาจรัฐ
ขอ 7 หัว หนา มุ  ง ที่พ ลาดตํ าแหนง รัฐ มนตรีต องเรียกรองตํ าแหนงการเมือง
ที่สําคัญรองลงมา โควตาตําแหนงการเมืองที่ไดมา หากเปนตําแหนงอันมีเกียรติ ดังเชนตําแหนง
ประธานหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร อาจยึดครองไวเอง พนไปจากนี้ควรจะแจกจายแก
ส.ส.บริวาร ไมวาจะเปนตําแหนงที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรีไปจนถึงตําแหนงประจําทําเนียบ
รัฐบาล ในสภาผูแทนราษฎรยังมีตําแหนงประธานและกรรมาธิการชุดตางๆ อีกทั้งยังมีตําแหนง
ที่ปรึกษาและผูชํานัญการประจําคณะกรรมาธิการ ซึ่งเหมาะที่จะแจกจายแกนักเลือกตั้งบริวาร
ที่สอบตก นักเลือกตั้งจักตองประเมินฐานะของตนเองและเลือกเล็งตําแหนงการเมืองที่เหมาะสม
ตําแหนงเหลานี้ลวนแลวแตมีเงินประจําตําแหนง และ/หรือมีอํานาจในการผันทรัพยากรแผนดิน
ไปเปนประโยชนของนักเลือกตั้งทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ

