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คูมือการเลือกตั้งสําหรับประชาชน (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนกลุมคนที่นาสงสารในฤดูการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร บางคนวาเหวเพราะขาดรัก และไมรูจะหันไปพึ่งใคร แตสวนใหญสับสน เพราะตอง
ฟงเสียงโฆษณาทั้งจากทางราชการและผูสมัครรับเลือกตั้ง ครั้นจะพักผอนดวยการฟงรายการวิทยุ
หรือชมรายการโทรทัศน ก็มิอาจหลีกหนีเสียงโฆษณาทางการเมืองไปได
คูมือฉบับนี้จัดทํ าขึ้นเพื่อชวยเหลือผูคนที่วาเหวและสับสนในสังคมการเมืองที่
อุดมดวยความฉอฉลดังที่เปนอยูนี้
กฎขอที่หนึ่ง จงมีความมั่นใจในตนเอง หากทานยังมีความมั่นใจไมเต็มรอย
จงออกไปยืนกลางทุง สูดอากาศบริสุทธิ์ใหเต็มปอด และระดมความมั่นใจใหเต็มหัวใจ แลว
เพงสมาธิเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้ง สิทธิการเลือกตั้งเปน ‘ทรัพยสิน’ ของทาน
ทานจะใช ‘ทรัพยสิน’ นี้หรือไม และจะใชอยางไร ลวนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทานแตเพียง
ผูเดียว จงประเมินผลประโยชนที่ไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสียจากการใชสิทธิ์นี้ หากเห็นวาคุม
จงเดินเขาคูหาเลือกตั้ง หากเห็นวาไมคุม จงพักผอนอยูกับบานหรือเที่ยวเตรตามใจชอบ สบาย
กวากันแยะเลย จงสํ าเหนียกวา ไมมีชวงเวลาใดที่นายอําเภอผูหวังไดดิบไดดีจากการใชสิทธิ
เลือกตั้งของประชาชน และนักเลือกตั้งผูหวังจรสูสภา จะอยูในเงื้อมมือของทานเทากับชวงเวลานี้
อีกแลว
กฎขอที่สอง จงอยาเลือกคนดี ยิ่งพรรคการเมืองที่โฆษณาตัวเองวาเปนพรรค
ของคนดีดวยแลว ยิ่งตองหนีหาง ใครก็ตามที่ตะโกนกองเวทีปราศรัยหาเสียงวา ‘’กูดีกวามึง’
ตองเมินหนาหนี แตอยาลืมจดเบอรและชื่อ แลวบอกตอๆกันไปวา อยาไปเลือก เจาเงาะมิยอม
เผยใหเห็นสังขทองฉันใด คนดียอมไมโฆษณาตัวเองฉันนั้น สภาเปนโรงงานผลิตบริการความไมดี
ไมมีเทพ มีแตมาร เพราะไมปรากฏวาอมารหรืออัมมารเปนสมาชิกสภา คนดีที่เดินเขาสภาแหงนี้
ลวนกลับออกมาเปนคนไมดี สวนที่ยังรักษาความดีอยูไดบางมักจะเปน ส.ส. สมัยแรก หรือ
มิฉะนั้นก็เทงทึงกอนครบวาระ การเลือกคนดีเขาสภาจึงเปนยุทธวิธีในการลดทอนจํานวนคนดี
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ในสังคมไทย ซึ่งเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติอยางยิ่ง หากตองการใหคนดีเปนคนดีตอไป จงให
คนดีอยูนอกสภา
กฎขอที่สาม จงอยาเลือกคนมีความรู สุภาษิตโบราณกลาววา ความรูทวมหัว
เอาตัวไมรอด เมื่อยังไมสามารถชวยตัวเองใหตลอดรอดฝงได จะอาสาชวยคนอื่นไดอยางไร
ยิ่งพรรคการเมืองที่โฆษณาตนเองวามีคุณภาพคับแกวดวยแลว ยิ่งตองฟงหูไวหู จงระลึกถึง
อมตพจนของเหลาจื้อที่วา คนรูไมพูด คนพูดไมรู อมตพจนนี้ยืนหยัดตอการพิสูจนมากวาสองพัน
ปแลว ในสังคมการเมืองที่อุดมดวยความฉอฉล คนมีความรูเปนสัตวจํ าพวกที่เปนอันตราย
ตอแผนดิน เพราะสามารถใชความรูไปในทางฉอฉลไดมากขึ้นและแนบเนียนขึ้น จงหนีหางคน
มีความรูที่แสวงหาอํานาจ
กฎขอที่สี่ จงอยาเลือกคนซื่อสัตย อมตพจนของรังสรรค ธนะพรพันธุ กลาวไว
นานแลววา คนซื่อไมพูด คนพูดไมซื่อ ทั้งนี้มิไดมีความหมายวา คนใบเทานั้นที่เปนคนซื่อ หากแต
มีความหมายวา คนที่ซื่อสัตยนั้นไมเคยโออวดความซื่อสัตยของตนเอง เพราะความซื่อสัตยเปน
คุณธรรมที่ตัดสินโดยผูอื่น ใครก็ตามที่โฆษณาความซื่อสัตยของตนเอง ใครคนนั้นคดในขอ
งอในกระดูกมาแตกําเนิด หากแมนมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนคนซื่อสัตยจริง จงอยาสงเขาสภา
เพราะสภาเปนสถาบันที่ทําลายความซื่อสัตย การสงคนซื่อสัตยเขาสภาจึงเปนการทํารายปตุภูมิ
มาตุคาม เพราะทํ าใหจํ านวนคนซื่อสัตยในแผนดินลดลง ในเมื่อสภาเปนที่สิงสูของบรรดา
นักเลือกตั้งที่ไรความสัตยซื่อจํานวนมาก จําเปนตองสงคนโกงไปคานอํานาจคนโกงดวยกันในสภา
คนซื่อนั้นมิอาจจับไดไลทันเลหเหลี่ยมคนโกง มีแตคนโกงเทานั้นที่ทันคนโกงดวยกัน หนามยอก
ตองเอาหนามบงฉันใด คนโกงตองถูกขจัดดวยคนโกงฉันนั้น
ในการนี้ จําเปนตองแยกแยะระหวาง ‘โกงได’ กับ ‘โกงเปน’ พรรคการเมือง
บางพรรคหัวหนาพรรคเปนตัวโกงเสียเอง นี้เรียกวา ‘โกงได’ แตหัวหนาพรรคบางพรรคสวม
หนากากเปาบุนจิ้น แลวปลอยใหลูกพรรคสูบเลือดแผนดิน โดยตนเองหมั่นเทศนาเรื่องความ
ซื่อสัตยตอไป นี้เรียกวา ‘โกงเปน’ จงถามผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตของทานวาเปนคนโกงหรือไม
ใครก็ตามที่ยอมรับความคดโกงของตนควรอยูในขายไดรับเลือก และหากตองเลือกระหวางคนโกง
สองประเภท ใหเลือก ‘คนโกงเปน’ เหนือ ‘คนโกงได’ สภาจะไดเต็มไปดวยสมาชิกที่ดื่มไวน
ขวดละแสน
กฎขอที่หา จงอยาเลือกนักปฏิรูป นโยบายการปฏิรูปไมวาจะเปนการปฏิรูป
การเมือง การปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือการปฏิรูปสังคมกํ าลังเปนที่โหยหาของคนจํานวนไมนอย
พรรคการเมืองและนักเลือกตั้งจึงพากันโฆษณานโยบายการปฏิรูป จงอยาเลือกพรรคการเมืองและ
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นักเลือกตั้งที่โฆษณานโยบายการปฏิรูปเปนสมัยที่สอง เพราะแสดงวา สิ่งที่โฆษณาไวในสมัยแรก
ยังมิไดทํา หรือทําแลว แตลมเหลว จงอยาเลือกพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งที่โฆษณานโยบาย
การปฏิรูปเปนสมัยแรก เพราะแสดงถึงความเชื่องชาไมทันการณ จงเลือกเฉพาะพรรคและ
นักเลือกตั้งที่มีนโยบายวา หากไดรับเลือกตั้งเขาสภาแลวจะไมทําอะไรเลย โดยรอรับเงินเดือน
และเบี้ยประชุมแตเพียงอยางเดียว การอยูเฉยๆนอกจากแสดงถึงความสมถะและความพึงพอใจ
ในสิ่งที่เปนอยู อันสอดคลองกับพุทธวัจนะแลว ยังเปนการสรางคุณูปการแกแผนดินอยาง
อเนกอนันต เพราะเทาที่ผานมา สิ่งที่พรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทําลวนมีสวนทําลายแผนดิน
ทั้งสิ้น
กฎขอที่หก จงอยาเลือกคนจน สภาไดชื่อวาเปนสถาบันที่ชําระลางความจน
คนจนที่ เ ดิ น ผ า นเข า สภา เมื่ อ กลั บ ออกมามั ก จะกลายเปน คนรวย มีแตค นซื่อบื้อเทา นั้น ที่
ไมสามารถฉกฉวยความรํ่ารวยออกจากสภา แตคนจนเปนกลุมที่สังคมพึงอนุรักษ และสังคมไทย
ก็มีชื่อเสียงในการอนุรักษคนจนมาชานาน หากสงคนจนเขาสภากันหมด ก็จะไมมีคนจนเหลือไว
ในแผนดิน ชื่อเสียงของสังคมไทยในดานการอนุรักษคนจนยอมมลายหายไป เมื่อพิจารณาในแงนี้
แลว จะพบวา คนจนชวยทําประโยชนใหประเทศชาติ เพราะปรากฏวา เกือบไมมีคนจนลงสมัคร
รับเลือกตั้ง ซึ่งทําใหคนจนไมสูญพันธุไปจากสังคมไทย
กฎขอที่เจ็ด จงอยาเลือกผูสมัครที่ไมรูจักให การใหทานเปนคุณธรรมอันสูงสง
เพราะนอกจากแสดงถึงความไมติดยึดแลว ยังสะทอนถึงความเมตตากรุณาอีกดวย ใครก็ตามที่
ศึกษาพระเวสสันดรชาดกยอมตระหนักในความขอนี้ ผูสมัครที่ไมรูจักใหนั้นจะหวังทําประโยชนแก
ผูอื่นยอมยากที่จะเปนไปได แตทานตองรูจักแยกแยะวา การใหทานนั้นมีหลายแบบ นักเลือกตั้ง
บางคนควักกระเปาตนเองออกให แตบางคนควักกระเปาคนอื่นมาแจกประชาชน จงแยกแยะ
ลักษณะการใหทานใหแจมชัด และตัดสินใจกันเองวาจะเลือกนักเลือกตั้งประเภทใด
กฎขอที่แปด จงอยาเลือกคนที่มีสัจจะวาจา สังคมการเมืองเปนวังวนที่กอใหเกิด
การตระบัดสัตย สัจพจนของสังคมนี้ก็คือ ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร คนที่มีสัจจะวาจาเมื่อเขาสู
วังวนทางการเมืองยอมกลายเปนคนตระบัดสัตยไดโดยงาย รายงานการวิจัยเรื่องหนึ่งซึ่งอาศัย
ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา นักเลือกตั้งมิไดรับรูสุภาษิตไทยที่วา เสียชีพอยาเสียสัตย การสง
คนที่ยึดมั่นในสัจจะวาจาเขาสภา ไมเพียงแตเปนการทําลายคนดีเหลานั้นเทานั้น หากยังทําให
สังคมไทยกลายเปนสังคมที่ไรสัจจะอีกดวย การเลือกคนตระบัดสัตยเขาสภาจึงเปนการจํากัด
ความตระบัดสัตยมิใหกลายเปนมะเร็งคุกคามสังคมไทย ใครที่หาเสียงวาจะใหมีการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัด แตมีอํานาจแลวเปลี่ยนนโยบายก็ดี ใครที่หาเสียงวาจะปฏิรูปการเมืองแตทํ า
แชเชือนเมื่อมีอํานาจก็ดี และใครที่ประกาศนโยบายแจกที่ดินใหคนจน แตแลวกลับนําไปแจกให
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คนรวยและสมุนบริวารก็ดี คนเหลานี้บรรลุปรมัตถธรรมแหงความตระบัดสัตย สมควรที่จะสงเขา
สภาตอไป มิฉะนั้นสภาจะเปนสถาบันของคนตระบัดสัตย โดยคนตระบัดสัตย และเพื่อคนตระบัด
สัตยไดอยางไร หากปลอยคนเหลานี้อยูนอกสภา รังแตจะทํ าลายคุณธรรมในสังคมซึ่งมีอยู
นอยนิดอยูแลว และเปนอันตรายตอเยาวชนของชาติอยางยิ่ง
กฎขอที่เกา จงอยาเลือกผูชาย แมผูชายมีสวนสรางโลก แตผูชายก็มีบทบาท
ในการทําลายไมแตกตางจากมนุษยเพศอื่น การที่สภามีความวิปริตสวนสําคัญเปนเพราะการ
ขาดความสมดุลทางเพศ โครงสรางทางเพศของสมาชิกสภามิไดสอดคลองกับโครงสรางของ
สังคมโดยสวนรวม จึงสมควรพิจารณาเลือกสมาชิกเพศหญิงมากขึ้น เพื่อทําใหสภามีภาวะสมดุล
ทางเพศ อนึ่ง ดวยเหตุที่มนุษยไรเพศมีจํานวนเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น สภาจึงควรที่จะมี
สมาชิกที่ไรเพศเพิ่มขึ้นดวย
กฎขอที่สิบ จงอยางเลือกคนเตี้ย ความเตี้ยเปนบอเกิดของความทะเยอทะยาน
ความขอนี้พิจารณาไดจากขอเท็จจริงที่วา คนเตี้ยมักตองเงยหนาในยามพูดคุยกับคนสูง ไมมีคน
เตี้ยคนใดกมหนาพูดคุยกับคนสูง คนสูงหาไดเปนเชนนั้นไม คนสูงมีแตตองถอมตน ดวยเหตุ
ที่ตองกมหนาในยามพูดคุยกับคนเตี้ยนั่นเอง ไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่คนพบวา คนสูงเงยหนาคุยกับ
คนเตี้ย เวนแตในยามที่นั่งหรือนอน ความทะเยอทะยานของคนเตี้ยกอใหเกิดวิกฤติการณแก
มนุษยชาตินับครั้งไมถวน ไมวาจะเปนกรณีนโปเลียนหรือฮิตเลอร ในประวัติศาสตรการเมืองไทย
เมื่อทอ งฟ า สี ท องผ อ งอํ าไพ และคนเตี้ย เปน ใหญในแผน ดิน เมืองไทยมักจะตองเผชิญกับ
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจหรือวิกฤติการณทางทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยเรื่องหนึ่งพบวา ระดับ
ความสูงของผูนํ ามีสหสัมพันธกับอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ประเทศที่มีผูนําสูงสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดมากกวาประเทศที่มีผูนําเตี้ย สหสัมพันธ
ดังกลาวนี้มีคาสูงยิ่ง ดวยระดับความเชื่อมั่น 99.99% Coffee Statistics เทากับ 5.4321 CocaineHeroine Test เทากับ 1.2345 และ Watson-Sherlockholm Index เทากับ 0.8555
จงพิ จ ารณาคู  มื อ การเลื อ กตั้ ง ที่นํ าเสนอขา งตน นี้อย า งถองแท อยา เชื่อโดย
ไมไตรตรอง

หมายเหตุ

บทความตอนที่หนึ่งของบทความชื่อเดียวกันนี้ตีพิมพใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23
มิถุนายน 2538 ขณะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในปนั้น

