
คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 กันยายน 2539

คูมือการผสมรัฐบาล

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ถาทานจับพลัดจับผลูดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี ทานจะทํ าอยางไร?

หากทานกลาหาญชาญชัย จงเดินหนาจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว โดยไม 
แยแสที่จะดึงพรรคการเมืองอื่นมารวมรัฐบาล ความกลาหาญชาญชัยของทานจะถูกจารึก 
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย เพราะไมมีนักเลือกตั้งคนใดบาบิ่นเชนนี้ แตการเดินหนาจัดตั้ง 
รัฐบาลเพียงพรรคเดียว มีนัยสํ าคัญวา ทานไมยึดติดในอํ านาจและพรอมที่จะออกจากตํ าแหนง 
ทุกเมื่อ ยุทธวิธีตอจากนั้นก็คือ อยาพยายามเสนอกฎหมายใหมเขาสภา เพราะเสี่ยงที่จะถูก 
ควํ่ าสภา หรือมิฉะนั้นก็เสนอเฉพาะกฎหมายที่เปนประโยชนตอสังคมอยางประจักษแจง ชนิดที่
ฝายคานคานไมออก

หากทานใจปลาซิว ทานก็ตองเจริญรอยตามนายกรัฐมนตรีนักเลือกตั้งคนกอนๆ 
ที่จัดตั้งรัฐบาลผสม ในกรณีเชนนี้ ไมเพียงแตประวัติศาสตรการเมืองไทยจะไมจารึกชื่อของทาน
แลว หากการบริหาราชการแผนดินของทานไรประสิทธิภาพและเต็มไปดวยการฉอราษฎรบังหลวง 
ทานยังอาจถูกอนุชนรุนหลังถมนํ้ าลายรดในฉับพลันที่อานพบชื่อทานในหนังสือประวัติศาสตร 
อีกดวย

เมื่อทานเลือกเดิน ‘หนทางแหงปลาซิว’ ทานก็ตองรูจักมรรควิธีในการผสม
รัฐบาล  เนื้อหาตอไปเปนคํ าแนะนํ าสํ าหรับทาน

กฎขอที่หนึ่ง จงเลือกใชเทคนิคการผสมรัฐบาลที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนี้ เทคนิค 
ที่ดีที่สุดเปนเทคนิคที่มีสัมฤทธิผลสูงและเสียตนทุนตํ่ า การผสมรัฐบาลมิไดมีเทคนิคที่แตกตาง 
จากการผสมพันธุพืชและสัตว นักวิทยาศาสตรประสบความสํ าเร็จในการกอใหเกิดการปฏิวัติ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Revolution) โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานพันธุวิศวกรรมศาสตร 
(Genetic Engineering) แตเทคนิคการตัดตอยีนของนักวิทยาศาสตรมิอาจสูเทคนิคการผสม 
รัฐบาลไทยได การณจึงปรากฏวา ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้นักวิทยาศาสตรระดับรางวัลโนเบล
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หลายตอหลายคนเดินทางเขามาศึกษาเทคนิคการผสมรัฐบาลในประเทศไทย และกลับออกไป
ดวยความฉงนฉงายวา  เหตุไฉนเหี้ยกับหาจึงผสมพันธุกันได

เมื่อทานตองการผสมรัฐบาล จงอยาเสียเวลาไปดูงานตางประเทศ ไมวาจะเปน
สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร เพราะเทคนิคที่ดีที่สุดอยูในประเทศไทยนี้เอง

กฎขอที่สอง ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวรทางการเมือง จงทองคาถานี้ใหข้ึนใจ 
อยาตั้งเงื่อนไขลวงหนาในการผสมรัฐบาล เพราะจะทํ าใหทานกลายเปน ‘ปลาตายนํ้ าตื้น’ ไดโดย
งาย จงแสดงใหสาธารณชนเห็นวา ทานมีใจกวางพรอมที่จะรับพรรคการเมืองทุกพรรคมารวม 
รัฐบาล แมแตพรรคที่เคยดาทอทานในสภา ในยามที่พบหัวหนาพรรคที่เคยเปนปรปกษ จงยิงฟน 
ยิ้มใส แมจนหอมแกมจูบปากก็ตองฝนใจทํ า เวนแตวาจะกลัวติดโรคทางเดินหายใจ อมตพจน 
ที่ตองเอื้อนเอยควบคูไปดวยก็คือ จงมารวมมือกันทํ างาน เพียงเทานี้ภาพลักษณของทานจะดีข้ึน
อักโข

จงอยาตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับอุดมการณและความซื่อสัตยสุจริต เพราะนอกจาก
จะจํ ากัดจํ านวนพรรคในการเขารวมรัฐบาลแลว ทายที่สุดอาจไมมีพรรคใดเขาขายเงื่อนไขนี้  
รวมทั้งพรรคของทานดวย ยิ่งการตั้งเงื่อนไขวา รัฐมนตรีรวมรัฐบาลตองไมเคยมีประวัติการ 
ฉอราษฎรบังหลวงและประพฤตมิชอบดวยแลว ทานก็ตองพนจากตํ าแหนงในทันทีที่ประกาศ 
เงื่อนไขนี้

กฎขอที่สาม จงฝกปรือคณิตรัฐศาสตร เพราะเปนวิทยายุทธที่จํ าเปนตองใช 
ต้ังแตกอนการจัดตั้งรัฐบาล การผสมรัฐบาลจะพิจารณาเฉพาะใหจํ านวน ส.ส. เกินครึ่งมิได  
เพราะตองคํ านึงถึงทางหนีทีไลเมื่อพรรครวมรัฐบาลบางพรรคถอนตัว  แม ส.ส. ภายในพรรคของ
ทานเองก็วางใจมิได จะตองใชคณิตรัฐศาสตรในการประเมินกํ าลังของ ‘มุง’ ตางๆภายในพรรค  
โดยเฉพาะ ‘มุง’ ที่เปนปรปกษของทานโดยนัย ทั้งนี้ตองพิจารณาดวยวา หาก ’มุง’ บาง ‘มุง’  
กอการ ‘กบฏ’ ภายในพรรค ทานยังมีเสียงขางมากในสภาฯอยูอีกหรือไม การใชคณิตรัฐศาสตร 
ในการประเมินกํ าลัง ‘ฝายเขา’ กับ ‘ฝายเรา’ ตองกระทํ าอยูเสมอ มิฉะนั้นทานอาจเพลี่ยงพลํ้ า 
ทางการเมืองไดโดยงาย หากทานไมมีเวลาคํ านวณเอง ก็ตองมีคณะที่ปรึกษาที่ชํ่ าชองคณิต 
รัฐศาสตรคอยชวยเหลือ และตองมีการประเมินกํ าลังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปรัชญาพื้นฐานของคณิตรัฐศาสตรก็คือ อยาไวใจทาง อยาวางใจคน  
จงเรียนรูจากชีวประวัติของจูเลียส  ซีซาร

กฎขอที่ส่ี เมื่อการเลือกพรรคที่จะรวมผสมรัฐบาลเสร็จส้ินแลว ถึงคราวตอง 
จัดสรรกระทรวงที่ดูแล จงยึดถือกฎการกระจายรายไดใหแมนมั่น อยากินคนเดียวหรือกลุมเดียว 
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ตองแบงกันกิน หากไมมีการกระจายรายไดระหวางพรรครวมรัฐบาล กาวที่ใชผนึกรัฐบาลผสม 
จะเสื่อมคุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น จะตองแบงปนการบริหารกระทรวงที่มีผลประโยชน 
มากอยางทั่วถึง หากทานประเมินวา อายุรัฐบาลสามารถยืดไปไดยาวนาน จงปลอยใหกระทรวง 
ที่มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจตกแกพรรครวมรัฐบาล พรอมๆกับที่ท านลอยตัวอยู เหนือ 
ผลประโยชน เมื่อรัฐมนตรีในสังกัดพรรคการเมืองกอเร่ืองอื้อฉาว จึงคอยๆปรับพรรคการเมืองนั้น
ออกไปจากรัฐบาล ยิ่งพรรครวมรัฐบาลมีประวัติการบริโภคอันมูมมามมากเพียงใด ยุทธวิธีนี้ 
จะยิ่งมีสัมฤทธิผลมากเพียงนั้น จงยึดคติวา กินทีหลังกินคํ าโตกวา

นอกจากหลักการกระจายรายไดแลว การกระจายหนาที่รับผิดชอบเปนหลักการ
สํ าคัญอีกหลักหนึ่งที่พึงยึดถือ จงอยารับงานที่รูแนวา ไมมีทางทํ าไดสํ าเร็จ ดังเชนการแกปญหา 
การจราจรในกรุงเทพฯ มีนักเลือกตั้งหลายคนที่เสียคนเพราะเรื่องนี้มาแลว ทั้งที่จมูกโตและ 
จมูกบาน  จงยกงานประเภทนี้ใหเปนความรับผิดชอบของพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ

กฎขอที่หา ในการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคของทาน จงยึดหลักการ 
‘ปูนบํ าเหน็จบริวาร ลงโทษปรปกษ’ จงใหตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญแกหัวหนา ‘มุง’ ที่เปน
บริวารของทาน เพราะเปนโอกาสอันดีในการกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ และใหตํ าแหนง 
ที่ ‘อดอยาก ปากแหง’ แกหัวหนา ‘มุง’ ที่เปนปรปกษ หรืออาจไมใหเลย หากจํ านวนตํ าแหนง 
มีไมพอ แตตองชดเชยดวยการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับจากการบริหารราชการ 
แผนดินมาให มิฉะนั้นอาจเรงใหคนเหลานี้เปนปรปกษเร็วขึ้น การแสดงนํ้ าใจเชนนี้อาจชวยขยาย 
‘มุง’ ของทานภายในพรรคในอนาคต แตเงินชดเชยที่จายตองมากพอที่จะระงับความไมพอใจ 
ภายในพรรคได มิฉะนั้นความขัดแยงภายในพรรคจะกลายเปนปจจัยสํ าคัญในการบั่นทอน 
เสถียรภาพรัฐบาลของทานตั้งแตตน วิธีการงายๆ แตไดผลก็คือ การถามหัวหนา ‘มุง’ ที่ไมได
ตํ าแหนงรัฐมนตรี หรือไดตํ าแหนงที่ไมสํ าคัญวา ตองการเงินชดเชยจํ านวนมากนอยเทาไร แลว 
จัดสรรเงินชดเชยที่ตองการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอยูเงียบๆ วิธีการเชนนี้ตรงตามหลักทฤษฎี 
เศรษฐศาสตรกระแสหลักที่มีชื่อวา Coase Theorem ถึงหัวหนา ‘มุง’ เหลานั้นจะเรียกเงินชดเชย
มากปานใด ก็มิใชเร่ืองเหนือบากวาแรงที่รัฐบาลยุคโลกานุวัตรทํ าไมได อีกวิธีหนึ่งมิใชวิธีดีเลิศ 
ที่สุด (First Best) ดังวิธีแรก แตก็เปนวิธีดีเลิศลํ าดับสอง หรือที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา  
Second Best นั่นก็คือ การเลนเกาอี้ดนตรีโดยการตกลงกันที่จะเวียนกันดํ ารงตํ าแหนง แตการ
เวียนกันดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี นอกจากสรางปญหาภาพลักษณ เพราะประชาชนนินทาไดวา 
เวียนกันกินแลว ยังมีปญหาการประเมินชวงเวลาการเวียนตํ าแหนงดวย หากตกลงที่จะอยูใน
ตํ าแหนงคนละ 1 ป แลวรัฐบาลสิ้นอายุในเวลาไมถึงป คนที่รอเวียนเขารับตํ าแหนงก็ตองรอเกอ  
หากลดทอนชวงเวลาการดํ ารงตํ าแหนงลง  เวลาอาจสั้นเกินกวาที่จะกินอิ่มโดยไมมูมมาม
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กฎขอที่หก หนาตาของรัฐบาลมีความสํ าคัญตออายุของรัฐบาล จงอยาตั้งหนา 
ต้ังตาดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและแบงปนผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาลจนลืมแตง 
หนาและเสริมบุคลิกภาพของรัฐบาล หลายตอหลายรัฐบาลเมื่อประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีแลว 
ประชาชนพากันรองยี้ บางครั้งรองแย แตบางครั้งดาวา เหี้ย รัฐบาลเหลานี้ลวนอายุไมยืน  
จะอายุยืนไดอยางไร ในเมื่อไมทันทํ างานก็ตองเจอคํ าอวยพรที่ไมเปนสิริมงคลเสียแลว ดังนั้น จึง
ตองแตงหนารัฐบาลตั้งแตตน จงดึงคนดี ซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและประสบการณ 
ในการทํ างานมารวมรัฐบาลอยางนอย 10% ของจํ านวนรัฐมนตรี ทั้งนี้จักตองทํ าความเขาใจ 
ในหมูพรรครวมรัฐบาลและนักเลือกตั้งภายในพรรค หากรัฐบาลมี ‘หนาตา’ ดี อายุยืนยาว  
พรรครวมรัฐบาลยอมมีโอกาสเสพสุขนานยาวดวย ในการนี้ จักตองใหอํ านาจสิทธิขาดแกนายก 
รัฐมนตรีในการเลือกคนนอกมารวมคณะรัฐมนตรี การแสวงหาคนนอกมิใชเร่ืองยาก เพราะ 
คนนอกที่กระสันอยากไดตํ าแหนงรัฐมนตรีมีจํ านวนมาก ยิ่งคนดีดวยแลว เพียงพนคาถา ‘จงมา
ชวยชาติบานเมือง’ คนดีก็จะกรูกันมาเปนรัฐมนตรี

กฎขอที่เจ็ด จงดึงกลุมทุนมาเปนพันธมิตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน  
รัฐบาลของทานจักตองตอสายถึงกลุมทุนการเงิน ดวยการแตงตั้งตัวแทนหรือผูที่กลุมทุนการเงิน
ยอมรับใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
นโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลที่ปราศจากกลุมทุนการเงินเปนฐาน มิหนํ าซํ้ ายังมิไดตอสายถึงกลุมทุน
การเงินดวย มักจะอายุไมยืน เพราะทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ กลุมทุนการเงินอาจ 
แผลงฤทธิ์ดวยการทํ าใหดัชนีตลาดหลักทรัพยด่ิงลงเหว พรอมทั้งชี้หนาดาทอทานวา ประชาชน 
ไมยอมรับรัฐบาลชุดนี้ ทั้งๆที่ประชาชนสวนใหญมิไดเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย แตกลุมทุน 
การเงินก็มีอิทธิฤทธิ์ที่จะเผยแพรขาวสารวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัดการยอมรับของ
ประชาชน และไปไกลถึงกับฝงหัวประชาชนวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัดสุขภาพของระบบ
เศรษฐกิจ จงรีบจับมือกับกลุมทุนการเงินตั้งแตตน หากไมชอบหนา จงหาทางเขกกบาลใน 
ภายหลัง

กฎขอที่แปด จงสานสัมพันธกับผูนํ าฝายทหาร และกระชับสายสัมพันธให 
แนนแฟน มิฉะนั้น อาจมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลในภายหลัง การเลือกผูดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนเรื่องสํ าคัญ เพราะแสดงถึงทาทีของทานที่มีตอฝายทหาร  
ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงนี้ตองเปนที่ยอมรับของผูนํ าฝายทหารสวนใหญ หากตองการใหอายุรัฐบาลสั้น  
จงทดลองเลือกพลเรือนหรือสตรีใหดํ ารงตํ าแหนงนี้

กฎขอที่เกา จงระดมตํ าแหนงขาราชการการเมืองทั้งมวลมาใชใหเปนประโยชน 
เนื่องเพราะตํ าแหนงรัฐมนตรีมีไมพอเพียงที่จะจัดสรรและแบงปนอยางทั่วถึง บรรดาตํ าแหนง 
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ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย ตํ าแหนงประจํ าสํ านัก
นายกรัฐมนตรี รวมตลอดจนตํ าแหนงกรรมาธิการในสภาผูแทนราษฎรจะตองนํ ามาวางแผนอยาง
เปนองครวม อยาประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี โดยที่ยังมิไดจัดสรรตํ าแหนงทางการเมืองเหลานี้ 
เพราะอาจมีการตีรวนภายในพรรค ตอเมื่อการจัดสรรตํ าแหนงทั้งหมดลุลวงแลว จึงประกาศ 
พรอมกันทีเดียว จะชวยลดการตีรวนลงไปไดมาก ในอนาคต เมื่อบริหารราชการแผนดินแลว  
จงเสกสรรคตํ าแหนงการเมืองที่มีเงินประจํ าตํ าแหนงเพิ่มข้ึน เพื่อใชปดปากบรรดา ส.ส. อกหัก 
ทั้งหลาย

กฎขอที่สิบ จงแบงหนาที่ความรับผิดชอบระหวางพรรครวมรัฐบาลใหชัดเจน 
พรรคใดรับผิดชอบหนาที่การแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ พรรคใดรับผิดชอบนโยบายแรงงาน 
พรรคใดรับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ พรรคใดรับผิดชอบนโยบายการเงินและการ
คลัง พรรคใดรับผิดชอบดานการศึกษา จักตองยกหนาที่ความรับผิดชอบทั้งหมดใหแกพรรคนั้นๆ 
รัฐบาลผสมในอดีตนิยมแตงตั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยมาจากตางพรรคกัน อันเปนเหตุใหการ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน และมิอาจประเมินผลการดํ าเนินงานไดอยางกระจางชัดวา 
ความดอยประสิทธิภาพในการทํ างานเกิดจากรัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวย มิหนํ าซํ้ ายัง 
มีความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับรัฐมนตรีชวยเกิดขึ้นเนืองๆอีกดวย การใหพรรคการเมือง
แตละพรรครับผิดชอบงานของทั้งกระทรวงชวยใหการแบงหนาที่ความรับผิดชอบระหวางพรรค 
รวมรัฐบาลเปนไปอยางชัดเจน หากมีความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับรัฐมนตรีชวยวาการ 
ก็เปนปญหาภายในพรรคเดียวกัน และหากการบริหารงานลมเหลว พรรคที่มีหนาที่รับผิดชอบ 
ก็ตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง

แตการแบงหนาที่ความรับผิดชอบเชนนี้อาจทํ าใหพรรครวมรัฐบาลบางพรรค 
หมดโอกาสในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ จงแตงตั้ง ‘ผูจัดการรัฐบาล’ ใหทํ าหนาที่เก็บคาตง
จากพรรคที่ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจไดมากไปเกลี่ยใหแกพรรคที่ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ไดนอย หากจํ าเปนอาจตองวาจาง Credit Rating Agency ใหจัดอันดับกระทรวงตามสมรรถนะ 
ในการสรางสวนเกินทางเศรษฐกิจ

ทานผูอานบางทานที่ไมเคยเสีย ‘พรหมจรรยทางศีลธรรม’ อาจรูสึกตกใจกับ ‘กฎ’ 
10 ขอที่กลาวขางตนนี้ เพราะมิไดตระหนักวา การเมืองไทยไมเคยอยูในปริมณฑลของสาขาวิชา 
จริยศาสตร

ณ  บัดนี้  หากทานตองการเขาใจการเมืองไทย  ทานตองศึกษา ‘โสมมวิทยา’ !
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