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คูมือนายกรัฐมนตรี
บนเสนทางสูยอดพีระมิดแหงอํ านาจ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

อยากเปนนายกรัฐมนตรี จะทํ าอยางไรดี ?

ผมศกึษาประวติันายกรัฐมนตรีจํ านวนอักโข คนควาหาความรูจากศาสตรจํ านวน
มากหลาย  เรียนรูจากทั้งตํ าราซุนหวูและ The Prince ของแมคเคียเวลลิ  และแลวผมก็ไดประจักษ
แจงในดวงจติวา ไมมีศาสตรใดที่จะชวยชี้ทางสูเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดดีไปกวาโสมมวิทยา

นายกรฐัมนตรใีนบทความนี้เปนปุถุชนผูมีกิเลส  ตัณหา  และราคะ  มีความเห็น
แกตัวและเห็นแกได  ตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization)  ดังนัน้ จึงกระทํ าการ
ทกุวถิทีางเพือ่แสวงหาคะแนนนิยมสูงสุดทางการเมือง (Vote Gains Maximization) เพื่อยึดกุม
อํ านาจการบริหารใหยาวนานที่สุดเทาที่จะนานได

ตอไปนี้เปน ’กฎวิทยาศาสตร’ วาดวยการเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งผมตั้งชื่อวา ‘กฎ 
ธนะพรพันธุ’ เพือ่เปนเกียรติแกตัวผมเอง

กฎขอทีห่นึง่ อยากเปนนายกรัฐมนตรีตองมีตัณหาพิเศษ

ในประวติัศาสตรมนุษยชาติ ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่ดํ ารงตํ าแหนงใน
ลักษณะ ‘จับพลัดจับผลู’ มอียูไมมาก  ในกรณีของไทยก็เชนเดียวกัน  นายกรัฐมนตรีสวนใหญข้ึน
ดํ ารงตํ าแหนงดวยความทะยานอยาก หากไมทะยานอยาก จะขึ้นสังเวียนการเมืองและเปน 
นกัเลอืกตัง้ไปท ําไมกัน ขอสังเกตนี้ใชไดกับขุนศึกที่ใชปากกระบอกปนยึดกุมอํ านาจรัฐดวย หากไม
มคีวามทะยานอยาก  จงอยูบานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน แตเมื่ออยากเปนนายกรัฐมนตรี  จักตองรูจัก
บมเพาะตณัหา โดยที่ระดับตัณหาควรจะอยูเหนือปวงชนชาวไทยทั้งมวล ตํ าราแตบรรพกาลมิได
กลาวถงึการบมเพาะราคะ ถึงจะไมบมเพาะ ก็มีอยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติอยูแลว ขอเพียงแต
ตองระมัดระวังมิใหราคะเกินกวาระดับอุตมภาพ (Optimal Level) มฉิะนั้นอาจมีผลกระทบตอ
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ตํ าแหนงทางการเมอืงในภายหลัง วิธีการบมเพาะตัณหาพิเศษเพื่อกาวสูเกาอี้นายกรัฐมนตรี ก็คือ 
จงวาดฝนกอนเขานอน และหลังจากตื่นนอนทุกวันวา จะเสพสุขอะไรและอยางไรเมื่อข้ึนนั่งเกาอี้
นายกรฐัมนตร ีอยาลืมบันทึกความฝนลงคอมพิวเตอร และเปดอานทุกวัน

กฎขอทีส่อง  อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองสรางเครือขายทางการเมือง

ระบบความสัมพันธในสังคมไทยเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-
Client Relationship) อยากเปนนายกรฐัมนตรีตองกาวขึ้นเวทีการเมือง แตจะกาวขึ้นเวทีการเมือง
ไดตองมีเครือขายทางการเมือง การสรางเครือขายทางการเมืองจึงเปนเงื่อนไขจํ าเปน ในขั้นแรก
ตองแสวงหาผูอุปถัมภ ซึ่งตองมีบารมีทั้งทางการเมืองและทางการเงิน หากการไตปรามิดการเมือง 
เร่ิมตนจากการเมอืงทองถิ่น ก็ตองแสวงหาผูอุปถัมภในเวทีการเมืองทองถิ่น ตอเมื่อข้ึนเวทีการเมือง
ระดบัชาต ิ จงึตองแสวงหาผูอุปถัมภในเวทีการเมืองระดับชาติ การแสวงหาผูอุปถัมภเปนขั้นตอน
สํ าคญั หากเลือกผูอุปถัมภผิดอาจตองคิดจนตัวตาย การสรางเครือขายทางการเมืองกับประชาชน
ในเขตการเลือกตั้งมีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวาการแสวงหาผูอุปถัมภ หากปราศจากเครือขาย
ทางการเมืองที่เปนระบบ ยอมไมมีหลักประกันวาจะชนะการเลือกตั้ง หากพายแพการเลือกตั้งก็
ตองเลกิฝนถงึเกาอี้นายกรัฐมนตรี หากชนะการเลือกตั้ง ก็ตองขยายเครือขายทางการเมืองตอไป
อยางไมหยุดยัง้ ในประการสํ าคัญตองถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํ า ส.ส. และสรางเครือขายผูนํ า ส.ส. เพื่อ
ถบีตัวเปนผูน ําพรรค แมเมื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดแลว ก็ยังคงตองขยายเครือขายทางการเมือง
และกระชบัสายสัมพันธเชิงอุปถัมภสืบตอไป มิฉะนั้นอํ านาจที่ไดมาจะมีอายุอันสั้น

เครือขายทางการเมืองมิไดมีเฉพาะแตกับนักการเมืองและประชาชนที่มีสิทธิเลือก
ต้ัง การจดัตัง้เครือขายขาราชการและเครือขายพอคานายทุนก็มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวากัน

กฎขอทีส่าม อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองระวังภาพลักษณ

ภาพลักษณอาจมีความสํ าคัญไมมากสํ าหรับผูดํ ารงตํ าแหนงสมาชิกรัฐสภา ขอ
เทจ็จริงปรากฏวา เจาพอ มาเฟย นายบอน และผูมีอิทธิพลในทองถิ่นจํ านวนมากกาวเขาสูรัฐสภา
ในฐานะสมาชิกที่ผานการการเลือกตั้งจากประชาชน มิหนํ าซํ้ ายังชนะการเลือกตั้งซํ้ าแลวซํ้ าเลา 
โดยที่ประชาชนรู จักโฉมหนาที่แทจริงของผูที่ตนเลือก แตภาพลักษณมีความสํ าคัญสํ าหรับ
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี ผูที่ตองการดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในชวงเวลาอันยาวนานจํ าเปน
ตองมภีาพลกัษณที่ดี ประชาชนคนไทยตองการนายกรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณในดานความซื่อสัตย
สุจริต และมี ‘มาด’ ในการเปนผูน ํา ภาพลักษณจึงมีความสํ าคัญตอคะแนนนิยมทางการเมือง เมื่อ
คิดจะเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกปรือวิทยายทุธในการทาสี นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปนชางทาสีมักจะ
ตายนํ้ าตื้น
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 กฎขอทีส่ี่ อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองมีขุนคลัง

‘ขุนคลัง’ ในทีน่ีม้ใิชรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หากแตหมายถึงผูทํ าหนาที่
ระดมเงินใหนายกรัฐมนตรี การหาผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิใชเร่ืองยาก 
เพราะเมือ่นายประมวล สภาวสุ และนายบรรหาร ศิลปอาชานํ ารองดํ ารงตํ าแหนงนี้แลว นักเลือก
ต้ังเกือบครึ่งสภาก็สามารถดํ ารงตํ าแหนงนี้ได แตการแสวงหาขุนคลังของนายกรัฐมนตรีเปนเรื่อง
ยากยิง่ เพราะตองเปนผูที่นายกรัฐมนตรีไววางใจ และมีความภักดีตอนายกรัฐมนตรี ขุนคลังมิไดมี
หนาที่ระดมเงินบริจาคทางการเมืองเปนดานหลัก หากแตมีหนาที่หลักในการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกจิจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย ในประวัติศาสตรการเมือง นายกรัฐมนตรี
บางคนท ําหนาที่ขุนคลังเอง  แตอาการการ ‘ลวงลูก’ เปนภาพอจุาดในสายตาสาธารณชน  จนเปน
เหตุใหภาพลักษณเสื่อมเสีย บทเรียนจากประวัติศาสตรการเมืองไทยดังกลาวนี้ ก็คือ นายก 
รัฐมนตรีไมควรทํ าหนาที่ขุนคลังเอง ตองมอบหมายใหบริวารคนสนิททํ าหนาที่แทน แตการเลือก
บริวารท ําหนาที่ขุนคลังเปนขั้นตอนสํ าคัญ หากเลือกขุนคลังผิดอาจตองคิดจนตัวตาย ความภักดี 
มคีวามส ําคญัยิง่กวาความสามารถในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ หากขาดความภักดี นายก
รัฐมนตรอีาจตองเผชิญวิกฤติการณทางการเมือง ลองนึกภาพดูวา หากขุนคลังออกมาเปดเผยตอ
สาธารณชนวา ตนทํ าหนาที่หาเงินใหนายกรัฐมนตรีทั้งโดยชอบและมิชอบ ผลสะเทือนทางการ
เมืองจะมากมายเพียงใด ผูที่อยากเปนนายกรัฐมนตรีจึงตองตามีแววในการเลือกบริวารเปนขุน
คลงั ตองทดลองเลือกใชบริวาร ทดสอบความภักดี และพัฒนาทักษะในการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เสนทางของขุนคลังนายก 
รัฐมนตรมีกัจะผานการนั่งหนาหองหรือดํ ารงตํ าแหนงเลขานุการรัฐมนตรี เมื่อมูลนายดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย ขุนคลังจะตามไปนั่งหนาหอง ทํ าหนาที่ ‘ไอตัวดูด’ แทนมลูนาย 
เมือ่พฒันาทกัษะในการดูดจนไดที่ ก็จะไดรับการเสริมสงใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
จักตองชาญฉลาดในการจับวางขุนคลังของตนในตํ าแหนงที่สามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ไดมาก มฉิะนัน้บารมทีางการเมืองอาจไมเปลงปลั่ง เนื่องจากบารมีทางการเงินอับเฉา กระทรวง
คมนาคมเปนจุดยุทธศาสตรสํ าคัญในการจับวางขุนคลัง รองลงมา ไดแก กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กฎขอทีห่า อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองรูจักแบงแยกและปกครอง

การ ‘แบงแยกและปกครอง’ เปนศลิปะชัน้สูง ซึ่งมิอาจเรียนรูจากหนังสือ หากแต
ตองเรียนรูจากการปฏิบัติ  ดังทฤษฎีที่มีชื่อวา Learning By Doing ของนายเค็นเน็ธ แอรโรว 
(Kenneth J. Arrow) ปรมาจารยผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร
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จงหมั่นฝกปรือวิทยายทุธ ‘แบงแยกและปกครอง’ ทัง้ภายในพรรค ภายรัฐบาล 
และภายในประเทศ

ผูนํ าทางการเมืองที่ออนดอยวิทยายุทธ ‘แบงแยกและปกครอง’ มักมีอันเปนไป
กอนเวลาอนัควร บางคนถึงกับส้ินชีพทางกายภาพ ดังเชนจูเลียส ซีซาร จักรพรรดิโรมันระบือนาม 
บางคนเพียงแตเสียชีวิตทางการเมือง ดังเชนนางมารกาเรต แธตเชอร นายกรัฐมนตรีผูไดชื่อวา 
‘หญงิเหล็ก’ แหงสหราชอาณาจักร ทั้งสองคนตาง ‘ส้ินชีพ’ ดวยฝมือของคนใกลชิด

อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักแยกแยะ ‘มิตร’ กับ ‘ศัตรู’ ภายในพรรค  หาทาง
ปูนบํ าเหน็จแก ‘มิตร’ รวมทัง้บริวารผูภักดีทั้งหลาย โดยที่ขณะเดียวกันก็ตองรูจักพลิกแพลงเลน
งาน ‘ปรปกษ’ หากการจัดวางตํ าแหนงและยึดกุมอํ านาจภายในพรรคไมลงตัว ก็ตองรูจักระดม 
‘มิตร’ มาโคนลม ‘ปรปกษ’  หาก ‘มิตร’ คนใดเปลงรัศมีและบารมีตีเสมอ  ก็ตองรูจักดึง ‘ปรปกษ’
มาชวยโคนลม ‘มิตร’ ผูบังอาจวัดรอยเทา หัวใจของศิลปะ ‘การแบงแยกและปกครอง’ อยูที่การรูจัก
จงัหวะจะโคนในการใช ‘มิตร’ และใช ‘ศัตรู’  ความเปน ‘มิตร’ หรือ ‘ศัตรู’ นัน้มลัีกษณะพลวัตร โดย
ตองรูจกัวเิคราะหบริบทแหงอํ านาจที่เปนจริง  เมื่อบริบทแหงอํ านาจแปรเปลี่ยนไป ‘มิตร’ อาจแปร
เปน ‘ปรปกษ’  และ ‘ศัตรู’ อาจแปรเปน ‘มิตร’

เมื่อยึดกุมเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดแลว ก็ตองระแวดระวังพรรครวมรัฐบาล การ 
‘แบงแยกและปกครอง’ ยงัคงเปนวิทยายทุธทีท่รงความสํ าคัญ นายกรัฐมนตรีจักตองรูจัก ‘จับมือ’
กบัพรรครวมรัฐบาลบางพรรค เพื่อสยบพรรคที่มีทีทากระดางกระเดื่อง แตการ ‘จับมือ’ ดังกลาวนี้
ไมควรมลัีกษณะถาวร หากแตเปนการรวมมือเฉพาะกิจ พึงระลึกถึงอมตพจนที่วา ‘ไมมมีิตรแท ไม
มีศัตรูถาวร’ ในการเมืองไทย

เมือ่รัฐบาลเผชญิกับการตอตานจากกลุมพลังทางการเมือง นายกรัฐมนตรีจะตอง
รูจักจัดตั้ง ‘ม็อบชนม็อบ’ การสรางความรูสึกในหมูประชาชนใหเปนปรปกษตอม็อบที่ตอตาน 
รัฐบาลนบัเปนศลิปะชั้นสูง หากนายกรัฐมนตรียึดกุมศิลปะนี้ไดอยางมั่นคง รัฐบาลจะมีอายุยืนยาว
นับหมื่นป ตราบเทาที่รัฐบาลสามารถปลุกระดมใหประชาชนเกลียดชังม็อบที่ตอตานรัฐบาลได  
รัฐบาลก็ไมตองเกรงกลัวมอ็บใดๆ การจัดตั้งม็อบเพื่อชนม็อบเปนยทุธวธิเีบื้องตน นายกรัฐมนตรี
ตองมขัีนตธิรรมในการเห็นอาการเลือดตกยางออก  อันเปนผลจากการ ‘ชน’ กนัทางกายภาพ  ถึง
เลอืดจะทวมแผนดินก็ตองไมแสดงอาการอนาทรรอนใจ ยุทธวธิตีอมา ก็คือ การปลุกระดมประชา
ชนใหเหน็จริงวา ขอเรียกรองของม็อบที่ตอตานรัฐบาลเปนขอเรียกรองที่ไมสมเหตุสมผล นายกรัฐ
มนตรบีางคนถงึกบัปายสีม็อบที่ตอตานรัฐบาลวาเปนม็อบตางดาว และ/หรือไดรับเงินจากตางดาว 
ยุทธวธิเีหลานี้ไดผลมากนอยแตกตางกัน

จงศึกษายุทธวิธี ‘แบงแยกและปกครอง’ ของนายกรัฐมนตรีในอดีต  และนํ ามา
ประยุกตใชใหสมประโยชน
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กฎขอทีห่ก อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองแสวงหากลุมทุนเปนฐาน

นายกรัฐมนตรีที่มาจากเขตการเพาะปลูกขาวมิอาจอาศัยชาวนาเปนฐานฉันใด 
นายกรัฐมนตรีที่มาจากเขตการเพาะปลูกยางพารามิอาจอาศัยชาวสวนยางเปนฐานฉันนั้น ภาค
เกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่กํ าลังรวงโรย (Sunset Industry) เกษตรกรสวนใหญมิอาจใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกนักการเมืองและพรรคการเมืองได ในเมื่อการใชจายทางการเมืองใน 
ทศวรรษ 2540 อยูในระดับหมื่นลานสํ าหรับพรรคการเมืองขนาดใหญ และระดับพันลานสํ าหรับ
พรรคการเมืองขนาดกลาง นายกรัฐมนตรีจึงตองมีกลุมทุนเปนฐาน ถึงนายกรัฐมนตรีจะเปน 
นายทนุใหญเอง ก็ยังตองมีกลุมทุนเปนฐาน

การแสวงหากลุมทุนเพื่อเปนฐานธนกิจการเมืองควรกระทํ าเมื่อถีบตัวขึ้นมาเปนผู
น ํา ส.ส.  นอกจากสานสัมพันธแลว ยังตอง ‘รูใจ’ และ ‘วัดใจ’ กนัอกีดวย  กระบวนการสรางฐาน 
ธนกิจการเมืองควรกระทํ ากอนที่จะยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีได เพราะเมื่อดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐ
มนตรแีลว แมพอคานายทุนจะพากันวิ่งเขามาเกาะ แตกระบวนการคัดสรรมิอาจกระทํ าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพราะมิอาจ ‘วดัใจ’ กนัใหถึงที่สุด

ความสํ าคัญของกลุมทุนในฐานะฐานธนกิจการเมืองแตกตางไปตามพัฒนาการ
ของระบบทนุนิยม เรียงลํ าดับจากทุนพาณิชย ทุนอตุสาหกรรม และทุนการเงิน ในยุคเศรษฐกิจ
ฟองสบูเฟองฟ ูทนุอสังหาริมทรัพยถีบตัวขึ้นมามีความสํ าคัญ คร้ันเมื่อสังคมไทยกาวสูเสนทางแหง
สังคมสารสนเทศ ทุนโทรคมนาคมกลายเปนกลุมทุนสํ าคัญ แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับ
วิกฤติการณการเงินนับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา กลุมทุนนอยใหญลวนไดรับผล
กระทบมากนอยแตกตางกัน นายกรัฐมนตรีจักตองตามีแววในการคัดสรรกลุมทุนมาเปนฐานธนกิจ
การเมอืง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา กลุมทุนมิไดมี ‘รักเดียว ใจเดียว’ หากแตมี
ประพฤติกรรม ‘เหยียบเรือสองแคม’ ดวยการเสริมสรางสายสัมพันธกับพรรคการเมืองที่มีโอกาสจัด
ต้ังรัฐบาลมากกวาหนึ่งพรรค

นายกรัฐมนตรีไมเพียงแตตองไมดํ าเนินนโยบายที่ขัดประโยชนของกลุมทุนที่เปน
ฐานเทานัน้ หากยงัตองเลือกนโยบายเพื่อเกื้อประโยชนกลุมทุนเหลานี้ในวาระอันเหมาะสมอีกดวย 
เพราะระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน 
และเพือ่กลุมผลประโยชน หากไมสามารถเสริมสรางฐานธนกิจการเมือง ชีวิตทางการเมืองยากที่
จะยืนยาวได

ในยุคสมัยที่กลุ มทุนเติบใหญตามพลังเศรษฐกิจทุนนิยม ความสัมพันธเชิง
อุปถัมภเร่ิมเปลี่ยนรูปไปในทางที่กลุมทุนมีฐานะเคียงบาเคียงไหลกับผูทรงอํ านาจทางการเมือง
มากขึน้ นายกรฐัมนตรีบางคน และผูนํ าพรรคการเมืองบางพรรค จึงจํ ายอมใหตัวแทนกลุมทุนเขา
มารวมรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรี
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กฎขอทีเ่จด็ อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองมีความรูคณิตรัฐศาสตร

คณติรัฐศาสตรเปนองคความรูที่เกื้อกูลในการประเมินกํ าลัง ‘ฝายเขา’ กับ ‘ฝาย
เรา’ การถบีตัวขึน้มาเปนหัวหนาพรรคตองอาศัยความรูคณิตรัฐศาสตรเพื่อประเมินกํ าลังกลุมตางๆ
ภายในพรรค การผสมรัฐบาลก็ตองอาศัยความรูคณิตรัฐศาสตร เพราะตองคิดสูตรในการผสมรัฐ
บาลวา จะดงึพรรคการเมืองใดบางมารวมรัฐบาล และจะตองแลกเปลี่ยนตํ าแหนงรัฐมนตรีระหวาง
พรรครวมรัฐบาลกันอยางไร แมเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแลว คณิตรัฐศาสตรอาจชวยยืดอายุรัฐบาลได ใน
ยามทีม่คีวามขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล หรือในยามที่มมีอ็บตอตานรัฐบาล

กฎขอที่แปด อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองจัดต้ังองครักษพิทักษตน

กองกํ าลังองครกัษมหีนาที่ทํ าสงครามวจีกรรมกับปรปกษทางการเมือง คอยตอบ
โตขอวพิากษนายกรัฐมนตรี ไมจํ าเพาะจากผูนํ าผายคาน หากยังครอบคลุมถึงปญญาชนและผูนํ า
ประชาชนอีกดวย บางครั้งตองเลนเกมรุกจาบจวงและดาทอปรปกษทางการเมืองเหลานั้น ทั้งนอก
และในสภา

กฎขอทีเ่กา  อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองชนะการเลือกตั้ง
การมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํ านวนมากกวาพรรคการเมืองใดๆนับเปนเงื่อนไข

อันจ ําเปนในการนัง่เกาอี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งพรรคการเมืองที่ตนเปนผูนํ ามี ส.ส. จํ านวนเกินกวากึ่ง
หนึง่ของสภาผูแทนฯดวยแลว โอกาสในการเขมือบเกาอี้นายกรัฐมนตรียอมมีมากกวา 0.5

ในการยึดสภาผูแทนราษฎร หากอาศัยการพัฒนาพรรคดวยการเติบโตภายใน 
(Internal Growth) คงตองรอคอยถึงตอนบายของชาติหนา พรรคการเมืองสวนใหญที่ประสบความ
สํ าเรจ็ในการเปนแกนนํ าจัดตั้งตั้งรัฐบาลมักเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External Growth) 
ดวยการซื้อมุงหรือกลุมการเมืองจากพรรคอื่น หรือหากเปนไปไดก็อาจเขมือบพรรคอื่นทั้งพรรค 
โดยทัว่ไป หวัหนาพรรคตองเปนผูนํ าในการซื้อนักการเมือง ทั้งนี้โดยจายคาตัวเปนเงินสด หรือจาย
เปนต ําแหนงการเมืองตามแตจะตกลงกัน การซื้อนักการเมืองจํ านวนไมเกิน 30 คนตอฤดูการเลือก
ต้ังเปนปรากฏการณปกติ แตการซื้อนักการเมืองจํ านวนเกินกวา 100 คนเปนปรากฏการณพิเศษ 
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อขุนศึกที่ยึดอํ านาจรัฐดวยปากกระบอกปนจํ าเปนตองเลนเกมการเมือง
ประชาธปิไตย หรือเมื่อขุนศึกหอบเงินราชการลับมาจัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้มีกรณีศึกษาอยูนอย
มากที่นายทุนทุมเงินซื้อนักการเมืองนับรอยคน โดยใชเงินนับรอยนับพันลาน เพื่อไขวควาเกาอี้
นายกรัฐมนตรี
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หวัหนาพรรคบางพรรคอาจขวยอาย ไมมีความกลาหาญในการเปนผูนํ าในการซื้อ
นักการเมืองขามพรรคดวยตนเอง ในกรณีเชนนี้ เลขาธิการพรรคหรือขุนคลังสวนตัวของหัวหนา
พรรคจะตองท ําหนาที่แทน โดยมิใหหัวหนาพรรคตองแปดเปอนกับกระบวนการซื้อสิทธิซื้อเสียง

หัวหนาพรรคจักตองประทับตราความดีใหแกนักการเมืองที่ตนซื้อมาพรอมทั้งให
หลกัประกนัความมอุีดมการณ เมื่อส้ินอายุขัยรัฐบาล หากนักการเมืองเหลานี้พเนจรไปอยูพรรคอื่น 
หวัหนาพรรคตองลงดาบประหารเพื่อมิใหคนเหลานี้มีชีวิตการเมืองตอไป พลันที่ออกจากพรรค คน
เหลานีก้็กลายเปนคนทราม ไรอุดมการณ โดยที่ ‘งเูหา’ กลายเปน ‘งเูขียว’

กฎขอที่สิบ อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองปฏิบัติหนาที่พลเมืองตาม 
รฐัธรรมนญูใหครบถวน

นักการเมืองแตเกากอน ถึงจะมิไดปฏิบัติหนาที่พลเมืองใหครบถวนบริบูรณก็ยัง
สามารถเตนฟุตเวิรคบนเวทีการเมืองได นับต้ังแตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มี
ผลบังคบัใช ผูทีต่องการที่ยืนบนเวทีการเมืองจะตองปฏิบัติหนาที่พลเมืองใหครบถวน มิฉะนั้น อาจ
ถกูคดัออกจากแถวทีจ่ะขึ้นเวทีการเมือง หนาที่พลเมืองที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 2 ประการ ประการ
แรกไดแก การใชสิทธิเลือกตั้ง ประการที่สอง ไดแก การเปดเผยบัญชีทรัพยสินใหครบถวน เมื่อ
ดํ ารงต ําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูง

ผูที่ไขวควาเกาอี้การเมืองหลายตอหลายคนตองตกเวทีการเมือง เนื่องจากเคยมี
ประวัติการนอนหลับทับสิทธิ์ บางคนทุมเงินนับพันลานเพื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรี แตแลวกลับ
กลายเปน ‘เทวดาตกสวรรค’  เนือ่งเพราะการอํ าพรางบัญชีทรัพยสิน การปฏิบัติหนาที่พลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญใหครบถวนจึงเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนสํ าหรับผูที่ตองการเกาอี้นายกรัฐมนตรี กลาวอีก
นยัหนึง่กคื็อ กฎขอที่สิบเปนกฎที่สํ าคัญยิ่งกวากฎอีก 9 ขอ

ดวยการตระเตรียมตัวดังกลาวขางตนนี้ บัดนี้ ทานพรอมที่จะเปนนายกรัฐมนตรี
แลว ยกเสยีแตวา วาสนา บารมี และชะตากรรมไมเกื้อกูลใหทานดํ ารงตํ าแหนงนี้ได
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