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คูมือนายกรัฐมนตรี
บนยอดพีระมิดแหงอํานาจ (1)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ เปนนายกรัฐมนตรีแลว ตองมีวัตรปฏิบัติอยางไร ?
กฎขอที่หนึ่ง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมตอการฉอราษฎรบังหลวง
และประพฤติมิชอบ
หากนายกรัฐมนตรีมีบรรทัดฐานอันเครงครัดดานศีลธรรมและจริยธรรม คณะ
รัฐมนตรีก็จะมีแตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว เพราะเหลานักเลือกตั้งลวนมีบรรทัดฐานอันหยอน
ยานในเรื่องเหลานี้ และพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคลวนมีประสบการณในการปลนชาติเกือบทั้ง
สิน้ การผสมรัฐบาลมิอาจเปนไปได ‘โชคดี’ ทีเ่ มืองไทยไมมีนายกรัฐมนตรีเชนนี้ การจัดตั้งรัฐบาล
จึงปราศจากอุปสรรคดานศีลธรรมและจริยธรรม เพราะศีลธรรมและจริยธรรมไมเคยเปนเงื่อนไขใน
การผสมรัฐบาล
เมืองไทย ‘โชคดี’ ทีม่ นี ายกรัฐมนตรีเพียง 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก นายก
รัฐมนตรีที่ชูธงวิ่งนําในการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบเสียเอง ประเภทที่สอง ไดแก
นายกรัฐมนตรีที่มีความอุตสาหะในการเปลงคําสอน ‘จงทําดี จงทําดี จงทําดี’ หรือระบายสีใหตน
เองมีภาพลักษณแหงความสุจริตสัตยซื่อ แตปลอยใหสมุนบริวารและคนใกลชิดปลนชาติ สูบเลือด
แผนดิน และรับเงินผลตอบแทนจากการกําหนดและบริหารนโยบาย
นายกรัฐมนตรีตองเรียนรูในการวางตัวเปนกลางในยามที่เกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับ
การฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบในกระทรวงที่อยูในความรับผิดชอบของพรรครวม
รัฐบาล หากนายกรัฐมนตรีไมวางตัวเปนกลาง และแสดงความกระตือรือรนที่จะสะสางกรณีอื้อฉาว
เหลานัน้ รัฐบาลมิอาจมีอายุยืนยาวได เพื่อเห็นแกเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาล นายก
รัฐมนตรีตอ งวางเฉย และปลอยใหพรรคตนสังกัดสะสางปญหากันเอง ทั้งนี้ดวยการลอยตัว เพื่อให
สาธารณชนเห็นวา เปนปญหาของพรรครวมรัฐบาล หาใชปญหาของรัฐบาลไม
หากกรณี อื้ อ ฉาวเกี่ ย วกั บ การฉ อ ราษฎร บั ง หลวงและประพฤติ มิ ช อบเกิ ด ใน
กระทรวงทีพ่ รรคของตนรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีจะวางเฉยมิได มิฉะนั้นปญหาจะลามมาถึงตัว
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นายกรัฐมนตรีเอง นายกรัฐมนตรีตองกําหนดยุทธศาสตรการทําศึกนอกบาน ดวยการโจมตีสื่อมวล
ชนและสาธารณชนวามุงรายตอพรรค และตองการปายสีพรรค พรอมทั้งขอดู ‘ใบเสร็จ’ หากผูถูก
กลาวหาเปน ‘ขุนคลัง’ ของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจําเปนตองแผปกปกปองอยางเต็มที่
หากนายกรัฐมนตรีไมมีขันติธรรมตอขอเรียกรองของคนจน ยอมถือเปนประพฤติ
กรรมธรรมชาติของสัตวเศรษฐกิจและสัตวการเมืองผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ เพราะคนจนมิอาจ
เปนฐานธนกิจการเมืองได มิหนําซํ้ายังเปนโรคดื้อความรวยอีกดวย ในฐานะสัตวเศรษฐกิจและ
สัตวการเมือง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมและวางเฉยตอการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติ
มิชอบ เพือ่ ความคงทนของเกาอี้นายกรัฐมนตรีเอง
การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบายเปนเรื่อง
จําเปนและมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจะ ‘หนาบาง’ มิได สิ่งที่นายกรัฐมนตรีตอง
ระวังก็คอื การระมัดระวังมิใหการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบมีมากเกินกวาระดับความ
อดทนของประชาชน (Tolerance Level of Corruption) มิฉะนัน้ ความไมพอใจของประชาชนจะ
สัน่ คลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได หนทางที่พรรครวมรัฐบาลจะ ‘แบงกันกิน แบงกันใช’ ไดมากขึ้น
ก็แตโดยการเพิ่มระดับความอดทนของประชาชนที่มีตอการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ
หากไมสามารถเขยิบระดับความอดทนดังกลาวนี้ การขยายขอบเขตการ ‘แบงกันกิน แบงกันใช’ จะ
เปนไปไดดวยความยากลําบาก
อยางไรก็ตาม การแยงกันกินในหมูพรรครวมรัฐบาลอาจนํ ามาซึ่งจุดจบของ
รัฐบาลได ดังนั้น นายกรัฐมนตรีตองถือเปนหนาที่ในการจัดระเบียบการฉอราษฎรบังหลวงและการ
แสวงหาส วนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย (Rent Seeking and
Corruption Order) ทัง้ นีจ้ ะตองมีการกําหนดปริมณฑลของพรรครวมรัฐบาลแตละพรรคใหชัดเจน
และตองกําหนด ‘กฎเหล็ก’ หามกินขามเขต หากไมมีการจัดระเบียบที่ลงตัว และไมมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัด ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได
สําหรับสังคมการเมืองไทย การจัดระเบียบการฉอราษฎรบังหลวงและการแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบายมีความสํ าคัญยิ่งกวาการบริหาร
ราชการแผนดินเสียอีก
กฎขอที่สอง นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’ พรรครวมรัฐบาลได แตพรรครวม
รัฐบาลจะ ‘นอกใจ’ นายกรัฐมนตรีมิได
นายกรัฐมนตรีตองระมัดระวังการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล หากพรรครวม
รัฐบาลแอบจับมือกับฝายคานในการควํ่ ากฎหมายสําคัญของรัฐบาลที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา
หรือยายไปอยูขางเดียวกับฝายคานในวาระการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล รัฐบาลอาจมี
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อันเปนไป และถึงแกกรรมกอนเวลาอันควร ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจักตองมีสายสืบที่ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ คอยติดตามผูนําพรรครวมรัฐบาล หากพบวา มีการ ‘นอกใจ’ ก็ตอ งตระเตรียมการ
ดึงฝายคานบางพรรคมารวมรัฐบาล อาการอดอยากปากแหงทําใหพรรคฝายคานยากที่จะปฏิเสธ
คําเชื้อเชิญได นายกรัฐมนตรีควร ‘ออยเหยื่อ’ ฝายคานในทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ เพื่อ
เตรียมรับมือกับการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล นั่นก็คือ นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’ พรรครวม
รัฐบาลได แตพรรครวมรัฐบาล ‘นอกใจ’ นายกรัฐมนตรีมิได อันสอดคลองกับวัฒนธรรม ‘กดขี่ทาง
เพศ’ ของสังคมไทยที่สามีมีชูได แตภรรยามีชูมิได
กฎขอทีส่ าม นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีตองหมั่นทองคําขวัญ ‘นโยบายพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’ แม
วาพรรคของนายกรัฐมนตรีจะเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม ดวยการชูคําขวัญ ‘ลางสมอง’
ประชาชนเชนนี้ นายกรัฐมนตรีมิจําตองนํานโยบายที่ใชหาเสียงมาดําเนินการได ทั้งนี้ดวยการอาง
เหตุผลวา พรรคแกนนําจําตองประนีประนอมกับพรรครวมรัฐบาลในการกําหนดนโยบาย
ขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคการเมืองใหญและเกาแกบางพรรคเคยชูนโยบายการ
เลือกตัง้ ผูว า ราชการจังหวัดในการหาเสียงเลือกตั้ง ครั้นเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแลว กลับตระบัดสัตย
หนาตาเฉย โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล การที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมเคยลงโทษพรรคการเมืองดังกลาว มีนัยสําคัญวา สาธารณชนใหทายการตระบัดสัตย
ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองสามารถเลือกสรรนโยบายอะไรก็ไดที่ตองใจประชา
ชน เพือ่ ใชโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อไดรับเลือกตั้งแลว มิจําตองดําเนินนโยบายตามที่หาเสียง
โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกอเกิดจากการผสมพรรคการเมือง
กอนที่จะทองคาถา‘นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’ นายกรัฐมนตรีจัก
ตองฝกตระบัดสัตยเปนอาจิณ มิฉะนั้นอาจปรากฏอาการขวยอายในยามทองคาถานั้น จงฝก
ตระบัดสัตยจนความละอายหมดไปจากใจ
กฎขอทีส่ ี่ นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจําเปนตองอํานวยความสะดวกใหรัฐมนตรีรวมพรรค โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ‘ขุนคลัง’ สวนตัว หากินทั้งบนโตะและใตโตะ ทั้งในที่ลับและที่แจง มิฉะนั้นพรรคอาจมี
ปญหาการเงิน เนื่องเพราะรายจายทางการเมืองของพรรคในแตละฤดูการเลือกตั้งสูงนับพันนับ
หมืน่ ลานบาท แตถาหากรัฐมนตรีรวมพรรคหรือ ‘ขุนคลัง’ เพลีย่ งพลํ้าถูกจับไดไลทัน แมจะระงับ
และซอนเรนอาการอันมูมมามในการกินเพียงใดก็ตาม นายกรัฐมนตรีตองประเมินสถานการณวา
สมควรจะปกปองบริวารเหลานี้หรือไม และจะปกปองอยางไร
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หากเหลือวิสัยที่จะปกปอง นายกรัฐมนตรีสามารถ ‘ลอยตัว’ ดวยการเปลงมธุรส
วาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ซึง่ มีนยั สําคัญวา รัฐบาลหาไดรับรูการ
ดําเนินนโยบายของรัฐมนตรีไม อีกทั้งมิไดรับรองความประพฤติของรัฐมนตรีดวย
ในอดีตอันไมยาวไกล รัฐมนตรีนายหนึ่ง ‘หากิน’ กับอุทยานแหงชาติ โดยที่นายก
รัฐมนตรีรับรูมาโดยตลอด ครั้นเกิดกรณีอื้อฉาวจนมิอาจปกปองได นายกรัฐมนตรีก็เปลงมธุรส
วาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ถึงจะทําใหรัฐมนตรีนายนั้นออกอาการ
‘หนาแตก’ แตกเ็ ปนการตัดอวัยวะทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตไว
กฎขอทีห่ า เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักผันงบประมาณ
การผันงบประมาณเปนศิลปะการปกครองประเทศขั้นสูง นักการเมืองนอยคนนัก
ทีส่ ามารถยึดกุมศิลปะดังกลาวนี้ได หลักการสําคัญอยูที่การผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการ
เมืองของตน นายกรัฐมนตรีตองศึกษารายละเอียดของงบประมาณแผนดิน เพื่อจะไดผันงบ
ประมาณไดอยางถูกตอง จะตองใหประชาชนในฐานที่มั่นของตนอยูเย็นเปนสุขเปนเบื้องตน ซึ่งเปน
การเสริมสรางความแข็งแกรงของฐานที่มั่น
แตนายกรัฐมนตรีตองมีสายตายาว โดยไมตองใสแวนสายตายาว เพราะแวน
สายตายาวชวยใหแลเห็นไกลเพียงไมกี่เมตร นายกรัฐมนตรีที่มีสายตายาวตองคิดขยายฐานที่มั่น
ทางการเมือง ในการนี้ นายกรัฐมนตรีตองจัดทําผังการเมือง (Political Mapping) โดยระบายสี
แผนทีป่ ระเทศไทยใหชัดเจนวา แดนดินใดเปนฐานที่มั่นของตน และปริมณฑลใดตกอยูใตอิทธิพล
ของพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ตองพยายามแสวงหาเขตแดนที่ปลอดอิทธิพลพรรคการเมืองใดๆ เขต
แดนดังกลาวนีเ้ องทีน่ ายกรัฐมนตรีสมควรคิดผันงบประมาณเพื่อขยายฐานที่มั่นทางการเมือง สวน
อาณาจักรอันเปนฐานที่มั่นของพรรคการเมืองอื่นควรเปนเขตแดนสุดทายที่นายกรัฐมนตรีคิดทํา
สงครามแยงฐานที่มั่น เพราะตองสูญเสียกําลังคนและทรัพยากรมาก
การผันงบประมาณมิไดมีแตการผันโครงการกอสรางและโครงการจัดจางจัดซื้อ
เทานั้น หากควรใหความสําคัญแกโครงการพัฒนาและโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ (Infrastructure) โดยเฉพาะ โดยที่การผันเม็ดเงินมิควรจํากัดกรอบเฉพาะแตงบ
ประมาณแผนดินเทานั้น หากตองใหความสําคัญแกเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกู
ตางประเทศและกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆอีกดวย เพราะการใชเงินนอกงบประมาณอยูในอํานาจ
ของฝายบริหาร มิตองขออนุมัติจากฝายนิติบัญญัติ
งบประกันหรือพยุงราคาสินคาเกษตรเปนงบที่นายกรัฐมนตรีพึงสนใจเปนพิเศษ
หากฐานทีม่ นั่ ของนายกรัฐมนตรีเปนเขตการเพาะปลูกยางพารา กาแฟ และปาลมนํ้ามัน นายก
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รัฐมนตรีตองระดมสรรพกําลังทางการเมืองทั้งมวลในการผันงบพยุงราคาสินคาเกษตรลงสูฐานที่
มั่นของตน
นายกรัฐมนตรีบางคนในอดีตมีความชํ านัญพิเศษในการผันงบประมาณไปให
หัวคะแนน ซึง่ เปนกํานัน ผูใหญบาน และผูนําเกษตรกร อันเปนการตอบแทนหัวคะแนนโดยไมตอง
ควักกระเปาของตนเอง
กฎขอทีห่ ก เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จะตองรูจักผันขาราชการ
การผันขาราชการเปนศิลปะขั้นสูงที่มีความสําคัญไมนอยกวาการผันงบประมาณ
และตองอาศัยการฝกปรือฝมือ นายกรัฐมนตรีจักตองจัดวางขาราชการที่ไววางใจไดในตําแหนง
สําคัญ นับตัง้ แตรองอธิบดีไปจนถึงปลัดกระทรวง รวมทั้งตําแหนงขุนพลที่คุมกําลังในกองทัพ ใน
ประการสําคัญ จักตองไมละเลยตําแหนงของฝายปกครอง ตั้งแตนายอําเภอจนถึงผูวาราชการ
จังหวัด เพราะตําแหนงเหลานี้มีผลตอการขยายฐานที่มั่นทางการเมือง และมีผลตอการทําสงคราม
แยงชิงคะแนนเสียงในฤดูการเลือกตั้ง
เมื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีได บรรดาขุนนางสอพลอจะพากันกรูเขามาประจบ
นายกรัฐมนตรีจักตองตามีแวว และมีทักษะในการคัดสรรและแยกแยะระหวาง ‘บริวารแท’ กับ
‘บริวารเทียม’ เฉพาะบริวารที่แทเทานั้นที่จะใหประโยชนในระยะยาว สวนบริวารเทียมนั้นเมื่อ
เปลีย่ นรัฐบาลยอมตองแสวงหามูลนายใหม
บรรดาขุนนางที่มีหลักฐานแนชัดวาเปนบริวารของผูนําพรรคการเมืองอื่นจะตองมี
ปฏิบัติการเตะโดงไปสูเขตไรอํานาจ แตการเตะโดงจักตองดําเนินการอยางมีศิลปะและรสนิยม
มิฉะนัน้ จะมีเสียงครหาจากประชาชน และเสียงวิพากษจากสื่อมวลชน ซึ่งบั่นทอนภาพลักษณของ
รัฐบาลได
หากพรรคที่นายกรัฐมนตรีสังกัดมีความยากจน นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาแก
ปญหาความยากจนของพรรคดวยการขายตําแหนงขาราชการระดับสูง สําหรับขาราชการที่พิสูจน
แลวพิสจู นเลาวามีความภักดีตอนายกรัฐมนตรี การ ‘ขาย’ ตําแหนงก็เพียงเพื่อปูนบําเหน็จแลกกับ
ความภักดี โดยไมคิดเงิน สวนขาราชการที่มิไดมีความภักดีอันแนชัด จะตองมีการยื่นหมูยื่นแมว
ระหวางเงินกับตําแหนง ในการนี้ จักตองมีการประเมินราคาตลาด เพื่อมิใหขายถูกเกินไป นายก
รัฐมนตรีทเี่ ปนหวงภาพลักษณอาจไมกระโดดเขามาเปน ‘ผูจัดการ’ ตลาดขาราชการเอง หากแต
มอบหมายใหบริวารที่ไววางใจไดทําหนาที่ผูจัดการแทน หากนายกรัฐมนตรีไมสามารถแกปญหา
ความยากจนของพรรคได นายกรัฐมนตรีจะกลาเสนอหนาแกปญหาความยากจนของประชาชนได
อยางไร

6

อนึง่ การผันขาราชการตามหัวขอนี้ครอบคลุมถึงการผันผูอํานวยการหรือผูวาการ
รวมทัง้ กรรมการรัฐวิสาหกิจดวย ทั้งนี้จักตองไมลืมวา รัฐวิสาหกิจจํานวนไมนอยเปน ‘อูขาวอูนํ้า’
ของนักการเมืองและพรรคการเมือง นักการเมืองที่ตามีแววแหงความชั่วรายทั้งปวงจึงมักยึด
รัฐวิสาหกิจเปนฐาน และดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจนั้น ผูที่ดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรีสวนใหญเคยดํารงตํ าแหนงรัฐมนตรีมากอน และคุนเคยกับวิธีการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจมากอนเชนกัน การกําหนดใหผูอํานวยการหรือผูวาการรัฐวิสาหกิจสง
‘สวย’ เปนวิธกี ารขัน้ ประถม การหาประโยชนจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจเปนวิธี
การขัน้ มัธยม การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดสรรสัมปทานเปนวิธีการขั้นอุดม
ดวยเหตุดังนั้น การผันผูอํานวยการหรือผูวาการ และกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนกวาการผันขาราชการ

