
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2544

คูมือนายกรัฐมนตรี
บนยอดพีระมิดแหงอํ านาจ (1)
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เมือ่เปนนายกรัฐมนตรีแลว ตองมีวัตรปฏิบัติอยางไร ?

กฎขอที่หนึ่ง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมตอการฉอราษฎรบังหลวง 
และประพฤติมิชอบ

หากนายกรัฐมนตรีมีบรรทัดฐานอันเครงครัดดานศีลธรรมและจริยธรรม คณะ 
รัฐมนตรีก็จะมีแตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว เพราะเหลานักเลือกตั้งลวนมีบรรทัดฐานอันหยอน
ยานในเรื่องเหลานี้ และพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคลวนมีประสบการณในการปลนชาติเกือบทั้ง
ส้ิน การผสมรัฐบาลมิอาจเปนไปได  ‘โชคดี’ ทีเ่มอืงไทยไมมีนายกรัฐมนตรีเชนนี้ การจัดตั้งรัฐบาล
จงึปราศจากอุปสรรคดานศีลธรรมและจริยธรรม เพราะศีลธรรมและจรยิธรรมไมเคยเปนเงื่อนไขใน
การผสมรัฐบาล

เมืองไทย ‘โชคดี’ ทีม่นีายกรฐัมนตรีเพียง 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก นายก 
รัฐมนตรีที่ชูธงวิ่งนํ าในการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบเสียเอง ประเภทที่สอง ไดแก 
นายกรฐัมนตรีที่มีความอุตสาหะในการเปลงคํ าสอน ‘จงทํ าดี จงทํ าดี จงทํ าดี’ หรือระบายสีใหตน
เองมภีาพลักษณแหงความสุจริตสัตยซื่อ แตปลอยใหสมุนบริวารและคนใกลชิดปลนชาติ สูบเลือด
แผนดนิ และรับเงินผลตอบแทนจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย

นายกรัฐมนตรีตองเรียนรูในการวางตัวเปนกลางในยามที่เกิดกรณีอ้ือฉาวเกี่ยวกับ
การฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบในกระทรวงที่อยู ในความรับผิดชอบของพรรครวม 
รัฐบาล หากนายกรัฐมนตรีไมวางตัวเปนกลาง และแสดงความกระตือรือรนที่จะสะสางกรณีอ้ือฉาว
เหลานัน้ รัฐบาลมิอาจมีอายุยืนยาวได เพื่อเห็นแกเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาล นายก 
รัฐมนตรตีองวางเฉย และปลอยใหพรรคตนสังกัดสะสางปญหากันเอง ทั้งนี้ดวยการลอยตัว เพื่อให
สาธารณชนเห็นวา เปนปญหาของพรรครวมรัฐบาล หาใชปญหาของรัฐบาลไม

หากกรณีอ้ือฉาวเกี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบเกิดใน
กระทรวงทีพ่รรคของตนรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีจะวางเฉยมิได มิฉะนั้นปญหาจะลามมาถึงตัว
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นายกรฐัมนตรีเอง นายกรัฐมนตรีตองกํ าหนดยทุธศาสตรการทํ าศึกนอกบาน ดวยการโจมตีส่ือมวล
ชนและสาธารณชนวามุงรายตอพรรค และตองการปายสีพรรค พรอมทั้งขอดู ‘ใบเสร็จ’ หากผูถูก
กลาวหาเปน ‘ขุนคลัง’ ของนายกรฐัมนตรี นายกรัฐมนตรีจํ าเปนตองแผปกปกปองอยางเต็มที่

หากนายกรัฐมนตรีไมมีขันติธรรมตอขอเรียกรองของคนจน ยอมถือเปนประพฤติ
กรรมธรรมชาติของสัตวเศรษฐกิจและสัตวการเมืองผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ เพราะคนจนมิอาจ
เปนฐานธนกิจการเมืองได มิหนํ าซํ้ ายังเปนโรคดื้อความรวยอีกดวย ในฐานะสัตวเศรษฐกิจและ
สัตวการเมือง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมและวางเฉยตอการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติ 
มชิอบ เพือ่ความคงทนของเกาอี้นายกรัฐมนตรีเอง

การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบายเปนเรื่อง 
จ ําเปนและมิอาจหลีกเลี่ยงได  ดังนั้น  นายกรัฐมนตรีจะ ‘หนาบาง’ มไิด  ส่ิงที่นายกรัฐมนตรีตอง
ระวงักคื็อ การระมัดระวังมิใหการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบมีมากเกินกวาระดับความ
อดทนของประชาชน (Tolerance Level of Corruption)  มฉิะนัน้ความไมพอใจของประชาชนจะ
ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได หนทางที่พรรครวมรัฐบาลจะ ‘แบงกันกิน แบงกันใช’ ไดมากขึ้น 
ก็แตโดยการเพิ่มระดับความอดทนของประชาชนที่มีตอการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ 
หากไมสามารถเขยิบระดับความอดทนดังกลาวนี้ การขยายขอบเขตการ ‘แบงกันกิน แบงกันใช’ จะ
เปนไปไดดวยความยากลํ าบาก

อยางไรก็ตาม การแยงกันกินในหมูพรรครวมรัฐบาลอาจนํ ามาซึ่งจุดจบของ 
รัฐบาลได ดังนั้น นายกรัฐมนตรีตองถือเปนหนาที่ในการจัดระเบียบการฉอราษฎรบังหลวงและการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย (Rent Seeking and 
Corruption Order) ทัง้นีจ้ะตองมีการกํ าหนดปริมณฑลของพรรครวมรัฐบาลแตละพรรคใหชัดเจน 
และตองกํ าหนด ‘กฎเหล็ก’ หามกนิขามเขต หากไมมีการจัดระเบียบที่ลงตัว และไมมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครดั ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได

สํ าหรับสังคมการเมืองไทย การจัดระเบียบการฉอราษฎรบังหลวงและการแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบายมีความสํ าคัญยิ่งกวาการบริหาร 
ราชการแผนดินเสียอีก

กฎขอที่สอง นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’ พรรครวมรัฐบาลได แตพรรครวม 
รฐับาลจะ ‘นอกใจ’ นายกรัฐมนตรีมิได

นายกรัฐมนตรีตองระมัดระวังการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล หากพรรครวม
รัฐบาลแอบจับมือกับฝายคานในการควํ่ ากฎหมายสํ าคัญของรัฐบาลที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา 
หรือยายไปอยูขางเดียวกับฝายคานในวาระการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล รัฐบาลอาจมี
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อันเปนไป และถงึแกกรรมกอนเวลาอันควร ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจักตองมีสายสืบที่ทํ างานอยางมี
ประสิทธภิาพ คอยติดตามผูนํ าพรรครวมรัฐบาล  หากพบวา มีการ ‘นอกใจ’ กต็องตระเตรียมการ
ดึงฝายคานบางพรรคมารวมรัฐบาล อาการอดอยากปากแหงทํ าใหพรรคฝายคานยากที่จะปฏิเสธ
คํ าเชื้อเชิญได  นายกรัฐมนตรีควร ‘ออยเหยื่อ’ ฝายคานในทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ  เพื่อ
เตรียมรับมือกับการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล  นั่นก็คือ  นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’ พรรครวม 
รัฐบาลได  แตพรรครวมรัฐบาล ‘นอกใจ’ นายกรฐัมนตรีมิได  อันสอดคลองกับวัฒนธรรม ‘กดขี่ทาง
เพศ’ ของสังคมไทยที่สามีมีชูได  แตภรรยามีชูมิได

กฎขอทีส่าม นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรฐัมนตรีตองหมั่นทองคํ าขวัญ ‘นโยบายพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’ แม

วาพรรคของนายกรัฐมนตรีจะเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม  ดวยการชูคํ าขวัญ ‘ลางสมอง’
ประชาชนเชนนี ้ นายกรฐัมนตรีมิจํ าตองนํ านโยบายที่ใชหาเสียงมาดํ าเนินการได ทั้งนี้ดวยการอาง
เหตผุลวา พรรคแกนนํ าจํ าตองประนีประนอมกับพรรครวมรัฐบาลในการกํ าหนดนโยบาย

ขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคการเมืองใหญและเกาแกบางพรรคเคยชูนโยบายการ
เลอืกตัง้ผูวาราชการจังหวัดในการหาเสียงเลือกตั้ง  คร้ันเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแลว  กลับตระบัดสัตย
หนาตาเฉย โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล การที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมเคยลงโทษพรรคการเมืองดังกลาว  มีนัยสํ าคัญวา  สาธารณชนใหทายการตระบัดสัตย

ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองสามารถเลือกสรรนโยบายอะไรก็ไดที่ตองใจประชา
ชน เพือ่ใชโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อไดรับเลือกตั้งแลว มิจํ าตองดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียง 
โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกอเกิดจากการผสมพรรคการเมือง

กอนที่จะทองคาถา‘นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’ นายกรัฐมนตรีจัก
ตองฝกตระบัดสัตยเปนอาจิณ มิฉะนั้นอาจปรากฏอาการขวยอายในยามทองคาถานั้น จงฝก
ตระบัดสัตยจนความละอายหมดไปจากใจ

กฎขอทีส่ี ่นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจํ าเปนตองอํ านวยความสะดวกใหรัฐมนตรีรวมพรรค โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ‘ขุนคลัง’ สวนตวั  หากนิทั้งบนโตะและใตโตะ  ทั้งในที่ลับและที่แจง  มิฉะนั้นพรรคอาจมี
ปญหาการเงิน เนื่องเพราะรายจายทางการเมืองของพรรคในแตละฤดูการเลือกตั้งสูงนับพันนับ
หมืน่ลานบาท  แตถาหากรัฐมนตรีรวมพรรคหรือ ‘ขุนคลัง’ เพลีย่งพลํ้ าถูกจับไดไลทัน  แมจะระงับ
และซอนเรนอาการอันมูมมามในการกินเพียงใดก็ตาม นายกรัฐมนตรีตองประเมินสถานการณวา 
สมควรจะปกปองบริวารเหลานี้หรือไม และจะปกปองอยางไร
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หากเหลอืวิสัยที่จะปกปอง นายกรัฐมนตรีสามารถ ‘ลอยตัว’ ดวยการเปลงมธุรส
วาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ซึง่มนียัสํ าคัญวา รัฐบาลหาไดรับรูการ
ดํ าเนนินโยบายของรัฐมนตรีไม อีกทั้งมิไดรับรองความประพฤติของรัฐมนตรีดวย

ในอดตีอันไมยาวไกล รัฐมนตรีนายหนึ่ง ‘หากิน’ กบัอุทยานแหงชาติ  โดยที่นายก
รัฐมนตรีรับรูมาโดยตลอด คร้ันเกิดกรณีอ้ือฉาวจนมิอาจปกปองได นายกรัฐมนตรีก็เปลงมธุรส
วาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ถึงจะทํ าใหรัฐมนตรีนายนั้นออกอาการ 
‘หนาแตก’ แตกเ็ปนการตัดอวัยวะทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตไว

กฎขอทีห่า เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักผันงบประมาณ
การผนังบประมาณเปนศิลปะการปกครองประเทศขั้นสูง นักการเมืองนอยคนนัก

ทีส่ามารถยดึกมุศิลปะดังกลาวนี้ได หลักการสํ าคัญอยูที่การผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการ
เมืองของตน นายกรัฐมนตรีตองศึกษารายละเอียดของงบประมาณแผนดิน เพื่อจะไดผันงบ
ประมาณไดอยางถกูตอง จะตองใหประชาชนในฐานที่มั่นของตนอยูเย็นเปนสุขเปนเบื้องตน ซึ่งเปน
การเสริมสรางความแข็งแกรงของฐานที่มั่น

แตนายกรัฐมนตรีตองมีสายตายาว โดยไมตองใสแวนสายตายาว เพราะแวน
สายตายาวชวยใหแลเห็นไกลเพียงไมกี่เมตร นายกรัฐมนตรีที่มีสายตายาวตองคิดขยายฐานที่มั่น
ทางการเมอืง ในการนี้ นายกรัฐมนตรีตองจัดทํ าผังการเมือง (Political Mapping) โดยระบายสี
แผนทีป่ระเทศไทยใหชัดเจนวา แดนดินใดเปนฐานที่มั่นของตน และปริมณฑลใดตกอยูใตอิทธิพล
ของพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ตองพยายามแสวงหาเขตแดนที่ปลอดอิทธิพลพรรคการเมืองใดๆ เขต
แดนดงักลาวนีเ้องทีน่ายกรัฐมนตรีสมควรคิดผันงบประมาณเพื่อขยายฐานที่มั่นทางการเมือง สวน
อาณาจักรอันเปนฐานที่มั่นของพรรคการเมืองอื่นควรเปนเขตแดนสุดทายที่นายกรัฐมนตรีคิดทํ า
สงครามแยงฐานที่มั่น เพราะตองสูญเสียกํ าลังคนและทรัพยากรมาก

การผันงบประมาณมิไดมีแตการผันโครงการกอสรางและโครงการจัดจางจัดซื้อ
เทานั้น หากควรใหความสํ าคัญแกโครงการพัฒนาและโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ (Infrastructure) โดยเฉพาะ  โดยที่การผันเม็ดเงินมิควรจํ ากัดกรอบเฉพาะแตงบ
ประมาณแผนดนิเทานั้น หากตองใหความสํ าคัญแกเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกู
ตางประเทศและกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆอีกดวย เพราะการใชเงินนอกงบประมาณอยูในอํ านาจ
ของฝายบริหาร มิตองขออนุมัติจากฝายนิติบัญญัติ

งบประกันหรือพยุงราคาสินคาเกษตรเปนงบที่นายกรัฐมนตรีพึงสนใจเปนพิเศษ 
หากฐานทีม่ัน่ของนายกรฐัมนตรีเปนเขตการเพาะปลูกยางพารา กาแฟ และปาลมนํ้ ามัน นายก 
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รัฐมนตรีตองระดมสรรพกํ าลังทางการเมืองทั้งมวลในการผันงบพยุงราคาสินคาเกษตรลงสูฐานที่
มั่นของตน

นายกรัฐมนตรีบางคนในอดีตมีความชํ านัญพิเศษในการผันงบประมาณไปให 
หวัคะแนน ซึง่เปนกํ านัน ผูใหญบาน และผูนํ าเกษตรกร อันเปนการตอบแทนหัวคะแนนโดยไมตอง
ควกักระเปาของตนเอง

กฎขอทีห่ก เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จะตองรูจักผันขาราชการ
การผันขาราชการเปนศิลปะข้ันสูงที่มีความสํ าคัญไมนอยกวาการผันงบประมาณ 

และตองอาศัยการฝกปรือฝมือ นายกรัฐมนตรีจักตองจัดวางขาราชการที่ไววางใจไดในตํ าแหนง
สํ าคญั นบัต้ังแตรองอธิบดีไปจนถึงปลัดกระทรวง รวมทั้งตํ าแหนงขุนพลที่คุมกํ าลังในกองทัพ ใน
ประการสํ าคัญ จักตองไมละเลยตํ าแหนงของฝายปกครอง ต้ังแตนายอํ าเภอจนถึงผูวาราชการ
จงัหวดั เพราะต ําแหนงเหลานี้มีผลตอการขยายฐานที่มั่นทางการเมือง และมีผลตอการทํ าสงคราม
แยงชิงคะแนนเสียงในฤดูการเลือกตั้ง

เมื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีได บรรดาขุนนางสอพลอจะพากันกรูเขามาประจบ 
นายกรฐัมนตรีจักตองตามีแวว  และมีทักษะในการคัดสรรและแยกแยะระหวาง ‘บริวารแท’ กับ 
‘บริวารเทียม’ เฉพาะบริวารที่แทเทานั้นที่จะใหประโยชนในระยะยาว สวนบริวารเทียมนั้นเมื่อ
เปลีย่นรฐับาลยอมตองแสวงหามูลนายใหม

บรรดาขุนนางที่มีหลักฐานแนชัดวาเปนบริวารของผูนํ าพรรคการเมืองอื่นจะตองมี
ปฏิบัติการเตะโดงไปสูเขตไรอํ านาจ แตการเตะโดงจักตองดํ าเนินการอยางมีศิลปะและรสนิยม  
มฉิะนัน้จะมเีสยีงครหาจากประชาชน และเสียงวิพากษจากสื่อมวลชน ซึ่งบั่นทอนภาพลักษณของ 
รัฐบาลได

หากพรรคที่นายกรัฐมนตรีสังกัดมีความยากจน นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาแก
ปญหาความยากจนของพรรคดวยการขายตํ าแหนงขาราชการระดับสูง สํ าหรับขาราชการที่พิสูจน
แลวพสูิจนเลาวามีความภักดีตอนายกรัฐมนตรี  การ ‘ขาย’ ตํ าแหนงกเ็พียงเพื่อปูนบํ าเหน็จแลกกับ
ความภกัด ี โดยไมคิดเงิน สวนขาราชการที่มิไดมีความภักดีอันแนชัด จะตองมีการยื่นหมูยื่นแมว
ระหวางเงนิกบัตํ าแหนง ในการนี้ จักตองมีการประเมินราคาตลาด เพื่อมิใหขายถูกเกินไป นายก 
รัฐมนตรทีีเ่ปนหวงภาพลักษณอาจไมกระโดดเขามาเปน ‘ผูจัดการ’ ตลาดขาราชการเอง  หากแต
มอบหมายใหบริวารที่ไววางใจไดทํ าหนาที่ผูจัดการแทน หากนายกรัฐมนตรีไมสามารถแกปญหา
ความยากจนของพรรคได นายกรัฐมนตรีจะกลาเสนอหนาแกปญหาความยากจนของประชาชนได
อยางไร
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อนึง่ การผนัขาราชการตามหัวขอนี้ครอบคลุมถึงการผันผูอํ านวยการหรือผูวาการ 
รวมทัง้กรรมการรฐัวิสาหกิจดวย ทั้งนี้จักตองไมลืมวา รัฐวิสาหกิจจํ านวนไมนอยเปน ‘อูขาวอูนํ้ า’
ของนักการเมืองและพรรคการเมือง นักการเมืองที่ตามีแววแหงความชั่วรายทั้งปวงจึงมักยึด 
รัฐวสิาหกจิเปนฐาน และดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจนั้น ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรีสวนใหญเคยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีมากอน และคุนเคยกับวิธีการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจมากอนเชนกัน การกํ าหนดใหผูอํ านวยการหรือผูวาการรัฐวิสาหกิจสง 
‘สวย’ เปนวธิกีารขัน้ประถม การหาประโยชนจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจเปนวิธี
การขัน้มธัยม การดดูซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดสรรสัมปทานเปนวิธีการขั้นอุดม 
ดวยเหตุดังนั้น การผันผูอํ านวยการหรือผูวาการ และกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีความสํ าคัญไมยิ่ง
หยอนกวาการผันขาราชการ
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