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กฎขอที่เจ็ด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักใชวิชาจิตรกรรมใหเปน
ประโยชน

นายกรัฐมนตรีมีความสามารถในการวาดรูปหรือไม ไมสํ าคัญเทากับความ
สามารถในการทาสี ในประวัติศาสตรโลก มีนายกรัฐมนตรีนานาประเทศหลายตอหลายคนเปน
จติรกรสมัครเลน บางคนนั่งสเกต็ชภาพผูรวมเขาประชุม โดยมิไดสนใจประเด็นการประชุม ทั้งๆที่
นายกรฐัมนตรเีปนประธานที่ประชุม ประพฤติกรรมเชนนี้รูไปถึงไหน ถูกวิพากษไปถึงนั่น ยิ่งผูถูก
แอบสเกต็ชภาพเปนสาวโสดดวยแลว เสียงนินทาวา  นายกรัฐมนตรี she-go (อานวา ชีกอ) ยอม
ดังขรม

ความสามารถในการทาสีเปนคุณสมบัติสํ าคัญของนายกรัฐมนตรี การทาสีเพื่อให
ภาพลักษณของนายกรัฐมนตรีดีเกินกวาความเปนจริงนับเปนปฏิบัติการขั้นประถม ทักษะในการ
ทาสีเชนนี้เองที่ชวยเพิ่มความคงทนของตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีบางคนมีภาพ
ลักษณความซื่อสัตยสุจริต ทั้งๆที่สมุนบริวารเปนนักปลนชาติ แตการปลนชาติเกิดขึ้นไดอยางไร
ภายใตนายกรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณความซื่อสัตยสุจริต หากมิใชเปนเพราะนายกรัฐมนตรีรูเห็น
เปนใจ ใหทาย และมีขันติธรรมระดับเกินมนุษย หรือมิฉะนั้นก็มีความสุขที่ไดเห็นมิตรสนิท สมุน 
และบรวิาร ฉอราษฎรบังหลวงและโกงชาติบานเมือง

การทาสเีพือ่ใหภาพลักษณดูดีเปนปฏิบัติการควบคูกับการปายสี อันเปนการทาสี
เพื่อใหภาพลักษณดูเลวราย นายกรัฐมนตรีตองพัฒนาทักษะในการปายสี จนถึงระดับที่แมจะมี
การปายสแีลว ผูคนไมรูสึกถึงการปายสีนั้น การปายสีข้ันประถม ไดแก การปายสีวา บรรดาปญหา
อันเลวรายของชาติบานเมืองทั้งมวลลวนเกิดในรัฐบาลชุดที่แลว การปายสีข้ันมัธยม ไดแก การ
ปายสกีลุมผูชุมนุมตอตานคัดคานรัฐบาลวา รับเงินจากตางชาติมาปฏิบัติการ หรือผูตอตานรัฐบาล
มไิดเปนคนไทย รวมทั้งการปายสีส่ือมวลชนที่ตอตานรัฐบาลวาเปนสื่อที่มีสังกัด การปายสีข้ันอุดม  
ไดแก การปายสีวา บรรดาผูวิพากษวิจารณรัฐบาลลวนมีขอมูลและความรูที่ไมถูกตอง เฉพาะ
นายกรฐัมนตรีและรัฐบาลเทานั้นมีขอมูลและความรูที่ถูกตอง
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กฎขอทีแ่ปด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักจัดต้ังสื่อมวลชน
ในเมื่อการทาสีมีความสํ าคัญตอความคงทนของตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี การจัด

ต้ังสื่อมวลชนเปนยทุธวธิทีีสํ่ าคญัของปฏิบัติการการทาสี นายกรัฐมนตรีจักตองใชส่ือมวลชนที่เปน
กลไกรฐั ทัง้สถานวีทิยแุละสถานีโทรทัศน ใหเปนประโยชนทางการเมืองอยางเต็มที่ โดยตองจัดวาง
ก ําลงัคนทีไ่ววางใจไดยึดกุมกรมประชาสัมพันธและองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย นายก
รัฐมนตรจีักตองไมรูสึกตะขิดตะขวงใจในการใชกลไกของรัฐเหลานี้สรางภาพลักษณของตนเองและ
เผยแพรผลงานของรัฐบาล ในยามที่ฝายคานและฝายตอตานรัฐบาลโจมตีรัฐบาล จงใชกลไกของ
รัฐทัง้มวลตอบโตชนิดไมใหผุดไมใหเกิด หนทางในการปองปรามฝายคานและฝายตอตานรัฐบาลมี
อยูอยางนอย 2 หนทาง หนทางหนึ่งก็โดยไมเสนอขาวฝายคานและฝายตอตานรัฐบาล ยกเวนขาว
ที่ยังคงความเสื่อมเสียแกปรปกษทางการเมืองเหลานี้ อีกหนทางหนึ่งก็คือ การขุดคุยขอมูลเพื่อ
ปายสีฝายคานและฝายตอตานรัฐบาล

ในขณะทีก่ารจดัการกับวิทยุและโทรทัศนมิใชเร่ืองยาก เนื่องเพราะรัฐบาลมีกลไก
ของตนเอง หนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนที่ยากแกการจัดการ เนื่องเพราะความหลากหลายและ 
รัฐบาลไมมหีนงัสือพิมพของตนเอง นายกรัฐมนตรีจักตองแยกแยะหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’ กับ 
‘พวกเขา’  จงใชหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’ เลนงานหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเขา’  อายทุางการ
เมอืงของนายกรฐัมนตรียาวนานพอที่จะแยกแยะไดวา นักหนังสือพิมพคนใดเปน ‘พวกเรา’ และคน
ใดเปน ‘พวกเขา’

จงปนูบ ําเหนจ็หนังสือพิมพและนักหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’  ความขอนี้ครอบ
คลมุถงึสือ่มวลชนประเภทอื่นดวย วิธีการปูนบํ าเหน็จที่ไดผลมีอยูอยางนอย 2 วิธี วิธีแรก ไดแก 
การนดัเลี้ยงอาหารสื่อมวลชนที่เปน ‘พวกเรา’ ทกุสปัดาห พรอมทั้งใหขาวลับเฉพาะ เพื่อใหส่ือมวล
ชนที่เปน ‘พวกเขา’ ตกขาว  เมือ่การตกขาวปรากฏดวยความถี่สูง นายกรัฐมนตรีจะตองไมลืมตอก
ยํ้ าใหเห็นความดอยคุณภาพของสื่อมวลชนที่เปน ‘พวกเขา’ วิธีที่สอง ไดแก การผันงบประชา
สัมพนัธของหนวยราชการไปใหส่ือมวลชนที่เปน ‘พวกเรา’ ทัง้นีเ้พือ่ใหส่ือมวลชนที่เปน ‘พวกเขา’
อดอยากปากแหง

การจัดตั้งสื่อมวลชนตางประเทศมีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวาการจัดตั้งสื่อมวล
ชนภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีจักตองสรางสายสัมพันธอันดีกับผูส่ือขาวตางประเทศ โดย
เฉพาะอยางยิง่หัวหนาสํ านักขาว และตองประเมินวา ใครเปนมิตร ใครเปนปรปกษ จงหมั่นให
สัมภาษณพิเศษในลักษณะ Exclusive Interview แกผูส่ือขาวและหัวหนาสํ านักขาวที่เปนมิตร 
และอาศัยผูส่ือขาวและหัวหนาสํ านักขาวเหลานี้ในการผลักดันใหนายกรัฐมนตรีติดอันดับ 100 
ยอดนายกรฐัมนตรีภูมิภาค หรือ 500 ยอดวิสัยทัศน บางครั้งอาจตองยอมซื้ออันดับเพื่อใหนายก 
รัฐมนตรมีภีาพลกัษณสากล ในโลกทุนนิยม ไมมีอะไรที่เงินซื้อมิได ข้ึนอยูกับวาเงินถึงหรือไมเทา



3

นัน้ นายธนาคารบางคนติดอันดับนายธนาคารแหงป ทั้งๆที่ธนาคารที่ตนบริหารผุกรอนดวย NPLs  
รัฐมนตรีการคลังบางคนมีตรารัฐมนตรีแหงภูมิภาค ทั้งๆที่ประเทศของตนกํ าลังเผชิญวิกฤติการณ
การคลงั หากนายกรัฐมนตรีสามารถ ‘ซื้อ’ หนงัสอืพมิพและนักหนังสือพิมพไทยได เหตุไฉนจึง ‘ซื้อ’
หนงัสอืพมิพและนักหนังสือพิมพตางชาติมิไดเลา

กฎขอทีเ่กา เมือ่เปนนายกรัฐมนตรี จักตองหาญกลาในการใชวิธีการเกส
ตาโป

เพือ่ใหเกาอีน้ายกรัฐมนตรีคงทนถาวร นายกรัฐมนตรีจักตองจัดตั้งหนวยเกสตาโป 
โดยหามใชชื่อ ‘เกสตาโป’ เปนอนัขาด  เพราะไมเปนมงคล  หากใหชื่อวา ‘หนวยปราบศัตรูพาย’
หนวยเกสตาโปมีหนาที่ติดตามหาขาวกรองเกี่ยวกับผูนํ าฝายคาน ผูนํ าองคกรประชาชนและ
ปญญาชนซึ่งตั้งตนเปนปรปกษของรัฐบาล ทั้งนี้ดวยการดักฟงโทรศัพท เปดจดหมายอาน และ
ตรวจสอบการเคลื่อนยายรายการในบัญชีธนาคาร นายกรัฐมนตรีจักตองใชขอมูลที่ไดมาในการ 
‘แบล็กเมล’ ปรปกษทางการเมืองเหลานี้ แมแตผูนํ าพรรครวมรัฐบาลก็วางใจมิได เพราะอาจมีการ
ถอนยวงกลางคนั นายกรัฐมนตรีมิควรไววางใจภรรยาของตน ดุจเดียวกับที่ไมควรไววางใจปรปกษ
ทางการเมือง หากภรรยานายกรัฐมนตรีเปนชูกับผูนํ าฝายคานยอมทํ าใหเสียหนาอยางมาก ใน
สังคมการเมืองไทย พรรคการเมืองบางพรรคตองขาดดุลทางเพศ (Sexual Deficit) เพราะเหตุที่มิ
ไดดูแลหลังบานใหดี บางพรรคเกินดุลทางเพศ (Sexual Surplus) แตบางพรรคมีชื่อเสียงในการ
แยงเมยีระหวางสมาชิกดวยกันเอง

กฎขอทีส่ิบ เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จักตองหมั่นทอง ‘ยงัไมไดรับรายงาน’
จนขึ้นใจ

‘ยงัไมไดรับรายงาน’ กลายเปนอมตพจน เพราะไมมีนายกรัฐมนตรีคนใดที่ไมเคย
เอือ้นเอยวจีดังกลาวนี้  การเอื้อนวจี ‘ยงัไมไดรับรายงาน’ กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน 
ดานหนึง่เปนการกลาวโทษขาราชการโดยนัยในฐานที่ทํ างาน (การรายงานนายกรัฐมนตรี) อยางไม
มีประสิทธิภาพ ในอีกดานหนึ่งเปนการปกปดความไรสมรรถภาพของนายกรัฐมนตรีเอง สํ าหรับ
นายกรฐัมนตรีบางคน แมจะไดรับรายงานก็ส่ังการไมได แกปญหาไมถูก

แมจะตองทองวจี ‘ยงัไมไดรับรายงาน’ แตตองระมัดระวังมิใหมีการเอื้อนวจีชนิด
ผิดบริบท นายกรฐัมนตรีบางคนเมื่อถูกถามวา ชอบอาหารประเภทใดมากเปนพิเศษ กลับตอบวา 
‘ยงัไมไดรับรายงาน’ คํ าตอบของนายกรัฐมนตรียังความครื้นเครงแกประชาราษฎร จนคนยากจน
ลืมปญหาของตนเปนการชั่วคราว จะมีผูคนกี่มากนอยในสังคมไทยที่เขาใจวา การที่คนจนยังคง
ยากจนและเปนโรคดื้อความรวยอยูนั้นเปนเพราะนายกรัฐมนตรี ‘ยงัมไิดรับรายงาน’
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กฎขอที่สิบเอ็ด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกปรือวิทยายทุธเหินอากาศ
การ ‘ลอยตัว’ เปนวทิยายทุธชั้นสูง นายกรัฐมนตรีที่ไมสามารถ ‘ลอยตัว’ จกัตอง

แบกรับปญหาทั้งปวงของสังคมไทยไวบนบาสองขาง แรงกดดันของปญหาอาจทํ าใหนายก
รัฐมนตรีเปนโรคประสาท หรือปวยเปนอัมพฤกษ นายกรัฐมนตรีตองบอกกลาวประชาราษฎรวา 
ปญหาของเมอืงไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมเปนปญหาของปวงชนชาวไทย 
หาใชปญหาของนายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียวไม  การ ‘ลอยตัว’ เปนการสงสัญญาณใหราษฎรรับรู

การ ‘ลอยตัว’ ยงัสือ่ขาวสารอีกดวยวา  นายกรัฐมนตรีมิใชผูรับผิดชอบแกปญหา
ของชาตบิานเมอืงแตเพียงผูเดียว หากแตเปนหนาที่ของกระทรวงทบวงกรมตางๆ โดยที่มีรัฐมนตรี
เจากระทรวงเปนผูดูแล ในเมื่อปญหาทุกปญหามีหนวยงานและรัฐมนตรีรับผิดชอบแลว มิสมควรที่
จะกดดนัใหนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบอีก เพราะโดยหลักการที่ถูกตอง นายกรัฐมนตรีมิพึงตอง
รับผิดชอบปญหาใดๆ

การ ‘ลอยตัว’ ข้ันสงูสุด ไดแก การ ‘ลอยตัว’ เหนอืปญหา เหนือความรับผิดชอบ 
โดยทีร่าษฎรยงัคงเขาใจวา นายกรัฐมนตรีมุงมั่นและรับผิดชอบในการแกปญหาของบานเมือง

กฎขอทีส่บิสอง เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จักตองมีศิลปะในการจัดวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี

การจัดวาระการประชุมและการควบคุมการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนศิลปะที่มี
ความลํ ้าลกึ จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางไรจึงจะธํ ารงเสถียรภาพของรัฐบาล โดยที่นายก
รัฐมนตรสีามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจใหตนและพรรคของตนไดดวย

ทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเปน ‘โรงงาน’ ผลิตสวนเกินทางเศรษฐกิจ บรรดา
พรรครวมรัฐบาลลวนตองการผลักดันโครงการของตนใหผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะตาง
หวงัดดูซบัสวนเกนิทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีมีโอกาสเห็นวาระการประชุมกอนผูใด และอยูใน
ฐานะทีจ่ะจดัวางวาระการประชุมเพื่อใหไดผลตามที่ตองการ (Agenda Manipulation)

นายกรฐัมนตรีที่เกงกาจยอมมีจมูกสูดดม ‘กลิ่น’ สวนเกนิทางเศรษฐกิจ  หนทางที่
จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลก็แตโดยการเจรจานอกรอบกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแลก
โครงการของพรรคหนึ่งกับโครงการของอีกพรรคหนึ่ง หากโครงการใดสามารถผลิตสวนเกินทาง
เศรษฐกิจไดมาก นายกรัฐมนตรีอาจทํ าหนาที่เปนทาวมาลีวราชเจรจาใหพรรคเจาของโครงการ
แบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจแกพรรครวมรัฐบาลอยางถวนหนา

เพื่อใหโครงการที่ผลิตสวนเกินทางเศรษฐกิจไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจักตองมีศิลปะในการบรรจุวาระจร โดยไมแจกเอกสารประกอบการประชุม
ลวงหนา และเลอืกบรรจุเปนวาระการประชุมทายๆ พรอมทั้งเรงรัดการประชุม โดยอางวา นายก 
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รัฐมนตรีมีภารกิจดานอื่นที่ตองปฏิบัติ ซึ่งมีกํ าหนดเวลาอันแนนอน โครงการที่บรรจุวาระจร
ประกอบดวยโครงการที่ผลักดันโดยรัฐมนตรีรวมพรรคเดียวกับนายกรัฐมนตรี และโครงการของ
พรรคอืน่ที่ยอมแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจ

โครงการที่นายกรัฐมนตรีไมตองการใหความเห็นชอบจะตองจัดไวในวาระการ
ประชมุตนๆ เพื่อใหมีเวลาในการถกอภิปรายอยางเต็มที่ นายกรัฐมนตรีตองสงสัญญาณใหบริวาร
และพนัธมติรในพรรครวมรัฐบาลรุมถลม พรอมทั้งปลอยขาวใหส่ือมวลชนนํ าไปเผยแพร

กฎขอที่สิบสาม เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองหมั่นสัญจรทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ

การสัญจรตางประเทศนอกจากเกื้อกูลการพัฒนาวิสัยทัศนแลว ยังเปนโอกาสใน
การทองเที่ยวตางแดน โดยมิตองใชเงินสวนบุคคล นายกรัฐมนตรีสามารถอางไดเสมอวา การ
สัญจรตางประเทศเปนไปเพื่อแนะนํ าตัวตอผูนํ าประเทศเพื่อนบาน และกระชับสายสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

เมื่อนายกรัฐมนตรีตองไปราชการตางจังหวัด อยาลืมเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อเก็บ
เกี่ยวคะแนนนิยมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งราษฎรในฐานที่มั่นทางการเมืองของนายก 
รัฐมนตรี

เมือ่ใกลส้ินอายุขัยของรัฐบาล หรือภายหลังการยุบสภา นายกรัฐมนตรีควรออก
เยีย่มเยยีนราษฎรดวยความถี่สูงขึ้น เพราะเปนโอกาสในการหาเสียงโดยใชงบประมาณแผนดิน มิ
จํ าตองใชเงินสวนตัวหรือเงินของพรรค อีกทั้งควรหอบลูกพรรคออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรเปนคณะ
ใหญ เพือ่ใหการหาเสียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กฎขอทีส่บิสี่ เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกทิ้งทวน
การ ‘ทิง้ทวน’ มใิชเพือ่ยอมแพ หากแตเปนการปฏิบัติการกวาดเงินเขากระเปา

ของตนเอง โดยที่จะแบงปนใหพรรคหรือไมก็ได บรรดาโครงการที่มีปญหาในขั้นตอนการพิจารณา 
จักตองผลักเขาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อส้ินอายุขัยของรัฐบาลหรือภายหลังจากที่
ยุบสภาแลว บรรดาพรรครวมรัฐบาลลวนมีปฏิบัติการ ‘ทิง้ทวน’ เฉกเชนเดียวกัน โดยที่ถือเปน 
‘มารยาท’ หรือ ‘กตกิาการเลนเกม’ ทีพ่รรครวมรัฐบาลจักตองไมปดแขงปดขากัน เพราะจะเปนการ
สาวไสใหกากนิ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจักตองชํ าระลางยางอายออกจากรางกายและจิตใจ และ
ปฏิบัติการปดหู ปดตา ปดจมูก เพื่อจะไดไมตองรับรูเสียงกนโคตรเหงาของนายกรัฐมนตรี
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การประพฤติปฏิบัติตามกฎทั้งสิบส่ีขอดังกลาวขางตนนี้ จะทํ าใหชนชาวไทยจด
จ ํานายกรัฐมนตรีตราบชั่วดินฟา
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