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จากอาทิตย อุไรรัตน ถึง อานันท ปนยารชุน

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งนายอานันท ปนยารชุน เปนนายก 
รัฐมนตรี คนที่ 20 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 นี้ ไมเพียงแตจะเปนสิริมงคล 
แกนายอานันท ปนยารชุน เทานั้น  หากทวายังเปนสิริมงคลแกทวยราษฎรและสังคมไทยโดยสวน
รวม อีกดวย

         เหตุการณพฤษภาหฤโหดไดสรางความบอบชํ้ าและความแตกราวในสังคมไทย 
อันยากแกการเยียวยา การที่นายอานันทข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดใหความหวังแก 
ปวงชนชาวไทยวา หายนภัยที่สังคมไทยกํ าลังเผชิญอยูนี้จะไมเลวรายมากไปกวาที่เปนอยูใน 
ขณะนี้ นายอานันทไมเพียงแตจะเปนสัญลักษณของความสัตยซื่อ อันเปนคุณสมบัติอันหาไดยาก
ในหมูผูนํ าทางการเมือง (ทั้งฝายทหารและพลเรือน) ในปจจุบันเทานั้น หากทวายังใหภาพลักษณ
แหงความมีประสิทธิภาพอีกดวย ชื่อเสียงกิตติคุณและเครือขายความสัมพันธกับตางประเทศ 
ที่นายอานันทมีอยู คงมีสวนชวยกอบกูภาพพจนของประเทศไทยในสังคมโลกซึ่งตกตํ่ าอยาง 
ไมนาเชื่อ เพียงชั่วระยะเวลา 48 วันที่พลเอกสุจินดา คราประยูร ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี  
นายอานันทไดพิสูจนตนเองมาแลววา มิใชผูที่ตองการแสวงหาอํ านาจ และแมในยุคสมัยที่มี 
อํ านาจ ก็มิไดหลงอํ านาจ หากแตรูจักใชอํ านาจอยางเปนธรรม ความเปนผูดีและความเปน 
สุภาพบุรุษของนายอานันทก็เปนคุณสมบัติอันหาไดยากในหมูผูนํ าทางการเมืองในปจจุบันเชนกัน

         ดวยเหตุที่นายอานันทมีคุณสมบัตินานัปการ ไมวาจะเปนความสัตยซื่อ ความ 
มีประสิทธิภาพ ความไมยึดติดอํ านาจ ความเปนผูดี และความเปนสุภาพบุรุษ จึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจที่คณะผูกอการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เลือกนายอานันทเปนนายก 
รัฐมนตรี  ในเมื่อคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตเปนคุณสมบัติที่ผูนํ า รสช. ไมมี  ผูนํ า รสช. หวัง 
ที่จะอาศัยคุณสมบัติของนายอานันทเปนฐานความชอบธรรมในการยึดอํ านาจ การที่นายอานันท 
ยอมรับตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2534 ในทัศนะของคนบางกลุมในสังคมไทยถือ 
เปนอาชญากรรมอันไมนาใหอภัย หลายคนไมเขาใจวา เหตุไฉนสุภาพบุรุษอยางนายอานันท 
จึงยอมเปนเบี้ยหมากรุกทางการเมืองของผูนํ า รสช. ซึ่งมิไดมีคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ  เพราะ
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สุภาพบุรุษยอมไมใชกํ าลังโคนลมระบอบประชาธิปไตย มองจากแงของนายอานันท นายอานันท
อาจยอมรับตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในครั้งกระนั้น เพียงเพราะไมตองการเห็นสังคมไทยทรุดตํ่ าลง
ไปอีก ตลอดชวงเวลา 13 เดือนที่รัฐบาลนายอานันทรับผิดชอบชาติบานเมือง รัฐบาลชุดนั้นได 
ทุมเทสติปญญา กํ าลังกายและกํ าลังใจในการฟนฟูและบูรณะสังคมไทย ในทุกๆดาน เมื่อส้ินยุค 
รัฐบาลนายอานันท ดูเหมือนวา สังคมไทยพรอมที่จะรุดกาวไปขางหนามากกวายุคสมัยใดๆ  
แตแลวความตองการสืบทอดอํ านาจของผูนํ า รสช. โดยไมยอมละวางจากอํ านาจ  รวมตลอดทั้ง
อหังการแหงอํ านาจ ก็นํ ามาซึ่งเหตุการณพฤษภาทมิฬ และในที่สุด ธาตุแทของผูนํ า รสช. ก็เผย
โฉมใหเห็น

         การยอมรับตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของนายอานันท ปนยารชุน นับเปน
การตัดสินใจอันควรแกการสรรเสริญ เพราะนายอานันทตองสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อ 
ผลประโยชนของชาติ ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบครั้งนี้หนักอึ้งและสาหัสสากรรจมากกวาการ 
ตัดสินใจเมื่อเดือนมีนาคม 2534 ศานติสุขแหงชีวิตและความสงบสุขของครอบครัวจะตองถูก 
บ่ันทอนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งเปนเรื่องนาเห็นใจอยางยิ่ง

         ในคืนที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายอานันท ปนยารชุน เปน
นายกรัฐมนตรีนั้นเอง บรรดาผูนํ าพรรคการเมืองรวมรัฐบาลสุจินดาพากันไปชุมนุมที่บาน 
พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ ซึ่งไดจัดโตะหมูบูชาเพื่อรับพระบรมราชโองการ ผูนํ าพรรคมาร 
เหลานี้คาดหวังวา พลอากาศเอกสมบุญจะไดเปนนายกรัฐมนตรี รายงานขาวเรื่องนี้กลายเปน 
ภาพยนตรหรรษา ซึ่งแมแตชารลี แชปปลิน หรือวูดดี้ อัลเลน ก็ยังมิอาจเทียบเทียมได ผูที่ไดชม 
รายงานขาวนี้ลวนแลวแตรูสึกสํ าราญใจและสะใจ บรรดานักการเมืองในสังกัดพรรคมารทั้ง 5  
พรรคนี้ มีบทบาทสํ าคัญในการสรางสภาพนํ้ าเนาในสังคมการเมืองไทย คนเหลานี้เกือบทั้งหมด
อาศัยเงินตราในการซื้อเสียงเพื่อมีอํ านาจทางการเมือง และเลือกที่จะอิงแอบผูนํ าฝายทหาร 
ที่กุมกํ าลังมากกวาที่จะอิงแอบประชาชน คร้ันมีอํ านาจก็ใชอํ านาจในการแสวงหาผลประโยชน 
สวนบุคคลทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ผูนํ าพรรคมารเหลานี้ลวนแลวแตมีลักษณะ 
สามานยชน หลายคนถือกํ าเนิดในครอบครัวชนชั้นตํ่ า ซึ่งมิใชเร่ืองเสียหาย แตขอเสียหายก็คือ  
การไตเตาดวยการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 
เปนตนมา ผูนํ าฝายทหารที่ยึดกุมอํ านาจทางการเมืองกลุมแลวกลุมเลาลวนแตคบหาสมาคมและ
อาศัยนักการเมืองที่มีสามานยลักษณะเหลานี้เปนฐานอํ านาจทั้งสิ้น

         ดวยเหตุที่ผูนํ าพรรคมารเชื่อมั่นในฐานอํ านาจของผูนํ า รสช. การแข็งขืนตอพลัง
กดดัน ในการแกไขรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้น ทั้งๆที่การชุมนุมประทวงระหวางวันที่ 6-11 พฤษภาคม  
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2535 สลายตัวไปดวยความหวังวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น  
เนื่องจากมีสัญญาประชาคมจากพรรคการเมืองทุกพรรค แตแลวผูนํ าพรรคมารรวมรัฐบาลสุจินดา
ก็แสดงอาการตระบัดสัตย โดยไมยอมรับรูสัญญาประชาคมดังกลาวนี้ การแข็งขืนไมยอมแก 
รัฐธรรมนูญนี้เอง นํ ามาซึ่งการชุมนุมประทวงระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 และจบลง 
ดวยการเขนฆาประชาชน

         การใหความชอบธรรมแกพลเอกสุจินดา คราประยูร เพื่อเปนนายกรัฐมนตรี และ
การแข็งขืนไมยอมแกรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ทํ าใหพรรคมารหมดสิ้นความชอบ
ธรรมในการจัดตั้งรัฐบาล แตผูนํ าพรรคมารยังคงเริงรา และแสดงอหังการแหงอํ านาจดวยความ 
เชื่อมั่นในฐานอํ านาจของผูนํ า รสช. การปฏิเสธไมยอมรับนายชวน หลีกภัยเปนแกนนํ าในการ 
จัดตั้งรัฐบาล ทํ าใหสังคมการเมืองไทยเขาสูมุมอับ แมนายชวนจะมิใชสัญลักษณแหงความมี 
ประสิทธิภาพ แตนายชวนก็มีภาพลักษณแหงความสัตยซื่อ อันเปนคุณสมบัติที่หามิไดในหมูผูนํ า
พรรคมาร พลันที่ชื่อนายชวนปรากฏเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยก็เขยิบสูงขึ้น แตพลันที่ชื่อพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนนายกรัฐมนตรี ดัชนีตลาด
หลักทรัพยฯ ก็ตกตํ่ าลง

         อาการคอตกของผูนํ าพรรคมารที่ชุมนุมอยูในบานพลอากาศเอกสมบุญในยํ่ าคํ่ า
วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี เปนเรื่อง 
ที่เขาใจได คนเหลานี้ทุมทุนไปเปนจํ านวนมากในการเลือกตั้งฤดูที่ผานมา ยังมิทันจะกอบโกย 
คืนมา ก็ส้ินอํ านาจเสียแลว ขอที่มหาชนพึงจับตาดูก็คือ รายการทิ้งทวนที่อาจจะเกิดในระหวาง 
ที่การจัดตั้งรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนยังไมแลวเสร็จ รายการทิ้งทวนเหลานี้อาจจะประกอบ
ดวยการออกใบอนุญาตการตั้งโรงงาน การอนุมัติสัมปทานใหแกโครงการบางโครงการ รวมตลอด
ทั้งการจัดซื้อปุย การจัดซื้อขาวภายใตนโยบายพยุงราคาขาว และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณภายใต
โครงการแกไขภัยแลง การชํ าระลางสิ่งโสโครกรายการแรกที่รัฐบาลอานันทจักตองทํ าก็คือ การ 
ลบลางรายการ `หาลง' ของรัฐบาลรักษาการภายใตโครงการชวยเหลือเกษตรกรและโครงการ 
แกไขภัยแลงเหลานี้
         การพลิกผันทางการเมืองในยํ่ าคํ่ าวันที่ 10 มิถุนายน 2535 จะไมเปนไปอยาง
ราบร่ืน หากปราศจากบุรุษผูดํ ารงตํ าแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร ที่ชื่อนายอาทิตย อุไรรัตน  
นายอาทิตย เคยอกหักที่มิไดรับตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ แตกาลเวลา 
ก็ไดพิสูจนแลววา นายอาทิตยโชคดีที่ไมตองซองเสพสังวาสกับรัฐบาลสุจินดา มโนธรรมสํ านึก 
ทํ าใหนายอาทิตยไมเสนอชื่อพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนนายกรัฐมนตรี นับเปนการตัดสินใจ
ที่กอปรดวยความกลาหาญทางจริยธรรมยิ่ง  ลํ าพังแตดุษฎีบัณฑิตที่นายอาทิตยไดรับจากสถาบัน
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การศึกษาไมเพียงพอที่จะทํ าใหนายอาทิตยเปนบัณฑิตได แตดวยความกลาหาญทางจริยธรรม 
คร้ังนี้  นายอาทิตยไดกลายเปนบัณฑิตแหงมโนธรรมสํ านึกอันควรแกการยกยอง

         รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน กํ าลังเปนความหวังของปวงชนชาวไทยในการ
เยียวยา ความบอบชํ้ าและความแตกราวของสังคมไทย ตลอดจนการปรับปรุงภาพลักษณของ
ประเทศไทยในสังคมโลก ความหวังเหลานี้จะเปนจริงไดก็ตอเมื่อรัฐบาลอานันทตองสรางความ
ชอบธรรมทางการเมืองเปนปฐมฐาน ความชอบธรรมเบื้องตนก็คือ รัฐมนตรีที่รวมรัฐบาลอานันท 
ไมเพียงแตจะมีความสัตยซื่อและมีประสิทธิภาพเทานั้น หากยังตองปราศจากกลิ่นคาวเลือด 
อีกดวย นายอานันทจักตองมีความกลาหาญทางจริยธรรรมมากพอที่จะไมเลือกเทคโนแครตและ
นักธุรกิจที่มีความสัมพันธกับผูนํ า รสช. มารวมรัฐบาล  มิฉะนั้นแลวรัฐบาลนายอานันทก็จะมี 
ปญหาความไมชอบธรรมตั้งแตตน แตความชอบธรรมและประสิทธิภาพของรัฐบาลอานันทมิใช
เงื่อนไขเพียงประการเดียวที่จะชวยฟนฟูและบูรณะสังคมไทยจากเหตุการณพฤษภาหฤโหดได 
สังคมไทยโดยสวนรวมจักตองใหความรวมมือรวมใจกับรัฐบาลอานันทดวย ความรวมมือรวมใจ 
ที่สํ าคัญ ไดแก ความรวมมือรวมใจในการขจัดสามานยชนออกไปจากสังคมการเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบรรดาผูนํ าพรรคมาร และความรวมมือรวมใจในการขจัดวัฒนธรรมอํ านาจนิยม ซึ่งเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย


