คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2535

สมบัติสาธารณะกับสมบัติสวนบุคคล
รังสรรค ธนะพรพันธ
ผมอยากจะเขียนบทความที่จั่วหัวขางตนนี้หลายเดือนแลว แตไมสบโอกาส
เนื่องจากเกิดวิกฤติการณทางการเมืองในชวงสองเดือนที่ผานมานี้ ประพฤติกรรมของนายอานันท
ปนยารชุน ชวยเปดประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้
เรื่องของเรื่องมีอยูวา เมื่อรัฐบาลอานันท 1 ใกลจะสิ้นอายุขัย นายอานันท
ปนยารชุนไดมอบหมายใหนายวิทย รายนานนท รองเลขาธิการนายกรัฐมตรี นําของที่ระลึกซึ่ง
ไดรับในโอกาสตางๆในระหวางดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จํานวน 12 ชิ้น มอบใหกรมศิลปากร
เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2535 (รายละเอียดปรากฏใน
ตาราง) นายอานันทตองการใหเยาวชนคนไทยมีโอกาสศึกษาของที่ระลึกเหลานี้ และหวังวาของ
ที่ระลึกเหลานี้จะเปนประโยชนในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในยุครัฐบาลอานันท 1
ซึ่งในเวลานั้นยังไรวี่แวววาจะมีรัฐบาลอานันท 2
ผมติดตามขาวนี้ดวยความสนใจยิ่ง และพยายามตรวจสอบขาวจากหนังสือพิมพ
ฉบับตางๆ ซึ่งพบวา มีหนังสือพิมพเพียง 2 ฉบับที่รายงานขาวนี้อยางละเอียด คือ The National
และ ผูจัดการรายวัน แมผมจะวิพากษวิจารณการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอานันท 1
อยางสาหัสสากรรจหลายตอหลายเรื่อง แตผมก็เคารพความเปนผูดีและความเปนสุภาพบุรุษของ
นายอานันท ประพฤติกรรมของนายอานันทในเรื่องนี้ยิ่งทําใหผูรูสึกเคารพและนับถือนายอานันท
มากขึ้น
การที่นายอานันท ปนยารชุนนําของที่ระลึกที่ไดรับในระหวางที่ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีคืนใหรัฐนั้น นับเปนพฤติกรรมอันชอบดวยมโนธรรมสํานึก เพราะของที่ระลึกเหลานี้
มิไดมอบใหเปนสมบัติสวนบุคคลของนายอานันท หากแตมอบใหนายอานันทในฐานะนายก
รั ฐ มนตรีแห ง ประเทศไทย ของที่ระลึก เหลานี้จึงนับเนื่องเปนสมบัติสาธารณะ หาใชสมบัติ
สวนบุคคลไม ในอารยประเทศมีจารีตขนบธรรมเนียมที่เมื่อผูนํ าฝายบริหารไดรับของที่ระลึก
จากตางประเทศแลว จักตองคืนของที่ระลึกเหลานั้นเปนสมบัติสาธารณะแหงรัฐ บางประเทศ
มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางชัดเจน โดยที่มีการกําหนดเกณฑวา ของที่ระลึกที่มีมูลคา
ระดับหนึ่งถือเปนสมบัติสวนบุคคล แตถาของที่ระลึกนั้นมีมูลคาสูงกวาระดับขั้นตํ่ าที่กํ าหนด
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จะตองคืนใหรัฐในฐานะสมบัติสาธารณะการกําหนดเกณฑในลักษณะเชนนี้ ในดานหนึ่งก็ชวย
ปองกันมิใหรัฐตองมีภาระในการเก็บของที่ระลึกเล็กๆนอยๆมากเกินไป และในอีกดานหนึ่งก็
มีสวนชวยปองกันการจาย "ของขวัญ" ระหวางประเทศ เพื่อมิใหเจาหนาที่ระดับสูงกระทําการ
อันไมรักษาผลประโยชนของชาติ ในสหรัฐอเมริกามีขาวปรากฏเปนครั้งคราววา ประธานาธิบดี
รัฐมนตรี และผูใกลชิดบางทานถูกทวงใหสงมอบของที่ระลึกคืนแกรัฐ
ผมไมทราบแนชัดวา นายกรัฐมนตรีและผูนําไทยในอดีตคนใดบางที่เคยนําของ
ที่ระลึกที่ไดรับในฐานะ "ของขวัญระหวางประเทศ" คืนใหแกรัฐ ขาวบางกระแสรายงานวา
จอมพลถนอม กิตติขจร และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน เคยมอบของที่ระลึกบางชิ้นแก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แมในปจจุบันจะยังไมมีกฎหมายที่กําหนดใหผูนําไทยตองคืน "ของขวัญ
ระหวางประเทศ" ใหแกรัฐ แตประพฤติกรรมของนายอานันท ปนยารชุนครั้งนี้นาจะเปนจุดเริ่มตน
ในการสรางจารีตเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมิจําตองตรากฎหมาย
การแยกแยะระหวางสมบัติสวนบุคคลกับสมบัติสาธารณะนับเปนเรื่องสําคัญ
ไมเฉพาะแตกลุมบุคคลที่เปนผูนํ าของสังคม หากยังรวมถึงทวยราษฎรดวย สมาชิกในสังคม
จักตองมีจิตสํานึกที่จะไมละเมิดทรัพยสินของผูอื่น หากทวยราษฎรมีจิตสํานึกพื้นฐานดังกลาวนี้
แลว ยอมสามารถสรางแรงกดดันใหผูนําของสังคมมีจิตสํานึกดวย ในทํานองกลับกัน หากผูนํา
ของสังคมรูจักแยกแยะระหวางสมบัติสวนบุคคลกับสมบัติสาธารณะ ก็จะสามารถสรางแบบอยาง
ใหแกประชาชนผูอยูใตปกครองได การขาดจิตสํานึกในเรื่องนี้ทั้งในหมูผูนําและประชาชน มีสวน
สํ าคัญที่ทํ าใหมีการนํ าสมบัติสาธารณะไปใชเพื่อประโยชนสวนบุคคล วัฒนธรรมอํ านาจนิยม
ซึ่งครอบงํ าสังคมไทยยิ่งทําใหเห็นดีเห็นงามไปกับการใชอํานาจในการนําสมบัติสาธารณะมาใช
เพื่อประโยชนสวนบุคคล การนํารถหลวงมาใชประหนึ่งเปนรถยนตสวนบุคคลปรากฏโดยทั่วไป
การใชเฮลิคอปเตอรและเครื่องบินขนอาหาร เครื่องดนตรี นักรอง และบุคคลอื่นๆ เพื่อไปรวมงาน
เลี้ยงรุน ประหนึ่งวางานเลี้ยงรุนนั้นเปนงานราชการ นับเปนตัวอยางที่ชี้ชัดถึงความขอนี้
ดวยเหตุที่ถือเอาอํ านาจเปนธรรม ผูนํ าฝายทหารบางคนจึงทึกทักเอาสมบัติ
สาธารณะมาเปนสมบัติสวนบุคคล และกระทําตอสมบัติสาธารณะโดยไมคํานึงถึงผลประโยชน
ของแผ น ดิ น สภาพการณ เ ช น นี้ ป รากฏอย า งแพร ห ลายในยุ ค การปกครองแบบเผด็ จ การ/
คณาธิปไตย ขุนทหารบางคนเขาไปยึดกุมรัฐวิสาหกิจ และนํ าตํ าแหนงกรรมการบริหารมา
แจกจายแกสมุนบริวารเพื่อเปนบําเหน็จสําหรับความสวามิภักดิ์ โดยมิไดคํานึงวา ผูที่ตนสงเขา
ไปเปนกรรมการบริหารนั้นจะสามารถทําประโยชนแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดหรือไม นายทหารอากาศ
บางคนมีมายาคติวา รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศดังเชนบริษัทการบินไทย
จํากัด และการทาอากาศยานแหงประเทศไทยจักตองใหทหารอากาศเขาไปบริหาร คนเหลานี้
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ไมเคยสนใจศึกษาดูวา หากปราศจากทหารอากาศเขาไปยุงเกี่ยว บางทีแลวรัฐวิสาหกิจเหลานี้
อาจจะมีผลการประกอบการดีกวาที่เปนมาก็ได ความรูเกี่ยวกับการบินมิใชความรูที่ผูกขาด
โดยทหารอากาศเทานั้น ในอารยประเทศที่ประสบความสําเร็จในการบริหารการทาอากาศยาน
และสายการบิน ผูบริหารลวนแลวแตเปนพลเรือน โดยที่ทหารอากาศมิไดเขามายุงเกี่ยวแมแตนอย
ในทํานองเดียวกัน สิทธิการบินระหวางประเทศเปนสมบัติของแผนดินที่สามารถ
ใชทําประโยชนใหแกแผนดินได หากจะยกใหเอกชนเพื่อใชในการประกอบการก็ควรที่จะใหเอกชน
ผูไดรับอํานาจผูกขาดมอบผลประโยชนคืนใหแกรัฐจึงจะเปนปฏิบัติการอันชอบ และแทที่จริงแลว
หากจะใหถูกตองตามหลักการ ก็ควรที่จะเปดใหมีการประมูลเสนอผลประโยชนแกรัฐ แตการ
ยกสิ ท ธิ ก ารบิ น ระหว า งกรุ ง เทพฯ-พนมเปญใหแกเอกชนเฉพาะราย โดยไมปรากฏแนชัดวา
รัฐไดรับผลประโยชนใดๆนับเปนปฏิบัติการที่ไมเปนการรักษาผลประโยชนของแผนดิน และสราง
ความเคลือบแคลงใจวาจะมีการประพฤติมิชอบอีกครั้ง
ดวยการครอบงํ าของวัฒนธรรมอํานาจนิยม ผูนําฝายทหารบางคนถืออํานาจ
ในการตั้งชื่อสาธารณสถานเพื่อเปนเกียรติแกวงคตระกูลของตน ทั้งๆที่ในกรณีสวนใหญเงินที่ใช
กอสรางสาธารณสถานเหลานั้นมาจากภาษีอากรของประชาชน ผมเฝาดูประพฤติกรรมดังกลาวนี้
ดวยความไมสบายใจเปนอยางยิ่ง หากคนเหลานี้อุทิศตนและทําประโยชนแกชาติบานเมือง ก็คง
จะมีประชาชนเรียกรองใหตั้งชื่อสาธารณสถานเพื่อเปนเกียรติประวัติแกผูนําเหลานี้ แตดวยเหตุ
ที่ระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไมเคยสรางผูนํ าที่เสียสละเพื่อสังคมสวนรวม บรรดาผูนํ าฝาย
ทหารเหลานี้จึงใชอํานาจในการตั้งชื่อสาธารณสถานเพื่อเปนเกียรติแกวงคตระกูลของตน และ
การขนานนามสาธารณสถานดังกลาวนี้มักจะกระทําในขณะที่ยังทรงอํานาจ สนามจารุเสถียร
อุบัติขึ้นในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในยุคเผด็จการ แตกระแสการเมืองประชาธิปไตยหลังเดือน
ตุลาคม 2516 ก็สามารถทําใหสนามจารุเสถียรแปรผันเปนสนามจุฬาลงกรณได
สมบัติสาธารณะเปนกรรมสิทธิ์ของแผนดิน ผูที่ครอบครองสมบัติสาธารณะ
จักตองคืนใหแกรัฐ นายอานันท ปนยารชุน ไดริเริ่มจารีตในการคืนของที่ระลึกที่ไดรับในระหวาง
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีใหแกรัฐแลว บัดนี้ เรานาจะริเริ่มจารีตในการขนานนามสาธารณ
สถานชนิดที่มีหลักมีเกณฑมากกวาที่เปนมา สาธารณสถานเปนสมบัติของแผนดิน หากจะ
ขนานนามเพื่อเอกชนคนหนึ่งคนใด ก็ควรที่จะมีกลไกและกระบวนการพิจารณาเพื่อใหมีความ
มั่นใจวา เอกชนคนนั้นไดทําประโยชนเพื่อแผนดิน และไมควรที่จะขนานนามในขณะที่เอกชน
คนนั้นยังทรงอํานาจทั้งทางการเมืองและในกองทัพ
สิ่งโสโครกอันเกิดจากวัฒนธรรมอํานาจนิยม และระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย
ที่รอการชําระลาง ยังมีอีกมากนัก
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ตาราง
ของที่ระลึกที่นายอานันท ปนยารชุน มอบใหกรมศิลปากร
วันที่ 16 เมษายน 2535
ของที่ระลึก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กริช
หนังฉลุลาย
กริช 2 เลม
ลูกระเบิดจําลอง
เรือรบจําลอง
เครื่องบินจําลอง 2 ลํา
ถาดลายดอกไม
แจกัน
ไมแกะสลัก
เกวียนนอย

ผูให
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
พระราชาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ผูบัญชาการกองทัพเรือไทย
ผูบัญชาการกองทัพอากาศไทย
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
นายกรัฐมนตรีโมแซมบิก
หัตถกรรมฝมือราษฎรบานใจดี อําเภอขุขันธ
จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2535

