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รสช. การยึดทรัพย และภาระของแผนดิน
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การคืนทรัพยสินใหแกนักการเมืองที่ถูกยึดทรัพยในขอหารํ่ารวยผิดปกติ กําลัง
กลายเปนภาระของแผนดินอยางไมสมควร
เมื่อคณะ รสช.อันมีพลเอกสุนทร คงสมพงษเปนผูนํากอการรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ 2534 ขออางสํ าคัญประการหนึ่งในการยึดอํานาจก็คือ พฤติกรรมการฉอราษฎร
บังหลวงของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดวยเหตุที่รัฐบาลชาติชายมีพฤติกรรมในการแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายอยางโจงแจง ประกอบกับการที่ผูนํารัฐบาลนั้น
ไมสนใจที่จะลดทอนการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีรวมรัฐบาล ผูคน
จํ านวนไม น  อ ยจึ ง พากั น หลงผิ ด เห็ น ดี เ ห็ น งามกั บ การฉี ก รั ฐ ธรรมนู ญ และการทํ าลายระบอบ
ประชาธิปไตยของคณะ รสช. โดยมิไดตระหนักแมแตนอยวา ผูนําฝายทหารที่กอการรัฐประหาร
ก็มีพฤติกรรมอันฉอฉลเฉกเชนเดียวกัน
คณะ รสช.แสดงอาการขึ ง ขั ง ที่ จ ะกวาดล า งนั ก การเมื อ งขี้ ฉ  อ ด ว ยการตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (คตส.) โดยมีพลเอกสิทธิ จิรโรจนเปนประธาน แตอาการอัน
ขึงขังดังกลาวนี้กลับผอนคลายลงตามกาลเวลา เมื่อผูนําฝายทหารเหลานี้มีเปาประสงคอันแจมชัด
ที่จะสืบทอดอํ านาจทางการเมืองตอไป จึงตองอาศัยนักการเมืองขี้ฉอเปนฐานอํ านาจ โดยที่
นักการเมืองที่ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติบางคนยอมตนเปนบริวารของผูนํา รสช. เพียงเพื่อ
ใหผอนปรนคดีการยึดทรัพย ความสัมพันธระหวางทั้งสองฝายจึงเปนไปในทํานอง "นํ้าพึ่งเรือ
เสือพึ่งปา" ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26
พ.ศ. 2534 โดยเปดโอกาสใหผูถูกตรวจสอบทรัพยสินมีสิทธิอุทธรณตอศาลได
พลันที่มีการแกไขประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 โฉมหนาที่แทจริงของผูนํา รสช.
ก็ปรากฏสูประชาชน หนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับรายงานความรูสึกผิดหวังของประชาชน
แตผูที่รูสึกผิดหวังยิ่งกวาผูอื่นใดคงจะเปนพลเอกสิทธิ จิรโรจน ซึ่งเปนเพียงเบี้ยหมากรุกทาง
การเมืองของคณะ รสช. พลเอกสิทธิมองเห็นแตมิติมืดของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในยุค
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แตมองไมเห็นพฤติกรรมการฉอฉลอํานาจของผูนํา รสช.
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นับเปนเรื่องนาเศราและนาเห็นใจบุคคลที่ทํางานเพื่อชาติบานเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตดังเชน
พลเอกสิทธิ ที่ตองจบชีวิตการงานดวยความผิดหวังอยางลํ้าลึก พลังกายและพลังใจที่ทุมเทไป
เพื่อชําระลางความโสมมของสังคมตองสูญเปลา เพียงเพราะตัณหาแหงอํานาจของผูนํา รสช.
และบัดนี้พลเอกสิทธิคงจะประจักษแกใจวา ตัณหาแหงอํานาจมิไดมีเฉพาะแตนักการเมืองอาชีพ
เทานั้น หากยังปกแผทรงอิทธิพลในหมูผูนําฝายทหารบางกลุมบางเหลาอีกดวย แทที่จริงแลว
ผูที่มีสํานึกทางประวัติศาสตรตางไดเรียนรูบทสรุปดังกลาวนี้มาเปนเวลาชานานแลว
การแกไขประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ไดเปดโอกาสใหบรรดานักการเมืองที่ถูกยึด
ทรัพยสามารถรองตอศาลวา ประกาศ รสช. ฉบับดังกลาวเปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 มีขอวินิจฉัยวา ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26
ขอ 2 และขอ 6 ขัดตอประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และขัดตอธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 อีกทั้งยังมีลักษณะเปนกฎหมายที่ลงโทษทางอาญาที่มีผล
ยอนหลัง และที่สําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใดก็คือ ประกาศ รสช. ฉบับนี้มีผลในการตั้งศาลขึ้นมาใหม
เพื่อพิจารณาคดีการยึดทรัพยโดยเฉพาะ ทั้งๆที่มีศาลที่มีอยูตามกฎหมายอยูแลว จึงมีคําสั่งให
เพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยแลววา การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัยอํานาจตาม
ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ไมชอบดวยกฎหมาย แตกระทรวงการคลังในฐานะเจาพนักงานการ
ยึดทรัพย ตามคําสั่ง คตส. ยังมิไดคืนทรัพยสินแกเจาของ เนื่องจากยังไมแจมชัดในคําพิพากษา
และขอกฎหมาย จึงขอคําปรึกษาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดได
ใหคําปรึกษาวา กระทรวงการคลังควรจะคืนทรัพยสินแกนักการเมือง ที่ถูก คตส. ยึดทรัพย
พรอมทั้งดอกเบี้ย ความเห็นดังกลาวนี้สอดคลองกับความเห็นของนายมารุต บุนนาค และนาย
สุธี อากาศฤกษ ซึ่งไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพกอนหนานี้
การคืนทรัพยสิน พรอมทั้งดอกเบี้ยแกนักการเมืองผูถูกยึดทรัพย นับเปนปฏิบัติ
การอันชอบธรรม หากการยึดทรัพยนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และผูถูกยึดทรัพยเปนผูบริสุทธิ์ที่มิได
มีพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ การยึดทรัพยยอมทําใหเจาของทรัพยสูญเสีย
รายไดอันพึงไดจากทรัพยนั้น (foregone earnings) หากไมถูกยึดทรัพยเจาของทรัพยยอมนํา
ทรัพยนั้นไปหารายไดได เงินที่ไมถูกยึดสามารถกอดอกออกผลเปนดอกเบี้ย เมื่อมีการยึดทรัพย
ที่ไมชอบธรรม ไมเพียงแตจะตองคืนทรัพยที่ยึดแกเจาของเทานั้น หากยังควรที่จะชําระดอกเบี้ย
ดวย จึงจะนับวาเปนธรรม
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การคืนทรัพยสินที่ยึดมาใหแกเจาของไมสรางภาระแกแผนดิน แตการชํ าระ
ดอกเบี้ยใหแกเจาของทรัพยสินที่ถูกยึดยอมเปนภาระแกประชาชาน เพราะเงินที่นํ ามาชํ าระ
ดอกเบี้ยนี้ในที่สุดแลวยอมมาจากภาษีอากร ในกรณีเชนนี้ ความขัดแยงแหงความเปนธรรมยอม
เกิดขึ้น ในดานหนึ่งการจายดอกเบี้ยมีผลเสมือนหนึ่งรายจายชดเชยความไมเปนธรรมที่ผูบริสุทธิ์
ไดรับ แตในอีกดานหนึ่ง ประชาชนผูเสียภาษีอากรกลับตองรับภาระรายจายดอกเบี้ยนั้น ทั้งๆที่
ประชาชนมิไดใหฉันทานุมัติในการยึดทรัพยอันมิชอบมาตั้งแตตน
หากรัฐบาลปฏิบัติตามขอแนะนําของสํานักอัยการสูงสุด ยอมมีความหมายวา
รัฐบาลเลือกที่จะแกไขปญหาความไมเปนธรรมบางสวน ดวยการสรางปญหาความไมเปนธรรม
อีกสวนหนึ่งขึ้นมาแทน
การจายดอกเบี้ยในฐานะเงินไดอันพึงไดแกผูที่ถูกยึดทรัพยอยางไมชอบธรรม
จะเปนปฏิบัติการอันเปนธรรมก็ตอเมื่อทรัพยอันเปนฐานแหงดอกเบี้ยนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดย
สุจริต การจายดอกเบี้ยแกเจาของทรัพยที่ไดทรัพยมาโดยไมสุจริต ยอมเปนการสรางความ
ไมชอบธรรมซํ้าสองชั้น ดังนั้น กอนที่รัฐบาลจะตัดสินใจจายดอกเบี้ย สมควรที่จะตองตรวจสอบ
ที่มาของทรัพยอันเปนฐานแหงดอกเบี้ยนั้นวาไดมาโดยสุจริตหรือไม แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยวา
การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 เปนเรื่องที่ไมชอบดวย
กฎหมาย แตขอวินิจฉัยนี้เปนเพียงขอวินิจฉัยเกี่ยวกับขอกฎหมายเทานั้น หาใชขอวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงไม ประกอบกับผลการตรวจสอบของ คตส. ไดสื่อขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ฉอราษฎรบังหลวงของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ขาวสารดังกลาวนี้ไดหยั่งรากลึกในจิตใจ
และความรับรูของประชาชน สมควรที่จะสะสางใหชัดเจน นักการเมืองที่บริสุทธิ์ยอมคงทนตอการ
ตรวจสอบ การสะสางขอหาความรํ่ารวยผิดปกติไมเพียงแตจะชวยใหทราบวา คตส. ไดดําเนิน
การกลั่ น แกล ง นั ก การเมื อ งที่ ถู ก กล า วหาหรื อ ไม เ ท า นั้ น หากทว า ยั ง เป น การป อ งปรามการ
ฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบในอนาคตอีกดวย การสะสางขอหาความรํ่ารวยผิดปกติ
จึง เป น ประโยชน อย า งยิ่ง ต อ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย แตการ
ดําเนินการในเรื่องนี้จะเปนไปไดก็แตในรัฐบาลที่มีความกลาหาญทางจริยธรรมและมีความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี
หากผลการสะสางขอหาความรํ่ารวยผิดปกติปรากฏวามีการยึดทรัพยโดยมิชอบ
จากนักการเมืองผูบริสุทธิ์ก็ดี หรือมีการยึดทรัพยเกินกวาปริมาณที่พึงยึดก็ดี สมควรที่จะไลเบี้ย
ผูนํา รสช. และ คตส. ใหเปนผูรับภาระรายจายการชดเชยความไมเปนธรรมที่กอเกิดขึ้น และ
ไมควรที่จะใหเปนภาระของแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูเสียภาษีอากร
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ในการคืนทรัพยและดอกเบี้ย ไมเพียงแตจัดตองตรวจสอบวา ทรัพยสินนั้นไดมา
โดยสุจริตหรือไมเทานั้น หากทวายังควรที่จะตองตรวจสอบดวยวา ทรัพยสินเหลานั้นไดเสียภาษี
มาโดยถู ก ต อ งหรื อ ไม อี ก ด ว ย ความพยายามของกรมสรรพากรที่ จ ะเก็ บ ภาษี ย  อ นหลัง จาก
นักการเมืองที่ถูกยึดทรัพย กอนที่จะคืนทรัพยสินใหนั้น จึงเปนความพยายามที่ควรแกการสนับ
สนุน นักการเมืองอาชีพผูประกาศตนเปนสาธารณบุคคลพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ยิ่งผูที่ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีดวยแลว ยิ่งมิอาจปฏิเสธการเปนพลเมืองดีได หากรัฐมนตรียังหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีอากรแลวรัฐบาล จะมีหนาเรียกรองใหประชาชนเสียภาษีอากรไดอยางไร
การสะสางข อ หาความรํ่ ารวยผิ ด ปกติ ก็ ดี และการเก็ บ ภาษี ย  อ นหลั ง จาก
นักการเมืองที่ถูกยึดทรัพยก็ดี เปนเรื่องที่รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมพึงดําเนินการ
การนํ าเรื่องทั้งสองนี้มาเปนเครื่องมือในการตอรองเพื่อมิใหพรรคฝายคานปภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาลในสภาผูแทนราษฎร ดังที่ปรากฏเปนขาวในหนังสือพิมพบางฉบับ จึงเปนเรื่องที่ไมสมควร
อยางยิ่ง และหากขาวนั้นปรากฏเปนจริง ก็สมควรที่รัฐบาลจะถูกประณามอยางยิ่ง

