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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2536

รสช. การยึดทรัพย และภาระของแผนดิน

                                                รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การคืนทรัพยสินใหแกนักการเมืองที่ถูกยึดทรพัยในขอหารํ่ ารวยผิดปกติ กํ าลัง
กลายเปนภาระของแผนดินอยางไมสมควร

           เมื่อคณะ รสช.อันมีพลเอกสุนทร คงสมพงษเปนผูนํ ากอการรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ 2534 ขออางสํ าคัญประการหนึ่งในการยึดอํ านาจก็คือ พฤติกรรมการฉอราษฎร 
บังหลวงของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดวยเหตุที่รัฐบาลชาติชายมีพฤติกรรมในการแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายอยางโจงแจง ประกอบกับการที่ผูนํ ารัฐบาลนั้น 
ไมสนใจที่จะลดทอนการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีรวมรัฐบาล ผูคน
จํ านวนไมนอยจึงพากันหลงผิดเห็นดีเห็นงามกับการฉีกรัฐธรรมนูญและการทํ าลายระบอบ
ประชาธิปไตยของคณะ รสช. โดยมิไดตระหนักแมแตนอยวา  ผูนํ าฝายทหารที่กอการรัฐประหาร 
ก็มีพฤติกรรมอันฉอฉลเฉกเชนเดียวกัน

           คณะ รสช.แสดงอาการขึงขังที่จะกวาดลางนักการเมืองขี้ฉอ ดวยการตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (คตส.) โดยมีพลเอกสิทธิ จิรโรจนเปนประธาน แตอาการอัน 
ขึงขังดังกลาวนี้กลับผอนคลายลงตามกาลเวลา เมื่อผูนํ าฝายทหารเหลานี้มีเปาประสงคอันแจมชัด
ที่จะสืบทอดอํ านาจทางการเมืองตอไป จึงตองอาศัยนักการเมืองขี้ฉอเปนฐานอํ านาจ โดยที่ 
นักการเมืองที่ถูกกลาวหาวาร่ํ ารวยผิดปกติบางคนยอมตนเปนบริวารของผูนํ า รสช. เพียงเพื่อ 
ใหผอนปรนคดีการยึดทรัพย  ความสัมพันธระหวางทั้งสองฝายจึงเปนไปในทํ านอง "นํ้ าพึ่งเรือ  
เสือพึ่งปา" ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 
พ.ศ. 2534 โดยเปดโอกาสใหผูถูกตรวจสอบทรัพยสินมีสิทธิอุทธรณตอศาลได
           พลันที่มีการแกไขประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 โฉมหนาที่แทจริงของผูนํ า รสช.  
ก็ปรากฏสูประชาชน หนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับรายงานความรูสึกผิดหวังของประชาชน  
แตผูที่รู สึกผิดหวังยิ่งกวาผูอ่ืนใดคงจะเปนพลเอกสิทธิ จิรโรจน ซึ่งเปนเพียงเบี้ยหมากรุกทาง 
การเมืองของคณะ รสช.  พลเอกสิทธิมองเห็นแตมิติมืดของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในยุค
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  แตมองไมเห็นพฤติกรรมการฉอฉลอํ านาจของผูนํ า รสช.  
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นับเปนเรื่องนาเศราและนาเห็นใจบุคคลที่ทํ างานเพื่อชาติบานเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตดังเชน
พลเอกสิทธิ ที่ตองจบชีวิตการงานดวยความผิดหวังอยางลํ้ าลึก พลังกายและพลังใจที่ทุมเทไป 
เพื่อชํ าระลางความโสมมของสังคมตองสูญเปลา  เพียงเพราะตัณหาแหงอํ านาจของผูนํ า รสช.  
และบัดนี้พลเอกสิทธิคงจะประจักษแกใจวา ตัณหาแหงอํ านาจมิไดมีเฉพาะแตนักการเมืองอาชีพ
เทานั้น หากยังปกแผทรงอิทธิพลในหมูผูนํ าฝายทหารบางกลุมบางเหลาอีกดวย แทที่จริงแลว  
ผูที่มีสํ านึกทางประวัติศาสตรตางไดเรียนรูบทสรุปดังกลาวนี้มาเปนเวลาชานานแลว

           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  และที่สํ าคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใดก็คือ  ประกาศ รสช. ฉบับนี้มีผลในการตั้งศาลขึ้นมาใหม 
เพื่อพิจารณาคดีการยึดทรัพยโดยเฉพาะ ทั้งๆที่มีศาลที่มีอยูตามกฎหมายอยูแลว จึงมีคํ าสั่งให 
เพิกถอนคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

           แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยแลววา การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัยอํ านาจตาม
ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ไมชอบดวยกฎหมาย แตกระทรวงการคลังในฐานะเจาพนักงานการ 
ยึดทรัพย ตามคํ าสั่ง คตส. ยังมิไดคืนทรัพยสินแกเจาของ เนื่องจากยังไมแจมชัดในคํ าพิพากษา
และขอกฎหมาย จึงขอคํ าปรึกษาจากสํ านักงานอัยการสูงสุด ตอมาสํ านักงานอัยการสูงสุดได 
ใหคํ าปรึกษาวา  กระทรวงการคลังควรจะคืนทรัพยสินแกนักการเมือง ที่ถูก คตส. ยึดทรัพย  
พรอมทั้งดอกเบี้ย ความเห็นดังกลาวนี้สอดคลองกับความเห็นของนายมารุต บุนนาค และนาย 
สุธี อากาศฤกษ ซึ่งไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพกอนหนานี้

           การคืนทรัพยสิน พรอมทั้งดอกเบี้ยแกนักการเมืองผูถูกยึดทรัพย นับเปนปฏิบัติ
การอันชอบธรรม หากการยึดทรัพยนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และผูถูกยึดทรัพยเปนผูบริสุทธิ์ที่มิได 
มีพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ การยึดทรัพยยอมทํ าใหเจาของทรัพยสูญเสีย
รายไดอันพึงไดจากทรัพยนั้น (foregone earnings) หากไมถูกยึดทรัพยเจาของทรัพยยอมนํ า 
ทรัพยนั้นไปหารายไดได เงินที่ไมถูกยึดสามารถกอดอกออกผลเปนดอกเบี้ย เมื่อมีการยึดทรัพย 
ที่ไมชอบธรรม ไมเพียงแตจะตองคืนทรัพยที่ยึดแกเจาของเทานั้น หากยังควรที่จะชํ าระดอกเบี้ย
ดวย  จึงจะนับวาเปนธรรม
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           การคืนทรัพยสินที่ยึดมาใหแกเจาของไมสรางภาระแกแผนดิน แตการชํ าระ 
ดอกเบี้ยใหแกเจาของทรัพยสินที่ถูกยึดยอมเปนภาระแกประชาชาน เพราะเงินที่นํ ามาชํ าระ 
ดอกเบี้ยนี้ในที่สุดแลวยอมมาจากภาษีอากร ในกรณีเชนนี้ ความขัดแยงแหงความเปนธรรมยอม
เกิดขึ้น ในดานหนึ่งการจายดอกเบี้ยมีผลเสมือนหนึ่งรายจายชดเชยความไมเปนธรรมที่ผูบริสุทธิ์ 
ไดรับ แตในอีกดานหนึ่ง ประชาชนผูเสียภาษีอากรกลับตองรับภาระรายจายดอกเบี้ยนั้น ทั้งๆที่
ประชาชนมิไดใหฉันทานุมัติในการยึดทรัพยอันมิชอบมาตั้งแตตน

           หากรัฐบาลปฏิบัติตามขอแนะนํ าของสํ านักอัยการสูงสุด ยอมมีความหมายวา  
รัฐบาลเลือกที่จะแกไขปญหาความไมเปนธรรมบางสวน ดวยการสรางปญหาความไมเปนธรรม 
อีกสวนหนึ่งขึ้นมาแทน

           การจายดอกเบี้ยในฐานะเงินไดอันพึงไดแกผูที่ถูกยึดทรัพยอยางไมชอบธรรม 
จะเปนปฏิบัติการอันเปนธรรมก็ตอเมื่อทรัพยอันเปนฐานแหงดอกเบี้ยนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดย
สุจริต การจายดอกเบี้ยแกเจาของทรัพยที่ไดทรัพยมาโดยไมสุจริต ยอมเปนการสรางความ 
ไมชอบธรรมซํ้ าสองชั้น ดังนั้น กอนที่รัฐบาลจะตัดสินใจจายดอกเบี้ย สมควรที่จะตองตรวจสอบ 
ที่มาของทรัพยอันเปนฐานแหงดอกเบี้ยนั้นวาไดมาโดยสุจริตหรือไม แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยวา 
การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัยอํ านาจตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 เปนเรื่องที่ไมชอบดวย
กฎหมาย แตขอวินิจฉัยนี้เปนเพียงขอวินิจฉัยเกี่ยวกับขอกฎหมายเทานั้น หาใชขอวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงไม ประกอบกับผลการตรวจสอบของ คตส. ไดส่ือขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการ 
ฉอราษฎรบังหลวงของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ขาวสารดังกลาวนี้ไดหยั่งรากลึกในจิตใจ
และความรับรูของประชาชน สมควรที่จะสะสางใหชัดเจน นักการเมืองที่บริสุทธิ์ยอมคงทนตอการ
ตรวจสอบ  การสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติไมเพียงแตจะชวยใหทราบวา คตส. ไดดํ าเนิน
การกลั่นแกลงนักการเมืองที่ถูกกลาวหาหรือไมเทานั้น หากทวายังเปนการปองปรามการ 
ฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบในอนาคตอีกดวย การสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติ
จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย แตการ 
ดํ าเนินการในเรื่องนี้จะเปนไปไดก็แตในรัฐบาลที่มีความกลาหาญทางจริยธรรมและมีความรูสึก 
ผิดชอบชั่วดี

           หากผลการสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติปรากฏวามีการยึดทรัพยโดยมิชอบ
จากนักการเมืองผูบริสุทธิ์ก็ดี หรือมีการยึดทรัพยเกินกวาปริมาณที่พึงยึดก็ดี สมควรที่จะไลเบี้ย 
ผูนํ า รสช. และ คตส. ใหเปนผูรับภาระรายจายการชดเชยความไมเปนธรรมที่กอเกิดขึ้น  และ 
ไมควรที่จะใหเปนภาระของแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูเสียภาษีอากร
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           ในการคืนทรัพยและดอกเบี้ย ไมเพียงแตจัดตองตรวจสอบวา ทรัพยสินนั้นไดมา
โดยสุจริตหรือไมเทานั้น หากทวายังควรที่จะตองตรวจสอบดวยวา ทรัพยสินเหลานั้นไดเสียภาษี 
มาโดยถูกตองหรือไมอีกดวย ความพยายามของกรมสรรพากรที่จะเก็บภาษียอนหลังจาก 
นักการเมืองที่ถูกยึดทรัพย กอนที่จะคืนทรัพยสินใหนั้น จึงเปนความพยายามที่ควรแกการสนับ 
สนุน นักการเมืองอาชีพผูประกาศตนเปนสาธารณบุคคลพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ยิ่งผูที่ดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีดวยแลว ยิ่งมิอาจปฏิเสธการเปนพลเมืองดีได หากรัฐมนตรียังหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีอากรแลวรัฐบาล  จะมีหนาเรียกรองใหประชาชนเสียภาษีอากรไดอยางไร

           การสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติก็ดี และการเก็บภาษีย อนหลังจาก
นักการเมืองที่ถูกยึดทรัพยก็ดี เปนเรื่องที่รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมพึงดํ าเนินการ 
การนํ าเรื่องทั้งสองนี้มาเปนเครื่องมือในการตอรองเพื่อมิใหพรรคฝายคานปภิปรายไมไววางใจ 
รัฐบาลในสภาผูแทนราษฎร ดังที่ปรากฏเปนขาวในหนังสือพิมพบางฉบับ จึงเปนเรื่องที่ไมสมควร
อยางยิ่ง  และหากขาวนั้นปรากฏเปนจริง ก็สมควรที่รัฐบาลจะถูกประณามอยางยิ่ง
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