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รัฐบาลประชาธิปไตยกับการฉอฉลอํานาจ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่ อ นายวูง็อกไฮ (Vu Ngoc Hai) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
เวียดนามถูกฟองศาลในขอหาฉอราษฎรบังหลวง และเมื่อนายรสฉุน (Ros Chhun) อดีตรัฐมนตรี
ว าการกระทรวงการขนสงในรัฐบาลนายฮุนเซนแหงประเทศกัมพูชาถูกดํ าเนินคดีในขอหาตั้ง
ซองโจร เพื่อโจรกรรมรถยนต มีเพียงรายงานขาวสั้นๆ ปรากฏในหนาหนังสือพิมพเทานั้น
เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยกลาวอางวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัยเปนรัฐบาล
ที่ซื่อสัตยสุจริต ไมฉอราษฎรบังหลวง และเมื่อนายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคประชากรไทย
กลาวหาวา รัฐมนตรีบางคนรับสินบาทคาดสินบนระดับรอยลานบาท จนผูนําพรรคประชาธิปตย
พากันดาหนาเรียกรองใหนายสมัครชวยหาใบเสร็จนั้น ไมมีรายงานขาวในสื่อมวลชนระหวาง
ประเทศแมแตนอย ทั้งๆที่เมื่อเห็นหนาและเห็นรายชื่อรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
ก็ได `กลิ่นสะอาด' แลว โดยที่คนบางคนอาจตองอาเจียรเพราะแพ `กลิ่นสะอาด' นั้น
แตเมื่อประธานาธิบดีบิล คลินตัน และนางฮิลลารี่ คลินตัน ตกอยูในกับดัก
คดีไวทวอเตอร โดยที่คดีนี้อาจเปนเหตุใหนายคลินตันพนจากตําแหนงประธานาธิบดี สื่อมวลชน
ระหวางประเทศ ทั้งสํานักขาวและสถานีโทรทัศนพากันประโคมขาวอยางอึกทึก
ผูคนจํานวนไมนอยมีมายาภาพวา รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไมฉอราษฎร
บังหลวงและไมฉอฉลอํานาจ และมีความเชื่ออยางผิดๆวา ยิ่งระบอบประชาธิปไตยฝงรากลึก
ยาวนานเพียงใด พฤติกรรมอันมิชอบเหลานี้ยิ่งสิ้นสูญไปมากเพียงนั้น
แตขอเท็จจริงที่ปรากฏในประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศดอยพัฒนาหรือ
ประเทศที่พัฒนาแลว และไมวาจะเปนประเทศที่มีการปกครองระบอบเผด็จการหรือระบอบ
ประชาธิปไตย ลวนแลวแตบงชี้วา ผูทรงอํานาจทางการเมืองมีแนวโนมที่จะใชอํานาจในทางฉอฉล
มิไดแตกตางกัน ความแตกตางหากจะมี ก็เปนเรื่องความซับซอนและความสามารถในการอําพราง
พฤติกรรมอันฉอฉลเหลานั้น
ในประเทศดอยพัฒนาที่มีการปกครองแบบเผด็จการ ผูทรงอํานาจเผด็จการอาจ
ใชอํานาจในทางฉอฉลอยางโจงแจง อหังการแหงอํานาจอาจทําใหไมเกรงตอขอครหาใดๆ และ
ไมพยายามอําพรางพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงและการใชอํานาจในทางฉอฉลแตประการใด
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แต ใ นประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ที่ มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยมั ก จะมี
บทบัญญัติทางกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ ตลอดจนจารีตในสังคมที่ปองกันการฉอราษฎร
บังหลวงและการฉอฉลอํานาจอยางเขมงวด กระนั้นก็ตาม การฉอราษฎรบังหลวงและการฉอฉล
อํานาจยังคงปรากฏอยู เพียงแตตองอาศัยวิธีการอันซับซอนและซอนเรนอําพราง เพื่อหลีกเลี่ยง
บทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น
ดั ง นั้น พฤติกรรมการฉอราษฎรบัง หลวงและการฉอฉลอํ านาจจึงปรากฏทั้ง
ในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา ทั้งในประเทศเผด็จการและประเทศประชาธิปไตย
เพียงแตภาพที่ปรากฏในประเทศดอยพัฒนาและประเทศเผด็จการคอนขางโปรงใสมากกวาเทานั้น
สั ง คมโลกมั ก จะได เ ห็ น ภาพจอมเผด็ จ การในประเทศด อ ยพั ฒ นาที่ มี วิ ถี ชี วิ ต
อั น หรู ห ราฟุ  ม เฟ อ ยท า มกลางความทุ ก ข ย ากของประชาชน และใช อํ านาจในการแสวงหา
ทรัพยศฤงคารโดยมิชอบ แตภาพเชนนี้ก็มิไดแตกตางในสาระสํ าคัญกับพฤติกรรมการฉอฉล
อํานาจของประธานาธิบดีริชารด นิกสันในคดีวอเตอรเกต
การเปดโปงพฤติกรรมอันมิชอบของผูนํ าประเทศเสรีประชาธิปไตยแตเดิมเปน
เรื่องยาก หากมิใชเพราะอุบัติเหตุ กรณีวอเตอรเกตก็จะไมปรากฏสูสาธารณชน แตดวยความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมโลกมีโอกาสรับรูพฤติกรรมอันฉอฉลของผูทรงอํานาจ
ในประเทศตางๆ มากขึ้น
บัดนี้ ประชาชนชาวอเมริกันไดรับรูวา ทั้งประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน และ
ประธานาธิบดียอรจ บุช ตางรูเห็นเปนใจกับการขายอาวุธใหรัฐบาลประเทศอิหรานระหวางป
2527-2529 เพื่อนํารายไดไปชวยเหลือกลุมกบฏคอนตราในประเทศนิคารากัว ซึ่งรูจักกันในชื่อคดี
อิหราน-คอนตรา (Iran-Contra) ทั้งๆที่อิหรานเปนปรปกษของสหรัฐฯ และสหรัฐฯก็มีกฎหมาย
หามขายอาวุธแกประเทศที่เปนปรปกษ แตประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯกลับละเมิดกฎหมายเสียเอง
การสอบสวนคดีอิหราน-คอนตราใชเวลาถึง 7 ป และใชงบประมาณ 35 ลานเหรียญอเมริกัน
รายงานผลการสอบสวนเพิ่งปรากฏสูสาธารณชนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 แตไมเปนที่สนใจ
มากนัก เพราะเปนชวงเวลาที่ชาวอเมริกันกําลังสนใจคดีตัดจูระหวางสามีภรรยาตระกูลบ็อบบิต
(Bobbit)
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 นางคาตาลินา วิลลาปนโด (Catalina Villapando)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลยอรจ บุช ระหวางป 2532-2535 สารภาพผิดตอศาล
อเมริกันในขอหาการมีสวนรวมในการประกอบอาชญากรรม หลบเลี่ยงการเสียภาษี และขัดขวาง
การดําเนินคดี ทั้งนี้ปรากฏวา นางวิลลาปนโดแจงเงินไดในป 2532 ตํ่ากวาความเปนจริงถึง
167,000 เหรียญอเมริกัน อันเปนเหตุใหรัฐบาลอเมริกันสูญเสียรายไดมากกวา 47,000 เหรียญ
อเมริกัน นางวิลลาปนโดเคยทํางานใหบริษัท Communications International Inc. เมื่อรับ
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ตําแหนงรัฐมนตรี ซึ่งมีลายเซ็นปรากฏบนธนบัตรอเมริกัน นางยังคงรับเงินไดทั้งรูปตัวเงินและรูป
สิ่งของจากบริษัทดังกลาว แตไมยอมแจงในการชําระภาษีเงินได มิหนําซํ้ายังดําเนินการใหบริษัท
ดังกลาวทํ าลายหลักฐานทั้งปวง ซึ่งอัยการแผนดินถือเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงาน
ในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึกหลายรอยปดังเชนอังกฤษ การ
ฉอฉลอํานาจยังคงปรากฏอยู ในป 2536 ทั้งทานผูหญิงแธตเชอร และนายกรัฐมนตรีจอหน
เมเจอร ถูกรัฐสภาไตสวนในเรื่องการลักลอบขายอาวุธใหอิรักกอนเกิดสงครามอาวเปอรเซียในป
2533-2534 ทั้งๆที่มีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการคาอาวุธอยางเขมงวด แตนายกรัฐมนตรี
จากพรรคอนุรักษนิยมทั้งสองคนกลับปลอยปละใหมีการขายอาวุธรายแรงแกอิรัก ประหนึ่งวา
รูเห็นเปนใจดวย อังกฤษขายอาวุธใหอิรักดวยวิธีการอันสลับซับซอน โดยที่ธนาคาร Banca
Nazionale del Lavoro (BNL) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจในอิตาลีเปนผูจัดสงอาวุธใหแกอิรักโดยผาน
สิงคโปร
การใหความชวยเหลือแกมาเลเซียในโครงการเขื่อนไฟฟาเปอรกอ (Pergau
Dam) เปนอีกกรณีหนึ่งที่ทําใหผูนําพรรคอนุรักษนิยมตกอยูในฐานะลําบาก เพราะแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวามีการใชอํานาจในทางฉอฉล โครงการนี้เริ่มตนในป 2531 เมื่อนางมารกาเรต
แธตเชอรเยือนมาเลเซีย เพื่อฟนฟูสัมพันธไมตรี ซึ่งหมางเมินมาแตป 2524 ครั้นเมื่อนายมหาธีร
โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนอังกฤษเปนการตอบแทนในป 2532 รัฐบาลอังกฤษ
ก็ประกาศใหความชวยเหลือมาเลเซียในการสรางเขื่อนดังกลาวนี้
หนังสือพิมพในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง The Guardian และ The
Observer พากันเปดโปงในเวลาตอมาวา เบื้องหลังการประกาศใหความชวยเหลือแกมาเลเซีย
ในโครงการสรางเขื่อนไฟฟาเปอรกอเปนไปดวยความฉุกละหุก เพราะใชเวลาในการประมาณการ
กอนที่นายมหาธีรจะเยือนอังกฤษเพียง 2 วัน และตัวเลขเงินชวยเหลือพุงทะยานจากระดับ 200
ลานปอนด ซึ่งประมาณการไวเดิมเปน 234 ลานปอนด โดยที่อาจมีแนวโนมสูงกวานี้
แมวาการใหความชวยเหลือโครงการเขื่อนไฟฟาเปอรกอจะประกาศในยุครัฐบาล
แธตเชอร แตเพิ่งจะมาอนุมัติในยุครัฐบาลนายจอหน เมเจอรเมื่อตนป 2537 นี้เอง โดยที่การ
อนุมัติโครงการเกิดกรณีอื้อฉาวขึ้น เมื่อปรากฏวา สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (National Audit
Office) คัดคานโครงการนี้ เซอรทิม แลงเคสเตอร (Sir Tim Lankester) เจาหนาที่ผูพิจารณา
โครงการนี้ มีบันทึกแตเดือนตุลาคม 2536 ชี้ใหเห็นวา โครงการนี้เปนโครงการที่ไมเปนประโยชน
เทาที่ควร โดยที่มีการใชเงินไปในทางสูญเปลาอยางนอย 56 ลานปอนดสเตอรลิง (ประมาณ 82
ลานเหรียญอเมริกัน) และอาจตองทําใหประชาชนชาวมาเลเซียตองสูญเงินอีก 100 ลานปอนด
สเตอรลิง (หรือ 146 ลานเหรียญอเมริกัน) แตนายจอหน เมเจอรไมยอมฟงเสียงทัดทานจาก
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ขาราชการประจํา โดยเดินหนาใหเงินชวยเหลือแกมาเลเซีย เพื่อรักษาพันธสัญญาที่ใหไวในรัฐบาล
แธตเชอร
ในเดือนมกราคม 2537 หนังสือพิมพ Financial Times เริ่มรายงานความไมชอบ
มาพากลของโครงการความชวยเหลือการสรางเขื่อนเปอรกอวาเปนโครงการแลกเปลี่ยนกับการ
ขายอาวุธ กลาวคือ รัฐบาลอังกฤษใหความชวยเหลือแกรัฐบาลมาเลเซีย 234 ลานปอนด
สเตอรลิง โดยมาเลเซียสัญญาจะซื้ออาวุธจากอังกฤษมูลคา 1,000 ลานปอนดสเตอรลิง โครงการ
ความชวยเหลือนี้จึงเขาขายเปนโครงการ ATP (= Aid-for-Trade Programme)
เมื่อสื่อมวลชนอังกฤษเริ่มเจาะขาวเรื่องนี้ ขอมูลเริ่มบงบอกวา รายการนี้เปน
รายการ `เตะหมูเขาปากหมา' เพราะบรรดาบริษัทนายหนาที่ขายอาวุธใหมาเลเซียลวนแลวแต
เปนบริษัทของสมาชิกพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งเปนพรรครัฐบาล เรื่องของเรื่องจึงกลายเปนวารัฐบาล
พรรคอนุรักษนิยมนํารายไดจากภาษีของประชาชนไปแจกจายเปนเงินชวยเหลือตางประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับรายไดจากการขายอาวุธ ซึ่งมิไดตกเปนของแผนดิน หากแตตกแกบุคคลในพรรค
อนุรักษนิยมนั้นเอง
พรรคกรรมกร ซึ่งเปนพรรคฝายคาน เรียกรองใหมีการสอบสวนผูใกลชิดทาน
ผูหญิงแธตเชอร 2 คน ซึ่งพัวพันกับการคาอาวุธกับมาเลเซีย คนหนึ่งไดแก เซอรชารลส พาวเวล
(Sir Charles Powell) อดีตที่ปรึกษาดานการตางประเทศของทานผูหญิงแธตเชอร และเปน
ผูอํานวยการบริษัทคาอาวุธดวย อีกคนหนึ่งไดแก เซอรทิม เบลล (Sir Tim Bell) อดีตที่ปรึกษา
ดานการประชาสัมพันธของทานผูหญิงแธตเชอร และตอมาเปนที่ปรึกษารัฐบาลมาเลเซีย โดย
เฉพาะอยางยิ่งเปนที่ปรึกษาของตันศรีอารมูกัม (Tan Sri Armugam) ซึ่งดูแลบริษัทไฟฟา GEC
Malaysia (= General Electric Company)
เซอรเดวิด สตีล (Sir David Steel) อดีตหัวหนาพรรคเสรีนิยมไมเพียงแต
เรียกรองใหสอบสวนเซอรทิม เบลลเทานั้น หากยังพุงหอกไปสูนายสตีเวน ทิปปง (Steven
Tipping) สหายสนิทของนายมารก แธตเชอร (Mark Thatcher) บุตรชายทานผูหญิงแธตเชอร
อีกดวย
การใหความชวยเหลือตางประเทศโดยแลกกับการขายสินคา (ATP) เปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมายความชวยเหลือโพนทะเล (Overseas Aid Act) ทั้งฉบับป 2509 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติมป 2523 การใหความชวยเหลือตางประเทศเปนการนําเงินภาษีประชาชนไปแจกจาย
แกตางประเทศ สวนการขายสินคาแกตางประเทศ ประโยชนตกเฉพาะแกผูขายเทานั้น หาก
ยินยอมใหมีการแลกเปลี่ยนในกระบวนการจัดสรรเงินชวยเหลือตางประเทศ ก็จะเปดชองใหมีการ
แสวงหาสว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ จากกระบวนการนี้ ได แมว  า อัง กฤษมี ก ฎหมายหา มแลกเงิน
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ชวยเหลือกับการขายสินคา แตรัฐบาลอังกฤษก็แอบทําอยูเกือบตลอดเวลา นับตั้งแตป 2521
เปนตนมา มีการใหเงินชวยเหลือตางประเทศในลักษณะนี้ไมนอยกวา 1,300 ลานปอนดสเตอรลิง
โครงการเงินชวยเหลือเขื่อนเปอรกอมีผลสั่นคลอนความเชื่อถือของประชาชน
ชาวอังกฤษที่มีตอพรรคอนุรักษนิยมไมนอย เพราะการเปดโปงเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนาย
เมเจอร กําลังตกตํ่าทั้งทางจริยธรรมและการเมือง ในรอบปที่ผานมา ทั้งนายเมเจอรและทาน
ผูหญิงแธตเชอรตางก็ถูกรัฐสภาไตสวนในขอหาที่วา รัฐบาลอังกฤษละเมิดกฎหมายในการขาย
อาวุธแกอิรักกอนที่จะเกิดสงครามอาวเปอรเซียในป 2534 คราวนี้ก็ถูกสอบสวนอีกวา รัฐบาลซึ่งมี
หนาที่รักษากฎหมายปฏิบัติการที่เปนการละเมิดกฎหมายหรือไม
กรณีโครงการเงินชวยเหลือเขื่อนเปอรกอใหบทเรียนสําคัญอยางนอย 2 บท คือ
บทเรียนแรก ความเห็นแกตัวเปนสัญชาตญาณดิบของมนุษย แมแตประเทศ
ที่ระบอบประชาธิปไตยฝงรากลึกนับรอยปดังเชนอังกฤษ ผูนําทางการเมืองยังคงมีประพฤติกรรม
ในการใชอํานาจในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ หากตองการลดทอนการฉอราษฎรบังหลวง
และการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของผูมีอํานาจ จะตองจัดระบบและกลไกในการปองกัน
เรื่องเชนนี้อยางมีประสิทธิภาพ
บทเรียนที่สอง การไดบรรดาศักดิ์หรือเครื่องราชอิสริยาภรณมิไดเปนหลักประกัน
วาจะไมมีประพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงหรือการฉอฉลในลักษณะอื่นๆ

