คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2538

นักการเมืองกับธุรกิจ
รังสรรค ธนะพรพันธ
การลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ พ.ต.ท.
ทักษิณชินวัตร ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2538 เปนตนมา พรอมกับการแตงตั้ง
นายแพทยกระแส ชนะวงศ เขาดํารงตําแหนงแทน กอใหเกิดขอพึงพิจารณาหลายประการ
เมื่อ พ.ต.ท. ทักษิณรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2537 นั้น นิตยสาร The Economist (November 5, 1994) ขนานนาม พ.ต.ท.
ทักษิณวา Silvio Shinawatra เพื่อเลียนชื่อ นายซิลวิโอ เบอรลุสโคนี (Silvio Berlusconi) นายก
รัฐมนตรีอิตาลี ซึ่งเพิ่งพนจากตําแหนง พ.ต.ท. ทักษิณ เหมือนกับนายเบอรลุสโคนีที่ตางก็เปน
นายทุนโทรคมนาคม ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหนายทุนโทรคมนาคมสามารถ
เปลงรัศมีในอาณาจักรการเมืองทั้งในประเทศอิตาลีและประเทศไทยได แตนายทุนโทรคมนาคม
นั้นโดยพื้นฐานเปนนายทุนสัมปทาน เพราะจะเติบใหญไดก็แตโดยการรับสัมปทาน และการ
ที่ไดรับสัมปทานก็ตองมีสายสัมพันธกับผูทรงอํานาจเสียเอง ความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับผลประโยชนสาธารณะยอมเกิดขึ้นไดโดยงาย พ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตําแหนง
กอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 จะมีผล
บังคับใช เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหมหามมิใหนายทุนสัมปทานดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ในขณะ
ที่นายเบอรลุสโคนี ตองออกจากตํ าแหนงเนื่องจากปญหาการฉอราษฎรบังหลวง และปญหา
ผลประโยชนสวนบุคคลขัดกับผลประโยชนสาธารณะ
นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตนมา มีรัฐธรรมนูญอยูเพียง
4 ฉบับ ที่มีบทบัญญัติหามนักการเมืองของเกี่ยวกับธุรกิจการคา ไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 2492
ฉบับป 2517 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534 (ดูตารางที่ 1) บทบัญญัติในเรื่องนี้มีอยู 2 สวน คือ
สวนที่หนึ่ง ไดแก การหามเปนผูจัดการ กรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน และลูกจาง
ของบุคคล หางหุนสวน บริษัท หรือองคกรใดๆซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไร ขอที่นาสังเกตก็คือ
บทบัญญัติในสวนนี้บังคับใชกับผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเทานั้น มิไดบังคับใชกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสมาชิก
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สวนที่สอง ไดแก การหามรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการ หรือหนวยงาน
ของรั ฐ หรื อรัฐวิส าหกิจ หรือเป น คูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยตรงหรือโดยออม บทบัญญัติ
ในสวนนี้บังคับใชกับรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสมาชิก ในกรณีที่สัมปทานนั้นได
มากอนการดํารงตําแหนงทางการเมือง รัฐธรรมนูญสวนใหญยินยอมใหคงถือไวซึ่งสัมปทานนั้น
ตอไป เฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 เทานั้น ที่มีบทบัญญัติวา รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือวุฒิสมาชิกตามแตกรณี จะคงถือสัมปทานตอไปมิได โดยตองสละสัมปทานกอน
รับตําแหนงทางการเมือง อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2538 เจริญรอยตามรัฐธรรมนูญป 2517 ในประเด็นนี้
เมื่อพิจารณาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา มีขอ
นาสังเกตวาบทบัญญัติหามนักการเมืองประกอบธุรกิจการคาปรากฏในชวงที่พลังประชาธิปไตย
เติบใหญ ดังเชนรัฐธรรมนูญป 2517 หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 และ
รัฐธรรมนูญป 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 หลังเหตุการณพฤษภาคม 2535
แตในยามที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ บทบัญญัติในเรื่องนี้ก็ผอนคลายความเขมงวด
จนถึงขั้นไมมีขอหามใด ๆ
รัฐธรรมนูญป 2492 แมจะรางหลังการรัฐประหาร ป 2490 แตเนื่องจากพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมการรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว จึงมีบทบัญญัติหามรัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร และวุฒิสมาชิกรับสัมปทานจากรัฐในระหวางดํารงตําแหนง แตอนุญาตใหคงไว
ซึ่งสัมปทานที่ไดรับมากอนการรับตําแหนงทางการเมืองได รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นในชวงเปลี่ยนผาน
จากระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไปสูระบอบ `เผด็จการครึ่งใบ' หรือ `ประชาธิปไตยครึ่งใบ'
ดังเชนรัฐธรรมนูญป 2521 และป 2534 ก็มีเนื้อหาในทํานองเดียวกัน แตรัฐธรรมนูญที่รางขึ้น
ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย จะไมมีบทบัญญัติหามรัฐมนตรี ส.ส. และวุฒิสมาชิกรับสัมปทาน
ขอหามสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกแตกตางไปตามยุคสมัย
ดวย ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย วุฒิสมาชิกจะมีฐานะเหนือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในยุค
เผด็จการครึ่งใบ มีบทบัญญัติหาม ส.ส. ดํารงตําแหนงในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
บริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น และห า มมิ ใหรับ เงิน หรือประโยชนเ ปน การพิ เ ศษจากหนว ยงานเหลา นี้
แตมีขอยกเวนสําหรับวุฒิสมาชิก ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญป 2521 (มาตรา 86 เทียบกับ
มาตรา 97) และรัฐธรรมนูญป 2534 (มาตรา 96 เทียบกับมาตรา 108) ในยุคสมัยที่อํานาจของ
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยผอนคลายลง รัฐธรรมนูญมักจะกําหนดขอหามสําหรับ ส.ส. เสมอดวย
วุฒิสมาชิก ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญป 2517 สวนรัฐธรรมนูญป 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
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พ.ศ. 2538 มีขอยกเวนใหวุฒิสมาชิกดํารงตําแหนงในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการ
บริหารสวนทองถิ่นได รัฐธรรมนูญป 2492 นับเปนขอยกเวนในขอที่เปนรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นในยุค
เผด็จการ แตมีขอหามสําหรับ ส.ส.เสมอดวยวุฒิสมาชิก ทั้งนี้เนื่องจากผูนําฝายทหารมิไดยึดกุม
การรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
รัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ (ดูตารางที่ 1) มีขอหามมิใหรัฐมนตรีประกอบธุรกิจการคา
ดวยการเปนผูจัดการ กรรมการ หรือตัวแทน หรือแมแตการเปนพนักงานหรือลูกจางวิสาหกิจ
เอกชนก็เปนมิได แตไมขอหามลักษณะเดียวกันนี้บังคับใชกับ ส.ส. และวุฒิสมาชิก แสดงให
เห็นวา รัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับนี้มีความคาดหวังเกี่ยวกับรัฐมนตรีสูงกวา ส.ส.และวุฒิสมาชิก
ในขณะที่อนุญาตให ส.ส. และวุฒิสมาชิกประกอบธุรกิจการคาได แตกลับมีขอหามสําหรับ
รั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ เ พราะกริ่ ง เกรงว า จะเกิ ด ความขั ด แย ง ระหว า งผลประโยชน ส  ว นบุ ค คลกั บ
ผลประโยชนสาธารณะ เนื่องจากรัฐมนตรีสามารถใชอํานาจตามกฎหมายในการอํานวยประโยชน
แกธุรกิจที่ตนเองเกี่ยวของได อยางไรก็ตาม แมจะมีรัฐธรรมนูญเพียง 4 ฉบับที่มีขอหามเรื่องนี้
แตขอหามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็มีชองโหวเปนอันมาก เพราะเปนเพียงการ `หามเปน
ผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจาง..' แตมิไดหามเปนเจาของ ดังนั้น ผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรียังคงสามารถถือหุนหรือเปนเจาของกิจการธุรกิจการคาได เพียงแตตองไมเปน
`ผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจาง' เทานั้น
การหามรัฐมนตรีรับสัมปทานก็มีตรรกบนพื้นฐานเดียวกัน กลาวคือ ปองกันมิให
รัฐมนตรีใชอํานาจในทางฉอฉล โดยจัดสรรสัมปทานใหแกธุรกิจของตนเอง รัฐธรรมนูญบางฉบับ
มีบทบัญญัติวา สัมปทานที่ไดมาแตเกากอนจะคงถือไวเมื่อรับตํ าแหนงรัฐมนตรีมิได จะตอง
สละสัมปทานกอนรับตําแหนง เพราะกริ่งเกรงวาจะมีการใชอํานาจตามกฎหมายอํานวยประโยชน
แกธุรกิจสัมปทานของตนเอง
แตการหาม ส.ส. และวุฒิสมาชิกรับสัมปทาน หรือหามคงไวซึ่งสัมปทานเมื่อ
รับตําแหนงทางการเมืองนั้น มีตรรกที่แตกตางกันอยูบาง เมื่อขอหามนี้เริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ป 2492 นั้น ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใหเหตุผลวา เพื่อปองกันมิใหรัฐบาลใชสัมปทานเปน
เครื่องมือในการซื้อเสียงจาก ส.ส.และวุฒิสมาชิก
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเติบใหญขึ้นมาพรอมกับระบบทุนนิยม
การหามนักการเมืองมิใหของเกี่ยวกับธุรกิจการคาจึงเปนเรื่องยากยิ่ง ถึงจะรางรัฐธรรมนูญใหมี
ขอหามถี่ยิบมากเพียงใด ก็มิอาจปดชองโหวไดหมดได ในเมื่อระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีความสลับ
ซับซอนเพิ่มขึ้นเปนอันมาก และการจัดองคกรในการผลิตก็พัฒนามาเปนรูปบริษัทจํากัด มิใช
วิสาหกิจที่มีเจาของแตเพียงผูเดียวดังปางกอน
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ด ว ยเหตุ ที่ ก ารประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เป น เรื่ อ งธรรมชาติ ข องระบบ
ทุนนิยม รัฐธรรมนูญจึงไมมีบทบัญญัติหาม ส.ส. และวุฒิสมาชิกประกอบธุรกิจการคา และไมมี
ขอหามรัฐมนตรีเปนเจาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมทําให
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบดวยสมาชิกที่มีภูมิหลังเปนพอคานักธุรกิจ
ในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น กลุมทุนขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนที่เปนฐานเศรษฐกิจของ
รัฐบาล สามารถผลักดันนโยบายที่เกื้อประโยชนแกตนโดยไมยากลําบากนัก
รัฐธรรมนูญที่มีขอหามนักการเมืองมิใหของเกี่ยวกับธุรกิจการคา มิอาจลดทอน
อิทธิพลของกลุมทุนในกระบวนการกําหนดนโยบายได อยางมากที่สุดที่รัฐธรรมนูญเหลานี้ชวยได
ก็เพียงแตลดความมูมมามในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจเทานั้น โดยที่การแสวง
ผลประโยชนจากการใชอํานาจทางการเมืองอาจมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
และบัดนี้ ประชาชนคงตระหนักมากขึ้นแลววา ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบ
การปกครองของระบบทุนนิยม
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ตารางที่ 1
คุณสมบัติของรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ
2475-2538
คุณสมบัติ

รัฐธรรมนูญ

1. หามเปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษาตัวแทน หรือ
ลูกจางของบุคคล หางหุนสวนบริษัทหรือองคกรใดๆ
ซึ่งดําเนินธุรกิจ เพื่อคากําไร

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2. ห า มรั บ สั ม ปทานจากรั ฐ หรื อ หน ว ยราชการ หรื อ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนคูสัญญา
กับรัฐหรือหนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน
ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
3. ในกรณีที่ไดรับสัมปทานกอนวันรับตําแหนงรัฐมนตรี
หามคงถือไวซึ่งสัมปทานนั้น

2.1
2.2
2.3
2.4

รธน. 2492 มาตรา 143
รธน. 2517 มาตรา 180
รธน. 2521 มาตรา 149
รธน. 2534 มาตรา 163
รธน. 2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) 2538 มาตรา 167
รธน. 2492 มาตรา 80(3)
รธน. 2517 มาตรา 103(2)
รธน. 2521 มาตรา 97(2)
รธน. 2534 มาตรา 108(2)

3.1 รธน. 2517 มาตรา 103(2)
3.2 รธน. 2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) 2538 มาตรา 114(2)

