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ฟรีโหวต

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ญัตติการไมไววางใจรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึ่งเริ่มมีการอภิปรายในสภาผูแทน
ราษฎรตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 และจะมีการลงมติในอีก 3-4 วันตอมา กอใหเกิดความ 
ขัดแยงทางความคิดในประเด็นเรื่องมารยาทกับความชอบธรรมทางการเมือง
           ผูนํ าพรรคประชาธิปตยพากันร่ํ ารองใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสังกัดพรรค
รวมรัฐบาลลงมติสนับสนุนรัฐบาล `มารยาททางการเมือง' กลายเปนวาทกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่
บรรดา ส.ส. พรรคประชาธิปตยชูข้ึนมาปดปาก ส.ส. ที่สังกัดพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ ประหนึ่งวา  
`มารยาททางการเมือง' เปนระเบียบของสังคมการเมืองที่สํ าคัญยิ่งกวาผลประโยชนของแผนดิน
           แต `มารยาททางการเมือง' มิใชบรรทัดฐานอันสัมบูรณที่ดํ ารงอยูในสูญญากาศ 
จํ าที่มวลประชาจักตองพิจารณาบริบทแหง `มารยาททางการเมือง' นั้นดวย `มารยาททางการ 
เมือง' ที่ยังผลในการลิดรอนผลประโยชนของแผนดินก็ดี  และกอใหเกิดการฉอฉลอํ านาจก็ดี  ยอม 
มิใชส่ิงพึงปรารถนาในแงของสังคมโดยสวนรวม  นักการเมืองพึงรักษา `มารยาททางการเมือง'  
ภายในกรอบแหงความชอบธรรมและผลประโยชนของแผนดินเทานั้น หากพนไปจากนี้แลว  
`มารยาททางการเมือง' ก็เปนเพียงวาทกรรมที่ใชเปนเครื่องมือในการรักษาอํ านาจและแสวงหา 
ผลประโยชนสวนบุคคลเปนสํ าคัญ
           โจรปลนแผนดินที่โพนทะนาวากลาวผูอ่ืนที่ไมรักษา `มารยาททางการเมือง'  
หาไดมีความสํ านึกแมแตนอยวา การปลนแผนดินนั้นมิไดเปนเพียงการละเมิด `มารยาททางการ
เมือง' ที่มีตอประชาชนเทานั้น หากเปนประพฤติกรรมอันชั่วชาสามานยอีกดวย การรักษา  
`มารยาททางการเมือง ' เพื่อใหการปลนแผนดินดํ ารงตอไปยอมเปนการทํ าลายระบอบ
ประชาธิปไตยในขั้นฐานราก

           มารยาททางการเมืองที่แทจริงเปนองคประกอบสวนหนึ่งของมารยาทในเชิง
คุณธรรม นักการเมืองจะมีมารยาททางการเมืองที่แทจริงไดจักตองมีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน และ 
คุณธรรมที่สํ าคัญของนักการเมือง ก็คือ การเห็นแกผลประโยชนของแผนดินยิ่งกวาผลประโยชน
ของตนเองและพวกพอง นอกเหนือไปจากคุณธรรมที่พึงมีในฐานะบุตร ในฐานะสามีหรือภรรยา  
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ในฐานะบิดาหรือมารดา และในฐานะราษฎรของแผนดิน นักการเมืองที่ประพฤติผิดในกาม  
ละเมิดภรรยาหรือสามีของผูอ่ืนก็ดี ใหกํ าเนิดบุตรธิดาโดยไมรับผิดชอบก็ดี พูดจาสามหาวกาวราว
หยาบคายและลุแกอํ านาจก็ดี และฉอฉลในการใชอํ านาจก็ดี ยอมขาดคุณธรรมในขั้นพื้นฐาน  
การที่นักการเมืองเหลานี้เที่ยวกลาวหาตีตราผู  อ่ืนวาไมมีหลักการก็ดี หรือไมมีมารยาทก็ดี  
เปนประพฤติกรรมอันควรแกการเยาะหยัน เพราะคุณธรรมเปนฐานรากสํ าคัญของหลักการและ
มารยาท หากปราศจากคุณธรรมเสียแลว ยอมไรนํ้ าหนักที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนยึดหลักการและ
มารยาทที่ตนกลาวอาง
           นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม ไมวา
จะดวยวิธีการซื้อเสียงก็ดี ดวยวิธีการใชอํ านาจผันทรัพยากรของแผนดินใหแกหัวคะแนนและ 
สมุนบริวารก็ดี หรือดวยวิธีการปายสีคูแขงทางการเมืองวารับเงินจากญี่ปุนมาใชในการรณรงค 
ทางการเมืองก็ดี ลวนแลวแตขาดคุณธรรมขั้นพื้นฐาน หากนักการเมืองเหลานี้ยังคงยึดกุมอํ านาจ
ทางการเมืองตอไป ก็นาเปนหวงระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยเปนอยางยิ่ง หากประชาชน 
ไมลงทัณฑใหคนเหลานี้ลวงพนจากวงจรแหงอํ านาจ ก็เปนเรื่องยากยิ่งที่ประชาสังคมไทยจะ 
รุงเรืองสถาพรเยี่ยงอารยะประเทศ
            พรรคการเมืองและนักการเมืองพึงมีคุณธรรมในการรักษาคํ ามั่นสัญญาที่ใหไว
กับประชาชน หากใหสัญญากับประชาชนวาจะบริหารราชการแผนดินดวยความซื่อสัตยสุจริต  
ก็ควรที่จะปฏิบัติตามคํ ามั่นสัญญานั้น พรรคการเมืองที่เสนอและโฆษณานโยบายการกระจาย
อํ านาจในฤดูการเลือกตั้ง โดยเนนเรื่องการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดสํ าคัญๆ เมื่อ 
มีอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน กลับละทิ้งนโยบายที่โฆษณานั้น ยอมมีประพฤติกรรม 
ไมแตกตางจากพอคาเจาเลหที่หลอกขายสินคาดวยคุณภาพแกประชาชน พรรคการเมืองที่ตระบัด
สัตยเชนนี้จะยังคงหวังการรักษาสัตยจากผูอ่ืนอีกละหรือ
           `มารยาททางการเมือง' มิไดมีนัยวา ส.ส.พรรครวมรัฐบาลจักตองสนับสนุนและ 
รับรองนโยบายและความประพฤติของรัฐบาลในทุกกรณี ความรับผิดของ ส.ส. ในขั้นรากฐานมี 
ตอประชาชนเปนสํ าคัญ ส.ส.ตองรับผิดตอประชาชนยิ่งกวาความรับผิดที่มีตอพรรคและตองรับผิด
ตอพรรคยิ่งกวาที่มีตอรัฐบาล
           หากมีเหตุที่ชวนใหเชื่อวา รัฐบาลหรือรัฐมนตรีบางคนใชอํ านาจในทางฉอฉลก็ดี 
หรือนโยบายบางนโยบายดํ าเนินอยางผิดพลาดก็ดี  ส.ส. พรรครวมรัฐบาลยอมมีความชอบธรรม 
ที่จะงดออกเสียง  เพราะความรับผิดของ ส.ส. มีตอประชาชนเปนปฐมฐาน  หากลงมติสนับสนุน 
ยอมมีผลประหนึ่งการสนับสนุนใหมีการฉอฉลอํ านาจหรือดํ าเนินนโยบายที่ผิดพลาดนั้นตอไป
           เมื่อมีการอภิปรายไมไววางใจ ร.ต.อ.สุรัตน โอสถานุเคราะห รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยในยุครัฐบาลเปรม 5 เกี่ยวกับการอนุมัติใหนํ าเขาไมซุงเถื่อนจากสหภาพพมา  
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ในการลงมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดรับคะแนนเสียง 
ไววางใจ 120 ตอ 109 คะแนน ทั้งนี้ปรากฏวา ส.ส. พรรคประชาธิปตยจํ านวน 38 คนงดออกเสียง 
ทั้งๆที่เปนพรรครวมรัฐบาล อันเปนเหตุใหในเวลาตอมา ร.ต.อ.สุรัตนตองลาออกจากตํ าแหนงเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2529 เปดทางใหนายมนตรี พงษพานิช ดํ ารงตํ าแหนงแทน
           หากยึดถือบรรทัดฐานของพรรคประชาธิปตยป 2538 พรรคประชาธิปตยป 2529 
ยอมเปนพรรคที่ไร `มารยาททางการเมือง' บรรทัดฐานของพรรคประชาธิปตยป 2538 มีอยูวา  
ส.ส.พรรครวมรัฐบาลจักตองยกมือสนับสนุนรัฐบาลในทุกกรณีแตพรรคประชาธิปตยป 2529  
มีบรรทัดฐานแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน อยางนอยที่สุดก็ถือวา การยกมือสนับสนุนรัฐบาล 
มิใชกฎตายตัว ในประการสํ าคัญ การอนุมัติใหนํ าเขาไมซุงเถื่อนจากตางประเทศมิใชนโยบายของ
รัฐบาลเปรม 5 อีกทั้งมีเงื่อนงํ าที่ชวนใหเขาใจวามีการประพฤติมิชอบ พรรคประชาธิปตยป 2529  
มิไดลงมติไมไววางใจรวมกับฝายคาน  หากแตมีสํ านึกทางมโนธรรมที่ตองงดออกเสียง
           พรรคประชาธิปตยป 2538 ไมตองการให ส.ส. พรรครวมรัฐบาลมีสํ านึกทาง 
มโนธรรม หากแตตองการใหใช `กฎหมู' เพื่อเอาชนะฝายคาน โดยไมคํ านึงถึงความชอบธรรมใดๆ 
บรรทัดฐานที่แตกตางกันของพรรคประชาธิปตยระหวางป 2529 กับป 2538 นับเปนเรื่องที่ผูนํ า 
และผูสนับสนุนพรรคดังกลาวควรจะพิจารณาตรวจสอบดูวา ในชวงเวลาเพียงทศวรรษเศษ 
ที่ผานมา คุณธรรมและจริยธรรมภายในพรรคเสื่อมโทรมลงอยางไรบาง หากความเสื่อมโทรมนี้ 
เปนผลจากการติดอยูในกับดักแหงอํ านาจ ก็เปนเพียงแตตอกยํ้ าสัจพจนที่วา อํ านาจกอใหเกิด
ความฉอฉล  อํ านาจยิ่งสัมบูรณมากเพียงใด ความฉอฉลยิ่งมีมากเพียงนั้น
           จริงอยู การปฏิรูปที่ดินเปนนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึ่งแถลงตอ
รัฐสภา และเปนหนาที่ของ ส.ส. พรรครวมรัฐบาลทุกคนที่จักตองสนับสนุนนโยบายดังกลาวนี้  
แตการนํ าที่ดินไปแจกจายใหแกเศรษฐีและสมัครพรรคพวกของชนชั้นปกครอง มิใชการปฏิรูปที่ดิน
ตามความหมายสากล อีกทั้งรัฐบาลนายชวนก็มิไดแถลงตอรัฐสภาวา จะนํ าที่ดินไปแจกจายแก
เศรษฐีและสมุนบริวารของผูนํ าพรรคประชาธิปตย  ความรับผิดชอบของ ส.ส. พรรครวมรัฐบาล 
มีแตเพียงการยกมือสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปที่ดินตามพันธนโยบายที่เสนอตอรัฐสภาเทานั้น 
หาไดมีพันธะในการสนับสนุนนโยบายการแจกจายที่ดินแกเศรษฐีและสมุนบริวารของผู ทรง 
อํ านาจทางการเมืองแตประการใดไม  หากพรรคประชาธิปตยถือวา  เศรษฐีมีสิทธิที่จะไดรับ `ทุน 
การศึกษา' เสมอดวยคนยาจน  ก็ตองถือเปนนโยบายของพรรคประชาธิปตยที่เบี่ยงเบนจาก
นโยบายที่แถลงตอรัฐสภา และพรรคประชาธิปตยก็ควรจะมีความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะ 
รับผิดชอบนโยบายดังกลาวนี้เอง
           ดวยเหตุที่การแจกจายที่ดินแกเศรษฐีและสมุนบริวารของผูมีอํ านาจมิใชนโยบาย
ที่แถลงตอรัฐสภา ส.ส. พรรครวมรัฐบาลจึงมิจํ าตองยกมือสนับสนุนนโยบายดังกลาวนี้โดย 
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ไมลืมหูลืมตา หากขอเท็จจริงฟงไดวามีการประพฤติมิชอบและการฉอฉลอํ านาจ ก็ควรที่จะมี 
สํ านึกทางมโนธรรมในการงดลงคะแนนเสียงเปนอยางนอย เพราะความรับผิดชอบ ส.ส. โดย 
พื้นฐานมีตอประชาชนอยางนอยที่สุด ส.ส. พึงมีหนาที่รักษาผลประโยชนของแผนดิน  แต ส.ส.  
จะแสดงสํ านึกแหง  มโนธรรมไดก็ตอเมื่อพรรครวมรัฐบาลยินยอมให ส.ส. ในสังกัดใชดุลพินิจ 
โดยเสรีหรือที่เรียกกันวา Free Vote
           ในสังคมประชาธิปไตย ส.ส. เปนเสรีชนที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ 
ดุลพินิจในการลงมติญัตติตางๆ เสรีภาพเชนวานี้จะถูกจํ ากัดก็แตในกรณีญัตติที่ของเกี่ยวกับ
นโยบายสํ าคัญของพรรคที่ ส.ส. จักตองมีมารยาทในการปฏิบัติตามมติของพรรค หากการปฏิบัติ
เชนนั้นไมทํ าใหสูญเสียผลประโยชนของแผนดิน แตในสังคมการเมืองไทยที่ถูกพันธนาการดวย
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา  ส.ส. มิใชเสรีชนที่มีเสรีภาพในการลงมติในรัฐสภา 
หากแตเปน `ทาสทางการเมือง' ในรูปแบบใหมที่ตองขึ้นตอ `มูลนาย' ของตน นักเลือกตั้งแตละคน
จะตองปฏิบัติตามการชี้นํ าของ `มูลนาย' มิฉะนั้นจักตองถูกตัดขาดจากสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
ที่มีอยูเดิม สํ าหรับนักเลือกตั้งที่ไมสามารถพึ่งตนเองได การถูกตัดสายสัมพันธเชิงอุปถัมภยอมมี 
ผลกระทบตออนาคตทางการเมือง เวนเสียแตวาจะสามารถแสวงหาผูอุปถัมภรายใหมทดแทน 
สายสัมพันธเดิม
           พันธนาการของระบอบ `ประชาธิปไตยอุปถัมภ' ดังกลาวขางตนนี้เองนับเปน
เหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหไมมีจารีตของ Free Vote และไมมีเสรีชนในสภาผูแทนราษฎร มีแต  
`ทาสทางการเมือง' ที่ถูกกํ ากับโดย `มูลนาย' ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองและสภาผูแทนราษฎร 
จึงเปนองคกรที่ไรสํ านึกแหงมโนธรรม ตราบเทาที่พันธนาการของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
ยังแนนหนา และกลุมพลังธนาธิปไตยยังคงแผอิทธิพลครอบงํ าสังคมการเมืองไทย การลงมติใน 
รัฐสภาจะยังคงเปนไปตามการกํ ากับของ `มูลนาย' ทางการเมือง  ไมเพียงแตรัฐสภาจะเปนองคกร 
ที่ผลิต `กฎหมู' เทานั้น หากทวาการใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนิน
นโยบายจะยังคงมีตอไปอีกตราบนานเทานาน
           ผลการลงมติไมไววางใจรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในเดือนพฤษภาคม 2538 
จะเปนประจักษพยานของความขางตนนี้อีกครั้งหนึ่ง
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