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วิญูชนจอมปลอม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมรูสึกสลดใจเมื่อนักขาวประจําทําเนียบรัฐบาลใหสมญานามแกคุณสุรเกียรติ์
เสถียรไทยวา “วิญูชนจอมปลอม” ถนนสายการเมืองของคุณสุรเกียรติ์ไมนาจะจบลงดวยหนทาง
เชนนี้
เมื่อคุณสุรเกียรติ์รับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผมรูสึกประหลาด
ใจอยางยิ่ง เพราะทราบแกใจวา คุณสุรเกียรติ์ไมมีความรูความชํานาญทางดานการเงินและการ
คลัง แมคุณสุรเกียรติ์จะเปน ‘คนเกง’ ที่สามารถเรียนรูเรื่องตางๆได แตรัฐบาลผสมมักจะมีอายุ
อันแสนสั้น กวาที่จะเรียนรูงาน ก็อาจเปนเวลาที่รัฐบาลสิ้นอายุแลว
คุณสุรเกียรติ์หาญรับตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนักเลือกตั้ง โดยปราศจากฐาน
การเมืองใดๆ อยาวาแตฐานการเมืองในรัฐบาลเลย แมแตในพรรคชาติไทยเอง คุณสุรเกียรติ์ก็หา
มี ฐ านไม ชี วิ ต ทางการเมื อ งของคุ ณสุ ร เกี ย รติ์ จึ ง ขึ้ น อยู  กั บ การชี้ เ ป น ชี้ ต ายของนายบรรหาร
ศิลปอาชาเปนสําคัญ
คุณสุรเกียรติ์มิไดเรียนรูบทเรียนจากประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยวา นักวิชาการ
ไมประสบความสําเร็จในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนักเลือกตั้ง เพราะมิอาจฝามรสุม
ทางการเมืองภายในรัฐบาลนั้นเอง ในสังคมการเมืองไทยรัฐมนตรีมิไดมีหนาที่กําหนดและบริหาร
นโยบายเทานั้น หากยังตองทําหนาที่จัดสรรผลประโยชนแกนักเลือกตั้งและกลุมทุนที่เปนฐานของ
รัฐบาลอีกดวย ในชวงเวลา 5 เดือนเศษที่ผานมาคุณสุรเกียรติ์ทําหนาที่นี้ไดคอนขางดี แตการที่
คุณสุรเกียรติ์ไมมีฐานในกลุมทุนการเงิน และไมมีสายสัมพันธกับกลุมทุนการเงิน มิหนําซํ้ายังไมมี
ความรูทางดานเศรษฐศาสตรการเงินและเศรษฐศาสตรการคลัง กลับกลายเปนจุดออนสําคัญ
กลุมทุนการเงินพยายามสั่นคลอนเกาอี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง การ
ลาออกจากตํ าแหนงเลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(กลต.) ของนายเอกกมล คีรีวัฒน ในทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ถือไดวา
เปนปฏิกิริยาที่ออกมาจากกลุมทุนการเงิน นาอนาถนักที่พนักงานระดับสูงของรัฐถือฝกถือฝาย
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ทางการเมือง ยิ่งการเลือกลาออกในจังหวะที่มีการจัดตั้งรัฐบาลดวยแลว จะอางวาไมมีเจตนาทาง
การเมืองเห็นจะรับฟงไดยาก
การลาออกของนายเอกกมลยังความไมพอใจแกนายบรรหารและคุณสุรเกียรติ์
อยางปราศจากขอกังขา แตความไมพอใจนี้ยกระดับเปนความอาฆาตหรือไม ยอมขึ้นอยูกับการ
ตีความของแตละคน เหตุการณในเวลาตอมาที่มีการกดดันใหนายเอกกมลออกจากตํ าแหนง
เลขาธิการ กลต. และปลดออกจากตําแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย โดยที่คุณ
สุรเกียรติ์มิไดแสดงหลักฐานการทําความผิดของนายเอกกมล ยอมชวนใหเขาใจวา คุณสุรเกียรติ์
ดําเนินการ ‘ลางแคน’ทางการเมือง หากคุณสุรเกียรติ์ใหอรรถาธิบายและแสดงหลักฐานอยาง
แจมชัด ความเขาใจเชนนี้ยอมไมเกิดขึ้น
เสถี ย รภาพของเก า อี้ รั ฐ มนตรี ก ารคลั ง มิ ไ ด ขึ้ น อยู  กั บ การยอมรั บ ของกลุ  ม ทุน
การเงินเทานั้น แต ‘กรรมเกา’ ของคุณสุรเกียรติ์ก็มีสวนสั่นคลอนเกาอี้ของตัวเองดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปดโปงของหนังสือพิมพ สยามโพสต เกี่ยวกับการใชอํานาจในทางมิชอบของ ‘Dr. S.’
และ ‘Mr. V.’
เมื่อ สยามโพสต เปดโปงเรื่องนี้ในครั้งแรกนั้น ผมเพียงฟงหูไวหู เพราะทราบ
แกใจดีวา หลักฐานเอกสารที่ สยามโพสต นํามาตีพิมพนั้นตองมาจากฝายทหารบางกลุมบาง
เหลา และสยามโพสต เองก็มิไดสอบสวนขอเท็จจริงใหสุดสิ้นกระบวนความ หลักการ ‘เผยแพร
ไปกอน สอบสวนภายหลัง’ ของ สยามโพสต นี้เอง ทําให สยามโพสต ตองแพคดีหมิ่นประมาท
อยูเนืองๆ หนังสือพิมพคุณภาพในสังคมตะวันตก ดังเชน The Guardian และ The Times แหง
อังกฤษ หรือ The New York Times และ The Washington Post แหงสหรัฐอเมริกา มิไดยึด
หลักการดังกลาวนี้ ตางจากหนังสือพิมพระดับลางดังเชน The Sun และ The Daily Mirror ที่มัก
จะใชวิธี ‘เผยแพรไปกอน สอบสวนภายหลัง’ อยูเสมอ
แตเมื่อ สยามโพสต โหมกระหนํ่า ‘Dr. S.’ และ ‘Mr. V.’ นานนับเดือน ผมเริ่ม
เชื่อวา รายงานขาวนั้นมีมูลแหงความจริง ไมมากก็นอย แมจะพยายามอานรายงานขาวดวย
ความเปนธรรมเพียงใดก็ตาม รายงานขาวเหลานี้มีสวนทํ าลายคะแนนนิยมทางการเมืองและ
ทํ าลายความชอบธรรมของคุณสุรเกียรติ์ในการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง การที่มีผูปอน
เอกสารแก สยามโพสต แสดงใหเห็นวา มีผูปองรายคุณสุรเกียรติ์ทางการเมือง ซึ่งอาจเปนผล
จาก ‘กรรมเกา’ และการที่ สยามโพสต นําเอกสารเหลานั้นออกเผยแพร ก็อาจเปนเพราะเชื่อวา
มีการกระทําอันมิชอบในอดีต ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ตองพิสูจนในชั้นศาลตอไป
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คุ ณสุ ร เกี ย รติ์ มี ส  ว นทํ าลายคะแนนนิ ย มของตนเองด ว ย เมื่ อ แสดงอาการ
‘หนามืด’ อัดฉีดเงิน 30,000 ลานบาทเขาสูตลาดหลักทรัพย เพียงหวังจะเอาใจกลุมทุนการเงิน
และหวังวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะถีบตัวสูงขึ้น แมแตนักวิชาการที่สนิทชิดเชื้อ
กับคุณสุรเกียรติ์มากอนพากันดาหนาออกมาคัดคานและประนามมาตรการดังกลาวนี้ ผูคนที่
เคยเอาใจชวยคุณสุรเกียรติ์ถูกผลักใหอยูตรงกันขามกับคุณสุรเกียรติ์ ดวยฝมือของคุณสุรเกียรติ์
เอง
คุ ณสุรเกียรติ์แสดงความสันทัดในการทําลายคะแนนนิยมของตนเอง ดวยการ
‘เลนงาน’ นายเอกกมลอยางเปนรูปธรรม คุณสุรเกียรติ์สูญเสียความชอบธรรมในการดํ ารง
ตําแหนงรัฐมนตรีมากขึ้น มิใชเพราะเหตุวา นายเอกกมลเปนอรหันตผูบริสุทธิ์ผุดผองและไรมลทิน
และคุณสุรเกียรติ์ทํารายอรหันต หากแตเปนเพราะวา กระบวนการเลนงานนายเอกกมลเปน
กระบวนการที่ไมเปนธรรมและไมโปรงใส ถึงตอนนี้ ผูคนที่รักความเปนธรรมถูกผลักใหอยูตรง
กันขามคุณสุรเกียรติ์ดวยฝมือของคุณสุรเกียรติ์เอง แมวาบางสวนของผูรักความเปนธรรมเหลานี้
จะมิไดเห็นวา นายเอกกมลบริสุทธิ์ผุดผองก็ตาม
หากรั ฐ มนตรีว  า การกระทรวงการคลัง สามารถปลดรองผู ว  าการธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยมิไดแจงขอหาอยางเปนทางการ มิไดสอบสวนชนิดที่เปดโอกาสใหจําเลยแก
ขอกลาวหา และไมสามารถเปดเผยตอสาธารณชนเกี่ยวกับรายละเอียดของขอกลาวหา ราษฎร
จํ านวนไม น  อ ยคงอดฉงนฉงายมิ ไ ด ว  า เหตุ ใ ดกฎหมายวา ดว ยธนาคารแห ง ประเทศไทยจึ ง
ปราศจากจิตวิญญาณแหงประชาธิปไตย และขาดหลักนิติธรรมถึงเพียงนี้ ฤากฎหมายฉบับนี้
จําลองแบบจากอูกานดา
แตสุ ร เกี ย รติ์ เสถี ย รไทยมิ ใ ชอิ ดี้ อามิ น แห ง ประเทศไทย หากแต เ ป น นั ก
กฎหมายผู ท รงคุณวุ ฒิ ผู มีบ ทบาทสํ าคัญ ในการเผยแพร แ นวความคิดวาดวยความโปรงใส
(Transparency) จนศัพทดังกลาวมีการใชอยางแพรหลายในปจจุบัน นักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลัก
นิติธรรมจักตองละทิ้งหลัก ‘อํานาจเปนธรรม’ แตการปลดรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ครั้งนี้กอใหเกิดขอกังขาในหัวใจของประชาชนผูรักความเปนธรรมจํานวนมากวา หลักนิติธรรมยัง
คงอยูในหัวใจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทานนี้อีกหรือไม มิพักตองกลาวถึงจิตวิญญาณ
แหงประชาธิปไตย
คุณสุรเกียรติ์นาจะทราบดีวา การปลดนายเอกกมลออกจากตําแหนงเลขาธิการ
กลต. ตามมาตรา 22(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นั้น
เปนเรื่องยากยิ่ง ดวยเหตุดังนั้น นายสุธี สิงหเสนห และ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล จึงกลายเปน
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เบี้ยหมากรุกในการเกลี้ยกลอมใหนายเอกกมลลาออกจากตําแหนงเลขาธิการ กลต. เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2538 ครั้นในเวลาตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็เสนอตอที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีปลดนายเอกกมลออกจากตําแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
นักนิติศาสตรผูมีความเปนธรรมในหัวใจจักตองไมกลาวโทษผูอื่นอยางพลอยๆ
และจักตองไมลุแกอํานาจในการลงโทษผูอื่นโดยปราศจากการสอบสวน
คุณสุรเกียรติ์ไดแตกลาวอางวา นายเอกกมลมีความผิดตามมาตรา 46 สัตตแหง
พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522 แตไมเปดเผยตอ
สาธารณชนวา ความผิดดังกลาวมีรายละเอียดอยางไรบาง พัฒนาการของเหตุการณในเวลา
ตอมาบงบอกวา ‘ขอเท็จจริง’ ที่ใชเปนฐานในการลงโทษนายเอกกมลสวนสําคัญมาจากรายงาน
ของสํานักขาวกรองแหงชาติ คุณสุรเกียรติ์มิไดมีขอกังขาใดๆเกี่ยวกับรายงานของหนวยขาวกรอง
วาตรงตอขอเท็จจริงหรือไม มีการนั่งเทียนเขียนรายงานหรือไม หรือมีการรายงานเพื่อหวังผล
ในการกลั่น แกล ง หรื อไม วิญู ช นผู รัก ความเปนธรรมยอมตระหนักวา รายงานของหนวย
ขาวกรองมิใชสัจธรรม (truth) อันไมจําเปนตองพิสูจน หากแตเปนเพียง ‘ขอเท็จจริง’ (fact) ที่ตอง
ตรวจสอบวาถูกตองเที่ยงตรงหรือไม
แต คุ ณ สุ ร เกี ย รติ์ ก ลั บ กอดรายงานของหน ว ยข า วกรองประดุ จ หนึ่ ง คั ม ภี ร  อั น
บริสุทธิ์ที่อยูเหนือสัจธรรมทั้งปวง และปกปองมิใหรายงานดังกลาวตองถูกตรวจสอบ ดวยขออาง
วาเปนความลับทางราชการ คุณสุรเกียรติ์มีสิทธิที่จะเชื่อถือรายงานของหนวยขาวกรองวาเปน
สัจธรรม เพราะเปนเสรีภาพในความเชื่อสวนบุคคล แตการลงโทษนายเอกกมลโดยไมมีการ
ตั้งขอหาอยางเปนทางการ ไมมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยความผิด และไมเปด
โอกาสใหผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา ไมเพียงแตจะเปนกระบวนการที่ไมเปนธรรมเทานั้น หากยัง
เปนกระบวนการที่ขาดความโปรงใสอีกดวย นาประหลาดนักที่คุณสุรเกียรติ์พรํ่าพูดและพรํ่าสอน
เรื่องหลักการความโปรงใสมาเกือบทศวรรษ แตเมื่อถึงคราวปฏิบัติ กลับละทิ้งหลักการนี้อยาง
หนาตาเฉย
สมญานามที่นักขาวทําเนียบรัฐบาลประทับตราใหคุณสุรเกียรติ์ นับเปนสมญา
นามที่คุณสุรเกียรติ์พึงใครครวญ

