
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2542

จากโทนี เบ็นน ถึงโทนี ครอสแลนด

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

‘ลุงเบ็นน’ ของอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ และอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ประกาศ
อํ าลาเวทกีารเมือง หลังจากที่ใชชีวิตอยูในรัฐสภาอังกฤษเปนเวลา 50 ปเต็ม ‘ลุงเบ็นน’ สงจดหมาย
อํ าลาราษฎรในเขตการเลือกตั้งเมือง Chesterfield บอกกลาววา ‘ลุงเบ็นน’ จะไมลงสมัครรับ 
เลอืกตัง้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยหนา  เดอืนเมษายน ป 2543 ‘ลุงเบ็นน’ ก็จะ 
มีอายุครบ 75 ป

การ ‘ลางมือในอางทองคํ า’ ของ ‘ลุงเบน็น’ สรางความอาลัยอาวรณแกประชาชน
ชาวอังกฤษจํ านวนมาก หนังสือพิมพพากันตีพิมพคํ าอาลัยประดุจหนึ่งวา ‘ลุงเบ็นน’ กํ าลัง 
ลาจากโลกนี้ไปเสียแลว ไมวาฝายขวาหรือฝายซาย และไมวาฝายที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
ความคิดและประพฤติกรรมของ ‘ลุงเบ็นน’  ลวนแลวแตอาลัยอาวรณ ‘ลุงเบ็นน’  ดวยกนัทั้งสิ้น  
แมแตนิตยสาร The Economist ซึง่วพิากษ ‘ลุงเบน็น’ ทัง้ในยคุเรอืงอํ านาจและไรอํ านาจ ก็ยัง
กลาวถึง ‘ลุงเบ็นน’ ในฐานะ A Great Parliamentarian (The Economist, July 3, 1999)

แอนโทนี นีล เว็ดจวูด-เบ็นน (Anthony Neil Wedgwood-Benn) เปนลูก
Viscount Stansgate สํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เคยรับใชชาติบานเมือง 
ดวยการเปนทหารเรือในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามยุติ ทํ างานกับ BBC  
อยูพักหนึ่ง แลวจึงกระโดดขึ้นเวทีการเมือง จนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะ 
ตัวแทนจากเมือง Bristol เขตตะวนัออกเฉียงใตในป 2493 ในเวลานั้น เว็ดจวูด-เบน็นมีอายุเพียง 
25 ป นบัเปน ส.ส. ที่อายุนอยที่สุด

เมื่อบิดาถึงแกกรรมในป 2503 เว็ดจวูด-เบน็น ซึง่เปนลูกเจานาย จะตองเปน
สมาชิกสภาขุนนาง (House of Lords) สืบทอดตอจากบิดา  เขาจงึถกูถอดออกจากตํ าแหนง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ทางการประกาศใหมีการเลือกตั้งซอม เว็ดจวูด-เบน็นสมัครรับเลือกตั้ง
ดวย และชนะการเลือกตั้ง แตศาลเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครจากพรรคอนุรักษนิยมชนะการ 
เลอืกตั้ง โดยกลาววา เว็ดจวูด-เบน็นขาดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง กรณีดังกลาวนี้กอใหเกิด
ววิาทะทางการเมืองอยางดุเด็ดเผ็ดมัน และยังผลใหมีการตรากฎหมายชื่อ Peerage Act of 1963
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อนญุาตใหลูกเจานายออกจากฐานันดรศักดิ์ได เว็ดจวูด-เบน็นเลือกเปนสามัญชน และกลับมาเปน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรในป 2506  เขาเปนผูแทนเมือง Bristol ติดตอกันมาอีก 20 ป แลวจึง 
แพการเลอืกตัง้ในป 2526 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง ในปตอมา เขาลงเลือกตั้งใน
เขตเมือง Chesterfield และชนะการเลือกตั้ง และเปนผูแทนราษฎรในเขตนี้ติดตอกันมาอีก 16 ป 
จงึประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํ า’

แอนโทนี นีล เว็ดจวูด-เบน็น สังกัดพรรคกรรมกรมาตั้งแตแรกขึ้นเวทีการเมือง เมื่อ
แรกเริ่ม เขายืนอยูคอนไปทางซายของฝายเปนกลางในพรรคนี้ไมมากนัก แตเมื่อกาลเวลาลวง 
พนไป เขาเคลื่อนไปทางซายมากขึ้นๆ จนกลายเปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรคกรรมกร ในทศวรรษ 
2510 อันเปนชวงที่เขามีพลวัตทางการเมืองอยางสูง Anthony Neil Wedgwood-Ben เปลี่ยนชื่อ
เปน Tony Benn เขาตองการชื่อเสียงเรียงนามที่ฟงดูเปนชาวบาน ไมมีกลิ่นอายของเจานาย 
และขุนนาง

‘ลุงเบ็นน’ ยึดมั่นในแนวความคิดสังคมนิยมอยางคงเสนคงวา และขัดขวางการ
ขับเคลือ่นพรรคออกนอกเสนทางนี้ คนที่เห็น ‘ลุงเบ็นน’ เปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรค ลวนแลวแตเปน
พวกทีขั่บเคลื่อนไปทางขวา ‘ลุงเบ็นน’ มขีบวนการกรรมกรเปนฐานกํ าลังทางการเมือง และเชื่อมั่น
ในระบบ Mass Democracy ดวยเหตุดังนี้ ฝายซายจัดในพรรคจึงเชิด‘ลุงเบ็นน’ ข้ึนเปนผูนํ าในการ
ยดึกุมองคกรของพรรคในระดับทองถิ่น

พรรคกรรมกรพายแพการเลือกตั้งทั่วไปในป 2522 และตอมาในป 2526 ผูนํ า
พรรคกรรมกรจํ านวนไมนอยกลาวหาวา ความพายแพเหลานี้เปนผลงานของฝาย ‘ซายจัด’  
ในพรรค ในฐานที่ขัดขวางการปรับเปลี่ยนนโยบายพรรค ‘ลุงเบ็นน’ ยนืกรานใหพรรคกรรมกรยึดมั่น
ใน Socialist Manifesto โดยมแีนวนโยบายหลักอยูที่การใหรัฐบาลเปนผูผลิตสินคาและบริการ
สาธารณะที่สํ าคัญ และการจัดระบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งจํ าตองเก็บภาษีระดับสูงสํ าหรับการใชจาย 
นบัต้ังแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา โลกเคลื่อนไปทางขวา ดวยอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจสมัยใหม (Neo-Liberalism) แต ‘ลุงเบ็นน’ ยงัคงเคลือ่นไปทางซาย ผูนํ าพรรคกรรมกร
จํ านวนมากตองการใหพรรคเคลื่อนตามกระแสโลก  แต ‘ลุงเบ็นน’ ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวนี้

ววิาทะเรือ่งนโยบายและความขัดแยงภายในพรรคทวีความรุนแรง จนในป 2523 
พรรคกรรมกรก็แตก ผูนํ าฝายเสรีนิยมในพรรคอันประกอบดวยรอย เจ็งกินส (Roy Jenkins) เดวิด 
โอเวน (David Owen) และเชอรลีย วลิเลียมส (Shirley Williams) ออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม 
ชื่อ Social Democratic Party
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การแตกตัวของพรรคกรรมกร ประกอบกับการพายแพการเลือกตั้งหลายครั้ง  
ท ําใหพรรคกรรมกรตองปรับนโยบายสูแนวทางเสรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ‘ลุงเบ็นน’ ยงัคงเชือ่วา ความ
พายแพของพรรคกรรมกรเปนเพราะการขาดพันธะในการยึดมั่นในระบบสังคมนิยม นับต้ังแตการ
พายแพของพรรคกรรมกรในป 2526 เปนตนมา บทบาทของ ‘ลุงเบ็นน’ ในพรรคกรรมกรลดนอย
ถอยลงตามลํ าดับ ทั้งในยุคนีล คินน็อก (Neil Kinnock, 2526-2535) จอหน สมิธ (John Smith, 
2535-2537) และแอนโทนี แบลร (Anthony Charles Lynton Blair, 2537- ปจจบัุน) เปนหัวหนา
พรรค

แมพรรคกรรมกรจะชนะการเลือกตั้ง และโทนี แบลรข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีในป 
2540 แต ‘ลุงเบ็นน’ มไิดยนิดปีรีดามากนัก สวนสํ าคัญเปนเพราะพรรคกรรมกรละทิ้งหลักการ 
ด้ังเดิมดวยการแกไขธรรมนญูพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 4 ซึ่งระบุวา เมื่อพรรคกรรมกรยึด
กมุอํ านาจรัฐได จะตองยึดกิจกรรมเศรษฐกิจที่สํ าคัญมาเปนของรัฐ (Public Ownership) แบลร
ประสบความสํ าเร็จในการแกไขธรรมนูญพรรคดังกลาวนี้ พรอมกันนี้ก็พยายามขจัดอิทธิพล 
และบทบาทของสหภาพกรรมกรภายในพรรค การเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้ยากที่ ‘ลุงเบ็นน’  
จะเห็นชอบดวยได

ในประวัติศาสตรพรรคกรรมกรแหงประเทศอังกฤษ เคยมีความพยายามที่จะ
แกไข Clause 4 ของธรรมนญูพรรคมากอนตั้งแตตนทศวรรษ 2500 แลว แตไมประสบความสํ าเร็จ
ในครั้งนั้น แอนโทนี ครอสแลนด (Anthony Crossland, 2461-2520) เปนตัวตั้งตัวตี

ครอสแลนดเคยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยออกซฟอรดกอนขึ้นเวทีการเมือง โดยที่
ในเวลาตอมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายฮาโรลด วิลสัน (Harold Wilson) แตเนื่องจาก
ถกูยายกระทรวงบอยครั้ง จึงไมมีผลงานการบริหารอันโดดเดน มรดกสํ าคัญของครอสแลนดอยูที่
การเขียนหนังสือ 2 เลม อันไดแก The Future of Socialism (1956) และ Socialism Now (1974)

ครอสแลนดเปน ‘รุนพี่’ ของ ‘ลุงเบ็นน’  ในพรรคกรรมกร เมื่อครอสแลนดดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญในรัฐบาลวิลสันนั้น ‘ลุงเบ็นน’ ยังเปนรัฐมนตรีออนอาวุโส 
แตครอสแลนดมีความคิดทางการเมืองแตกตางจาก ‘ลุงเบ็นน’  เกอืบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ ‘ลุง
เบ็นน’  ยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยม ครอสแลนดเห็นวา พรรคกรรมกรควรมุงพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) การยดึกจิกรรมทางเศรษฐกิจสํ าคัญมาเปนของรัฐเปน
เร่ืองไมจ ําเปน ถึงแมพรรคจะมีเปาหมายดานการกระจายรายไดและการยกมาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชน แตเปาหมายเหลานี้สามารถบรรลุไดดวยการผลักดันระบบเศรษฐกิจใหเจริญเติบโต 
ผสมผสานกับการใชเครื่องมือของนโยบายดานอื่นๆ  โดยทีรั่ฐมิจํ าตองประกอบรัฐวิสาหกิจเพิ่มข้ึน
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ดวยเหตุที่มีเศรษฐทรรศนดังกลาวขางตนนี้เอง ครอสแลนดจึงไมเห็นดวยกับ
ธรรมนญูพรรคขอ 4 หรือที่เรียกกันวา Clause 4 ในระหวางป 2502 –2503 ครอสแลนดพยายาม
ผลักดันใหพรรคกรรมกรแกไขธรรมนญูพรรคในสวนนี้ แตไมประสบผลสํ าเร็จ

ภายหลงัจากที่พรรคกรรมกรชนะการเลือกตั้งทั่วไปในป 2540 ผูคนพากันกลาว
ขวัญถึงครอสแลนดอีกวาระหนึ่ง วงวิชาการกลับไปศึกษาความคิดของ ‘ปญญาชนแหงพรรค
กรรมกร’ ทานนี ้และตั้งปุจฉาวา ฤาโทนี แบลรนํ าความคิดของครอสแลนดมาใชในทางปฏิบัติ

‘ลุงเบ็นน’ เปน ‘ผูราย’ ในสายตาของผูนํ าพรรคกรรมกรมาเปนเวลาเกือบสอง 
ทศวรรษแลว ครอสแลนดเพิ่งจะถูกจับข้ึนมาทาหนาปะแปงเพื่อใหเปน ‘ พระเอก’ ของพรรค อยาง
นอยทีสุ่ดเพื่อแสดงใหเห็นวา ปญญาชน ‘ฝายซาย’ กม็แีนวความคิด ‘เสรีนยิมทางเศรษฐกิจ’ มา
กอนแลว

หมายเหตุ
บทวิเคราะหความคิดของครอสแลนดกับนโยบาย New Labour ของพรรค

กรรมกรภายใตการนํ าของโทนี แบลร ดู Dick Leonard (ed.), Crosland and New Labour
(Macmillan, 1999) บทวจิารณหนังสือเลมนี้ ดู Time Literary Supplement (June 25, 1999) 
เขียนโดย Shirley Williams รัฐมนตรีในรัฐบาลฮาโรลด วิสัน รวมยุคกับครอสแลนด
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