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ถึงประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย
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เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติดว ยคะแนนเอกฉันทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ชี้ขาด
วา พลตรีสนัน่ ขจรประศาสนจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จ ผมรับฟงคําวินิจฉัยดังกลาวดวยใจอุเบกขา ดุจเดียวกับสาธารณชนผูมีใจเปน
ธรรมโดยทั่วไป
พลตรีสนัน่ ออกแถลงการณถึงประชาชนในวันเดียวกันนั้น ยอมรับคําวินิจฉัยกลาง
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แตยงั ยืนยันวา มิไดกระทําการทุจริตในหนาที่ และมิไดกระทํา
ใหประเทศชาติเสียหาย พรอมทั้งยืนยันที่จะชําระหนี้คืนแกบริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จํากัด
แมวาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวา พลตรีสนั่นมิไดกูเงินจากบริษัทดังกลาวก็ตาม พรอมกันนั้น
พลตรีสนั่ น ก็มีห นัง สื อถึง หั ว หนาพรรคประชาธิปตรยข อลาออกจากตํ าแหน ง เลขาธิก ารพรรค
ประชาธิปตยในวันเดียวกันนั้นเอง
ผมติ ด ตามพั ฒ นาการของเหตุ ก ารณ ใ นเรื่ อ งนี้ และรู  สึ ก ปลงสั ง เวชใน
ประพฤติกรรมของผูนําและสมาชิกพรรคประชาธิปตยบางหมูเหลา คนเหลานั้นถึงจะมิไดแสดง
อาการ ‘ถี บสง’ พลตรีสนั่นนั้น แตก็แสดงพฤติกรรมไมแตกตางจากการ ‘ถี บสง’ พลันที่
คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนูญลงดาบฟน พลตรี สนั่น ฐานจงใจยื่น บัญชีร ายการทรัพ ยสินและ
หนี้สินอันเปนเท็จ พลตรีสนั่นก็กลายเปนบุรุษไรคาทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย หรือ
ทีภ่ าษาการบัญชีกลาววา พลตรีสนั่นเปน Liability (หนี้สิน) มิใช Asset (สินทรัพย) ของพรรค
ประชาธิปตย
ไมเพียงแตไมมีผูนําพรรคประชาธิปตยคนใดเสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น
เทานั้น คนเหลานั้นยังดาหนาออกมาบอกกลาววา โทษทัณฑที่พลตรีสนั่นไดรับ อันเปนผลจาก
คํ าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรัฐธรรมนู ญนั้ น เป น เรื่ อ งเฉพาะตัวของพลตรี สนั่น เอง หาได ข อ งเกี่ย วกับ
พรรคประชาธิปตยแตประการใดไม การแสดงอาการ ‘ตัดหางปลอยวัด’ ของบรรดาผูนําพรรค
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ประชาธิปตยเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ อันเปนธรรมขั้นประเสริฐของ
มนุษย
ถึงพลตรีสนัน่ จะไมสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป ตามความ
ในมาตรา 295 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตการดํารงตําแหนงภายใน
พรรคการเมืองหาไดขัดกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไม การที่ไมมีผูนําพรรคประชาธิปตยคนใด
เสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น นอกจากแสดงใหเห็นวา คนเหลานั้นมองพลตรีสนั่นเปน
Liability ของพรรคประชาธิปต ยแลว ยังสะทอนใหเห็นอีกดวยวา ปรปกษของพลตรีสนั่นภายใน
พรรคประชาธิปตยที่ตองการขจัดพลตรีสนั่นออกจากตําแหนงที่ยึดกุมกลไกของพรรคมีอยูหานอย
ไม หากโทษทัณฑที่พลตรีสนั่นไดรับเปนเรื่องเฉพาะตัวและมิไดเกี่ยวของกับพรรคประชาธิปตย
เหตุไฉนจึงไมเก็บพลตรีสนั่นไวในตําแหนงแหงหนเดิม คือ เลขาธิการพรรค
การเรงรีบ ‘ตัดหางปลอยวัด’ พลตรีสนั่น และขับเคลื่อนพรรคประชาธิปตยออก
หางจากพลตรีสนั่น เนื่องเพราะพลตรีสนั่นกลายเปนบุรุษไรคาทางการเมือง จะสรางความรูสึก
เชนไรตอพลตรีสนั่น เปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได แตอาการเขยิบออกหางจากพลตรีสนั่นดังกลาว
นีแ้ สดงใหเห็นถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณในหมูผูนําพรรคประชาธิปตยโดยกระจางชัด
แมวาพลตรีสนั่นมิไดมีผลงานโดดเดนมากพอที่จะจารึกในประวัติศาสตรชาติไทย
ได แตคุณูปการที่พลตรีสนั่นมีตอพรรคประชาธิปต ยเหลือแกการคณานับ ในชวงเวลา 13 ปที่พลตรี
สนั่นดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นสามารถนําพรรคประชาธิปตยเขา
เสนชัยทางการเมืองถึงสองครั้งสองครา หากปราศจากพลตรีสนั่น นายชวน หลีกภัยก็คงไดแตมอง
เกาอี้นายกรัฐมนตรีโดยไมมีโอกาสนั่ง แตใครเลาจะเขาใจไดดีเทาพลตรีสนั่นเองวา การเข็นนาย
ชวนขึน้ สูเ กาอีน้ ายกรัฐมนตรีนั้นเหนื่อยยากสาหัสสากรรจมากมายเพียงใด
ในฐานะพอบานของพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นตองระดมและสะสมทรัพยากร
ทั้งทางการเงินและกํ าลังคน พลตรีสนั่นตองสรางและขยายเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
อยางกวางขวาง หากปราศจากเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมี
ทรัพยากรทางการเงินไมเพียงพอแกการใชจายทางการเมือง และไมเพียงพอในการขยายฐานทาง
การเมือง พลตรีสนั่นตองทํ าตัวเปนแมเหล็กในการดูดดึงนักการเมืองจากพรรคอื่นเขามาสังกัด
พรรคประชาธิปตย หากปราศจากการดูดดึงเชนนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมิอาจผงาดขึ้นมาเปน
แกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลไดถึงสองครั้งสองครา กรณีคลาสสิกไดแก การดูดกลุมงูเหาออกจาก
พรรคประชากรไทยในป 2540 ประวัติศาสตรการเมืองตองจารึกไววา หากตองการเรียนรูวิธีดูด
ส.ส. ตองเรียนรูจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน ไมควรเรียนรูจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผูไรศิลปะ
และรสนิยมในการดูด
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ในฐานะพอบานของพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นมีหนาที่หลักในการนําพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมอํ านาจรัฐ แตการยึดพื้นที่ทางการเมืองดังกลาวนี้ ทํ าใหพลตรีสนั่นตอง
แปดเปอนและมีมลทิน ประชาชนบางหมูเหลามองพลตรีสนั่นวาเปนมาเฟย แวดลอมดวย
สมุนบริวารทีพ่ รอมจะใชอํานาจในทางฉอฉล แตในอีกดานหนึ่ง พลตรีสนั่นก็มีเสนหในการดูดดึง
นักวิชาการ ‘หัวกาวหนา’ มาเปนทีป่ รึกษา อันเปนเสนหที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยไมมีและไมมี
วันจะมีได พลตรีสนั่นยอมแปดเปอนชนิดที่ไมคํานึงภาพลักษณของตนเอง เพียงเพื่อใหพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมอํานาจรัฐได และเพียงเพื่อใหหัวหนาพรรคประชาธิปตยสามารถระบายสีเพื่อ
ใหตนมีภาพลักษณที่ดีตอไปได
ด ว ยเหตุ ดั ง ที่ ผ มพรรณนาข า งต น นี้ ผมจึ ง มี ค วามเห็ น ว า อาการที่ พ รรค
ประชาธิปตยเขยิบตัวออกหางจากพลตรีสนั่นเปนอาการอันแสดงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ ผูคน
ในพรรคประชาธิปตยที่มีตําแหนงการเมืองสําคัญในปจจุบันควรจะรูคุณพลตรีสนั่น ยิ่งผูที่สมบูรณ
พูนสุขจากการดํารงตําแหนงทางการเมืองยิ่งตองสํานึกในบุญคุณของพลตรีสนั่นเปนทวีตรีคูณ
ในการแสดงกตัญูกตเวทิคุณตอพลตรีสนั่น พรรคประชาธิปตยสมควรสราง
‘อนุสาวรีย’ แกพลตรีสนั่นในฐานที่มีคุณูปการตอพรรค ‘อนุสาวรีย’ ดังกลาวนี้มิจําเปนตองเปน
รูปปน แตอาจเปนอะไรก็ไดที่ประดิษฐานอยูหนาที่ทําการพรรค เพื่อปลุกสํานึกแหงประวัติศาสตร
(Sense of History) ในหมูส มาชิกพรรค ไมมียุคสมัยใดของพรรคประชาธิปตยที่รุงเรืองมากเทายุค
ทีพ่ ลตรีสนัน่ ขจรประศาสนดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค เงินที่นํามาสราง ‘อนุสาวรีย’ นี้ควรจะ
ระดมมาจากสมาชิกพรรคประชาธิปต ยดวยกันเอง หาควรนําภาษีอากรจากประชาชนมาใชจายไม
เพราะการสราง ‘อนุสาวรีย’ ดังกลาวนี้เปนเรื่องภายในพรรคประชาธิปตย
ผมมี ค วามรู  สึ ก ว า สมาชิ ก พรรคประชาธิ ป  ต ย จํ านวนมากขาดสํ านึ ก แห ง
ประวั ติ ศ าสตร ความข อนี้ พิสูจน ได ไมย าก ลองนํ าขอทดสอบต อไปนี้ ไ ปถามสมาชิ กพรรค
ประชาธิปต ย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ผมเชื่อวามีผูตอบไดอยางถูกตองไมถึง
ครึ่ง
(ก) ใครเปนสมาชิกผูกอตั้งพรรคประชาธิปตย
(ข) จงระบุบรรดาศักดิ์ของนายควง อภัยวงศ
(ค) ทีด่ นิ และเงินที่ใชสรางที่ทําการพรรคประชาธิปตยมาจากแหงหนใด
พรรคประชาธิปตยพลาดโอกาสในการปลุกสํ านึกแหงประวัติศาสตรในหมูมวล
สมาชิกหลายครั้งหลายครา เมื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณประสบความสําเร็จใน ‘การปฏิรูปที่ดิน’
ภายใตโครงการ สปก. 4-01 พรรคประชาธิปตยพลาดโอกาสในการสราง ‘อนุสาวรีย’ ใหนายสุเทพ
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ในฐานะผูสรางผลงานใหแกพรรค บัดนี้ พรรคประชาธิปตยมิควรพลาดโอกาสในการสราง
‘อนุสาวรีย’ ใหแกพลตรีสนัน่ เพราะพลตรีสนั่นยิ่งใหญกวานายสุเทพหลายเทานัก
ผมเชือ่ แถลงการณของพลตรีสนั่นโดยบริสุทธิ์ใจวา พลตรีสนั่น ‘..ขาดตกบกพรอง
ในการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน..’ โดยที่มิไดทุจริตตอหนาที่ และมิไดทําใหประเทศชาติ
เสียหาย บทเรียนสําคัญจากกรณีพลตรีสนั่น ก็คือ จงอยาดูเบาวิชาการบัญชี ผมอยากเห็น
ความยั่งยืนสถาพรของพรรคประชาธิปตย แมจะไมอยากใหมีอายุยืนเทาไดโนเสารก็ตาม ผม
กริ่งเกรงวา หากสมาชิกพรรคประชาธิปตยปราศจากความรูเรื่องการบัญชีอาจประสบ ‘อุบัติเหตุ
ทางการเมือง’ ดุจเดียวกับพลตรีสนั่นได ดังนั้น ผมจึงขอเสนอดวยความหวังดีวา ผูบริหารพรรค
ประชาธิปตยสมควรพิจารณาจัดการฝกอบรมวิชาการบัญชีแกมวลสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูท จี่ ะดํารงตําแหนงทางการเมือง

