
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2543
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ถึงประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย

เมื่อศาลรัฐธรรมนญูมมีติดวยคะแนนเอกฉันทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ชี้ขาด
วา พลตรสีนัน่ ขจรประศาสนจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวย
ขอความอนัเปนเท็จ ผมรับฟงคํ าวินิจฉัยดังกลาวดวยใจอุเบกขา ดุจเดียวกับสาธารณชนผูมีใจเปน
ธรรมโดยทั่วไป

พลตรสีนัน่ออกแถลงการณถึงประชาชนในวันเดียวกันนั้น ยอมรับคํ าวินิจฉัยกลาง
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู แตยงัยนืยันวา มิไดกระทํ าการทุจริตในหนาที่ และมิไดกระทํ า
ใหประเทศชาติเสียหาย พรอมทั้งยืนยันที่จะชํ าระหนี้คืนแกบริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จํ ากัด 
แมวาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวา พลตรีสนั่นมิไดกูเงินจากบริษัทดังกลาวก็ตาม พรอมกันนั้น  
พลตรีสนั่นก็มีหนังสือถึงหัวหนาพรรคประชาธิปตรยขอลาออกจากตํ าแหนงเลขาธิการพรรค 
ประชาธิปตยในวันเดียวกันนั้นเอง

ผมติดตามพัฒนาการของเหตุการณ ในเรื่องนี้  และรู  สึกปลงสังเวชใน  
ประพฤติกรรมของผูนํ าและสมาชิกพรรคประชาธิปตยบางหมูเหลา คนเหลานั้นถึงจะมิไดแสดง
อาการ ‘ถีบสง’ พลตรีสนั่นนั้น แตก็แสดงพฤติกรรมไมแตกตางจากการ ‘ถีบสง’ พลันที่ 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงดาบฟนพลตรีสนั่นฐานจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและ 
หนี้สินอันเปนเท็จ พลตรีสนั่นก็กลายเปนบุรุษไรคาทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย หรือ 
ทีภ่าษาการบัญชีกลาววา พลตรีสนั่นเปน Liability (หนี้สิน) มิใช Asset (สินทรัพย) ของพรรค 
ประชาธิปตย

ไมเพียงแตไมมีผูนํ าพรรคประชาธิปตยคนใดเสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น
เทานั้น คนเหลานั้นยังดาหนาออกมาบอกกลาววา โทษทัณฑที่พลตรีสนั่นไดรับ อันเปนผลจาก 
คํ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเปนเรื่องเฉพาะตัวของพลตรีสนั่นเอง หาไดของเกี่ยวกับ 
พรรคประชาธิปตยแตประการใดไม การแสดงอาการ ‘ตัดหางปลอยวัด’ ของบรรดาผูนํ าพรรค
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ประชาธิปตยเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ อันเปนธรรมขั้นประเสริฐของ
มนุษย

ถงึพลตรสีนัน่จะไมสามารถดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป ตามความ
ในมาตรา 295 แหงรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตการดํ ารงตํ าแหนงภายใน
พรรคการเมืองหาไดขัดกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไม การที่ไมมีผูนํ าพรรคประชาธิปตยคนใด
เสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น นอกจากแสดงใหเห็นวา คนเหลานั้นมองพลตรีสนั่นเปน 
Liability ของพรรคประชาธปิตยแลว ยังสะทอนใหเห็นอีกดวยวา ปรปกษของพลตรีสนั่นภายใน
พรรคประชาธิปตยที่ตองการขจัดพลตรีสนั่นออกจากตํ าแหนงที่ยึดกุมกลไกของพรรคมีอยูหานอย
ไม หากโทษทัณฑที่พลตรีสนั่นไดรับเปนเรื่องเฉพาะตัวและมิไดเกี่ยวของกับพรรคประชาธิปตย 
เหตไุฉนจึงไมเก็บพลตรีสนั่นไวในตํ าแหนงแหงหนเดิม คือ เลขาธิการพรรค

การเรงรีบ ‘ตัดหางปลอยวัด’ พลตรีสนั่น และขับเคลื่อนพรรคประชาธิปตยออก
หางจากพลตรีสนั่น เนื่องเพราะพลตรีสนั่นกลายเปนบุรุษไรคาทางการเมือง จะสรางความรูสึก 
เชนไรตอพลตรสีนั่น เปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได แตอาการเขยิบออกหางจากพลตรีสนั่นดังกลาว
นีแ้สดงใหเหน็ถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณในหมูผูนํ าพรรคประชาธิปตยโดยกระจางชัด

แมวาพลตรีสนั่นมิไดมีผลงานโดดเดนมากพอที่จะจารึกในประวัติศาสตรชาติไทย
ได แตคุณูปการที่พลตรีสนั่นมีตอพรรคประชาธปิตยเหลือแกการคณานับ ในชวงเวลา 13 ปที่พลตรี
สนั่นดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นสามารถนํ าพรรคประชาธิปตยเขา 
เสนชยัทางการเมืองถึงสองครั้งสองครา หากปราศจากพลตรีสนั่น นายชวน หลีกภัยก็คงไดแตมอง
เกาอี้นายกรัฐมนตรีโดยไมมีโอกาสนั่ง แตใครเลาจะเขาใจไดดีเทาพลตรีสนั่นเองวา การเข็นนาย
ชวนขึน้สูเกาอีน้ายกรัฐมนตรีนั้นเหนื่อยยากสาหัสสากรรจมากมายเพียงใด

ในฐานะพอบานของพรรคประชาธปิตย พลตรีสนั่นตองระดมและสะสมทรัพยากร
ทั้งทางการเงินและกํ าลังคน พลตรีสนั่นตองสรางและขยายเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
อยางกวางขวาง หากปราศจากเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมี
ทรัพยากรทางการเงินไมเพียงพอแกการใชจายทางการเมือง และไมเพียงพอในการขยายฐานทาง
การเมือง พลตรีสนั่นตองทํ าตัวเปนแมเหล็กในการดูดดึงนักการเมืองจากพรรคอื่นเขามาสังกัด
พรรคประชาธิปตย หากปราศจากการดูดดึงเชนนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมิอาจผงาดขึ้นมาเปน
แกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลไดถึงสองครั้งสองครา กรณีคลาสสิกไดแก การดูดกลุมงูเหาออกจาก
พรรคประชากรไทยในป 2540 ประวัติศาสตรการเมืองตองจารึกไววา หากตองการเรียนรูวิธีดูด  
ส.ส. ตองเรยีนรูจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน ไมควรเรียนรูจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผูไรศิลปะ
และรสนิยมในการดูด
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ในฐานะพอบานของพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นมีหนาที่หลักในการนํ าพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมอํ านาจรัฐ แตการยึดพื้นที่ทางการเมืองดังกลาวนี้ ทํ าใหพลตรีสนั่นตอง 
แปดเปอนและมีมลทิน ประชาชนบางหมูเหลามองพลตรีสนั่นวาเปนมาเฟย แวดลอมดวย 
สมนุบริวารทีพ่รอมจะใชอํ านาจในทางฉอฉล แตในอีกดานหนึ่ง พลตรีสนั่นก็มีเสนหในการดูดดึง
นกัวิชาการ ‘หวักาวหนา’ มาเปนทีป่รึกษา อันเปนเสนหที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยไมมีและไมมี
วันจะมีได พลตรีสนั่นยอมแปดเปอนชนิดที่ไมคํ านึงภาพลักษณของตนเอง เพียงเพื่อใหพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมอํ านาจรัฐได และเพียงเพื่อใหหัวหนาพรรคประชาธิปตยสามารถระบายสีเพื่อ
ใหตนมีภาพลักษณที่ดีตอไปได

ด วยเหตุดังที่ผมพรรณนาขางตนนี้ ผมจึงมีความเห็นวา อาการที่พรรค 
ประชาธปิตยเขยิบตัวออกหางจากพลตรีสนั่นเปนอาการอันแสดงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ ผูคน
ในพรรคประชาธิปตยที่มีตํ าแหนงการเมืองสํ าคัญในปจจุบันควรจะรูคุณพลตรีสนั่น ยิ่งผูที่สมบูรณ
พนูสขุจากการด ํารงตํ าแหนงทางการเมืองยิ่งตองสํ านึกในบุญคุณของพลตรีสนั่นเปนทวีตรีคูณ

ในการแสดงกตัญูกตเวทิคุณตอพลตรีสนั่น พรรคประชาธิปตยสมควรสราง 
‘อนุสาวรีย’ แกพลตรีสนั่นในฐานที่มีคุณูปการตอพรรค ‘อนุสาวรีย’ ดังกลาวนี้มิจํ าเปนตองเปน 
รูปปน แตอาจเปนอะไรก็ไดที่ประดิษฐานอยูหนาที่ทํ าการพรรค เพื่อปลุกสํ านึกแหงประวัติศาสตร 
(Sense of History) ในหมูสมาชิกพรรค ไมมียุคสมัยใดของพรรคประชาธิปตยที่รุงเรืองมากเทายุค
ทีพ่ลตรสีนัน่ ขจรประศาสนดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค เงินที่นํ ามาสราง ‘อนุสาวรีย’ นี้ควรจะ
ระดมมาจากสมาชิกพรรคประชาธปิตยดวยกันเอง หาควรนํ าภาษีอากรจากประชาชนมาใชจายไม 
เพราะการสราง ‘อนสุาวรีย’ ดังกลาวนี้เปนเรื่องภายในพรรคประชาธิปตย

ผมมีความรู  สึกว า สมาชิกพรรคประชาธิปตยจํ านวนมากขาดสํ านึกแหง 
ประวัติศาสตร ความขอนี้พิสูจนไดไมยาก ลองนํ าขอทดสอบตอไปนี้ไปถามสมาชิกพรรค 
ประชาธปิตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี ผมเชื่อวามีผูตอบไดอยางถูกตองไมถึง
คร่ึง

(ก) ใครเปนสมาชิกผูกอต้ังพรรคประชาธิปตย
(ข) จงระบุบรรดาศักดิ์ของนายควง  อภัยวงศ
(ค) ทีดิ่นและเงินที่ใชสรางที่ทํ าการพรรคประชาธิปตยมาจากแหงหนใด

พรรคประชาธิปตยพลาดโอกาสในการปลุกสํ านึกแหงประวัติศาสตรในหมูมวล
สมาชกิหลายครั้งหลายครา เมื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณประสบความสํ าเร็จใน ‘การปฏิรูปที่ดิน’
ภายใตโครงการ สปก. 4-01 พรรคประชาธิปตยพลาดโอกาสในการสราง ‘อนุสาวรีย’ ใหนายสุเทพ
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ในฐานะผูสรางผลงานใหแกพรรค บัดนี้ พรรคประชาธิปตยมิควรพลาดโอกาสในการสราง 
‘อนุสาวรีย’ ใหแกพลตรสีนัน่ เพราะพลตรีสนั่นยิ่งใหญกวานายสุเทพหลายเทานัก

ผมเชือ่แถลงการณของพลตรีสนั่นโดยบริสุทธิ์ใจวา พลตรีสนั่น ‘..ขาดตกบกพรอง
ในการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน..’ โดยที่มิไดทุจริตตอหนาที่ และมิไดทํ าใหประเทศชาติ 
เสียหาย บทเรียนสํ าคัญจากกรณีพลตรีสนั่น ก็คือ จงอยาดูเบาวิชาการบัญชี ผมอยากเห็น 
ความยั่งยืนสถาพรของพรรคประชาธิปตย แมจะไมอยากใหมีอายุยืนเทาไดโนเสารก็ตาม ผม 
กร่ิงเกรงวา หากสมาชิกพรรคประชาธิปตยปราศจากความรูเร่ืองการบัญชีอาจประสบ ‘อุบัติเหตุ 
ทางการเมือง’ ดุจเดยีวกบัพลตรีสนั่นได ดังนั้น ผมจึงขอเสนอดวยความหวังดีวา ผูบริหารพรรค
ประชาธิปตยสมควรพิจารณาจัดการฝกอบรมวิชาการบัญชีแกมวลสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูทีจ่ะด ํารงตํ าแหนงทางการเมือง
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