
คอลมัน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2545

มติไมไววางใจรัฐมนตรี

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรระหวางวันที่ 
22-25 พฤษภาคม 2545 จบลงดวย ‘ชยัชนะ’ ของรัฐบาลตามความคาดหมาย เมื่อสภาผูแทน
ราษฎรในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ศกเดียวกัน ลงมติไววางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย 
ทัง้หมด

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ‘ชัยชนะ’ โดยนิตินัยของรัฐบาลนับเปน ‘ชยัชนะ’ โดย 
พฤตินัยดวยหรือไม ?

ผูที่ติดตามการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้ รวมทั้งรายงานขาวของสื่อมวลชน 
ทุกแขนง ลวนแลวแตต้ังขอกังขาเกี่ยวกับความสะอาดและบริสุทธิ์ของรัฐมนตรีบางคน ขอกังขา
เชนนีม้ใิชเร่ืองนาประหลาดใจในเมื่อรัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลของกลุมพลังยียาธิปไตย และสังคม
การเมืองไทยขับเคลื่อนสูระบอบยียาธปิไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ เพื่อยี้ และโดยยี้

หากขอกลาวหาของฝายคานตรงตอขอเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ก ําลังตรวจสอบ แสดงใหเห็นวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทย  
ซึ่งชูคํ าขวัญ ‘คิดใหม ทํ าใหม’ หาไดมีนวัตกรรมใหมในการใชอํ านาจในทางฉอฉล ฉอราษฎร 
บังหลวงและประพฤติมิชอบแตประการใดไม การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลและการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใชอํ านาจทางการเมืองยังคงใชวิธีการดั้งเดิมนับแตมีนักเลือกตั้ง 
เผายีเ้ปนตนมา วธิกีารเหลานี้ประกอบดวยการหาประโยชนจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อ การใช
อํ านาจทางการเมืองในการดูดซับทรัพยากรของแผนดินมาเปนของตนเอง ทั้งทรัพยากรทาง 
กายภาพและทรัพยากรทางการเงิน การหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการออกใบอนุญาตและ
สัมปทาน การขายทรัพยสินของแผนดินใหแกญาติมิตรและพวกพองในราคาตํ่ ากวาที่ควรจะเปน 
การผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรครัฐบาล และการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกจิในทางทีเ่กือ้ประโยชนธุรกิจของตนเอง พวกพอง และกลุมธุรกิจที่เปนฐานทางการเมือง
ของรัฐบาล ตราบเทาที่การใชอํ านาจในทางฉอฉล การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล และการ 
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ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใชอํ านาจทางการเมืองยังคงดํ ารงอยู การปฏิรูปการเมืองจะ
ถอืวาบรรลุผลหาไดไม

นายกรัฐมนตรียืนยันวาจะไมมีการปรับคณะรัฐมนตรีอันเปนผลจากการอภิปราย
ไมไววางใจของฝายคานครั้งนี้ แมวาประชาชนจะมีขอกังขาเกี่ยวกับความสุจริตของรัฐมนตรี 
บางคนกต็าม พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  
กอนการเลอืกตั้งเดือนมกราคม 2544 เพราะในครั้งกระนั้น พ.ต.ท. ทักษิณใหสัญญาประชาคมวา 
หากรัฐมนตรีรวมรัฐบาลทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แมเพียงมี ‘กลิ่น’ หรือมีขอสงสัย ก็จะถูก 
ปลดออก ทั้งๆที่ยังไมมี ‘ใบเสร็จ’ กต็าม มาตรฐานทางจรยิธรรมของ พ.ต.ท. ทักษิณ เสื่อมทราม
ตามกาลเวลาหรือไม แมจะเปนเรื่องที่ตองพิสูจน แตสาธารณชนสํ าเหนียกถึงความเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวนี้ ดวยเหตุที่นายกรัฐมนตรีปกปองรัฐมนตรีของตนอยางหนามืดตามัว โดยมิรอคอย 
คํ าวนิจิฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สรางกลไกใหมในการอภิปราย 
ไมไววางใจ โดยกํ าหนดใหการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีเปนไปไดยากกวาการอภิปราย 
ไมไววางใจรัฐมนตรี (มาตรา 185 เทียบกับมาตรา 186) ในการอภิปรายไมไววางใจ หากมี 
ขอกลาวหาวาดวยพฤติการณร่ํ ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝน
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะตองยื่นคํ ารองขอถอดถอนบุคคลออกจากตํ าแหนง
ทางการเมอืงตามมาตรา 304 กอนการอภิปรายไมไววางใจ  เพื่อให ปปช. ไตสวนและวินิจฉัย  
หาก ปปช. มมีติวา ขอกลาวหาใดมีมูล ผูดํ ารงตํ าแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิได 
จนกวาวุฒิสภาจะมีมติ

ในทันทีที่ ปปช. มมีติวา ขอกลาวหามีมูล ประธาน ปปช. จะตองสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาฝายหนึ่ง และอัยการสูงสุดอีกฝายหนึ่ง 
ประธานวุฒิสภาจะตองจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการ
เมอืงดงักลาว ในอีกดานหนึ่ง อัยการสูงสุดจะตองดํ าเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง

 สภาวการณอันเปนไปไดมีอยูอยางนอย 4 กรณี กลาวคือ
กรณีแรก วุฒิสภามีมติไมถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา 

และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองพิพากษาใหยกฟอง (กรณี D ใน 
ตารางที่ 1)
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กรณีที่สอง วุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา 
และศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองพิพากษาลงโทษผูถูกกลาวหา (กรณี 
A ในตารางที่ 1)

กรณีที่สาม วุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา 
แตศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองพิพากษายกฟอง (กรณี C ในตารางที่ 
1)

กรณีที่ส่ี วฒุสิภามมีติไมถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา แต
ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองพิพากษาลงโทษผูถูกกลาวหา (กรณี B
ในตารางที่ 1)

การประกาศของนายกรัฐมนตรีในการปกปองรัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาจะมีความ
ชอบธรรมก็ตอเมื่อสภาวการณเปนไปตามกรณีแรก กลาวคือ ทั้งวุฒิสภาและศาลฎีกาแผนกคคี
อาญาของผูดํ ารงต ําแหนงทางการเมืองตางวินิจฉัยวา รัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาไมมีความผิด (กรณี D
ในตารางที่ 1) สภาวการณอีกสามกรณีที่เหลือ (กรณี A, B และ C ในตารางที่ 1) ลวนแลวแตทํ าให
นายกรัฐมนตรี ‘หนาแตก’ เพราะวุฒิสภาและ/หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตํ าแหนง 
ทางการเมืองพบวา รัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาวามีความผิดตามขอกลาวหา ในกรณีทั้งสามนี้  
นายกรัฐมนตรีจะสูญเสียความชอบธรรมในการบริหารราชการแผนดิน เพราะนอกจากจะละเมิด
สัญญาประชาคมที่ใหไวกับประชาชนในขอที่จะถอดถอนรัฐมนตรีที่ ‘กลิ่น’ ไมสะอาดแลว ยังทํ าให
รัฐบาลมมีลทนิทางการเมืองอันมิอาจชะลางไดอีกดวย หากจํ านวนรัฐมนตรีที่ถูกวินิจฉัยวามีความ
ผิดมีหลายคนดวยแลว ไมวาจะเปนคํ าวินิจฉัยโดยวุฒิสภาและ/หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํ ารงต ําแหนงทางการเมืองก็ตาม สาธารณชนก็คงประทับตราวา รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เปนรัฐบาลขีฉ้อ ถงึเวลานั้น พ.ต.ท. ทักษิณคงไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการกราบบังคมทูลลาออก
จากต ําแหนงนายกรัฐมนตรี  เวนแตจะหนาดานอยางถึงที่สุดเทานั้น

แทที่จริงแลว เสถียรภาพของรัฐบาลเริ่มถูกสั่นคลอนในทันทีที่คณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา ขอกลาวหารัฐมนตรีบางคนมีมูล เพราะทํ าให 
รัฐมนตรีดังกลาวมิอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปโดยทันที เพียงคํ าวินิจฉัยเบื้องตนเทานี้ก็สามารถ 
กัดกรอนความชอบธรรมของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดินไดแลว มิไยตองกลาววา  
การพนจากหนาที่ของรัฐมนตรีกอใหเกิด ‘สงคราม’ แยงชงิเกาอี้ภายในพรรครัฐบาลนั้นเอง



4

‘ชยัชนะ’ ของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรในการทํ าสงครามการอภิปรายไมไว
วางใจในสภาผูแทนราษฎร มิใช ‘ชยัชนะ’ ทีย่ัง่ยนืสถาพร หากรัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาปราศจาก
สุจริตธรรมโดยเนื้อแท

ตารางที่ 1
สภาวการณคํ าวนิจิฉัยเกี่ยวกับขอกลาวหาผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง

วุฒิสภาสถาบัน
ผิด ไมผิด

ผิด A B  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
  ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง

ไมผิด C D
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