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ผูจ ัดการรายวัน ฉบับพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2546

นักการเมืองขี้ฉอ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาใหยึดทรัพย
จํานวน 233.88 ลานบาท จากนายรักเกียรติ สุขธนะ ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงเดือนกันยายน 2541 ในฐานที่มีความรํ่ารวย
ผิดปกติ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สร า งกลไกในการกํ ากั บและ
ตรวจสอบนักการเมืองขี้ฉออยางนอย 3 กลไก อันประกอบดวย
กลไกที่หนึ่ง ไดแก การบังคับใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแสดงบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งกอนเขารับตําแหนงและเมื่อพนจากตําแหนง สําหรับผูดํารงตําแหนงการ
เมืองสําคัญดังเชนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตองยืน่ แสดงบัญชีเมือ่ พนจากตําแหนงไปแลวหนึง่ ป
อีกครั้งหนึ่ง
กลไกที่สอง ไดแก การดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจาก
ตําแหนง
กลไกที่ ส าม ได แ ก การดํ าเนิ น คดี อ าญาผู  ดํ ารงตํ าแหน ง ทางการเมื อ ง เมื่ อ
ตรวจสอบพบวา มีความรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
บัดนี้ นายรักเกียรติ สุขธนะ ผูนํานักเลือกตั้งเผายี้ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด ารงตํ
ํ าแหนงทางการเมืองพิพากษาวาเปนนักการเมืองขี้ฉอแลว
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุไฉนหัวหนานักเลือกตั้งเผายี้ จึงตกมาตายหรือตายนํ้าตื้น
อยางงายดายเชนนี้?
คําตอบคงจะเปนวา นักเลือกตั้งเผายี้ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามการเปลี่ยนแปลง
กฎกติกาใหมที่ใชในการกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมสังคมการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป
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2540 เคยกินมาอยางไร ก็กินตอไปอยางนั้น หากจะกลาวใหถึงที่สุดก็คือ การดูเบารัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ในขอที่ไรประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยใหเปน 'การเมืองสีขาว'
ภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นักการเมืองเผายี้ยังคงดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย การแบงอาณาจักรกันกินในลักษณะ
‘อาณาจักรใคร อาณาจักรมัน’ ยังคงปรากฏสืบตอมา การหากินจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของ
ทางราชการ อั น เป น วิ ธี การที่ ใชมาแตบุร พกาล ยัง คงใชไดดีแมในปจจุบัน การไมเปลี่ยน
ประพฤติกรรมในการกินสะทอนใหเห็นการดูเบารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในหมูนักเลือกตั้งเผายี้
การดูเบาดังกลาวนีส้ ว นหนึ่งเปนผลจากความไววางใจวา แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกันเอง
เพราะนักเลือกตั้งเผายี้ลวนกินเหมือนกัน เพียงแตมีความมูมมามแตกตางกัน
ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อเกิดการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑในกระทรวง
สาธารณสุขนับตั้งแตป 2541 เปนตนมา รัฐบาลชุดตางๆมิไดแสดงความกระตือรือรนในการสะสาง
กรณีการทุจริตนีอ้ ยางถึงที่สุด ขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงสาธารณสุขบางคนซึ่งอาจพัวพันกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาว กลับไดรับการปกปองทั้งโดยตรงและโดยออมจากผูนํา
รัฐบาล แมแตคณะกรรมการขาราชการพลเรือนซึ่งควรทําหนาที่เปนเสาหลักของระบบราชการ
กลับกลายเปนกลไกของนักเลือกตั้งเผายี้ ซึง่ สวนใหญเปนอัปรียชน
กลุมแพทยชนบท เภสัชกรชนบท และพันธมิตรนับเปนกลุมอันควรแกการสรรเสริญ
ในการเปดโปงการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑในกระทรวงสาธารณสุข ความยืนหยัด
ในความถูกตองชอบธรรมและความสุจริตยุติธรรมในหมูผูนําแพทยชนบทนับเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหประชาสังคมไทยขับเคลื่อนการสะสางกรณีการทุจริตดังกลาวนี้ โดยที่ผูนําแพทยชนบทบาง
คนตองเผชิญแรงกดดันและมรสุมแหงชีวิตราชการจนตองลาออกจากราชการ และบางคนโดน
กลัน่ แกลงใหออกจากราชการ
ความเขมแข็งของการเมืองภาคประชาชนโดยที่มิไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 นับเปนเรื่องเกินกวาความคาดหมายของนักเลือกตั้งเผายี้ เครือขายองคกรพัฒนา
เอกชน 30 องคกรขับเคลื่อนในการเลนงานขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงสาธารณสุขที่อํานวย
การให นั ก การเมื อ งได ป ระโยชน จ ากการทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ ขณะเดี ย วกั น
ก็ขับเคลื่อนใหมีการตรวจสอบฐานะการเงินของนายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ในชวงเวลาดังกลาว
คํ ารองของขบวนการประชาชนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 กลาวหาวา นายรักเกียรติมีเงินหมุนเวียนในบัญชี
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของนางสุรกัญญา สุขธนะ ภรรยา จํานวน 100 ลานบาท จึงมี
พฤติกรรมนาสงสัยวาเกี่ยวของกับการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข
ป.ป.ช.แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นไตสวนขอเท็จจริง และตอมาชี้มูลวา นายรักเกียรติมีความ
รํ่ารวยอันผิดปกติ จนทายที่สุดอัยการสูงสุดยื่นฟองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
หากปราศจากการยืนหยัดของกลุมแพทยชนบท เภสัชกรชนบท และพันธมิตร และ
หากปราศจากการขับเคลื่อนของขบวนการประชาชน นายรักเกียรติ สุขธนะ และสมุนบริวารจะยัง
คงสามารถเสพสุขจากความรํ่ารวยอันผิดปกติตอไป ในประการสําคัญ เขี้ยวเล็บของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 จะไมปรากฏอิทธิฤทธิ์ใหเห็น
ขอคิดสําคัญของกรณีการทุจริตในการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข
ครัง้ นี้ ก็คอื ความสุจริตและบริสทุ ธิเ์ ปนสินคาสาธารณะ (Public Goods) ประชาสังคมไดประโยชน
จากการที่สังคมมีความสุจริตและบริสุทธิ์โดยถวนหนา แตการสถาปนาความสุจริตและบริสุทธิ์
หรือการชําระลางความโสโครกในสังคมมีตนทุนที่ตองเสีย หากรัฐรับเปนหนาที่ในการชําระลาง
สิ่งโสโครกในสังคม สังคมที่สุจริตและบริสุทธิ์ยอมสถาปนาไดโดยไมยากลําบาก แตเปนเพราะ
ผูยึดกุมอํานาจรัฐไดประโยชนจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมิไดตองการความสุจริตและ
บริ สุท ธิ์ หน า ที่ใ นการสถาปนาความสุจริตและบริสุท ธิ์ใ นสัง คมจึ งตกแกประชาชน ผูที่รวม
ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูสังคมที่สุจริตและบริสุทธิ์ตองเปนผูแบกรับภาระตนทุนการขับเคลื่อน
แมวาประโยชนที่ไดจากการสถาปนาความสุจริตและบริสุทธิ์จะคุมกับตนทุนที่สูญเสียไป แตผู
ขับเคลื่อนตองมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสียโดยมิไดรับการชดเชย ผูนํ าแพทยชนบทและผูนํ า
ขบวนการประชาชนในกรณีนี้นับเปนอุทาหรณที่ดียิ่ง
การรณรงคตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบมีตนทุนปฏิบัติการ (Transaction
Cost) ทีต่ อ งเสีย รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แมจะสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
แตมไิ ดคานึ
ํ งถึงขอเท็จจริงที่วา หากตองการใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง จะตองสรางสิ่ง
จูงใจในการมีสว นรวม ซึ่งหนทางหนึ่งในการนี้ก็คือ การลดตนทุนของการมีสวนรวมทางการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รางขึ้นโดยมิไดใหขอพิจารณาวา ระดับของตนทุนปฏิบัติการมีผลตอการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน หากตนทุนนี้สูงเกินไปจนไมคุมประโยชน ประชาชนยอม
วางเฉยทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีปญหาวา ใครเปนผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการ หากกําหนดให
ผูตองการการมีสวนรวมทางการเมืองเปนผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการ การมีสวนรวมทางการเมือง
ยอมมีนอยกวาระดับอันสมควร

4
ขบวนการประชาชนต อ งแบกรั บ ต น ทุ น การดํ าเนิ น การถอดถอนรั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงสาธารณสุขออกจากตําแหนง เพราะรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหตองลารายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย 50,000 คน นับเปนตนทุนที่สาหัสสากรรจไมนอย แมจะลารายชื่อ
ไดแลว ยังตองเผชิญกับกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งมีผลในการเตะถวงกระบวนการถอดถอน
ดังกลาวอีกดวย
ในขณะทีป่ ระชาสังคมไทยตองการใหสังคมไทยเปนสังคมที่สุจริตและบริสุทธิ์ รัฐบาล
และหนวยราชการกลับไมมีความปรารถนาอันแรงกลาในเรื่องนี้
คดีการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข ชวยเปลือยตัวตน
ของนายกรัฐมนตรีบางคน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขบางคน พรรคการเมืองบางพรรค
ขาราชการบางคน และหนวยราชการบางหนวย ผูคนและองคกรเหลานี้มีสวนใหความเห็นชอบ
ไมทางตรงก็ทางออมแกอัปรียกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้

หมายเหตุ
ผู  ที่ ส นใจศึ กษาคดีการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข
โปรดอาน
นวลนอย ตรีรตั น และกนกศักดิ์ แกวเทพ การตอตานทุจริตยา ศูนยศกึ ษาเศรษฐศาสตร
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545

