
คอลมัน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน  ฉบับพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2546

นักการเมืองขี้ฉอ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองมีคํ าพิพากษาใหยึดทรัพย
จ ํานวน 233.88 ลานบาท จากนายรักเกียรติ สุขธนะ ผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
สาธารณสขุ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงเดือนกันยายน 2541 ในฐานที่มีความรํ่ ารวย 
ผิดปกติ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สรางกลไกในการกํ ากับและ 
ตรวจสอบนักการเมืองขี้ฉออยางนอย 3 กลไก  อันประกอบดวย
 กลไกที่หนึ่ง ไดแก การบังคับใหผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองแสดงบัญชีรายการ 
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งกอนเขารับตํ าแหนงและเมื่อพนจากตํ าแหนง สํ าหรับผูดํ ารงตํ าแหนงการ
เมอืงส ําคญัดงัเชนนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตร ี ตองยืน่แสดงบญัชเีมือ่พนจากต ําแหนงไปแลวหนึง่ป
อีกครั้งหนึ่ง
 กลไกที่สอง ไดแก การดํ าเนินการถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองออกจาก
ตํ าแหนง
 กลไกที่สาม ไดแก การดํ าเนินคดีอาญาผู ดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง เมื่อ 
ตรวจสอบพบวา มีความรํ่ ารวยผิดปกติ กระทํ าความผิดตอตํ าแหนงหนาที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา  หรือกระทํ าความผิดตอหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น

บัดนี ้ นายรกัเกียรติ สุขธนะ ผูนํ านักเลือกตั้งเผายี้ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํ ารงต ําแหนงทางการเมืองพิพากษาวาเปนนักการเมืองขี้ฉอแลว

 คํ าถามพืน้ฐานมอียูวา เหตุไฉนหัวหนานักเลือกตั้งเผายี้ จึงตกมาตายหรือตายนํ้ าตื้น
อยางงายดายเชนนี้?

 คํ าตอบคงจะเปนวา นักเลือกตั้งเผายี้ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามการเปลี่ยนแปลง
กฎกติกาใหมที่ใชในการกํ ากับ ตรวจสอบ และควบคุมสังคมการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 
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2540 เคยกนิมาอยางไร ก็กินตอไปอยางนั้น หากจะกลาวใหถึงที่สุดก็คือ การดูเบารัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ในขอที่ไรประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยใหเปน 'การเมืองสีขาว'

 ภายหลงัการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นักการเมืองเผายี้ยังคงดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย การแบงอาณาจักรกันกินในลักษณะ 
‘อาณาจักรใคร อาณาจักรมัน’ ยงัคงปรากฏสืบตอมา  การหากนิจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของ
ทางราชการ อันเปนวิธีการที่ใชมาแตบุรพกาล ยังคงใชไดดีแมในปจจุบัน การไมเปลี่ยน
ประพฤตกิรรมในการกินสะทอนใหเห็นการดูเบารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในหมูนักเลือกตั้งเผายี้ 
การดเูบาดงักลาวนีส้วนหนึ่งเปนผลจากความไววางใจวา แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกันเอง 
เพราะนกัเลือกตั้งเผายี้ลวนกินเหมือนกัน  เพยีงแตมีความมูมมามแตกตางกัน
 ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อเกิดการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑในกระทรวง
สาธารณสุขนับต้ังแตป 2541 เปนตนมา รัฐบาลชุดตางๆมิไดแสดงความกระตือรือรนในการสะสาง
กรณกีารทจุริตนีอ้ยางถึงที่สุด ขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงสาธารณสุขบางคนซึ่งอาจพัวพันกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาว กลับไดรับการปกปองทั้งโดยตรงและโดยออมจากผูนํ า
รัฐบาล แมแตคณะกรรมการขาราชการพลเรือนซึ่งควรทํ าหนาที่เปนเสาหลักของระบบราชการ 
กลบักลายเปนกลไกของนักเลือกตั้งเผายี้  ซึง่สวนใหญเปนอัปรียชน
 กลุมแพทยชนบท เภสัชกรชนบท และพันธมิตรนับเปนกลุมอันควรแกการสรรเสริญ
ในการเปดโปงการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑในกระทรวงสาธารณสุข ความยืนหยัด
ในความถูกตองชอบธรรมและความสุจริตยุติธรรมในหมูผูนํ าแพทยชนบทนับเปนปจจัยสํ าคัญที่
ทํ าใหประชาสังคมไทยขับเคลื่อนการสะสางกรณีการทุจริตดังกลาวนี้ โดยที่ผูนํ าแพทยชนบทบาง
คนตองเผชิญแรงกดดันและมรสุมแหงชีวิตราชการจนตองลาออกจากราชการ และบางคนโดน
กลัน่แกลงใหออกจากราชการ

 ความเขมแข็งของการเมืองภาคประชาชนโดยที่มิไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 นับเปนเรื่องเกินกวาความคาดหมายของนักเลือกตั้งเผายี้ เครือขายองคกรพัฒนา
เอกชน 30 องคกรขับเคลื่อนในการเลนงานขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงสาธารณสุขที่อํ านวย
การใหนักการเมืองไดประโยชนจากการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ขณะเดียวกัน
ก็ขับเคลื่อนใหมีการตรวจสอบฐานะการเงินของนายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ในชวงเวลาดังกลาว
 คํ ารองของขบวนการประชาชนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 กลาวหาวา นายรักเกียรติมีเงินหมุนเวียนในบัญชี
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ธนาคารกรงุไทย จ ํากัด (มหาชน) ของนางสุรกัญญา สุขธนะ ภรรยา จํ านวน 100 ลานบาท จึงมี
พฤติกรรมนาสงสัยวาเกี่ยวของกับการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข 
ป.ป.ช.แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นไตสวนขอเท็จจริง และตอมาชี้มูลวา นายรักเกียรติมีความ
ร่ํ ารวยอันผิดปกติ จนทายที่สุดอัยการสูงสุดยื่นฟองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตํ าแหนง
ทางการเมือง

หากปราศจากการยืนหยัดของกลุมแพทยชนบท เภสัชกรชนบท และพันธมิตร และ
หากปราศจากการขับเคลื่อนของขบวนการประชาชน นายรักเกียรติ สุขธนะ และสมุนบริวารจะยัง
คงสามารถเสพสุขจากความรํ่ ารวยอันผิดปกติตอไป ในประการสํ าคัญ เขี้ยวเล็บของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 จะไมปรากฏอิทธิฤทธิ์ใหเห็น
 ขอคิดส ําคญัของกรณกีารทจุริตในการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑของกระทรวงสาธารณสุข
คร้ังนี ้กคื็อ ความสจุริตและบรสุิทธิเ์ปนสนิคาสาธารณะ (Public Goods) ประชาสงัคมไดประโยชน
จากการที่สังคมมีความสุจริตและบริสุทธิ์โดยถวนหนา แตการสถาปนาความสุจริตและบริสุทธิ์ 
หรือการชํ าระลางความโสโครกในสังคมมีตนทุนที่ตองเสีย หากรัฐรับเปนหนาที่ในการชํ าระลาง
ส่ิงโสโครกในสังคม สังคมที่สุจริตและบริสุทธิ์ยอมสถาปนาไดโดยไมยากลํ าบาก แตเปนเพราะ
ผูยึดกุมอํ านาจรัฐไดประโยชนจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมิไดตองการความสุจริตและ
บริสุทธิ์ หนาที่ในการสถาปนาความสุจริตและบริสุทธิ์ในสังคมจึงตกแกประชาชน ผูที่รวม
ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูสังคมที่สุจริตและบริสุทธิ์ตองเปนผูแบกรับภาระตนทุนการขับเคลื่อน 
แมวาประโยชนที่ไดจากการสถาปนาความสุจริตและบริสุทธิ์จะคุมกับตนทุนที่สูญเสียไป แตผู
ขับเคลื่อนตองมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสียโดยมิไดรับการชดเชย ผูนํ าแพทยชนบทและผูนํ า
ขบวนการประชาชนในกรณีนี้นับเปนอุทาหรณที่ดียิ่ง

 การรณรงคตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบมีตนทุนปฏิบัติการ (Transaction 
Cost) ทีต่องเสยี รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แมจะสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
แตมไิดคํ านงึถงึขอเท็จจริงที่วา หากตองการใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง จะตองสรางสิ่ง
จงูใจในการมสีวนรวม ซึ่งหนทางหนึ่งในการนี้ก็คือ การลดตนทุนของการมีสวนรวมทางการเมือง 
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รางขึ้นโดยมิไดใหขอพิจารณาวา ระดับของตนทุนปฏิบัติการมีผลตอการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน หากตนทุนนี้สูงเกินไปจนไมคุมประโยชน ประชาชนยอม
วางเฉยทางการเมอืง นอกจากนี้ยังมีปญหาวา ใครเปนผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการ หากกํ าหนดให
ผูตองการการมีสวนรวมทางการเมืองเปนผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการ การมีสวนรวมทางการเมือง
ยอมมีนอยกวาระดับอันสมควร
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 ขบวนการประชาชนตองแบกรับตนทุนการดํ าเนินการถอดถอนรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกจากตํ าแหนง เพราะรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 กํ าหนดใหตองลารายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย 50,000 คน นับเปนตนทุนที่สาหัสสากรรจไมนอย แมจะลารายชื่อ
ไดแลว ยงัตองเผชิญกับกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งมีผลในการเตะถวงกระบวนการถอดถอน
ดังกลาวอีกดวย
 ในขณะทีป่ระชาสังคมไทยตองการใหสังคมไทยเปนสังคมที่สุจริตและบริสุทธิ์ รัฐบาล
และหนวยราชการกลับไมมีความปรารถนาอันแรงกลาในเรื่องนี้

  คดกีารทจุริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข ชวยเปลือยตัวตน
ของนายกรฐัมนตรีบางคน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขบางคน พรรคการเมืองบางพรรค 
ขาราชการบางคน และหนวยราชการบางหนวย ผูคนและองคกรเหลานี้มีสวนใหความเห็นชอบ
ไมทางตรงก็ทางออมแกอัปรียกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้

หมายเหตุ
 ผูที่สนใจศึกษาคดีการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข 
โปรดอาน
  นวลนอย ตรีรัตน และกนกศกัดิ ์แกวเทพ การตอตานทจุริตยา ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร
การเมือง  คณะเศรษฐศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545
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