จากโทนี เบ็นน ถึงโทนี ครอสแลนด
‘ลุงเบ็นน’ ของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ และอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ประกาศอําลา
เวทีการเมือง หลังจากที่ใชชีวิตอยูในรัฐสภาอังกฤษเปนเวลา 50 ปเต็ม ‘ลุงเบ็นน’ สงจดหมายอําลา
ราษฎรในเขตการเลือกตั้งเมือง Chesterfield บอกกลาววา ‘ลุงเบ็นน’ จะไมลงสมัครรับเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยหนา เดือนเมษายน ป 2543 ‘ลุงเบ็นน’ ก็จะมีอายุครบ 75
ป
การ ‘ลางมือในอางทองคํา’ ของ ‘ลุงเบ็นน’ สรางความอาลัยอาวรณแกประชาชน
ชาวอังกฤษจํานวนมาก หนังสือพิมพพากันตีพิมพคําอาลัยประดุจหนึ่งวา ‘ลุงเบ็นน’ กําลังลาจาก
โลกนี้ไปเสียแลว ไมวาฝายขวาหรือฝายซาย และไมวาฝายที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความคิด
และประพฤติกรรมของ ‘ลุงเบ็นน’ ลวนแลวแตอาลัยอาวรณ ‘ลุงเบ็นน’ ดวยกันทั้งสิ้น แมแต
นิตยสาร The Economist ซึง่ วิพากษ ‘ลุงเบ็นน’ ทัง้ ในยุคเรืองอํานาจและไรอํานาจ ก็ยังกลาวถึง
‘ลุงเบ็นน’ ในฐานะ A Great Paliamentarian (The Economist, July 3, 1999)
แอนโทนี นีล เว็ดจวูด-เบ็นน (Anthony Neil Wedgwood-Benn) เปนลูก Viscount
Stansgate สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เคยรับใชชาติบานเมืองดวยการเปนทหาร
เรือในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามยุติ ทํางานกับ BBC อยูพ กั หนึ่ง แลวจึงกระโดด
ขึน้ เวทีการเมือง จนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะตัวแทนจากเมือง Bristol เขต
ตะวันออกเฉียงใตในป 2493 ในเวลานั้น เว็ดจวูด-เบ็นนมีอายุเพียง 25 ป นับเปน ส.ส.ที่อายุนอย
ที่สุด
เมื่อบิดาถึงแกกรรมในป 2503 เว็ดจวูด-เบ็นน ซึ่งเปนลูกเจานาย จะตองเปนสมาชิก
สภาขุนนาง (House of Lords) สืบทอดตอจากบิดา เขาจึงถูกถอดออกจากตําแหนงสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร ทางการประกาศใหมีการเลือกตั้งซอม เว็ดจวูด-เบ็นนสมัครรับเลือกตั้งดวย และชนะ
การเลือกตั้ง แตศาลเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครจากพรรคอนุรักษนิยมชนะการเลือกตั้ง โดยกลาววา
เว็ดจวูด-เบ็นนขาดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง กรณีดังกลาวนี้กอใหเกิดวิวาทะทางการเมืองอยาง
ดุเด็ดเผ็ดมัน และยังผลใหมีการตรากฎหมายชื่อ Peerage Act of 1963 อนุญาตใหลูกเจานายออกจาก
ฐานันดรศักดิ์ได เว็ดจวูด-เบ็นนเลือกเปนสามัญชน และกลับมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ป 2506 เขาเปนผูแทนเมือง Bristol ติดตอกันมาอีก 20 ป แลวจึงแพการเลือกตั้งในป 2526 เนื่องจาก
-----------------------------------* ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2543
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มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง ในปตอมา เขาลงเลือกตั้งในเขตเมือง Chesterfield และชนะการ
เลือกตัง้ และเปนผูแทนราษฎรในเขตนี้ติดตอกันมาอีก 16 ป จึงประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํา’
แอนโทนี นีล เว็ดจวูด-เบ็นน สัดกัดพรรคกรรมกรมาตั้งแตแรกขึ้นเวทีการเมือง
เมื่อแรกเริ่ม เขายืนอยูคอนไปทางซายของฝายเปนกลางในพรรคนี้ไมมากนัก แตเมื่อกาลเวลาลวง
พนไป เขาเคลื่อนไปทางซายมากขึ้นๆ จนกลายเปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรคกรรมกร ในทศวรรษ
2510 อันเปนชวงที่เขามีพลวัตทางการเมืองอยางสูง Anthony Neil Wedgwood-Ben เปลี่ยนชื่อเปน
Tony Benn เขาตองการชื่อเสียงเรียงนามที่ฟงดูเปนชาวบาน ไมมีกลิ่นอายของเจานายและขุนนาง
‘ลุงเบ็นน’ ยึดมัน่ ในแนวความคิดสังคมนิยมอยางคงเสนคงวา และขัดขวางการขับ
เคลื่อนพรรคออกนอกเสนทางนี้ คนที่เห็น ‘ลุงเบ็นน’ เปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรค ลวนแลวแตเปน
พวกที่ขับเคลื่อนไปทางขวา ‘ลุงเบ็นน’ มีขบวนการกรรมกรเปนฐานกําลังทางการเมือง และเชื่อมั่น
ในระบบ Mass Democracy ดวยเหตุนี้ ฝายซายจัดในพรรคจึงเชิด ‘ลุงเบ็นน’ ขึน้ เปนผูนําในการ
ยึดกุมองคกรของพรรคในระดับทองถิ่น
พรรคกรรมกรพายแพการเลือกตั้งทั่วไปในป 2522 และตอมาในป 2526 ผูนํา
พรรคกรรมกรจํานวนไมนอยกลาวหาวา ความพายแพเหลานี้เปนผลงานของฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรค
ในฐานที่ขัดขวางการปรับเปลี่ยนนโยบายพรรค ‘ลุงเบ็นน’ ยืนกรานใหพรรคกรรมกรยึดมั่นใน
Socialist Manifesto โดยมีแนวนโยบายหลักอยูที่การใหรัฐบาลเปนผูผลิตสินคาและบริการ
สาธารณะที่สําคัญและการจัดระบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งจําตองเก็บภาษีระดับสูงสําหรับการใชจาย นับ
ตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา โลกเคลื่อนไปทางขวา ดวยอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจสมัยใหม (Neo-Liberalism) แต ‘ลุงเบ็นน’ ยังคงเคลื่อนไปทางซาย ผูนําพรรคกรรมกร
จํานวนมากตองการใหพรรคเคลื่อนตามกระแสโลก แต ‘ลุงเบ็นน’ ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้
วิวาทะเรือ่ งนโยบายและความขัดแยงภายในพรรคทวีความรุนแรง จนในป 2523
พรรคกรรมกรก็แตก ผูนําฝายเสรีนิยมในพรรคอันประกอบดวยรอย เจ็งกินส (Roy Jenkins) เดวิด
โอเวน (David Owen) และเชอรลีย วิลเลียมส (Shirley Williams) ออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม
ชื่อ Social Democratic Party
การแตกตัวของพรรคกรรมกร ประกอบกับการพายแพการเลือกตั้งหลายครั้ง ทํา
พรรคกรรมกรตองปรับนโยบายสูแนวทางเสรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ‘ลุงเบ็นน’ ยังคงเชื่อวา ความ
พายแพของพรรคกรรมกรเปนเพราะการขาดพันธะในการยึดมั่นในระบบสังคมนิยม นับตั้งแตการ
พายแพของพรรคกรรมกรในป 2526 เปนตนมา บทบาทของ ‘ลุงเบ็นน’ ในพรรคกรรมกรลดนอย
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ถอยลงตามลําดับ ทั้งในยุคนีล คินน็อก (Neil Kinnock, 2526-2535) จอหน สมิธ (John Smith, 25352537) และแอนโทนี แบลร (Anthony Charles, 2537-ปจจุบัน) เปนหัวหนาพรรค
แมพรรคกรรมกรจะชนะการเลือกตั้ง และโทนี แบลรขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีใน
ป 2540 แต ‘ลุงเบ็นน’ มิไดยนิ ดีปรีดามากนัก สวนสําคัญเปนเพราะพรรคกรรมกรละทิ้งหลัการ
ดัง้ เดิมดวยการแกไขธรรมนูญพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 4 ซึ่งระบุวา เมื่อพรรคกรรมกรยึดกุม
อํานาจรัฐได จะตองยึดกิจกรรมเศรษฐกิจที่สําคัญมาเปนของรัฐ (Public Ownership) แบลรประสบ
ความสําเร็จในการแกไขธรรมนูญพรรคดังกลาวนี้ พรอมกันนี้ก็พยายามขจัดอิทธิพลและบทบาท
ของสหภาพกรรมกรในพรรค การเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้ยากที่ ‘ลุงเบ็นน’ จะเห็นชอบดวย
ในประวัติศาสตรพรรคกรรมกรแหงประเทศอังกฤษ เคยมีความพยายามที่จะแกไข
Clause 4 ของธรรมนูญพรรคมากอนตั้งแตตนทศวรรษ 2500 แลว แตไมประสบความสําเร็จ ในครั้ง
นั้น แอนโทนี ครอสแลนด (Anthony Crossland, 2461-2520) เปนตัวตั้งตัวตี
ครอสแลนดเคยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยออกซฟอรดกอนขึ้นเวทีการเมือง โดยที่
ในเวลาตอมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายฮาโรลด วิลสัน (Harold Wilson) แตเนื่องจากถูก
ยายกระทรวงบอยครั้ง จึงไมมีผลงานการบริหารอันโดดเดน มรดกสําคัญของครอสแลนดอยูที่การ
เขียนหนังสือ 2 เลม อันไดแก The Future of Socialism (1956) และ Socialism Now (1974)
ครอสแลนดเปน ‘รุนพี่’ ของ ‘ลุงเบ็นน’ ในพรรคกรรมกร เมื่อครอสแลนดดํารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญในรัฐบาลวิลสันนั้น ‘ลุ งเบ็นน’ยังเปนรัฐมนตรีออนอาวุโส
แตค รอสแลนด มี ค วามคิ ด ทางการเมื อ งแตกต า งจาก‘ลุ งเบ็ น น’ เกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่
‘ลุงเบ็นน’ ยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยม ครอสแลนดเห็นวา พรรคกรรมการควรมุงพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) การยึดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญมาเปนของรัฐเปนเรื่อง
ไมจําเปน ถึงแมพรรคจะมีเปาหมายดานการกระจายรายไดและการยกมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชน แตเปาหมายเหลานี้สามารถบรรลุไดดวยการผลักดันระบบเศรษฐกิจใหเจริญเติบโต
ผสมผสานกับการใชเครื่องมือของนโยบายดานอื่นๆ โดยทีร่ ัฐมิจําตองประกอบรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
ดวยเหตุที่มีเศรษฐทรรศนดังกลาวขางตนนี้เอง ครอสแลนดจึงไมเห็นดวยกับ
ธรรมนูญพรรคขอ 4 หรือที่เรียกกันวา Clause 4 ในระหวางป 2502-2503 ครอสแลนดพยายาม
ผลักดันใหพรรคกรรมกรแกไขธรรมนูญพรรคในสวนนี้ แตไมประสบผลสําเร็จ
ภายหลังจากที่พรรคกรรมกรชนะการเลือกตั้งทั่วไปในป 2540 ผูคนพากันกลาว
ขวั ญ ถึ งครอสแลนดอีกวาระหนึ่ง วงวิชาการกลับไปศึกษาความคิดของ‘ปญญาชนแหงพรรค
กรรมกร’ ทานนี้ และตั้งปุจฉาวา ฤาโทนี แบลรนําความคิดของครอสแลนดมาใชในทางปฏิบัติ
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‘ลุงเบ็นน’ เปน ‘ผูราย’ ในสายตาของผูนําพรรคกรรมกรมาเปนเวลาเกือบสอง
ทศวรรษแลว ครอสแลนดเพิ่งจะถูกจับขึ้นมาทาหนาปะแปงเพื่อใหเปน ‘พระเอก’ ของพรรค อยาง
นอยที่สุดเพื่อแสดงใหเห็นวา ปญญาชน ‘ฝายซาย’ ก็มแี นวความคิด ‘เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ’ มากอน
แลว
หมายเหตุ
บทวิเคราะหความคิดของครอสแลนดกับนโยบาย New Labour ของพรรคกรรมกรภายใตการ
นําของโทนี แบลร ดู Dick Leonard (ed.), Crosland and New Labour (Macmillan, 1999) บทวิจารณหนังสือเลมนี้
ดู Time Literary Supplement (June 25, 1999) เขียนโดย Shirley Williams รัฐมนตรีในรัฐบาลฮาโรลด วิสัน
รวมยุคกับครอสแลนด

