
จากโทนี เบ็นน ถึงโทนี ครอสแลนด

‘ลุงเบ็นน’ ของอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ และอาจารยสุลักษณ ศวิรักษ ประกาศอํ าลา
เวทกีารเมือง หลังจากที่ใชชีวิตอยูในรัฐสภาอังกฤษเปนเวลา 50 ปเต็ม ‘ลุงเบ็นน’ สงจดหมายอํ าลา
ราษฎรในเขตการเลือกตั้งเมือง Chesterfield บอกกลาววา ‘ลุงเบ็นน’ จะไมลงสมัครรับเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยหนา เดือนเมษายน ป 2543 ‘ลุงเบ็นน’ กจ็ะมีอายุครบ 75 
ป

การ ‘ลางมือในอางทองคํ า’ ของ ‘ลุงเบ็นน’ สรางความอาลัยอาวรณแกประชาชน
ชาวอังกฤษจํ านวนมาก หนังสือพิมพพากันตีพิมพคํ าอาลัยประดุจหนึ่งวา ‘ลุงเบ็นน’ ก ําลังลาจาก
โลกนี้ไปเสียแลว ไมวาฝายขวาหรือฝายซาย และไมวาฝายที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความคิด
และประพฤติกรรมของ ‘ลุงเบ็นน’ ลวนแลวแตอาลัยอาวรณ ‘ลุงเบ็นน’ ดวยกันทั้งสิ้น แมแต
นิตยสาร The Economist ซ่ึงวิพากษ  ‘ลุงเบ็นน’ ทัง้ในยคุเรืองอํ านาจและไรอํ านาจ ก็ยังกลาวถึง       
‘ลุงเบ็นน’ ในฐานะ A Great Paliamentarian (The Economist, July 3, 1999)

แอนโทนี นีล เวด็จวูด-เบน็น (Anthony Neil Wedgwood-Benn) เปนลูก Viscount 
Stansgate สํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เคยรับใชชาติบานเมืองดวยการเปนทหาร
เรือในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามยุติ ทํ างานกับ BBC อยูพกัหนึ่ง แลวจึงกระโดด
ขึน้เวทกีารเมือง จนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะตัวแทนจากเมือง Bristol  เขต
ตะวนัออกเฉียงใตในป 2493 ในเวลานั้น เวด็จวูด-เบน็นมีอายุเพียง 25 ป นับเปน ส.ส.ที่อายุนอย           
ที่สุด

เมื่อบิดาถึงแกกรรมในป 2503 เวด็จวูด-เบน็น ซ่ึงเปนลูกเจานาย จะตองเปนสมาชิก
สภาขุนนาง (House of Lords) สืบทอดตอจากบิดา เขาจึงถูกถอดออกจากตํ าแหนงสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร ทางการประกาศใหมีการเลือกตั้งซอม เว็ดจวูด-เบน็นสมัครรับเลือกตั้งดวย และชนะ
การเลอืกตั้ง แตศาลเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครจากพรรคอนุรักษนิยมชนะการเลือกตั้ง โดยกลาววา 
เว็ดจวูด-เบ็นนขาดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง กรณีดังกลาวนี้กอใหเกิดวิวาทะทางการเมืองอยาง 
ดเุดด็เผ็ดมัน และยังผลใหมีการตรากฎหมายชื่อ Peerage Act of 1963 อนญุาตใหลูกเจานายออกจาก
ฐานันดรศักดิ์ได เว็ดจวูด-เบ็นนเลือกเปนสามัญชน และกลับมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน        
ป 2506 เขาเปนผูแทนเมือง Bristol ตดิตอกนัมาอีก 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 ‘ลางมือในอางทองคํ า’

แอนโทนี นีล เวด็จวูด-เบน็น สัดกัดพรรคกรรมกรมาตั้งแตแรกขึ้นเวทีการเมือง 
เมื่อแรกเริ่ม เขายืนอยูคอนไปทางซายของฝายเปนกลางในพรรคนี้ไมมากนัก แตเมื่อกาลเวลาลวง
พนไป เขาเคลื่อนไปทางซายมากขึ้นๆ จนกลายเปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรคกรรมกร ในทศวรรษ 
2510 อันเปนชวงที่เขามีพลวัตทางการเมืองอยางสูง Anthony Neil Wedgwood-Ben เปลี่ยนชื่อเปน 
Tony Benn เขาตองการชื่อเสียงเรียงนามที่ฟงดูเปนชาวบาน ไมมีกล่ินอายของเจานายและขุนนาง
 ‘ลุงเบ็นน’ ยดึมัน่ในแนวความคิดสังคมนิยมอยางคงเสนคงวา และขัดขวางการขับ
เคลื่อนพรรคออกนอกเสนทางนี้ คนที่เห็น ‘ลุงเบ็นน’ เปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรค ลวนแลวแตเปน
พวกที่ขับเคลื่อนไปทางขวา ‘ลุงเบ็นน’ มขีบวนการกรรมกรเปนฐานกํ าลังทางการเมือง และเชื่อมั่น
ในระบบ Mass Democracy ดวยเหตุนี้ ฝายซายจัดในพรรคจึงเชิด ‘ลุงเบ็นน’ ขึน้เปนผูนํ าในการ 
ยดึกุมองคกรของพรรคในระดับทองถ่ิน

พรรคกรรมกรพายแพการเลือกตั้งทั่วไปในป 2522  และตอมาในป 2526 ผูนํ า
พรรคกรรมกรจํ านวนไมนอยกลาวหาวา ความพายแพเหลานี้เปนผลงานของฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรค 
ในฐานที่ขัดขวางการปรับเปลี่ยนนโยบายพรรค ‘ลุงเบ็นน’ ยืนกรานใหพรรคกรรมกรยึดมั่นใน 
Socialist Manifesto โดยมีแนวนโยบายหลักอยู ที่การใหรัฐบาลเปนผูผลิตสินคาและบริการ
สาธารณะที่สํ าคัญและการจัดระบบรัฐสวัสดิการ ซ่ึงจํ าตองเก็บภาษีระดับสูงสํ าหรับการใชจาย นับ
ตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา โลกเคลื่อนไปทางขวา ดวยอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจสมัยใหม (Neo-Liberalism) แต ‘ลุงเบ็นน’ ยงัคงเคลื่อนไปทางซาย ผูนํ าพรรคกรรมกร
จํ านวนมากตองการใหพรรคเคลื่อนตามกระแสโลก แต ‘ลุงเบ็นน’ ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวนี้

ววิาทะเรือ่งนโยบายและความขัดแยงภายในพรรคทวีความรุนแรง จนในป 2523 
พรรคกรรมกรก็แตก ผูนํ าฝายเสรีนิยมในพรรคอันประกอบดวยรอย เจ็งกินส (Roy Jenkins) เดวิด 
โอเวน (David Owen) และเชอรลีย วลิเลียมส (Shirley Williams) ออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม
ช่ือ Social Democratic Party

การแตกตัวของพรรคกรรมกร ประกอบกับการพายแพการเลือกตั้งหลายครั้ง ทํ า
พรรคกรรมกรตองปรับนโยบายสูแนวทางเสรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ‘ลุงเบ็นน’ ยังคงเชื่อวา ความ      
พายแพของพรรคกรรมกรเปนเพราะการขาดพันธะในการยึดมั่นในระบบสังคมนิยม นับตั้งแตการ
พายแพของพรรคกรรมกรในป 2526 เปนตนมา บทบาทของ ‘ลุงเบ็นน’ ในพรรคกรรมกรลดนอย
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ถอยลงตามลํ าดับ ทั้งในยุคนีล คนิน็อก (Neil Kinnock, 2526-2535) จอหน สมิธ (John Smith, 2535-
2537) และแอนโทนี แบลร (Anthony Charles, 2537-ปจจุบัน) เปนหัวหนาพรรค

แมพรรคกรรมกรจะชนะการเลือกตั้ง และโทนี แบลรขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีใน
ป 2540 แต ‘ลุงเบ็นน’ มไิดยนิดีปรีดามากนัก สวนสํ าคัญเปนเพราะพรรคกรรมกรละทิ้งหลัการ
ดัง้เดมิดวยการแกไขธรรมนูญพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 4 ซ่ึงระบุวา เมื่อพรรคกรรมกรยึดกุม
อํ านาจรัฐได จะตองยึดกิจกรรมเศรษฐกิจที่สํ าคัญมาเปนของรัฐ (Public Ownership) แบลรประสบ
ความสํ าเร็จในการแกไขธรรมนูญพรรคดังกลาวนี้ พรอมกันนี้ก็พยายามขจัดอิทธิพลและบทบาท
ของสหภาพกรรมกรในพรรค การเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้ยากที่ ‘ลุงเบ็นน’ จะเหน็ชอบดวย

ในประวตัิศาสตรพรรคกรรมกรแหงประเทศอังกฤษ เคยมีความพยายามที่จะแกไข
Clause 4 ของธรรมนญูพรรคมากอนตั้งแตตนทศวรรษ 2500 แลว แตไมประสบความสํ าเร็จ ในครั้ง
นั้น แอนโทนี ครอสแลนด (Anthony Crossland, 2461-2520) เปนตัวตั้งตัวตี

ครอสแลนดเคยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยออกซฟอรดกอนขึ้นเวทีการเมือง โดยที่
ในเวลาตอมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายฮาโรลด วิลสัน (Harold Wilson) แตเนื่องจากถูก
ยายกระทรวงบอยครั้ง จึงไมมีผลงานการบริหารอันโดดเดน มรดกสํ าคัญของครอสแลนดอยูที่การ
เขยีนหนังสือ 2 เลม อันไดแก The Future of Socialism (1956) และ Socialism Now (1974)

ครอสแลนดเปน ‘รุนพี่’ ของ ‘ลุงเบ็นน’ ในพรรคกรรมกร เมื่อครอสแลนดดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญในรัฐบาลวิลสันนั้น ‘ลุงเบ็นน’ยังเปนรัฐมนตรีออนอาวุโส 
แตครอสแลนดมีความคิดทางการเมืองแตกตางจาก‘ลุ งเบ็นน’เกือบโดยส้ินเชิง ในขณะที่              
‘ลุงเบ็นน’ ยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยม ครอสแลนดเห็นวา พรรคกรรมการควรมุงพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) การยดึกิจกรรมทางเศรษฐกิจสํ าคัญมาเปนของรัฐเปนเรื่อง
ไมจํ าเปน ถึงแมพรรคจะมีเปาหมายดานการกระจายรายไดและการยกมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชน แตเปาหมายเหลานี้สามารถบรรลุไดดวยการผลักดันระบบเศรษฐกิจใหเจริญเติบโต 
ผสมผสานกับการใชเครื่องมือของนโยบายดานอื่นๆ  โดยทีรั่ฐมิจํ าตองประกอบรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น

ดวยเหตุที่มีเศรษฐทรรศนดังกลาวขางตนนี้เอง ครอสแลนดจึงไมเห็นดวยกับ  
ธรรมนูญพรรคขอ 4 หรือที่เรียกกันวา Clause 4 ในระหวางป 2502-2503 ครอสแลนดพยายาม 
ผลักดันใหพรรคกรรมกรแกไขธรรมนญูพรรคในสวนนี้ แตไมประสบผลสํ าเร็จ

ภายหลังจากที่พรรคกรรมกรชนะการเลือกตั้งทั่วไปในป 2540 ผูคนพากันกลาว
ขวัญถึงครอสแลนดอีกวาระหนึ่ง วงวิชาการกลับไปศึกษาความคิดของ‘ปญญาชนแหงพรรค
กรรมกร’ ทานนี้  และตั้งปุจฉาวา   ฤาโทนี แบลรนํ าความคิดของครอสแลนดมาใชในทางปฏิบัติ
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 ‘ลุงเบ็นน’ เปน ‘ผูราย’ ในสายตาของผูนํ าพรรคกรรมกรมาเปนเวลาเกือบสอง 
ทศวรรษแลว ครอสแลนดเพิ่งจะถูกจับขึ้นมาทาหนาปะแปงเพื่อใหเปน ‘พระเอก’ ของพรรค อยาง
นอยที่สุดเพื่อแสดงใหเห็นวา ปญญาชน ‘ฝายซาย’ กม็แีนวความคิด ‘เสรนีิยมทางเศรษฐกิจ’ มากอน
แลว

หมายเหตุ
บทวิเคราะหความคิดของครอสแลนดกับนโยบาย New Labour ของพรรคกรรมกรภายใตการ

นํ าของโทนี 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
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