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ขาราชการประจํ ากับตํ าแหนงในธุรกิจเอกชน

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

          ทุกครั้งที่มีขาววา ขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงกรรมการหรือกรรมการบริหาร 
ในวิสาหกิจเอกชน ผมอดรูสึกสลดใจมิไดที่เห็นบรรทัดฐานทางจริยธรรมของขาราชการเสื่อมทราม
ลงในชวงเวลา 20-30 ปที่ผานมานี้
         ผมจํ าไดดีวา เทคโนแครตรุ นอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ ไดพยายามตอสูใน 
หลักการวา ขาราชการไมควรประกอบธุรกิจการคา หรือเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ในวิสาหกิจเอกชน เพราะขาราชการอยู ในฐานะที่จะใหคุณหรือโทษแกวิสาหกิจเอกชนได  
ยิ่งขาราชการที่มีตํ าแหนงหรือมีบทบาทในการกํ าหนดหรือบริหารนโยบายตางๆดวยแลว การมี 
ผลประโยชนสวนตัวยอมทํ าใหขาดความเปนกลางในการพิจารณาผลประโยชนของสังคมโดย 
สวนรวมได
          ผู ที่มีสํ านึกทางประวัติศาสตรยอมตองทราบดีวา ในชวงทศวรรษ 2490 
ข าราชการทั้งทหารและพลเรือนได ใช  อํ  านาจและอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหา  
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางแพรหลาย จนกอใหเกิดวิสาหกิจที่อาจารยปวยขนานนามวา  
"วิสาหกิจอิทธิพล"  ซึ่งมีสวนสั่นคลอนระบบเศรษฐกิจไทยไมนอย
          อาจารยปวยและเพื่อนพองประสบความสํ าเร็จในการสถาปนาบรรทัดฐาน 
ทางจริยธรรม ในเรื่องนี้ในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร  ดังที่ทานเขียนเลาไวใน เหลียวหลัง 
แลหนา ความตอนหนึ่งวา
          "…คร้ังหนึ่ง รัฐบาลจอมพลถนอม ประกาศออกมาหามมิใหรัฐมนตรีประกอบการ
คาหรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ในธุรกิจตางๆ ในการแสดงสุนทรพจนประจํ าปที่สมาคม
ธนาคารไทย ผมจึงผูกเปนคํ ากลอนยกยองจอมพลถนอมวาทานทํ าดี แตยังมีรัฐมนตรีหลายทาน
เปนประธานหรือกรรมการธนาคารพาณิชยอยู  หรือวาธนาคารพาณิชยไมใชการคา…"
          เหตุการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นในป 2507 สุนทรพจนของอาจารยปวยในงานเลี้ยง
ประจํ าปของสมาคมธนาคารไทยในปนั้น มีผลใหจอมพลถนอมลาออกจากตํ าแหนงกรรมการ
ธนาคารพาณิชย 2 แหง  ยกเวนธนาคารทหารไทย จํ ากัด  และยังมีบันทึกเรียกรองใหรัฐมนตรี 
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รวมคณะปฏิบัติตามดวย แตอาจารยปวยกลาววา "…ไมปรากฏวามีรัฐมนตรีอ่ืนใดลาออกตาม
ทาน…"
         อาจารยปวยเคยเลาใหผมฟงวา สงครามความคิดในเรื่องนี้มีมาแตคร้ังที่ทานยัง
เปนนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุนที่หนึ่ง ในชั้นเรียนครั้งกระนั้น นายทหารชั้นผูใหญ
ทานหนึ่ง ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเวลายาวนาน เสนอความเห็นวา 
ขาราชการควรจะประกอบธุรกิจการคา หรือเขาไปของเกี่ยวกับวิสาหกิจเอกชน เพราะเปนมรรควิถี
เดียวที่จะขจัดอิทธิพลการครอบงํ าทางเศรษฐกิจของนายทุนจีน

แตสํ าหรับอาจารยปวยและเพื่อนพอง พรหมจรรยของขาราชการอยู ที่การ 
ไมของแวะกับธุรกิจเอกชน และดูเหมือนวา ผูนํ าเทคโนแครตรุนอาจารยปวยจะรักษาพรหมจรรย 
ในขอนี้ตลอดชีวิตราชการไดอยางดียิ่ง บางคนไดรักษาพรหมจรรยขอนี้จวบจนสิ้นลมปราณ  
แมจะเกษียณไปจากราชการแลวก็ตาม ผูที่ของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชนหลังชีวิตราชการบางคน 
ก็เลือกของเกี่ยวกับธุรกิจกึ่งราชการ ดังเชนเครือซีเมนตไทยและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เปนตน
          ถาหากการไม เกลือกกลั้วกับธุรกิจเอกชนเปนพรหมจรรย ของขาราชการ 
รุนอาจารยปวย ขาราชการรุนตอๆมาดูเหมือนจะปรีดาปราโมทยที่จะสูญเสียพรหมจรรยในขอนี้  
ขาราชการจํ านวนมากไดเขาไปเปนกรรมการบริษัทเอกชน และในการเขาไปเปนกรรมการนั้น 
ก็มีการออกขาวอยางเปดเผย โดยมิไดมีความตะขิดตะขวงใจแมแตนอย เมื่อเร็วๆนี้ก็มีขาววา  
ขาราชการระดับอธิบดีในกระทรวงการคลังไปเปนกรรมการธนาคารพาณิชย บางคนเปนกรรมการ
ในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถือหุนในธนาคารพาณิชยนั้น แตบางคนก็เปนกรรมการ
ในฐานะสวนตัว
         ในอดีต รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบางคนเขาไปดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ 
ในธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด  ทั้งๆที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํ านาจหนาที่ในการกํ ากับและ
ควบคุมธนาคารพาณิชย เมื่อเขาไปเปนกรรมการเสียเชนนี้ ก็อาจทํ าใหการกํ ากับและควบคุม 
หยอนยานกวาที่ควรจะเปน อันเปนผลเสียตอระบบโดยสวนรวมได
          ตามบรรทัดฐานสากล ขาราชการไมวาจะเปนขาราชการการเมืองและขาราชการ
ประจํ า หากมีตํ าแหนงหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษแกกิจการประเภทใด ก็มิควรที่จะเขาไป    
ประกอบการหรือเปนกรรมการ หรือแมแตถือหุนในกิจการประเภทนั้น ลองนึกภาพดูวา หาก 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไปเปนประธานธนาคารพาณิชยเสียเองแลว ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะยังสามารถวางตัวเปนกลางในการบริหารนโยบายการเงินเพื่อประโยชนของสังคมโดย 
สวนรวมไดอยางไร
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          ในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ มีเสียงโจมตีคณะกรรมการอาหารและยาเปนอัน
มากในขอที่ยังคงใหมีการจดทะเบียนตํ ารับยาที่มีสวนผสมของแอสไพรินและคาเฟอีน จนในที่สุด
กระทรวงสาธารณสุขภายใตรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดประกาศหามจํ าหนายยาแกปวด 
ที่มีสวนผสมของสารคาเฟอีน ซึ่งเปนสารกระตุนประสาทและสงผลใหมีการเสพติด ทั้งนี้นับต้ังแต
วันที่ 21 พฤษภาคม 2534 เปนตนไป  นับเปนเรื่องนาฉงนที่คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมี 
หนาที่สํ าคัญในการคุมครองผูบริโภคกลับอนุญาตใหมีการผลิตยาที่กอผลเสียแกผูบริโภคเชนนี้  
ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา กรรมการบางคนในคณะกรรมการอาหารและยาเปนที่ปรึกษาบริษัทยา
ดวย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่คณะกรรมการดังกลาวนี้คุมครองผลประโยชนของบริษัท 
ผูผลิตยามากกวาคุมครองผูบริโภค ในประเด็นดังกลาวนี้ นายแพทยประเวศ วะสี ไดเรียกรอง 
ใหมีการตรวจสอบภูมิหลังของกรรมการอาหารและยา หากกรรมการคนใดมีผลประโยชนเกี่ยวพัน
กับบริษัทผูผลิตยาก็ควรออกจากตํ าแหนงไปเสีย (ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2534)
          เพื่อนรวมงานของผมเคยพบวา ขาราชการระดับสูงบางคนในสํ านักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเขาไปถือหุน และบางคนเขาไปเปนกรรมการในบริษัทที่ไดรับ 
บัตรสงเสริม หากการถือหุนและการเปนกรรมการมีมากอนที่บริษัทจะขอบัตรสงเสริมการลงทุน  
ก็อาจมีการใชอํ านาจและอิทธิพลเพื่อใหการอนุมัติบัตรสงเสริมสะดวกดายและผอนปรนมากกวา 
ที่ควร นอกจากนี้ ยังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา บริษัทที่ไดรับบัตรสงเสริมมักจะตอบแทน 
ขาราชการระดับสูงดวยทรัพยสินเงินทอง และบางครั้งก็ใหหุนโดยเสนหา
         ตัวอยางทํ านองที่กลาวขางตนนี้ยังมีอีกมากมายนัก ในเวลานี้มีการโจมตี
พฤติกรรมการโกงกินของนักการเมืองเปนอันมาก แตการประพฤติมิชอบของขาราชการเปนเรื่อง
รายแรงและสืบทอดมายาวนานกวามากนัก ก็หาไดมีการสะสางแตประการใดไม บัดนี้ ผมคิดวา 
ถึงเวลาที่จักตองมีการตรากฎหมายที่กํ าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของขาราชการระดับสูง  
ซึ่งหากมีการละเมิดก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย
         กฎหมายฉบับนี้ควรจะมีบทบัญญัติดังตอไปนี้
     *  หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมแรงงาน ประกอบหรือมีสวนเปนเจาของ 
ในธุรกิจจัดหางานทั้งภายในและระหวางประเทศ
      *  หามมิใหขาราชการระดับสูงในสํ านักผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน  
กรมพัฒนาชุมชน และสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ประกอบหรือมีสวนเปนเจาของในธุรกิจการ 
ซื้อขายที่ดิน
      *  หามมิใหเจาหนาที่หรือขาราชการระดับสูงในธนาคารแหงประเทศไทย 
และกระทรวงการคลังเปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและธนาคาร
พาณิชย  ยกเวนในกรณีที่เปนตัวแทนของทางราชการ
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      *  หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมการประกันภัย เปนกรรมการหรือมี 
สวนเปนเจาของธุรกิจประกันภัย
      *  หามมิใหขาราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชยเปนกรรมการหรือมีสวน 
เปนเจาของธุรกิจการคาระหวางประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชยมีอํ านาจในการกํ ากับและควบคุม
      *  หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม
ศุลกากร  เปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของในวิสาหกิจเอกชนใด ๆ
      *  หามมิใหขาราชการระดับสูงในสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
เปนกรรมการ หรือมีสวนเปนเจาของธุรกิจที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน
                                ฯลฯ

         ขอหามดังที่ผมยกรางเปนตัวอยางนี้จะบังคับใชกับขาราชการในทันทีที่เลื่อน 
เขาสูกลุม `ขาราชการระดับสูง' (ซึ่งอาจหมายถึงขาราชการตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป)  และการบังคับใช
มิไดจํ ากัดเฉพาะเมื่อยังรับราชการอยูเทานั้น แมเมื่อพนไปจากราชการไมวาจะโดยเกษียณหรือ 
ลาออกก็ยังคงบังคับใชตอไปอีกอยางนอย 5 ป  ทั้งนี้เพื่อปองกันยุทธการ `ทิ้งทวน' กอนออกจาก
ราชการ
         แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกันเองฉันใด กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยยอม 
ไมทุบหมอขาวของขาราชการดวยกันเองฉันนั้น  ผมจึงเชื่อมั่นวา รางกฎหมายที่ผมกลาวขางตนนี้
จะไมมีวันตราขึ้นในรัฐบาลชุดปจจุบัน


