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กระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวงขี้ฉอ

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

หากเจาหนาที่ Transparency International องคกรพัฒนาเอกชนผูจัดทํ า
Corruption Perceptions Index (CPI) สอบถามผมวา หนวยราชการใดในประเทศไทยที่มีชื่อเสียง
ในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบมากที่สุด กระทรวงคมนาคมเปนคํ าตอบสุดทายของผม
สํ าหรับทศวรรษ 2540

กอนทศวรรษ 2530 กระทรวงคมนาคมมีฐานะเปนกระทรวงเกรด B ในสายตา
ของเหลานักเลือกตั้ง เนื่องเพราะชองทางในการ ‘หากิน’ และการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
มนีอย จะมกีเ็ฉพาะแตกรมทางหลวงที่มีชองทางในการ ‘หากิน’ ในทางมชิอบไดมาก ทั้งในดาน 
การประมูลงานกอสรางทางหลวง และการใชขอมูลภายในในการกวานซื้อที่ดินสองฝากทางหลวง 
ทีก่อสราง  อธบิดีกรมทางหลวงบางคนในอดีตถีบตัวขึ้นมาเปนเจาสัวที่ดินดวยวิธีการเชนนี้

ดวยเหตทุีก่ระทรวงคมนาคมกอนทศวรรษ 2530 มีชองทางในการ ‘หากิน’ และ
การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจนอย เหลานักเลือกตั้งจึงมิไดสนใจแยงชิงเกาอี้รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมมากนัก พลังการแยงชิงรวมศูนยอยูที่เกาอี้เสนาบดีกระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งถือเปนกระทรวงเกรด A เนือ่งเพราะมีชองทาง
การ ‘หากิน’ ทัง้โดยชอบและมิชอบไดมาก

กระทรวงคมนาคมถีบตัวขึ้นมาเปนกระทรวงเกรด A ดวยอทิธิพลของฉันทมติแหง 
วอชิงตัน (Washington Consensus) ซึ่งตองการใหนานาประเทศดํ าเนินนโยบายเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ (Economic Liberalization) ยดึกมุกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
สงเสริมบทบาทของภาคเอกชน ลดขนาดของภาครัฐบาล (Public-sector Downsizing) ลดการ
ควบคุมและลดการกํ ากับ (Deregulation) โดยรฐับาล และถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู
ภาคเอกชน (Privatization)

อิทธิพลของฉันทมติแหงวอชิงตันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปรัชญาวาดวย 
บทบาทของรฐับาลไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 รัฐไทยถือเปนหนาที่ในการ
ผลิตบริการสาธารณูปโภค แตฉันทมติแหงวอชิงตันเปลี่ยนแปลงปรัชญาดังกลาวนี้เกือบโดยสิ้นเชิง 
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ดวยอทิธิพลของกระบวนทัศนแหง ลัทธเิสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) รัฐไทยมิไดมีหนาที่ 
หรืออยางนอยที่สุดมิไดผูกขาดการผลิตบริการสาธารณูปโภคอีกตอไป เนื่องเพราะเอกชนสามารถ
ผลิตบริการสาธารณะประเภทนี้ได

ฉันทมติแหงวอชิงตันจะไมสามารถครอบงํ ากระทรวงคมนาคมได หากเหลา 
นักเลือกตั้งมิไดรับประโยชนจากฉันทมติแหงวอชิงตัน แตเปนเพราะเหลานักเลือกตั้งมองเห็นชอง
ทางในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ และในการ ‘หากิน’ จากกระบวนการถายโอนการผลิต 
และจากกระบวนการจัดสรรสัมปทาน เหลานักเลือกตั้งจึงยอมรับฉันทมติแหงวอชิงตันอยางหมด
จิตหมดใจ และชูนโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน โดยที่มิไดลืม ‘หากิน’ จากการ
ดํ าเนนินโยบายดังกลาวนี้

กระทรวงคมนาคมคอยๆถีบตัวขึ้นมาเปนกระทรวงเกรด A นับต้ังแตปลาย 
ทศวรรษ 2520 ยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ (Infrastructure) ทีม่ลัีกษณะเปนอภิมหาโครงการ (Mega-projects) เร่ิมปรากฏรูปราง
ในยุคนี้ คร้ันกาวสูทศวรรษ 2530 ความตองการที่จะกาวใหทันความกาวหนาของเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ยิง่เสริมสงความโดดเดนของกระทรวงคมนาคมในฐานะที่เปนแหลง ‘หากิน’ ของเหลา
นกัเลอืกตั้ง จนกระทรวงคมนาคมอยูในเกรด Super A เหนอืกวากระทรวงพาณิชย กระทรวง 
อุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

การถายโอนการผลิตบริการสาธารณูปโภคไปสู ภาคเอกชน และการจัดสรร
สัมปทานการผลิตบริการสาธารณูปโภคใหแกเอกชน เปนกระบวนการใหอํ านาจแกเอกชนในการ
แสวงหากํ าไรจากการผูกขาด (Monopoly Profits) ดวยเหตุดังนั้น ผูมีอํ านาจในการจัดสรร
สัมปทานก็ดี ผูมีอํ านาจในการถายโอนการผลิตก็ดี อยูในฐานะที่จะขอ ‘แบงกันกิน’ กับผูรับ
สัมปทาน หรือที่ภาษาวิชาการทางเศรษฐศาสตรเรียกวา “การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ” (Rent 
Seeking) ได

ดวยเหตุที่กระทรวงคมนาคมเปน ‘อูขาวอูนํ้ า’ ของเหลานักเลือกตั้ง การแยงชิง
ตํ าแหนงเสนาบดจีึงทวีความเขมขน บางครั้งไมแตกตางจากหมาแยงกระดูก นายกรัฐมนตรีในบาง
ยุคสมัยตองใชกํ าลังภายในในการผลักดันบริวารของตนยึดกุมเกาอี้รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เพราะตระหนักแกใจวา หากไมมี ‘อูขาวอูนํ้ า’ เปนฐานที่มั่น บารมีในพรรคอาจ 
ไมเปลงปลั่ง  และการเลือกตั้งครั้งตอไปอาจมีปญหาทางการเงิน

กระทรวงคมนาคมมิใช ‘อูขาวอูนํ้ า’ ของเหลานกัเลือกตั้งเทานั้น หากยังเปน ‘อู
ขาวอูนํ้ า’ ของขนุนางขาราชการในกระทรวงนั้นดวย ขาราชการชั้นผูใหญจํ านวนไมนอยไมเพียงแต
ไมทํ าตัวเปนอุปสรรคในการ ‘หากิน’ ของเหลานักเลือกตั้งเทานั้น หากในบางครั้งยังทํ าหนาที่  
‘ต้ังแทน’ และอํ านวยความสะดวกในการ ‘หากิน’ ของเหลานักเลือกตั้งดวย อยางนอยที่สุด  
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ลดความมูมมามในการ ‘หากิน’ นัน้ แมวา ขาราชการที่ซื่อสัตยสุจริตภายในกระทรวงคมนาคมจะมี
อยูหานอยไม แตก็หาผูที่มีความกลาหาญทางจริยธรรมในการเปดโปงการทุจริตและพฤติมิชอบ 
ไดยาก บัดนี ้อาจถึงเวลาในการปลุกสํ านึกและรวมพลังขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เพื่อลบภาพ ‘กระทรวงขี้ฉอ’ ออกจากกระทรวงคมนาคม

ขาราชการชัน้ผูใหญจํ านวนไมนอย ไมเพียงแตไดประโยชนจากการทํ างาน ‘รับใช’
เหลานกัเลอืกตัง้เทานั้น หากยังไดประโยชนจากการทํ างานรับใชกลุมทุนโทรคมนาคมและกลุมทุน
กอสรางอีกดวย บางคนเขาไปเปนกรรมการบริษัทเอกชน ทั้งๆที่ยังมีตํ าแหนงราชการ บางคน 
เมื่อพนจากราชการก็เขาไปมีตํ าแหนงบริหารบริษัทเอกชน กรณีเหลานี้กอใหเกิดขอกังขาในใจ 
สาธารณชนวา บรรดาเหลาขุนนางที่เปนสมุนรับใชกลุมทุนนี้ไดใชอํ านาจราชการในทางมิชอบ 
หรือไม

การขาดความโปรงใส (Transparency) และขาดความรับผิด (Accountability) 
เปน ‘กตกิาการเลนเกม’ (Rules of the Game) ภายในกระทรวงคมนาคม ในเมื่อกระทรวง
คมนาคมเปน ‘อูขาวอูนํ้ า’ ของนกัเลอืกตั้งและขาราชการชั้นผูใหญ ความโปรงใสยอมเปนอุปสรรค
ตอการ ‘หากิน’ การสถาปนาความไมโปรงใสเปน ‘กตกิาการเลนเกม’ ภายในกระทรวง จึงเปนเรื่อง
จ ําเปน มิฉะนั้นการ ‘หากิน’  และการ ‘แบงกันกิน’ จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

กระทรวงคมนาคมก็ดุจเดียวกับหนวยราชการจํ านวนมากที่มิไดสรางกลไกความ
รับผิด (Accountability Mechanism) เมือ่ปราศจากกลไกความรับผิด ยอมไมมีแรงกดดันใหมี
ความโปรงใส เมื่อปราศจากความโปรงใส การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจยอมเปนไปโดย 
ไมถกูตรวจสอบเทาที่ควร ดวยบทวิเคราะหขางตนนี้ จึงไมนาประหลาดใจที่ ‘ยางอาย’ เปนสิ่งที่หา
ยากในหมูขาราชการชั้นผูใหญกระทรวงคมนาคมจํ านวนไมนอย ความขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนรวมกับผลประโยชนสวนตัว (Conflicts of Interest) มใิชบรรทัดฐานทางจรยิธรรมในกระทรวง
คมนาคม

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ซึ่งกํ าลัง
ดํ าเนินการอยูในเวลานี้ สอดคลองกับจารีตประเพณี หรือ ‘กติกาการเลนเกม’ ของกระทรวง
คมนาคมอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก กระบวนการสรรหานี้เปนไปดวยความไมโปรงใส ไมมี
หลกัเกณฑทีช่ัดเจนอันสาธารณชนรับทราบวา มีการจัดกลุมผูสมัครอยางไร และมีการคัดผูสมัคร
ออกอยางไร เมื่อการสรรหาปราศจากความโปรงใส สาธารณชนมิอาจตรวจสอบไดวา การสรรหา
เปนไปอยางเที่ยงธรรมเพียงใด และคณะกรรมการสรรหามีผลประโยชนเกี่ยวของหรือไม ประเด็น 
ที่สอง คณะกรรมการสรรหาฯมิไดสนใจวา ผูสมัครเปนตัวแทนของกลุมทุนหรือกลุมผลประโยชน
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โทรคมนาคมหรอืไม จึงมิไดกํ าหนดคุณสมบัติที่เขมงวดในเรื่องนี้ การณจึงปรากฏวา ตัวแทนกลุม
ทุนหรือกลุมผลประโยชนโทรคมนาคมจํ านวนมากสมัครเปนกรรมการ กทช. คณะกรรมการ 
สรรหาฯมองไมเห็นประเด็นความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมใน
การท ําหนาที่กรรมการ กทช. ดุจเดยีวกบัที่ขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงคมนาคมจํ านวนไมนอย
มองไมเหน็ประเด็นความขัดกันแหงผลประโยชนในการทํ างานรับใชกลุมทุน

กระทรวงคมนาคมเปนกระทรวงขี้ฉอ มิใชเพราะมีนักการเมืองและขาราชการ
จ ํานวนมากถกูด ําเนินคดีฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะเปนไปได ในเมื่อการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบนั้นไมมี ‘ใบเสร็จ’ หากแตเปนเพราะเหตุวา กระทรวงคมนาคมอบอวล
ดวย ‘กลิ่นเหม็น’ อยางนอยทีสุ่ดในการรับรูของประชาชนและบริษัทเอกชนที่ของเกี่ยวกับกระทรวง
คมนาคม กลิ่นเหม็นนี้ปรากฏเกือบทุกกรม รวมทั้งรัฐวิสาหกิจเกือบทุกแหงในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ไมวาจะเปนบริษัทการบินไทย จํ ากัด องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การทาเรือแหง
ประเทศไทย องคการ รสพ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย และโดยเฉพาะอยางยิ่งสนามบิน
หนองงูเหา

กระทรวงคมนาคมจะยังธํ ารงฐานะกระทรวงขี้ฉอสืบตอไปอีกนานเทานาน หากยัง
มไิดสถาปนาความโปรงใสและความรับผิดใหเปน ‘กตกิาการเลนเกม’ จนกลายเปนทุนทางสังคม 
(Social Capital) ภายในกระทรวงคมนาคม สาธารณชนจะยังคงมีขอกังขาเกี่ยวกับประพฤติกรรม 
‘รวมกันกิน’ หรือ ‘แบงกันกิน’ ของขาราชการชั้นผูใหญ หากยังไมมีความเครงครัดในประเด็นความ
ขัดกนัระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม
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