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  คอรร์ปัชนัเชิงระบบในรฐัวิสาหกิจ* 

Systematic Corruption in State - Owned Enterprises 

 ------------------------------------------- 

                                มานะ  นิมติรมงคล 

บทนํา 

คอรร์ปัชนัเชิงระบบ เป็นแนวการวิเคราะหพ์ฤติกรรมคอรร์ปัชนัท่ีมีการวางแผนตระ 

เตรียมโดยอาศยัอาํนาจทางการเมืองในการกาํกบัดแูลรฐัวิสาหกิจ ให้นําไปสู่การออกกฎหมาย 

กฎ ระเบียบหรือนโยบายใดๆ เพ่ือให้เกิดเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์แก่นักการเมืองและพวกพ้องใน

การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การสร้างความได้เปรียบเหนือธรุกิจคู่แข่งขนัโดยมีจดุ 

มุ่งหมายเพ่ือการสร้างหรือเพ่ิมหรือขยายขนาดของค่าเช่าทางเศรษฐกิจในตลาดก่ึงผกูขาด หรือ

การสร้างผลประโยชน์ทางการเมือง 

 การคอรร์ปัชนัเชงิระบบในรฐัวสิาหกจิทีเ่กดิขึน้ สง่ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ

ในการพฒันาเศรษฐกจิและความมัน่คง ขณะทีป่ระชาชนตอ้งเสยีโอกาสในการไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ี

คุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมจากการดาํเนินงานของรฐัวสิาหกจิ และตวัรฐัวสิาหกจิเองกเ็กดิปญัหาความ

เสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ เสยีโอกาสในการพฒันาองคก์รในระยะยาว คอรร์ปัชนัเชงิระบบทีเ่กดิขึน้ยงั

สง่ผลกระทบทางลบต่อการจดัการปกครอง (Governance) และสภาพแวดลอ้มดา้นคุณธรรม (Moral 

Atmosphere) ขององคก์รซึง่จะมผีลต่อการเกดิพฤตกิรรมคอรร์ปัชนัของบุคลากรระดบัต่างๆทัว่ไปใน

องคก์รในระยะยาว (มานะ นิมติรมงคล, 2554) 

 

รฐัวิสาหกิจ : โอกาสและปัญหา 

รฐัวสิาหกจิ (State - Owned Enterprise : SOE) เป็นหน่วยงานของรฐัทีต่ ัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์

แรกเริม่ในทางเศรษฐกจิ คอื มกีารผลติสนิคา้และบรกิารต่างๆโดยสว่นมากมกัดาํเนินกจิการทีเ่กีย่วกบั

สาธารณูปโภคและปจัจยัพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure industries) เชน่ พลงังาน การขนสง่ การผลติ

และจา่ยกระแสไฟฟ้า น้ําประปา ธนาคาร เป็นตน้ (Powell.  1987 : 5 – 8, Muir and Saba.  1995 : 11) ณ 

สิน้เดอืนมนีาคม 2554 รฐัวสิาหกจิของไทยมจีาํนวน 57 แหง่ แบ่งเป็น 9 สาขา มพีนกังานรวมกนัทัง้สิน้

กวา่ 320,000 คน มสีนิทรพัยร์วมกนั 9 .22 ลา้นลา้นบาท 0(ประมาณ 88% ของ GDP.) รายไดร้วม 9.97 

ลา้นลา้นบาท กาํไรสทุธ ิ8 หมืน่ลา้นบาท รฐัวสิาหกจิในตลาดหลกัทรพัย ์6 แหง่ มมีลูคา่ตามราคาตลาด 

(Market Cap.) 2.05 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19 ของตลาด (สคร.  2553, www.sepo.go.th.  2554)  

การท่ีรฐัวิสาหกิจส่วนใหญ่มกัเป็นองคก์รท่ีทาํธรุกิจเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐาน 

(Infrastructure) มีสินทรพัยแ์ละสร้างรายได้หลายล้านล้านบาท มีบคุลากรหลายแสนคน 

รฐัวิสาหกิจจึงสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย การกระทาํหรือการเปล่ียน 

แปลงนโยบายใดๆ ของรฐัวิสาหกิจจึงมีผลกระทบทัง้ในทางบวกและทางลบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชนอย่างเล่ียงไม่ได้ แต่เพราะรปูแบบองคก์รและการดาํเนินงานของรฐัวิสาหกิจนัน้มีความ
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ซบัซ้อนมาก รฐัวิสาหกิจจึงกลายเป็นทัง้โอกาสและปัญหาของรฐับาลในเรื่องการคอรร์ปัชนั (สคร.  

2553, เฉลมิพล  ไวทยางกรู.  ม.ป.ป.) 

ทีผ่า่นมารฐัวสิาหกจิมกัมปีญัหาทีส่าํคญั คอื การดาํเนินงานไมม่ปีระสทิธภิาพ แรงงานมปีระสทิธ ิ

ภาพตํ่า ตน้ทุนการดาํเนินงานสงูเมือ่เทยีบกบัธุรกจิเอกชนในอุตสาหกรรมเดยีวกนั สง่ผลใหเ้กดิการขาด 

ทุน คุณคา่ของการลงทุนตํ่ากวา่ทีค่วรจะเป็น และสนิคา้หรอืบรกิารมคีุณภาพตํ่า รฐัวสิาหกจิหลายแหง่จงึมี

ปญัหาหน้ีสนิเป็นภาระแก่งบประมาณแผน่ดนิ นอกจากน้ียงัมปีญัหาการถูกแทรกแซงจากฝา่ยการเมอืงได้

งา่ย การดาํเนินงานขาดความโปรง่ใส (Cornett et al.  2008 : 1 - 9, William.  1964 : 42, ณฐันนัท ์อศัว

เลศิศกัดิ ์และคณะ.  2553 : 11, สชุาดา  ตัง้ทางธรรม. 2545 : 27) มตีน้ทุนการเงนิและตน้ทุนในการลงทุน

สงู มกีารลงทุนหรอืใชท้รพัยากรขององคก์รมากเกนิความจาํเป็น (Ackerman. 1999 : 3, Khan and Jomo. 

2000 : 8, นิพนธ ์ พวัพงศกร และคณะ.  2543 : 240) หรอืมกีารเลอืกลงทุนในสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม (Wrong 

Choice) เป็นการทาํลายโอกาสทีจ่ะไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารทีด่ขีองประชาชนและของประเทศในการใช้

ทรพัยากรอยา่งคุม้คา่สงูสดุเพือ่การพฒันา (TI. 2006 : 31) 

แต่สาเหตสุาํคญัของปัญหาการดาํเนินงานของรฐัวิสาหกิจเป็นผลมาจากการคอรร์ปัชนั

ของบคุลากรในรฐัวิสาหกิจเองและผูมี้อาํนาจทางการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบั

รฐัวิสาหกิจในรปูแบบต่างๆ เชน่ นกัการเมอืงผูม้อีาํนาจในการควบคุมรฐัวสิาหกจิ คณะกรรมการ

รฐัวสิาหกจิ ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานของรฐัวสิาหกจิเอง ดว้ยวธิกีารบดิเบอืนการดาํเนินงานของ

องคก์รเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์สว่นบุคคล การแสวงหาคา่เชา่ทางเศรษฐกจิ และการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 

เป็นตน้ (ไพโรจน์ วงศว์ภิานนท ์และคณะ. 2552 : 1 - 3 ถงึ 14, 1 - 27 ถงึ 28, ภรู ี สริสนุทร. 2550 : 26, สุ

รพล ศรวีทิยา และคณะ. 2552 : 6) หรอืการแทรกแซงรฐัวิสาหกิจจากฝ่ายการเมือง ด้วยการสร้าง

เครือข่ายเชิงอปุถมัภ ์ (Patronage) เพ่ือหวงัผลในการควบคมุรฐัวิสาหกิจ ให้ช่วยกนัผลกัดนั

นโยบายหรือกระทาํการท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง เชน่ การฮัว้ในการจดัซือ้จดั

จา้ง (นิพนธ ์ศุภลกัษณ์.  2546, ณฐันนัท ์ อศัวเลศิศกัดิ ์และคณะ.  2553 : 211, เกศนีิ หงสนนัท์ , กติิ

พงศ ์ อุรพพีฒันพงศ.์  2545 : 36, 37)  การแต่งตัง้บุคคลทีเ่ป็นพวกพอ้งเขา้เป็นคณะกรรมการ

รฐัวสิาหกจิรวมถงึแทรกแซงการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัต่างๆของรฐัวสิาหกจิดว้ย (กติพิงศ ์ อุรพพีฒั

นพงศ.์  2545 : 37)  

 

คอรร์ปัชนัเชิงระบบ 

ผูเ้ขยีนไดใ้ชนิ้ยาม (Definition) คอรร์ปัชนัทีส่งัศติ พริยิะรงัสรรค ์ (2553) เสนอไวเ้น่ือง จาก

ผูเ้ขยีนเหน็วา่สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในรฐัวสิาหกจิมากทีส่ดุ วา่ “คอรร์ปัชนัเป็น

พฤติกรรมท่ีบคุลสาธารณะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตวัเองหรือครอบครวั วงศาคณาญาติ 

พวกพ้องและคนใกล้ชิด โดยอาศยัตาํแหน่งหน้าท่ี กฎหมาย อาํนาจหรืออิทธิพลทางการเมือง 

ความสมัพนัธส่์วนตวั หรือการใช้ข้อมลูส่วนตวั หรือการใช้ข่าวสารข้อมลูภายในเป็นเครื่องมือ 

ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะผิดกฎหมายหรืออาจไม่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าการกระทาํจะนํามาซ่ึงผล 
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ประโยชน์ทางด้านเงินทองหรือมิได้รบัส่ิงตอบแทนใดๆ เลยกต็าม แต่หากการกระทาํดงักล่าว

เป็นการใช้บทบาทของความเป็นบคุคลสาธารณะหรือทรพัยากรสาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ส่วน 

ตวัหรือมีการใช้ดลุยพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาท่ีจะเลือกปฎิบติั หรือเป็นแบบสอง

มาตรฐาน ( Double Standard) หรือเป็นการกระทาํท่ีขดักบัหลกัคณุธรรมและจริยธรรมของการ

เป็นบคุคลสาธารณะ ขดักบัมาตรฐานความคาดหวงัของสาธารณะชนท่ีมีต่อบคุคลสาธารณะ 

ขดักบัผลประโยชน์ของประชาชนจาํนวนมากและขดักบัหลกัการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน กถ็ือ

เป็นการคอรร์ปัชนัทัง้ส้ิน”  

และผูเ้ขยีนใชนิ้ยามการคอรร์ปัชนัเชงิระบบ (Systematic Corruption) ตามทีส่งัศติ พริยิะ

รงัสรรค ์(2553 : 101)  ไดเ้สนอไวว้า่  “การคอรร์ปัชนัเชิงระบบเป็นการวางแผนของผูมี้อาํนาจทาง

การเมืองท่ีมีการตระเตรียม มีการกาํหนดแผนล่วงหน้า หรือมีการชกันําให้เกิดการจาํกดัจาํนวน

ธรุกิจคู่แข่งขนัในตลาด หรือใช้ระเบียบและกฎหมายในการสร้างความได้เปรียบเหนือธรุกิจคู่

แข่งขนัโดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมหรือขยายขนาดของค่าเช่าทางเศรษฐกิจในตลาดก่ึงผกูขาด”  

คาํนิยามเชน่น้ีเป็นคาํนิยามแบบเชงิประจกัษ์ ทีค่รอบคลุมพฤตกิรรมการใชอ้าํนาจโดยมชิอบ 

(Abuse of Power) ของนกัการเมอืงและเจา้หน้าทีข่องรฐัไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะเมือ่กล่าวถงึ

ความหมายของคอรร์ปัชนัวา่ควรครอบคลุมถงึ “การกระทาํทีข่ดักบัหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมของความ

เป็นบุคคลสาธารณะ” ดว้ยนัน้ เป็นแนวคดิทีช่ว่ยสรา้งทศันะคตขิองประชาชนต่อการคอรร์ปัชนัวา่มไิด้

จาํกดัแต่พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเงนิๆ ทองๆ เทา่นัน้ แต่ใหร้วมถงึพฤตกิรรมทีข่ดักบัสิง่ทีน่กัการเมอืง

และเจา้หน้าทีข่องรฐัควรกระทาํหรอืควรจะเป็น (Normative) โดยมจิาํกดัวา่พฤตกิรรมนัน้ๆจะถอืเป็น

ความผดิตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวห้รอืไม ่ 

 

ปัจจยั ท่ีก่อให้เกิดคอรร์ปัชนัเชิงระบบในรฐัวิสาหกิจ 

 คอรร์ปัชนัเชิงระบบท่ีดาํรงอยู่ในรฐัวิสาหกิจ เกิดขึน้จากความสมัพนัธข์องนักการเมือง 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัและนักธรุกิจ ท่ีมีการร่วมมือสมยอมหรือมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนั  

กล่าวคอื นกัการเมอืงหวงัทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุนรว่มมอืในการหาชอ่งทางคอรร์ปัชนั หรอืปกปิด

พฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนั หรอืไดก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการในรฐัวสิาหกจิในแนวทางทีต่นตอ้งการ เจา้ 

หน้าทีข่องรฐัแสวงหาโอกาสใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้เขา้สูต่ําแหน่งทีส่าํคญัหรอืตําแหน่งทีส่งูขึน้ หรอืมคีวาม

มัน่คงในหน้าที ่ขณะทีน่กัธุรกจิเอกชนกจ็ะมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัหรอืสามารถแสวงหาคา่เชา่

ทางเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ จริงอยู่เจ้าหน้าท่ีของรฐัอาจร่วมมือกบันักธรุกิจในการคอรร์ปัชนัตามลาํพงั

ได้ แต่ในการคอรร์ปัชนัขนาดใหญ่จาํเป็นต้องอาศยัสายสมัพนัธเ์พ่ือให้เกิดการยินยอมจากนักการ 

เมืองผูมี้อาํนาจ (ผาสกุ พงษ์ไพจติร. 2545 : 2 – 10) ไพโรจน์ วงศวภิานนท.์ 2552 : X), นิพนธ ์พวัพงศกร. 

2543 : 17) และสงัศติ พริยิะรงัสรรค.์ 2553 : 233) 

โดยปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการคอรร์ปัชนัเชงิระบบ คอื  
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1) อาํนาจหน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัในการอนุญาตใหล้ะเวน้จากการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ

ของราชการ และอาํนาจในการสรรผลประโยชน์หรอืสทิธใินทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัของรฐั (นิพนธ ์

พวัพงศกรและคณะ. 2543 : 3,72,4,29,51) 

2) ชอ่งวา่งของกฎ ระเบยีบราชการ ความลา้หลงัของโครงสรา้งธุรกจิทีร่ฐัดแูลและการขาดกลไก

การกาํกบัดแูลทีด่ ี 

3) บรบิททางการเมอืง กเ็ป็นปจัจยัใหน้กัการเมอืงใชอ้าํนาจหน้าทีไ่ปแสวงหาผลประโยชน์ทัง้

ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ ทัง้เพือ่ตนเองและพวกพอ้ง  

4) บรบิททางเศรษฐกจิและสงัคมภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ทาํใหม้กีารเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลง

การรบัรูแ้ละทศันะคตขิองสงัคม รวมถงึความตอ้งการและกลไกของตลาด ทาํใหน้กัการเมอืงและนกัธุรกจิ

เอกชนอาศยัการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้มาสรา้งเป็นเงือ่นไขของการวางแผนตระเตรยีมเพือ่การคอรร์ปัชนั 

(มานะ  นิมติรมงคล, 2554) และ 

5) ปญัหาเชงิโครงสรา้งของรฐัวสิาหกจิ กล่าวคอื 

5.1 ปญัหาการมวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานทีม่อียูห่ลากหลายของ รฐัวสิาหกจิ ซึง่อาจมา

จากเป้าหมายแรกเริม่ในการจดัตัง้รฐัวสิาหกจิ เป้าหมายจากการเป็นหน่วยงานของรฐัและใชเ้งนิลงทุนของ

รฐั เป้าหมายจากหน่วยงานต่างๆ ของรฐัทีม่อีาํนาจหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กระทรวงการคลงั กระทรวงตน้

สงักดัของรฐัวสิาหกจินัน้ๆ สคร. สตง. สภาพฒันฯและรฐัสภา เป็นตน้ รฐัวสิาหกจิยงัอาจมเีป้าหมายของ

ตนเองหรอืเป้าหมายของผูม้อีาํนาจในแต่ละยคุสมยั (ไพโรจน์  วงศว์ภิานนท ์และคณะ.  2552 : 1-30, 2-9, 

สคร..  2552 : 1) บางกรณเีมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืง วตัถุประสงคข์องรฐัวสิาหกจิกอ็าจถูกเปลีย่น 

แปลงไปจากการทาํเพือ่สว่นรวมใหเ้ป็นผลประโยชน์ของปจัเจกบุคคลได ้(สงัศติ  พริยิะรงัสรรค.์   2526 : 

113 – 114,  Powell.  1987 : 5) รฐัวสิาหกจิจงึตอ้งดาํเนินงานหรอืทาํธุรกจิไปพรอ้มกบัการตอบสนอง

วตัถุประสงคท์ีห่ลากหลายมากกวา่การแสวงหากาํไรสงูสดุเหมอืนธุรกจิเอกชน (Jie and Dapeng.  2005 : 

20, Trivedi.  2008 : 43 - 44)  

ปญัหาน้ีทาํใหเ้กดิปญัหาทีซ่บัซอ้นและยากทีจ่ะบรหิารจดัการของผูเ้กีย่วขอ้ง (Powell.  1987 : 

8) เชน่ การชีว้า่โครงการประเภทไหนทีร่ฐัวสิาหกจิควรทาํหรอืไม ่แคไ่หน อยา่งไร เป็นตน้  ช่องว่างของ

การมีวตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินงานท่ีหลากหลาย ทาํให้ทรพัยากรของรฐัวิสาหกิจจาํนวนมาก

ถกูใช้ไปในการสร้างผลผลิตเพ่ือเป้าหมายทางการเมือง (Political Goods) มากกว่าการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม จนบางครัง้ทาํใหร้ฐัวสิาหกจิในชว่งขณะหน่ึงตอ้งตัง้ราคาสนิคา้หรอืบรกิารเพือ่ให้

เกดิประโยชน์ทางการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงทีม่อีาํนาจในรฐับาลขณะนัน้ แมร้ฐัวสิาหกจิจะขาดทุนก็

ตาม (Rondinelli. 1995:22, Zhong.  2006 : 107, Jie and Dapeng.  2005 : 9, Bai et al.  2001, 

ไพโรจน์  วงศว์ภิานนท ์และคณะ.  2552 : 1 – 28)  

การมวีตัถุประสงคท์ีห่ลากหลายยงัเปิดใหม้ชีอ่งวา่งสาํหรบัผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจ ทีจ่ะหา

ประโยชน์จากทรพัยส์นิของรฐัวสิาหกจิ และ สามารถเลือกเอาวตัถปุระสงคบ์างประการท่ีเป็น

ประโยชน์กบัตนมาใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือดาํเนินโครงการหรือการปฏิเสธความรบัผิดชอบต่อการ
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ตดัสินใจดาํเนินโครงการใดๆ (Accountability) ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยยะ

สาํคญัต่อรฐัวิสาหกิจ (UNCHDCS.  2006 : 2)  

5.2 ปญัหาความเป็นเจา้ของ (Ownership)  

กล่าวไดว้า่ประชาชนเป็นเจา้ของ (Principal) และรฐับาลในฐานะตวัแทนของประชาชนทาํ

หน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิผา่นคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ (Agent) (นวลน้อย ตรรีตัน์. 2551, Powell. 

1987 : 5, Jiang. 2006)    โดยหลกัการน้ี “คณะกรรมการฯต้องทาํหน้าท่ีโดยคาํนึงถึงความผาสกุ

ของปวงชนและประชาชนเป็นท่ีตัง้...และทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ” แต่ในความเป็นจริงแล้ว

คณะกรรมการฯเหล่าน้ียงัมีความเป็นปัจเจกชน ย่อมทาํให้พวกเขามีการตดัสินใจหรือกระทาํ

การไปเพ่ือตอบสนองต่อปัจจยัท่ีสนับสนุนตนเข้าสู่ตาํแหน่ง แทนท่ีจะทาํงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและคาํนึงถึงความผาสกุของประชาชน ย่ิงหากเป็นบคุคลท่ีไม่มีคณุสมบติัท่ีเหมาะ 

สมต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ย่ิงทาํให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพในการทาํหน้าท่ีขึน้ไปอีก (ไพโรจน์ 

วงศว์ภิานนท ์และคณะ. 2552 : 1 - 27, 2 - 15, 16)  การสรา้งอุปถมัภ ์ (Patronage) ของนกัการเมอืง

โดยอาศยับรบิทของรฐัวสิาหกจิ จงึเริม่ตัง้แต่การแต่งตัง้บุคคลของผูม้อีาํนาจทางการเมอืงเขา้มาเป็น

คณะกรรมการฯ และกลายเป็นเงือ่นไขสาํคญัของการคอรร์ปัชนัในรฐัวสิาหกจิต่อไป  (Dinc and Gupta. 

200 : 247 - 248, Van Roy. 1970, ปิยะสวสัดิ ์ อมัระนนัท.์  2554 : 1, 4) 

ยงัมปีญัหาวา่ บรรดาทรพัยากรของรฐัวสิาหกจิควรถูกใชไ้ปเพือ่วตัถุประสงคห์รอืเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่ประชาชน รฐับาล นกัการเมอืง ตวัรฐัวสิาหกจิเอง คณะกรรมการฯ ผูบ้รหิารหรอืของบรรดา

บุคลากรในรฐัวสิาหกจินัน้ๆ อยา่งไร เพราะถงึแมป้ระชาชนจะเป็นเจา้ของรฐัวสิาหกจิแต่กเ็ป็นโดยนาม 

ธรรม การบรหิารจดัการตอ้งกระทาํผา่นรฐับาลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ทีก่ล่าวมา ทาํใหฝ้า่ยต่างๆ เหล่าน้ี

กลายเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีจากการดาํเนินการของรฐัวสิาหกจิทัง้สิน้ ดงันัน้จงึเกดิปญัหาของตวัแทน 

(Agency Problem) วา่ในขณะทีเ่จา้ของหรอืประชาชนตอ้งการผลประโยชน์สงูสดุ  (Gain surplus) จาก

การทาํหน้าทีข่องบรรดาตวัแทนในรฐัวสิาหกจิ แต่ขณะเดยีวกนัตวัแทนกม็กัจะพยายามแสวงหา 

(Seeking) ผลประโชน์เพือ่ตนเองใหม้ากทีส่ดุจากอาํนาจหน้าทีท่ีม่อียู ่ (Farrar. 2008: 464) ต่างจาก

ธุรกจิเอกชนที ่“เถา้แก่” หรอืผูถ้อืหุน้มแีรงจงูใจและอาํนาจสทิธขิาดในการเขา้ควบคุม ตรวจสอบ กาํหนด

ทศิทางการดาํเนินงาน รวมถงึจดัสรรผลประโยชน์ของธุรกจิ (ไพโรจน์ วงศว์ภิานนทแ์ละคณะ. 2552 : 2-

14)  

 

แนวทางการศึกษา 

 ผูเ้ขยีนพบวา่ในโลกวชิาการปจัจุบนั มกีารใชท้ฤษฎ ี (Theory) และแนวการวเิคราะหค์อรร์ปัชนั 

(Approach) ทีส่าํคญัไมน้่อยกวา่ 11 แนวการวเิคราะห ์เพือ่การวเิคราะห ์อธบิาย พฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนั 

ไดแ้ก่ 1) แนวการวเิคราะหด์า้นกฎหมาย (Legalistic Approach) 2) แนวการวเิคราะหด์า้นคุณธรรมหรอื

ศลีธรรม(Moralistic Approach) 3) แนวการวเิคราะหแ์บบหน้าทีนิ่ยม (Functionalist Approach) 4) แนวการ

วเิคราะหข์องนกัเศรษฐศาสตร ์: ทฤษฎคีา่เชา่และการแสวงหาคา่เชา่ทางเศรษฐกจิ (Rent - Rent Seeking 
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Theory) 5) แนวการวเิคราะหข์องเศรษฐศาสตรแ์นวใหม ่(New Institutional Economics : NIE) 6) แนวการ

วเิคราะหแ์บบเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง (Political Economy Approach) 7) แนวการวเิคราะหแ์บบโครงสรา้ง

นิยม (Structural Approach) 8) ทฤษฎตีวัการ - ตวัแทน (Principal - Agent Theory) 9) ทฤษฎกีารขดักนั

แหง่ผลประโยชน์ (Conflict of Interest Theory) 10) แนวการวเิคราะหก์ารคอรร์ปัชนัตามระบบ (Systemic 

Corruption) และ 11) แนวการวเิคราะหก์ารคอรร์ปัชนัเชงิระบบ (Systematic Corruption) 

 การใชท้ฤษฎแีละแนวการวเิคราะหด์งักล่าวมาน้ีในการศกึษาวเิคราะหค์อรร์ปัชนั ยงัมจุีดออ่น

อยา่งน้อยทีส่ดุ 3 ประการดว้ยกนั ดงันัน้กรอบในการศกึษาครัง้น้ีผูเ้ขยีนจะปิดจุดออ่นของแนวการ 

ศกึษาวเิคราะหใ์นปจัจุบนัทัง้ 3 ประการ คอื  

 1. ในการศกึษาวเิคราะหค์อรร์ปัชนั มกัจะใชม้มุมองหรอืทฤษฎใีดทฤษฎหีน่ึง ตามคตหิรอืตาม

ความเชื่อของนกัวชิาการ เชน่ นกัมานุษยวทิยาอาจใช ้ แนวการวเิคราะหด์า้นคุณธรรมหรอืศลีธรรม 

นกัวชิาการดา้นรฐัศาสตรจ์ะใชท้ฤษฎเีรือ่งอาํนาจ นกัทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ัว่ไป กอ็าจใชท้ฤษฎเีรือ่งคา่

เชา่หรอืการแสวงหาคา่เชา่ทางเศรษฐกจิ หรอือาจจะใชเ้พยีงแคส่องสามทฤษฎ ีเชน่ นกัเศรษฐศาสตร์

การเมอืง อาจใชท้ัง้ทฤษฎคีา่เชา่และทฤษฎเีรือ่งเกีย่วกบัอาํนาจ เป็นตน้ ซึง่ผูศ้กึษาพบวา่ การใชท้ฤษฎี

เพยีงหน่ึง หรอืสอง สามทฤษฎ ีถงึแมจ้ะเป็นประโยชน์ แต่กย็งัเป็นขอ้จาํกดัในการทาํความเขา้ใจ

เกีย่วกบัคอรร์ปัชนั เน่ืองจากคอรร์ปัชนั อาจตอ้งอาศยัมมุมองทีก่วา้งกวา่เพือ่ทีจ่ะอธบิายทาํความเขา้ใจ

ไดจ้าก หน่ึง สอง หรอืสามทฤษฎ ีดงันัน้ผูศ้กึษาจงึเหน็ดว้ยกบักรอบการวเิคราะหข์องสงัศติ พริยิะ

รงัสรรค ์ทีเ่สนอวา่ในการศกึษาเกีย่วกบัคอรร์ปัชนั ควรเป็นการศกึษาแบบสหวทิยาการ 

(Multidisciplinary approach) คอืนําความรูจ้ากหลายสาขาวชิามาศกึษาวเิคราะหร์ว่มกนัในแบบบรูณา

การ (Integrated Approach) คอืการนําความรูจ้ากหลายสาํนกัมาเพือ่วเิคราะหป์รากฏการณ์หน่ึงๆ ซึง่

นอกจากจะเป็นการสะดวกทีจ่ะเลอืกใชแ้นวการวเิคราะหท์ีถ่นดัหรอืเหน็วา่เหมาะสมกบัพฤตกิรรมทีเ่กดิ 

ขึน้แลว้ ยงัเป็นการลดอคตทิางวชิาการทีแ่ตกต่างกนัในแขนงวชิาต่างๆ และเป็นการเพิม่น้ําหนกัในการ

ตรวจจบัคอรร์ปัชนัไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ย ผูเ้ขยีนจงึเหน็วา่การใชแ้บบน้ีจะเป็นประโยชน์กบัการศกึษามากกวา่  

 2. การศกึษาเรือ่งคอรร์ปัชนัจาํนวนหน่ึงไมไ่ดค้าํนึงถงึบรบิททางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและ

การเมอืง ทีท่าํใหม้องไมเ่หน็วา่การเปลีย่นแปลงของบรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม สามารถ

ทาํใหแ้บบแผนการคอรร์ปัชนัเปลีย่นแปลงไปได ้ เพราะการเปลีย่นแปลงบรบิทเหล่าน้ี เชน่ กรณทีีน่กั

ธุรกจิไดเ้ปลีย่นบทบาทกลายมาเป็นนกัการเมอืงเอง กจ็ะทาํใหแ้บบแผนการคอรร์ปัชนัเปลีย่นแปลง ดงั  

นัน้หากไมม่กีารนําบรบิทเหล่าน้ีมาศกึษาเชื่อมโยงกบัการคอรร์ปัชนัดว้ยแลว้ เทา่กบัวา่เรามอง

พฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนัในลกัษณะทีส่ถติย ์ (Static) ไมม่เีปลีย่นแปลง (Dynamic) ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็วา่เป็น

จุดออ่นในการศกึษาทีส่าํคญั ดงันัน้ในการศกึษาทัง้สองกรณรีฐัวสิาหกจิครัง้น้ี จงึมกีารศกึษาในเรือ่งของ

บรบิทเอาไวด้ว้ย และ 

 จุดออ่นประการที ่3 คอืการศกึษาเกีย่วกบัตวัแสดง (Actors) หรอื การจาํแนกตวัแสดงที่

เกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัวา่ มใีครบา้ง และใครทาํหน้าทีอ่ะไร ซึง่มขีอ้ดทีีท่าํใหเ้หน็วา่ใครเป็นตวัแสดง

หลกั ใครเป็นตวัแสดงรอง และใครเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผูเ้ขยีนเหน็วา่การทีม่กีารกาํหนดตวัแสดงไวใ้น

การศกึษาเชน่น้ีจะเป็นประโยชน์มากกวา่  
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 ดงันัน้ในการศกึษาเรือ่ง “คอรร์ปัชนัเชงิระบบในรฐัวสิาหกจิ” น้ี ผูเ้ขยีนจงึใชแ้นวทางทัง้ 3 มติิ

ในการศกึษาเพือ่ปิดจุดออ่นทีก่ล่าวมา 

 

กรณีศึกษา 

ผูเ้ขยีนไดใ้ชก้รณหีา้งสหสามติ โรงงานยาสบู ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2542 จนถงึปจัจุบนั 

(สงิหาคม พ.ศ.2554) กรณน้ีีผา่นกระบวนการสอบสวนจากหน่วยงานภายในของโรงงานยาสบูเองและ

หน่วยงานภายนอก เชน่ คณะกรรมาธกิารการคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ สภานิตบิญัญตัิ

แหง่ชาต ิและคณะอนุกรรมการนโยบายการเงนิและการคลงัมหภาค ในคณะกรรมาธกิารการเงนิ การ

คลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ วุฒสิภา แต่ยงัไมม่กีารดาํเนินการแกไ้ขปญัหาน้ีจากผูเ้กีย่วขอ้ง 

และไดใ้ชก้รณโีครงการบา้นเอือ้อาทร ของการเคหะฯทีเ่กดิตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 จนถงึปจัจุบนั (สงิหาคม 

พ.ศ.2554) กรณน้ีีถูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. และ คตส. จนมกีารชีม้ลูความผดิเกีย่วกบัการคอรร์ปัชนักบั

ผูเ้กีย่วขอ้งหลายราย แต่ขณะทีศ่กึษาน้ี (สงิหาคม 2554) ยงัไมม่กีารตดัสนิจากศาลยตุธิรรมวา่มผีูใ้ด

ความผดิตามกฎหมายหรอืไม ่ทาํใหผู้ศ้กึษาสนใจทีจ่ะนํากรณทีัง้สองมาเป็นกรณศีกึษา 

กรณีห้างสหสามิต เริม่ขึน้เมือ่นกัการเมอืงทีม่อีาํนาจในขณะนัน้ มนีโยบายยกเลกิหน่วยงาน 

ขายบุหรีข่องโรงงานยาสบู ดว้ยเหตุผลวา่ตอ้งการแกไ้ขปญัหาการขายบุหรีข่า้มเขต และเพิม่

ประสทิธภิาพในการทาํตลาดแขง่ขนักบับุหรีจ่ากต่างประเทศ ถดัมาเพยีง 1 วนั คณะกรรมการฯและ

ผูบ้รหิารของโรงงานยาสบูกม็กีารพจิารณาเลอืกหา้งสหสามติ ทีเ่พิง่ก่อตัง้ขึน้ใหม ่โดยไมม่กีารเปิดรบั

พจิารณาเอกชนรายอื่นๆ อกี 3 วนัต่อมากม็กีารทาํสญัญาแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูค้า้สง่ยาสบูของโรงงานยาสบู

ในเขตตลาดกรงุเทพ (28 เขต) ถดัมาในปี พ.ศ.2543 มกีารแกไ้ขสญัญาฉบบัน้ี โดยมสีาระสาํคญัคอืการ

ยกเลกิเงือ่นไขการสิน้สดุของสญัญาและมเีงือ่นไขใหเ้อกชนรายน้ีมอีาํนาจในการขายสง่ยาสบูใหแ้ก่

รา้นคา้โมเดรน์ เทรด (Modern Trade) ทัง้หมดแต่ผูเ้ดยีว เชน่ แมคโคร โลตสั บิก๊ซ ีและเซเวน่ อเิลฟ

เวน่ เป็นตน้ ซึง่แต่เดมิโมเดริน์ เทรด แต่ละสาขาตอ้งซือ้บุหรีจ่ากผูค้า้สง่ยาสบูในเขตตลาดทีต่นเองมทีี่

ตัง้อยู ่เชน่ หากสาขานัน้มทีีต่ ัง้ในจงัหวดัชลบุร ีกต็อ้งซือ้บุหรีจ่ากผูค้า้สง่ยาสบูเขตตลาดยาสบูชลบุร ีเป็น

ตน้ หา้งสหสามติยงัไดร้บัสทิธพิเิศษทางการคา้จากโรงงานยาสบูมากไปกวา่ผูค้า้สง่รายอื่นๆ เชน่ การใช้

โกดงัสนิคา้ภายในโรงงานยาสบู การไดเ้งือ่นไขการชาํระเงนิและสามารถซือ้บุหรีจ่ากโรงงานยาสบูใน

ราคาพเิศษ เป็นตน้  

ผลของสญัญาและเงือ่นไขดงักล่าว ทาํใหเ้อกชนรายน้ีสามารถกุมชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ที ่

สาํคญัมากคอื โมเดรน์ เทรดทัว่ประเทศ และมยีอดขายบุหรีใ่นปี พ.ศ.2553 เป็นมลูคา่ประมาณ 9,400 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.8  ของยอดขายบุหรีภ่ายในประเทศทัง้หมดของโรงงานยาสบู (โรงงานยาสบู

มผีูค้า้สง่ยาสบู (ป.1) รวมทัง้สิน้ 289 ราย)  แมใ้นเวลาต่อมาจะพบวา่การดาํเนินงานของหา้งสหสามติไม่

เป็นไปตามเหตุผลทีก่ล่าวอา้งในตอนตน้ กล่าวคอื กระบวนการบรหิารจดัการในการคา้สง่บุหรีข่องหา้งสห

สามติสง่ผลใหเ้กดิการคา้สง่บุหรีข่า้มเขตตลาด “ทาํใหส้ญูเสยีระบบการควบคุมการจดัจาํหน่ายของโรงงาน

ยาสบูเอง’’ (คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ.  2551  : 20, อนุกรรมาธกิารนโยบายการ เงนิและการ

คลงัมหภาค วุฒสิภา.  2553 : 23, คณะกรรมาธกิารการคลงั การธนาคารและสถาบนัการ เงนิ สภานิติ
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บญัญตัแิหง่ชาต.ิ  2550 : 34) และหา้งสหสามติมพีฤตกิรรมทีเ่ขา้ขา่ยวา่เกีย่วขอ้งสนบัสนุนและทาํการคา้

บุหรีต่่างประเทศ (คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ.  2551  : 20)  การดาํเนินงานไมม่ผีลต่อการยงัยัง้

การเตบิโตของยอดขายบุหรีจ่ากต่างประเทศ ตามทีก่ล่าวอา้งเพือ่การทาํสญัญาแต่งตัง้แต่อยา่งใด 

(คณะทาํงานคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ.  2551 : 19, คณะกรรมาธกิารการคลงั การธนาคารและ

สถาบนัการเงนิ สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต.ิ  2550 : 33) มกีารทุจรติในกระบวนการนําสง่ภาษสีรรพสามติ

ยาสบูจากหา้งสหสามติใหส้รรพสามติพืน้ที ่(คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ.  2551  : 20, อนุ

กรรมาธกิารนโยบายการเงนิและการคลงัมหภาค วุฒสิภา.  2553 : 17 - 23) ดงันัน้จงึควรยกเลกิสญัญา

ระหวา่งโรงงานยาสบูกบัหา้งสหสามติ (คณะกรรมาธกิารการคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ สภานิติ

บญัญตัแิหง่ชาต.ิ  2550 : 37) เน่ืองจากการไดม้าซึง่สญัญาหรอืกระบวนการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูข้ายสง่ยาสบู หรอื 

ป.1 เป็นไปอยา่งไมถู่กตอ้ง (คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ.  2551 : 13) และมกีารกระทาํผดิตามระเบยีบ

วา่ดว้ยรา้นขายสง่และรา้นขายสง่ชว่งยาสบู พ.ศ. 2509 แต่จนถงึปจัจุบนั (31 ธนัวาคม 2554) ยงัไมม่กีาร

ดาํเนินการแกไ้ขใดๆในเรือ่งน้ี 

จากการศกึษาในกรณน้ีี พบวา่เป็นปญัหาเกีย่วกบัอาํนาจในการใชดุ้ลยพนิิจของเจา้หน้าทีข่องรฐั

ในการจดัสรรสทิธิใ์นตลาดการคา้บุหรี ่ซึง่เป็นตลาดกึง่ผกูขาดของโรงงานยาสบูใหแ้ก่เอกชนเพยีงราย

เดยีวในการใหเ้ป็นผูค้า้สง่ยาสบู (ป.1) ในลกัษณะทีร่วบรดัขัน้ตอน ขาดความโปรง่ใส และมกีารให้

เงือ่นไข สทิธพิเิศษทางการคา้ทีแ่ตกต่างไปจากผูค้า้สง่ยาสบูรายอื่นๆอยา่งมาก  ทัง้น้ีกระบวนการสนบั 

สนุนและปกป้องหา้งสหสามติทีผ่า่นมา เชน่ กรณอีดตีผูอ้าํนวยการยาสบูและนกัการเมอืงอดตีรฐัมนตรี

ชว่ยวา่การกระทรวงการคลงั ไดเ้ป็นตวัแทนหา้งสหสามติไปชีแ้จงในทีป่ระชุมคณะกรรมาธกิารของวุฒ ิ

สภาเพือ่ปกป้องหา้งสหามติกอ็า้งองิสญัญาและนโยบายของนกัการเมอืงทีก่ล่าวอา้งในตอนเริม่ตน้ของ

สญัญา โดยมไิดค้าํนึงถงึผลประโยชน์ของโรงงานยาสบูหรอืผลประโยชน์สาธารณะเป็นสาํคญั   จากการ 

ศกึษายงัพบวา่ผูบ้รหิารของเอกชนรายน้ีมคีวามสมัพนัธเ์ป็นอดตีภรยิาของน้องชายรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการคลงัในขณะนัน้ และพบวา่เจา้หน้าทีข่องรฐัมคีวามสมัพนัธก์บันกัธุรกจิในฐานะผูใ้หก้าร

อุปถมัภ ์โดยนกัธุรกจิมคีวามสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัการอุปถมัภใ์นระยะเริม่แรกของการทาํสญัญาแต่งตัง้ให้

เขา้มาเป็นผูค้า้สง่ยาสบู (ป. 1) หากแต่วา่ในภายหลงั เมือ่นกัธุรกจิรายน้ีสามารถสัง่สมความมัง่คัง่ทาง

เศรษฐกจิได ้จงึเปลีย่นสถานะมาเป็นผูใ้หก้ารอุปถมัภท์างเศรษฐกจิแก่เจา้หน้าทีข่องรฐัเพือ่ใหต้น

สามารถรกัษาสทิธิใ์นตลาดกึง่ผกูขาดของรฐัไดต่้อไป  

กรณีโครงการบา้นเอ้ืออาทร การเคหะฯ โดยการรเิริม่นโยบายโครงการของนายกรฐัมนตรใีน

ขณะนัน้ ทีม่เีป้าหมายเพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหผู้ม้รีายไดน้้อยใหไ้ดจ้าํนวน 6 แสนหน่วย และเพือ่การ

ผลกัดนัเศรษฐกจิเชงิมหภาค รวมทัง้เพือ่ผลกัดนัโครงการลกัษณะประชานิยม  

การดาํเนินโครงการน้ีมกีารระดมความรว่มมอืจากรฐัวสิาหกจิและหน่วยงานราชการอื่น รวม ทัง้

มมีาตรการสนบัสนุนและใหย้กเวน้การดาํเนินการตามกฎหมายได ้เชน่ ยกเวน้การจดัทาํรายงานศกึษา

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (EIA) และการวเิคราะหผ์ลกระทบเบือ้งตน้ (IEE) เป็นตน้ การเคหะฯเอง ยงัมี

การปรบัโครงสรา้งขององคก์รและทุม่เททรพัยากรจาํนวนมากใหก้บัโครงการฯ รวมทัง้หยดุการ

ดาํเนินงานดา้นอื่นๆ จาํนวนมากทีเ่คยปฏบิตัริวมทัง้งานตามแผนวสิาหกจิทีม่อียู ่แต่การดาํเนินโครง 
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การฯ น้ีไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายคอื จนถงึปี พ.ศ.2554 สามารถก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัไดเ้พยีง 2.8 แสน

หน่วยเทา่นัน้  (มลูคา่โครงการประมาณ 1.18 แสนลา้นบาท) อนัเกดิจากหลายสาเหตุ เชน่ การขาดการ

รองรบัดา้นสนิเชื่อทีด่ ีการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่เกนิขดีความสามารถของการเคหะฯทีเ่คยมมีา การ

ขาดการวเิคราะหโ์ครงการอยา่งเหมาะสม หลายโครงการทีก่่อสรา้งแลว้กม็ปีญัหาคุณภาพดา้นกายภาพ 

เชน่ ทาํเลทีต่ ัง้ไมเ่หมาะสม อยูห่า่งไกลจากแหล่งทาํมาหากนิหรอืชุมชน การก่อสรา้งล่าชา้ มปีญัหา

คุณภาพ เชน่ แตกรา้วหรอืน้ํารัว่ซมึ เป็นตน้ จนไมส่ามารถขายและโอนทีพ่กัอาศยัใหแ้ก่ผูซ้ือ้ไดต้าม

เป้าหมาย จนเกดิปญัหาทรพัยส์นิคงเหลอืและปญัหาการขาดทุนของการเคหะฯใหต้อ้งแกไ้ขต่อมา 

การดาํเนินโครงการฯ น้ีมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งเป็นระยะ กล่าวคอืมกีารยกเลกิ

การจดัซือ้ดว้ยระบบอเิลค็ทรอนิค (e-Auction) เปลีย่นการจดัซือ้จดัจา้งใหเ้อกชนรบัเหมาก่อสรา้งในทีด่นิ

ของการเคหะฯในระยะแรก เป็นการใหเ้อกชนจดัหาทีด่นิแลว้นํามาเสนอเพือ่ดาํเนินการก่อสรา้งโครงการ

ในระยะทีส่อง ทีเ่รยีกวา่ระบบจา้งเหมาเบด็เสรจ็ และในทีส่ดุกเ็ปลีย่นเป็นระบบจา้งเหมาเบด็เสรจ็ตาม

โควตา้ ตามนโยบายของนกัการเมอืงทีม่กีารนําจาํนวนโครงการบา้นเอือ้อาทรทีย่งัไมไ่ดก่้อสรา้งทัง้หมด

มาจดัสรรใหเ้อกชนรบัไปดาํเนินการ เมือ่เอกชนแต่ละรายไดจ้าํนวนโควตา้แลว้จงึไปหาทีด่นิและ

ดาํเนินการก่อสรา้ง รวมถงึมเีงือ่นไขทีเ่ป็นประโยชน์แก่เอกชนมากขึน้ เชน่เพิม่ความหนาแน่นของ

จาํนวนทีพ่กัอาศยัไดม้ากขึน้ ระบบการจดัซือ้จดัจา้งสองระบบหลงัน้ี ถูกระบุวา่เป็นชอ่งทางใหเ้กดิการ

คอรร์ปัชนัทีส่าํคญั โดยมหีลายกรณทีี ่คตส. และ ป.ป.ช. ไดส้อบสวนแลว้ระบุวา่เป็นพฤตกิรรมทีค่อรร์ปั

ชนั เชน่ กรณรีฐัมนตรฯี และพวกเรยีกรบัสนิบนคา่นายหน้าจากเอกชนในการขออนุมตัโิควตา้ กรณี

เจา้หน้าทีข่องการเคหะฯ แสวงหาผลประโยชน์โดยการมสีว่นรว่มกบัเอกชนในการเพิม่ราคาทีด่นิ ทาํใหก้าร

เคหะฯ ตอ้งซือ้ทีด่นิในราคาสงูเกนิจรงิ กรณเีจา้หน้าทีข่องการเคหะฯ มสีว่นรว่มรบัรูก้ารจดัทาํอุปสงคเ์ทยีม

ในการเสนอขออนุมตัโิครงการฯ กรณกีารจดัสรรโควตา้การก่อสรา้งใหก้บัพวกพอ้ง ญาตมิติรของ

นกัการเมอืงและคณะกรรมการฯหรอืผูบ้รหิารในการเคหะฯ ในขณะเดยีวกนักม็กีารกดีกนัธุรกจิรายอื่น

กรณกีารเคหะฯขายทีด่นิของตนใหเ้อกชนโดยมเีงือ่นไขผกูพนัทีจ่ะรบัซือ้ทีด่นิแปลงนัน้กลบัมาในรปูของ

โครงการบา้นเอือ้อาทร และกรณี เจา้หน้าทีข่องการเคหะฯ มสีว่นชว่ยเหลอืในการเปลีย่นแปลงสญัญา

จดัซือ้จดัจา้ง จากระบบจา้งเหมาเบด็เสรจ็เป็นระบบจา้งเหมาเบด็เสรจ็ตามโควตา้ในทีด่นิแปลงเดมิ ทาํ

ใหเ้อกชนไดป้ระโยชน์มากขึน้ขณะทีก่ารเคหะฯ กลบัเป็นฝา่ยเสยีประโยชน์  โครงการฯ น้ีจงึไมบ่รรลุ

เป้าหมายการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่คนจน และการผลกัดนัเศรษฐกจิเชงิมหภาค แต่บรรลุวตัถุประสงคใ์น

การผลกัดนันโยบายประชานิยมของรฐับาล 

จากการศกึษาพบวา่กรณน้ีีเป็นปญัหาเกีย่วกบัการทุจรติในการจดัซือ้จดัจา้ง การใชอ้าํนาจใน

การจดัสรรผลประโยชน์หรอืสทิธิแ์ละอาํนาจในการใชดุ้ลยพนิิจในการอนุญาตใหล้ะเวน้จากการปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบจากเจา้หน้าทีข่องรฐั มกีารกาํหนดรปูแบบวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งทีข่าดความโปรง่ใส มบีาง

กรณทีีน่กัการเมอืงเขา้แทรกแซงโดยตรง เชน่ การกาํหนดรปูแบบการจดัซือ้จดัจา้ง การเขา้รว่มประชุม

กบัคณะกรรมการฯ ผูบ้รหิารและผูร้บัเหมาโครงการฯ  จากการศกึษาพบวา่กรณน้ีีเจา้หน้าทีข่องรฐัมี

ความสมัพนัธใ์นฐานะผูใ้หก้ารอุปถมัภแ์ละนกัธุรกจิมคีวามสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัการอุปถมัภ ์
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กรณีท่ีศึกษาทัง้สองน้ีแสดงถึงพฤติกรรมคอรร์ปัชนัท่ีอาศยัอาํนาจในการกาํหนด

นโยบายสาธารณะและอาํนาจในการกาํกบัดแูลรฐัวิสาหกิจของนักการเมือง ไปสร้างเง่ือนไขเพ่ือ

สนับสนุนการคอรร์ปัชนั ในรปูของการออกนโยบายหรือแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีของรฐั วิสาหกิจ

นําไปดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ี นโยบายเหล่านัน้จะได้รบัการพิจารณาอนุมติัและผลกัดนั

ตามขัน้ตอนของรฐัวิสาหกิจ จนผลของนโยบายเช่นว่านัน้กลายเป็นการคอรร์ปัชนัท่ีถกู

กฎหมาย (Legalized Corruption) คือผา่นคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจและเข้าสู่ข ัน้ตอน

ดาํเนินงานโดยผูบ้ริหารระดบัสงู จากนัน้กมี็การช่วยเหลือให้เอกชนท่ีเป็นพวกพ้องหรือเครือ 

ข่ายของนักการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัวิสาหกิจท่ีมีอาํนาจ ได้เข้าทาํสญัญาจดัซ้ือจดัจ้างกบั

รฐัวิสาหกิจหรือได้รบัสมัปทานหรือสิทธิท่ีมีจาํนวนจาํกดัท่ีรฐัวิสาหกิจจดัสรรให้ โดยมีผล 

ประโยชน์แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัจากความร่วมมือระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนัก

ธรุกิจภายใต้ตลาดท่ีไม่สมบรูณ์ คือการสร้างการกีดกนัหรืออปุสรรคกีดขวางคู่แข่งขนัทัว่ไป  ซ่ึง

ในท่ีสดุแล้ววตัถปุระสงคท่ี์ดีและถกูกล่าวอ้างเพ่ือให้มีการดาํเนินโครงการหน่ึงๆของรฐัวิสาหกิจ

ในตอนเร่ิมต้น จะถกูบิดเบอืนไปจนไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคนั์น้ๆได้ 

จากการศึกษายงัพบว่าพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในกรณีศึกษาทัง้สองน้ี เกิดขึน้จากการท่ีผูมี้

อาํนาจทางการเมืองได้มีการตระเตรียม มีการกาํหนดแผนล่วงหน้าหรือมีการชกันําให้เกิดการ

จาํกดัจาํนวนธรุกิจคู่แข่งขนัในตลาดหรือใช้ระเบียบและกฎหมายในการสร้างความได้เปรียบ

เหนือธรุกิจคู่แข่งขนั โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมหรือขยายขนาดของค่าเช่าทางเศรษฐกิจใน

ตลาดก่ึงผกูขาด ซ่ึงเป็นการใช้อาํนาจหน้าท่ีไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนบคุคลของนักการเมืองท่ีมี

ตาํแหน่งในคณะรฐับาล ดงันัน้ทัง้สองกรณีจึงเป็นลกัษณะท่ี “การเมืองโกงเศรษฐกิจ” (Politics 

Corrupt Economics) โดยพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้แสดงให้เหน็ว่ารฐับาลหรือนักการเมืองท่ีเข้ามา

มิได้เพียงเพ่ือแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent – Seeking Government) เท่านัน้ แต่พวกเขา

เหล่าน้ีได้เป็นรฐับาลหรือนักการเมืองท่ีมาสร้างหรือขยายค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent – Creating 

or Rent – Expansion Government) เพราะพวกเขาได้ใช้อาํนาจท่ีมีอยู่ไปสร้างเง่ือนไขให้เกิดการ

ต่อยอดการคอรร์ปัชนัจากสมัปทานเดิมหรือเง่ือนไขสญัญาจดัซ้ือจดัจ้างเดิมท่ีมีอยู่แล้วขึน้มาได้ 

(มานะ  นิมติรมงคล, 2554) 

 

บทสรปุ 

 จาก การศกึษาพบวา่ปรากฏการณ์การคอรร์ปัชนัเชงิระบบในรฐัวสิาหกจินัน้ดาํรงอยูจ่รงิ (มานะ  

นิมติรมงคล, 2554)  และสอดคลอ้งกบั การศกึษาของนิพนธ ์พวัพงศกร และคณะ (2543 : 3,72,4,29,51) 

ทีว่า่ ผลประโยชน์ของนกัการเมอืงทีเ่กดิจากการคอรร์ปัชนั นอกจากเป็นเงนิสนิบนแลว้ ยงัอาจเกดิ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นจากการทีต่นเองหรอืพวกพอ้ง ญาตมิติร เป็นเจา้ของกจิการทีไ่ดร้บัการเอือ้ประโยชน์

โดยมชิอบนัน้ และยงัอาจเกดิการเอือ้ผลประโยชน์แก่พวกพอ้งและพรรคการเมอืง ทีก่ลายเป็นผล ประโยชน์

ทางการเมอืงอกีดว้ย นอกจากน้ีการทีก่ารเมอืงมกีารเปลีย่นแปลงบ่อย จงึเปิดโอกาสใหม้เีครอื ขา่ยกลุ่มใหม่
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เขา้มามอีาํนาจแทนกลุ่มเก่าไดเ้สมอ การคอรร์ปัชนัจงึไมไ่ดผ้กูขาดกบัขา้ราชการหรอืนกัการ เมอืงกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง ทาํใหน้กัการเมอืงและนกัธุรกจิทีร่ว่มมอืกนั ตอ้งพยายามควบคุมการจดัสรรผลประ โยชน์ใหไ้ด้

มากทีส่ดุและเรว็ทีส่ดุ  

 ผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบัการศกึษา ของ ผาสกุ พงษ์ไพจติรและคณะ (2545 : 1,2,3,4-50,55,4 

– 47) ทีว่า่ การคอรร์ปัชนัขนาดใหญ่เกดิขึน้โดยอาศยัความรว่มมอืของนกัการเมอืง เจา้หน้าทีข่องรฐั และนกั

ธุรกจิ ดว้ยการใชอ้ทิธพิลทางการเมอืง การหาชอ่งทางหรอืสรา้งเงือ่นไขใหม่ๆ เพือ่สนบัสนุนการคอรร์ปัชนั 

จนทาํใหผ้ลการดาํเนินโครงการของรฐัถูกบดิเบอืนไป และดว้ยบทบาทและอาํนาจหน้าที ่ตามโครงสรา้ง

องคก์ร และ กฎหมาย กฎ ระเบยีบของรฐั ทาํใหค้ณะกรรมการรฐัวสิาหกจิและเจา้หน้าของรฐัวสิาหกจิ  เป็น

ศนูยก์ลางในการดาํเนินโครงการต่างๆของรฐัวสิาหกจิ พวกเขาจงึกลายเป็นผูป้ระสานผล ประโยชน์ระหวา่ง

นกัการเมอืงและนกัธุรกจิดว้ย ดงันัน้การแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการขนาดใหญ่ของรฐัจะทาํไมไ่ดเ้ลย

หากขาดความรว่มมอืของคณะกรรมการฯหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ เราจงึพบเหน็กรณทีี่

นกัการเมอืงผูม้อีาํนาจในการกาํกบัดแูลรฐัวสิาหกจิ แต่งตัง้พวกพอ้งของตนเขา้มาเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิ 

ในลกัษณะของการตอบแทนผลประโยชน์กนั ซึง่ณฐันนัท ์อศัวเลศิศกัดิแ์ละคณะ (2553 : 46, 47) เหน็วา่ 

พฤตกิรรมการเขา้แสวงหาผลประโยชน์ในรฐัวสิาหกจิมกักระทาํโดย 1) การแต่งตัง้พรรคพวกเขา้เป็น

กรรมการรฐัวสิาหกจิ เพือ่มุง่ตอบแทนแก่กนัหรอืมุง่สรา้งสายสมัพนัธเ์พือ่การแสวงหาผลประโยชน์ 2) คณะ

กรรมการฯหรอืผูบ้รหิาร มพีฤตกิรรมทีร่เิริม่ เสนอ จดัทาํหรอือนุมตัโิครงการของรฐัเพือ่ผลประโยชน์แก่ตน

หรอืพวกพอ้ง 3) คณะกรรมการฯหรอืผูบ้รหิาร มพีฤตกิรรมการใชอ้าํนาจหน้าทีแ่ทรกแซงการตดัสนิใจของ

เจา้หน้าทีอ่ื่น ในการใชอ้าํนาจตามตําแหน่งหน้าทีห่รอืโดยการใชอ้ทิธพิลสว่นตวั เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนแก่

บุคคลภายนอก โดยการเขา้มสีว่นโน้มน้าวการตดัสนิใจดา้นนโยบายซึง่ผูก้ระทาํมสีว่นไดเ้สยีอยู่  

 ในบรบิทของประเทศไทย นกัการเมอืงมพีฤตกิรรมการคอรร์ปัชนัสงู พวกเขาพยายามทีจ่ะครอบ 

งาํและมอีทิธพิลเหนือเจา้หน้าทีข่องรฐั ขณะทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัระดบัสงูกไ็มเ่ขม้แขง็พอทีจ่ะตา้นทานและ

ถ่วงดุลยพ์ฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนัของนกัการเมอืงได ้นกัการเมอืงจงึสามารถแทรกแซงการทาํงานของ

เจา้หน้าทีข่องรฐั ผา่นคณะกรรมการฯและผูบ้รหิารระดบัสงูได ้(ไพโรจน์ วงศว์ภิานนทแ์ละคณะ 2552 : 1-

33,2-9 ,นิพนธ ์พวัพงศกรและคณะ : 2543 : 4,51) และดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัการเมอืงกบัเจา้หน้า ที่

ของรฐัทีเ่ป็นไปอยา่งไมเ่ทา่เทยีมกนั กล่าวคอื นกัการเมอืงเป็นผูบ้งัคบับญัชา สว่นเจา้หน้าทีข่องรฐัเป็นผู ้ใต้

บงัคบับญัชา นกัการเมอืงเป็นผูอ้อกคาํสัง่ เจา้หน้าทีข่องรฐัรบัไปปฏบิตั ิภาวะเชน่น้ีทาํใหน้กัการเมอืงมี

อาํนาจต่อรองทีเ่หนือกวา่เจา้หน้าทีข่องรฐั (ผาสกุ พงษ์ไพจติรและคณะ 2545 : 4-61) จงึเกดิความสมัพนัธ์

เชงิอุปถมัภ ์ซึง่กค็อืเจา้หน้าทีข่องรฐัในฐานะของ “ลกูน้อง” หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเองทีต่อ้งการความกา้ว 

หน้าในหน้าทีก่ารงานจากผูใ้หก้ารอุปถมัภห์รอืนกัการเมอืงในฐานะของ “เจา้นาย” ทีห่วงัจะไดร้บัการสนบั 

สนุนชว่ยเหลอืการงานเป็นกรณพีเิศษ หรอืบรกิารอื่นๆ จนพฤตกิรรมเชน่น้ีไดส้นบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ย

อุปถมัภข์ึน้ (อคนิ รพพีฒัน์. 2550 ; 417,418,437,440-442) และทีต่อ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยกเ็พราะวา่ การ

สมรูร้ว่มคดิกระทาํการคอรร์ปัชนัเป็นหมูค่ณะจะทาํใหเ้กดิความไวว้างใจกนั ขณะทีก่ารตรวจจบัและการ

ป้องกนัคอรร์ปัชนักจ็ะทาํไดย้าก (อุดม รฐัอมฤต 2530 ; อา้งถงึในนิพนธ ์พวัพงศกรและคณะ 2543 : 23) 
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ภาพท่ี 1 พฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัการเมอืง เจา้หน้าทีข่องรฐัและนกัธุรกจิเอกชน 

ทีม่า : (ปรบัจากผาสกุ พงษ์ไพจติร. 2545 : 4 – 7) 

 

จากภาพที ่1 แสดงถงึพฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัการเมอืง เจา้หน้าทีข่อง

รฐัวสิาหกจิและนกัธุรกจิเอกชนทีม่กีารสมยอมกนัจนนําไปสูก่ารคอรร์ปัชนั ดว้ยการแลกเปลีย่นผลประ  

โยชน์ต่างตอบแทนซึง่กนัและกนั การคอรร์ปัชนัเชงิระบบในรฐัวสิาหกจิสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัการ

สรา้งเงือ่นไขเพือ่สนบัสนุนการคอรร์ปัชนัของนกัการเมอืงขึน้มาก่อน ดว้ยการออกเป็นนโยบายหรอื

แนวทางใหค้ณะกรรมการฯและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจินําไปปฏบิตัติามอาํนาจหน้าที ่เพือ่ให้

นโยบายของนกัการเมอืงมผีลทางกฎหมาย กฎ ระเบยีบของรฐัและรฐัวสิาหกจิต่อไป  
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