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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดการ 
คอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคอรรัปชันเชิงระบบในการเคหะ
แหงชาติและโรงงานยาสูบ เพ่ือใชเปนตนแบบในการวิเคราะห ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ และ 
3) เพ่ือหาขอ เสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการควบคุมการคอรรัปชันเชิงระบบของ 
รัฐวิสาหกิจ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน ประกอบดวย การศึกษาแบบ 
คนควาจากเอกสาร และการวิจัยเฉพาะกรณี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 3 วิธีการ คือ  
1) การสัมภาษณเจาะลึก บุคคลที่เก่ียว ของโดยตรงในรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงคือ กรณีรานหาง 
สหสามิต โรงงานยาสูบ และกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะแหงชาติ 2) การสัมภาษณบุคคล
ที่มีประสบการณเก่ียวของกับการควบคุมคอรรัปชัน และ 3) การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กลุมบุคคลากรที่เปนผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการวิเคราะห อธิบาย พฤติกรรม 
ที่คอรรัปชันดวยทฤษฎีการคอรรัปชันและแนวการวิเคราะห (Approach) คอรรัปชัน 
 ผลการศึกษาพบวาการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจนั้นดํารงอยูจริง จาก
การศึกษาผานตัวแสดงที่สําคัญ 3 ตัว คือ 1) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และไดใชบทบาทนั้นไป
สรางเงื่อนไขใหเกิดความชอบธรรมในการคอรรัปชัน 2) นักการเมืองผูมีอํานาจในรัฐวิสาหกิจ  
ที่ตองการแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองและพวกพองทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และ 
3) นักธุรกิจเอกชนที่ตองการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ  
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา ไดแก 1) การสรางมาตรการปองกันเชิงสถาบัน เชน ควร
มีการกําหนดบทบาทหนาที่รัฐวิสาหกิจใหชัดเจน สงเสริมใหรัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามแผน
วิสาหกิจที่ไดกําหนดไว ควรมีระบบปองกันหรือลดการแทรกแซงจากฝายการเมือง ควรมีการแกไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐและขององคกรใหเหมาะสม ลดการผูกขาดในการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดสรรสิทธิ์หรือการใหสัมปทานแกเอกชน 
การสรางมาตรการกลไกการตรวจสอบถวงดุลยทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งภายใน
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ทางการเมืองของประเทศ 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were: 1) to analyze the factors that may cause 
the systematic corruption in state - owned enterprises to happen 2) to analyze systematic 
corruption behaviors in National Housing Authority and Thailand Tobacco Monopoly that 
could be later used as a model to examine and analyze other state - owned enterprises, 
and 3) to propose recommendations useful for systematic corruption control in state -
owned enterprises. The research methodology employed in this study was considered a 
mixed qualitative method which included 1) a documentary study 2) in-depth interviews 
with key informants from two state - owned enterprises; the case of Harng Sahasamitr of 
The Thai Tobacco Monopoly and Baan Eua - Arthon Project of National Housing Authority 
3) in - depth interviews with the experts in the field of corruption control and 4) focus - 
group interviews with high - ranking officers in state - owned enterprises. The obtained 
data were analyzed to justify those corrupt practices through Corruption Theories and 
Approaches.  
 The research findings proved existence of the systematic corruption in state - 
owned enterprises through 3 important actors as follows : 1) Board of directors who 
have been delegated to establish operating objectives of state - owned enterprises and 
to monitor activities and progress of their enterprises, abused their roles to legalize the 
corrupt practices. 2) Politicians who authorized or influenced in state - owned enterprise 
sought economic and political interests for themselves and their parties 3) Private 
sectors sought economic rents.  
 Recommendations acknowledged from the study are as follows : 1) Institutional 
preventive measures against systematic corruption should be established. These measures 
include the clearly stated roles of state - owned enterprises, the promotion of following the 
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stated corporate plans designed by the state - owned enterprises, the establishment of 
systems preventing and reducing interference from politicians, the reformation of proper 
laws and regulations, the reduction of monopoly in operation involving procurement and 
right or concession allocation, the establishment of official or unofficial, internal or external 
regulating and monitoring measures. 2) Others measures such as political will and 
commitment for good governance should be promoted and studies, forms and behaviors of 
systematic corruption in state - owned enterprises should be further conducted and 
publicized as well. This is to create understanding among the public and state - owned 
enterprises' stakeholders and urge for country political institutions development. 
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ตองหาขอมูลเพ่ิมเติมและใชเวลาทบทวนอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนเรื่องยากลําบากมากในการ
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ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี ้ คือ การไดเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการตอสู
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บทท่ี 1 
 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 รัฐวิสาหกิจ (State - Owned Enterprise : SOE) เปนหนวยงานของรัฐที่ตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคแรกเริ่มในทางเศรษฐกิจ คือ มีการผลิตสินคาและบริการตางๆ โดยสวนมากมักดําเนิน
กิจการที่เก่ียวกับสาธารณูปโภคและปจจัยพ้ืนฐาน (Utilities and infrastructure industries) เชน 
พลังงาน การขนสง การผลิตและจายกระแสไฟฟา น้ําประปา ธนาคาร เปนตน และตอมาอาจ 
เพ่ิมวัตถุประสงคอ่ืนๆ เขาไป เชน วัตถุประสงคดานสังคม การเมือง ความมั่นคงและเศรษฐกิจ 
(Victor Powell.  1987 : 5, Muir and Saba.  1995 : 11) โดยมีรัฐบาลเปนผูมีอํานาจที่ชัดเจนใน 
การควบคุม (Significant control) ดวยการเปนผูถือหุนทั้งหมด หรือหุนสวนใหญ หรือหุนเสียงขาง
นอยแตมีอํานาจที่ชัดเจนในการควบคุม (Significant minority ownership) (OECD.  2005 : 11) 
รูปแบบและสถานะ (Form and status) ของรัฐวิสาหกิจอาจเปนไปในลักษณะที่ตางกันไปตาม
นโยบายของรัฐบาล กลาวไดวาในทางกฎหมายรัฐบาลเปนผูมี อํานาจในฐานะของเจาของ
รัฐวิสาหกิจในรูปของผูถือหุน (World Bank.  2006 : 7)  
 การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไดกลายเปนสวนสําคัญใหเกิดการจางงาน การขยายตลาด
ทุนของประเทศและการสรางมูลคาของ GDP (OECD.  2005 : 2, UN.  2005) โดยสัดสวนทาง
เศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจตอ GDP ในประเทศที่มีรายไดสูง (High - income) คิดเปนรอยละ 8 - 13 
ประเทศที่มีรายไดระดับกลาง คิดเปนรอยละ 9 - 17 และประเทศดอยพัฒนา (Least development 
country) คิดเปนรอยละ 14 - 28 (UN.  2008, Khan. 1996 : 4) แตจากการศึกษาพบวา
รัฐวิสาหกิจทั่วโลกมีผลประกอบการโดยรวม (Total output) ที่ต่ําลง ซึ่งดานหนึ่งอาจเกิดจากภาระ
ของรัฐวิสาหกิจเองที่ตองจัดหาสวัสดิการใหพนักงานอยางมากมาย หรือความสูญเสียจากการ 
ที่องคกรไมสามารถเรียนรูและปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการใหทันสมัย รวมถึงการที่
พนักงานระดับตางๆ ของรัฐวิสาหกิจมีชุดของความคิด (Mindset) ชุดของทักษะความสามารถและ
กระบวนการทํางานที่ลาสมัย แตสวนมากแลวเชื่อวา การที่รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการโดยรวม
ตกต่ําลงนั้น เกิดจากปญหาการคอรรัปชันในรูปแบบตางๆ (Cai and Li.  2006) เชน การยักยอก 
การติดสินบน และการไมทุมเทเวลาและสมองเพ่ือการทํางานใหบรรลุตามภาระหนาที่ เปนตน 
คอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจไดกลายเปนภาพสะทอนของสภาวะตกต่ําของสภาพแวดลอมทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม (Poor moral atmosphere) ที่มาปะทะกับสิ่งที่ขัดแยงกับปทัสฐานของสังคม
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กอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการทํางานของบุคลากรในองคกรระดับตางๆ (Huang and 
Snell.  2003 : 111)  
 ในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐทําใหรัฐวิสาหกิจไดรับความคาดหวังจากประชาชน  
ในฐานะผูเปนเจาของรัฐวิสาหกิจและในฐานะผูใชบริการของรัฐวิสาหกิจ วาควรใหบริการอยางมี
คุณภาพแกทุกๆ คน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีประสิทธิภาพ (Efficient and impartial and 
integrity) (UNCHDCS.  2006 : 2) แตการขาดธรรมาภิบาล (Poor governance) และการคอรรัปชัน
กอใหเกิดการเบ่ียงเบนการบริหารไปในทางที่เสื่อมถอย (William. 1964 : 42) และมีผลประกอบการ 
(Performance) แยลงเมื่อเทียบกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Cornett et al.  2008 : 1 - 9) 
ทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตกต่ํา สําหรับประเทศชาติแลว 
การคอรรัปชันทําใหเกิดการจํากัดการลงทุน เนื่องจากมีตนทุนการเงินสูงและตนทุนในการลงทุนสูง
ตามไปดวย เพราะเม็ดเงินสวนหนึ่งจะถูกนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสมเพ่ือซอนเรนหรือเปดทางให 
กับการคอรรัปชัน และเจาหนาที่ก็อาจพยายามใชทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึนอีก เชน การลงทุนใน
ทรัพยากรอยางเกินความจําเปน (Excessive public infrastructure investment) (Ackerman.  1999 : 
3) หรือเลือกลงทุนในสิ่งที่ไมเหมาะสม (Wrong choice) เปนการทําลายโอกาสในการใชทรัพยากร
อยางคุมคาสูงสุด (TI.  2006 : 31) นอกจากนี้คอรรัปชันยังกลายเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่หรือ
นักการเมืองที่มีอํานาจในรัฐวิสาหกิจพยายามสรางเงื่อนไขเพ่ือใหเกิดขอจํากัด (Restrict) และ
อุปสรรคบางประการในการทํางานเพ่ือผลประโยชนของตัวเองและพรรคพวก ซึ่งสิ่งนี้จะกลายเปน
ตนทุนในการดําเนินการและตนทุนของผูประกอบการทุกรายที่เขามาเก่ียวของ (Khan and Jomo.  
2000 : 8, นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 240) 
 คอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจ จึงนําไปสูความสูญเสียมากมายและกลายเปนปญหารายแรงที่
อยูเบ้ืองหลังความดอยประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังทําลายความเชื่อมั่นและการสนับสนุน
ของสังคม ทําใหคุณคาของภาษีที่ประชาชนเสียไปลดถอยลง และเปนตัวบอนทําลายความมั่นใจ
ของนักลงทุน กลาวไดวาคอรรัปชันเปนจุดเริ่มของความเสื่อมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนการบริหารโครงสรางของการจัดการปกครอง (Governance structure) (Cai and Li.  
2006 : 12) ผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจตองสูญเสียไปจากการที่บรรดาพนักงานระดับตางๆ 
พยายามแสวงหา “คาเชาทางเศรษฐกิจ” (Extract rent) เมื่อมีโอกาสและมีชองทางที่จะกระทําได 
(Charles Keny.  2007 : 5)   
 คอรรัปชันทําใหตนทุนในการดําเนินงานทีไ่มจําเปนเพ่ิมสูงข้ึน เชน การมีจํานวนพนักงาน
ที่มากเกินไป (Overstaffing) หรือมีการบรรจุแตงตั้งพนักงานที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม นําไปสูการ
บริการหรือการบริหารจัดการที่ดอยคุณภาพ เกิดการสูญเสียจากการลักขโมยหรือยักยอกหรือลด
คุณภาพ ลดมาตรฐานวัตถุดิบ เปนตน การคอรรัปชันยังกอใหเกิดการเอ้ือเฟอระหวางเจาหนาทีข่อง
รัฐวิสาหกิจกับนักธุรกิจเอกชนอยางไมสมเหตุผลในหลายกรณี เชน การกําหนดเงื่อนไขในสัญญา
จัดซื้อจัดจางหรือการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในรัฐวิสาหกิจ เปนตน (Charles Kenny.  2007 : 5) 
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เหลานี้ลวนเปนตนเหตุที่ใหราคาของสาธารณูปโภคแพงข้ึนกวาที่ควรเปน ขณะที่คุณภาพหรือ
มาตรฐานของสินคาหรือบริการลดลง ดังนั้นคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจจึงเปนสาเหตุใหเกิดการลดคุณ 
ภาพของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุน ลดทอนประสิทธิภาพของสิ่งสาธารณูปโภค รวมถึง
ลดทอนคุณภาพชีวิตและคุณภาพความเปนอยูของประชาชน (Un.  2005 : 96) ในที่สุดความดอย
ประสิทธิภาพอันเกิดจากการคอรรัปชัน จะนําไปสูการเปดชองวางใหเอกชนเขามาแขงขันไดมากข้ึน 
จนถึงข้ันการกาวสูปญหาการขาดทุนและลมละลายของรัฐวิสาหกิจเอง (Kaufmann et al.  1998 : 12)  
 ในหลายประเทศทั่วโลก รัฐวิสาหกิจไดถูกนํามาใชเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยอาศัยเหตุผลสนับสนุน (Justification) การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่แตกตางกันไป (Powell.  
1987 : 6 - 8, Muir and Saba.  1995 : 11) โดยเฉพาะในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองแนวคิดเรื่อง 
“ทุนนิยมโดยรัฐ” (State capitalism) มีอิทธิพลอยางมากในการจัดตัง้รัฐวิสาหกิจไปทั่วโลกรวมทั้งใน
ประเทศไทย สังศิต พิริยะรังสรรค (2526 : 366) มองวาแนวทางการพัฒนา “ทุนนิยมโดยรัฐ” (State 
capitalism) เปนการเสริมชองวางทางเศรษฐกิจระหวางภาคสาธารณะ (Public sector) กับภาคเอกชน 
(Private sector) ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจยังวางอยูบนพ้ืนฐานของการผลิตภาคเอกชนเปนสําคัญ  
ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปนผูสงเสริมการพัฒนาของระบบทุนนิยม โดยที่รัฐเปนผูกําหนดนโยบาย
และมาตรการตางๆ ตลอดจนเปนการเรงเราใหแกวิถีการผลิตแบบทุนนิยมไดขยายตัวออกไป หรือ
อาจมองอีกลักษณะหนึ่งวา รัฐไดดํารงฐานะที่เปนผูสงเสริมการพัฒนาของระบบทุนนิยมและเปน
ผูประกอบการไปพรอมกัน ซึ่งหากพิจารณาตามนี้จะเห็นวารัฐวิสาหกิจไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปทัสฐานใหมทางสังคมในเรื่องของการลงทุนและการพัฒนาโดยรัฐ  
 ในประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎร 
ไดเสนอนโยบายชาตินิยมที่มุงสรางทุนนิยมโดยรัฐ (State capitalism) มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลาย
แหงดวยวัตถุประสงคแตกตางกัน แมวาในเวลาตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรัฐวิสาหกิจ
หลายแหงไดถูกใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมอืงของผูมีอํานาจ
ในขณะนั้น (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2526 : 78, 83 - 84, 113 - 114, ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  
2552 : 1 - 3, 14)  
 การกอตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไดมีพัฒนาการเปนลําดับ โดยกอนมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 1 ประเทศไทยเคยมีรัฐวิสาหกิจมากถึง 140 แหง มีการจางงาน 
1.28 แสนคน ในป พ.ศ. 2513 เพ่ิมเปน 3 แสนคน ในป พ.ศ.2542 และลดลงเหลือ 2.7 - 2.8 แสนคน 
ในป พ.ศ. 2548 (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2553 : 1 - 1, 2) แต ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2547 มีรัฐวิสาหกิจเหลือเพียง 60 แหง และมีมูลคาสินทรัพยรวมกันเทากับ 5.38 ลานลานบาท มี
รายไดรวมกันเทากับ 1.80 ลานลานบาท หรือประมาณรอยละ 28 ของ GDP. มีรายไดนําสงรัฐรวม 
57,500 ลานบาท มีมูลคาของรายจายประจําปและรายจายการลงทุนสูงถึงรอยละ 70 ของรายลงทุน
รวมภาครัฐ หรือประมาณปละ 3.4 แสนลานบาท และจํานวนพนักงานรวมกัน 2.7 แสนคน คิดเปน 
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รอยละ 12 ของกําลังคนภาครัฐ และรอยละ 7 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ (วรรณวิมล สินุธก.  
2549 : 25) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(อางถึงในไพโรจน วงศวิภานนท 
และคณะ.  2552 : 1 - 1) ระบุวา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 จํานวนรัฐวิสาหกิจมี 59 แหง มีงบลงทุน
รวมกัน 2.7 แสนลานบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายของประเทศ คือ 1.66 ลานลานบาท 
(พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาตรา 3) ดังนั้น “การ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย” 
(สคร.  2553) พอถึงวันที ่30 ธันวาคม 2553 รัฐวิสาหกิจไทย ลดลงเหลือ 57 แหง มีทรัพยสินรวมกัน
ทั้งสิ้นประมาณ 8.84 ลานลานบาท (ประมาณรอยละ 88 ของ GDP.) โดยเปนสินทรัพยของกลุม
สถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือสถาบันการเงินที่ไมมีวัตถุประสงคทางการคา (Specialize Finance 
Institution : SFI.) ประมาณ 5 ลานลานบาท และกลุมไมใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Non - SFI.) 
ประมาณ 3.83 ลานลานบาท มีหนี้สินรวมกันประมาณ 6.77 ลานลานบาท และมีทุนรวมประมาณ 
2.07 ลานลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเฉลี่ยประมาณ 3.27 เทา (www.sepo.go.th.  2554) 
 เดือนมีนาคม 2554 รัฐวิสาหกิจแบงเปน 9 สาขา มีจํานวน 57 แหง มีพนักงานรวมกัน
ทั้งสิ้นกวา 320,000 คน มีสินทรัพยเพ่ิมข้ึนเปน 9.22 ลานลานบาท รายไดรวม 9.97 ลานลานบาท 
กําไรสุทธิ 8 หมื่นลานบาท รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย 6 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
มีมูลคาตามราคาตลาด (Market Cap.) 2.05 ลานลานบาท หรือ รอยละ 19 ของตลาดฯ (สคร.  2553, 
2554) 
 จะเห็นไดวาแมจํานวนของรัฐวิสาหกิจในปจจุบันจะลดจํานวนลง แตผลการดําเนินงานยัง 
คงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมอยูมาก เพราะรัฐวิสาหกิจมักเปนองคกรที่ทําธุรกิจเก่ียวกับ
โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีสินทรัพยและสรางรายไดหลายลานลานบาทในแตละปมีบุคลากร
หลายแสนคน ดังนั้นการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด  ๆของรัฐวิสาหกิจจึงมีผลกระทบทั้งใน
ทางบวกและทางลบตอความเปนอยูของประชาชนอยางเลี่ยงไมได (เฉลิมพล ไวทยางกูร.  ม.ป.ป.) แต
ปญหาที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจคือ การดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแบบราชการ
ทําใหมีการจางงานเกินจําเปน ประสิทธิภาพแรงงานต่ําและแรงงานไรฝมือไดรับคาจางสูงกวาภาค 
เอกชน ตนทุนการผลิตสูง การที่รัฐวิสาหกิจสวนใหญเปนกิจการที่มีลักษณะผูกขาดไมจําเปนตอง 
แขงขันกับใคร จึงไมมีแรงจูงใจสําหรับรัฐบาลหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจที่จะพยายามลดตนทุนการผลิต 
รัฐวิสาหกิจหลายแหงจึงมีปญหาหนี้สินและเปนภาระแกงบประมาณแผนดิน นอกจากนี้ยังมีปญหา
การถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองไดงาย การดําเนนิงานขาดความโปรงใส (สุชาดา  ตั้งทางธรรม.  
2545 : 27, ณัฐนันท  อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ.  2553 : 211) มีงานวิจัยของนักวิชาการที่ชี้ใหเห็นวา
ปญหาที่เกิดข้ึนในรัฐวิสาหกิจสวนใหญนี้เปนผลมาจากการคอรรัปชันในรูปแบบตางๆ เชน การ
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บิดเบือนการดําเนินงานเพ่ือผลประโยชนสวนบุคคล การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ ปญหาการมี
ผลประโยชนทับซอน มีการดําเนินงานที่ไมโปรงใส ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนตั้งแตระดับนักการเมืองผูมี
อํานาจในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงและพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจเอง (ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 3 ถึง 14, 1 - 27, 28, ภูรี สิรสุนทร.  
2550 : 26, สุรพล ศรีวิทยา และคณะ.  2552 : 6) 
 การที่รัฐวิสาหกิจมักถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง หากเปนการแทรกแซงที่ไมเหมาะสม
มักจะกลายเปนปญหาการสรางเครือขายพวกพอง เพ่ือชวยกันผลักดันนโยบายหรือกระทําการทีเ่ปน
การเอ้ือประโยชนแกพวกพอง (ณัฐนันท  อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ.  2553 : 211) เชน นําไปสูการฮ้ัวใน
การจัดซื้อจัดจางในรัฐวิสาหกิจโดยมีระบบอุปถัมภเปนกลไกสําคัญ (นิพนธ  ศุภลักษณ.  2546)  
การแทรกแซงจากฝายการเมืองมีตั้งแตการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะเปนการให
รางวัลทางการเมืองหรือเปนการวางเครือขายพวกพองเพ่ือหวังผลในการควบคุมรัฐวิสาหกิจมากกวา
พิจารณาแตงตั้งบุคคลจากความรูความสามารถที่เหมาะสมในตําแหนงหนาที่ (เกศินี  หงสนันท.  
2524, พิพัฒน  ไทยอารีย.  2529; อางถึงใน กิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ.  2545 : 36 - 37) ทั้งๆ ที่ 
การบริหารจัดการในรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยข้ึนอยูกับผูบริหารระดับสูงตั้งแต
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจลงมา (เฉลิมพล  ไวทยางกูร.  2552 : 8) การแทรกแซงการแตงตั้งบุคลากร
ยังครอบคลุมไปถึงการแตงตั้งผูบริหารระดับตางๆ ของรัฐวิสาหกิจดวย (กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ.  
2545 : 37) 
 มีหลายกรณีที่ชี้ใหเห็นวารัฐวิสาหกิจปจจุบันอยูภายใตการควบคุม ดูแลของนักการเมือง
และขาราชการประจํามากเกินไป เชน กรณีที่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจลงไปเก่ียวของใน
รายละเอียดแมกระทั่งการเห็นชอบในการวางวาระการประชุมและรับทราบรายงานการประชุม 
บางครั้งก็เขารวมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจดวย ซึ่งขัดกับหลัก
ธรรมาภิบาล เพราะนักการเมืองหรือขาราชการประจําสามารถกํากับดูแลได แตควรปลอยให 
คณะกรรมการฯ ที่มีความรูความสามารถไดดําเนินการอยางมีอิสระ (กิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ.  
2545 : 36 - 37, 40) 
 ธุรกิจที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการมีผลกําไรมักเปนธุรกิจที่มีการผูกขาดสูง แตนับวันการ
ผูกขาดมีแตจะลดลงเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงมีความเสี่ยงเพ่ิม
มากข้ึนเรื่อยๆ แมจะมีความพยายามแกไขปญหาหลายๆ วิธีในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เชน 
การแปรรูปรัฐรัฐวิสาหกิจ การจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน เพ่ือเพ่ิมความเปนสาธารณะ 
(Publicness) เพ่ิมความรับผิดชอบและการถูกตรวจสอบจากสาธารณะ ซึ่งเปนกระบวนการตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือปองกันไมใหนักการเมืองสามารถเขาแทรกแซงไดงายเพราะปจจุบันยัง
ขาดกลไกการควบคุมทางการเมือง แตกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเองก็ถูกผูมีอํานาจทาง
การเมืองอาศัยโอกาสเพ่ือการแสวงหาประโยชนสวนตัว โดยดําเนินการใหขาดความโปรงใส (กิติพงศ  
อุรพีพัฒนพงศ.  2545 : 4, 38, Political Science Department, University of Pittsburgh.  2001 : 7) 
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 ทําไมจึงตองมีการศึกษาเรื่องนี้ ผูศึกษาพบวาการศึกษาปญหาคอรรัปชันในประเทศไทย
ที่ผานมามักใหความสนใจกับการคอรรัปชันในภาครัฐ โดยเฉพาะการกระทําของนักการเมืองและ
ขาราชการระดับสูง (อภิชยั  พันธเสน.  2551 : 3) โดยเนนที่หนวยงานราชการเปนสวนใหญ ทั้ง  ๆ
ที่คอรรัปชันเกิดข้ึนมากมายในหนวยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระและภาคเอกชน 
กลาวไดวา จนกระทั่งถึงในขณะนียั้งมีการศึกษาปญหาคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนอย
มาก ทั้งๆ ที่รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก แต
เพราะรูปแบบองคกรและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีความซับซอนมาก รัฐวิสาหกิจจึงกลายเปน
ทั้งโอกาสและปญหาของรัฐบาลในเรื่องการคอรรัปชัน (เฉลิมพล  ไวทยางกูร.  ม.ป.ป.)  
 พฤติกรรมคอรรัปชันไดถูกพัฒนารูปแบบไปตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทําใหยากตอการตรวจจับและควบคุม โดยเฉพาะการคอรรัปชันที่มี
การวางแผน มีการใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายเพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐนําไปปฏิบัติจน
ผลของนโยบายเชนวานั้นกลายเปนการคอรรัปชันที่ถูกตองตามกฎหมาย (Legalized corruption) 
การที่ผูมีอํานาจสามารถทําไดเชนนี้ยอมมีผูมีสวนเก่ียวของจํานวนมาก ผลของมันยอมนําไปสูการ
การคอรรัปชันขนาดใหญ (Grand corruption) ที่มีผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจและสังคมอยาง
มากมายดวยเชนกัน ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาแนวการวิเคราะหคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic 
corruption) ที่ใหความสําคัญกับศึกษาทําความเขาใจถึงบริบทของอํานาจ อิทธิพลของนักการเมือง
และการคอรรัปชัน (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553 : 100 - 103) ผูศึกษาเห็นวาเปนเรื่องที่นาสนใจ
ซึ่งเปนประโยชนและสอดคลองกับสถาพการของรัฐวิสาหกิจและนาที่จะนําแนวการวิเคราะหนี้มา
เพ่ือการศึกษา วิเคราะห และอธิบายการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจ 
 ผูศึกษาไดพบวา กรณรีานหางสหสามิต ของโรงงานยาสูบ เกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2542 และ
กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร ของการเคหะฯ เกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2546 ที่ผานกระบวนการรองเรียน 
กระบวนการสอบสวนจากหนวยงานภายในของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เองและหนวยงานภายนอก  
เชน คณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา ในกรณรีานหางสหสามิต และถูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. กับ 
คตส. ในกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร แมวาทั้งสองกรณดัีงกลาวยังไมมีการตัดสินจากศาลยุติธรรมวา
มีความผิดหรือไม และกรณรีานหางสหสามิต โรงงานยาสูบเองก็ยังไมมีการดําเนินการแกไขปญหา
จากการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียแตอยางใด ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะนํากรณีทั้งสองมาเปน
กรณีศึกษา 

ความสําคัญและปญหา จากการศึกษาพบวารัฐวิสาหกิจของไทยนั้นมีปญหาเรื่องการขาด
ประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ รวมทั้งยังมีปญหาการคอรรัปชันอยางรายแรง
เกิดข้ึนทั่วไป ดังนั้นผูศึกษาจึงมีคําถามสําคัญในการวิจัย คือ “การทุจรติโครงการบานเอ้ืออาทรของ
การเคหะฯ และการทุจริตของโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต เปนการคอรรัปชันเชิงระบบใช
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หรือไม ถาใช ในการคอรรัปชันเชิงระบบนี้นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐและนักธุรกิจมีความสัมพันธ
กันในลักษณะใด” 
 ผูศึกษาเห็นวาการตอบคําถามนี้ จะนําไปสูความรูความเขาใจของสาธารณะชน ซึ่งจะ
นําไปสูแนวทางการควบคุมคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพและการมีนโยบายปฎิรูปหรือปรับปรุง 
แกไขรัฐวิสาหกิจใหสามารถควบคุมการคอรรัปชันไดดีย่ิงข้ึนในอนาคต 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 

1. การคอรรัปชันเชิงระบบเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานความสัมพันธระหวางนักการเมือง 
เจาหนาที่ของรัฐ และนักธุรกิจ  

2. คอรรัปชันเชิงระบบในกรณีของการเคหะฯ และโรงงานยาสูบมีคุณลักษณะของ
ความสัมพันธระหวางนักการเมืองและนักธุรกิจที่แตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีของการเคหะฯ 
นักการเมืองเปนผูใหการอุปถัมภขณะที่นักธุรกิจเปนผูรับการอุปถัมภ สวนในกรณีของโรงงาน
ยาสูบนักธุรกิจเปนผูใหการอุปถัมภ โดยนักการเมืองกลายเปนผูอยูใตการอุปถัมภ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ  
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคอรรัปชันเชิงระบบในการเคหะแหงชาติและโรงงานยาสูบ 

เพ่ือใชเปนตนแบบในการวิเคราะหและตรวจสอบรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 
3. เพ่ือหาขอเสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการควบคุมการคอรรัปชันเชิงระบบ

ในรัฐวิสาหกิจตอไป 
 

ขอบเขตการศึกษา 
  

 ผูศึกษาจะใชขอมูลของการเคหะแหงชาติและโรงงานยาสูบเปนตนแบบของการศึกษา 
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงนี้เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป แตเปนรัฐวิสาหกิจ
ที่มีเรื่องอ้ือฉาว (Scandal) เก่ียวกับธรรมาภิบาลและการคอรรัปชันมาโดยตลอด ผูศึกษาเห็นวา
โรงงานยาสูบเปนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการโดยมีลักษณะการผูกขาดโดยรัฐ (State monopoly) สูง
มาก ขณะที่การเคหะฯ เปนรัฐวิสาหกิจที่ตองดําเนินกิจการภายใตวัตถุประสงคเชิงสังคมสูงมาก
เชนเดียวกัน ผูศึกษาจะใหความสําคัญกับบทบาทของนักการเมืองที่มีอํานาจ คณะกรรมการรัฐ 
วิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนไดเสียกับรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงดวย โดยจํากัดเฉพาะ
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กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร ในการศึกษาเก่ียวกับการเคหะฯ และกรณีรานหางสหสามิต ใน
การศึกษาเก่ียวกับโรงงานยาสูบ ผูศึกษามีความเชื่อมั่นวาถึงแมจะจํากัดอยูเพียงรัฐวิสาหกิจสองแหง 
แตหากทําการศึกษาอยางลึกซึ้ง ก็จะไดความรูอยางเพียงพอที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดข้ึนและสามารถนํา
ผลจากการศึกษาไปปรับใชกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ไดตอไป  

 
ความหมายของคอรรัปชันและคอรรัปชันเชิงระบบ 

 
 ในงานชิ้นนี้ผูศึกษาจะใชนิยามความหมาย (Definition) ของคอรรัปชันตามที่ สังศิต 
พิริยะรังสรรค เสนอไววา “คอรรัปชันเปนพฤติกรรมที่บุคลสาธารณะมุงแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตัวเองหรือครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพองและคนใกลชิด โดยอาศัยตําแหนง หนาที่ กฎหมาย 
อํานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธสวนตัว หรือการใชขอมูลสวนตัว หรือการใชขาวสาร
ขอมูลภายในเปนเครื่องมอื ไมวาการกระทําดังกลาวจะผิดกฎหมายหรืออาจไมผิดกฎหมาย ไมวา
การกระ ทําจะนํามาซึ่งผลประโยชนทางดานเงินทองหรือมิไดรับสิ่งตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม แตหาก
การกระ ทําดังกลาวเปนการใชบทบาทของความเปนบุคคลสาธารณะหรือทรัพยากรสาธารณะเพ่ือ
ผลประโยชน สวนตัวหรือมีการใชดุลยพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะเลือกปฏิบัต ิหรือ
เปนแบบสองมาตรฐาน (Double standard) หรือเปนการกระทําที่ขัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนบุคคลสาธารณะ ขัดกับมาตรฐานความคาดหวังของสาธารณะชนที่มีตอบุคคลสาธารณะ 
ขัดกับผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก และขัดกับหลักการมีผลประโยชนทับซอน ก็ถือเปน
การคอรรัปชันทั้งสิ้น” (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) คอรรัปชันในความหมายนี้ อาจหมายถึง 
พฤติกรรมที่มีองคประกอบความผิดตามตัวบทกฎหมายหรือไมก็ได (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ. 
2543 : 30 - 31)   

และผูศึกษาใชนิยามความหมายของการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) 
ตามที่สังศิต  พิริยะรังสรรค (2554 : 7, 101)ไดเสนอไววา “การคอรรัปชันเชิงระบบเปนการวางแผน
ของผูมีอํานาจทางการเมืองที่มีการตระเตรียม มีการกําหนดแผนลวงหนา หรือมีการชักนําใหเกิดการ
จํากัดจํานวนธุรกิจคูแขงขันในตลาด หรือใชระเบียบและกฎหมายในการสรางความไดเปรียบเหนือ
ธุรกิจคูแขงขันโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมหรือขยายขนาดของคาเชาทางเศรษฐกิจในตลาดก่ึงผูกขาด”  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา  

 
1. ทําใหทราบสาเหตุ ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ 
2. ทําใหทราบแนวทางการวิเคราะห ตรวจสอบ พฤติกรรมการคอรรัปชันเชิงระบบใน

รัฐวิสาหกิจเพ่ือใชเปนตนแบบในการศึกษารัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ตอไป 
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3. เพ่ือสรางความรูเก่ียวกับคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือนําไปใชในการ
ควบคุมการคอรรัปชันเชิงระบบ 

4. สามารถหาขอเสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการควบคุมการคอรรัปชันเชิง
ระบบของรัฐวิสาหกิจ 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา 

 
 ผูศึกษาพบวาในโลกวิชาการปจจุบัน มีการใชทฤษฎี (Theory) และแนวการวิเคราะห
คอรรัปชัน (Approach) ที่สําคัญไมนอยกวา 11 แนวการวิเคราะห ไดแก 1) แนวการวิเคราะหดาน
กฎหมาย (Legalistic approach) 2) แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมหรือศีลธรรม(Moralistic 
approach) 3) แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยม (Functionalist approach) 4) แนวการวิเคราะห
ของนักเศรษฐศาสตร : ทฤษฎีคาเชาและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - rent reeking 
theory) 5) แนวการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรแนวใหม (New Institutional Economics : NIE) 6) 
แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach) 7) แนวการวิเคราะห
แบบโครงสรางนิยม (Structural approach) 8) ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent theory) 
9) ทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest theory) 10) แนวการวิเคราะหการ 
คอรรัปชันตามระบบ (Systemic corruption) และ 11) แนวการวิเคราะหการคอรรัปชันเชิงระบบ 
(Systematic corruption) 
 ผูศึกษาเห็นวา การใชทฤษฎีและแนวการวิเคราะหดังกลาวมานี้ในการศึกษาวิเคราะห
คอรรัปชัน ยังมีจุดออนอยางนอยที่สุด 3 ประการดวยกัน ดังนั้นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา
จะปดจุดออนของแนวการศึกษาวิเคราะหในปจจุบันทั้ง 3 ประการ คือ  

1. ในการศึกษาวิเคราะหคอรรัปชัน มักจะใชมุมมองหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ตามคติ
หรือตามความเชื่อของนักวิชาการ เชน นักมานุษยวิทยาอาจใช แนวการวิเคราะหดานคุณธรรม
หรือศีลธรรม นักวิชาการดานรัฐศาสตรจะใชทฤษฎีเรื่องอํานาจ นักทฤษฎีเศรษฐศาสตรทั่วไป ก็
อาจใชทฤษฎีเรื่องคาเชาหรือการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะใชเพียงแคสองสาม
ทฤษฎี เชน นักเศรษฐศาสตรการเมือง อาจใชทั้งทฤษฎีคาเชาและทฤษฎีเรื่องเก่ียวกับอํานาจ 
เปนตน ซึ่งผูศึกษาพบวา การใชทฤษฎีเพียงหนึ่ง หรือสอง สามทฤษฎี ถึงแมจะเปนประโยชน 
แตก็ยังเปนขอจํากัดในการทําความเขาใจเก่ียวกับคอรรัปชัน เนื่องจากคอรรัปชันอาจตองอาศัย
มุมมองที่กวางกวาเพ่ือที่จะอธิบายทําความเขาใจไดจาก หนึ่ง สอง หรือสามทฤษฎี ดังนั้นผูศึกษา
จึงเห็นดวยกับกรอบการวิเคราะหของสังศิต พิริยะรังสรรค ทีเ่สนอวาในการศึกษาเก่ียวกับคอรรัปชัน 
ควรเปนการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary approach) คือนําความรูจากหลาย
สาขาวิชามาศึกษาวิเคราะหรวมกันในแบบบูรณาการ (Integrated approach) คือการนําความรู
จากหลายสํานักมาเพ่ือวิเคราะหปรากฏการณหนึ่งๆ ซึ่งนอกจากจะเปนการสะดวกที่จะเลือกใช
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แนวการวิเคราะหที่ถนัดหรือเห็นวาเหมาะสมกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนแลว ยังเปนการลดอคติทาง
วิชาการที่แตกตางกันในแขนงวิชาตางๆ และเปนการเพ่ิมน้ําหนักในการตรวจจับคอรรัปชันไดดี
ย่ิงข้ึนดวย ผูศึกษาจึงเห็นวาการใชแบบนี้จะเปนประโยชนกับการศึกษามากกวา  

2. การศึกษาเรื่องคอรรัปชันจํานวนหนึ่งไมไดคํานึงถึงบริบททางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ที่ทําใหมองไมเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
สามารถทําใหแบบแผนการคอรรัปชันเปลี่ยนแปลงไปได  เพราะการเปลี่ยนแปลงบริบทเหลานี้ 
เชน กรณีที่นักธุรกิจไดเปลี่ยนบทบาทกลายมาเปนนักการเมืองเอง ก็จะทําใหแบบแผนการ 
คอรรัปชันเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากไมมีการนําบริบทเหลานี้มาศึกษาเชื่อมโยงกับการคอรรัปชัน
ดวยแลว เทากับวาเรามองพฤติกรรมที่คอรรัปชันในลักษณะที่สถิตย (Static) ไมมีเปลี่ยนแปลง 
(Dynamic) ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนจุดออนในการศึกษาที่สําคัญ ดังนั้นในการศึกษาทั้งสองกรณี
รัฐวิสาหกิจครั้งนี้ จึงมีการศึกษาในเรื่องของบริบทเอาไวดวย และ 

3. การศึกษาเก่ียวกับตัวแสดง (Actors) หรือ การจําแนกตัวแสดงที่เก่ียวของกับการ
คอรรัปชันวา มีใครบาง และใครทําหนาที่อะไร ซึ่งมีขอดีที่ทําใหเห็นวาใครเปนตัวแสดงหลัก ใคร
เปนตัวแสดงรอง และใครเปนผูใหการสนับสนุน ผูศึกษาเห็นวาการที่มีการกําหนดตัวแสดงไวใน
การศึกษาเชนนี้จะเปนประโยชนมากกวา  
 ดังนั้นในการศึกษาเรื่อง “คอรรัปชัน : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ” นี ้ผูศึกษาจึงใชแนวทาง
ทั้ง 3 มิติในการศึกษาเพ่ือปดจุดออนที่กลาวมา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามีความเห็นสอดคลองกับขอเสนอของ นิพนธ พัวพงศกร และ
คณะ (2543 : 3, 4, 29, 51, 72) ที่วา ตนตอของการคอรรัปชันเกิดจากอํานาจหนาที่ของรัฐ 2 
ประการ คือ 1) อํานาจในการใชดุลยพินิจในการอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
และ 2) อํานาจในการจัดสรรผลประโยชนหรือสทิธิในทรัพยากร โดยผลประโยชนของนักการเมืองที่
เกิดจากการคอรรัปชันนอกจากเปนเงินสินบนที่มีการเรียก - รับแลว ยังอาจเกิดผลประโยชนทับซอน
จากการที่ตนเองหรือพวกพอง ญาติมิตร เปนเจาของกิจการที่ไดรับการเอ้ือประโยชนโดยมิชอบนั้น 
และยังอาจเกิดการเอ้ือผลประโยชนแกพวกพองและพรรคการเมือง ที่กลายเปนผลประโยชนทาง
การเมืองอีกดวย นอกจากนี้ การที่การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบอย ดังนั้นจึงเปดโอกาสใหมีเครือขาย
กลุมใหมเขามามีอํานาจแทนกลุมเกาไดเสมอ การคอรรัปชันจึงไมไดผูกขาดกับขาราชการหรือ
นักการเมืองกลุมใดกลุมหนึง่ ทําใหนักการเมืองและนักธุรกิจที่รวมมือกัน ตองพยายามควบคุมการ
จัดสรรผล ประโยชน ใหไดมากที่สุดและเร็วที่สุด  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเห็นดวยกับขอเสนอของ ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ (1 - 
33,1 - 34, 2 - 17) ที่วา พฤติกรรมการเอ้ือประโยชนตอกันโดยมิชอบ ทําใหเกิดความไดเปรียบผูอ่ืน
ในการเขาถึงทรัพยากรหรือนโยบายของรัฐที่มีคุณคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยความ
ใกลชิดหรืออิทธิพลจากผูมีอํานาจตัดสินใจในรัฐบาล สงผลใหเกิดการบิดเบือนกลไกตลาด เกิดคาเชา
ทางเศรษฐกิจ และเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนรวมกระทําการนั้น เกิดแรงจูงใจขอรับสวนแบง
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คาเชาทางเศรษฐกิจหรือกําไรที่สูงกวาปรกติที่เกิดข้ึนนั้น และเปนเหตุใหนักธุรกิจตองสรางคาเชา
ทางเศรษฐกิจที่สูงมากข้ึนเพ่ือนําไปแบงปนกัน 
 ผูศึกษาเห็นดวยวา คอรรัปชันมีปจจัยสําคัญจากการที่รัฐมีการแทรกแซงตลาดมากเกินไป 
(Moises Naim.  1995 : 248 - 251) และการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจมักอยูในรูปของการ
ปรับปรุงโครงสรางในกรรมสิทธิ์ครอบครองและตัวสถาบัน โดยปจจัยเครื่องชี้วัดความสําเร็จนี ้ คือ 
รูปแบบของสิทธิ (Type of right) ที่เปลี่ยนแปลงไป (Khan & Jomo.  2000 : 145 - 236; อางถึงใน  
สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553)   
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามีความเห็นสอดคลองกับขอเสนอของ ผาสุก พงษไพจิตร
และคณะ (2545 : 1, 2, 3, 4 - 50, 55, 4 - 47) ที่วา การคอรรัปชันขนาดใหญเกิดข้ึนโดยอาศัยความ
รวมมือของนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ และนักธุรกิจ ดวยการใชอิทธิพลทางการเมือง การหา
ชองทาง หรือสรางเงื่อนไขใหมๆ เพ่ือสนับสนุนการคอรรัปชัน จนทําใหผลการดําเนินโครงการของรัฐ
ถูกบิดเบือนไป และดวยบทบาทและอํานาจหนาทีต่ามโครงสรางองคกร และ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ของรัฐ ทําใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและเจาหนาของรัฐวิสาหกิจเปนศูนยกลางในการดําเนิน
โครงการตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ พวกเขาจึงกลายเปนผูประสานผลประโยชนระหวางนักการเมือง  
นักธุรกิจและเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้นการแสวงหาผลประโยชนในโครงการขนาดใหญของรัฐจะ 
ทําไมไดเลยหากขาดความรวมมือของ คณะกรรมการฯ หรือผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  
การคอรรัปชันในโครงการขนาดใหญ จึงตองอาศัยการประสานผลประโยชนรวมกันหรือมีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน ระหวางนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ และนักธุรกิจ เราจึงพบเห็นกรณ ี
ที่นักการเมืองผูมีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ แตงตัง้พวกพองของตน เขามาเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ในลักษณะของการตอบแทนผลประโยชนกัน 
 โดยผาสุก  พงษไพจิตร (2545 : 2 - 10) ไพโรจน  วงศวิภานนท (2552 : X) นิพนธ 
พัวพงศกร (2543 : 17) และสังศิต พิริยะรังสรรค (2553 : 233) เห็นสอดคลองกันวา ขาราชการ
อาจรวมมือกับนักธุรกิจในการคอรรัปชันตามลําพังได แตในการคอรรัปชันขนาดใหญตองอาศัย
สายสัมพันธ เพ่ือใหเกิดการยินยอมจากนักการเมืองผูมีอํานาจ และเงื่อนไขการคอรรัปชันขนาด
ใหญที่จะทําไดนั้น ผูกระทําตองสามารถควบคุมระบบราชการเอาไวใหได รวมทั้งตองสามารถ
ควบคุมระบบการตรวจ สอบขององคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบ และสื่อสารมวลชนไดดวย  
 ผูศึกษายังเห็นดวยวา ในบริบทของประเทศไทย นักการเมืองมีพฤติกรรมการคอรรัปชัน
สูง พวกเขาพยายามที่จะครอบงําและมีอิทธิพลเหนือขาราชการ (หรือคณะกรรมการ หรือผูบริหาร
ระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ) ขณะที่ขาราชการระดับสูงก็ไมเขมแข็งพอที่จะตานทานและถวงดุลย
พฤติกรรมที่คอรรัปชันของนักการเมืองได นักการเมืองจึงสามารถแทรกแซงการทํางานของ
ขาราชการผานคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงได (ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 
33, 2 - 9, นิพนธ พัวพงศกร และคณะ : 2543 : 4, 51) และดวยความสัมพันธระหวางนักการเมือง 
กับเจาหนาที่ของรัฐที่เปนไปอยางไมเทาเทียมกัน กลาวคือ นักการเมืองเปนผูบังคับบัญชา สวน
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เจาหนาที่ของรัฐเปนผูใตบังคับบัญชา นักการเมืองเปนผูออกคําสั่ง เจาหนาที่ของรัฐรับไปปฏิบัติ 
ภาวะเชนนี้ทําใหนักการเมืองมีอํานาจตอรองที่เหนือกวาเจาหนาที่ของรัฐ (ผาสุก พงษไพจิตรและ
คณะ 2545 : 4-61) จึงเกิดความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งก็คือเจาหนาที่ของรัฐ ในฐานะของ “ลูกนอง” 
หรือผูใตบังคับบัญชาเองที่ตองการความกาวหนาในหนาที่การงานและการข้ึนเงินเดือน จากผูใหการ
อุปถัมภหรือนักการเมือง ในฐานะของ “เจานาย” ที่หวังจะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือการงานเปน
กรณีพิเศษ ตลอดจนบริการอ่ืนๆ จนพฤติกรรมนี้ไดสนับสนุนการสรางเครือขายอุปถัมภข้ึน (อคิน 
รพีพัฒน.  2550 : 417, 418, 437, 440 - 442) และที่ตองมกีารสรางเครือขายนั้นก็เพราะวาการสมรู
รวมคิดกระทําการคอรรัปชันเปนหมูคณะจะทําใหเกิดความไววางใจกัน ขณะที่การตรวจจับและการ
ปองกันคอรรัปชันทําไดยาก (อุดม รัฐอมฤต.  2530; อางถึงใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 
23) 
 และผูศึกษาเห็นดวยกับผลสรุปจากการศึกษาของ ณัฐนันท อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ (2553 : 
46, 47) วา รูปแบบของความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่เกิดข้ึนในรัฐวิสาหกิจ ไดแก 1) การ
แตงตั้งพรรคพวกเขาเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือมุงตอบแทนแกกันหรือมุงสรางสายสัมพันธ
เพ่ือการแสวง หาผลประโยชน 2) คณะกรรมการฯหรือผูบริหาร มีพฤติกรรมที่ริเริ่ม เสนอ จัดทํา
หรืออนุมัติโครงการของรัฐเพ่ือผลประโยชนแกตนหรือพวกพอง 3) คณะกรรมการหรือผูบริหารมี
พฤติกรรมที่ใชอํานาจหนาที่แทรกแซงการตัดสินใจของเจาหนาที่อ่ืน ในการใชอํานาจตามตําแหนง
หนาที่หรือโดยการใชอิทธิพลสวนตัว เพ่ือใหการสนับสนุนแกบุคคลภายนอก โดยการเขามีสวน
โนมนาวการตัดสินใจดานนโยบายซึ่งผูกระทํามีสวนไดเสียอยู 
 การที่ผูศึกษาเลือกใชนิยามของคําวา “คอรรัปชัน” และ “คอรรัปชันเชิงระบบ” ตามที ่สังศิต  
พิริยะรังสรรค ไดเสนอไวตามที่กลาวมาแลว เนื่องจากผูศึกษาเห็นวาเปนการใหคํานิยามที่เปนแบบ
เชิงประจักษ ที่ครอบคลุมพฤติกรรมการใชอํานาจโดยมิชอบ (Abuse of power) ของนักการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเมื่อเขากลาวถึงความหมายของคอรรัปชันวา “เปน
พฤติกรรมที่บุคคลสาธารณะมุงแสวงหาผลประโยชนใหแก...วงศาคณาญาติ พวกพอง และคนใกลชิด 
โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ อํานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธสวนตัว หรือการใชขาวสาร
ขอมูลภายในเปนเครื่องมือ ไมวาการกระทําดังกลาวจะผิดกฎหมายหรืออาจไมผิดกฎหมาย แตถา
หากการกระทําดังกลาว... มีการใชดุลยพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะเลือกปฎิบัติ 
หรือเปนแบบสองมาตรฐาน (Double standard) หรือเปนการกระทําที่ขัดกับหลักคุณ ธรรมและ
จริยธรรมของความเปนบุคคลสาธารณะ... ก็ถือเปนการคอรรัปชันทั้งสิ้น” 
 ในงานชิ้นนี้ผูศึกษาจะอธิบายผานตัวแสดง 3 ตัว ตัวแสดงแรก คือ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจที่
มีอํานาจ บทบาทตอการกําหนดนโยบายและควบคุม ตรวจสอบการบริหารจัดการในรัฐวิสาหกิจ 
ตัวแสดงที่สอง คือ นักการเมืองผูมีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ตองการแสวงหา
ผลประโยชนเพ่ือตนเองและพวกพองทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และตัวแสดงที่สาม คือ 
นักธุรกิจเอกชน ที่มุงแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากหนวยงานของรัฐ โดยจะทําการอธิบาย
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พฤติกรรมที่คอรรัปชันดวยทฤษฎีคอรรัปชันและแนวการวิเคราะห (Approach) คอรรัปชัน เพ่ือให
เห็นถึงพฤติกรรมที่นักการเมืองและผูมีอํานาจในรัฐวิสาหกิจใชในการคอรรัปชัน 

 
การนําเสนองานวิจัย 

 
 บทที่ 1  บทนํา จะกลาวถึงที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดทฤษฎี ความหมายของคอรรัปชัน คอรรัปชัน
ตามระบบและคอรรัปชันเชิงระบบ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และโครงสรางการเสนองานวิจัย 
 บทที่ 2  แนวคิดและทฤษฎีคอรรัปชัน ในบทนี้ผูศึกษาจะกลาวถึงความหมายและกรอบ
แนวคิดในการกําหนดนิยามของคําวาคอรรัปชัน ทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะหคอรรัปชัน 
ประเภทของคอรรัปชัน สาเหตุและปจจัยของการเกิดคอรรัปชัน  
 บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
 บทที่ 4  รัฐวิสาหกิจของไทย จะกลาวถึงประวัติความเปนมาของรัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย วิธีการจัดตั้ง รูปแบบและแบงแยกประเภทรัฐวิสาหกิจ กฎหมายหรือองคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและปญหาเชิงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ  
 บทที่ 5  การเคหะแหงชาติ จะกลาวถึงประวัติและภาระหนาที่ แนวคิดและบทบาทใน 
การดําเนินงานของการเคหะฯ แผนงานและการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ในชวงป พ.ศ. 
2546 - 2552 
 บทที่ 6  โครงการบานเอ้ืออาทร จะศึกษาความเปนมาของปญหา ประเด็นปญหา และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  
 บทที่ 7  บทวิเคราะห คอรรัปชันเชิงระบบในโครงการบานเอ้ืออาทร จะศึกษาใน 4 ประเด็น 
คือ เปาหมายและรูปแบบการดําเนินโครงการ การวิเคราะหรูปแบบและพฤติกรรมคอรรัปชันและ
ปจจัยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการคอรรัปชัน 
 บทที่ 8  โรงงานยาสูบ จะกลาวถึงประวัตแิละบทบาทภาระหนาที่ แนวคิดและบทบาทใน
การดําเนินงานของโรงงานยาสูบภาพรวมอุตสาหกรรมใบยาสูบโลกและประเทศไทย และโครงสราง
อุตสาหกรรมการคาบุหรีใ่นประเทศไทย  
 บทที่ 9  กรณรีานหางสหสามิต จะศึกษาใน 5 ประเด็นหลัก คือ ความเปนมาของปญหา
โครงสรางการคาบุหรี่กอนและหลังการเกิดกรณรีานหางสหสามิต ประเด็นปญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึน การวิเคราะหรูปแบบและพฤติกรรมคอรรัปชัน และปจจัยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการคอรรัปชัน 
 บทที่ 10  สรุปทั่วไปและขอเสนอแนะ กลาวถึงการสรุปผลทั่วไปทางทฤษฎี สรุปภาพรวม
และขอเสนอแนะจากการศึกษา  
 
 



บทท่ี 2 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีคอรรัปชัน 
 

 วัตถุประสงคของการศึกษาในบทนี้มี 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความหมายและกรอบ
แนวคิดในการกําหนดนิยามของคําวาคอรรัปชัน 2) เพ่ือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะห
คอรรัปชัน 3) เพ่ือศึกษาประเภทของคอรรัปชัน และ 4) เพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยของการเกิด
คอรรัปชัน  
 เนื่องจากพฤติกรรมที่เรียกวา “คอรรัปชัน” มีมาอยางยาวนานในประวัติศาสตรของมนุษย
และมันไดฝงรากลึกอยูในสังคมของประเทศตางๆ รวมทั้งไดพัฒนารูปแบบ (Forms) และแบบแผน 
(Pattern) ในการคอรรัปชัน จนมีความสลับซับซอนและยากที่จะสังเกตเห็นหรือตรวจพบไดงายๆ 
(Yves Me’ny.  1996 : 309 - 320) ผลกระทบของคอรรัปชันก็แตกตางกันไป บางก็กระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ บางก็กระทบตอความมั่นคงทางการเมือง ในบางกรณีคอรรัปชันสามารถทําลาย
เสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองไดพรอมๆ กัน (Robert William.  2000 : xi) คอรรัปชันจึง
เปนประเด็นที่นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาใหความสนใจศึกษาโดยอาศัยมุมมองทางวิชาการที่
แตกตางกันออกไป เชน นักรัฐศาสตรจะใหความสําคัญในเรื่องของ “อํานาจ” และ “อิทธิพล” ของ
เจาหนาที่ของรัฐและนักการเมือง อันเปนที่มาของการเกิดคอรรัปชัน (Scott, James C. 1969) สวน
นักเศรษฐศาสตรก็มุงใหความสนใจเรื่อง “คาเชาและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ” (Khan & 
Jomo.  2000 : 8) นักสังคมวิทยาจะเนนในเรื่อง “การรับรู” (Perception) และ “ความรูสึก” ของผูคน
ในสังคมตอเหตุการณที่เกิดข้ึน (Yves Me’ny.  1996) นักเศรษฐศาสตรการเมืองใหความสนใจ
เก่ียวกับอํานาจ อิทธิพล โดยมีมิติของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเขามาดวย พวกโครงสรางนิยม
จะสนใจในเรื่องบทบาทของนายทุน ขาราชการและ ตัวการ - ตัวแทน เปนตน (Neelankavil.2008 : 
5) ดังนั้นคอรรัปชันจึงถูกใหคํานิยาม ความหมายและแนวการวิเคราะหที่แตกตางกันออกไปตาม
สาขาวิชา แตความหลากหลายของคํานิยาม แนวคิดและทฤษฎีเหลานี้ ไดกลายเปนหลักคิดที่ทําให
ผูศึกษาเรื่องการคอรรัปชันสามารถเลือกที่จะนําสิ่งที่เหมาะสมมาใชในการวิเคราะห อธิบายกับกรณี
ตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางกวางขวาง  

 
นิยาม (Definition)  
 
 คลิทการด (Klitgaard.  2008 : 2) และจอหนสตัน (Johnston.  1995) กลาววา “คอรรัปชัน” 
โดยทั่วไปมักหมายถึง “การใชอํานาจหนาที่ของบุคคลสาธารณะหรือหนวยงานราชการในทางที่ผิด 
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เพ่ือประโยชนสวนบุคคล” (Abuse of office for private gain) ซึ่งหนวยงานราชการ (Office) ในที่นี้
อาจหมายถึง ตัวหนวยงานราชการ (Public office) หรือฐานะตําแหนงใดๆ (Position of power)  
ก็ได โดยจอหนสตัน (Johnston. 1995) ไดแบงการจัดคํานิยามออกเปนสองกลุมหลัก คือ 1) กลุมที่
ใหความหมายบนพ้ืนฐานของพฤติกรรม (Behavior classification definition) กับ 2) กลุมที่ให
ความหมายบนหลักของทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน ที่เขาอธิบายดวยโมเดล “ตัวการ - ตัวแทน - ผูให
การสนับสนุน” (Principal Agent - Client : P.A.C)  

1. กลุมที่ใหความหมายบนพ้ืนฐานของพฤติกรรม (Behavior classification definition) 
แนวคิดในกลุมนี้มองวา “คอรรัปชัน คือ การใชหนวยงานราชการ อํานาจ และทรัพยากร ไปในทาง
ที่ผิดเพ่ือผลประโยชนสวนบุคคล” (Abuse of public office, power, or resources for private 
benefit) โดยไฮเดน ไฮเมอร (Heidenheimer.  1989 : 8 - 11) ไดใชพฤติกรรมของมนุษยเปน
พ้ืนฐานในการแยกความหมาย ออกเปน 3 แนวทาง คือ 

1.1 คอรรัปชันที่ใชนิยามหนวยราชการสมัยใหม (Public - office - centered) นีย 
(Nye.  1967 : 419) ใหความหมายวา “คอรรัปชันเปนพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปจากหนาที่ปกติของ
บทบาทงานราชการสมัยใหม อันเนื่องมาจากการเห็นแกตัวเอง (เรื่องสวนตัว สมาชิกครอบครัว 
ที่ใกลชิดและเพ่ือนสนิทชิดใกล) หรือเพ่ือเงินทองหรือสถานะภาพหรือการละเมิดกฎเกณฑที่มุง
ตอตานการใชอิทธิพลเพ่ือผลประโยชนสวนบุคคล คอรรัปชันยังครอบคลุมถึงการติดสินบน  
(การใหสิ่งตอบแทนเพ่ือเบ่ียงเบนการตัดสินใจของบุคคลที่อยูในสถานะผูปกครอง) การเลนพรรค
เลนพวก (การใหการอุปถัมภคํ้าจุนดวยเหตุผลของความสัมพันธใกลชิดมากกวาการคํานึงถึง 
ความถูกผิด) และการจัดสรรทรัพยากรของทางราชการโดยมิชอบ (การจัดสรรทรัพยากรของทาง
ราชการอยางผิดกฎหมายเพ่ือผลประโยชนสวนตัว)” โดยนียเองเห็นวาคํานิยามนี้ยังไมครอบคลุม
เพียงพอถึงพฤติกรรมที่ขัดกับหลักมาตรฐานทางจริยธรรม (Moral standards) และประเด็น
ผลประโยชนสาธารณะ (Public interest) ขณะที่ไฮเดนไฮเมอร (1989) เองเห็นวาแนววิเคราะหนี้มี
จุดเดนที่สามารถอธิบายไดดีในเรื่องของความสัมพันธระหวางบทบาทของหนวยงานของรัฐกับ
ผลประโยชนสาธารณะ แตยังมีประเด็นที่ตองถกเถียงกันวา อะไรคือบทบาทปกติของหนวยงาน
ราชการสมัยใหมและอะไรคือผลประโยชนของสาธารณะ แตเขาเห็นวาความหมายแบบนี้มีความ
เหมาะสมกวาแนวการวิเคราะหดวยกฎหมายเพราะกฎหมายนั้นยังตองตีความหรือโตแยงกันได  
ที่สําคัญกฎหมายสามารถถูกแกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยผูมีอํานาจทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน
ของตนเอง  
  ไดยและสตีเฟนเฮิรท (Dye and Stephenhurst) (อางในสังศิต พิริยะรังสรรค.  2553 : 
19) ไดใหความหมายของคอรรัปชันที่ใชหลักของนิยามหนวยราชการสมัยใหมวาครอบคลุมถึง “...การ
เลนพรรคเลนพวก (การใหความอุปถัมภคํ้าจุนดวยเหตุผลของความสัมพันธใกลชิดมากกวาการคํานึง
ความถูกผิด) และการจัดสรรทรัพยากรของทางราชการโดยมิชอบ (การจัดสรรทรัพยากรของทาง
ราชการอยางผิดกฎหมายเพ่ือผลประโยชนสวนตัว)” 
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1.2 คอรรัปชันที่ใชนิยามตลาด (Market - centered) คลาเวอรเร็น (Klaveren.  
1989 : 25) ใชหลักวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรอธิบายวา ภายใตระบบตลาดเสรี (Free - market 
economy) บุคคลยอมสามารถเลือกที่จะแสวงหารายไดและหรือผลประโยชนที่สูงสุดเพ่ือตนเอง 
ดังนั้นการคอรรัปชันจึงหมายถึงการที่ “ขาราชการที่ทุจริตโดยใชหนวยราชการในหนาที่ของตนเปน
สถานที่ทําธุรกิจ เพ่ือหารายไดหรือผลตอบแทนที่สูงสุดที่พึงทําได หนวยราชการจึงกลายเปนแหลง
ที่ตองทํารายไดหรือประโยชนสูงสุด (Werner.  1983 : 147) โดยขนาดของผลตอบแทนนี้ข้ึนอยูกับ
สถานการณและความสามารถของขาราชการผูนั้นที่จะหาจุดสูงสุดของผลประโยชนบนความ
ตองการของสาธารณะ (On public’s demand curve)”  

1.3 คอรรัปชันที่ใชนิยามผลประโยชนสาธารณะ (Public - interest - centered) 
ฟรายดริช (Friedrich.  2000 : 15 - 22) ใหความหมายไววา “การคอรรัปชนัรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะ
เกิดข้ึนเมื่อใดก็ตามที่ผูมีอํานาจหนาที่ตองดูแลในการกระทําสิ่งใดๆ หรือผูที่ตองมีความรับผิดชอบ
ตามภาระหนาที่ หรือควบคุมหนวยงาน แตดวยความเห็นแกทรัพยสินเงินทอง (Monetary) หรือ
ผลตอบแทนอ่ืนๆ (Rewards) ที่ไดมาโดยมิชอบตามกฎหมาย เพ่ือจูงใจใหกระทําการใหเกิด
ประโยชนแกผูใหประโยชนนั้น แตกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐและผลประโยชนของรัฐ” หรือกลาว
ไดวาเปนพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปจากปทัสฐานที่มีอยูของสังคม หรือเชื่อวาเบ่ียงเบนไปจากบริบทที่
ควรจะเปน (Given context) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน บทบาทความรับผิดชอบทางการเมืองของ
นักการเมืองที่ควรมีตอประชาชน และเปนพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปเพราะแรงจูงใจบางอยาง 
(Particular motivation) ซึ่งเปนแรงจูงใจที่จะแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากตนทุนหรือความ
เสียหายของรัฐ ซึ่งผลประโยชนนั้นอาจเปนเงินหรือในรูปแบบอ่ืนก็ได เชน การไดเลื่อนตําแหนงที่
สูงข้ึนอยางรวดเร็ว หรือแมแตผลประโยชนนั้นอาจเปนไปเพ่ือครอบครัวหรือพรรคพวกแทนที่จะเปน
เพ่ือตัวเองก็ตาม 
  เอ็ดเวิรด ฟาน รอย (Edward Van Roy) และมูด้ี (Moody) กลาววา พฤติกรรมที่
เบ่ียงเบนไปจากบทบาทหนาที่ทางดานสาธารณะตามปกติของบรรดาขาราชการและนักการเมือง  
อันเนื่องมาจากความตองการสวนตัว หรือการใชอิทธิพลในทางสวนตัว โดยการละเมิดกฎเกณฑ
ตางๆ เพ่ือประโยชนของตัวเอง (อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) เชนเดียวกับที่ ฟาน รอย 
(Van Roy. 1970; อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) ไดใหความหมายของคอรรัปชัน วาเปน
การใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนของกลุมตนเองในลักษณะที่ฝาฝนกับมาตการที่กําหนดพฤติกรรมใน
เชิงศีลธรรมอันสูงสงของบุคคลสาธารณะ 
 ดังนั้นเพ่ือใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมคอรรัปชันในความหมายนี้ได สังคมจําเปนตอง
เขาใจและสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางบทบาทสาธารณะ (Public role) ของหนวยราชการ
หรือตัวขาราชการกับผลประโยชนสวนบุคคลได (Private interest) (Huntington.  1970 : 493) 

2. กลุมที่ใหความหมายบนหลักการตัวการ - ตัวแทน - ผูใหการสนับสนุน (Principal - 
agent - client definitions) แนวทางนี้แมจะเชื่อมโยงกับเรื่องของพฤติกรรมที่ตั้งอยูบนการวิเคราะห
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สภาพของปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยอธิบายถึงการทํางานของขาราชการในหนวยงานตางๆ วา 
ในระดับหนึ่งเขาไดกลายเปนตัวแทน (Agent) ที่มีความสัมพันธกับตัวการ (Principal) ซึ่งหมายถึง 
หัวหนาหนวยงานเหนือข้ึนไป ซึ่งตองดําเนนิงานใหเปนไปตามภาระหนาที่ของหนวยงานสมัยใหม 
โดยจะไปเก่ียวของกับปจเจกบุคคลเอกชน (Private individual) หรือผูใหการสนับสนุน (Client)  
ซึ่งแนวการวิเคราะหนี้อธิบายไดเมื่อ “การกระทําของตัวแทนหรือขาราชการไดเกิดความเบ่ียงเบน
ไปจากผลประโยชนของตัวการ (Principal’s interest) หรือผลประโยชนของสาธารณะ” นั่นคือ  
การคอรรัปชันเกิดข้ึนเมื่อ “ตัวแทนไดกระทําการที่ทรยศตอผลประโยชนของตัวการ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน” (Klitgaard.  1988 : 24) ผลประโยชนที่กลาวนี้ อาจเปนผลประโยชนที่เปน 
ตัวเงิน (Financial rewards) หรือเพ่ือความพึงพอใจของผูกระทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได 
(Miller, Roberts and Spence.  2005 : 9) 
 หลักการนี้ โรส - แอคเคอรแมน (Rose - Ackermann.  1978 : 6 - 7) ไดใหคําจํากัดความ
ไวเชนกันวา “ในขณะที่ผูบังคับบัญชาชั้นสูงข้ึนไปตองการใหตัวแทน (Agents) ดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของตน (Superior’s objective) แตการเฝาติดตามการดําเนินการเชนนั้นจะมี
ตนทุนสูง จึงเปดโอกาสใหตัวแทนมีโอกาสอยางเสรีที่จะหาผลประโยชนสวนตนจากภารกิจที่ตองทํา
เพ่ือตัวการของตน (Principal) หรือกลายเปนชองทางหาประโยชน ขณะทีบุ่คคลที่สามที่สามารถหา
ประโยชนจากการกระทําของตัวแทนได ก็จะสรางอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของตัวแทน ดวยการ
เสนอทรัพยสินเงินทองโดยไมผานตัวการ ซึ่งการจายทรัพยสินนี้ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
เปาหมายของตัวการ แตอาจเปนการเพ่ิมความพึงพอใจแกตัวการในประสิทธิภาพการทํางานของ
ตัวแทนก็เปนได เชน การใหเงินทิปกับพนักงานเสิรฟหรือติดสินบนกับขาราชการระดับลาง มักจะ
ชวยยกระดับการบริการไดดีกวาการทํางานของลูกจางที่ไดรับคาจางตามปกติ  
 นิยามคอรรัปชันในแบบที่ควรจะเปน (Normative) โดยกรอบอางอิงของนิยามประเภทนี้
คือ ทฤษฎีเบ่ียงเบนหรือแนวการวิเคราะหดานคุณธรรม ศีลธรรม (Moralistic approach) เปนการ
เนนที่พฤติกรรมของปจเจกบุคคล วิธีการศึกษาแบบนี้มักจะไมมีการอางอิงถึงบริบทตาง  ๆหรือผล
ที่จะตามมาภายหลังการเกิดพฤติกรรมคอรรัปชัน นิยามแบบนี้จึงมีจุดออน คือ การที่มีมุมมอง
แคบเกินไปหรือไมสามารถครอบคลุมถึงบริบทของปจจัยทางสถาบันที่พฤติกรรมคอรรัปชันเกิด 
ข้ึนได อีกทั้งมีลักษณะที่นิ่งไมยืดหยุนไปกับวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
อีกดวย (ผาสุก  พงษไพจิตร และสังศิต  พิริยะรังสรรค.  2537 : 16 - 17, สังศิต  พิริยะรังสรรค.  
2553 : 488 - 489)   
 นิยามคอรรัปชันในแบบที่เปนจริง (Positive) เปนการใหคํานิยามในแบบที่นิยมของ
นักวิชาการ เชน นักเศรษฐศาสตร นักรัฐศาสตร นักกฎหมาย และนักสังคมวิทยา ฯลฯ เชน โอ.อี.จี.
จอหนสัน (O. E. G. Johnson) มุชตาค คาน (Mustag Khan) เคเอส.โจโม (K. S. Jomo) ผาสุก  
พงษไพจิตร และสังศิต  พิริยะรังสรรค เปนตน จัดเปนการนิยามที่มีกรอบอางอิงหลากหลาย 
มากที่สุด เพราะเปนการกําหนดข้ึนตามอคติทางวิชาการของนักวิชาการในแตละแขนงวิชา เชน  
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นักรัฐศาสตรอาจใหความสําคัญกับเรื่องของ “อํานาจ”และ “อิทธิพล” นักเศรษฐศาสตรอาจให
ความสําคัญในเรือ่งของ “คาเชาทางเศรษฐกิจ” สวนนักสงัคมวิทยาก็จะใหความสําคัญกับ “การรับรู” 
และ “ความรูสึก” ของผูคน เปนตน (Yves Me’ny.  1996 : 309 - 320, สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 
488 - 489)  
 กอรทา และ ฟอเรล (Gorta and Forell.  1997 : 315 - 317) ไดแบงความหมายของคอรรัป
ชันออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่นิยามตามตัวบทกฎหมาย (Legal definition) นิยามที่ใชผลประโยชน
สาธารณะเปนที่ตั้ง (Public interest definition) และนิยามที่ใชความเห็นของประชาชนเปนที่ตั้ง 
(Public opinion definition) โดยบรรดาความหมายของคอรรัปชันที่นักวิชาการใหคําจํากัดความ
แตกตางกันไปนั้น ตางก็มีลักษณะที่เหลื่อมซอนกันอยูบางมิไดแยกขาดหรือแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
(Scott.  1972 : 958 - 973) 
 กลาวโดยรวมแลว ในปจจุบันมีการใหคํานิยามคอรรัปชันอยางนอย 7 นิยามดวยกัน  
คือ 1) นิยามที่มองหนวยราชการสมัยใหมเปนศูนยกลาง (Public - office - centered definitions)  
2) นิยามที่มองหนวยราชการเหมือนตลาด (Market - centered definitions) หรือเปนสถานที่ที่ 
มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลประโยชนกัน (Exchange relations) 3) นิยามที่อาศัยแนวคิดเรื่อง
ผลประโยชนของสาธารณะ (Public interest - centered definitions) 4) นิยามตามตัวบทกฎหมาย 
(Legalistic definitions) 5) นิยามที่เก่ียวกับความเห็นของประชาชน (Public opinion definitions)  
6) นิยามคอรรัปชันในแบบที่ควรจะเปน (Normative) โดยกรอบอางอิง คือ ทฤษฎีเบ่ียงเบนหรือแนว
การวิเคราะหดานคุณธรรม ศีลธรรม (Moralistic approach) 7) นิยามคอรรัปชันในแบบที่เปนจริง 
(Positive) (Heidenheimer et. Al. 1989 : 7 - 11, Gorta & Forrell. 1995, Girling.  1997 : 7, สังศิต  
พิริยะรังสรรค.  2549 : 16 - 25)  
 ขานและโจโม (Khan & Jomo.  2000 : 8) ใหความหมายของคอรรัปชันวาเปน “การละเมิด
กฎระเบียบของทางการที่มีเพ่ือการควบคุม จัดสรรทรัพยากรสาธารณะ เพ่ือตอบสนองตอขอเสนอ
ที่มาในรูปของตัวเงินหรือการใหการสนับสนุนทางการเมือง” 
 สังศิต  พิริยะรังสรรค (2553) ไดเสนอคํานิยามวา “คอรรัปชันเปนพฤติกรรมที่บุคล
สาธารณะมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตัวเองหรือครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพองและคน
ใกลชิด โดยอาศัยตําแหนง หนาที่ กฎหมาย อํานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธสวนตัว 
หรือการใชขอมูลสวนตัว หรือการใชขาวสารขอมูลภายในเปนเครื่องมือ ไมวาการกระทําดังกลาวจะ
ผิดกฎหมายหรืออาจไมผิดกฎหมาย ไมวาการกระทําจะนํามาซึ่งผลประโยชนทางดานเงินทองหรือ
มิไดรับสิ่งตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม แตหากการกระทําดังกลาวเปนการใชบทบาทของความเปน
บุคคลสาธารณะหรือทรัพยากรสาธารณะเพ่ือผลประโยชนสวนตัว หรือมีการใชดุลยพินิจในการ
วินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะเลือกปฎิบัติ หรือเปนแบบสองมาตรฐาน (Double standard) หรือ
เปนการกระทําที่ขัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของการเปนบุคคลสาธารณะ ขัดกับมาตรฐาน
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ความคาดหวังของสาธารณะชนที่มีตอบุคคลสาธารณะ ขัดกับผลประโยชนของประชาชนจํานวน
มาก และขัดกับหลกัการมีผลประโยชนทับซอน ก็ถือเปนการคอรรัปชันทั้งสิ้น” 
 อนึ่งคําวา “ผลประโยชน” ก็มิไดจํากัดอยูเพียงทรัพยสินเงินทอง แตรวมถึงการแลกเปลี่ยน 
“ผลประโยชนความพึงพอใจ” (Exchange of favor) ในสิ่งซึ่งเปนปจจัยและมีคุณคาใหเกิดแรงจูงใจให
กระทําการนั้นๆ ได (Lippman.  1989) และการคอรรัปชันไมจําเปนตองเปนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
เทานั้น เชน การกระทําโดยใชนโยบายของรัฐที่เอ้ือประโยชนใหแกคนบางกลุมก็ถือเปนการคอรรัปชัน
ได (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ. 2543 : 30 - 31)   
 นวลนอย  ตรีรัตน (2549) และสังศิต  พิริยะรังสรรค (2549) ไดใหความเห็นวา แนวคิด
ทั้ง 3 กลุมนั้น แมจะมีความแตกตางกันไปตามอคติทางวิชาการ แตก็มีมิติรวมกัน 3 ประการ คือ  
1) มิติทางดานอํานาจและหนาที่ โดยมิตินี้มองที่การใชอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายของบุคคล
สาธารณะในทางที่ผิด โดยใชไปในทางแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 2) มิติทาง 
ดานคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ การดําเนินการบางอยางของบุคคลสาธารณะอาจจะไมผิด
กฎหมายแตหากวาขัดกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานการคาดหวังของสาธารณะชนตอ
บุคคลสาธารณะ ก็ถือวาเปนการกระทําที่ทุจริตเชนกัน 3) มิติการกระทําหรือกระบวนการตัดสินใจ
ของบุคคลสาธารณะ วาสงผลกระทบทางดานลบตอประโยชนสวนรวมหรือไม  
 ในเรื่องทัศนคตขิองประชาชนตอนิยาม ความหมายของคอรรัปชันนี้ สังศิต  พิริยะรังสรรค 
(โพสตทูเดย.  2554 : 3) มองวาทัศนคติของคนไทยในปจจุบันยังใหความหมายของคําวา “ทุจริต” ที่
ผูกโยงความหมายกับคําวา “การฉอราษฎร บังหลวง” ซึ่งหมายถึง การใหสินบน การเรียกรับสินบน 
ซึ่งรูปธรรมของมันคือเรื่องของผลประโยชนที่เปน “เงิน - ทอง” แตทัศนคติเชนนี้แตกตางไปจากคําวา 
“คอรรัปชัน” (Corruption) ในความหมายของคนในประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมในระดับสูง เชน หลายประเทศในตะวันตก ญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง และเกาหลีใต ที่มองวา 
นอกเหนือไปจากผลประโยชนที่เปนเรื่องเงินทองแลว คอรรัปชัน ยังหมายความรวมไปถึง พฤติกรรม
ที่เสื่อมเสียทางดานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งการ
กระทําที่กอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนของสาธารณะ ผลประโยชนของประชาชน หรือผลประโยชน
ของหนวยราชการ (Public interest) เขาไปดวย ทัศนคติที่แตกตางกันเชนนี้ไดสรางนัยยะสําคัญที่
สงผลตอประสิทธิภาพการควบคุม หรือตอตานพฤติกรรมที่คอรรัปชันของนักการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ โดยสังคมและภาคประชาสังคม  
 เหตุเพราะคุณธรรมจริยธรรมและผลประโยชนสาธารณะเปนเรื่องที่ออนไหว ขณะที่การ
วินิจฉัยการกระทําที่จะถือวาเปนการคอรรัปชันตามตัวบทกฎหมาย จะข้ึนอยูกับวาในประเทศนั้นๆ 
มีระดับความชัดเจน ครอบคลุม และรุนแรงของกฎหมายเพียงใด แตปญหาที่สําคัญคือ ชนชั้นนําใน
สังคมนั้นๆ จะเปนกลุมคนที่สําคัญที่สุดในการกําหนดวาจะออกกฎหมายมาอยางไร ดังนั้นหาก
สังคมเชื่อวา “การคอรรัปชัน” หรือจะเรียกวา “การทุจริตคอรรัปชัน” ก็ตาม เปนพฤติกรรมที่รวมกัน
ระหวางสิ่งที่เปนนามธรรม คือ การกระทําเพ่ือทรัพยสินเงินทองและพฤติกรรมที่เสื่อมเสียทางดาน
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คุณธรรม จริยธรรม และสงผลเสียตอผลประโยชนสาธารณะแลว การไมยอมรับและการตอตานของ
สังคมจะกดดันใหบุคคลที่มีพฤติกรรมเชนนั้นตองถูกลงโทษอยางนอยที่สุดก็จากสังคมเอง  

 
แนวการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชัน 
 
 เนื่องจากพฤติกรรมที่เปนการคอรรัปชันตามความเห็นของนักวิชาการ ดังที่กลาวมาใน
เรื่องของการใหนิยาม มีทั้งเปนพฤติกรรมที่มีกฎหมายกําหนดไววาเปนความผิดและไมไดกําหนดไว
วาเปนความผิด ข้ึนอยูกับกฎหมายที่มีการบัญญัติไวในชวงเวลานั้นๆ (ณัฐนันท  อัศวเลิศศักด์ิ และ
คณะ.  2553 : 208) ดังนั้นเพ่ือใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมที่เปนการคอรรัปชันและเพ่ือใหสามารถ
ตรวจจับและควบคุมคอรรัปชันได สังศิต  พิริยะรังสรรค (2553) ไดรวบรวมทฤษฎีและแนวการ
วิเคราะห (Approach) คอรรัปชันที่ไดรับการยอมรับในทางวิชาการ มาใชเปนกรอบในการวิเคราะห
คอรรัปชัน ซึ่งประกอบดวย 11 แนวการวิเคราะห คือ 1) แนวการวิเคราะหดานกฎหมาย (Legalistic 
approach) 2) แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมหรือศีลธรรม (Moralistic approach) 3) แนวการ
วิเคราะหแบบหนาที่นิยม (Functionalist approach) 4) แนวการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร : 
ทฤษฎีคาเชาและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - rent seeking theory) 5) แนวการ
วิเคราะหของเศรษฐศาสตรแนวใหม (New Institutional Economics : NIE) 6) แนวการวิเคราะหแบบ
เศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach) 7) แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม 
(Structural approach) 8) ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent theory) 9) ทฤษฎีการขัดกัน
แหงผลประโยชน (Conflict of interest theory) 10) แนวการวิเคราะหการคอรรัปชันตามระบบ 
(Systemic corruption) และ 11) แนวการวิเคราะหการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) 

 
 แนวการวิเคราะหทางดานกฎหมาย (Legalistic Approach)  
 เปนการมองคอรรัปชันจากเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง (Positive) โดยใชกฎเกณฑของ
กฎหมายมาเปนตัวกําหนดหรือตัดสินความเบ่ียงเบนที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช
หนวยงานของรัฐอยางผิดกฎหมายไปเพ่ือผลประโยชนสวนตัว กลาวไดวาพฤติกรรมที่คอรรัปชัน 
ถือเปนความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อพฤติกรรมนั้นไดละเมิดมาตรฐานหรือขอหาม
บางอยาง (Standard or rule of behavior) ที่ระบุวาพฤติกรรมเปนความผิด (Peters & Welch.  
1987 : 2 - 3) 
 ขอดีของแนวการวิเคราะหแบบนี้ คือ การมีจุดในการพิจารณาที่ชัดเจนวา ขาราชการ
สามารถกระทําการไดแคไหน อยางไร จึงไมถือเปนความผิด และจุดไหนอยางไรที่กฎหมาย 
ไมยอมรับ แตแนวการวิเคราะหนี้มักมีปญหาหรือจุดออนวา มีการกระทําหลายกรณีที่ยากจะสรุป
อยางงายๆ ไดวาผิดกฎหมายหรือไม เชน การทุจริตทางการเมือง เพราะการพิจารณาหรือตีความ
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กฎหมายนั้นจะกระทําโดยเครงครัดหรือตองพิจารณาไปในแนวทางที่เคยศาลมีการตัดสินมาแลว 
(อักขราทร จุฬารัตน.  2541 : 25 - 26, ธานินทร  กรัยวิเชียร.  2552) 
 แตในความเปนจริง พฤติกรรมที่คอรรัปชันอาจเกิดข้ึนในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือ 
ไมผิดกฎหมาย (Legal and illegal forms) ก็ได โดยเฉพาะเมื่อนักการเมืองหรือกลุมผลประโยชน
มีอํานาจครอบงํารัฐ (State capture) เชน การคอรรัปชันเชิงนโยบาย การคอรรัปชันทางการเมือง 
พฤติกรรมการล็อบบ้ีเพ่ือใหมีการแกไข การใหออก หรือไมใหออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง  
เปนตน (Kaufmann & Vicente. 2005 : 1 - 4, นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 30 - 31) 
และตัวกฎหมายเองที่เปดใหเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจใชดุลยพินิจในเรื่องตางๆ จนกลายเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดการคอรรัปชัน (กมล  สกลเดชา.  2525 : จ) อีกทั้งผูมีสวนรูเห็นขอมูลในการ
คอรรัปชันมักเปนผูมีสวนรวมดวย ดังนั้นจึงยากในการหาหลักฐาน ขอมูลเพ่ือพิสูจนความผิด 
(ธานินทร กรัยวิเชียร.  2520 : 1 - 24)   
 นิยามแบบนียั้งถูกมองวามีจุดออนในแงทีก่ารตีความของกฎหมายนัน้มักเครงครัดไมอาจ
ครอบคลุมเอาผิดกับการกระทําผิดที่มีพัฒนาการไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณอยาง
รวดเร็วและซับซอนของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในประเด็นที่เก่ียวกับการใชดุลยพินิจสวน
บุคคลที่กอใหเกิดพฤติกรรมไมเปนธรรม เกิดการเลือกที่รักมักที่ชัง (Favourtism) หรือพฤติกรรมที่
เปนเรื่องของการขาดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีของบุคคลสาธารณะในการทําหนาที่ ก็เปนขอออนของ
แนวการวิเคราะหนี้ ที่มักครอบคลุมพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในกระบวนการความผิดไดเพียงบางสวน  
ซึ่งที่นําไป สูการตัดสินโดยมิไดเห็นภาพรวมของการกระทําทั้งหมด และมักไมสามารถวินิจฉัย  
การคอรรัปชันที่มีลักษณะสีเทา (Grey area of corruption) ได (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 19, 
25 - 26) ในบางกรณี คอรรัปชันอาจมีอิทธิพลมากพอ ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ 
ไมเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่จะนํามาบังคับใชได (Dye & Stapenhurst.  1998 : 290) หรือนํา
กฎหมายมาใชเพ่ือเปนเครื่องมือสรางความชอบธรรมใหกับคอรรัปชันเองได (Eigen.  1996 : 25)  
 ปญหาของการตีความตามตัวบทกฎหมายยังมีขอจํากัดของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา วามีความตั้งใจที่จะแสดงบทบาทตามอํานาจหนาที่
ของตนอยางเต็มที่ หรือมีความรู ความชํานาญหรือเขาใจถึงพัฒนาการของคอรรัปชันในบริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปหรือไม (Dinnino, Phyllis. and Kpundeh, Sahr 
John.  1999 : 10, Simon Coldman.  1986 : 201) เพราะเจาหนาที่ของรัฐที่ฉอฉล มักฉกฉวย
ชองวางของกฎหมายที่มีอยู และพัฒนาวิธีการในการคอรรัปชันใหรอดพนจากความผิดตาม
กฎหมาย (Johnson, Roberta Ann.  2004 : 44 - 45, Kaufmann and Vicente. 2005 : 1 - 4)  
  
 แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมหรือศีลธรรม (Moralistic approach) 
 เปนแนวการวิเคราะหคอรรัปชันที่มีความสําคัญที่สุดแนวทางหนึ่ง โดยเนนมุมมองจาก
ดานที่ควรจะเปน (Normative definition) และแบบที่เปนเชิงประจักษ วิธีคิดของนักปราชญ นักคิด 
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และปญญาชนที่มองคอรรัปชนัจากดานที่เปนจริง เชน เพลโต (Plato ) และมาเคียเวลลี (Machiavelli) 
ที่เนนไปที่พฤติกรรมสวนบุคคล ใหความสนใจกับการกระทําความผิดของเจาหนาที่รัฐที่เบ่ียงเบนไป
จากปทัสฐานของระบบราชการสมัยใหม เบ่ียงเบนไปจากปทัสฐานทางดานจริยธรรม (Ethical norms) 
หรือจากความคิดความคาดหวังของประชาชน วิธีการมองแบบนี้เห็นวา คอรรัปชันเปนผลโดยตรง
จากความเสื่อมโทรมในหลักศีลธรรมของเจาหนาที่รัฐ ดังนั้นหากบุคคลสาธารณะประพฤติตน 
ในระดับที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานทางดานคุณธรรมของสังคมหรือที่สาธารณะชนคาดหวัง ก็ใหถือ 
วาพฤติกรรมดังกลาวนั้นเปนการคอรรัปชัน ดังนั้นจึงเปนจุดแข็งของแนวการวิเคราะหแบบนี้ ที่เนน
วาผูปกครองตองมีคุณธรรม ตองทําเพ่ือประโยชนสวนรวมและตองเปนแบบอยางที่ดีของสังคม  
(สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553, ธีรภัทร  เสรีรังสรรค.  2549 : 141, ผาสุก  พงษไพจิตร และสังศิต 
พิริยะรังสรรค.  2537 : 16 - 17) แนวการวิเคราะหแบบนี้มีจุดออนที่มีมุมมองแคบเกินไป ไมมีการ
วิเคราะหเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม (ผาสุก  พงษไพจิตร และ 
สังศิต พิริยะรังสรรค.  2537 : 16 - 17) 

 
 แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยม (Functionalist approach) 
 แนวการวิเคราะหแบบนี้มุงอธิบายวา คอรรัปชันนั้นมีหนาที่เชนไรตอระบบการปกครอง
และการบริหารงาน ไดมีการแบงแยกคอรรัปชันใหเปนปรากฏการณที่มาชดเชยความดอย
ประสิทธิภาพของระบบการปกครองและการจัดระบบ (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2549 : 41 - 42) 
แนวคิดนี้เปนที่นิยมของนักรัฐศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงของเจมส ซี สก็อต (Scott, Jame C.  
1969) ที่ไดนําเอาความหมายของคอรรัปชันในมุมมองของหนวยงานราชการสมัยใหมมาเปนกรอบ
ในการวิเคราะหสําหรับประเทศกําลังพัฒนา โดยมองวาวัตถสุิ่งของหรือแนวคิดหนึ่งจะดํารงอยูไดก็
ตอเมื่อสิ่งเหลานี้ตองมีหนาที่ที่แนนอนในสังคม หากสิ่งใดไมสามารถกอประโยชนหรือทําหนาที่ของ
ตัวเองได ก็ยอมตองเสื่อมสูญไปในที่สุด ดังนั้นคอรรัปชันจึงเกิดข้ึนจากการที่สถาบันของรัฐ 
ไมสามารถปรับตัวไดอยางดีพอ ทําใหเกิดความออนแอของสถาบันทางการเมืองและการดอย
พัฒนาของภาคประชาสังคม (Galtung, Frederik.  2001)  
 แนวการวิเคราะหแบบนีม้องวาบทบาทของคอรรัปชันและระบบราชการมีอิทธิพลตอกัน
อยางไร และมักมองวาคอรรัปชันเปนวิถีทางในการเอาชนะอุปสรรคในเชิงสถาบัน (Institutional 
obstacles) หรือปญหาที่เกิดข้ึนจากกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการที่มีอยู เพ่ือใหการ
ทํางานของราชการเปนไปไดรวดเร็วย่ิงข้ึน หรือชวยลดชองวาง ลดความขัดแยงระหวางฝาย
บริหารกับฝายการเมือง อุดมการณกับประเพณีปฏิบัติและเปนการสรางผลประโยชนรวมกันของ
พลังที่เปนปรปกษตอกันได นักวิชาการที่ใชแนวการวิเคราะหแบบนี้ เชน ฮันติงตัน (Huntington) 
และเจมส ซี สก็อตต (Scott, James C.) เปนตน (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 70) 
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 แนวการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร : ทฤษฎีคาเชาและการแสวงหาคาเชา (Rent 
and rent - seeking) 
 คาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent) หมายถึง ผลตอบแทนที่สูงกวาตนทุนปจจัยการผลิต จากการ
ไดครอบครองสิทธิผูกขาด เชน สัมปทานในธุรกิจหรือโครงการตางๆ ที่ผูผลิตสามารถตั้งราคาไดสูง
กวาในกรณีที่มีการแขงขัน เพ่ือใหไดคาเชานี้นักธุรกิจจะพยามยามใชวิธีทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย  
โดยคาเชาทางเศรษฐกิจเกิดจากการที่รัฐบาลแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การกําหนด
สัมปทาน การใหสิทธผิูกขาด การกําหนดโควตา การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง เปนตน ซึ่งการแทรกแซง
นี้ทําใหเกิดความสูญเปลาทางเศรษฐกิจอยางนอย 2 ประการ คือ 1) การผูกขาด เปนตัวทําลาย
โครงสรางราคา ทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางไรประสิทธิภาพ และไดประโยชนตอสวนรวม
นอยลง 2) คาเชาทางเศรษฐกิจ จะเปนแรงจูงใจใหนักธุรกิจใชทรัพยากรหรือตนทุนการเงินและ 
เวลา หรือเขาสูกิจกรรมการเมือง เพ่ือการว่ิงเตน ล็อบบ้ี ติดสินบน เพ่ือใหไดสิทธิประโยชนเหลานั้น 
คาเชาทางเศรษฐกิจจึงเปนการถายเททรัพยากรจากกิจรรมที่กอใหเกิดผลิตผลมาสูกิจกรรมที่ไมเกิด
ผลิตผล ในที่สุดจะทําใหสวัสดิการของสังคมเสื่อมลง (Krueger, Ann O.  2002; อางถึงใน ไพโรจน  
วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 34) การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ จึงเปนการสรางผลตอบแทน
ที่สูงเกินปกติกวาที่ควรจะเปน จากการใชอํานาจทางราชการหรือการเมืองไปบิดเบือนการใช
ทรัพยากรของรัฐอยางไมเหมาะสม และการแสวงหาคาเชามักอยูในรูปของการปรับปรุงโครงสรางใน
การครอบครองสิทธิ์และตัวสถาบัน (Structure of rights and institutions) (Khan.  2000 : 5, 26 - 
55, Khan & Jomo.  2000 : 145 - 326) 
 การแสวงหาคาเชา จึงเปนการทําใหเกิดสภาวะการผูกขาด เกิดกําไรจากการผูกขาด 
(Monopoly profit) เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางสังคมไปเปลาประโยชนและไมเกิดผลผลิต 
(Unproductive) ขานและโจโม (Khan & Jomo.  2000 : 26 - 30) ไดแบงคาเชาออกเปน 6 ประเภท 
คือ 1) คาเชาจากการผูกขาด (Monopoly rents) หรือรายไดจากการผูกขาดการผลิตหรือจําหนาย
สินคา เชน สัมปทานในรูปแบบตางๆ 2) คาเชาจากการโอนยายทรัพยากร (Rents bases on 
transfer) เปนรายไดที่เกิดจากการโอนยายทรัพยากรโดยผานกลไกของรัฐ เชน เงินภาษี เงินอุดหนุน
ตางๆ ใหเปนทรัพยสินสวนบุคคล ซึ่งวิธีการเชนนี้อาจถูกหรือผิดกฎหมายก็ได เชน อํานาจในการ
จัดสรรโควตาสัญญากอสราง ทําใหเกิดการจัดสรรผลประโยชนออกไป 3) คาเชาจากการผูกขาด
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource rents) เปนรายไดที่เกิดจากการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่
หายากหรือมีจํากัด เชน ทะเลสาปหรือทุงเลีย้งสัตว 4) คาเชาจากนวัตกรรม (Schumpeterian rents) 
5) คาเชาจากการเรียนรู (Rents for learning) และ 6) คาเชาที่เกิดจากกฎระเบียบที่ภาครัฐเปน 
ผูกําหนดข้ึนและการบริหารจัดการที่ดี (Monitoring and management rents) ซึ่งเปนคาเชาที่เกิด
จากการสรางนวัตกรรม (Innovation) การมีขอมูลใหม (Information) การนําเอา (Adopt) เทคโนโลยี
จากประเทศที่พัฒนาแลวมาดัดแปลง (Adapt) เปนตน โดยคาเชา 3 ประเภทแรกมีแนวโนมวาจะ
เก่ียวของกับการคอรรัปชันของบุคคลสาธารณะ และคาเชา 3 ประเภทหลังมักเปนความสามารถ 
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ของผูประกอบการเอง อาจเก่ียวของกับการคอรรัปชันหรือไมก็ได (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 :  
85 - 86) 
 มีการนําเอาทฤษฎีคาเชาและการแสวงหาคาเชา (Rent and rent - seeking) มาอธิบาย
การคอรรัปชัน โดย สังศิต  พิริยะรังสรรค (2549 : 63 - 69) อธิบายวา “คาเชา” หมายถึง รายได
หรือคาตอบแทนที่สูงกวาปกติ โดยถือเอาสภาพของตลาดแขงขันเปนเกณฑปกติ เพราะเปนที่ที่ 
ไมมีคาเชา (Competitive rent - free market) หรือที่ผาสุก  พงษไพจิตร และนวลนอย  ตรีรัตน 
(2546) เรียกวา “รายไดที่สูงกวารายไดข้ันต่ําซึ่งบุคคลหรือบริษัทสามารถหามาไดจากทางเลือกอ่ืน” 
และหมายถึง จํานวนเงินที่จายเปนพิเศษใหกับบุคคลบางคนเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนบางประการ
เมื่ออุปทานของสิ่งนั้นถูกจํากัดไว และบุคคลที่อยูในอํานาจที่จะแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจนี้ 
สามารถจํากัดหรือเบ่ียงเบนการกระจายอุปทานนั้น คาเชาจึงเกิดข้ึนเมื่อเจาหนาที่ของรัฐใชสถานะ
ของพวกเขาไปในทางที่ผิดเพ่ือรับสินบนหรือเงินที่ไมสุจริตจากภาคเอกชนเพ่ือผลประโยชนของ
ตนเอง 
 ขาน (Khan) ไดนําเอาทฤษฎีการแสวงหาคาเชา การคอรรัปชันและความสัมพันธเชิง
อุปถัมภแบบแลกเปลี่ยน (Patron - client exchange) มาเปนกรอบในการวิจัยเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ วา ตัวแสดงที่ใชในการวิเคราะหคอรรัปชันของเขา ประกอบดวย 1)  
ผูแสวงหาคาเชา ซึ่งอาจแสดงเปนผูรับการอุปถัมภ (Client) และทรัพยากรที่ใชในการแสวงหา 
คาเชา เชน เงิน กําลังคน เวลา ของขวัญ ของกํานัล อิทธิพล ฯลฯ เปนตน และ 2) นักการเมืองและ
ขาราชการชั้นผูใหญ ซึ่งแสดงเปนผูอุปถัมภ (Patron) โดยปจจัยของความสําเร็จในการแสวงหา 
คาเชา ประกอบดวย ขนาดของคาใชจายในการแสวงหาคาเชาและรูปแบบของสิทธิ (Type of 
rights) และข้ึนอยูกับการแบงสรรอํานาจภายในความสัมพันธระหวางผู อุปถัมภและผูรับการ
อุปถัมภ  
 ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ (2545 : 1 - 4) อธิบายวาการคอรรัปชัน คือ การแสวงหา
คาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - seeking) โดยเอกชน ในรูปของ “คาเชาทางเศรษฐกิจ” (Rent) คือ 
ผลกําไรจากการไดเปนผูผลิต ผูใหบริการ หรือผูขายสินคาที่ถูกจํากัดจํานวนผลิตโดยนโยบายของ
รัฐ การไดมาซึ่งคาเชานี้อาจไมไดเปนวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชน ไดมาเพราะเปนพรรคพวกของ
ขาราชการ หรือนักการเมือง ที่มีอํานาจในการอนุมัติใหไดสัมปทาน โดยไมมีการจายสินบน  
 ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ (2552 : 1 - 33, 2 - 17) ไดนําเอาแนวคิดเรื่องคาเชาทาง
เศรษฐกิจ มาอธิบายถึงความสัมพันธระหวางการคอรรัปชันกับระบบพวกพองวา ระบบพวกพอง 
หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมบุคคล อาศยัความสัมพันธใกลชิดหรืออิทธิพลกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี
อํานาจในการตัดสินใจ เพ่ือใหตนไดเปรียบผูอ่ืนในการเขาถึงทรัพยากรหรือนโยบายที่มีคุณคาหรือให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และเมื่อเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจไดตัดสินใจหรือดําเนินการใดเพ่ือให
บุคคลใดไดหรือเขาถึงการเปนเจาของสิทธหิรือสัมปทานหรือนโยบายของรัฐที่มีคุณคาผลตอบหรือ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่วานั้น ดวยการปฏิบัติในลักษณะที่เปนอภิสิทธิ์ ผลของการตัดสินใจ
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เชนนี้ ดานหนึ่งยอมทําใหเกิดการบิดเบือนกลไกตลาด เกิดคาเชาทางเศรษฐกิจหรือกําไรที่สูงกวา
ปกติ ในอีกดานหนึ่งยอมทําใหเจาหนาที่ของรัฐทีม่ีอํานาจในการใชดุลยพินิจเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
บุคคลใดเปนอภิสิทธิ์ไดนั้น เกิดแรงจูงใจที่จะรองขอสวนแบงของคาเชาทางเศรษฐกิจหรือกําไรที่สูง
กวาปกติที่เกิดข้ึน ดังนั้นนักธุรกิจจึงจําเปนตองแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจใหสูงเพ่ือที่จะนําไป
แบงปนกัน ผลที่ตามมาคือ เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด ผูกขาด การดําเนินการที่ไมมีประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ ทําลายโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
และการกระจายรายไดต่ํา แตในทางตรงกันขามหากธุรกิจตองมีการแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืน
ในตลาด หรือกับสินคาหรือบริการนําเขาจึงตองมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนอยางตอเนื่องเพ่ือความอยูรอด กลไกตลาดจึงเปนปจจัยหลักที่สรางแรง
กดดันในการปรับปรุงอภิบาลขององคกร ดังนั้นการที่บริษัทบางแหงที่ไดสัมปทานผูกขาดจากรัฐ 
ไมตองด้ินรนในการปรับปรุงขีดความสามาถในการแขงขัน ทําใหการอภิบาลองคกรไมดีเทาที่ควร 
 สอดคลองกับ รัตพงษ สอนสุภาพ (2551 : 3, 2553 : 14) ที่เห็นวาการแสวงหาผลประโยชน
ของทุนนิยมพวกพอง (Crony capitalism) เปนลักษณะของการใชอํานาจรัฐและอํานาจทุนไป
แสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองแกตนเอง คนใกลชิดและกลุมทุนพวกพองของตน 
“โดยใชความสัมพันธที่ใกลชิดเปนเสนสายไปสูการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันในเชิงอํานาจ ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการแสวงหาผลประโยชนรวมกัน นับตั้งแตการใหสินบน 
การคอรรัปชัน หรือการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ การสมรูรวมคิดและ
การมีผลประโยชนทับซอน” 

 
 แนวการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรสถาบันแนวใหม (New Institutional Economics: 
NIE) 
 เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมใหความสําคัญกับบทบาทของสถาบัน (Institution) ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึง บรรดากฎเกณฑที่เปนทางการและไมเปนทางการที่ทําหนาที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน 
เพราะเห็นวา สถาบันมีบทบาทอยางสําคัญตอการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคมไมทางใด 
ก็ทางหนึ่ง การวิเคราะหในแนวนี้มีการนําความรูจากสาขาวิชาอ่ืนๆ มารวมในการวิเคราะหกับ
ความรูทางเศรษฐศาสตร รวมถึงมีการวิเคราะหตนทุนทางธุรกรรมซึ่งถือเปนตนทุนของสถาบัน 
มิใชตนทุนของการแลกเปลี่ยน (สมบูรณ  ศิริประชัย.  2547 : 82 - 83) ซึ่งตางไปจากเศรษฐศาสตร
กระแสหลักที่ไมมีการวิเคราะหเรื่องตนทุนทางธุรกรรมนี้ (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 80)  
 แลมปสดอลฟ และคณะ (Lambsdorff et.al.  2005 : 2 - 6) นําเอาความสัมพันธระหวาง
ปทัสฐาน (Norms) ความเชื่อถือ (Trusts) และกลไกที่แนนอน (Precise mechanism) มาอธิบายถึง
การดํารงอยูและปรากฏการณของคอรรัปชัน ดังนั้นการวิเคราะหคอรรัปชันจึงควรวิเคราะหจาก
เงื่อนไขเชิงสถาบันหรือกฎเกณฑตางๆ ที่ชวยใหเกิดธุรกรรมข้ึนในการคอรรัปชันตางๆ สังศิต  
พิริยะรังสรรค (2553 : 81 - 84) ชี้วาแนวการวิเคราะหแบบนี้ชวยเพ่ิมความเขาใจเก่ียวกับสาเหตุ
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การคอรรัปชันและขอบเขตที่ควรมีการปฏิรูป แทนที่จะเนนไปที่สถาบันใดสถาบันหนึ่ง เชน สถาบัน
ทางดานกฎหมาย โดยจุดแข็งของแนวการวิเคราะหแบบนี้คือ การใหความสําคัญกับบทบาทของ
สถาบันและตนทุนทางธุรกรรมหรือตนทุนของการคอรรัปชัน  

 
 แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach)  
 เปนการมองถึงความซับซอนและมีรูปแบบที่หลากหลายของคอรรัปชัน จึงตองอาศัย
มุมมองแบบประวัติศาสตรและปจจัยทางการเมืองมาประกอบกัน (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2549  : 
42) สังศิต พิริยะรังสรรค (2549 : 83, 2554 : 102) นักวิชาการดานธรรมาภิบาล เสนอเพ่ิมเติมวา 
ในการอธิบายปรากฏการณการคอรรัปชันควรนํากรอบคิดเก่ียวกับ “บริบท” (Context) เขามารวม
ดวย กลาวคือ เปนการอธิบายถึงบริบทภายใตการเปลี่ยนแปลงทางดานปจจัยและเงื่อนไขที่
สําคัญๆ เชน ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบ
การเมือง รัฐธรรมนูญ รัฐบาล รัฐสภา องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การปฏิรูประบบราชการ พรรค
การเมือง กลุมทุน กลุมผลประโยชน บทบาทสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคม ทั้งอํานาจ 
บทบาทและผลประโยชน หรือกลาวไดวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบททางดานเศรษฐกิจ การเมือง 
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกาทางการเมืองและตัวแสดงทางการเมืองใหม โดยเปน
การศึกษาเปรียบเทียบถึงบริบทของปรากฏการณคอรรัปชันวามีสภาพแวดลอมเดิมเปนอยางไร 
และเมื่อมีการคอรรัปชันแลวมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะบริบทที่เปลี่ยนแปลง อาจทําให
รูปแบบ (Form) และแบบแผน (Pattern) ของการคอรรัปชันเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 ระบบอุปถัมภเปนการอธิบายถึงความสัมพันธสวนบุคคล ซึ่งเปนความสัมพันธเชิง
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูอุปถัมภ (Patron) และผูรับการอุปถัมภ (Client) โดยผูอุปถัมภอยูใน
สถานะที่มีพลังอํานาจ สามารถครอบครองทรัพยากรมากกวาผูรับการอุปถัมภ จนสามารถชวยเหลือ
อุปการะหรือคุมครองแกผูรับการอุปถัมภได โดยทั่วไปสายสัมพันธเชนนี้ระหวางนักการเมืองและ
ขาราชการมักเปนผูอุปถัมภ (Patron) แกนักธุรกิจ (Client) คือ นักการเมืองและขาราชการไดใช
อํานาจในการขาย (Sell) กระบวนการเขาสูชองทางการผลิตและตลาดใหแกนักธุรกิจเนื่องจากพวก
เขาไมสามารถทําเองได และเปนการสรางอุปสรรค (Entry barrier) ในการเขามาแขงขันของธุรกิจ
รายอ่ืนดวย ซึ่งดานหนึ่งคือการสรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูอุปถัมภ
และผูรับการอุปถัมภ อีกดานหนึ่งคือแรงจูงใจใหพวกเขาพยายามสรางเครือขายที่เขมแข็งมากข้ึน
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Donner and Ramsey.  2000 : 148 - 
154, 159, เกษียร  เตชะพีระ.  2547 : 41 - 49, 54) 
 นักเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economist) ไดใหความสําคัญกับการนําเรื่องของ 
“อํานาจ” (Power) และความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron - client relations) มาใชในการอธิบายและ
ในการวิเคราะหปรากฏการณที่เปนการคอรรัปชัน เพราะเหตุวาการแทรกแซงของรัฐภายใต
ความสัมพันธในระบบอุปถัมภ เปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชวิจารณญาณบิดเบือน
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ผลประโยชนที่จะไดจากนโยบายของรัฐไปสูกลุมผลประโยชนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะใน
กิจกรรมของรัฐที่มีการขายสินคาและบริการ หรือแมแตการควบคุมกิจกรรมตางๆ ของรัฐ (Moises 
Naim.  1995 : 248 - 251) โดยอาศัยพฤติกรรมของนักการเมืองที่มีบทบาทเปนผูสรางหรือรักษา
โอกาสในการแสวงหาผลประโยชนในการรวมมือกับขาราชการและนักธุรกิจ (M. Shaud Alam.  
1989 : 200 - 202) 
 อคิน  รพีพัฒน (2550 : 417 - 418, 437, 440 - 442) ไดใหคําจํากัดความของ “ความ 
สัมพันธแบบอุปถัมภและระบบอุปถัมภ” วาความสัมพันธนี้เกิดข้ึนเมื่อฝายผูอุปถัมภ (Patrons) 
สามารถครอบครองทรัพยากรที่ผูรับการอุปถัมภ (Clients) ตองการจนสามารถใหการชวยเหลือ
อุปการะแกผูรับการอุปการะได โดยทรัพยากรที่กลาวนี้อาจหมายถึงสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนใดๆ 
แกผูรับการอุปถัมภก็ได เชน ทรัพยสินเงินทอง หรืออํานาจหนาที่ โดยความสัมพันธระหวางผูให
และผูรับการอุปถัมภเปนความสัมพันธแบบที่ไมเปนทางการหรือเปนความสัมพันธสวนตัว ลักษณะ
ของความสมัพันธระหวางคูสัมพันธนี้ (ผูอุปการะและผูรับการอุปการะ) เปนความสัมพันธแนวด่ิง
หรือทั้งคูมีฐานะความไมเทาเทียมกันบางประการ และในความสัมพันธนี้ตองมีการแลกเปลี่ยน 
เปนสําคัญ แตสิ่งที่นํามาแลกเปลี่ยนนั้นไมชัดเจนแนนอน อคิน รพีพัฒน ไดยกความเห็นของ นิธิ   
เอ่ียวศรีวงศ ที่วา “ความภักดีเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของความสัมพันธแบบอุปถัมภ” ตัวอยางของ
ระบบอุปถัมภในวงราชการที่พบเห็นได  คือ การที่ความสัมพันธแบบไมเปนทางการระหวาง
ผูใตบังคับบัญชาหรือที่เรียกวา “ลูกนอง” ที่ตองการความกาวหนาในหนาที่ราชการและการข้ึน
เงินเดือน โดยผูใหการอุปถัมภหรือ “เจานาย” ก็หวังจะไดรับการสนับสนุนชวย เหลือการงานเปน
พิเศษตลอดจนบริการอ่ืนๆ และความสัมพันธระหวางนักธุรกิจกับขาราชการอาจเกิดข้ึนไดสอง
ลักษณะ ลักษณะแรก คือ การที่นักธุรกิจตองพ่ึง พาขาราชการ เพ่ือใหความคุมครองกิจการของตน 
ชวยเหลือใหไดรับสิทธิพิเศษ เชน สัญญารับเหมา สัมปทาน การผูกขาด ฯลฯ ซึ่งเปนรูปแบบที่มีมา
ยาวนาน การแลกเปลี่ยนก็ใชหลายสิ่งหลายอยางที่กําหนดไมชัดเจนและตั้งอยูบนความกตัญูและ
เอ้ืออาทรกันและกัน ที่สรุปวาขาราชการเปนผูอุปถัมภก็เพราะ “ขาราชการเปนผูเลือกที่จะรับ
หรือไมรับสิ่งที่ย่ืนใหมา เพ่ือการแลกเปลี่ยนแตแรก” ลักษณะที่สอง คือ เกิดเมื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหนักธุรกิจสามารถสั่งสมความมั่ งค่ังและเกิดความมั่นคงทาง
สถานภาพ จนมองไดวาความมั่งค่ังและมั่นคงนี้เปนทรัพยากรที่สําคัญเพียงประการเดียวที่ 
“นายทุนสามารถกลายเปนผูอุปถัมภของชนชั้นนําในวงราชการผูไดรับเงินไมเพียงพอตอการ
ดํารงชวิีต” (อคิน  รพีพัฒน.  2550 : 442) 

 
 แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม (Structural approach) 
 แนวการวิเคราะหแบบนี้เปนการใชปจจัย (Factors) และเงื่อนไขตางๆ (Conditions) 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมาอธิบายสาเหตุของคอรรัปชัน ทฤษฎีนี้มองวาสาเหตุของ
การเกิดคอรรัปชันมาจากปจจัยการแทรกแซงของรัฐที่มีตอตลาดมากจนเกินไป จนนําไปสูปจจัย
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ที่สงเสริมใหเกิดการคอรรัปชัน 3 ประการ คือ 1) ขาดแรงแรงจูงที่จะดําเนินงานอยางสุจริต 
เนื่องจากความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการธุรกิจ ทําใหนักธุรกิจและเจาหนาที่ของรัฐ
เลือกที่จะดําเนินการโดยไมสุจริต เพ่ือสรางความแนนอนใหเกิดข้ึนในการดําเนินงานหรือการ
แขงขันทางธุรกิจ 2) การที่รัฐย่ิงมีอํานาจมากข้ึน ย่ิงกอใหเกิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเชิง 
โครงสรางตางๆ ที่นําไปในสูการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบมากข้ึน เนื่องจากมีการรวมศูนย
อํานาจมากข้ึน และ 3) เปนการสรางเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐมีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแล
กิจกรรมของเอกชนมากข้ึน (Yves Me’ny.  1996, Banfield, Edward C.  1975 : 107 - 124) 
 มอยส นาอิม (Moises Naim.  1995 : 248 - 251) ชี้วาการแทรกแซงของรัฐภายใต
ความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชวิจารณญาณบิดเบือน
ผลประโยชนที่จะไดรับจากนโยบายของรัฐบาลไปสูกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้นการ
คอรรัปชันจึงเกิดข้ึนไดเสมอ เมื่อรัฐบาลขายสินคาหรือบริการหรือมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหแก
ธุรกิจเอกชน 
 ทฤษฎีดานโครงสรางทางสังคม อธิบายสาเหตุของการคอรรัปชันจากเงื่อนไขและอิทธิพล
ของรัฐ สังคมและชุมชน ซึ่งไดแก 1) การที่รัฐเขาไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจมากจนเกินไป 2) 
หนวยงานของรัฐมีอํานาจในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมภาคเอกชนมากเปนพิเศษ 
3) ความไมเทาเทียมกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 4) การผูกขาดสินคาและบริการโดย
ภาครัฐ 5) รัฐมีอํานาจเหนือภาคประชาสังคมโดยเฉพาะสื่อ 6) การรวมมือกันระหวางนักการเมือง 
ขาราชการและธุรกิจเอกชน 7) ความเขมแข็งของกลุมผลประโยชนทางดานธุรกิจ หรือกลุมทหาร - 
ตํารวจ 8) ผูนําการเมืองไมสนใจปญหาคอรรัปชัน 9) ระบบการตรวจสอบควบคุมคอรรัปชัน 
ไมเขมแข็งพอ 10) ความออนแอของระบบกฎหมาย 11) ระบบบริโภคนิยมที่ทําใหรายไดของ
ขาราชการและนักการเมืองไมทันกับระดับการบริโภคที่เพ่ิมข้ึนเร็วกวา 12) สาธารณชนและชนชั้น
นําขาดความรูและความเขาใจปญหาการคอรรัปชัน และ 13) ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เปนตน  
(สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 94) 

 
 ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent theory) 
 เปนการอธิบายปฏิสัมพันธของบุคคลในระบบราชการสมัยใหมวา ในระดับหนึ่งเขาได
กลายเปนตัวแทน (Agent) ที่มีความสัมพันธกับตัวการ (Principal) โดยไปเก่ียวโยงกับผูใหการ
สนับสนุน (Client) (Klitgaard.  1988 : 24) โดยภายใตความสัมพันธเชนนี้ ตัวการอาจมอบหมาย
ใหตัวแทนไปดําเนินการใดๆ เพ่ือประโยชนสูงสุดของตัวการ (Rosenow.  2002 : 5) 
 ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent theory) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงตัวแสดง 3 ตัว 
คือ ตัวการ (Principal) ซึ่งอาจหมายถึง บุคคล องคกรและประชาชน (Banfield, Edward C.  1975 : 
587 - 605) หรือบุคคลที่อยูในระดับสูงของรัฐบาลก็ได (Goudie & Stasavage. 1977, 1998) 
สวนตัวแทน (Agent) เปนขาราชการผูไดรับมอบหมายใหดําเนินภารกิจที่แนนอนในนามของ
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ตัวการ ดังนั้นตัวแทนจึงตองมีและใชอํานาจในการวินิจฉัยปญหาตางๆ ตามขนาดของภารกิจ 
บุคคลที่สามหรือผูใหการสนับสนุน (Client) อาจเปนบุคคลหรือองคกรก็ได ที่เขามามีสวนไดเสีย
จากการทํางานของตัวแทน โดยรูปแบบปฏิสัมพันธของบุคคลทั้งสามกลุมอาจเปนไปไดหลายรูป 
แบบ คลิทการท (Klitgaard.  1988 : 24) ชี้ใหเห็นวา “คอรรัปชันเกิดข้ึนเมื่อ ตัวแทนไมซื่อสัตยตอ
ผลประโยชนของตัวการในกระบวนการดําเนินงาน” ซึ่งแสดงถึงความแตกตางระหวางผลประโยชน
ของตัวการหรือสาธารณะกับผลประโยชนของตัวแทนหรือขาราชการ 
 ทฤษฎีนี้เนนเรื่องผลประโยชนของสาธารณะและกลไกการรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบไดในฐานะที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอกรอบของสถาบันและกรอบทางดานการเมือง
มากกวาที่จะใหความสําคัญกับการประเมินผลในการกระทําของตัวบุคคลที่เก่ียวของ แตปญหา
ในการวิเคราะหคือ ไมมีความชัดเจนที่จะชี้วาใครคือตัวการและใครคือตัวแทนที่ตองรับผิดชอบ
จากการดําเนินการหนึ่งๆ (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 95) 

 
 ทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest theory) 
 “การขัดกันแหงผลประโยชน” หรือ “ผลประโยชนทับซอน” เกิดข้ึนจากการที่ผูมีอํานาจ
หนาที่ที่ตองดูแลในการกระทําสิ่งใดๆ หรือผูที่ตองมีความรับผิดชอบตามภาระหนาที่หรือตอง
ควบคุมหนวยงาน แตเพ่ือผลประโยชนสวนบุคคลไดกระทําการหรือมีพฤติกรรมที่ เบ่ียงเบน 
ไปจากปทัสฐานของสังคมเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนแกปจเจกบุคคล แตสรางใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐและผลประโยชนของรัฐ (Public interest) (Friedrich.  2000 : 15 - 22) ปญหานี้
มักเกิดข้ึนในสถานการณที่ภาคเอกชนเขามาแทรกแซงหนวยงานราชการ ในขณะที่เจาหนาที่
ของรัฐที่เก่ียวของเองก็ขาดความรับผิดชอบ (Atkinson and Mancuso.  1992 : 140) ผาสุก  
พงษไพจิตร และคณะ (2545 : 1 - 5) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา การทับซอนของผลประโยชน 
(Conflict of Interest : COI) คือ การทับซอนในผลประโยชนของบุคคลที่มีสองสถานะในเวลา
เดียวกัน คือ การมีตําแหนงสาธารณะ (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขาราชการ) กับฐานะความเปน
ปจเจกบุคคล เชน ตําแหนงในบริษัท ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจมีความโนมเอียงที่จะใชอํานาจและ
ตําแหนงสาธารณะเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตัวหรือเพ่ือพวกพอง ทั้งทางตรงและทางออม เชน 
การมีหุนในบริษัทที่ไดรับสัมปทาน หรือสัญญาจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานราชการที่ตนมีอํานาจ
หรืออิทธิพลในการอนุมัติ เชน เมื่อบุคคลผูนั้นเปนรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลขณะนั้น ดังนั้นการ
ขัดกันแหงผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน จึงสงผลทําใหกระบวนการทํางานขาดความ
โปรงใส (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : xii)  
 การขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest) เปนทฤษฎีที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิด
เรื่องหนวยราชการสมัยใหม (Public office) และแนวคิดเรื่องผลประโยชนสาธารณะ (Public 
interest) ที่เนนวา หนวยงานราชการสมัยใหม มีภาระกิจที่ตองปฏิบัติเพ่ือผลประโยชนของ
สวนรวมหรือผลประโยชนของประชาชนไมใชเพ่ือผลประโยชนสวนตัว สวนบุคคลสาธารณะ 
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(Public persons) ซึ่งไดแก นักการเมืองและขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจจาก
ประชาชน จะตองเปนผูที่มีหลักจริยธรรมในการทํางาน คือ ปฏิบัติหนาที่เพ่ือผลประโยชนของ
ประชาชน มิใชเพ่ือแสวงหาความร่ํารวยสวนตัว ในขณะเดียวกันบุคคลสาธารณะจะตองปลอดจาก
อิทธิพลหรือสิ่งลอใจอันไมเหมาะสม เพ่ือเปนการปกปองการตัดสินใจของบุคคลสาธารณะใหมี
ความเปนอิสระและเปนกลาง ดังนั้นหลักการเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนในหนวยราชการ
สมัยใหม จึงมีไวเพ่ือใหบุคคลสาธารณะสามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัยปญหาตางๆ ไดอยาง
เปนธรรม ซึ่งเปนการปกปองผลประโยชนของประชาชนและรัฐไปพรอมๆ กัน (สุรพล  ศรีวิทยา 
และคณะ.  2552 : 88) เพราะการคํานึงถึงประโยชนสวนตัวนั้นเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย แต
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่กอใหเกิดผลไดเสียสวนตัว ยอมมีผลตอการตัดสินใจให
ขาดความเที่ยงธรรม (อัมมาร  สยามวาลา และคณะ.  2546 : 1 - 1, 2, 2 - 3, ผาสุก  พงษไพจิตร.  
2547 : 6, เกษียร  เตชะพีระ.  2547 : 41, 48 - 49, 54) 
 การขัดกันแหงผลประโยชน อาจเก่ียวของกับตัวบุคคลที่เปนนักการเมืองหรือขาราชการ
โดยตรง และอาจโยงไปถึงธุรกิจของครอบครัวนักการเมือง ธุรกิจเอกชน ธุรกิจขามชาติ นักการเมือง
ทองถิ่น ผูมีอิทธิพล และอ่ืนๆ ในการแสวงหาผลประโยชนจากการมีผลประโยชนทับซอนนั้น อาจใช
กฎหมายที่มีอยู การออกเปนนโยบายของรัฐ การออกเปนมติ ครม. การออกกฎหมายใหม การแกไข
หรือออกกฎระเบียบของราชการใหม การว่ิงเตนชักจูง การรับรูขาวสารภายใน การอาศัย
ความสัมพันธสวนตัว รวมถึงการจัดการที่ไมถูกกฎหมาย เชน “การฮ้ัว” และ “การอุม” คูแขงขันไมให
เขามีสวนรวมในการแขงขันประมูลงานของรัฐ (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 98) 
 ประโยชนที่เกิดจากการขัดกันแหงผลประโยชน อาจเปนผลประโยชนโดยตรง หรือมี
ลักษณะที่แอบแฝงคลุมเครือ ทําใหยากตอการตรวจสอบวา การกระทํานั้นๆ เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือไม  ทําใหกวาจะมีการพิจารณาความผิด ผูกระทําก็ไดรับผลประโยชนไปมหาศาล 
ขณะที่รัฐและองคกรก็เสียหายไปมากแลว (ณัฐนันทน  อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ.  2553 : 44) สําหรับ
รัฐบาล การขัดกันแหงผลประโยชนอาจไมใชผลประโยชนทางการเงินเสมอไปแตอาจเปนเรื่อง
ผลประโยชนทางการเมืองก็ได เชน การหาการสนับสนุน การแสวงหาคะแนนนิยมจากผูมีสิทธิ์ออก
เสียงเลือกตั้ง การใชนโยบายสาธารณะก็อาจเปนเรื่องของผลประโยชนทับซอนได เชน นโยบาย
สาธารณะที่ใหความหวังวาจะอํานวยประโยชนใหแกคนจํานวนหนึ่ง โดยที่ภาระคาใชจายตกเปน
ของคนสวนใหญ เชน นโยบายสวัสดิการสังคม เปนตน แมแตการผลักดันโครงการประชานิยม 
โดยนักการเมืองที่แมจะมีความชอบธรรมในอํานาจที่จะผลักดันนโยบายเชนนั้นได แตหากเปน
นโยบายที่ไมไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของผลประโยชนสวนรวมอยางแทจริง หรือทําโดยมุงหวัง
ผลประโยชนทางการเมอืงก็จะทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนได (สังศิต  พิริยะรังสรค.  2553 : 98, 
สมเกียรติ  ตั้งวานิช.  2547 : 72) 
 การขัดกันแหงผลประโยชน ยังเปนการอธบิายความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับนักธุรกิจ
ที่มีความสัมพันธใกลชิดจนกลายเปนพวกพองเดียวกัน หรือเมื่อกลุมทุนที่มีอํานาจรัฐหรือกลุมทุน
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ที่สามารถไปเกาะกุมอํานาจรัฐไดแลว จะพยายามใชอํานาจของรัฐที่มีอยูนั้นมาสรางผลประโยชน
สวนตัวใหกับตนและกลุมทุน  
 รูปแบบของความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่มักเกิดข้ึนในรัฐวิสาหกิจ ไดแก 1) การ
แตงตั้งพรรคพวกเขาเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ แมจะเปนผูขาดความรูความสามารถที่เหมาะสม 
แตมุงหมายเพ่ือการตอบแทนแกกันหรือมุงสรางสายสัมพันธเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน 2) 
คณะกรรมการฯหรือผูบริหารที่มีการริเริ่ม เสนอ จัดทําหรืออนุมัติโครงการของรัฐเพ่ือผลประโยชน
แกตนหรือพวกพอง 3) คณะกรรมการฯ หรือผูบริหาร ใชอํานาจหนาที่แทรกแซงการตัดสินใจของ
เจาหนาที่อ่ืนในการใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ หรือการใชอิทธิพลสวนตัวเพ่ือใหการสนับสนุน
แกบุคคลภายนอก โดยการเขามีสวนโนมนาวการตัดสินใจดานนโยบาย ซึ่งผูกระทํามีสวนไดเสีย
อยู (ณัฐนันทน  อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ.  2553 : 46 - 47)  

 
 แนวการวิเคราะหคอรรัปชันตามระบบ (Systemic corruption approach) 
 ไมเคิล จอหนสตัน (Michael Johnston.  1997 : 6 - 7) กลาวถึงการคอรรัปชันตาม
ระบบวา “คอรรัปชันตามระบบเปนเรื่องของสถานการณหนึ่งที่ภายในสถานการณอันนั้นมีสถาบัน
ที่สําคัญๆ และการดําเนินงานของรัฐกําลังถูกครอบงํา และถูกนําไปใชไมวาจะโดยปจเจกบุคคล
และกลุมก็ตาม และก็มีผูคนจํานวนมากมีทางเลือกในทางปฏิบัติไดคอนขางยากที่จะเขาถึงหรือ
ติดตอกับขาราชการที่ทุจริตได” เพราะเจาหนาที่ของรัฐไดใชบทบาทสาธารณะหรือทรัพยากร
สาธารณะไปในทางที่ผิดเพ่ือผลประโยชนสวนตัว และ โรเบิรต คลิทการด (Robert Klitgaard.  
2004; อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) ไดพูดถึงคอรรัปชันตามระบบวา คุณลักษณะของ
คอรรัปชันตามระบบที่โดดเดน ก็คือ การที่กลไกจํานวนมากของรัฐบาลที่ควรจะทําหนาที่ปองกัน
การคอรรัปชัน กลับกลายเปนกลไกที่คอรรัปชันไปเสียเอง ไมวาจะเปนเรื่องของงบประมาณ  
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ การรายงาน การประเมินผล และการบังคับใชระเบียบและ
กฎหมายตางๆ  
 สังศิต  พิริยะรังสรรค (2553 : 99) สรุปวาคอรรัปชันตามระบบ เปนเรื่องของการใช
ระเบียบ กฎหมายที่มีอยูในการคอรรัปชันของนักการเมืองและขาราชการในระดับตางๆ ซึ่งอาจจะ
มีตั้งแตการใชกฎหมายไปขมขูนักธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายเพ่ือเรียกรับเงินใตโตะหรือเรียกรับเงิน
จากผูกระทําความผิดตามกฎหมาย โดยการไมบังคับใชกฎหมาย หรือใชอํานาจในการวินิจฉัย
กฎหมายเพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง การเรียกรับคาหัวคิวจากการจัดซื้อจัดจางของ
นักการเมืองและขาราชการ และ “เงินตามน้ํา” ที่นักธุรกิจจายใหแกขาราชการเพ่ือใหพวกเขา
ละเลยมองขามปญหาหรือความผิดบางอยางที่เกิดข้ึน การคอรรัปชันตามระบบจึงเปนปญหาของ
ตัวสถาบัน (Institutional) และวิธีปฏิบัติ (Procedure) ซึ่งเปนการทุจริตภายในระบบ (Systemic 
corruption)  
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 แนวการวิเคราะหคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption approach) 
 จอหน โจเซฟ วอลลิส (Wallis, John Joseph.  2004 : 2) กลาววา การคอรรัปชันเชิง
ระบบเปนพฤติกรรมที่นักการเมืองไดสรางคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rents creating) โดยเจตนาที่จะให
เกิดสิทธิพิเศษ และโดยการใชพรรคการเมือง กวน หรือสมคบคิดกันสรางคอรรัปชันเชิงระบบข้ึนมา
เพ่ือเชื่อมผนึกผลประโยชนที่พวกเขารวมกันสรางข้ึนใหเปนเครื่องมือในรักษาหรือสรางการควบคุม
หรือการมีอํานาจในการปกครอง Wallis พูดถึงการคอรรัปชนัเชิงระบบวา วางอยูบนพ้ืนฐานของการ
สรางคาเชาทางเศรษฐกิจ โดยการกําจัดธุรกิจคูแขงขันมิใหเขาสูตลาดได ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่พบวา 
มีการสรางบริษัทที่ไดสิทธิพิเศษเหนือธุรกิจทั่วไป จึงเปนสัญญาณเตือนภัยวามีโอกาสที่จะเกิด 
คอรรัปชันเชิงระบบข้ึนแลว  
 ความคิด (Idea) เรื่องคอรรัปชันเชิงระบบของ Wallis ถูกมองวาเปนตัวแทนทาง
ความคิดของนักการเมืองที่ใชระบบเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการสรางคาเชาทางเศรษฐกิจข้ึนมา 
และนักการเมืองสามารถใชคาเชาทางเศรษฐกิจนี้ เปนเครื่องมือในการรักษาและควบคุมการ
ปกครองหรือรัฐบาลของตนเองไว คอรรัปชันเชิงระบบจึงเกิดข้ึนจากความโนมเอียงภายใน
โครงสรางของสังคมและไมใชเรื่องของพฤติกรรมสวนบุคคล คอรรัปชันประเภทนี้เมื่อเกิดข้ึน
สามารถทําใหระเบียบทางการเมืองและสังคมเกิดสภาวะที่ไรเสถียรภาพข้ึนมาได  
 คอรรัปชันเชิงระบบ เปนการคอรรัปชันที่เก่ียวของกับบุคคลจํานวนมากและหลายฝาย
ที่สมคบหรือรวมกันกระทําภายในหนวยงานของรัฐ หรือมีการชักนําใหเกิดการทุจริตไปตาม
ระบบที่มีการวางแผนลวงหนาเอาไวแลว โดยวิธีการของพวกเขาจะอยูในรูปของการกําหนดเปน
นโยบายที่แถลงตอรัฐสภาหรือนโยบายที่มอบใหกับขาราชการผูมีหนาที่ตองนําไปปฏิบัติ ซึ่งผล
ของนโยบายเชนวานั้นจะกลายเปนการคอรรัปชันที่ถูกตองตามกฎหมาย (Legalized corruption) 
และกฎหมายไมสามารถเอาผิดไดงายๆ เชน การใหสัมปทานของรัฐแกพวกพองหรือการจัดซื้อ
จัดจางในโครงการขนาดใหญของรัฐ สังศิต  พิริยะรังสรรค (2554 : 7, 100 - 101)สรุปวา “การ
คอรรัปชันเชิงระบบเปนการวางแผนของผูมีอํานาจทางการเมืองที่มีการตระเตรียม มีการกําหนด
แผนลวงหนา หรือมีการชักนําใหเกิดการจํากัดจํานวนธุรกิจคูแขงขันในตลาด หรือใชระเบียบและ
กฎหมายในการสรางความไดเปรียบเหนือธุรกิจคูแขงขันโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมหรือขยาย
ขนาดของคาเชาทางเศรษฐกิจในตลาดก่ึงผูกขาด”  
 การที่การคอรรัปชันเชิงระบบตองกระทําโดยผูที่กําลังมีอํานาจในระดับชาติหรือทองถิ่น 
ซึ่งเปนการคอรรัปชันโดยใชนโยบายเปนเครื่องมือ คอรรัปชันประเภทนี้จึงไมสามารถกระทําโดย
ลําพังของขาราชการหรือเจาหนาที่ประจําได และการคอรรัปชันที่มีผลจากนโยบายนั้น อาจเกิดข้ึน
ในหนวยงานเดียวหรือครอบคลุมหลายหนวยงานในคราวเดียวกันก็ได หากนักการเมืองผูนั้นกําลัง
มีอํานาจมากเปนพิเศษ ดังนั้นการคอรรัปชันประเภทนี้จึงไมใชการคอรรัปชันแบบปจเจกบุคคล 
หากแตเปนการคอรรัปชันเชิงโครงสรางหรือเชิงระบบมากกวา (สังศิต พิริยะรังสรรค. 2553 : 504) 
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 ณัฐนันทน อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ (2553 : 49, 212) พบวาปจจุบันมีการใชอํานาจ
หนาที่ของผูมีอํานาจเพ่ือไปกําหนดหรือแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับขององคกร หรือ
โดยการอาศัยกฎหมาย เชน การอาศัยโอกาสหรือชองวางของกฎระเบียบที่เอ้ือประโยชนกับตน
หรือพวกพอง เชน การละเลยไมปฏิบัติ หรือยกเวนการปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 
พฤติกรรมเชนนี้นับเปนรูปแบบการคอรรัปชันสําคัญที่ปฏิบัติกันอยูในรัฐวิสาหกิจ  
 ผูศึกษามองวา แนวคิดเรื่องการคอรรัปชันเชิงระบบนี้ไดรับการพัฒนาข้ึนตามพัฒนาการ
ของการคอรรัปชันที่ตองการแสวงหาผลประโยชน แตในขณะเดียวกันก็ตองการปกปดและปองกัน
ตัวเองจากการตรวจพบ โดยอาศัยชองวางหรือจุดออนของกฎหมาย กฎระเบียบของระบบราชการ 
และมีการสรางปทัสฐานบางอยางข้ึนมารองรับความชอบธรรม ดวยการอาศัยแอบอิงไปกับบริบท 
(Context) ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นแนวการวิเคราะหนี้จึงเปนแนว
การวิเคราะหคอรรัปชันที่ใหความสําคัญกับภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด คือ มองจากบริบท 
ที่แวดลอมทั้งกอนและหลังการคอรรัปชัน มองจากกระบวนการตั้งแตเริ่มกอตัวและจนปรากฎผล
ของการคอรรัปชัน มิใชมองเฉพาะที่ปรากฏการณหรือตัวบุคคลหนึ่งๆ อยางเอกเทศ แตตองนํา
ขอมูลเหลานั้นมาใชอยางบูรณาการรวมกับแนวการวิเคราะห (Approaches) และทฤษฎีคอรรัปชัน 
(Corruption theories) ที่เหมาะสมอ่ืนๆ ดวย 
 การเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมไทย เปนปจจัยและเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดที่นําไปสูการ
ทุจริตขนาดใหญ (Grand corruption) และการทุจริตขนาดใหญของนักการเมือง จะกระทําไดจะตอง
มีปจจัยและเงื่อนไขอยางนอยที่สุด 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก นักการเมืองตองสามารถมี
อํานาจเหนือขาราชการระดับสูงในหนวยงานหนึ่งๆ ได และมีอํานาจเหนือ หรือสามารถควบคุม
ระบบราชการเอาไวได และประการที่สอง นักการเมืองตองสามารถควบคุมระบบการตรวจสอบทั้ง
จากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา องคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ และภาคประชา
สังคม ซึ่งไดแก สื่อมวลชน นักวิชาการ และนักพัฒนาองคการเอกชน ดังนั้นกรอบในการศึกษา 
คอรรัปชันตามระบบและคอรรัปชันเชิงระบบ ควรเริ่มตนจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
บริบท (Context) ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกอน เพราะบริบททางเศรษฐกิจการเมือง ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎ กติกาทางการเมืองและตัวแสดงทางการเมืองใหม ซึ่งจะมีผลตอการทํา
ใหเกิดรูปแบบและแบบแผนการทุจริตที่แตกตางไปจากเดิม (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553 : 102, 
516) 

 
 แนวการวิเคราะหคอรรัปชันแบบองครวม (Holistic approach) หรือ สหวิทยาการ 
(Integrated approach) 
 เจมส ซี. สก็อตต (Scott, James C. 1964 : 62) เสนอวากรอบความคิดเก่ียวกับการ
วิเคราะหคอรรัปชันข้ึนอยูกับวาเรามีมุมมองหรือจุดยืนตอคอรรัปชันอยางไร (Conceptualized) 
หรือจะเอาเรื่องอะไรเปนหลัก เชน ถาใหความสนใจในเรื่องการละเมิดปทัสถานทางกฎหมายเปน
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หลัก ก็จําเปนตองอาศัยมุมมองทางกฎหมาย หรือเอาเรื่องของผลประโยชนสาธารณะเปนหลักก็
ตองพิจารณาจากแนวการวิเคราะหดานการขัดกันแหงผลประโยชน เปนตน 
 ไฮเดนไฮเมอรและจอหนสตัน (Heidenheimer and Johnston.  2000 : 11 - 12) เสนอวา
เราควรใชประโยชนจากความหลากหลายของคํานิยาม (Definition) และแนวการวิเคราะห (Approach) 
เพ่ือพิจารณาวาจะใชปทัสฐานใด (Norms) มาแบงแยกการกระทําที่เปนคอรรัปชันออกจากการ
กระทําที่ไมใชคอรรัปชัน โดยเสนอวาเราควร “เลือกความคิดเห็นและจริยธรรมที่ดีที่สุดในชวงเวลา
นั้น มาตรวจสอบความตั้งใจและการกระทําทั้งหมด ถาการกระทําใดเห็นไดวาทําใหสูญเสีย
ผลประโยชนของสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนบุคคล ยอมถือเปนการคอรรัปชัน” 
 ความหลากหลายของคํานิยาม (Definition) และแนวการวิเคราะห (Approach) คอรรัปชัน 
ทําใหเราสามารถอธิบายพฤติกรรมการคอรรัปชันจากหลายมุมมอง ข้ึนอยูกับวาเราจะเลือกเอา
เรื่องอะไรเปนหลัก เชน ถาหากใหความสนใจในเรื่องการละเมิดปทัสฐานทางกฎหมายเปนหลัก
สําคัญ ก็จําเปนตองอาศัยมุมมองทางกฎหมาย (Scott.  1964 : 62) แตการจะใชปทัสฐานใด 
(Norms) เพ่ือแบงแยกการกระทําที่เปนคอรรัปชันออกจากการกระทําที่ไมใชคอรรัปชันนั้น เราควร
เลือกใชความคิดเห็นและหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุดในชวงเวลานั้นมาตรวจสอบเจตนาและ
พฤติกรรมโดยรวม และถาการกระทําใดเห็นไดวาทําใหสูญเสียผลประโยชนของสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนสวนบุคคลยอมตองถือวาเปนการคอรรัปชัน (Heidenheimer and Johnston.  2000 :  
11 - 12) หรือเลือกใชแนวการวิเคราะหหลากหลายแนวทางรวมกัน เพ่ือความหลากหลายและ
หนักแนนในการวิเคราะห (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) ผูศึกษาเห็นวา เราจะเลือกใชแนวการ
วิเคราะหแบบใดก็ไดที่เราถนัดและสามารถอธิบายพฤติกรรมที่คอรรัปชันได หรือเลือกใชหลัก
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุดเพ่ือปกปองผลประโชนสาธารณะ หรือเลือกใชหลากหลายแนวทาง
รวมกัน เพ่ือความหนักแนนและใหสามารถนําเหตุผลหรือคําอธิบายตางๆ มารวบรวมประกอบกัน
ใหเปนภาพเปนคําอธิบายที่มีชัดเจนมากข้ึน 
 ไดมีความพยายามในการพัฒนาแนวคิด (Idea) ในการวิเคราะหคอรรัปชันแบบองครวม 
(Holistic approach) หรือบูรณาการ (Integrated approach) โดยการนําความรูในสาขาวิชาการ
ตางๆ หรือแนวการวิเคราะหทั้ง 11 แนววิเคราะหที่กลาวแลว มาใชวิเคราะหรวมกันเพ่ือใหเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหคอรรัปชันอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งเปนการบูรณาการแนวการวิเคราะหและ
ทฤษฎีแบบตางๆ ที่อธิบายสาเหตุของการคอรรัปชัน ในมุมมองของหลากหลายสาขาวิชาการ 
(เชน นิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา เปนตน) รวมเขากับขอมูลที่เกิดข้ึนหรือ
บริบท (Context) ในสังคมไทยและในหนวยงานของรัฐ เพ่ือลดขอจํากัดของอคติทางวิชาการที่
หลากหลายและเพ่ือนําความเห็นที่หลากหลายมาประกอบกันใหเกิดความหนักแนนย่ิงข้ึนในการ
วิเคราะหคอรรัปชัน (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 64)   
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 จากภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการนําแนวการวิเคราะหที่หลากหลายมา
ใชวิเคราะห อธิบายพฤติกรรมคอรรัปชันนอกเหนือไปจากการตีความตามกฎหมายที่มีอยู ซึ่งจะ
ชวยใหเราสามารถเลือกใชแนวทางที่มีขอมูลสนับสนุนดีที่สุด หรือเราถนัดหรือมีความชํานาญ 
หรือเปนแนวทางออนไหว เชน คุณธรรมจริยธรรม มาชวยวิเคราะหอธิบาย ซึ่งนอกจากจะเปนการ
มองแบบรอบดานแลว ยังเพ่ิมความหนักแนนและลดความอคติในทางวิชาการอีกดวย 

 
 ประเภทของการคอรรัปชัน 
 มิลเลอร สเปนซและโรเบิรต (Miller, Spence and Roberts.  2005 : 16 - 18) แบงการ
คอรรัปชันดวยพฤติกรรมของตัวบุคคลที่กระทําออกเปนการคอรรัปชันของปจเจกบุคคล (Individual 
corruption) การคอรรัปชันที่เปนหมูคณะ (Organized corruption) และการคอรรัปชันตามระบบ 
(Systemic orruption)  
 ขณะที่สังศิต (2551 : 21) ไดจําแนกการคอรรัปชันของบุคคลสาธารณะออกไดเปน 3 
ประเภทสําคัญดวยกัน คือ คอรรัปชันในการบริหารราชการแผนดิน (Administrative corruption) 
คอรรัปชันทางการเมือง (Political corruption) และคอรรัปชันทางเศรษฐกิจ (Economic corruption) 
กลาวคือ 

1. คอรรัปชันในการบริหารราชการแผนดิน (Administrative Corruption) เลฟฟ (Leff.  
1964 : 22 - 27) ใหความหมายคอรรัปชันในการบริหารราชการแผนดินวาเปน “การกระทําที่บุคคล
หรือกลุมบุคคลไดใชอิทธิพลไปในทางที่เกินอํานาจที่เขามีอยูในตําแหนงหนาที่ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสวนตัว” การคอรรัปชันแบบนี้ มักเกิดข้ึนในกลุมเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
แสดงถึงความเสื่อมถอยของศีลธรรม ความดอยประสิทธิภาพของระบบราชการและความสามารถ
ของกลุมผลประโยชนที่สามารถเชื่อมโยงเขาถึงอํานาจในระบบราชการได ตัวอยางเชน การให
สินบนแกเจาหนาที่เพ่ือรับความชวยเหลือในการกําหนดนโยบายและบริหารนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐ การทําโครงการจัดซื้อจัดจางใหแกสมัครพรรคพวกของตนเอง การซื้อขายตําแหนง การโยกยาย
ตําแหนงขาราชการโดยไมคํานึงถึงหลักการเรื่องความสามารถและคุณธรรม แตกลับอาศัยความ
เปนเครือญาติหรือสมัครพรรคพวกเปนที่ตั้ง ทั้งหมดนี้กลายเปนการสรางความสูญเสียดาน
งบประมาณ และปดก้ันโอกาสในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองพรอมๆ 
กัน โดยเวอรเนอร (Werner.  1983 : 146) เห็นวาการคอรรัปชันในการบริหารราชการไดกลายเปน
สิ่งที่ฝงลึกอยูในองคกรและไดกลายเปนตัวที่บอนทําลายวงจรของการทํางานและพัฒนาขององคกร
ตลอดเวลา 

2. คอรรัปชันทางการเมือง (Political Corruption) ไฮเดน ไฮเมอร (Heidenheimer and 
et al.  1989 : 6, สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2551 : 22) ใหความหมายคอรรัปชันทางการเมืองวาเปน 
“การใชอํานาจทางการเมืองโดยขาดคุณธรรมหรืออยางผิดกฎหมาย เพ่ือผลประโยชนของตนเองหรือ
เพ่ือประโยชนทางการเมือง และผลประโยชนนั้นไมจําเปนวาตองเปนวัตถุเงินทองเสมอไป”    
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 ความหมายแบบนี้เปนการโยงอํานาจทางการเมืองกับการคอรรัปชันเขาดวยกัน โดยถือ
เปนความผิดปกติทางการเมืองของนักการเมืองเชิงปจเจกบุคคล ซึ่งอาจเปนความผิดปกติทาง
กฎหมาย ธุรกิจ การปกครองหรือศีลธรรมก็ได ตัวอยางเชน การที่รัฐบาลกําหนดราคาขายหุน
รัฐวิสาหกิจในราคาต่ํา “เพ่ือเปาหมายทางการเมือง โดยตองการกระจายและขายหุนเหลานี้ใหแก 
ผูถือหุนรายยอยใหมากที่สุด เพ่ือสรางคะแนนนิยมใหแกตนเองโดยยอมเสียประโยชนทางดาน
รายรับที่พึงไดจากการขายหุน” หรือกระทําโดยขาดความโปรงใสและจัดสรรหุนใหแกกลุมคนบาง
กลุมโดยอางวาเปนผูมีอุปการะคุณโดยมิแจงวาเปนใครและมีการกระทําอยางไรที่เรียกวาเปนการ
อุปการะตอรัฐวิสาหกิจนั้นๆ (ภูรี  สิรสุนทร. 2550 : 20, 24, 33)  

3. คอรรัปชันทางเศรษฐกิจ (Economic Corruption) การใหความหมายของคอรรัปชัน
แบบนี้ของนักเศรษฐศาสตร “เปนการโยงการใชอํานาจของบุคคลสาธารณะกับผลประโยชน
สาธารณะ (Public interest) เขาดวยกัน” เปนรูปแบบการทุจริตของบุคคลสาธารณะโดยอาศัยระบบ
ราชการเพ่ือการแสวงหา “คาเชาทางเศรษฐกิจ” (Economic rent - seeking) (สุรพล  ศรีวิทยา และ
คณะ.  2552 : 9) 
 สังศิต  พิริยะรังสรรค (2551) เสนอวา คอรรัปชันทั้งสามประเภทนี้มีความเก่ียวโยงสัมพันธ
กัน คอรรัปชันประเภทหนึ่งอาจเกิดข้ึนในลักษณะที่สงผลสืบเนื่องใหเกิดคอรรัปชันอีกประเภทหนึ่ง
ข้ึนได แตคอรรัปชันบางประเภทอาจเกิดในลักษณะโดดๆ โดยไมเก่ียวของกับการคอรรัปชันประเภท
อ่ืนๆ 

 
 รูปแบบ (Forms) ของคอรรัปชัน 
 นวลนอย  ตรีรัตน (2549) เห็นวาภายใตสังคมที่มีลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แบบอุปถัมภมักพบวา มีการคอรรัปชันใน 4 รูปแบบดวยกัน คือ 

1. เจาหนาที่ของรัฐแสวงหาชองทางในการลดตนทุนใหผูประกอบการโดยการ
หลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับ แลวนําผลประโยชนที่ไดมาแบงปนกันระหวางเอกชน
กับเจาหนาที่ของรัฐ  

2. การใชอํานาจของเจาหนาที่ในการใหเอกชนสามารถผูกขาด เพ่ือแสวงหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจ  

3. เจาหนาที่ของรัฐไดสงมอบสิทธิประโยชนใหกับพวกพองเดียวกันเพ่ือนําไป
แสวงหาผลประโยชนรวมกัน และ  

4. เจาหนาที่ของรัฐมุงแสวงหาผลประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
 ไคเดน (Caiden.  2001 : 17 - 26) เห็นวารูปแบบ (Form) ของการคอรรัปชันแบงไดหลาย
รูปแบบ เชน การคอรรัปชันที่เกิดข้ึนในกลุมเจาหนาที่ระดับสูงและระดับลางของรัฐ การคอรรัปชัน
โดยใชอํานาจทางการเมืองหรือการคอรรัปชันโดยใชอํานาจในการบริหารราชการ การคอรรัปชันตาม
ระบบ (Systemic) การคอรรัปชันที่กระทํากันทั่วไป (Pervasive) การคอรรัปชันที่เจาหนาที่ของรัฐ
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กระทําโดยลําพัง (Isolated) การคอรรัปชันที่มีพฤติกรรมตอเนื่อง (Frequent) การคอรรัปชันที่ทําเปน
กิจวัตร (Routine) การคอรรัปชันที่มีขนาดเล็ก (Petty) หรือเปนครั้งคราว (Sporadic) การคอรรัปชัน
ที่ไมมีผลกระทบมากนัก (Trivial) การคอรรัปชันที่กระทําโดยมีเครือขายซับซอน (Network of 
complex) การคอรรัปชันกระทําโดยออมหรือโดยตรง (Direct or Indirect) เปนตน  
 สังศิต  พิริยะรังสรรค (2549 a : 42) กลาววาในประเทศไทยสามารถพบลักษณะของ
การคอรรัปชันอยางนอย 15 แบบ คือ  

1. การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทานและการเรียก
เก็บสวนแบงอยางผิดกฎหมาย  

2. เครพโคเครซี (Kleptocracy) หรือการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาครอบครองโดย
อาจเปนการกระทําในรูปของแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

3.  การมีผลประโยชนทับซอน  
4. การใชอิทธิพลทางการเมือง หาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย  
5. การปกปดการบริหารงานที่ไมถูกตองและปกปดขอมูลและใหการเท็จ  
6. การใชนโยบาย กฎเกณฑ ขอบังคับอยางมีอคติและลําเอียง  
7. การใชอิทธิพลทางการคา แสดงบทบาทเปนนายหนาหรือมีผลประโยชนทับซอน

จากการคาตางตอบแทน  
8. การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางที่มิชอบ ฉอฉล  
9. การไมกระทําตามหนาที่แตใชลัทธิพรรคพวก เชน การจัดฮ้ัวประมูล  
10. การใหและการรับสินบน การขูเข็ญบังคับ และการใหสิ่งลอใจ  
11. การยอมรับของขวัญที่ไมถูกตอง  
12. ผูบริหารประเทศทําตัวเปนผูอุปถัมภรายใหญ โดยการใชนโยบายประชานิยม 

(นักการเมืองใหเงินทอง หรือสิ่งของของรัฐเพ่ือแลกกับการสนับสนุนจากประชาชน)  
13. ใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางที่ผิด  
14. ทุจริตการเลือกตั้ง และ  
15. การบริจาคทรัพยสินเพ่ือชวยเหลือการรณรงคที่ผิดกฎหมาย  

 โดยสรุปวา “ลําดับที่ 1 ถึง 10 เปนการคอรรัปชันในทางเศรษฐกิจ ลําดับที่ 11 ถึง 15 
เปนการคอรรัปชันทางการเมือง ยกเวนลําดับที่ 9 ที่สามารถเปนทั้งการคอรรัปชันทางการเมือง 
และหรือการคอรรัปชันในการบริหารราชการก็ได” 
 วิชา มหาคุณ (2552) คณะกรรมการ ป.ป.ช. กลาววาปญหาการทุจริตที่ตรวจพบมาก
ในประเทศไทยขณะนี้ คือ การคอรรัปชันเชิงนโยบาย และผลประโยชนทับซอน ซึ่งมักออกมาใน
รูปแบบของการออกกฎหมายมารองรับการกระทําบางอยางใหกลายเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย ทั้งที่
การกระทํานั้นขัดตอผลประโยชนสาธารณะ โดยอาศัยเงื่อนไขความไดเปรียบทางการเมือง เชน
การดําเนินโครงการตางๆ โดยมีเจตนาแตแรกที่จะหาผลประโยชนสวนบุคคล 
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 นอกจากนี้ยังมพีฤติกรรมอ่ืนๆ เชน การใชอํานาจแทรกแซงรัฐวิสาหกิจ การหาผลประโยชน
จากการจัดซื้อจัดจาง การจัดสรรทรัพยากรหรือสัมปทานของรัฐ เปนตน 
 Tanzi, Vito & Hamid Davoodi (1997) (อางถึงใน Wei.  1999 : 11) เห็นวาเจาหนาที่
ของรัฐมักใชวิธีการตัดลดงบประมาณในโครงการของรัฐที่มีอยู แลวเสนอใหมีการทําโครงการใหมๆ 
เพ่ือใหเกดโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของตนและพวกพอง  
  
 สาเหตุและปจจัยของการเกิดคอรรัปชัน  
 ปจจัยและเงื่อนไขของการเกิดคอรรัปชัน มีความสลับซับซอนเชนเดียวกับรูปแบบของ
คอรรัปชันที่ปรากฏอยูหลากหลาย และเปนสิ่งที่ฝงราก (Rooted) อยูในสภาวะทางการเมืองหรือ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ (Harris - White and White.  1996 : 1) 
จอหนสัน (1996; อางถึงใน นวลนอย  ตรีรัตน.  2549 : 8) ยังเห็นดวยวาปจจัยเงื่อนไขนี้ยังรวมถึง
วัฒนธรรมหรือคานิยมในสังคมดวย กลาวคือ 

1. คานิยมในสังคมหรือองคกร ซึ่งสะทอนถึงวัฒนธรรมจิตสํานึกของสังคมหรือองคกรที่
ยอมรับและมีลักษณะชี้นําหรือสนับสนุนการคอรรัปชัน เชน ยอมรับวา “โกงบางก็ไมเปนไร ขอให
มีผลงาน” การยกยองนับถือคนรวยมากกวาคนดี การยอมรับการใชอภิสิทธิ์วาเปนเรื่องปกต ิ

2. ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีลักษณะพ่ึงพาและอุปถัมภ เชน 
การใชงบประมาณลงไปเฉพาะพ้ืนที่ที่เปนฐานเสียงเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง ความสัมพันธ
ในการรวมกลุมระหวางขาราชการ นักธุรกิจและนักการเมืองเพ่ือสมยอมหรือฮ้ัวกันในโครงการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งนําไปสูการปกปดและกีดกันคนนอกกลุมไมใหเขารวมหรือรับรู 
 การผูกขาดในตลาดสินคาและบริการ และรวมถึงการผูกขาดเชิงอํานาจทางการเมืองซึ่ง
สงเสริมใหเกิดการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ การใชอํานาจโดยขาดการตรวจสอบ  
 เมาโร (Mauro.  1997 : 4 - 6) กลาวถึงเงื่อนไขที่กอใหเกิดการคอรรัปชัน (Sources of 
corruption) คือ  

1. ขอจํากัดทางการคา (Trade restrictions) เชน กฎระเบียบ กฎเกณฑอัตราภาษี 
การผูกขาด  

2. การอุดหนุนของรัฐ (Government subsidies) ซึ่งเมาโรเห็นวา ย่ิงมีการอุดหนุน
มากก็ย่ิงนําไปสูการคอรรัปชันมากข้ึนตามไปดวย  

3. การควบคุมราคา (Price control) เปนเงื่อนไขตัวสําคัญที่ทําใหเกิดคาเชาและการ
แสวงหาคาเชาและบิดเบือนตลาด 

4.  การมีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราหลายอัตราหลายระบบนําไปสูการติดสินบน
และคาเชาทางเศรษฐกิจได  

5. ขาราชการมีคาจางต่ํา นําไปสูการคอรรัปชันของขาราชการในระดับลาง  
6. การเขาถือครองทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource) และ  
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7. ปจจัยทางสังคม 
 คอรลิน เลย (Leys, Collin.  1965 : 29 - 40; อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 68) 
อธิบายถึงเงื่อนไขที่เปนเหตุใหเกิดคอรรัปชันในประเทศกําลังพัฒนาวา มาจากความไมเทาเทียมทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีม่ีอยูในระดับสูง และมักพบวาในบรรดาประเทศเหลานี้ คอรรัปชันเปนเรื่องที่
สามารถปกปดไดงาย และการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลงโทษผูกระทํา
ความผิด 
 ปานเทพ กลาณรงคราญ (2551) กรรมการ ป.ป.ช. กลาววาปญหาหลัก 3 ประการ ที่เปน
ปจจัยกอใหเกิดการคอรรัปชัน ไดแก 

1. ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และทัศนคติ โดยเฉพาะกรณีที่อํานาจ
อุปถัมภในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปสูการเอารัดเอาเปรียบ การอาศัยอํานาจเบ่ียงเบนความเห็น 
การใชอิทธิพลในตําแหนงเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเอง ซึ่งลักษณะเหลานี้ทําใหเกิดการคอรรัปชัน
เล็กๆ นอยๆ ดวยความเคยชิน จนถึงเรื่องในโครงการใหญๆ นับเปนปญหาที่ตองใชยุทธศาสตรเขา
ไปดําเนินการแกไขและปองกันอยางเรงดวน 

2. ปญหาการแทรกแซงทางการเมืองที่กอใหมีการกระทําการทุจริตในลักษณะ
ผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกัน 

3. ปญหาความยากจนทําใหคนตองด้ินรนและกระทําการทุจริต แมไมเสมอไปเพราะ
บางทีคนที่ไมยากจนและมีอันจะกินแตไมซาบซึ้งกับคําวาพอก็ยังกระทําการทุจริต ดังนั้นจึงตองมี
การปรับแกที่คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ดังเชนที่ระบุในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป พ.ศ. 2540 และ
ฉบับป พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ที่กําหนดใหใหหนวยงานของรัฐตองไปทํามาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมรองรับกันเองวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา หรือเรียกวา ประมวลจริยธรรม (Code of 
ethics) ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ตางๆ ของรัฐ 
 นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ (2543 : 3) เห็นวาตนตอคอรรัปชันเกิดจากอํานาจหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐ 2 ดานใหญ คือ 1) อํานาจในการอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และ 2) อํานาจในการจัดสรรผลประโยชนหรือสิทธิในการใชทรัพยากร  
 สุธีร  อากาศฤกษ (2525; อางถึงใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 18) กลาวถึง
มูลเหตุการณคอรรัปชัน 4 ประการ คือ 1) โอกาสที่เอ้ืออํานวยตอการกระทําผิด 2) มสีิ่งจูงใจทีม่าก
พอใหกระทําผิด 3) ความเสี่ยงภัยหรือตนทุนของการกระทําผิด ถามีนอยหรือมีโอกาสรอดพน 
การตรวจจับงาย ก็จูงใจใหมีการกระทําผิดไดงาย และ 4) ความซื่อสัตยของบุคคล ถามีไมพอก็จะ
ทําผิดได  
 ธีรภัทร  เสรีรังสรรค (2549 : 123) กลาววาสาเหตุที่กอใหเกิดการคอรรัปชัน  

1. ปจจัยดานปจเจกบุคคล (Individual) โดยบุคคลที่มีพฤติกรรมที่จะคอรรัปชันนั้น
เปนไปโดยนิสัยใจคอหรืออุปนิสัยสวนบุคคล  
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2. ปจจัยดานสถาบัน (Institution) โดยสถาบันหรือหนวยงานของรัฐมีสวนทําใหเกิด
การคอรรัปชัน และ  

3. ปจจัยดานสถานการณ (Situation) เปนปจจัยดานเหตุการณ สิ่งแวดลอมที่สามารถ
ทําใหเกิดการคอรรัปชัน 
 วิทยากร เชียงกูล (2549 : 28 - 29, 89) เห็นวาปจจัยเงื่อนไขที่เอ้ือตอการคอรรัปชัน ไดแก  

1. การรวบอํานาจการตัดสินใจที่ไมตองชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบตอประชาชน 
2. ประเทศหรือสังคมไมมีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยใชการไมได เกิดภาวะของ

การเกิดขาดขอมูลขาวสาร  
3. รัฐบาลขาดความโปรงใสในการบริหารประเทศ  
4. รัฐบาลดูถูกหรือละเลยสิทธิการแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลและสิทธิเสรีภาพของ

สื่อมวลชน  
5. รัฐบาลไมมีความสามารถบอกไดวาใครตองรับผิดชอบอะไร และบริหารการเงิน

แบบลาชาก็เปนโอกาสและสิ่งที่สงเสริมการคอรรัปชัน  
6. มีการลงทุนโครงการใหญโดยรัฐ  
7. เจาหนาที่รัฐเงินเดือนต่ํา  
8. ระบบกฎหมายที่ทําหนาที่ไดไมดีเพียงพอ กฎหมายออนเกินไป ผูประกอบอาชีพ

กฎหมายออนเกินไป (ประเด็นนี้วิทยากร เชียงกูล ไดตั้งขอสังเกตไววามีความหมายถึงความ
ออนแอของระบบตรวจสอบ บุคลากรและหนวยงานเฝาระวังใชหรือไม)  
 แตการศึกษาวิจัยในประเทศอ่ืนๆ พบวาการข้ึนเงินเดือนใหแกนักการเมืองและ
ขาราชการไมไดมีผลใหคอรรัปชันลดนอยเสมอไป และการที่รัฐบาลประเทศใดๆ จะข้ึนเงินเดือน
เจาหนารัฐใหสูงพอๆ กับภาคธุรกิจเอกชนได ก็หมายถึงวา รัฐบาลตองพัฒนาใหเจาหนาที่ของรัฐ
เกงพอและดีพอที่จะชวยทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากพอที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษีและมี
รายไดพอที่จะทําเชนนั้นดวย 
 บุปผาชาติ  ปตติกัน และคณะ (2543 : 5 - 9) กลาวถึงสาเหตุของการทุจริตที่แปรผัน
ไปตามบริบททางประวัติศาสตร สังคมและการเมืองของประเทศนั้นๆ ไดแก 

1. ปจจัยทางการเมือง โดยระดับการคอรรัปชันจะเชื่อมโยงกับความแข็งแกรงของ 
ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะระดับของเสรีภาพของสื่อสารมวลชน ความสามารถของปจเจกบุคคล
ที่จะจัดตั้งองคกรที่ไมใชของรัฐ (NGO) และระดับการแขงขันทางการเมืองที่เสรีอยางแทจริง 
 สอดคลองกับที ่สก็อต (Scott, James C.  1969 : 315 - 41) เห็นวาปจจัยทางการเมือง
นี้ สามารถสงผลใหเกิดความพยายามที่จะทําการคอรรัปชันในรูปแบบตางๆ ไดอยางกวางขวาง  

2. ปจจัยทางกฎหมาย หมายถึง คุณภาพของระบบกฎหมายโดยเฉพาะอยางย่ิง
ความสามารถในการตรวจจับและลงโทษผูกระทําผิดรวมถึงประสิทธิภาพของบุคคลากรใน
กระบวนการกฎหมาย เชน ตํารวจ ศาล หรือที่แมคมุลแลน (McMullan.  1961 : 190 - 191) กลาววา 
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บางครั้งกฎหหมายก็เปนตัวสรางเงื่อนไขที่สงเสริมการคอรรัปชัน เพราะเสนแบงระหวางความถูก
กฎหมายกับผิดกฎหมายนั้นบางมาก ประกอบกับกฎหมาย กฎ ระเบียบเก่ียวกับการธุรกิจการคา มัก
มีความยุงยากซับซอน จึงอาจทําใหมีการทําผิดกฎหมายโดยไมเจตนาหรือไมรู ในกรณีที่กระทําผิด
ไปแลวแมเพียงครั้งเดียว ก็อาจจะถูกกลาวโทษจากเจาหนาที่ของรัฐไดตลอดเวลา รัฐบาลจึงตอง
ดําเนินการขจัดสิ่งเหลานี้ออกไป ทั้งนี้เพราะทุกครั้งที่เกิดการกระทําผิดข้ึนจะทําใหประชาชน
เสียเปรียบและตองหาทางชวยเหลือชวยเหลือตัวเองแมตองติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ 

3. ปจจัยดานระบบราชการ การทุจริตมีแนวโนมสูงข้ึนในกรณีที่กฎ ระเบียบ และระบบ
ราชการเขาไปแทรกแซงมากข้ึนในเรื่องเศรษฐกิจ หรือมีอํานาจในการใชดุลยพินิจตามกฎระเบียบ
มากข้ึน ในลักษณะที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจโดยไมตองรับผิดชอบในการจัดการ
ใหบริการสาธารณะ  

4. ปจจัยทางเศรษฐกิจ การทุจริตมักแพรกระจายในประเทศที่รัฐสรางสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจแบบผูกขาดและเปดโอกาสใหเจาพนักงานแสวงหาผลประโยชนแกตนและพวกพองได  

5. ปจจัยขามชาติ การทุจริตมีมิติขามชาติอยางมาก ทั้งทางประวัติศาสตรและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน  
 โดยสรุปแลว บุปผาชาติ  ปตติกัน และคณะ (2543 : 16) เห็นวาการคอรรัปชันมักเปน
ผลมาจากปญหาเชิงระบบ จึงไมควรมุงแกไขที่ปจเจกบุคคลแตตองสรางกลไกเชิงสถาบันเพ่ือ
ควบคุมการคอรรัปชัน 

Rose - Ackerman (1998; อางถึงใน นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 32) กลาวถึง
อํานาจหนาที่ของภาครัฐที่กอใหเกิดการคอรรัปชัน ดังนี้ 

1. การอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือลดตนทุนการทํา
ธุรกิจ เชน เจาหนาที่ตํารวจรับสินบนจากผูกระทําผิดกฎจราจร หรือการเลี่ยงภาษี  

2. การจัดสรรผลประโยชนหรือทรัพยากรที่มีจํากัด (Scarce resources) ในรูปของสิ่งของ 
บริการ หรือสิทธิใหเอกชน เชน การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือสัมปทาน 

3. ขาราชการสรางอุปสรรคในการใหบริการแกประชาชนและภาคธุรกิจ เชน สราง
ความลาชาในการออกใบอนุญาตตางๆ 

4. ธุรกิจหลายประเภทอาจผิดกฎหมาย เอกชนจึงตองจายสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐ
เพ่ือใหตนสามารถประกอบอาชญากรรมโดยไมถูกจับกุม เชน การคายาเสพติด การคาประเวณี 
 สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย (2553 : 20 - 29) เห็นวาการที่รัฐวิสาหกิจมี 3 สถานะ ในตัวเอง
เปนปจจัยที่กอใหเกิดการคอรรัปชัน คือ  

1. ฐานะที่เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ ก็จะเกิดการหาประโยชนสวนตนจากการจัดซื้อ 
จัดจาง หาประโยชนจากการรับรูขอมูลภายใน หาประโยชนเพ่ิมเติมจากตําแหนงหนาที่ ทั้งที่เปน 
ตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ตั๋วเครื่องบินฟรี ในกรณีของการบินไทย เปนตน  
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2. ฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐในการกํากับดูแล ที่เปนผลมาจากอํานาจในการผูกขาด
กิจการตางๆ ตามกฎหมาย กอใหเกิดการจัดสรรสัมปทาน การรวมงาน นําไปสูผลประโยชนมหาศาล   

3. ฐานะที่เปนเครื่องมือทางนโยบายของรัฐ เชน การแทรกแซงตลาด การกระตุนเศรษฐกิจ
รวมถึงเปนเครื่องมือทางการเมืองหรือหาประโยชนทางการเมือง เชน กรณี อสมท ที่นักการเมืองสงคน
ของตนเขาไปเพ่ือผลักดันใหเปนกระบอกเสียงของตน 
 สุรพล  ศรีวิทยา และคณะ (2552 : 38, 65) เห็นวา ย่ิงรัฐขยายบทบาทในทางเศรษฐกิจ
มากข้ึน ย่ิงเปนการเปดโอกาสและสรางแรงจูงใจใหเกิดความรวมมือของเจาหนาภาครัฐและ
เอกชนในการแสวงหาผลประโยชนรวมกัน เชนการดําเนินโครงการหรือการจัดสรรสัมปทาน และ
การที่รัฐมีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ จึงเปดชองใหนักการเมือง ขาราชการและนักธุรกิจ
สามารถสรางเครือขายสรางสายสัมพันธเขากุมอํานาจในการบริหารไดงาย 
 ภูมิวัฒน  รัตนผล (ม.ป.ป.) ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เห็นวา
สาเหตุของการคอรรัปชันในหนวยงานของรัฐเกิดจาก 

1. ประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย เชน การชวยเหลือ หรือตอบแทนบุญคุณ การเพิกเฉย
ตอการคอรรัปชัน และสภาพสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําสูง 

2. ปญหาเจาหนาที่ของรัฐ เชน การเพิกเฉยตอการบังคับใชกฎหมาย ขาดคุณธรรม
จริยธรรม มีการใชอํานาจในการใชดุลยพินิจมากเกินไป เจาหนาที่ของรัฐขาดความรูความสามารถ 
ความพยายามปกปดความบกพรองของตนเองหรือเพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาที่ และเจาหนาที่ของ
รัฐมีรายไดนอยเกินไป เปนตน 

3. ข้ันตอนการดําเนินงานของรัฐเปดโอกาสใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได 
 ณภัทร  เตโช และคณะ (2552 : 1 - 6) พบวา สาเหตุที่สําคัญของการคอรรัปชันยังรวม
ไปถึง การที่เจาหนาที่ระดับสูงมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม กลายเปนแบบอยางและทําให
ขาราชการระดับลางใชเปนขออางในการกระทําการคอรรัปชันได  
 การศึกษาเก่ียวกับคอรรัปชันมักพบวาเปนการยากที่จะชี้ชัดลงไปวาอะไรคือสาเหตุของ
การคอรรัปชันหรืออะไรเปนปจจัยที่กอใหเกิดคอรรัปชัน เพราะมักมีความสัมพันธของสาเหตุและ
ปจจัยหนึ่ง กับอีกสาเหตุและปจจัยอ่ืนเสมอ (Neelankamil.  2008 : 1 - 6) 

 
 ปญหาคอรรัปชันในประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา (Developed 
country and developing country)  
 ผูศึกษามีประเด็นทีใ่ครศึกษาเพ่ิมเติมวา รัฐวิสาหกิจในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่
พัฒนาแลว (Industrialized country or developed country) มีปญหาการทุจริตคอรรัปชันมากหรือ
นอยกวาประเทศกําลังพัฒนา (Developing country) หรือไม อยางไร และเพราะอะไรจึงเปนเชนนั้น 
โดยมีบริบท (Context) ที่สงเสริมใหเกิดการคอรรัปชันอยางไร ซึ่งคําอธิบายนี้นาจะนําไปสูการหา
แนวทางการควบคุมคอรรัปชันที่ดีตอไปได 
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 ในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉลี่ยแลวรัฐวิสาหกิจมีสวนในการสราง GNP ระหวางรอยละ 
10 ถึงรอยละ 20 (Powell.  1987 : 14 - 15, Muir and Saba.  1995 : II) โดยรัฐวิสาหกิจในประเทศ
เหลานี้มีปญหาที่แตกตางไปจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากความ
แตกตางของสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่ประเทศเหลานี้ยังขาดบทเรียนใน
การดําเนินกิจการหรือบริหารองคกรขนาดใหญและทันสมัย ดังนั้นคุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural 
value) และประสบการณในการทํางานจึงมีผลกระทบตอทัศนคติในการทํางาน กฎระเบียบของ
องคกร (Organization discipline) การสื่อสารภายในองคกร แนวทางการควบคุมและการบริหาร
จัดการ เชน ปญหาการสั่งการทุกๆ เรื่องโดยคนคนเดียวหรือการตัดสินใจรวมกันของชุมชน 
(Community decisions) รวมถึงมีความตองการในการขยายการลงทุนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตหรือบริการ เปนตน นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดแนวทางที่ชัดเจนของกฎหมายที่
เก่ียวกับการควบคุมการคอรรัปชันหรือระบบของกฎระเบียบ (Corrupt law and order system) 
ปญหาการเมืองหรือความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาไดเขาไปแทรกแซงอยาง
รุนแรงตอการดําเนินงานตามบทบาทและการวางแผนระยะยาวของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการใชอํานาจ
ทางการเมืองเพ่ือกดดันผูบริหารในการใชอํานาจ (Authority) หรือใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือ
ตอบสนองอํานาจและความตองการทางการเมือง โดยการแทรกแซงทั้งเปดเผยและซอนเรนของ
นักการเมืองและเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการกํากับดูแล ซึ่งตามหลักการเมื่อมีการกําหนดเปาหมาย 
(Mission) ของรัฐวิสาหกิจแลว นักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจเหลานั้นควรปลอยให
เปนหนาที่ของผูบริหารมืออาชีพในรัฐวิสาหกิจเปนผูรับผิดชอบตอไป แตในความเปนจริงกลับ 
ไมเปนเชนนั้น (Powell.  1987 : 14 - 16) 
 คลาคและซู (Clarke and Xu.  2002 : 3 - 4, 6, 23) เห็นวาในประเทศที่มีเงื่อนไข
ตอไปนี้ มีแนวโนมการเกิดคอรรัปชันนอย คือ  

1. มีการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบรกิารอยางเพียงพอหรือสาธารณูปโภคไดรับ
การพัฒนาไปอยางดีแลว  

2. มีการแขงขันสูงในการใหบริการในภาคบริการ  
3. รัฐวิสาหกิจไดรับการแปรรูป (Privatization) แลว ซึ่งอาจเกิดจากการมีโครงสราง

การบริหารจัดการแบบธุรกิจเอกชนมากข้ึน และสามารถใหผลตอบแทนที่เปนแรงจูงใจแกผูบริหาร
ไดสูงกวา การเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยราชการอ่ืน และ  

4. มีมาตรการควบคุมคอรรัปชันที่ครอบคลุมและเขมแข็ง ตอการคอรรัปชันในระดับตางๆ  
 โดยอธิบายเพ่ิมเติมวา เมื่อความตองการ (Demand) ของผูบริโภคมีมากเกินกวาที่
รัฐวิสาหกิจจะใหบริการ (Supply) ได ก็จะกลายเปนปจจัยที่สําคัญใหเกิดการคอรรัปชัน เชน เมื่อมี
ความตองการใชโทรศัพทสูง แตการบริการยังไมเพียงพอ ดังนั้นเมื่อรัฐเปดใหมีผูเขาแขงขันในการ
ใหบริการโทรศัพทมากข้ึนโดยผานอํานาจการจัดสรรสิทธิในการเปนผูใหบริการของรัฐวิสาหกิจ  
จึงเปดชองใหมีการแสวงหาประโยชนจากผูเก่ียวของที่ตองการเขาถึงทรัพยากรของรัฐที่เพ่ิมข้ึนมา
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อยางจํากัด และการที่มีความตองการเกินความสามารถใหบริการ (Access demand) ของรัฐวิสาหกิจ 
ก็จะเกิดการแสวงคาเชาเพ่ือการเขาถึงบริการ (สินคาหรือบริการ) นั้น โดยที่เจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจ
ผูใดก็ตามที่มีอํานาจในการใชดุลยพินิจใหผูใดผูหนึ่งเขาถึงบริการนี้ ก็สามารถเรียกรับสินบนจาก
ลูกคาได  
 จากการศึกษายังพบวารัฐมักจะใหการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจอยางเต็มรูป แบบในประเทศที่
มีการคอรรัปชันในเจาหนาที่ทุกระดับของรัฐวิสาหกิจ และการคอรรปัชันในรัฐวิสาหกิจจะมีแนวโนม
สูงในประเทศที่มีระดับการคอรรัปชันทั่วไปสูงดวยเชนกัน  
 
ตารางที ่2.1 รายชื่อประเทศในกลุม APEC และ CPI Index ของแตละประเทศ ป พ.ศ. 2551 
   

ประเทศ GDP Per Capita CPI Index 
นิวซีแลนด 1 27,300 1 
สิงคโปร 4 48,900 4 
ออสเตรเลีย 9 37,500 9 
แคนาดา 9 38,200 9 
ฮองกง 12 42,000 12 
สหรัฐอเมริกา 18 46,000 18 
ญี่ปุน 18 33,800 18 
ชิลี 23 14,400 23 
จีนไทเป (ไตหวัน) 39 29,800 39 
เกาหลีใต 40 24,600 40 
มาเลเซีย 47 14,400 47 
จีน 72 5,300 72 
เม็กซิโก 72 12,500 72 
เปรู 72 7,600 72 
ไทย 80 8,000 80 
เวียดนาม 121 2,600 121 
อินโดนีเซีย 126 3,400 126 
ฟลิปปนส 141 3,300 141 
รัสเซีย 147 1,4600 147 
ปาปวนิวกินี 151 2,900 151 
บรูไนดารุสซาลาม 25,600  
ที่มา : (CIA World Factbook.  2008, www.photious.  2008, www.transparency.org.  2008) 
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ภาพที่ 2.2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบ GDP. และ CPI Index ของประเทศในกลุม APEC 
ที่มา : (CIA World Factbook.  2008, www.photious.  2008, www.transparency.org.  2008) 
 
 จากตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.2 นี้ เปนการแสดงความสัมพันธระหวาง GDP กับ CPI Index 
หรือการจัดอันดับดัชนีการคอรรัปชันของประเทศในกลุม APEC ที่แสดงใหเห็นวา ประเทศที่มีอัตรา 
GDP สูง จะมีแนวโนมของการเปนประเทศที่มีอันดับการคอรรัปชันต่ํากวา หรือดีกวาประเทศกําลัง
พัฒนาหรือประเทศที่มี GDP ต่ํากวา ซึ่งสอดคลองกับ แดเนียล คอฟฟแมน (Kaufmann.  2005 :  
81 - 91) ที่เห็นวาประเทศที่มีคอรรัปชันมากหรือนอย มักมีความสัมพันธไปในทางเดียวกับระดับ 
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ วามีมากหรือนอยเพียงใด หรือมองในอีกดานหนึ่งก็คือ 
คอรรัปชันเปนตัวฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหต่ํากวาศักยภาพที่ควรจะเปน (Johnston. 
1997 : 4, Wei.  1999 : 2) 
 
สรุป 
 
 นิยามของคอรรัปชันในทางวิชาการปจจุบันมีอยางนอย 7 นิยามดวยกัน คือ 1) นิยามที่
มองหนวยราชการสมัยใหมเปนศูนยกลาง (Public - office - centered definitions) 2) นิยามที่มอง

หมายเหตุ : บรูไนดารุสซาลามไมมีขอมูลใน CPI Index 
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หนวยราชการเหมือนตลาด (Market - centeredd) หรือเปนสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ผลประโยชนกัน (Exchange relations) 3) นิยามที่อาศัยแนวคิดเรื่องผลประโยชนของสาธารณะ 
(Public interest - cdefinitions) 4) นิยามตามบทกฎหมาย (Legalistic definitions) 5) นิยามที่
เก่ียวกับความเห็นของประชาชน (Public opinion definitions) 6) นิยามคอรรัปชันในแบบที่ควรจะ
เปน (Normative) โดยกรอบอางอิง คือ ทฤษฎีเบ่ียงเบนหรือแนวการวิเคราะหดานคุณธรรม 
ศีลธรรม (Moralistic approach) 7) นิยามคอรรัปชันในแบบที่เปนจริง (Positive) (Heidenheimer  
et. al.  1989 : 7 - 11, Gorta & Forrell.  1995, Girling.  1997 : 7, สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2549 : 
16 - 25)  
 ทฤษฎีและแนวการวิเคราะหคอรรัปชัน ที่ใชกันอยูมีอยางนอย 11 แนวการวิเคราะห คือ  
1) แนวการวิเคราะหดานกฎหมาย (Legalistica) 2) แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมหรือศีลธรรม 
(Moralistic approach) 3) แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยม (Functionalist approach) 4) แนวการ
วิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร : ทฤษฎีคาเชาและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - rent 
seeking theory) 5) แนวการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรแนวใหม (New Institutional Economics : 
NIE) 6) แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach) 7) แนวการ
วิเคราะหแบบโครงสรางนิยม (Structural approach) 8) ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent 
theory) 9) ทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest theory) 10) แนวการวิเคราะห 
คอรรัปชันตามระบบ (Systemic corruption) และ 11) แนวการวิเคราะหคอรรัปชันเชิงระบบ 
(Systematic corruption) 
 ประเภทของคอรรัปชัน ถูกแบงไวเปน 3 ประเภทสําคัญ คือ คอรรัปชันในการบริหาร
ราชการแผนดิน (Administrative corruption) คอรรัปชันทางการเมือง (Political corruption) และ
คอรรัปชันทางเศรษฐกิจ (Economic corruption) 
 สําหรับสาเหตุและปจจัยของการเกิดคอรรัปชัน มีหลายอยูหลายประการข้ึนอยูกับ
มุมมองทางวิชาการที่ปจจุบันมีอยูไมนอยกวา 11 แนวการวิเคราะห และยังมีแนวการวิเคราะห
ดานกฎหมายอีกดวย 



บทท่ี 3 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนหลัก และใชวิธีการ
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนสวนเสริม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. วิธีการวิจัย 
2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
6. การนําเสนอผลงาน 
7. แผนการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
 การศึกษาเพ่ือหาความเขาใจ (Perception) พฤติกรรมคอรรัปชันซึ่งเปนปรากฏการณ
ทางสังคมที่เกิดข้ึนมาอยางยาวนาน และมักปรากฏใหเห็นในรูปแบบที่มีความสลับซับซอน ในขณะ
ที่คอรรัปชันอาจเกิดจากสาเหตุและแรงจูงใจแบบงาย (Simplest kind of motives) จนถึงการใช 
แรงขับเคลื่อนอยางเปนระบบไปสูการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ดังนั้นการศึกษาคอรรัปชัน
ในรัฐวิสาหกิจนั้น จะตองคนหาความจรงิจากผูอยูในเหตุการณ หรือผูที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
หรือกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ทําใหผูศึกษาตองเตรียมการลวงหนาโดย
การศึกษาประวัติศาสตร บทบาทและบริบททั่วไปทั้งในดานการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งมีผลตอการดําเนินงานโดยรวมของรฐัวิสาหกิจของไทย  
 สําหรับการศึกษาพฤติกรรมคอรรัปชันของรัฐวิสาหกิจเฉพาะกรณี การเคหะฯ และโรงงาน
ยาสูบฯ นอกจากจะศึกษาประวัติศาสตรของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงอยางละเอียดแลว ผูศึกษายังได
ศึกษาผลการดําเนินงานยอนหลังไปถึงกอนที่จะเกิดพฤติกรรมคอรรัปชันเพ่ือศึกษาความแตกตาง
ระหวางผลการดําเนินการจริงกับแนวโนมที่นาจะเปน หากไมเกิดพฤติกรรมคอรรัปชันวาแตกตาง
กันหรือไม เมื่อผูวิจัยพบวามีความแตกตางจึงไดวางแผนการศึกษาพฤติกรรมคอรรัปชันใน
รัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงนั้นอยางเปนระบบโดยละเอียด  
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 มีการกลาววา “การคอรรัปชนัไมมีใบเสร็จ” เพราะพฤติกรรมคอรรัปชัน มักถูกปกปดและ
รูกันในกลุมผูเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย ทําใหการศึกษาเก่ียวกับคอรรัปชันหาพยานหลักฐาน 
หรือผูใหขอมูลสําคัญไดยาก จึงเปนการยากหรือแทบจะเปนไปไมไดในบางกรณทีี่ผูศึกษาจะเขาถึง
แหลงขอมูลโดยตรง เพราะการเปดเผยขอมูลอาจมีผลกระทบในทางลบตอผูใหขอมูล ทั้งใน
ความสัมพันธสวนตัวกับผูเก่ียวของ ในหนาที่การงานหรืออาจรายแรงจนถึงข้ันถูกดําเนินคดีอาญา 
นอกจากนี้แมผูที่มีขอมูลพรอมจะเปดเผยขอมูล แตดวยขอจํากัดของพระราชบัญญัติขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และหรือกฎหมายเฉพาะของหนวยราชการที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
พฤติกรรมคอรรัปชัน ทําใหผูที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาขอมูลไมอาจเปดเผยตอผูศึกษาได  
ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในกรณีที่เปนคดีความซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของศาล แมผู
ศึกษาจะไดรับขอมูลแตก็ไมอาจแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษได 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงเริ่มตนคนหาความจริงจากขอมูลพฤติกรรมคอรรัปชันในภาพรวมของ
รัฐวิสาหกิจที่ศึกษาทั้งสองแหงจากสื่อมวลชนทุกประเภท โดยเฉพาะนิตยสารรายสัปดาห เชน  
มติชนรายสัปดาห ผูจัดการรายสัปดาห เดอะเนชั่นรายสัปดาห เปนตน และหนังสือพิมพรายวัน 
เชน กรุงเทพฯธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน ผูจัดการ คมชัดลึก ขาวสด เปนตน ตอจากนั้น 
ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับคอรรัปชันของรัฐวิสาหกิจที่ศึกษาทั้งสองแหง รวมทั้งได
ไปพบกับบุคคลที่เก่ียวของบางทานซึ่งถูกอางอิงในวรรณกรรมดังกลาว 
 สําหรับผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงนั้น ผูศึกษาได
ขอคําแนะนําจากรองศาสตราจารย ดร.สังศิต พิริยะรังสรรคซึ่งนอกจากจะเปนผูเชี่ยวชาญดาน
พฤติกรรมคอรรัปชันของประเทศไทยแลว ยังเคยเปนกรรมการในคณะกรรมการการเคหะ
แหงชาติ 2 สมัย และเคยทํางานวิจัยใหแกโรงงานยาสูบ รวมทั้งเปนนักวิชาการดานธรรมาภิบาล
ผูมีชื่อเสียง นอกจากนี้ ยังไดขอคําแนะนําจากอาจารยศรัณย ธิติลักษณ และอาจารยรัตพงษ 
สอนสุภาพ เนื่องจากทั้งสองทานเปนผูมีประสบการณการทํางานตอตานคอรรัปชันรวมกับ 
สํานักงาน ป.ป.ช. และมีประสบการณทํางานวิจัยใหแกโรงงานยาสูบอยางนอย 2 โครงการ
รวมถึงมีประสพการณทํางานวิจัยใหรัฐวิสาหกิจอ่ืนดวย เพ่ือปรึกษาถึงความเปนไปไดหาก 
ผูศึกษาจะทําการศึกษาในเรื่องนี้ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาผูศึกษาจะสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงพอและครบถวนทุกแงมุม ผลปรากฏวาบุคคลที่ 
ผูศึกษาไปพบเพ่ือขอคําปรึกษาแนะนําตางใหการสนับสนุนโดยพรอมที่จะใหขอมูลที่เก่ียวของ
แกผูศึกษา นอกจากนี้ผูมีความรูเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจและคอรรัปชันหลายทานยังยินดีที่จะแนะนํา
บุคคลซึ่งนาจะใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูศึกษาในลักษณะการสุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snow 
ball technique) ดวย 
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 วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study approach) 
 โดยที่พฤติกรรมการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจไทยที่ผูศึกษาคนพบในข้ันทบทวน
วรรณกรรมที่นาสนใจมีเปนจํานวนมาก แตผูศึกษามีความสนใจพฤติกรรมการคอรรัปชันใน
รัฐวิสาหกิจสองแหงทั้งนี้ เพราะมีรูปแบบพฤติกรรมการคอรรัปชันในระยะแรกคลายกัน ตอมาใน
ภายหลังรูปแบบของพฤติกรรมการคอรรัปชันเปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนกัน แตสิ่งที่เปนผลจาก
พฤติกรรมการคอรรัปชันยังคงเหมือนกันคือ สรางผลกระทบตอตนทุนทางสังคมอยางมากมาย 
ดังนั้น ผูศึกษาจึงเลือกรูปแบบการวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณีโดยผสมผสานกันใน 3 รูปแบบ 
(ชาย โพธิสิตา.  2552 : 167 - 168) คือ 

1. ศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive) ผูศึกษามุงแสดงรายละเอียดพรอมทั้งบริบทอยาง
สมบูรณของพฤติกรรมการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหง 

2. ศึกษาเพ่ือการคนหา (Exploratory) ผูศึกษามุงคนควาวาประเด็นปญหาที่แทจริง
ของพฤติกรรมการคอรรัปชันอยูที่ไหน เปนอยางไร เพ่ือทําความเขาใจและหาแนวทางในการ
แกปญหานั้น 

3. ศึกษาเพ่ือหาคําอธิบาย (Explanatory) ผูศึกษาไมเพียงแตจะเปดเผยความจริง
เก่ียวกับพฤติกรรมการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงเทานั้น แตยังตองการหาคําอธิบายที่
ยังไมเคยมีมากอน รวมทั้งการหาคําอธิบายเพ่ือขยายความคําอธิบายที่มีอยูแลวแตผูศึกษาเห็น
วายังไมเปนที่นาพอใจดวย  

 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  

 การศกึษาครั้งนี้จะตองใชวิธีเชิงปริมาณเขามาเสริม (Supplementary method) วิธีการ
เชิงคุณภาพในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญและผูมีสวนไดเสีย กลาวคือ 
 ในข้ันตอนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ จะตองใชหลักสถิติในการจัดแบงกลุมผูมีสวนไดเสีย 
(Clustering/Stratification) เนื่องจากผูมีสวนไดเสียและผูที่สามารถใหขอมูลสําคัญนั้นมีอยูมากมาย 
แตผูศึกษาจะตองคัดเลือกผูที่เหมาะสมในจํานวนที่สามารถเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดไดใน
เชิงสถิติ (Statistical representation) โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนผูมีความเหมาะสมในการใหขอมูล 
(Information - rich cases) ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงกําหนดใหมีการเก็บขอมูลเปน 3 กลุมในวิธีการ 
ที่ตางกันวิธีการ คือ  

1. จากการสัมภาษณเจาะลึก (In - depth interview) บุคคลที่มีความเก่ียวของโดยตรง
ในรัฐวิสาหกิจ และกรณีที่ศึกษาทั้งสองกรณี  

2. การสนทนากลุม (Focus Group) บุคลากรที่เปนผูบริหารและอดีตผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจจํานวนทั้งสิ้น 6 แหง และ  

3. การสัมภาษณบุคคลที่มีประสบการณเก่ียวของกับการควบคุมหรือตรวจสอบหรือ
ปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 
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 เมื่อจัดแบงกลุมแลวจะตองใชหลักสถิติเพ่ือสนับสนุนการคัดเลือกจํานวนตัวแทนในแต
ละกลุม เพ่ือประหยัดเวลาและคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดตัวแทนขอมูลอยางเพียง 
พอสําหรับงานวิจัย 

 การวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 
 ในการปฏิบัติภาคสนาม ผูศึกษาจะใชทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพรอมกัน 
กลาวคือการคัดเลือกตัวแทนผูใหขอมูลสําคัญ นอกจากจะใชวิธีการแบงกลุมและกําหนดจํานวน
ตัวแทนในแตละกลุมซึ่งเปนเชิงปริมาณแลว จะตองมีการคัดเลือกตัวแทนซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
คือ เปนผูที่รับรูและมีความเขาใจในเรื่องที่ตองการศึกษาแงมุมตางๆ ซึ่งเปนวิธีการเชิงคุณภาพ 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 ประชากร 
 ประชากรในงานวิจัยนี้แบงเปน 2 กลุม คือ 

1. รัฐวิสาหกิจของไทย จํานวน 57 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2554)  
1.1 กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

(1) ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาพิจารณาเลือก รัฐวิสาหกิจที่มีกรณคีอรรัปชันใน
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ที่เปนขาวอ้ือฉาวตอสาธารณะและไดรับความสนใจจาก
สาธารณชน โดยดูจากขาวสารที่ปรากฏตามหนาหนังสือพิมพและสื่อสารมวลชนอ่ืนๆ ที่มีความถี่
และตอเนื่องเปนระยะเวลานานในการนําเสนอขาวสารขอมูล จนเกิดการตอบสนองจากองคกรของ
รัฐที่มีหนาที่ในการตรวจสอบ เชน ป.ป.ช., ส.ต.ง., คตส., และหนวยงานของรัฐสภา เปนตน         

(2) การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจเพ่ือทําการศึกษา เนื่องจากมีรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก
ถึง 57 แหง ผูศึกษาจึงคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่มั่นใจวาสามารถเขาถึง (Access) ขอมูลที่สําคัญได
อยางเพียงพอ (Abundance) ที่จะอธิบายเรื่องที่ศึกษาได นอกจากนีผู้ศึกษายังใชเกณฑผลกระทบที่
มีตอผูมีสวนไดเสียจํานวนมากโดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริโภคหรือลูกคา (Significant impact on 
stakeholders) และที่สําคัญที่สุดคือผลกระทบในทางลบตอทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ (Adverse 
impacts on sand economic capital) ซึ่งทั้งสองกรณีไดสรางผลกระทบตอผูบริโภคหรือลูกคาและ
ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจอยางมาก  
 ผูศึกษาจึงไดพิจารณาเลือก การเคหะแหงชาติ กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร และ
โรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต มาเปนกรณีศึกษา เนื่องจากมีคุณลักษณะครบตามกลาว
มา และในมุมมองของผูศึกษาเห็นวา จากขอมูลที่ปรากฏทําใหเชื่อไดวาทั้งสองกรณีนี้นาจะเปน
พฤติกรรมที่เขาองคประกอบของการเปนการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) หรือ 
การคอรรัปชันตามระบบ (Systemic corruption) ได  
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2. ผูมีความรูในขอมูลที่สําคัญ (Key informants)  
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนเรื่องเก่ียวกับคอรรัปชัน ขอมูลที่สําคัญที่เก็บรวบรวมจึงมี
ความละเอียดออน ซับซอนและมักถูกปกปดหรือมีผูรู เห็นในแตละประเด็นจํานวนนอย จึงหา
แหลงขอมูลสําคัญ (Key informants) ไดยาก หรือหาไดก็มีขอมูลที่จํากัด ทําใหเกิดขอจํากัด 
(Limitation) ในการหาขอมูลเนื่องจากเหตุผล ดังตอไปนี้  

2.1 ผูใหขอมูลอาจไดรับผลกระทบทั้งในแงกําหมายแพงหรือกฎหมายอาญา 
สภาพแวดลอมทางสังคมและหนาที่การงานได  

2.2 มีขอจํากัดของกฎหมายหรือระเบียบราชการใหปกปดขอมูลนั้นๆ 
2.3 เปนความประสงคสวนตัวที่ไมอยากเขามายุงเก่ียวดวย ซึ่งอาจเปนเพราะ

เกรงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง  
2.4 มีความเห็นอกเห็นใจผูที่เคยทํางานรวมกัน 
2.5 อาจมีผลประโยชนสวนตัวบางประการหรือเคยมีสวนเก่ียวของ  
2.6 ผูใหขอมูลบางคนมีสวนเก่ียวของกับบางสวนของพฤติกรรมคอรรัปชันจึงให

ขอมูลไดเฉพาะสวนที่ตนเองรูไมสามารถใหขอมูลในภาพรวมได 
2.7 ผูที่มีขอมูลสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ มักเปนผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการเขาถึงตัวบุคคลเหลานี้จึงทําไดยาก และบางกรณีไมสามารถ
ติดตอเองไดตองอาศัยความสัมพันธพิเศษ เชน อาศัยการติดตอผาน รองศาสตราจารย ดร. สังศิต 
พิริยะรังสรรค แมบางครั้งเมื่อนัดหมายไดแลว แตเมื่อถึงเวลานัด ก็มีการเลื่อนนัดออกไป หรือให
บุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ระดับรองลงไปมาเปนผูใหขอมูลแทน หรือในบางกรณี มีการออกตัว
จากผูใหขอมูลสําคัญกอนวาตนเองไมไดเก่ียวของหรือทราบขอมูลโดยตรง จึงเปนเหตุใหน้ําหนัก
หรือความสําคัญของขอมูลที่ไดลดลงหรือไมสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญที่ตองการได 

 
 วิธีการศึกษาแบบสามเสา (Triangulation) 
 เพ่ือแกปญหาขอจํากัดดังกลาวขางตนผูศึกษาจึงใช วิธีการศึกษาแบบสามเสา 
(Triangulation) เพราะผูศึกษาจําเปนตองใชขอมูลจากผูใหขอมูลที่แตละคนจะมีมุมมองแตกตางกัน 
แตละมุมมองจะมีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งไดรับอิทธิพลจากประสบการณที่แตกตางกัน นอกจากนี้ 
ขอมูลที่ไดอาจมีอคติของผูใหขอมูลผสมมาดวย ผูศึกษาจึงจําเปนตองลดอคติในขอมูลใหเหลือนอย
นอยที่สุด รวมทั้งตองแยกความแตกตางในดานน้ําหนักหรือความสําคัญของขอมูลที่ใกลเคียงกัน
เพ่ือสังเคราะหความจริงใหไดมากที่สุด ประกอบกับตัวผูศึกษาเองก็มีกระบวนทัศนซึ่งเกิดจาก
ประสบการณและภูมิหลังเฉพาะตัวซึ่งจะมีอิทธิพลในการตีความ สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลที่ได
รับมาดวย ดังนั้นจึงตองใชวิธีการศึกษาหลายวิธีรวมกันโดยเรียกวาวิธีการศึกษาแบบสามเสา 
(Triangulation) ซึ่งเปนการใชวิธีวิทยาหลายวิธีในการศึกษาวิจัยปรากฏการณใดปรากฏการณ 
หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และรวมถึงการใชวิธีการหรือขอมูลหลายประเภทประกอบกัน (Patton.   
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1990 : 464 - 470, Berg.  2001 : 4 - 6) ดวยการใชผูใหขอมูลที่มีความรูและประสบการณตรงกับ
เรื่องที่ศึกษาในจํานวนที่เหมาะสม ใชทฤษฎี วิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลายจะชวยให 
(Patton.  1990 : 464 - 470, Berg.  2001 : 4 - 6) เอาชนะขอจํากัดที่กลาวมาแลวได (Denzin.  
1970 : 313; อางถึงใน Patton.  1990 : 464) 
 วิธีศึกษาสามเสาประกอบดวยวิธีการศึกษา 4 แบบ (Patton.  1990 : 464, Denzin.  
1978 : 295; อางถึงใน Berg.  2001 : 5) คือ   

1. วิธีศึกษาสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมรอบ
ดาน ตรงและครบประเด็นและมีความลึกของขอมูลเพียงพอ ผูศึกษาไดใชแนวทางผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders approach) ของรัฐวิสาหกิจกรณีที่ศึกษา ทั้งภายนอกและภายในรัฐวิสาหกิจ ทั้ง
ผูไดรับผลกระทบโดยตรงและผูไดรับผลกระทบโดยออม ตัวอยางเชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ นักการเมืองที่กํากับดูแล ประชาชนในฐานะที่เปนเจาของรัฐวิสาหกิจและใน
ฐานะผูบริโภค นักธุรกิจทั้งที่ไดและเสียผลประโยชนจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในกรณีที่
ศึกษา หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดยไดจัดกลุม
บุคคลที่จะทําการสัมภาษณ ดังนี้ 

1.1 บุคลากรในรัฐวิสาหกิจที่ทําการศึกษา  
1.2 เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานที่เก่ียวของกับกรณีที่ศึกษา  
1.3 นักวิชาการและผูมีความรูในเรื่องที่เก่ียวของกับกรณีที่ศึกษา 
1.4 บุคคลที่มีสวนไดเสียจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ศึกษา 
1.5 ผูบริหารระดับสูงและอดีตผูบริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจไทย 

2. วิธีศึกษาสามเสาดานผูศึกษา (Investigator triangulation) ผูศึกษาไดขอคําปรึกษา
แนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมคอรรัปชันของรัฐวิสาหกิจหลายคน ไดแก รศ. ดร.สังศิต 
พิริยะรังสรรค อาจารยศรัณย ธิติลักษณ และอาจารยรัตพงษ สอนสุภาพ เพ่ือตรวจสอบวาใน 
ขอคนพบของผูศึกษาแตละประเด็นผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันหรือไมเพียงใด เพ่ือที่ 
ผูศึกษาจะไดนําไปกลั่นกรองใหไดขอยุติที่ดีที่สุด  

3. วิธีศึกษาสามเสาดานทฤษฎี (Theory triangulation) โดยแนวทางการศึกษา
พฤติกรรมคอรรัปชันมีหลากหลาย เชน ดานกฎหมาย ทางรัฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตร ฯลฯ เปน
ตน ผูศึกษาจึงใชแนวการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชันของ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ที่ปรากฏ
ในรายงานวิจัย เรื่อง คอรรัปชันเชิงระบบ : นวัตกรรมที่ตองควบคุม (2554) จํานวน 11 แนวทาง 
ดังนี้  

3.1 แนวการวิเคราะหทางดานกฎหมาย  
3.2 แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมหรือศีลธรรม 
3.3 แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยม   
3.4 แนวการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร  
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3.5 แนวการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม  
3.6 แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง  
3.7 แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม  
3.8 ทฤษฎีตัวการ – ตัวแทน 
3.9 ทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน 
3.10 การวิเคราะหการคอรรัปชันตามระบบ และ 
3.11 แนวการวิเคราะหการคอรรัปชันเชิงระบบ 

4. วิธีศึกษาสามเสาดานวิธีวิทยา (Methodological triangulation) ผูศึกษาใชวิธีการเชิง
คุณภาพเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย การเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) 
การสนทนากลุม (Focus group) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non - participative 
observation)     
 นอกจากนี้ยังใชวิธีการเชิงปริมาณเปนสวนเสริม กลาวคือ    

1. ข้ันเริ่มตนคนหาความจริงจากขอมูลพฤติกรรมคอรรัปชันในภาพรวมของ
รัฐวิสาหกิจไทย ผูศึกษาใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการคัดเลือกประเภท
ของสื่อมวลชนและตัวสื่อมวลชนที่จะตรวจสอบขาวเก่ียวกับพฤติกรรมคอรรัปชันของรัฐวิสาหกิจ
ไทย 

2. การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่ใชเปนกรณีศึกษา นอกจากผูศึกษาจะใชความมั่นใจใน
การเขาถึง (Access) ขอมูลที่สําคัญไดอยางเพียงพอ (Abundance) แลว ยังไดใชหลักสถิติอยาง
งายในการคํานวณเปรียบเทียบความเสียหายทางการเงินและจํานวนผูบริโภคหรือลูกคาที่ไดรับ
ผลกระทบจากพฤติกรรมคอรรัปชันระหวางรัฐวิสาหกิจที่เปนกรณีศึกษากับรัฐวิสาหกิจอ่ืนเทาที่มี
ขอมูลสามารถเปรียบเทียบได 

3. ในข้ันตอนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ผูศึกษาใชหลักสถิติในการจัดแบงกลุมผูมี
สวนไดเสีย (Clustering/Stratification) ออกเปน 5 กลุมตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 ตอจากนั้นผูศึกษาไดใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเงื่อนไขวา
จะตองเปนผูมีความเหมาะสมในการใหขอมูล (Information - rich cases) ตามเกณฑ (ชาย โพธิสิตา.  
2552 : 129 - 134) ดังนี้ 

1. มีความรูและประสบการณเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษามากกวาผูอ่ืน 
2. มีความรูและประสบการณเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษาที่ผูอ่ืนไมมี 
3. ความรู ประสบการณและความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษาสามารถใชเปเกณฑ

สําหรับตัดสินกรณีอ่ืนๆ ได 
4. เปนผูที่ไดรับการแนะนําจากผูใชขอมูลกอนหนานั้น 
5. สามารถใหความเห็นสนับสนุนหรือโตแยงขอคนพบที่กําลังศึกษา 
6. เปนผูที่มีความสําคัญทางการเมืองหรือการบริหาร 
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7. เปนตัวแทนของกลุมผูใหขอมูลซึ่งแบงแยกตั้งแตตน 
8. เปนบุคคลที่สามารถหรือเหมาะแกการพิสูจนทฤษฎี 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ 
 ขอมูลข้ันทุติยภูมิ (Secondary data) อันเปนขอมูลเบ้ืองตนที่จะนําไปสูขอมลูข้ันปฐมภูมิ 
ขอมูลสวนนี้มาจากขอมูลขาวสารที่ปรากฏทั่วไป เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเตอรเน็ต และการ
อภิปรายทางวิชาการ เปนตน ขอมูลจากรายงานการวิจัย ขอมูลจากเอกสารราชการ ขอมูลผลการ
สอบสวน เอกสารการรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย ขอมูลเหลานี้ทําใหผูศึกษาสามารถประมวลภาพ
ของเหตุการณที่เกิดข้ึนและเปนแนวทางนําไปสูการศึกษาขอมูลข้ันปฐมภูมิได  
 ขอมูลข้ันปฐมภูมิ (Primary data) ในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ผูศึกษามีการ
สรางกรอบในการแสวงหาขอมูล โดยการเตรียมคําถามหลักและในแตคําถามหลักก็จะมีคําถาม
รอง เพ่ือใหสามารถครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการศึกษา ทั้งคําถามที่ตั้งไวเปนคําถามก่ึง
โครงสราง (Semi - structural interview guide) คือ มีการกําหนดกรอบของขอมูลที่ตองการไว
ในใจ เมื่อมีการกําหนดคําถามไดแลว ผูศึกษาไดนําคําถามเหลานี้ไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
2 ทาน คือ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค และ ดร.ธีราวุฒิ คงปรีชา และมีการแกไขอยูหลายครั้งจน
เกิดความมั่นใจวา คําถามเหลานี้สามารถครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการศึกษา 
 ผูศึกษาไดนําคําถามไปทําการทดสอบ (Content validity test) กับผูมีคุณสมบัติใกลเคียง
กับผูที่จะทําการสัมภาษณ จํานวน 3 ครั้ง รวม 3 คน คือ ดร.วีรพงษ ชุติภัทร นายทวีศักด์ิ รักย่ิง 
และนายศรัณย ธิติลักษณ ซึ่งทุกคนเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาธรรมาภิบาล การทดสอบแบบ
สัมภาษณนี้ทําใหผูศึกษาเห็นขอมูลที่สําคัญคือ ไดเห็นมุมมองหรือความเขาใจของผูตอบตอคําถาม
ที่ถาม เรียนรูกระบวนการตีความ การตอบโตและการแกปญหาเฉพาะหนา รูปแบบของคําถามที่
ออนไหว ทําใหรูวาควรจะใชคําถามแบบไหนหรือไม และควรใชรูปแบบคําถามอยางไร 
 จากนั้นผูศึกษาไดนําผลการทดสอบนี้ไปปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทั้งสองทานที่กลาวแลว
ขางตนอีกครั้งหนึ่ง และมีการปรับแกคําถาม แลวจึงลงมือนําคําถามไปใชสัมภาษณจริง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการสัมภาษณ ผูศึกษาไดทําการนัดหมายผูที่ตองการสัมภาษณ พรอมแจงขอมูล
เรื่องที่ตองการสัมภาษณ วัตถุประสงคของการสัมภาษณ และระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการ
สัมภาษณ ในบางกรณีผูศึกษาไดสงแนวทางการสัมภาษณใหแกผูถูกสัมภาษณลวงหนาดวย ใน
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กรณีการสัมภาษณกลุม ผูศึกษามีการสงตัวอยางคําถามบางขอใหแกผูรวมการสัมภาษณทุก
ทานดวย เพ่ือใหผูสัมภาษณมีโอกาสในการเตรียมขอมูล  
 เมื่อเริ่มสัมภาษณ ผูศึกษาไดแจงที่จะขอบันทึกเทปและจดบันทึกการสัมภาษณ 
รวมทั้งแจงวาจะมีการอางอิง เปดเผยชื่อผูใหสัมภาษณ ซึ่งไดผูใหสัมภาษณสวนใหญไดใหความ
กรุณาอนุญาตใหเปดเผยได แตก็มีบางกรณีที่ขอมูลมีความออนไหวสูงและเปนขอมูลสําคัญ
เก่ียวกับพฤติกรรมการคอรรัปชันบุคคลที่มีบทบาทในรัฐวิสาหกิจที่ศึกษา ผูใหสัมภาษณไดรอง
ขอไมใหอางอิงหรือเปดเผยชื่อของตนซึ่งผูวิจัยยินดีปฏิบัติตามโดยถือวาเปนขอมูลสําคัญที่ชวย
ใหผูวิจัยรับรูปรากฏการณหรือพฤติกรรมการคอรรัปชันในทางลึกสามารถใชเปนแนวทางในการ
สืบคนเรื่องที่เก่ียวของตอไปไดดีย่ิงข้ึน มีหลายกรณีที่ทานผูใหสัมภาษณมีความเต็มใจสละเวลา
ใหสัมภาษณ เปดเผยขอมูลและเอกสารเปนเวลานานเกินกวาที่ตกลงกัน มีผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 2 ทาน ที่กรุณาสละเวลามาใหสัมภาษณที่สํานักงานโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ 
สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกเวลาราชการ ทําให 
ผูศึกษามีความซาบซึ้งใจในความกรุณาของทานเหลานี้เปนอยางย่ิง 
 ในการสัมภาษณบางครั้งมีอุปสรรคบาง เชน เมื่อเริ่มสัมภาษณผูใหสัมภาษณ ไดออก
ตัววา ตนเองยังเหลืออายุราชการอีกหลายป ยังตองทํางานรวมกับคนอ่ืนอยูจึงไมอยากมีปญหา 
จากนั้นก็ไมมีการใหขอมูลที่สําคัญตามที่คาดหวังไว มีอยูกรณีหนึ่งที่ผูถูกสัมภาษณเปนผูบริหาร
ระดับกลางของรัฐวิสาหกิจและเพ่ือนของผูศึกษาเอง แตทานก็ไดออกตัวเชนกันวา ถามีคนรูวา
เขา “ติดตอ” กับผูศึกษา เขาจะถูกเพงเล็งและมีปญหาได กรณีนี้จึงไมมีการสัมภาษณ นอกจาก 
นี้ยังมีกรณีการเลื่อนเวลานัดหมาย เนื่องจากผูถูกสัมภาษณมักเปนบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การ
งานระดับสูง มีภารกิจมาก ทําใหผูสัมภาษณตองรอเปนเวลานานๆ หรือมีการเปลี่ยนเวลานัด
หรือเลื่อนนัดหมายไปวันอ่ืนแทน หรือมีหลายกรณีที่ผูถูกสัมภาษณไดเรียกผูชวยหรือ
ผูใตบังคับบัญชา เขามานั่งรวมการสัมภาษณดวยโดยมิไดตกลงกันไวลวงหนา ซึ่งผูศึกษาเห็นวา
เปนประโยชนตอการศึกษา ที่ทําใหไดขอมูลที่ชัดเจน มีความลึกและรอบดานมากข้ึน และยังถือ
เปนพยานในการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหากมีคดีความเก่ียวกับขอมูลที่ใหสัมภาษณ
เกิดข้ึนในภายหลัง  
 ในทุกกรณีผูศึกษาไดสอบถาม ผูใหสัมภาษณวาตองการใหสงขอมูลการสัมภาษณนี้
กลับมาใหตรวจสอบหรือไม เกือบทั้งหมดมั่นใจวาขอมูลที่ใหนั้นเปนไปตามหลักฐานและ
กฎเกณฑของราชการ จึงอนุญาตใหอยูในดุลยพินิจของผูศึกษา ที่จะนําขอมูลไปวิเคราะหและ 
สังเคราะหตอไป สําหรับกรณีที่ผูใหสัมภาษณขอตรวจสอบกอน เมื่อผูวิจัยถอดบันทึกเทปแลวได
จัดสงใหบุคคลเหลานั้นตรวจสอบและแกไขแลวสงเอกสารซึ่งรับรองการสัมภาษณอยางเปน
ทางการกลับคืนมายังผูวิจัย 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
 ขอมูลทุติยภูมิ 
 แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. ขอมูลจากสื่อมวลชน ไดจากขอมูล 3 แหลง คือ 
1.1 หนังสือพิมพ เชน ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส ขาวสด คมชัด 
1.2 นิตยสารรายสัปดาห เชน มติชนรายสัปดาห ผูจัดการรายสัปดาห 
1.3 เว็บไซต เชน เว็ปไซตของ ป.ป.ช., การเคหะฯ, โรงงานยาสูบ  

2. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
2.1 ดุษฎีนิพนธเก่ียวกับการคอรรัปชัน และรายงานการวิจัยเก่ียวกับการคอรรัปชัน 

ประมาณ 24 เรื่อง เปนของประเทศไทยจํานวน 14 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ใกลเคียงและเก่ียวของกับ
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําไปบรรจุไวในหัวขอทบทวนวรรณกรรมแลว  

2.2 ขอมูลจากเอกสารราชการ มากกวา 110 รายการ ซึ่งยังไมนับรวมขอมูลที่เปน
ผลการสอบสวนรวมทั้งเอกสารการรองเรียนของผูเก่ียวของตอหนวยงานราชการ เชน รัฐสภา, 
สตง., ป.ป.ช. รวมกันมากกวา 2,000 หนา 

2.3 หนังสือเก่ียวกับการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจไทยที่มีผูตีพิมพเอาไว อยางนอย 
3 เรื่อง 

 
 ขอมูลปฐมภูมิ 
 แบงเปน 3 ประเภท คือ 

1. การสัมภาษณ ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth interview) 
บุคคลที่มีความเก่ียวของโดยตรงในรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูที่มีประสบการณเก่ียวของกับการบริหาร
หรือกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และผูมีบทบาทเก่ียวของกับการตรวจสอบหรือปองกันและ
ปราบปรามคอรรัปชัน ทั้งสองกรณีศึกษารวมกันมากกวา 32 ทาน 

2. การประชุมหรือสนทนากลุม ผูศึกษาไดจัดการสนทนากลุม (Focus group) บุคลากร
ที่เปนผูบริหารและอดีตผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจจํานวนทั้งสิ้น 6 แหง จํานวน 6 ทาน  

3. การสังเกตการณ ผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจทั้ง
สองแหง เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป ในแบบไมมีสวนรวม (Non - participative observation) เพ่ือ
เปนการยืนยันยันวาพฤติกรรมการบริหารจัดการที่เปนอยูจริงสอดคลองกับขอมูลทุติยภูมิ 
 ในการวิเคราะหขอมูล ใชการจําแนกและจัดระบบ (Typology and taxonomy) โดย
จําแนกประเภทของปรากฏการณและจําแนกระบบขอมูล ซึ่งในที่นี้แบงขอมูลตามวัตถุประสงคที่
ศึกษา 3 ขอ คือ  
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1. เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ  
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคอรรัปชันเชิงระบบในการเคหะแหงชาติและโรงงาน

ยาสูบ เพ่ือใชเปนตนแบบในการวิเคราะหและตรวจสอบรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 
3. เพ่ือหาขอเสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการควบคุมการคอรรัปชันเชิง

ระบบของรัฐวิสาหกิจตอไป 
 และคําถามสําคัญในการวิจัยคือ “การทุจริตโครงการบานเอ้ืออาทรของการเคหะฯ และ
การทุจริตของโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต เปนการคอรรัปชันเชิงระบบใชหรือไม ถาใช
ในการคอรรัปชันเชิงระบบนี้นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐและนักธุรกิจมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะใด” 

 
การนําเสนอผลงาน  
 
 การศึกษาครั้งนี้นําเสนอขอมูลดวยการพรรณาเชิงวิเคราะห (Analytical descriptive 
approach)  
 
แผนการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ จะแบงเปน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การสรางกรอบความคิด (Initial research idea) เปนการคนควาขอมูลทางแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการคอรรัปชันเชิงระบบ แลวตั้งสมมติฐานการวิจัย 
คําถามสําคัญในการวิจัยอันนําไปสูการสรางหัวขอและเคาโครงการวิจัย 

2. การศึกษาปรากฏการณ (Phenomenal review) เปนการคนควาหาขอมูลที่เกิดข้ึน
จริงจากการปฏิบัติ 

3. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
4. สรางกรอบการวิจัยโดยแบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 

4.1 หาแนวคิดและทฤษฎี  
4.2 สรางแบบถามจด (Interview guide) 

5. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2 
6. การสังเคราะหและเปรียบเทียบผล 

6.1 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจากเอกสารตาง จะนํามาสังเคราะหและวิเคราะห 
เพ่ือสรางแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญ  
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6.2 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุม ผูใหขอมูลสําคัญ จะนํามา
หาความสอดคลองและความแตกตาง รวมทั้งเหตุผลสนับสนุน  

6.3 นําผลที่ไดรับจากขอ 6.1 และ 6.2 มาประมวลรวมกัน เพ่ือหาความสอดคลอง
และแตกตางรวมทั้งเหตุผลสนับสนุน 

7. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and generalization) ประกอบดวย สรุปผลการศึกษา
วิจัยทั้งหมด ขอคนพบ การอภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 



บทท่ี 4 
 
 

รัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจไทย 
 

 วัตถุประสงคการศึกษาในบทนี้มี 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ 
2) เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาและหลักการ เหตุผลในการจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 3) 
เพ่ือศึกษากฎหมายและองคกรหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
และ 4) เพ่ือศึกษาปญหาเชิงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจไทย  
 รัฐวิสาหกิจเปนองคกร (Organization) ที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่มในทางเศรษฐกิจ 
คือ มีการผลิตสินคาหรือบริการเพ่ือใหบริการหรือจําหนาย และตอมาอาจมีการเพ่ิมวัตถุประสงค
อ่ืนๆ เขาไป (Victor Powell.  1987 : 5) หรือมีบางกรณีเปนรัฐวิสาหกิจที่ไมมีจุดมุงหมายในเชิง
พาณิชย แตเปนการสงเสริม เชน งานวิจัย งานพัฒนา งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานสงเสริม
การกีฬาและการทองเที่ยว เปนตน (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 30) โดยรัฐบาล
เปนผูถือหุนทั้งหมดหรือผูหุนสวนใหญหรือหุนเสียงขางนอย แตมีอํานาจที่ชัดเจนในการควบคุม 
(Significant minority ownership) (OECD.  2005 : 11) ซึ่งรูปแบบและสถานะ (Form and status) 
ของรัฐวิสาหกิจอาจแตกตางกันไปตามนโยบายของรัฐบาล อาจกลาวไดวาในทางกฎหมายรัฐบาล
เปนผูมีอํานาจในฐานะของเจาของในรูปของผูถือหุน (World Bank.  2006 : 7)  
 ดวยแรงผลักดันทางการเมือง เศรษฐกิจและอุดมการณ (Political, Economic force and 
philosophies) (Muir and Saba.  1995 : 11) ทําใหรัฐวิสาหกิจในหลายประเทศทั่วโลกถูกนํามาใช
เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดวยเหตุผลสนับสนุน (Justification) ในการจัดตั้ง
ที่แตกตางกัน (Powell.  1987 : 6 - 8, Aharoni, Yair.  1986 : 1 - 2) ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่
สองแนวคิดเรื่อง “ทุนนิยมโดยรัฐ” (State Capitalism) มีอิทธิพลอยางมากในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ไปทั่วโลก เพ่ือเสริมชองวางทางเศรษฐกิจระหวางภาคสาธารณะ (Public sector) กับภาคเอกชน 
(Private sector) ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจยังวางอยูบนพ้ืนฐานของการผลิตภาคเอกชนเปนสําคัญ 
ขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจก็ทําหนาที่เปนผูสงเสริมการพัฒนาของระบบทุนนิยม โดยที่รัฐจะเปน 
ผูกําหนดมาตรการตางๆ และเปนการเรงเราใหแกวิถีการผลิตแบบทุนนิยมไดขยายตัวออกไป หรือ
อาจมองไดอีกลักษณะหนึ่งวา รัฐไดดํารงฐานะที่เปนผูสงเสริมการพัฒนาของระบบทุนนิยมและเปน
ผูประกอบการไปพรอมกัน ถือวารัฐวิสาหกิจไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปทัสฐานใหมทางสังคม 
ในเรื่องของการลงทุนและพัฒนาโดยรัฐ (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2526 : 366) 
 รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่สําคัญมากในการกําหนดขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาระหวางประเทศ จะเห็นไดจากระบบสาธารณูปโภค ระบบขนสง และกิจการ 
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ดานพลังงานลวนอยูในการดูแลของรัฐวิสาหกิจ (ปยะสวัสด์ิ  อัมระนันท.  2554 : 1, 4) ความสําคัญ
ของรัฐวิสาหกิจตอระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศตางๆ ทั่วโลกมีสภาพที่คลายคลึง
กัน รวมถึงประเทศทุนนิยมในตะวันตกกับประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก ซึ่งจุดเดนรวมกัน
คือธุรกิจที่รัฐวิสาหกิจเขาไปมีบทบาทนั้น มักเปนอุตสาหกรรมที่มีโครงสรางตลาดไมสมบูรณ เชน  
มีผูแขงขันนอยรายหรือมีขนาดของกิจการที่คอนขางใหญเมื่อเทียบกับขนาดของความตองการของ
ตลาด (ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 26) 

 
ความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ”  

 
 ในประเทศไทยรัฐวิสาหกิจถูกใหความหมายที่แตกตางกัน ตามที่บัญญัติในกฎหมาย
หลายฉบับ (www.sepo.go.th. 5 มิถุนายน 2554) ที่สําคัญ ไดแก 
 ความหมายตาม พ.ร.บ. สภาการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ระบุวา 
“รัฐวิสาหกิจ หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนทั้งสิ้นเปนของกระทรวง ทบวง 
กรม ในรัฐบาลหรือกระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 หรือบริษัท
หรือหางหุนสนนิติบุคคลดังกลาวขางตน มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 และใหหมายความ
รวมถึงองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของและรวมตลอดถึงบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลใดๆ ที่องคการของรัฐหรือหนวยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยูดวยเกินกวา
รอยละ 50” 
 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
 ก. องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 
 ข. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 
 ค. บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ตาม ก. และ/
หรือ ข. มีทุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 
 ง. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม ค. และ/
หรือ ข. มีทุนรวมดวยเกินกวารอยละ 50 
 จ. บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม ง. และ/
หรือ ก. และ/หรือ ข. และ/หรือ ค. มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ50 
 โดยสรุป รัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ หมายความถึง 

1. องคการที่รัฐเปนเจาของ  
2. หนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ  
3. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐ

เปนเจาของอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางเขาไปมีทุนรวมอยูในบริษัท หรือหางหุนสวน
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จํากัดนั้น โดยทุนดังกลาวรวมกันแลวตองมากกวาครึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนั้น 
 พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
มาตรา 4 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

1. องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือกิจการ
ของรฐัตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ 
แตไมรวมถึงองคการหรือกิจการที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือสงเคราะหหรือสงเสริมกิจการใดๆ ที่
ไมใชธุรกิจ 

2. บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทา และ/หรือรัฐวิสาหกิจตามขอ (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

3. บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทา และ/หรือ รัฐวิสาหกิจตาม (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยถึงสองในสาม 
 พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 6 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

1. องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และใหหมายความถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ 

2. บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 
 แมกฎหมายแตละฉบับจะใหคําจํากัดความของรัฐวิสาหกิจไวแตกตางกัน แตสวนที่มี
ความหมายรวมกัน คือ รัฐวิสาหกิจหมายถึงหนวยงานที่มีรัฐหรือหนวยงานของรัฐถือหุนรวมกัน
กวารอยละ 50 รัฐวิสาหกิจบางแหงอาจมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายฉบับหนึ่งแตจะไมมี
สถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็ได เชน ปตท. สผ. ที่รัฐถือหุนเกินรอยละ 50 
เปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ แตไมเปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 หรือ
ธนาคารแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แตไดมี 
มติ ครม. ใหธนาคารแหงประเทศมีความเปนอิสระในการบริหารงาน โดยไดรับการยกเวนระเบียบ 
ปฏิบัติที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป หรือกรณีกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางที่ไดรับการ
วินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีกาวาลักษณะของการดําเนินกิจการไมใชธุรกิจ จึงไมใช
รัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
เปนตน (วรรณวิมล  สินุธก.  2549 : 13 - 14) และในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษายึดถือเอารัฐวิสาหกิจ
ตามที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปนสําคัญ 
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 รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่มีเอกลักษณแตกตางจากหนวยงานราชการและ
บริษัทเอกชน  
 โดยหลักการแลวรัฐวิสาหกิจไมวาจะจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายลักษณะใด
หรือแมวาจะอยูในตลาดหลักทรัพยก็ตาม แตการที่มีรัฐเปนผูถือหุนทั้งหมดหรือเปนรายสําคัญ จึง
กลาวไดวาประชาชนเปนเจาและรัฐบาลในฐานะตัวแทนของประชาชนทําหนาที่เปนผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจผานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยทั่วไปรัฐวิสาหกิจจะอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยราชการระดับกระทรวงตางๆ ดังนั้นรัฐวิสาหกิจจึงเปนสวนหนึ่งของระบบราชการ 
(Bureaucracy) ภายใตกฏหมาย กฏ ระเบียบ ที่ตางกันไป (นวลนอย  ตรีรัตน.  2551, Powell.  
1987 : 5, Jiang.  2006) และเนื่องจากมีวัตถุประสงคและวิธีการในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่แตกตาง
กัน ทําใหรัฐวิสาหกิจกลายเปนหนวยงานที่มีเอกลักษณองคกร (Corporate identities) แตกตางกับ
หนวยงานราชการ (Public office) และองคกรเอกชน (Private enterprise) กลาวคือ 

1. รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่แตกตางจากหนวยงานราชการ (Public office) การกอตั้ง
รัฐวิสาหกิจไมวาทําโดยมติคณะรัฐมนตรี การตรากฎหมายพิเศษหรือการเขารวมเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตางก็มีวัตถุประสงคการดําเนินกิจการที่เปนเอกลักษณของรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ และอยูในกรอบของกฎหมาย (Legal framework) ที่จํากัดชัดเจน โดยมุงหวังใหรัฐวิสาหกิจนั้น
มีสภาพความเปนองคกรอยางเปนทางการ (Bureaucratic) นอยกวาและมีรูปแบบขององคกรที่มี
ประสิทธิภาพเชิงธุรกิจมากกวาหนวยงานราชการ (Civil service) เพ่ือการดําเนินการที่เนนตลาดเปน
สําคัญ (Market - oriented activity) ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ในฐานะที่เปน
องคกรนอกระบบราชการ รัฐวิสาหกิจจึงสามารถใชวิธีการบริหารจัดการตามแบบของธุรกิจเอกชนที่
กระทําอยู มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานและงายตอการควบคุม มีงบประมาณที่เปนอิสระจาก
งบประมาณแผนดิน พนกังานมีความคลองตัวและเปนอิสระในการตัดสินใจภายใตคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่ไดรับการแตงตั้ง (Government - nominated board of director) ที่ไมมีในหนวยงาน 
อ่ืนของรัฐ ถึงแมวาการดําเนินงานหรือการใชทรัพยากรของรัฐวิสาหกิจจะยังคงถูกตรวจสอบอยาง
ใกลชิดจากหนวยงานตรวจสอบ (Supervisory body) ของรัฐบาลดวยก็ตาม (Powell.  1987 : 10 - 13)  

2. รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่แตกตางจากองคกรของเอกชน (Private enterprise) 
รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตแตกตางจากองคกรหรือบริษัทของเอกชน โดย 
โลเซค, เบรตัน, โคเต และภัทชาริยะ (Bozec, Breton and Cote.  2002 : 383, Bhattacharyya.  
2005 : 15) กลาววารัฐวิสาหกิจนั้นถึงแมเปนองคกรที่มีวัตถุประสงคการดําเนินงานในทาง
เศรษฐกิจแตหากเปรียบเทียบกับองคกรของเอกชนก็ยังมลีักษณะเฉพาะและภาระหนาที่ที่แตกตาง
กัน คือ  

2.1 รัฐวิสาหกิจมีเปาหมายที่หลากหลายมากกวาการแสวงหากําไรสูงสุดเหมือน
เอกชน เพราะตองรับภาระและความตองการแบบอุดมคติของสังคมมากมาย (Heavy ideological 
and Social burdens) ตองจัดหา “สินคาที่สนองความตองการทางการเมือง” (Political goods) 
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มากกวาสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer goods) โดยที่ยังคงเปาหมายหรือภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 
เชน การจางงาน การจัดสวัสดิการสังคม หรือภาระทางสังคมทําใหรัฐวิสาหกิจมีตนทุนการดําเนินการ
ที่สูงและมีความคลองตัวนอยกวาบริษัทเอกชนในบริหารตนทุน (Cost efficiency) (Jie and 
Dapeng.  2005 : 20)  

2.2 ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลและตองรับผิดชอบตอทุกความ
คาดหวังตอชีวิตความเปนอยูของพนักงาน เชน สวัสดิการตางๆ โดยที่พวกเขามีหนาที่บริหารงาน
ประจํา (Daily management) และมีอํานาจในการใชดุลยพินจิตัดสินใจที่จํากัดตามขอบเขตหนาที่  

2.3 รัฐวิสาหกิจไมใชผูแขงขันในตลาดไดอยางเสรีดังเชนเอกชน แตทําหนาที่คลาย
ตัวแทนของรัฐบาลและการตัดสินใจลงทุนใดๆ ของรัฐวิสาหกิจมักถูกแทรกแซง ควบคุมอยางมาก
โดยรัฐบาล   

2.4 ระบบแรงจูงใจ (Incentive system) เพ่ือเปนรางวัลในการทํางานบรรลุเปาหมาย
ใหกับใหกับผูบริหารระดับตางๆ ไมมีความยืดหยุนและดอยคุณคากวาเมื่อเทียบกับเอกชน ผูบริหาร
ถูกกําหนดใหมีฐานะตําแหนงเหมือนที่ใชในระบบราชการ ซึ่งจะผูกติดกับขนาดขององคกร (หรือ
ยอดขาย) เงินเดือนของผูบริหารจะไดรับตามระดับตําแหนงซึ่งยังต่ําเมื่อเทียบกับผูบริหารในระดับ
เดียวกันในธุรกิจเอกชนที่มีขนาดเดียวกัน  

2.5 ในบริษัทเอกชนผูเปนเจาของหรือตัวผูถือหุนนั้นมีชัดเจน แตในรัฐวิสาหกิจตัว
ผูเปนตัวการหรือเจาของ (Principal) ไมปรากฏชัด ทั้งที่จริงแลวคือรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลเปน
ตัวแทนของประชาชน แตรัฐวิสาหกิจยังขาดแรงจูงใจที่ดีสําหรับรัฐบาลที่จะทําใหรัฐวิสาหกิจ
สามารถสรางผลกําไรที่สูงสุด (Profit maximization) ขณะที่ยังมีวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจอีก
หลายอยางที่นักการเมืองสามารถยกข้ึนมาอางเพ่ือเลือกเปนเปาหมายในการดําเนินการแทนที่จะ
ดําเนินการเพ่ือสรางกําไรสูงสุด 
  สิทธิในทรัพยสิน (Property right) ของรัฐวิสาหกิจก็ยังเปนที่เคลือบแคลงวา สิทธิ
ในทรัพยสินเหลานี้อยูภายใตการดูแลของรัฐบาล ของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานระดับตางๆ ของ
รัฐวิสาหกิจเอง ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยออมจากกําไรขององคกร จึงเปนปญหาของการบริหาร
จัดการทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

2.6 รัฐบาลในฐานะผูทําหนาที่ “เจาของ” (Ownership) ไมสามารถเขาไปยุงเก่ียวใน
การบริหารงานประจําของรัฐวิสาหกิจไดเหมือนเอกชนที่เจาของสามารถเขาไปผลักดันและควบคุม
ในเรื่องที่ตองการ   

2.7 ผูบริหารรัฐวิสาหกิจมักประสบปญหาการมีเปาหมายขององคการที่หลากหลาย
และบางครั้งก็มีประเด็นที่ขัดแยงกัน เพราะหนวยงานตางๆ ของรัฐที่เก่ียวของในโครงสรางของ
รัฐวิสาหกิจมักเชื่อวา พวกเขามีสิทธิที่จะกําหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจ เชน รัฐสภาเชื่อวาตอง
รับผิดชอบดูแลในนามของประชาชน กระทรวงตนสังกัดของรัฐวิสาหกิจก็ตองทําตามหนาที่
รับผิดชอบ กระทรวงการคลังก็ตองดูแลผลประโยชนจากการลงทุนของรัฐ องคกรของรัฐที่มีหนาที่
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ตรวจสอบก็ตองทําหนาที่รักษาความถูกตองและโปรงใส หรือหนวยงานที่เก่ียวกับการวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจก็ตองการมีสวนในการกําหนดอนาคตใหเปนไปตามแผนที่วางไว ขณะที่
ผูบริหารองคกรเอกชนมองเปาหมายอยางเดียวคือการสรางกําไรสูงสุดจากการลงทุน (Trivedi.  
2008 : 43)  

2.8 อ่ืนๆ เชน ในบริษัทเอกชนจะมีการจางงานเพ่ือตอบสนองเปาหมายขององคกร 
การควบคุมตรวจสอบและการลงโทษตอพฤติกรรมที่ขัดตอผลประโยชนของเจาของ มักถูกกระทํา
ทันทีและมีผลรุนแรง ขณะที่รัฐวิสาหกิจตองทําหนาที่สําคัญในการดูดซับการจางงานในเมืองและ
มอบบริการเพ่ือความมั่นคงของสังคม การขาดสถาบันที่เปนอิสระในการจัดการทางบัญชี 
(Accounting) การตรวจสอบ (Auditing) และประเมินทรัพยสิน (Property evaluation) มักมีการ
ละเมิดคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในการปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยความไมเทาเทียมในการรับรู
ขอมูลขาวสาร (Information asymmetry) สาธารณชน 
 ดังนั้นหากพิจารณาถึงความแตกตางของรัฐวิสาหกิจกับหนวยงานราชการและ
บริษัทเอกชน รวมกับลักษณะพ้ืนฐาน (Common characteristics) ดานความสามารถในทาง
เศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ การมีวัตถุประสงคที่หลากหลายซับซอนของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจึงมี
ความแตกตางที่ชัดเจนไปจากองคกรอ่ืนๆ และปญหาผลการดําเนินงานที่ตกต่ําของรัฐวิสาหกิจก็
เกิดมาจากลักษณะเฉพาะเหลานี้ โดยตลอดเวลาที่ผานมารัฐวิสาหกิจจํานวนมากทั่วโลก ไม
สามารถแสดงใหเห็นวาสามารถตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ทั้งการจางแรงงานหรือการ
สรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจไดเลย (Powell.  1987 : 5, 9, 60) เห็นไดวาการมีรัฐวิสาหกิจที่มี
ลักษณะพิเศษมุงเนนการดําเนินการในรูปธุรกิจ ไดกลายเปนทั้งโอกาสและปญหาของรัฐบาล
โดยเฉพาะปญหาการคอรรัปชัน (เฉลิมพล  ไวทยางกูร.  2552 : 6)  
 
ปญหาเชิงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจไทย  

 
 จากการศึกษาพบวารัฐวิสาหกิจไทยมีปญหาเชิงโครงสรางที่นํามาสูปญหาในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางนอยที่สุด 5 ประการ คือ 1) ปญหาความเปนเจาของ (Ownership) 
2) การมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่หลากหลาย 3) ปญหาการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 4) ปญหาพฤติกรรมองคกร และ 5) ปญหาวัตถุประสงคที่ขัดแยงในตัวเอง กลาวคือ 

 
 ปญหาความเปนเจาของ (Ownership)  

1. ปญหาการขาดการเอาใจใสของผูทําหนาที่ “เจาของ” การที่รัฐวิสาหกิจเปนของ
รัฐหรือมีรัฐเปนผูถือหุนใหญหรือเปนผูถือหุนที่สําคัญ ดังนั้นประชาชนจึงมีฐานะเปนเจาของหรือ 
ผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่เปนนามธรรม คือ ไมไดมีการรับผลประโยชนหรือเขาไปมี
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บทบาทในการควบคุมดูแลที่แทจริง แตไดมอบหมายใหเปนหนาที่ของรัฐบาล และรัฐบาลไดใช
อํานาจแตงตั้งบุคคลจํานวนหนึ่งเขาไปเปนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือทําหนาที่แทนในการกํากับ 
ควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่ง โดยหลักการนี้ “คณะกรรมการฯตองทําหนาที่โดยคํานึงถึงความผาสุกของ
ปวงชนและประชาชนเปนที่ตั้ง...และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  
2552 : 1 - 27) แตในความเปนจริงแลวคณะกรรมการฯที่ไดรับการแตงตั้งมานี้ยังมีความเปนปจเจก
ชนหรือปุถุชนธรรมดาที่มกิีเลสและเปาประสงคสวนตัว โดยเฉพาะเมื่อการไดตําแหนงเหลานี้มาจาก
ปจจัยทางการเมืองและผลประโยชนสวนบุคคล ยอมทําใหคณะกรรมการฯ เหลานี้มีแนวโนม 
การตัดสินใจหรือกระทําการไปเพ่ือตอบสนองตอปจจัยที่กลาวมาหรือขาดความสนใจที่จะปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงความผาสุกของประชาชนเปนที่ตั้งและทํางานอยางขาดประสิทธิภาพ ย่ิงหาก
คณะกรรมการฯที่เปนบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ย่ิงทําใหเกิดความดอย
ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ข้ึนไปอีก (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 27, 2 - 15, 
16) การคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจจึงเริ่มตั้งแตการแตงตั้งบุคคลของผูมีอํานาจทางการเมืองเขามาเปน
คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ (ปยะสวัสด์ิ อัมระนันท.  2554 : 1, 4) 
 ชไลเฟอร (Shleifer.  1998) เห็นวานักการเมืองไมไดสนใจที่จะเขาบริหารงานรัฐวิสาหกิจ 
เพราะผลประกอบการ (Cash flow right) ของรัฐวิสาหกิจแตสนใจในสิทธิหรืออํานาจในการควบคุม 
(Control right) เพ่ือใหสามารถเขาถึงการแสวงหาผลประโยชนมากกวา และเมื่อมีโอกาสก็จะมีการ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจทุกชนิดที่พวกเขาเขาถึงเพ่ือดึงมาเปนประโยชนสําหรับตน โดยวิธีที่
เรียกวา “คอรรัปชันทางนโยบาย” การแทรกแซงทางการเมืองในรัฐวิสาหกิจจึงเปนปญหาเรื้อรัง 
ขณะที่ประชาชนผูเปนเจาของโดยนามธรรม ขาดแรงจูงใจหรือไมสามารถเขาไปรักษาผลประโยชน
ไดโดยตรง จึงไมมีแรงจูงใจหรือแรงกดดันใหนักการเมืองและขาราชการเขาไปกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจใหดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 
29, 2 - 15, 16) 

2. ปญหาที่นําไปสูการกําหนดเปาหมาย นอกจากวัตถุประสงคที่กําหนดไวในการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจแลว การที่รัฐวิสาหกิจเปนองคกรของรัฐที่มีวัตถุประสงคในเชิงสังคมพรอมๆ กับ
การประกอบกอบธุรกิจ หรือบางกรณีแมไมมีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจในการจัดตั้ง แตก็กําหนดไวเปนภารกิจและหนาที่หลักขององคกร เชน ในกรณีองคการ
สวนยาง ธนาคารออมสิน โรงงานยาสูบ เปนตน (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 2 - 9) 
เหตุเพราะรัฐวิสาหกิจไดรับเงินทุนทั้งหมดหรือบางสวนจากรัฐ ทําใหรัฐวิสาหกิจมีพันธะความรับผิด
รับชอบ (Accountable) ตอรัฐบาลที่ตองทําหนาที่สรางความมั่นคงใหกับสังคม รัฐวิสาหกิจจึงมี 
ทั้งวัตถุประสงคทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม พรอมกับการดําเนินกิจกรรมการผลิต 
การตลาด ในสินคาและบริการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมความมั่งค่ังใหกับสังคม ดังนั้นรัฐวิสาหกิจจึง
กลายเปนเครื่องมือเพ่ือตอบสนองเปาหมายทางสังคมและการเมืองของรัฐบาลไปพรอมกัน และการ
ที่รัฐวิสาหกิจมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความตองการใหมีการบรรลุ
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วัตถุประสงคที่แตกตางกันไป (สคร.  2552 : 1) รัฐวิสาหกิจยังอาจมีเปาหมายของตนเองที่ตองการ
ทําหรือเปาหมายของผูมีอํานาจในแตละยุคสมัย (ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 30, 
2 - 9) แมแตผูบริหารเองเพราะผูมีอํานาจหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของในโครงสรางของ
รัฐวิสาหกิจมักเชื่อวาพวกเขามีสิทธิที่จะกําหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจ (Trivedi.  2008 : 44) และ
พบวาเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็อาจทําใหวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป
จากวัตถุประสงคเดิมหรือบางกรณีอาจถึงข้ันแปรเปลี่ยนจากวัตถุประสงคเพ่ือสวนรวมไปสู
ผลประโยชนของปจเจกบุคคลได (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2526 : 113 - 114) จึงเปนเหตุให
รัฐวิสาหกิจมีเหตุผลในการจัดตั้งหรือวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่หลากหลาย  

 
 การมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่หลากหลาย 
 การที่รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค เปาหมายในการดําเนินงานที่หลากหลายและบางครั้ง 
ก็ไมชัดเจน บางครั้งก็ขัดแยงกันเองนี้ (สคร.  2552 : 1, ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร.  2551 : 319 - 
389) ทําใหเกิดปญหาที่ซับซอนและยากที่จะบริหารจัดการ (Powell.  1987 : 8) เชน การประเมินผล
การดําเนินงาน การชี้วาโครงการประเภทไหนที่รัฐวิสาหกิจควรทําหรือไม แคไหน อยางไร เปนตน 
 ชองวางของการมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่หลากหลาย ทําใหทรัพยากรของ
รัฐวิสาหกิจจํานวนมากมักถูกใชไปในการสรางผลผลิตเพ่ือเปาหมายทางการเมือง (Political goods) 
รัฐวิสาหกิจจึงขาดแรงจูงใจที่จะมุงเนนในการสรางประสิทธิภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดี สงผลให
ขาดความเอาใจใสเทาที่ควรในการควบคุมดูแลของนักการเมืองที่อยูในตําแหนงและผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเอง ตรงกันขามผูมีอํานาจในรัฐบาลจะสนใจผลประโยชนทางออมของ
รัฐวิสาหกิจเทานั้น จึงเปดใหมีชองวางสําหรับผูบริหารที่จะหาประโยชนจากทรัพยสินของ
รัฐวิสาหกิจ และสรางเงื่อนไขใหรัฐบาลจัดใหเกิดความยืดหยุนในการบังคับใชกฎหมายอันนําไปสู
การอาศัยชองวางเหลานี้เพ่ือการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได (Zhong. 2006 : 107, Jie and 
Dapeng.  2005 : 9, Bai et al. 2001) สอดคลองกับที่ BOS (1986; อางถึงใน ไพโรจน วงศวิภานนท 
และคณะ.  2552 : 1 - 28) เห็นวาในหลักการหรือแนวคิดเชิง Normative รัฐวิสาหกิจควรดําเนินงาน
เพ่ือสวัสดิการสูงสุดของสังคม แตในความเปนจริงหรือเชิง Positive รัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมุง 
Maximize เปาหมายทางการเมืองและฝายบริหาร ทําใหรัฐวิสาหกิจในชวงขณะหนึ่งตองตั้งราคา
สินคาหรือบริการเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการเมืองหรือใหพรรคการเมืองที่มีอํานาจในรัฐบาล
ขณะนั้นไดมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง แมรัฐวิสาหกิจจะขาดทุนก็ตาม 
 การมีวัตถุประสงคที่หลากหลายเชนนี้ ทําใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจสามารถเลือกเอา
วัตถุประสงคบางประการที่เปนประโยชนกับตนมาเปนขออางเพ่ือการดําเนินโครงการหนึ่ง  ๆหรือ
ใชเปนขออางในการปฏิเสธความรับผิดชอบตอการตัดสินใจดําเนินโครงการใดๆ ที่มีผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยยะสําคัญตอรัฐวิสาหกิจ (Accountability) นอกจากนี้ยังสงผลตอรัฐวิสาหกิจ
อีกหลายประการ เชน การถูกคาดหวังจากประชาชนในฐานะของผูใชบริการและในฐานะของ 
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ผูเปนเจาของใหตองสรางผลงานที่มีคุณภาพ ราคาถูกเพ่ือประชาชน ตองมีกําไรหรือไมขาดทุน 
ถูกคาดหวังจากนักการเมืองใหบรรลุเปาหมายทางสังคม การกระจายรายไดและสรางผลงานใน
ลักษณะเพ่ือเอาใจฐานคะแนนเสียง  
 การมีวัตถุประสงคที่หลากหลายบางครั้งก็ขัดกันเชนนี้ สงผลใหรัฐวิสาหกิจไมสามารถ
ไดรับการประเมินที่ชัดเจน “ดังนั้นการควบคุมรัฐวิสาหกิจจึงเนนรูปแบบของระบบราชการที่ไมกระทํา
ผิดไวกอน การมีวิสัยทัศน การสรางผลงาน การควบคุมกระบวนการ (Process) มากกวาผลลัพธงาน 
(Outcome)” (Cornett, Guo, Khaksari & Tehranian.  2008 : 1 - 9, ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  
2552 : 1 - 30, 2 - 9) ผูศึกษาเห็นวาปญหานี้สรางความไมแนนอนในการวางแผนการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการ สงผลใหผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจขาดความมุงมั่นที่จะทํางานและ
พัฒนาองคกร เนื่องจากการดําเนินงานตางๆ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนไดเสมอที่สําคัญ
พัฒนาการที่เกิดข้ึนจากประวัติศาสตรของรัฐวิสาหกิจบวกกับความเชื่อที่ถูกปลูกฝงวา “ไมกระทํา
ผิดไวกอน” ยอมมีอิทธิพลอยางมากตอพนักงานทุกระดับ  
 เปาหมายของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับการคาดหวังวาตองมีประสิทธิภาพ บริหารงานดวย
ความเปนธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริต (Efficient and impartial and integrity) (UNCHDCS.  
2006 : 2) แตการขาดธรรมาภิบาล (Poor Governance) และการคอรรัปชันทําใหเกิดการเบ่ียง เบน
การบริหารไปในทางที่เสื่อมถอย (William.  1964 : 42) และมีผลประกอบการ (Performance) ที่แย
ลงเมื่อเทียบกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Cornett et al.  2008 : 1 - 9) สําหรับ
ประเทศชาติแลวการคอรรัปชันทําใหเกิดการจํากัดการลงทุน เนื่องจากเกิดตนทุนการเงินและ
ตนทุนในการลงทุนสูงเพราะเงินจะถูกนําไปใชเพ่ือการคอรรัปชัน เพราะภายใตการคอรรัปชัน
เจาหนาที่หรือนักการเมืองจะพยายามสรางขอจํากัด (Restrict) และอุปสรรคในการทํางานเพ่ือสราง
เงื่อนไขการคอรรัปชันใหไดผลประโยชนเขาตัวเองมากที่สุด ซึ่งจะกลายเปนตนทุนของธุรกิจ
เอกชนที่เขามาเก่ียวของ (Khan & Jomo.  2000 : 8, นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 240) 
และเจาหนาที่ก็อาจพยายามใชทรัพยากรของรัฐเพ่ิมมากข้ึนอีกเพ่ือสรางเงื่อนไขการคอรรัปชัน 
เชนการลงทุนในทรัพยากรอยางเกินความจําเปน (Excessive public infrastructure investment) 
(Ackerman.  1999 : 3) หรือลงทุนในสิ่งที่ไมเหมาะสม (Wrong choice) ซึ่งเปนการทําลายโอกาส
ในการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด (TI.  2000 : 31)   
 ตัวอยางของการเลือกลงทุนที่เกินจําเปนหรือผิดพลาด เชน การสรางสนามบินพาณิชย
ตามจังหวัดตางๆ ในการดูแลของการทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกรมการบินพลเรือน
ที่ใชงบประมาณแหงละประมาณ 500 - 600 ลานบาท เชนที่ จังหวัดเพชรบูรณ อุตรดิตถ ชุมพร 
นครราชสีมา และจังหวัดอ่ืนๆ อีกหลายแหง แตในที่สุดสายการบินตองหยุดกิจการไปเพราะ 
ไมคุมคา (วุฒิชัย สิงหมณ.ี 2554 : 1, 13, เกชา ศักด์ิสมบูรณ. 2554 : 13, พีระศักด์ิ พอจิต. 2553 : 
6) เชนเดียวกับที่การบินไทยไดยกเลกิเสนทางการบินภายในประเทศในเสนทางที่ไมเหมาะสมใน
เชิงพาณิชย เชนเสนทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธาน ีกรุงเทพฯ - พิษณุโลก เชียงใหม - แมฮองสอน 
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เพราะทําใหเกิดปญหาการขาดทุนสะสมรวมกันปละ 200 ลานบาท (โชคชัย  ปญญายงค.  2553 : 
15) ซึ่งนายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) เห็นวาที่ผานมาการเปดสนามบินแหงใหมไมไดมีการพิจารณาวาเปดแลวจะ
สามารถใชงานไดเต็มที่หรือไม คุมคาในเชิงพาณิชยหรือไม (มติชน.  2553 : 1, 13) โดยเชื่อวา
สาเหตุของการสรางสนามบินและการกําหนดเสนบินเหลานี้เกิดจากการเรียกรอง ความตองการ
ของ ส.ส. และนักการเมืองทองถิ่นที่ตองการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกข้ึนในจังหวัดของตนเอง 
(มติชน.  2553 : 1) 
 ความหลากหลายของวัตถุประสงคเหลานี้ทําใหทิศทางของรัฐวิสาหกิจซับซอนและ 
ไมชัดแจง เมื่อมีแรงกดดันทางการเมืองและสังคม การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจจึงถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลที่มักมีการเปลี่ยนแปลง
บอยๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางของระบบและการบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจดวยเชนกัน (Powell.  1987 : 5, 23, สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2526) การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนบอยนี้มองไดวาเกิดจากนักการเมืองมักจะใชรัฐวิสาหกิจเปนฐานทางการเมือง เปนแหลง
สรางอิทธิพลทางการเมืองและการใชอิทธิพลทางการเมือง (Political influence) เพ่ือหา
ผลประโยชน แลวใชผลประโยชนที่ไดนั้นกลับมาสรางอิทธิพลทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเปนวัฎจักร 
(Scott.  1964 : 65 - 66, 78 - 79, Lippman.  1989 : 567 - 572)  

 
 ปญหาการทําหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

1. ที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและโครงสรางผูบริหารระดับสูง โดยหลักการ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Agent) ขององคกรจะเปนผูกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของประชาชน (Principal) หรือผูเปนเจาของ (Owner) และผูบริหาร
ระดับสูง (CEO) ก็จะเปนผูนําไปสูการปฏิบัติ (UN.  2005, Basu.  2008 : 9, 18 - 19) ดังนั้นการ
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิภาพมากนอยก็ข้ึนอยู กับผูบริหารระดับสูงตั้งแต
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจลงมา (เกศินี  หงสนันทน.  2524 : 9, เฉลิมพล  ไวทยางกูร. 2552 : 8)  
 สคร. ไดใหคําจํากัดความวา คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หมายถึง “บุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจโดยตําแหนง โดยชื่อ ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติ ครม. ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ถือไดวาเปนผูที่ไดรับการพิจารณาวามีความรู
ความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมในการทําหนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซึ่งจะเปนผูที่มีภาระ หนาที่ ความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการ
ควบคุม ดูแลและกํากับการดําเนินงานในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มติคณะ รัฐมนตร”ี (www.sepo.go.th, 10 ตุลาคม 2554) 
 ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ มักไดรับแรงกดดันจากกลุมอิทธิพลตางๆ เชน 
นักการเมือง ขาราชการและนักธุรกิจ เปนตน สุดแตวาจะไปกระทบผลประโยชนของกลุมใด แตใน
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ปจจุบันพบวาตําแหนงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเหลานี้ถูกใชเปนเครื่องมือในการอุปถัมภทางการ 
เมืองแกนายทหารหรือขาราชการระดับสูงที่เกษียณอายุราชการแลว หรือถูกมอบใหหรอืใชเพ่ือการ
สรางความสัมพันธแกพวกพองของผูมีอํานาจทางการเมือง (UN.  2005, Rorndinelli.1995 : 24, 
เกศินี  หงสนันท.  2524 : 20, 52, ตอตระกูล  ยมนาค.  2553 : 15 - 16) เพ่ือเปนการตอบแทน
ผลประโยชนกันหรือเปนการวางเครือขายพวกพองมากกวาการสรรหาผูมีความรูความสามารถที่
เหมาะสม และการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจที่กระทําโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก็
มักจะมาจากระบบอุปถัมภเชนเดียวกัน ที่มาของกรรมการรัฐวิสาหกิจเชนนี้ทําใหเกิดปญหาเพราะ
ไมมีการกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะมาดํารงตําแหนง รวมถึงมาตรการในการประเมิน
ความสามารถ และการขาดความชัดเจนในเปาหมาย (Objectives) ที่รัฐจะคาดหวังไดจากคณะ
กรรมการฯ ทําใหการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ เปนไปตามความตองการของผูมีอํานาจในรัฐบาล
มากกวา และบางครั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจเองก็ไมรายงานเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานแก 
คณะกรรมการฯ แตกลับรายงานตรงไปยังผูมีอํานาจเหนือกวานั้น ทําใหมีปญหาในการจัดการ
ปกครอง (Governance) โดยเฉพาะในเรื่องของความไมโปรงใส ปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน
และการคอรรัปชัน เปนตน (Filatov et al.  2004 : 5, 11, 18)  
 ชไลเฟอรและวิชนีย (Shleifer & Vishny.  1994 : 996 - 1024) มองวานักการเมืองจะ
พยายามรักษาอํานาจในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ เพ่ือการแสวงหาผลประโยชนทางการเมือง 
(Political benefits) ทั้งในแงการบรรจุแตงตั้งบุคคลที่เปนพวกพอง เนนการสรางผลผลิต (Produce 
goods) ของรัฐวิสาหกิจไปในทิศทางที่นักการเมืองตองการมากกวาตามความตองการที่แทจริงของ
สังคม หรือการมุงเอาใจสหภาพแรงงานมากกวาประชาชนทั่วไป เนื่องจากคนกลุมนี้มีลักษณะการ
จัดตั้ง (Organized) ที่ดีกวาและมีอํานาจตอรองดีกวา โดยนักการเมืองและผูบริหารรัฐวิสาหกิจมัก
มีการสนับสนุนและการตอรองเพ่ือผลประโยชนซึ่งกันและกัน ในขณะที่ผูบริหารรัฐวิสาหกิจจะ
พยามยามตอรองเพ่ือใหตนเขาสูสถานะที่มั่นคงหรือตําแหนงที่มีอํานาจมากข้ึน นักการเมืองก็จะ
พยายามติดสินบนผูบริหารดวยทางใดทางหนึ่ง ใหผลักดันใหมีการจัดสรรอํานาจในการควบคุมการ
ดําเนินงานขององคกรและงบประมาณ (Control right and cash flow right) ไปเพ่ือกิจกรรมที่มี
เปาหมายทางการเมือง ซึ่งผลของมันดูเหมือนวาจะไมมีความสูญเสียจากคอรรัปชัน (Cost of 
corruption) แตสุดทายการที่รัฐบาลตองเขามาเขาสนับสนุนทางการเงินแกรัฐวิสาหกิจ ก็คือ เปน
ตนทุนความสูญเสียของรัฐที่ตองไปอุดหนุนการดําเนินการขององคกร  
 ในประเทศไทยจะพบ “ธรรมเนียม” การเปลี่ยนคณะกรรมการฯ ยกชุดหรือมีการลาออก
ของคณะกรรมการฯ ยกชุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สงผลใหการดําเนินงานตามนโยบาย 
ไมตอเนื่อง (กรณ จาติกวณิช และวัชระ กรรณิกา. 2553 : 17, ชัยรัตน สงวนซื่อ. 2554 : 17) หาก
เปนเชนนี้จริงผูศึกษามองวานอกจากจะทําใหการบริหารรัฐวิสาหกิจขาดความตอเนื่องแลว  
ยังเทากับทําใหนักการเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ โดยแตงตั้งพวกพองเขาสู
ตําแหนงไดอยางมีความชอบธรรม ซึ่งผูศึกษาเห็นวาไมเปนการสมควรอยางย่ิง 



71 

2. ปญหาระบบอุปถัมภ ด้ิงซและกุปตา (Dinc & Gupta.  2011 : 241 - 270) มองวา
นักการเมืองจะฉวยโอกาสสรางการอุปถัมภทางการเมือง (Political patronage) โดยอาศัยบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจ เชน ใหมีการจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจจากผูใหการสนับสนุนทางการเมืองเปน
การตอบแทน หรอืมีการจางงานอยางไมเหมาะสมสําหรับรัฐวิสาหกิจเอง ซึ่งแวน รอย (Van Roy.  
1970) เห็นวาการเกิดข้ึนและการดํารงอยูของการคอรรัปชันในประเทศไทย เปนผลมาจาก
ความสัมพันธในแบบบระบบอุปถัมภซึ่งสานตอมาจากยุคกอนศักดินาสมัยใหม และกลายเปน
สาเหตุหลักของการคอรรัปชัน  
 ดอนเนอรและแรมเซย (Doner & Ramsey.  2000 : 148 - 154, 159) เห็นวาประเทศ
ไทยไดเสียโอกาส ที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยจากความรูในการสรางขีดความสามารถทาง
ธุรกิจของประเทศใหสามารถเติบโตอยางย่ังยืน และอาศัยปจจัยการทําหนาที่ของรัฐในการกําจัด
อุปสรรคหรือปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาความดอยประสิทธิภาพจากรัฐ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหนัก
ลงทุน ประเทศไทยกลับเกิดสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วตอเนื่องและทรุดตัว
รุนแรงในป พ.ศ.2540 ที่เปนเชนนี้เพราะเศรษฐกิจของไทยก็เหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศ ที่ระบบอุปถัมภไดอาศัยโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง (Soft) สรางสายสัมพันธ 
(Linkage) ทั้งทางตรงและทางออม โดยนักการเมืองและขาราชการกลายเปนผูอุปถัมภ (Patron) 
แกนักธุรกิจ (Client) ผลคือ นักการเมืองที่มีอํานาจได “ขาย (Sell)” กระบวนการเขาสูชองทางการ
ผลิตและตลาด (Access to the means of production and markets) ใหแกบริษัทเหลานี้ และ
กลายเปนการสรางอุปสรรค (Entry barrier) ในการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายอ่ืน 
 สก็อตตและลิปปแมน (Scott.  1964 : 78 - 79, Lippman.  2532) เห็นวาการสราง
เครือขายอุปถัมภของนักการเมืองและผูมีอํานาจเปนการสรางอิทธิพลที่เขมแข็ง โดยการรวมมือ
หรือสรางศูนยกลางของชนชั้นนําทางการเมืองข้ึน ซึ่งอาจเริ่มจากการใชอํานาจที่มีในมือของ
นักการเมืองทําการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือการบรรจุแตงตั้งบุคคลากรเขาทํางานในตําแหนงตาง  ๆโดย
หวังวาบุคคลที่เขาสนับสนุนนี้จะกระทําการเพ่ือเปนการตอบแทน (Favors) เขาไดในอนาคต เชน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ ที่จะสามารถดึงใหผลประโยชนของรัฐ (Public business) ใหมา
เปนผลประโยชนสวนตัวโดยอาศัยศักยภาพและโอกาสที่พวกเขาสามารถเขาไปเก่ียวของดวย 
เชนที่ สุรพล ศรีวิทยาและคณะ (2552 : 8)ไดอธิบายถึงการแตงตั้งโยกยายเจาหนาหรือ
คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจระดับๆ ตางๆ ที่เปนพรรคพวกและสามารถเจรจาชักจูงโนมนาวกัน
เพ่ือใหมีการสนับสนุนการคอรรัปชันในโครงการตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ 

3. ความลมเหลวของการจัดการปกครอง (Governance Failure) รัฐวิสาหกิจมัก
มีปญหาในการจัดการปกครองและการบริหาร (Governance) โดยมีสาเหตุเริ่มมาจากพฤติกรรม
ของคณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะในเรื่องความไมโปรงใส ปญหาการขัดกัน
แหงผลประโยชนและการคอรรัปชัน (Filatov et al.  2004 : 5) หลักเกณฑในการบริหารงานมีผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ กฎเกณฑที่บกพรองนําไปสูพฤติกรรมที่ไมแนนอนและ
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แปรปรวนกอปญหาใหผลการปฏิบัติงานตกต่ํา การทํางานของเจาหนาที่ที่อาศัยคอรรัปชันเปนน้ํา
หลอลื่นสงผลใหเกิดการบริการที่แยลง (ADB.  1999 : 4) ที่สุดแลวความลมเหลวของการบริหาร
จัดการและความเปนผูนํา (Governance and leadership) ของผูบริหารจะนําไปสูสภาวะที่
คุณธรรมตกต่ําในหมูพนักงาน (Poor moral atmosphere) (Huang and Snell.  2003 : 111) 

4. ปญหาภาวะผูนํา (Leadership failure) และปญหาสภาพแวดลอมดานคุณธรรม
ในองคกร (Moral atmosphere) หวงและสเนล (Huang & Snell.  2003 : 112 - 113)  เห็นวาในยุค
ของขอมูลขาวสารพนักงานจะเลือกที่จะประพฤติตัวตามแบบอยางผูนําที่พวกเขามีสวนรวมทํางาน
อยูดวย ดังนั้นพฤติกรรมที่เปนแบบอยาง (Role model) หรือการกระทํา (Conduct) ของผูนําจะเปน
ตัวกําหนดสภาพแวดลอมทางดานคุณธรรมขององคกร (Moral climate) โดยหวงและสเนล ชี้วาใน
ขณะที่ผูนําบางคนกําลังตอสูกับคอรรัปชัน ก็มีผูนําบางคนแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองจากความ
ลมเหลวของการบริหารจัดการในองคกร ขณะที่ผูนําที่ดีพยายามสรางพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
งามจะสรางแรงบันดาลใจใหแกผูตาม ผูนําที่ดอยความสามารถหรือไมตั้งใจที่จะทําอยางจริงจัง 
(Pseudo - transformational) จะฉวยโอกาสจากความหละหลวมของโครงสรางการบริหารจัดการนี้ 
เพ่ือโกงและหลอกลวงผูใตบังคับบัญชา ใหมีสวนรวมในการหาผลประโยชนสวนตวัหรือบิดเบือนวิธี
คิดในการทํางานเพ่ือสวนรวม  
 ในสังคมที่ผูนําใชอํานาจเด็ดขาดมากหรือมีการใชอํานาจอยางเกินเลย ผูใตบังคับบัญชามัก
มีแนวโนมที่จะไมกลาเปดเผยเรื่องที่ไมถูกตอง (Blow the whistle) ที่เกิดข้ึน ทําใหผูนําที่คอรรัปชัน
บางคนมั่นใจในกระบวนการปกปองของพวกตนดวยเครือขายที่มีอยู และมีพฤติกรรมที่คอรรัปชัน
ตอไป การคอรรัปชันที่ในหมูผูนําและความบกพรองขององคกรที่ทําหนาที่เฝาติดตาม จึงถูก
เลียนแบบและขยายพฤติกรรมที่ชั่วรายนี้ตอๆ ไป  
 จริงอยูความลมเหลวของการบริหารจัดการในรัฐวิสาหกิจ อาจไมไดเกิดจากความ
ความผิดพลาดของผูบริหารทั้งหมด บางกรณีอาจเกิดจากการเขามาแทรกแซงอยางไมเหมาะสม
ของผูมีอํานาจจากภายนอก หรือการที่ไมมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใชในการกํากับดูแลอยาง
เพียงพอ  
 สรุปไดวา พฤติกรรมที่ไมมีจริยธรรมหรือแบบอยางการกระทําที่คอรรัปชันของผูนําใน
องคกร ลวนสงผลกระทบที่เลวรายตอพฤติกรรมดานศีลธรรมของพนักงาน และสรางปญหาสภาพ 
แวดลอมดานคุณธรรมในองคกร จนกลายเปนจุดเริ่มตนของการคอรรัปชันที่เกิดข้ึนในระดับและ
สวนตางๆ ขององคกรจนยากที่จะแกไขไดและยากตอการควบคุม แมกระทั่งเจาหนาที่ที่มิไดมีสวน
ในการกระทําความผิด ก็จะไดรับผลกระทบที่ทําใหพวกเขามีขวัญกําลังใจในการทํางานลดลง 
เพราะเมื่อการคอรรัปชันไดขยายวงกวางข้ึนเรื่อยๆ จนทําใหประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจเสื่อม
ทรามลง ภาพขององคกร ระบบและเจาหนาที่ที่คอรรัปชันจะสงผลใหบุคลากรในรัฐวิสาหกิจที่มิได
มีสวนรวมในการกระทําผิดเกิดความเบ่ือหนายและทอถอยในการทํางาน (นิพนธ  พัวพงศกร และ
คณะ.  2543 : 104, 111) 
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 สอดคลองกับการศึกษาของภูรี สิรสุนทร (2550 : 26) ที่เห็นวาการคอรรัปชันในระดับ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเปนขออางหนึ่งในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เกิดข้ึนเพราะ “พนักงาน
และเจาหนาที่ของรัฐนั้นไมมีแรงจูงใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมักจะมีพฤติกรรม
แสวงหาคาเชา (Rent - seeking) จึงทําใหรัฐวิสาหกิจขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน”  

 
 ปญหาดานพฤติกรรมองคกร 
 การที่รัฐวิสาหกิจเปนสวนหนึ่งของระบบราชการที่ขาดแรงกดดันดานการเงิน การตลาด
รวมถึงมีปญหาการจัดการปกครองในองคกร ทําใหบุคลากรเกิดการรวมตัวกันสรางอํานาจการ
ตอรองและใชพลังทางการเมืองเปนเครื่องมือ ทําใหรายไดและสิทธิประโยชนของแรงงานภาค
รัฐวิสาหกิจสูงกวาระบบราชการและมีความมั่นคงในอาชีพสูงกวาเอกชน ทําใหบุคคลากรของ
รัฐวิสาหกิจจํานวนมากมีความสุขกับการทํางานสบายๆ ไมทุมเท แมวารัฐวิสาหกิจนั้นจะเกิดการ
ขาดทุนก็ตาม พวกเขาไมเดือดรอนที่จะเรียกรองหรือตองการใหมีการตรวจสอบใหรัฐวิสาหกิจมี
ผลงานที่ดีข้ึน ตราบใดที่พวกตนยังคงมีความสุข ความมั่นคงดีอยูแลว ผลที่ตามมาคือ องคกรขาด
ความเขมแข็งที่จะตรวจสอบ ตอสูกับการคอรรัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชนของผูบริหาร
และนักการเมือง (Yair Aharoni. 1986 : 63, ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 32, 
33) ปญหานี้ผูศึกษาเห็นวาดานหนึ่งเกิดจากประสบการณการเรียนรูของบุคลากรในเรื่องของ
ระบบอุปถัมภและการสรางเครือขายของนักการเมืองและผูบริหารที่มีผลตอการแสวงหา
ความกาวหนามั่นคงในหนาที่ของบุคลากรดวย 
  
 ปญหาวัตถุประสงคที่ขัดแยงในตัวเอง  
 ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ (2552 : 2 - 19) เห็นวายังมีปญหาเชิงโครงสรางใน
รัฐวิสาหกิจ อีกกรณีคือ กรณีของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและมีผูถือหุนเปน
เอกชนรายยอย ที่อาจมีปญหาของวัตถุประสงคที่ขัดแยงกันระหวางรัฐที่มีความตองการดาน
สังคม ขณะที่เอกชนมีความตองการแสวงหากําไร ความขัดแยงภายในโครงสรางเชนนี้ ยอมเปน
ปญหาในการสรางระบบอภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
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ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธของปญหาเชิงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจและนักการเมือง 

กับการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจ 
ที่มา : (ผลจากการศึกษา) 

 
 ภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจนั้น เกิดข้ันภายใตปจจัยภายใน
รัฐวิสาหกิจเองที่มีปญหาเชิงโครงสรางและลักษณะเฉพาะตัวของรัฐวิสาหกิจที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ขณะที่นักการเมืองที่ตองการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ จึงไดใชอํานาจทางการเมืองไปสรางเครือขายอุปถัมภของตนข้ึนในรัฐวิสาหกิจ ภายใต
เงื่อนไขโครงสรางของรัฐวิสาหกิจเอง คือการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและมีการแทรกแซง
การแตงตั้งผูบริหารในระดับลางลงไป ขณะเดียวกันก็ใชอํานาจทางทางการเมืองในการกําหนด
นโยบาย ผลักดันนโยบายเพ่ือใหเกิดโครงการที่พวกตนตองการ โดยอางเอาวัตถุประสงคบาง 
อยางของรัฐวิสาหกิจที่เปนประโยชนกับตนและพวกพอง จนนําไปสูการคอรรัปชัน วิธีการแทรก 
แซงของนักการเมืองนอกจากกระทําผานเครือขายอุปถัมภของตนในรัฐวิสาหกิจแลว บางครั้งก็
อาจมีพฤติกรรมเขาแทรกแซงโดยตรงดวย  
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ประวัติของรัฐวิสาหกิจไทย  
 

 ในประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎร 
ไดเสนอนโยบายชาตินิยมที่มุงสรางทุนนิยมโดยรัฐ (State capitalism) หรือการใหรัฐมีบทบาทมาก
ข้ึนในการดําเนินแผนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลายแหงดวย
วัตถุประสงคตางกัน โดยมุงหวังใหรัฐวิสาหกิจเปนผูนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพ่ือตอบสนองในเรื่องของอุดมการณ หรือความจําเปนของรัฐบางอยาง รวมถึงผลประโยชน
ของผูมีอํานาจทางการเมือง การใหความสําคัญอยางมากกับรัฐวิสาหกิจนี้มีตอเนื่องเกือบ 20 ป 
จนถึงยุคจอมพล ป.พิบูลยสงคราม และมีการตรา พ.ร.บ. การจัดตั้งองคกรของรัฐ พ.ศ. 2496 ข้ึน
เปนแมบทในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ชี้ใหเห็นถึงความตองการใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือสําคัญ 
และสงผลใหเกิดการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจทั้งในแงจํานวนรัฐวิสาหกิจและมูลคาสินคา - บริการ  
(สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2526 : 78, 83 - 84, 113 - 114, ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 
1 - 3 ถึง 14) รัฐวิสาหกิจที่สําคัญในยุคนั้น เชน ธนาคารเอเซีย ธนาคารมณฑล บริษัทไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัย บริษัทขาวไทย บริษัทประมงไทยบริเดินเรือไทย บริษัทไทยเดินเรือทะเล บริษัทคา
พืชผลไทย บริษัทพืชกสิกรรม เปนตน (วรรณวิมล  สินุธก.  2549 : 4) 
 บทบาทของรัฐวิสาหกิจที่เพ่ิมข้ึนนี้ ถูกผูมีอํานาจทางการเมืองฉกฉวยใชเปนเครื่องมือ
ในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชนสวนบุคคล รวมถึงผลประโยชนทางการเมือง
ของผูมีอํานาจและพวกพองโดยไมมีกลไกตรวจสอบ ไมโปรงใสและขาดความรับผิดชอบ ทําให
มองไดวาการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้นเปนการผลาญทรัพยากรของชาติโดยผูมีอํานาจ
ทางการเมืองและทําลายภาพพจนของประเทศในเรื่องของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี (Riggs.  1966, 
Suehiro.  2527, Hewison.  2532, สังศิต พิริยะรังสรรค. 2526; อางถึงใน ไพโรจน วงศวิภานนท 
และคณะ.  2552 : 1 - 15 ถึง 17)  
 กอนที่จะมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนไป
ภายใตระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดมากกวาแขงขัน ขาดการตรวจสอบ มีการใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือ
สะสมความมั่งค่ังเพ่ือกลุมและพวกพอง สรางปญหาความไรประสิทธิภาพ เกิดการคอรรัปชันปญหา
ขาดทุนจากการดําเนินการ มีปญหาการเงินและลมละลาย (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.   
2552 : iii) ในชวง 30 ปที่มีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 1 - 6 (พ.ศ. 2505 - 2529) 
ไดสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนมากข้ึน เชน การใหเอกชนรวมลงทุนในบางกิจการ รัฐวิสาหกิจได
ลดจํานวนลงแตมีความสําคัญมากข้ึนเมื่อพิจารณาจากปจจัย เชน สินทรัพย รายได กําไร การลงทุน 
รายจาย เปนตน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 พบวารัฐวิสาหกิจกวาครึ่งเปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ และ
มีการจางงานในรัฐวิสาหกิจทั้งหมดถึง 2.5 แสนคน ในแผนพัฒนา ฉบับที่ 6 เริ่มมีการใหความสําคัญ
กับการกําหนดแผนการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพ่ือใหสอดคลองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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และรักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐ และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 - 10 ไดมีการวางแนวทางใน
การเพ่ิมบทบาทใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการพัฒนารัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ มีระบบการ
ประเมินผล การกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา สรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงประสิทธิภาพและ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร แกปญหาการขาดทุนของบางรัฐวิสาหกิจ (ไพโรจน  วงศวิภานนท และ
คณะ.  2552 : 1 - 18, 19, วรรษวิมล  สินุธก.  2549 : 27) 
 พัฒนาการและบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่กลาวมาทําใหเราเห็นไดวา ประการหนึ่ง การที่
รัฐวิสาหกิจเปนกลไกของรัฐ ดังนั้นบทบาทของทั้งสองฝายจึงเปนสิ่งที่สัมพันธกันและจะพบวาใน
ชวงหนึ่งของประวัติศาสตรบทบาทของรัฐกับบทบาทของรัฐวิสาหกิจในระบบเศรษฐกิจและการ
พัฒนาจะไปในทิศทางเดียวกัน อีกประการหนึ่งคือ บริบททางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ มี
อิทธิพลตอการเกิดการพัฒนาและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการศึกษาภาพรวมของปจจัย
เหลานี้จะทําใหเราเขาใจถึงถึงสภาพแวดลอมหรือเงื่อนไขดานธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจดวย 
(ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 3) 
 การที่รั ฐวิสาหกิจถูกนํามาใชเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน แสดงถึงความจําเปนและการใหความสําคัญกับบทบาท
ของรัฐ ขณะที่มีความเชื่อในลักษณะตรงขาม คือ “การไมเชื่อในประสิทธิภาพของรัฐเทากับตลาด
และการแขงขันในภาคเอกชน” (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 24 ถึง 26,  
วรรษวิมล  สินุธก.  2549 : 26) ผูศึกษาเห็นวาเปนประเด็นสําคัญยากที่จะหักลาง แตก็สอดคลอง
กับที่ไพโรจน วงศวิภานนทและคณะ (2552 : 1 - 3) กลาววาบริบททางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอการเกิด การพัฒนาและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ที่สําคัญการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจมักถูกบิดเบือนไปเพ่ือผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจทางการเมืองมาก (ไพโรจน  
วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1-3 ถึง 14, 1 - 27, 28) ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาการที่สังคมไทยจะ
ไดรับประโยชนจากรัฐวิสาหกิจมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับบริบททางการเมืองและผูมีอํานาจ
ทางการเมืองวาจะมีวิสัยทัศนเห็นแกประโยชนสวนรวมเพียงใดในการใชอํานาจทางการเมืองเขาไป
เก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ  

 
โดยรวมแลวมีการใหเหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1. เหตุผลทั่วไป 
1.1 เพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินการแทนรัฐ ในกรณีที่สังคมมีความตองการ

แตภาคเอกชนยังไมพรอม เชน กิจการโทรศัพท กิจการวิทยุกระจายเสียง 
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1.2 เพ่ือเปนตัวอยางแกเอกชนในการดําเนินธุรกิจ เมื่อภาคเอกชนยังขาดความรู
หรือประสพการณหรือไมมั่นใจ เชน การจัดสรางที่อยูอาศัยจํานวนมาก กิจการขนสงมวลชน เปนตน 

1.3 เพ่ือความมั่นคงของประเทศ เชน กิจการประเภทสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ตางๆ หรือสิ่งที่เปนยุทธปจจัยทางทหารได เชน องคการแบตเตอรรี่ องคการแกว เปนตน 

1.4 เพ่ือสงเสริมสังคมและวัฒนธรรม เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย องคการ
สวนสัตว เปนตน 

1.5 เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะใหประชาชนทุกคน ซึ่งอาจตองใชเงินทุนสูงกําไรต่ํา 
ใหผลตอบแทนระยะยาว เชน รถไฟ ประปา ไฟฟา การขนสง เปนตน 

1.6 เพ่ือประโยชนดานการคลังและเสริมรายไดใหแกรัฐ  
1.7 เพ่ือควบคุมสินคาที่เปนอันตรายแกสังคม เชน สุรา บุหรี่ ไพ สลากกินแบง 

เปนตน (วรรณวิมล  สินุธก.  2549) 
1.8 เพ่ือการกระจายรายไดสูชนบทและเปนเครื่องมือในการแทรกแซงตลาด

โดยเฉพาะสินคาดานเกษตรกรรม เชน องคการคลังสินคา สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง 
เปนตน (กุลชลี  เตียวตระกูล.  2547)  

2. นอกจากนี้ยังมีเหตุผลเฉพาะที่ใชอธิบายในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจบางแหงอีก 4 
ประการ คือ 

2.1 เหตุผลทางดานการแกปญหาการครองชีพของประชาชนหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง เมื่อประเทศมีปญหาขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค เชน การจัดตั้ง บริษัท ขาวไทย จํากัด 

2.2 ผลมาจากมาตรการยึดทรัพยสินเอกชนเปนของรัฐ ซึ่งมีเพียงแหงเดียว คือ 
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

2.3 เพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ เชน ธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) ธนาคาร
ศรีนคร (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร (มหาชน) (วรรณวิมล  สินุธก.  2549 : 5 - 9) 

 
รูปแบบและการจัดแบงหมวดหมูรัฐวิสาหกิจ 

 
 วิธีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ 

1. จัดตั้งโดย พ.ร.บ. และพระราชกําหนด มีจํานวน 23 แหง คือ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การรถไฟแหงประเทศไทย  
การทาเรือแหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การประปานครหลวง 
การประปาสวนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
องคการเภสัชกรรม สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง องคการสะพานปลา การกีฬา
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แหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย และบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

2. จัดตั้งโดย พ.ร.ก./กฎหมายจัดตั้งที่ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการจัดตั้ง
องคการของรัฐ พ.ศ. 2496 มีจํานวน 14 แหง คือ องคการตลาด องคการสวนสัตว องคการ
คลังสินคา องคการแบตเตอรรี่ องคการฟอกหนัง องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการสวนยาง 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ สถาบันการบินพลเรือน องคการสวนพฤกษศาสตร องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ และองคการจัดการน้ําเสีย 

3. จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ มีจํานวน 2 แหง คือ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
และการเคหะแหงชาติ 

4. จัดตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีจํานวน 5 แหง คือ โรงงานไพ 
องคการสุรากรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง โรงพิมพตํารวจสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และสํานักงานสถานธนานุเคราะหกรมประชาสงเคราะห  

5. บริษัท จํากัดและบริษัทมหาชน มีจํานวน 13 แหง คือ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ขนสง จํากัด บริษัท ไทยเดินเรือทะเล บริษัท อูกรุงเทพจํากัด บริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม บริษัท ไปรษณียไทย บริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด และธนาคารธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 
 รูปแบบองคกรของรัฐวิสาหกิจไทยตามกฎหมาย มี 4 รูปแบบ คือ 

1. องคกรที่เปนนิติบุคคล ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนมากอยูในรูปแบบนี้ 
2. องคกรที่ไมเปนนิติบุคคล มี 5 แหง คือ โรงงานไพ องคการสุรา โรงงานยาสูบ  

โรงพิมพตํารวจ และสํานักงานธนานุบาล 3 แหงแรกเปนรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดใน “ธุรกิจบาป” ที่
รัฐตองการควบคุมทอยางมากและรายไดที่เกิดข้ึนทั้งหมดเขารัฐโดยตรง ขณะที่โรงพิมพตํารวจ
เปนสวนหนึ่งของสํานักงานตํารวจและสํานักงานธนานุบาลดําเนินธุรกิจโดยมีกรอบที่จํากัด มิได
มีเปาหมายในการขยายธุรกิจแตอยางใด  

3. บริษัทจํากัด เปนรัฐวิสาหกิจที่มีการแปลงทุนเปนเรือนหุนเพ่ือใหมีการดําเนินงานใน
ลักษณะเดียวกับเอกชน มีจํานวน 8 ราย คือ บจ.ไทยเดินเรือทะเล บจ.ไปรษณียไทย บจ.ขนสง 
บจ.อูกรุงเทพ บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย บจ.สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย บจ.สหโรงแรมไทยและ
การทองเที่ยว และ บจ.วิทยุการบินแหงประเทศไทย  
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4. บริษัทมหาชนจํากัด เกิดจากการนํารัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเปนบริษัทจํากัด 
เขาตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหมีการกระจายหุนบางสวนแกนักลงทุนทั่วไป มี 7 ราย คือ บจม. 
การบินไทย บจม.ธนาคารกรุงไทย บจม.ปตท บจม.ทาอากาศยานไทย บจม.อสมท บจม.ทีโอที 
และ บจม.กสท โทรคมนาคม (ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 2 - 2, 3) 

 
 การแบงกลุมประเภทรัฐวิสาหกิจ 
 สคร. ไดจัดแบงรัฐวิสาหกิจตามประเภทของกิจการออกเปน 9 กลุม ดังนี้ 

1. สาขาพลังงาน 4 แหง ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) 

2. สาขาขนสง 11 แหง ไดแก การทางพิเศษแหงประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศไทย 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ขนสง จํากัด บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
จํากัด บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สถาบันการบินพลเรือน และองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ 

3. สาขาสื่อสาร 4 แหง ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

4. สาขาสาธารณูปโภค 4 แหง ไดแก การเคหะแหงชาติ การประปานครหลวง การประปา
สวนภูมิภาค และองคการจัดการน้ําเสีย 

5. สาขาอุตสาหกรรม 6 แหง ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โรงงาน
ไพ กรมสรรพสามิต บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โรงพิมพตํารวจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และองคการสุรา กรมสรรพสามิต 

6. สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 7 แหง ไดแก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย องคการ
สวนพฤกษศาสตร องคการสวนยาง องคการสะพานปลา และองคการอุตสาหกรรมปาไม 

7. สาขาพาณิชยและบริการ 6 แหง ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท 
ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด สํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลองคการคลังสินคา และองคการตลาด 

8. สาขาสังคมและเทคโนโลยี 6 แหง ไดแก การกีฬาแหงประเทศไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิองคการเภสัชกรรม และองคการสวนสัตว 

9. สาขาสถาบันการเงิน 9 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
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ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย และบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (www.sepo.go.th.  2554) 
 
 ขอมูลทางกายภาพของรัฐวิสาหกิจ 
 กอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยเคยมีรัฐวิสาหกิจมากถึง 140 แหง มี
การจางงาน 1.28 แสนคน ในป พ.ศ. 2513 เพ่ิมเปน 3 แสนคน ป พ.ศ. 2542 และลดลงเหลือ 2.7 - 
2.8 แสนคน ในป พ.ศ. 2548 (ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 1, 2) แต ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีรัฐวิสาหกิจ 60 แหง และมีมูลคาสินทรัพยรวมกัน 5.38 ลานลานบาท 
รายไดรวมกัน 1.80 ลานลานบาท หรือประมาณรอยละ 28 ของ GDP รายไดนําสงรัฐรวม 57,500 
ลานบาท มีมูลคาของรายจายประจําปและรายจายการลงทุนสูงถึงรอยละ 70 ของรายลงทุนรวม
ภาครัฐ หรือประมาณปละ 3.4 แสนลานบาท และจํานวนพนักงานรวมกัน 272,549 คน คิดเปน 
รอยละ 12 ของกําลังคนภาครัฐ และรอยละ 7 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมี
รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 5 แหง ที่มีมูลคาตลาดรวมกันสูงถึง รอยละ 25 ของ
มูลคาตามราคาตลาดรวม (Market capitalization) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( 
วรรณวิมล  สินุธก.  2549 : 25) 
 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 เหลือรัฐวิสาหกิจ 59 แหง พอถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 
รัฐวิสาหกิจไทย เหลือ 57 แหง มีทรัพยสินรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 8.84 ลานลานบาท (ประมาณ 
88% ของ GDP) โดยเปนสินทรัพยของกลุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือสถาบันการเงินที่ไมมี
วัตถุประสงคทางการคา (Specialize Finance Institution : SFI) ประมาณ 5 ลานลานบาท และ 
กลุมไมใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Non - SFI) ประมาณ 3.83 ลานลานบาท ในขณะที่
รัฐวิสาหกิจมีหนี้สินรวมกันประมาณ 6.77 ลานลานบาท และมีทุนรวมประมาณ 2.07 ลานลาน
บาท และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเฉลี่ยประมาณ 3.27 เทา พอถึงเดือนมีนาคม 2554 รัฐวิสาหกิจ
ที่แบงเปน 9 สาขา มีจํานวน 57 แหง มีสินทรัพยเพ่ิมข้ึนเปน 9.22 ลานลานบาท รายไดรวม 9.97 
ลานลานบาท กําไรสุทธิ 8 หมื่นลานบาท รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย 6 แหง มีมูลคาตามราคา
ตลาด (Market Cap) 2.05 ลานลานบาท หรือรอยละ 19 ของตลาด (สคร.  2554) 
 ในปพ.ศ. 2553 ปตท. เปนรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรสูงที่สุด (8.3 หมื่นลานบาท) รองลงมา
ไดแก กฟผ. (3.5 หมื่นลานบาท) และธนาคารออมสิน (1.9 หมื่นลานบาท) ตามลําดับ โดยผลรวม
กําไรของรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรสูงสุด 10 อันดับแรก มีจํานวนประมาณ 2.06 แสนลานบาท (คิดเปน 
90.16% ของกําไรรวมของรัฐวิสาหกิจไทย) (www.sepo.go.th.  10 เมษายน 2554) 
 
 
 



81 

 ระบบการควบคุม ตรวจสอบประเมินผล 
 จากการศึกษาพบวาในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตองอยูภายใตการควบคุม 
ตรวจสอบของหนวยงานหรือองคกร กฎหมาย กฎระเบียบและการตรวจสอบประเมินผล ดังนี้  

1. องคกรที่ทําหนาควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ 
1.1 ครม. โดยมีบทบาทสูงสุดดานการกําหนดนโยบายและการทํางานของ

รัฐวิสาหกิจมาตั้งแตหลัง พ.ศ. 2475 หรือตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 
1.2 กระทรวงหรือรัฐมนตรี เจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้งหรือ

ระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว 
1.3 สํานักงบประมาณ ทําหนาที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
1.4 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางและ สศค. ควบคุมดูแลการเงินและ

การบัญชี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทําหนาที่ศึกษา วิจัย ใหคําแนะนําและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและทํางานตามที่เจากระทรวงและ ครม. มอบหมาย 

1.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณางบ
ลงทุนและโครงการพัฒนาตางๆ 

1.6 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน 
1.7 กรมแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ดูแลและรายงานเรื่องที่

เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 24) 
1.8 คณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งข้ึนมาเฉพาะดาน ไดแก คณะกรรมการติดตาม

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกํากับนโยบายดาน
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

1.9 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มีหนาที่ กําหนดนโยบายและกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (วรรษวิมล  สินุธก.  2549 : 25 - 36) 

2. กฎหมายและระเบียบราชการที่เก่ียวของ ที่ผานมามีการตรากฎหมายใหมและแกไข
กฎหมายที่บังคับอยูแลวมากมายเพ่ืออุดชองโหวของกฎหมาย (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  
2552 : iv) โดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

2.1 กฎระเบียบที่เก่ียวกับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวาดวยความผดิทางวินัยของขาราชการ ซึ่งไปปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยงานที่มิใชสวนราชการ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  
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  ประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยกองทุนสําหรับพนักงานที่
ไดรับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539 ประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ  
  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของสามารถจัดหมวดหมูได อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การสรรหา กําหนดคุณสมบัติ และคาตอบแทนของผูบริการสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี
ที่ใหรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เก่ียวกับการเงินไดเองตามมาตรา 13(2) 
แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2553 มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับสภาพการ
จาง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับโครงการรวมใจจากองคกรและ/หรือโครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด มติรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาติดตามคูสมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2.2 กฎระเบียบที่เก่ียวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ระเบียบวาดวยงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนที่สวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุน
และซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. 2535 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลรัษฎากร มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ
สามารถจัดหมวดหมูได อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและผลประโยชน
ตอบแทนอ่ืนของพนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับหลักเกณฑการจายโบนัส
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเบ้ียกรรมการรัฐวิสาหกิจ มติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแกไขระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐวิสาหกิจ  
 มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ มติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการชดใชเงินทุนและเบ้ียปรับแกทางราชการกรณีผูผิดสัญญาเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ มติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การกูและการใชเงินกูจากตางประเทศของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการ
บริหารหลักทรัพยของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 

2.3 กฎหมายที่เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจโดยตรง ไดแก  
  กฎหมายทีเ่ก่ียวกับบุคลากร ไดแก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 แกไข
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เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 56 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2534 และแกเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
  โดยมาตรา 7 ระบุเรื่องคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจวา (1) ใหรัฐวิสาหกิจมีกรรมการได
รวมทั้งสิน้ไมเกิน 11 คน แตถารัฐวิสาหกิจใดมีขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวา 11 คน ก็ใหเปน 
ไปตามที่กําหนดนั้น (2) รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองมีกรรมการเกินกวา 11 คน ใหรัฐมนตรี 
เจาสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไดเปนการเฉพาะราย แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้น
ตองไมเกิน 15 คน (3) ... 
  พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยกองทุนสําหรับพนักงานที่
ไดรับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2544 
  กฎหมายที่เก่ียวกับการเงิน ไดแก ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 23522 ระเบียบ
วาดวยการตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2538 
  กฎหมายที่เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ไดแก พ.ร.บ. วาการจัดตั้งองคการ
ของรัฐบาล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการจําหนาย
กิจการหรือหุนที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 
  กฎหมายอ่ืนๆ ไดแก พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2502 พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2503) 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2511) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2543) พ.ร.บ. 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 พ.ร.ก. วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (วรรณวิมล   
สินุธก.  2549 : 36 - 126) 

2.4 กฎระเบียบที่เก่ียวกับการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
  พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 
บริษัท จํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
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  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2538 ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของสามารถจัดหมวดหมูได อาทิ 
มติรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรีที่ยกเวนใหรัฐวิสาหกิจไมตองปฏิบัติตามคําสั่ง  
กฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับ
การพัฒนารัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับผลกระทบจากการแปรรูป มติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับนโนบายการบริการงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับหลักเกณฑและแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (วรรณวิมล  สินุธก.  2549 : 36 - 40) 
  รัฐวิสาหกิจนอกจากจะอยูภายใตกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ แลว ยังสามารถออก
ระเบียบภายในไดเอง ทําใหเกิดผลดีคือสรางความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือการแขงขัน
ทางธุรกิจ (เฉลิมพล  ไวทยางกูร.  ม.ป.ป.) 

3. การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในกาพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน จึงมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 อนุมัติ
ระบบแรงจูงใจที่สะทอนผลการดําเนินงาน ในหลักการเดียวกับภาคเอกชน ประกอบไปดวย 1) 
ระบบโบนสัพนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจ 2) ระบบโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3) ระบบการ
จัดอันดับผลงานจริงของรัฐวิสาหกิจ 4) ระบบการใหความอิสระในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังมี
ระบบแรงจูงใจสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีแรงจูงใจลักษณะพิเศษ เชน กรณีสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลและการไฟฟานครหลวง เปนตน ทําใหรัฐวิสาหกิจมีเปาหมายการดําเนินงานบางอยางที่
เปนรูปธรรมมากข้ึน โดยแบงเกณฑการประเมินออกเปน 5 ดาน ไดแก ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน การสนองประโยชนของผูมีสวนไดเสีย การบริหารและพัฒนาองคการ
และการกํากับดูแลที่ดี (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 2 - 21) 

 
สรุป 
 
 จากการศึกษาประวัติศาสตรทําใหเห็นวารัฐวิสาหกิจมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยาวที่สะทอนความเปนจริงที่เกิดข้ึนในแตองคกร มิไดเปนไปแบบราบเรียบหรือนิ่งเฉย (Static)  
อันเปนผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และความคาดหวังของ
ประชาชนในฐานะผูเปนเจาของและเปนลูกคาหรือผูใชบริการ ในอดีตประเทศไทยมีการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจและยุบเลิกไปดวยเหตุผลทั่วไปและเหตุผลพิเศษเฉพาะกรณีหลายประการ วิธีการ 
รูปแบบและการแบงแยกกลุมรัฐวิสาหกิจก็มีหลากหลาย สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการที่เกิดข้ึนกับ
รัฐวิสาหกิจในชวงเวลาตางๆ และสะทอนใหเห็นภาพของความจําเปนและความหลากหลายใน
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วัตถุประสงคที่ตองการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ซึ่งความหลากหลายทั้งหมดนี้ไดกลายเปนปจจัยที่สราง
ปญหาในการดําเนินงาน การจัดการปกครอง (Governance) และการควบคุมรัฐวิสาหกิจของรัฐมา
โดยตลอด 
 ปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ ไดแก ปญหาความเปนเจาของ ที่นําไปสู
ปญหาการกําหนดเปาหมายและการมีวัตถุประสงคที่หลากหลายของรัฐวิสาหกิจ ปญหาของผูทํา
หนาที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การที่รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานของรัฐที่มีกิจกรรมเชิงพาณิชย มี
บุคลากร มีสินทรัพยและงบประมาณดําเนินงานแตละปมากมาย ทําใหเปนที่สนใจของนักการเมือง
ที่จะเขาไปแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนทางการเมืองตลอดมา ดังนั้นปญหาเชิง
โครงสรางของรัฐวิสาหกิจจึงกลายเปนปจจัยและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจ
ตลอดมาเชนกัน กลาวคือ  
 การที่ประชาชน (Ownership) เปนเจาของรัฐวิสาหกิจแตเพียงนามธรรม เนื่องจากขาด
กลไกหรือเครื่องมือในการเขาไปควบคุม ดูแลการบริหารจัดการ และการที่ประชาชนไมไดรับ
ผลประโยชนโดยตรงจากการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ จึงทําใหประชาชนขาดแรงจูงใจที่จะเขา
ไปควบคุมตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ การกําหนดใหนักการเมืองที่มีอํานาจเปนผูแตงตั้งบุคคลเขามา
เปนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนองคกรหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจมีความสําคัญสูงสุดในการ
กําหนดทิศทาง นโยบายและควบคุมตรวจ สอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยขาดกลไกการ
คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเปนการเปดโอกาสใหนักการเมืองที่ฉอฉลใชเปน
ชองทางสรางเครือขายอุปถัมภของตนข้ึนในรัฐวิสาหกิจ โดยการทําหนาที่ของคณะกรรมการฯ นี ้
หากไมไดทําหนาที่ดวยความรูความสามารถที่ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เอาผลประโยชนขององคกร
และสาธารณะเปนที่ตั้ง ก็จะเปนชองวางใหนักการเมืองและผูมีอํานาจ ไปแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลจากรัฐวิสาหกิจไดงาย 
 การมีวัตถุประสงคที่หลากหลาย ไมชัดเจน บางครั้งก็ขัดแยงกันเองของรัฐวิสาหกิจ ทํา
ใหนักการเมืองและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ สามารถเลือกเอาวัตถุประสงคขอที่เปน
ประโยชนกับตนเอง มาเปนขออางในการดําเนินโครงการที่ตนตองการใหเกิดผลประโยชนทาง
การเมืองหรือทางเศรษฐกิจแกตนเองและพวกพอง หรือนํามาใชเปนขออางในการปฏิเสธความ
รับผิดชอบ เมื่อเกิดความเสียหายบกพรองจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดได  
 และการที่รัฐวิสาหกิจเปนสวนหนึ่งของระบบราชการที่ขาดแรงกดดันดานการเงินและ
การตลาด ก็เปนอีกปจจัยที่สําคัญเพราะรัฐวิสาหกิจมักไดรับการชวยเหลือ สนับสนุน ดานการเงนิ
และการตลาดจากรัฐบาลเสมอ ทําใหผูบริหารและบุคลากรขาดความใสใจที่จะปรับปรุงการบริหาร
จัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน หรือพยายามปกปององคกรจาก
การคอรรัปชันที่เกิดข้ึน 
  



บทท่ี 5 
 
 

การเคหะแหงชาติ 
  

 การศึกษาในบทนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ 1) รวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติความ
เปนมาของการเคหะแหงชาติ และ 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดและบทบาทในการดําเนินงานของการ
เคหะแหงชาติ  

  
แนวคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย 
 
 จากการศึกษาพบวาการมีที่อยูอาศัยกอใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและ
ชุมชน เพราะการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในรูปแบบใดแบบหนึ่งนั้นจะทําใหผูเปนเจาของมี
ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต กอใหเกิดบรรยากาศที่มั่นคงในครัวเรือน เด็กไดเรียนรูประสบการณ
การอยูรวมกันและการเปนเจาของรวมกัน มีการสะสมความมั่งค่ังจากรุนสูรุน ซึ่งจะนําไปสูความ
พยายามที่จะปกปองและพัฒนาสังคมที่แวดลอมของตนเองใหเปนไปในทางที่ดีตอไป (สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  2551) ดังนั้นที่อยูอาศัยจึงเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญของมนุษย 
เพราะนอกจากจะชวยใหครอบครัวมีความมั่นคงแลว ยังชวยยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูให
สูงข้ึน (ขรรค  ประจวบเหมาะ.  2552) แตเพราะความยากจน (Poverty) หรือการดอยโอกาส 
(Vulnerable populations group) ทําใหประชาชนสวนหนึ่งขาดโอกาสที่จะมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเอง ในชวงหลายสิบปที่ผานมาชองวางระหวางราคาที่อยูอาศัยกับรายไดของผูประชาชนโดย
เฉลี่ยก็ย่ิงหางกันมากข้ึน แมวาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชน 
แตในชวงเวลาที่ผานมากลับพบวารัฐบาลประเทศตางๆ ทั่วโลกไดพยายามลดบทบาทของตนลงเพ่ือ
ปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาดเสรี ผลที่ตามมาก็คือบานสําหรับผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาสถูก
สรางหรือพัฒนาข้ึนมาไมเพียงพอกับความตองการที่มีอยูและมีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ผลกระทบเชนนี้
ทําใหเกิดการยอมรับในเวลาตอมาวา รัฐจําเปนตองเขามีสวนในการแกไขและจัดระบบ ระเบียบใน
การพัฒนาที่อยูอาศัยดวยกฎหมายและสถาบันของรัฐ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินเพ่ือที่อยูอาศัย 
(Housing finance) เพ่ือสนับสนุนหรืออุดหนุนการสราง หรือเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานขององคกรที่
ไมหวังรายไดเพ่ือการจัดหาหรือใหเชาที่อยูอาศัย เปนตน (UNECE Guidelines on Social Housing.  
2006 : 5 - 6) 
 ประเทศไทยแตเดิมนั้นเปนประเทศสังคมเกษตรกรรม ประชาชนจึงอาศัยติดกับที่ดินทํากิน
กระจายไปทั่วประเทศ ดังนั้นจึงไมมีปญหาเรื่องที่อยูอาศัยมากนัก จนเมื่อโครงสรางของสังคม



87 

เปลี่ยนแปลง มีการขยายตัวของชุมชนเมือง ที่มีประชากรเขาอยูอาศัยหนาแนนข้ึน เชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ชวง ป พ.ศ. 2501 - 2510 มี ประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.7 เปรียบเทียบกับการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรทั้งประเทศ เพียงรอยละ 2.7 ตอป จึงเริ่มมีการพัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือตอบสนอง
ความตองการ เชน มีการจัดสรรที่ดินของชนชั้นสูงในที่ดินยานสาทร ถนนวิทยุ ราชดําริ เพลินจิต และ
พญาไท ในชวงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา รัชกาลที่ 6 และมีการตราพระราชบัญญัติ
การผังเมือง ในป พ.ศ. 2475 (UN Habitat.  2008 : 19, วิมลทิพย  ทองระอา.  2545 : 1) ฉันทนา   
ชานนท (2553 : 55 - 59) กลาวในรายงานเรื่อง “การเงินเพ่ือที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยของ
ประเทศไทย” ระบุวาความตองการที่อยูอาศัยข้ึนกับปจจัยหลายประการ เชน การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร รายไดและความมั่งค่ัง การอพยพยายถิ่นฐานและความตองการปรับปรุงที่อยูอาศัย
ทดแทนที่อยูเดิมที่ทรุดโทรม โดยปจจุบันประชากร รอยละ 36 อาศัยอยูในเขตเมือง”  
 ปจจุบันประเทศไทย ใหความสําคัญในเรื่องของการสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปน
หลักฐานมั่นคง โดยมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของชาวไทย มาตรา 55 วา “บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและมีรายไดไมเพียงพอ
ตอการยังชีพ ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ...” โดยมีหนวยงานของรัฐที่เปนหลักในการ
ดําเนินโยบายและโครงการดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดปานกลางและรายไดนอย คือ การเคหะ
แหงชาติ (กคช.) (2553) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 
โดยมีธนาคารออมสินเปนอีกหนึ่งสถาบันการเงินของรัฐที่มีสวนในการปลอยสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย
สําหรับโครงการของรัฐสําหรับผูมีรายไดนอยและปานกลาง (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  
2550) 

 
 ลําดับการพัฒนาที่อยูอาศัยในประเทศไทย (UN Habitat.  2008 : 20 - 26, การเคหะ
แหงชาต.ิ  2549 : 2 - 3; 2550 : 20) 
 ยุคแรก เปนระยะทีภ่าคเอกชนยังมีบทบาทในการพัฒนาที่อยูอาศัยนอยมากขณะที่ภาครัฐ
เริ่มเขามามีบทบาท โดยในป พ.ศ. 2483 มีการตั้ง “กองเคหะสถาน’’ สังกัดกรมประชาสัมพันธ ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการจัดหาที่อยูอาศัยโดยรัฐเปนแหงแรก ในป พ.ศ. 2485 มีการตั้ง
สํานักงานอาคารสงเคราะห ใหกูยืมเงินสรางบานในที่ของตนเอง สรางอาคารสงเคราะหใหคนจน
เชาในราคาถูก สรางบานพรอมที่ดิน ใหเชาซื้อในระยะยาว (สรางอาคารสงเคราะหครั้งแรก ที่ซอย
รางน้ําดินแดง สําหรับผูอาศัย 237 ครอบครัว) ป พ.ศ. 2496 ตั้งธนาคารอาคารสงเคราะหเปน
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือทางการเงิน
ใหกับประชาชนไดมีที่อยูอาศัยตามควรแกอัตภาพ 
 ในป พ.ศ. 2497 เกิดตนแบบบานจัดสรรแหงแรกของธนาคารอาคารสงเคราะหคือ โครงการ
พิบูลยวัฒนาและโครงการมหาเมฆ ในป พ.ศ. 2499 - 2501 และชวงนี้รัฐเขามามีบทบาทมากข้ึน โดย
ในป พ.ศ. 2502 ไดยกเลิกการจํากัดสิทธิในการถือครองที่ดินเพ่ือสงเสริมการลงทุน และตั้ง
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สํานักงานปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม เทศบาลนครกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2503 ทําใหเกิดพัฒนาการ 
ในการอยูอาศัยแบบแฟลตในประเทศไทย และเริ่มสรางอาคารสงเคราะหสําหรับผูมีรายไดนอย 
เปนอาคารแบบแฟลตที่ดินแดง จํานวน 5,000 หอง มูลคา 200 ลานบาท เมื่อสิงหาคม 2504 เริ่ม
กอสรางตนป พ.ศ. 2506 แลวเสร็จป พ.ศ. 2507 ตามดวยจัดใหมีที่ดินเพ่ือการเชาซื้อหลายแปลง 
เชนที่ พัฒนเวศน งามวงศวาน บางเขน บางบัว และดินแดง ที่ดําเนินการโดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห 
 ยุคที่สอง เปนยุคตื่นตัวของการพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยในป 
พ.ศ. 2512 เกิดธุรกิจบานจัดสรรโดยภาคเอกชน ทําใหมีการออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 
เมื่อ พ.ศ. 2515 เพ่ือควบคุมการจัดสรรที่ดิน ชวงนี้จึงเริ่มเกิดธุรกิจรับสรางบานและเกิดสมาคม
อสังหาริมทรัพยไทย 
 พ.ศ. 2516 มีการจัดตั้งการเคหะแหงชาติ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศคณะ
ปฏิวัต ิฉบับที่ 316 เมื่อ 12 กุมภาพันธ 2516  
 พ.ศ. 2518 การเคหะแหงชาติ เริ่มมีบทบาทในการพัฒนาที่อยูอาศัย โดยไดจัดทําแผน
กอสรางมีเปาหมายที่ 120,000 หนวย ใน 5 ป มากกวานโยบายของรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช 
ที่ตองการใหมีการจัดสรางที่อยูอาศัย 20,000 หนวยตอป โดยจัดสรางปละ 24,000 หนวย สําหรับ
ครอบครัวรายไดต่ํากวาเดือนละ 5,000 บาท สวนครอบครัวที่รายไดสูงกวา 5,000 บาท ไดสนับสนุน
ภาคเอกชนดําเนินการ เชน โครงการเคหะชุมชนหมูบานบัวขาว โครงการเคหะชุมชนนวนคร และ
เกิดโครงการเคหะชุมชนคลองจั่นซึ่งเปนโครงการที่ใหญที่สุดของการเคหะแหงชาตใินขณะนั้น 
 พ.ศ. 2521 ตามแผนงานการดําเนินงานป พ.ศ. 2521 - 2529 การเคหะแหงชาตไิดสรางที่
อยูอาศัยตามความสามารถทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัว (Site and services) ชวยใหผูมีรายได
นอยสามารถเชาซื้อเปนเจาของบานและที่ดินได เพราะตนทุนอาคารถูกกวาแบบอ่ืน และสามารถตอ
เติมไดตามความจําเปนในวันขางหนา เกิดโครงการเมืองใหมบางพลี ชุมชนใหมลาดกระบัง งาน
ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมทางสภาพแวดลอมและสุขภาพ เชน ปรับปรุงทางเดิน น้ําประปา ไฟฟา 
และการกําจัดขยะ การปองกันอัคคีภัย จัดใหมีการสงเสริมอาชีพ งานเคหะตามที่รัฐบาลมอบหมาย 
เชน การสรางเคหะสงเคราะห ขาราชการตํารวจ บานพักผูพิพากษา การปรับปรุงพัฒนากองขยะที่
ยานดินแดงใหกลายเปนแหลงที่อยูอาศัย 
 ภาคเอกชนตื่นตัวเขามาพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางจริงจังมากข้ึน โดยในป พ.ศ. 2523 - 
2525 เกิดผูประกอบการรายเล็กเปนจํานวนมาก รัฐบาลไดแตงตั้งอนุกรรมการนโยบายที่อยูอาศัย
เพ่ือกํากับดูแลการพัฒนาที่อยูอาศัย ขณะที่ภาคเอกชนมีการรวมตัวกันเปนสมาคมธุรกิจบานจัดสรร
ในป พ.ศ. 2524 สมาคมอาคารชุดไทยในป พ.ศ. 2545 และเกิดสมาคมตัวแทนและนายหนา
อสังหาริมทรัพย เพ่ือกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพนายหนา ป พ.ศ. 2546 ประมาณการ
วา การขยายตัวของที่อยูอาศัยเฉพาะในกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2525 มีบานเรือนอยู 1 ลานหลังคา
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เรือน และไดเพ่ิมเพ่ิมข้ึนเปน 3,787,355 หลังคาเรือน ในป พ.ศ.2549 (กรมการปกครอง.  2549; 
อางถึงใน UN Habitat.  2008 : 34) 
 ป พ.ศ. 2528 มีการลงทุนในการสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยมากข้ึนจาก
ภาคเอกชนลงทุนในอสังหาริมทรัพยสําหรับผูมีรายไดนอย และในป พ.ศ. 2532 เริ่มมีโครงการ
เคหะสงเคราะหสําหรับผูมีรายไดนอย พนักงานของรัฐ ตํารวจ ทหาร ขยายงานรองรับนโยบายรัฐ 
โครงการจัดสรรทีอ่ยูอาศัยในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern sea board)  
 ยุคที่สาม หรือยุคเฟองฟูของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในชวงป พ.ศ. 2529 - 2539 
เปนชวงที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวนมากในรูปแบบตางๆ รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไดมีสวนรวมในการสงเสริมการลงทุนใหแกผูพัฒนาที่อยูอาศัยที่ราคา
ต่ํากวาหนวยละ 6 แสนบาท เปนจํานวน 114 โครงการ รวม 60,894 หนวย และพบวา ในชวงป 
พ.ศ. 2533 ถึง 2541 มีการสรางบานราคาต่ํากวา 6 แสนบาท และคอนโดมิเนียมต่ํากวา 4 แสน
บาท มากกวา 226,810 หนวย เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร (UN Habitat.  2008 : 78) 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2540 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยประสบวิกฤติเศรษฐกิจหรือที่เรียกวายุคฟอง
สบูแตก มูลคาอสังหาริมทรัพยลดลงอยางมาก มีการออกมาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมการขาย 
การเคหะฯ ไดเขามีสวนรวมในการแกปญหาอสังหาริมทรัพย เชน ในป พ.ศ. 2546 มีมาตรการ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศดวยการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยสงเสริมผูมีรายไดนอยใหมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเอง และ พ.ศ. 2547 การเคหะฯ เขารวมโครงการแปลงทรัพยสินเปนทุนตาม
นโยบายรัฐบาลในขณะนั้น 
 การเคหะฯ เองมีการปรับปรุงองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางาน ในชวงนี้ เชน 
พ.ศ. 2543 ไดมีสวนในการผลักดันใหมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เปนองคการ
มหาชน โดยยุบสํานักงานพัฒนาชุมชนเมืองที่จัดตั้ง ในป พ.ศ. 2535 มารวมกับสํานักงานกองทุน
พัฒนาชนบท และป พ.ศ. 2549 การเคหะฯ จัดทําโครงการทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน
แกไขชุมชนแออัด เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
แกไขปญหาที่อยูอาศัยในทองถิ่นของตน 
 พ.ศ. 2546 เริ่มดําเนินการโครงการบานเอ้ืออาทร โดยมีเปาหมายที่จะผลิตใหได 600,000 
หนวย ภายใน 5 ป ตอมาในป พ.ศ. 2550 การเคหะฯ ประสบปญหาที่สะสมอันเกิดจากโครงการบาน
เอ้ืออาทรหลายประการ โดยการเคหะฯ ระบุวา เนื่องมาจากจากดอกเบ้ียที่สูงข้ึนอุปสงคเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว สถาบันการเงินไมปลอยสินเชื่อรายยอยแกผูมีรายไดนอย (การเคหะแหงชาติ.  2549 : 2 - 
3,  2550 : 20) และในป พ.ศ. 2550 นี้เอง ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ “ยุทธศาสตรชาติเพ่ือการ 
พัฒนาที่อยูอาศัย’’ และอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ (ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร.ี  2551 : 17)  
 พ.ศ. 2552 การเคหะแหงชาติ มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชน
แออัด และในป พ.ศ. 2552 นี้ คณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาตเิพ่ือทํา
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หนาที่บริหารจัดการแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัย (สํานักนายกรัฐมนตรี.  2551 : 17)
  
 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่อยูอาศัย  
 ปรีด์ิ  บูรณศิริ (2553 : 1 - 15) ไดเสนอไววา เนื่องจากมีปจจัยมากมายที่เปนพลวัตร 
(Dynamic) ตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการพัฒนาที่อยูอาศัยของประชาชน ดังนั้นในกระบวนการ
บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัยนั้นตองอาศัยความรูแบบสหวิทยาการ (Multi - disciplinary) 
หรือมีความรูที่เก่ียวกับที่อยูอาศัยอยางรอบดานและไดสรุปกระบวนการบริหารจัดการที่สําคัญ
เหลานี้ไวเปน 4 ข้ันตอน คือ 1) อุปสงคและอุปทาน (Demand and supply) 2) นโยบาย กฎหมาย
และหนวยงานของรัฐ 3) ระบบผลิตนําสงที่อยูอาศัย 4) บริบททางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม 
และคุณภาพชีวิต ซึ่งประเด็นเหลานี้ตองมีการจัดการอยางเปนเอกภาพเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
และความสําเร็จตามเปาหมาย โดยเนนวา “อุปทานจะสนองตอบตออุปสงคอันหลากหลายและเปน
พลวัตรไมนิ่งทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ” เชน หากความตองการที่อยูอาศัยมีมากก็จะกระตุน 
ซัพพลายหรือความสามารถในการผลิตนําสงที่อยูอาศัยใหมากข้ึนตามจํานวนความตองการนั้น  
 โดยในดานอุปสงค เรื่องของประชากร (ที่มีรายไดสูง รายไดปานกลาง และรายไดนอย) 
นับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ตามดวยเรื่องของสิทธิการครอบครองที่อยูอาศัย สินเชื่อระยะยาว 
เพ่ือการซื้อที่อยูอาศัย นโยบายและมาตรการอุดหนุนของรัฐ การมีที่อยูอาศัยอยูเดิม และภาพรวม
ทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธกับดานของอุปทานที่ประกอบดวยปจจัย
เรื่องที่ดินเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ตามดวยโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือการอยูอาศัย อุตสาหกรรมการกอสราง สินเชื่อระยะสั้นเพ่ือการพัฒนา
โครงการ และในบางกรณีก็รวมถึงที่ตั้งแหลงงานและสถานประกอบอาชีพของผูอยูอาศัย  
 สวนเรื่องของนโยบาย กฎหมายและหนวยงานของรัฐนั้น รวมกันเรียกวา “องคกรบริหาร
จัดการ (เมือง) และที่อยูอาศัย” ซึ่งคําวา “องคกร” ในที่นี้ หมายถึง องคประกอบของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพของตลาด อันไดแก ปจจัยที่เปนองคกรหรือบุคคลหรือคณะบุคคล เชน 
สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี หนวยงานระดับกระทรวง กรม กอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คณะกรรมการตางๆ ที่มีบทบาทในดานนี้ หนวยงานหรือองคกรหรือเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการ
ติดตาม ประเมินผล เก็บสถิติ ขอมูลและวิเคราหปจจัยที่เปนกรอบของการพัฒนา เชน กฎหมาย 
นโยบาย กฎระเบียบ หรือประกาศตางๆ เพราะปจจัยเหลานี้จะเปนตัว กําหนดวิสัยทัศนในการ
สรางเมืองในอนาคต  
 ปจจุบันมีหนวยงานราชการระดับกรม 28 แหง และระดับกระทรวงที่มีบทบาทในการ
กํากับดูแลดานที่อยูอาศัย รวมทั้งสิ้น 4 กระทรวง ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
กระทรวงที่มีบทบาทสนับสนุนอีก 6 กระทรวง ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคมและ
ขนสง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรฯ  
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พลังอุปสงค พลังอุปทาน 

เศรษฐกิจมหาภาค                     สิ่งแวดลอม              สังคมและคุณภาพชีวิต 

 มีกฎหมายที่สําคัญ เชน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ร.บ.
ควบคุมการกอสราง พ.ร.บ.สงวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ร.บ.การลงทุน พ.ร.บ.จัดตั้งองคกรรัฐวิสาหกิจดานที่อยูอาศัย เชน การเคหะแหงชาติ และ
รัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค พ.ร.บ.องคกรมหาชนอิสระ ทั้งนี้ยังดําเนินไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทุกระยะ 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา โดยความเห็นชอบของ
รัฐสภา แผนเหลานี้จะเปนกรอบและเปาหมายกวางๆ ครอบคลุมการพัฒนาภาค เมืองและ
สาธารณูปโภคและในบางฉบับก็มีเงื่อนไขการพัฒนาที่อยูอาศัยโดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและ 
ปานกลาง โดยเนนเรื่องของเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน และการเคหะฯ ก็เคยเสนอ “แผนพัฒนา 
ที่อยูอาศัย” นับตั้งแตป พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2549 รวม 14 ฉบับ โดยแผนเหลานี้ตองไดรับความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการเชนกัน  
 ในข้ันตอนระบบนําสงหรือผูผลิตที่อยูอาศัยสูตลาดหรือกลไกนําสงหรือกลไกการผลิตที่
อยูอาศัย นั้นตองพิจารณารวมทั้งการดําเนินการของรัฐและเอกชน ทั้งธุรกิจดานการจัดสรรและ
ธุรกิจหองเชา หรือที่อยูอาศัยที่มีการสรางใหอยูอาศัยเปนสวัสดิการดวย 
 

ขั้นตอน     พลัง (Forces)      พลัง (Forces) 
           ปฏิกิริยา 

(1) 
 
 
(2). 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
  
 

ภาพที่ 5.1 ภาพรวมของตลาดที่อยูอาศัย 
ที่มา : (ปรีด์ิ บุรณศิริ.  2553 : 1) 

 
 จากภาพที่ 4.1 เปนภาพที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัย
4 ข้ันตอน เริ่มจาก 1) พลัง (Force) ของอุปสงคและอุปทาน (Demand and supply) ที่ตางมี

    นโยบาย         องคกร             กฎหมาย 

ระบบผลิต 
นําสงที่อยูอาศัย 
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ปฏิกิริยาตอกัน จะมีผลตอการดําเนินการของ “องคกร” และระบบการผลิตนําสงที่อยูอาศัยที่
ตลาดตองการ 2) การเปนองคประกอบรวมกันของ “องคกร” ซึ่งหมายถึง หนวยงาน สถาบันหรือ
คณะกรรมการตางๆ ภายใตเงื่อนไขของนโยบายรวมทั้งกฎหมายที่มีอยู 3) การขับเคลื่อนใหเกิด
กระบวนการผลิต - นําสงที่อยูอาศัยหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีประสิทธิภาพ และ 4) ผล
ของการพัฒนาที่อยูอาศัยที่เหมาะสมจะสงผลตอภาพรวมของประเทศในแงเศรษฐกิจมหภาค 
สิ่งแวดลอม สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 นอกจากนี้ ปรีด์ิ บุรณศิริ (2553 : 1) ยังเสนอวา รัฐควรจะตองมี “ยุทธศาสตรที่เอ้ือตอ
การพัฒนาและผลิตที่อยูอาศัย” (Enabling strategy) อันประกอบดวย การมีกฎระเบียบดานการ
ออกแบบทางกายภาพ สุนทรียภาพ การสุขาภิบาลหรือความปลอดภัยของโครงการพัฒนาที่อยู
อาศัยที่สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ตนทุนตอผลประโยชนจากการลงทุน (Cost - beneficial) ดวย 
เชน การกําหนดมาตรฐานดานตางๆ ของที่อยูอาศัย “โดยคํานึงถึงความสามารถในการลงทุนของ
ประชากรที่มีความตางระดับกันอยางมากในเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการหารายได” เพ่ือ 
มิใหการลงทุนในการปลูกสรางที่อยูอาศัยมีตนทุนสูงจนเกินไป 
 การมีนโยบายเฉพาะดานอุปสงคหรืออุปทาน เชน นโยบายเก่ียวกับทําเลที่ดิน ผังเมือง 
เพราะที่ดินที่จะใชงานเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยนี้ตองเปนที่ดินที่ไดรับการพัฒนาแลว และ
ที่ดินเหลานี้มักมีราคาสูงเกินความสามารถของผูมีรายไดนอยและปานกลาง ขณะที่ทําเลที่ตั้ง 
ลักษณะทางภูมิศาสตร การเขาถึงที่ดิน การลงทุนดานสาธารณูปโภค และปจจัยพ้ืนฐานอ่ืนๆ ทํา
ใหที่ดินมีราคาสูงข้ึน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยรวมกันของความสําเร็จในการพัฒนาโครงการ 
 โดยในการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาที่อยูอาศัยนี้ อาจประเมินไดจาก  
1) คุณภาพของที่อยูอาศัย 2) ราคาที่อยูอาศัย 3) ปริมาณของที่อยูอาศัย ปริมาณการผลิตและ
การลงทุน ทั้งนี้ “หากตลาดที่อยูอาศัยดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพ การบิดเบือนของตลาด
ตองเกิดข้ึนดวยเหตุที่ปจจัยดานอุปทาน ไมอาจสนองตอความตองการอันหลากหลายผันแปร
และไมนิ่งของอุปสงค” 

 
 การจัดหาทีอ่ยูอาศัยเพื่อผูมีรายไดนอย (Low - income housing)  
 จากขอมูลของกรมการปกครอง ณ สิน้ป พ.ศ. 2552 ระบุวาประเทศไทยมปีระชากรทั้งสิ้น 
63,525,062 คน และมีจํานวนบาน 21,143,975 หลังคาเรือน โดยรอยละ 80 เปนที่อยูอาศัยของ
ตัวเอง รอยละ 11 เปนผูเชา รอยละ 5 อยูโดยไมเสียคาใชจาย และคาดวามีครัวเรือนถึง 480,000 
ครัวเรือน และประชากร 2.4 ลานคน อาศัยอยูในชุมชนแออัด 1,726 ชุมชน ทั่วประเทศและมีผูมี
รายไดนอยจํานวนมากอาศัยอยูในบานพักคนงาน บานพักชั่วคราว เปนตน โดยคาดวาใน ป พ.ศ. 
2551 ประชากรเมืองจะมีสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งหมายถึงความ
ตองการที่อยูอาศัยในเขตเมืองจะยังคงเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในเมืองใหญ โดยกลุมที่จะมีปญหามาก
ที่สุดยังเปนกลุมผูมีรายไดนอยและปานกลางคอนขางต่ํา (ฉันทนา ชานนท.  2553 : 55, การเคหะ
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แหงชาต.ิ  2545, 2544) และจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2548 - 2547 ระบุวารอยละ 
13.2 ของครัวเรือนทั้งประเทศเปนเปนครัวเรือนยากจน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  
2549 : 96)  
 การลงทุนเพ่ือที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย นอกจากจะชวยยกระดับความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของคนใหดีข้ึนแลว การกอสรางที่อยูอาศัยยังเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนื่องจากกอใหเกิดการจางงานและการลงทุนเปนจํานวนมากดังนั้นจึงเปนผลกระทบในทางบวก 
(Positive effect) ตอสังคมทั่วไปอยางกวางขวาง (United Nations Human Settlements Program 
UN Habitat.  2006 : 1, ขรรค  ประจวบเหมาะ.  2552) ในทางเศรษฐกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทย มีมูลคาคิดเปนรอยละ 16 - 20 ของ GDP (สมเชาว  ตัณฑเทอดธรรม.  2553 :  78)  
 สําหรับ “เสนแบงความยากจนของประเทศไทยกําหนดที่รายไดของครัวเรือนที่ต่ํากวา 
6,000 บาทตอเดือน หรือ 1,443 บาทตอคนตอเดือน (ข้ึนอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร) โดยประชากร 
รอยละ 8.5 หรือจํานวน 5.4 ลานคน เปนผูมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน” (ฉันทนา ชานนท.  
2553 : 55 - 59) เนื่องจากในการซื้อเลือกซื้อบานผูคน มักเลือกทําเลที่ไดรับการพัฒนาแลวและ
อยูใกลเมืองหรือแหลงทํากินที่สุดซึ่งมักเปนที่ดินราคาแพง ดังนั้นทําเลเชนนี้ยอมเปนไปไดยาก
สําหรับผูมีรายไดนอย (รตยา จันเทียร.  สัมภาษณ.  2553, ปรีด์ิ  บูรณะศิริ.  สัมภาษณ.  2553) 
และในทําเลที่เปนไปไดผูมีรายไดนอยก็มักมีปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนหรือสินเชื่อระยะยาว 
เนื่องจากรายไดและแหลงที่มาของรายไดไมมั่นคง บางคนงานมั่นคงแตรายไดนอย หรือบางคน
มีอาชีพไมมั่นคง ทําใหไมผานเกณฑเพ่ือขอกูสินเชื่อในการพิจารณาคุณสมบัติของสถาบัน
การเงิน เพราะสถาบันการเงินก็ตองการลูกคาที่มั่นคงเพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง และหากกูไดแลวตองชําระเงินกูในแตละงวดเปนจํานวนมาก ในขณะที่มีรายไดนอย แตก็
ยังมีภาระคาใชจายอ่ืนๆ ในการดํารงชีวิต ระยะหนึ่งก็อาจมีปญหาในการผอนชําระได  
 ดังนั้นรัฐจึงตองมีมาตรการชวยใหผูมีรายไดนอยเขาถึงแหลงเงินทุนได เชน มีการปรับ
โครงสรางระบบการเงินเพ่ือสนับสนุนการมีที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยเปนพิเศษนอกเหนือจาก
ระบบการเงินปกติ และรัฐบาลตองมีนโยบายดานอ่ืนๆ รวมถึงการมีเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน
โดยตรงดวย เพ่ือใหผูมีรายไดนอยสามารถซื้อบานไดในราคาถูกที่สุด ที่สามารถรับภาระได 
(Affordable housing) หรือสรางบานที่มีคาเชาราคาต่ําเพ่ือใหผูมีรายไดนอยเชาอยูอาศัยไประยะ
หนึ่ง เชน แฟลตการเคหะฯ ที่ดําเนินการอยู จนผูมีรายไดนอยมีความมั่นคงทางการเงิน หรือ
ชัดเจนในเรื่องของแหลงทํางานหารายได หรือการมีมาตรการจูงใจใหมีการออมเงินลวงหนา คือ 
ใหมีการออมเงินที่สม่ําเสมอมีวินัย จนถึงจุดหนึ่งก็มีรางวัลตอบแทนให เชน ดอกเบ้ียอัตราต่ํา
พิเศษ เปนตน (กิตติ  พัฒนพงศพิบูล.  2553 : 52 - 54) 
 ในการดําเนินการเพ่ือใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงหรือเปนเจาของบานอยูอาศัย
นั้นสามารถทําไดหลายวิธี เชน 1) การอุดหนุนโดยตรง (Direct subsidies) เพ่ือใหไดบานใน
ราคาที่คนจนสามารถรับภาระได 2) การอุดหนุนดวยมาตรการทางการเงิน (Finance system) 
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เชน การปลอยสินเชื่อดอกเบ้ียต่ํา 3) การอุดหนุนดานภาษี เชน การลดหยอนภาษีหรือยกเวน
ภาษีทั้งตอผู ผลิตและผูซื้อ 4) การควบคุมคาเชา เพ่ือใหคนจนมีที่อยูอาศัยหากไมสามารถซื้อ
เปนกรรมสิทธิ์ได 5) การสรางนิสัยการออมเงินและใหรางวัล (Saving and bonus) ไดแก การมี
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีการออมเงินเปนประจําสม่ําเสมอเพ่ือใชเปนเงินดาวนหรือเงินมัด
จําในการซื้อที่อยูอาศัย ซึ่งแสดงถึงวินัยทางการเงินซึ่งเมื่อไดระดับหนึ่งก็มีการใหรางวัลจากรัฐ 

United Nations Human Settlements Program UN Habitat.  2006 : 3 - 4) หรือโดยการจัดหา
แหลงเงินทุนใหมที่จะชวยสรางเงื่อนไขใหเกิดการเริ่มตนพัฒนาชุมชนแออัด และการกระจาย
บทบาทในการพัฒนาที่อยูอาศัยในทองถิ่นไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รูและเขาใจปญหา
และเงื่อนไขในทองถิ่นดี (United Nation Human Settlements Programme.  2006 : 11) 
 ปรีด์ิ  บูรณะศิร ิ(2553) ไดเสนอความคิดที่จะเปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยเขาถึงการมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเองไดมากข้ึนวา ในการสรางที่อยูอาศัย รัฐจําเปนตองกําหนดกติกา (กฎ ระเบียบ) 
ตางๆ อยางเปนองครวม แตก็ควรจะมีการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางกติกาเพ่ิมเติมที่เปนไปไดภายใต
พลวัตรทางสังคมที่สามารถตอบสนองตอเงื่อนไขและความตองการที่แทจริงหรือกลาวอยางเปน
รูปธรรมคือ ควรมีการศึกษาวิจัยถึงมาตรฐานการสรางหรือพัฒนาโครงการที่อยูพักอาศัยวาควรจะ
มีมากกวาหนึ่งมาตรฐาน (เงื่อนไข กฎเกณฑตามกฎหมาย เชน ระยะหาง แนวรนของตัวอาคาร 
ขนาดถนน จํานวนหนวยที่อยูอาศัยตอพ้ืนที่ มาตรฐานแบบหรือการคํานวณเพ่ือความปลอดภัย 
เปนตน) หรือบางกรณีอาจเลือกเอาประโยชนใชสอย (Functional) มากกวาความสุนทรี (Aesthetic) 
เปนตน ทั้งนี้การเลือกใชกฎเกณฑเหลานี้ตองยืนอยูบนความโปรงใส หรือมีธรรมาภิบาลดวย แต
ที่สุดแลวตองมีการกระจายรายได ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเพ่ือ “ใหผูมีรายไดนอย มีโอกาส
เขาถงึการมีที่ดินแมผืนเล็กๆ สักแปลง บานหลังเล็กๆ สักหลัง เพ่ือใหเขาสามารถอยูอาศัยไดอยาง
มั่นคง” 
 นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน มีหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในพัฒนาที่อยูอาศัย
เพ่ือผูมีรายไดนอย คือ การเคหะแหงชาติ ผูดําเนิน “โครงการบานเอ้ืออาทร” เปนโครงการสรางที่
อยูอาศัยโดยการเคหะแหงชาติ โดยรัฐใหเงินอุดหนุน 80,000 บาทตอหลัง (หนวย) เพ่ือขายใหกับ
ประชาชนผูมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ซึ่งตอมาขยายเปนไมเกิน 40,000 บาท (การ
เคหะแหงชาติ.  2553) และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (อพช.) ผูดําเนิน “โครงการบานมั่นคง” ที่
มีหลักการสําคัญในการดําเนินการ คือ การจัดสรรเงินอุดหนุนสาธารณูปโภคไปยังชุมชนที่จะ
ดําเนินการรวมถึงเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยตามจําเปนโดยผานสหกรณหรือกลุมออมทรัพยที่จัดตั้งข้ึน 
โดยรัฐบาลอุดหนุนเงินเฉลี่ยหนวยละ 68,000 บาทตอหนวย ที่เขารวมโครงการ ทั้งนี้ในบางกรณี
ยังรวมไปถึงการปรับปรุงที่อยูอาศัยเพ่ือลดภาระของการเงินของครัวเรือนดวย (ฉันทนา ชานนท.  
2553 : 55 - 59, www.codi.or.th.  2553)  
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 โดยที่โครงการบานมั่นคงนี้ ใหความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงที่อยูอาศัยของผูมีรายได
นอยที่มีอยูเดิม เชน ในชุมชนแออัด ดังนั้นจึงเปนโครงการที่สรางโอกาสใหผูมีรายไดนอยสามารถ
มีที่อยูอาศัยใกลแหลงงานไดดวย (รตยา  จันเทียร.  สัมภาษณ.  2553) 
 
 ยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย  
 เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยยังไมมียุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัยของประเทศ
ในระยะยาว เพ่ือใหการพัฒนาที่อยูอาศัยของประเทศมีความย่ังยืน (Sustainability) และมี
เสถียรภาพ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดแผนเชิงบูรณาการดานที่อยูอาศัย (ปรีด์ิ  บูรณะศิริ.  สัมภาษณ.  
2553, การเคหะฯ.  2550 : 26) จึงมีการศึกษาผลักดันรวมกันระหวางภาครัฐโดยการเคหะฯ 
ภาคเอกชนและนักวิชาการดานที่อยูอาศัย จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2550 ใหมี “ยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัย” และในเวลาตอมาก็มีการออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแตงตั้ง “คณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ” 
(กอช.) ข้ึน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ใหทําหนาที่บริหารจัดการแผนยุทธศาสตรฯ โดยใหเปน
องคกรที่มีความสําคัญและบทบาทเทียบเทากระทรวง ทบวง และมีการแตงตั้งบุคคลเปนคณะ
กรรมการฯ โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามแตงตั้ง เมื่อวันที ่7 เมษายน 2552 มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน ทั้งนี้เพ่ือเปนแนวทางและเปนองคกรที่จะทําหนาที่ในการกําหนด “กรอบนโยบายที่อยู
อาศัยของประเทศทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน องคกร
หนวยงานตางๆ มีหนาที่ ความรับผิดชอบชัดเจน สามารถดําเนินการตามภาระกิจใหบรรลุ
เปาหมายเพ่ือตอบสนองของประชาชนรวมกัน” โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย  
 ยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัย มีเปาประสงค 5 ขอ คือ การมีปริมาณที่อยู
อาศัยอยางเพียงพอ มีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยมีมาตรฐาน (พออยูได) 
ที่อยูอาศัยมีคุณภาพมีความเหมาะสมทั้งทางกายภาพ สังคมและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพที่อยูอาศัยอยางตอเนื่อง  
 ยุทธศาสตรฯนี้ไดกําหนดออกเปน 7 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การขับเคลื่อนที่อยู
อาศัยใหเปนวาระแหงชาติ ยุทธศาสตรที ่2 รัฐพัฒนาที่ดินและลงทุนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่สอดคลองและเก้ือกูลตอการพัฒนาที่อยูอาศัย ยุทธศาสตรที่ 3 รัฐเสริมสรางระบบการเงินและ
ระบบสินเชื่อที่เอ้ือตอการมีที่อยูอาศัยของประชาชนทุกระดับรายได ยุทธศาสตรที่ 4 สรางขีดความ 
สามารถและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา บริหารจัดการที่อยูอาศัย ยุทธศาสตรที่ 5 
สรางองคความรูเรื่องที่อยูอาศัยสูทุกภาคสวนของสังคม ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคุณภาพของที่อยู
อาศัยและการอยูอาศัยของคนไทยใหดีข้ึน และ ยุทธศาสตรที่ 7 สรางมาตรฐานสูคุณภาพของที่อยู
อาศัย (การเคหะแหงชาต.ิ  2550 : 1 - 17) 
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ประวัติการเคหะแหงชาติ (National Housing Authority : NHA) 
 

 นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ทั่วโลกมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
จํานวนประชากรไดเพ่ิมข้ึนอยางมาก ความตองการที่อยูอาศัยก็เพ่ิมมากข้ึนอยางมากดวย 
ประเทศตางๆ ไดเริ่มใหความสําคัญกับการแกปญหาที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูมีรายไดนอย
และปานกลาง อันนําไปสูใหเกิดการจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการดูแลเรื่องที่อยูอาศัย
ของประชาชนในรูปแบบของการเคหะแหงชาติ (National Housing Authority) ข้ึนในหลายประเทศ 
เชน สิงคโปร (2503) มาเลเซีย (2507) ไทย (2516) ฮองกง (2516) ฟลิปปนส (2518) ปากีสถาน 
(2530) เปนตน (www.codi.or.th. 2553, www.nha.gov.ph. 2553, www.thegovmonitor.com. 
2553, www.housingauthority.gov. 2553, www.nhagov.pk. 2553, www.kpkt.gov.my. 2553) 
 สําหรับประเทศไทย การเคหะแหงชาติ (กคช.) เปนองคกรที่ตั้งข้ึนเพ่ือแกปญหาที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและปานกลาง กอตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2516 ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 316 โดยรวมเอาหนาที่ของกองเคหะสถาน และสํานักงานอาคารสงเคราะห สังกัด
กรมประชาสงเคราะห สํานักงานปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมของกรุงเทพฯ และธนาคารอาคาร
สงเคราะห รวม 4 หนวยงาน ที่ทํางานดานที่อยูอาศัยเขามาไวดวยกันเพ่ือสรางความเปน
เอกภาพและใหมีอํานาจอยางเพียงพอตามกฎหมายในการแกปญหาสําคัญดานที่อยูอาศัยของ
ประเทศใหลุลวงไปในทางเดียวกัน 
 โดยความคิดในการรวมหนวยงานเหลานี้มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2502 แลวแตยังติดขัดไม
สามารถดําเนินการได ตอมาในป พ.ศ. 2512 ก็มีความพยายามอีกครั้งและมีการสงเจาหนาที่ไป
ศึกษาดูงานการแกปญหาที่อยูอาศัยจากประเทศสิงคโปร เนื่องจากเปนประเทศที่มีผลงานชัดเจน
ในการแกไขปญหาชุมชนแออัดและสรางเมืองที่เปนสีเขียว (Green city) รมรื่นได จนเมื่อเกิดการ
ปฏิวัติ พ.ศ. 2514 และจอมพลประภาส  จารุเสถียร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยที่
สนับสนุนแนวคิดการรวมหนวยงานนี้ จึงใชอํานาจคณะปฏิวัติ ออกเปนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพ่ือจัดตั้งการเคหะแหงชาติข้ึนในเวลาตอมา โดยมีการแตงตั้ง
บุคคลข้ึนคณะหนึ่ง ประมาณ 10 ทาน ใหมารวมกันพิจารณาแนวทาง ขอบเขตหรือรูปแบบในการ
ดําเนินงานของการเคหะแหงชาติที่จะตั้งข้ึน และใดมีสวนรวมในการรางประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้
ดวย เชน ดร.ชุบ  กาญจนปกรณ เปนประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนๆ เชน ดร.จิรายุ  อิศรางกูล 
ณ อยุธยา ดร.ไพจิตร เอ้ือทวีกุล อาจารยวทัญู ณ ถลาง คุณชัชรี บุนนาค เปนตน โดยมีคุณรตยา  
จันทรเทียร เปนกรรมการและเลขานุการ (ตอมาคุณรตยาไดเปนผูวาการการเคหะแหงชาติ ป พ.ศ. 
2530 - 2535) โดยจอมพลประภาส ไดสงเลขานุการสวนตัวมารวมทํางานในคณะบุคคลนี้ดวยเชนกัน 
(รตยา จันเทียร.  สัมภาษณ.  2553, วิมลทิพย ทองระอา.  2545 : 4, การเคหะแหงชาต.ิ  2549 : 3) 
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 การเคหะแหงชาติ จึงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจที่เดิมอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย และเพ่ิงยายมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 อันเปนผลมาจาก
นโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลในชวงเวลานั้น เพ่ือใหเปนองคกรหลักของประเทศและ
เปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเมือง ฟนฟูเมือง แกไขปญหาที่อยูอาศัยของประชาชนและแกไข
ปญหาชุมชนแออัดเพ่ือคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของผูมี
รายไดนอยและปานกลาง (การเคหะแหงชาติ.  2545 : 5) ปจจุบันดําเนินงานตามภารกิจภายใต
พระราชบัญญัติการเคหะแหง ชาติ พ.ศ. 2537 (การเคหะแหงชาต.ิ  2550 : 1) และเปนรัฐวิสาหกิจ
สาขาสาธารณูปการ จากการจัดแบงของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
เชนเดียวกับการประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวงและองคการจัดการน้ําเสีย และอยูในกลุม
พัฒนาที่อยูอาศัย เชนเดียวกับ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด สังกัดกระทรวงการคลงั และ
การนิคมแหงประเทศไทย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการแบงสาขาและกลุมเพ่ือความ
สะดวกในการวัดผลการดําเนินการ การกําหนดตัวแปรและเปาหมายการดําเนินการ รวมถึงสิทธิและ
หนาที่ตางๆ (www.sepo.go.th.  2553) 
 
 วัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกร 

ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 เริ่มกอตั้งการเคหะแหงชาติ ไดกําหนดวัตถุประสงค
ในการดําเนินงานไว 3 ขอ คือ  

1. จัดใหมีเคหะเพ่ือประชาชน เชาหรือเชาซื้อ  
2. จัดหาเงินกูมาสรางที่อยูอาศัยใหประชาชนเชาซื้อหรือใหความชวยเหลือทางดาน

การเงินแกบุคคลที่จะสรางที่อยูอาศัย  
3. ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการกอสรางอาคารหรือจัดสรรที่ดิน  

 ตอมาเมื่อมีการตรา พ.ร.บ. การเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 มีการกําหนดวัตถุประสงคใน
มาตรา 6 คือ 

1. จัดใหมีเคหะเพ่ือใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัย รวมตลอดถึงจัดใหมีสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูอาศัย ทํานุบํารุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกลาวรวมทั้งพัฒนาการอยู
อาศัย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

2. ใหความชวยเหลือทางการเงินแกประชาชน ผูประสงคจะมีเคหะของตนเอง/บุคคล
หรือรวมมือกับนิติบุคคลผูประสงคจะรวมดําเนินการกับการเคหะแหงชาติ 

3. ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการกอสรางอาคาร หรือจัดหาที่ดิน  
4. ปรับปรุง รื้อหรือยายแหลงเสื่อมโทรม เพ่ือใหมีสภาพการอยูอาศัย สิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึน  
5. ประกอบกิจการอ่ืนที่สนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงคดังกลาวขางตน  
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 และเมื่อมีแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.การเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดมีการเพ่ิมวัตถุประสงค
อีก 1 ขอ คือ จัดใหมีเคหะเพ่ือประชาชนเชา เชาซื้อ หรือจัดหาที่ดิน 
 เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคเมื่อแรกกอตั้งการเคหะฯ และวัตถุประสงคตาม พ.ร.บ.
การเคหะฯ ในปจจุบัน ผูศึกษาเห็นวานอกจากกวาง ครอบคลุมมากข้ึนแลว ยังมีการเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคที่เปนการเพ่ิมบทบาทและใหความสําคัญมากข้ึนในมิติที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ตามที่ปรากฏในวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 5 ทํา
ใหไมจํากัดอยูเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับธุรกิจและการชวยเหลือประชาชนในมิติทางการเงินเทานั้น 
นอกจากนี้การเคหะฯ ยังถูกวางบทบาทที่จะเปนเครื่องมือของรัฐ เชน เพ่ือการปองกันแกไขวิกฤติ
เก่ียวกับทีอ่ยูอาศัยของประเทศอีกดวย (การเคหะแหงชาติ.  2545 : 5) 
 ในการดําเนินงานของการเคหะฯ นั้นมีจุดแข็งจากการที่เปนรัฐวิสาหกิจ จึงมีความ
นาเชื่อถือและไดรับเงินทุนหรือการสนับสนุนอ่ืนๆ จากรัฐบาล และตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ. 
การเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 กําหนดใหการเคหะฯ มีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การผังเมือง การสาธารณสุข การปองกันมลภาวะ หรือเปนทางเขาออกเพ่ือการใชประโยชนใน
ที่ดิน ทําใหแกปญหาการใชประโยชนในที่ดินไดคลองและมีอํานาจในการออกพันธบัตรหรือตรา
สารเพ่ือการลงทุนทําใหไดตนทุนทางการเงินที่ต่ํา เปนตน (พ.ร.บ.การเคหะแหงชาติ.  2537 : 
30 - 31;  การเคหะแหงชาติ.  2544 : ค) 

 
 บทบาทของการเคหะแหงชาติ  
 นอกจากภาระหนาที่หลักในการจัดหาที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายนอยและปานกลางในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศแลวการเคหะฯ ยังมีหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายของรัฐในยุค
สมัยตางๆ เชน การแกไขปญหายาเสพติดในโครงการ “ชุมชนสีขาว” การสนับสนุนโครงการโอทอป 
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน การสงเสริมสุขภาพของประชาชน เชน โครงการสุขภาพดี 
ทั่วหนา การเขามีสวนรวมในโครงการแกไขปญหาอสังหาริมทรัพยของภาคเอกชน (ชวงป พ.ศ. 
2542) งานทางวิชาการและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานที่อยูอาศัย เชน การพัฒนาศูนยขอมูล
สารสนเทศที่อยูอาศัยและการทดลองวิจัยวัสดุกอสรางเปนตน นอกจากนี้มีสวนสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดานความรูในการพัฒนาที่อยูอาศัย 
 นับตั้งแตป พ.ศ.2516 เปนตนมา การเคหะฯ ไดดําเนินการพัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบ
และลักษณะตางๆ ไดแก  

1. การแกไขปญหาชุมชนแออัด ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของการเคหะแหงชาติมาเปน
เวลานาน ผลการดําเนินงานดานการปรับปรุงชุมชนแออัด คิดเปนรอยละ 50 ของผลการดําเนิน 
งานทั้งหมด โดยมีลักษณะการดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ การจัดหาที่อยูใหม และ การปรับปรุง
ที่ดินเดิม เชน เขาไปดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในชุมชน 
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2. การพัฒนาและสงเสริมการมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงไดมาตรฐาน ไดแก โครงการเคหะ
ชุมชนและโครงการเมืองใหมเพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอยและปานกลาง ไดเชา/เชาซื้อ ที่อยูอาศัย  

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ไดแก โครงการพิเศษและบริการชุมชน เปน
โครงการกอสรางรานคาและอาคารพาณิชย เพ่ือใชเปนสถานที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคและ
เปนแหลงประกอบอาชีพไวบริการผูอยูอาศัยในชุมชน โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ให
การชวยเหลือคนในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

4. การสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศและสรางระบบสาธารณูปโภค 
โดยเขาไปดําเนินการจัดหาที่อยูใหมรองรับการรื้อยายชุมชน หรือการเวนคืนที่ดินของรัฐ 

5. บทบาททางวิชาการและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานที่อยูอาศัยโดยการเคหะฯ 
พัฒนาฐานขอมูลดานที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยและชุมชน การใหบริการขอมูลและวิชาการตางๆ 
ทดลองวิจัยวัสดุกอสราง รวมทั้งเปนตัวแทนรัฐบาลในสมาคมที่อยูอาศัยในภูมิภาคอาเซียน เชน 
AAPH เปนตน (การเคหะแหงชาติ.  2545 : 55 - 56) 
 เนื่องจากความตองการทีอ่ยูอาศัยของประชาชนนั้นมีมากและหลากหลาย (ปรีด์ิ บูรณะศิริ.  
สัมภาษณ.  2553) แตการเคหะฯ เองยังมีขอจํากัดบางประการ เชน ความสามารถในการบริหาร
จัดการดานการผลิต งบประมาณหรือตนทุนโครงการ จึงสามารถตอบสนองความตองการที่อยูอาศัย
ของประชาชนไดในระดับหนึ่งและการที่ภาคเอกชนเองก็ไดดําเนินการผลิตที่อยูอาศัยเชนเดียวกัน 
ดังนั้นการเคหะฯ จึงมีการดําเนินกิจกรรมบางสวนที่ซ้ําซอนกับภาคเอกชนดวย (การเคหะแหงชาติ.  
1997 : 1, 2548 : 29 - 31)  

 
 แผนการดําเนินงานของการเคหะฯ 
 ตามปกติการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจแตละแหง จะตองมีการวางแผนวิสาหกิจ 
(Corporate plan) ลวงหนา ที่ตองมีการศึกษาปจจัยนําเขา (Input) ตางๆ เชน นโยบายของรัฐบาล 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนงานขององคกร ผลการดําเนินงานที่ผานมา และปจจัยความ
เสี่ยงตางๆ ฯลฯ และแผนนี้ก็จะถูกพัฒนาแยกยอยไปอีก เชน แผนยุทธศาสตร 5 ป แผนงบประมาณ 
เปนตน ในกรณีโครงการที่ตองของบประมาณจากรัฐบาล รัฐวิสาหกิจก็ตองสงเรื่องใหสภาพัฒนฯ 
พิจารณากอนเปนเวลานาน จึงจะสงไปขอความเห็นชอบจากรัฐบาลได ดังนั้นในการวางแผน
วิสาหกิจ ของรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั้นจะตองใชเหตุผล ขอมูล ความเหมาะสมและคํานึงถึง
แนวนโยบายของรัฐอยูเสมอ (กุลชล ี เตียวตระกูล.  สัมภาษณ.  2554) ในการดําเนินงานของการ
เคหะฯ ที่ผานมาจะมีการกําหนดแผนการดําเนินงานลวงหนา โดยแผนงานที่สําคัญคือ “แผนงาน
พัฒนาที่อยูอาศัยและแกปญหาชุมชนแออัด ของการเคหะแหงชาต”ิ ซึ่งจะมีการกําหนดใหสอดคลอง
และตอบสนองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ชวงตางๆ 
เชน ตาม “แผนงานพัฒนาที่อยูอาศัยและแกปญหาชุมชนแออัด ของการเคหะแหงชาติ ในชวง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9” ชวงป พ.ศ. 2545 - 2549 โดยไดรับความเห็นชอบตาม 
มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543  
 ตามแผนงานชวง พ.ศ. 2545 - 2549 ที่กลาวถึงนี้ สถานการณการผลิตที่อยูอาศัยทั้งของ
เอกชนและรัฐไดชะลอตัวลงอยางมากในชวงเวลาที่ผานมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและกําลังซื้อ
หรือความสามารถในการผอนชําระของประชาชนก็ลดลง (หลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ) แตยังคงมี
ความตองการที่อยูอาศัยเพ่ิมเติมทั้งความตองการที่อยูอาศัยใหมจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรหรือ
การทดแทนที่อยูอาศัยเดิมทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ความตองการสะสม (Backlog) ซึ่งเปน
ความตองการของกลุมคนตางๆ ที่มีอยูแตยังไมสามารถตอบสนองได ที่สําคัญคือ ผูมีรายไดนอย 
ขาราชการและคนสูงอายุ ดังนั้นการเคหะฯ จึงทําการศึกษาถึงความตองการเบ้ืองตน (Housing 
needs) และความตองการที่สามารถรับภาระได (Effective needs) โดยพิจารณาความสัมพันธ 
กับที่เปนองคประกอบ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ รายไดประชากร โครงสรางครัวเรือน ราคาที่อยู
อาศัยฯ แลวกําหนดเปนเปาหมายที่จะพัฒนาที่อยูอาศัยและแกไขปญหาชุมชนแออัด รวมทั้งสิ้น 
115,000 หนวย เพ่ือตอบสนองกลุมเปาหมายตางๆ ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงการแกไขปญหาชุมชน
แออัดโดยการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชนตลอดจนบริการพ้ืนฐานที่จําเปนในที่ดินเดิม 
จํานวน 40,000 หนวย  
 โดยมีการวางแผนเพ่ือการลงทุน โครงการเรงดวนหรือโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง 
การแกปญหาเงินลงทุนและการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล นอกจากนี้ในแผนงานฯ ยังระบุ 
ถึงแผนการที่จะสงเสริมสมรรถนะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถพัฒนาหรือแกไข
ปญหาที่อยูอาศัยในพ้ืนที่ของตนเองได แผนการพัฒนาขอมูลที่อยูอาศัยและวิชาการ เพ่ือสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยของประเทศ เปนตน โดยคาดวาจะใชเงินลงทุน 27,420 ลานบาท 
และขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 9,990 ลานบาท และเงินยืมจากรัฐ 900 ลานบาท (การเคหะแหงชาติ.  
2545 : 2, 6, 8 - 9) 
 นอกจากนี้ยังมีแผนวิสาหกิจ การเคหะแหงชาติ ที่จัดทําเพ่ือนําเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนการนําเสนอแนวทางในการดําเนินตามภารกิจขององคกร
และนโยบายของรัฐ โดยในแผนวิสาหกิจของการเคหะแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 - 2549 ระบุวา
ในชวงป พ.ศ. 2545 - 2549 จะมีความตองการที่อยูอาศัยทุกระดับ (ผูมีรายไดนอย ปานกลาง สูง) 
ในเขตเมืองทั่วประเทศ 1,628,000 หนวย หรือเฉลี่ย 325,700 หนวยตอป การเคหะฯ จึงตองการใช
กรอบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนในการพัฒนาที่อยูอาศัย และ “ปรับบทบาทเปน 
ผูรวมดําเนินการและใหคําปรึกษาดานวิชาการและเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่อยูอาศัยแก
หนวยงานทองถิ่น ซึ่งจะสามารถขยายขอบเขตของการดําเนินงานไดอยางทั่วถึง” ที่สําคัญใน
แผนงานฯ นี้ไดระบุถึงปญหาของการเคหะฯ ในขณะนัน้คือ การมอีาคารคงเหลือ อาคารยึดคืนและ
หนี้คางชําระจํานวนมาก จนรัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายใหชะลอการจัดทําโครงการใหม รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 ไดมีแนวทางใหองคกรสวนทองถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาที่อยูอาศัยในทองถิ่นของ



101 

ตน และระบุในมาตรา 87 วา “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรโีดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแล
ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม...และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดการใหมีการสาธารณูปโภค” 
(การเคหะแหงชาต.ิ  2544 : ข, ค) และนับตั้งแตวันที ่18 ธันวาคม 2550 เปนตนมา การเคหะฯ ยัง
อาศัย “ยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัย” เปนกรอบนโยบายที่อยูอาศัยของประเทศอีกดวย 
 จากการศึกษาพบวาไดมี มติ ครม. วันที่ 26 มิถุนายน 2544 ขอที่ 6 เรื่อง สถานะการ
เบิกจายลงทุน ป 2541 ของภาครัฐ ปญหาและแนวทางแกไข ขอ 3.1 (2.2) ใหรัฐวิสาหกิจปรับ
แผนวิสาหกิจใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศ (www.thaigov.go.th.  2553) 

 
 โครงสรางและรูปแบบการบริหาร  
 ตามพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 มาตรา 28 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปในกิจการของการเคหะฯ ซึ่ง
รวมถึง “อํานาจสั่งการใหมีการชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับย้ังการ
กระทําที่ขัดตอรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจสั่งใหปฏิบัตินโยบายของรฐับาลหรือ
มติคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เก่ียวกับการดําเนินกิจการ” และการเสนอเรื่องใด  ๆ
ไปยังคณะรัฐมนตรีตองเสนอเรื่องผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เชนกัน  
 มาตรา 11 - 22 ไดกําหนดโครงสรางของการเคหะฯ ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการการเคหะฯ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีก 
ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเกาคนทีค่ณะรัฐมนตรเีปนผูแตงตั้งหรือใหออก และใหอยูในตําแหนง
คราวละ 3 ป โดยในจํานวนนี้ใหมีผูแทนของหนวยราชการ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ
ผูแทนกระทรวงการคลัง แหงละ 1 คน โดยใหผูวาการฯ เปนกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการฯ 
นี้ มีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป รวมถึงการออกขอบังคับตางๆ เพ่ือการ
บริหารกิจการของการเคหะฯ (พ.ร.บ.การเคหะแหงชาต.ิ  2537) 
 คณะกรรมการการเคหะฯ มีหนาที่รับผิดชอบสําคัญ คือ ประเมินผลงานและกําหนด
คาตอบแทนของผูวาการฯ ทบทวนการวางแผนและวิสัยทัศนของการเคหะฯ รับผิดชอบตอผลการ
ประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เห็นชอบกับกลยุทธและนโยบายที่สําคัญโดยรวมถึง
วัตถุประสงค เปาหมาย (Key Performance Indicator : KPI) ทางการเงินและแผนงานตาง  ๆของการ
เคหะฯ สอดสองดูแล และจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึนระหวางฝาย
บริหาร กรรมการ และภาครัฐ รวมทั้งตรวจสอบการใชสินทรัพยของการเคหะฯ ในทางมิชอบและการ
กระทําที่ไมถูกตองของฝายบริหารกรรมการ และภาครัฐ สอดคลองกับการกํากับดูแลที่ดี ใหมีการ
ปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม ตลอดจนดูแลดานการบริหารงานบุคคล ใหมีความเหมาะสมกับสภาวะ
ของการเคหะฯ ในชวงระยะเวลานั้นๆ 
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 ในป พ.ศ. 2553 การเคหะฯ มีคณะกรรมการ ชุดที่ 18 ประกอบดวย  
1. นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา    ประธานกรรมการ  
2. นายมนตรี โสตางกูร     กรรมการ 
3. ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ     กรรมการ 
4. นายบรรณสาร จันทรสมศักด์ิ    กรรมการ 
5. นายวิเชียร วิไลงาม     กรรมการ 
6. นายอารยะ ควะชาติ     กรรมการ 
7. พลเอกจิรเดช คชรัตน     กรรมการ 
8. พลตํารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ   กรรมการ 
9. นายวิรัติ ศักด์ิจิรพาพงษ     กรรมการ 
10. นายประสิทธิ์ สืบชนะ     กรรมการ 
11. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ    กรรมการ 
12. นางรัศมี ไชยนันทน    เลขานุการ  

 ในจํานวนนี้ ลําดับที่ 3, 7, 8, 9 เปนผูมาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ลําดับที่ 
1 เปนผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลําดับที่ 10 เปนผูแทนจากกระทรวงการคลัง ลําดับที่ 11 
เปนกรรมการโดยตําแหนง และเปนขอสังเกตวานายวัลลภ พลอยทับทิม ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการครั้งแรกในป พ.ศ. 2546 และตอมาในป พ.ศ. 2549, 2550, 2551, 2552 ดํารงตําแหนง
กรรมการ ในป พ.ศ. 2547, 2548 หรือตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา นายพัลลภไดเขาเปน
คณะกรรมการการเคหะฯ มาโดยตอเนื่อง  (การเคหะแหงชาติ.  2546, 2547, www.nha.co.th.  
2554) พ.ร.บ.การเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 มาตรา 14 วรรค 4 กําหนดวา “ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได 
 คณะกรรมการการเคหะฯ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในดานตางๆ จํานวน 
6 คณะ ประกอบดวย (การเคหะการแหงชาติ.  2544 : 5) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบการเคหะฯ ไดเริ่มมีคณะกรรมการชุดนี้ ตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที ่6 กุมภาพันธ 2544 เรื่องหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
(2554) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการตรวจทานความถูกตอง และความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางดานการเงินของการเคหะแหงชาติ รวมทั้งสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของการ
เคหะฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เก่ียวของกับการเคหะฯ 
โดยกําหนดเงื่อนไขและข้ันตอนอยางยุติธรรมและโปรงใส นอกจากนี้ยังตรวจสอบทางหลักฐานใน
กรณีที่มีขอสงสัยเก่ียวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของการเคหะฯ อยางมี
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นัยยะสําคัญ หรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของการเคหะฯ 
และอาจใหขอเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบการใดที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องที่สําคัญ  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดกรอบและนโยบาย
บริหารความเสี่ยง การประเมินผลความเสี่ยงและการตรวจสอบความเสี่ยงอยางมีระบบในองคกร 
เพ่ือลดโอกาส ลดผลกระทบที่องคกรจะไดรับความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทั้ง
อํานวยการใหมีแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร ที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจของ
การเคหะฯ และการกํากับดูแลใหมีการบริหารตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3. คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาทบทวนอัตรา
คาจางของผูวาการ การเคหะฯ มีอํานาจหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ การเคหะฯ
และรายงานผลการประเมินรวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ ใหคณะกรรมการการเคหะฯ พิจารณา 
เพ่ือแจงผลใหผูวาการการเคหะฯ ทราบและเพ่ือกําหนดคาตอบแทนผันแปรและปรับคาตอบแทน
คงที่ประจําป รวมทั้งการพิจารณาและปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติการ และการพิจารณา
ทบทวนอัตราคาจางของผูวาการ การเคหะแหงชาต ิ

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการการเคหะฯ มีอํานาจหนาที่
พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบเรื่องที่จะนําเสนอคณะกรรมการการ
เคหะฯ รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการการเคหะฯ มอบหมายเปนการเฉพาะ  

5. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่กําหนดกรอบและ
นโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของการเคหะฯ รวมทั้งพิจารณาแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการเคหะฯ ตลอดจนอํานวยการใหมีแผนบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมและสอดคลองกับแผนแมบท 

6. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม มีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งอํานวยการ
ใหมีการปฏิบัติงานจัดทําแผนแมบท และแผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนอํานวยการใหมีการ
จัดทําแผนแมบท และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบตอสังคม Corporate Social Responsibility 
(CSR) ขององคกร ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ มีข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 
เรื่องหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
 คณะผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย 
 ผูวาการการเคหะแหงชาติ เปนตําแหนงที่มาจากกระบวนการสรรหาตามพระราช 
บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 โดยการ
แตงตั้ง และการใหออกจากตําแหนงผูวาการฯ นี้เปนอํานาจของคณะกรรมการการเคหะฯ ดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ (2537 : 6) กําหนดใหผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการ
ของการเคหะฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามนโยบายและขอบังคับที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
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และผูวาการฯ ตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการฯ ในการบริหารของการเคหะฯ และใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 

1. การปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนง  
2. การบรรจุ แตงตั้ง เลือ่นข้ัน ตัดหรือลดข้ันเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยหรือ

การใหออกจากตําแหนง ของพนักงานและลูกจาง ตามขอบังคับที่คณะกรรมการฯ กําหนด แตถา
เปนพนักงานหรือลูกจางชั้นรองผูวาการ ผูชวยผูวาการ ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการฝาย 
ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงทีเ่ทียบเทาตําแหนงดังกลาวข้ึนไปตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ กอน 

3. วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของการเคหะฯ โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 
 และในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการฯ เปนผูแทนของการเคหะฯ และใน
การนี้ผูวาการฯ จะมอบอํานาจใหบุคคลใดๆ กระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ตามขอบังคับที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 
 นับแตเริ่มกอตั้งจนถึงปจจุบัน การเคหะฯ มีผูวาการมาแลว จํานวน 15 คน ดังนี้ 

1. นายวทัญู  ณ ถลาง (2516 - 2517)  
2. นายประสิทธิ์  ณรงคเดช (2518 - 2521)  
3. พันเอกอราม  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ (2522 - 2523)  
4. นายดํารง  ลัทธพิพัฒน (2524 - 2526)  
5. พลโท ยุทธศักด์ิ  คลองตรวจโรค (2527 - 2528)  
6. นายสุเชษฐ  สิทธิชัยเกษม (2528 - 2530)  
7. นางรตยา  จันเทียร (2530 - 2535)  
8. นายปราศรัย  ทรงสุรเวทย (2535 - 2537)  
9. ศาสตราภิชานปรีด์ิ  บูรณศิริ (2538 - 2540)  
10. นายสมพงษ  หิริกุล (2540 - 2541)  
11. นายพิชัย  เศรษฐพานิช (2542 - 2543)  
12. นายสุกรี  คุมพันธุ (2544 - 2546)  
13. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ (2547 - 2549)  
14. นายพรศักด์ิ  บุณโยดม (2550)  
15. นายสุชาติ  ศิริโยธิพันธ (2551 - ปจจุบัน) (15 สิงหาคม 2554) 

 ในจํานวนนี้ที่เปนบุคคลที่แตงตั้งจากภายนอกองคกร 4 คน คือ นายประสิทธิ์  ณรงคเดช 
พันเอกอราม  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ นายดํารง  ลัทธพิพัธน และพลโทยุทธศักด์ิ  คลองตรวจโรค  
 รองผูวาและผูชวยผูวาการการเคหะฯ ในป พ.ศ. 2553 การเคหะฯ มีรองผูวาการ 6 
ตําแหนง ผูชวยผูวาการ 6 ตําแหนง ที่แบงแยกกันดูแลสายงาน ที่ประกอบดวย 21 ฝาย 1 สํานัก 1 
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คณะ 5 ศูนย 91 กอง ตามคําสั่ง กคช.ที่ ง. 049/2553 ตามอํานาจขอบังคับวาดวยการจัดแบงสาย
งานและการบริหารงานซึ่งผูวาการฯ เปนผูที่ อํานาจในการออกขอบังคับนี้ (พ.ร.บ.การเคหะ
แหงชาต.ิ  2537,  การเคหะแหงชาต.ิ  2542 : 12 - 13, www.nha.co.th.  2553) 

 
 ทุนของการเคหะการแหงชาติ  
 ตาม พ.ร.บ.การเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 มาตรา 8 ระบุวา ทุนของการเคหะฯ ประกอบดวย  

1. ทุนประเดิมที่มีอยู ณ วันกอตั้ง  
2. เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน  
3. เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากรัฐบาลหรือบุคคลอ่ืน  
4. เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับความชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือตางประเทศหรือ

จากองคกรระหวางประเทศ  
5. รายไดตามมาตรา 33 ซึ่งหมายถึง รายไดที่เปนผลมาจากการดําเนินงานของการ

เคหะฯ เอง ซึ่งในมาตรานี้ยังระบุวา หากรายไดของการเคหะฯ ไมเพียงพอสําหรับเปนคาดําเนินงาน 
“รัฐอาจจายเงินอุดหนุน” ใหไดอีกเทาที่จําเปน 

 
 ผลการดําเนินงานที่ผานมา  
 การเคหะฯ ไดมีการรายงานผลการสรางและการพัฒนาที่อยูอาศัยในแตละปโดยแยก
ออกเปนรูปแบบของโครงการเปนประเภทตางๆ ที่หลากหลายไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
(การเคหะแหงชาติ.  2543, 2552) เชน  

1. โครงการพัฒนาที่อยูอาศัย ที่ดําเนินการทั่วประเทศ  
2. โครงการปรับปรุงชุมชนแออัดดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ  

2.1 การปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดินเดิม ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
กายภาพในชุมชนใหดีข้ึน ไดแก ปรับปรุงทางเทา ทอระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชน ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการขยายเครือขาย บริการของไฟฟาและระบบประปา  

2.2 การจัดหาที่อยูใหม ดําเนินการจัดหาที่อยูอาศัยใหมใหแกผูที่ไดรับความ
เดือดรอนจากกรณีไฟไหม ถูกไลที่ หรือถูกเวนคืนที่ดิน เพ่ือใชในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ
ของรัฐ ในรูปของการยายไปอยูที่แหงใหม (Slum relocate) การปรับผังและแบงแปลงที่ดินในที่ดิน
เดิม (Slum re - blocking and Slum sharing)  

3. โครงการเคหะขาราชการ ไดแก โครงการที่หนวยราชการ ขอใหดําเนินการจัดสราง
เพ่ือเปนสวัสดิการของบุคคลากรในองคกรนั้นๆ  

4. โครงการเคหะชุมชน มีลักษณะเปนโครงการที่อยูอาศัยในแนวราบและแนวด่ิง 
สําหรับประชาชนเชา หรือเชาซื้อ ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี มีระบบสาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน   
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5. โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เปนการเขาไปฟนฟูสภาพความเปนอยู
สําหรับผูที่ประสบพิบัติภัยตางๆ  

6. โครงการพิเศษและบริการชุมชน มีลักษณะเปนอาคารเพ่ือการพาณิชย เปนที่
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของธุรกิจชุมชน เพ่ือใหเกิดความสมบูรณแบบเบ็ดเสร็จในชุมชน  

7. โครงการแกไขปญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย โดยการเคหะฯ รับซื้อโครงการของ
เอกชนที่ประสบปญหาจากชวงภาวะเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2540 นํามาพัฒนาปรับปรุงและจําหนาย  

8. โครงการบานเอ้ืออาทร เปนโครงการจัดสรางบานสําหรับผูมีรายไดนอย  
9. โครงการที่พักนักศึกษาสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ   

 โดย 3 ลําดับหลังจัดเปนประเภทโครงการพิเศษอ่ืนๆ ดังที่แสดงสถิติผลงานแตละประเภท
ในตารางที่ 5.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงผลการดําเนินงานของ กคช. ตั้งแต พ.ศ. 2543 - 2552 
  

ที่มา : (รายงานประจําปการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2543 - 2552)  
หมายเหตุ : ตัวเลขจํานวนของโครงการเคหะชุมชน (4) โครงการบานเอ้ืออาทร (8) และโครงการ

ที่พักนักศึกษาสถาบันราชภัฏฯ (9) เปนจํานวนที่สรางเสร็จและสงมอบแลว 
 
 จากตารางที่ 5.1 นี้ผูศึกษาตั้งขอสังเกตวา ตั้งแตป พ.ศ. 2546 นอกจากโครงการบานเอ้ือ
อาทร (8) ที่เริ่มดําเนินการในชวงนี้ ผลงานของการเคหะฯ ในดานอ่ืนๆ ลดนอยลงหรือไมมีการ

ประเภทโครงการ / จํานวนหนวย ป พ.ศ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2543 2,326 25,606 300 - - - - - - 
2544 - 28,249 12,162 4,730 - - - - - 
2545 - 215,872 49,766 135,795 676 3,080 - - - 
2546 2,940 15,816 - - - - 210 112 - 
2547 - 35,872 - 2,076 - - - 3,535 840 
2548 - 19,743 - 698 - - - 6,232 2,310 
2549 318 5,597 - - - - - 41,625 - 
2550 673 - 4,606 - - - - 30,905 - 
2551 282 4,494      76,346 64 
2552 275 338      58,199  
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ดําเนินการเลย ซึ่งผูศึกษาเห็นวาโครงการปรับปรุงชุมชนแออัด (2) นั้นเปนกรณีที่เห็นไดชัดเจนวา
เปนโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือผูมีรายไดนอยมีการดําเนินการลดลงอยางตอเนื่อง 
 
 ผลการประกอบการ (กําไร - ขาดทุน) 2543 - 2552  

 
ตารางที่ 5.2 แสดงผลประกอบการของการเคหะฯ ระหวางป พ.ศ. 2543 - 2552 

หนวย : บาท 

ที่มา :  (การเคหะแหงชาติ.  2542 - 2543 : 48, 2545 : 50, 2546 : 54, 2547 : 53, 2548 : 52, 
2549 : 48, 2550 : 48, 2551 : 82; 2552 : 59) 
 

เปนขอที่นาสังเกตจากตารางที่ 5.2 นี้วาการขาดทุนจากผลประกอบการ ในระหวางป 
พ.ศ. 2543 - 2546 นั้นโดยหลักแลวเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจป 2540 ทําใหมีปญหาการขาย การโอน 
สิทธิ์ การเรียกเก็บเงินคาเชาการยึดคืนที่พักอาศัย และการเคหะฯ มีภาระในการเขาไปรับซื้อ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีปญหาการเงินจนกระทั่งในป 2545 ไดมีการปรับปรุงบัญชีและ
โอนสิทธิเรียกรองการเก็บเงินตามสัญญาเชาซื้อของการเคหะฯ ใหกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่
อยูอาศัยและมีการขายที่ดินของการเคหะฯ ออกไปบางสวนในป พ.ศ. 2546 (พิชัย เศรษฐพานิช.  
2542 - 2543 : 5, 2544 : 8, สุกรี  คุมพันธ.  2545 : 20, การเคหะแหงชาติ. 2546 : 50) 
 ขณะที่ผลประกอบการในชวงป พ.ศ. 2547 - 2549 เริ่มมีกําไรบาง เนื่องมาจากมีการ
ขายที่ดินของการเคหะฯ ออกไปบางสวนและโอนขายลูกหนี้ใหสถาบันการเงินจํานวนมาก (การ

ผลประกอบการ ป พ.ศ. 
กําไร ขาดทุน 

2542 - 212,298,727.83 
2543 - 635,953,615.41 
2544 - 1,117,140,161.14 
2545 - 1,175,470,063.34 
2546 - 206,093,687.31 
2547 324,446,518.33 - 
2548 350,520,596.08 - 
2549 756,422,684.56 - 
2550 - 1,305,123,173.20 
2551 - 1,089,887,501.83 
2552 1,494,074,987.63 - 
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เคหะแหงชาติ.  2547 : 50) แมกระทั่งในป พ.ศ. 2549 รายไดรวมจากการขายสุทธิ 8,705.31 
ลานบาท เปนรายไดมาจากการขายที่ดินเปลาเปนเงินถึง 1,468.55 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
รายไดจากการขายบานในโครงการบานเอ้ืออาทร 360.48 ลานบาท และมีเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเพ่ือโครงการเอ้ืออาทรจํานวนมาก (การเคหะแหงชาติ.  2549 : 73) 
 แตในป พ.ศ. 2550 - 2551 ผลประกอบการของการเคหะฯ กลับมาขาดทุน เนื่องมาจาก
การขายโครงการปกติและที่ดินแปลงยอยลดลงและรายไดอุดหนุนโครงการปรับปรุงชุมชนแออัด
ลดลงหลายโครงการเนื่องจากมีโครงการลดลงหลายโครงการ การดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรมี
ปญหาสะสมหลายประการ และมีการโอนขายบานโครงการบานเอ้ืออาทรลดลง (การเคหะ
แหงชาติ.  2550 : 73, 2551 : 82 - 83)  
 ป พ.ศ. 2552 ผลประกอบการกลับเปนกําไรเนื่องจากมีรายการเงินอุดหนุนเพ่ือ
โครงการบานเอ้ืออาทรจากรัฐบาลเขามาเปนจํานวนมาก และสามารถขายบานเอ้ืออาทรไดเปน
จํานวนมาก รวมถึงมีการปรับยึดเงินประกันจากผูรับเหมาโครงการบานเอ้ืออาทรที่ทําผิดเงื่อนไข 
(การเคหะแหงชาติ.  2552 : 83) 
 

 
ภาพที่ 5.3 เปรียบเทียบผลประกอบการ (กําไร - ขาดทุน) กับรายไดประเภทเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล ของเคหะฯ ชวงป พ.ศ. 2542 - 2552 
ที่มา : (รายงานประจําปการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2543 - 2552) 

 

ผลกําไร  - ขาดทุน  (ลานบาท)  
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 จากการศึกษาพบวาเมื่อนําขอมูลเก่ียวกับผลประกอบการที่กลาวมาขางตนมา
เปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังที่ปรากฏในภาพที่ 5.2 นี้ จะพบวารายไดของการเคหะฯ 
จากเงินอุดหนุนประเภทตางๆ ของรัฐบาลมีผลโดยตรงตอผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ และ 
ผูศึกษาเห็นวาควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมวาที่ผานมามีการขายที่ดินหรือทรัพยสินของการเคหะฯ ไป
จํานวนเทาไร การขายเหลานี้ดําเนินการโดยถูกตองโปรงใสเพียงใด ที่สําคัญการขายที่ดินของการ
เคหะฯ นี้มีความจําเปนอยางไรและจะมีผลตอความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการเคหะฯ ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวเพียงใด 
 จากการประเมินผลการดําเนินงานของการเคหะฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปรากฏวาไดคะแนนเกณฑเฉลี่ย ระหวางป พ.ศ. 2539 - 2550 ที่ 3.4673 คะแนน 
(จากระดับคะแนนเต็ม 0 - 5) อยูในลําดับที่ 28 จากรัฐวิสาหกิจที่ไดรับการประเมินจาก สคร. 55 
องคกร โดยปที่มีผลการประเมินต่ําสุด คือ พ.ศ. 2550 ได 3.0069 คะแนน ซึ่งผลของการประเมินนี้ 
นอกจากจะเปนการวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแลวยังสงผลตอผลประโยชนของพนักงาน
ทั้งที่เปนตัวเงิน เชน เงินโบนัสของพนักงานและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและไมเปนตัวเงิน 
(คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.  2554) รัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ไดกําหนดใหมีระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจมาใชเพ่ือการติดตามและกํากับดูแล
ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ ผลของการประเมินนี้จะมีผลตอระบบแรงจูงใจของพนักงาน เชน เงิน
โบนัส เปนตน และตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมาก็ไดกําหนดหัวขอประเมินเปน 5 หัวขอ คือ การ
ดําเนินงานตามนโยบาย ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการองคกร บทบาทของ
บอรด การบริหารจัดการสารสนเทศและคะแนนรวม เนื่องจากสามหัวขอ ไดแก การดําเนินงานตาม
นโยบายและคะแนนรวม มีผลที่สอดคลองกับคะแนนในหัวขอผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และ
คะแนนเรื่องการบริหารจัดการองคมีลักษณะที่สม่ําเสมอไมแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
ตลอด 6 ปที่ถูกประเมิน ซึ่งผูศึกษาไดนําการประเมินผลการดําเนินงานของการเคหะฯ มาแสดง
เปรียบเทียบบนภาพกราฟเฉพาะคะแนนที่ไดรับการประเมิน 3 เรื่อง คือ ผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ บทบาทของคณะกรรมการการเคหะฯ (Board) และการบริหารจัดการสารสนเทศมา
เปรียบเทียบกัน ดังภาพที่แสดงตอไปนี ้
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ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

  บทบาท Board
  การบริหารจัดการสารสนเทศ

คะแนนประเมิน

 
 

ภาพที่ 5.4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
กับบทบาทของคณะกรรมการฯ และการบริหารจัดการสารสนเทศ ชวงป พ.ศ. 2547 - 2552 

ที่มา : (คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.  2554) 
 

 จากการเปรียบเทียบในภาพที่ 5.3 นี้ ผูศึกษามีความเห็นวา  
1. ผลการดําเนินงานของการเคหะฯ เริ่มตกต่ําลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2548 

จนถึง พ.ศ. 2551 แลวกลับดีข้ึนมากในป พ.ศ. 2552 สอดคลองกับบทบาทของบอรด (Board) 
หรือคณะกรรมการฯ การเคหะฯ ที่เริ่มตกลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 เรื่อยมาแลวกลับดีข้ึนเล็กนอย
ในป พ.ศ. 2552  

2. แตหากเปรียบเทียบคะแนนบทบาทของบอรดกับคะแนนการบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่สูงข้ึนตลอดจนถึง ป พ.ศ. 2551และลดลงเล็กนอยในป พ.ศ. 2552 ก็เปนไปในลักษณะที่สวนทาง
กัน แตที่ผูศึกษาใหความสนใจเพราะเห็นวาควรจะมีการศึกษาตอไปอีกวาเมื่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการสารสนเทศไดถูกพัฒนาข้ึนไปถึงระดับหนึ่ง เชน ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา จนคะแนนที่
ไดรับจากการประเมินในหัวขอนีข้ึ้นสูงกวาคะแนนในเรื่องของบทบาทของบอรด และคะแนนผลการ
ดําเนินงานก็ดีข้ึนในปถัดมา เปนเพราะมีการเพ่ิมข้ึนของบทบาทของบอรดที่ดําเนินไปพรอมๆ กับ
การนําขอมูลสารสนเทศที่ดีใชหรือไม หรือหากมองยอนหลังไปในป พ.ศ. 2547 ถึง 2550 มีการใช
บทบาทของบอรดโดยไมมีการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใชเทาที่ควรใชหรือไม จึงสงลบตอ
ผลการดําเนินการของการเคหะฯ อยางตอเนื่อง  
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สรุป 
 

 การมีบานอยูอาศัยที่มีคุณภาพของประชาชน จะชวยสงเสริมการพัฒนาและความมั่นคง
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองใหแกประเทศชาติ โดยบทบาทในการพัฒนาที่อยูอาศัยนี ้มีทั้งที่
ดําเนินการโดยภาคเอกชนและภาครัฐซึ่งมีหลายหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีการเคหะแหงชาติ 
ที่เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ที่กอตั้งในป พ.ศ. 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2516 และ
เปนองคกรหลักของประเทศในการพัฒนาที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพใหกับประชาชนผูมีรายไดนอย
และปานกลาง 
 ภายใตระบบเศรษฐกิจเสรีและสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วพรอม
กับความตองการที่อยูอาศัยประชาชนที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน การเคหะฯ จําเปนตองดําเนินการอยางมีหลักการ โดยมีการศึกษาวิจัยอยาง
รอบคอบ เนื่องจากมนุษยตองการที่อยูอาศัยที่มีเหมาะสมเหมาะสมทางกายภาพและความจําเปน
ในการดํารงชีวิต ดังนั้นการพัฒนาที่อยูอาศัยจึงควรมีแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัย เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการที่อยูอาศัยที่มีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ภายใตการบริหารจัดการของผูบริหารที่มีประสบการณ
และความสามารถ มีการบริหารงานที่โปรงใส (Transparent) มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
โดยเนนในเรื่องของประสิทธิภาพและความคุมคา  
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บทท่ี 6 
 
 

โครงการบานเอ้ืออาทร 
 

 การศึกษาในบทนี้มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาความเปนมาของปญหา ประเด็นปญหา 
และผลกระทบที่เกิดข้ึน  
 
แนวคิด และความเปนมา   

 
 โครงการบานเอ้ืออาทร เปนโครงการสรางที่อยูอาศัยที่ดําเนินการโดยการเคหะแหงชาติ 
(กคช.) ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เปนโครงการเพ่ือผูมีรายไดนอย (Low 
income) ซึ่งหมายถึง มีรายไดไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน ณ ชวงป พ.ศ. 2546 - 2547 ตอมาใน
ป พ.ศ.2548 มีการขยายระดับรายไดเปนไมเกิน 17,500 บาทตอเดือน และเพ่ิมเปนไมเกิน 
22,000 บาทตอเดือน ในป พ.ศ. 2549 และขยายเปน 40,000 บาท ในป พ.ศ. 2553 (สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน.  2553, การเคหะแหงชาติ.  2548 : 37, 2553, ฉันทนา  ชานนท.  2553 : 57) 
ไดตั้งราคาจําหนายไวที่หนวยละ 390,000 บาท มีทั้งประเภทบานเด่ียว บานแถว บานแฝด และ
อาคารชุด (www.nha.co.th.  2554)  
 โครงการบานเอ้ืออาทร เกิดข้ึนหลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะ
นั้นไดไปเยือนประเทศรัสเซีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 และไดทราบถึงนโยบายการสรางบานให
คนจนในกรุงมอสโค ปละ 1 ลานยูนิต ของนายวาลาดิเมียร  ปูติน ประธานาธิบดีของประเทศรัสเซีย 
จากแนวคิดนี้จึงทําให พ.ต.ท.ทักษิณ มอบหมายใหนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และนายอนุรักษ  จุรีมาศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยในขณะนั้น รวมกันหาแนวทางเพ่ือสรางบานสําหรับผูมีรายไดนอย ที่ยังไมมีบาน
เปนของตนเองและมีฐานะยากจน จํานวน 1 ลานยูนิต ราคาขายไมเกิน 3 แสนบาทเศษ และให
เจรจากับธนาคารเพ่ือใหประชาชนสามารถผอนเดือนละหนึ่งพันบาทโดยไมตองมีเงินดาวน (ทักษิณ  
ชินวัตร.  2546 : 3, 11)  
 ทั้งนี้เมื่อเริ่มโครงการฯ การเคหะฯ ตองการใหบานเอ้ืออาทร เปนโครงการที่อยูอาศัยที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเพ่ือการอยูอาศัยที่ดี (Quality housing and quality of life) ในระดับราคาที่ผูมี
รายไดนอยสามารถรับภาระได มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมพรอมสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จําเปน มีองคประกอบของชุมชนที่เพ่ิมรายไดใหแกคนในชุมชน เชน ลานคาขาย รานคาผลิตภัณฑ
ชุมชน และสถานฝกอบรมทักษะวิชาชีพ เปนตน (การเคหะแหงชาต.ิ  2546 : 21) 
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 เพ่ือใหสามารถขายบานเอ้ืออาทรแกประชาชนไดในราคา 390,000 บาทตอหนวย ตาม
เปาหมาย ดังนั้นจากตนทุนการผลิต 420,000 บาทตอหนวย เมื่อรวมตนทุนการดําเนินการอ่ืนๆ 
จะเพ่ิมเปน 470,000 บาท รัฐบาลจึงจําเปนตองใหเงินอุดหนุนคากอสรางระบบสาธารณูปโภคและ
คากอสรางสาธารณูปการ หนวยละ 80,000 บาท (การเคหะแหงชาต.ิ  2547 : 19) ซึ่งเงินจํานวนนี้
การเคหะฯ เปนผูเสนอเอง (พรศักด์ิ  บุณโยดม.  2549 : 5) โดยคิดคํานวนจากรายไดภาษีที่จะ
เกิดข้ึนเมื่อมีการกอสราง รอยละ 12 และเมื่อประชาชนจะเขาอยูอาศัยก็จะเกิดรายจายทีก่อใหเกิด
ภาษีเขารัฐอีก รวมแลวประมาณรอยละ 18 หรือ 80,000 บาท 
 นอกจากการไดรับเงินอุดหนุนโดยตรง 80,000 บาทตอหนวยแลว ยังมีการระดมความ
ชวยเหลือและใหสิทธิพิเศษจากหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ อีก เชน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ธอส.) ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐบาล เมื่อ 18 ธันวาคม 2550 ใหจัดตั้งวงเงินหมุนเวียน 
(เงินเกินบัญชี) สนับสนุนแกการเคหะฯ เปนเงิน 780 ลานบาท ในระยะเริ่มแรกของการดําเนิน
โครงการ (สมัยที่ยังมี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกฯ) ไดมีมติ ครม. อนุมัติยกเวนไมตองทํา
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ซึ่งจะตองทํา
รายงานวิเคราะหกอนทําโครงการอยางนอย 6 เดือน และวิเคราะหผลกระทบเบ้ืองตน (Initial 
Environmental Examination : IEE) เพ่ือเสนอตอกรมโยธาธิการเพ่ือใหการดําเนินเปนไปดวยความ
รวดเร็ว ทันความตองการและเปนการสรางผลงานใหประชาชนไดเห็น (อนุรักษ  จุรีมาศ.  2546)   
 ทางดานรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับไฟฟา ประปา โทรศัพท  และหนวยราชการตางๆ ยังไดรับ
นโยบายจากรัฐบาลใหมีการพิจารณาใหความชวยเหลือ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง
เรียบรอย มีการลดข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาของบานเอ้ืออาทร ใน
การขอติดตั้งสาธารณูปโภคเหลานี้ กรมการปกครองและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยก็ตองชวยประสานงานใหหนวยงานและองคกรในสังกัดเพ่ือจัดใหมีการ
สนับสนุน บริการสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา การเก็บขยะ การสรางถนนเขาถึงโครงการ 
เปนตน (การเคหะแหงชาต.ิ  2547 : 22 - 23) 
 ดวยนโยบายของรัฐบาลทําใหธนาคารของรัฐ เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย กลายเปนธนาคารหลักในการใหสินเชื่อดานตางๆ แกการเคหะฯ และ
ประชาชนผูซื้อโครงการ ถึงแมวาธนาคารอาคารสงเคราะหในขณะนั้น จะมีการปลอยกูใหกับผูมี
รายไดนอยอยูแลว 2 โครงการ คือ โครงการปลอยสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดนอยและผูประกอบ
อาชีพอิสระ และโครงการปลอยสินเชื่อในโครงการบานเอ้ืออาทร (การเคหะแหงชาติ.  2547 : 21)   
 เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดโดยรวดเร็ว คณะกรรมการการเคหะฯ (2546 : 4 - 5) ได
เห็นชอบระเบียบการเคหะแหงชาติ วาดวยวิธีปฏิบัติงานจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2546 ตลอดจนคูมือ 
การปฏิบัติงานจัดหาที่ดิน และไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหม โดยแบงการดําเนินงานเปน  
4 กลุม ทั้งใน กทม. และตางจังหวัด โดยแตละกลุมจะมีรองผูวาการการเคหะฯ เปนผูอํานวยการ
ใหญ บริหารกลุมโครงการ (Chief Operating Office : COO) มีการจัดแบงสายการบริหารงาน
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ใหมตั้งแตระดับฝาย ศูนย และกอง เพ่ือใหการทํางานมีความคลองตัวสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลในการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรอยางทุมเท (สรวุฒิ  ตังกาพล.  2547 : 39, 
http://dhds.nha.co.th. 2554) รวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบานเอ้ืออาทรทํา
หนาที่แยกออกมาจากคณะกรรมการของการเคหะฯ ดวยเหตุผลวา เพ่ือใหการพิจารณาโครงการฯ
เปนไปอยางรวดเร็ว แตมีขอสังเกตวา ในป พ.ศ. 2546 นี้ คณะกรรมการการเคหะฯ ไดรับแตงตั้ง 
โดยนายอนุรักษ จุรีมาศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนสมาชิกพรรคชาติไทย  
แตบอรดกลั่นกรองโครงการฯ กลับไดรับแตงตั้ง โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากพรรคไทยรักไทย (โพสตทูเดย.  2546 : A3) ในชวงนี้การเคหะฯ ไดหยุดการพัฒนา
โครงการเคหะชุมชนอ่ืนๆ ที่เคยทํามาตลอด เพ่ือหันมาพัฒนาโครงการบานเอ้ืออาทรอยางทุมเท 
(สุชาติ  ศิริโยธิพันธุ.  2550 : 20) 
 ในโครงการฯ นี้ มีรูปแบบการกอสราง 2 ลักษณะ ตามทําเลที่ตั้งโครงการ คือ  

1. ชุมชนบานเอ้ืออาทรในเขตเมือง จะเปนชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จึงประกอบ 
ดวย อาคารชุดพักอาศัย สูง 5 ชั้น ขนาดหองพัก 24 และ 33 ตารางเมตร ซึ่งเหมาะกับเปาหมายที่
เปนคนโสดหรือครอบครัวขนาดเล็ก ประมาณ 2 - 4 คน    

2. ชุมชนบานเอ้ืออาทรในเขตชานเมือง จะประกอบดวยที่อยูอาศัยหลากรูปแบบ คือ
เปนอาคารเด่ียว 2 ชั้น บานแฝด 2 ชั้น หรือบานแถว 2 ชั้น สรางบนที่ดินขนาด 16 - 24 ตารางวา 
เหมาะสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ (กคช.เอกสารโครงการบานเอ้ือ
อาทร “บทสรุปสําหรับผูบริหาร” เอกสารหองสมุด เลขที่ กคช.03.03 บ.122บ.  ม.ป.ป.)        
 ในโครงการที่สรางเสร็จแลว พบวามีผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรตอหลังหรือ
หนวย คือ 3.47 คน ในจํานวนนี้ รอยละ 48.21 เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง รอยละ 59 
เฉลี่ยมีหนี้สิน 172,571 บาทตอครัวเรือน ซึ่งมากกวาผูอยูอาศัยในแหลงชุมชนอ่ืนที่มีการศึกษา
เปรียบเทียบ ที่มีจํานวนเพียงรอยละ 28.8 และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน 24,895 บาทตอครัวเรือน 

(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  2550 : 47 - 50)  
 ตลอดระยะเวลา 6 ป นับแตเริ่มโครงการฯ ถึงสิ้นป พ.ศ. 2553 โครงการนี้ ผานการกํากับ
ดูแลและการบริหารจัดการของรัฐมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จํานวน 11 คน (อนุรักษ  
จุรีมาศ, สรอรรถ กลิ่นประทุม, ประชา มาลีนนท, วัฒนา เมืองสุข, ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, สุธา ชัน
แสง, ชวรัตน ชาญวีรกูล, อนุสรณ วงศวรรณ, อุดมเดช รัตนเสถียร, วิฑูร นามบุตร, อิสระ สมชัย  
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.  2554) ผูวาการเคหะแหงชาติ จํานวน 3 คน 
(ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ, พรศักด์ิ  บุณโยดม, สุชาติ  ศิริโยธิพันธ) และประธานคณะกรรมการ 
การเคหะแหงชาติ จํานวน 5 คน (สมพล  เกียรติไพบูลย, สิริวัฒน  พรหมบุรี, ประสาน  ตันเจริญ, 
ธงชัย พรรณสวัสด์ิ, วัลลภ  พลอยทับทิม ดํารงตําแหนงสองชวงเวลา) (การเคหะแหงชาติ.  2546 : 
8 - 14, 2548 : 4 - 10)  
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 เปนที่สังเกตวา กรณีนายสิริวัฒน  พรหมบุรี เดิมเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) แตในป พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงการ คลัง
เสนอใหนายสิริวัฒน พรหมบุรี พนจากตําแหนง เนื่องจากไดมีการรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของนายสิรวัิฒน ไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) อัน
อาจทําใหเกิดปญหาการบริหารงานภายใน ธอส. (คณะรัฐมนตร.ี  2543) ตอมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2546 นายสิริวัฒน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 
(บตท.) และในปนั้นเอง ป.ป.ช. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีนายสิริวัฒน เก่ียวพันการทุจริตใน บตท. 
(www.charuaypontorranin.com.  2552) จนถึงป พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามีมติวา
นายสิริวัฒน  พรหมบุร ีเมื่อครั้งดํารงตําแหนงกรรมการและผูจัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย มีมูลความผิดทางอาญาฐานเปนพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือให
เกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ทําให
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย ไดรับความเสียหายทั้งสิ้น เปนเงินรวม 327,067,295.76 บาท 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต.ิ  2552 : 4)  
 ผูศึกษาจึงใครตั้งคําถามวา ทําไมจึงมีการแตงตั้งบุคคลที่มีประวัติพัวพันกับการคอรรัปชัน
สรางความเสียหายใหกับหนวยงานของรัฐมาแลว ใหมาดํารงตําแหนงประธานกรรมการการเคหะฯ 
ซึ่งเปนตําแหนงที่มีความสําคัญอยางมากตอรัฐวิสาหกิจ เพราะตองคอยทําหนาที่สรางผลงาน 
ผลักดันองคกร และตองรักษาผลประโยชนขององคกรและของประเทศชาติ อีกทั้งยังควรเปนบุคคลที่
ตองเปนแบบอยางที่ดีของพนักงานยึดถือปฎิบัติอีกดวย  
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ตารางที่ 6.1  รายชื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม และรายชื่อคณะกรรมการการเคหะแหงชาต ิ
 

ลําดับ รัฐมนตรีวาการ 
พรรค

การเมือง 
ชวงเวลา 

ท่ีดํารงตําแหนง 
ประธานคณะกรรมการ วันท่ีแตงตั้ง 

      นายศิวะ แสงมณี 7 พ.ย. 2543 - 6 พ.ย. 2546 
1 นาย

อนุรักษ 
จุรีมาศ ชาติไทย 3 ต.ค. 2545  - 8 พ.ย.2546 นายวัลลภ พลอยทับทิม 17 ธ.ค. 2545 - 6 พ.ย. 2546 

2 นายสร
อรรถ 

กลิ่นประทุม ไทยรักไทย 8 พ.ย.2546  - 11 มี.ค. 2548 นายสมพล เกียรติไพบูลย 9 ธ.ค. 2546 - 20เม.ย. 2548 

3 นายประชา มาลีนนท ไทยรักไทย 11 มี.ค.2548  - 2 ส.ค. 2548 นายสิริวัฒน พรหมบุรี 31 พ.ค. 2548 - 31 ส.ค. 2548 
4 นายวัฒนา เมืองสุข ไทยรักไทย 2 ส.ค. 2548  - 19 ก.ย.2549 นายประสาน ตันประเสริฐ 6 ก.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2549 
5 นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม  9 ต.ค. 2549  - 6 ก.พ. 2551 ดร.ธงชัย พรรณสวัสด์ิ 28 พ.ย. 2549 - 7 ก.พ. 2551 
6 นายสุธา ชันแสง พลังประชาชน 6 ก.พ. 2551 - 8 พ.ค. 2551     
7 นายชวรัตน ชาญวีรกุล พลังประชาชน 23 พ.ค. 2551 - 2 ส.ค. 2551 นายวัลลภ พลอยทับทิม 15 ก.ค. 2551 - 8 มิ.ย. 2552 
8 นาย

อนุสรณ 
วงศวรรณ พลังประชาชน 2 ส.ค. 2551 - 9 ก.ย. 2551     

9 นายอุดม
เดช 

รัตนเสถียร พลังประชาชน 24 ก.ย. 2551 - 2 ธ.ค. 2551     

10 นายวิฑูรย นามบุตร ประชาธิปตย 2 ธ.ค. 2551 - 3 ก.พ. 2551     
11 นายอิสสระ สมชัย ประชาธิปตย 10 ก.พ. 2552 - อยูในวาระ นายวัลลภ พลอยทับทิม 9 มิ.ย. 2552 - 20 ก.ค. 2553 
      นางพนิดา กําภู ณ อยุธยา 3 ส.ค. 2553 - อยูในวาระ 

 
ที่มา : (อุดม  เปลี่ยนรังษี.  รายงานประจําป การเคหะแหงชาติ ป 2545 - 2552.  2554) 116 
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 จากขอมูลที่แสดงในตารางที่ 6.1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันในชวงเวลาของการเขา
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรทีี่กํากับดูแลการเคหะฯ กับการแตงตั้งคณะกรรมการการเคหะฯ ในลักษณะวา
เมื่อใครก็ตามไดเขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีฯ ก็มักจะมีการแตงตั้งประธานและคณะกรรมการฯ 
ใหม แตมีขอสังเกตวา ในขณะที่เขามารับตําแหนงประธานกรรมการฯ นี้ นายศิวะ แสงมณี เปน
อธิบดีกรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย นายวัลลภ พลอยทับทิม ในชวงป พ.ศ. 2545 - 2546 เปน
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากขณะนั้นการเคหะฯ ยังอยูภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย นายสมพล  เกียรติไพบูลย เปนประธานกรรมการธนาคาร
นครหลวงไทย และอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย นายสิริวัฒน พรหมบุรี เปนกรรมการผูจัดการ 
บรรษัทตลาดรองเพ่ือสินเชื่อที่อยูอาศัย กระทรวงการคลัง นายประสาน ตันประเสริฐ เปนประธาน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ศ.ดรธงชัย พรรณสวัสด์ิ เปน
นักวิชาการ โดยที่ในระหวางที่นายสมพล นายสิริวัฒน นายประสานและ ศ.ดร.ธงชัย ดํารงตําแหนงนี้ 
นายวัลลภซึ่งเปนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนกรรมการการเคหะฯ และตอมาก็กลับมาดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการฯ จนเกษียณอายุราชการ จากนั้นนางพนิตา กําภู ณ อยุธยา ข้ึนเปน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมาเปนประธานคณะกรรมการฯ ตอ 
 ผูศึกษาตั้งขอสังเกตวาในชวงป พ.ศ. 2545 ถึง 2549 ที่มีการเรงดําเนินการโครงการ
บานเอ้ืออาทรนั้นเปนชวงเวลาของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
แมมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หลายคน แตทุกรัฐมนตรีก็ยังมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหม โดยที่ประธานกรรมการฯ ในชวงเวลานี้ นายสมพล เกียรติไพบูลย 
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชยและเปนที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ นายสิริวัฒน พรหมบุรี และนายประสาน ตันประเสริฐ เปนผูบริหารใน
รัฐวิสาหกิจอ่ืน  
   
ภาพรวมการดําเนินโครงการฯ  
 
 ชวงป พ.ศ. 2546 - 2548 ครม.มีมติอนุมัติโครงการระยะที่ 1 - 5 ดังนี ้   
 
ตารางที่ 6.2 แสดงจํานวนโครงการบานเอ้ืออาทรที่ไดรับการอนุมัติกอสรางในชวงแรก 

                หนวย : หลัง/หองชุด 
โครงการระยะที ่ วันที่อนุมัติ จํานวนหนวย วงเงินลงทุน วงเงินอุดหนุน 

1 14 - 01 - 46 4,175 3,490.75 304.404 
2 14 - 01 - 46 7,552 (รวม 1 และ 2) 694.960 
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ตารางที่ 6.2 (ตอ) 
หนวย : หลัง/หองชุด 

โครงการระยะที ่ วันที่อนุมัติ จํานวนหนวย วงเงินลงทุน วงเงินอุดหนุน 
3 22 - 07 - 46 140,000 32,196.223 12,320 
4 04 - 01 - 48 150,000 7,320  
5 15 - 11 - 48 339,481 7,320  

ที่มา : (การเคหะแหงชาติ.  2549 : 24 - 25) 
 
 จากตารางที่ 6.2 แสดงจํานวนการอนุมัติโครงการระยะที่ 1 และ 2 รวมทั้งวงเงินลงเปน
การอนุมัติในคราวเดียวกัน การอนุมัติโครงการระยะที่ 3 มีข้ึนในปเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2546) แตการ
อนุมัติระยะที่ 4 และ 5 ทิ้งชวงมาอีกประมาณ 2 ป คือ อนุมัติในป พ.ศ. 2548 รวมเปาหมายการ
กอสรางที่ปรับปรุงตัวเลขแลว 601,727 หนวย กรอบวงเงินลงทุน 285,124 ลานบาท (การเคหะ
แหงชาต.ิ  2553 : 1) ซึ่งโชติชัย สุวรรณากรณ ผูชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ระบุวาการ
ดําเนินโครงการฯ ใหไดตามจํานวนนี้ จะเปนเงินกูถึงรอยละ 82 และรัฐตองมีวงเงินอุดหนุนใหถึง 
30,200 ลานบาท (โชติชัย สุวรรณากรณ.  2550 : 19) 
 ในป พ.ศ. 2546 เริ่มกอสรางโครงการนํารอง 5 โครงการ จํานวน 5,250 หนวย มีผูสนใจเขา
จองสูงถึง 187,448 ราย (ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ.  2546 : 15) วงเงินดําเนินการ 1,549 ลานบาท 
โดยใชเงินกู 1,203 ลานบาท และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐอีก 345 ลานบาท ดังนี้ (การเคหะ
แหงชาต.ิ  2546 : 4, กฤษฎา  สมบูรณ.  2546 : 31, ทักษิณ  ชินวัตร.  2546 : 12) 

1. โครงการบานเอ้ืออาทรเชียงใหม ถนนออมเมือง ตําบลหนองหอย เชียงใหม เปน
อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 24 และ 33 ตารางเมตร จํานวน 640 หนวย  

2. โครงการบานเอ้ืออาทรหัวหมาก ซอยซินซอลีฮัน ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ
เปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 24 และ 33 ตารางเมตร จํานวน 692 หนวย  

3. โครงการบานเอ้ืออาทรรังสิต คลอง 3 ถนนคลองหลวง - คูคต อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เปนอาคารบานเด่ียว 2 ชั้น พรอมที่ดินขนาด 19.5 - 21 ตารางวา จํานวน 477 
หนวย 

4. โครงการบานเอ้ืออาทรบางโฉลง ถนนบางนา - ตราด กม. 17 บางโฉลง สมุทรปราการ 
เปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 24 และ 33 ตารางเมตร จํานวน 836 หนวย  

5. โครงการบานเอ้ืออาทรประชานิเวศน ถนนสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
เปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 24 และ 33 ตารางเมตร จํานวน 1,530 หนวย   
 จาก 5 โครงการที่เริ่มดําเนินการ ในป พ.ศ. 2546 ที่เปนปแรกของการดําเนินโครงการ
มีการสงมอบที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูจองโครงการบานเอ้ืออาทร รังสิต คลอง 3 ไดเขาอยู
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อาศัยจํานวน 112 หนวย เมื่อ 12 สิงหาคม 2546 และมีการประกวดราคาแบบ e - Auction เพ่ือ
คัดเลือกผูรับเหมากอสรางไป 8 โครงการ รวม 30,000 หนวย 
 โดยในป พ.ศ. 2546 ไดมีการวางแนวทางการดําเนินโครงการฯ ไวหลายวิธี ไดแก 1) 
การจัดทําโครงการในที่ดินกรรมสิทธิ์ของการเคหะแหงชาติ 25,000 หนวย 2) การจัดทําในที่ดิน
ของทางราชการและหนวยงานของรัฐ 15,000 หนวย 3) การรับซื้ออาคารคงเหลือทั้งของการเคหะฯ 
และของเอกชนในตลาดอสังหาริมทรัพย 35,000 หนวย 4) การจัดทําโครงการในที่ดินที่ซื้อจาก
เอกชน 35,000 หนวย 5) การรวมดําเนินการกับภาคเอกชน 50,000 หนวย (อนุรักษ จุรีมาศ.  
2546 : 43)    
 การดําเนินโครงการฯ ระยะแรกมีปญหาจากการดําเนินการมากมายเนื่องจากอยูในระยะ
เริ่มตนและมีเวลาดําเนินการจํากัด อีกทั้งตองพยายามเรงรีบผลักดันโครงการฯ ใหไดปริมาณใน
เวลาที่กําหนดเปาหมายไวจากนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (มติชน.  2547 : 8) และเมื่อ
มีการสงมอบบานใหกับประชาชนผูซื้อ ก็พบปญหาและความบกพรองจากการกอสรางเกิดข้ึน
หลายประการ เชน บานเอ้ืออาทรที่สงมอบแกผูซื้อล็อตแรก จํานวน 112 หลัง ไดรับการรองเรียน
วาสรางไมไดมาตรฐาน มีการแจงซอมแซม ทั้งปญหาโครงสราง หลังคา ระบบน้ําประปา ระบบ
ไฟฟา ระบบน้ําทิ้ง ระบบสาธารณูปโภคไมครบ เจาของบานตองดําเนินการขอติดตั้งไฟฟา 
น้ําประปาเอง สวนโทรศัพทบางโครงการไดมีการจัดทําโปรโมชั่นติดตั้งใหฟรี (แนวหนา.  2550 : 
1, 5, ผูจัดการรายสัปดาห.  2550 : C4) เนื้อที่ดินไมครบจํานวนตามสัญญา (ฐานเศรษฐกิจ.   
2546 : 33, 34, เดลินิวส.  2547 : 22, ไทยโพสต.  2548 : 7, แนวหนา.  2550 : 1, 5) ปญหาที่ดิน
ในการจัดสรางบานเอ้ืออาทรในกรุงเทพฯ มีราคาสูง และพ้ืนทีใ่นทําเลที่หางไกลออกไปจากใจกลาง
เมือง สวนมากเปนพ้ืนที่สีเขียวติดขัดขอกําหนดของกฎหมาย เชน ขนาดของที่ดินที่ใชตอหนวยที่
พักอาศัย แนวรน ความหนาแนนของหนวยที่อยูอาศัย เปนตน ดังนั้นหากจะสรางโครงการฯ ไดใน
งบประมาณเทาเดิม ก็จะมีทําเลหางไกลจากแหลงที่อยูอาศัยเดิมของผูตองการบาน อีกทั้งโครงการฯ 
ที่สรางเปนแฟลต 5 ชั้น มักไมตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายที่ตองการไดบานเด่ียว 
มาก กวา  
 โครงการฯ มีปญหาในการกอสรางลาชา ดวยสาเหตผุูรับเหมาถอนตัวไมสนใจรวมย่ืนซอง
ประมูลโดยอางเหตุวาราคาสินคาวัสดุกอสรางมีการปรับข้ึนราคาทําใหกระทบตนทุนของการ
กอสรางใหสูงข้ึน (โพสตทูเดย.  2547: A2, ประชาชาติธุรกิจ.  2548 : 30) และทําใหมีการประมูล
การสรางบาน มีราคาสูงกวาราคากลางที่กําหนดไว การเคหะฯ จึงตองหามาตรการชวยเหลือ
ผูประกอบการ เชน นําระบบอุตสาหกรรมเขามาใชในการกอสรางหรือใหการเคหะฯ เปน ตัวกลาง
ชวยเจรจาซื้อวัสดุกอสรางแบบล็อตใหญกับซัพพลายเออรหรือเจรจาใหยืนราคาพิเศษเพ่ือลดตนทุน
ของผูรับเหมา การเคหะฯ มีมาตรการจายคางวดลวงหนา รอยละ 15 ของสัญญากอ สรางให
ผูรับเหมาโดยมีการเก็บคามัดจํา รอยละ 5 ของมูลคาโครงการที่ทําสัญญาจากผูรับเหมาเพ่ือกัน
ผูรับเหมาถอนตัว และยังมีการชวยเจรจากับผูคาวัสดุกอสรางใหผูรับเหมาสามารถสั่งวัสดุมาใชกอน
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แลวคอยจายคาสินคาจากคางวดงาน เปนตน (วัฒนา เมืองสุข.  2548 : 34) ในที่สุดมีการยกเลิกการ
จัดซื้อดวยระบบ e - Auction มาใชวิธีการย่ืนซองประมูลปกตแิทน โดยใหเหตุผลวาเอกชนไมสนใจ
เขารวมโครงการเพราะตั้งราคากลางต่ําไป ระยะเวลาทําโครงการสั้นและวัสดุกอสรางมีราคาสูงข้ึน
ตอเนื่อง (ประสิทธิ์ เอกขาวผอง.  2547 : 35)  
 ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่เกิดใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
(คตส.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) (2551 : 13 - 14) 
ไดมีการสอบสวนและดําเนินคดีเก่ียวกับการคอรรัปชันของบุคคลตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของกับ
โครงการบานเอ้ืออาทรหลายคดี (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
แกรัฐ.  2550 : 11 - 14) 
 การดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรเริ่มมีปญหามาโดยลําดับ จนกระทั่งทําใหการเคหะฯ 
เกิดปญขาดทุนเนื่องจากการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรอยางตอเนื่อง 2 ปติดตอกัน (ป 2550 - 
2551) สงผลกระทบตอฐานะการเงินขององคกร ทําใหการเคหะฯ ตองเรงแกไขสถานะการณโดย
การปรับลดจํานวนกอสรางในโครงการบานเอ้ืออาทรลงเหลือ 300,504 หนวยในเดือนธันวาคม 
2550 และปรับลดลงอีกครั้งเหลือ 281,556 หนวย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 มิถุนายน 2552 
ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาชนที่มีอยูเพียง 200,000 หนวย โดยมีการยกเลิก
โครงการที่ไมมีศักยภาพกวา 173 โครงการ และมีการปรับโครงสรางองคกรใหมโดยจัดตั้งฝาย
กฎหมายและที่ดิน ศูนยบริหารสินทรัพยและศูนยบริหารสินเชื่อและหนี้ รวมถึงตั้งการจัดฝาย
การตลาดและการขายข้ึน เพ่ือเรงรัดการขายใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตองใชกลยุทธทาง
การตลาดเขาไปชวยผลักดัน เชน เปดใหครอบครัวหนึ่งสามารถซื้อบานเอ้ืออาทรได 2 หลัง การ
ขายยกอาคารหรือยกทั้งโครงการใหเอกชน การจัดมหกรรมเพ่ือกระตุนการขาย เปนตน  
 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2553 การดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรกอสรางเสร็จไปแลว
ประมาณรอยละ 85 ขายไดรอยละ 80 ของจํานวนที่สรางแลวเสร็จ และสงมอบใหลูกคาเรียบรอย
แลวรอยละ 55 โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ ไดเตรียมแผนการสรางที่อยู
อาศัยในลักษณะ “เคหะชุมชน” ที่รองรับประชาชนทุกระดับรายได แตจะเนนผูมีรายไดนอยและ
ปานกลางเปนสําคัญตามภาระกิจของการเคหะฯ (การเคหะแหงชาติ.  2553, สุชาติ ศิริโยธิพันธุ.  
2553 : 24, 32)   
 ในจํานวนบานเอ้ืออาทรที่สรางทั้งหมดนี้ กระจายอยูใน 306 โครงการ แยกเปนภาค
กลาง 26 โครงการ ภาคตะวันออก 46 โครงการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 129 โครงการ ภาคใต 
13 โครงการ และภาคเหนือ 58 โครงการ ในจํานวนนี้มี 110 โครงการ ที่สรางในรูปแบบอาคาร
ชุด จํานวนรวม 207,892 หนวย หรือ รอยละ 73 ของจํานวนบานเอ้ืออาทรที่กอสรางทั้งหมด 
เฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการมีการสรางอาคารชุด 21 โครงการ 50,582 หนวย (การเคหะ
แหงชาติ.  2553)  
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ตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบประเภทของบานเอ้ืออาทรที่กอสรางในจังหวัดสําคัญ 

ที่มา : (การเคหะแหงชาติ.  2553 : 1 - 31) 
 
 จากตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบจํานวนโครงการและจํานวนหนวยของบานเอ้ืออาทรที่มี
การสรางในจังหวัดใหญๆ ของไทย โดยในขณะที่ประเทศไทยมี 76 จังหวัด (ในขณะนั้น) แตใน 13 
จังหวัดที่กลาวถึงนี้ มีการกอสรางรวม 211,488 หนวย คิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนที่กอสราง
ทั้งหมด โดยจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเดียวมีการกอสรางโครงการบานเอ้ืออาทรเฉพาะประเภท

โครงการ จังหวัด จํานวน 
อาคารชุด บานแฝด บานเด่ียว รวม รอยละ 

โครงการ 22 1 5 28 20.14 กรุงเทพฯ 
หนวย 47,022 1,094 3,012 5,1128 24.17 

โครงการ 22 - 8 30 21.58 นนทบุรี 
ปทุมธานี หนวย 51,838 - 5,937 57,775 27.31 

โครงการ 14 - 1 15 10.79 นครปฐม 
หนวย 15,311 - 206 15,517 7.34 

โครงการ 21 - - 21 15.11 สมุทรปราการ 
หนวย 50,582 - - 50,582 23.91 

โครงการ 9 - - 9 6.47 สมุทรสาคร 
หนวย 11,067 - - 11,067 52.29 

โครงการ - - 3 3 2.16 เชียงราย 
หนวย - - 1,705 1,705 0.80 

โครงการ 7 2 2 11 7.91 เชียงใหม 
หนวย 5,509 1,327 1,963 8,799 4.16 

โครงการ 1 - 8 9 6.47 นครราชสีมา 
หนวย 853 - 4,678 5,531 2.61 

โครงการ - 2 3 5 3.59 อุบลราชธานี 
หนวย - 824 1,299 2,123 1.00 

โครงการ 1 - - 1 0.72 สงขลา 
หนวย 1,492 - - 1,492 0.70 

โครงการ 3 - - 3 2.16 ภูเก็ต 
หนวย 3,173 - - 3,173 1.50 

โครงการ - 2 2 4 2.88 นครศรีธรรมราช 
หนวย - 1,298 1,298 2,596 1.23 

โครงการ 100 7 32 139 100 รวม 
หนวย 186,847 4,543 20,098 211,488 100 



122 

อาคารชุด 21 โครงการ 50,582 หนวย โดยไมมีการกอสรางอาคารประเภทอ่ืนเลย ซึ่งจํานวนนี้
ใกลเคียงกับกรุงเทพฯ ที่มีการกอสราง 51,128 หนวย และจังหวัดนนทบุรีรวมกับจังหวัดปทุมธานี 
กอสราง 57,775 หนวย ขณะที่เชียงใหม นครราชสีมาและภูเก็ต มีการกอสรางเพียง 8,799 หนวย 
5,531 หนวย และ 3,137 หนวยตามลําดับ ทําใหเห็นถึงการกระจกุตัวในการกอสรางบานเอ้ืออาทร
โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรปราการ ในจํานวนนี้เปนการกอสรางประเภทอาคารชุด ถึงรอยละ 88.34 
ขณะทีก่ารกอสรางประเภทบานแฝด มีเพียงรอยละ 2.15 และบานเด่ียว มีเพียงรอยละ 9.51 
 
ปญหาการจัดซื้อจัดจาง 
 
 ปญหาการขายและการโอนกรรมสิทธ์ิ  
 โครงการบานเอ้ืออาทรมีปญหาที่ไมสามารถขายและโอนกรรมสิทธิ์ใหเปนไปตามเปาหมาย
ได โดยมีผูมองวาเกิดจากปญหาที่แตกตางกัน โดยการเคหะฯ เอง มองวาสาเหตุของปญหานี ้คือ  

1. ขอดอยของโครงการที่ขายราคาเดียวทุกทําเล แตผูซื้อในแตละพ้ืนที่มิไดมีระดับ
รายไดที่เทากันหรือมีความสามารถทางการเงินเทากัน  

2. ความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทาน เรื่องจํานวนหนวยที่สรางในบางพ้ืนที่
มีมากกวาความตองการทําเลที่ตั้งและการออกแบบทางกายภาพไมตรงกับความจําเปนและความ
ตองการของผูซื้อ  

3. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย จากรอยละ 4 เปนรอยละ 7 ทําใหเงินผอนเพ่ิมจาก 
1,500 บาท เปน 2,400 บาทตอเดือน สงผลตอความสามารถของผูซื้อในการผอนชําระ  

4. การใหสินเชื่อแกผูซื้อของธนาคารต่ํากวาที่คาดการณไว เนื่องจากประวัติหรือขอมูล
ทางการเงินของผูซื้อไมดีพอตามหลักเกณฑของธนาคาร  

5. ทําเลที่ตั้ง (Location) ไมเหมาะสม 
6. มีการเรงรัดอนุมัติโครงการ ทําใหไดผูประกอบการที่ไมมีศักยภาพเพียงพอ 
7. โครงการบานเอ้ืออาทร มีภาพลักษณในทางลบ (ฉันทนา  ชานนท.  2553 : 57) 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (2553) ระบุวา ปญหานี้เกิดจาก 
1. การรับซื้อโครงการฯ โดยกําหนดใหผูประกอบการเปนผูดําเนินการจัดใหประชาชน

จองสิทธิลวงหนา ทําใหเกิดผูจองเทียม (ดีมานดเทียม) หรืออุปสงคเทียม คือผูจองจํานวนหนึ่งมิได
มีความตองการบานอยางแทจริง 

2. มีการนํารายชื่อจากกลุมผูลงทะเบียนคนจนมารวมในกลุมผูสนใจจะซื้อหนวย
อาศัยของโครงการ และกลุมบุคคลเหลานี้ก็เขาใจวาโครงการนี้เปนการใหเปลา  

3. การกอสรางกระจุกตัวมากในบางพ้ืนที่ ทําใหเกิดภาวะอุปทาน (Supply) มากเกิน
อุปสงค (Demand)  
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4. ผูไดสิทธิ์จะซื้อ (ผูซื้อ) มีคุณสมบัติไมตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร  
5. ผูซื้อโครงการไมสามารถรับภาระอัตราการผอนชําระที่เพ่ิมข้ึน และ 
6. การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสรางโอกาสใหกับผูอาศัยและครอบครัวไดมี

ราย ไดเสริมนอกเหนือจากรายไดประจํา ยังดําเนินการไมครอบคลุมทุกโครงการที่กอสรางเสร็จ  
 แกวสรร  อติโพธิ ์(2551) หนึ่งในคณะกรรมการ คตส. เห็นวาปญหาการดําเนินโครงการ
บานเอ้ืออาทรนี้เกิดจากการที่รัฐบาล “มุงหวังคะแนนนิยมหรือผลประโยชนทางการเมือง” จนขาด
ความรอบคอบ และในการดําเนินการนั้นยังมีความผิดพลาดที่สําคัญ คือ  

1. การผลักดันโครงการอยางสุมเสี่ยง ขาดการศึกษาและวางแผน  
2. ตองแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหทํางานไดตามเปาหมาย และ 
3. ดวยเหตุผลที่ตองการเรงใหไดปริมาณงานที่วางไว ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

การดําเนินโครงการไปจากรูปแบบการดําเนินการปกติของการเคหะฯ ถึง 3 ระบบ ในชวงเวลาเวลา
ไลเลี่ยกัน และการเปลี่ยนแปลงนี้ไดกลายเปนที่มาของการคอรรัปชันจากโครงการบานเอ้ืออาทร
หลายกรณี   
 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) (2550 : 
43) ไดใหความเห็นวา แทนที่รัฐจะทุมเททรัพยากรไปกับบานเอ้ืออาทรมากมาย รัฐควรที่จะ  

1. จัดหาที่อยูอาศัยในทําเลที่เหมาะสมโดยรัฐสามารถใชอํานาจในการพัฒนาที่ดิน 
ตาบอดทั้งหลายใหเขาถึงไดดวยอํานาจจัดรูปที่ดินจนมีเนื้อเมืองกระชับแนนและทําใหมี
ประชากรหนาแนนเพียงพอที่จะอุดหนุนการขนสงระบบรางที่มีตนทุนสูงไดจะเหมาะกวาสราง
บานราคาถูก แตอยูไกลจากแหลงทํามาหากินของประชาชน  

2. มุงพัฒนาโอกาสในการมีที่อยูอาศัยรูปแบบอ่ืนแกผูมีรายไดนอย เชน บานเชาราคา
ถูก หรือใหเงินกูดอกเบ้ียต่ํา  

3. คนจนที่ไดบานเอ้ืออาทร ตองมีภาระเสียคาเดินทางเฉลี่ยวันละ 60 บาท ในหมูบาน
ขนาดใหญที่หางไกล ขาดบริการพ้ืนฐาน เชน ตลาด โรงเรียน รถเก็บขยะ การรักษาความปลอดภัย 
หากยายถิ่นฐานจะขายสิทธิในตัวบานตอใหใครก็จะขายยาก อีกทั้ง อบต. หรือเทศบาลเจาของ 
พ้ืนที่ตั้งโครงการฯ ก็ตองรับภาระที่มีราษฎรหลายพันคนมาอยูอาศัยเพ่ิมเติม แตไปทํางานที่อ่ืน 
ไมมีภาษีบํารุงทองที่งอกเงยมาเปนคาใชจาย 
 ผูศึกษาสรุปประเด็นสําคัญที่สรางปญหาในการขายและการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้ 

1. การสรางอุปสงคเทียม ที่เกิดจากการทุจริตนําชื่อประชาชนมาใสโดยเขาไมมีความ
ตองการในการจองจริง หรือหากมีชื่อผูสนใจจริงก็เปนเพียงการแสดงเจตนาเบ้ืองตน ที่ผูสนใจ
สามารถจะเปลี่ยนใจได แมถึงข้ันจับสลากเรียกมาทําสัญญาจะซื้อผอนดาวน เดือนละ 500 บาท
แลว ก็ยังมีสิทธิเปลี่ยนใจขอเงินคืนไดอีก หากไมเปลี่ยนใจและโครงการนั้นสรางเสร็จจริง ผูซื้อก็
ตองมีเครดิตดีเพียงพอจนธนาคารรับเปนลูกหนี้ได (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอให 
เกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 43) ที่สําคัญอุปสงคเทียมนี้ยังเกิดข้ึนจากความตั้งใจของรัฐบาล
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ในชวงเริ่มตนโครงการฯ ที่เอารายชื่อจากทะเบียนคนจนมาลงเปนฐานขอ มูลของผูตองการบานใน
โครงการฯ มาก ถึงรอยละ 50 ทําใหเห็นวามีความตองการสูงเกินจริง และที่ผานมาประชาชนที่มี
สภาพการเงินอยูในคนกลุมนี้ เมื่อมีการย่ืนเรื่องตอธนาคารเพ่ือขอสินเชื่อก็ไมผานการพิจารณา
คุณสมบัติการเปนผูกูจากธนาคารเลย (พรศักด์ิ บุณโยดม.  2550 : 5) เห็นไดวามีการตั้งเปาที่จะ
สรางบานเอ้ืออาทรไวถึง 6 แสนกวาหนวย แตสุดทายตองปรับลดลงเหลือเพียง 281,556 หนวย ให
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาชนที่มีอยูเพียง 200,000 หนวย (สุชาติ ศิริโยธิพันธุ.  
2554)   

2. คุณภาพเชิงกายภาพของโครงการไมเหมาะสม ในการโอนกรรมสิทธิ์บานแกผูซื้อ
พบวามีผูสละสิทธิจ์ํานวนมาก หรือเมื่อเขาไปอยูอาศัยไดระยะหนึ่ง หลังจากไดเห็นบานของจริงแลว
คิดวาบานมีขนาดเล็กเกินไปไมเหมาะสมที่จะอาศัยเปนครอบครัวใหญไดในอนาคตตามคานิยมของ
คนในชนบท (เย่ียม แกวสน.  2550 : 29) หรือมีทําเลที่ไกลเกินไป (สรรเสริญ รุงวิสัย.  2550 : 31) 
หรือเห็นวามีปญหาในเรื่องคุณภาพของตัวบานหรือการกอสรางที่ไมไดคุณภาพ หรือมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมไมเหมาะสม เชน น้ําเสีย (โครงการบานลาด เพชรบุร)ี (บัญชา  รังคะรัตน.  2547 : 22, 
สรศักด์ิ  วงศอินทร.  2550 : 4, การเคหะแหงชาต.ิ  2550 : 1 - 5, สุด  มั่นคง.  2550 : 18) 
 โดยหลักการทั่วไปนั้นที่ดินที่ราคาถูก ทําเลที่ตั้งยอมไมดีหรือไมอยูในความตองการของ
ผูบริโภค หรือถาจะสรางโครงการฯ ในทําเลใดก็ควรพยายามสํารวจปริมาณความตองการที่แทจริง
แลวดําเนินการกอสรางในทําเลนั้นตามจํานวนที่สํารวจได ดังนั้นการใหโควตาแกเอกชนกอนแลว
ปลอยใหเอกชนเหลานั้นไปหาที่ดินในทําเลที่ดินราคาถูกเอาเอง จึงเปนเรื่องไมถูกตอง สุดทายจึง
มีโครงการที่กอสรางแลวเสร็จแตไมมีผูสนใจเขาอยูจํานวนมาก (แกวสรร  อติโพธิ.  2551) โดยมี
ผลการวิจัยที่ระบุวา ประชาชนที่อาศัยในชุมชนแออัดรอยละ 44.2 ไมสนใจที่จะยายไปอยูใน
โครงการบานเอ้ืออาทรเพราะตั้งอยูในทําเลที่หางไกลจากแหลงทํากิน และ รอยละ 66.1 เห็นวา
เปนการหาเสียงของรัฐบาล (ศูนยประชามติ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
2546 : 5) 

3. รายละเอียดของโครงการบานเอ้ืออาทรที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูมีรายไดนอยหรือผูมีรายไดนอยไมสามารถรับภาระได (Unaffordable) ดวยปญหาความมั่นคง
ทางการเงินของผูมีรายไดนอยหรือความชัดเจนในเรื่องของแหลงทํางานหารายไดของคนจน
โดยเฉพาะครอบครัวใหม (กิตติ พัฒนพงศพิบูล.  2553 : 52 - 54)  

4. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง (สตง.  2550, ป.ป.ช.  2551 : 13 -14, คตส.  2550 : 
11 - 14) ซึ่งหากดูจากขอมูล ณ เดือน เมษายน 2550 พบวา  

4.1 โครงการที่กอสรางแลวเสร็จ มีผูไดสิทธิทําสัญญาแลว 56,257 หนวย และ 
12,874 หนวย ไมมีผูมาทําสัญญาคิดเปนรอยละ 18.62 โดยสวนมากเปนโครงการในสวนภูมิภาค 
ขณะที่โครงการที่อยูระหวางการกอสราง 191,133 หนวย มีผูไดสิทธิ์ทําสัญญา 140,783 หนวย 
โดยสวนมากเปนโครงการในกรุงเทพฯ 
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4.2 ไมสามารถสงมอบอาคารที่กอสรางแลวเสร็จใหผูมีสิทธิไดครบ มีอาคารที่
กอสรางแลวเสร็จ 69,131 หนวย แตสงมอบไดเพียง 38,100 หนวย คงเหลือ 31,031 หนวย โดย
สวนมากเปนโครงการในตางจังหวัด  

4.3 มีอาคารที่ซื้อคืนจากธนาคารอาคารสงเคราะห เพ่ือรอการนําออกขายใหม 
ตามเงื่อนไขที่การเคหะฯ ทําไวกับธนาคารกรณีที่ลูกคาคางชําระเงิน หรือเมื่อรวมกันแลวมีลูกคา
ที่เปนเอ็นพีแอลของโครงการฯ ไมเกิน 150 ราย จํานวนที่เกินกวานี้ การเคหะฯ ตองรับซื้อไป 
ตัวอยางโครงการรังสิตคลองสาม ผูอยูอาศัยเริ่มมีปญหาเนื่องจากมีภาระคาเดินทางมากเกินไป 
จึงหยุดผอนคางวด รวมทั้งการยายบานของผูอาศัยไปอยูในเขตเมือง ทําใหมีการสละสิทธิ์มากข้ึน 
(ขรรค ประจวบเหมาะ.  2550 : 8) และพบวาในแตละปที่ดําเนินโครงการฯ มา จะมีกรณีที่การ
เคหะฯ ตองซื้อคืนเชนนี้ รอยละ 25 - 30 หรือ 3,000 ถึง 4,000 หนวย (ศิริโรจน ชาวปากน้ํา.  
2553 : 11) สวนมากเปนอาคารในเขตปริมณฑล และมักเปนกรณีที่ลูกคาหรือผูจองสิทธิ์ มี
คุณสมบัติไมผานเกณฑกูเงินของธนาคาร ถึงรอยละ 60 (พรศักด์ิ บุณโยดม.  2550 : 17) โดยมี
ขอมูลเพ่ิมเติม เชน บานเอ้ืออาทร พิษณุโลก 7 โครงการ 2,967 หนวย มีผูที่ธนาคารอนุมัติ
สินเชื่อเพียง 150 ราย จาก 499 ราย มีผูสละสิทธิ์ถึงรอยละ 15 (ปานเทพ  ทัศนพยัคฆ.  2549 : 
44) บานล็อตแรก 122 หนวย ที่โอนในป 2546 ผานไปเพียงครึ่งป เปนเอ็นพีแอล (NPL) แลว 13 
ราย (ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ.  2547 : 34) และในชวงป พ.ศ. 2548 - 2549 มผีูอยูอาศัยไมชําระ
คาบาน ทําใหการเคหะฯ ตองรับซื้อหนี้คืนถึง 10,000 หนวย (พรศักด์ิ บุณโยดม.  2549 :17)  
โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหมีโครงการฯ เหลือ เนื่องจากการสรางดีมานดเทียมและปญหาการสราง
หลายโครงการฯ ในทําเลที่ใกลกัน จึงทําใหเกิดการแยงลูกคากันระหวางโครงการ (ไกร  ตั้งสงา.  
2550 : 22) เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการพัฒนาโครงการทับซอนทําใหเกิดโอเวอร 
ซัพพลายถึง 200,000 หนวย และแทบทุกโครงการจะมีปญหาลูกคาจองแลวทิ้ง เนื่องจากตองการ
ทําเลที่ดีกวา (พรศักด์ิ  บุณโยดม.  2550 : 15, การเคหะแหงชาติ.  2550 : 35) 

 
 ผลกระทบจากความลมเหลวในการขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 
 เนื่องจากโครงการฯ นี้ตองอาศัยเงินกูจากแหลงตางๆ โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูคํ้า
ประกันซึ่งจะเกิดดอกเบ้ีย ตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนไป หากบานสรางไมเสร็จหรือเสร็จแตขาย
ไมไดเงินทุนก็จะจม ขณะเดียวกันก็ตองมีเงินทุนเพ่ิมเพ่ือนํามาชําระผลักดันงานกอสรางที่เหลือให
แลวเสร็จ ทั้งนี้ ณ เดือนตุลาคม 2550 การเคหะฯ มีหนี้เงินกูรวม 76,112 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้เงินกู
ของโครงการฯ จํานวน 61,050 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80 ของเงินกูทั้งหมด โดย ณ สิ้นป 
งบประมาณ 2551 มีหนี้สินครบกําหนดชําระ (รวมเงินตนและดอกเบ้ีย) สูงถึง 46,176 ลานบาท 
(คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 43) และจนถึงสิ้นป 
พ.ศ. 2553 การเคหะฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 87,000 ลานบาท จากโครงการบานเอ้ืออาทร 
ชดใชไดบางสวนยังคงเหลืออีก 58,000 ลานบาท โดยรัฐบาลใหเงินชวยเหลือภาระดอกเบ้ียมาแลว 
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4,000 ลานบาท (สุชาติ ศิริโยธิพันธุ.  2554) ปญหานี้สงผลกระทบตอภาพลักษณของการเคหะฯ ที่
กอใหเกิดความเสียหายทั้งๆ ที่กอนเริ่มโครงการฯ ไดมีขอ ตกลงกับรัฐบาลวา การเคหะฯ จะเปน
ผูดําเนินการแบบไมมีผลกําไร หากเกิดภาระทางการเงินข้ึนกระทรวงการคลังรับผิดชอบหมด เชน 
ตามที่มีการคาดการณไววาโครงการที่ขาย หนวยละ 390,000 บาท จะมีตนทุนดอกเบ้ียเกิดข้ึนใน
ระหวางกอสรางอยูที่ 14,000 บาท หรือหากมีตนทุนอ่ืนใดที่เกิดข้ึนเกินกวาที่วางแผนไว ตนทุน
เหลานี้รัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณไดเคยกลาวไววา “รัฐบาลใหทํา รัฐบาลตอง
รับผิดชอบ’’ ไมใหเปนภาระของการเคหะฯ (ทักษิณ  ชินวัตร.  2546 : 2 - 3) แตสุดทายตนทุนที่
เกิดข้ึนเหลานี้ก็ตกเปนภาระของการเคหะฯ (การเคหะแหงชาติ.  2549 : 3, สุชาติ  ศิริโยธิพันธุ.  
2550 : 13, พรศักด์ิ  บุณโยดม.  2550 : 5,  พรศักด์ิ  บุณโยดม.  2550 : 10) 
 ในรายงานแผนการบริหารทรัพยสินคงเหลือ (Sunk cost) ของการเคหะฯ (2550) ระบุวา 
จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2552 โครงการบานเอ้ืออาทรสงผลกระทบตอฐานะของการเคหะฯ เนื่องจากมี
โครงการที่กอใหเกิดทรัพยสินคงเหลือที่ไมกอใหเกิดรายได รวมทั้งสิ้น 144 โครงการ ขนาดที่ดิน 
7,470 ไร รวมมูลคาทั้งสิ้น 22,000 ลานบาท แยกเปน กรงุเทพฯ และปริมณฑล 47 โครงการ จํานวน
ที่ดิน 2,430 ไร ภาคเหนือ 15 โครงการ จํานวนที่ดิน 560 ไร ภาคกลาง 45 โครงการ จํานวนที่ดิน 
2,530 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 โครงการ จํานวนที่ดิน 900 ไร ภาคใต 16 โครงการ จํานวน
ที่ดิน 1,050 ไร แตการพัฒนาหรือหาผูรวมลงทุนหรือการขายทรัพยสินเหลานี้เปนเรื่องที่ทําได 
ยาก เนื่องจากปญหาสําคัญคือ ทําเลที่ตั้งของโครงการเหลานี้ไมมีศักยภาพ (ศิริโรจน ชาวปากน้ํา.  
2553 : 11)  
 
 ปญหาทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง  
 จากการศึกษาพบวามีปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการขาย การโอนกรรมสิทธิ์และ
ความสําเร็จของโครงการ ที่นอกเหนือจากการออกแบบทางกายภาพ การกอสรางดอยคุณภาพและ
การดูแลรักษาดังที่กลาวมาแลว ยังมีปญหาการกอสรางลาชา และกอสรางไมเสร็จ โดยสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.  2550, แกวสรร  อติโพธิ์.  2550, คตส.  2550 : 43, ป.ป.ช.  2551 : 13 - 
14) เห็นไดวาการที่โครงการบานเอ้ืออาทรไมสามารถดําเนินโครงการใหบรรลุเปาหมายและ
แผนงานที่วางไวนั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากการคอรรัปชันของผูที่เก่ียวของกับการเคหะฯ ในระดับ
ตางๆ และเปนการกระทําทีดํ่าเนินไปในหลายรูปแบบ ซึ่งตอมามีการสอบสวนดําเนินคดี จนเปนที่
นาสนใจ ดังนี ้ 

1. การปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินโครงการ 3 ระยะ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือ
ระบบการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรที่เปนการจัดซื้อจัดหาที่ดินและการกอสราง นับตั้งแตเริ่ม
ดําเนินโครงการฯ ในป พ.ศ. 2546 เริ่มจากระบบที่เรียก วาระบบจางเหมากอสราง ตอมาเปลี่ยนมา
เปนระบบเหมาเบ็ดเสร็จ และก็มาเปลี่ยนเปนระบบเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา ซึ่ง คตส. (แกวสรร  
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อติโพธิ.  2550 : 2, คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 
43) พบวามีกระบวนการทุจริตในการดําเนินโครงการฯ ในระบบการจางระยะตางๆ ดังนี้  

1.1 ระบบจางเหมากอสราง (พ.ศ. 2546 - 2547) โดยการเคหะแหงชาตินําที่ดิน
ของตัวเองมาออกแบบวางผังทําการตลาดโฆษณาหาลูกคาในพ้ืนที่รอบโครงการ เมื่อมีผูสนใจ
ตามจํานวนที่ตองการแลวจึงวาจางเอกชนกอสรางตามแบบในราคาไมเกินวงเงินที่กําหนด 
(สัญญานี้ถูกใชในการดําเนินโครงการระยะ 1 - 2 ในปแรก เกิดสัญญาสรางบาน 60,000 หนวย) 
ชวงนี้ไมพบชองทางการทุจริตเปนพิเศษ แตมีขอสังเกตวา เอกชนที่นําที่ดินมาเสนอขายใหการ
เคหะฯ นั้นผูขายที่ดินและผูรับเหมากอสรางโครงการฯ มักเปนรายเดียวกัน (คณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2549 : 1 - 4)  

1.2 ระบบเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รายโครงการ การเคหะฯ ใหเหตุผลวาการ
จัดทําโครงการฯ ดวยวิธกีารแบบเดิม กลาวคือ เมื่อจัดซื้อที่ดินที่เหมาะสมไดแลวจึงหาผูรับจาง
กอสรางโดยเปดประมูลงานทั่วไปนั้น จะทําใหงานลาชามาก ดังนั้นเพ่ือตองการเรงการกอสราง
ตามนโยบายจํานวนมาก จึงเปลี่ยนวิธีเปนการ “ใหเอกชนรวมดําเนินกิจการจัดทําโครงการฯ หรือ 
Turnkey โดยมองวาเปนการลดข้ันตอนและเอกชนมีความคลองตัวกวา’’ (การเคหะแหงชาติ.  
2547 : 28 - 29) การเคหะฯ จึงมอบใหเอกชนนําโครงการฯ มาเสนอขาย เริ่มจากเสนอที่ดินที่เขา
เงื่อนไขและแบบแปลนโครงการ พรอมใบจองของผูสนใจเขาซื้อที่พักอาศัยจํานวนสองเทาของ
จํานวนที่จะกอสรางในโครงการ การออกแบบและกอสราง โดยการเคหะฯ ทําสัญญากับเอกชนเปน
รายโครงการไป ในวงเงินไมเกินหนวยละ 420,000 บาท แปรผันตามราคาที่ดินที่สมควรจะเปน 
(สัญญานี้ใชในโครงการระยะ 3 - 4)  
  คตส. มองวาชองวางในการหาที่ดินราคาถูกมาเสนอขายแกรัฐเปดกวางทันที 
เพราะขาดการกําหนดคุณสมบัติคูสัญญา มีการตรวจสอบราคาที่ดินอยูบาง มีการสรางอุปสงค
เทียม มีการเพ่ิมความหนาแนนของหมูบาน รอยละ 10 - 20 และมีการจายเงินลวงหนา รอยละ 
15 แกผูรับทําโครงการ ในป พ.ศ. 2547 - 2548 มีการทําสัญญาสรางบานดวยระบบนี้ จํานวน 
140,000 หนวย แตโครงการฯ ยังลาชา จึงมีการเปลี่ยนเปนระบบที่สาม  
  ระบบการวาจางแบบเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) นี้ มีใชกันมานานตั้งแตสมัยจอมพล
ถนอม กิตติขจร ในป พ.ศ. 2514 ซึ่งในระยะหลังนี้เปนที่นิยมของหนวยราชการ เนื่องจากมีการอาง 
“ความจําเปนเรงดวนและขอจํากัดดานงบประมาณของรัฐบาล” (ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  
2545 : 4 - 56) แมระบบนี้จะมีขอดีอยูบาง ระบบราชการของไทยก็ยังไมสามารถนําขอดีของระบบ
มาใชอยางเต็มที่ แตกลับนําชองวางของระบบมาเปนเครื่องมือคอรรัปชัน ซึ่งสรางความเสียหาย
ใหแกสังคมอยางมหาศาล โดยรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมาจากชนชั้นผูประกอบการมักเลือกแนวทาง
นี้ซึ่งเปนแบบแผนการทุจริต (ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 1 - 3, 5 - 28) 

1.3 ระบบเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา (Bid bond turnkey) (พ.ศ. 2548 - 2549) เปน
การพัฒนารูปแบบการจัดซื้อจัดจางแบบเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ในระบบหรือระยะที่สองที่ถูกมอง
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วาเปนเครื่องมือสําคัญที่สรางโอกาสในการคอรรัปชันอยูแลว โดยการนําเอาจํานวนบานเอ้ืออาทร 
400,000 หนวย ที่เหลือจากที่มีการทําสัญญาใหมีการดําเนินการไปแลวมาจัดสรรแบง เปนโควตา 
ใหเอกชนแตละรายรับไปดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปตามจํานวนโควตาที่ไดรับ โดย 
ไมจําเปนตองมีที่ดินมาเสนอกอน เมื่อเอกชนรายใดไดสัญญาโควตาแลวจึงคอยทยอยจัดหาที่ดินมา
เสนอเพ่ือทําสัญญาเหมาเบ็ดเสร็จจนครบโควตาที่ไดรับไป จากนั้นการเคหะฯ จะเหมาราคารับซื้อ
บานเอ้ืออาทรที่สรางเสร็จแลวในราคาตายตัวหนวยละหรือหลังละ 420,000 บาท ใหสิทธิผูรับเหมา
สามารถเบิกเงินลวงหนาได ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคางานในโควตา แตผูไดโควตาตองวางประกัน 
รอยละ 5 ของมูลคางานทัง้หมด เพ่ือประกันวาจะดําเนินการจนครบโควตา  
  การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินโครงการฯ มาเปนระบบที่ 3 นี้ นายวัฒนา  เมืองสุข 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เปนผูผลักดันในป พ.ศ.2547 โดยใหเหตุผลวา ตองการ
เรงรัดใหการกอสรางโครงการเสร็จตามเปาหมาย จึงนําโครงการที่เหลือคางอยูทั้งสิ้น จํานวน 4 
แสนหนวย มาใหเอกชนเหมารับผิดชอบทั้งหมดในคราวเดียวกัน (คณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 43, ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ.  2550 : 21) 
วิธีการเชนนี้จึงเกิดเปนชองทางการทุจริตอยางมาก กลาวคือไมมีการพิจารณาวาที่ดินทีใ่ชในการ
ดําเนินโครงการฯ นั้น มีราคาสูงหรือต่ําเทาไร ไมมีการสํารวจและกําหนดทําเลที่ดินที่เหมาะสม 
กําหนดเพียงแตวาตองมีสาธารณูปโภค ไฟฟาน้ําประปา ถนนเขาถึง ทําใหมีการเปดชองทางใหมี
การหาที่ดินราคาถูกๆ มาเสนอเปนโครงการ และพอกหรือเพ่ิมราคาหรือบวกราคาที่ดินใหสูงเกิน
จริง แมในระยะแรกจะปรากฏวามีระบบการตรวจสอบราคาที่ดินที่เหมาะสมจากการเคหะฯ เพ่ือ
ตอรองราคาบาง แตเลิกไปไมไดดําเนินการตอเนื่อง นอกจากนี้ระบบเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตายัง
มีการผอนคลายใหมีการกอสรางบานไดจํานวนหนวยตอที่ดินหนาแนนมากข้ึนกวาเดิมดวย 
(คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 43) 
 ดังนั้นกําไรที่สําคัญของผูประกอบการจึงมาจากตนทุนคาที่ดินราคาต่ําและการเพ่ิม
ความหนาแนนของจํานวนหนวยที่อยูอาศัย ทําใหเอกชนที่ไดรับโควตาดําเนินโครงการฯ แลว  
จะพยายามหาที่ดินราคาถูกที่สุดหรือหาใหไดราคาต่ํากวา 5 แสนบาทตอไร มากๆ เพ่ือใหมกํีาไร
สูงสุด ทําเลกอสรางบานเอ้ืออาทรจึงไกลออกไปเรื่อยๆ เพราะอยางไรเสียเมื่อกอสรางเสร็จแลว 
ก็สามารถนํามาขายใหกับการเคหะฯ ในราคาหนวย 4.2 แสนบาทเทากัน (แกวสรร  อติโพธิ.  
2550 : 1 - 6) ระบบการดําเนินโครงการแบบนี้จึงถูกมองวาเปนรูปแบบการดําเนินงานที่
นักการเมืองไดออกแบบมา เพ่ือเรียกคาหัวคิวจากนักธุรกิจเอกชนที่ตองการไดโควตา ในราคา
หนวยละ 1 - 1.5 หมื่นบาท ตามจํานวนทั้งหมดที่มีการแจกโควตาออกไป ที่สําคัญกรอบระเบียบ
ที่บกพรองในการดําเนินโครงการฯที่เปดชองตอการทุจริตอยางงายดายนี้ เกิดจากการผลักดัน
และควบคุมอยางใกลชิดของรัฐมนตรีฯ และผูวาการการเคหะฯ แมกอนจะมีการทําสัญญาใน
ลักษณะนี้จะไดรับการทวงติงจากสํานักงานอัยการสูงสุดหลายประการ แตก็มิไดนํามาแกไข 
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หรือปฏิบัติอยางจริงจัง (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ .  
2550 : 43) 
 จากขอมูลที่ปรากฏผูศึกษาใครตั้งขอสังเกตุวาการเสนอและการผลักดันโครงการตั้งแต
แรก เริ่มรวมถึงการกําหนดเปาหมาย นโยบาย แนวทางและระบบในการดําเนินการทีส่ําคัญในเวลา
ตอมา เปนการกําหนดและผลักดันโดยนักการเมืองคือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูรับผิด ชอบเปน
สําคัญโดยมีบทบาทของผูวาการเคหะฯ ในการดําเนินโครงการฯ นี้ตามนโยบายที่ถูกกําหนดมา  
แตไมปรากฏบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการการเคหะฯ ใหเห็นชัดเจน ทั้งที่โครงการบาน 
เอ้ืออาทรเปนโครงการที่สงผลกระทบถึงทิศทางการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานของ
การเคหะฯ ที่กําหนดไว รวมถึงผลประกอบการและสถานะการเงินขององคกร ที่สําคัญการทุมเท
ดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรยังสงผลใหเกิดการปรับปรุงระบบและโครงสรางการดําเนินงานของ
การเคหะฯ อยางมาก   
 แตปรากฏขอมูลที่แสดงถึงพฤติกรรมการเขาไปผลักดันการดําเนินโครงการฯ โดยตรงจาก
นักการเมือง เชน มีมติ ครม. วันที่ 26 มิถุนายน 2544 ขอที่ 6 เรื่อง สถานะการเบิกจายลงทุน ป 
2541 ของภาครัฐ ปญหาและแนวทางแกไข ขอ 3.1 (2.2) กําหนดใหรัฐวิสาหกิจปรับแผนวิสาหกิจให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
(www.thaigov.go.th.  2553) นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เปนผูเสนอแนวคิดโครงการฯ รวมทั้ง
จํานวนเปาหมายการกอสราง (กรุงเทพธุรกิจ.  2546 : 1, 4, สยามธุรกิจ .  2549 : 31, 32)  
นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อไดรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ก็มีการเขารวม
ประชุมกับผูบริหารของการเคหะฯ หลายครั้งเพ่ือผลักดันโครงการ (กรุงเทพธุรกิจ.  2546 : 1, 10,  
คม ชัด ลึก. 2546. : 19, โพสตทูเดย.  2550 : B5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทุก
คน ก็มีการผลักดันและเขารวมประชุมกับผูบริหารการเคหะฯ (คม ชัด ลึก. 2546 : 19, กรุงเทพ
ธุรกิจ.  2546 : 8, มติชน.  2547 : 9, คม ชัด ลึก.  2548 : 5) หรือเขาประชุมรวมกับผูรับเหมา
โดยตรง (ผูจัดการรายวัน.  2548 : 32) 

2. กรณีปญหาการมีผลประโยชนทับซอนและเครือขายพวกพอง มีขอมูลที่แสดงให
เห็นวามีธุรกิจเอกชนจํานวนมากที่เขามามีสวนรวมดําเนินโครงการฯ นี้ และเปนเครือขายของ
บุคคลที่มีอํานาจในรัฐบาลและการเคหะฯ คือ เปนรัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการการเคหะฯ 
และผูบริหารการเคหะฯ ดังนี้ 
 เดือนมกราคม 2549 บริษัท กลอรี่ คอนสตรั้คชั่น จํากัด และกลอรี่ แมเนจเมนท จํากัด 
เขาทําสัญญาทําโครงการฯ รวม 23,00 หนวย และเบิกเงินลวงหนาแลว 300 ลานบาท จากขอมูล
พบวาผูรับเหมารายนี้มีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาทเทานั้น สํานักงานตั้งอยูที่ 999/211 ซอยเกศินี
วิลล เขตหวยขวาง บริษัทนี้เดิมมี นายพงษศักด์ิ รักตพงศไพศาล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ในรัฐบาลยุคนั้น เปนกรรมการผูจัดการและเพ่ิงโอนหุนใหนองสาว คือ นางสาวศรีวรรณ 
บริษัทฯ มีนายเอกภพ รักตพงษไพศาล และนายทรงพล ชินวัตร เปนกรรมการ มีนายกองเกียรติ
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และนางสาวศรีวรรณ รักตพงศไพศาล เปนผูถือหุน ซึ่งนายพงษศักด์ิ พักอาศัยที่บานเลขที่ 999/222 
หมูบานเดียวกัน นายพงษศักด์ิและนางสาวศรีวรรณ เปนผูบริจาคเงินใหพรรคไทยรักไทยทุกเดือน 
มีขอสังเกตวา บริษัทในกลุมธุรกิจนี้ ชื่อ เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1963) เปนบริษัท 
ที่ไดรับงานรับเหมากอสรางทางรถไฟในการรถไฟแหงประเทศไทยหลายโครงการ (ประชาชาติ.  
2550 : 1, 4) 
 โครงการอ่ืนๆ เชน โครงการเอ้ืออาทรนาดี จ.ปราจีนบุรี ดําเนินการโดยบริษัท จินนาภา 
จํากัด มีผูถือหุนคือ นางสาวภัสสรา อนันตทรัพย ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมกับนางภาพร  
ภุมมะกาญจนะ ซึ่งเปนญาติของนายชยุต ภุมมะกาญจนะ อดีต ส.ส. จังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 
พรรคไทยรักไทย ชื่อบริษัทกาญจนาแลนด จํากัด (ประชาชาติ.  2550 : 4) ในจังหวัดขอนแกนมี
โครงการบานเอ้ืออาทร รวม 6 โครงการ เปนโครงการใหญที่ดําเนินการโดย หจก.ตรีพรวิศวกรรม  
ที่มีทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท แตสามารถเขารับโครงการบานเอ้ืออาทรมูลคาถึง 4.7 พันลาน
บาท ทั้งนี้ นางดวงแข อรรณนพพร ผูเปนเจาของ เปนภรรยานายพงศกร อรรณนพพร อดีต ส.ส. 
จังหวัดขอนแกน 4 สมัย พรรคไทยรักไทย ในป พ.ศ. 2548 เปนที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทร
เวช และเปนรองหัวหนาพรรคเพ่ือไทย (http://th.wikipedia.org.  2554) โครงการที่อําเภอชนบท 
ดําเนินโครงการโดย หจก.ขอนแกนธีรพงศ มีเจาของคือ นางศิรินันท และนายธีระพงศ สุวรรณฝาย 
เปนเจาของและเปนญาติกับนายเรืองเดช สุวรรณฝาย อดีต ส.ส. ไทยรักไทย เขต 2 จังหวัดขอนแกน 
ซึ่งในป พ.ศ. 2548 นายเรืองเดชเปนที่ปรึกษาของนายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงการบานเอ้ืออาทรมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย โดยบริษัท นวพันธ 
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด วงเงิน 351 ลานบาท พบวา นางดวงใจ สุนทรชัย ผูถือหุนใหญ เปนภรรยา  
วาที่ ร.ต.พงศพันธ สุนทรชัย อดีต ส.ส. หนองคาย พรรคไทยรักไทย (ประชาชาต.ิ  2550 : 44) 
 ยังมีบริษัทที่ถูกมองวาเปนเครือขายของบุคคลที่เปนคณะกรรมการการเคหะฯ คือ 
บริษัท ไชนา จงตา วิศวโยธา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอส เอ็ม เอ คอนซัลแตนท จํากัด และ
บริษัท ไชนา หัวฟง คอนสตรั้คชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ที่รับงานรวมกันมูลคาประมาณ 4,004 ลาน
บาท จากการศึกษาขอมลูพบวานายจัง ชวน ฟง และนายสุวิเชียร  ผองนัยเลิศ ผูถือหุนใหญของ
กลุมบริษัทนี้ ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมกับ นายฉัตรชัย วีระเมธากุล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
รองประธานบริษัท สยามบางนาแลนด จํากัด และเปนกรรมการในคณะกรรมการการเคหะฯ ดวย  
(9 ธันวาคม 2546 ถึง 19 เมษายน 2548) และเปนพ่ีชาย นายวีระชัย  วีระเมธีกุล ผูชวยรัฐมนตรี
เกษตรและสหกรณฯ (พ.ศ. 2546 - 2547) ผูชวยรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2547 - 2548) ที่
นาสังเกตคือ นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการบริษัท สยามบางนาแลนด จํากัด ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการการเคหะฯ ในป 2548 เชนกัน (ประชาชาติ.  2550 : 44, www.most.go.th.  2550) 
จากขอมูลพบวาผูรับเหมารายใหญที่รับงานและรวมดําเนินโครงการกับการเคหะฯ (ประชาชาติ.  
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2550 : 44) รวมตั้งแตหนึ่งหมื่นลานบาทข้ึนไป มี 7 ราย ต่ํากวาหมื่นลานบาทลงมาถึงพันลานบาท 
มี 9 ราย ที่เหลือต่ํากวาหนึ่งพันลาน สวนใหญเปนผูรับเหมาภูธร 
 โดยผูรับเหมารายใหญ ไดแก 1) กลุมบริษัท อิตาเลี่ยนไทย มูลคา 5.7 หมื่นลานบาท  
2) กลุมกิจการรวมคาเอสจีเอ็มเอ็นเอช - เอเพคซ มูลคา 2.58 หมื่นลานบาท 3) บริษัท เพาเวอร
ไลน จํากัด มูลคา 1.68 หมื่นลานบาท บริษัทนี้มีนายสมประสงค บุญยะชัย เปนกรรมการ โดย 
นายสมประสงค เปนกรรมการ บริษัทชินแซทเทิลไลท เอไอเอส ในกลุมชินคอรปและโรงพยาบาล
พระรามเกา ของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร 4) หจก.สามประสิทธิ์มูลคา 1.26 หมื่นลานบาท ของ
นายสมบัติ เพ็ชรตระกูล ซึ่งมีความสัมพันธสนิทสนมกับ ส.ส. กลุมชลบุรี กลุมกํานันเปาะ และ 
นายเสนาะ เทียนทอง หัวหนาพรรคประชาราช 5) กลุมผูรับเหมาเมืองชลบุรี ในนาม หจก.กรมณี 
วิศวกรรม มูลคา 1.1 หมื่นลานบาท 6) บริษัทกลอรี่ คอนสตรั้คชั่น จํากัด มูลคา 1 หมื่นลานบาท 
7) กลุมผูรับเหมาจากมาเลเซีย บริษัท พาสทิญา จํากัด มูลคา 1 หมื่นลานบาท  
 กลุมผูรับเหมารายใหญระดับรองลงมา ไดแก 1) บริษัท ราชธานีและที่ดิน มูลคา 7 พันลาน
บาท 2) กิจการรวมคา พี.ซี.ซี. มูลคา 5 พันลานบาท 3) หจก.ตรีพร วิศวกรรม มูลคา 4.7 พันลาน
บาท 4) กลุม ไชนา จงตา วิศวโยธา มูลคา 4 พันลานบาท 5) บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชัน และ
บริษัท ไมวาน (ไทยแลนด) จํากัด มูลคา 3.6 พันลานบาท 6) บริษัท เดวา พร็อพเพอรตี้ มูลคา 3.4 
พันลานบาท 7) บริษัท สิทธิชัย เอ็นจิเนียริ่ง มูลคา 1.3 พันลานบาท 8) หจก.เลิศพัฒนา ศรีสะเกษ 
มูลคา 1 พันลานบาท 9) บริษัท สมบูรณ คอนโดเทล (1993) มูลคา 1 พันลานบาท  

3. กรณีการซื้อที่ดินราคาถูกมาขายใหการเคหะฯ ในราคาแพง ในการดําเนินโครงการนี้ 
พบวาการเคหะฯ ตองจายเงินเปนคาที่ดินแพงเกินจริง 32 โครงการ (ขวัญสรวง  อติโพธิ.  2550 : 
44) เชน ที่มีการตรวจพบในโครงการศรีอินทราทิตย ลพบุรี บริษัท กลอรี่ฯ ซื้อที่ดินในราคา 2.5 
แสนบาทตอไร แตขายใหการเคหะฯ ในราคา 6 แสนบาทตอไร (ประชาชาติ.  2550 : 44) สตง. 
พบวา การเคหะฯ ซื้อที่ดินจากบริษัท กลอรี่คอนสตรั้คชั่น จํากัด จํานวน 73 ไร ราคาไรละ 850,000 
บาท เปนเงินรวม 62 ลานบาท เพ่ือทําโครงการบานเอ้ืออาทร ดงพระราม ปราจีนบุรี ซึ่งสูงกวาราคา
ที่เปนจริง เพราะจากการตรวจสอบราคาประเมินของกรมที่ดิน ในป พ.ศ. 2548 พบวาที่ดินมีราคา
เพียงไรละ 61,000 บาทเทานั้น (ประชาชาติ.  2549: 1, 21) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเคหะฯ ซื้อ
ที่ดินที่ราคาสูงกวาราคาตลาดถึง 10 เทา ราคาที่ดินโครงการรังสิต คลองสอง มีการซื้อมาจาก
ธนาคารในราคา 55 ลานบาท แตสามารถนํามาขายการเคหะฯ ไดในราคา 97 ลานบาท ขณะที่
ที่ดินที่รังสิตคลอง 9 ไรละ 5.5 แสนบาท แตขายใหกับการเคหะฯ หนึ่งลานบาทตอไร ซึ่งตอมามี
การเปดเผยถึงเช็คคานายหนาสองใบ ที่ถูกกลาวอางวาตองนําไปจายใหแกนักการเมือง 
(ประชาชาต.ิ  255 : 40) โครงการบานเอ้ืออาทรบอพลับ นครปฐม โดยกิจการรวมคาพีซีซี เนื้อที่ 
23 ไร 3 งาน ไดรับเหมาจากการเคหะฯ ไป ในมูลคากอสราง 352 ลานบาท เปนคาที่ดิน 71 ลานบาท 
รวม 423 ลานบาท เพ่ือสรางบานเอ้ืออาทร 1,000 หนวย ทั้งที่มีหลักฐานวาเอกชนรายนี้เพ่ิงซื้อ
ที่ดินดังกลาวมา เพียงไรละ 1.6 ลานบาท หรือประมาณ 38 ลานบาท (ประชาชาต.ิ  2550 : 44) 
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4. กรณีผูรับเหมากอสราง รับเงินงวดแลวทิ้งงาน สรางความเสียหาย ณ สิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2552 ปรากฏวามีผูรับเหมาในโครงการบานเอ้ืออาทรที่ทิ้งงาน สงผลใหถูกยกเลิก
สัญญาจากการเคหะฯ รวม 75 โครงการ เปนของ หจก.กรมณี วิศวกรรม จํานวน 23 โครงการ 
บริษัท ทรัพยเทวา จํากัด จํานวน 5 โครงการ บริษัท พาสทิญาไทย จํากัดจํานวน 7 โครงการ 
บริษัท เอเพคคอนกรีตเทค จํากัด จํานวน 2 โครงการ บริษัท ซินเทค - ไมวาน จํากัด จํานวน 3 
โครงการ บริษัท เอ พี ไฮเทค จํากัด จํานวน 2 โครงการ บริษัท ไชนา จงตา วิศวโยธา (ประเทศ
ไทย) จํากัด จํานวน 3 โครงการ บริษัท เดวา ดีเวลลอปเมนท (มหาชน) จํากัด จํานวน 1 โครงการ 
และบริษัท เอสเคเอส คิซาน - โกบอล จํากัด จํานวน 2 โครงการ เปนตน (การเคหะแหงชาติ.  
2552)  
 จากการตรวจสอบของ สตง. พบวา มีบริษัทฯ ที่ทําสัญญาดําเนินโครงการกับการเคหะฯ 
แลว ทํางานลาชาหรือทิ้งงานในหลายโครงการ โดยบางบริษัทเปนผูทําสัญญาอยูหลายโครงการ 
เชน บริษัท กรมณี จํากัด เปนผูรับเหมา 31 โครงการ (1.1 หมื่นลานบาท) ไดพบความเสียหายและ
สอทุจริตถึง 21 โครงการ จนมีประเด็นที่ตองตรวจสอบกันวาทําไมบริษัทที่ทิ้งงานในโครงการหนึ่ง 
ยังสามารถไปรับงานโครงการอ่ืนไดอีก การเคหะฯ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกหรือตรวจสอบ
ขอมูลอยางไร ระบบการจายเงินที่ใหผูรับเหมาเบิกเงินลวงหนาได ไมเกินรอยละ 15 แตเมื่อรับ
เงินแลวก็ทิ้งงานไปสรางความเสียหายข้ึน โครงการที่มีปญหาเชนนี้ สอถึงการขาดความโปรงใส
ในเรื่องการบริหารจัดการ ไมมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ขาดระบบตรวจสอบผูรับเหมา ปลอย
ใหผูรับเหมาทิ้งงานจากที่หนึ่งกลับมารับงานในอีกที่หนึ่ง โดยขาดความเขมงวดในการตรวจสอบ
ความสัมพันธเชิงลึกระหวางผูรับเหมากับเจาหนาที่ของการเคหะฯ (สตง.  2550 : 1, 4) 
 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (2550 : 43) ให
ความเห็นในปญหาการทิ้งงานวา เปนเพราะผูรับเหมาเหลือวงเงินจํากัดไมพอแกงานกอสราง เม็ดเงิน
ที่รับไปจาการเคหะฯ ไดถูกนําไปพอกเปนราคาที่ดินที่สูงเกินจริง แลวรั่วไหลไปเปนเงินสินบนแก
เจาหนาที่ที่ทุจริตในระดับตางๆ หรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับการเคหะฯ รับเงินไปเปนกําไรแลวทิ้ง
งานใหคูคาหรือผูรับเหมาชวงตางๆ ตองรับภาระรับงานกอสรางราคาต่ําและขาดเงินสดหมุน เวียน 
จากการรายงานความคืบหนาในการกอสราง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2550 พบวามีหนวยงานที่อยูระหวาง
กอสราง จํานวน 264 โครงการ รวม 323,000 หนวย เปนโครงการที่มีการสรางลาชา จํานวน 237 
โครงการ รวม 285,008 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 88.24 ของหนวยที่อยูระหวางการกอสราง
ทั้งหมด ทั้งนี้มีโครงการที่มีการกอสรางลาชาเปนอยางมากหรือหยุดดําเนินการแลว จํานวน 73 
โครงการ รวม 93,658 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 29 ของหนวยที่อยูระหวางกอสราง 
 โครงการที่มีปญหานี้ เชน บริษัท ถิรสิทธิ์ จํากัดและ บริษัท ถิรสิทธิ์ คอนกรีต จํากัด ทิ้ง
งาน 6 โครงการ ในเขตจันทบุรี ระยอง ชลบุรี เชียงใหม และฉะเชิงเทรา ตั้งแตป 2547 และถูก
การเคหะฯ ยกเลิกสัญญาแลว คาเสียหาย 60 ลานบาท (สมเกียรติ นิโครธานนท.  2550 : 32, 
(ประชาชาติ.  2550 : 44) โครงการกุฎโงง บริษัท กรมณี จํากัด ทําสัญญา วันที่ 27 กรกฎาคม 
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2548 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 กันยายน 2549 มูลคา 165,766,500 บาท รับเงินลวงหนา วันที่ 18 
สิงหาคม 2548 มูลคา 22,382,910 บาท หรือ 21 วันหลังทําสัญญา โครงการบอวิน ศรีราชา 
ชลบุรี ทําสัญญา 892.2 ลานบาท วันที่ 20 กรกฎาคม 2548 รับเงินงวด 119 ลานบาท ภายใน 13 
วันหลังทําสัญญา ซึ่งในสัญญาระบุวาจะจายเงินจํานวนนี้เปนสองงวด งวดแรก 60 เปอรเซ็นตของ
เงินคาที่ดิน ตามจํานวนเนื้อที่ดินในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แตละครั้ง งวดที่สอง ชําระสวนที่
เหลือเมื่อการกอสรางโครงการแลวเสร็จ โดยเงินลวงหนาการรับจางกอสรางนั้น การจายเงิน
สามารถทําไดใน 60 วัน โดยผูรวมดําเนินกิจการจะตองจัดทําบัญชีแสดงวัตถุประสงคและ
แผนการใชเงินเพ่ือแสดงวาจะนําเงินคาจางลวงหนาไปเพ่ือกระทําการสิ่งใดตามที่กําหนดไวใน
สัญญา การจายเงินลวงหนาจะกระทําครั้งเดียวหรือแบงจายก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแผนการใชเงิน
ของผูรวมดําเนินกิจการและบัญชีแสดงวัตถุประสงค นอกจากนี้บริษัท กรมณี จํากัด ไดทิ้งงานที่
ภูเก็ต แตยังสามารถรับงานโครงการฯ ไดอีกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบ่ี ชุมพร (ชวนพิศ  
ฉายเหมือนวงศ.  2550 : 44) 
 โครงการฯ ที่มีพฤติกรรมทุจริตโดยเจาหนาที่ของการเคหะฯ ทั้งที่เปนผูบริหารระดับ 
กลางและลาง คือ โครงการวัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี (กคช.  2552) โดยการเคหะฯ ไดทํา
สัญญากับ บริษัท ผลอนันต บานและที่ดิน จํากัด ในการจัดหาที่ดิน กอสรางบานแฝด 2 ชั้น 
จํานวน 1,250 หนวย พรอมสาธารณูปโภค ระยะเวลาตามสัญญา 480 วัน และไดรับการขยายเวลา
อีกสองครั้ง รวม 545 วัน รวมระยะเวลาทํางานทั้งสิ้น 1,020 วัน กรณีนี้พบวา ผูรับเหมาไดเบิกเงิน
คาดําเนินการไปถึง 311,768,054 บาท จากวงเงิน 427,817,290 บาท โดยที่ดําเนินการไปไดเพียง
รอยละ 72.87 ของงานทั้งหมดแลวทิ้งงานไป สรางความเสียหายใหแกการเคหะฯ เปนจํานวนเงิน
ถึง 95,051,961.17 บาท จากการที่ตองชําระเงินไปเกินกวามูลคาที่ควรจาย 
 มีผูถูกกลาวหาในกรณีนี้ รวม 8 คน เปนระดับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการกอง 5 
คน ระดับ 6, 8 และ 9 ระดับละคน คณะกรรมการฯ สอบสวนแลวมีความเห็นวา เจาหนาที่เหลานี้
มีความผิดตั้งแตการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง จนถึงการไมปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เอาใจใส ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของการเคหะฯ จึงเสนอใหมีการลงโทษตั้งแตการให
ออก 3 คน ใหปลดออก 2 คน ลดข้ันเงินเดือน 3 ข้ัน 1 คน ตัดเงินเดือนรอยละ 25 เปนเวลา 5 
เดือน 1 คน และคณะกรรมการฯ เห็นวาไมมีความผิด 1 คน โดยใหทั้งหมดรวมกันชดใชความ
เสียหายที่เกิดข้ึนกับการเคหะฯ  
 จากขอมูลที่ปรากฏตามรายงานการสอบสวนพบวาการเบิกเงินเกินจริงของเอกชนนี้ 
สามารถทําไดโดยอาศัยความรวมมือของเจาหนาที่ของการเคหะฯ มีที่การเสนอเรื่องและลงนาม
ในเอกสารรับรองการตรวจงานและความถูกตองของการเบิกเงิน โดยไมมีการตรวจสอบอยาง
เพียงพอ ทั้งที่โดยสภาพพ้ืนที่งานจริงนั้น “สามารถมองเห็นไดโดยงาย” วาผลการดําเนินงาน
ของผูรับเหมาในขณะนั้นไมอยูในเงื่อนไขที่จะใหเบิกเงินงวดงานได  
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 ผูศึกษาเห็นวารายงานการสอบสวนฯ นี้ ไมไดระบุถึงความเก่ียวของหรือความรับผิดชอบ
ของผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ เลย และทําใหผูศึกษาขอตั้งขอสงสัยในมาตรการตรวจสอบและ
การปฏิบัติของหนวยงานตรวจสอบดวย 

5. กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเหมาเพ่ือเอ้ือประโยชนเอกชน มีโครงการจํานวน 
10 แหง ที่ไดรับการอนุมัติโครงการฯ จากการเคหะฯ ไปแลวในระบบเทิรนคียธรรมดา (ระยะที่
สองหรือระบบที่สอง) คือ โครงการตะพง โครงการกระแสบน โครงการสมุทรปราการ 4 โครงการ
บางขุนเทียน 3 โครงการรมเกลา โครงการบางพลีเดิม โครงการบานบึง 2 โครงการปลวกแดง 
โครงการคลองถนน โครงการลําพูน แตเมื่อการเคหะฯ มีการออกนโยบายในการดําเนินโครงการ
รูปแบบใหม ใหใชระบบเทิรนคียเหมาโควตา (ระยะที่สามหรือระบบที่สาม) ที่เอกชนเห็นวา ระบบ
นี้ใหเงื่อนไข ใหผลประโยชนกับตนดีกวา เชน มีการเพ่ิมราคาที่ดิน พรอมเพ่ิมจํานวนหนวย
กอสราง (รอยละ10 - 20) ลงในที่ดินแปลงเดิมซึ่งหมายถึงวาในที่ดินแปลงเดิมนั้นสามารถสราง
และขายจํานวนหนวยที่อยูอาศัยใหกับการเคหะฯ ไดมากข้ึน ทําใหสามารถสรางกําไรรวมเพ่ิมข้ึน
ในพ้ืนที่ดินที่มีอยูเดิม จึงมีการสมคบกันกับผูบริหารของการเคหะฯ ใหนําโครงการทั้ง 10 ที่ได 
รับอนุมัติโครงการฯ ไปแลวนั้น กลับมาปรับปรุงเปนขอเสนอและแกไขสัญญาใหม ใหเปนการจาง
ในระบบเทิรนคียเหมาโควตา จึงเทากับวารัฐบาลตองจายเงินเพ่ือซื้อโครงการเดิมที่มีการตกลง
กันไปแลว ในจํานวนเงินที่มากข้ึนประมาณ 500 ลานบาท แตไดที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพต่ําลง 
(แกวสรร อติโพธิ.  2550 : 2) 

6. กรณีการปลอมแปลงเอกสาร มีกรณีที่เปนการปลอมแปลงเอกสารที่ทําใหเกิด
ความเสียหายตอการเคหะฯ อยางนอยสองลักษณะ คือ 

6.1 การกรอกรายการประเมินราคาที่ดินเปนเท็จ จํานวน 32 คดี คือ ทําใหราคา
ที่ดินสูงกวาที่เปนจริงทําใหการเคหะฯ ตองซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริง เชน โครงการรังสิต คลอง 9 
มีการปลอมแปลงเอกสารการประเมินราคาที่ดิน ที่มีการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 99 ไร ในราคาสูงกวา
เปนจริงประมาณ 39 ลานบาท หรือจากราคาซื้อตามตลาดที่ไรละ 5 - 5.5 แสนบาท แตการเคหะฯ 
รับซื้อในราคาประมาณไรละ 1 ลานบาท (ประชาชาติ.  2549 : 1, 4) โครงการบอพลับ นครปฐม 
ที่ดินจํานวน 23 ไร 3 งาน มีราคาซื้อขายปรกติที่ไรละ 1.6 ลานบาท เปนเงิน 38 ลานบาท นํามา
ขายใหการเคหะฯ เพ่ือสรางบานเอ้ืออาทร 1,000 หนวย ในราคาไรละ 3 ลานบาท เปนเงิน 71 
ลานบาท แพงข้ึน 33 ลานบาท (ประชาชาติ.  2549 : 44) โครงการศรีอินทราทิตย ลพบุรี ที่ดิน
104.52 ไร จากราคาตลาดไรละ 2.5 แสนบาท ขายใหการเคหะฯ 62.47 ลานบาท หรือไรละ 6 
แสนบาท (ประชาชาติธุรกิจ.  2549 : 44, พรทิพย  สงวนแกว.  2549 : 44)  

6.2 กรณีทีเ่จาหนาที่รวมกับเอกชนในการปลอมแปลงเอกสาร โดยการซื้อหรือหา
บัตรประชาชนมาเพ่ือทําใบจองซื้อบานเอ้ืออาทรที่อยูในทําเลหางไกล ทั้งที่ประชาชนเจาของบัตร
นั้นไมไดมีความตองการที่จะซื้อบานในโครงการฯ อยางแทจริง แตเปนการนําเอกสารนีไ้ปประกอบ
ทําเรื่องขออนุมัติโครงการฯ จากการเคหะฯ เพ่ือสรางอุปสงค (Demand) เทียมใหเขาใจผิดไปวา 
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มีความตองการซื้อบานเอ้ืออาทรในทําเลนั้นๆ ตามเงื่อนไขของการเคหะฯ ที่การกอสรางโครงการ
หนึ่งๆ ตองมีความตองการซื้อบานเปนสองเทาของจํานวนที่จะกอสราง เชน ถาจะสรางบาน 1,000 
หลัง ก็ตองมีผูแสดงความตองการ 2,000 คน เปนตน ทําใหมีการอนุมัติโครงการฯ จากการเคหะฯ 
ในทําเลและจํานวนที่ไมเหมาะสม จนสงใหเกิดความเสียหายตอการเคหะฯ เพราะเมื่อบานตาม
โครงการฯ นั้น สรางเสร็จแลวกลับไมมีผูเขาซื้อหรือทําสัญญาตามจํานวนที่คาดการณไว ขณะที่
ประชาชนที่มคีวามตองการบานที่แทจริง แตตองการที่อยูอาศัยในทําเลอ่ืนกลับเสียโอกาสไปเพราะ
การเคหะฯ ไดใชงบประมาณในการดําเนินการไปในแหลงอ่ืนแลว และเมื่อ คตส. ตองการตรวจสอบ
เอกสารใบจองซื้อเหลานี้ยอนหลังกับเจาหนาที่ของการเคหะฯ ที่รับผิดชอบกลับพบวามีการเผา
ทําลายเอกสารใบจองทิ้งไปแลว ดวยเหตุผลทีเ่จาหนาที่อางวา เขาใจวาไมมีความจําเปนตองเก็บ
รักษาเอกสารเหลานี้ไว (แกวสรร  อติโพธ.ิ  2550 : 1 - 12, ประชาชาต.ิ  2550 : 32)  
 จํานวนผูแสดงความตองการ (อุปสงค) บานเอ้ืออาทร ที่การเคหะฯ รวบรวมไวตั้งแตตน
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 นั้นมีจํานวนมากถึง 1,081,453 ราย (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม.  50 : 44) 
แตสุดทายการเคหะฯ ไดสรางบานเอ้ืออาทรจํานวนทั้งสิ้น 281,556 หนวย ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาชนที่มีอยูเพียง 
200,000 หนวย (การเคหะแหงชาติ.  2553, สุชาติ  ศิริโยธิพันธุ.  2553 : 32)  

 
 การดําเนินคดทีี่เก่ียวกับการคอรรัปชัน    

1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) (2550 : 11 - 14, 
2551 : 13 - 14) ไดรับคดีที่เก่ียวของกับโครงการบานเอ้ืออาทร ที่คณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) สงใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป คือ 

1.1 เรื่องกลาวหาเจาหนาที่การเคหะฯ รวมกันกระทําความผิดเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจางเอกชนโดยมิชอบ (โครงการกบินทรบุรี 2) โดยมีการซื้อที่ดินขนาด 100 ไร ในราคาที่สูง
เกินจริงประมาณ 130 ลานบาท โดยมีการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของโครงการ 

1.2 เรื่องกลาวหาเจาหนาที่การเคหะฯ รวมกระทําความผิดเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จางเอกชนโดยมิชอบ (โครงการอรัญประเทศ) โดยผูประกอบการมีการปลอมแปลงเอกสารการ
ประเมินราคาที่ดินและมีพฤติกรรมวารวมมือกับเจาหนาที่การเคหะฯ ทําใหมีการจัดซื้อในราคาที่
สูงกวาที่ควร เปนเงิน 18 ลานบาท 

1.3 เรื่องกลาวหานางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ผูวาการเคหะฯ กับพวก รวมกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเอกชนโดยมิชอบ (โครงการรมเกลา 2 และโครงการเมืองใหม 
บางพลี) ในการทํานิติกรรมอําพรางซื้อขายที่ดินของการเคหะฯ ทําใหการเคหะฯ ตองมีภาระ
เพ่ิมข้ึน ขณะที่เอกชนนั้นไดประโยชนเปนกําไรจํานวนมาก 

1.4 เรื่องกลาวหานายชวนินทร พรหมรัตนพงษ ผูอํานวยการกองการตลาดและ
บริหารงานขาย 1 กับพวก รวมกระทําความผิดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเอกชนโดยมิชอบ
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(โครงการรังสิต คลอง 9) โดยมีพฤติการณที่แสดงถึงความรวมมือระหวางผูประกอบการเอกชน
กับเจาหนาที่การเคหะฯ ในการปลอมแปลงเอกสารการประเมินราคาที่ดินที่มีการจัดซื้อที่ดิน
จํานวน 99 ไร ในราคาที่สูงกวาความเปนจริง คือ ราคาตลาดประมาณ 39 ลานบาท 

2. กรณีที่ คตส. เอง ไดมีการชี้มูลความผิดบุคคลผูเก่ียวของใน 2 กรณี คือ  
2.1 กรณีการเคหะฯ ขายที่ดินของตนเองใหเอกชนแลวซื้อกลับมาในภายหลัง  

คณะ กรรมการตรวจสอบการกระทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (2550) มีมติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2550 ใหชี้มูลความผิดนางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ผูวาการการเคหะฯ ในฐานะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการ รศ.มานะ วงศพิวัฒน กรรมการการเคหะฯ ในฐานะกรรมการกลั่นกรองโครงการ รวม
ผูบริหารและอดีตผูบรหิารตั้งแตผูอํานวยการกองข้ึนไป รวมทั้งสิ้น 10 คน ในขอหารวมกันปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต กรณีทุจริตโครงการบานเอ้ืออาทรรมเกลา - บางพลี และชี้มูล
เอกชนในฐานะนิติบุคคลและบุคคล ในขอหาสนับสนุนเจาหนาที่รัฐใหกระทําการทุจริต (ประชาชาต.ิ  
2550 : 40) โดยมีขอเท็จจริงวา  
  โครงการบานเอ้ืออาทรบางพลี ดําเนินการบนที่ดิน 117 - 03 - 25 ไร การเคหะฯ 
ทําสัญญาวาจางในระบบเทอรนคีย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 วงเงินรวม 2,368 ลานบาท 
แบงเปนคาที่ดิน 304 ลานบาท คากอสรางที่อยูอาศัย 5,640 หนวย เปนเงิน 2,064 ลานบาท 
  โครงการเอ้ืออาทรรมเกลา ดําเนินการบนที่ดิน 108 - 0 - 40 ไร การเคหะฯ ทําสัญญา
วาจางในระบบเทอรนคีย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 วงเงินรวม 2,530 ลานบาท แบงเปนคา
ที่ดิน 308 ลานบาท คากอสรางที่อยูอาศัย 6,024 หนวย เปนเงิน 2,221 ลานบาท 
  โดยปรากฏวาที่ดินที่เอกชนนํามาทําสัญญากับการเคหะฯ เพ่ือทําโครงการทั้งสองนี้ 
เดิมเปนที่ดินของการเคหะฯ เอง แตไดขายใหแกกลุมบริษัท เดวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไปกอน
หนาที่จะมีการทําสัญญา มูลคารวม 612,370,000 บาท โดยในสัญญาซื้อ - ขายที่ดิน มีการระบุ
เงื่อนไขวา เมื่อผูซื้อที่ดินนําที่ดินทั้งสองแปลงนี้มาเสนอตอการเคหะฯ เพ่ือทําเปนโครงการบาน 
เอ้ืออาทรในสัญญาระบบรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) แลว การเคหะฯ จะตองรับซื้อโครงการนี้ 
ดวยเงื่อนไขเชนนี้จึงเทากับเปนการผูกมัดกันเอาไววา ถาเอกชนซื้อที่ดินแปลงนี้ไปจากการเคหะฯ 
แลวเอาที่ดินแปลงเดียวกันนีม้าเสนอทําเปนโครงการบานเอ้ืออาทรแลว การเคหะฯ จะตองรับซื้อ 
ซึ่งตอมาการเคหะฯ ก็ไดทําสัญญาดําเนินโครงการบนที่ดินทั้งสองแปลงนี้กับ บริษัทฯ เดวาฯ ดัง
รายละเอียดที่กลาวแลวขางตน (ประชาชาติธุรกิจ.  2550 : 21, 44)  
  อยางไรก็ตามชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ (2550 : 21) ผูวาการการเคหะฯ ในขณะนั้น 
ใหการตอคณะอนุกรรมการฯ คตส. วาการดําเนินการในโครงการฯ นี้ มีความชอบธรรมเพราะใน
การซื้อที่ดินราคาเกินกวา 50 ลานบาท ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แลว และการ
ดําเนินโครงการรมเกลา - บางพลี ที่ใชวิธีแตกตางไปจากโครงการอ่ืนๆ นั้นก็เปนไปตามนโยบาย
ของนายวัฒนา  เมืองสุข รัฐมนตรีฯ 
 



137 

  คตส. เห็นวาการดําเนินการในโครงการนี้เปนการกระทําที่มิชอบ กลาวคือ 
(1) ที่ดินของการเคหะฯ เดิมสมควรมีราคาที่เพียง 470 ลานบาท การเคหะฯ ใน

ฐานะผูดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่จะทําโดยไมคากําไร กลับเพ่ิมราคาขายที่ดินข้ึนไปจาก
ที่ควรถึง 142 ลานบาท โดยขายไปในราคา 612 ลานบาท แมวาตอมาจะรับซื้อที่ดินเหลานี้กลับมา
ในรูปของโครงการบานเอ้ืออาทรระบบเทอรนคียที่มีมูลคาที่ดิน 612 ลานบาท เทาเดิมก็ตาม 

(2) การที่การเคหะฯ เจตนาทําสัญญาผูกพันตนกับเอกชน ในการขายทีดิ่นของ
ตนเองออกไปแลวซื้อกลับมาในรูปของการดําเนินโครงการเอ้ืออาทร โดยมีการซื้อ - ขายที่ดิน  
การอนุมัติโครงการฯ การชําระเงินทุกอยางจบสิ้นภายในวันเดียว และบริษัท เดวาฯ ในขณะทํา
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเหลานี้ ปรากฏวามีเงินในบัญชีธนาคารเพียง 1 หมื่นบาท แตสามารถได
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ราคา 612 ลานบาท มาเสนอเปนโครงการ 4,897 พันลานบาท ดังนั้นในการ
ดําเนินโครงการนี ้คตส. มองวา บริษัท เดวาฯ สามารถสรางกําไรข้ึนมาจากการดําเนินโครงการฯ ใน
ระบบเทอรนคีย ในสวนคากอสรางเกินสมควรถึง 184 ลานบาท เพราะผูบริหารของการเคหะฯ มีการ
เอ้ือประโยชนแกเอกชน โดยการใหเพ่ิมจํานวนหนวยที่พักเขาไปในโครงการ จนทําใหในโครงการมี
ความแออัดยัดเยียด สูงกวามาตรฐานเดิมมาก กลาวคือโครงการบางพลี เพ่ิมข้ึน 1,079 หนวย จาก 
4,561 หนวย เปน 5,640 หนวย โครงการรมเกลาเพ่ิมข้ึน 1,224 หนวย จาก 4,800 หนวย เปน 
6,024 หนวย 
  ผลคือ รัฐตองรับภาระจายเงินเกินจริง 326 ลานบาท (คาที่ดิน 142 ลานบาท บวกกับ
คากอสราง 184 ลานบาท) และประชาชนตองซื้อบานในราคาเทาเดิม คือ 3.9 แสนบาท แตคุณภาพ
ดอยกวาเดิม เพราะสภาพความหนาแนนของที่อยูอาศัยมีมากข้ึน 
  เงินที่ไดจากการขายที่ดิน 612 ลานบาทนี้ การเคหะฯ นํามาเปนรายรับสุทธิของผล
ประกอบการ ในป พ.ศ. 2548 ทําใหในปนั้นการเคหะฯ มีผลประกอบการถึงเกณฑไดกําไร จึงมี
การจายเงินโบนัสแกพนักงานการเคหะฯ ในปนั้นรวมเปนเงินทั้งสิ้น 52 ลานบาท (คตส.  2550) 
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ภาพที่ 6.1 แสดงภาพรวมการทุจริต 326 ลานบาทในโครงการ รมเกลา - บางพลี 
ที่มา : (คตส.  2551 : 40) 

 
จากภาพที่ 6.1 แสดงใหเห็นวาในการขายที่ดินเปลาออกไป แลวซื้อกลับมาในรูปของ

โครงการบานเอ้ืออาทร ของการเคหะฯ โดยมีการพอกเงินสวนตางเขาไปซึ่ง คตส. เห็นวาเปนการทํา
ใหราคาสูงข้ึนโดยมิชอบ ข้ันตอนแรกเปนการเพ่ิมราคาที่ดินใหสูงข้ึนอีก 142 ลานบาท และข้ันตอน
ที่สองเปนการเพ่ิมคากอสรางใหกับบริษัทเอกชนอีก 184 ลานบาท รวม 2 รายการเปนจํานวนเงิน 
ถึง 326 ลานบาท ซึ่ง คตส. เห็นวาเปนจํานวนเงินที่การเคหะฯ ไมควรตองเสียไปและถือวาเปน 
การคอรรัปชันในการดําเนินโครงการนี้ ตามที่ คตส. เรียกวาเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยทุจริต (คตส.  2550) และตัวเลขคากอสรางเกินจริงที่ คตส. กลาวถึงจํานวน 184 ลานบาท 
เนื่องจากมีการเพ่ิมจํานวนกอสรางหนวยที่พักอาศัยเขาไปในโครงการฯ เกินกวามาตรฐานนี้ ซึ่ง 
ผูศึกษาเห็นวาการที่มีรายไดจากการสรางจํานวนหนวยที่อยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึนกวาที่ควรจะเปนนี้
เปน “คาเชา” (Rent) ที่เกิดข้ึน เพราะไดมาเกินกวาการคาปรกติพึงม ี
 ผูศึกษาเห็นวา ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมวา ที่ผานมาการเคหะฯ มีการขายที่ดินของตน
ออกไปจํานวนเทาไร ทําเลใดบางและราคาเปนอยางไร โดยเหตุผลในการขายที่ดินแตละครั้ง คือ
อะไร “มีความเหมาะสมดวยเหตุผลทางธุรกิจหรือการเงินหรือไม” (ผกาแกว  บุญเลี้ยง.  สัมภาษณ.  
2554) เชน เปนที่ดินที่ขาดความเหมาะสมที่จะพัฒนาโครงการบานเอ้ืออาทรหรือพัฒนาเปน
โครงการในแนวทางของการเคหะฯ เปนตน 
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 การเรียกรับสินบน คดีพาสทิญาไทย  
กรณีนี้เปนคดีที่ คณะอนุกรรมการไตสวนสอบสวนคดีทุจริตบานเอ้ืออาทร ของ คตส. 

มีมติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 แจงขอกลาวหากับผูเก่ียวของ คือ  
1. นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
2. รศ.มานะ วงศพิวัฒน หนาหองของนายวัฒนา เมืองสุข และเปนผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท บางกอกสตีล จํากัด  
3. นายพรพรหม วงศพิวัฒน  
4. นายอริสมันต พงษเรืองรอง อดีต ส.ส. ไทยรักไทย ระบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2548 

และอดีตเลขานุการรัฐมนตรี นายประชา มาลีนนท (http://th.wikipedia.org.  2554) ในฐานะตัวกลาง
เรียกรับสินบน และไดคานายหนา 7 ลานบาท  

5. นายอภิชาติ จันทรสกุลพร ผูบริหาร บริษัท เพรสซิเดนทอะกริเทรดด้ิง 

6. นางรัตนา แซเอง  
7. ผูบริหารบริษัท พาสทิญาไทย จํากัด  
8. ผูบริหารบริษัท ไทยเฉินยู จํากัด กรณีทุจริตโควตา บานเอ้ืออาทรมีการเรียกรับ

สินบน 1,200 ลานบาท  
 คณะกรรมการ คตส. โดยนายสัก กอแสงเรือง และนายแกวสรร อติโพธิ กลาววา จาก
การสอบสวนของ คตส. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดขอมูลที่ตรงกันวา กรณีบริษัท พาสทิญา ได
สัญญาสัมปทานโครงการบานเอ้ืออาทร โดยมีการจายสินบนใหแกเจาหนาที่ และพบวาบริษัทนี้ 
เริ่มตนกิจการ ในป พ.ศ. 2547 โดยมีบริษัท พาสทิญา จํากัด ประเทศมาเลเซีย เปนผูถือหุนใหญ 
ประกอบธุรกิจเพียงอยางเดียวในเมืองไทยคือการรับดําเนินการโครงการบานเอ้ืออาทร ซึ่งในบัญชี
งบดุลรอบป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ มีทรัพยสินเพียง 3 ลานบาท ไมมีสินทรัพยที่เปนเครื่องมือหรือ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบธุรกิจเก่ียวกับงานกอสราง ตัวเงินอีกสวนหนึ่ง จํานวน 97 ลานบาท 
มีหลักฐานทางบัญชี แสดงเสมือนวามีการชําระทุนจดทะเบียนเต็ม แตเงินจํานวนนี้ไดใหกรรมการ
ยืมออกไปแลว ซึ่งผิดวิสัยของผูประกอบในธุรกิจนี้ที่ตองมีเงินทุนหมุนเวียนอยางเพียงพอตาม
ขนาดของธุรกิจ 
 บริษัท พาสทิญาไทย จํากัด ไดรับสัญญาดําเนินโครงการ รวม 7 โครงการ มูลคาประมาณ
หนึ่งหมื่นลานบาท โดยมีขอเท็จจริงจากการสอบสวนของ คตส. วา 

1. กระบวนการจัดสรรโควตาที่บงชี้วารัฐมนตรีเปนผูผลักดันทั้งโครงสรางของระบบ
และแตงตั้งบุคคลที่ไววางใจเขายึดกุม ใชอํานาจในกระบวนการจัดสรรโควตาตามระบบดังกลาว 

2. พยานบุคคลที่ยืนยันวา รัฐมนตรีสั่งใหประธานคณะกรรมการกลั่นกรองนําขอเสนอ
ของบริษัท พาสทิญาไทย จํากัด เขาสูการรับรอง ทั้งที่ยังไมผานการตรวจสอบตามข้ันตอน 
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3. หลักฐานทางบัญชีที่ยืนยันวาเงินลวงหนาที่ไดจากสัญญานี้มิไดนําไปใชในการ
พัฒนาโครงการฯ ทั้งหมด แตไดนํามาเขาบัญชีและแยกประเภทไวเปนรายการคาตอบแทนใหแก
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนจํานวนเงินประมาณ 82 ลานบาทเศษ 

4. ปากคําพยาน คือ กรรมการ พนักงานในบริษัทพาสทิญาไทย และบริษัทผูทําบัญชีที่
ใหการสอดคลองตองกัน อธิบายไดวาเงินจํานวนนีไ้ดถูกนําไปจายใหแกรัฐมนตร ี

5. เสนทางเดินของเงินสินบนที่กลาวนี้ ตรวจพบวามีความพยายามฟอกเงินโดยการ
โอนเงินไปยังแหลงตางๆ แตแลวในที่สุดก็รวมเงินไปอยูในบัญชี บริษัท เพรซิเดนท จํากัด และ
บริวาร จํานวน 82,500,000 บาท ซึ่งตรงกับจํานวนเงินที่พยานยืนยันวามีการเรียกรับสินบนใน
การอนุมัติโควตาหรือสัญญาแบบเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา โดยคิดตามจํานวนโควตาหรือจํานวน
หนวยที่อยูอาศัยหรือจํานวนบานในโครงการฯ ที่ไดทําสัญญาไป ในอัตราหนวยละ 11,000 บาท 
จํานวนทั้งสิ้น 7,500 หนวย 
 ดวยรูปคดีที่สอดคลองกันนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นวามีมูลเพียงพอใหกลาวหาและ 
ไตสวนผูเก่ียวของในความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัตหินาที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 แกนายวัฒนา เมืองสุข รศ.มานะ วงศพิวัฒน และบริษัท พาสทิญาไทย จํากัด และ
ความผิดฐานใหและรบัสินบนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และ 149 แก
นายวัฒนา เมืองสุข และบริษัท พาสทิญาไทย จํากัด และความผิดฐานฟอกเงินกับเอกชนผูเก่ียวของ 
(คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 40, แกวสรร อติโพธิ 
และ สัก กอแสงเรือง.  2550 : 44, ประชาชาติธุรกิจ.  2550 : 43, 44) 
 กรณโีครงการวัดรังสีสุธาวาส จังหวัดชลบุรี (กคช.  2552) ที่มีพฤติกรรมการคอรรัปชัน
โดยเจาหนาที่ของการเคหะฯ ทั้งที่เปนผูบริหารระดับกลางและลาง โดยการเคหะฯ ไดทําสัญญากับ 
บริษัท ผลอนันต บานและที่ดิน จํากัด ในการจัดหาที่ดิน กอสรางบานแฝด 2 ชั้น จํานวน 1,250 
หนวย พรอมสาธารณูปโภค ระยะเวลาตามสัญญา 480 วัน และไดรับการขยายเวลาอีกสองครั้ง 
รวม 545 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1,020 วัน กรณีนี้พบวา ผูรับเหมาไดเบิกเงินคาดําเนินการไปถึง 
311,768,054 บาท จากวงเงิน 427,817,290 บาท โดยที่ดําเนินการไปไดจริงเพียงรอยละ 72.87 
แลวทิ้งงานไป สรางความเสียหายใหการเคหะฯ เปนจํานวนเงินถึง 95,051,961.17 บาท จากการที่
ตองชําระเงินไปเกินกวามูลคาที่ควรจาย 
 มีผูถูกกลาวหาในกรณีนี้ รวม 8 คน เปนระดับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการกอง 5 
คน ระดับ 6, 8 และ 9 ระดับละคน คณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นวาเจาหนาที่เหลานี้มี
ความผิดตั้งแตการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง จนถึงการไมปฏิบัติหนาที่ดวยความเอา
ใจใส ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของการเคหะฯ จึงเสนอใหมีการลงโทษตั้งแตการใหออก 3 
คน ใหปลดออก 2 คน ลดข้ันเงินเดือน 3 ข้ัน 1 คน ตัดเงินเดือนรอยละ 25 เปนเวลา 5 เดือน 1 คน 
และคณะกรรมการฯ เห็นวาไมมีความผิด 1 คน โดยใหทั้งหมดรวมกันชดใชความเสียหายที่เกิด
ข้ึนกับการเคหะฯ  
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 จากขอมูลที่ปรากฏตามรายงานการสอบสวนพบวา การเบิกเงินเกินจริงของเอกชนรายนี้ 
ทําไดโดยอาศัยความรวมมือของเจาหนาที่การเคหะฯ มทีั้งที่เปนการเสนอเรื่องและลงนามในเอกสาร
รับรองการตรวจงานและความถูกตองของการเบิกเงิน โดยไมมีการตรวจสอบอยางเพียงพอ ทั้งที่
โดยสภาพพ้ืนที่งานจริงนั้น “สามารถมองเห็นไดโดยงาย” วาผลการดําเนินงานของผูรับเหมาใน
ขณะนั้น ไมอยูในเงื่อนไขที่จะใหเบิกเงินงวดงานได และจากเอกสารรายงานการสอบสวนนี้ ไมได
ระบุถึงความเก่ียวของหรือความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ เลย และผูศึกษาเอง
ขอตั้งขอสงสัยในมาตรการตรวจสอบและการปฏิบัติของหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบของการ
เคหะฯ วาเพราะเหตุใดจึงปลอยใหเกิดปญหาเชนนี้ได 
 จากการศึกษาพบวา ในการเคหะฯ กอนที่จะเริ่มตนดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรนี้ มีกรณี
คอรรัปชันขนาดใหญปรากฏอยูแลว เชน กรณีการจัดซื้อที่ดินบริเวณคลอง 11 - 12 จังหวัดปทุมธานี 
ปงบประมาณ 2539 มูลคา 1,498,090,500 บาท ทําสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 
และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 39 ซึ่งจากการตรวจสอบสืบสวนของ สตง.  
(2551 : 1 - 85) สรุปไดวา “การดําเนินการจัดซื้อที่ดินของเจาหนาที่กองที่ดิน คณะกรรมการจัดซื้อ
ที่ดิน ผูวาการฯ และคณะกรรมการการเคหะฯ มิไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่งและแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อที่ดินที่คณะกรรมการการเคหะฯ กําหนด” โดยระบุ
รายละเอียดเพ่ิมเติมวา 

1. เจาหนาที่กองที่ดิน ไดละเลยหนาที่ในการศึกษาขอมูลเก่ียวกับที่ดินและราคาซื้อ
ขายที่ดินทีเ่หมาะสม เปนเหตุใหผูมีอํานาจตัดสินใจ ขาดขอมูลอันเปนสาระสําคัญในการพิจารณา
จัดซื้อที่แปลงนี้ ทําใหการเคหะฯ ซื้อที่ดินในราคาสูงกวาเปนจริง ไมต่ํากวา 748,090,500 บาท 

2. คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินฯ ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว โดยเลือกที่จะปกปด
ขอมูลบางอยางและเลือกแสดงขอมูลบางอยาง ในการประเมินราคาที่ดินทําใหมีราคาสูง รวมถึง 
ไมดําเนินการหาขอมูลคาใชจายที่จะตามมา (คาถมที่เพ่ือปรับระดับ และคาทําถนน) อยางเพียงพอ  

3. ผูวาการการเคหะฯ ไดรับรูขอมูลราคาซื้อขายกอนหนาไมก่ีวันของที่ดินแปลงนี้แลว 
วามีราคาเพียง 291,294,375 บาท ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่การเคหะฯ ตกลงจะซื้อมาก แต 
ไมดําเนินการใดๆ เพ่ือรักษาผลประโยชนขององคกร 

4. คณะกรรมการการเคหะฯ มีการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อโดย “ไมยึดถือมต”ิแนวทางเดิม
ที่ตนเปนผูกําหนด โดยตัวประธานกรรมการฯ ซึ่งในขณะนั้นคือ นายอารีย วงศอารยะ ไดรับทราบ
ขอมูลการประเมินราคาที่ดินทั้งของสํานักงานที่ดินทองที่ ของบริษัทประเมินราคาเอกชนที่การ
เคหะฯ วาจางใหทําการประเมิน และการประเมินราคาที่ดินจากธนาคารพาณิชย ที่เปนราคาตลาด
แลว แตกลับเก็บขอมูลเหลานั้นไวไมแจกจายใหกรรมการอ่ืนๆ ไดรับทราบและนําไปเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา โดยประธานกรรมการฯ เสนอใหยึดถือเอาผลการประเมินราคาที่ดินของ
สํานักงานกลางประสานการจัดหาที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย ที่ตัวประธานกรรมการฯ คือ นายอารีย วงศอารยะ นั้นเคยดํารงตําแหนงอธิบดี
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กรมที่ดินและขณะที่มีการพิจารณาเรื่องนี้ก็ยังดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู สํานักงาน
กลางประสานการจัดหาที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐนี้ไดกําหนดราคาประเมินที่ดินไวสูงกวาหนวยงาน
อ่ืนๆ แต สตง. เห็นวาหนวยงานนี้มิไดเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกําหนดราคาที่ดิน จึงไมนา
ยึดถือเอาราคาของหนวยงานนี้เปนเกณฑ และเปนที่นาสังเกตวาหนวยงานนี้ตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ 2536 
แตไดยกเลิกไป เมื่อป พ.ศ. 2539 เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับหรือใหอํานาจในการกําหนดราคา
ที่ดินเพ่ือจัดซื้อที่ดินของรัฐ 
 กรณีการจัดซื้อที่ดินบรเิวณคลอง 11 - 12 จังหวัดปทุมธานี เปนกรณีที่นาศึกษาเนื่องจาก
เกิดข้ึนไดเพราะมีผูเก่ียวของหลายฝาย หลายระดับตั้งแตเจาหนาที่ของการเคหะฯ คณะกรรมการ
จัดซื้อฯ ผูวาการฯ คณะกรรมการการเคหะฯ และประธานกรรมการฯ ผูเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
ที่ดินและขณะนั้นดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกรณีนีม้ีการรวมมือกับหนวยราชการ
อ่ืนและนักธุรกิจ ซึ่งผูศึกษามองวาเปนตัวอยางของการคอรรัปชันที่อาศัยความรวมมือความรวมมือ
ของเจาหนาที่ของรัฐหลายฝายหลายหนวยงาน สวนกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร โครงการวัดรังสี
สุทธาวาส จังหวัดชลบุรี เปนกระบวนการความรวมมือของเจาหนาที่ระดับตางๆ กับนักธุรกิจ แมจะ
ไมมีขอมูลแสดงความเก่ียวของกับนักการเมืองและคณะกรรมการการเคหะฯ เฉพาะในโครงการฯ
และในกรณีที่ตรวจพบนี้  
 ผูศึกษาเห็นวาการคอรรัปชันทั้งสองกรณีเปนรูปแบบ การคอรรัปชันปลีกยอย (Incidental 
corruption) ตามการแบงของรูปแบบการคอรรัปชันของ Mark Robinson (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  
2553 : 54) หรือที่ผูศึกษาขอเรียกการคอรรัปชันลักษณะนี้วาเปนการคอรรัปชันขนาดเล็กหรือ 
ที่เกิดข้ึนเปนเฉพาะกรณี หรือเกิดข้ึนเมื่อมีผูมีอํานาจมีโอกาส หรือเมื่อสามารถฉกฉวยเอา
ผลประโยชนได นับเปนรูปแบบหนึ่งของการคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางที่เปนปญหาใหญสราง
ความเสียหายอยางมากใหกับรัฐวิสาหกิจ (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : บทคัดยอ, 3 - 6, 
ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 1-1)  
 และกรณีการขายที่ดินของการเคหะฯ ออกไป แลวซื้อกลับมาในรูปของโครงการบานเอ้ือ
อาทรโดยมีสัญญาผูกพันกันไวนั้น หากมองจํากัดเฉพาะกรณีนี้ผูศึกษาเห็นวาเปนการคอรรัปชัน
ตามระบบ (Systemic corruption) กลาวคือ เปนกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ทําใหการเคหะฯ เสีย
ประโยชน โดยผูมีอํานาจอาศัยชองวางของกฎระเบียบที่มีอยูของราชการที่มีอยูแลวเพ่ือความชอบ
ธรรมในการดําเนินการ แลวจึงใชอํานาจของคณะกรรมการการเคหะฯ เพ่ือใหมีการดําเนินการทํา
สัญญาผูกพัน และซื้อขายที่ดินแปลงนี้  
 
 การเคหะฯ ภายหลังเผชิญปญหาโครงการบานเอ้ืออาทร 
 ในอดีตการเคหะฯ สามารถทํารายไดและมีกําไรเปนของตัวเองจาการพัฒนาโครงการ
เคหะชุมชนตามแผนการดําเนินงานของการเคหะฯ แตหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็มักจะมีการเปลี่ยน
แผนหรือนโยบายดานที่อยูอาศัยเสมอ สงผลใหนโยบายพัฒนาที่อยูอาศัยในระดับชาติไมตอเนื่อง 
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ตัวอยางเชน เมื่อหันมาทําโครงการเพ่ือบริการสังคมตามนโยบายของรัฐบาลคือโครงการบาน 
เอ้ืออาทรไดสงผลใหตองหยุดการพัฒนาโครงการเคหะชุมชนไป เพ่ือทําโครงการเอ้ืออาทรเพียง
อยางเดียว โดยขาดการศึกษาอยางรอบคอบกอน จนสงผลกระทบตอรายได และตองรับภาระ
หนี้สินจํานวนมากมาย (นายพรศักด์ิ บุญโยดม.  2549 : 12, สมคิด  จาตุศรีพิทักษ.  2550 : 22 - 
23, สุชาติ  ศิริโยธิพันธุ.  2550 : 20) 
 หลังป พ.ศ. 2549 เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล จึงมีการตรวจสอบประเมินผลการดําเนิน
โครงการฯ จากหลายหนวยงาน และจากขอมูลที่ปรากฏ ทําใหพบปญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงสิ่งที่
สะทอนสถานะของการเคหะฯ ที่สําคัญ เชน ปญหาหนี้สิน ปญหาทรัพยสินคงคาง (Sunk cost) 
ความไมสามารถบรรลุเปาหมายของโครงการบานเอ้ืออาทร การละเลยโครงการและกิจกรรมที่
เปนเปาหมายหลักตามวัตถุประสงคขององคกร ที่มีการวางแผนไวกอนเริ่มดําเนินโครงการบาน
เอ้ืออาทร จนถึงปญหาการคอรรัปชัน หลังจากนั้นการเคหะฯ จึงเริ่มทําในสิ่งที่เปนแผนการระยะ
ยาวอยางจริงจังมากข้ึน เชนการปรับปรุงองคกร (การเคหะแหงชาติ.  2553 : 1) การผลักดันให 
มีแผนยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัยและการจัดตั้งนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ 
(คณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาต.ิ  2552 : 1) การกําหนดเปาหมายและทิศทางของการ
เคหะแหงชาติ (4 ระยะ จาก พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2562) และแผนยุทธศาสตรและกลยุทธที่นําไปสูการ
บรรลุเปาหมายและทิศทางขององคกร เปนตน (วัลลภ  พลอยทับทิม.  2550 : 3) นอกจากนี้ยังมี
เปาหมายในการพัฒนาโครงการอ่ืนๆ เชน การศึกษาเพ่ือสรางมาตรฐานของการกอสรางและวัสดุ 
(พรศักด์ิ  บุณโยดม.  2550 : 5) การสรางโครงการพิเศษเพ่ือหารายได การหารือรวมกับการรถไฟฟา
มหานครเพ่ือพัฒนายุทธศาสตรที่อยูอาศัย เนื่องจากมองวาไลฟสไตลของคนจะเปลี่ยนไปใน 5 - 10 ป
ขางหนา เมื่อการคมนาคมสะดวกโดยเฉพาะเมื่อสวนตอขยายของรถไฟฟาเสร็จหมดแลว จึงตองมี
แผนยุทธศาสตรที่เนนการทําใหคนมีรายไดนอย ผูที่สําเร็จการศึกษาใหมๆ และเริ่มทํางานใหสามารถ
ซื้อที่อยูอาศัยไดในราคาไมแพงนักและอยูใกลสถานีรถไฟฟา (พรศักด์ิ  บุณโยดม.  2550 : 19) 
 ปจจุบันมีหนวยงานของรัฐที่มุงเนนกิจกรรมที่อยูอาศัยสําหรับครัวเรือนผูมีรายไดนอย คือ 
การเคหะแหงชาติ (กคช.) ดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทร สถาบันองคกรพัฒนาชุมชน (พอช.) 
ดําเนินโครงการบานมั่นคง ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน มุงเนนเงินกูเพ่ือที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอย (ฉันทนา ชานนท.  2553 : 57) และยังมีโครงการบาน บีโอไอ ทีดํ่าเนินการ
โดยเอกชนภายใตการสงเสริมของบีโอไอ 



บทท่ี 7 
 
 

บทวิเคราะห การคอรรัปชันในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 
 การศึกษาในบทนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังตอไปนี้ คือ 1) เพ่ือวิเคราะหรูปแบบและ
พฤติกรรมคอรรัปชันของการเคหะฯ กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร 2) เพ่ือศึกษาปจจัยและเงื่อนไข
ที่ทําใหเกิดการคอรรัปชัน และ 3) เพ่ือศึกษาวาการคอรรัปชันของการเคหะฯ กรณีโครงการบาน
เอ้ืออาทร สามารถอธิบายไดจากแนวการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชันใดบาง 
 
เปาหมายการดําเนินโครงการ 
 
 จากการศึกษาพบวาโครงการบานเอ้ืออาทร ถูกนํามาดําเนินการเพ่ือเปาหมายอยาง
นอย 3 ประการ และมีความเห็นที่โตแยงตอเหตุผลทั้ง 3 ประการนี้ คือ   
   
 เพื่อสรางที่อยูอาศัยใหประชาชนผูมีรายไดนอย    
 เหตุผลที่ใชกลาวอางมากที่สุดในการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรคือ ตองการใหเปน
โครงการจัดสรางที่อยูอาศัยเพ่ือผูมีรายไดนอย ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ที่ตองการให
คนไทยทุกครอบครัวมีบานเปนของตนเองภายใน 5 ป โดยคาดหวังวาโครงการบานเอ้ืออาทรจะ
ชวยตอบสนองไดเร็วข้ึน (ทักษิณ  ชินวัตร.  2546 : 2 - 3, วัลลภ พลอยทับทิม.  2546 : 4) 
 โดยทั่วไปแลวการตัดสินใจซื้อบานของประชาชนจะข้ึนอยูกับความสัมพันธของ 3 ตัวแปร 
คือ ความจําเปนในการเลือกทําเลที่อยู การลงทุนในที่อยูอาศัย ซึ่งจะเก่ียวพันกับระดับรายได และ
มาตรการหรือนโยบายของรัฐที่มีตอการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวงเวลาหนึ่ง เชน เมื่อรัฐมีมาตรการ
จูงใจดวยการใหเงินสนับสนุนหรือมีมาตรการดานภาษี ก็จะสงผลใหคนซื้อบานมากข้ึน (Morris 
Davis and Others.  2007 : 37) แตในการพัฒนาที่อยูอาศัยใหบรรลุเปาหมาย จะตองมีการศึกษา
กลไก เงื่อนไข ความพรอมทั้งอุปสงคและอุปทานที่เปนพ้ืนฐานสําคัญใหถูกขับเคลื่อนไปพรอม  ๆกัน 
เชน “การทําโครงการที่อยูอาศัยตองการอุปทานที่ดิน การขนสง ผูประกอบการ ผูรับเหมากอสราง  
ผูประกอบอาชีพชาง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการกอสราง หากกลไกเหลานี้ไมถูกจัดหา 
หรือขับเคลื่อนในจังหวะเวลาและความเรงดวนทันกันและพอเพียงแลว การที่จะทําโครงการให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายจะเปนไปไดยาก’’ ดานอุปสงค คือ จํานวนประชากรที่ตองการที่อยู
อาศัย และที่ตองพิจารณาดวยคือ ความสามารถทางดานการเงินในการซื้อหรือผอนชําระ ที่อาจข้ึน
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ลงไดตามสภาวะดอกเบ้ีย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจมหภาค ระบบภาษี ความพอเพียงของ
ที่ดิน แหลงที่ตั้ง ราคา และแหลงประกอบอาชีพ (ปรีด์ิ บูรณศิร.ิ 2550 : 6)  
 ดังนั้นโครงการบานเอ้ืออาทร จึงไมนาประสบความสําเร็จดวยปจจัยดานทําเลที่ตั้งที่ 
ไมเหมาะสม และปญหาดานขีดความสามารถในการกอสราง (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย.  2547 : 
32) เพราะในชวงเศรษฐกิจกําลังบูมนั้น กําลังการผลิตหรือขีดความสามารถในการกอสรางที่อยู
อาศัยของผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทยรวมทั้งการเคหะฯดวยแลว สามารถสรางที่
อยูอาศัยทุกประเภทไดรวมกันเพียง 170,000 หนวยเทานั้น ขณะที่ตลอดระยะ 30 ป ของการเคหะ 
เองก็สามารถสรางบานไดเพียง 6 หมื่นหนวย แตถาจะผลักดันโครงการ 6 แสนหนวย ใหไดภายใน
เวลาหาปเทากับตองสรางที่อยูอาศัยใหไดเฉลี่ยถึงปละ 1.2 แสนหนวย ทําใหตองดึงเอกชนเขา
มารวมดวยวิธีตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได และหากรัฐบาลใหเอกชนเขามารวมพัฒนา ภาคเอกชนจะ
ทําไดดีกวาและรวดเร็วกวาและมีตนทุนการบริหารจัดการที่ต่ํากวา ภายใตเงื่อนไขการสนับสนุนของ
รัฐเชนเดียวกับที่การเคหะฯ ไดรับ (ไชยยันต ชาครกุล. 2546 : 8, ธํารง ปญญาสกุลวงศ. 2546 : 1 - 
12, ทองมา  วิจิตรพงศพันธุ.  2546 : 17 - 27, มานพ  พงศทัต.  2546 : 35, ประชาชาต.ิ 2550 : 1, 
4) ผูบริหารการเคหะฯ ก็ไดยอมรับวาการดําเนินโครงการฯ ที่ผานมา เกินกําลังของการเคหะฯ  
จึงตองปรับแผนการทํางานใหมจาก 140,000 หนวยตอป ในชวงเวลาตามแผนงาน เหลือเพียง 4 - 5 
หมื่นหนวยตอป (พรศักด์ิ บุณโยดม.  2549 : 45) ในที่สุดนับตั้งแตเริ่มการกอสรางตามโครงการฯ 
ในป พ.ศ. 2546 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 มีการกอสรางบานเอ้ืออาทรทุกแบบไดเพียง 
281,550 หนวย ซึ่งเปนจํานวนที่ตรงกับความตองการที่แทจริง โดยในจํานวนนี้เปนการกอสรางที่แลว
เสร็จเพียงรอยละ 85 ในจํานวนนี้ขายไดเพียงรอยละ 80 โดยจํานวนที่ยังขายไมไดประมาณ 50,000 
หนวย โดยคาดวาจะใชเวลาอีก 2 ป ในการขายโครงการฯ ที่เหลือใหหมด (สุชาติ ศิริโยธิพันธ. 2553 : 
33 - 34) 
 เนื่องจากโครงการฯ นี้เปนโครงการเพ่ือผูมีรายไดนอย นอกจากการที่รัฐบาลตองชวย
อุดหนุนคากอสราง 80,000 บาทตอหนวย แตไมไดเตรียมระบบการเงินรองรับ จึงสรางปญหา
เก่ียวกับระบบสินเชื่อ คือ ผูที่มีรายไดนอยปานกลางลงมาหรือผูมีฐานะยากจน สวนใหญไปย่ืนกู
จากสถาบันการเงินแลวไมไดรับการอนุมัติสินเชื่อ สงผลกระทบตอการขายและการโอนกรรมสิทธิ์
ของโครงการฯ จํานวนมาก (กิตติ พัฒนพงศพิบูล.  2553 : 52)  

 
 เพื่อการผลักดันทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค  
 ภายหลังจากเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลตองการ
ที่จะกระตุนเศรษฐกิจดวยมาตรการก่ึงการคลัง (Quasi - fiscal) ที่สามารถสงผลกระทบถึง
กลุมเปาหมายไดโดยตรง ซึ่งกระทรวงการคลังประมาณการวา ในป พ.ศ. 2546 จะมีมูลคาสินเชื่อ
ผานโครงการบานเอ้ืออาทรสูงถึง 5.77 หมื่นลานบาท (ผาสุก  พงษไพจิตร. 2547 : 6 - 8) และ
รัฐบาลตองการอัดเงินเขาสูระบบใหเร็วเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจผานโครงการบานเอ้ืออาทรนี้ (ทนง 
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พิทยะ.  2549 : 16, ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ.  2549 : 11, 12) แตผาสุก พงษไพจิตร (2547) เห็น
วามาตรการเชนนี้จะมีจุดออน ถาหากหนวยงานที่ทําโครงการเหลานี้ประสบปญหาการเงินใน
อนาคต จะทําใหรัฐบาลตองรับภาระทั้งหมดโดยการใชภาษีจากประชาชนมาอุดหนุน ดังนั้นจึงมี
ประเด็นที่ตองพิจารณาเพ่ิมเติมคือ โครงการที่ปลอยสินเชื่อเชนนี้มีผลดีกับระบบเศรษฐกิจเพียงใด 
มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม หรือ “เพราะคุณขอมา’’ เพราะหากปลอยใหดําเนินการโดยไมใช
หลักการที่เครงครัดแลว ก็อาจนําไปสูปญหาการทําเพ่ือพรรคพวก ที่เรียกกันวา “ทุนนิยมพวกพอง” 
(Crony capitalism) ไดงายๆ เนื่องจากรัฐบาลเปนผูแตงตั้งตําแหนงผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
การเงินภาครัฐดวย   
 อีกประการหนึ่งการที่รัฐบาลในชวงนั้นมีทรัพยากรการเงินที่เพ่ิมข้ึนทามกลางการไมมี
เงินเฟออันเกิดจากสภาพคลองลนเกิน ซึ่งมาจากเงินที่สรางข้ึนในยุคฟองสบู เมื่อฟองสบูแตกและ
เงินจํานวนนี้คางอยู อุปสงคตอเงินลดลงอันเนื่องจากวิกฤติการณ เงินเหลานี้จึงถูกผันเขาสู
โครงการเอ้ืออาทรตางๆ (สมภพ  มานะรังสรรค.  2547 : 124) โดยเฉพาะการลงทุนดานที่อยูอาศัย
นี้ เนื่องจากจะชวยใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เฉลี่ย 1.7 - 2.2 เทา เพราะเกิดการจางงาน
และใชวัสดุในการกอสรางจํานวนมาก แตการลงทุนเพ่ือที่อยูอาศัยของประชาชน ควรสงเสริมให
เปนการตัดสินใจซื้อที่เหมาะสมตามกําลังของผูซื้อ ไมใชซื้อเพราะอยากซื้อหรือเพราะการโฆษณา
เชื้อเชิญ (สมชัย จิตสุชน.  2547 : 32) 
 ยังมีความเห็นที่ไมสนับสนุนโครงการบานเอ้ืออาทรอีกวา การจะทําโครงการบานเอ้ืออาทร
ใหประสบความสําเร็จนั้นทําไดยาก เนื่องจากมีปจจัยลบหลายดาน อาทเิชน รายไดที่ไมสม่ําเสมอของ
ผูซื้อ การเขาถึงแหลงเงินทุนทําไดยาก ตนทุนในการกอสรางเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง จึงไมสมควรที่จะนํา
มาตรการนี้มาใชในการกระตุนเศรษฐกิจ (โฆษิต  ปนเปยมรัษฎ.  2550 : 24) อีกทั้งการที่รัฐบาลของ
ประเทศรัสเซียตองทําโครงการบานคนจนประเภทนี้ เนื่องจากภาคเอกชนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ของประเทศรัสเซียไมเขมแข็ง รัฐจึงตองเขาไปดําเนินการเอง ดังนั้นการผลักดันโครงการบานเอ้ือ
อาทรโดยอาศัยการอุดหนุนมากมายจากรัฐ จึงเปนการทําลายโครงสรางตลาด ทําลายผูประกอบการ
รายยอย ถือวาเปนทางเลือกที่ไมคุมคา (โสภณ  พรโชคชัย.  2546 : 37) 
 ผูศึกษาเห็นสอดคลองกับ ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ (2552 : 1 - 28) ที่เห็นวาจริงอยู
รัฐวิสาหกิจมีความสําคัญและเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ แตตองพิจารณาดวยวา
ผลการดําเนินงานโดยรัฐวิสาหกิจในเรื่องหนึ่งๆ นั้นคุมคาทางเศรษฐกิจหรือไม มีประสิทธิภาพหรือ
สามารถทําใหเกิดสวัสดิการสูงสุด (Maximization of welfare) แกสังคมหรือไมเมื่อเทียบกับภาค 
เอกชน ซึ่งโดยสวนใหญแลวพบวาในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทเดียวกัน เอกชนมีประสิทธิภาพ
ในเชิงตนทุนต่ํากวารัฐวิสาหกิจ  
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 เปนการผลักดันโครงการในลักษณะประชานิยม (Populism)  
 เปาหมายการดําเนินโครงการนี้ถูกมองวาเปนการหวังผลทางการเมือง หวังผลในคะแนน
เสียงเลือกตั้ง (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. 2547 : 93, พรหมมินท เลิศสุริยเดช. 2551, เกษียร เตชะพีระ.  
2547 : 48 - 49; พรรณิษฐ  ตอสุวรรณ.  2549 : 13) โดยเกษียร เตชะพีระ (2547 : 41, 48 - 49, 
54) ชี้ใหความเห็นถึงความสัมพันธระหวางเปาหมายในการผลักดันเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณวา รัฐบาลทักษิณ ริเริ่ม/ทุมเท ดําเนินนโยบายเคนเชียนแบบ
รากหญาของตน โดยใชเงินภาครัฐทั้งในและนอกระบบงบประมาณไปกระตุนและเนนความสําคัญ
ของตลาด อุปสงค และเศรษฐกิจในประเทศมากกวารัฐบาลที่ผานมา เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจที่ซบเซา
ใหฟนคืนกลับมา โดยภาครัฐเปนตัวขับเคลื่อน ดังนี้ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทักษิณ จึง
เปนประชานิยมเพ่ือทุนนิยม (Capitalist populism) หรือเปนการเมืองแนวรวมขามชนชั้นเพ่ือ
กระจายโภคทรัพยทางเศรษฐกิจ’’ และเปนแนวทางที่รับใชทุนนิยมอยางเต็มตัว   
 เกษียร เตชะพีระ (2547) เห็นวา พ.ต.ท.ทักษิณ มองแนวทางประชานิยมเพ่ือทุนนิยมนี้
วา “จะเปนการชวยซื้อสันติสุขของชนชั้นลาง อันเปนเงื่อนไขจําเปนแกความมั่นคงและงอกงามของ
การลงทุนของชนชั้นนายทุน เหตุนี้จึงเปนที่มาของโครงการสวัสดิการสังคมและประชานิยม” เชน 
โครงการบานเอ้ืออาทร และหากบอกวากรณีเชนนี้เปนไปตามหลักบริหารจัดการเศรษฐกิจแบบ 
ซีอีโอ. โลกาภิวัตน ก็ตองขยายความตอไปดวยวาเปนโลกาภิวัตนแบบเอ้ืออาทร กลุมทุนพวกพอง
เสนสาย (Crony capitalist - oriented globalization) บนฐานผลประโยชนของกลุมทุนใหญ และยัง
ไดประโยชนจากการใชระบบอุปถัมภทางการเมืองแบบเดิมที่ทําเปนรายปลีกยอย โดยสงผานเงิน
งบประมาณ สัมปทาน ใบอนุญาตโครงการกอสราง คาเชาทางเศรษฐกิจหรือสวยที่อาศัยอํานาจ
ฝายบริหารฉกฉวยเอา แลวแจกจายจากรัฐมนตรี นักการเมือง หัวคะแนนและชาวบานในอุปถัมภ
และแมวา “ประชานิยมมิใชการคอรรัปชันเสมอไป บางเรื่องที่ประชาชนชอบก็อยูในวิสัยที่ทําได แต
หากเปนเรื่องของผลประโยชนทับซอนก็เปนการคอรรัปชัน’’ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. 2547 : 72) 
 นโยบายเอ้ืออาทรทําใหคนไทยสวนใหญรูสึกวาตนเองไดประโยชน (ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ.  
2549 : 9) และการผลักดันโครงการเอ้ืออาทรมากมายของรัฐบาลยุคนั้น ทําใหประชาชนมีฐานะเปน
ผูรับผลประโยชน และสราง พ.ต.ท.ทักษิณใหมีฐานะเปนผูใหผลประโยชน ถาศึกษาดูประชาชนใน
ชนบท จะเห็นวาเขาจะข้ึนตอคน “ให’’ และ “ภายใตความสัมพันธลักษณะแบบนี้ ความสวามิภักด์ิ
ของประชาชนจึงแข็งแกรงมาก’’ (สมเกียรติ พงษไพบูลย.  2547 : 146) 
 แนวนโยบายเอ้ืออาทรนี้ จึงถูกมองวามุงเนนหาคะแนนนิยมทางการเมืองโดยให
รัฐวิสาหกิจเขาแทรกแซงตลาด อาศัยศักยภาพความเปนหนวยงานรัฐซึ่งมีความไดเปรียบเอกชน 
ในดานตางๆ อาทิ 1) เอกชนมีขอจํากัดดานสินเชื่อ 2) ทรัพยากรของการเคหะฯ ที่ทุมเขาทํา
โครงการฯ และยังสามารถดึงทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆ ไดอีก 3) โอกาสในการไดรับการยกเวนจาก
กฎ ระเบียบของราชการ 4) การมีสิทธิพิเศษในเรื่องภาษี 5) ความสามารถในการใชสื่อของรัฐทํา
การประชาสัมพันธ (พรรณิษฐ ตอสุวรรณ.  2549 : 13) 
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ในการศึกษาครั้งน้ี เกิดประเด็นที่ผูศึกษาตองการคําตอบบางประการ คือ  
1) แนวคิดเรื่องการสรางบานเพ่ือคนจนหรือที่เรียกวาบานเอ้ืออาทรนี้เปนเรื่องดีหรือไม  

2) ทําไมผูวาการฯ และคณะกรรมการการเคหะฯ จึงมีบทบาทในระดับนโยบายตอเรื่องนี้นอย
มาก และ 3) การเปลี่ยนระบบการดําเนินโครงการจากระบบการจางเหมากอสรางบนที่ดินของ
การเคหะฯ เปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จ แลวสุดทายเปลี่ยนเปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตาม
โควตา เปนปจจัยสําคัญของการคอรรัปชันในโครงการบานเอ้ืออาทรจริงหรือไม  

1. แนวคิดเรื่องการสรางบานเพ่ือคนจนหรือที่เรียกวาบานเอ้ืออาทรนี้เปนเรื่องดีหรือไม 
จากการศึกษาพบวา การลงทุนเพ่ือที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยนอกจากจะชวยยกระดับความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของคนใหดีข้ึนแลว การกอสรางที่อยูอาศัยยังเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยกอใหเกิดการจางงานและการลงทุนเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีผลกระทบในทางบวก 
(Positive effect) ตอสังคมทั่วไปอยางกวางขวาง (United Nations Human Settlements Program 
UN Habitat.  2008 : 1, ขรรค ประจวบเหมาะ. 2552 : 1) และในทางเศรษฐกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในประเทศไทย ยังมีมูลคาคิดเปนรอยละ 16 - 20 ของ GDP (สมเชาว  ตัณฑเทิดธรรม.  2553 : 78) 
หรือกลาวไดวาการลงทุนดานที่อยูอาศัย 1 หนวย สามารถกระตุนใหเกิดเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 
1.7 - 2.2 เทาของเงินที่ลงทุน (สมชัย จิตสุชน.  2547 : 32) ในแงของแนวคิดการชวยเหลือคนจน
หรือผูมีรายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ก็ถือวาเปนรูปธรรมและมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 
(ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ.  2549 : 1, 4) 
 ผูศึกษาจึงเห็นดวยกับความเห็นของ แกวสรร อติโพธ ิ(เอเอสทีวี. 2550) ที่มองเห็นความ 
สําคัญในการสรางที่อยูอาศัยใหแกประชาชนที่ยากจนนั้นเปนแนวคิดที่ดีควรไดรับการสนับสนุน  
แตในการนํามาปฏิบัติยังมีประเด็นถูก - ผิดที่ตองนํามาศึกษาเพ่ิมเติม  

2. ประเด็น “ทําไมผูวาการฯ และคณะกรรมการการเคหะฯ จึงมีบทบาทในระดับนโยบาย
ตอเรื่องนี้นอยมาก” ในประเด็นนี้ผูศึกษามองวา การดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรเปนการดําเนิน
โครงการที่มีการบริหารจัดการในบริบทของรัฐวิสาหกิจ คือ การเคหะฯ ที่มีโครงสรางการบริหารของ
องคกร เริ่มจากคณะกรรมการการเคหะฯ ที่มีหนาที่รับผิดชอบสําคัญ คือ ทบทวนวางแผนและ
กําหนดวิสัยทัศนของการเคหะแหงชาติ รับผิดชอบตอผลการประกอบการและการปฏิบัติงาน 
ของฝายบริหารเห็นชอบกับกลยุทธและนโยบายที่สําคัญโดยรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมาย (Key 
Performance Indicator : KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ของการเคหะฯ (พ.ร.บ.การเคหะ
แหงชาติ พ.ศ. 2537 มาตรา 11, 15) 
 มีขอเท็จจริงที่วา ในการแตงตั้งผูมาเปนกรรมการในคณะกรรมการการเคหะฯ นั้น ตาม
กฎหมายแลวอยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และการแตงตั้งผูวาการฯ 
แมจะอยูในอํานาจของคณะกรรมการฯ แตก็ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ นี้เชนกัน ซึ่ง
เปนไปตาม พ.ร.บ.การเคหะฯ พ.ศ. 2537 ดังนั้นจึงมักพบวา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือตัว
รัฐมนตรีที่ดูแลรัฐวิสาหกิจใดก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแลนั้น



149 

เสมอ (กรณ  จาติกวณิช และ วัชระ  กรรณิการ.  2553 : 17) โดยมีการนําบุคคลที่เปนพรรคพวก
หรือคนสนิทเขามาเปนกรรมการเพ่ือควบคุมรัฐวิสาหกิจเพ่ือผลประโยชนทางการเมืองหรือ
ผลประโยชนสวนบุคคล (นวลนอย  ตรีรัตน.  2551 : 6)  
 อคิน รพีพัฒน (2550 : 417, 453 - 456) ไดอธิบายความสัมพันธในลักษณะนี้วา เปน
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ กลาวคือ เปนกรณีของความสัมพันธสวนบุคคลที่เปนความสัมพันธเชิง
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูอุปถัมภ (Patron) และผูรับการอุปถัมภ (Client) โดยผูอุปถัมภ
อยูในสถานะที่มีพลังอํานาจ สามารถครอบครองทรัพยากรมากกวาผูรับการอุปถัมภจนสามารถ
ชวยเหลืออุปการะหรือคุมครองแกผูรับการอุปการะได  
 ทําใหมองไดวาคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกับรัฐมนตรีในลักษณะของ “เจานาย”กับ 
“ลูกนอง”หรือความสัมพันธในลักษณะที่รัฐมนตรีเปน “ผูอุปถัมภ”(Patron) ขณะที่คณะกรรมการฯ 
เปน “ผูรับการอุปถัมภ” (Client) เชนเดียวกับตําแหนงผูวาการฯ ที่การเขาสูตําแหนง ความมั่นคง 
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ก็อยูในอํานาจของคณะกรรมการฯ และรัฐมนตรี จึงอยูในสถานะ
ของการเปน “ผูรับการอุปถัมภ” (Client) เชนเดียวกัน  
 สายสัมพันธนี้จะสงผลใหผูอุปถัมภสามารถขาย (Sell) กระบวนการเขาสูชองทางการผลิต
และการตลาด ใหแกธุรกิจเอกชนในฐานะที่เปน “ลูกคา” (Client) เพราะนักการเมืองไมสามารถทําเอง
ได ดานหนึ่งการกระทํานี้เปนการสรางอุปสรรค (Entry barrier) ในการเขามาแขงขันของธุรกิจ 
รายอ่ืน อีกดานหนึ่งพฤติกรรมนี้เปนการสรางความรวมมือ สรางอิทธิพลที่เขมแข็งของชนชั้นนําทาง
การเมืองในการแสวงหาผลประโยชน จึงเปนแรงจูงใจใหพวกเขาเริ่มวางแผนจากการแตงตั้งบุคคล
เขาทํางานในตําแหนงที่จะสรางความไดเปรียบสวนบุคคล (Private advantage) โดยคาดหวังวาจะ
สามารถควบคุมใหเกิดการกระทําที่เปนการตอบแทนจากบุคคลที่เขาสนับสนุนเหลานั้น จนถึงระดับ
ที่พวกเขาสามารถกําหนดนโยบายสาธารณะ ใหสามารถดึงประโยชนของรัฐใหกลายมาเปน
ผลประโยชนสวนตัวได (Scott.  1964 : 78 - 79, Lippman.  1989 : 565 - 572) 
 ผูศึกษาเห็นวา ดวยสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron - client relations) เชนนี้ ทําใหเกิด
การผลักดันระดับนโยบายของโครงการบานเอ้ืออาทรมาจากรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
โดยไมปรากฏบทบาททํานองนี้จากคณะกรรมการการเคหะฯ หรือผูวาการฯ อยางชัดแจง 
 ยังปรากฏขอเท็จจรงิวา นับแตเริ่มโครงการบานเอ้ืออาทร นักการเมืองไดออกมาผลักดัน
โครงการฯ ดวยวิธีตางๆ เชน การที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เขารวมประชุมกับผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ หลายครั้ง (การเคหะแหงชาต.ิ  
2546 : 2 - 3, สยามธุรกิจ.  2549 : 31, 32, กรุงเทพธุรกิจ.  2546 : 1, 8, 10, โพสตทูเดย.  2550 : 
B5, มติชน.  2547 : 9, คม ชัด ลึก.  2548 : 5, 19) แมวาการที่รัฐมนตรีฯ เขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการการเคหะฯ จะระบุวาเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจนโยบายของรัฐบาลใน
โครงการบานเอ้ืออาทร (อุดม  เปลี่ยนรังส.ี  สัมภาษณ.  2554) และยังมีกรณทีีร่ัฐมนตรฯี เขาประชุม
รวมกับผูรับเหมากอสรางในโครงการฯ (ผูจัดการรายวัน.  2548 : 32) รวมไปถึงการแถลงขาว
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เก่ียวกับนโยบาย เปาหมายหรือแนวทางการดําเนินงานของโครงการฯ โดยนักการเมืองที่เก่ียวของ
ระดับตางๆ (กรุงเทพธุรกิจ.  2546 : 1, 4, ทักษิณ ชินวัตร.  2546 : 2 - 3)  
 พฤติกรรมเหลานี้โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่นักการเมืองเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ 
การเคหะฯ ทั้งที่ไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และขัดกับหลักการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล ทําให
ผูศึกษาตั้งขอสังเกตวานี่ เปนการแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการฯ หรือไม เพราะ
คณะกรรมการฯ เปนทั้งผูกําหนดนโยบายของรัฐวิสาหกิจและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตาม
นโยบาย ดวยเหตุนี้คณะกรรมการฯ จึงมีบทบาทสําคัญสูงสุดในองคกรและเปนบุคลากรหลักในการ
บังคับใชกฎหมายกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนขับเคลื่อนทิศทางขององคกร (ณัฐนันทน อัศวเลิศศักด์ิ 
และคณะ.  2553 : 211, 221) ดังนั้นคณะกรรมการฯ นี้ จึงควร “ไดรับการมอบอํานาจที่ชัดเจน มี
ความเปนอิสระ แมรัฐบาลอาจจะกําหนดนโยบาย แตคณะกรรมการฯ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่
ในการกําหนดชี้แนวทางและยุทธศาสตร กํากับควบคุมการบริหาร” (ไพโรจน  วงศวิภานนท และ
คณะ.  2552 : 3 - 14) โดยมีขอมูลจากการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคอรรัปชันใน
รัฐวิสาหกิจประการหนึ่ง คือการที่การบริหารจัดการในองคกรถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง ทําให
เสียความเปนอิสระและความโปรงใส ถึงแมวาไมใชทุกกรณีการแทรกแซงจะเปนการคอรรัปชัน 
ก็ตาม (ณัฐนันทน อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ.  2553 : 211, 221) 

3. ประเด็น “ระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา เปนปจจัยสําคัญของการคอรรัปชัน
ในโครงการบานเอ้ืออาทรจริงหรือไม” ประเด็นนี้คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) (แกวสรร 
อติโพธิ์.  2550, คตส.  2550 : 43, ป.ป.ช.  2551 : 13 - 14) ไดใหความเห็นวา ระบบการจาง
เหมาเบ็ดเสร็จเหมาโควตา กลายเปนปจจัยสําคัญที่สรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนเขามาแสวงหา
ผลประโยชน ดวยเหตุวา  

3.1 เงื่อนไขการจางในระบบนี้ไมมีการตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินวาอยู
ในทําเลที่เหมาะสมกับการทําโครงการที่อยูอาศัยหรือไม ราคาที่ดินที่เสนอมาเหมาะสมหรือไม  

3.2 มีการแกไขเงื่อนไขทางกายภาพของการกอสรางใหสามารถกอสรางจํานวน
หนวยที่พักอาศัยไดมากข้ึนในพ้ืนที่เทาเดิม  

3.3 นักธุรกิจเพียงแตตองสรางความมั่นใจในการลงทุน ดวยการติดตอใหไดโควตา
จากผูมีอํานาจกอน เมื่อรูผลรูจํานวนโควตาแนนอนแลวจึงคอยหาแปลงที่ดินที่จะทําโครงการมา
เสนอ  

3.4 เงื่อนไขการรับชําระเงินลวงหนาจากการเคหะฯ เมื่อมีการทําสัญญาเปนเงิน
รอยละ 15 ทําใหการลงทุนของเอกชนงายข้ึน มีเงินทุนหมุนเวียนตั้งแตเริ่มลงมือมากข้ึน  

3.5 การเสนอโครงการฯที่กําหนดใหตองมีการสํารวจความตองการ (Demand) 
ที่อยูอาศัยของประชาชนวาตองมีอยางนอยสองเทาของจํานวนที่อยูอาศัยในพ้ืนที่นั้นๆ แตดวย
กลวิธีหลายประการของเอกชนและเจาหนาทีข่องการเคหะฯ ทําใหเกิดความตองการเทียมข้ึนมา  
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3.6 ในระบบดําเนินโครงการแบบแรกซึ่งเปนการจางเหมากอสรางในที่ดินของการ
เคหะฯ เอกชนจะมีกําไรเฉพาะจากคากอสราง เมื่อเปลี่ยนมาเปนระบบที่สองหรือ “ระบบเหมา
เบ็ดเสร็จ” เปนการจางเหมาที่เปดใหเอกชนสามารถทํากําไรไดจากทั้งคากอสรางและคาที่ดิน แมจะ
มีมาตรการการตรวจสอบราคาที่ดินบาง มีการตอรองราคาบางในระยะแรกๆ และมีการเพ่ิมจํานวน
หนวยกอสรางทําใหเกิดกําไรมากข้ึน จึงเริ่มมีปญหาอุปสงคเทียมเกิดข้ึน แตในระบบที่สาม “ระบบ
เหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา” ที่การเคหะฯ กําหนดราคารับซื้อจากเอกชนผูดําเนินโครงการในราคา
ตายตัวหนวยละ 420,000 บาท โดยไมเลือกทําเลที่ตั้ง พรอมทั้งเปดเงื่อนไขสนับสนุนอีกหลาย
ประการ เชน การมีโควตารับซื้อจากเอกชนแตละราย ที่ชัดเจนแนนอน การจายเงินลวงหนา  
รอยละ 15 ใหแกธุรกิจเอกชนแมยังไมมีที่ดินที่จะดําเนินโครงการอยูในมือเลยก็ตาม  
  การเปดเงื่อนไขเชนวานี้ของการเคหะฯ กอใหเกิดพฤติกรรมที่มีขอกลาวหาวาเปน
การคอรรัปชัน กลาวคือ 

(1) รัฐมนตรีฯ และพวกสามารถเรียกรับสินบนคานายหนาจากเอกชนในการขอ
อนุมัติโควตา  

(2) เจาหนาที่ของการเคหะฯ สามารถแสวงหาผลประโยชนโดยการมีสวนรวม 
กับเอกชนในการเพ่ิมราคาที่ดิน ทําใหการเคหะฯ ตองซื้อที่ดินในราคาสูงเกินจริง (สตง.  2553)  

(3) เจาหนาที่ของการเคหะฯ สามารถมีสวนรวมรับรูการจัดทําอุปสงคเทียมใน
การเสนอขออนุมัติโครงการ  

(4) เจาหนาที่ของการเคหะฯ สามารถมีสวนชวยเหลือในการเปลี่ยนแปลง
การทําสัญญาจางจากระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จเปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา ทําให
เอกชนไดประโยชนมากข้ึนขณะที่การเคหะฯ กลับเปนฝายเสียประโยชน  
  ผูศึกษายังมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกวา การที่เอกชนไดรับโควตาจากโครงการฯ ใน
จํานวนที่ชัดเจน และได “คาเชาทางเศรษฐกิจ” ในการดําเนินโครงการ ที่เกิดจากการว่ิงเตนและติด
สินบน ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะตองลดตนทุนและทํากําไรจากการดําเนินงานใหไดมากที่สุด จึงเปน
ที่มาของการหาที่ดินราคาถูก การเสนอแกไขกฎ ระเบียบเพ่ือใหสามารถกอสรางไดจํานวนหนวย 
ที่พักอาศัยใหไดมากที่สุดตอขนาดพ้ืนที่ดิน และมีการกดราคาผูรับเหมาชวงหรือผูรับเหมากอสราง
ที่แทจริงจากผูไดรับโควตา จนสงผลใหเกิดปญหาการกอสรางลาชาหรือผูรับเหมาทิ้งงาน เนื่องจาก
ขาดเงินหมุนเวียนหรือขาดทุน เกิดการลดตนทุนในการกอสรางที่เปนตนเหตุของปญหาการ
รองเรียนในเรื่องของคุณภาพการกอสรางในเวลาตอมา 

ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นดวยวา ระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตาเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดการคอรรัปชันในโครงการบานเอ้ืออาทร 
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ภาพที่ 7.1 แสดงแบบแผนการคอรรัปชันในโครงการขนาดใหญของรัฐ 
ที่มา : (ปรับปรุงจากผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 4 - 59) 

 
จากภาพที่ 7.1 ผาสุก พงษไพจิตรและคณะ (2545) เห็นวาเปนรูปแบบการคอรรัปชัน

ในโครงการขนาดใหญของรัฐ ซึ่งระบบราชการในปจจุบันนิยมใชระบบการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
หรือเรียกวาเทอรนคีย (Turnkey) โดยอางถึงความจําเปนเรงดวนและขอจํากัดดานงบประมาณ 
แตภาพนี้ตางจากแบบแผนที่เสนอโดยผาสุก พงษไพจิตรและคณะ (2545) กลาวคือ ในโครงการ
บานเอ้ืออาทรไมมีการจางบริษัทที่ปรึกษาโครงการ มาค่ันบทบาทระหวางนักธุรกิจกับ
นักการเมืองและหนวยงานราชการ 
 
แนววิเคราะหและทฤษฎี (Approach and theory) 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีคําถามสําคัญวา “การทุจริตในการเคหะแหงชาติ กรณีโครงการบาน
เอ้ืออาทร เปนการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) ใชหรือไม ถาใชนักการเมือง 
เจาหนาที่ของรัฐและนักธุรกิจมีความสัมพันธกันในลักษณะใด” 
 เพ่ือตอบคําถามสําคัญในการศึกษานี้ ผูศึกษาเห็นวาในข้ันแรกเราตองบอกใหไดวา
กรณีนี้เปน “การคอรรัปชัน” หรือไมเสียกอน โดยนอกเหนือไปจากการใชแนวการวิเคราะหจาก
มุมมองทางดานกฎหมาย (Legalistic approach) ที่กําลังมีการดําเนินการอยูในกระบวนการ
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ยุติธรรม เพ่ือพิสูจนวาการกระทําเหลานั้นเปนความผิดตามกฎหมายหรือไม ดังไดกลาวมาแลว 
แตเรื่องการคอรรัปชันหากเปนการกระทําที่นํามาซึ่งผลประโยชนสวนบุคคลโดยมิชอบ โดยใช
อํานาจของบุคคลสาธารณะแลว การกระทํานั้นอาจเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือไมก็ได (สังศิต 
พิริยะรังสรรค.  2554) ผูศึกษาจึงตองการศึกษาเพ่ิมเติมวาในกรณีบานเอ้ืออาทรนี้ บทบาทของ
นักการเมือง คณะกรรมการการเคหะฯ และนักธุรกิจเอกชน เปนอยางไรและมีความสัมพันธกัน
อยางไร และอะไรเปนปจจัยเงื่อนไขใหเกิดการคอรรัปชัน    
 การศึกษาของ นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2543) เรื่อง “คอรรัปชั่นในวงราชการไทย : 
กรณีศึกษาและยุทธศาสตรการตอตานคอรรัปชั่นในเชิงเศรษฐศาสตร” ในยุทธศาสตรการตอตาน
คอรรัปชั่นในประเทศไทย การศึกษาของ ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2545) เรื่อง “ธุรกิจ รัฐและ
คอรรัปชัน” และการศึกษาของไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ (2552) เรื่อง “ธรรมาภิบาลใน
องคกรของรัฐ : รัฐวิสาหกิจไทย” โดยสองเรื่องแรกมีข้ึนกอนการทําโครงการบานเอ้ืออาทร แตทั้ง
สามเรื่องไดอธิบายถึงบทบาทและความสัมพันธระหวางนักการเมือง คณะกรรมการฯ และนักธุรกิจ
ในกระบวนการคอรรัปชันไวเปนที่นาสนใจ ผูศึกษาจึงขอนํามาเปนกรอบในการศึกษาครั้งนี ้

 
 ภาพรวมของการคอรรัปชัน 

จากการศึกษาของผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2545 : 1, 2, 3) พบวา โดยภาพรวมนั้น 
การรวมมือกันระหวางขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐกับนักธุรกิจ หรือระหวางขาราชการ นักธุรกิจ
และนักการเมืองระดับรัฐมนตร ีเพ่ือการคอรรัปชันขนาดใหญนั้นมีอยูจริง และไดสรางความเสียหาย
ใหกับงบประมาณของรัฐ สงผลกระทบทางลบตอสังคมและเปนตนเหตุความลาชาในโครงการตางๆ 
ของรัฐ โดยในการประมูลงานจัดซื้อจัดจางที่มีการคอรรัปชันมักพบวา 

1. จะเกิดการรวมมือระหวางนักการเมืองกับขาราชการ ที่ชวยกันหาวิธีหลีกเลี่ยง
กฎเกณฑ และมาตรการตางๆ ของระเบียบราชการที่มีไวเพ่ือการปองกันการคอรรัปชัน โดย “หา
ขออางเสนอโครงการเรงดวนเพ่ือจัดจางหรือเพ่ือจัดจางหรือคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ”  

2. ดวยอิทธิพลของนักการเมืองและความรวมมือจากหนวยงานราชการ ที่มีหนาที่ดูแล
เก่ียวของกับโครงการ ทําใหมีการละเลยกฎระเบียบที่มีอยูเพ่ือใหโครงการไดประโยชนสูงสุด เชน 
ละเลยการจัดทําการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) เปนตน 

3. โครงการที่มีวัตถุประสงคที่ดีในการดําเนินโครงการเมื่อเริ่มตน แตเมื่อดําเนินไป
และมีการคอรรัปชันของขาราชการ นักการเมืองและนักธุรกิจ ทําใหในทายที่สุดแลวโครงการ
เหลานั้นจะถูกบิดเบือนจนไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวแตเดิมได 

4. การสมยอมระหวางนักการเมือง ขาราชการและนักธุรกิจ นําไปสูการดําเนินงานที่
หละหลวมทุกข้ันตอน ตั้งแตการริเริ่มโครงการไปจนถึงข้ันตอนการจายเงินเปนงวดๆ เปดโอกาส
ใหทําการคอรรัปชันไดงายในทุกข้ันตอน 
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 การคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางจึงเปนปญหาของการสมยอมหรือการรวมมือกัน
ระหวางขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ ภายใตระบบตลาดที่ไมสมบูรณ คือเต็มไปดวย
อุปสรรคกีดขวางคูแขงรายใหม (ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 2 - 27) โดยตนตอการ
คอรรัปชันเหลานี้ เกิดจากอํานาจหนาที่ของรัฐ 2 ประการ คือ 1) อํานาจในการใชดุลยพินิจใน
การอนุญาตใหละเวนจาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ 2) อํานาจในการจัดสรรผลประโยชน
หรือสิทธิในทรัพยากร (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 3) 

 
 การเบ่ียงเบนไปจากวัตถปุระสงคเดิมที่ต้ังไว 
 โครงการบานเอ้ืออาทรมีวัตถุประสงคตามที่กลาวอางไวอยางนอย 3 ประการ คือ 1) 
วัตถุประสงคหลักเพ่ือการจัดหาบานใหแกคนจน (Poor housing) ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพ่ือ
การอยูอาศัยที่ดี (Quality housing and quality life) (การเคหะแหงชาต.ิ  2546 : 21) ใหไดจํานวน 6 
แสนหนวย ภายในเวลา 5 ป 2) เปนโครงการที่จัดทําเพ่ือการผลักดันเศรษฐกิจเชิงมหภาค (ทนง  
พิทยะ.  2549 : 16, ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ.  2549 : 11, 12) และ 3) เปนการผลักดันโครงการใน
ลักษณะประชานิยม (Populism) (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย. 2547 : 93, เกษียร เตชะพีระ.  2547 : 
48 - 49, พรรณิษฐ  ตอสุวรรณ.  2549 : 13) แตผลที่ปรากฏเมื่อดําเนินการไปแลวกลับไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคหลักที่วางไว กลาวคือจริงอยูวาความตองการจัดหาบานที่มีคุณภาพเพ่ือคนจน
นั้นเปนเรื่องที่ดีที่สมควรไดรับการสนับสนุน แตการเคหะฯ สามารถสรางบานเอ้ืออาทรไดเพียง 
281,556 หนวย (สุชาติ  ศิริโยธิพันธุ.  2554 : 19) โดยใชเวลาไปประมาณ 8 ป (พ.ศ. 2546 - 
2553) ที่สําคัญการเคหะฯ ยังไมสามารถทําโครงการฯ ใหมีคุณภาพได เนื่องจากมีคุณภาพเชิง
กายภาพที่ไมเหมาะสม อยูในทําเลที่หางไกล ไมเหมาะสมกับการอยูอาศัย มีปญหาคุณภาพการ
กอสรางและปญหาสิ่งแวดลอม (แนวหนา.  2550 : 1, 5, ผูจัดการรายสัปดาห.  2550 : C4) การ
เคหะฯ ไมสามารถขายบานไดตามจํานวนที่ลงทุนไป เนื่องจากขาดมาตรการรองรับดานการเงิน
จากสถาบันการเงินอยางเหมาะสม และขาดผูที่สนใจซื้อบานในโครงการฯ ที่มีศักยภาพทางการเงิน
ที่สามารถผอนชําระได (กิตติ  พัฒนพงศพิบูล.  2553 : 52 - 54) สวนวัตถุประสงคในการผลักดัน
เศรษฐกิจเชิงมหภาค ก็ถูกมองวาจะเปนการคุมคาทางเศรษฐกิจมากกวา ถาใหเอกชนเปน
ผูดําเนินการดวย เพราะมีขีดความสามารถในการกอสรางใหไดตามจํานวนและเวลาที่ตองการ 
มากกวาพ่ึงพิงการเคหะฯ เพียงแหงเดียว (ไชยยันต  ชาครกุล.  2546 : 8, ธํารง  ปญญาสกุลวงศ.  
2546 : 1 - 12, ทองมา วิจิตรพงศพันธุ. 2546 : 17 - 27, มานพ  พงศทัต.  2546 : 35, ประชาชาติ.  
2550 : 1, 4, ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 28) โครงการฯ นี้ยังมีปจจัยลบอีกหลาย
ดาน จึงไมสมควรนํามาใช (โฆษิต ปนเปยมรัษฎ.  2550 : 24) ดังนั้นสิ่งที่ประสบความสําเร็จของ
โครงการฯ นาจะเปนการบรรลุวัตถุประสงคในการผลักดันโครงการประชานิยมที่มุงเนนคะแนน
นิยมทางการเมือง ซึ่งเปนเรื่องของผลประโยชนทับซอนหรือการคอรรัปชันของนักการเมือง 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย.  2547 : 72, 93) เนื่องจากโครงการประชานิยมในโครงการฯ นี้เปน
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ผลประโยชนสวนบุคคล เปนการกระทําเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง เพ่ือสรางความนิยมทาง
การเมือง เพ่ือหวังคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยอาศัยศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ สอดคลองกับที่ สังศิต  
พิริยะรังสรรค (2553 : 98) กลาววา นักการเมืองที่มีตําแหนงสาธารณะ เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
และมีสถานะการเปนสมาชิกหรือเปนผูนําพรรคการเมือง ที่ตองมุงหวังชัยชนะในการเลือกตั้ง แมจะ
มีอํานาจโดยชอบธรรมที่จะผลักดันนโยบายเชนนี้ แตเมื่อผลของมันไมไดเปนไปเพ่ือสวนรวมอยาง
แทจริงแตเกิดผลประโยชนทางการเมือง เชนนี้ก็ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนได  
 ดวยการอางถึงเหตุผลที่จะกอสรางบานเอ้ืออาทรใหไดในราคาและในเวลาที่กําหนด  
จึงมีการใชอํานาจของรัฐในการใชดุลยพินิจที่จะอนุญาตใหมีการละเวนจากกฎ ระเบียบ ใหมีการ
ละเวนหรือผอนปรน กฎ ระเบียบของราชการที่มีไวเพ่ือใหเกิดคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยที่ดี เชน การจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) และการ
วิเคราะหผลกระทบเบ้ืองตน (IEE) (อนรุักษ  จุรีมาศ.  2546 : 16 ) หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ เชน มี
การออกระเบียบการเคหะฯ วาดวยวิธีปฏิบัติงานจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2546 ยกเลิกไมใชการประมูล
ทางอิเลคทรอนิค (e - Auction) หันมาใชวิธีการย่ืนซองประมูลแทน (ประสิทธิ์ เอกขาวผอง.  
2547 : 35) มีการผอนคลายใหสรางบานจํานวนหนวยตอที่ดินไดหนาแนนข้ึน การยกเวนไมมีการ
สํารวจและกําหนดทําเลที่ดินที่เหมาะสมที่จะเปนที่ตั้งโครงการฯ และละเวนไมมีการสํารวจเพ่ือ
กําหนดหรือตอรองราคารับซื้อบานที่กอสรางเสร็จแลวตามความเหมาะสมของราคาที่ดิน แตใช
วิธีการรับซื้อราคาตายตัวเทากันหมดไมวาจะตั้งอยูในทําเลใด จังหวัดใด ในชวงระบบจางเหมา
เบ็ดเสร็จตามโควตา ซึ่งเห็นไดจากกรณีที่ ป.ป.ช ไดดําเนินคดีกลาวหาเจาหนาที่รวมกันกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเอกชนโดยมิชอบ โดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของโครงการใน
โครงการกบินทรบุรี 2 (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ : 2551 : 13 - 
14, คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 11 - 14) 

ในการบริหารจัดการของการเคหะฯ เกิดความหละหลวม ขาดระบบการตรวจสอบ
ผูรับเหมาที่เหมาะสมแลวปลอยใหมีการทําสัญญาจางผูรับเหมาที่เคยไดทําสัญญาแลว และปญหา
ไมสามารถกอสรางใหเสร็จตามสัญญา เชน บริษัท กรมณี จํากัด ไดรับสัญญาไปจํานวน 31 
โครงการ แตมีปญหาสรางความเสียหายถึง 21 โครงการ หรือโครงการวัดรังสีสุทธาวาส ที่ปลอยให
ผูรับเหมาเบิกเงินลวงหนาเกินความจริง สรางความเสียหายใหแกการเคหะฯ เปนจํานวนเงินถึง 95 
ลานบาท ขาดการสํารวจทําเลที่ตั้งของโครงการฯ ทําใหมีการกอสรางกระจุกตัวมากในบางพ้ืนที่ และ
เกิดภาวะอุปทาน (Supply) มากกวาอุปสงค (Demand) รวมทั้งมีหลายโครงการที่ตั้งอยูในทําเลที่ 
ไมเหมาะสมอีกดวย (สํานักงานตรวจเงินแผนดิน.  2553) 
 มีขอที่นาสังเกตวามีการใชอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนในโครงการบานเอ้ืออาทร 
ดังจะเห็นไดจากการที่บุคคลในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ถูกดําเนินคดีคอรรัปชันเรียก 
รับสินบนจากนักธุรกิจเพ่ือแลกกับโควตาในโครงการฯ รวมกับนักการเมืองและนักธุรกิจ และคดีที่
ผูวาการฯ ถูกดําเนินคดีรวมกับผูบริหารอ่ืนๆ ของการเคหะฯ (คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
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การทุจริตแหงชาติ : 2551 น. 13 - 14, คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ.  2550 : 11 - 14) 
 การที่โครงการบานเอ้ืออาทร สามารถสรางไดเพียง 2 แสนกวาหนวยภายในเวลา 8 ป 
แทนที่จะเปน 6 แสนหนวย ภายใน 5 ป และไมสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจมหภาคภาคของ
ประเทศไทยไดเทาที่ควร ผูศึกษามองวาเปนผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการที่โครงการถูก
บิดเบือนไปโดยอํานาจของนักการเมืองและเจาหนาที่ประจําจนไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่กลาวอางได นอกจากนี้การดําเนินงานตามแผนงานหลักหรือแผนวิสาหกิจของการเคหะฯ 
ที่ตั้งเปาหมายไวกอนหนาแลวก็ไมสามารถบรรลุได เพราะการเคหะฯ ไดยุติการดําเนินโครงการ
กอสรางอ่ืนๆ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2546 - 2549 ตามแผนวิสาหกิจที่กําหนดไวลวงหนา เพ่ือมา
ทุมเทใหกับโครงการบานเอ้ืออาทร จึงเปนการเสียโอกาสของประชาชนที่ตองการที่อยูอาศัย และ
โครงการบานเอ้ืออาทรยังกอใหเกิดปญหาเกิดการขาดทุนสะสม ปญหาทรัพยสินคาเหลือ (Sunk 
cost) ของการเคหะฯ ที่ตองใชเวลาในการแกไขตอเนื่องหลายปหลังจากนั้น 

 
 รูปแบบความรวมมือระหวางขาราชการ ธุรกิจเอกชนและนักการเมือง 

ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ (2545 : 4 - 50, 55) เห็นวาในกระบวนการทํางานของ 
รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ที่มีพนักงานในระดับตางๆ ไดแก คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ผูบริหารระดับตางๆ และพนักงานเปนศูนยกลางในการตัดสินใจโครงการ เปนกระบวนการที่มี
ความเชื่อมโยงกับรัฐบาล (นักการเมือง) และภาคธุรกิจเอกชน กระบวนการนี้จะเริ่มตนจากนโยบาย
รัฐบาลแลว ไปดําเนินโครงการโดยอาศัยบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนินการโดยบุคคลากรของ
รัฐวิสาหกิจ ผลคือ กลุมบุคคลากรของรัฐวิสาหกิจกลายเปนผูมีบทบาทและอิทธิพลตอการคัดเลือก
บริษัทเอกชนที่จะเขารวมดําเนินโครงการ และกลายเปนผูประสานผลประโยชนระหวางบุคคลากร
ของรัฐวิสาหกิจ นักการเมือง (รัฐมนตรี) และผูรับเหมากอสรางไปในที่สุด แนนอนวาใน
กระบวนการคอรรัปชันนี้ “นักการเมืองเปนตัวแสดง (Actor) ที่สําคัญที่สุดผูหนึ่งในกระบวนการ แต
การแสวงหาผลประโยชนในโครงการขนาดใหญของรัฐจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากขาดความรวมมือ
ของขาราชการชั้นผูใหญ” (ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 4 - 47) ในกรณีรัฐวิสาหกิจ  
หากพิจารณาตามโครงสรางองคกร บทบาทหนาที่ในการบริหาร คําวา “ขาราชการชั้นผูใหญ” นี้  
ผูศึกษามองวาควรหมายถึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูง อาทิเชน ผูวาการของ
รัฐวิสาหกิจ เปนตน 

อคิน  รพีพัฒน (2550 : 417, 418, 437, 440 - 442) ไดยกตัวอยางระบบอุปถัมภในวง
ราชการที่พบเห็นได คือ การที่ความสัมพันธแบบไมเปนทางการระหวางผูใตบังคับบัญชาหรือที่
เรียกวา “ลูกนอง”ที่ตองการความกาวหนาในหนาที่ราชการและการข้ึนเงินเดือน โดยผูใหการ
อุปถัมภหรือ “เจานาย” ก็หวังการสนับสนุนชวยเหลือการงานเปนพิเศษตลอดจนบริการอ่ืนๆ และ
สาเหตุที่ตองมีการอุปถัมภอยางเปนระบบและเครือขายนั้นก็เพราะวา การสมรูรวมคิดกระทําการ



157 

คอรรัปชันเปนหมูคณะ จะทําใหการตรวจจับและการปองกันคอรรัปชันทําไดยาก (อุดม  รัฐอมฤต.  
2530; อางถึงใน นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 23) จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่อธิบายวา 
ทําไมตองมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเคหะฯ เมื่อมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่กํากับดูแล 
และทําไมนักการเมืองจึงตองลวงลูกในการแตงตั้งผูบริหารของการเคหะฯ ตั้งแตระดับสูงลงไป
จนถึงระดับผูอํานวยการกอง และทําไมในคดีคอรรัปชันที่ถูกดําเนินคดีอยูนั้น จึงพบวามีพฤติกรรม
การรวมมือกันของบุคคลหลายฝายหลายระดับ 
 ตัวอยางของความสัมพันธในมุมมองทางทฤษฎีนี้ เชน ในกรณีบริษัท พาสทิญาไทย 
ความสัมพันธระหวางนายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีฯ กับคณะกรรมการการเคหะฯ ผูวาการฯ  
และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เปนความสัมพันธในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน กลาวคือ 
นายวัฒนาเปนผูมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกบุคคลอ่ืน จึงเปนความสัมพันธแบบ “เจานาย” กับ 
“ลูกนอง” หรือเปนความสัมพันธในเชิงของ “ผูอุปถัมภ” (Patron) กับ “ผูรับการอุปถัมภ” (Client) ที่
สําคัญ นายวัฒนาเปนผูมีบทบาทชัดเจนในการกําหนดระบบการจัดซื้อจัดจางในโครงการฯ นี้ ให
เปนการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จตามโควตาและผลักดันโครงการไปในทิศทางนั้น 
 ผูศึกษาจึงเห็นวา ในกรณีพาสทิญาไทยนี้ นายวัฒนามีบทบาทเปนตัวการ (Principal) 
เนื่องจากเปนผูมีอํานาจหรือมีอิทธิพล (Influence) ในการผลักดันรูปแบบ กระบวนการจัดสรร
โควตา โดยคณะกรรมการการเคหะฯ ผูบริหารอ่ืนๆ และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มี
ฐานะเปนตัวแทน (Agent) ที่กระทําการใหบรรลุวัตถุประสงคของตัวการ โดยมีบริษัท พาสทิญา
ไทยเปนผูอยูใตการอุปถัมภ (Client) ที่ไดรับผลประโยชนจากการกระทํานี้ คือ การไดรับสัญญา
ดําเนินโครงการ จํานวน 7 โครงการ เปนมูลคารวมกันประมาณหนึ่งหมื่นลานบาทและทําใหเกิด
คาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent) ที่สวนหนึ่งกลายไปเปนคาใชจายในการว่ิงเตน ติดสินบน ตามที่มี
การกลาวดําเนินคดีจาก ป.ป.ช. 

สําหรับนักธุรกิจกับนักการเมือง (รัฐมนตรี) และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จะเกิดความ 
สัมพันธแบบการสมยอมบนพ้ืนฐานความสัมพันธแบบอุปถัมภและการแบงปนผลประโยชนที่ลงตัว
ระหวางกลุมทั้งสาม ซึ่งผลของการแบงปนนี้กอใหเกิดการกีดกันและไมเปดโอกาสใหผูประกอบการ
รายอ่ืนเขามามีโอกาสและมีสวนรวมในการแบงปนสัดสวนและผลประโยชนทางธุรกิจที่เก่ียวของ
กับการจดัซื้อจัดจางเหลานั้นเลย (ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 7- 1, 4) 

การเคหะฯ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัตกิารเคหะแหงชาติ 
พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงคในขอที่ 1 ระบุวาเพ่ือการจัดเคหะเพ่ือใหประชาชนไดอยูอาศัย จึงมี
ความสอดคลองในบทบาทภาระหนาที่ที่จะดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรตามนโยบายของรัฐบาล 
แตตามกฎหมายแลวการเคหะฯ มีโครงสรางการบริหารจัดการและมีระเบียบข้ันตอนกําหนดอยู  

ผูศึกษาไมพบวามีขอบัญญัติในพระราชบัญญัติการเคหะฯ หรือกฎ ระเบียบใดของการ
เคหะฯ ที่ระบุวานักการเมืองสามารถเปนผูกําหนดนโยบายใหการเคหะฯ หรือสั่งการแกพนักงานของ
การเคหะฯ ไดโดยตรง ความเชื่อมโยงระหวางนักการเมืองกับการบริหารจัดการในการเคหะฯ จะเห็น
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ไดจากการที่การเคหะฯ จัดทําแผนวิสาหกิจของตนใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล การใช
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการแตงตั้งคณะกรรมการการเคหะฯ 
อํานาจตามพระราชบัญญัติการเคหะฯ มาตรา 28 ที่กําหนดใหรัฐมนตรีมี “อํานาจสั่งการใหมีการ
ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับย้ังการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบขอเท็จจริงที่เก่ียวกับการดําเนนิกิจการ” รวมถึงการเสนอเรื่องใดๆ 
ไปยังคณะรัฐมนตรี ตองกระทําผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
 ดังนั้นการผลักดันนโยบายของรัฐบาลผานบทบาทของการเคหะฯ จึงตองเปนไปตาม
โครงสรางและกฎระเบียบที่มีอยูของการเคหะฯ เชน โครงสรางการบริหารจัดการที่มีคณะกรรมการฯ 
เปนผูทําหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารจัดการทั่วไปของการเคหะฯ มีผูวาการฯ ที่ทํา
หนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนง มีรองผูวาการ ผูชวยผูวาการ 
ผูอํานวยการฝาย รองผูอํานวยการฝายและผูอํานวยการกอง ตามสายงานไป ผูศึกษาจึงเห็นดวยกับ 
ผาสุก พงษไพจิตรและคณะ (2545 : 4 - 50, 55) วาหากปราศจากความยินยอมรวมมือของพนักงาน
ในการเคหะฯ เหลานี้ การดําเนินโครงการใดๆ ใหประสบความสําเร็จจะเปนไปไมได ผลคือ พนักงาน
ของการเคหะฯเหลานี้ กลายเปนผูมีบทบาทและอิทธิพลตอการดําเนินโครงการ การใชงบประมาณ 
การใชบุคคลากร การกําหนดกฎเกณฑ รูปแบบมาตรฐานของโครงการ การคัดเลือกบริษัทเอกชนที่จะ
เขารวมดําเนินโครงการ และดวยบทบาทเหลานี้ทําใหพนักงานของการเคหะฯ กลายเปนผูประสาน
ผลประโยชนระหวางบุคคลากรของการเคหะฯ นักการเมืองและนักธุรกิจไป 

ผูศึกษามองวา การที่นักการเมืองเขารวมประชุมกับคณะกรรมการฯ และผูบริหารของ
การเคหะฯ หรือการที่รัฐมนตรีเขาไปนั่งปฏิบัติงานที่สํานักงานของการเคหะฯ บอยครั้ง (ศิริโรจน  
ชาวปากน้ํา.  สัมภาษณ.  2553, อุดม  เปลี่ยนรังส.ี  สัมภาษณ.  2554) หรือกรณีผลักดันใหมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจดัจางผานผูวาการฯ (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 43, ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ.  2550 : 21) เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
ความจําเปนที่นักการเมืองตองอาศัยบทบาทของคณะกรรมการฯ ผูบริหารและพนักงานของการ
เคหะฯ แตหากพิจารณารวมถึงการที่รัฐมนตรีเขารวมประชุมกับผูรับเหมากอสรางโครงการดวย
แลว (ผูจัดการรายวัน.  2548 : 32) ก็ทําใหมองไดวาเปนการกดดัน แทรกแซงการทํางานของ
บุคคลเหลานั้นได ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ขัดกับหลักธรรมาภิบาล เพราะรัฐมนตรีไมสมควรมีหนาที่สั่ง
การเก่ียวกับการปฎิบัติงานของคณะกรรมการฯ และฝายบริหารควรเปนเพียงผูกํากับและดูแล
นโยบายของคณะกรรมการฯ เทานั้น ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ (2552 : 1 - 33, 2 - 9) 
กลาววาในบริบทของประเทศไทย นักการเมืองมีพฤติกรรมการคอรรัปชันสูง พยายามที่จะครอบงํา
และมีอิทธิพลเหนือระบบราชการ ขณะที่ขาราชการระดับสูงไมเขมแข็งพอที่จะตานทานและถวงดุล
พฤติกรรมที่คอรรัปชันของนักการเมืองได นักการเมืองจึงสามารถแทรกแซงการทํางานของ
รัฐวิสาหกิจในระดับนโยบายผานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
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แตผูศึกษายังคงสงสัยวา เพราะเหตุใดนักการเมืองจึงสามารถมีอิทธิพลที่เรียกวา “ลวง
ลูก”ในรัฐวิสาหกิจไดถึงหนวยงานระดับกอง ตามที่ปรากฏในการศึกษาของ นิพนธ พัวพงศกร 
และคณะ (2543 : 48) จากการศึกษาพบวา มีการเชื่อมโยงเก่ียวกับตําแหนงหนาที่ของบุคลากร
ในการเคหะฯ กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติการเคหะฯ พ.ศ. 2537 มาตรา 28 กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปในกิจการของ
การเคหะฯ ดังที่กลาวมาแลวนั้น ซึ่งก็คือแมวาการแตงตั้งคณะกรรมการฯ เปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรี แตในทางปฏิบัติรัฐมนตรีฯ จะเปนผูจัดทํารายชื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี และการ
แตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนี้สวนมากเปนการแตงตั้งเพ่ือเปนการตอบแทนทางการเมือง
มากกวาเหตุผลเรื่องความเหมาะสมในตําแหนงหนาที่ และตัวแทนภาคเอกชนมักขาดความเปน
อิสระหรือเปนตัวแทนในการทํางานใหกับฝายการเมือง (ไพโรจน วงศวิภานนทและคณะ 2552) 
สวนตําแหนงผูวาการฯ ที่มาจากกระบวนการสรรหา แตอํานาจการแตงตั้งหรือถอดถอนก็เปน
อํานาจของคณะกรรมการฯ การที่ผูวาการฯ เปนผูบังคับบัญชาของพนักงานและลูกจางของการ
เคหะฯ ทั้งหมด จึงมีผลตอการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนตําแหนงพนักงานระดับตางๆ แมวาใน
การแตงตั้งพนักงานระดับรองผูวาการ ถึงรองผูอํานวยการฝาย จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ โดยผูวาการฯ จะมีอํานาจแตงตั้งไดเองในระดับผูอํานวยการกอง (กุลชล ี เตียวตระกูล
และคณะ.  2554) แตในความเปนจริงแลวดวยอิทธิพลของนักการเมือง ทําใหเขาสามารถลวงลูก
การแตงตั้งบุคคลากรลงมาถึงในระดับผูอํานวยการกอง เพราะในการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง
นี้ มักจะมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑหลายคน จึงเปนเงื่อนไขที่เปดโอกาสใหนักการเมือง 
รองขอ หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชนบางอยางไป เพ่ือใหมีการเลือกบุคคลที่ตนไววางใจเขาสู
ตําแหนง (กุญชลี  เตียวตระกูลและคณะ.  2554) ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนการสมยอมกันระหวาง
นักการเมืองกับผูวาการฯ 

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2545 : 4 - 61) เห็นวาความสัมพันธระหวางนักการเมือง
กับขาราชการเปนความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน กลาวคือ นักการเมืองเปนผูบังคับบัญชา สวน
ขาราชการเปนผูใตบังคับบัญชา นักการเมืองเปนผูออกคําสั่ง ขาราชการเปนผูรับไปปฏิบัติตาม 
ภาวะเชนนี้นักการเมืองมีอํานาจตอรองเหนือกวาขาราชการ และเมื่อใดก็ตามที่นักการเมืองและ
ผูประกอบการเปนคนๆ เดียวกัน ภาวะการคอรรัปชันจะรุนแรงและกวางขวางมาก  
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ภาพที่ 7.2 โครงสรางความสัมพันธระหวางนักการเมือง เจาหนาที่ของการเคหะฯ และนักธุรกิจ 

ในการคอรรัปชัน กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร 
ที่มา : (จากการศึกษา) 

 
ภาพที่ 7.2 แสดงถึงความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่นักการเมืองมีตอคณะกรรมการฯ และ

ผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ ผานกระบวนการแตงตั้งและอํานาจในการกํากับดูแลตามกฎหมาย 
และจากขอเท็จจริงที่ปรากฏวาในกรณีนี้นักการเมืองยังไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูบริหาร
ระดับสูงและนักธุรกิจ โดยดูไดจากการที่รัฐมนตรีฯ ไดมีการสั่งการและเขารวมประชุมกับผูบริหารฯ 
ในหลายกรณีและมีการรวมประชุมกับนักธุรกิจดวย จนปรากฏในภายหลังวามีการเรียกรับสินบน
จากนักธุรกิจโดยนักการเมืองและผูบริหารบางคน  

เนื่องจากโครงการขนาดใหญ เชน โครงการบานเอ้ืออาทรนี้ มีนักธุรกิจเขาไปเก่ียวของ
ดวยจํานวนมากราย ดังนั้นจึงพบวานักธุรกิจแตละรายตองมีการตอสูแขงขันกันเพ่ือใหไดสัญญา
กอสรางมา ดวยเหตุนี้จึงตองมีการแขงขันกันเพ่ือใหสามารถเขาถึงผูมีอํานาจทั้งการติดตอกับ
นักการเมือง การใชเสนสายพวกพอง ความเปนเครือญาติกับนักการเมืองและความเก่ียวพันกับ
บุคคลที่เปนคณะกรรมการการเคหะฯ และในบางกรณีก็ตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหารโดยตรง 
เชน การขอเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสัญญาจากระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จ เปนการจางเหมาเบ็ดเสร็จตาม
โควตา หรือการจัดทําอุปสงคเทียม และการทําเอกสารการประเมินราคาเปนเท็จ เปนตน 
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กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ ลําดับขั้นตอนในการสมยอม และการแบงปน
ผลประโยชน 

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2545 : 4 - 61) เห็นวาการคอรรัปชันในโครงการขนาด
ใหญนั้นไมอาจกระทําไดโดยกลุมขาราชการ นักการเมืองหรือกลุมนักธุรกิจอยางอิสระ แตตอง
ทํางานประสานผลประโยชนรวมกันหรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันเทานั้น แตความสัมพันธ
ในเชิงปะทะประสาน (Interaction) ระหวางภาคีทั้งสามเปนไปอยางไมเทาเทียมกัน กลาวคือ ใน
เวลาที่นักการเมืองที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมาจากกลุมวิชาชีพ พวกเขาจะระมัดระวังตัวในการทํา
การทุจริต พวกเขาจะอาศัยบทบาทของขาราชการและธุรกิจเอกชนเปนตัวแทนทํางานมากเปน
พิเศษ ซึ่งสภาพนี้จะทําใหขาราชการมีอํานาจการตอรองเพ่ิมมากข้ึน แตในชวงเวลาที่นักการเมือง
นั้นมาจากชนชั้นผูประกอบการ ความสัมพันธแบบไตรภาคีจะมีแนวโนมเปนแบบทวิภาคีมากกวา 
เพราะนักการเมืองกับนักธุรกิจมีความแนบแนนจนกลายเปนภาคีเดียวกัน  

การคอรรัปชันในโครงการขนาดใหญตองมีเครือขายที่ไววางใจไดระหวางกลุมบุคคลที่
อยูในเครือขายที่มีผลประโยชนจากการทุจริตที่แบงสรรอยางลงตัว หรือผลประโยชนที่เก่ียวกับ
ความกาวหนาหรือมั่นคงในตําแหนงหนาที่ เครือขายนี้จะมีทั้งภายในองคกรและขยายออกไปยัง
องคกรอ่ืนที่เก่ียวของกับการดําเนินโครงการ ดานหนึ่งเพ่ือเปนเกราะคุมกันปกปดการกระทํา 
ของพวกตน อีกดานหนึ่งเพ่ือกระทําการชวยเหลือกันใหประสบผลสําเร็จตามที่วางไว เชน
นักการเมืองมักตองมีเสนสายในในหนวยงานที่เก่ียวกับงบประมาณเพ่ือยินยอมใหมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการหรือเพ่ิมงบประมาณ (นิพนธ พัวพงศกร และคณะ : 2543 : 4, 51) ผูศึกษา
เห็นวาดวยความจําเปนเชนนี้ไดสรางแรงจูงใจใหนักการเมืองพยายามที่จะครอบงําและมีอิทธิพล
เหนือระบบราชการ 

ตัวอยางที่เราจะเห็นไดในการเคหะฯ เชน ในป พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการเคหะฯ แตผูที่ เปนรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ที่สังกัดอยูคนละพรรคการเมืองกัน ไดใชอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ใหแยกหนาที่ออกมาจากคณะกรรมการการเคหะฯ และเมื่อ
เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่สังกัดคนละพรรคการเมืองรายนั้นออกไป 
เปนรัฐมนตรทีี่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี ก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
การเคหะฯ ชุดใหมเชนกัน (โพสตทูเดย.  2546 : A3) และจากขอมูลในตารางที่ 6.1 จะเห็นวา
ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2549 จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการการเคหะฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฐนันทน อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ (2553 : 46, 47) ที่
พบวา รูปแบบของความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่มักเกิดข้ึนในรัฐวิสาหกิจ ไดแก 1) การแตงตั้ง
พรรคพวกเขาเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยขาดความรูความสามารถ แตมุงเพ่ือการตอบแทนแกกัน
หรือมุงสรางสายสัมพันธเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน 2) คณะกรรมการหรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่
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การริเริ่ม เสนอ จัดทําหรืออนุมัติโครงการของรัฐเพ่ือผลประโยชนแกตนหรือพวกพอง และ 3) 
คณะกรรมการหรือผูบริหารฯ มีพฤติกรรมที่ใชอํานาจหนาที่แทรกแซงการตัดสินใจของเจาหนาที่อ่ืน
ในการใชอํานาจตามตําแหนงหนาทีห่รือการใชอิทธิพลสวนตัวเพ่ือใหการสนับสนุนแกบุคคลภายนอก
โดยการเขามีสวนโนมนาวการตัดสินใจดานนโยบายซึ่งผูกระทํามีสวนไดเสียอยู  

ผูศึกษาเห็นดวยวาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ นี้ ดานหนึ่งนี้ก็เพ่ือใหไดคนที่เปน
พรรคพวกของตน เพ่ือไปใชอํานาจ บทบาท ในการริเริ่มจัดทําหรืออนุมัติโครงการตามที่นักการเมือง
ผลักดันมา อีกดานหนึ่งยังเปนการสรางสายสัมพันธระหวางนักการเมืองกับคณะกรรมการฯ ในการ
แสวงหาผลประโยชนรวมกัน 

จะเห็นไดวาคดีที่ ป.ป.ช. รับมาดําเนินการตอจาก คตส. เรื่องการคอรรัปชันในโครงการ
บานเอ้ืออาทรทั้ง 4 คดี ลวนมีผูตองหามากกวา 1 รายทุกคดี เชน คดีพาสทิญาไทย มีผูตองหา 7 
ราย ประกอบดวย รัฐมนตรี บุคคลในคณะกรรมการการเคหะฯ และคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการที่มีประวัติความสัมพันธสวนตัวกับรัฐมนตรี นักการเมืองที่ทําหนาที่เลขานุการรัฐมนตรี 
และนักธุรกิจเอกชน 

ดานความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับนักธุรกิจเอกชน นักธุรกิจที่เก่ียวของกับ
โครงการขนาดเล็กมักไมรูจักกับนักการเมืองระดับรัฐมนตรี แตจะสนิทสนมกับขาราชการทุกระดับ
ที่ตองเก่ียวของในธุกิจ แตในโครงการขนาดใหญนักธุรกิจมักตองเจรจากับนักการเมืองโดยตรง 
หรือผานบุคคลที่ถูกวางตัวไวแลว (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 47) เชนที่ ป.ป.ช. 
ดําเนินคดีกับรัฐมนตรี ขอหาเรียกรับสินบนคาหัวคิว จากบริษัทเอกชนที่ไดรับโควตาไปตามจํานวน
หนวยกอสรางในโครงการฯ หนวยละ 1 ถึง 1.5 หมื่นบาท (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550: 43) กรณีการดําเนินคดีกับนักการเมืองที่เปนเลขานุการ
รัฐมนตรี (http://th.wikipedia.org.  2554) กรณีดําเนินคดีกับบุคคลที่เปนคณะกรรมการการเคหะฯ 
พรอมดํารงตําแหนงคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคนสนิทของรัฐมนตรี (แกวสรร  อติโพธ.ิ  
2551 : 12, คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 40, แกวสรร  
อติโพธิ และ สัก กอแสงเรือง.  2550 : 44, ประชาชาติธุรกิจ.  2550 : 43, 44) 

 
วิธีการและขั้นตอนการสมยอม 
การคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการของรัฐ (นิพนธ  

พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 43, ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 4 - 55) โดยเริ่มตั้งแต
ข้ันตอนการจัดทําโครงการที่ตองมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ซึ่งเปนข้ันตอนที่สราง
ความชอบธรรมของโครงการใหเห็นวาเปนประโยชนตอสังคม ทําใหขอมูลที่สําคัญ เชน ตนทุน
และผลประโยชนของโครงการและโอกาสความสําเร็จของโครงการ มักกลายเปนตัวเลขที่ถูกจัด
แตงข้ึนโดยขาดหลักฐานและหลักวิชาการ (ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 2 - 20) 
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เราจะเห็นไดจากการจัดทําอุปสงคเทียมใหเห็นวามีความตองการบานเอ้ืออาทรจํานวน
มากถึง 1,081,453 ราย (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม.  2550 : 44) แตสุดทายกลับพบวามีเหลือความ
ตองการที่แทจริงเพียง 2 แสนราย (การเคหะแหงชาติ.  2553, สุชาติ ศิริโยธิพันธุ.  2553 : 32) 
ดังที่ ปปช. ไดมีการสอบสวนดําเนินคดีในกรณีการจัดทําเอกสารเท็จในการกรอกรายการประเมิน
ราคาที่ดินกับผูที่เก่ียวของ (ประชาชาติธุรกิจ.  2549 : 44, พรทิพย สงวนแกว.  2549 : 44) 

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2545 : 4 - 56) เห็นวาการสมยอมในการประมูลจัดซื้อจัด
จางในโครงการที่ตองทําทั่วประเทศ ตองอาศัยเทคนิคการประมูลที่กีดกันคูแขงและจะตองพยายาม
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เชน อางความเปนรัฐวิสาหกิจเพ่ือออกระเบียบพัสดุของหนวยงานเอง แต
วิธีการที่ดีกวา คือ การแตงตั้งคนของตนหรือผูที่ยอมคลอยตามใหเขาไปอยูในหนวยงานที่มีอํานาจ
ในการกําหนดนโยบายหรือที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เปนตน รวมถึงในระยะหลังนี้มีการนําระบบการจัดซื้อจัดจางระบบจางเหมา
เบ็ดเสร็จ (Turnkey) มาใช ซึ่งเปนที่นิยมของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยการกลาวอาง 
“ความจําเปนเรงดวนและขอจํากัดงบประมาณของรัฐบาล” จริงอยูที่ระบบเทอรนคียนี้แมจะมีขอดี
อยูบาง แตมักถูกผูที่ตองการคอรรัปชันเลือกชองโหวของระบบนี้มาใชมากกวา เนื่องจากเปนระบบ
ที่มีการกําหนดรายละเอียดชัดเจนของโครงการไวนอยที่สุด โดยระบบเทอรนคียนี้ถูกนํามาใชนาน
แลวยอนกลับไปไดถึงสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ในป พ.ศ. 2514 และ“แบบแผนการทุจริตแบบนี้ 
มักเกิดข้ึนภายใตรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมาจากชนชั้นผูประกอบการ” (ผาสุก  พงษไพจิตร และ
คณะ.  2545 : 21, 28, 72, 56) 

ในการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรนอกจากจะใชเหตุผลเรื่องความจําเปนเรงดวน 
และขอจํากัดของงบประมาณ (ไทยโพสต.  2550 : 18, โพสตทูเดย.  2547 : A2), ประชาชาติธุรกิจ. 
2548 : 30) เพ่ือใหมีการเปลี่ยนวิธีการประมูลงานจากระบบ e - Auction มาเปนการย่ืนซองประกวด
ราคา เปลี่ยนระบบวิธีการจัดซื้อจัดจางจากเดิมเปนการจางใหกอสรางบนที่ดินของการเคหะฯ มา
เปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) แลว ยังมีการพัฒนาวิธีการจัดซื้อจัดจางข้ึนไปอีกเปนระบบ
จางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา เพ่ือจัดสรรโควตาบานเอ้ืออาทรที่เหลืออีก 4 แสนหนวยออกไปใน
คราวเดียว ซึ่งแนวคิดนี้เปนการผลักดันโดยนักการเมือง (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 43, ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ.  2550 : 21) โดยอางถึงความ
จําเปนเรงดวนที่ตองเรงกอสรางโครงการอีกเชนกัน แตวิธีการนี้ถูก คตส. ชี้วา เปนระบบวิธีการ
จัดซื้อจัดจางที่นําไปสูการคอรรัปชันขนาดใหญ ที่สะดวกตอนักการเมืองที่จะเรียกรับสินบนเปน
คาหัวคิวจากนักธุรกิจเปนกอนครั้งเดียว และสะดวกตอนักธุรกิจในการแสวงหากําไรเนื่องจากมี
ความชัดเจนวาตนจะไดสวนแบงเทาไรและควรทําอยางไรตอไป (คณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550 : 43) 

ตัวอยางการสมยอมอ่ืนๆ เชน กรณีการขายที่ดินการเคหะฯ เองใหแกเอกชน โดยมี
เงื่อนไขผูกมัดกันไวตั้งแตขณะทําสัญญาขายที่ดินออกไปวา เมื่อเอกชนนําที่ดินแปลงนี้มาเสนอ
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ขายตอการเคหะฯ ในรูปแบบของโครงการบานเอ้ืออาทรแลว การเคหะฯ จะรับซื้อโครงการฯ นั้น 
(ประชาชาติธุรกิจ.  2550 : 21, 44) กรณีที่การเคหะฯ ยอมใหผูรับเหมาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โครงการจากระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จมาเปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตาที่ใหเงื่อนไขกับ
เอกชนดีกวา (แกวสรร  อติโพธิ.  2550 : 2) 

 
ผลประโยชนของนักการเมือง ขาราชการและนักธุรกิจ 
จากการศึกษาพบวา รูปแบบการคอรรัปชันในโครงการรังสิต คลองเกา และโครงการ 

รมเกลา - บางพลี ที่ คตส. ไดมีการสอบสวนและดําเนินคดีอยูแลวนั้น มีลักษณะดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 7.3 รูปแบบการคอรรัปชัน โครงการรังสิต คลองเกา 
ที่มา : (แกวสรร  อติโพธิ.  2550) 
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ภาพที่ 7.4 รูปแบบการคอรรัปชัน โครงการ รมเกลา - บางพล ี
ที่มา : (คตส.  2550 : 40) 

 
จากภาพที่ 7.3 และ 7.4 จะเห็นถึงกําไรสวนเพ่ิมข้ึนหรือที่ คตส. เรียกวาเปนการ “พอก

ราคา” เขาไป “เกินจริง” หรือ “โดยมิชอบ” ซึ่งผูศึกษาเห็นวากําไรที่กลาวนี้คือ “คาเชาทางเศรษฐกิจ” 
ที่เกิดข้ึนเพราะเปนกําไรที่สังศิต  พิริยะรังสรรค (2549) เรียกวาเปนรายไดหรือคาตอบแทนที่สูงกวา
ปกติ โดยถือเอาสภาพของตลาดที่มีแขงขันเปนเกณฑปกติ เพราะเปนที่ไมมีคาเชา (Competitive 
rent - free market) 

โดยทั่วไปอัตราการเรียกเก็บเงินพิเศษในขบวนการคอรรัปชันหรือเงินสินบนในการจัดซื้อ
จัดจาง มีอัตราไมแนนอนข้ึนอยูกับอํานาจการตอรองของฝายตางๆ ในแตละโครงการ โดยโครงการ
ขนาดใหญที่มีวงเงินกวา 100 ลานบาท อยูระหวางรอยละ 10 -20 บางโครงการอาจสูงถึง 25 - 30 
ของงบประมาณโครงการ และพบวาอัตราเงินสินบนนี้มีแนวโนมที่สูงข้ึนในอนาคตและเปนไปใน
ลักษณะที่ขาราชการไดสวนแบงนอยลงเพราะนักการเมืองสามารถลวงลูกในองคกรของรัฐมาไดถึง
ระดับกอง (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 4, 48) 

แตในกรณีบานเอ้ืออาทรที่ ป.ป.ช. ดําเนินคดีกับรัฐมนตรี ระบุวามีการเรียกรับสินบน
คาหัวคิวจากบริษัทเอกชนที่ไดรับโควตาไปตามจํานวนหนวยกอสรางในโครงการฯ หนวยละ 1 
ถึง 1.5 หมื่นบาท (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ.  2550: 
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43) หากคิดจากจํานวนที่มีการจัดสรรโควตา 4 แสนหนวย เทากับเกิดเงินสินบนข้ึน ระหวาง 4 - 
6 พันลานบาท  

ผลประโยชนที่นักการเมืองและขาราชการไดรับ นอกจากสวนแบงที่เปนตัวเงินจาก
สินบนเหลานี้ ยังมีผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนที่เกิดข้ึนกลาวคือ ขาราชการจะมีแรงจูงใจในเรื่องของ
ความกาวหนาหรือความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน โดยพบวาสําหรับตัวขาราชการนั้น
บางครั้งตองใชวิธีการซื้อขายตําแหนง บางครั้งก็เปนการใชเสนสายเพ่ือใหสามารถเขาสูตําแหนงที่
ดีได และการเขาสูตําแหนงนี้ผูไดตําแหนงก็ตองแสดงผลงานใหตรงตามเปาหมายของผูที่สนับสนุน
ตนเปนการตอบแทน ขณะทีน่ักการเมืองหรือผูใหการสนับสนุนก็มุงหวังที่จะใชตําแหนงหนาที่เปน
แรงจูงใจใหขาราชการมาอยูในเครือขายของตนและหวังใหผูที่ตนสนับสนุนนั้น กระทําการเพ่ือเปน
การตอบแทนบุญคุณแกตนในโอกาสขางหนา แตเนื่องจากในทางการเมืองมักมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือตําแหนงรฐัมนตรีกันบอย “จึงเปดโอกาสใหเครือขายกลุมใหมเขามามีอํานาจแทนกลุม
เกา ระบบฉอราษฎรบังหลวงจึงมิไดถูกผูกขาดโดยกลุมขาราชการหรือนักการเมืองเพียงกลุมใด
กลุมหนึ่ง” และนี่เปนสาเหตุสําคัญที่นักการเมืองและนักธุรกิจพยายามควบคุมการจัดสรร
ผลประโยชนใหไดมากทีสุ่ดและเร็วที่สุด (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 4, 29, 51) 

ขาราชการผูซื้อตําแหนงหรือใชเสนสายเขาสูตําแหนงนั้น เปนเพราะบางคนมองวา
ตําแหนงใหมที่ตนจะไดนั้นจะนําไปสูโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนที่มากข้ึน ขณะที่บางคนมอง
วาการที่ตนตองทําเชนนั้น เนื่องจากตนไมสามารถเขาสูตําแหนงนั้นไดโดยวิถีทางปกติ เพราะระบบ
บริหารงานบุคคลไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหมีการเลนพรรคเลนพวกสูง (นิพนธ  พัวพงศกร 
และคณะ.  2543 : 29) 

สําหรับนักการเมือง นอกจากไดประโยชนจากเงินสินบนที่ไดรับแลว ในกรณีนักการเมือง
นั้นเปนหุนสวนหรือเปนเจาของบริษัทผูรับเหมาเอง ก็จะเกิดผลประโยชนทับซอนจากการเขามา
รับเหมางาน และการที่นักการเมืองเปนผูมีอํานาจยังสามารถใชเงื่อนไขนี้เอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง
และพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 72) การเอ้ือประโยชนนี้ทําให
เกิดการไดเปรียบผูอ่ืนในการเขาถึงทรัพยากรหรือนโยบายของรัฐโดยอาศัยความใกลชิดหรืออิทธิพล
ผูมีอํานาจตัดสินใจในรัฐบาล (ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 1 - 34) 

จากขอมูลที่ปรากฏในโครงการบานเอ้ืออาทร มีเครือขายนักการเมืองและบุคคลที่เปน
คณะกรรมการการเคหะฯ หรือบริษัทที่มีหุนสวนเปนรัฐมนตรีในกระทรวงอ่ืน แตเปนคนที่สังกัด
พรรคการเมืองเดียวกับนายกรัฐมนตรี เขารับงานกอสรางจากการเคหะฯ ไดหลายโครงการ จริงอยู
ในรายชื่อผูไดรับสัญญากอสรางโครงการที่มีการกลาวถึง อาจเปนบุคคลที่มีความสัมพันธเพียงเปน
ญาติ หรือหุนสวน หรือพวกพอง มิใชตัวนักการเมืองเอง แตในเรื่องของการขัดกันแหงผลประโยชน 
อาจเปนผลประโยชนที่เก่ียวของกับตัวบุคคลที่เปนนักการเมืองหรือขาราชการโดยตรงและรวมไป 
ถึงธุรกิจของครอบครัวนักการเมือง บริษัท เครือขาย พวกพอง โดยเครื่องมือที่ใชในการแสวงหา 
ผลประโยชนก็อาจใชกฎหมายที่มีอยู การออกเปนนโยบายของรัฐ การออกเปนมติ ครม. การออก
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กฎหมายใหม การแกไขหรือออกกฎระเบียบของราชการใหม การว่ิงเตนชักจูง การรับรูขาวสาร
ภายใน การอาศัยความสัมพันธสวนตัว เปนตน (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 98) หากพิจารณา
สภาพทางการเมืองในขณะนั้นที่พรรคไทยรักไทยตองระดมเงินเพ่ือ “ซื้อและสรางกลไกทาง 
การ เมือง” และมีการใชทุนเพ่ือการรณรงคทางการเมือง 6 - 7 พันลานบาท (สังศิต พิริยะรังสรรค.  
2553 : 509 - 510) ดังนั้นการไดรับโอกาสเขาทําสัญญากอสรางจากการเคหะฯ นอกจากจะเปน
ประโยชนทางเศรษฐกิจแกนักธุรกิจเหลานั้นแลว ยังเปนการเอ้ือประโยชนในการสนับสนุนพวกพอง
ทางการเมือง ซึ่งมีผลตอการหารายไดเพ่ือใชในกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองดวย   

สังศิต พิริยะรังสรรค (2553 : 510, 514) ไดใหความเห็นในประเด็นนี้วา การขัดกันแหงผล 
ประโยชน ยังเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับนักธุรกิจ ที่มีความสัมพันธใกลชิดจน
กลายเปนพวกพองเดียวกัน หรือเมื่อกลุมทุนที่มีอํานาจรัฐหรือกลุมทุนที่สามารถไปเกาะกุมอํานาจ
รัฐไดแลว จะพยายามใชอํานาจของรัฐที่มีอยูนั้นมาสรางผลประโยชนสวนตัวใหกับตนและกลุมทุน 
ดังนั้นถามองในบริบททางการเมืองของประเทศไทย ในขณะนั้นพรรคไทยรักไทยที่มีพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี สามารถรวบรวมนักธุรกิจขนาดใหญของประเทศใหอยูในกลุม
ของตนไวไดจํานวนมากและสามารถควบคุมอํานาจทางการเมืองไวไดอยางเบ็ดเสร็จ ดังนั้นจึงมีการ
ใชอํานาจทางการเมืองมาแสวงหาผลประโยชนใหกับกลุมทุนหรือพวกพองของตน จึงไมแปลกใจที่
พบวา มีบริษัทผูรับเหมาในโครงการฯ จํานวนมากที่เปน ญาติ พวกพอง เครือขาย ของนักการเมือง 
คณะกรรมการฯ และผูบริหารของการเคหะฯ เนื่องจากกลุมทุนเหลานี้ก็ตองการแสวงหาผลกําไร 
เพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจของตน 

สําหรับนักธุรกิจ การคอรรัปชันหมายถึงการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - seeking) 
ในรูปของการใหสินบนหรือสิ่งตอบแทนแกนักการเมืองหรือขาราชการ เพ่ือใหไดมาซึ่งคาเชาหรือ
กําไรที่ไดจากการไดสัมปทานการผลิตหรือขายสินคาที่ถูกจํากัดโดยจํานวนจากนโยบายของรัฐบาล 
(ผาสุก และคณะ.  2541 : 7) และเกิดจากการที่นักธุรกิจตองการผูกขาดตลาดหรือตองการเสริมความ
มั่นคงทางธุรกิจของตนเอง เพราะเมื่อไดรับสัญญาวาจางจากรัฐวิสาหกิจแลว ความเสี่ยงดานการเงิน
จากการเรียกเก็บเงินจะลดลงอยางมาก (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ : 2543 : 7 - 3) กรณีที่เกิดข้ึน 
เชน การซื้อที่ดินในราคาตลาดแตมาขายใหแกการเคหะฯ ในราคาที่สูงเกินจริง หรือการสราง 
ผลกําไรที่สูงเกินกวาที่ควรไดรับจากการเพ่ิมจํานวนหนวยกอสรางบานมากเกินกวามาตรฐาน ก็มอง
ไดวาเปนรูปแบบของการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Economic - rent) รูปแบบหนึ่ง 

ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ (2552 : 1 - 33, 2 - 17) ไดชี้วา การที่บุคคลหรือกลุม
บุคคลอาศัยความสัมพันธใกลชิดหรืออาศัยอิทธิพลของเจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
เพ่ือใหตนไดเปรียบผูอ่ืนในการเขาถงึทรัพยากรหรือนโยบายที่มีคุณคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ยอมทําใหเกิดการบิดเบือนกลไกตลาด เกิดคาเชาทางเศรษฐกิจ และยอมเปนเหตุใหเจาหนาที่ของ
รัฐที่กระทําการเชนนั้น เกิดแรงจูงใจที่จะรองขอสวนแบงของคาเชาทางเศรษฐกิจหรือกําไรที่สูงกวา
ปกติที่เกิดข้ึนนี้ ดังนั้นนักธุรกิจจึงจําเปนตองแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจใหสูงเพ่ือที่จะนําไป
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แบงปนกัน ในกรณีบานเอ้ืออาทร จึงพบพฤติกรรมทีน่ักธุรกิจตองทํากําไรจากการกอสรางใหไดมาก
ที่สุด ดวยการหาทางลดตนทุนการดําเนินงานของตนทุกรูปแบบ เชน ลดสเปค ลดคุณภาพวัสดุ
กอสราง การหาที่ดินในทําเลที่พอจะทําโครงการฯ ไดในราคาถูกที่สุด หรือการกดราคาผูรับเหมา
ชวงที่เปนผูดําเนินการกอสรางที่แทจริงในราคาต่ําที่สุด เปนเหตุใหผูรับเหมาเหลานั้นทนไมได ขาด
เงินหมุนเวียนจนตองทิ้งงานไปหรือทําใหงานลาชา หรือเปนเหตุจูงใจใหมีการรวมมือกับผูบริหาร
ของการเคหะฯ และนักการเมืองเพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงลดหยอนเงื่อนไขการกอสราง ใหสามารถ
เพ่ิมจํานวนหนวยที่อยูอาศัยตอพ้ืนที่ดินใหมีความหนาแนนมากข้ึน เพ่ือใหทั้งโครงการฯ นี้สามารถ
ขายใหกับการเคหะฯ ไดมูลคาสูงข้ึนในจํานวนที่ดินเทาเดิม (คตส.  2550 : 43, แนวหนา.  2550 : 1, 
5, ผูจัดการรายสัปดาห.  2550 : C4) 
 ในสวนนี้ผูศึกษาจะศึกษาเรื่องแบบแผนการคอรรัปชัน โดยใชกรอบการวิเคราะหการ 
คอรรัปชันเชิงระบบของสังศิต  พิริยะรังสรรค (2553 : 466 - 476) ที่ประกอบดวย ตัวแสดง (Actors) 
และเครื่องมือ (Means) ที่ตัวแสดงใชไปในการคอรรัปชัน สําหรับตัวแรกนั้นเปนการนําเอาทฤษฎี
ตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent theory) มาใช โดยมุงอธิบายปรากฎการณของการคอรรัปชัน
หนึ่งๆ วา ใครคือตัวการ ใครคือตัวแทน และใครคือผูใหการสนับสนุน สวนเครื่องมือที่ใชในการ 
คอรรัปชัน เปนการพิจารณาวา ตัวแสดงในการคอรรัปชันใชการคอรรัปชันตามระบบ (Systemic 
corruption) หรือใชการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) โดยการตั้งคําถามวา ในการ
คอรรัปชันนั้นใครเปนตัวแสดงหลัก (Actors) หรือใครเปนตัวกระทําที่สําคัญ ผูกระทํานั้นมีอํานาจ
หนาที่ (Authority) หรือมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรืออาศัยสถานะของความเปนบุคคลสาธารณะ
ที่มีระบบราชการรองรับหรือการใชอิทธิพล (Influence) ในทางสวนตัว เขาใชอะไรเปนเครื่องมือ 
(Means) เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ตองการและผลของการกระทํานั้นมีเปาหมายเพ่ือวัตถุประสงค
ของใคร 

1. กรณีการเรียกรับสินบน คดีบริษัท พาสทิญาไทย จํากัด 
กรณีนี้เปนเรื่องที่ คตส. และ ป.ป.ช. ชี้มูลวามีนักการเมืองเรียกรับเงินสินบน เปนเงิน 

82.5 ลานบาท จากบริษัท พาสทิญาไทย จํากัด เพ่ือใหเอกชนรายนี้ไดรับสัญญาสัมปทานโครงการ
บานเอ้ืออาทร จํานวน 7,500 หนวย (บานพักหรืออาคารชุด)  

ผูศึกษาเห็นวา ในกรณีนี้มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนตัวแสดงหลัก
หรือเปนตัวการ (Principal) ที่เก่ียวของโดยตรงกับขอกลาวหาเรียกสินบนเพ่ือการอนุมัติโควตา มี
คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ เปนตัวแสดงรอง (Agent) โดยเปนผูรับเรื่อง
รับนโยบายตามตําแหนงหนาที่ แลวนําไปดําเนินการตามระบบข้ันตอนของการเคหะฯ จนเกิดเปน
เงื่อนไขที่สนับสนุนใหมีการเรียกรับสินบนตามแผนการที่ไดมีการกําหนดไวแลว โดยผูศึกษาเห็น
วาการที่นักการเมืองสามารถมีอิทธิพลตอการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูง
เหลานี้ได เพราะความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางรัฐมนตรีที่เปน “ผูใหการอุปถัมภ (Patron)” กับ
ผูวาการฯ และผูบริหารระดับสูงที่เปน “ผูรับการอุปถัมภ (Client)” 
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การที่นักการเมืองสามารถเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจเอกชนได ก็โดยอํานาจในการ
อนุมัติโควตาตามระบบ “สัญญารับเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา” ที่รัฐมนตรีฯ เปนผูผลักดันใหใช
ระบบการจางนี้เปนเครื่องมือ (Mean) ผลที่เกิดข้ึนจากการเรียกรับสินบนนี้ ทําใหรัฐตองจายเงิน
มากข้ึนเปนคาสวนตางของราคาที่ไมเหมาะสมและไดกลายไปเปนคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent) 
หรือเงินสินบน เกิดการกีดกันมิใหผูประกอบการรายอ่ืนเขาสูการแขงขัน และผูประกอบการที่
ไดรับสัญญาเองก็มีตนทุนดําเนินการสูงกวาปกติ ที่อาจมีผลตอความสามารถในการทําโครงการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคและคุณภาพโครงการฯ ในขณะที่นักธุรกิจเอกชนที่เก่ียวของไดรับประโยชน
จากการคอรรัปชันนี้ จากการไดรับสัญญาดําเนินโครงการ จํานวน 7 โครงการ มูลคารวมประมาณ
หนึ่งหมื่นลานบาท 

2. กรณีการขายที่ดินของการเคหะฯ ออกไปแลวรับซื้อกลับเขามาในรูปของสัญญา
ดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทร 

กรณีนี้เปนเรื่องที่ คตส. และ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเก่ียวกับการรวมกันปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ของคณะกรรมการฯ ผูวาการฯ และผูบริหารรวม 10 คน ในการขายที่ดิน
ของการเคหะฯ ออกไปในราคาสูงกวาที่ควร โดยมีการทําสัญญาผูกพันกับเอกชนที่ซื้อที่ดินนั้นวา 
จะรับซื้อกลับมาในรูปของสัญญาดําเนินโครงบานเอ้ืออาทร ทําใหรัฐมีภาระสูงข้ึน 326 ลานบาท  
และจากเอกสารการเงินของบริษัทเอกชนรายนี้แสดงใหเห็นวา ขณะที่มีการทําสัญญาซื้อขายที่ดิน
หรือทําสัญญาดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทร มีเงินในบัญชีเพียง 1 หมื่นบาท แตสามารถซื้อที่ดิน
ของการเคหะฯ ในวงเงิน 612 ลานบาท และไดรับสัญญาดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรมูลคา 4,897 
ลานบาท   

ผูศึกษาเห็นวา กรณีนีร้ัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนตัวแสดงหลักหรือ
ตัวการ (Principal) เนื่องจากเปนผูมีอํานาจ ที่จะใหความยินยอมแกบุคคลอ่ืนๆ ในการดําเนินการ
ตอไป โดยคณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ เปนตัวแสดงรอง หรือตัวแทน 
(Agent) ในการรับเรื่องและดําเนินการไปตามแนวทางที่มีการกําหนดเอาไวแลวใหมีผลบรรลุตาม
วัตถุประสงคของตัวการ ขณะที่บริษัทเอกชน (Supporter) ผูซื้อที่ดินในกรณีนี้ไดประโยชนอยาง
มากจากการทําสัญญาผูกพันกับการเคหะฯ  

กรณีนี้กระทําโดยอาศัยอํานาจในการอนุมัติโควตาตามนโยบายสัญญารับเหมาเบ็ดเสร็จ
ตามโควตาของรัฐมนตรีฯเปนเครื่องมือ (Mean) และมีการดําเนินการในลักษณะสมยอมกัน โดยการ
ทําหนังสือผูกพันของการเคหะฯ ที่จะยอมรับซื้อที่ดินแปลงนี้กลับมา หากเอกชนเอาที่ดินแปลงนี้
เสนอขายกลับมาในรูปของโครงการบานเอ้ืออาทร การสมยอมนี้ทําใหการเคหะฯ ตองรับภาระ
การเงินเกินจริง 326 ลานบาท ขณะที่ประชาชนผูซื้อโครงการจายเงินเทาเดิม คือ 3.9 แสนบาท แต
ไดบานที่ดอยคุณภาพกวาที่ควร เพราะมีการเพ่ิมจํานวนหนวยการกอสรางที่อยูอาศัยเขาไปบน
ที่ดินที่เคยเปนของการเคหะฯ เอง มองไดวาเอกชนรายนีไ้ดรับการเอ้ือประโยชนเกินสมควรเพราะ 
ในการชําระเงินทั้งคาซื้อที่ดินใหแกการเคหะฯ และการรับชําระเงินคาดําเนินโครงการเอ้ืออาทรจาก
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การเคหะฯ ไดทําไปพรอมกันในวันเดียวกันทําใหไมตองใชเงินทุนจํานวนมากในการทําธุรกิจ มี
กําไรชัดเจนและไดกําไรจากการดําเนินโครงการสูงเกินควรอีก 184 ลานบาท เปนพฤติกรรมที่มอง
ไดวาเอกชนรายนี้ไมมีทุนในการทําธุรกิจจริง แตสามารถทําไดเพราะมกีารชวยเหลือธุรกิจพวกพอง 

3. กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจางเหมาจากระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จเปนระบบ
จางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา 

กรณีนี้เปนเรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
ดําเนินโครงการฯ ที่มีการทําสัญญาไปแลวทั้งสิ้น จํานวน 10 โครงการ ในระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จ 
มาเปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา ทําใหเอกชนไดรับเงื่อนไขทางการคาที่ดีข้ึน แตการ
เคหะฯ ตองมีภาระตนทุนเพ่ิมข้ึนกวา เดิม 500 ลานบาท  

ผูศึกษาเห็นวา กรณีนีร้ัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนตัวแสดงหลักหรือ
ตัวการ (Principal) เนื่องจากเปนผูมอํีานาจในการอนุมัติโควตาและเปนผูผลักดันหลักการจางเหมา
เบ็ดเสร็จตามโควตานี้ ขณะที่คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ เปนตัวแสดง
รอง (Agent) ในการรับนโยบาย รับเรื่องจากนักการเมืองและดําเนินการไปตามแนวทางที่มีการ
กําหนดเอาไวแลวใหมีผลบรรลุตามวัตถุประสงคของตัวการ โดยนักธุรกิจเอกชน (Supporter) เปน
ผูไดประโยชนโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา 

กรณีนี้กระทําโดยอาศัยการผลักดันนโยบายใหใชระบบการจางเปนระบบเหมาเบ็ดเสร็จ
ตามโควตาของนักการเมือง และอํานาจในการอนุมัติโควตาตามนโยบายสัญญารับเหมาเบ็ดเสร็จ
ตามโควตาของนักการเมือง เปนเครื่องมือ (Mean) สวนการทําเรื่องรองขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การจางเหมาของบรษิัทเอกชน ผูศึกษาเห็นวาเปนเพียงการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความชอบธรรม
ตามข้ันตอนของการเคหะฯ  

การกระทํานี้ทําใหเอกชนไดรับกําไรเพ่ิมมากข้ึนจากการลงทุนในที่ดินเทาเดิม แตทําให
ผลประโยชนของรัฐสูญเสีย จากการที่ตองมภีาระตนทุนเพ่ิมข้ึนถึง 500 ลานบาท ซึ่งเปนผลประโยชน
สาธารณะทีร่ัฐมนตรีและเจาหนาที่ของการเคหะฯ ทุกคนตองพยายามปกปองไว 

4. กรณีบุคคลที่เปนเครือขาย พวกพองและญาติมิตรของนักการเมืองและคณะกรรมการ
การเคหะฯ ไดเขาทําสัญญาดําเนินโครงการฯ จํานวนมาก 

กรณีนี้เปนเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนจากการเขาทําสัญญาสัมปทานในโครงการฯ 
ของบริษัทเอกชนที่เปนเครือขาย พวกพอง หรือญาติมิตรของนักการเมืองและคณะกรรมการ
การเคหะฯ  

ผูศึกษาเห็นวา กรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนตัวแสดงหลัก 
(Principal) เนื่องจากเปนผูมีอํานาจในการกํากับดูแลการเคหะฯ และอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรใน
โครงการฯ นี้ โดยนักธุรกิจเอกชนผูรับสัญญาดําเนินโครงการฯ เปนตัวแสดงรอง (Agent) เนื่องจาก
เปนผูกอบทบาทในการเขาไปแสวงประโยชนทางธุรกิจจากโครงการฯ และตองขอรับการอุปถัมภจาก
นักการเมืองผูมีอํานาจ ขณะที่ผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ มีฐานะเปนผูสนับสนุน (Client) 
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กลาวคือเปนผูรับเรื่องแลวไปดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคของแสดงหลักและตัวแสดงรอง กรณีนี้
ผูศึกษาเห็นวา เปนเพราะนโยบายการดําเนินโครงการฯ ดวยระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตานั้น 
เปนการกําหนดจํานวนโควตาทีน่ักธุรกิจเอกชนไดรับแนนอนทําใหสามารถคํานวนผลประโยชนที่จะ
เกิดข้ึนลวงหนาชัดเจน ดังนั้นนักธุรกิจเอกชนจึงสนใจเขามาหาผลประโยชนจํานวนมาก และการที่
รัฐมนตรีมีอํานาจในการกํากับดูแลการเคหะฯ โดยมีบทบาทเชิง “ผูอุปถัมภ (Patron)” ตอผูบริหารของ
การเคหะฯ ที่เปน “ผูรับการอุปถัมภ (Client)” จึงทําใหเกิดแรงจูงใจของผูบริหารของการเคหะฯ 
เหลานี้ที่จะตอบสนองตอความตองการของผูมีอํานาจ และกรณีนี้นักการเมืองยังไดประโยชนจากการ
อุปถัมภทางการเมือง ดวยการใชอํานาจและอิทธิพลที่มีเหนือรัฐวิสาหกิจในการแจกจายสิทธิ 
ผลประโยชนในการเขาทําสัญญากับการเคหะฯ  

การดําเนินการนี้อาศัยอํานาจในการอนุมัติโควตาตามนโยบายสัญญารับเหมาเบ็ดเสร็จ
ตามโควตา และอํานาจในการกํากับดูแลการเคหะฯ ของรัฐมนตรีเปนเครื่องมือ (Mean) สงผลให
เกิดคาเชาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเอ้ือประโยชน และการอุปถัมภของนักการเมืองตอเครือขาย
อุปถัมภ พวกพองและญาติมิตรของตนเอง อยางไมเปนธรรมตอผูอ่ืน ในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิด
การคาที่ไมเปนธรรม โดยการกีดกันมิใหผูประกอบการรายอ่ืนเขาสูการแขงขัน  

กรณีการคอรรัปชันอ่ืนๆ คือ กรณีการซื้อที่ดินราคาแพง ที่ทําใหการเคหะฯ ตองสูญเสีย
ประโยชนจากการซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริง จํานวน 32 คดี และ กรณีที่เจาหนาที่รวมกับเอกชนใน
การปลอมแปลงเอกสารหรือสรางเงื่อนไขข้ึน เพ่ือนําไปประกอบทําเรื่องขออนุมัติโครงการจาก
การเคหะฯ หรือเพ่ือสรางอุปสงคเทียมใหเขาใจผิดไปวามีความตองการซื้อบานเอ้ืออาทรในทําเล
นั้นๆ จํานวนมาก ทําใหมีการอนุมัติโครงการฯ ในทําเลและจํานวนที่ไมเหมาะสม และเมื่อตองการ
ตรวจสอบเอกสารใบจองซื้อเหลานี้ยอนหลังกลับพบวา มีการเผาทําลายเอกสารใบจองทิ้งไปแลว 
(แกวสรร  อติโพธิ.  2550 : 1 - 12, 2)  

ทั้งสองกรณีนี้ผูศึกษามองวา เปนการกระทําตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของเอกชน
ที่ตองการทํากําไรสูงสุดจากการรับเหมาดําเนินโครงการฯ โดยอาศัยแรงจูงใจจากระบบสัญญา
จางเหมาเบ็ดเสร็จและระบบสัญญาจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา ที่ผูรับเหมาสามารถหากําไรจาก
สวนตางราคาที่ดินไดดี หรือสามารถขายใหบานใหการเคหะฯ ไดในราคาตายตัวเทากันทุกทําเล 
และไมมีข้ันตอนหรือมาตรการที่เหมาะสมของการเคหะฯ ในการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ทําเลที่ตั้ง ดังนั้นการปลอมแปลงเอกสารหรือการสรางอุปสงคเทียมจึงกลายเปนเพียงกระบวนการ
ที่สรางความสมบูรณของการเสนอโครงการที่ตัวแสดงสําคัญ คือ บริษัทเอกชนในฐานะเปนตัวการ 
(Principal) สรางเรื่องสรางเงื่อนไขข้ึนแลวมีตัวแสดงรอง คือ เจาหนาที ่(Agent) ของการเคหะฯ ที่
มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจนบรรลุเปาหมายของตัวการ 

ผลเสียที่เกิดกับรัฐอยางชัดเจนคือ ปญหาการขายโครงการทําไดลาชามาก และที่เปน
ปญหาใหญ คือ การเกิดทรัพยสินคงเหลือ (Sunk cost) หรือทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายได รวม 



172 

144 โครงการ เปนมูลคาถึง 22,000 ลานบาท (การเคหะแหงชาติ.  2550) ไมนับรวมการเสีย
โอกาสของการเคหะฯ ที่ไมสามารถนําทรัพยากรบุคคลและเงินทุนเหลานี้พัฒนาดานอ่ืนๆ 

ผูที่ไดประโยชนคือเอกชนที่ไดสามารถขายโครงการฯ ที่ตนกอสรางใหการเคหะฯ โดย
มีสวนตางราคาเปนกําไรอยางมาก 
 
ปจจัยและเงื่อนไขท่ีสนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชัน กรณีโครงการบานเอื้อ
อาทร 

 
 ผูศึกษาตองการศึกษาวาปจจัยและเงื่อนไขอะไร ที่สนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชันในการ
เคหะฯ กรณีบานเอ้ืออาทร จากการศึกษาพบวามีปจจัยที่สําคัญ คือ 1) ปจจัยสถานการณดาน
เศรษฐกิจและการเมือง ชวงป พ.ศ. 2533 - 2549  2) ปจจัยและเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการ 
คอรรัปชันขนาดใหญ (Grand corruption) และ 3) ปจจัยและเงื่อนไขภายในการเคหะฯ 
  
 ปจจัยสถานการณดานเศรษฐกิจและการเมือง ชวงป พ.ศ. 2533 - 2549   
 ประเทศไทยมีวิกฤติการณการเมืองมาตลอดนับตั้งแตป พ.ศ. 2533 สมัยรัฐบาล พลเอก 
ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่มีภาพลักษณเรื่องการคอรรัปชันมากจนถูกขนานนามวา “Buffet cabinet” 
นายกรัฐมนตรีคนตอมาคือ นายชวน หลีกภัย ก็ตองพนจากตําแหนงไปภายหลังถูกอภิปรายไม
ไววางใจเรื่องที่ดิน ส.ป.ก.4-01 (http://th.wikipedia.org.  2554) ภายหลังการเลือกตั้งใหม 
พรรคชาติไทย ที่มีนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนหัวหนาพรรค ชนะการเลือกตั้งทําใหนายบรรหาร 
ไดเปนนายกรัฐมนตรี ในขณะที่พรรคประชาธิปตยเปนพรรคฝายคาน จนถึงวันที่ 27 กันยายน 
2539 ก็มีการยุบสภาภายหลังถูกอภิปรายไมไววางในสภาฯ ในชวงนี้มีเหตุการณสําคัญ คือ มีการ
เริ่มรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540 ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางการเมืองตอมา
หลายประการ เปนรัฐธรรมนูญที่ไดรับการยอมรับวามีที่มาจากประชาชนและมีความเปน
ประชาธิปไตยมากที่สุด (http://th.wikipedia.org/wiki.  2554)  
 เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง พรรคความหวังใหมเปนผูชนะการเลือกตั้ง พลเอก ชวลิต  
ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคไดเปนนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ชวงนี้เริ่มมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 และมีผล
บังคับใชตอเนื่องมาจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2549 เมื่อมีการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไดลาออกจากตําแหนงภายหลัง 
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งสําคัญที่เรียกวา “วิกฤติตมยํากุง” (th.wikipedia.org/wiki.  2554) นายชวน  
หลีกภัย จึงกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 จนถึง
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วันที ่17 พฤศจิกายน 2543 เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2544 รวมระยะเวลาที่อยูในตําแหนงสองสมัย สมัยละ 3 ป รวม 6 ป (th.wikipedia.org/wiki.  2554)   
 การเมืองไทยในชวงนี้จึงเปนการเปลี่ยนผานของสังคมที่สําคัญ รวมทั้งการเรียกรองการ
ปฏิรูปทางการเมืองและเรียกรองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดกอใหเกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ทางสังคม (Social movement) จากองคกรภาคประชาชนจํานวนมาก ประกอบกับกติกาการเลือกตั้ง
ใหมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของตลาด
การเมือง พรรคการเมืองตองเปลี่ยนแปลงกลยุทธพอสมควร เพราะเกิดความไมแนนอนในการ
เลือกตั้ง ดังเห็นไดจากการที่มีนักการเมืองตระกูลดังหลายคนสอบตก นักการเมืองหลายคนตอง
เลือกที่จะลงสมัครเปน ส.ส. ในระบบเขต มากกวาการลงในระบบบัญชีรายชื่อเพ่ือรักษาฐานเสียง 
และสรางความมั่นใจในผลการเลือกตั้ง (นฤมล  ทับจุมพล และจรัล  ดิษฐาอภิชัย.  2544, อุกฤษฏ  
ปทมานันท.  2544 : 6, 13 - 14; อางถึงใน รัตพงษ  สอนสุภาพ.  2553 : 126)  
 รัฐธรรมนูญฯ ฉบับป พ.ศ. 2540 ไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหกลุมทุนธุรกิจ
ขนาดใหญเริ่มเขามาเปนทั้งผูใหการสนับสนุนทางการเมือง (Political supporter) และผูเลนทาง 
การเมือง (Political player) ไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหสามารถควบคุมนโยบายของรัฐดวยตัวเอง 
ขณะที่นวัตกรรมทางการเมืองที่พรรคการเมืองและนักการเมือง เริ่มใชกลยุทธทางการตลาด 
(Political marketing) ในการหาคะแนนนิยม หาคะแนนเสียง ทําใหตนทุนประชาธิปไตยของไทย 
(Cost of democracy) สูงข้ึน ทําใหพรรคการเมืองที่ตองการเสียงขางมากในสภาฯ มีตนทุนทาง
การเมืองสูงมากข้ึนไปเชนกัน (นิพนธ  พัวพงศกร.  2547 : 91 - 115, รัตพงษ  สอนสุภาพ.  
2553 : 149) 
 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อ 6 มกราคม 2544 ปรากฎวาพรรคไทย
รักไทย ชนะการเลือกตั้งไดจํานวน ส.ส. ถึง 248 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 500 คน ทําใหพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ไดเปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2544 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2548 เปน
รัฐบาลของประเทศไทยที่มาจากการเลือกตั้งและอยูจนครบวาระ 4 ป จึงมีการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อ
วันที ่6 กุมภาพันธ 2548 ในครั้งนี้พรรคไทยรักไทยไดจํานวน ส.ส. มากถึง 377 คน จากจํานวน
ทั้งสิ้น 500 คน เมื่อรวมกับพรรคการเมื่องอ่ืนแลวทําใหจํานวน ส.ส. ของรัฐบาลมีมากกวา 400 เสียง 
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร จึงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ถึง
วันที่ 19 กันยายน 2549 (http://th.wikipedia.org.  2554)  
 ในการเลอืกตั้งป พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยไดใชเงินเฉพาะการโฆษณาประชาสัมพันธ
ถึง 50 ลานบาท สูงกวาทุกการเมือง เชน พรรคราษฎรใชไป 27 ลานบาท พรรคชาติพัฒนาใชไป 
15 ลานบาท (รัตพงษ  สอนสุภาพ.  2553 : 154) และเมื่อไดเปน ส.ส. แลวพรรคไทยรักไทยยัง
จายเงินสนับสนุน ส.ส. แตละคนอยางต่ําเดือนละ 1 แสนบาท หรือประมาณ 40 ลานบาทตอเดือน 
(นิพนธ  พัวพงศกร.  2547 : 127) ซึ่งสนับสนุนขอมูลที่วาพรรคการเมืองและนักการเมืองตองใชเงิน
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มากมาย เพ่ือการโฆษณาประชาสมัพันธ เพ่ือการหาเสียง และกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ (วิทยากร  
เชียงกูล.  2549 : 25) 
 กลาวกันวาการที่พรรคไทยรักไทยสามารถชนะการเลือกตั้งไดจํานวน ส.ส. มากขนาด
นี้ เนื่องจากพรรคไทยรักไทย 1) มีความสามารถในการใชเครื่องมือการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
2) สามารถระดม ส.ส. เกาใหเขามาสังกัดในพรรคไดจํานวนมาก 3) มีฐานเงินทุนมหาศาลจาก
กลุมธุรกิจขนาดใหญของประเทศ 4) มีชุดของนโยบายที่ใชหาเสียงตางจากพรรคการเมืองอ่ืน 
โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม และ 5) ประชาชนเกิดความเบ่ือหนายพรรคการเมืองเดิมที่เคย
เปนรัฐบาล (รัตพงษ  สอนสุภาพ.  2553 : 154) 
 ดังนั้น จึงเกิดปรากฏการณทางการเมืองที่นาสนใจในชวงเวลานั้น คือ 
 ดวยจํานวน ส.ส. ฝายรัฐบาลมากถึง 400 เสียง ทําใหกลไกการตรวจสอบถวงดุลของ
รัฐสภาไมสามารถทํางานได เชน ไมสามารถย่ืนญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได เนื่องจากฝายคานมีเสียง ส.ส. ไมถึงรอยละ 20 หรือ 100 เสียง ตามที่
กําหนดไวในมาตร 185 (วรรคหนึ่ง) และ 186 (วรรคหนึ่ง) ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป พ.ศ. 2540 
 การที่รัฐบาลมี ส.ส. จํานวนมากเกินไปและยังมีกลุมธุรกิจการเมืองอยูรวมดวยจํานวน
มาก ทําใหมีการใชอํานาจรัฐไปแกไขกฎหมาย แกกฎระเบียบของราชการ จนกลายเปนปจจัย 
เงื่อนไขสนับสนุนใหกลุมธุรกิจการเมืองและผูใกลชิดของนักการเมืองไดรับผลประโยชนจาก
นโยบายเหลานั้น (อัมมาร  สยามวาลา และคณะ.  2546) เกิดการขัดกันแหงผลประโยชนเนื่อง 
จากรัฐบาลกุมทั้งธุรกิจขนาดใหญจํานวนมากและอํานาจทางการเมืองอยางเบ็ดเสร็จ การขัดกัน
แหงผลประโยชนในชวงนี้จึงมีลักษณะเชิงโครงสรางหรือระบบ ไมใชปญหาตัวบุคคล (ธีระยุทธ 
บุญมี.  2547 : 48) 
 มีการแทรกแซงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแตแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง
คณะกรรมการขององคกรที่ทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบ เชน ป.ป.ช., กกต., กทช. เปนตน 
เพ่ือใหไดคนที่เปนพรรคพวกตนเขามาดํารงตําแหนง และหวังใหมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันตอไป 
(วิทยากร  เชียงกูล.  2549 : 56, สมคิด  เลิศไพฑูรย.  2547 : 155 - 159) นอกจากนี้ยังปรากฎ
พฤติกรรมที่แทรกแซงการใชอํานาจขององคกรเหลานี้ เชน การแทรกแซง ป.ป.ช. ในกรณีที่พยายาม
ปกปองอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ มิใหถูกลงโทษตามการพิจารณาของ ป.ป.ช. (กิตติศักด์ิ  
ปรกต.ิ  2547 : 140) 
 มีการเรงรัดการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จนมีผล
บังคับใชเมื่อ 4 ตุลาคม 2545 ทําใหมีการปรับปรุงกระทรวงและหนวยราชการตามโครงสรางใหม 
และกลายเปนเงื่อนไขใหรัฐบาลมีการโยกยาย จัดวางตําแหนงขาราชการและรัฐมนตรีขนานใหญ 
จนกลายเปนอํานาจที่นายําเกรงแกขาราชการทั่วไป ซึ่งอํานาจที่สูงข้ึนของนักการเมือง ยอมทําให
อํานาจของฝายขาราชการถดถอยเสื่อมทรามลง เพราะผูไมโอนออนผอนตามความประสงคของ
นักการเมืองอาจไมสามารถอยูในตําแหนงที่มีความสําคัญได (กิตติศักด์ิ ปรกต.ิ 2547 : 141 - 142, 
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สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ. 2547 : 8, สมคิด เลิศไพฑูรย. 2547 : 162 - 163, ผาสุก พงษไพจิตร.  
2547 : 213 - 218) 
 เกิดรูปแบบของ “ระบอบทักษิณ” หรือระบอบประชาธิปไตยอํานาจนิยมภายใตการนํา
ทางการเมืองของกลุมทุนใหญโลกาภิวัตน ที่นําโดยพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร จนกลายเปน
นายกรัฐมนตรีที่มีอํานาจเขมแข็งมาก (Strong prime minister) (เกษียร  เตชะพีระ.  2553 : 37, 
ธีระยุทธ  บุญมี.  2547 : 45) รัตพงษ สอนสุภาพ (2553 : 198) กลาววา ในชวงป พ.ศ. 2544 - 
2549 ของรัฐบาลทักษิณและกลุมทุนนิยมพวกพอง มีการคอรรัปชันที่ซับซอนจนกฎหมายที่มีอยู
เอาผิดหรือตรวจสอบไดยาก เนื่องจากเปนการกระทําที่แอบอิงตามนโยบายหรือมาตรการของ
รัฐบาล ขณะที่กลไกกระบวนการยุติธรรม กลไกภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ก็ไมเขมแข็งใน
การตรวจสอบและนําเสนอสูประชาชน เชน กรณีการซื้อที่ดินยานรัชดาภิเษกที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลอาญาไดตัดสินวามีความผิดเกิดข้ึนจริง กรณี
บานเอ้ืออาทรหลายโครงการ กรณีการประเมินภาษีจากการขายหุน กรณีแปลงคาสัมปทานเปน
ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม เปนตน (คตส.  2551 : 1 - 2) ซึ่งในทางสากลถือวาหลายกรณีที่
กลาวมานี้ ไดเกิดผลประโยชนทับซอนแลว (วิทยากร เชียงกูล 2549 : 24, 55, 56)  
 พฤติกรรมที่เกิดข้ึนในรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร และนักวิชาการเห็นวาเปน
รูปแบบของการคอรรัปชันนโยบาย เชน กรณีมีมติ ครม. ใหออกพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพ่ือใหมีการแปลงคาสัมปทานระบบ
โทรคมนาคมเปนการจายภาษีสรรพสามิต ซึ่งเทากับเปนการปดก้ันคูแขงขันทางธุรกิจ ปดโอกาส
หรือทําใหผลประโยชนของประชาชนเสียไป จากการที่ประชาชนจะมีทางเลือกในการใชระบบ
โทรศัพทที่หลากหลายและเมื่อตลาดมีการแขงขันอยางเสรี ยอมจะทําใหคุณภาพการบริการดีข้ึน 
ราคาคาบริการถูกลง (กิตติศักด์ิ  ปรกติ.  2547 : 140, สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย. 2547 : 61 - 64, 
สมคิด เลิศไพฑูรย.  2547 : 155 - 159, สุเมธ วงศพานิช.  2547 : 77 - 78  
 เนื่องจากพรรคไทยรักไทยเปนที่รวมของนายทุนก่ึงผูกขาดรวมทั้งตัว พันตํารวจโท
ทักษิณเอง จึงทําใหรัฐบาลนี้ใชระบอบประชาธิปไตยเพ่ือสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือรับใช
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ใชนโยบายการตลาด ใชนโยบายประชานิยมโดยขาดการประเมิน การ
ตรวจสอบและการกํากับดูแลที่ดีเปนการใชเงินของประเทศไปซื้อความนิยมของประชาชนในระดับ
รากหญาโดยไมตองผานการอนุมัติของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งถือไดวาเปนการคอรรัปชันทาง
การเมือง (Political corruption) รูปแบบหนึ่งและมีการใชอํานาจทางการเมืองไปบีบหนวยงานของรัฐ 
เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารกรุงไทย ใหรวมออกเงินสนับสนุน หรือ
ปลอยกูตามโครงการตางๆ ของรัฐบาล  
 อีกกรณีคือ การใหการสงเสริมการลงทุนดาวเทียมไอพีสตาร โดยคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (บีโอไอ.) ที่นายกรัฐมนตรีเปนประธานฯโดยตําแหนง เทากับเปนการยกเวนภาษีเงิน 
ไดใหเฉยๆ เปนเงินถึง 16,459 ลานบาท ทั้งสองกรณีจึงเปนการเอ้ือประโยชนใหกับธุรกิจใน
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ครอบครัวของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร แตประชาชนตองเสียประโยชนไปมหาศาล ซึง่สมเกียรติ  
ตั้งวาณิชย (2547 : 61 - 64) รองประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มองวานี่
เปน “การคอรรัปชันนโยบาย” โดยผูศึกษาเห็นวา ทั้งสองกรณีนี้ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการคอรรัปชัน
เชิงระบบดวย เนื่องจากมีการออกแบบ วางแผน รวมกันทําโดยผูเก่ียวของเปนข้ันตอน มีการเสนอ
เปนนโยบายสาธารณะ แลวใหผูเก่ียวของนําไปดําเนินการตามบทบาทหนาที่จนบรรลุวัตถุประสงค  
 ผูศึกษาเห็นวา ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กลาวมานี้ ไดกลายเปนปจจัยที่
สนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชันในกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร กลาวคือ การตอสูทางการเมืองภายใต
กติกาใหมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่เกิดกระแสความนิยมพรรคไทยรักไทยที่มีพันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตรเปนหัวหนาและไดเปนนายกรัฐมนตรี ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. 2544 
เปนตนมา โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ ประการแรก การเปนรัฐบาลที่มีเสียง ส.ส. จํานวนมาก แต
เพ่ือใหได ส.ส. จํานวนมากเชนนี ้ทําใหตองมีการหาเงินทุนจํานวนมากเปนคาใชจาย เชน คาใชจาย
ในการรณรงคหาเสียงของพรรคและของ ส.ส. แตละคน รวมถึงเงินสนับสนุน ส.ส. รายเดือน เปนตน 
ประการที่สอง การเปนรัฐบาลที่มีกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญเขามาเปนผูสนับสนุนทางการเมือง
โดยตรง ทําใหรัฐบาลนี้ตองใชนโยบายเพ่ือรับใชเศรษฐกิจทุนนิยม และมีการคอรรัปชันเชิงนโยบาย
หลายกรณเีพ่ือสรางผลประโยชนตอบแทนใหแกกลุมทุนของพรรค ประการตอมา การมี ส.ส. ใน
สังกัดจํานวนมาก ทําใหมีการใชอํานาจในสภาฯ ไปเพ่ือการแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบของราชการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ กลายเปนนายกรัฐมนตรีที่เขมแข็งมาก จนเกิดการหว่ันเกรงของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงเกิดการแทรกแซงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหลายองคกร ในขณะที่
กลไกภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชน ก็ไมเขมแข็งพอ และ ประการสุดทาย ชุดของนโยบาย 
หาเสียงทีแ่ตกตางไปจากพรรคการเมืองอ่ืนโดยเนนการใชเงินของรัฐไปซื้อความนิยมของประชาชน
หรือที่เรียกวา “ประชานิยม” จึงทําใหเกิดโครงการ เชน โครงการบานเอ้ืออาทร โครงการแท็กซี่ 
เอ้ืออาทร โครงการประกันชีวิตเอ้ืออาทร โครงการโคลานตัว โครงการกลายางลานตน เปนตน ซึ่งถือ
เปนของใหมและไดรับการตอบรับจากคนไทยเปนอยางดี เมื่อรวมกับปจจัยตางๆ ที่กลาวแลว จึง
กลายเปนเงื่อนไขใหเกิดการคอรรัปชันโครงการบานเอ้ืออาทร  

 
 ปจจัยและเงื่อนไขที่เ อ้ืออํานวยใหเกิดการคอรรัปชันขนาดใหญ (Grand 
corruption) 
 การเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมเปนปจจัยและเงื่อนไขสําคัญที่สุดที่นําไปสูการ 
คอรรัปชันขนาดใหญของนักการเมือง และตองมีปจจัยและเงื่อนไขอยางนอย 2 ประการ คือ 
นักการเมืองตองสามารถควบคุมระบบราชการเอาไวได และตองสามารถควบคุมระบบการตรวจสอบ
ทั้งจากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา องคกรอิสระที่ทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ภาคประชาสังคมและ
สื่อสารมวลชน โดยปรากฏการณที่สําคัญคือ การที่พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใชอยางสมบูรณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 ที่กําหนดใหระบบราชการ ประกอบ
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ไปดวย กระทรวงและสวนราชการตามโครงสรางใหม เงื่อนไขนี้ทําให พ.ต.ท.ทักษิณสามารถจัดวาง
ตําแหนงปลัดกระทรวงและอธิบดีตางๆ ไดใหมทุกกระทรวง เปนอํานาจที่สามารถแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการไดอยางกวางขวางที่สุด การที่ พ.ต.ท.ทักษิณ นําเอาระบบการบริหารงานแบบเอกชนที่
มองบทบาทที่มองรัฐมนตรีเหมือนซีอีโอ (CEO) ของกระทรวงและมองปลัดกระทรวงเหมือน
กรรมการผูจัดการ (Managing director) มองผูวาราชการจังหวัดเหมือนซีอีโอ หรือที่เรียกวา “ผูวา  
ซีอีโอ” มองขาราชการเปนเหมือนพนักงานของบริษัทในเครือ ดังนั้นหากรัฐมนตรีหรือผูวาฯ  
ไมสามารถตอบ สนองความตองการหรือนโยบายไดดีพอก็จะถูกเปลี่ยนหรือโยกยายไดตลอดเวลา 
เมื่อรวมกับผลของการชนะการเลือกตั้งอยางทวมทนในป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 ที่แสดงใหเห็น
โอกาสและความมั่นคงของพรรคไทยรักไทย ทําใหขาราชการสวนใหญเกิดความกลัวและยอมจํานน
ใหกับฝายการเมือง และในชวงเวลา 4 ป ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลถึง 13 ครั้ง หรือเฉลี่ย 3.69 เดือนตอคณะ ทําใหนักการเมืองดวยกันเองก็ตองตระหนักดวยวา
อํานาจในการกําหนดผลประโยชนทางการเมืองนั้นอยูในมือของนายกรัฐมนตรีแตผูเดียว 
 ดวยวิธีคิดและเงื่อนไขเชนนี้อํานาจทั้งหมดจึงถูกรวมศูนยมาอยูที่ พ.ต.ท.ทักษิณเพียงคน
เดียวทําให พ.ต.ท.ทักษิณกลายเปน “Strong Prime Minister” ซึ่งนาจะเปนผลดีหากนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีในคณะจะใชอํานาจที่เขมแข็งนี้ไปเพ่ือผลประโยชนของประชาชน มิใชเพ่ือผลประโยชน
ของตนและพรรคพวก (สังศติ  พิริยะรังสรรค.  2553 : 220 - 228, 233, 506 - 515)  

 
 ปจจัยและเงื่อนไขภายในการเคหะฯ 
 เอนก  เหลาธรรมทัศน และรังสรรค  ธนะพรพันธุ (อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  
2553 : 229) กลาววารัฐบาลพรรคไทยรักไทยเริ่มเปนฝายนําขาราชการในเชิงนโยบายและ 
การบริหารได ดวยอาศัยอํานาจในการโยกยายขาราชการที่ทําใหเกิดการยอมจํานน และเมื่อเริ่ม
ใชนโยบายประชานิยมในเรื่องของการพัฒนาประเทศ การแกปญหาความยากจนและสวัสดิการ
สังคม ก็เปนที่ชัดเจนวา “ทักษิณา - ประชานิยม” ไดเขาไปแทนที่ความคิดและวิสัยทัศนของ 
เทคโนแครตในระบบราชการ เอาชนะประสบการณและวิสัยทัศนของขาราชการอาวุโสใน
หนวยงานตางๆ โดยสิ้นเชิง ดังจะเห็นไดวาในการเคหะฯ เองก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ 
เมื่อมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีฯ การดําเนินงานในโครงการดานตางๆ ที่เคยปฏิบัติมาและแผนการ
ดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจก็หยุดไป มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการภายในใหม
เพ่ือทุมเททรัพยากรใหกับโครงการบานเอ้ืออาทร มีการละเลยแกไขผอนปรนวิธีการบริหารจัดการ 
เชน การศึกษาและสํารวจ ความเหมาะสมของโครงการในแตละทําเล การยกเลิกการประมูลดวย
ระบบ e - Auction เปนตน 
 ในการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามอํานาจของฝายการเมืองผานรัฐมนตรีที่
กํากับดูแล ก็ถูกมองวาไมไดข้ึนอยูกับความเหมาะสมในเรื่องความรูความสามารถ แตเปนการ
แตงตั้งบุคคลเพ่ือตอบแทนทางการเมืองมากกวา และกรรมการที่มาจากภาคเอกชนก็ขาดความ
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เปนอิสระหรือเปนตัวแทนหรือทํางานใหฝายการเมือง (ไพโรจน  วงศวิภานนท และคณะ.  2552 : 
x) แตการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ที่เปนพรรคพวกกันนี้มีความจําเปนสําหรับนักการเมือง เพราะ
ในกระบวนการทํางานของรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยงานของรัฐนั้น มีพนักงานในระดับตาง  ๆไดแก 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับตางๆ และพนักงาน เปนศูนยกลางในการตัดสินใจ
โครงการ (ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 4 - 50, 55) หรือกลาวไดวาตามกฎหมายและ
โครงสรางของการเคหะฯ จําเปนตองมีคณะกรรมการฯ นี้ เพ่ือการอนุมัติโครงการ และนโยบาย
ตางๆ ตลอดจนทําหนาที่ในการควบคุม ตรวจสอบการบริหารจัดการในการเคหะฯ  
 
สรุป 

 
 จากการศึกษาพบวา เราสามารถอธิบายข้ันตอนของกระบวนการคอรรัปชันใน
โครงการบานเอ้ืออาทร ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 7.5 ข้ันตอน กระบวนการในการคอรรัปชันเชิงระบบ ในโครงการบานเอ้ืออาทร 
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จากภาพที่ 7.5 เปนการแสดงลําดับ ข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการคอรรัปชัน โดยเริ่ม
จาก (1) การกําหนดการนโยบายการสรางบานเอ้ืออาทรข้ึนโดยนายกรัฐมนตรี แลวมอบหมายใหรอง
นายกฯ รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นํานโยบายนี้ไปผลักดัน ใหการเคหะฯ 
ดําเนินการ (2) คณะกรรมการการเคหะฯ อนุมัติใหการเคหะฯ ดําเนินโครงการฯ โดยผูบริหาร
ระดับสูงของการเคหะฯ ไดเริ่มดําเนินโครงการฯ ดวยวิธีการจัดซื้อจัดจางปรกติของการเคหะฯ การ
ดําเนินโครงการระยะนี้ไมมีปญหาคุณภาพทางกายภาพของโครงการฯ แตจํานวนหนวยที่พักอาศัย
ที่กอสรางไดมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับเปาหมายที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว (3) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผลักดันใหมีวิธีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจางเพ่ือการกอสราง
โครงการฯ เปนระบบที่ 2 คือ การจางเหมาเบ็ดเสร็จ โดยอางปญหาความลาชาในการดําเนิน
โครงการฯ และตองการอาศัยศักยภาพของเอกชนที่คลองตัวกวาการเคหะฯ ในการดําเนินงาน 
เพ่ือใหไดจํานวนที่กอสรางแลวเสร็จตามนโยบายที่ประกาศไวของนายกรัฐมนตรี (4) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจางเพ่ือการกอสราง
โครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง เปนระบบที่ 3 คือ การจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตาที่มีการนําจํานวน
โครงการบานเอ้ืออาทรทั้งหมดที่ยังไมไดอนุมัติการกอสราง มาจัดสรรเปนโควตาใหแกนักธุรกิจ
เอกชน โดยอางความจําเปนที่ตองเรงกอสรางใหไดจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดไว ตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี  

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่การเคหะฯ ใชในข้ันตอนที่ (2) (3) และ (4) ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของการเคหะฯ เปนผูดําเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตามอํานาจหนาที่และโครงสรางของการเคหะฯ และเปนไปตามนโยบาย
ที่นายกรัฐมนตรีไดประกาศไว และไดถูกนํามาผลักดันโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ แตการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรนี้ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนมาตรฐาน กฎเกณฑการ
ดําเนินงานที่มีอยูของการเคหะฯ หลายประการ เชน การใชระบบการจัดซื้อจัดจางไปสูระบบการ
จางเหมาเบ็ดเสร็จและการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จตามโควตาที่ไมเคยถูกใชมากอนในการเคหะฯ 
การหยุดดําเนินงานอ่ืนๆ ตามแผนวิสาหกิจของการเคหะฯ และการปรับโครงสรางการบริหารงาน 
เพ่ือทุมเททรัพยากรขององคกรเกือบทั้งหมดเพ่ือทําโครงการบานเอ้ืออาทรที่ไมเคยมีอยูใน
แผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการเคหะฯเลย  

ผูศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซือ้จัดจางมาเปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จ และ
ระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา เปนการเปลี่ยน “ระบบการจัดซื้อจัดจาง” ที่เปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสรางคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - creating) ทําใหเกิดการรวมมือกันระหวางนักการเมือง 
เจาหนาที่ของการเคหะฯ และนักการเมืองในการคอรรัปชัน เชน มีการใชอํานาจอํานาจและอิทธิพล
ในการกํากับดูแลการเคหะฯ ในการผลักดันนโยบายสรางบานเอ้ืออาทร การอนุมัติโควตาเพ่ือจัดซื้อ
จัดจางแกนักธุรกิจเอกชนบางราย มีการเรียกรับสินบนของนักการเมืองและผูเก่ียวของ มีการใช
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภทางการเมอืงเขามาหาผลประโยชน เกิดความรวมมือระหวางนักธุรกิจกับ
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เจาหนาที่ของการเคหะฯ ทําการสรางขอมูลอันเปนเท็จ (อุปสงคเทียม) มีการแกไข เพ่ิมเติมหรือ
ยกเวน กฎ ระเบียบเพ่ือเอ้ือประโยชนแกเอกชน แตสงผลใหการเคหะฯ เสียประโยชน เปนตน  

ตามที่ผูศึกษาไดตั้งคําถามสําคัญในการวิจัยคือ “การทุจริตโครงการบานเอ้ืออาทรของ
การเคหะแหงชาติเปนการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) ใชหรือไม ถาใชนักการเมือง 
เจาหนาที่ของรัฐและนักธุรกิจ มีความสัมพันธกันในลักษณะใด”  

สังศิต พิริยะรังสรรค (2553 : 40) ใหความหมายของคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic 
corruption) วา “เปนการวางแผนของผูมีอํานาจทางการเมืองที่มีการตระเตรียมการ มีการกําหนด
แผนการ หรือชักนําใหเกิดการทุจริตไปตามระบบที่มีการวางแผนลวงหนาเอาไวแลว” โดยมองวา
นักการเมืองที่มาตามเสนทางนี้มีจุดมุงหมายตั้งแตเริ่มตนคือ เขามาแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง ครอบครัวและพวกพอง วิธีการทุจริตของพวกเขาอาจจะอยูในรูปของนโยบายที่แถลง 
ตอรัฐสภาหรือนโยบายที่มอบใหแกขาราชการ ซึ่งผลลัพธของนโยบายกลายเปนการทุจริตที่
ถูกตองตามกฎหมาย (Legalized corruption) และดวยวิธีการเชนนี้กฎหมายจะไมสามารถเอาผิด
กับการกระทําเหลานั้นไดอยางงายๆ โดยคลิทการด (Klitgaard.  2004 : 1) และสเตฟฟ (Steffs.  
2005 : 6) เห็นวาสิ่งที่นักการเมืองวางข้ึนใหมเชนนโยบายที่กลาวถึงนี้ จะกลายเปนปทัสฐาน 
หรือกฎเกณฑ (Norms and rules) และเมื่อปทัสฐานและกฎเกณฑนี้ กลายเปนสวนหนึ่งของการ
คอรรัปชันแลว ยอมสงผลใหคานิยมและความเชื่อเชิงสถาบัน (Institution culture) ผิดเพ้ียนไป  

จากความหมายของคอรรัปชันเชิงระบบที่กลาวนี้ ผูศึกษาแยกองคประกอบออกเปน 2 
สวน คือ  

1. ตัวแสดง ที่มีนักการเมืองที่มีอํานาจเปนตัวแสดงหลัก และตัวแสดงรอง คือผูรวม
กระบวนการที่จะปฏิบัติตามอํานาจหนาที่เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององคกร ไดแก 
เจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจ ซึ่งในกรณีการเคหะฯ นี้ ควรหมายถึง คณะกรรมการฯ และผูบริหาร
ระดับสูง รวมทั้งกลุมบุคคลที่สามที่จะเขามาสนับสนุนหรือแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล เชน 
ครอบครัว พวกพองของนักการเมืองเจาหนาที่ของรัฐ และนักธุรกิจเอกชน 

2. พฤติกรรม ในการคอรรัปชันเชิงระบบนี้ 1) เปนกระบวนการที่มีการวางแผนไวของ 
ผูมีอํานาจทางการเมือง ดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่วางไวนั้น เพ่ือการแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง ครอบครัวและพวกพอง 2) ดวยการอาศัยอํานาจทางการเมืองไปสรางความชอบธรรมหรือ
รูปแบบที่ถูกกฎหมาย (Legalized) ข้ึนมา เชน นโยบายที่แถลงตอรัฐสภา หรือนโยบายที่รัฐมนตรี
มอบหมายใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ซึ่งผลลัพธของนโยบายเชนวานั้นการเปนการคอรรัปชันที่ถูก
กฎหมาย (Legalized corruption)  

โดยผูศึกษามีความเห็นตอกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ วา 
1. โดยบริบททางการเมืองในชวงเวลานั้น ผูศึกษาเห็นดวยวา การแขงขันทางการเมือง 

ทําใหพรรคไทยรักไทยมีตนทุนคาใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองสูงมาก และการมีนักธุรกิจ
ขนาดใหญจํานวนมากเปนผูสนับสนุนทางการเมือง ทําใหเกิดการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจของ
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นักธุรกิจที่สนับสนุนพรรค การที่พรรคไทยรักไทยสามารถรวบรวม ส.ส. ในสังกัดไดจํานวนมาก  
ทําใหรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทยกลายเปน
นายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง จนสามารถมีอิทธิพลและควบคุมระบบราชการเอาไวได รวมทั้งสามารถ
ควบคุมระบบการตรวจสอบของสภาผูแทน ราษฎร วุฒิสภา องคกรอิสระที่ทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 
ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน 

2. ตัวแสดง (Actors) ในกรณีบานเอ้ืออาทร มี 3 กลุม คือ นักการเมือง ซึ่งไดแก พ.ต.ท.
ทักษิณ นายกรัฐมนตรี ผูประกาศนโยบายที่จะสรางบานเอ้ืออาทร ใหไดจํานวนมากถึง 6 แสนหนวย 
ภายใน 5 ป รองนายกรัฐมนตร ีผูไดรับมอบหมายใหผลักดันโครงการฯ และผูมีบทบาทสําคัญที่สุด 
คือ รัฐมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผูมีอํานาจในการกํากับดูแลการเคหะฯ ผูศึกษาเห็นวา
กลุมนี้เปนตัวแสดงหลัก (Principal) กลุมที่สอง คือ เจาหนาที่ของการเคหะฯ ไดแก คณะกรรมการฯ 
ผูวาการฯ และผูบริหารระดับสูงอ่ืนๆ ผูศึกษาเห็นวากลุมนี้เปนตัวแสดงรอง (Agent) กลุมที่ 3 ไดแก 
นักธุรกิจเอกชนที่เขารับเหมากอสรางในโครงการฯ ซึ่งมีเปนจํานวนมาก 
 ผูศึกษาเห็นวา เราตองใหความสําคัญในการทําความเขาใจในความสัมพันธในเชิง
อุปถัมภระหวางนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี และระหวางรัฐมนตรีกับคณะกรรมการฯ ผูวาการฯ และ
ผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ ที่เปนปจจัยสําคัญที่สรางอิทธิพลตอกันในการกําหนดการกระทํา
ของอีกฝายหนึ่ง 
 
 วิธีการ - ขั้นตอน 

1. มีการสรางเครือขายอุปถัมภของนักการเมือง เริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการ
การเคหะฯ และมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ เหลานี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  

2. นโยบายในการสรางบานเอ้ืออาทรของนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีฯ ไดทําใหเปาหมาย
ในการสรางบานเอ้ืออาทร กลายเปนเปาหมายขององคกรแทนเปาหมายการดําเนินงานตามแผน
วิสาหกิจเชนที่เคยปฏิบัติมา และเปาหมายนี้ถูกสงตอใหคณะกรรมการการเคหะฯ ไปพิจารณาเพ่ือ
อนุมัติตามอํานาจหนาที่ แลวจึงสงมอบใหผูบริหารของการเคหะฯ นําไปดําเนินการ เชน การอนุมัติ
โครงการฯ การแกไขกฎระเบียบของการเคหะฯ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการภายใน 
การเคหะฯ การเปลี่ยนแผนการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจเพ่ือมาทุมเทใหกับโครงการบานเอ้ืออาทร 
เปนตน  

3. นโยบายที่ตองการสรางบานคุณภาพเพ่ือคนจนใหไดทั่วประเทศ จํานวน 6 แสน
หนวย ภายในเวลา 5 ป เพ่ือขายใหประชาชนในราคาหนวยละ 3.9 แสนบาท ไดกลายเปนปทัสฐาน
และกลายเปนขอยึดถือวาตองปฎิบัตใิหได สําหรับผูเก่ียวของ เชน ยกเลิกการประกวดราคาแบบ e - 
Auction มาเปนการย่ืนซองประมูลแทนโดยยกขออางวาเอกชนไมสนใจเขารวมการประมูลในระบบ
เดิม การเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจาง จากเดิมที่การเคหะฯ จางเอกชนมารับเหมากอสรางบนที่ดิน
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ของการเคหะฯ มาเปนระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) จนในที่สุดก็เปลี่ยนมาเปนระบบจางเหมา
เบ็ดเสร็จตามโควตา โดยอางเหตุความจําเปนที่ตองงานกอสรางใหครบจํานวนในเวลาที่กําหนด 

4. ภายในการเคหะฯ เองจะมีผูเก่ียวของกับการคอรรัปชันจํานวนมาก ในหลายกรณีที่
ถูกสอบสวนโดย คตส. และ ป.ป.ช. ไดแก คณะกรรมการการเคหะฯ ผูวาการฯ ผูบริหารระดับสูง
และเจาหนาที่ในสายงานที่เก่ียวของ ในบางกรณีแมแตเจาหนาที่ที่ไมใชผูบริหารระดับสูงก็มีสวน
เก่ียวของ - รับรูในกระบวนการคอรรัปชัน เชน เรื่องของการจัดทําขอมูลอุปสงคเทียม เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการฯ การปลอมแลงเอกสารการกระเมินราคาที่ดิน การปลอยปละใหมีผูรับเหมาทิ้งงาน
กอสรางตามสัญญาจํานวนหนึ่งแลวยังสามารถไปรับงานในโครงการอ่ืนๆ ไดอีก และกรณีปลอยให
การกอสรางไมไดคุณภาพในหลายโครงการ ฯลฯ เปนตน 

5. ผูศึกษามองวา เมื่อมีการกําหนดนโยบายในเรื่องนี้ของรัฐบาล แลวมีการนําไปปฏิบัติ
เปนทอดไปนั้น เปนลักษณะของการวางแผนที่ผูวางแผนคาดการณไววา ตองการใหมีผลเปน
อยางไร ตอไปใครตองทําอะไรเพ่ือใหบรรลุนโยบายนั้น เพราะเมื่อมีการอางอิงหยิบยกความจําเปนที่
ตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของนักการเมือง ในการดําเนินโครงการฯ ดังที่กลาวในขอ 2 
แลว จะเห็นไดวาในแตละข้ันตอน การดําเนินการของเจาหนาที่ของการเคหะฯ ก็จะอางอิงไปใน
แนวทางนั้น การแสวงหาผลประโยชนของนักการเมืองก็จะอาศัยแนวทางนั้นเชนกัน เชน เพ่ือให
สามารถทําการกอสรางใหได 6 แสนหนวย ในระยะเวลา 5 ป และขายใหกับประชาชนในราคา 3.9 
แสนบาท หนวยงานของการเคหะฯ และหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐที่เก่ียวของก็มีการลดหยอน 
เปลี่ยนแปลงกฎเกณ เชน วิธีการประมลู ระบบการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ทําเล มาตรการการตรวจสอบราคาที่ดิน ผอนปรนกฎระเบียบราชการที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม รวมถึง
ใหจัดสรรโควตาการกอสรางที่เหลือทั้งหมด 4 แสนหนวย ใหเอกชนโดยการเคหะฯ ยังไมรูทําเลที่จะ
ทําการกอสรางโครงการฯ แนนอน 

พฤติกรรมการคอรรัปชันในโครงการบานเอ้ืออาทร ที่กลาวมาจึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ 
คาเชาทางเศรษฐกิจที่อิงอยูกับนโยบายและระบบที่ผลักดันโดยผูมีอํานาจ ไมใชการกระทําที่เกิดข้ึน
อยางลอยๆ และเปนไปเอง แตเห็นไดวามีการออกแบบ มีการวางแผน กําหนดวิธีการและสราง
เงื่อนไขใหเห็นวาการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินโครงการเหลานี้เปนสิ่งที่จําเปนและ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร มีการกําหนดจัดวางตัวแสดงหลักและผูใหการสนับสนุนไวอยาง
ชัดเจน เปนพฤติกรรมที่อาศัยความบกพรองของระบบที่เปนอยูและเมื่อผูมีอํานาจไดกระทําการที่
เปนการคอรรัปชัน จึงทําใหผูคนมองและเขาใจเอาโดยถูกครอบงําวาเปนสิ่งที่ปกติ หรือเปนการ
กระทําไปตาม “ระบบหรือปทัสฐาน” ที่ถูกตองแลว โดยปทัสฐานใหมที่ถูกอางอิงนี้ถูกสรางข้ึนหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจเอง โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจ (Create rent) จากตนทุนหรือการดําเนินการของรัฐ  

ผูศึกษาจึงเห็นวา การคอรรัปชันในโครงการบานเอ้ืออาทรของการเคหะแหงชาติมี
องคประกอบของพฤติกรรมที่เปนการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption)  
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การคอรรัปชันเชิงระบบกรณโีครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ นี้ ผูศึกษาเห็นวา ไดเกิด
ความสัมพันธแบบอุปถัมภ (Patron - client relationship) เพ่ือผลประโยชนระหวางนักการเมือง 
เจาหนาที่ของรัฐ และนักธุรกิจ บนพ้ืนฐานที่นักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐอยูในฐานะที่เปน 
ผูอุปถัมภ (Patron) โดยนักธุรกิจเอกชนมีฐานะเปนผูรับการอุปถัมภ (Client) กลาวคือ นักการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐเปนผูครอบครองสถานะและอํานาจที่จะใหประโยชนแกนักธุรกิจเอกชนได 
โดยเจาหนาที่ของรัฐอาจไดรับประโยชนดานความมั่นคงหรือความกาวหนาในหนาที่การงาน และ
การแบงปนผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการคอรรัปชัน ขณะที่นักธุรกิจเอกชนจะไดรับการชวยเหลือ
ใหสามารถเขาแสวงคาเชาทางเศรษฐกิจจากโครงการฯ  

และเมื่อมองในภาพรวมของพฤติกรรมการคอรรัปชันในโครงการบานเอ้ืออาทรตามที่
กลาวมานี้ พบวาสอดคลองกับที่สังศิต  พิริยะรังสรค (2553 : 503) กลาววา การคอรรัปชันเชิง
ระบบเกิดข้ึนเปนเพราะวา นักการเมืองไดใชพรรคการเมือง กวน หรือการสมคบคิดกันสราง 
คอรรัปชันเชิงระบบข้ึนเพ่ือสรางคาเชาทางเศรษฐกิจข้ึน “โดยมีเจตนาที่จะใหสิทธิพิเศษที่วานี้
เชื่อมผนึกกับผลประโยชนที่พวกเขาสรางข้ึน” และพวกเขา “ใชคาเชาทางเศรษฐกิจไปจํากัดธุรกิจ
อ่ืนไมใหเขาสูตลาดและทําใหเกิดสิทธิพิเศษทางดานเศรษฐกิจเพ่ือใชในการควบคุมระบบทาง
การเมือง ดังนั้นผลประโยชนทางการเมืองจึงเปนการโกงระบบเศรษฐกิจเพ่ือมารับใชผลประโยชน
ทางการเมือง ซึ่งก็คือการเมืองโกงเศรษฐกิจ (Politics corrupt economics)”  
 การคอรรัปชันเชิงระบบ กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ สามารถอธิบายไดจาก
นิยามคอรรัปชันในโลกวิชาการอยางนอยที่สุด 3 แนวทาง คือ 1) คํานิยามที่ใชในหนวยราชการ
สมัยใหม (Public - office - centered definitions) เนื่องจากมีการใชอํานาจสาธารณะไปในทางที่ผิด 
เพ่ือผลประโยชนสวนบุคคล มีการเลนพรรคเลนพวก (การใหความอุปถัมภคํ้าจุนดวยเหตุผลของ
ความสัมพันธใกลชิดมากกวาการคํานึงความถูกผิด) และการจัดสรรทรัพยากรของทางราชการโดย
มิชอบ (การจัดสรรทรัพยากรของทางราชการอยางผิดกฎหมายเพ่ือผลประโยชนสวนตัว) 2) นิยาม
คอรรัปชันที่ใชผลประโยชนของประชาชนเปนศูนยกลาง (Pubic - interest - centered definition) 
เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปจากบทบาทหนาที่ทางดานสาธารณะตามปกติของเจาหนาที่
ของรัฐและนักการเมือง อันเนื่องมาจากความตองการสวนตัว หรือการใชอิทธิพลในทางสวนตัว 
โดยการละเมิดกฎเกณฑตางๆ เพ่ือประโยชนของตัวเอง และ 3) นิยามคอรรัปชันดานคุณธรรมหรือ
ศีลธรรม (Moralistic approach) เนื่องจากเปนการใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนของกลุมตนเอง ใน
ลักษณะที่เบ่ียงเบนไปจากปทัสฐานดานจริยธรรมและความคาดหวังของประชาชนตอบุคคล
สาธารณะ 

นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการคอรรัปชันในโครงการบานเอ้ืออาทร 
การเคหะฯ ไดจากแนวการวิเคราะหอ่ืนๆ คือ  

แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยมของนักรัฐศาสตรที่นําเอาเรื่องการใชอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทางการเมืองมาเปนคําอธิบายสาเหตุของการเกิดคอรรัปชัน ดังจะเห็นไดจากเรื่องของ
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อํานาจที่เขมแข็งของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ในการควบคุมระบบราชการและองคกร
ที่มีหนาที่ในการตรวจสอบหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญในขณะนั้น กรณีที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แตงตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเคหะฯ แตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ การมบีริษัทผูรับเหมาที่เปนเครือขายของนักการเมืองรวมรัฐบาลในขณะนั้น
เขามารับโควตาดําเนินโครงการฯ จํานวนมาก มีการใชอํานาจกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ เขามาใหการสนับสนุนโครงการฯ ที่สําคัญคือ การที่นักการเมืองผลักดันเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินโครงการฯ มาสูระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา เพ่ือใหมีการจัดสรรโควตาให
เอกชนไปมีจํานวนชัดเจน จนเปนกรณีที่ คตส. และ ป.ป.ช. ตองมีการสอบสวนดําเนินคดี  

แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง สามารถอธิบายในประเด็นที่นักธุรกิจ
เอกชนที่ไดรับผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดจางจํานวนมาก เปนเครือขายพวกพอง ญาติมิตร
ของนักการเมืองและผูมีอํานาจในการเคหะฯ เปนลักษณะของการเก้ือกูลกัน  

แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม สามารถอธิบายในประเด็นที่สาเหตุของการเกิด 
คอรรัปชันมาจากปจจัยในการแทรกแซงของรัฐที่มีการตอตลาดมากจนเกินไป จนนําไปสูการ
บิดเบือนไปสูผลประโยชนของคนกลุมหนึ่ง โดยมองไดวาแมรัฐบาลตองการทําโครงการทีส่งเสริมให
คนจนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยอาศัยการเคหะฯ ที่เปนกลไกของรัฐ แตไดตัดกลไกของ
ภาคเอกชนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่มีขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงในการสรางที่อยู
อาศัยออกไป ทั้งที่ปริมาณที่อยูอาศัยที่ตองการกอสรางในระยะเวลาที่กําหนดนั้นถือวามีมากเกิน
กวาขีดความสามารถของการเคหะฯ ที่เคยทํามา จนกลายเปนเงื่อนไขใหผูมีอํานาจสามารถใช
วิจารณญาณไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการหรือมาตรการในการดําเนินโครงการและนําไปสูการ 
คอรรัปชันได  

หากใชแนวการวิเคราะหคอรรัปชันตามระบบ (Systemic corruption) ในกรณีการขาย
ที่ดินของการเคหะฯ ออกไปโดยมีการทําสัญญาผูกพันกันใหการเคหะฯ ตองรับซื้อกลับมาในรูป
ของโครงการบานเอ้ืออาทร โครงการรมเกลา - บางพลี กรณีนี้ผูศึกษาเห็นวา ผูมีอํานาจในการ
เคหะฯ ไดใชอํานาจของผูบริหารฯ และกฎ ระเบียบ ขอบังคับของการเคหะฯ ไปในทางที่ไมชอบมา
พากล เพราะเปนการทําใหเกิดประโยชนกับเอกชนเกิดคาเชาทางเศรษฐกิจ ที่ตองตั้งคําถามวาการ
เคหะฯ ไดอะไรหรือมีความจําเปนอยางไรที่ตองขายที่แปลงนั้นใหเอกชนไป กอนที่จะรับซื้อกลับมา
เปนโครงการบานเอ้ืออาทร  

ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมของนักการเมืองและผูบริหารของการเคหะฯ กรณีโครงการ
บานเอ้ืออาทร มีความหมายสอดคลองกับแนวการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชันอยางนอย 8 
แนวทาง คือ แนวการวิเคราะหดานคุณธรรม (Moralistic approach) แนวการวิเคราะหแบบหนาที่
นิยม (Functionalist approach) แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตร (Economic approach) แนว
วิเคราะหทางดานกฎหมาย (Legalistic approach) แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง 
(Political economy approach) แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม (Structuralist approach) 
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แนวการวิเคราะหคอรรัปชันตามระบบ (Systemic - corruption approach) และแนวการวิเคราะห
คอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic - corruption approach)  

 
 



บทท่ี 8 
 
 

โรงงานยาสูบ 
 
 วัตถุประสงคการศึกษาในบทนี้ เพ่ือ 1) รวบรวมขอมูล เก่ียวกับประวัติความเปนมา
ของอุตสาหกรรมยาสูบและโรงงานยาสูบ และ 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดและบทบาทในการดําเนินงาน
ของโรงงานยาสูบ 

 
ประวัติโรงงานยาสูบ (Thailand Tobacco Monopoly : TTM) 

 
โรงงานยาสูบเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง กอตั้งโดยมติของคณะรัฐมนตร ี

เมื่อป พ.ศ. 2482 มีบทบาทสําคัญหลายดานในระบบเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากทําหนาที่ในการ
ผูกขาดการผลิตและการคาบุหรี่ของประเทศ เปนแหลงที่มาของรายไดและการจางงานที่สําคัญใน
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงการกอใหเกิดรายไดเปนมูลคาประมาณ 
รอยละ 5 ของรายไดรัฐบาล โดยเปนรายไดจากภาษี คาธรรมเนียมและการหารายได ผานการ
จัดเก็บของโรงงานยาสูบ ถึงรอยละ 4 และภาษีจากการนําเขาบุหรี่จากตางประเทศ อีกประมาณ
รอยละ 0.7 (Isra Sarntisart.  2006 : 17 - 19, สังศิต พิริยะรังสรรค  และคณะ.  2550 : 1 - 2) 
โดยขอมูลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 โรงงานยาสูบมีพนักงานทั้งสิ้น 4,270 คน แยกเปนพนักงาน
ในสวนกลาง 3,321 คน สวนภูมิภาค 926 คน (www.Thaitobacco.or.th.  2553) 
 จากเอกสารของลา ลูแบร (La Loubere) ฑูตพิเศษของพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศ
ฝรั่งเศสที่เดินทางเขามาในประเทศสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ใน พ.ศ. 2211 ระบุ
วาประเทศไทยมีการปลูกและนําใบยาสูบมาใชภายในประเทศกอนหนานั้นแลว แตบุหรี่ซิการแรต 
(Cigarette) เพ่ิงเริ่มมีการผลิตในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยบริษัท
ของชาวอังกฤษ ในป พ.ศ. 2448 และบริษัทของชาวกรีก ในป พ.ศ. 2460 ซึ่งเปนการมวนยาสูบ
ดวยมือ จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงเริ่มมีการนําเครื่องจักรเขา
มาผลิตจากประเทศเยอรมันนี มาผลิตบุหรี่ที่ใชใบยาสูบพันธพ้ืนเมืองผสมกับใบยาพันธเตอรกิชที่
นํามาจากประเทศกรีก ใชชื่อวา “ตรารมรื่นและตราทวีปญญา” และเริ่มมีการสงออกผลผลิตไปขาย
ยังตางประเทศ เชน สิงคโปร ฮองกง จนถึงชวงสงครามโลก ครั้งที่ 1 เกิดปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบจึงเลิกกิจการไป และเริ่มมีการนําเขาบุหรี่จากตางประเทศจํานวนมาก (โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง.  2491 - 2496 : 2, สุชาดา ตั้งทางธรรม.  2545 : 23 - 37, ชลธาร  วิศรุตวงศ.  
2550 : 12)  
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 ในชวงเวลานั้นยังคงมีการนําเขาบุหรี่จากตางประเทศเปนจํานวนมาก จนกระทั่งประเทศ
ไทยประสพความสําเร็จใน “การแกไขสนธิสัญญาบาวริ่ง (The bowring treaty) และไดรับอธิปไตย
ทางการคลังคืนจากประเทศอังกฤษและประเทศมหาอํานาจอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2469 สงผลใหตางชาติ
ไมไดรับสิทธิประโยชนจากการกําหนดภาษีสินคาเขาในอัตรารอยละ 3 อีกตอไป” รัฐบาลเริ่มใช
เครื่องมือทางภาษีเพ่ือจูงใจใหมีการตั้งโรงงานยาสูบในประเทศทดแทนการนําเขาโดยการเก็บภาษี
ใบยาสูบต่ํากวาภาษีนําเขาบุหรี่ แตในระยะนี้ก็ยังตองอาศัยการนําเขาวัตถุดิบ คือ ใบยาสูบจาก
ประเทศสหรัฐและจีน (สุชาดา  ตั้งทางธรรม.  2545 : 24) 
 ในป พ.ศ. 2473 บริษัท British American Tobacco (BAT) เปนบริษัทที่ใหญที่สุดที่เขา
มาดําเนินธุรกิจยาสูบในประเทศไทย เริ่มจากการเปนผูนําเขาใบยาสูบ จนถึงป พ.ศ. 2475 จึงเริ่ม
ผลิตบุหรี่ออกขาย ป พ.ศ. 2476 เริ่มมีการทดลองปลูกใบยาสูบพันธเวอรจิเนียที่จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2477 ดวยความรูทางดานเทคนิคและทุนของ BAT จึงมีการเพาะปลูกใบ
ยาสูบกันอยางแพรหลายในประเทศ และเกิดผูบมใบยาอิสระ 4 ราย ซึ่งเปนชวงที่รัฐบาลเก็บภาษี
นําเขาใบยาสูบสูงข้ึนทําใหเกิดแรงจูงใจในการผลิตบุหรี่ภายในประเทศ (สังศิต พิริยะรังสรรค  และ
คณะ.  2547 : 24) 
 โรงงานผลิตยาสูบในประเทศไทยเดิมเปนของธุรกิจเอกชน ทั้งของชาวยุโรปชื่อ บริษัท 
บริติช อเมริกัน ทูแบคโค และบริษัทนานยาง ที่เปนของคนจีน แมเคยมีโรงงานของคนไทยบาง
แตไมสามารถแขงขันกับของตางชาติไดจึงตองกิจการเลิกไป ดร.ปรีดี  พนมยงค รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง (ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2481 - 2484) ในขณะนั้นตองการปรับปรุงระบบภาษี
อากรใหเกิดความเปนธรรมและหารายไดเพ่ือความมั่นคงของประเทศ จึงเห็นวา “ผูผลิตบุหรี่เสีย
ภาษีแตนอย กําไรมาก ราษฎรไดบริโภคแตบานเมืองเสียประโยชน จึงคิดที่จะใหโรงงานเหลานี้
ไดมาเปนของรัฐและรัฐทําการผูกขาดแตผูเดียว” โดยเริ่มซื้อกิจการจากบริษัท อเมริกัน ทูแบคโค 
(BAT) ราคาประมาณ 10 ลานบาท โรงงานนานยาง ราว 2 ลานบาท การผลิตยาสูบจึงเริ่มกลาย 
เปนอุตสาหกรรมผูกขาดโดยรัฐแตนั้นมา ซึ่งนอกจากทํากําไร สรางภาษีใหรัฐแลวยังสามารถ
สนับสนุนอุตสาหกรรมใบยาสูบไดพรอมๆ กัน (ไสว  สุทธิพิทักษ.  2526 : 502 - 505) 
 พ.ศ. 2481 มีการตราพระราชบัญญัติยาสูบฉบับแรก สงผลใหรัฐบาลมีอํานาจหนาที่ใน
การควบคุมดูแลกิจการที่เก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบ และรวมอุตสาหกรรมยาสูบทั้งหมดใหอยู
ภายใตการดําเนินการของรัฐ ในป พ.ศ. 2482 มีการซื้อกิจการผลิตยาสูบของตางชาติแลวรวม
กิจการเหลานี้เขาดวยกันเพ่ือดําเนินการภายใตชื่อวา “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง” หรือใน
ชื่อภาษาอังกฤษวา “Thailand Tobacco Monopoly”  
 ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ในป พ.ศ. 2482 รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหรฐัดําเนินการ
อุตสาหกรรมยาสูบเอง โดยเริ่มจากการซื้อโรงงานยาสูบของเอกชน คือ หางหุนสวน บูรพายาสูบ 
จํากัด ตั้งอยูแถวสะพานเหลือง มาเปนรัฐวิสาหกิจดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของกรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2491 - 2496 : 20) ตั้งแต 19 
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เมษายน 2482 เปนตนมาภายใตชื่อ “โรงงานยาสูบ” มีเครื่องจักร 20 เครื่อง แตใชไดเพียง 2 
เครื่อง ผลิตบุหรี่ตราแรก คือ ตราแหลมทอง ออกจําหนายราคาขายปลีก ซองละ 5 สตางค บรรจุ 
20 มวน แตเนื่องจากโรงงานยาสูบยังขาดความรูความชํานาญในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้นในป พ.ศ. 
2484 เมื่อกิจการไดขยายตัวโดยการซื้อโรงงานของเอกชนมาเพ่ิมเติม คือของบริษัทกวางฮก และ
บริษัท ฮอฟฟน ยังมีการซื้อกิจการของบริษัทยาสูบ อังกฤษ - อเมริกัน(ไทย) หรือ “บีเอท”ี (BAT) 
แถวถนนเจริญกรุง โดยมีเงื่อนไขวา บีเอที จะใหความรวมมือและสงเจาหนาที่ ประมาณ 10 นาย 
เปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําตางๆ ในฐานะหัวหนางาน ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนชื่อเปน “โรงงานยาสูบ 
กรมสรรพสามิต” หรือชื่อภาษาอังกฤษวา “Thailand Tobacco Monopoly” ชวงนี้เริ่มจําหนายบุหรี่
ย่ีหอชางเผือก ขนาดแมกนั่ม ราคาซองละ 9 สตางค บรรจุซองละ 20 มวน และบุหรี่แหลมทอง 
ราคาซองละ 10 สตางค สถิติการผลิตบุหรี่ในชวงนี้ประมาณเดือนละ 210 ลานมวนเศษ (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพอัตราการสูบบุหรี่.  2544, สังศิต พิริยะรังสรรค  และคณะ.  
2550 : 20 - 22) 
 ในระยะแรกโรงงานยาสูบยังดําเนินการผลิตภายใตลิขสิทธิ์ของบีเอที เนื่องจากยังตอง
อาศัยบุคคลากร ประสบการณ ความรูความชํานาญและทักษะในการผลิตของบีเอทีอยู ความสัมพันธ
นี้ชะงักไปในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อทหารญี่ปุนเขายึดพ้ืนที่บางสวนของโรงงานยาสูบ  
และเจาหนาที่ของ บีเอที บางสวนหลบหนีไป บางสวนถูกจับกุมตัว จนถึงป พ.ศ. 2489 เมื่อสิ้น
สงครามแลวเจาหนาที่ของ บีเอที จึงเริ่มกลับเขามาทํางานอีกครั้ง โดยตั้งเงื่อนไขเปนคาเงินเดือนและ
คาปวยการ เดือนละ 2,000 ปอนด กับคาธรรมเนียม 3 เพนนี ตอใบยาสูบที่ใชในการผลิตบุหรี่ทุก
กิโลกรัมอีกดวย โดย บีเอที เปนผูแทนจําหนายใบยาสูบแตผูเดียวและเปนผูกําหนดราคาวัตถุดิบ
ทั้งหมดดวย (โรงงานยาสูบ.  ม.ป.ป.) ระยะนี้ บริษัทบีเอที กลายมาเปนผูซื้อใบยาสูบที่สําคัญของ
ไทยและมีอิทธิพลในการกําหนดราคารับซื้อเอง ทัง้นี้แบบแผนวิธีการดําเนินงานของบีเอที ในโรงงาน
ยาสูบยังคงมีรองรอยอยูในโรงงานยาสูบปจจุบัน (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2547 : 25) 
จนกระทั่ง 31 มีนาคม 2492 จึงถอนเจาหนาที่ทั้งหมดกลับไป เมื่อฝายไทยเริ่มมีความรูความชํานาญ
งานมากข้ึนการดําเนินงานทั้งหมดจึงกลับมาอยูในมือคนไทย (โรงงานยาสูบ.  ม.ป.ป.) 
 ในป พ.ศ. 2485 มีการโอนสงักัดโรงงานยาสูบมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แตในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ก็โอนกลับมากรมสรรพสามิต 
และใน พ.ศ. 2497 จึงเปลี่ยนสังกัดมาข้ึนกับกระทรวงการคลังโดยตรง  
 พ.ศ. 2486 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติยาสูบฉบับใหม ประกาศใหอุตสาหกรรมยาสูบ 
เปนกิจการผูกขาดโดยรัฐ นับแตนั้นมาการผลิตบุหรี่และการนําเขาสินคายาสูบทุกชนิดจาก
ตางประเทศ จึงอยูภายใตการดําเนินการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังแตผูเดียว 
 ในป พ.ศ. 2509 มีการประกาศใช พระราชบัญญัติยาสูบ ฉบับป พ.ศ. 2509 เพ่ือควบคุม
การผลิตและการตลาดใบยาสูบทั้งประเทศโดยมีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเปนผูดูแลมา
จนถึงปจจุบัน โดยมีการแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ยาสูบอีกรวมทั้งสิ้น 7 ครั้งๆ สุดทาย คือ พ.ศ. 2534
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ชวงระหวางป พ.ศ. 2486 - 2514 โรงงานยาสูบนอกจากเปนผูผูกขาดการผลิตบุหรี่แลวยังไดรับ
อนญุาตใหเปนผูนําเขาบุหรี่จากตางประเทศแตผูเดียว แตเนื่องจากมีปริมาณจําหนายไมมากนัก
และเจอกับปญหาการลักลอบนําเขาบุหรี่จํานวนมากโดยเฉพาะชวงสงครามเวียดนาม รัฐบาลจึงได
ประกาศหามนําเขาบุหรี่จากตางประเทศในป พ.ศ. 2515 แตในป พ.ศ. 2519 กระทรวงการคลังมี
นโยบายใหโรงงานยาสูบนําเขาบุหรี่เพ่ือจําหนายแขงกับบุหรี่ที่ลักลอบนําเขา ตราละ 1 ลานซอง 
รวมถึงกําหนดสถานที่จําหนาย เชน โรงแรมชั้นหนึ่ง หางสรรพสินคาและสโมสรตางๆ แลวขยาย
ไปวางตามรานคาทั่วไปในเวลาตอมา แตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2519 กระทรวงการคลังก็ได
ระงับการอนุญาตนําเขาบุหรี่ตางประเทศโดยใหมีผลตั้งแต 1 มกราคม 2520 จนถึงป 2534 ก็ไมมี
การอนุญาตใหมีการนําเขาอีกเลย ยังคงมีแตบุหรี่ตางประเทศที่ลักลอบนําเขามาจําหนายอยูทั่วไป
จนถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีการนําเขาบุหรี่จากตางประเทศไดตามแรง
กดดันของสมาคมผูสงออกบุหรี่แหงสหรัฐอเมริกา (United State Cigarette Export Association : 
USCEA) (ชลธาร  วิศรุตวงศ.  2550 : 13 - 14.)  
 ปจจุบันโรงงานยาสูบมีผลิตภัณฑบุหรี่ (Cigarette) แยกเปนชนิดกนกรอง 14 ตรา ดังนี้  

1. WONDER รสอเมริกัน ราคา 42 บาท/ซอง  
2. กรองทิพย รสอเมริกัน ราคา 48 บาท/ซอง 
3. BLUE WAVE รสอเมริกัน ราคา 48 บาท/ซอง   
4. SHOOT รสอเมริกัน ราคา 37 บาท/ซอง  
5. กรองทิพย 90 รสอเมริกัน ราคา 58 บาท/ซอง   
6. กรุงทอง 90 รสอเมริกัน ราคา 58บาท/ซอง   
7. กรองทิพย (สีฟา) รสอเมริกัน ราคา 58 บาท/ซอง  
8. กรองทิพย 90 เดอลุกซ รสอเมริกัน ราคา 75 บาท/ซอง   
9. WONDER รสเมนทอล ราคา 42 บาท/ซอง   
10. สายฝน 90 รสเมนทอล ราคา 58 บาท/ซอง   
11. SHOOT เมนทอล ราคา 37 บาท/ซอง   
12. สามิต 90 รสเวอรยิเนีย ราคา 58 บาท/ซอง   
13. รอยัลแสตนดารด 90 รสเวอรยิเนีย ราคา 58 บาท/ซอง  
14. รอยัลแสตนดารด 90 เดอลุกซ รสเวอรยิเนีย ราคา 75 บาท/ซอง  

 สําหรับบุหรีช่นิดไมมีกนกรองของโรงงานยาสูบ ม ี5 ตรา คือ (โรงงานยาสูบ.  2552 : 128)   
1. กรุงทอง 33 ราคา 52 บาท/ซอง  
2. เกล็ดทอง 33 รสเวอรยิเนีย ราคา 37 บาท/ซอง  
3. พระจันทร 33 รสเวอรยิเนีย ราคา 37 บาท/ซอง  
4. สามิต 33 รสเวอรยิเนีย ราคา 52 บาท/ซอง  
5. รวงทิพย 33 รส LOCAL ราคา 37 บาท/ซอง  
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยาสูบของโลก 
 

 ยาสูบเปนพืชที่มีการปลูกในกวา 100 ประเทศ ในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก และโดยประมาณ
รอยละ 80 อยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา (Developing country) และรอยละ 20 อยูในประเทศ
อุตสาหกรรม (Developed country) โดยมีประเทศที่มีการปลูกมากที่สุด 4 ประเทศ ไดแก จีน 
สหรัฐอเมรกิา อินเดีย และบราซิล ซี่งสามารถผลิตไดถึง 2 ใน 3 ของกําลังการผลิตทั่วโลก ระหวาง
ป ค.ศ. 1975 - 1998 กําลังการผลิตในประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศอุตสาหกรรมไดลดลงรอยละ 
31 ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนามียอดการผลิตเพ่ิมข้ึนมากถึงรอยละ 128 ยาสูบจึงเปนพืชที่ไดรับ
การยอมรับวาทํารายไดใหเกษตรกรผูปลูกมากที่สุดชนิดหนึ่งในหลายประเทศ โดยการบริโภค 
ใบยาสูบ(Tobacco leaf) สวนมากใชไปในการผลิตบุหรี ่(Cigarette) (www.fao.org.  2553)  
 จากขอมูลของ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2003 : 
1 - 3) รายงานวาการบริโภคใบยาสูบทั่วโลก ตั้งแตป ค.ศ. 1970 ถึง 1980 มีการขยายตัวรอยละ 2 ตอ
ป คือ 4.2 ลานตัน เปน 6.5 ลานตัน (น้ําหนักใบยาสูบแหง) โดยรอยละ 65 หรือ 4.2 ลานตัน บริโภคใน
ประเทศกําลังพัฒนา ขณะที่ 2.2 ลานตัน บริโภคในประเทศที่พัฒนาแลว และมีแนวโนมวาการ
บริโภคในประเทศกําลังพัฒนานี้จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.1 ตอป ขณะที่ในประเทศพัฒนาแลวจะลดลง 
รอยละ 0.2 ตอป โดยเฉพาะในประเทศจีนที่ปริมาณการบริโภคเพ่ิมสูงข้ึนจาก 0.7 ลานตัน ในป 1970 
เปน 2.6 ลานตัน ในป 2000 ขอเท็จจริงนี้เปนเครื่องชี้วา จํานวนประชากรและระดับรายไดที่เพ่ิมข้ึน 
เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันการบริโภคยาสูบใหสูงข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา ในทางเดียวกันกําลังการ
ผลิตใบยาสูบก็เติบโตมากข้ึนในประเทศกําลังพัฒนาและลดนอยลงในประเทศที่พัฒนาแลว  
โดยประเทศจีนสามารถผลิตไดถึงรอยละ 35 ของกําลังการผลิตทั่วโลก และในหลายประเทศใบยาสูบ
ไดกลายเปนผลิตผลการเกษตรที่ทํารายไดดีที่สุด  
 คาดการณวาในป ค.ศ.2010 ทั่วโลกจะบริโภคใบยาสูบเพ่ิมเปน 7.1 ลานตัน โดยเปน
การบริโภคในประเทศกําลังพัฒนา รอยละ 71 และประเทศที่พัฒนาแลวรอยละ 29 ดังนั้นตั้งแต
ชวงทศวรรษ 1980 อุตสาหกรรมบุหรี่ภายใตการลงทุนของบริษัทขามชาติรายสําคัญ จึงมี
แนวโนมการเติบโตอยางมากในประเทศกําลังพัฒนาที่ตลาดยาสูบกําลังขยายตัว  
 มูลคาการสงออกใบยาสูบทั่วโลกในป พ.ศ. 2551 มีมูลคารวม 9,269.49 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยรอยละ 52.2 มาจากประเทศผูสงออกรายใหญ คือ บราซิล สหรัฐฯ ตุรกี มาลาวี และ
อินเดียตามลําดับ ผลิตภัณฑ ซิการ เชอรุต ซิการิลโลและบุหรี่ มีมูลคาการสงออกรวม 18,122.19 
ลานดอลลารสหรัฐ โดยรอยละ 62.5 มาจากผูสงออกรายใหญคือ เนเธอรแลนด เยอรมันนี สหรัฐฯ 
โปแลนด และสาธารณะรัฐเชค ตามลําดับ ผลิตภัณฑยาสูบและที่ใชแทนยาสูบ มีมูลคาการสงออก 
2,246.05 ลานดอลลารสหรัฐ มูลคาการสงออกรอยละ 58.2 มาจากเนเธอรแลนด เยอรมันนี อังกฤษ 
เบลเย่ียม และฝรั่งเศสตามลําดับ สวนมูลคาการสงออกรวมยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดของ
กลุมอาเซียน เปนสัดสวนรอยละ 4.0 ของมูลคารวมการสงออกในตลาดโลก โดยมูลคาการสงออก
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สูงสุด ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปรและไทย ตามลําดับ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย.  
2552 : 1 - 6) 
 อุตสาหกรรมยาสูบจะเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการผลิตบุหรี ่(Cigarette) ซิการ (Cigar) ยาฉุน 
(Snuff) ยาเสนสําหรับเค้ียว (Chewing) และยาเสนสําหรับกลองสูบตางๆ (Pipe tobacco) และ
ประมาณวาทั่วโลก ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีการผลิตบุหรี่ถึง 5.5 ลานลานมวน โดยมีเครือขาย
ของบรรษัทขามชาติรายใหญ 5 ราย ที่ครองสวนแบงการตลาดสูงที่สุดตามลําดับ คือ Philip Morris 
International (USA.), British American Tobacco (UK.), Japapn Tobacco (Japan), Imperial 
Tobacco (UK.), และ Atria (PM.USA.) และมีบริษัทที่มียอดจําหนายในตลาดประเทศเดียวไดมาก
ที่สุด คือ China Tobacco Co.,Ltd. (China)  
 ในกลุมประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนฐานการผลิตที่
สําคัญของบรรษัทบุหรี่ขามชาติ โดยแหลงนําเขาบุหรี่จากตางประเทศของไทยจะมาจากประเทศ
สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส และรอยละ 85 - 90 เปนบุหรี่ตราของอเมริกัน (American brand) 
(United State Department of Agriculture.  2000 : 1 - 21, Japan Tobacco Internationl.  2553) 
 Hatai Chitanondh (2000 : 1 - 28) ไดศึกษาเก่ียวกับอุตสาหกรรมบุหรี่ที่สงผลตอสุขภาพ
ของประชาชนวา ธุรกิจในอุตสาหกรรมบุหรี่ไดมีการเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือความเปน
เจาของ (Ownership) ระหวางกิจการของบริษัทหรือประเทศตางๆ ทั่วโลก ในรูปแบบตางๆ กัน เชน 
การซื้อกิจการ (Take over) การเขาเปนหุนสวน (Partnership) การซื้อขายตราย่ีหอ (Sale of brand) 
ซื้อขายกิจการ (Sale of operation) การควบรวมกิจการ (Merger) เปนตน เพ่ือวัตถุประสงคที่
แตกตางกันไป เชน ลดการแขงขันเพ่ือใหเกิดความเสถียรภาพของราคา การตัดคูแขง สรางความ
แข็งแกรงทางการเงิน การขยายศักยภาพการผลิตและการจัดจําหนาย หรอืสรางความเขมแข็งที่จะ
ตอสูกับคูแขงขันในตลาด แตที่เห็นไดชัดคือการที่ผูผลิตในอุตสาหกรรมบุหรี่จะพยายามขยายกําลัง
การผลิตในประเทศที่สามารถทําการเพาะปลูกตนใบยาสูบไดผลดี เพ่ือแสวงหาคาแรงงานและ 
คาขนสงราคาถูก ขณะทีด่านการตลาดจะพยายามขยายตัวเขาไปในทุกตลาด แมแตตลาดในประเทศ
ที่ปดก็จะใชความพยายามทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือเปดตลาดใหได โดยเงื่อนไขสําคัญ
ประการหนึ่งคือการที่ประเทศตางๆ ตองปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา เชน NAFTA, AFTA หรือ
กติกาขององคกรการคาโลก เชน WTO, IMF 
 ความเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของกิจการดานบุหรี่ในลักษณะที่กลาวแลวนี้ สงผลให
เกิดผลกระทบตามมา เชน การปลดพนักงาน การปดโรงงาน เมื่อไมสามารถสรางผลประกอบการ
ที่ดี สงผลกระทบตอการเมือง รวมถึงการคอรรัปชันในประเทศตางๆ เชน ในอินโดนีเซียที่คนใน
ครอบครัวของประธานาธิบดีซูฮาโต เขาถือหุนในบริษัทในเครือ Rothmans ที่ประกอบธุรกิจใน
อินโดนีเซีย รอยละ 5 เพ่ือประกันความสําเร็จทางธุรกิจ และการขยายกิจการใหย่ิงใหญข้ึนเรื่อยๆ 
 จากบทเรียนที่เกิดข้ึนในประเทศตางๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของและการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมบุหรี่ดังกลาวนี้ มักเกิดผลที่ตามมา คือ ปญหาเรื่องสุขภาพและคุณภาพ
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ชีวิตของประชาชน การปลดพนักงาน ชาวไรยาสูบตกงานมากข้ึน และความยุงยากของรัฐในการ
ควบคุมการสูบบุหรีข่องประชาชน 
 ปจจุบันบรรษัทขามชาติ ในอุตสาหกรรมบุหรี่ สามารถสรางบริษัทในเครือขายของตนและ
ฐานการผลิต (Subsidiaries and production bases) ในเกือบทุกประเทศในเอเชียยกเวนประเทศ 
ที่เปนอดีตประเทศคอมมิวนิสต เกาหลีใต ใตหวัน ญี่ปุน และปะเทศไทย  

 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย  
 
 อุตสาหกรรมใบยาสูบ 
 ตนยาสูบมีชื่อทางพฤกษศาสตรวา “นิโคเชียนา ทาแบกกุม” (Nicotiana tabacum) เชื่อวา
มีการนํามาใชกวา 10,000 ปแลว ในแถบทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ทั้งเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและเปนยาสมานบาดแผล จนถูกนํามาพัฒนาเชิงพาณิชยในทวีปยุโรป ตั้งแตป 
พ.ศ. 2073 และแพรหลายไปทั่วโลก ในประเทศไทยไมมีหลักฐานแนชัดวาเริ่มบริโภคยาสูบตั้งแต
เมื่อไร แตสันนิษฐานวาเริ่มมีการปลูกยาสูบในประเทศไทยประมาณปลายคริสตศตวรรษที่ 16 และ
เนื่องจากคนไทยสมัยกอนใชใบยาสูบในการบําบัดรักษาโรค เชน ใชใบยาสูบเพ่ือรักษาฝ หามเลือด 
ใชสูบเพ่ือรักษาโรคหอบหืด หรือใชเปนสวนผสมในยาฆาแมลง เปนตน จึงมีคําวา “ยา” ประกอบชื่อ
อยู (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2491 - 2496 : 1, ชลธาร  วิศรุตวงศ.  2550 : 9 - 12)  
 ใบยาสูบเปนพืชเศรษฐกิจที่กฎหมายกําหนดใหกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เปน
ผูควบคุมดูแลทั้งการเพาะปลูก การผลิตและแปรรูป ผูใดกระทําการเหลานี้โดยไมไดรับอนุญาตถือ
วา “ผิดกฎหมาย’’ ในปหนึ่งๆ ใบยาสูบทํารายไดใหแกประเทศไมต่ํากวาพันลานบาท เปนที่นิยม
ปลูกกันกวางขวางในแถบเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุตสาหกรรมตอเนื่อง
คือ การบมใบยา การอบใบยาและการคาใบยาแหง ใบยาสูบของไทย รอยละ 35 ใชในการผลิตใน
ประเทศ ขณะที่รอยละ 65 สงออกไปขายยังตางประเทศ (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2547 : 
20 - 22)  
 ในป พ.ศ. 2548 โรงงานยาสูบไดรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรในประเทศ จํานวน 29.1 
ลานกิโลกรัม และนําเขาจากตางประเทศ 4.3 ลานกิโลกรัม รวม 33.40 ลานกิโลกรัม ใบยาสูบที่ใช
มาก ไดแก เวอรยิเนีย เบอรเลย และเตอรกิช และพันธุพ้ืนเมืองตามลําดับ (สังศิต  พิริยะรังสรรค 
และคณะ.  2550 : 25) ป พ.ศ. 2551 โรงงานยาสูบซื้อใบยาสูบในประเทศ 22.67 ลานกิโลกรัม ซื้อ
ใบยาสูบจากตางประเทศ 3.29 ลานกิโลกรัม แตในป พ.ศ. 2552 มีการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร
ในประเทศลดลงเหลือเพียง 23.70 ลานกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 17.9 และซื้อใบยาสูบจาก
ตางประเทศเพ่ือเปนวัตถุดิบอีก 3.69 ลานกิโลกรัม รวมกันเปน 27.39 ลานกิโลกรัม (โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง.  2552 : 50) โดยสถิติของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (2546 - 2552) แสดง
การซื้อใบยาสูบแยกเปนใบยาสูบในประเทศและใบยาสูบจากตางประเทศ (ดูตารางที่ 6.1) มีดังนี้ 
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ตารางที่ 8.1 ปริมาณการซื้อใบยาสูบ ของโรงงานยาสูบ 
                                                                              หนวย : ลานกิโลกรัม 

ปงบประมาณ ใบยาในประเทศ ใบยาตางประเทศ ปริมาณรวม 
2545 - - 29.85 
2546 26.13 3.38 29.51 
2547 26.61 2.95 29.56 
2548 29.10 4.30 33.40 
2549 27.58 3.68 31.26 
2550 22.78 2.41 25.19 
2551 22.67 3.29 25.96 
2552 23.70 3.69 27.39 

ที่มา : (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2547 : 48, 2549 : 50, 2550 : 51, 2551 : 51) 
 

 ตารางที่ 8.1 แสดงถึงจํานวนรวมในการสั่งซื้อใบยาสูบในประเทศที่มีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง แตใบยาสูบจากตางประเทศมีปริมาณทรงตัว อยางไรก็ดีจํานวนรวมของใบยาสูบก็ยังมี
จํานวนที่นอยลงกวา เมื่อป พ.ศ. 2548 ถึงรอยละ 17.85 ซึ่งเปนตัวเลขที่สะทอนถึงปริมาณการผลิต
บุหรี่ที่ลดลงและแสดงใหเห็นถึงกระทบที่จะเกิดข้ึนกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยาง
ตอเนื่องหากโรงงานยาสูบสูญเสียสวนแบงตลาดบุหรี่ใหกับบุหรี่จากตางประเทศมากข้ึน โดยเฉลี่ย
แลวสัดสวนใบยาสูบในประเทศตอใบยาจากตางประเทศ คิดเปน 80 ตอ 20 (อัศวิน บุญพันธ.  2547 : 
57 - 58) 
 การบมใบยาสูบ สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ  

1. ประเภทบมไอรอน (Fluecured) หรือที่เรียกวา “เวอรยิเนีย”(Virginia) ซึ่งเรียกตาม
ชื่อรัฐในสหรัฐอเมริกาที่เปนแหลงรวมการเพาะปลูกในอดีต ใบยาประเภทนี้ใชเปนสวนผสมหลักใน
การทําบุหรี่รสอเมริกัน รสอังกฤษ และรสพ้ืนเมือง มีลักษณะสีเหลืองมะนาวสุกถึงสีสม เนื้อบาง
ปานกลาง นิยมปลูกในภาคเหนือตอนบนของประเทศ เชน เชียงราย เชียงใหม แพร ลําปาง นาน 
มีปลูกบางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนมและหนองคาย  

2. ประเภทบมอากาศ (Air - cured or light air - cured) หรือที่เรียกวา “เบอรเลย” (Berley) 
ใบยาประเภทนี้ใชเปนสวนผสมรองในการทําบุหรี่รสอเมริกันและรสพ้ืนเมือง เนื่องจากมีคุณสมบัติ
พิเศษของใบยา คือ มีน้ําหนักเบา โครงสรางโปรง ดูดซับน้ําหอมน้ําปรุงไดดี นิยมปลูกในภาคเหนือ
ตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางประเทศ เชน สุโขทัย เพชรบูรณ หนองคาย  

3. ประเภทบมแดด (Sun - cured) หรือที่เรียกวา “เตอรกิช” (Turkish) หรือ “โอเรียนทอล” 
(Oriental) มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ มีกลิ่นหอมแรง เนื่องจากมีปริมาณน้ํามันหอมระเหยและเรซิ่นสูง 
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มักใชเปนสวนประกอบสําคัญในการทําบุหรี่รสอเมริกัน นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน 
รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม นครพนม  และ  

4. ประเภทก่ึงบมแดดและบมอากาศ หรือที่เรียกวา “ยาพ้ืนเมืองหรือยาซอย” (Native 
tobacco, air - cured type) ที่มีกรรมวิธีในการบมแตกตางไปคือตองนําใบยาสดมากองในรมทิ้งไว
ประมาณ 4 - 5 วัน จึงนําไปซอยแลวนําไปตากแดดอีกครั้งหนึ่งจนแหงไดที่ ยาเสนประเภทนี้จะมี
กลิ่นแรงและฉุนจัด มีปลูกในหลายจังหวัดทั้งภาคกลางและภาคเหนือ เชน ลพบุรี กาญจนบุรี แพร 
นาน (อัศวิน  บุญพันธ.  2547 : 57 - 58, สังศิต  พิริยะรงัสรรค และคณะ.  2547 : 23 - 24) 
 เนื่องจากยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบจัดอยูในกลุมบัญชีสินคาปกติ (Inclusion List : IL) 
ที่ไทยตองลดการจัดเก็บภาษีนําเขาใหเหลือ 0 ตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนไป ตามขอตกลงเขต
การคาเสรีอาฟตา (AFTA) ซึ่งจะสงผลกระทบในแงดีตอไทย คือ ทําใหตนทุนนําเขาวัตถุดิบในการ
ผลิตยาสูบถูกลง แมวาสวนใหญเราจะนําเขาจากประเทศนอกกลุมอาเซียน และสามารถสงออก
ยาสูบและผลิตภัณฑไดมากข้ึน แตก็มีผลกระทบในแงลบ คือ การที่บริษัทยาสูบของประเทศนอก
กลุมประเทศอาเซียนมาตั้งฐานการผลิตในประเทศในกลุมอาเซียนเพ่ืออาศัยประโยชนจาก
ขอตกลงอาเซียน ทําใหมีตนทุนการนําเขาลดลงและสามารถจําหนายไดในราคาถูกลง (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย.  2552 : 1 - 6) 
 ตามรายงานของกรมสรรพสามิต ประเทศไทยมีการปลูกยาสูบในพ้ืนที่ 207,147 ไร 
แบงเปนปลูกพันธุเวอรยิเนีย 67,977 ไร พันธุเบอรเลย 78,248 ไร พันธุเตอรกิช 60,922 ไร ทั้งหมด
นี้อยูใน 30 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย แพร พะเยา ลําปาง ลําพูน นาน แมฮองสอน หนองคาย 
นครพนม สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย ยโสธรมหาสารคาม 
มุกดาหาร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
นครราชสีมา และเลย จังหวัดที่มีการปลูกยาสูบมากที่สุด คือ รอยเอ็ด โดยมีผูเพาะปลูกยาสูบหรือ
ชาวไรถึง 16,834 ราย สวนจังหวัดที่มีการผลิต (รับซื้อ) มากที่สุดคือจังหวัดเพชรบูรณ (ชลธาร  
วิศรุตวงศ.  2550 : 2)  
 ในหลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมยาสูบภายในประเทศไทยไดเกิดชะลอตัวลงทุกประเภท
สืบเนื่องจากผลกระทบการหดตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบกับปญหาความไมมั่นคงทางดาน
การเมืองทําใหผูบริโภคตางระวังในการใชจายและการมีนโยบายปองกันควบคุมการสูบบุหรี่ดวย
มาตรการตางๆ ของรัฐ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย.  2552 : 1 - 6; Tobacco in Thailand.  2005) แตการ
สงออกหรือนําเขาใบยาสูบบางประเภทก็มิไดลดต่ําลง เนื่องจากใบยาสูบเปนสินคา ที่ถูกนําไปใช
เปนวัตถุดิบเพ่ือการผลิตบุหรี่โดยไมสามารถนําวัตถุดิบอ่ืนมาทดแทนได (สังศิต พิริยะรังสรรค และ
คณะ.  2547 : 20 - 22)  
 ในป พ.ศ. 2543 พบวา อุตสาหกรรมยาสูบของไทยสามารถกอใหเกิดการจางงานในภาค
การเกษตร 0.67% ของแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมด หรือ 0.11% ของแรงงานในภาคการผลิต
ทั้งหมด (Isra Sarntisart.  2003 : 15) หรือคิดเปน 23,562 ครัวเรือน หรือเปนจํานวนแรงงาน 
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500,000 ถึง 700,000 คน (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2550 : 9) ในป พ.ศ. 2551 โรงงานยาสูบ
มียอดจําหนายบุหรี่ทั้งสิ้น 48,598,461,057.17 บาท (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2551 : 86) 

 
 ตลาดยาสูบในประเทศ 
 ประเทศไทยมีการเปดตลาดใหมีการนําเขาบุหรี่มาจําหนายไดตามมติของ GATT ตั้งแต
ป พ.ศ. 2534 (ปญญา  ทองเจริญ.  2551 : 1 - 4) โดยโรงงานยาสูบมียอดการผลิตบุหรีเ่ปนอันดับ
ที่ 12 ของโลกและในกลุมประเทศอาเซียนเปนรองจากประเทศฟลิปปนส (จันทิมา  สิริแสงทักษิณ.  
2552, Euromonitor.  2010)  
 บุหรี่ที่จําหนายในทองตลาด ยังตองรวมถึงบุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมายและบุหรี่ที่ไมไดมีการนําเขาและไมเสียภาษีอยางถูกตองตามกฎหมาย หรือเสียภาษี
ที่ต่ํากวาความเปนจริง โดยการแจงราคานําเขาตอกรมศุลกากรต่ํากวาที่แจงในประเทศเพ่ือนบาน 
(สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2550 : 8) ซึ่งมีมูลคาตลาดในประเทศไทย ระหวาง 3,000 ถึง 
20,000 ลานบาท ในชวงป พ.ศ.2547 โดยบุหรี่เหลานี้ถูกวางขายอยูทั่วไปตามรานคาที่มี
ใบอนุญาต ป.2 และ ป.3 และนับเปนปญหาระหวางประเทศที่เกือบทุกประเทศตางไดรับ
ผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมจากกรณีนี้ จากการศึกษาของ Yurekli and Chaloupka (2001) 
พบวาปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีของบุหรี่นําเขาเกิดจากปจจัยสําคัญอยางนอยที่สุด 3 ประการ
ดวยกัน คือ  

1. ความแตกตางของราคาขายปลีกของประเทศที่มีพรมแดนติดกัน  
2. ความโปรงใสของเจาหนาที่รัฐ อาจกลาวไดวาประเทศที่มีระดับการรับสินบนของ

เจาหนาที่รัฐมาก จะมีปญหาการลักลอบคาบุหรี่มากตามไปดวย และ 
3. ความเขมงวดในการปราบปรามการซื้อขายสินคาหนีภาษีของทางการ หรือที่ สังศิต 

พิริยะรังสรรค และคณะ (2547) อธิบายวาบุหรี่ปลอมเปนปญหา “ที่เกิดจากความไมสมบูรณของ
ระบบเศรษฐกิจและระดับการแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐดวยมาตรการของรัฐ’’ เชน ภาษีขอหาม
หรือระเบียบกฎเกณฑตางๆ 
 จากการศึกษาพบวาปญหาการลักลอบบุหรี่ปลอมในประเทศไทยมีอยางนอย 3 รูปแบบ
ที่สําคัญ คือ  

1. การลักลอบนําบุหรี่ปลอมย่ีหอตางประเทศเขามาจําหนาย  
2. การลักลอบนําบุหรี่ย่ีหอตางประเทศเขามาจําหนายโดยไมเสียภาษี  
3. การผลิตบุหรี่กรองทิพย 90 ปลอมจากตางประเทศมาจําหนาย  
เพราะเหตุวาการนําเขาบุหรี่โดยไมเสียภาษี แมจะมีคาใชจายตางๆ รวมทั้งคาสินบน

ใหแกเจาหนาที่แลว ตนทุนของบุหรี่เหลานี้ก็ยังอยูในระดับที่ต่ํา ทําใหมีสวนตางของกําไรยังคงอยู
ในระดับที่สูง ผูลักลอบไดรับผลตอบแทนสูง ซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกิดการคาบุหรี่เถื่อนแพรหลาย 
โดยบุหรี่เหลานี้เปนตัวสรางปญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีของรัฐ ระบบการจัดจําหนายและมาตรการ
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เพ่ือลดและควบคุมการสูบบุหรี่ของรัฐเปนอยางมาก (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2547 : 78 - 
88) 

เห็นไดอยางชัดเจนวาอุตสาหกรรมใบยาสูบของไทยที่ถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
บุหรี่ของโรงงานยาสูบจะไดรับผลกระทบในทางลบ เมื่อสัดสวนการจําหนายบุหรี่นําเขาจาก
ตางประเทศเพ่ิมสูงข้ึน และตลาดยาสูบโดยรวมยังไดรับผลกระทบจากมาตรการเพ่ือสุขภาพของ
ประชาชนจากการไมสูบบุหรีโ่ดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณะสุข รวมทั้งการรณรงคของสื่อมวลชน
และกลุมองคกรที่ไมใชรัฐ ดวยวิธีการตางๆ เชน จํากัดอายุผูสูบบุหรี่ การกําหนดสถานที่หามสูบ
บุหรี่ การหามการโฆษณา การกําหนดสถานที่หามจําหนาย เปนตน ทําใหจํานวนผูบริโภคลดลง
จํานวนหนึ่ง 

รายงานของ USDA (2000 : 20 - 21) กลาววา โรงงานยาสูบกําลังอยูในสถานการณที่เสี่ยง
และตองตอสูเพ่ือความอยูรอดอันเนื่องมาจากปจจัยสําคัญหลายประการ คือ ยอดขายภายในประเทศ
ที่กําลังตกต่ําลงอยางตอเนื่อง ขณะที่การสงออกก็ไมประสบผลสําเร็จ ตนทุนการผลิตสูงข้ึน
โดยเฉพาะตนทุนราคาใบยาสูบทั้งในประเทศและการใชใบยาสูบจากตางประเทศในสัดสวนที่สูงข้ึน 
การแขงขันทางการตลาดกับบุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศที่มีสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
โดยอาศัยความไดเปรียบทางมาตรการภาษีจากขอตกลงของ AFTA ทําใหมีราคาขายปลีกที่ต่ํา
ใกลเคียงกับบุหรี่ที่ผลิตภายในประเทศ การอาศัยทุนและความสามารถในการสรางเครือขายจัด
จําหนายอยางมีประสิทธิภาพ มีบุหรี่คุณภาพดีที่ถูกรสชาตกับนักสูบบุหรี่ (High quality cigarette) 
นอกจากนี้ยังตองแขงขันกับบุหรี่ปลอม (Contraband cigarette) จํานวนมากที่ขายในราคาถูก 
ตัวอยางเชน บุหรี่ตรากรองทิพยทีเ่ปนตราขายดีที่สุดของโรงงานยาสูบ ราคาขายปลีกในทองตลาด
ซองละ 58 บาท ขณะที่บุหรี่ปลอมจะมีราคาขายถูกกวาประมาณ 10 บาทตอซอง ย่ิงกวานั้นดวย
มาตรการเพ่ือสุขภาพของรัฐก็มีการข้ึนภาษีสรรพสามิตทําใหราคาขายปลีกบุหรี่สูงข้ึน ซึ่งผลกระทบ
โดยตรงตอผูบริโภคที่มีรายไดนอย ตางจากบุหรี่จากตางประเทศที่ผูบริโภคมักเปนกลุมที่มีรายไดที่
สูงกวา 

 
 บริษัทผูคาบุหรี่ตางประเทศในประเทศไทย 
 ในป พ.ศ. 2534 เมื่อประเทศไทยเริ่มเปดตลาดใหมีการนําเขาและจําหนายบุหรี่จาก
ตางประเทศอยางเปนทางการ มีบริษัทตัวแทนบุหรี่จากตางประเทศ จํานวน 5 ราย ที่ดําเนินการ
อยูในประเทศไทยชวงนั้น คือ (นิตยสารผูจัดการ.  2534) 

1. บริษัท เซล เอกเพรส บริษัทในเครือดีทแฮลม เปนตัวแทนของบริษัท ฟลลิป มอริส  
2. บริษัท ไอที เทรดด้ิง จํากัด ตัวแทนของอารเจอารโทแบคโค  
3. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด เอเยนตใหญเขตกรุงเทพฯ 

ของบริษัทลีเวอรบราเดอร เปนตัวแทนจําหนายคายเจแปนโทแบคโค  



197 

4. บริษัท เอแอลดี จํากัด บริษัทในเครือซีแกรม ตัวแทนจําหนายคายดันฮิลล อินเตอร
เนชั่นแนล และ  

5. บริษัท บัตเลอร แอนด เว็บสเตอร จํากัด บริษัทในเครือบริษัทบอรเนียว ตัวแทน
จําหนายบุหรี่คายบริติช อเมริกัน โทแบคโค  
 ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (2552 : 1) กลาววาในป พ.ศ. 
2550 มีบริษัทที่นําเขาบุหรี่จากตางประเทศ เขามาจําหนายในประเทศไทย จํานวน 6 บริษัท คือ  

1. บริษัท ฟลลิป มอริส (ไทยแลนด) จํากัด (มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 20)  
2. บริษัทบริติช อเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด  
3. บริษัท เจ.ที.อินเตอรเนชันแนล จํากัด  
4. บริษัท ดี.อี.เอส มารเก็ตติ้ง จํากัด  
5. บริษัท โอเรียนท แอนด เอท แฮปพิเนซ ซิกาแรต จํากัด และ  
6. บริษัท โกลด ซอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

 โดยที่แนวโนมสวนแบงตลาดของบุหรี่จากตางประเทศสูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากความนิยม
ในบุหรี่ตางประเทศและตราย่ีหอเปนที่นิยมมากกวา รวมถึงราคาจําหนายเมื่อเทียบกับบุหรี่ที่ผลิต
ในประเทศไมตางกันมาก ซึ่งอาจเปนเพราะภาษีศุลกากรที่ต่ํามาก และมีการแจงราคานําเขาที่ต่ํา
มากโดยไมสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงได ทําใหฐานราคาที่ตองเสียภาษีต่ําลงไปอีก รวมถึงการ
ที่บริษัทนําเขาบุหรี่เหลานี้มีการทําการตลาด ณ จุดขาย (Point of sale) ดวย 
 สําหรับบุหรี่จากตางประเทศ บริษัท ฟลลิป มอริส เปนบริษัทที่มียอดขายสูงสุด โดยมี 
L&M เปนย่ีหอที่ขายดีที่สุดและมีราคาระดับปานกลาง ขณะที่ย่ีหอมารลโบโล (Marlboro) มีราคาสูง 
ผลิตและนําเขามาจากฟลิปปนสโดยอาศัยสิทธิพิเศษทางภาษีของอาฟตา อีกบริษัทที่นําเขาบุหรี่จาก
ตางประเทศคือ บริษัท เจแปนโทแบคโค (JT) มีย่ีหอที่สําคัญ คือ Mild Seven, Camel, Winston, 
Salem เปนตน (Japan Tobacco Internationl.  2553) เปนที่นาสนใจวาบริษัทคาบุหรี่ขามชาติที่
สําคัญและมีประวัติศาสตรยาวนานในประเทศไทย และเปนบริษัทที่สามารถครองตลาดที่อาศัย
ชองทางธุรกิจคาปลีกโมเดิรนเทรด เชน เซเวน อีเลฟเวน หรือแฟมิลี่ มารท มีย่ีหอสําคัญ คือ Lucky 
Strike, Dunhill และ State Royal 555 (Tobacco in Thailand.  2010) คือ บริษัท บริทิช โทแบคโค
หรือบีเอท ีในปจจุบันไดยุติการนําเขาบุหรี่เพ่ือมาจําหนายในประเทศไทยแลว (ชลิต แกวไพฑูรย.  
สัมภาษณ.  2553, Manuschuen Kovapirat.  สัมภาษณ.  2553) แตบริษัทนี้ยังมีโรงงานผลิตบุหรี่อยู
ในประเทศเพ่ือนบานไทย เชน ประเทศกัมพูชา เปนตน (สิริวัฒน  ธีระศักด์ิ.  สัมภาษณ.  2553)  
 
 รายไดของรัฐจากการจัดเก็บภาษีจากบุหรี ่ 
 จากรายงานเรื่อง “การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี ่เพ่ือการควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต” 
โดย ชลธาร  วิศรุตวงศ (2550 : 109) กลาววาเนื่องจากบุหรี่เปนสินคาที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ
ของประชาชนทั้งที่สูบเองและผูที่อยูรอบขาง บุหรี่จึงถูกกําหนดใหเสียภาษีสรรพสามิต ในเกือบทุก
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ประเทศทั่วโลก ภาษีสรรพสามิตจึงเปนทั้งเครื่องมือของรัฐในการควบคุมและจํากัดการบริโภค 
เนื่องจากทําใหราคาขายปลีกของบุหรี่สูงข้ึน เปนเครื่องมือในการหารายไดเขารัฐ เปนการปกปอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ และเปนเครื่องมือในการสงเสริมและควบคุมมาตรฐานการผลิตบุหรี่ 
แตจะเก็บภาษมีากเพียงใดข้ึนอยูกับระดับความสามารถในการเสียภาษี ระดับความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี การปองกันและการปราบปรามบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมที่เหมาะสม แตการตั้งอัตราภาษนีี้ไมอาจตั้งใหสูงเกินไป เนื่องจากอาจสงผลใหมีการแจงราคา
ขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมหรือราคา ซีไอเอฟ.ต่ํากวาที่เปนควรจะเปน มีการนําเสนอบุหรี่ย่ีหอ
ใหมๆ ที่มีราคาถูกลงกวาย่ีหอเดิมๆ (Down trading effect) มีการนําเขาบุหรี่จากประเทศที่มี
ขอตกลงทางการคาอาฟตา เพ่ือใชประโยชนจากการลดหยอนอากรขาเขา เกิดการยอมรับกําไรที่
ลดลงของผูประกอบการเพ่ือรักษาสัดสวนการตลาดไว และอาจทําใหผูบริโภคหันไปหาผลิตภัณฑที่
ทดแทนกันได เชน ซิการ ยาเสน บุหรี่มวนเอง เปนตน  

เดิมภาษีที่จัดเก็บจากยาสูบ เปนภาษีจากสินคาที่นําเขา เริ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 ในรูปของ 
“คาธรรมเนียมปากเรือหรือภาษีเบิกรอง” หลังจากป พ.ศ. 2398 ที่ไทยถูกบังคับใหทําสนธิสัญญา 
บาวริ่ง (Bowring treaty) กับอังกฤษ ไทยถูกบังคับใหเก็บภาษีในอัตรารอยละ 3 หรือเรียกวา “ภาษี
รอยชักสาม” หลังจากป พ.ศ. 2369 เมื่อไทยไดอธิปไตยทางการคลังกลับคืนมาจึงเปลี่ยนอัตราภาษี
ใหสูงข้ึนเปนบุหรี่เก็บอัตรารอยละ 25 ใบยาสูบเก็บอัตรารอยละ 5 และมีการพัฒนาตามชวงเวลา
เปนลําดับ 
 ภาษีสรรพสามิต หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากสินคาและบริการเฉพาะอยางทั้งที่ผลิตใน
ประเทศและนําเขา โดยสินคาที่นิยมเก็บภาษีสรรพสามิต ไดแก สุรา ยาสูบ รถยนตและผลิตภัณฑ
น้ํามัน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกา การพนัน เปนตน ภาษีเหลานี้บางครั้งถูกเรียกวา “ภาษีบาป”
(Sin tax) โดยเฉพาะยาสูบที่สงผลเสียตอสุขภาพของประชาชน และเกิดภาระคาใชจายของรัฐใน
การรักษาพยาบาลผูปวยจากการเสพ (Social cost) โดยภาษีสรรพสามิตยาสูบนี้เริ่มเมื่อมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติยาสูบฉบับแรก เมื่อ 23 มีนาคม 2481 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

วิธีการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของไทย คือ “การปดแสตมปยาสูบ” โดย
กําหนดใหผูมีหนาที่ปดแสตมปนี ้คือ ผูมีหนาที่เสียภาษี และตาม พ.ร.บ.2509 กําหนดใหผูมีหนาที่
เสียภาษีบุหรี ่ไดแก ผูประกอบการอุตสาหกรรมบุหรี่ ซึ่งหมายถึงโรงงานยาสูบเพียงรายเดียวเพราะ
เปนผูผูกขาดของรัฐ และผูนําเขาบุหรี่จากตางประเทศ โดยจุดที่ทําการจัดเก็บภาษี ไดแก กรณีบุหรี่
ที่ผลิตในประเทศ (โรงงานยาสูบ) ตองปดแสตมปบุหรี่กอนนําบุหรี่ออกนอกโรงงานยาสูบ และกรณี
บุหรี่นําเขาจุดจัดเก็บภาษีเกิดข้ึนกอนนําบุหรี่ออกจากดานศุลกากรที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดย
อาจใชวิธีปดแสตมปเรียบรอยมาจากตางประเทศแลวหรือมาปดแสตมป ณ ดานศุลกากร และมี
เจาหนาที่ของกรมสรรพสามิตคอยควบคุมตรวจสอบ 

รายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ในชวงป พ.ศ. 2530 - 2533 เปนรายไดจาก
ภาษีบุหรี่ที่ผลิตในประเทศเพียงอยางเดียว และมีการจัดเก็บเพ่ิมมากข้ึนหลังจากป พ.ศ. 2534 เมื่อ
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มีการนําเขาบุหรี่จากตางประเทศ โดยชวงป พ.ศ. 2534 - 2540 รายไดจากบุหรี่นําเขาคิดเปน 
รอยละ 1 - 6 ป พ.ศ. 2541 - 2549 สัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 10 และเพ่ิมข้ึนทุกป จนป พ.ศ.2549 
สูงถึงรอยละ 26.79 (ชลธาร  วิศรุตวงศ.  2550) 
 เนื่องจากราคาที่ถูกกําหนดเพ่ือใชเปนราคาจําหนายบุหรี่นี้ประกอบไปดวยตนทุนที่เปน
ภาษีเปนสวนใหญ กลาวคือ ราคาบุหรี่ภายในประเทศหรือที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบและบุหรี่ที่
นําเขาจากตางประเทศ ราคาที่จําหนายจะถูกกําหนดไว ดังนี้ 

ราคาบุหรี่จากโรงงานยาสูบ = ตนทุน + กําไร + ภาษีสรรพสามิต 
ราคาบุหรี่จากตางประเทศ  = ราคาซี.ไอ.เอฟ + อากรนําเขา + ภาษีสรรพสามิต 
โดยบุหรี่จากตางประเทศจะมีการเพ่ิมภาษีนําเขา รอยละ 0 - 60 ข้ึนอยูกับแหลงที่ผลิต

(Export origin) (United State Department of Agriculture.  2000 : 20) ซึ่งปรากฏรายละเอียด 
ดังตารางที่แสดงตอไปนี้      

 
ตารางที่ 8.2 มูลคาภาษีทั้งสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต (อากรขาเขา 5%)  

       หนวย : บาท 
รายการ ในประเทศ นําเขา 

ราคา ซี.ไอ.เอฟ (C.I.F.) - - 5.00 100.00 
อากรขาเขา (5%) - - 0.25 5.00 
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม/ราคา C.I.F.+อากรขาเขา 5.00 100.00 5.25 105.00 
ภาษีสรรพสามิต (79%) 18.81 376.19 19.75 395.00 
ภาษีเขากองทุน สสส. 0.38 7.52 0.40 7.90 
ตนทุนการผลิต + กําไร 23.81 476.19 25.00 500.00 
ภาษีบํารุง อบจ. 1.86 1.86 1.86 1.86 
ภาษีมูลคาเพ่ิม (คิดจากราคาขายปลีก) 2.49 - 3.79 - 
รวมภาษีมูลคาอ่ืนๆ นอกจากภาษีสรรพสามิต 4.72 9.38 6.30 14.76 
รวมมูลคาภาษีทั้งสิ้น 23.53 385.57 26.05 409.76 
ราคาขายปลีกรวม VAT 38.00 - 58.00 - 
คาใชจายการขาย + กําไร (ขายปลีก + ขายสง) 12.47 - 24.95 - 
สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีก(%) 49.50 - 34.05 - 
สัดสวนภาระภาษีอ่ืนๆ ตอราคาขายปลีก (%) 12.43 - 10.86 - 
สัดสวนภาระภาษีรวมตอราคาขายปลีก (%) 61.93 - 44.91 - 
ที่มา : (ชลธาร วิศรุตวงศ.  2550  : 107) 
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ตารางที่ 8.2 เปนตัวอยางที่แสดงโครงสรางของราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดย
โรงงานยาสูบและบุหรี่ซิกาแรตนําเขาจากตางประเทศ เมื่อมีการกําหนดอัตราภาษีประเภทตางๆ 
ที่จัดเก็บจากการขายบุหรี่ โดยเปนการสมมุติใหราคาขายเปน 5 และ 100 บาท เพ่ือการทําความ
เขาใจในการศึกษา และอากรนําเขายังคงเปนรอยละ 5 ขณะที่ภาษีสรรพสามิตยังคงเปนรอยละ 
79 ซึ่งเปนฐานภาษี ในป พ.ศ. 2550 โดยชลธาร  วิศรุตวงศ เห็นวาบุหรี่จากตางประเทศมัก
กําหนดราคาขายปลีกที่สูงกวาบุหรี่ของโรงงานยาสูบ มีผลใหมีสัดสวนของภาษีที่ตองจายใหแก
รัฐสูงกวา แตโครงสรางราคาเชนนี้ก็ทําใหบุหรี่จากตางประเทศมีสวนตางราคาที่เปนกําไรสูงกวา
บุหรี่ของโรงงานยาสูบ ผูศึกษาเห็นวาสวนตางกําไรที่สูงกวานี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําผูคาบุหรี่
ระดับตางๆ สนใจการขายบุหรี่จากตางประเทศ   

  
ตารางที่ 8.3 รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในประเทศและนําเขา ปงบประมาณ 2530 - 2552      
 

รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
ปงบประมาณ ในประเทศ

(ลานบาท) 
สัดสวน 

(%) 
นําเขา 

(ลานบาท) 
สัดสวน 

(%) 
ภาษีรวม 

(ลานบาท) 
เพ่ิม/ลด 

(%) 
2530 9,968 100.00 - - 9,968 n.a. 
2531 10,687 100.00 - - 10,687 7.21 
2532 12,065 100.00 - - 12,065 12.90 
2533 13,636 100.00 - - 13,636 13.02 
2534 15,679 98.62 219 1.38 15,899 16.59 
2535 14,654 94.92 785 5.08 15,438 -2.90 
2536 14,500 94.48 847 5.52 15,347 -0.59 
2537 18,871 94.34 1,132 5.66 20,003 30.34 
2538 19,498 94.03 1,239 5.97 20,737 3.67 
2539 22,748 94.41 1,346 5.59 24,093 16.18 
2540 28,302 95.11 1,455 4.89 29,756 23.50 
2541 25,824 90.00 2,868 10.00 28,692 -3.58 
2542 23,130 86.60 3,578 13.40 26,708 -6.91 
2543 23,526 83.86 4,529 16.14 28,055 5.04 
2544 25,632 80.65 6,150 19.35 31,782 13.29 
2545 25,111 80.36 6,136 19.64 31,248 -1.68 
2546 26,528 81.16 6,159 18.84 32,687 4.61 
2547 27,601 76.33 8,561 23.67 36,162 10.63 
2548 28,604 74.83 9,619 25.17 38,223 5.70 
2549 26,085 73.21 9,543 26.79 35,628 -6.79 
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ตารางที่ 8.3 (ตอ)      
 

รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
ปงบประมาณ ในประเทศ

(ลานบาท) 
สัดสวน 

(%) 
นําเขา 

(ลานบาท) 
สัดสวน 

(%) 
ภาษีรวม 

(ลานบาท) 
เพ่ิม/ลด 

(%) 
2550 31,135 78.90 10,689 21.10 41,824 17.39 
2551 31,820 82.70 10,011 17.30 41,831 0.02 
2552 33,390 65.10 10,545 34.90 43,935 5.03 

ที่มา : (ปรับจาก ชลธาร  วิศรุตวงศ อางถึงใน กรมสรรพสามิต.  2550 : 78, ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ.  2552 : 2) 

 
 ตารางที่ 8.3 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนของรายไดจากภาษีสรรพสามิตการตลาดที่ลดลง
ของโรงงานยาสูบจากตลาดภายในประเทศจากเดิม ป พ.ศ. 2545 รอยละ 84.4 ลดลงเหลือรอยละ 
65.1 ในขณะที่สัดสวนรายไดจากภาษีสรรพสามิตของบุหรี่จากตางประเทศจากเดิม ป พ.ศ. 2545 
มีเพียงรอยละ 16.2 ไดเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 34.9 ในป พ.ศ. 2552 แตจากตารางนี้ที่แสดงจํานวน
ภาษีที่เก็บไดเพ่ิมข้ึนของบุหรี่ทั้งของโรงงานยาสูบและบุหรี่จากตางประเทศนั้นเปนเพราะมีการ
เก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในอัตราที่สูงข้ึน 
 ในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลไดแกไขกฎหมายเพ่ือปรับเพดานภาษีสรรพสามิตบุหรี่เปนรอยละ 
90 ของราคาจําหนายปลีกหรือ 3 บาทตอกรัมใบยาสูบ และในเดือนพฤษภาคม 2552 มีการประกาศ
กฎกระทรวงฯ กําหนดใหมีการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในอัตรารอยละ 85 คงเหลืออีกรอยละ 5  
จะเต็มเพดาน (ชลธาร วิศรุตวงศ และศรีวราภร ศิริรุงเรืองอมร.  สัมภาษณ.  2553) 
 นอกจากนี้ยังมีภาษีประเภทอ่ืนๆ ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บจากบุหรี่ คือ  

1. อากรขาเขาหรือภาษีศุลกากรขาเขา จัดเก็บอัตรารอยละ 5 (กรณอีาฟตา) หรือรอยละ 
60 (กรณี WTO)  

2. ภาษีบุหรี่หรือภาษีสรรพสามิตจากบุหรี่ จัดเก็บในอัตรารอยละ 85  
3. ภาษีจัดเก็บเขาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเก็บใน

อัตรารอยละ 2 ของภาษีสรรพสามิต  
4. ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สําหรับยาสูบ ในอัตรามวนละไมเกิน 

10 สตางค  
5. ภาษีมูลคาเพ่ิม จัดเก็บอัตรารอยละ 7 นอกจากนี้ยังรวมถึงภาษีรายไดของผูคาปลีก

และคาสงบุหรี่ดวย 
 จากรายการภาษีที่กลาวมานี้ กรมสรรพสามิตมีสวนเก่ียวของในการจัดเก็บ 2 รายการ 
คือ ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนการจัดเก็บแทน
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องคการบริหารสวนจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2541 แลวสงมอบใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยกรมสรรพสามิตสามารถหักเก็บไวเปนคาใชจาย รอยละ 3 โดยที่
การเรียกเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากรานคาปลีกยาสูบนี้เปนอํานาจของ
องคการบริหารสวนจังหวัดที่จะออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีไดตามอํานาจในพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 64 และ 65 โดยจะมีผลบังคับใชเฉพาะเขตจังหวัด
นั้น (ศาลรัฐธรรมนูญ.  2543) ปจจุบันจึงพบวามีบางจังหวัด เชน พระนครศรีอยุธยาที่มีการ
จัดเก็บภาษตีัวนี้เอง 

เงินภาษีสรรพสามิตบุหรี่นี้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บโดย “ระบบการประเมินโดย
เจาหนาที่”(Authoritative or official assessment) คือ ใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูประเมินกอนการ
เสียภาษีวาผูมีหนาที่เสียภาษีตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใด ดังนั้นเมื่อมีการตรวจสอบ
จํานวนที่ตองเสียภาษีกอนการเสียภาษี (Pre audit) แลว กรมสรรพสามิตจะไมมีอํานาจในการ
ตรวจสอบยอนหลัง (Post audit) อีก เพียงแตรับชําระตามจํานวนที่ผูมีหนาที่เสียภาษีชําระมา 
(ชลธาร  วิศรุตวงศ.  2550 : 164) 
 ตาม พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีบุหรี่ซิกาแรต ไดแก  

1. ผูประกอบการอุตสาหกรรมบุหรี่ ซึ่งตามมาตรา 16 กําหนดใหอุตสาหกรรมบุหรี่เปน
การผูกขาดของรัฐ ซึ่งไดแก โรงงานยาสูบเพียงรายเดียว และ  

2. ผูนําเขาบุหรี่จากตางประเทศ และตามมาตรา 48 ทวิ และ 65 จัตวา แหงประมวล
รัษฎากรซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2516) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2526) 
กําหนดวาโรงงานยาสูบจะตองเสียภาษีเงินไดแทนผูขายยาสูบทุกทอดที่ซื้อยาสูบของโรงงานยาสูบ 
ทั้งกรณีที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (กรมสรรพากร.  2553)  
  
 การลดลงของประชากรที่สูบบุหรี่  
 จากรายงาน “สรุปสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2552 
โดยศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (2552 : 1 - 8) กลาววา เนื่องจากมาตรการของ
รัฐและภาคประชาสังคมที่รวมกันรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ เปนผลใหอัตราผูสูบบุหรี่ปจจุบันลดลง
เฉลี่ยตอป รอยละ 0.63 ของประชากร ทําใหในป พ.ศ. 2552 มีอัตราผูสูบบุหรี่ปจจุบันเปนรอยละ 
20.7 ของประชากรทั้งประเทศ โดยจํานวนผูสูบประจํามี 9.55 ลานคน ชวงอายุที่สูบมากคือประชากร
อายุ 25 - 59 ป คิดเปนรอยละ 23.04 โดยเพศชายสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิงเปนจํานวนย่ีสิบเทา และ
มีการสูบบุหรี่จํานวนมวนตอวันเทากับ 10.27 มวนตอคน ลดลงจากป พ.ศ. 2534 ที่สูบ 11.85 มวน
ตอวันตอคน ผูสูบบุหรี่สวนใหญอยูในกลุมผูดอยโอกาส ผูมีการศึกษานอยที่อยูในชนบทและมีฐานะ
ยากจน โดยจังหวัดที่มอัีตราการสูบบุหรี่มากที่สุด 5 จังหวัด เรียงลําดับ คือ ปตตานี รอยละ 29.54 
ตาก รอยละ 29.23 ชุมพร รอยละ 25.97 สุราษฎรธานี รอยละ 25.5 และสตูล รอยละ 25.25 สําหรับ 5 
จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่นอยที่สุด เรียงลําดับ คือ นาน รอยละ 10.7 พระนครศรีอยุธยา รอยละ 
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11.6 กรุงเทพฯ รอยละ 11.61 นนทบุรี รอยละ 12.6 และปทุมธานี รอยละ 13.11 โดยมีสถิติวาในป 
พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีสถิตการตายจากบุหรี่ของประชากรที่มีอายุเกิน 30 ป จํานวนทั้งสิ้น 
41,002 คน 

ในป พ.ศ. 2552 ราคาเฉลี่ยของบุหรี่ซอง 1 ซอง คือ 44.7 บาท หรือรอยละของราคาบุหรี่ 
ซอง 100 ซอง เมื่อเทียบกับรายไดประชาชาติตอหัว (GDP.) เทากับ 3.4% (Global Tobacco 
Surveillances System’.  2009) 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา ภาษีและราคาจําหนายถูกเพ่ิมใหสูงข้ึนตามนโยบาย
ของรัฐบาลเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรณรงคงดสูบบุหรี่ของรัฐ (Isra Sarntisart.  2003 : 15, 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสถิติแหงชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  
2552 : 1 - 2) แตกรณีที่มีการข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในเดือนพฤษภาคม 2552 จากโรงงาน
ยาสูบเปนรอยละ 85 ของฐานราคาขาย ณ โรงงานและฐานราคา C.I.F สําหรับบุหรี่นําเขา สงผล
ใหอัตราภาษีที่แทจริง (Exclusive rate) อยูที่รอยละ 556.67 สงผลใหบุหรี่มีราคาขายปลีกสูงข้ึน 
แตอิสรา ศานติศาสตร (2010) เห็นวาการข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่ผานมาเกือบจะคูขนานไปกับ
อัตราเงินเฟอ ดังนั้นจึงไมมีผลในการลดปริมาณผูบริโภคบุหรี่อันเนื่องมาจากราคาที่ปรับตัวข้ึนนี้  

การดําเนินงานควบคุมยาสูบที่ปฏิบัติอยูในประเทศไทย สามารถแยกลักษณะออกเปน
กลุม ดังนี้  

1. มาตรการตามอนุสัญญาขององคกรอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2546 
เชน การควบคุมอุปสงคและอุปทานของการบริโภคยาสูบ การคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ การชวย
ผูเสพเลิกใชยาสูบ เปนตน 

2. มาตรการดานภาษี  
3. การใชมาตรการภาพคําเตือนบนซองบุหรี่  
4. มาตรการเลิกบุหรี่  
5. มาตรการอ่ืนๆ ที่ยังไมไดนํามาใช เชน สนับสนุนการปลูกพืชทดแทนยาสูบ การ

กลาวโทษเรียกรองการชดเชยความรับผิดจากภาคอุตสาหกรรม เปนตน โดยมี สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําหนาที่เปนแมขายในการเชื่อมโยงเครือขายของ
องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน เชน คณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ 
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ ฯลฯ เปนตน 

จากการศึกษาผูศึกษาเห็นวายอดจําหนายบุหรี่ของโรงงานยาสูบนั้นมีการลดลงอยาง
ตอเนื่องจริง แตปจจัยสําคัญเปนเพราะผลจากมาตรการการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ของรัฐบาล
และองคกรเอกชน สําหรับจํานวนตัวเลขผูที่คงสูบบุหรี่อยูนั้น มีการบริโภคบุหรี่ของโรงงานยาสูบ
ลดลง เนื่องจากผูบริโภคหันไปสูบบุหรี่จากตางประเทศมากข้ึน โดยดูไดจากสัดสวนการตลาดที่
เพ่ิมข้ึนของบุหรี่ตางประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบุหรี่จากโรงงานยาสูบ นอกจากนี้ผูศึกษา
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เห็นวาการข้ึนภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลที่ทําใหบุหรี่มีราคาแพงข้ึนจึงไมใชสาเหตุที่ทําใหการ
จําหนายบุหรี่ลดลงเมื่อเทียบสัดสวนกับยอดขายของบุหรี่ตางประเทศ  

 
 โครงสรางอุตสาหกรรมบุหรี่ของประเทศไทย 
 ดวยมาตรการในการควบคุมการจําหนายยาสูบตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ทําใหบุหรี่
ที่จําหนายในประเทศทั้งที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบและที่นําเขาจากตางประเทศ ตองดําเนินการ 
โดยไดรับ “ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ”หรือ”ใบอนุญาตขายยาสูบ 
ซิกาแรตชนิดที่ผลิตในตางประเทศ” จากกรมสรรพสามิต โดยโรงงานยาสูบไดแยกผูรับอนุญาต
ออกเปน 3 ประเภท คือ (โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง.  2553, ธรรมรัฐ  เอ่ียมละออ และสมชาย  
ตุลา.  สัมภาษณ.  2553) ดังตอไปนี้ คือ 
 รานขายสงยาสูบ (ป.1) จะตองมีใบอนุญาตฯ ประเภทที่ 1 เสียคาธรรมเนียม 500.00 
บาทตอป สามารถขายบุหรี่ไดไมจํากัดจํานวน 
 รานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) จะตองมีใบอนุญาตฯ ประเภทที่ 2 เสียคาธรรมเนียม 250.00 
บาทตอป สามารถขายบุหรี่ไดครั้งละไมเกิน 20,000 มวน หรือ 100 หอหรือ 2 หีบ 
 รานคาปลีก (ป.3) จะตองมีใบอนุญาตฯ ประเภทที่ 3 เสียคาธรรมเนียม 20.00 บาท ตอ
ป ขายบุหรี่ไดครั้งละไมเกิน 1,000 มวนหรือ 5 หอ 
 การขอใบอนุญาตตองทําปตอปและสิ้นสุดอายุใบอนุญาต ในป พ.ศ. ที่ออกใบอนุญาตนั้น 

รานคาสงยาสูบของโรงงานยาสูบตองเปนผูไดรับการแตงตั้งจากโรงงานยาสูบ และรานคา
สงยาสูบของตางประเทศตองไดรับการแตงตั้งจากโรงงานผูผลิตในตางประเทศเชนกัน 

รานคาสงชวงยาสูบของโรงงานยาสูบตองใหรานขายสงในจังหวัดของตนเอง เสนอขอ
แตงตั้งรานคานั้นๆ เปนผูคาสงชวง และซื้อบุหรี่เพ่ือจําหนายจากรานคาสงในเขตจังหวัดของตน 

รานคาปลีกที่ตองการขายบุหรี่สามารถติดตอขอรับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิตได
โดยตรงและไปซื้อบุหรี่จากรานคาสงยาสูบชวงในเขตจังหวัดของตน  

กรณีผูนําเขาบุหรี่จากตางประเทศนอกจากจะตองมีใบอนุญาตประเภทที่ 1 (ป.1) ยังตอง
ไดรับอนุญาตใหนําเขาบุหรี่ดวย นอกจากนี้ผูนําเขาฯ ยังเปนผูแตงตั้งตัวแทนผูคาสงบุหรี่ของตน
เพ่ือใหสามารถขอใบอนุญาตประเภทที่ 1 (ป.1) อีกดวย (ชลิต แกวไพฑูรย.  สัมภาษณ.  2553, 
ชลธาร  วิศรุตวงศ และศรีวราภร  ศิริรุงเรืองอมร.  สัมภาษณ.  2553)  
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ผูขายปลีก 
บุหรี่ในประเทศ   563,591ราย
บุหรี่ตางประเทศ 282,406 ราย 

ผูประกอบการ
(ตางประเทศ) 

ผูซื้อ 

ผูขายสงชวง 
5,877 ราย 

ผูขายสง 
299 ราย 

ผูนําเขา 
13 ราย 

ผูขายสงชวง 
1,241 ราย 

ผูขายสง 
126 ราย 

                                             
         ผูประกอบการ                                    
       ในประเทศ 
  
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
                                          
            
                           
  
 

ภาพที่ 8.1 โครงสรางอุตสาหกรรมบุหรี่ของประเทศไทย 
ที่มา : (ชลธาร  วิศรุตวงศ.  2550 : 64, กรมสรรพากร.  2553 : 1 - 8) 

 
ภาพที่ 8.1 แสดงใหเห็นโครงสรางการขายบุหรี่จากผูผลิตถึงผูบริโภคของบุหรี่ที่ผลิตใน

ประเทศหรือบุหรี่ของโรงงานยาสูบและบุหรี่จากตางประเทศ แตจํานวนรานคาสงยาสูบและรานคา
สงชวงยาสูบที่เห็นทั้งสองกลุมนี้ ไดแสดงใหเห็นตัวเลขที่นาสนใจ กลาวคือ ในป พ.ศ.2553 จํานวน
ผูคาสงยาสูบบุหรี่ในประเทศ มี 299 ราย จํานวนผูคาสงชวงยาสูบมี 5,877 ราย หรือประมาณเกือบ 
20 เทาของจํานวนผูคาสงยาสูบ และผูคาปลีกยาสูบมี 563,591 ราย หรือประมาณ 96 เทาของ
จํานวนผูคาสงชวงยาสูบ แตในกรณีของบุหรี่จากตางประเทศ มีจํานวนของผูคาสงยาสูบ เฉลี่ย 10 
รายตอผูนําเขา 1 ราย มีผูคาสงชวงยาสูบ 126 รายหรือประมาณ 10 เทาของจํานวนผูคาสงยาสูบ 
และจํานวนผูคาปลีกยาสูบที่ม ี282,406 ราย หรือเพ่ิมจํานวนข้ึนประมาณ 227 เทาของผูคาสงชวง
ยาสูบ (ขณะที่ของโรงงานยาสูบ มีเพียง 96 เทา) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการกระจายสินคาและ
การจัดการดานการตลาด หรือมองไดวาสัดสวนเหลานี้แสดงถึงประสิทธิภาพของผูคาในการดูแล
ลูกคาของตนหรือผูคาในลําดับถัดไป เชน ผูคาสงยาสูบชวงของบุหรี่ตางประเทศ 1 ราย ดูแลผูคา
ปลีก 2,241 ราย ขณะที่ผูคาสงชวงของโรงงานยาสูบ 1 ราย ดูแลผูคาปลีกเฉลี่ยเพียง 96 ราย ที่
สําคัญคือ จํานวนผูคาปลีกยาสูบคือกลุมผูคาที่กระจายสินคาถึงตัวผูบริโภค ผูศึกษาเห็นวาในเชิง
ธุรกิจ การที่ผูประกอบระดับผูคาสงหรือคาสงยาสูบชวงมีจํานวนนอยรายเมื่อเทียบกับยอดขายยอม
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ทําใหผูประกอบการมีรายไดสูงข้ึนซึ่งจะเปนแรงจูงใจสําคัญในการทุมเททรัพยากรเพ่ือพัฒนาและ
ขยายเครือขายธุรกิจของตน  

สําหรับโครงสรางการคายาสูบที่จัดลําดับ ป.1, ป.2, ป.3 ที่มีเขตตลาดยาสูบที่จํากัด
ชัดเจน มีกฎเกณฑการซื้อ การแตงตั้ง ตามลําดับเชนที่กลาวมานี้มีขอดีตอระบบการคายาสูบ
ของโรงงานยาสูบ (กิตติ แสงวัฒนะ และคณะ.  สัมภาษณ.  2553) อยางนอยที่สุด 4 ประการ คือ   

1. เนื่องจากมีระบบการประเมินผลงานของผูไดรับการแตงตั้งเปนผูคาสงโดยโรงงาน
ยาสูบ ดังนั้นผูคาสงจึงตองทําหนาที่ในการขายอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. การที่ตองไดรับการตอสัญญาหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูคาสงยาสูบในปตอ  ๆไป 
ดังนั้นผูคาสงยาสูบจึงตองปฏิบัติตามระเบียบของโรงงานยาสูบ ดวยความซื่อสัตย   

3. เพ่ือรักษาตลาดรักษาผลการดําเนินงานของตนไว ผูคาสงยาสูบที่ประจําอยูในเขต
ตลาดตางๆ จึงตองติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของตลาดผูบริโภคและการแขงขันที่มาจากผูคา
บุหรี่ตางประเทศพ้ืนที่  

4. ผูคาสงยาสูบในเขตตลาดตางๆ ลวนเปนคนในพ้ืนที่ ยอมรูและเขาถึงขอมูลที่เกิดข้ึน
ในทองที่ มีความผูกพัน มีการชวยเหลือ และมีผลประโยชนรวมกันกับผูคาระดับตางๆ เหลานี้ 
ยอมเกิดความภักดีและอิทธิพลสวนบุคคลในธุรกิจ ตางจากบุหรี่จากตางประเทศที่ใชพนักงานขาย
จากสวนกลางเขาไปทําตลาดความผูกพันยอมมีนอยกวา  
 ระบบผูคาสงยาสูบที่มั่นคงของโรงงานยาสูบจึงมีสวนชวยในการยับย้ังการเติบโตของตลาด
บุหรี่จากตางประเทศได (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2550 : 39, สิริวัฒน  ธีระศักด์ิ.  สัมภาษณ.  
2553) และดวยความจํากัดของเขตตลาดยาสูบที่ผูคาสงยาสูบแตละรายดูแลอยูหรือโควตาจําหนาย
บุหรี่ที่ไดรับจากโรงงานยาสูบ ทําใหเชื่อไดวาจะไมมีผูคาสงยาสูบรายใดสามารถมีอิทธิพลที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานของโรงงานยาสูบได (กิตติ  แสงวัฒนะ และคณะ.  สัมภาษณ.  2553) ยกเวน
ในกรณีรานหางสหสามิตที่อาจมีอิทธิพลครอบงําและชี้นําการดําเนินงานของโรงงานยาสูบไดใน
อนาคต เนื่องจากมียอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบเปนจํานวนมากถึงรอยละ 30 และมีแนวโนมที่มาก
ข้ึนตามการขยายตัวของโมเดิรน เทรด หากยังคงเงื่อนไขการคาเชนปจจุบันที่รานหางสหสามิตไดสิทธิ
พิเศษทางการคาเหนือผูคาสงรายอ่ืน (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2550 : 39) 
 จากการศึกษาพบวา ผูคาสงยาสูบ (ป.1) จะมีกําไรข้ันตนประมาณรอยละ 3.5 หักคาใชจาย
เหลือประมาณรอยละ 2 แตในความเปนจริงพบวามีผูคาสงจํานวนมากทําการจําหนายตรงไปยัง 
ผูคาปลีก (ป.3) โดยไมผานผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ทําใหมีกําไรเพ่ิมมากข้ึน หรืออาจใชวิธีการที่
ตางกันไป เชน การที่ ป.1 ลงทุนทําการคาเปน ป.2 เอง หรือมีการแตงตั้ง ป.2 แตในนามโดยไมมี
การคา (นายปญญา  พนมวัลย, นายพูนทรัพย  เจียรณัย.  สัมภาษณ.  2554) 

ผูศึกษาเห็นดวยวา โครงสรางการคายาสูบของโรงงานยาสูบในปจจุบันมีจุดแข็งดังที่
กลาวขางมานี้ แตการที่ยอดขายของบุหรี่จากตางประเทศมีแนวโนมของสัดสวนที่เพ่ิมข้ึนเมื่อ
เทียบกับบุหรี่ของโรงงานยาสูบตอเนื่องมา ในเชิงธุรกิจอาจอธิบายไดหลายสาเหตุ เชน ตัวสินคา 
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(Products) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) แตจาก
การศึกษาในเรื่องของโครงสรางระบบการจัดจําหนายของโรงงานยาสูบซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัด
จําหนาย (Place) ผูศึกษาเห็นวาการบริหารชองทางการจัดจําหนาย (Distribution channel) ของ
โรงงานยาสูบมีความคลองตัวและมีแรงจูงใจที่ดีกวา โดยดูจากความสัมพันธของผูนําเขาหรือ
ตัวแทนจําหนายบุหรี่จากตางประเทศที่มีความสัมพันธกับผูคาบุหรี่ระดับตางๆ ใกลชิดกวาการจัด
โครงสรางของโรงงานยาสูบ 

  
โครงสรางการบริหารโรงงานยาสูบ  

  
 การบริหารโรงงานยาสูบอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ประกอบดวย
คณะกรรมการอํานวยการ (Board of directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และ
คณะผูบริหาร (TTM executives) 

 
 คณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ  

จากเว็บไซตของโรงงานยาสูบ (www.thaitobacco.or.th. 2553) พบวาในป พ.ศ. 2553 
โรงงานยาสูบ มีคณะกรรมการ จํานวน 7 คน โดยการแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ประกอบดวย นางจันทนา  สิริแสงทักษิณ ผูแทนกรมสรรพากร เปนประธานอํานวยการ กรรมการ
ทานอ่ืนๆ ประกอบดวย พลตํารวจเอกชลอ ชูวงศ พลโทนิพัทธ ทองเล็ก นายประเสริฐ มงคลศิริ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี นายกุศล แยมสะอาด ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
นายนครินทร เมฆไตรรัตน อาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายอาทร ก่ีศิริ รองอธิบดีกรม
สรรพสามิต  
 ตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ (2543 และ 2551) อ6 ระบุวา คณะกรรมการยาสูบ
มีจํานวนอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 15 คน สําหรับประธานกรรมการใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีแตงตั้ง 

และในขอ 8 กําหนดบทบาทหนาที่คณะกรรมการอํานวยการฯ ไววา มีหนาที่ในการ
ควบคุมการบริหารงานและกําหนดนโยบายทั่วไปของโรงงานยาสูบ วางระเบียบหรือขอบังคับวาดวย
การปฏิบัติงานตางๆ ของโรงงานยาสูบ พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบในการดําเนินงานตาม
โครงการที่มีนโยบายกําหนดไว พิจารณาปญหาตางๆ ที่ผูอํานวยการยาสูบนําเสนอหารือโดยให 
คําวินิจฉัย ตัดสนิปญหานั้นหรือใหความเห็นชอบ  
 นอกจากนี้ยังรวมถึงบทบาทในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน
และงบประมาณของโรงงานฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุม นอกจากนี้ยังตอง
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ใหความสําคัญเปนตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให
เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2552 : 16 - 17) 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการยาสูบ โดยในป พ.ศ. 2551 มีจํานวน 4 คน มีหนาที่ใน
การกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน ทั้งระบบการเงินและบัญชีใหถูกตอง รวมถึงการใชทรัพยสิน
ขององคกรไปในทางที่ถูกตอง ทําการประเมินและและทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายรวมถึงการประสานงานกับ สตง. 

 
 คณะผูบริหาร 

1. ผูอํานวยการยาสูบ จะมีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานโรงงานยาสูบทั้งหมด หาก
จําเปนตองจัดใหมีระเบียบวาดวยการปฏิบัติอ่ืนใด ผูอํานวยการยาสูบจะเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอํานวยการ หรือ/และ กระทรวงการคลังกอนประกาศใช 
 ตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2543 ขอ 11 ระบุให “การแตงตั้งถอด
ถอน ผูอํานวยการยาสูบใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี” และในขอ 12(1) ระบุวาใหผูอํานวยการ
ยาสูบทํานิติกรรมและดําเนินการทางอรรถคดีของโรงงานยาสูบโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

2. การบริหารงานภายในตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2543 นอกจาก
ผูอํานวยการยาสูบแลวยังมีรองผูอํานวยการ ดูแลงานอีก 4 ดาน คือ ดานบริหารดานการผลิต ดาน
การตลาด และดานใบยา โดยมี 7 สวนงาน ข้ึนตรงตอผูอํานวยการ ไดแก สํานักอํานวยการ สํานัก
ตรวจสอบ ผูตรวจการ ผูชํานาญการปรุง ผูชํานาญการใบยา สวนการงบประมาณ และสวน
กฎหมาย โดยผูตรวจการ ผูชํานาญการปรุง ผูชํานาญการใบยา ไมมีฐานะเปนสวนงาน (โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2547 : 14 - 15) 
 จากรายงานประจําป พ.ศ. 2551 ของโรงงานยาสูบแจงวา ในการบริหารงานมีการแบง
การดําเนินงานออกเปน 4 กลุมภารกิจหลัก คือ  

1. กลุมภารกิจดานการตลาด เปนกระบวนการนําบุหรี่ที่ผลิตแลวไปสูมือผูบริโภคอยาง
ตอเนื่อง โดยใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความภักดีตอผลิตภัณฑของโรงงานยาสูบ และหา
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ 

2. กลุมภารกิจดานใบยา เปนการจัดหาและผลิตใบยาคุณภาพดี และปราศจากสาร
ตกคางสนองความตองการของโรงงานยาสูบ เพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่   

3. กลุมภารกิจดานการผลิตเปนการนําวัตถุดิบไดแก ใบยา สารปรุงนําเขาสูกระบวนการ
ผลิตเปนยาเสน และกระบวนการผลิตบุหรี่สําเร็จรูป คือ นํายาเสนที่ ไดมาเปนวัตถุดิบรวมกับวัตถุ
หอมวนเพ่ือทําการมวนเปนบุหรี ่และบรรจุซอง หอ หีบ จนถึงการนําสงเขาคลงั รอการจําหนาย   
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4. กลุมภารกิจดานอํานวยการ เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรการบริหาร ไดแก 
ทรัพยากรมนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ สินทรัพย และเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกรและโดยรวม  

ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โรงงานยาสูบมีพนักงานทั้งสิ้น 4,247 คน เปนพนักงาน
ที่อยูในสวนกลาง 3,321 คน ในสวนภูมิภาค 926 คน (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2552)  
 
การดําเนินงานของโรงงานยาสูบ 
  

เปนที่คาดการณวาโรงงานยาสูบกําลังเผชิญหนากับปญหารายไดที่ตองลดต่ําลงเพราะ
การแขงขันกับบุหรี่ตางประเทศ และการบริโภคบุหรี่ที่ลดลง ยอดขายที่ต่ําลงขณะที่มีตนทุนการ
บริหารจัดการ (Operating cost) ที่สูงข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบกับโรงงานยาสูบในอีกไมก่ีปขางหนา 
โดยสามารถทําไดเพียงการลดตนทุนการผลิตและตองกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพ ในปจจุบัน
บุหรี่ย่ีหอหลักของโรงงานยาสูบ คือ กรองทิพย (Tobacco in Thailand.  2010)  

 
 ขอมูลสําคัญบางประการ 
 เพ่ือความเขาใจถึงการดําเนินงานของโรงงานยาสูบ ผูศึกษาไดนําขอมูลดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานการตลาด และดานการจัดการความเสี่ยง มากลาวไวเปนสังเขป ดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ในป พ.ศ. 2552 โรงงานยาสูบ (2552 : 51) จําหนายบุหรี่ทั้งสิ้น 19 
ตรา แยกเปนบุหรี่กนกรอง 14 ตรา ไมมีกนกรอง 3 ตรา (ดังตารางที่ 6.4) ซึ่งมีปริมาณการจําหนาย
บุหรี่ รวม 27,964.74 ลานมวน คิดเปนมูลคา 56,285.36 ลานบาท เปนปริมาณการจําหนาย (มวน) 
ที่ลดลงจากป พ.ศ. 2551 ถึงรอยละ 6.25 แตเมื่อคิดเปนมูลคากลับเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.16 โดยแบงเปน
การจําหนายในประเทศ 28,583.29 ลานมวน ลดลงจากป พ.ศ. 2551 รอยละ 6.18 แตมูลคาเพ่ิมข้ึน
รอยละ 2.18 ปริมาณจําหนายตางประเทศจํานวน 11.64 ลานมวน คิดเปนมูลคา 4.73 ลานบาท 

โดยบุหรี่ที่จัดวาทํารายไดเพ่ิมข้ึน 5 อันดับแรกของโรงงานยาสูบ ไดแก กรองทิพย 90, 
WONDER รสอเมริกัน, WONDER รสเมนทอล, สายฝน 90 และกรุงทอง 90 โดยบุหรี่กรองทิพย 
90 มีปริมาณการจําหนายลดลงจากป พ.ศ. 2550 รอยละ 6.46, 6.81, 1.92, 10.76 และ 11.90 
ตามลําดับ หากแบงตามพ้ืนที่การจําหนายในทั่วประเทศ 4 ภาค มีปริมาณการจําหนายลดลง 
ภาคใตรอยละ 14.85 ภาคกลางรอยละ 9.23 ภาคเหนือรอยละ 3.06 และ ภาคอีสานเพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.19 ยกเวนกรุงเทพฯ มีปริมาณการจําหนายที่ลดลงจากป พ.ศ. 2550 รอยละ 29.27 (โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง.  2551 : 48) 
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ตารางที่ 8.4 ประกาศกําหนดราคาขายบุหรี่ซิกาแรต ของโรงงานยาสูบ 

ที่มา : (โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง.  2552 : 126) 
 

2. ดานราคา  การตั้งราคาบุหรี่ขายภายในประเทศพิจารณาจาก ตนทุน ณ โรงงาน 
ภาษีสรรพสามิต ราคาขาย และคาการตลาดแตละชวง ดังนี้ 

ชวงที่ 1 โรงงานยาสูบ จะตั้งราคา ณ โรงงาน เพ่ือขายแกรานขายสง (ผูไดรับอนุญาต
ใหขายบุหรี่ประเภทที่ 1 - ป.1) คิดจากราคาตนทุนการผลิตบวกภาษีสรรพสามิตและคาการตลาด
ของผูคาสง 

ชวงที่ 2 รานขายสง กรมสรรพาสามิตเปนผูกําหนดราคาขายสงใหแกรานขายสงชวง 
(ผูไดรับอนุญาตใหขายสงชวงประเภทที่ 2 - ป.2) โดยบวกคาการตลาดของผูขายสงชวงไวแลว 

ชวงที่ 3 รานขายสงชวง กรมสรรพสามิตเปนผูกําหนดราคาเพ่ือใหรานขายสงชวง
ใหแกผูขายปลีก (ผูไดรับอนุญาตใหขายบุหรี่ประเภท 3 - ป.3) โดยบวกคาการตลาดของผูขาย
ปลีกไวแลว 

กําหนดราคาขาย ขนาด
บรรจุ โรงงานยาสูบ 

ขายสง ขายสง
ชวง 

ขายปลีก ลําดับ ตรา 
มวน/
หอ 

บาท/ 
พันมวน 

บาท/ 
หอ 

บาท/ 
หอ 

บาท/ 
หอ 

บาท/ 
หอ 

บาท/ 
ซอง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

รวงทิพย 33 
พระจันทร 33 
เกล็ดทอง 33 
WONDER รสอเมริกัน 
WONDER รสเมนทอล 
กรองทิพย รสอเมริกัน 
Blue Wave รสอเมริกัน 
สามิต 33 
กรุงทอง33 
สามิต 90 
รอยัลฯ 90 
กรุงทอง 90 
กรองทิพย 90 
สายฝน 90 
กรองทิพย (สีฟา) 
รอยัลฯ 90 เดอลุกซ 
กรองทิพย90 เดอลุกซ 
SHOOT รสอเมริกัน 
SHOOT รสเมนทอล 

 
200 

 
200 

 
200 
200 
200 

 
 
 

200 
 
 
 
 

200 
 

200 

 
1,687.50 

 
1,870.00 

 
2,185.00 
2,125.00 
2,372.50 

 
 
 
 

2,635.00 
 
 
 

3,465.00 
 

1,685.00 

 
337.50 

 
374.00 

 
437.00 
425.00 
474.50 

 
 
 
 

527.00 
 
 
 

693.00 
 

337.00 

 
342.50 

 
380.00 

 
442.50 
431.50 
480.00 

 
 
 
 

532.50 
 
 
 

701.00 
 

341.00 

 
347.50 

 
386.00 

 
448.00 
438.00 
485.50 

 
 
 
 

538.00 
 
 
 

709.00 
 

345.00 

 
370.00 

 
420.00 

 
480.00 
480.00 
520.00 

 
 
 
 

580.00 
 
 

 
750.00 

 
370.00 

 
37.00 

 
42.00 

 
48.00 
48.00 
52.00 

 
 
 
 

58.00 
 
 
 

75.00 
 

37.00 
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ชวงที่ 4 รานขายปลีก กรมสรรพสามิตเปนผูประกาศกําหนดราคาขายปลีก เพ่ือใหเปน
เกณฑในการคํานวนภาษีและใหรานขายปลีกขายใหแกผูบริโภค 

ในทางการตลาด มีการจําแนกตามราคาจําหนายในทองตลาดเปนบุหรี่ระดับบน (Premium 
price) เปนของโรงงานยาสูบ ไดแก กรองทิพย90 (เดอ ลุกซ) และ รอยัล 90 บุหรี่ตางประเทศ เชน 
มารลโบโร แอล แอนด เอ็ม บุหรี่ระดับกลาง (Regular price) ของโรงงานยาสูบ ไดแก กรองทิพย 90 
และสายฝน 90 บุหรี่ราคาประหยัด (Saving price) เปนบุหรี่ของโรงงานยาสูบทั้งหมด เชน Wonder 
รสอเมริกันและ Wonder รสเมนทอล (สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ.  2547 : 63 - 67)  

คาการตลาด จะประกอบดวย คาขนสง คาสงเสริมการขายและกําไรที่ผูขายจะไดรับใน
แตละชวง เชน บุหรี่สามิต 90 โรงงานยาสูบขายใหผูคาสงยาสูบ 527 บาท/หอ (10 ซอง หรือ 200 
มวน) ผูคาสงขายใหผูคาสงชวงยาสูบ 532.50 บาท/หอ ผูคาสงชวงยาสูบขายใหผูคาปลีก 538 
บาท/หอ ผูคาปลีกขายแกผูบริโภค 580 บาท/หอ (ซองละ 58 บาท) (ดังตารางที่ 6.4) 
 จากราคาขายที่ถูกกําหนดดังที่กลาวมานี้ หากนําราคาบุหรี่ทุกย่ีหอ ตามกําหนดราคา
ขายประจําป พ.ศ. 2552 ของโรงงานยาสูบ (ตารางที ่6.4) มาคํานวณหาสวนตางราคาจะพบวาผูคา
สงยาสูบ (ป.1) จะมีกําไรจากการขายสงบุหรี่ แตละตราระหวางรอยละ 1.04 ถึง 1.60 เฉลี่ยรอยละ 
1.30 ผูคาสงชวงยาสูบจะมีกําไรจากการขายสงชวงบุหรี่แตละตราระหวางรอยละ 1.03 ถึง 1.58 
เฉลี่ยรอยละ 1.29 และผูคาปลีกจะมีกําไรจากการขายปลีกบุหรี่ แตละตราระหวางรอยละ 5.78 ถึง 
9.59 เฉลี่ยรอยละ 7.50 ทําใหสามารถประเมินไดวา จากยอดขายบุหรี่ซิการแรตภายในประเทศของ
โรงงานยาสูบในป พ.ศ. 2552 เปนเงิน 49,862 ลานบาท (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2552 
:85) ดังนั้นผูคายาสูบของโรงงานยาสูบทุกระดับรวมกันทั่วประเทศควรจะมีกําไรข้ันตนดังนี้ ผูคาสง
ยาสูบ (ป.1) จํานวน 299 ราย จะมีรายไดรวม กัน 648,154,025 บาท ดังนั้นผูคาสงยาสูบ (ป.1) มี
รายไดเฉลี่ยในป พ.ศ. 2552 เทากับ 2.17 ลานบาทตอราย ผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) จํานวน 5,877 
ราย มีรายไดรวมกัน 651,529,412 บาท ดังนั้นผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) มีรายไดเฉลี่ยในป พ.ศ.
2552 เทากับ 110,860 บาทตอราย ผูคาปลีกยาสูบ (ป.3) จํานวน 563,591 ราย มีรายไดรวมกัน 
3,836,826,404 บาท ดังนั้นผูคาปลีกยาสูบมีรายไดเฉลี่ยในป พ.ศ. 2552 เทากับ 6,807 บาทตอราย 
โดยสรุปมูลคาตลาดรวมที่มีการขายถึงมือผูบริโภค เทากับ 54,994,511,790 บาท  
 การคํานวนรายไดจากราคาขายเฉลี่ยตามประกาศกําหนดราคาขายของโรงงานยาสูบนี้
อาจเกิดคลาดเคลื่อนได เนื่องจากการขายบุหรี่ย่ีหอตางๆ นั้นมีสัดสวนที่แตกตางกันตามพ้ืนที่
และชวงเวลา และราคาบุหรี่มีตั้งแตซองละ 30 บาท ถึงซองละ 75 บาท 
 แตหากพิจารณาจากขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารดานการตลาดของโรงงานยาสูบวา จะพบ 
วาผูคาสงยาสูบ (ป.1) จะมีกําไรข้ันตนประมาณ รอยละ 3.5 หักคาใชจายแลวจะเหลือประมาณ 
รอยละ 2 (นายปญญา  พนมวัลย, คุณพูนทรัพย เจียรณัย.  สัมภาษณ.  2554) ดังนั้นรายไดรวม
ของผูคาสงยาสูบจะสูงถึงประมาณ 1,745 ลานบาท (49,862 ลานบาท x 3.5%) และรายไดของ 
ผูคาสงชวงกับผูคาปลีก รวมถึงมูลคารวมทั้งหมดก็อาจเปลี่ยนแปลงไปดวย 
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3. การจัดการดานการตลาด เนื่องจากการคาบุหรี่เปนการคาผูกขาดโดยโรงงาน
ยาสูบ ดังนั้นชองทางการจําหนายจึงผานชองทางที่โรงงานยาสูบกําหนดเทานั้น โดยจัดลําดับผูคา
ออกเปน ลําดับแรกผูรับสินคาจากโรงงานยาสูบโดยตรง หรือเรียกวารานคาสงยาสูบ (ป.1) ลําดับ 
ที่สอง เปนผูรับสินคาจากผูคาสงยาสูบ หรือรานคาสงชวง (ป.2) และสุดทายคือ ผูคาปลีกหรือ
รานคายอยทั่วไปหรือรานคาที่มีบุหรี่จําหนายไมเกิน 10 ซอง (ป.3) (คณะกรรมาธิการการคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาต.ิ  2550 : 1) ทั้งหมดนี้มีจํานวนกวารวมกันกวา 
5 แสนราย ที่อาจอยูในรูปของนิติบุคคล หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ รานหนังสือพิมพ รานเหลา 
รานอาหาร รานคาบุหรี่ รานคาปลีก รานคาริมทางและอ่ืนๆ โดยในป พ.ศ. 2548 จากการสํารวจ
ของ Euromonitor (2010) พบวาการจําหนายบุหรี่ รอยละ 65 เปนการจําหนายผานหางสรรพสินคา 
รองลงมาเปนรานสะดวกซื้อ และรานคาตางๆ (คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบัน
การเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาต.ิ  2550 : 1, สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2550 : 130)  

โรงงานยาสูบไดออกระเบียบปฏิบัติวาดวย รานขายสงยาสูบและรานขายสงชวงยาสูบ 
(2553) เพ่ือควบคุมการขายยาสูบและผลิตภัณฑบุหรี่ โดยระบุวา  

“เขตตลาดยาสูบ’’ หมายถึง หนึ่งจังหวัดเปนเขตยาสูบและหนึ่งเขตตลาดยาสูบ ประกอบดวย 
รานขายสงยาสูบ รานขายสงชวง และรานคาปลีก การประกอบการของรานขายสงยาสูบจะตองขอ
อนุมัติประกอบการจากผูอํานวยการยาสูบหลังจากนั้นรานขายสงยาสูบจึงมีสิทธิเสนอขอแตงตั้งราน
ขายสงชวงได โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการยาสูบ สวนรานขายปลีกสามารถขออนุญาต
จําหนายยาสูบจากกรมสรรพสามิตไดทั่วไป โดยเสียอากรรายป 

ตามระเบียบฯ ยังระบุหนาที่ที่สําคัญของรานคาสงยาสูบ คือ ตองทําหนาที่เปนตัวแทน
และรวมมือกับโรงงานยาสูบในการ (ขอ 9จ) “ติดตอรายงานการเคลื่อนไหวในการคายาสูบของ
ตนรวมตลอดถึงพฤติการณใด อันอาจมีผลตอการคายาสูบ’’ ทําหนาที่ในการรักษาผลประโยชน
ทางการคารวมกันอยางซื่อสัตยสุจริต (ขอ 9 ช) คือ การหามมิใหรานขายสงยาสูบดําเนินธุรกิจที่
ขัดแยงกับผลประโยชนของโรงงานยาสูบ โดยระบุตัวอยางที่ชัดเจน คือ “การขายยาสูบของผูอ่ืน’’ 
รวมถึงทําการคาอยางมีจรรยาบรรณ ตามระบบที่โรงงานยาสูบกําหนดไว (ขอ 9ฏ) คือ “ตองไมรู
เห็นเปนใจใหผูใดสงยาสูบขามเขตตลาดยาสูบและตองควบคุมรานขายสงชวงมิใหปฏิบัติการ
ดังกลาวในเขตของตนดวย’’  

การไมปฏิบัติตามระเบียบฯเหลานี ้ถือเปนสาเหตุใหโรงงานยาสูบยกเลิกการเปนรานคา
สงยาสูบของโรงงานยาสูบได (ขอ 12จ) ซึ่งโรงงานยาสูบก็เคยปฏิบัติในแนวทางนี้มาแลว (พูลศักด์ิ  
ปรัชญานาวิก.  2551 : 4) 

โรงงานยาสูบ (2542) ไดกําหนดใหแบงเขตตลาด ตามเขตการปกครองสวนภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทย คือ ภาคกลาง มี 25 จังหวัด แบงเปน 25 เขตตลาด (รวม กทม.) สวนแบง
การตลาด รอยละ 53 ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด แบงเปน 17 เขตตลาด สวนแบงการตลาดรอยละ 
12.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด แบงเปน 20 เขตการตลาด สวนแบงการตลาดรอยละ 
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18 และภาคใต 15 จังหวัด 15 เขต ตลาดสวนแบงการตลาดรอยละ 16.1 (สังศิต  พิริยะรังสรรค และ
คณะ.  2547 : 65 - 66) ที่สําคัญแตละเขตตลาดนี้รานคาสงยาสูบ (ป.1) จะขายขามเขตกันมิไดและ
ตองไมเปนตัวแทนบุหรี่จากตางประเทศอยางเด็ดขาด สวนผูคา ป.2 และ ป.3 ไมมีขอบังคับเชนนี้ 
(คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาต.ิ  2550 : 1) 

ชองทางการจําหนายบุหรี่ จึงมี 2 ชองทางดวยกัน คือ 
3.1 เขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯ เดิมมีกองบริหารขาย ฝายการตลาด โรงงานยาสูบรับผิดชอบ

ตอมา ป พ.ศ. 2541 ผูบริหารโรงงานยาสูบไดแตงตั้ง รานหางสหสามิตเปนคูสัญญาทําหนาที่ขายบุหรี่
ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมดแทนกองบริหารขาย และมีรานขายสงยาสูบ (ป.1) อีกจํานวนหนึ่งทําหนาที่
กระจายบุหรี่ผานรานคาสงชวง (ป.2) และรานคาปลีก (ป.3) กอนถึงมือผูบริโภค 

3.2 เขตพ้ืนที่ตางจังหวัด มีรานคาสงยาสูบตามเขตจังหวัดตางๆ ซึ่งเปนผูไดรับ
การแตงตั้งจากโรงงานยาสูบเปนผูคาสง คาสงชวงและรานคาปลีกกอนไปถึงผูบริโภคตามลําดับ 

โดยรานคาสงของโรงงานยาสูบนี้ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการ
โรงงานยาสูบ และสวนใหญดําเนินธุรกิจมากวา 50 ป ทําแบบตกทอดสูรุนลูกหลาน (สมใจนึก 
เองตระกูล.  2541 : 10 - 12)  

ผูคาสงยาสูบแตละรายจะไดรับโควตาในการขายบุหรี่ โดยการกําหนดโควตาบุหรี่
ของโรงงานยาสูบนั้นจะคํานวณโดย  

(1) เอายอดขายบุหรี่ในรอบปที่ผานมาและเปาหมายการขายในปนั้นๆ ของ
โรงงานยาสูบเองเปนตัวตั้ง เปรียบเทียบกับยอดขายของรานคาสงยาสูบในปที่ผานมาวาเปนรอยละ
เทาไร และ  

(2) มีการใชดุลยพินิจปรับเพ่ิมหรือลดโควตาผูคาสงยาสูบแตละรายตาม
ชวงเวลาหรือสภาพการตลาดในขณะหนึ่งๆ  
 แตนายปญญา พนมวัลย รองผูอํานวยการยาสูบดานการตลาดมีความเห็นวา การแตงตั้ง
ผูคาสงยาสูบ (ป.1) และการกําหนดโควตานี้ควรปรับปรุงใหสามารถตอบสนองตอปริมาณของ
ผูบริโภคในแตละพ้ืนที่มากข้ึน เชน ถาพบวาพ้ืนที่ใดมีความตองการ (Demand) สูงเชนจังหวัดที่
เปนแหลงทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรม หรือจังหวัดที่มียอดขายบุหรี่ตางประเทศในสัดสวนที่สูง แต
ผูคาสงยาสูบ (ป.1) ไมไดทํายอดขายใหสูงข้ึนได ก็สมควรเพ่ิมจํานวนผูคาสงยาสูบรายใหม หรือ
ถอดถอนเปลี่ยนแปลงผูคาสงหรือกําหนดโควตาใหมที่เหมาะสม 
 อยางไรก็ดีเปาหมายการตลาดของโรงงานยาสูบควรเนนที่การแยงสวนแบงการตลาด 
(Market share) ของผูบริโภคบุหรี่จากบุหรี่ตางประเทศ ไมใชการขยายตลาดผูบริโภค (Market 
size) เพราะการขยายตลาดผูบริโภคใหม โดยไมใชการดึงลูกคาจากบุหรี่ตางประเทศจะเปนการ
สรางรายได สรางกําไรบนความเสียหายตอสุขภาพประชาชน แตก็ยังมีประเด็นที่กดดันการทํางาน
ของโรงงานยาสูบคือการที่ สคร. ไดตั้งเปาหมายใหโรงงานยาสูบเพ่ิมยอดขายป 2554 เปน 2.8 
หมื่นลานบาท และในป พ.ศ. 2555 เพ่ิมเปน 2.96 หมื่นลานบาท ซึ่งเปนเปาหมายที่มีผลตอการ



214 

ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจที่ สคร. จัดทําอยู แตเปาหมายเชนนี้ควรที่จะพิจารณาวาเปนการ
กระตุนใหโรงงานยาสูบตองดําเนินการขัดกับนโยบายลดการสูบบุหรี่ เพ่ือสุขภาพของประชาชน
หรือไม (ปญญา พนมวัลย, คุณพูนทรัพย เจียรณัย.  สัมภาษณ.  2554) 

4. การบริหารความเสี่ยง แมเปนรัฐวิสาหกิจ แตโรงงานยาสูบยังมีแรงกดดันจากความ
เสี่ยงในการดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร เชนเดียวกับองคกรทั่วไปที่อุปสรรค
สามารถเกิดข้ึนไดในทุกกระบวนการของการทํางาน โดยความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นยอมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานและองคกร แตจะรุนแรงมากนอยข้ึนอยูกับวา ปจจัยเสี่ยงนั้นมีผลตอองคกรในระดับใด
และมีขอบเขตกวางขวางเพียงใด โดยความเสี่ยงที่สามารถสงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความสามารถในการแขงขันตลอดจนพัฒนาองคกรได ในทางปฏิบัติแลวก็ยอมกอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรไดในที่สุด ความเสี่ยงจึงมีทั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในองคกร 
(โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง.  2551 : 39) โดย สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ (2550 : 64 - 72) 
มองวาปจจัยเสี่ยงภายในที่สําคัญ ไดแก 

4.1 ความเสี่ยงขององคกร (Organization risk) ไดแก ระบบการจัดการในองคกรที่
ตองมีระบบและรัดกุม การแบงงานการจัดสรรงานตองมีความสอดคลองกันทั้งกระบวนการผลิต 
การจัดจําหนาย และการตลาด องคกรตองมีความยือหยุนสูงและมีการจัดองคกรที่ชัดเจนไมซ้ําซอน  

4.2 ความเสี่ยงจากการบริหาร (Management risk) การที่โรงงานยาสูบเปน
รัฐวิสาหกิจที่ตองทําตามและรักษานโยบายของรัฐวาดวยเรื่องการหารายได ขณะเดียวกันก็ตองการ
รักษาสุขภาพของประชาชน ความขัดแยงของนโยบายก็จะกอใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องของการ
บริหารงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ขัดแยงกันในเชิงโครงสราง  

4.3 ความเสี่ยงทางการตลาด (Marketing risk) ซึ่งเปนจุดสําคัญของธุรกิจซึ่ง
นอกจากความเสี่ยงทางกายภาพที่เก่ียวกับการบริหารการตลาดแบบ 4P’s ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคสินคาของประเทศนั้นๆ ดวย หนวยงานตลาดจึงตองรุกตลาดอยางตอเนื่อง
เพ่ือรักษาชองทางการจัดจําหนาย สวนแบง และความจงรักภักดีตอตราสินคาของลูกคา  

4.4 ความเสี่ยงดานการพัฒนาและวิจัย (Research and development risk) ซึ่งตอง
อาศัยระยะเวลาในการทํางานเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง ดานใบยา การผลิต การ
บริหารจัดการ โลจิสติก ดานการตลาด  

4.5 ความเสี่ยงจากการบริหารสารสนเทศ (Information management system risk) 
เพราะการสื่อสารและขอมูลพ้ืนฐานกลางเปนสิ่งทีจ่ําเปนสําหรับการบริหาร ที่นํามาใชเพ่ือสรางผลดี
ใหกับธุรกิจอยางทันสถานะการณและครบถวน 
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ผลการดําเนินงานของโรงงานยาสูบ 
 
จากขอมูลในรายงานประจําปของโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2544 - 2552 ปรากฏวา ปริมาณ

การจําหนายยาสูบของโรงงานยาสูบมีจํานวนมวนที่ลดลง แตจํานวนเงินจากยอดขายมิไดลดลง
ในทางเดียวกันเนื่องจากมีการข้ึนราคาจําหนายบุหรี่ ดังนี้  
 
ตารางที่ 8.5 ปริมาณการจําหนายยาสูบของโรงงานยาสูบ  
 

ปงบประมาณ ปริมาณ (ลานมวน) มูลคา (ลานบาท) 
2547 34,174.13 45,062.71 
2549 28,342.44 41,474.60 
2550 30,919.70 52,927.20 
2551 30,500.34 55,093.19 
2552 28,594.93 49,862.73 

ที่มา : (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2547 : 46, 2549 : 52, 2550 : 53, 2551 : 52) 
 
ตารางที่ 8.5 แสดงใหเห็นถึงจํานวน (ซอง) บุหรี่ของโรงงานยาสูบที่ลดลงอยางตอเนื่อง 

แตมูลคาของการจําหนายกลับเพ่ิมข้ึน เปนเพราะมีการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในอัตราที่สูงข้ึน 
ทําใหราคาจําหนายบุหรี่สูงข้ึน 

ยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 0.5 ตอป (ปญญา 
ทองเจริญ.  2551 : 1 - 4) โดยโรงงานยาสูบใหเหตุผลของยอดจํานายบุหรี่ที่ลดลงวามสีาเหตุมาจาก 
1) การปรับเพดานภาษีสรรพสามิตสูงข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2552 ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภค
ลดลง และ 2) ผูบริโภคบางสวนหันไปสูบบุหรี่ตางประเทศราคาถูกแทน 3) ผูบริโภคหันไปมวน
ยาสูบเอง และ 4) การรณรงคเพ่ือลดการสูบบุหรี่ของรัฐและองคกรเอกชน (โรงงานยาสูบ.  2552) 
แตผูศึกษาเห็นวาตัวเลขสวนแบงการตลาดของบุหรี่ตางประเทศที่เพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอดนับตั้งแต
ป พ.ศ. 2535 ที่รอยละ 0.64 มาเปนรอยละ 25.83 ในป พ.ศ. 2550 ก็เปนประเด็นที่นาสนใจวานี่คือ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบลดลงดวย 

โดยยอดจําหนายบุหรี่ของโรงงานยาสูบสวนหนึ่งเปนการจําหนายเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ อีกสวนหนึ่งเปนการจําหนายไปตางประเทศ ดังนี ้
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ตารางที่ 8.6 รายไดจากการขายผลิตภัณฑ        
หนวย : บาท 

รายไดจากการขายผลิตภัณฑ 
ปงบประมาณ จําหนาย 

ในประเทศ 
จําหนาย 

ไปตางประเทศ 
รวมรายได 

จากการขาย 
2546 42,143,404,260.06 7,366,182.44 42,150,770,442.50 
2547 45,055,847,003.64 6,866,784.64 45,062,713,788.28 
2548 43,998,296,265.39 3,809,200.00 44,002,105,465.39 
2549 41,474,603,775.78 7,694,850.00 41,482,298,625.78 
2550 46,616,482,764.28 4,038,000.00 46,620,520,764.28 
2551 48,586,450,863.82 12,010,193.35 48,598,461,057.17 
2552 49,858,001,949.89 4,726,757.50 49,862,728,707.39 

ที่มา : (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รายงานประจําป 2547.  2547 : 76, 2548 : 86, 2550 : 
86; 2551 : 86,2552 :85) 

 
 ตารางที่ 8.6 เห็นไดวา แมโรงงานยาสูบจะพยายามขยายตลาดบุหรี่ไปตางประเทศแต
ก็มียอดจําหนายที่นอยมากเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
จําหนายบุหรี่ภายในประเทศที่จะเปนตัวสรางรายได สรางความมั่นคงใหกับโรงงานยาสูบ 
 ในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจโรงงานยาสูบสามารถจัดสรรรายไดนําสงใหกระทรวงการคลังได
เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2549 : 116; โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  
2551: 90, 2552 : 55, สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน.  2552 : 23) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.7 รายไดนําสงรัฐ - กระทรวงการคลัง 
                                                                                        หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ รายไดนําสงรัฐ  รายไดนําสงคลัง  
2544 34,145.62 n/a 
2545 36,978.93 n/a 
2546 35,999.34 5,747 
2547 33,922.32 n/a 
2548 40,922.26   5,834.90 
2549 40,625.67    4,970.70 
2550 44,568.96 5,952 
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ตารางที่ 8.7 (ตอ) 
                                                                                        หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ รายไดนําสงรัฐ  รายไดนําสงคลัง  
2551 45,791.96 5,732 
2552 51,777.89 6,700 

ที่มา : (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2547 : 36 - 54,  2549 : 59 - 116, 2550 : 58 - 116, 
2551 : 57 - 116) 

 
 ตารางที่ 8.7 แสดงถึงความสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงงานยาสบูที่สามารถสราง
รายไดใหกับรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปของเงินนําสง
กระทรวงการคลังและรายไดอ่ืน เชน ภาษีตางๆ 
 โรงงานยาสูบมีการจัดสรรรายไดสงรัฐในอัตราไมนอยกวารอยละ 80 ของกําไรสุทธ ิโดย
ที่โรงงานยาสูบมีรายไดหลักจากการจําหนายบุหรี่ คิดเปนรอยละ 98 - 99.5 ของรายไดรวม 
นอกนั้นเปนรายไดอ่ืนๆ จากการบริหารงานของโรงงานยาสูบ เชน ดอกเบ้ีย กําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน จากสถิติที่ผานมาเห็นไดวา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541 เปนตนมา 
รายไดจากการจําหนายบุหรี่เริ่มลดลงอยางชัดเจน ซึ่งรายไดนี้มาจากปริมาณการจําหนายและ
ราคาขายสงโดยเฉพาะตลาดในประเทศ ขณะที่คาใชจายที่เปนตนทุนรวมของโรงงานยาสูบมี
แนวโนมสูงข้ึนมาโดยตลอด (อัศวิน  บุญพันธ.  2547) 
 
สรุป 
    
 โรงงานยาสูบเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ. 
2548 มีภาระหนาที่ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ 2509 ในการควบคุมการผลิตและการตลาดใบยาสูบและ
ผลิตภัณฑจากใบยาสูบของประเทศ จึงทําใหโรงงานยาสูบเปนผูเดียวที่สามารถทําการผลิตและ
จําหนายบุหรี่ภายในประเทศได โดยมีคูแขงที่สําคัญ คือ บุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ 
 การดําเนินงานของโรงงานยาสูบนอกจากจะสรางรายไดใหแกรัฐจํานวนมากในแตละปแลว
ยังมบีทบาทสําคัญอ่ืนๆ เชน ชวยใหเกิดการจางแรงงานทั้งในที่เปนพนักงานของโรงงานยาสูบและ
บุคคลากรในธุรกิจจําหนายบุหรี่ที่มีรวมกันมากกวา 569,000 ราย และบุคคลากรในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมใบยาสูบอีกประมาณ 500,000 คน มีมูลคาถึง 1,800 ลานบาทตอป แตแนวโนมของ
ธุรกิจของโรงงานยาสูบกําลังมีปริมาณการจําหนายที่ลดต่ําลง เกิดจากการที่ประเทศไทยและประเทศ
ที่อยูในกลุมกําลังพัฒนาทางเศรษฐกิจ เชน จีน ฟลิปปนส เวียดนาม เปนตน กําลังเปนที่สนใจของ
บรรษัทผูคาบุหรี่ยักษใหญของโลก เชน บริษัท ฟลลิป มอรริส จํากัด บริษัทเจแปน โทแบคโค จํากัด
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และอ่ืนๆ ที่ตองการเขามาทําตลาดเนื่องจากในประเทศเหลานี้ยังมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค
บุหรี่อยูมาก และมีขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดนอยเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจแลว ในขณะที่มีสถิติการบริโภคบุหรี่ลดนอยลงอยางตอเนื่องดวย อีกเหตุผล
หนึ่งเกิดจากการที่โรงงานยาสูบเองมีตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน จากตนทุนแรงงาน วัตถุดิบและการ
พัฒนาเทคโนโลย่ีในการผลิต การที่อุตสาหกรรมบุหรี่ของประเทศไทยมีโรงงานยาสูบเปนผูผูกขาด
การคาเพียงรายเดียว ผลการดําเนินงานของโรงงานยาสูบ จึงมีความสําคัญอยางย่ิงตออุตสาหกรรม
บุหรี่และอุตสาหกรรมใบยาสูบของประเทศ รวมถึงเปนปจจัยความสําเร็จตอมาตรการของรัฐในการ
รณรงคลดการสูบบุหรี่เพ่ือสุขภาพของประชาชน ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่
เก่ียวของในโรงงานยาสูบตองเรงศึกษาและพัฒนา  
 ในปจจุบันโรงงานยาสูบยังไดรับนโยบายจากรัฐผานสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ในการดําเนินงานโดยกําหนดใหโรงงานยาสูบตองรักษา
สัดสวนของยอดขายบุหรี่เมื่อเทียบกับสวนแบงการตลาดบุหรี่จากตางประเทศไวในระดับที่สูง
ดังนั้นภายใตเงื่อนไขความเสี่ยงทางธุรกิจที่ปรากฎอยูในการดําเนินงาน โรงงานยาสูบจึงตองมีการ
พัฒนาองคกรทั้งดานการผลิตและการจัดจําหนายดวยความรับผิดชอบ มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายของโรงงานยาสูบ มีผูบริหารที่มี
ประสบการณ มีความมุงมั่นที่จะสรางความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนในองคกรและผูมีสวนได
เสีย ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูและพัฒนาไปอยางมั่นคงของธุรกิจ 
 



บทท่ี 9 
 
 

กรณีรานหางสหสามิต 
 
วัตถุประสงคในการศึกษาบทนี้ เพ่ือ 1) ศึกษาการทําธุรกิจของโรงงานยาสูบ กรณีราน

หางสหสามิตวาสอดคลองกับทฤษฎีการคอรรัปชันประเภทใดหรือไม 2) เพ่ือศึกษาปจจัยและ
เงื่อนไขที่ทําใหเกิดคอรรัปชันเชิงระบบในโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต และ 3) เพ่ือศึกษา
วามีทฤษฎีการคอรรัปชันใดบางที่สอดคลองกับพฤติกรรมการคอรรัปชันของโรงงานยาสูบ กรณี
รานหางสหสามิต 
 จากการศึกษาพบวาในการดําเนินงานของโรงงานยาสูบ มีเปนประเด็นที่มีการรองเรียน
สูผูบริหารโรงงานยาสูบหนวยงานของรัฐ และสาธารณชนมาเปนระยะเวลานานกวาสิบป (พ.ศ. 
2541 - ปจจุบัน) แตขอรองเรียนดังกลาวยังมิไดรับการแกไขใหชัดเจน คือ กรณีการทําสัญญา
ระหวางโรงงานยาสูบกับ “รานหางสหสามิต’’เพ่ือแตงตั้งใหเปนผูคาสงยาสูบ (ป.1) ในเขตตลาด
กรุงเทพฯ และสามารถขายบุหรี่ซิกาแรตใหกับรานคาปลีกสมัยใหมหรือโมเดิรน เทรด (Modern 
trade) ไดทั่วประเทศ ซึ่งเปนการสรางความไมเปนธรรมและสงผลกระทบตอโครงสรางระบบ
การคาบุหรี่ซิกาแรตของโรงงานยาสูบเปนอยางมาก (คณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและ 
การคลังมหภาค ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา.  
2551 : 1 - 6, กิตติ  แสงวัฒนะ. สัมภาษณ.  2553) 

 
ความเปนมา   

 
นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2540 - 2544) 

(http://th.wikipedia.org.  2554) ผูกํากับดูแลกรมสรรพสามติในชวงที่โรงงานยาสูบไดทําสัญญากับ
รานหางสหสามิต ในป พ.ศ. 2541 โดยการกลาวอางวามีเหตุผลสําคัญที่โรงงานยาสูบจําเปนตองทํา
สัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิต ใหเปนผูแทนคาสงยาสูบ (ป.1) แทนกองบริการขายของโรงงาน
ยาสูบในขณะนั้นอยางนอยที่สุด 4 ประการ คือ  

1. สวนแบงตลาดของโรงงานยาสูบเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดบุหรี่ของบริษัทตางชาติ 
มีสัดสวนที่ลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงจําเปนตองหาหนทางรักษาสวนแบงตลาดในระดับสูงไว  

2. มีปญหาการขายบุหรี่ขามเขต เนื่องจากในเขตกรุงเทพฯและเมืองพัทยาไมมีการเก็บ
ภาษีจากการขายบุหรี่ ทําใหเกิดความแตกตางดานราคา จึงเปนแรงจูงใจใหบุหรีม่ีการไหลขามเขต 

3. มีบุหรี่ปลอมเขามาขายในตลาดจํานวนมาก และ 
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4. เหตุเพราะวาบุหรี่ของโรงงานยาสูบที่สงออกไปจําหนายยังตางประเทศไดรับการ
ยกเวนภาษี แตบุหรี่ดังกลาวจํานวนหนึ่งมีการไหลกลับเขามาขายภายในประเทศ ดวยเหตุผลนี้
โรงงานยาสูบจึงไดใชเหตุผลนี้ในการแตงตั้งใหเอกชน คือ “รานหางสหสามิต’’ เขามาทําการตลาด
ในเขตกรุงเทพมหานคร แทนกองบริหารการตลาดของโรงงานยาสูบ (คณะอนุกรรมาธิการนโยบาย
การเงินและการคลังมหาภาค.  2551 : 7) ที่ดูแลพ้ืนที่ 28 เขต ไดแก เขตพระนคร สัมพันธวงศ  
บางรัก ปทุมวัน ปอมปราบฯ ดุสิต บางซื่อ หวยขวาง ดินแดง พญาไท ราชเทวี คลองเตย วัฒนา 
พระโขนง บางนา ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ธนบุรี คลองสาน บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง 
บางกอกใหญ บางกอกนอย บางพลัด ตลิ่งชันและทวีวัฒนา (ผูจัดการรายวัน.  2541 : 15) 

ผูศึกษาพบวามีการกลาวอางถึงเหตุผลสําคัญอีกบางประการที่ทําใหเกิดนโยบายการ
แตงตั้งธุรกิจเอกชน คือ รานหางสหสามิต ใหเปนผูคาสงในเขตกรุงเทพฯ แทนโรงงานยาสูบ คือ 

1. การที่สัดสวนการตลาดของบุหรี่จากโรงงานยาสูบลดลงเมื่อเทียบกับบุหรี่นําเขาจาก
ตางประเทศ จึงตองการอาศัยความคลองในการแขงขันทางธุรกิจของเอกชน โดยการกําหนดใหราน
หางสหสามิตตองมียอดซื้อข้ันต่ําสัปดาหละ 5,000 หีบ แตราคารับจากโรงงานยาสูบจากเดิม 269.50 
บาท/หอ ลดลงเหลือเปน 266.50 บาท/หอ (รานหางสหสามิต .  2551) และตองมียอดขายเพ่ิมรอยละ 
5 ตอป (นางสุรียพร  จีวาภัสร.  2542 : 9)  

2. ราคาบุหรี่จากโรงงานยาสูบที่ตองการใหมีราคาต่ํา โดยมาตรการทางภาษี ราคาขายสง 
และการสงเสริมการขายเพ่ือปองกันการแยงตลาดของบุหรี่ตางชาติ (พิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล.  2542 : 
1 - 2)  

3. ปญหาการขายบุหรี่ขามเขตที่ไมสามารถแกไขใหตกไปได ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตน
มา แตประเด็นนี้ถูกมองวาเกิดจากการเจตนาวางแผนใหเอเยนตใหญรอบๆ กรุงเทพฯ อาศัยชองวาง
ของการขายสงในตางจังหวัดที่กําหนดใชราคา 1 ซึ่งต่ํากวาราคาขายสงในกรุงเทพฯ ที่ใชราคา 2 
ประมาณ 3 บาท ดวยเหตุผลวาตางจังหวัดมีคาขนสงสูงกวาและการเพ่ิมยอดใหกับตัวแทนคาสง
เหลานี้อัดยอดขายใหบุหรี่ไหลขามเขตเขากรุงเทพเพ่ือทุบยอดขายใหลดต่ําลงจนเปนขออางของ
โรงงานยาสูบในการตั้งรานหางสหสามิตเปนตัวแทนจําหนายแทน (โรงงานยาสูบ.  2541 : 15) และ 

4. บุหรี่ของโรงงานยาสูบที่สงออกไปตางประเทศไดรับการยกเวนภาษี มีการไหลกลับ
เขามาขายภายในประเทศ (คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหาภาค.  2553 : 7)  

ผูศึกษาสรุปวาเหตุผลสําคัญที่โรงงานยาสูบกลาวอางในการยุบหนวยงานขายของ
โรงงานยาสูบแลวแตงตั้งรานหางสหสามิตใหเปนผูคาสงยาสูบแทน ดังนี้คือ 

1. เพ่ือแกไขปญหาการขายที่มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนของบุหรี่จากตางประเทศ 
2. เพ่ือแกไขปญหาการขายบุหรี่ขามเขตตลาดยาสูบ 
3. เพ่ือแกไขปญหาบุหรี่ปลอมในตลาด 
รานหางสหสามิต มีนางมณฑา พานิชวงศ เปนผูจัดการ เดิมเปนผูคาสงยาสูบของโรงงาน

ยาสูบเขตตลาดยานพระประแดง และเคยเปนนายกสมาคมขายสงบุหรี่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ 
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นางมณฑายังประกอบธุรกิจเปนเอเยนตเบียรและมีโรงรับจํานําอีกหลายแหงในเครือหางสหสามิต 
(http://sahasamit.com.  2553) สามีคือ ศาสตราจารย (พิเศษ) ปรีชา พานิชวงศ อดีตรองประธาน
ศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่ 2 และประธานมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
นิติศาสตร นามสกุลเดิมของนางมณฑา คือ “ควรตระกูล’’ มีนองชายชื่อ ปญญา ควรตระกูล มีพ่ีสาว
อีกคนหนึ่งแตงงานกับ นายพงษเทพ  จุลไพบูลย มีลูกสาวชื่อ นางสุรียพร อดีตภรรยา นายศิรินทร  
นิมมานเหมินท (http://gotomanager.com.  www.thairat.co.th.  2553) รานหางสหสามิต มทีะเบียน
พาณิชยเลขที ่ห.31 ออกให ณ วันที่ 8 กันยายน 2541 สํานักงานใหญตั้งอยูที่ 1907 ถนนพระรามสี่ 
แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศพัท 022511882 - 4 โทรสาร 22514651 (โรงงานยาสูบ.  
2541 : 15)  

สําหรับการทีร่านหางสหสามิตจดทะเบียนการคา แตมิไดจดเปนนิติบุคคลเชนบริษัทหรือ
หางหุนสวนนั้น เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ยาสูบ (2509) การเสียภาษีรายไดเปนหนาที่ของผูขายคือ
โรงงานยาสูบ ดังนั้นผูคาสงยาสูบหรือผูคาบุหรี่ทุกชวงจึงไมมีความจําเปนตองย่ืนเสียภาษีรายได
อีก รวมถึงไมตองมีภาระในการทําบัญชีและย่ืนเสียภาษี (ชลธาร  วิศรุตวงศ.  สัมภาษณ.  2553,  
วรนุช  พีราวัชร.  สัมภาษณ.  2553) ขอเท็จจริงในเรื่องนี้สอดคลองกับที่คณะอนุกรรมาธิการ
นโยบายการเงินและการคลังมหภาค (2551 : 5) ระบุวา “รายไดที่ไดจากการประกอบธุรกิจการคา
ยาสูบไมจําเปนตองนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีก เพราะมีการคิดคํานวณหักภาษีไว
แลวตั้งแตเวลาที่มีการซื้อบุหรี่จากโรงงานยาสูบ แตหากมีการซื้อสินคาอยางอ่ืนจากโรงงานยาสูบ
ตองนํารายไดมาคํานวณภาษ”ี  

ผูศึกษาใครตั้งขอสังเกตุวา ในระบบการคํานวณภาษีในการคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบ เปน
การสมควรหรือไมทีร่ายไดสุทธิของผูคายาสูบทั้ง ป.1, ป.2 และ ป.3 ไมตองถูกนํามาคํานวณภาษี
รายไดเชนเดียวกับผูทําธุรกิจอ่ืนๆ การที่ไมตองมีการแสดงบัญชีการคาเชนนี้ ทําใหการตรวจสอบ
ขอมูลความถูกตองของยอดขายบุหรี ่โรงงานยาสูบของผูคายาสูบแตละราย สามารถกระทําไดโดย
หนวยงานของโรงงานยาสูบเทานั้น ขณะที่หนวยงานรัฐที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีก็มีหนาที่เพียงการ
รับการชําระภาษีตามที่โรงงานยาสูบแสดงรายการมา ทําใหการตรวจสอบความถูกตองในการทํา
ธุรกิจของโรงงานยาสูบและผูคายาสูบแตละรายจากหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐและบุคคลภายนอกที่
สนใจกระทําไดยาก 
 
สัญญาและเงื่อนไขของสัญญา 

 
รานหางสหสามิต ไดทําสัญญากับโรงงานยาสูบ เมื่อ 30 กันยายน 2541 หรือเพียง 4 วัน

หลังจากที่โรงงานยาสูบมีนโยบายเรือ่งการตั้งใหเอกชนเขามาทําการตลาดแทนกองบริหารการขาย
ของโรงงานยาสูบ เมื่อ 27 กันยายน 2541 ซึ่งในขณะนั้นนายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล เปนรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงการคลัง ทําหนาที่กํากับดูแลกรมสรรพสามิต และนายสมใจนึก เองตระกูล เปน
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ประธานกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ พลเอก องอาจ ชัมพูนทะ เปนผูอํานวยการโรงงานยาสูบ 
โดยในการทําสัญญาครั้งนีไ้มมีการเปดประมูลหรือเปดรับพิจารณาเปนการทั่วไป ดวยเหตุผลเกรงวา
จะมีการตอตานจากตัวแทนคาสงยาสูบอ่ืน และรานหางสหสามิตก็เปนผูมีประสบการณอยางดีใน
การคาบุหรี ่(สมใจนึก  เองตระกูล.  2541 : 10 - 12) โดยทําสัญญาลําดับที่ 116/2541 กําหนดอายุ
สัญญา 4 ป มีเงื่อนไขใหรานหางสหสามิตตองจายคาตอบแทนใหโรงงานยาสูบเดือนละ 1.4 ลานบาท
รวมคาเชาโกดังของโรงงานยาสูบ (ผูจัดการรายสัปดาห.  2541 : 1, 2, องอาจ  ชัมพูนทะ.  2541 :  
1 - 11, คณะกรรมการประชาสัมพันธโรงงานยาสูบ.  2541 : 1) โดยเงื่อนไขนี้เทากับวา โรงงานยาสูบ
ยอมลดกําไรตัวเองจากการจัดจําหนายเองปละ 50 ลานบาท มารับรายไดเดือนละ 1.4 ลานบาท  
หรือ 16.8 ลานบาทตอป รวมสิทธิการเชาโกดังเก็บสินคาที่ตั้งอยูภายในโรงงานยาสูบ (พิเชษฐ   
พันธุวิชาติกุล.  2542 :1 - 9, คณะกรรมการประชาสัมพันธโรงงานยาสูบ.  2541 : 1 - 2) ตอมา
คาตอบแทน 1.4 ลานบาทนี ้ก็ไดถูกยกเลิกไป เนื่องจากหางสหสามิตรองเรียนวาเขตตลาดของตน
นั้นกวางขวางมากทําใหเสียเปรียบในการแขงขัน (ประเกียรต ินาสิมมมา.  2554, บานเมือง.  2554, 
สุชน  วัฒนพงษวานิช.  2553 : 8 - 9)  

เงื่อนไขของสัญญาระหวางโรงงานยาสูบกับรานหางสหสามิตมีขอที่นาสังเกตุอยางนอย
ที่สุด 5 ประการ ดังตอไปนี้ คือ 

1. ขอตกลงวาดวยการแตงตั้งตัวแทน ทั้งโรงงานยาสูบและรานหางสหสามิตตกลง
รวมกันเพ่ือแตงตั้งใหรานหางสหสามิตเปนผูแทนจําหนายบุหรี่ซิการแรตทุกตราที่โรงงานยาสูบ
ผลิต เพ่ือจําหนายในเขตพ้ืนที่กรุงเทพ (รวม 28 เขต) มีกําหนดเวลา 4 ป มีสภาพเปนรานขายสง
ยาสูบ (ป.1) อยูภายใตระเบียบวาดวยรานขายสงยาสูบและรานขายสงชวงยาสูบ พ.ศ. 2509  

2. เอกสารอันถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา ประกอบดวย 1) ประกาศกําหนดราคาขาย
บุหรี่ซิกาแรตของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2541 จํานวน 1 
แผน 2) ประมาณการสั่งซื้อบุหรี่ จํานวน 1 แผน 3) ระเบียบวาดวยรานขายสงยาสูบและรานขาย
สงชวงยาสูบ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2509 

3. ระยะเวลาของสัญญา มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2541 ถึง 30 กันยายน 2546 ตอมา
ไดมีการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ดวยการทําสัญญาฉบับใหมลําดับที่ 210/2542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2542 โดยคณะบุคคลกลุมเดิมและใหมีผลของสัญญาในวันเดียวกัน โดยไมมีการอธิบายถึงสาเหตุ
ของการยกเลิกสัญญาเดิมแลวทําสญัญาใหมแตอยางใด รวมถึงไมไดระบุเวลาสิ้นสุดอายุสัญญาหรือ
เงื่อนไขการยกเลิกเลิกสัญญาดวย ซึ่งสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชจนถึงปจจุบัน (คณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 8)  

4. ตามขอ 8.4 ในสัญญากําหนดใหรานหางสหสามิตจะตองขายบุหรี่ใหแกโมเดิรน เทรด 
(คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา.  2551 : 4) 

5. ตามขอ 8.6 ในสัญญาระบุวารานหางสหสามิตตองไมขายบุหรี่ตางประเทศโดย
เด็ดขาด รานหางสหสามิตยังไดเงื่อนไขพิเศษ คือ สามารถซื้อบุหรี่ไดถูกกวารายอ่ืน 3 บาทตอหีบ 
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ซื้อขายแบบเครดิต 7 วัน จากเดิมที่ขายแบบเงินสดใหกับผูคาสงรายอ่ืน (สมใจนึก  เองตระกูล.  
2541 : 10 - 12) และไดรับบุหรี่ฟรี ปละ 84 ลานบาท เปนเวลา 3 ป รวมเปนมูลคา 252 ลานบาท  
(สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2550 : 41) การทีร่านหางสหสามิตไดบุหรี่ที่ราคาต่ํากวาตลาด 3 
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรานคาสงทั่วไป ทําใหรานคาจากตางจังหวัดเขามาซื้อบุหรี่จากรานหาง 
สหสามิตไปจําหนาย เพราะบุหรี่ในตางจังหวัดตองเสียภาษี อบจ. เพ่ิมอีกซองละ 1 บาท ขณะที่
กรุงเทพฯ ไมเก็บภาษีตัวนี้ รวมถึงรานคาโมเดิรน เทรด (Modern trade) ตางๆ ที่ซื้อสินคาจาก
สวนกลางหรือ กทม. จากรานหางสหสามิตแลวสงสินคาไปขายตามสาขาทั่วประเทศ ก็ไดรับ
ประโยชนจากขอนี้ดวย (พิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล.  2542 : 1 - 9) 

เปนที่นาสังเกตุวารานหางสหสามิตไดทําสัญญาเปนผูคาสงยาสูบใน ป พ.ศ. 2541 และ
แกไขสัญญา ในป พ.ศ. 2542 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑการแบงตลาดยาสูบใหม ใหใชตามเขต
การปกครองสวนภูมิภาคหรือจังหวัด หรือจากเดิม 170 เขต เปน 76 เขต (คณะอนุกรรมาธิการ
นโยบายการเงินและการคลังมหาภาค.  2551 : 4) 
 ดวยเงื่อนไขของสัญญาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคายาสูบซิการแรตของ
โรงงานยาสูบ ดังแสดงในภาพที่ 9.1 และ 9.2 ดังตอไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 9.1 แสดงโครงสรางการคายาสูบซิการแรตของโรงงานยาสูบกอนการแตงตั้ง 

รานหางสหสามิต ในป พ.ศ. 2541 
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ภาพที่ 9.2 แสดงโครงสรางการคายาสูบซิการแรตของโรงงานยาสูบในปจจุบัน หลังจากแตงตั้ง
รานหางสหสามิตและมีการแกไขสัญญาแลว ในป พ.ศ. 2542 

ที่มา : (ปรับจาก พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ.  2553) 
 
 จากภาพที่ 9.1 และ 9.2 แสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงผูทําหนาที่ในการคาสง
ยาสูบในเขตตลาดยาสูบกรุงเทพฯ จากหนวยงานขายของโรงงานยาสูบเองเปนเอกชน คือ ราน
หางสหสามิต แตที่โครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญที่เห็นจากภาพทั้งสองนี้ คือ การ
โอนยายสิทธใินการขายโดยใหแกชองทางการคาสงชวง (ป.2) ที่เปนโมเดิรน เทรด ของโรงงาน
ยาสูบ และสิทธิในการขายใหแกโมเดิรน เทรด ของผูคาสงยาสูบ (ป.1) อ่ืนๆ ในเขตตลาดยาสูบ
ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพฯ ดวย ถูกนํามารวมกันใหอยูในสังกัดหรือใหซื้อสินคาผานผูคาสง
ยาสบู (ป.1) ที่เปนเอกชนเพียงรายเดียว คือ รานหางสหสามิต หรืออธิบายไดอีกทางหนึ่ง คือ มี
การโอนยายสิทธิในการขายสงยาสูบใหแกเครือขายโมเดิรน เทรด ทั่วประเทศ มารวมเปนของ
รานหางสหสามิตรายเดียว ซึ่งเปนการโอนอํานาจก่ึงผูกขาดตามกฎหมายในธุรกิจของโรงงาน
ยาสูบใหแกรานหางสหสามิต  
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ภาพที่ 9.3 แสดงโครงสรางการคายาสูบซิการแรตของผูคาบุหรี่ตางประเทศ ในป พ.ศ. 2553 

ที่มา : (ปรับจาก พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ.  2553) 
 
 จากภาพที่ 9.3 แสดงถึงโครงสรางการคายาสูบซิการแรตของผูคาบุหรี่ตางประเทศ ที่
แสดงใหเห็นถึงการจัดระดับข้ันและเครือขายที่ไมซับซอน แตเปนการบริหารจัดการที่กระชับ
เขาใจงาย ในทุกเขตตลาดยาสูบของผูคาบุหรี่ตางประเทศ ที่นาสังเกต คือ ผูนําเขาบุหรี่มีสถานะ
เปนผูถือใบอนุญาตคาสงยาสูบ (ป.1) ดวย แลวกระจายบุหรี่ใหกับ ป.1 และ ป.2 อ่ืนๆ 
 
ประเด็นปญหา 

 
ในการเขามาดําเนินงานของรานหางสหสามิตตามสัญญาที่ทํากับโรงงานยาสูบนี้ มี

ประเด็นที่ถูกตั้งขอสงสัยในความถูกตองชอบธรรม และความมี “ธรรมาภิบาล” อันเกิดจากการ
กระทําของรานหางสหสามิตเองและของผูบริหารหรือผูมีอํานาจในโรงงานยาสูบ ในการควบคุม
บริหารจัดการโรงงานยาสูบอยางนอยที่สุด 5 ประเด็นดวยกัน คือ 1) ปญหาการคาบุหรี่ขามเขตที่
เกิดจากชองทางการคาของรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดของรานหางสหสามิต 2) การ
ยกเลิกรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดรานคาสงยาสูบเดิม แลวตั้งรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) 
ในสังกัดเดิมทับพ้ืนที่ 3) การชําระภาษีองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไมชอบมาพากล 4) การคา
บุหรี่นําเขาจากตางประเทศ 5) กระบวนการปกปองรานหางสหสามิต 

 



 226 

 ปญหาการคาบุหรี่ขามเขตที่เกิดจากชองทางการคาของรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) 
ในสังกัดของรานหางสหสามิต  
 ในธุรกิจการคาบุหรี่มีปญหารองเรียนเรื่อง “การคาบุหรี่ขามเขต’’ เกิดข้ึนเสมอ (คณะ 
อนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหาภาค.  2551 : 6, กิตติ  แสงวัฒนะ.  2552 : 1 - 2) 
ดังนั้นจึงมีการออกระเบียบวาดวยรานขายสงยาสูบและรานขายสงชวงยาสูบ (2553) ของโรงงาน
ยาสูบ เพ่ือกําหนด “เขตตลาดยาสูบ’’ พรอมกําหนดคุณสมบัติและภาระหนาที่หลายประการของผู 
ที่จะมาทําหนาที่เปนผูคาสงยาสูบและคาสงชวงยาสูบ ซึ่งในทางปฏิบัติเรื่องเขตตลาดยาสูบนี้ 
มีมาตราการในการควบคุมและมีลงโทษของโรงงานยาสูบ ถึงข้ันยกเลิกการเปนรานขายสงยาสูบ  
(พูลศักด์ิ  ปรัชญานาวิก.  2551 : 4) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการมีเขตตลาดยาสูบ 
และความจําเปนที่ตองยึดถือปฏิบัติตาม “การหามมีการขายบุหรี่ขามเขตกันโดยเด็ดขาด’’ 
(คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ.  2550 : 1) 
หนาที่สําคัญของรานคาสงยาสูบ เชน ตองทําการคาอยางมีจรรยาบรรณ ตามระบบที่โรงงานยาสูบ
กําหนดไว (ขอ 9 ฏ) คือ “ตองไมรูเห็นเปนใจใหผูใดสงยาสูบขามเขตตลาดยาสูบและตองควบคุมราน
ขายสงชวงมิใหปฏิบัติการดังกลาวในเขตของตนดวย’’ การไมปฏิบัติตามระเบียบฯ เหลานี้ถือเปน
สาเหตุใหโรงงานยาสูบยกเลิกการเปนรานคาสงยาสูบของโรงงานยาสูบได (ขอ 12จ) ซึ่งโรงงานยาสูบ
ก็เคยปฏิบัติในแนวทางนี้มาแลว (พูลศักด์ิ  ปรัชญานาวิก.  2551 : 4)  

ตามสัญญาป พ.ศ. 2541 และแกไขสัญญาป พ.ศ. 2542 ที่โรงงานยาสูบแตงตั้งราน
หางสหสามิตใหเปนตัวแทนจํานายบุหรี่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งรวมถึงโมเดิรน เทรดดวย เนื่องจาก 
โมเดิรน เทรด เหลานี้มีที่ตั้งสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพฯ มีระบบการจัดซื้อสินคาสวนใหญทําใน
สวนกลางหรือสํานักงานใหญ แลวจึงมีระบบจัดสงกระจายสินคาไปตามสาขาทั่วประเทศ อีกทั้ง
รานหางสหสามิตมีเงื่อนไขในการขายบุหรี่ไดโดยไมจํากัดเพดานสูงสุด ขณะที่ผูคาสงยาสูบราย
อ่ืนๆ ถูกจํากัดเพดานสูงสุดไว และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของโรงงานยาสูบ รานหางสหสามิต
ไดเสนอตอโรงงานยาสูบเพ่ือแตงตั้งสาขาของโมเดิรน เทรด เชน เซเวน - อีเลฟเวน บ๊ิกซี แมคโคร 
คารฟูร โลตัส สาขาตางๆ ทั่วประเทศ ใหเปนรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดของตน แมตอมา
มีการรองเรียนวาการกระทําเชนนี้เปนการขายบุหรี่ขามเขตตลาดและผิดระเบียบการคายาสูบ 
ของโรงงานยาสูบ แตผูบริหารโรงงานยาสูบกลับเห็นวา รานหางสหสามิตขายบุหรี่ใหรานคาสง
ชวง (ป.2) ประเภทโมเดิรน เทรด (Modern trade) หลายแหงที่มีสาขาที่ตั้งอยูตามเขตตลาดยาสูบ
ทั่วประเทศจริง แต “รานหางสหสามิตไมผิดระเบียบ’’ และสามารถดําเนินการตอไปได ดวยเหตุผล
วาโมเดิรน เทรด เหลานี้มีสํานักงานใหญ ที่ทําการสั่งซื้ออยูในเขตกรุงเทพฯ และมีเครือขายทั่ว
ประเทศ โดยอาศัยระบบศูนยการกระจายสินคาของโมเดิรน เทรดเหลานี้เอง ผูบริโภคก็สามารถ
หาซื้อไดสะดวก สามารถซื้อเปนเครดิตก็ได จึงเปนการเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของโรงงานยาสูบ  
(สุสาสนี  ตั้งศรีพงศ.  2552 : 10 - 11, คณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ.  2550 : 32) ไดมีการโตแยงวาการที่โมเดิรน เทรด มีสาขาตั้งอยูตาม
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จังหวัดทั่วประเทศยอมถือวาเปนคนละเขตตลาดยาสูบ ตามระเบียบของโรงงานยาสูบ ซึ่งผูขายสง
ยาสูบ (ป.1) ทุกรายตองปฏิบัติตาม ดังนั้นการทําธุรกิจในลักษณะเชนนี้จึงตองถือวาเปนการขาย
บุหรี่ขามเขต (คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 14)  

ตอมาไดเกิดเหตุการณที่ขัดแยงกับคําอธิบายของผูบริหารโรงงานยาสูบที่อางถึงหลัก
การคาของโมเดิรน เทรด ที่ทําการสั่งซื้อสินคาจากสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ แลวนําสินคาไป
กระจายจัดสงใหกับสาขาของตน เพราะพบขอเท็จจริงวารานหางสหสามิต คือ ผูนําสินคาไปสงใหกับ
โมเดิรน เทรดถึงสาขาในตางจังหวัด จากเหตุการณเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 นายวสันต สังยะลอ 
และนายสัญชัย สินสุรินทร พนักงานฝายจัดสงสินคาของรานหางสหสามิตถูกยิงเสียชีวิตขณะ 
ขับรถบรรทุกหกลอ ย่ีหออีซูซุ สีน้ําเงิน ทะเบียน 82 - 5154 สมุทรปราการ เพ่ือขนสงบุหรี่มูลคา 
8,104,775 บาท ประกอบดวย บุหรี่ย่ีหอกรองทิพย 136 กลอง กรุงทอง 79 กลอง สายฝน 35 กลอง 
และมีบุหรี่ตางประเทศอีก 159 กลอง เพ่ือไปสงใหกับโมเดิรน เทรดในเครือบริษัท ซีพี. ในจังหวัด
ขอนแกน (www.thairath.co.th.  2553, www.oknation.net.  2553, อํานาจ  อันอาตมงาน.  2553 : 9) 
กรณีนีผู้ศึกษาใครขอตั้งขอสงัเกตวา ยังไมมีการอธิบายจากผูเก่ียวของวา ทําไมรานหางสหสามิตจึง
มีการขนสงบุหรี่ไปใหลูกคาในจังหวัดขอนแกน ทําไมรานหางสหสามิตจึงไมใชศูนยกระจายสินคา
ของโมเดิรน เทรดเหลานั้นเอง ตามที่เคยกลาวอางวาระบบการคาของโมเดรน เทรดมีการคาเชนนั้น 
และทําไมจึงมีการสงบุหรี่ตางประเทศจํานวนมากไปดวย หรือเปนเพราะรานหางสหสามิตขายพวง
บุหรี่ตางประเทศใหแกลูกคาดวยใชหรือไม 

มีประเด็นที่ตองพิจารณาเพ่ิมเติมวาในการขายบุหรี่ใหแกโมเดิรน เทรด เหลานี้ของราน
หางสหสามิตไดกระทําในสองลักษณะ คือ การขายใหกับผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดของ
รานหางสหสามิตเองและขายใหกับผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดของผูคาสง (ป.1) อ่ืน ซึ่งตาม
ระเบียบของโรงงานยาสูบแลวไมสามารถกระทําได เชน กรณีการขายใหแกหางแมคโคร สาขา
ปากเกร็ด รานคาสงชวงในสังกัดของ ราน พ.เจริญทรัพยพาณิชย เปนเวลาตอเนื่องนับปเศษ
ตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยมีหลักฐานการซื้อขายอยางชัด
แจงจากเอกสารการเสียภาษีสรรพสามิตและผูบริหารรานหางสหสามิตก็ยอมรับในประเด็นนี้ โดย
อางวาไดสอบถามจากฝายการตลาดของโรงงานยาสูบแลววาสามารถทําได และแมจนกระทั่งถึง
ปจจุบันนี้หางแมคโคร สาขานี้ก็ยังคงซื้อบุหรี่จากรานหางสหสามิตอยู (คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง.  2551 : 9 - 10) 

ผูศึกษาเห็นวา ดวยข้ันตอนการขายบุหรี่ของรานหางสหสามิต ที่ขายใหกับโมเดิรน เทรด 
ตางๆ แลวบุหรี่เหลานี้ถูกสงกระจายไปทั่วประเทศ จึงเทากับเปนการหลีกเลี่ยงหรือเปนการทําลาย
ขอบเขตทางภูมิศาสตรของตลาดยาสูบที่กําหนดเอาเขตจังหวัดเปนเขตตลาดยาสูบตามประกาศ
ของโรงงานยาสูบ เพราะวาตามกฎเกณฑนั้น ผูคาสงยาสูบแตละรายจะมีสิทธิในการขายในเขต
ตลาดของตนเองเทานั้น แตบุหรี่ที่มาจากกระบวนการคาของรานหางสหสามิตไดถูกสงกระจายไป
ขายอยูในเขตตลาดยาสูบของผูคาสงยาสูบรายอ่ืนๆ ทั่วประเทศ อีกประการหนึ่งโดยปรกติแลว
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รานคาโมเดิรน เทรดเหลานี้จะไมมีการจํากัดวา ผูที่มาซื้อบุหรี่จากตนนั้นเปนใคร หรือมีทําเลที่
ตั้งอยูที่ไหนจึงจะสามารถซื้อบุหรี่ได ดังนั้นรานคาซึ่งอาจจะเปนรานคาสงชวง (ป.2) หรือรานคา
ปลีก (ป.3) ไมวาตั้งอยูในเขตตลาดยาสูบใด ยอมสามารถเลือกซื้อเอาจากโมเดิรน เทรด สาขาที่
ตนเองสะดวกในการเดินทางหรอืขนสง หรือใหเงื่อนไขการคาที่ดีแกตน ดังนั้นการกระจายบุหรี่ไป
ยังผูบริโภคจึงไมมีทางจํากัดพ้ืนที่ได เชน ผูคาปลีกยาสูบที่อยูในจังหวัดปทุมธานี อาจตั้งใจหรือเมื่อ
มีธุระตองเดินทางมาก็อาจแวะซื้อบุหรี่จากโมเดิรน เทรด ที่ตั้งอยูในจังหวัดนนทบุรีหรือกรุงเทพฯ ที่
อยูใกลหรือเปนทางผาน เพ่ือนําไปจําหนายที่รานของตนเพราะเปนความสะดวกในการเดินทางใน
คราวเดียว เปนตน ดังนั้นการดําเนินงานของรานหางสหสามิตจึงเทากับเปนการสงเสริมเงื่อนไขให
มีการขายบุหรี่ขามเขตตลาดยาสูบ มิใชเปนการแกไขปญหาการขายบุหรี่ขามเขตตามที่มีการกลาว
อางไวในตอนเริ่มตน  

 
 การยกเลิกรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดรานคาสงยาสูบเดิม แลวต้ังรานคาสง
ชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดโรงงานยาสูบทับซอนกับพื้นที่เดิม  
 เมื่อมีปญหารองเรียนการขายบุหรี่ขามเขตของรานหางสหสามิต โรงงานยาสูบไดแก 
ปญหาโดยยกเลิกผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ประเภทโมเดิรน เทรด ในสังกัดของรานหางสหสามิต นอก
เขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด แลวแตงตั้งผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) เหลานี้กลับมาเปนผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) 
ในสังกัดของโรงงานยาสูบเอง โดยใหเหตุผลวาโรงงานยาสูบจะเปนผูขายเอง แตเนื่องจากระบบงาน
ยังไมพรอมและเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจําหนายบุหรี่ของรานโมเดิรน เทรด โรงงานยาสูบ
จึงใหรานหางสหสามิตทําหนาที่ “ทดลองขาย’’ ไปกอน มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2552 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2552 ซึ่งในทางปฏิบัติโมเดิรน เทรดที่เปนผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) เหลานี ้
ยังคงใหซื้อบุหรี่จากรานหางสหสามิตเชนเดิมตราบจนปจจุบัน เนื่องจากระเบียบการคาใหมยัง 
ไมแลวเสร็จ และมีเหตุผลประกอบในทางการคาอีก 2 ประการ คือ  

1. ระบบของโรงงานยาสูบยังไมสามารถขายสินคาแบบเครดิตหรือเรียกเก็บเงิน
ภายหลังจากที่ขายสินคาไปแลว และ 

2. ในบรรดาโมเดิรน เทรดตางๆ นั้น มีเพียงบริษัทซีพี ออลลเทานั้นที่ประสงคจะซื้อบุหรี่
โดยตรงจากโรงงานยาสูบ ขณะที่บริษัท เซ็นทรัล ฟูดรีเทล จํากัด ยืนยันจะซื้อจากรานหางสหสามิต 
และโมเดิรน เทรดรายอ่ืนแจงวาอยูระหวางการพิจารณา (อํานาจ  เพ่ิมชาติ.  2553 : 1 - 6) แมวา
โรงงานยาสูบจะเสนอไววาสามารถประกาศใชระเบียบการคากับโมเดิรน เทรด ฉบับใหมไดภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน (คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค.  2551 : 15)  
 เทากับวาโรงงานยาสูบไดแตงตั้งผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในสังกัดของตนเอง โดยยกเลิก
หรือทับซอนกับพ้ืนที่ผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ของผูคาสงยาสูบ (ป.1) เดิม ซึ่งไมเคยมีการปฏิบัติมา
กอน แลวปลอยใหรานหางสหสามิตเปนผูทําการคาในกลุมผูคาสงชวงยาสูบ (ป.2) เหลานี้ตามเดิม 
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง จึงเทากับโรงงานยาสูบเปนผูปกปองผูถูกรองเรียน ซึ่งเปนการดําเนินการที ่
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“ขัดตอจรรยาบรรณทางการคาและหลักธรรมาภิบาล’’ (คณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา.  2553 : 9 - 11)  

ผูศึกษามีความเห็นวาการกระทําของผูบริหารโรงงานยาสูบในการแตงตั้งผูคาสงชวง
ยาสูบ (ป.2) ที่มีปญหาขัดแยงใหมาสังกัดตนเอง แลวใหไปอยูภายใตการดูแลของรานหางสหสามิต 
มิไดกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพ่ือการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน หากแตเปนการสราง
ความชอบธรรมใหเกิดข้ึนตามกฎระเบียบใหแกรานหางสหสามิต เพราะผลประโยชนทางการคา
ยังคงตกอยูกับรานหางสหสามิตตามเดิม การกระทําเชนนี้ผูศึกษามองวา เปนการใชอํานาจหนาที่
อยางไมเหมาะสม (Abuse of power) คือ เปนการใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนขององคกร
หรือผลประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง แตกลับไปสรางอํานาจก่ึงผูกขาดในตลาดใหแกรานหาง 
สหสามิตมากย่ิงข้ึนไปอีก 

 
 การชําระภาษีใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไมชอบมาพากล 

ปจจุบันโรงงานยาสูบเปนผูเก็บและนําจายภาษีบํารุงทองที่ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) โดยมกีารดําเนินการอยู 2 วิธ ีคือ  

1. ผูคาสงยาสูบทุกราน รับเช็คจากโรงงานยาสูบที่สั่งจาย อบจ. ในพ้ืนที่โดยตรงแลว
นําไปมอบใหแกหนวยงานสรรพสามิตพ้ืนที่ของตน หรือกลาวไดวาผูคาสงยาสูบเปนเพียงผูรับสง
เอกสารราชการเทานั้น และ  

2. รานหางสหสามิต ไดรับเช็คคาภาษีเปนจํานวนเงินกอนเดียวจากโรงงานยาสูบ  
แลวนําไปแบงจายใหแกหนวยงานสรรพสามิตในแตละพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นนี้ มีการรองเรียนใหมีการ
ตรวจสอบตัวเลขภาษเีหลานี้วาถูกตองครบถวนเพียงใด และทําไมโรงงานยาสูบจึงตองมีมาตรการ
ในการเก็บและนําจายภาษีสรรพสามิตที่แตกตางกัน และทําไมโรงงานยาสูบจึงไมสั่งจายเช็คภาษี
เหลานี้ตรงไปยัง อบจ. พ้ืนที่ (คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค.  2553 :  
2 - 24) มีขอมูลวาในป พ.ศ. 2552 เพียงปเดียว โรงงานยาสูบไดจัดเก็บภาษี อบจ. ทั้งหมดมี
มูลคามากถึง 2,301.51 ลานบาท (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน.  2552 : 20) 

เมื่อมีการนําบัญชีภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่โรงงานยาสูบจายใหแกรานหางสหสามิต 
เพ่ือนําไปชําระให อบจ. ทั่วประเทศ มาเปรียบเทียบกับบัญชีภาษีที่สรรพสามิตพ้ืนที่ตางๆ ไดรับ 
การชําระจากรานหางสหสามิตจริง ระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึง กันยายน 2550 กลับพบวา
ยอดเงินที่ อบจ. ควรไดรับนั้นขาดหายไป รวมกันเปนจํานวนเงินสูงถึง 81,389,365.36 ลานบาท 
(คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 20) และเมื่อมีการสุมตรวจตรวจสอบยอนหลังไป 
ระหวางป พ.ศ. 2547 - 2548 โดยแยกรายละเอียดออกเปนรายจังหวัดพบวา ในจังหวัดอยุธยา ป 
พ.ศ. 2547 รานหางสหสามิตจายขาดไป 23,181.24 บาท ป พ.ศ.2548 รานหางสหสามิตจายขาด 
14,954.76 บาท จังหวัดปทุมธานี ป พ.ศ. 2547 รานหางสหสามิตจายเกิน 37,836.36 บาท ป พ.ศ. 
2548 รานหางสหสามิตจายขาด 7,767,110.32 บาท จึงเห็นไดชัดเจนถึงความไมถูกตองตรงกันใน
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การนําภาษีไปจายใหแกหนวยงานสรรพสามิตในทองที่ของรานหางสหสามิต ซึ่งไดเกิดการรั่วไหล
ของเงินภาษีเปนจํานวนมาก (คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค.  2553 :  
20 - 23) 

 
 การคาบุหรีนํ่าเขาจากตางประเทศ  
 การที่ระเบียบวาดวยรานขายสงยาสูบและรานขายสงยาสูบชวง (2553) ไดระบุวาหนาที่ที่
สําคัญของรานคาสงยาสูบ คือ ตองทําหนาที่เปนตัวแทนและรวมมือกับโรงงานยาสูบในการ (ขอ 9จ) 
“ติดตอรายงานการเคลื่อนไหวในการคายาสูบของตน รวมตลอดถึงพฤติการณใด อันอาจมีผลตอ
การคายาสูบ’’ ทําหนาที่ในการรักษาผลประโยชนทางการคารวมกันอยางซื่อสัตยสุจริต (ขอ 9ช)  
คือ การหามมิใหรานขายสงยาสูบดําเนินธุกิจที่ขัดแยงกับผลประโยชนของโรงงานยาสูบ โดยระบุ
ตัวอยางที่ชัดเจน คือ “การขายยาสูบของผูอ่ืน’’ นั่นคือนอกจาก “หามขายบุหรี่ตางประเทศ’’ แลว ยัง
ตองทําหนาที่ประหนึ่งตัวแทนของโรงงานยาสูบในการหาขอมูลของคูแขงดวย  
 แตปรากฏขอมูลตามเอกสารใบเสร็จของสรรพสามิต พ้ืนที่นนทบุรี ระหวางวันที่ 15 ถึง 
25 สิงหาคม 2550 ดังนี้ 

เลขที่หนา 010350001649 รหัส 914207 อบจ. ยาสูบในประเทศ ผูชําระภาษี รานหาง 
สหสามิต (สาขานนทบุร)ี จํานวนเงิน 2,657,538.24 บาท 

เลขที่หนา 010350001650 รหัส 914217 อบจ. ยาสูบตางประเทศ ผูชําระภาษี รานหาง 
สหสามิต (สาขานนทบุร)ี จํานวนเงิน 76,594.80 บาท 

โดยใบเสร็จทั้งสองใบเปนรายการชําระตอเนื่องกัน ซึ่งเปนเอกสารบงชี้วารานหางสหสามิต 
เปนผูคาบุหรี่ตางประเทศจึงทําหนาที่เปนผูนําสงเงินภาษี 

หลังจากนั้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 รานหางสหสามิต (มณฑา  พานิชวงศ.  2551) ได
ย่ืนหนังสือถึงสรรพากร พ้ืนที่นนทบุรี เพ่ือขอแกไขรายการที่ระบุวา “ยาสูบตางประเทศ’’ ใหเปน 
“ยาสูบในประเทศ’’ และมีเหตุทํานองเดียวกันนี้ในจังหวัดอ่ืน เชน สตูล อางทอง นราธิวาส สงขลา 
นาน ยโสธร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี รวมทั้งสิ้น 31 พ้ืนที่ (สุรียพร จีวาภัสร. 2551 : 7 - 9) โดยสรรพสามิต
พ้ืนที่เหลานี้ไดตอบรับและแกไขยอนหลังใหตามที่รานหางสหสามิตรองขอ ยกเวนจังหวัดนนทบุรี 
(กันตฤทัย  ชัยพรพิศุทธิ.์  2551) ที่ยืนยันวา “โดยดูรายละเอียดจากเอกสารที่ผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืน
ชําระ ตามแบบ อบจ.02 - 1 ที่ผูย่ืนชําระภาษีจะแจงใหทราบวาเปนยาสูบในประเทศหรือตางประเทศ 
สํานักงานฯ มิไดออกใบเสร็จรับเงินผิดไปจากเอกสารที่ผูย่ืนเสียภาษีแตอยางใด’’ และยังพบวามี
เอกสารการย่ืนเสียภาษีโดยรานหางสหสามิตในลักษณะเดียวกันนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึง 
มกราคม 2551 มิใชเพ่ิงมีเพียงเดือนเดียว (คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 15 - 16)     

มีประเด็นที่ผูศึกษาใครตั้งขอสังเกตเพ่ิมเติม คือ การเปลี่ยนแปลงใบเสร็จเปนการเปลี่ยน
ฐานขอมูลรายรับภาษีที่สําคัญหรือไม กรณีนี้เกิดข้ึนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทางผูบริหารของ
กรมสรรพสามิตไดรับรูขอมูลเหลานี้หรือไม และในฐานะผูประกอบการคาที่ปกติมักจะตองตรวจสอบ
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เอกสารที่เก่ียวของกับราชการตลอดเวลา ย่ิงเปนเอกสารสําคัญที่ระบุวาตนเองทําการคาบุหรี่
ตางประเทศ ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอระเบียบการคาสงยาสูบฯ ซึ่งมีโทษถึงข้ันยกเลิกสัญญา 
การเปนผูคาสงยาสูบดวยแลว ทางรานหางสหสามิตเองกลับมิไดตรวจสอบเอกสารดังกลาวเปน
ระยะเวลาเนิ่นนาน 

เหตุผลสําคัญที่โรงงานยาสูบกลาวอาง ในการมอบใหรานหางสหสามิตเปนผูดําเนินการคา
สงยาสูบแทนหนวยงานขายของโรงงานยาสูบ ก็เพ่ือใหโรงงานยาสูบมีกลไกที่จะสามารถทําตลาด
แขงขันกับบุหรี่ตางประเทศได และเพ่ือทําใหสัดสวนยอดขายดีข้ึนหรือไมใหตกต่ําไปอีก แตมี
ขอเท็จจริงที่ปรากฏบงชี้วาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามที่กลาวอาง กลาวคือ ประการแรก มี
แนวโนมทีโ่รงงานยาสูบจะสูญเสียสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง การตัดสินใจของผูบริหาร
โรงงานยาสูบที่เลือกเอกชนรายนี้มาชวยในการทําตลาดจึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว (กิตติ  
แสงวัฒนะ และคณะ.  2553 : 3) และประการที่สอง จากการศึกษายังพบอีกวารานหางสหสามิตได 
“ทําการคาคูขนาน’’ ซึ่งกลายเปนชองทางการจัดจําหนายบุหรี่ตางประเทศไปพรอมกับการจําหนาย
บุหรี่ของโรงงานยาสูบ โดยปรากฏหลักฐานวารานหางสหสามิตไดเปนตัวแทนการนําจายภาษี
สรรพสามิตยาสูบใหกับบริษัทการคาขามชาติในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย (สังศิต  พิริยะรังสรรค  
และคณะ.  2550 : 49, คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค.  2551 : 4) และ 
โมเดิรน เทรด จํานวน 5 บริษัท ซึ่งบริษัทเหลานี้ ไดมีการจําหนายบุหรี่ตางประเทศ (เชฟรอน.  
2550, พูลศักด์ิ  ปรัชญานาวิก.  2551 : 4) 

ในอดีตที่ผานมาพบวา บุหรี่ตางประเทศสามารถขยายตลาดไดชา เนื่องจากชองทางการ
จัดจําหนายถูกปกปองโดยเครือขาย รานขายสง รานขายสงชวง และรานคาปลีกของโรงงานยาสูบที ่
มีอยูทั่วประเทศและยากที่ผูคาบุหรี่ตางประเทศจะเจาะเครือขายเหลานี้ได (สิริวัฒน ธีระศักด์ิ. 
สัมภาษณ.  2553, ศรัณย ธิติลักษณ.  สัมภาษณ.  2553, กิตติ แสงวัฒนะ และคณะ.  สัมภาษณ.  
2553) แตในปจจุบันจากขอมูลที่ปรากฏ เชน กรณีรถขนสงบุหรี่ของรานหางสหสามิตมีการขนบุหรี่
ตางประเทศไปสงลูกคาที่จังหวัดขอนแกน จํานวน 159 กลอง เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา ธุรกิจของราน
หางสหสามิต ที่เปนรานคาสงยาสูบ (ป.1) อาจมีบทบาทในการสงเสริมการตลาดของบรรษัทขามชาติ
ใหเติบโตมากข้ึน 
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สหสามิต โรงงานยาสูบ บุหร่ีนอก
 

 
ภาพที่ 9.4 เปรียบเทียบสวนแบงตลาดระหวางรานหางสหสามิต โรงงานยาสูบ 

และบุหรี่จากตางประเทศ 
ที่มา : (สังศิต พิริยะรังสรรค  และคณะ.  2550 : 42) 

 
จากภาพที่ 9.4 เมื่อศึกษาถึงสัดสวนการขายของรานหางสหสามิตกับบุหรี่ตางประเทศ

และยอดขายโรงงานยาสูบ ตามตารางเปรียบเทียบ จะเห็นขอมูลที่นาสนใจวายอดขายของราน
หางสหสามิตนั้นมีลักษณะการเติบโตควบคูไปกับการเติบโตของบุหรี่ตางประเทศในลักษณะที่ 
เพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่อง ขณะที่ยอดขายของโรงงานยาสูบกลับตกต่ําสวนทางกัน (สังศิต  พิริยะรังสรรค 
และคณะ.  2550 : 39) ดังนั้นการกลาวอางของนายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง ตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา วาตองการใหรานหางสหสามิตเขามาชวยรักษา
สวนแบงการตลาดบุหรีข่องโรงงานยาสูบเมื่อเทียบกับบุหรี่จากตางประเทศ จึงมิไดตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ที่เปนจริงแตประการใด 
 
 กระบวนการปกปองรานหางสหสามิต 
 เปนที่นาสังเกตุวานายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
ชวงป พ.ศ. 2540 ถึง 2544 ผูดูแลกรมสรรพสามิตในขณะที่มีการกําหนดนโยบายใหเอกชนเปน
ผูขายสงบุหรี่ในเขตกรุงเทพฯ แทนโรงงานยาสูบ แลวเลือกใหรานหางสหสามิต เปนผูดําเนินการ
โดยไมมีการเปดประมูลหรือประกาศใหสาธารณชนทราบในวงกวาง และนายสุชน วัฒนพงษวานิช 



 233 

อดีตผูอํานวยการโรงงานยาสูบ ไดมาใหปากคําตอคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการ
คลังมหภาค (2553 : 8) ในฐานะตัวแทนของรานหางสหสามิตที่เปนผูถูกรองเรียนวากระทําผิด
ระเบียบการคาสงยาสูบ โดยที่คณะอนุกรรมาธิการฯ มิไดเปนผูเชิญมา ในขณะที่มาใหปากคํานี้ 
นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล กําลังดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผูแทนราษฎร และเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรค
ประชาธิปตย ที่มีนายกรัฐมนตรีสังกัดอยูในพรรคเดียวกัน 

จึงเปนประเด็นที่ถูกตั้งขอสังเกตวา ทําไมนักการเมืองที่มีสวนไดเสียกับเรื่องนี้ในอดีตและ
กําลงัมีอํานาจอยูในปจจุบัน จึงไดเสนอตัวมาเปนผูใหขอมูลเพ่ือปกปองผูถูกรองเรียน ซึ่งในกรณีนี้
หากพบวาผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง ยอมหมายถึง ผูถูกรองเรียนรายนี้ไดมีการกระทําที่ขัดตอ
กฎหมาย ขัดตอผลประโยชนของโรงงานยาสูบและขัดตอผลประโยชนของรัฐ (คณะกรรมาธิการการ
คลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาต.ิ  2550 : 3) อีกทั้งขอมูลที่นายพิเชษฐ 
พันธุวิชาติกุล และนายสุชน วัฒนพงษวานิช ใหการก็เนนยืนยันขอมูลความจําเปนและความ
เหมาะสม ในการแตงตั้งรานหางสหสามิตมาตั้งแตเริ่มตน มิใชขอมูลทีจ่ะอธิบายการกระทําของราน
หางสหสามิตในประเด็นที่ถูกรองเรียนและมีการสอบสวนในกรณีนี้แตอยางใด (ศรัณย  ธิติลักษณ.  
สัมภาษณ.  2553) 

นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล ใหความเห็นไวอีกวา การจะยกเลิกสัญญากับรานหางสหสามิต
ไดก็ตอเมื่อไดมีการกระทําผิดสัญญา โดยที่ผานมามีความพยายามว่ิงเตนกับฝายการเมืองให
ยกเลิกสัญญากับรานหางสหสามิต รวมทั้งปจจุบันก็ยังมีผูที่พยายามอยู แตการพิจารณายกเลิก
สัญญานี้หากมีขอผิดพลาด รานหางสหสามิตคงตองมีการย่ืนฟองรองตอศาลปกครองอยาง
แนนอน ในประเด็นนี้ผูศึกษาไมเห็นดวยกับความเห็นของนายพิเชษฐ ผูศึกษาเห็นวาโดย
หลักการแลวโรงงานยาสูบและบรรดาเจาหนาที่ของรัฐ ตองมองในเรื่องการรักษาผลประโยชน
ของหนวยงานของรัฐหรือโรงงานยาสูบวาถูกกระทบหรือสูญเสียผลประโยชนประการใดเปนเรื่อง
สําคัญที่สุด มิใชดูเพียงวารานหางสหสามิตไดทําผิดตามขอความที่ปรากฏในสัญญาที่ทํากับ
โรงงานยาสูบหรือไม 

ตอมานายจิตติพันธุ บุตรนอย หัวหนากองปฏิบัติการขาย โรงงานยาสูบชี้แจงตออนุกรรมา 
ธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค (2553 : 11) วาโรงงานยาสูบไดมีมติยกเลิกการคา  
โมเดิรน เทรด ทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ของรานหางสหสามิต เพ่ือใหโรงงานยาสูบดําเนินการ
ขายเอง แตเนื่องจากระบบของโรงงานยาสูบยังไมพรอม ผูอํานวยการยาสูบจึงอนุมัติแนวทางให
รานหางสหสามิตทดลองเปนผูขายไปกอน ตั้งแต 1 มกราคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2552 และ
ขอเท็จจริงจากการศึกษาพบวา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนมา โรงงานยาสูบยังคงมอบ
สิทธิใหรานหางสหสามิตเปนตัวแทนของโรงงานยาสูบในการขายบุหรี่ใหกับหางโมเดิรน เทรด  
ซึ่งมองไดวาเปนพฤติกรรมที่ปกปองรานหางสหสามิตใหสามารถดําเนินการเชนเดิมตอไป 
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ปจจุบันการแกปญหาการขายบุหรี่ใหแกโมเดอรน เทรดนี้ โรงงานยาสูบยังอยูระหวาง
การรางระเบียบวาดวยรานขายสงยาสูบ รานขายสงยาสูบชวงและรานขายสงยาสูบสําหรับระบบ
การคาสมัยใหมประเภท Modern trade พ.ศ. 2553 อยู (คณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา.  2550 : 4)  

 
 บทสรุปจากขอเท็จจริงขางตน  

มีการพิจารณาปญหาที่กลาวถึงขางตนนี้จากหลายหนวยงาน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีการคาสงยาสูบขามเขตตลาดฯ ของโรงงานยาสูบ, อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน
และการคลังมหภาค วุฒิสภา, คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ โดยมีการสรุปขอคิดเห็นไว 5 ประการดังตอไปนี ้คือ 

1. กระบวนการบริหารจัดการในการคาสงบุหรี่ของรานหางสหสามิตสงผลใหเกิด
การคาสงบุหรี่ขามเขตตลาด “ทําใหสูญเสียระบบการควบคุมการจัดจําหนายของโรงงานยาสูบเอง’’ 
(คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 20, อนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลัง 
มหภาค วุฒิสภา.  2553 : 23, คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ.  2550 : 34)  

2. รานหางสหสามิตมีพฤติกรรมที่เขาขายวาเก่ียวของสนับสนุนและทําการคาบุหรี่
ตางประเทศ (คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 20)  

3. มีการทุจริตในกระบวนการนําสงภาษีสรรพสามิตยาสูบจากรานหางสหสามิตให
สรรพสามิตพ้ืนที่ (คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 20, อนุกรรมาธิการนโยบาย
การเงินและการคลังมหภาค วุฒิสภา.  2553 : 17 - 23)  

4. การดําเนินงานของรานหางสหสามิตไมมีผลตอการยังย้ังการเติบโตของยอดขายบุหรี่
ตางประเทศ ตามเจตนารมณของสัญญาแตอยางใด (คณะทํางานคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง.  
2551 : 19; คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ.  
2550 : 33)  

5. ควรยกเลิกสัญญาระหวางโรงงานยาสูบกับรานหางสหสามิต (คณะกรรมาธิการการคลัง 
การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ.  2550 : 37) เนื่องจากการไดมาซึ่งสัญญา
หรือกระบวนการแตงตั้งใหเปนรานขายสงยาสูบ หรือ ป.1 เปนไปอยางไมถูกตอง (คณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง.  2551 : 13) และมีการกระทําผิดตามระเบียบวาดวยรานขายสงและรานขายสง
ชวงยาสูบ พ.ศ. 2509  

สําหรับผูศึกษาแลวเห็นวา การโอนยายสิทธิในการขายสงยาสูบใหแกโมเดิรน เทรด ทั่ว
ประเทศ มาอยูทีร่านหางสหสามิตรายเดียว เปนการโอนอํานาจก่ึงผูกขาดตามกฎหมายในธุรกิจของ
โรงงานยาสูบมาใหเอกชนเพียงรายเดียวนี้ นาจะเปนการใชอํานาจของนักการเมืองและผูบริหาร
ระดับสูงของโรงงานยาสูบรวมกัน 
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ผลกระทบจากการดําเนินงานของรานหางสหสามิต 
 
การเขามาเปนผูคาสงยาสูบของรานหางสหสามิต ดวยเงื่อนไขตามสัญญาที่ปรากฏทําให

โครงสรางทางการตลาดคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบเปลี่ยนแปลงไป และมีปญหาเกิดข้ึน เชน มีการ
รองเรียนเรื่องการขายบุหรี่ขามเขต การละเลยการบังคับใชกฎระเบียบรานคาสงยาสูบอยางเขมงวด 
ปญหาการกระจายรายไดหรือการเรียกเก็บภาษีบํารุงทองที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมี
ขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวาสวนแบงการตลาดของโรงงานยาสูบไมไดกระเตื้องข้ึนจากการพ่ึงพา
รานหางสหสามิตในการทําการตลาดเลย (คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค.  
2551 : 1 - 7, คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหาภาค.  2553 : 1 - 5, สังศิต 
พิริยะรังสรรค  และคณะ.  2550 : 38) ผูศึกษาเห็นวานโยบายของผูบริหารโรงงานยาสูบในเรื่องนี้ 
ไดทําใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในธุรกิจโรงงานยาสูบอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ คือ 

 
 ผูมีสวนไดเสีย (Stake holder)  
 จากการที่โรงงานยาสูบใหสิทธิพิเศษทางการคาแกรานหางสหสามิตเพียงรายเดียว และ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ผูศึกษาเห็นวานโยบายดังกลาว
ไดสงผลกระทบไปยังกลุมบุคคลจํานวนมากที่เปนผูมีสวนไดเสีย (Stake holder) ดังตอไปนี้ คือ 

1. คณะกรรมการอํานวยการและผูบริหารระดับสูงของโรงงานยาสูบ ในฐานะผูมีอํานาจ
และบทบาทในการบริหารงาน การใชดุลยพินิจตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของโรงงาน
ยาสูบเพ่ือใหการคาบุหรี่เปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของกฎหมาย ได
ใชอํานาจและบทบาทเชนนี้ไปเพ่ือใหสิทธิพิเศษทางการคาแกธุรกิจเอกชนรายเดียว ซึ่งเปนการ
ขยายสิทธิและมอบอํานาจก่ึงผูกขาดในตลาดการคายาสูบภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนใหแกราน
หางสหสามิต 

2. นักการเมือง (รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง) ที่มีอํานาจในการ
กํากับดูแลกรมสรรพสามิตและโรงงานยาสูบ ไดแสดงใหเห็นวานาจะมีสวนเก่ียวของกับการสรางคา
เชาทางเศรษฐกิจ จากการใหสิทธิในการขายสงยาสูบในเขตกรุงเทพฯและโอนยายสิทธิในการขาย
สงยาสูบของเครือขายโมเดิรน เทรด ทั่วประเทศจากผูใหแกรานหางสหสามิต 

3. รานหางสหสามิต ในฐานะธุรกิจเอกชนผูไดรับประโยชนจากการไดรับแตงตั้งใหเปน
รานขายสงยาสูบของโรงงานยาสูบในเขตกรุงเทพฯ ที่เปนเงื่อนไขใหสามารถขายบุหรีผ่านชองทาง
โมเดิรน เทรด ไดทั่วประเทศ ซึ่งยอดขายใหแกโมเดิรน เทรดทั่วประเทศนี้ คิดเปนรอยละ 70 ของ
ยอดขายบุหรี่จากโรงงานยาสูบทั้งหมดของรานหางสหสามิต ซึ่งถาหากพิจารณาชวงที่โรงงาน
ยาสูบทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิตในครั้งแรกนั้น เปนการแตงตั้งในลักษณะใหทําหนาที่แทน
หนวยงานขาย “ตลาดกรุงเทพฯ” ของโรงงานยาสูบที่ยุบเลิกไปเทานั้น  
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4. ผูคาบุหรี่ตางประเทศ ในฐานะคูแขงทางการคากับโรงงานยาสูบ ที่จะพยายามขยาย
สัดสวนการตลาดของตนหรือแบงตลาดของโรงงานยาสูบใหมากที่สุด ดังนั้นการที่เครือขายการคา
บุหรี่ของโรงงานยาสูบมีความเขมแข็งหรือออนแอหรือมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ยอมสงผล
กระทบตอสัดสวนการขายของผูคาบุหรี่จากตางประเทศไปดวย และในกรณีที่มีการตั้งขอสงสัยวา
รานหางสหสามิตที่มีเครือขายการคาสงบุหรี่ทั่วประเทศ ไดอาศัยศักยภาพของตนทําการคาบุหรี่
จากตางประเทศคูขนานไปกับการเปนตัวแทนของโรงงานยาสูบดวย หากเปนความจริงเชนวานั้น 
จะเปนการสงเสริมการขาย การกระจายสินคาบุหรี่จากตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

5. หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่จัดเก็บภาษเีพ่ือหารายไดเขารัฐ ไดแก 1) กรมสรรพสามิต
ในฐานะผูเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบใหถูกตอง และมีรายไดจากการไดรับเงินสวนแบงรายได
จากภาษีที่เก็บ รอยละ 3 เปนคาใชจายในการดําเนินการ 2) องคการบริหารสวนจังหวัด ในฐานะ
ผูรับประโยชนตามกฎหมายจากการเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ แลวนําเงินที่เรียกเก็บไดเหลานี้มา
ใชจายเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 3) กรมสรรพากร ผูมีหนาที่เรียกเก็บภาษีการคาและภาษีรายไดที่เปน
จริงจากผลการประกอบธุรกิจของรานหางสหสามิต แลวนํารายไดสงรัฐ 

การตรวจสอบพบวามกีารชําระภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหแกสรรพสามิตพ้ืนที่ตางๆ ของราน
หางสหสามิตขาดหายไปจากจํานวนเงินที่ไดรับมาจริงจากโรงงานยาสูบ ยอมหมายถึงผลประโยชนที่
องคการบริหารสวนจังหวัดควรไดรับจากเงินภาษีเหลานีไ้ดขาดหายไป ซึ่งนั่นคือ ผลประโยชนของ
ประชาชนและรัฐที่ควรจะไดจากผลประกอบการและภาษีตางๆ ของธุรกิจเอกชน  

ผูศึกษายังเชื่อวาภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่ถูกตองเปนจริง จะสะทอนขอมูลปริมาณการ
จําหนายและการบริโภคบุหรี่ของประชาชนในพ้ืนที่ตางๆ ดังนั้นเพ่ือใหการวางแผนรณรงคลดการ
บริโภคบุหรี่ เพ่ือสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยงานที่เก่ียวของจําเปนตองมขีอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับปริมาณการขายบุหรี่ที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่
ตางๆ นั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากการชําระภาษีที่สรรพสามิตบุหรี่นั่นเอง 

การที่โรงงานยาสูบตองสูญเสียสวนแบงการตลาดใหบุหรี่จากตางประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 
2535 ถึง 2552 หรือชวงเวลา 15 ป ถึงรอยละ 25.83 หรือเทากับยอดขายของป พ.ศ. 2550 เทากับ 
46,620,520,764.28 บาท หรือสูญเสียรายไดที่ควรสงรัฐในปเดียวกันนี้จํานวนกวา 1.1 หมื่นลานบาท 
หรือหนึ่งในสี่ของรายไดของโรงงานยาสูบ (คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค.  
2551 : 4) ถาหากโรงงานยาสูบมีมาตรการแกไขที่เหมาะสม ผูศึกษามองวาเปนไปไดที่จํานวนเงิน
รายไดที่สูญเสียไปนาจะนอยกวานี ้

6. โมเดิรน เทรด ในฐานะผูประกอบการธุรกิจคาปลีก - สง สินคาอุปโภค - บริโภคทั่วไป
รวมทั้งบุหรี่ ที่ตองการจะไดรับประโยชนจากเงื่อนไขการคาที่เปนประโยชนที่สุดตอการทําธุรกิจของ
ตน ดังนั้นเขาจึงควรมีโอกาสในการเลือกที่จะรับการบริการจากผูใหบริการ (ในกรณีนี้คือผูคาสง
ยาสูบ) และขอเสนอทางการคาที่ดีที่สุดกับธุรกิจของตน ซึ่งเปนไปตามหลักการคาเสรี แนนอนวา
ผลประโยชนและเงื่อนไขทางการคานีบ้รรดาโมเดิรน เทรด ตองนําไปเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการคา
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ที่จะไดรับจากผูคาบุหรี่ตางประเทศดวย ดังนั้นการมีผูคาสงยาสูบที่มีอํานาจก่ึงผูกขาดในตลาดนี้
เพียงรายเดียว ยอมมีผลตอโอกาสในการเลือกของโมเดอรน เทรด  

7. ผูขายสงยาสูบ (ป.1) และผูขายสงยาสูบชวง (ป.2) ที่เสียประโยชนทางการคาโดยมี
ยอดขายลดลงเฉลี่ยถึงรอยละ 25 ทําใหพวกเขามีรายไดลดลง เนื่องจากบุหรี่ที่มาจากรานหาง 
สหสามิตผานโมเดิรน เทรดทั่วประเทศ ซึ่งผูศึกษามองวาอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูคาสงยาสูบ
เหลานี้หาทางทดแทนรายไดที่สูญเสียไปจากวิธีการอ่ืน เชน สรางเครือขายคาสงชวงยาสูบและคา
ปลีกยาสูบของตนเองเพ่ือใหไดกําไรมากข้ึน หรือคาบุหรี่จากตางประเทศ หรือหาโอกาสขายบุหรี่
ขามเขต หรือใชทรัพยากรที่มีอยูไปประกอบธุรกิจอ่ืน   

8. โรงงานยาสูบ ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดการผลิตและการคาบุหรี่ของประเทศ ผูนํา
จายภาษีสรรพสามิตยาสูบและหารายไดเขารัฐ กลาวคือ ผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษที่โรงงานยาสูบ
มอบไปใหแกรานหางสหสามิต โดยไมเกิดประโยชนกลับมาตามที่มีการกลาวอางไว ยอมหมายถึง
การเสียโอกาสในการแสวงหากําไร เสียโอกาสในการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย บ่ันทอนระบบ
การจัดจําหนายที่มีอยูเดิม และเปนการเพ่ิมความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
ผลประโยชนขององคกรคือโรงงานยาสูบเอง  

9. อุตสาหกรรมยาสูบของคนไทย เพราะแนนอนวาหากการดําเนินงานของโรงงานยาสูบ
ซึ่งเปนหนวยงานผูกขาดการผลิตและจําหนายบุหรี่ของประเทศ มีปญหาหรือไมมีประสิทธิภาพ จะ
เปดโอกาสใหบุหรีจ่ากตางประเทศสามารถเพ่ิมยอดจําหนายไดข้ึนเปนลําดับ จนในอนาคตอันใกล
นาจะเกิดปญหาข้ึนกับอุตสาหกรรมยาสูบของคนไทยได ดังเชนที่เกิดข้ึนในหลายประเทศทั่วโลกที่
อุตสาหกรรมบุหรี่กลายเปนธุรกิจที่ควบคุมตลาดโดยบรรษัทขามชาต ิ 
 จากความหลากหลายของผูมีสวนไดเสียจํานวนมากนี้ ผูศึกษาเห็นวากรณีรานหางสหสามิต 
ที่ทําการศึกษานี ้ไมใชเรื่องกระทบตอผลประโยชนของโรงงานยาสูบเทานั้น แตเปนเรื่องที่กระทบตอ
ผลประโยชนของรัฐและผลประโยชนของสาธารณะดวย 
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ภาพที ่9.5 แสดงใหเห็นถึงผูมีสวนไดเสียจากกรณีโรงงานยาสูบมอบสิทธิพิเศษทางการคา 
แกรานหางสหสามิต 

 
 จากภาพที่ 9.5 แสดงใหเห็นถึงผูมีสวนไดเสียจากกรณีที่โรงงานยาสูบโอนสิทธิ์และ
อํานาจก่ึงผูกขาดในตลาดยาสูบภายในประเทศใหแกรานหางสหสามิต โดยผูศึกษาเห็นวาสามารถ
แบงผูมีสวนไดเสียออกเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมผูใชอํานาจหนาที่ไปกอใหเกิดการทําสัญญาแตงตั้ง
หางสหสามิตเขามา คือนักการเมือง คณะกรรมการอํานวยการและผูบริหารระดับสูงของโรงงาน
ยาสูบ 2) รานหางสหสามิต ผูไดรับสิทธิประโยชนทางการคา 3) กลุมผูแสวงหาผลประโยชน
ทางการคาของตนเอง ไดแก ผูคาบุหรี่จากตางประเทศและผูประกอบการโมเดิรน เทรด ที่จะได
ประโยชนมากหรือนอยข้ึนอยูกับกลไกการแขงขันของตลาด ซึ่งผูคาบุหรี่จากตางประเทศนั้นมี
คูแขงในตลาดเพียงรายเดียว คือโรงงานยาสูบ และ 4) กลุมอ่ืนๆ ซึ่งผูศึกษามองวาเปนกลุมผูเสีย
ผลประโยชนโดยตรง เชน หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษี โรงงานยาสูบเอง ผูคาสงบุหรี่
ของโรงงานยาสูบรายอ่ืนๆ ประชาชน และผูที่อยูในอุตสาหกรรมใบยาสูบของประเทศไทย  
 
 ผลกระทบตอผูคาสงยาสูบ( ป.1) อ่ืนๆ 

ในป พ.ศ. 2541 เมื่อรานหางสหสามิตไดทําสัญญากับโรงงานยาสูบฉบับแรกการดําเนินงาน
ของรานหางสหสามิตยังไมสงผลกระทบตอผูคาสงยาสูบ (ป.1) รายอ่ืนๆ เนื่องจากเปนการเขาไปทํา
การตลาดแทนหนวยงานของโรงงานยาสูบ คือ กองขายเขตกรุงเทพฯ แตเมื่อมีการแกไขสัญญาใน 
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พ.ศ. 2542 ที่เปดใหรานหางสหสามิตเปนผูขายยาสูบโดยตรงแกโมเดิรน เทรด ทั่วประเทศได จึงเริ่ม
สงผลทําใหยอดขายของผูคาสงยาสูบราย (ป.1) อ่ืนๆ ทั่วประเทศลดลง เนื่องจากตองสูญเสียยอดขาย
ในสวนของโมเดิรน เทรดเหลานีใ้นจังหวัดของตนไป จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2553 ประมาณวาผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนทําใหผูคาสงยาสูบ (ป.1) รายอ่ืนๆ สูญเสียรายไดจากยอดขายที่ตกไป เฉลี่ยประมาณรอยละ 
25 ตอป สภาพเชนนี้ทําใหผูคาสงยาสูบ (ป.1) ที่เสียผลประโยชน เสียกําลังใจ ไมมั่นใจที่จะทําตาม
กฎระเบียบของโรงงานยาสูบอยางเครงครัด ทุมเทการทํางานใหแกโรงงานยาสูบอยางตรงไปตรงมา 
หรือพยายามที่จะรักษาสัดสวนการขายของตนที่ถูกโรงงานยาสูบกําหนดไวโดยการตอสูปกปองตลาด
จากบุหรี่ตางประเทศ เนื่องขาดความมั่นใจในระบบการตลาดของโรงงานยาสูบ และรูสึกวาตนเอง
ไมไดรับความเปนธรรมและความเทาเทียมเหมือนกับที่หางรานสหสามิตไดรับจากโรงงานยาสูบ 
(กิตติ  แสงวัฒนะ และคณะ.  สัมภาษณ.  2553) 
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ภาพที่ 9.6 เปรียบเทียบปริมาณการขายระหวางรานหางสหสามิตกับรานคาสงอ่ืน  
และโรงงานยาสูบ ระหวางป พ.ศ. 2540 - 2549 

ที่มา : (สังศิต พิริยะรังสรรค  และคณะ.  2550 : 39) 
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จากภาพที่ 9.6 แสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2549 โรงงานยาสูบมียอดขายบุหรี่ 28,342  
ลานมวน มูลคา 46,790 ลานบาท เปนการกระจายบุหรี่ผาน ผูคา ป.1 รานหางสหสามิตและมณฑล
พานิช จํานวน 5,966.9 ลานมวน คิดเปนมูลคา 12,530 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.77 ของ
มูลคาการขายบุหรี่ภายในประเทศโดยรวมของโรงงานยาสูบ ขณะที่ผานผูคา ป.1 อ่ืนๆ มียอดขาย
รวมกัน 22,375.6 ลานมวน เฉลีย่ตอรานเทากับ 77.7 ลานมวน คิดเปนมูลคา 34,240 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 73.17 ของมูลคาขายรวมของโรงงานยาสูบ เฉลี่ยยอดขายตอราน เทากับ 119 ลานบาท 
ประเด็นสําคัญคือ รานหางสหสามิตและพันธมิตรมีสวนแบงการตลาดสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะที่
สวนแบงการตลาดของผูคาสงยาสูบรายอ่ืนและยอดขายโดยรวมของโรงงานยาสูบกลับมีแนวโนมลดลง
ตลอด ทั้งนี้เปนเพราะรานหางสหสามิตไดแยงสวนแบงตลาดจากรานคา ป.1 ของโรงงานยาสูบดวย
กันเอง โดยใชกลไกผานรานคาสงชวง รานคาประเภทสะดวกซื้อ และ Modern trade มาเปนเครือขาย
ในการกระจายสินคาใหแกรานหางสหสามิตกอนกระจายไปสูผูบริโภคตอไป (สังศิต พิริยะรังสรรค และ
คณะ.  2550 : 38 - 43) ผูศึกษามองวานโยบายของโรงงานยาสูบที่เกิดข้ึนนี้ มิใชพฤติกรรมการ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจของรานหางสหสามิต เพราะรานหางสหสามิตได รับคาเชาทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตตนแลว แตนโยบายใหมของโรงงานยาสูบเปนการสงเสริมใหเกิด “การขยายคาเชาทางเศรษฐกิจ” 
(Economic rent expansion) ของรานหางสหสามิตใหมากย่ิงข้ึน 

 
 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับรานหางสหสามิต  

เนื่องจากสิทธิการคาบุหรี่นั้นเปน “สินคาสาธารณะ” ที่มีอยูอยางจํากัด เพราะการคาบุหรี่
ถูกผูกขาดโดยโรงงานยาสูบ (คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติ
บัญญัติแหงชาต.ิ  2550 : 1) ดังนั้นในกรณีของรานหางสหสามิต ผูศึกษาเห็นวาการเปน “ผูคาสง
ยาสูบ (ป.1)” ของผูคาสงยาสูบแตละราย ทําใหสามารถครอบครองสิทธิในการคาสงบุหรี่ในเขตตลาด
หนึ่งๆ ดังนั้นการที่โรงงานยาสูบไดออกนโยบายใหม อันนําไปสูการทําสัญญาที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบจากเดิมที่เคยปฏิบัติมา ทําใหรานหางสหสามิตได
สิทธิกลายเปนผูคาสงยาสูบ (ป.1) รายใหมที่มีพ้ืนที่เขตตลาดครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญของกรุงเทพฯ 
และสามารถขายบุหรี่ขามเขตตลาดไปทั่วประเทศ ซึ่งเทากับเปนการทับซอนกับเขตตลาดของผูคาสง
ยาสูบ (ป.1) รายอ่ืน โดยผานการขายใหกับโมเดอรน เทรดตางๆ  

ผูศึกษาเห็นวา นโยบายของโรงงานยาสูบขางตนเปนการทําใหเกิดสิทธิหรือการโอนยาย
ทรัพยากรหรือสิทธิในการคาสงบุหรี่สวนหนึ่งจากผูคารายอ่ืนๆ ทั้งหมดมาสูรานหางสหสามิตรายเดียว 
และทําใหเกิด “การขยายคาเชาทางเศรษฐกิจ” (Economic - Rent expansion) ใหแกรานหางสหสามิต
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  

ผูศึกษามีคําถามวา ผลประโยชนที่รานหางสหสามิตไดรับนี้ มีขนาดหรือมียอดขาย หรือ
มีผลประโยชนขนาดไหน จากการศึกษาพบวา  
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1. ในป พ.ศ. 2542 นางสุรียพร จีวาภัสร ผูบริหารรานหางสหสามิต (2542 : 9) กลาววา 
ยอดจําหนายบุหรี่ในเขตกรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 15 ของตลาดทั้งประเทศ  

2. จากการศึกษาของสังศิต และคณะ (2550 : 38) ระบุวายอดขายบุหรี่ของรานหาง 
สหสามิต คิดเปนรอยละ 21.1 ของยอดขายบุหรี่ภายในประเทศของโรงงานยาสูบ  

3. ในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการคลังฯ (2550 : 3) ไดบันทึก
การใหขอมูลจากผูแทนรานหางสหสามิตวา ยอดขายรอยละ 70 ของรานหางสหสามิตเปนยอดขาย
ใหกับโมเดอรน เทรด  

4. ผูศึกษาไดรับขอมูลรายงานยอดขายของรานหางสหสามิต ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 
ถึงกันยายน 2553 วามียอดขายบุหรี่จากโรงงานยาสูบ จํานวน 390,000 หีบ คิดเปนยอดขายรวม 
9,400 ลานบาท (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2554) หากคิดกําไรที่รอยละ 1.30 รานหางสหสามิตจะมี
กําไรเบ้ืองตน 122.2 ลานบาทตอป แตหากคิดจากยอดกําไรเบ้ืองตน รอยละ 3.5 (ปญญา พนมวัลย 
และพูนทรัพย เจียรณัย.  สัมภาษณ.  2554) รานหางสหสามิตจะมีกําไรถึง 325 ลานบาทตอป โดย
ตัวเลขนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนรอยละ 21.1 ของยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบตามที่ สังศิต
และคณะ (2550 : 38) สํารวจไวก็จะคํานวนไดวา ในป พ.ศ. 2552 โรงงานยาสูบมียอดขาย 49,862 
ลานบาท (โรงงานยาสูบ.  2552 : 23) ยอดขายรานหางสหสามิตจึงเทากับ 10,520 ลานบาท ซึ่งคา 
ประมาณนี้จะสูงกวาตัวเลขที่ไดรับจากเอกสารรายงานที่ไดรับผาน รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค อยู
ประมาณรอยละ 12  

5. ในกรณีทีร่านหางสหสามิตมียอดขาย 9,400 ลานบาท ในชวงเวลาดังกลาว เทากับ
รานหางสหสามิตมียอดขายจากโมเดิรน เทรด 6,580 ลานบาท (รอยละ 70 ของ 9,400 ลานบาท) 
และเมื่อเทียบกับยอดขายโมเดิรน เทรด ตามขอมูลของโรงงานยาสูบ วามจีํานวน 2,370.10 ลานมวน 
(นายปญญา พนมวัลย, พูนทรัพย เจียรณัย.  สัมภาษณ.  2554) คูณดวยราคาเฉลี่ยของบุหรี่ 44.7 
บาทตอซอง ตามขอมูลซอง หรือมวนละ 2.235 บาท ในป พ.ศ.2552 (ราคาเฉลี่ย Global Tobacco 
Surveillances System.  2009) ประมาณการไดวายอดขายโมเดิรน เทรด เทากับ 5,297.17 ลานบาท 
ทั้งนี้การคํานวนยอดขายที่คลาดเคลื่อนกันนี ้อาจเกิดจากสัดสวนการขายบุหรี่ย่ีหอตางกันที่มีราคา
ตั้งแตซองละ 30 บาท ถึงซองละ 75 บาท 

ดังนั้นกําไรข้ันตนของรานหางสหสามิตจึงเทากับ 329 ลานบาทตอป (9,400 x 3.5%) 
ในกรณีที่เปนการขายตามราคาขายสงที่โรงงานยาสูบกําหนดทั้งหมด 

ยอดขายภายในประเทศของโรงงานยาสูบใน ป พ.ศ. 2552 มีจํานวน 49,858,001,949.89 
บาท เมื่อหักดวยยอดขายของรานหางสหสามิต 9,400 ลานบาท ออกแลว จะเหลือเปนยอดขาย 
40,458 ลานบาท ที่เปนของผูคาสงยาสูบ (ป.2) ทั่วประเทศ 289 ราย ดังนั้นเทากับวาผูคาสงยาสูบ
แตละรายมียอดขายโดยเฉลี่ย 139.99 ลานบาทตอรายตอป (40,458 หารดวย 289) หรือแตละรายมี
ยอดขายเพียงรอยละ 1.489 ของยอดขายของรานหางสหสามิตรายเดียว    
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ผูศึกษาเห็นวาโดยสรุปแลวกรณีรานหางสหสามิต ในเมื่อโรงงานยาสูบไดทําสัญญากับ 
รานหางสหสามิตในป พ.ศ. 2541 นั้น เปนการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Economic - rent)  
โดยการจัดสรรสิทธิที่มีอยูอยางจํากัดของโรงงานยาสูบในการขายสงบุหรี่ ใหกับรานหางสหสามิต แต
เมื่อมีการแกไขสัญญาในป พ.ศ. 2542 ไดกลายเปนการขยายคาทางเศรษฐกิจ (Economic rent 
expansion) โดยการเพ่ิมสิทธิพิเศษ เพ่ิมสิทธ ิเพ่ิมอํานาจก่ึงผูกขาดในการขายสงบุหรี่ใหกวางขวางไป
ทั่วประเทศ โดยมีขอมูลที่ประมาณวาในป พ.ศ. 2552 เพียงปเดียว รานหางสหสามิตมียอดขายจาก 
โมเดิรน เทรด ถึง 6,580 ลานบาท 

 
 ผลกระทบตอโรงงานยาสูบ 

1. ผลกระทบตอโครงสรางการตลาดของโรงงานยาสูบ โครงสรางระบบการกระจายสินคา
ของโรงงานยาสูบจากเดิมมีรานขายสงยาสูบ (ป.1) ประจําในเขตตลาดพ้ืนที่ตางๆ แลวทําการขาย
บุหรี่ใหรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ในพ้ืนที่หรือในสังกัดของตนเพ่ือกระจายสูรานคาปลีกยาสูบและ
ขายปลีกสูผูบริโภคเปนลําดับไป ซึ่งการซือ้ขายทั้งหมดจะกระทําในเขตตลาดยาสูบหนึ่งๆ แนวทาง
นี้ยังเปนมาตรการที่สะดวกตอรัฐในการตรวจสอบ ควบคุมการบริโภคบุหรี่ของประชาชนในทองที่
ตางๆ ขณะที่ผูคาสงยาสูบในพ้ืนที่ที่จําเปนตองปฏิบัติตามระเบียบของโรงงานยาสูบและตองรักษา
ตลาดรักษาผลงานของตนเอง จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการกิจกรรมการตลาดของลูกคาของ
ตนเองใหอยูในกรอบของระเบียบของโรงงานยาสูบดวย เชน มิใหมีการขายตัดราคา การลดแลก
แจกแถม การขายขามเขต เปนตน (กิตติ  แสงวัฒนะ.  สัมภาษณ.  2553) แตเมื่อมีการแตงตั้งราน
หางสหสามิตและมีการแกไขสัญญาป พ.ศ.2542 โครงสรางนี้จึงเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ผูคาสง
ยาสูบอ่ืนๆ ยังคงตองปฏิบัติในแนวทางเดิม แตในเขตตลาดยาสูบใดที่มีการเปดสาขาของโมเดิรน 
เทรด เขตการตลาดนั้นก็ตองเสียสวนแบงตลาดสวนหนึ่งใหกับรานหางสหสามิต เนื่องจากการที่
รานหางสหสามิตสามารถขายบุหรี่ใหกับโมเดิรน เทรดสาขาตางๆ ไดทั่วประเทศ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งหรือรานคาสงชวงยาสูบ (ป.2) ที่เปนโมเดิรน เทรดที่ซื้อสินคาจากรานหางสหสามิต สามารถ
ตั้งอยูในเขตตลาดยาสูบใดก็ไดทั่วประเทศ 

2. ผลกระทบตอยอดขายรายไดของโรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบใหเหตุผลที่ยอดขาย
บุหรี่ของโรงงานยาสูบภายในประเทศลดลงอยางตอเนื่องวามีสาเหตุมาจาก 1) การปรับเพดานภาษี
สรรพสามิตสูงข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2552 ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง และ 2) ผูบริโภค
บางสวนหันไปสูบบุหรี่ตางประเทศราคาถูกแทน 3) ผูบริโภคบางสวน มวนยาสูบเพ่ือบริโภคเอง และ 
4) ผลจากการรณรงคเพ่ือลดการสูบบุหรี่ของรัฐและองคกรเอกชน ทําใหมีการบริโภคบุหรี่ลดนอยลง 
(โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2552)  

ชลธาร วิศรุตวงศ (2550 : 122) เห็นวาการข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่เปนการปรับฐาน
ราคา ณ โรงงานสําหรับบุหรี่จากโรงงานยาสูบ และราคา C.I.F สําหรับบุหรี่จากตางประเทศ ดังนั้น
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การข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่ผานมาเกือบจะคูขนานไปกับอัตราเงินเฟอ ดังนั้นจึงไมมีผลในการ
ลดปริมาณผูบริโภคอันเนื่องมาจากราคา หรือสรางความไดเปรียบเสียเปรียบกับบุหรี่ตางประเทศ  

ผูศึกษาเห็นวา การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ของรัฐและองคกรเอกชนและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ไปบริโภคผลิตภัณฑชนิดอ่ืนแทน เชน บุหรี่มวนเอง ซิการ 
หรือยาสูบกลอง เปนตน ก็นาจะมีผลตอยอดผูสูบบุหรี่โดยภาพรวมคือ ทั้งบุหรี่ของโรงงานยาสูบ
และบุหรี่จากตางประเทศเชนเดียวกัน นอกจากนี้ผูศึกษายังเห็นดวยวาสาเหตุสําคัญที่นาจะทําให
ยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบลดลงคือผูบริโภคหันไปสูบบุหรี่ตางประเทศแทน จนทําใหสัดสวน
การตลาดของบุหรี่ตางประเทศสูงข้ึนมาโดยตลอดนับตั้งแตป พ.ศ. 2535 ที่เคยอยูที่รอยละ 0.64 
กลายมาเปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2553 ย่ิงกวานั้นในกรณีที่ผูคาสงยาสูบ (ป.1) ผูคาสงชวงยาสูบ 
(ป.2) และผูคาปลีกยาสูบ (ป.3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทําการคาบุหรี่ตางประเทศหรือทําการคา
ควบคูไปกับบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ก็นาจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งเชนเดียวกันที่ทําใหการกระจายบุหรี่
จากตางประเทศเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนซึ่งสงผลใหบุหรี่ตางประเทศมียอดขาย
สูงข้ึนเชนกัน 

3. ผลกระทบตอการประเมินผลการดําเนินงานของโรงงานยาสูบที่จัดทําโดย สคร. 
เนื่องจากเปาหมายที่สําคัญที่โรงงานยาสูบตองทําใหไดตามนโยบบายของรัฐในฐานะผูถือหุนที่ปรากฏ
ใน “ระบบการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ” ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ระบุวาโรงงานยาสูบตอง “วางแผนการตลาดเพ่ือคงสวนแบงการตลาด” 
(www.sepo.go.th.  2553) เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายของบุหรี่จากตางประเทศ ดังนั้นการที่โรงงาน
ยาสูบซึ่งเปนผูผูกขาดการผลิตและการคาบุหรี่ภายในประเทศคอยๆ สูญเสียความสามารถในการ
แขงขันใหแกคูแขงทางการตลาดของโรงงานยาสบู จึงเปนเหตุใหบุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ มีสวน
แบงในตลาดภายในประเทศไทยมากข้ึน ดังทีป่รากฏวาสวนแบงการตลาดของโรงงานยาสูบตอบุหรี่
ตางประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2541 มีอยูประมาณรอยละ 88 แตหลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2548 ลดลง
เหลือรอยละ 77.7 และในป พ.ศ. 2553 ลดเหลือเพียงรอยละ 70 (จันทิมา  สิริแสงทักษิณ.  2552) จึง
ทําใหมองไดวาการดําเนินการเพ่ือรักษาสวนแบงการตลาดของโรงงานยาสูบประสบกับความลมเหลว
โดยตลอด และหากการประเมินผลการดําเนินงานโดย สคร. ใหความสําคัญกับประเด็นนี้มาก ก็จะ
เปนผลเสียตอโรงงานยาสูบ 

4. ผลกระทบตอการบริหารจัดการของโรงงานยาสูบ 
4.1 การบริหารความเสี่ยง โรงงานยาสูบแมจะเปนรัฐวิสาหกิจ แตก็ยังมีแรงกดดัน

จากความเสี่ยงในการบริหารงานหรือดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร เชน การบริหารตนทุน  
การควบคุมคุณภาพสินคา การบริหารการตลาด เปนตน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นยอมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานและตอองคกร แตจะรุนแรงมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับวา ปจจัยเสี่ยงนั้นมีผลตอ
องคกรในระดับใดและมีขอบเขตกวางขวางเพียงใด โดยความเสี่ยงที่สามารถสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนพัฒนาองคกรได ในทางปฏิบัติ
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แลว ก็ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรไดในที่สุด ดังนั้นในการบริหารจัดการจึงตองบริหาร
และควบคุมความเสี่ยงใหดีที่สุด (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.  2551 : 39) โดยสังศิตและคณะ 
(2550 : 64 - 72) มองวาปจจัยเสี่ยงภายในโรงงานยาสูบที่สําคัญเชน ความเสี่ยงจากการบริหาร 
(Management risk) เพราะโรงงานยาสูบเปนรัฐวิสาหกิจที่ตองทําตามและรักษานโยบายของรัฐ 
วาดวยเรื่องการหารายได ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงเรื่องการรักษาสุขภาพของประชาชน ความ
ขัดแยงของนโยบายดังที่กลาวถึงสามารถกอใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารงาน เพ่ือให
บรรลุเปาหมายทีขั่ดแยงกันในเชิงโครงสราง และความเสี่ยงทางการตลาด (Marketing risk) ซึ่งเปน
จุดสําคัญของธุรกิจ ซึ่งนอกจากความเสี่ยงทางกายภาพที่เก่ียวกับการบริหารการตลาดแบบ 4P’s 
ยังมีความเสี่ยงในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสินคาภายในประเทศนั้นๆ ดวย หนวยงานตลาดจึงตอง
รุกการตลาดอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาชองทางการจัดจําหนาย สวนแบง และความภักดีตอตราสินคา
ของลูกคาเอาไว  
  แนวทางการแตงตั้งรานหางสหสามิต ใหทําหนาที่แทนกองบริหารการตลาดฯ ภายใต
เงื่อนไขที่เปนอยู นอกจากไมชวยใหโรงงานยาสูบสามารถรักษาสัดสวนการตลาดในระดับสูงของตน
ตอบุหรี่นําเขาจากประเทศไวไดแลว ยังเปนการแยงสวนแบงการตลาดจากรานคาสงยาสูบของ
โรงงานยาสูบรายอ่ืนๆ ทั้งใน กทม. และตางจังหวัดอีกดวย ผูศึกษาเห็นดวยกับ สังศิต พิริยะรังสรรค 
และคณะ (2550 : 30) ที่วา “หากหางสหสามิตและพันธมิตร สามารถครอบครองสวนแบงตลาดคา
ยาสูบของโรงงานยาสูบเกินรอยละ 30 จะทําใหมีอิทธิพลครอบงําและชี้นํานโยบายของโรงงานยาสูบ
ไดในอนาคต’’  
  การที่ผูคาสงยาสูบ (ป.1) ของโรงงานยาสูบ สูญเสียรายไดจากยอดขายที่ลดลง
ประมาณรอยละ 25 ตอป ทําใหผูคาสงยาสูบ (ป.1) เสยีกําลังใจที่จะทําตามกฎระเบียบของโรงงาน
ยาสูบอยางเครงครัด ทุมเท ตรงไปตรงมา หรือพยายามรักษาสัดสวนการขายของตนที่ถูกโรงงาน
ยาสูบกําหนดไวโดยการตอสูปกปองตลาดจากบุหรี่ตางประเทศ ทั้งที่มีการยอมรับวากลไกสําคัญ
ในการยับย้ังการเติบโตของตลาดบุหรี่จากตางประเทศคือระบบผูคาสงยาสูบของโรงงานยาสูบเอง 
(สิริวัฒน  ธีระศักด์ิ.  สัมภาษณ. 2553, กิตติ แสงวัฒนะ และคณะ.  สัมภาษณ.  2553)  

 ผูศึกษาเห็นวาประเด็นขอสงสัยวารานหางสหสามิตทําการคาบุหรี่ตางประเทศแบบ
คูขนานกับบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอความเสี่ยงในการรักษาสัดสวน
การตลาดของโรงงานยาสูบอยางมากเชนกัน  

 ในประเด็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงนี้ ผูศึกษายังมีความเห็นอีกวาหากโครงสราง 
(Structure) ของระบบผูคายาสูบของโรงงานยาสูบ (เครือขาย ป.1, ป.2, ป.3) ลมเหลวหรือ
พังทลายไปจะเกิดความเสียหายตอเนื่องอยางไร เชน ผูคา ป.1 หรือ ป.2 ไมสนใจที่จะทําตลาด
แตวางบทบาทตัวเองเปนเสือนอนกิน คือ ขายบุหรี่ไดเทาไรก็ชางไมกระตือรือรน หรือไมชวย
ผลักดันสินคาใหมๆ เมื่อโรงงานยาสูบออกผลิตภัณฑใหม หรือไมพยายามสรางเครือขายหรือ 
หาขอมูลการตลาดและรายงานขอมลูที่เปนประโยชนทางการตลาดใหโรงงานยาสูบ หรือกรณีที่
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ผูคาสงยาสูบ (ป.1) สรางเครือขายของตนเองเพ่ือคาสงชวง (ป.2) และขายปลีก (ป.3) ไปพรอมๆ 
กันเพ่ือใหไดกําไรมากๆ จากสวนตางของราคาขายในแตละชวง แทนที่จะทุมเทการทําหนาที่ 
ผูคาสงอยางเดียวหรืออาจเกิดกรณีที่ผูคาสงยาสูบ (ป.1) ของโรงงานยาสูบ ไปสรางเครือขายเพ่ือ
ขายบุหรี่จากตางประเทศดวยอีกทางหนึ่ง และถารานหางสหสามิตมีสัดสวนยอดขายบุหรี่สูง
มากๆ หรือสามารถกุมกลไกตลาดได กลาวคือ มีระบบการขนสง ระบบการจัดจําหนาย มีเงินทุน
และเครดิตการคาที่ดี มีเครือขายผูคาสงชวง ผูคาปลีกจํานวนมากและทั่วถึง มีขอมูลเก่ียวกับ
ระบบการดําเนินงานของโรงงานยาสูบและขอมูลความตองการของผูบริโภคอยางดี แลวกลับไป
รวมมือกับผูคาบุหรี่ตางประเทศจะเกิดอะไรข้ึน แลวจะนําไปสูผลดี - ผลเสียอยางไรตอโรงงาน
ยาสูบและสาธารณะ  

  ผูศึกษาเห็นวากรณีที่ยกเปนตัวอยางมานี้มีแนวโนมที่เปนไปได เนื่องจากมีปจจัยที่
สําคัญอยางนอยที่สุดคือ  
  ประการแรก เนื่องจากระบบการคาเสรีของประเทศไทยที่ไมสามารถปดก้ันการ
ขยายตัวและวิธีการหรือรูปแบบการคาของโมเดิรน เทรด ที่พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองใหสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภคไดอยางคลองตัวตลอดเวลา โมเดิรน เทรด มีแนวโนมการขยายตัวมาก
ข้ึนเรื่อยๆ ทั้งจํานวนผูประกอบการและจํานวนสาขา ทั้งที่ทําการคาสงและคาปลีก คือสามารถเปนได
ทั้งผูคาสงยาสูบ (ป.1) ผูคาสงชวง (ป.2) และผูคาปลีก (ป.3) เชน กรณหีางโลตัส หรือหางบ๊ิก ซี ที่มี
ทั้งสาขาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ตั้งอยูตามชุมชน และรานสะดวกซื้อ เชน เซเวน 
อิเลฟเวน ที่กระจายอยูใกลแหลงที่พักอาศัยทั่วไป ดังนั้นศักยภาพในการขายบุหรี่ของโมเดิรน เทรด 
จะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ แตจากขอเท็จจริงที่วาจํานวนผูบริโภคบุหรี่มีแนวโนมลดลง ดังนั้นในความเปน
จริงแลวโมเดิรน เทรดเหลานี้จะแยงยอดขายมาจากผูคาบุหรี่อ่ืนๆ ทุกประเภท และหากรานหาง 
สหสามิตยังเปนผูมีสิทธิพิเศษในการขายใหกับโมเดิรน เทรด เชนในปจจุบันรานหางสหสามิตก็จะมี
ยอดขายเพ่ิมมากข้ึน และมสีัดสวนการขายในตลาดเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมดของโรงงานยาสูบก็
จะเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน  
  ประการที่สอง เพ่ือสรางกําไรจากธุรกิจการขายบุหรี่มากข้ึน เปนไปไดที่ผูคาสง
ยาสูบจะมีเครือขายการขายสงชวงยาสูบและรานคาปลีกยาสูบ หรือผูคาสงชวงจะมีเครือขายรานคา
ปลีกยาสูบ เพ่ือแสวงหาสวนตางของราคาตามที่โรงงานยาสูบกําหนดไว ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนถึงสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางการคาที่โรงงานยาสูบวางไว  
  ประการที่สาม เปนเรื่องที่ตรวจพิสูจนไดยากวาผูคาสงยาสูบหรือผูคาสงชวงยาสูบ
รายใด อาศัยศักยภาพดานการเงนิ สายสัมพันธในธุรกิจและประสพการณของตนมาสรางเครือขาย
การขายบุหรี่จากตางประเทศควบคูกันไปหรือไม  
  ประการที่สี ่การที่ผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูคาสงยาสูบจํานวนมาก เปนผูที่ไดสิทธิ
นี้โดยเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือไดรับสิทธินี้มานาน จึงเปนไปไดที่เจาของกิจการจะ
ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนากิจการคาสงบุหรี่ของโรงงานยาสูบ และ 
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  ประการที่หา ผูคาบุหรี่จากตางประเทศยังคงมุงมั่นที่จะขยายตลาดในประเทศไทย
ทุกวิถีทาง ซึ่งการกระทําของผูคาเหลานี้จะมีผลตอพฤติกรรมการคาของผูอยูในธุรกิจคาบุหรี่ทุก
ระดับ 

4.2 ปญหาการขาดธรรมาภิบาล การที่ผูบริหารโรงงานยาสูบเลือกที่จะทําสัญญา
และแตงตั้งผูคาสงยาสูบ (ป.1) รายใหม ตามนโยบายการตลาดที่เพ่ิงเปลี่ยนแปลงไดเพียงสี่วัน
หลังจากประกาศนโยบายนี้ ในวันที่ 27 กันยายน 2541 โดยที่คณะกรรมการอํานวยยาสูบมีมติ
อนุมัติ ในวันที่ 28 กันยายน และมีการลงนามในสัญญาแตงตั้ง วันที่ 30 กันยายน 2541 (ผูจัดการ
รายวัน.  2541 : 1, 2) และเปนการเลือกรานหางสหสามิตโดยไมมีการพิจารณาเอกชนรายอ่ืน 
จึงเปนเรื่องทีน่าสนใจวา โรงงานยาสูบใชเกณฑอะไรในการตัดสินใจเลือกคูสัญญา และผลประโยชนที่
โรงงานยาสูบไดรับคุมคาหรือไม นอกจากนีเ้อกชนรายนี้จะมีวิธีการอยางไรในการทําตลาดโดยไมให
มีผลกระทบตอรานคาสง ป.1 รายอ่ืน และจะอธิบายการแกไขเงื่อนไขสัญญาโดยไมระบุระยะเวลาของ
คูสัญญา และการใหสิทธิพิเศษหลายประการ เชน การเชาโกดังในพ้ืนที่ของโรงงานยาสูบแตเพียงร 
ายเดียว การซื้อยาสูบจากโรงงานยาสูบไดโดยไมถูกจํากัดเพดานสูงสุด การไดวงเงินเครดิต 100% 
โดยอาศัยหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหมายถึงครอบคลุมขอตกลงทั่วไปในสัญญา
ไมใชหนังสือคํ้าประกันเฉพาะวงเงินคาบุหรี่ที่มีการซื้อขาย (คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาต.ิ  2550 : 31) เปนตน 
  การที่รานหางสหสามิตไดรับการแตงตั้งจากโรงงานยาสูบใหเปนผูคาสงยาสูบ 
โดยไมมีการพิจารณาเอกชนรายอ่ืนๆ และการไดรับเงื่อนไขทางการคาที่พิเศษไปจากผูคาสง
ยาสูบอ่ืน ก็ทําใหเห็นวาโรงงานยาสูบไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารการตลาด และเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมไดใชเปนการทั่วไป หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวามีมาตรฐานในการบริหาร
จัดการที่ไมเทาเทียมกัน หรืออาจเรียกไดวาเปนการบริหารงานแบบสองมาตรฐาน   
  ผูศึกษาเห็นวาการที่มีพฤติกรรมปกปองรานหางสหสามิตจากนักการเมือง และ
อดีตผูอํานวยการยาสูบ รวมถึงการที่ไมดําเนินการลงโทษหรือแกไขปญหาตามที่มีการพิจารณา
และชี้ประเด็นความผิดจากหลายหนวยงานเหลานี้ลวนสะทอนปญหาการบริหารจัดการที่ขาด 
ธรรมาภิบาลทั้งสิ้น 
 
บทวิเคราะห     

 
 แนวการคิดการวิเคราะหและทฤษฎีการคอรรัปชัน 
 ในการตอบวัตถุประสงคของการศึกษาในบทนี้ วาพฤติกรรมการทําธุรกิจของโรงงาน
ยาสูบ กรณีรานหางสหสามิตนีส้อดคลองกับความหมายของคอรรัปชันหรือไม และหากพฤติกรรม
การดําเนินธุรกิจของโรงงานยาสูบดังกลาวสอดคลองกับความหมายของคอรรัปชัน พฤติกรรมที่
แสดงออกเชนวานี้วาสอดคลองกับแนวการวิเคราะหและทฤษฎีการคอรรัปชันใดบาง 
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 ผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมการโอนยายสิทธิในการขายสงยาสูบใหแกโมเดิรน เทรด  
ทั่วประเทศใหแกรานหางสหสามิตเพียงรายเดียว อันเปนการใหอํานาจก่ึงผูกขาดในตลาดของ
โรงงานยาสูบแกรานหางสหสามิตของนักการเมืองและผูบริหารของโรงงานยาสูบ สอดคลองกับ
นิยามคอรรัปชันในโลกวิชาการอยางนอยที่สุด 3 นิยาม คือ คํานิยามที่ใชหนวยงานราชการใหม 
(Public - office - centered definitions) คํานิยามแบบที่ควรจะเปน (Normative) และคํานิยาม
แบบที่เปนเชิงประจักษ (Positive) 
 พฤติกรรมของนักการเมืองและผูบริหารของโรงงานยาสูบที่ใหสิทธิพิเศษในการทําสัญญา
กับรานหางสหสามิต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 เพียง 4 วัน หลังจากที่โรงงานยาสูบมีนโยบาย 
(ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2541 และคณะกรรมการฯ อนุมัติวันที่ 28 กันยายน 2541) เรื่องให
ธุรกิจเอกชนเขามาทําการตลาดแทนกองบริหารการขายของโรงงานยาสูบ โดยที่การทําสัญญาครั้ง
นี้ไมมีการเปดประมูล หรือเปดรับพิจารณาธุรกิจเอกชนเปนการทั่วไปเลย นอกจากนี้เจาของธุรกิจที่
ไดรับสัมปทานยังเปนเครือญาติกับนักการเมือง ซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น
ดวย พฤติกรรมที่มีการแสดงออกและความสัมพันธทางสังคมของนักการเมืองที่โดยอํานาจหนาที่ใน
ขณะนั้นกําลังอยูในระหวางการรับผิดชอบโรงงานยาสูบ ไดใหสิทธิและอํานาจก่ึงผูกขาดในตลาด
ภายในประเทศแกรานหางสหสามิต จงึมีความสอดคลองกับนิยามคอรรัปชันที่ใชหนวยงานราชการ
สมัยใหมเปนกรอบในการอธิบาย ดังที ่ไดลและสตีเฟนเฮิรท (Dye & Stephenhurst.  1998; อางถึง
ใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) ชี้ใหเห็นวา “คอรรัปชันเปนการใชอํานาจสาธารณะไปในทางที่ผิด 
เพ่ือผลประโยชนสวนบุคคล” ในขณะที่นีย (Nye.  1967; อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) 
ไดใหความหมายของคอรรัปชันวาครอบคลุมถึง “...การเลนพรรคเลนพวก (การใหความอุปถัมภ 
คํ้าจุนดวยเหตุผลของความสัมพันธใกลชิดมากกวาการคํานึงความถูกผิด) และการจัดสรรทรัพยากร
ของทางราชการโดยมิชอบ (การจัดสรรทรัพยากรของทางราชการอยางผิดกฎหมายเพ่ือ
ผลประโยชนสวนตัว)” 

พฤติกรรมของนักการเมืองและผูบริหารโรงงานยาสูบตามที่กลาวขางตนยังมีความ
สอดคลองกับนิยามคอรรัปชันที่ใชผลประโยชนของประชาชนเปนศูนยกลางของการอธิบาย 
(Pubic - interest - centered definition) ความหมายของคอรัปชนัแบบนี ้ดังที่ เอ็ดเวิรด ฟาน รอย 
(Edward Van Roy) และมูด้ี (Moody) แสดงไวคือ พฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปจากบทบาท หนาที่
ทางดานสาธารณะตามปกติของบรรดาขาราชการ และนักการเมืองอันเนื่องมาจากความตองการ
สวนตัว หรือการใชอิทธิพลในทางสวนตัว โดยการละเมิดกฎเกณฑตางๆ เพ่ือประโยชนของตัวเอง 
(สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) เชนเดียวกับที่ฟาน รอย (Van Roy.  1970; อางถึงใน สังศิต  
พิริยะรังสรรค.  2553) ไดใหความหมายของคอรรัปชันวาเปนการใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนของ
กลุมตนเองในลักษณะที่ฝาฝนกับมาตรการที่กําหนดพฤติกรรมในเชิงศีลธรรมอันสูงสงของบุคคล
สาธารณะ 
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พฤติกรรมของนักการเมืองและผูบริหารของโรงงานยาสูบที่ใหสิทธิและอํานาจก่ึงผูกขาด
ในตลาดยาสูบแกรานหางสหสามิต สงผลใหยอดการขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบและผูคา ป.1  
ทั่วประเทศระหวางป พ.ศ. 2541 - 2549 มีจํานวนที่ลดลงเกือบตลอด (ดูภาพที่ 8.6) ในทางตรงกัน
ขาม ในระยะเวลาเดียวกันนี้สวนแบงการตลาดของรานหางสหสามิตในธุรกิจยาสูบกลับมีปริมาณที่
เพ่ิมสูงข้ึนโดยตลอดเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นการทําสัญญาระหวางโรงงานยาสูบกับรานหาง 
สหสามิตในป พ.ศ. 2541 ผูศึกษาเห็นวาแทที่จริงแลวเปนการโอนผลประโยชนจํานวนมากของ
โรงงานยาสูบและผูคาสงยาสูบ (ป.1) ทั่วประเทศใหแกรานหางสหสามิตเทานั้นเอง กลาวโดยสรุป 
ผลประโยชนของรานหางสหสามิตที่เพ่ิมข้ึนโดยการสนับสนุนของนักการเมืองและผูบริหารโรงงาน
ยาสูบ จึงเปนเพียงการไปดึงผลประโยชนโดยตรงจากกลุมผูคาสงยาสูบ (ป.1) ทั่วประเทศ จํานวน 
298 ราย มาใหแกรานหางสหสามิตเพียงรายเดียว 

นักการเมืองที่ทําหนาที่กํากับดูแลโรงงานยาสูบและผูบริหารโรงงานยาสูบในขณะนั้นยังมี
พฤติกรรมทีส่อดคลองกับความหมายของคอรรัปชันที่มีมุมมองในแบบที่ควรจะเปนและแบบที่เปน
เชิงประจักษ ที่ใหความสนใจกับการกระทําความผิดของเจาหนาที่รัฐที่เบ่ียงเบนไปจากปทัสฐาน
ทางดานจริยธรรม (Deviations from ethical norms) วิธีการมองแบบนี้เห็นวาคอรรัปชันเปน 
ผลโดยตรงจากความเสื่อมโทรมในหลักศีลธรรมของเจาหนาที่รัฐ (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553)  
สวนมุมมองของคอรรัปชนัจากดานที่เปนจริง ซึ่งเปนที่นิยมของนักวิชาการ เชน นักเศรษฐศาสตร 
นักรัฐศาสตร นักกฎหมาย และนักสังคมวิทยา ฯลฯ นักวิชาการที่มีมุมมองแบบนี้ เชน โอ. อี. จี. 
จอหนสัน (O. E. G. Johnson) มุชตาค คาน (Mustag Khan) เค เอส. โจโม (K.S. Jomo) ผาสุก 
พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค เปนตน สําหรับผูศึกษาแลวเห็นสอดคลองกับนิยามคอรรัปชนั
ของสังศิต พิริยะรังสรรค (2553) ที่เสนอวาคอรรัปชัน  

 
เปนพฤติกรรมที่บุคลสาธารณะมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตัวเองหรือครอบครัว 
วงศาคณาญาติ พวกพองและคนใกลชิด โดยอาศัยตําแหนง หนาที่ กฎหมาย อํานาจ
หรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธสวนตัว หรือการใชขอมูลสวนตัว หรือการใช
ขาวสารขอมูลภายในเปนเครื่องมือ ไมวาการกระทําดังกลาวจะผิดกฎหมายหรืออาจ
ไมผิดกฎหมาย ไมวาการกระทําจะนํามาซึ่งผลประโยชนทางดานเงินทองหรือมิไดรับ
สิ่งตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม แตหากการกระทําดังกลาวเปนการใชบทบาทของความ
เปนบุคคลสาธารณะหรือทรัพยากรสาธารณะเพื่อผลประโยชนสวนตัว หรือมีการใช
ดุลยพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะเลือกปฎิบัติ หรือเปนแบบสอง
มาตรฐาน (Double standard) หรือเปนการกระทําที่ขัดกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของการเปนบุคคลสาธารณะ ขัดกับมาตรฐานความคาดหวังของสาธารณะ
ชนที่มีตอบุคคลสาธารณะ ขัดกับผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก และขัดกับ
หลักการมีผลประโยชนทับซอน ก็ถือเปนการคอรรัปชันทั้งสิ้น 
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นิยามคอรรัปชันของสังศิตไดครอบคลุมพฤติกรรมการใชอํานาจโดยมิชอบ (Abuse of 
power) ของนักการเมืองและผูบริหารของโรงงานยาสูบในกรณีนี้ไดเปนอยางดี เมื่อเขากลาวถึง
ความหมายของคอรรัปชันวา “เปนพฤติกรรมที่บุคคลสาธารณะมุงแสวงหาผลประโยชนใหแก...
วงศาคณาญาติ พวกพอง และคนใกลชิด โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ อํานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง 
ความสัมพันธสวนตัว หรือการใชขาวสารขอมูลภายในเปนเครื่องมือ ไมวาการกระทําดังกลาวจะผิด
กฎหมายหรืออาจไมผิดกฎหมาย แตถาหากการกระทําดังกลาว... มีการใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย
กฎหมายโดยมีเจตนาที่จะเลือกปฎิบัติ หรือเปนแบบสองมาตรฐาน (Double standard) หรือเปนการ
กระทําที่ขัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของความเปนบุคคลสาธารณะ... ก็ถือเปนการคอรรัปชัน
ทั้งสิ้น” ผูศึกษาเห็นวานิยามคอรรัปชนัที่เปนแบบเชิงประจักษของสังศิตสอดคลองกับความเปนจริง
ของโรงงานยาสูบในกรณีนี้เปนอยางย่ิง 

สําหรับคําถามที่วาพฤติกรรมของนักการเมืองและผูบริหารของโรงงานยาสูบในกรณี
ขางตน มีความหมายสอดคลองกับแนวการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชันใดบางหรือไม ผูศึกษา
เห็นวาแนวการวิเคราะหคอรรัปชันแบบองครวมที่ถูกนําเสนอข้ึนมา โดยสังศิต พิริยะรังสรรค 
(2553) เปนเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดที่จะใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะที่เก่ียวของกับ
กรณีนี้วาเปนการคอรรัปชันหรือไม  

ดังภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นวาแนวการวิเคราะหคอรรัปชันในโลกวิชาการปจจุบันมีอยู 
จํานวน 11 แนวการวิเคราะห (Approaches) ที่เราสามารถนํามาใชรวมกันอธิบายสาเหตุของการ
เกิดคอรรัปชันของการเมืองและผูบริหารหนวยงานของรัฐ นอกเหนือไปจากแนวการวิเคราะห
ทางดานกฎหมาย 

จากแนวคิดการวิเคราะหคอรรัปชันขางตน ผูศึกษาเห็นวามีอยางนอยสุด 7 แนวการ
วิเคราะหที่สามารถใชอธิบายสาเหตุของการคอรรัปชันในกรณีนี้ได โดย 7 แนวการวิเคราะห ที่วา
นี้ ไดแก แนวการวิเคราะหดานคุณธรรม (Moralistic approach) แนวการวิเคราะหแบบหนาที่
นิยม (Functionalist approach) แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตร (Economic approach) 
แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach) แนวการวิเคราะห
แบบโครงสรางนิยม (Structuralist approach) การคอรรัปชันตามระบบ (Systemic - corruption 
approach) และแนวการวิเคราะหคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic - corruption approach)   

แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมเปนแนวการวิเคราะหคอรรัปชันที่สําคัญที่สุดแนวหนึ่ง
ของโลกวิชาการ สิ่งที่แนวการวิเคราะหนี้ใหความสําคัญมากที่สุด คือ ปจจัยทางดานคุณธรรม
ของผูปกครองหรือนักการเมืองที่มีอํานาจที่เบ่ียงเบนไปจากหนาที่ที่รับผิดชอบอยางเปนทางการ 
โดยคอรลิน เลย (Leys, Collin.  1965 : 29 - 40; อางถึงใน สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553 : 68) 
อธิบายถึงเงื่อนไขที่เปนเหตุใหเกิดคอรรัปชันในประเทศกําลังพัฒนาวามาจากความไมเทาเทียม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยูในระดับสูง คอรรัปชันเปนเรื่องที่สามารถปกปดไดงาย และการบังคับ
ใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลงโทษผูกระทําความผิด ผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรม
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การใหสิทธิพิเศษแกรานหางสหสามิต โดยไมมีการเปดประมูลเพ่ือใหธุรกิจตางๆ สามารถเขา
รวมในการแขงขันทางธุรกิจอยางเทาเทียมไดกวางขวางย่ิงข้ึน เปนการสนับสนุนใหรานหาง 
สหสามิตสามารถขยายคาเชาทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมที่ฉอฉลดังกลาวสามารถกระทําไดเปน
เพราะสังคมไทยมีความไมเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับสูง นักธุรกิจที่เปน
ผูคาสงยาสูบ (ป.1) ของโรงงานยาสูบสวนใหญแมวาจะเห็นวาพฤติกรรมของนักการเมืองและ
ผูบริหารโรงงานยาสูบในกรณีนี้ถือวาเปนเรื่องที่มิชอบ และเปนเรื่องที่สรางความไมเปนธรรมใน
การทําธุรกิจ แตก็ไมมีใครกลาสงเสียงคัดคานไมเห็นดวยหรือประทวงกลุมที่มีอํานาจ เพราะเกรง
วาตนเองจะถูกกลั่นแกลงและอาจถูกรังแกจากกลุมผูที่มีอํานาจในโรงงานยาสูบมากข้ึนไปอีก 
พฤติกรรมของนักธุรกิจสวนใหญคือ การแสดงความอดทน อดกลั้นและทนรับชะตากรรมที่
เกิดข้ึนโดยไมกลาปริปาก นอกจากนี้ในสังคมไทยคอรรัปชันเปนเรื่องที่สามารถปกปดไดงาย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการบังคับใชกฎหมายการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
ซึ่งผูบังคับใชกฎหมายมักจะคํานึงถึงหลักฐานทางการเงินวามีการใหและการรับสินบนระหวาง
นักการเมือง ผูบริหารโรงงานสูบและนักธุรกิจผูไดรับสัมปทานหรือไม สําหรับผูคาสงยาสูบ (ป.1) 
แลว ก็อาจไมเขาใจหรือไมแนใจวาพฤติกรรมของนักการเมืองและผูบริหารโรงงานยาสูบขางตน
จะถือวาเปนการทุจริตตามกฎหมายของ ป.ป.ช. หรือไม นอกจากนี้ก็ไมใชเรื่องงายที่พวกเขาจะ
สามารถหาหลักฐานทางการเงินในเรื่องการสมคบคิดของนักการเมือง ผูบริหารโรงงานยาสูบและ
นักธุรกิจในกรณีนี้ได ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการขาดคุณธรรม ขาดความซื่อสัตย และ
ขาดความเปนกลางในการบริหารราชการแผนดินของนักการเมือง และผูบริหารโรงงานยาสูบ 
ในกรณีนี้จึงเกิดข้ึนไดไมยาก เพราะตนทุนของความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะถูกตรวจสอบจาก
หนวยงาน ป.ป.ช. มีคอนขางต่ําและการคอรรัปชันก็สามารถดํารงอยูไดโดยไมถูกทาทายจาก
กลุมนักธุรกิจที่ตองสูญเสียผลประโยชนของพวกเขาไปใหแกรานหางสหสามิต 

แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยมของนักรัฐศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงของเจมส ซี 
สก็อต (Scott, Jame C.  1969) ที่ไดนําเอาความหมายของคอรรัปชันในมุมมองของหนวยงาน
ราชการสมัยใหมมาเปนกรอบในการวิเคราะหสําหรับประเทศกําลังพัฒนา สก็อตเปนนักวิชาการ
คนแรกที่ออกมาวิพากษวิจารณทฤษฎีที่ใชในการศึกษาเรื่องคอรรัปชันวา หากไมใชมุมมองแบบ
นักกฎหมายก็จะเปนมุมมองแบบที่ควรจะเปน (Normative) ซึ่งทั้งสองทฤษฎีตางละเลยปจจัย
ทางดานการเมือง เขาเสนอใหนําเอาเรื่องการใชอิทธิพลทางการเมืองมาเปนคําอธิบายสาเหตขุอง
การเกิดคอรรัปชัน (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553) ผูศึกษาเห็นดวยกับแนวการวิเคราะหของสก็อต
ในเรื่องดังกลาว ดังจะเห็นไดจากกรณีของโรงงานยาสูบในขณะนั้น ที่มีนายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล 
เปนรัฐมนตรีชวยการกระทรวงการคลังทําหนาที่กํากับดูแลโรงงานยาสูบ นายสมใจนึก เองตระกูล 
ปลัดกระทรวงการคลังทําหนาที่เปนประธานกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ และพลเอกองอาจ 
ชัมพูนทะ เปนผูอํานวยการโรงงานยาสูบ ไดอนุญาตใหโรงงานยาสูบทําสัญญากับรานหาง 
สหสามิตเพียงผูเดียว โดยไมมีการเปดโอกาสใหธุรกิจเอกชนทั่วไปเขาแขงขันประมูลกับราน
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หางสหสามิตได กรณีนี้ไมสามารถมองเปนอยางอ่ืนไปได นอกจากเปนการใชอิทธิพลทาง
การเมืองมาปดก้ันตลาดมิใหมีการแขงขันทางธุรกิจเกิดข้ึน ในสังคมที่เปนระบบเศรษฐกิจตลาด 
(Market economy) ผูศึกษาเชื่อวาไมวาจะเปนที่ใดในโลก เมื่อใดก็ตามที่มีการเปดประมูลให
สัมปทานจากภาครัฐ เปนไปไมไดเลยที่จะไมมีนักธุรกิจที่เขารวมในการประมูลแขงขัน เพราะ
ธุรกิจสัมปทานของรัฐมักทําใหนักธุรกิจไดรับกําไรที่มากเกินกวาปกติในตลาด หรือเกิดคาเชาทาง
เศรษฐกิจ (Economic rents) ตามแนวการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร (Economic approach) 
เสมอไป นี่เปนเหตุผลและเปนแรงจูงใจสําคัญที่นักการเมืองและผูมีอํานาจของโรงงานยาสูบ 
ไมตองการใหคาเชาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนไปตกอยูกับนักธุรกิจที่มิใชพวกพองของตน ดังนั้น
เพ่ือรักษาและเพ่ือวัตถุประสงคในการแจกจายคาเชาทางเศรษฐกิจภายในหมูคณะของพวกเดียว
กันเอง กลุมคนที่มีอํานาจตามกฎหมายของโรงงานยาสูบจึงใชวิธีปดก้ันการทํางานของกลไก
ตลาดยาสูบเสีย และมอบอํานาจก่ึงผูกขาดในตลาดยาสูบใหแกรานหางสหสามิต การพูดถึงการ
ใชอิทธิพลทางการเมืองของกลุมคนที่มีอํานาจในโรงงานยาสูบ อาจทําใหเกิดคําถามวาเราจะ
ตรวจสอบวามีการใชอํานาจทางการเมืองในกรณีนี้ไดอยางไร ผูศึกษาเห็นวาอิทธิพลทางการ
เมืองตามที่สก็อตกลาวถึง เปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตสามารถตรวจสอบวามี
การใชอิทธิพลทางการเมืองหรือไม จะตองดูจากปฏิบัติการที่เปนจริง (Action) หรือพฤติกรรมที่
เกิดข้ึนจริงของนักการเมืองและผูมีอํานาจในการตัดสินใจของโรงงานยาสูบเทานั้น ซึ่งในการที่มี
การมอบอํานาจก่ึงผูกขาดในตลาดโรงงานยาสูบใหแกรานหางสหสามิตนี้ ไดมีปฏิบัติการในการ
ใชอํานาจของนักการเมืองและผูบริหารของโรงงานยาสูบเกิดข้ึนจริง 

ในการสรางตลาดก่ึงผูกขาดของธุรกิจโรงงานยาสูบ นอกจากนักการเมืองและกลุมบุคคล
ที่มีอํานาจในโรงงานยาสูบจะใชอิทธิพลทางการเมืองแลว ที่สําคัญพวกเขายังใชความสัมพันธทาง
สังคมแบบด้ังเดิมคือ ความสัมพันธแบบพวกพอง (Cronyism) และความสัมพันธแบบอุปถัมภ 
(Patron and client relations) ในการกําหนดวาจะใหสัมปทานธุรกิจของโรงงานยาสูบแกหาง 
สหสามิตอีกดวย แนวการวิเคราะหสาเหตุของการเกิดคาเชาทางเศรษฐกิจแบบนี้อธิบายโดยแนว
การวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach) ที่มองวาธุรกิจที่ไดรับ
อภิสิทธิ์จากนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจนั้นมักจะมีทั้งการใชอิทธิพลทางการเมือง
และการใชความสัมพันธทางสังคมที่เปนแบบด้ังเดิมผสมผสานกัน นักเศรษฐศาสตรการเมืองมอง
เรื่องการใชคาเชาทางเศรษฐกิจวาเปนวิธีการหนึ่งของการใชอํานาจของระบบราชการไปในทางที่ผิด
เพ่ือผลประโยชนสวนบุคคล คาเชาทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนเมื่อเจาหนาที่ของรัฐใชสถานะของพวกเขา
ไปเพ่ือผลประโยชนของตนเองและพวกพอง ซึ่งมักเก่ียวพันกับเรื่องการผูกขาด (Monopoly) หรือ
ก่ึงผูกขาด (Semi - monopoly) ในตลาดหนึ่งๆ 

Khan (2000; อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) ใหความหมายของการแสวงหา 
คาเชาทางเศรษฐกิจ วาหมายถึง การกระทําที่พยายามจะสราง รักษา หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและ
สถาบันอันเปนรากฐานของคาเชาแตละประเภท โดยวิธีการทั้งที่ผิดกฎหมาย เชน การบีบบังคับดวย
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กําลัง การใชอิทธิพลทางการเมือง และวิธีการที่ถูกกฎหมาย เชน การล็อบบ้ี เปนตน Kahn และ 
Jomo (2000 : 145 - 236; อางถึงใน สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553) ไดใชทฤษฎีการแสวงหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจการคอรรัปชัน และความสัมพันธเชิงอุปถัมภแบบแลกเปลี่ยน (Patron and client 
exchanges) มาเปนกรอบในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
อาเซียนในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ทั้งสองชี้วา การแสวงหาคาเชามักอยูในรูปของ
การปรับปรุงโครงสรางในกรรมสิทธิ์ครอบครองและตัวสถาบัน (Structure of rights and institution) 
นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนแบบอุปถัมภเปนเงื่อนไขที่ซับซอนที่นําไปสูการแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจและการคอรรัปชัน และปจจัยที่เปนเครือ่งชี้ของความสําเร็จในการแสวงหาคาเชาประการ
หนึ่ง คือ รูปแบบของสิทธิ (Types of rights) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

กรณีของรานหางสหสามิตสามารถอธิบายไดจากมุมมองแบบเศรษฐศาสตรการเมืองในแง
ที่เจาของรานหางสหสามิต เปนภรรยาของนองชายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น
ความสัมพันธทางสังคมของเจาของรานหางสหสามิตกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง จึงมี
สายใยทางสังคมที่เรียกไดวา “เปนพวกเดียวกัน” ซึ่งความสัมพันธนี้ดํารงอยูจริงและผูกโยงพวกเขา
ใหกลายเปนกลุมคนที่แมจะไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา แตความสัมพันธที่วานี้ภายใตเงื่อนไข
ของสถานการณที่แนนอน มันสามารถทําหนาที่ในสังคมใหเกิดผลตามความตองการของผูมีสถานะ
เปนผูอุปถัมภ (Patron) โดยการจัดสรรสัมปทานใหแกผูอยูใตการอุปถัมภ (Clients) ของตนได ดังที่
เกิดปรากฏการณแหงความสัมพันธระหวางโรงงานยาสูบกับรานหางสหสามิตข้ึนในป พ.ศ. 2541 
ความสัมพันธทางสังคมที่แสดงใหเห็นนี้ ทําใหเกิดการขยายตัวของคาเชาทางเศรษฐกิจ (Economic - 
rent expansion) ของหางสหสามิตอันเนื่องมาจากไดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ “สิทธิ” และ 
“สถาบัน” อันเปนรากฐานของคาเชาอันใหมในตลาดของรานหางสหสามิต 

ปญหาการขยายตัวของคาเชาทางเศรษฐกิจของรานหางสหสามิตยังอาจอธิบายไดจาก
แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม (Structuralist approach) ที่อธิบายวาสาเหตุของการเกิด 
คอรรัปชันมาจากปจจัยในการแทรกแซงของรัฐที่มีการตอตลาดมากจนเกินไป มอยส นาอิม 
(Moises Naim.  1995 : 248 - 251; อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) ชี้วาการแทรกแซงของ
รัฐภายใตความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภ เปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชวิจารณญาณ
บิดเบือนผลประโยชนที่จะไดรับจากนโยบายของรัฐบาล ไปสูกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
ดังนั้นการคอรรัปชนัจึงเกิดข้ึนไดเสมอ เมื่อรัฐบาลขายสินคาหรือบริการ หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ใหแกธุรกิจเอกชน 

การคอรรัปชนักรณีของรานหางสหสามิตยังสามารถอธิบายไดจากแนวการวิเคราะหตาม
ระบบ (Systemic corruption) ดังที่ ไมเคิล จอหนสตัน (Michael Johnston.  1997 : 6 - 7; อางถึงใน 
สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) ไดกลาวถึงการคอรรัปชนัตามระบบวา “เปนการใชบทบาทสาธารณะ
หรือทรัพยากรสาธารณะไปในทางที่ผิดเพ่ือผลประโยชนสวนตัว” และ “คอรรัปชันตามระบบเปน
เรื่องของสถานการณหนึ่งที่ภายในสถานการณอันนั้นมีสถาบันทีส่ําคัญๆ และการดําเนินงานของรัฐ
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กําลังถูกครอบงํา และถูกนําไปใชไมวาจะโดยปจเจกบุคคลและกลุมก็ตาม และก็มีผูคนจํานวนมากมี
ทางเลือกในทางปฏิบัติไดคอนขางยากที่จะเขาถึงหรือติดตอกับขาราชการที่ทุจริตได” (Johnston.  
1997 : 7) โรเบิรต คลิทการด (Robert Klitgaard.  2004; อางถึงใน สังศิต พิริยะรังสรรค.  2553) ได
พูดถึงคอรรัปชันตามระบบวา คุณลักษณะของคอรรัปชันตามระบบที่โดดเดน ก็คือ กลไกจํานวน
มากของรัฐบาลที่ควรจะทําหนาที่ปองกันการคอรรัปชัน กลับกลายเปนกลไกที่คอรรัปชันไปเสียเอง 
ไมวาจะเปนเรื่องของงบประมาณ การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ การรายงาน การประเมินผล 
และการบังคับใชระเบียบและกฎหมายตางๆ สังศิต พิริยะรังสรรค (2553) สรุปวาคอรรัปชันตาม
ระบบเปนเรื่องของการใชระเบียบ กฎหมายที่มีอยูในการคอรรัปชันของนักการเมืองและขาราชการ
ในระดับตางๆ ซึ่งอาจจะมีตั้งแตการใชกฎหมายไปขมขูนักธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายเพ่ือเรียกรับเงิน
ใตโตะหรือเรียกรับเงินจากผูกระทําความผิดตามกฎหมายโดยการไมบังคับใชกฎหมาย หรือใชอํานาจ
ในการวินิจฉัยกฎหมาย เพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง 

ผูศึกษาเห็นวาปรากฏการณของโรงงานยาสูบในกรณีนี้ แสดงใหเห็นวานักการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ ไดใชบทบาทของความเปนบุคคลสาธารณะไปในทางที่มิชอบ เพราะมีการใช
กฎหมายอยางไมมีมาตรฐาน กลาวคือเปนการใชอํานาจทางกฎหมายเพ่ือใหสิทธิพิเศษแกราน
หางสหสามิตเพียงรายเดียว ในขณะที่ธุรกิจรายอ่ืนๆ ที่เปนคูแขงขันของหางสหสามิตทั้งหมดกลับ
ถูกกีดก้ันออกไปจากการทําธุรกิจของโรงงานยาสูบ 

ผูศึกษาเห็นวาคอรรัปชนัของโรงงานยาสูบ ยังสามารถอธิบายไดจากแนวการวิเคราะหคอร
รัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) จอหน โจเซฟ วัลลิส (John Joseph Wallis.  2004 : 2 - 3; 
อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) มองวาคอรรัปชันเชิงระบบเกิดจากรัฐบาลที่ไมไดมาเพ่ือ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - seeking governmemt) แตพวกเขาคือรัฐบาลผูมาสรางคาเชา
ทางเศรษฐกิจข้ึน (Rent - creating government) การคงอยูของรัฐบาลที่คอรรัปชันอยางเปนระบบ
ข้ึนอยูกับความสามารถในการจํากัด (ธุรกิจที่ไมใชพวกพองของตนเอง) ไมใหเขาถึงตลาดและ
ทรัพยากร เพ่ือที่พวกเขาจะไดสรางคาเชาทางเศรษฐกิจที่เชื่อมผนึกผลประโยชนของเหลาพันธมิตร
ที่ปกครองรวมกันเอาไวใหได 

Wallis พูดถึงการคอรรัปชนัเชิงระบบวาวางอยูบนพ้ืนฐานของคาเชาทางเศรษฐกิจโดยการ
กําจัดธุรกิจคูแขงขันมิใหเขาสูตลาดได ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีการสรางบริษัทที่ไดสิทธิพิเศษเหนือ
ธุรกิจทั่วไป มันจึงเปนสัญญาณเตือนภัยวามีโอกาสที่จะเกิดคอรรัปชันเชิงระบบข้ึนแลว (2004 : 5; 
อางถึงใน สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553) สังศิตสรุปความคิด (Idea) เรื่องคอรรัปชันเชิงระบบของ 
Wallis วาเปนตัวแทนทางความคิดของนักการเมืองที่ใชระบบเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการขยาย 
คาเชาทางเศรษฐกิจข้ึนมา และพ้ืนฐานของคาเชาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนนี้ ถูกนําไปใชในการรักษา
และควบคุมการปกครองของรัฐบาลเอาไว 

นอกจากนี้สังศิตยังใหความหมายการคอรรัปชันเชิงระบบวา เปนการวางแผนของผูมี
อํานาจทางการเมืองที่มีการตระเตรียมการ มีการกําหนดแผนการ หรือชักนําใหเกิดการคอรรัปชนัไป
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ตามระบบที่มีการวางแผนลวงหนาเอาไวแลว โดยสังศิตมองวานักการเมืองที่มาตามเสนทางนี้มี
จุดมุงหมายตั้งแตเริ่มตนคือ เขามาแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเอง ครอบครัว และพวกพอง วิธีการ
คอรรัปชันของพวกเขาอาจจะอยูในรูปของนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาหรือนโยบายที่มอบใหแก
ขาราชการ ซึ่งผลลัพธของนโยบายไดกลายเปนการคอรรัปชันที่ถูกตองตามกฎหมาย (Legalized 
corruption) และที่สําคัญก็คือ กฎหมายไมสามารถเอาผิดไดอยางงายๆ ตอนักการเมืองและ
ขาราชการประจํา เชน การใหสัมปทานของรัฐแกพวกพอง การจัดซื้อจัดจางในโครงการขนาดใหญ
ของรัฐ รวมทั้งการสงคนใกลชิดเขาไปบริหารธนาคาร สถาบันการเงิน และกองทุนตางๆ ของรัฐ 

ผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมของนักการเมืองและผูบริหารโรงงานยาสูบที่เกิดข้ึน เปนการ
จํากัดธุรกิจทั่วไปมิใหเขาถึงทรัพยากรของภาครัฐ และเปนการจํากัดธุรกิจคูแขงขันไมใหสามารถ
เขาถึงตลาดได ในทางตรงกันขามนักการเมืองและผูบริหารของโรงงานยาสูบกลับสงเสริมธุรกิจ 
รายเดียวที่เปนพวกพองของตนเองใหสามารถขยายคาเชาทางเศรษฐกิจใหมากย่ิงข้ึน จนธุรกิจ 
รายเดียวนี้กลายเปนธุรกิจที่มีสิทธิพิเศษเหนือธุรกิจทั่วไป ผูศึกษาจึงเห็นสอดคลองกับการวิเคราะห 
สังศิตที่วา คอรรัปชันเชิงระบบที่เกิดข้ึนมิใชสิ่งที่เกิดข้ึนอยางลอยๆ หากแตมีการวางแผนและมีการ
ตระเตรียมการลวงหนาไวเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากภายหลังที่มีการประกาศนโยบายใหมของ
โรงงานยาสูบแลวเพียงวันเดียว โรงงานยาสูบก็ไดใหสัมปทานแกรานหางสหสามิตทันที โดยที่ไมมี
ธุรกิจคูแขงขันรายใดของรานหางสหสามิตสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลในเรื่องนีไ้ดเลย 

 
 ปจจัยและเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชัน  
 โดยทั่วไปปจจัยที่กอใหเกิดการคอรรัปชัน เกิดจากอํานาจรัฐที่สําคัญ 2 ดาน คือ ดานแรก 
เปนอํานาจในการอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการ เชน การใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่ในกระบวนการจัดเก็บภาษี และอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนหรือสิทธิในทรัพยากร 
เชน สัมปทาน สิทธิหรือการออกใบอนุญาตใหทําธุรกิจ อํานาจแบบหลังนี้กอใหเกิด “การจายสินบน
เพ่ือใหไดการผูกขาดกิจการบางอยางที่ตองไดรับสัมปทานจากรัฐบาลและจายเพ่ือใหคงสภาพการ
ผูกขาดนั้นไว” และอีกดานเปนอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนหรือสิทธิในทรัพยากรของรัฐนี้ 
กลายเปนแหลงที่กอใหเกิดคาเชาทางเศรษฐกิจ (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 3, 17) ขณะที่
ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2541 : 108 - 138) เห็นวาเปนเพราะชองวางของกฎ ระเบียบราชการ 
ความลาหลังของโครงสรางธุรกิจที่รัฐดูแลและการขาดกลไกการกํากับดูแลที่ดี กอใหเกิดการแสวงหา
คาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - seeking) จากกลุมผลประโยชน โดยอาศัยการติดสินบนหรือให
ผลประโยชนตางๆ ของนักธุรกิจ แกนักการเมืองและขาราชการ เปนผลใหเกิดการชวยเหลือใน
ข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการผลักดันนโยบายใหเกิดสิทธิ เกิดสัมปทานใหม การชวยเหลือในข้ันตอนการ
พิจารณาคัดเลือก ตลอดจนการจัดทําสัญญาที่เปนประโยชนตอผูไดรับสิทธิ สัมปทานเชนวานั้น  
ซึ่งจากการ ศึกษาในกรณีของโรงงานยาสูบ ผูบริหารระดับสูงเองก็มักพบกับปญหาการรองขอจาก
นักการเมืองและผูมีอํานาจในรัฐบาลในสนับสนุนพรรคพวกของตนใหไดรับการแตงตั้งเปนผูคาสง
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ยาสูบ หรือใหโรงงานยาสูบจัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมบางอยาง เชน งานการกุศลตางๆ 
(ปญญา พนมวัลย, พูนทรัพย เจียรณัย.  สัมภาษณ.  2554) และคณะกรรมการฯ ที่มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของโรงงานยาสูบ ก็มักมีการเปลี่ยนแปลง 
อยูเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวากระทรวงการคลัง ผูรับ
มอบหมายใหดูแลกรมสรรพสามิต จนขาดความตอเนื่องในการทํางาน ขาดการศึกษาเรียนรูบทบาท
หนาที่ ทําใหผูศึกษามองวาคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบที่ไดรับการเสนอชื่อจากรัฐมนตรทีี่
รับผิดชอบในการกํากับดูแลโรงงานยาสูบ ลวนแลวแตเปนคณะบุคคลที่อยูภายใตการอุปถัมภของ
นักการเมืองทั้งสิ้น  

อันที่จริงขาราชการก็อาจทําการคอรรัปชันอยางเปนเอกเทศจากนักการเมืองไดตลอดเวลา 
แตสําหรับโครงการขนาดใหญนักการเมืองตองเขามาเก่ียวของและมีบทบาทเสมอในฐานะเจา
กระทรวงผูมีอํานาจในการกํากับดูแล และแมวาขาราชการจะเปนผูริเริ่มกระบวนการคอรรัปชันหนึ่งๆ 
สุดทายก็ตองประสานสายสัมพันธกับนักการเมือง แตในระบบของราชการจะมีขาราชการชั้นผูใหญ 
เชน อธิบดี หรือในรัฐวิสาหกิจก็จะมีเจาหนาที่ระดับสูง คือ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหาร
ระดับสูงอ่ืนๆ เชน ผูวาการ ดังนั้นจึงมักเกิดเหตุการณที่นักการเมืองจะเลือกเอาคนที่เปนพวกพอง
ของตนเขามาเปนคณะกรรมการฯ แลวใชโอกาสและอํานาจดึงเอาคนที่เปนพวกเดียวกันใหเขาสู
ตําแหนงผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ (ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  2545 : 2 - 10) เพ่ือให
สามารถใชอํานาจของฝายการเมืองผานรัฐมนตรีที่มีอํานาจกํากับดูแลหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และผานไปยังคณะกรรมการฯ เหลานี้ในลักษณะของการตอบแทนผลประโยชนกัน 
(ไพโรจน และคณะ.  2552 : x) ดังนั้นโครงการที่ผลประโยชนสูงมาก นักธุรกิจจึงตองมกีารเจรจาและ
ไดรับความยินยอมจากนักการเมืองกอน (นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 47)     

ปจจัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาพบวา แนวโนมการบริโภคยาสูบ
กําลังมีการหดตัวลงในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแลว แตขณะเดียวกันกลับมี 
การขยายตัวมากข้ึนในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ทําใหบรรษัทผูคาบุหรี่ขามชาติใหความสนใจใน
การทําตลาดในประเทศเหลานี้มากข้ึน รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งในอดีตที่ผานมานั้นประเทศไทย 
ไดปดก้ันการนําบุหรี่จากตางประเทศเขามาจําหนาย จึงมีการลักลอบนําบุหรี่จากตางประเทศเขา
มาจําหนายอยางผิดกฎหมาย จนในป พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยจึงเริ่มอนุมัติใหมีการนําเขาเพ่ือ
ทดแทนการลักลอบบุหรี่นําเขาเหลานั้น และตลาดการคาบุหรี่เปนการคาที่มีผูคานอยราย คือ
โรงงานยาสูบ และบรรษัทผูคาบุหรี่ขามชาติไมก่ีราย เชน บริษัท Philip Morris, R.J Reynolds 
และ Brown & Williamson เปนตน การขยายตัวเขามาของบุหรี่ตางประเทศนี้ไดกลายเปนปจจัย
ที่ทําใหยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 
2539 - 2545 เปนตนมา นอกจากนี้ผลจากการรณรงคลดการสูบบุหรี่ของรัฐและองคกรเอกชน 
ไดทําใหประชากรที่บริโภคบุหรี่มีจํานวนลดลง จึงเกิดความพยายามแขงขันกันของผูคาบุหรี่ที่จะ
สรางยอดขายเพ่ือผลประโยชนของตนเองใหไดมากที่สุด ในชวงเวลานี้เองไดเกิดกรณีการขาย
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บุหรี่ขามเขตตลาดยาสูบของผูคาสงยาสูบ (ป.1) เพ่ิมมากข้ึน สรางปญหาใหกับระบบการคา
ยาสูบของโรงงานยาสูบและผูคาสงยาสูบทั่วไป (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ.  2547 : 30 - 
47, 63)  

สําหรับบริบททางการเมือง สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ (2550 : 46 - 48) กลาววา
นับตั้งแตโรงงานยาสูบกอตั้งในป พ.ศ. 2484 ซึ่งเปนชวงที่รัฐบาลกําลังดําเนินนโยบายชาตินิยม
ทางเศรษฐกิจ และเปนชวงที่มีการกอตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนจํานวนมาก เพ่ือเปนการวางโครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสมัยใหมของประเทศ อยางไรก็ตามพบวารัฐวิสาหกิจสวนใหญตกอยูภายใต
การบริหารของกลุมทหารและนักการเมืองที่มีอํานาจในขณะนั้น ทําใหการบริหารงานขาด
ประสิทธิภาพและกลายเปนแหลงหาผลประโยชนสวนบุคคลของผูมีอํานาจมาตลอด โดย
นักการเมืองและรัฐมนตรีที่เก่ียวของไดเขามาแสวงหาผลประโยชนจากโรงงานยาสูบ อยางนอย 2 
ชองทาง คือ จากงบประมาณคาสงเสริมการตลาดและงบการกุศล ในรูปของการขอเงินชวยเหลือ
ทําโครงการตางๆ ในเขตเลือกตั้งของตน นอกจากนี้ยังมีการใชอิทธิพลในการผลักดันใหเกิดการ
ลงทุนในโครงการตางๆ เชน โครงการยายโรงงานยาสูบไปยังจังหวัดเชียงใหมที่ใชเงินลงทุน
มหาศาลเกือบสองหมื่นลานบาท และการผลักดันบริษัทพวกพองเขาทําธุรกิจกับโรงงานยาสูบใน
รูปแบบตางๆ    

ที่ผานมาโรงงานยาสูบมามีนายทหารบกดํารงตําแหนงผูอํานวยการยาสูบรวม 10 ทาน (จาก
ทั้งหมด 24 ทาน) โดยเฉพาะในชวงระหวางป พ.ศ. 2487 - 2516 ที่การเมืองไทยยังอยูใตอิทธิพลของ
ระบบทหาร ผูอํานวยการโรงงานยาสูบเกือบทั้งหมดเปนนายทหารจากกองทัพบก ไดแก พลตรีขุน
จํานงภูมิเวท (พ.ศ. 2487 - 2488) พันตรีโผน  อินทรทัต (รักษาการผูอํานวยการ พ.ศ. 2490) และพลตรี
หลวงชํานาญยุทธศิลป (พ.ศ. 2491 - 2499) และชวงป พ.ศ. 2501 - 2516 มีนายทหาร 4 นาย ที่เปน
ผูอํานวยการโรงงานยาสูบ คือ พลตรีเล็ก สงวนชาติสรไกร พลเอกหลวงสุทธิสารรณกร พลโทหมอม
ราชวงศลาภ หัสดินทร และพลเอกกฤช ปุณกันต แมหลังชวงวันที ่14 ตุลาคม 2516 ที่การเมืองเปด
มากข้ึนก็ยังมีนายทหารสลับข้ึนเปนผูอํานวยการโรงงานยาสูบเปนระยะ เชน พลเอกปญญา ขวัญอยู 
(พ.ศ. 2532 - 2535) โดยพลเอกองอาจ ชัมพูนทะ อดีตเจากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที ่2 ตุลาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2543 เปนผูอํานวยการฯ 
ที่ดํารงตําแหนงในชวงเวลาที่โรงงานยาสูบไดทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิตและมีแกไขสัญญา
เพ่ิมเติมในเวลาตอมา โดยลาสุดพลเอกจริยะ ทองทับ เปนรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการยาสูบ 
(พ.ศ. 2549 - 2550) โดยมีบุคคลจากภายนอกโรงงานยาสูบและไมเคยรับขาราชการแตไดดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการยาสูบเพียงทานเดียว คือ นายประจวบ ตันตินนท ในป พ.ศ. 2551 (โรงงาน
ยาสูบ รายงานประจําป 2538 - 2552) 
 จากขอมูลที่รวบรวมตั้งแตป พ.ศ. 2538 - 2554 (โรงงานยาสูบ รายงานประจําป 2538 - 
2552) พบวา โรงงานยาสูบมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอํานวยการทุกป โดยบางปเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับปงบประมาณ บางปมีการเปลี่ยนแปลงทีส่อดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
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รัฐบาลหรอืสอดคลองกับชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เชน ในป พ.ศ. 
2544 เมื่อพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย เขาเปนรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 
2544 ตอจากรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปตย ก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จํานวน 
5 คน จากทั้งสิ้น 11 คน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2544 ในป พ.ศ. 2546 มีการเปลี่ยนประธานกรรมการฯ 
และคณะกรรมการ วันที่ 1 ตุลาคม และ 21 พฤศจิกายน 2546 ในป พ.ศ. 2547 มีกรรมการฯ และที่
ปรึกษาคณะกรรมการฯ พนจากตําแหนงในเดือนมีนาคมจํานวนหนึ่ง สอดคลองกับชวงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง คือ นายสุรเกียรติ เสถียรไทย 
เปน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 และในป พ.ศ. 2548 นอกจากมีการ
เปลี่ยนตัวประธานและกรรมการฯ สองคนแลว หนึ่งในสองของกรรมการฯ ที่ไดดํารงตําแหนงเปน 
นักธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยและเปนเจาของบริษัทผูไดรับสัมปทานการเดินรถรางไฟฟาภายใน 
สวนสัตวเชียงใหม ชื่อนายประเสริฐ เกษมโกเมศ เปนเอกชนคนแรกในคณะกรรมการอํานวยการของ
โรงงานยาสูบ ที่ไมเคยเปนขาราชการ ทหารหรือตํารวจ ในป พ.ศ. 2550 หลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาล 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร มาเปนรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ จุลานนท มีการเปลี่ยนตัวประธาน
กรรมการฯ รวม 3 คน พรอมเปลี่ยนกรรมการฯ ทานอ่ืนดวย เปนตน 
 ในป พ.ศ. 2538 ม.ร.ว.จตุมงคล  โสณกุล อธิบดีกรมสรรพากรเปนประธานอํานวยการฯ 
และนายสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมสรรพสามิต เปนกรรมการฯ ตอมา พ.ศ. 2539 - 2543  
นายสมใจนึก เปนประธานกรรมการฯ ในขณะที่ดํารงตําแหนงทางราชการ เปนอธิบดีกรม
สรรพสามิต ป พ.ศ. 2539 และเปนอธิบดีกรมศุลกากร พ.ศ. 2540 - 2543 หลังจากนั้นมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการจะเปนผูที่ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสรรพมิตตลอดมา 
เปนขอสังเกตวานายสมใจนึก ดํารงตําแหนงประธานกรรมการฯ ยาวนานที่สุด คือ 5 ป ประธาน
กรรมการฯ ทานตอๆ มาจะดํารงตําแหนงทานละ 1 - 2 ป 
 โดยรวมแลวตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา คณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบจะ
ประกอบไปดวย ผูแทนจากกระทรวงการคลังและหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง นายทหารบก 
ทหารเรือ ทหารอากาศ บางครั้งมีบุคคลที่มาจากหนวยงานอ่ืน เชน กระทรวงเกษตร กระทรวง
ยุติธรรม สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม สภาพัฒนฯ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยใน
ป พ.ศ. 2551 - 2552 ไดมีนักวิชาการเขามาเปนกรรมการฯ 1 คน ผูศึกษาเห็นวาคณะกรรมการฯ นี้ 
ทหาร ตํารวจ ยังคงมีบทบาทสําคัญอยางตอเนื่องมาเชนในอดีต ขณะที่กลุมบุคคลที่เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการฯ สวนมากแลวคือ ผูแทนที่เปนอธิบดีหรือขาราชการระดับสูงจากหนวยงาน
ตางๆ ของกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะกรมสรรพสามิต กรมสรรพากรและกรมศุลกากร ในชวง
เวลา 16 ป (พ.ศ. 2538 - 2553) มีนักวิชาการและนักธุรกิจ เพียงอยางละ 1 ทานเทานั้น ที่ไดเขามา
เปนคณะกรรมการฯ นี้  
 ที่นาสังเกตคือ ทําไมตองมีการเปลี่ยนคณะกรรมการฯทุกป ไมนับรวมการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการฯ เมื่อมีการเปลีย่นตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทั้งที่เดิมไมมีกฎหมาย ทําให
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จะมีการลาออกจากการเปนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถือเปน
มารยาทที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอด กรณีเชนนี้ผูศึกษาใครตั้งขอสังเกตวา การที่คณะกรรมการฯ มี
การเปลี่ยนแปลงบอยนั้น บุคคลเหลานี้มีเวลาที่จะศึกษางาน ทําความเขาใจในบทบาทภาระหนาที่
ของตน บทบาทภาระหนาที่ของคณะกรรมการฯ และบทบาทหนาที่หรือแผนการดําเนินงานของ
โรงงานยาสูบไดดีแคไหน การที่รัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลกรมสรรพสามิต สามารถที่จะแตงตั้งคนของตนเขาสูตําแหนงที่สําคัญเหลานี้ได
เมื่อตองการ ทําใหความสัมพันธของคณะกรรมการฯ กับรัฐมนตรีผูมีอํานาจในการควบคุมดูแล
โรงงานยาสูบเปนไปอยางไมเทาเทียม เพราะรัฐมนตรีสามารถเปนผูกําหนดใหผูใดอยูในตําแหนงที่
สําคัญหรือไมก็ได ทําใหเห็นวาคณะกรรมการฯ นั้นไมไดมีอํานาจอยางแทจริงในการกําหนด
นโยบายหรือควบคุมดูแลโรงงานยาสูบ หากแตเปนรัฐมนตรีวาการหรือรั ฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังที่ไดรับมอบหมายใหดูแลกรมสรรพสามิตและเปนหนวยงานตนสังกัดของโรงงาน
ยาสูบ  

จากการศึกษาพบวาในชวงที่เกิดกรณีรานหางสหสามิตนี้ มีนายชวน หลีกภัย เปนนายก 
รัฐมนตรี นายธารินทร นิมมานเหมินทร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทั้งสองทานสังกัดพรรค
ประชาธิปตยและดํารงตําแหนงในรัฐบาลเปนสมัยที่สอง (สมัยแรก พ.ศ. 2535 - 2538) นายพิเชษฐ 
พันธุวิชาติกุล พรรคประชาธิปตยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2540 - 2544) และ
ดูแลกรมสรรพสามิต โดยกอนหนานี้นายพิเชษฐเปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ป พ.ศ. 2535 - 2538 เปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ป พ.ศ. 2538 และเปนประธาน
คณะกรรมาธิการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน ป พ.ศ. 2538 (http//:th.wikipedia.org) สําหรับ
นายสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้นเคยเปนอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต และเปน
ประธานกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ โดยมีพลเอกองอาจ ชัมพูนทะ เปนผูอํานวยการโรงงาน
ยาสูบ (ป พ.ศ. 2540 - 2543)    

มีขอนาสังเกตวาผูบริหารระดับสูงของรานหางสหสามิต คือ นางสุรียพร จีวาภัสร เปนอดีต 
ภรรยา นายศิรินทร นิมมานเหมินท นองชายของนายธารินทร นิมมานเหมินทร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังในขณะนั้น (http://gotomanager.com. 2553, www.thairat.co.th. 2553) ในกรณี
นี้ผูศึกษามีความเห็นวา “ผลประโยชนสวนบุคคล” ที่เกิดข้ึนจากการคอรรัปชันไมจําเปนตองตอง
อยูในรูปตัวเงินเสมอไป แตอาจเปนการเอ้ือใหเกิดประโยชนแกบุคคลภายใตระบบอุปถัมภ หรือที่
อยูภายใตความสัมพันธแบบพวกพอง (Cronyism) ดังนั้นการที่ผูมีอํานาจในโรงงานยาสูบกระทํา
การที่เปนการเอ้ือประโยชนใหแกรานหางสหสามิต ที่มีความสัมพันธสวนตัวเชื่อมโยงกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ก็ทําใหมองไดวาเปนการเก้ือหนุนญาติมิตร (Nepotism) ได เปน
การกระทําดังกลาวอยูในลักษณะที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interst) เพราะ
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหมายถึง นักการเมืองที่ดํารงตําแหนงในรัฐบาล คณะกรรมการอํานวยการฯ 
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และผูบริหารระดับสูงของโรงงานยาสูบ ตองคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรและสาธารณะเปน
ใหญ ไมใชผลประโยชนสวนบุคคล 

ผูศึกษาเห็นวาเราสามารถแบงเหตุการณกรณีรานหางสหสามิตนี้ เปนสองชวงเวลา 
ชวงแรก คือ ชวงที่มีการดําเนินการเพ่ือใหมีการทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิตและมีการแกไข
สัญญาในเวลาตอมา และชวงที่สอง คือ หลังจากการแกไขสัญญาแลว และรานหางสหสามิตสามารถ
ดําเนินธุรกิจภายใตสิทธิพิเศษนั้นเรื่อยมา โดยผูศึกษาเห็นวาการใชอํานาจของผูมีอํานาจในโรงงาน
ยาสูบในการจัดสรรผลประโยชนหรือสิทธิในทรัพยากรของโรงงานยาสูบที่มีอยูอยางจํากัด ในกรณีราน
หางสหสามิต เกิดจากผลประโยชนสวนบุคคลในลักษณะที่นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ (2543 : 3, 17) 
กลาวไววา การคอรรัปชันในหนวยงานราชการนั้น เอกชนตองมีการจายสินบนหรือผลประโยชนตอบ
แทนแกเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือใหตนไดสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือใหไดสิทธิประโยชนหรือสัมปทานมา
โดยมิชอบและในบางกรณีก็ตองมีการจายสินบนหรือใหผลประโยชนตอบแทนกันตอไปอีกเพ่ือใหตน
สามารถรักษาสิทธิ ผลประโยชนหรือสัมปทานเหลานั้นไวได ซึ่งในกรณีรานหางสหสามิตนี้ผูศึกษา
เห็นวาอาจเปนการจายสินบนหรือใชความสัมพันธเชิงอุปถัมภและความสัมพันธแบบพวกพอง 
(Cronyism) เพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธิเชนวานั้นและยังตองมีการจายสินบนหรือใชความสัมพันธเชิง
อุปถัมภและความสัมพันธแบบพวกพอง (Cronyism) เพ่ือใหคงสภาพสิทธิและการผูกขาดนี้ไว เพราะ
การคงสภาพสิทธิและการผูกขาดไดนี้ เปนการใชอํานาจของคณะกรรมการฯ และผูบริหารโรงงาน
ยาสูบภายใตกฎ ระเบียบที่มีมาตั้งแตป  พ.ศ. 2509 และเกิดข้ึนตามนโยบายที่มีการสั่งการจาก
นักการเมือง ที่ระบุวา เพ่ือตองการแกไขปญหาดานการตลาดของโรงงานยาสูบ และยังปรากฏตอมาวา
นักการเมืองคนเดียวกันนี้ก็ยังมีพฤติกรรมปกปองรานหางสหสามิตดวยการเปนตัวแทนใหกับราน
หางสหสามิตในการมาใหการตอคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลังมหภาค วุฒิสภา  

 
ภาพที่ 9.8 แสดงโครงสรางความสัมพันธระหวางนักการเมือง ผูบริหารโรงงานยาสูบ 

และนักธุรกิจ กรณีรานหางสหสามิต ในระยะเริ่มตน 
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 ภาพที่ 9.8 แสดงใหเห็นวานักการเมืองหรือรัฐมนตรีที่มีอํานาจกํากับดูแลโรงงานยาสูบ 
อยูในฐานะหรือมีอํานาจ ที่จะใหการยินยอมหรือใหการสนับสนุนใหมีการคอรรัปชันที่สงผลกระทบ
อยางมากตอการดําเนินงานของโรงงานยาสูบและโครงสรางระบบการคายาสูบได ดังนั้น
นักการเมืองจึงมีฐานะเปนผูใหการอุปถัมภ (Patron) ขณะที่ฝายบริหารหรือผูบริหารระดับสูงของ
โรงงานยาสูบเอง ในฐานะที่เปนศูนยกลางการบริหารงานของโรงงานยาสูบ อยูในสถานะที่สามารถ
ชวยเหลือในข้ันตอนการปฎิบัติหลังจากที่ไดรับการยินยอมหรือยินยอมใหดําเนินการไดแลวจาก
นักการเมือง ในกรณรีานหางสหสามิตนี้มีธุรกิจเอกชนเปนผูรับการอุปถัมภ (Client) เพียงรายเดียว  

 
ภาพที่ 9.9 แสดงโครงสรางความสัมพันธระหวางนักการเมือง ผูบริหารโรงงานยาสูบ 

และนักธุรกิจ กรณีรานหางสหสามิต ในชวงหลังจากการทําสัญญและมีการแกไขสัญญาแลว 
 
 จากภาพที่ 9.9 แสดงถึงความสัมพันธในสวนที่เปลี่ยนไป หลังจากที่ฝายนักธุรกิจเอกชน
ไดรับการโอนสิทธิในตลาดก่ึงผูกขาดของโรงงานยาสูบแลว สามารถสรางและขยายคาเชาทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถสะสมความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจได จึงใชความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจของตนในการอุปถัมภทางเศรษฐกิจหรือเอ้ือผลประโยชนอ่ืนๆ แกผูมีอํานาจทางการเมือง
และฝายบริหารของโรงงานยาสูบ เพ่ือชวยใหตนเองสามารถรักษาสภาพก่ึงผูกขาดหรือสิทธิท์ี่มีอยูไว 
แมวาเวลากวาสิบสามป (พ.ศ. 2541 - 2554) ที่ผานมา นักการเมืองที่มีอํานาจในการกํากับดูแล
โรงงานยาสูบ คณะกรรมการอํานวยการและผูบริหารของโรงงานยาสูบ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล
ไปตามวาระ แตรานหางสหสามิตก็ยังคงสามารถสรางและขยายคาเชาทางเศรษฐกิจของตนจากสิทธิ
ในตลาดก่ึงผูกขาดของโรงงานยาสูบที่ตนไดรับโอนมา 
 จากการศึกษาพบวามีเงื่อนไขเชิงสถาบันบางประการที่สนับสนุนใหการคอรรัปชันเชิง
ระบบในโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิตนี้สามารถดํารงอยู คือ 

1. การที่โรงงานยาสูบเปนผูมีภาระเสียภาษีทุกประเภทที่เก่ียวกับการคาบุหรี่ สงผลให  
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1.1 บรรดาผูคาบุหรี่ทุกระดับไมตองมีหรือจัดทําระบบบัญชีที่เก่ียวของหรือแสดง
บัญชีการคา ดังนั้นการตรวจสอบใดๆ ที่เก่ียวกับการขาย จึงตองกระทําที่หนวยงานของโรงงาน
ยาสูบเทานั้น  

1.2 หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษ ีเชน กรมสรรพากร และ อบจ. มีหนาที่
เพียงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ที่จะรับทราบขอมูลและรับการชําระภาษีจาก
โรงงานยาสูบที่เปนหนวยงานของรัฐผูมีหนาที่ตองชําระภาษี ทําใหขาดความสนใจหรือขาดอํานาจ
ตามกฎหมายที่จะทําการตรวจสอบความถูกตอง อีกทั้งตามกฎหมายแลวกรมสรรพสามิตไมมี
อํานาจในการตรวจสอบรายการเสียภาษียอนหลัง ดังนั้นขอมูลที่จะสามารถติดตามตรวจสอบ
ความถูกตองของปริมาณหรือชองทางการคาบุหรี่ จากผูคาบุหรี่ บุคคลภายนอกหรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ของรัฐจึงทําไดยาก  

2. การบริหารจัดการของโรงงานยาสูบยังมีขอบกพรอง เชน ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดานการขายของโรงงานยาสูบที่ตองพ่ึงพิงเอกชน, การขาดความโปรงใสในการบริหาร
จัดการ เชน การเปดเผยขอมูลของคูคารายใหญ เชน หางสหสามิตที่มีปญหาตั้งแตการพิจารณา
แตงตั้ง การเอ้ือประโยชนทางการคา และการปกปดขอมูลการคาทําใหบุคคลภายนอกไมสามารถ
ตรวจสอบขอมูลบางประการได เชน ยอดขาย วิธีการคา และการชําระภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหกับ 
อบจ. ตางๆ เปนตน 

3. การที่โรงงานยาสูบใหเงื่อนไขการคาที่เอ้ือประโยชนใหแกรานหางสหสามิตเหนือ
ผูคาสงยาสูบอ่ืนๆ และเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการดําเนินธุรกิจของรานหางสหสามิตไดเปรียบ
และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดเพ่ือตอบสนองตลาดของตนไดมากกวาผูคาสงรายอ่ืนๆ 

4. ศักยภาพของโมเดิรน เทรด ที่มีสาขามากมายทั่วประเทศ มีกิจกรรมการคาที่ให
ความสะดวก มีการลดแลกแจกแถมและมีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายประเภทในคราวเดียวกัน 
จึงสรางความสะดวก สามารถดึงดูดลูกคาใหสนใจมาซื้อบุหรี่ไปจําหนายงายกวาการซื้อจากผูคาสง
หรือคาสงชวงในเขตตลาด และโดยไมจํากัดวาลูกคาเหลานี้จะมาจากพ้ืนที่ไหน ดังนั้นพฤติกรรม
เชนนี้จึงเทากับเปนการสงเสริมใหมีการคายาสูบขามเขตตลาดดวยเชนกัน 

จริงอยูวาขอมูลที่ปรากฏนั้นไมไดชี้ชัดวาความคิดหรือแนวทางที่จะใหเอกชนมาทํา
ธุรกิจแทนหนวยงานขายในกรุงเทพฯ ของโรงงานยาสูบนี้ มีมานานแคไหน เริ่มตนอยางไร ทําไม
ไมใหเวลาและมีการเปดกวางใหมีการคัดเลือกธุรกิจเอกชนเพ่ือมาทําหนาที่นี้ และทําไมเอกชน
รายเดียวจึงไดสิทธิพิเศษจนสามารถมียอดขายคิดเปนประมาณรอยละ 21.1 ของยอดขายบุหรี่
ภายในประเทศของโรงงานยาสูบ หรือเกือบจะเทากับ 1 ใน 4 ของตลาดบุหรี่ของโรงงานยาสูบ
ทั่วประเทศ และทําไมกวาสิบสามป (พ.ศ. 2541 - 2554) แลว จึงยังไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่
เกิดอยูนี ้ผูศึกษาเห็นวา ผลประโยชนหรือยอดขายบุหรี่จํานวนมากของโรงงานยาสูบที่ตองผาน
รานหางสหสามิตนี้ บวกกับปญหาการรองเรียนและผลการพิจารณาของคณะบุคคลจากหลาย
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หนวยงาน กรณีนี้จึงเปนปญหาสําคัญที่ผูเก่ียวของกับโรงงานยาสูบตั้งแตผูบริหารโรงงานยาสูบ 
คณะกรรมการอํานวยการ และนักการเมืองที่กํากับดูแลยอมตองรับรูมาโดยตลอด 
 
 การวิเคราะหวาการกระทําใดเปนการคอรรัปชันหรือไม  
 ผูศึกษาจะใชวิธีวิเคราะหตามขอเสนอแนะของสังศิต  พิริยะรังสรรค (2553 : 466) คือการ
วิเคราะหวา ในการคอรรัปชันนั้น 1) ใครเปนตัวแสดงหลัก (Actors) หรือเปนตัวกระทําที่สําคัญ 2) 
ผูกระทํานั้นมีอํานาจหนาที่ (Authority) ตามกฎหมาย หรืออาศัยสถานะของความเปนบุคคล
สาธารณะที่มีระบบราชการรองรับซึ่งเปนการใชอิทธิพล (Influence) ในทางสวนตัว 3) อะไรเปน
เครื่องมือ (Means) เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ตองการ และ 4) ผลของการกระทํานั้นมีเปาหมาย
เพ่ือวัตถุประสงคของรัฐของสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ หรือเพ่ือปจเจกบุคคล  

ในการวิเคราะหสวนนี้ผูศึกษาจะใชขอมูลจาก “รายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินสภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่องการพิจารณา
เรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมในการดําเนินการคาเก่ียวกับยาสูบ” พ.ศ. 2550 มาเปนขอมูลหลักใน
การวิเคราะห 

1. กลาวโดยสรุปปญหากรณรีานหางสหสามิต เริ่มข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2541 เปนลําดับ ดังนี้ 
1.1 โรงงานยาสูบมีนโยบายยกเลิกหนวยงานขายฝายบริหารงานขายในกรุงเทพฯ 
1.2 เหตุผลในการยกเลิกนั้นอางวา ไมสามารถตอสูกับบริษัทบุหรี่ตางประเทศที่มี

ยอดขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องได และหากทําเองโรงงานยาสูบก็จะมีประสิทธิภาพในการแขงขัน
นอย และระบุวา “เนื่องจากขณะนี้ยอดขายของบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานครตกต่ําลง โรงงานยาสูบ
จึงมีนโยบายหาคูคาที่ทําหนาที่สงเสริมการขาย” (คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินและการ
คลังมหภาค.  2551 : 7, พิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล.  2542 : 1 - 2)  

1.3 การทําสัญญาระหวางโรงงานยาสูบกับรานหางสหสามิต เกิดข้ึนครั้งแรก ในป 
พ.ศ. 2541 และครั้งที่สองเปนการแกไขสัญญาเดิม ในป พ.ศ. 2542 โดยมีสาระสําคัญคือ “ไมมีการ
กําหนดและระบุวันสิ้นสุดของสัญญา” หรือเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาและเพ่ิมขอกําหนดที่เอ้ือใหราน
หางสหสามิตกลายเปนผูผูกขาดการคาผาน โมเดิรน เทรด ที่มีสํานักงานใหญของแตละบริษัทตั้งอยูใน
กรุงเทพฯ ไปดวย โดยเมื่อซื้อบุหรี่แลวก็จะทําการกระจายสินคาไปขายตามสาขาของตนทั่วประเทศ 
โดยปรากฏวายอดขายของรานหางสหสามิตนั้น รอยละ 70 มาจากยอดขายของโมเดิรน เทรด 

1.4 การใหสิทธิพิเศษแกรานหางสหสามิตเหนือผูคาสงยาสูบรายอ่ืนที่สําคัญ เชน 
การไมจํากัดเพดานการซื้อสูงสุด ขณะที่ผูคาสงยาสูบรายอ่ืนถูกกําหนดควบคุมเพดานการซื้อบุหรี่
เอาไวไว ย่ิงทําใหผูคาสงยาสูบในพ้ืนที่ตางจังหวัดเสียเปรียบในการแขงขันมากข้ึนในการแยงชิง
สวนแบงตลาดกับ โมเดิรน เทรด จุดนี้จึงทําใหเกิดปญหาการคาอยางไมเปนธรรม คือ มีการคาที่
ขัดกับระเบียบเก่ียวกับการคาขามเขตที่โรงงานยาสูบกําหนดไวเองตั้งแตตน  
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1.5 เปนการเปดโอกาสใหรานหางสหสามิตเพียงรายเดียวกลายเปนผูมีสัดสวนใน
ยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบสูงมากถึงรอยละ 21.1 ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งจะทําใหรานหางสหสามิต
มีอํานาจตอรองกับโรงงานยาสูบมากข้ึนในอนาคต   

2. คําถามในการวิเคราะหวากรณีนี้เปนการคอรรัปชันหรือไม  
2.1 ผูศึกษาเริ่มจากคําถามวา เขาใชอะไรเปนเครื่องมือ (Means) เพ่ือใหไดมาซึ่ง

ผลประโยชนที่ตองการ โดยผูศึกษาเห็นวาเครื่องมือที่ใช ไดแก “นโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ระบบการคายาสูบ” ของโรงงานยาสูบจากเดิมที่ใหทําตลาดโดยหนวยงานของโรงงานยาสูบเอง มา
เปนการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทน ซึ่งเปนอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ โรงงาน
ยาสูบ และ “การแตงตั้งผูคาสงยาสูบ (ป.1)” ซึ่งเปนอํานาจของผูอํานวยการยาสูบ โดยอางถึง
สถานการณที่ไมสามารถตอสูกับภาวะบุหรี่ตางประเทศที่มียอดขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องได และหาก
ทําเองโรงงานยาสูบก็จะมีประสิทธิภาพในการแขงขันนอย อีกทั้งการที่มีบุหรี่ไหลขามมาจาก 
เขตตลาดยาสูบอ่ืนเขามาในเขตกรุงเทพฯ ทําใหยอดขายใหตกต่ําลง เปนสาเหตุสําคัญดวย แมผล
การดําเนินงานของรานหางสหสามิตในเวลาตอมาแสดงใหเห็นวาจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่มีการกลาวอางไว 

2.2 คําถามถัดมาคือในการกระทําครั้งนี้ใครเปนตัวแสดงหลัก (Principal actors) 
หรือใครเปนตัวกระทําที่สําคัญ ผูศึกษาเห็นวาความสําเร็จในการผลักดันนโยบาย การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางระบบการคาและการทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิตนี้ เกิดจากผูผลักดันสําคัญหรือ 
ตัวแสดงสําคัญ ไดแก 1) นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังใน
ขณะนั้น 2) นายสมนึก เองตระกูล ประธานกรรมการโรงงานยาสูบ 3) พลเอก องอาจ ชัมพูนทะ 
ผูอํานวยการยาสูบ 4) คณะกรรมการโรงงานยาสูบ 5) ฝายบริหารโรงงานยาสูบ 6) ผูคาสงยาสูบ  
(ป.1) บางรายที่มีสวนในการทําใหเกิดการขายบุหรี่ขามเขต โดยเริ่มตนจากข้ันตอนแรก มีการกลาว
อางเหตุผลสําคัญวาเปนปญหาของตลาดการคาบุหรี่ที่กําลังเปนปญหาใหญ คือ การที่ยอดขายบุหรี่
ในกรุงเทพฯ ตกลงมากเนื่องจากการเพ่ิมยอดขายข้ึนของบุหรี่ตางประเทศและการที่มีบุหรี่ไหลขาม
เขตมาจากผูคาสงยาสูบรายอ่ืนในเขตกรุงแทพฯ ซึ่งหนวยงานขายที่รับผิดชอบพ้ืนที่นี้ของโรงงาน
ยาสูบเองไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในข้ันตอนตอมาจึงไดออกนโยบายยกเลิกหนวยงานขายฝาย
บริหารงานขายในกรุงเทพฯ แลวตั้งเอกชนรายหนึ่งข้ึนมาทําตลาดแทน 

2.3 นโยบายที่ใหยกเลิกหนวยงานขายของโรงงานยาสูบแลวใหเอกชนทําแทนนี้  
มาจากตัวแสดงหลักที่เปนนักการเมือง คือ นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังที่มีอํานาจในการกํากับดูแลโรงงานยาสูบ (พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล.  
2542 : 1 - 3)  

2.4 การดําเนินที่บรรลุผลตามนโยบาย กระทําโดยนําเรื่องนี้ผานคณะกรรมการ
โรงงานยาสูบกําหนดใหเปนนโยบายของโรงงานยาสูบ ที่มีนายสมนึก เองตระกูล เปนประธาน
กรรมการ (สมนึก  เองตระกูล.  2541 : 10 - 12)  
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2.5 ในข้ันตอนการกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญา เปนเรื่องที่ดําเนินการ
รวมกันระหวางผูอํานวยการยาสูบ ฝายบริหารโรงงานยาสูบและรานหางสหสามิต โดยสัญญานี้ยังคง
ใชอยูจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553)  
 ผูศึกษาเห็นวาเนื่องจากข้ันตอนการดําเนินงานของโรงงานยาสูบซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่มีกฎ 
ระเบียบบางอยางควบคุมและมีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตรวจสอบอยู จึงจําเปนตองดําเนินการ
อยางมีเหตุผลและใหครบข้ันตอน ดังนั้นจึงพบวาในกระบวนการนี้มีตัวแสดงที่เก่ียวของกับหลาย
บุคคลและหลายระดับ แมวาคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิ(2550 : 37) จะเห็นวากระบวนการที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนรานคาสงยาสูบ (ป.1) ของราน
หางสหสามิต ไดมาอยางไมถูกตอง เนื่องจากมีการแตงตั้งมาโดยไมเปดกวางใหผูอ่ืนแขงขันเสนอตัว 
หรือใหมีการเลือกพิจารณารายที่ใหผลประโยชนแกโรงงานยาสูบ แตเปนการเลือกแบบเจาะจง โดยให
เหตุผลวารานหางสหสามิตเปนผูที่เหมาะสมเพราะเปนผูมีประสบการณดานนี้อยูแลว และเมื่อทํา
สัญญาแลวภายในเวลาไมก่ีเดือนก็มีการแกไขสัญญาเอ้ือประโยชนใหแกเอกชนมากข้ึนไปอีก ผูศึกษา
เห็นวาดวยอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจของรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการแตงตั้งบุคคลที่จะมาเปน
ประธานหรือคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ ทําใหความสัมพันธทางสังคมระหวางรัฐมนตรีที่มี
อํานาจในการกํากับดูแลโรงงานยาสูบ กับนายสมนึก เองตระกูล ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
โรงงานยาสูบและผูบริหารของโรงงานยาสูบ เปนไปในลักษณะของ “เจานาย” กับ “ลูกนอง” กลาวคือ 
รัฐมนตรีมีความสัมพันธในเชิงของ “ผูอุปถัมภ”(Patron) ขณะที่บุคคลอ่ืนที่กลาวถึงเปน “ผูอยูใตการ
อุปถัมภ”(Client) โดยนักเศรษฐศาสตรการเมือง (Khan and Jomo.  2000 : 145 - 326) เชื่อมโยงมิติ
ความสัมพันธทางสังคมเชิงอุปถัมภนี้กับการแสวงหาคาเชา (Rent - seeking) โดยชี้วาภายใตระบบ
อุปถัมภนีจ้ะนําไปสูการแสวงหาคาเชาซึ่งมักจะเปนไปในรูปของการปรับปรุงโครงสรางการครอบครอง
สิทธิ์และตัวสถาบัน (Structure of rights and institution) 
 ในทางทฤษฎีผูศึกษายังมองวานักการเมืองมีบทบาทเปนหัวหนา (Principal) ที่ใหการ
ยินยอมและกําหนดเปาหมายใหมีการดําเนินการเพ่ือประโยชนของเอกชน โดยมีคณะกรรมการ
โรงงานยาสูบรวมถึงผูบริหารที่เก่ียวของมีบทบาทเปนตัวแทน (Agent) ใชอํานาจหนาทีใ่นการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายของหัวหนา คือการใหไดมาซึ่งสัญญาการเปนผูคาสงยาสูบที่วานี้ สวนรานหาง 
สหสามิตมีบทบาทเปนรับการอุปถัมภ (Client) เปนผูมีสวนไดเสียจากการกระทําของตัวแทน  

3. ผลของการกระทํานั้นมีเปาหมายเพ่ือวัตถุประสงคของใคร จากการศึกษาพบวามี
ผลประโยชนของรัฐที่เสียไปในกรณีนี้ ไดแก  

3.1 เสียประโยชนในรูปของภาษีที่ตองเสียใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เนื่องจากการขายบุหรี่ของรานหางสหสามิตที่เกิดข้ึนในเขตกรุงเทพฯ แตตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานครยังไมมีการเรียกเก็บภาษีบํารุงทองที่ประเภทนี้ และการนําจายภาษียาสูบที่
โรงงานยาสูบจายผานรานหางสหสามิตไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดทั่วประเทศ ก็มีประเด็น
ความไมถูกตอง  
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3.2 ทําใหโรงงานยาสูบเสียระบบการควบคุมการจัดจําหนายที่เปนผูกําหนดไวเอง
แตเดิม 

3.3 เปนผลทําใหผูคาสงยาสูบรายอ่ืนเสียกําลังใจ เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรม 
อันอาจสงผลใหผูคาสงยาสูบเหลานั้นขาดกําลังใจในการดูแลตลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
จําหนายผลิตภัณฑของโรงงานยาสูบ หรือถาหากผูคาสงยาสูบบางรายเปลี่ยนไปเปนตัวแทน 
คาบุหรี่จากตางประเทศ หรือเปดชองทางใหบุหรี่เถื่อนแทรกตัวเขามาก็จะทําใหโรงงานยาสูบเสีย
ชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญไป  

3.4 การทีร่านหางสหสามิตไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคแตเริ่มแรกที่
ใชเปนขออางในการทําสัญญาแตงตั้งเปนตัวแทนโรงงานยาสูบในการขายสงยาสูบในเขตกรุงเทพ  
ทําใหโรงงานยาสูบเสียโอกาสโดยเฉพาะเรื่องการรักษาสัดสวนการตลาดกับบุหรี่จากตางประเทศ  
แตผลประโยชนที่เอกชนหรือรานหางสหสามิตไดรับ คือ สิทธิการขายสงบุหรี่ในเขตตลาดยาสูบ
กรุงเทพฯ รวมถึงสิทธิในการขายแกโมเดิรน เทรด ทั่วประเทศผานสํานักงานใหญของแตละบริษัท  
ที่มีที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ ไปดวย เทากับเปนการแยงสวนแบงตลาดผูคาสงบุหรี่ในเขตพ้ืนที่ตลาดของ
ผูคาสงรายอ่ืนพรอมๆ กับการกีดกันผูคาสงยาสูบเหลานี้ไมใหเขาทําการคากับ โมเดิรน เทรด แมวา
จะมีสาขาที่ทําการตั้งอยูในเขตตลาดของตน โดยปรากฏวายอดขายของรานหางสหสามิตนั้นสูงถึง
รอยละ 21.1 จากยอดขายบุหรี่ทั้งหมดของโรงงานยาสูบ โดยยอดขายรอยละ 70 มาจากยอดขาย  
โมเดิรน เทรด และรานหางสหสามิตยังไดรับเงื่อนไขสิทธิพิเศษจากโรงงานยาสูบอีกหลายประการ  
 ผูศึกษามองวาการที่โรงงานยาสูบทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิตนี้เปนการเปลี่ยน 
แปลงโครงสรางเชิงสถาบันในระบบการคายาสูบของโรงงานยาสูบ เปนการสรางคาเชาทางเศรษฐกิจ 
(Rent creating) ใหแกรานหางสหสามิตทําใหเกิดสิทธิ เกิดโอกาสทางการคาที่มีขนาดของยอดขายที่
ใหญมาก ทั้งที่ระบบการคาในขณะนั้นของโรงงานยาสูบจะมีกลไกการตลาดที่สามารถพัฒนา แกไข 
ปรับปรุงเพ่ือใหรองรับกับปญหาการตลาดที่เกิดข้ึนใหมๆ ได ที่สําคัญเมื่อมีการแกไขสัญญา ในป 
พ.ศ. 2542 ย่ิงเปนการขยายสิทธิ ขยายคาเชาทางเศรษฐกิจของรานหางสหสามิต และแมจะมี 
ผูคัดคานวาเปนการกระทําที่ไมยุติธรรมและผิดระเบียบของโรงงานยาสูบเอง แตรานหางสหสามิต 
ก็ยังไดรับการปกปองมาจนปจจุบัน ซึ่งสังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ (2550) เห็นวารูปแบบการ
แสวงหาผลประโยชนของนกัการเมืองและรัฐมนตรีในรัฐวิสาหกิจที่สําคัญคือ การผลักดันใหพวกพอง
เขาทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจ   
 กลาวโดยสรุป กรณีการแตงตั้งรานหางสหสามิตจึงเปนการกระทําที่เกิดการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนของรัฐกับประโยชนสวนบุคคล (Conflict of interest) พฤติกรรมของเจาหนาที่
ของรัฐเหลานี้ เปนลักษณะของการสรางหรือขยายคาเชาทางธุรกิจ (Economic - rents creating) 
เปนการใชเศรษฐกิจโกงการเมือง (Economics corrupt politic) คือนักธุรกิจใชอํานาจทางเศรษฐกิจ
ของตนไปชักจูงใหการเมืองเขามาใชอํานาจบิดเบือนผลประโยชนของโรงงานยาสูบในทางที่ผิด
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตน ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวากรณีนีจ้ึงอาจเรียกไดวาเปนการคอรรัปชัน 
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4. คําถามสําคัญในการวิจัย คือ “การทุจริตกรณีรานหางสหสามิต เปนการคอรรัปชัน
เชิงระบบ (Systematic corruption) ใชหรือไม ถาใช นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐและนักธุรกิจ 
มีความสัมพันธกันในลักษณะใด” ผูศึกษาเห็นวาเราสามารถอธิบายใหเห็นภาพของข้ันตอนของ
กระบวนการคอรรัปชันในกรณีรานหางสหสามิต โรงงานยาสูบ ไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 หยิบยกปญหา เรื่องการขายบุหรี่ขามเขตและบุหรี่จากตางประเทศ 
  ตัวแสดง คือ ผูคาสงบางราย, ผูบริหารระดับสูงของโรงงานยาสูบ 
 ขั้นตอนที่ 2 การผลักดันนโยบายเพ่ือแกปญหาการขยายตัวของบุหรี่จากตางประเทศ
และปญหาการคาบุหรี่ขามเขต  
  เครื่องมือที่ใช คือ เหตุผลวาหนวยงานขายของโรงงานยาสูบไมมีศักยภาพ จึงตองการ
ใชเอกชนที่มีประสพการณและความคลองตัวใหทําหนาที่แทน 
  ผลที่เกิดข้ึน คือ ยกเลิกหนวยงานขายในเขตตลาดกรุงเทพฯ ของโรงงานยาสูบ แลว
แตงตั้งเอกชนเขามาทําหนาที่แทน 
  ตัวแสดง คือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ที่มีอํานาจในการกํากับดูแล
โรงงานยาสูบ คณะกรรมการฯ โรงงานยาสูบ 
 ขั้นตอนที่ 3 การทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิต ในป พ.ศ. 2541 
  เครื่องมือที่ใช คือ นโยบายเพ่ือแกปญหาการขยายตัวของบุหรี่จากตางประเทศ และ
ปญหาการคาบุหรี่ขามเขต และอํานาจในการแตงตั้งผูคาสงยาสูบของคณะกรรมการฯ และผูบริหาร
ระดับสูงของโรงงานยาสูบ 
  ผลที่เกิดข้ึน คือ ความไมโปรงใสในการคัดเลือกธุรกิจเอกชนเพียงรายเดียว, เกิดสิทธิ 
ในเขตการตลาดกรุงเทพฯ แบบใหมที่ดําเนินการโดยเอกชน ซึ่งหมายถึง การมีเครือขายรานคา
บุหรี่ ป.2 และ ป.3 ในเครือของธุรกิจเอกชนรายนี้ การกีดกันผูคาสงรายอ่ืนจากตลาดยาสูบที่ตนมี
สิทธิ เงื่อนไขสงเสริมการขายพิเศษที่เอกชนรายนี้ไดรับจากโรงงานยาสูบ ปญหาการรองเรียนของ
ผูคาสงยาสูบรายอ่ืนๆ และปญหาการทุจริต 
  สิ่งที่เอกชนไดรับ คือ สิทธิในการขายบุหรี่ในเขตตลาดกรุงเทพฯ ยอดขายบุหรี่ที่สูง
มากเนื่องจากศักยภาพของตลาด  
  ตัวแสดง คือ คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงของโรงงานยาสูบ 
 ขั้นตอนที่ 4  การแกไขสัญญาที่ทํากับรานหางสหสามิต ป พ.ศ. 2542 
  เครื่องมือที่ใช คือ นโยบายเพ่ือแกปญหาการขยายตัวของบุหรี่จากตางประเทศ 
และปญหาการคาบุหรี่ขามเขต และอํานาจในการแตงตั้งผูคาสงยาสูบของคณะกรรมการฯ และ
ผูบริหารระดับสูงของโรงงานยาสูบ แตไมมีการระบุเหตุผลของการแกไขสัญญานี้แตอยางใด 
  ผลที่เกิดข้ึน คือ เปนการ “ขยายสิทธิ” ในเขตการตลาดกรุงเทพฯ และมีผลใหราน
หางสหสามิตสามารถขายบุหรี่ไปทั่วประเทศผานระบบการคาของ โมเดิรน เทรด 
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  สิ่งที่เอกชนไดรับ คือ สิทธิในการขายบุหรี่ในเขตตลาดกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ  
ซึ่งหมายถึง การเกิดเครือขายรานคาบุหรี่ ป.2 และ ป.3 ของรานหางสหสามิตทั่วประเทศ เกิดการ
กีดกันผูคาสงยาสูบรายอ่ืนไมใหขายบุหรี่แกโมเดิรน เทรด แมจะมีสถานที่ตั้งในเขตพ้ืนที่ตลาด
ยาสูบของผูคาสงยาสูบรายนั้น มีสัญญาที่ไมมีกําหนดการสิ้นสุดของสัญญาหรือเงื่อนไขการยกเลิก
สัญญา ยอดขายบุหรีข่องรานหางสหสามิตที่สูงมาก ปญหาการรองเรียนของผูคาสงยาสูบรายอ่ืนๆ 
หรือปญหาพฤติกรรมที่เปนการคอรรัปชัน 
  ตัวแสดง คือ คณะกรรมการฯ และผูบริหารโรงงานยาสูบ 
 ขั้นตอนที่ 5 การกระทําที่เปนการปกปอง รักษาโครงสรางระบบการคาบุหรี่ที่เกิดข้ึน  
ใน ป พ.ศ. 2542  
  เครื่องมือที่ใช คือ สัญญาฉบับแกไข ป พ.ศ. 2542 (ข้ันตอนที่ 4) อํานาจในการให
ความเห็นหรือใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในโรงงานยาสูบตอกรณีที่เกิดปญหารองเรียน 
  สิ่งที่เอกชนไดรับ คือ ผลประโยชนจากการคาบุหรี่ที่มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 21.1 ของ
ยอดขายบุหรี่ทั่วประเทศของโรงงานยาสูบ และการดําเนินธุรกิจในลักษณะอ่ืนๆ ที่มีการถูกรองเรียน
วาไมยุติธรรม หรือผิดระเบียบการคายาสูบ หรือปญหาพฤติกรรมที่เปนการคอรรัปชัน 
  ตัวแสดง คือ คณะกรรมการฯ และผูบริหารโรงงานยาสูบ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง อดีตผูอํานวยการยาสูบ 

ผูศึกษาเห็นวาข้ันตอนที่ เรียงลําดับมานี้ ข้ันตอนที่สําคัญ คือ ข้ันตอนที่ 1 คือมีการ
ตระเตรียมเรื่องราวเพ่ือใชเปนขออางจนมีการดําเนินการไปสูข้ันตอนที่ 2 คือ การผลักดันนโยบายจาก
รัฐมนตรฯี และเมือ่มีการออกเปนนโยบายแลว การดําเนินการข้ันตอไปของผูมีอํานาจในโรงงานยาสูบ
ก็ “เปนเหตุเปนผล” กัน โดยเมื่อมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน การรองเรียนเก่ียวกับรานหาง 
สหสามิตก็จะยกสัญญาที่ทําไวอางเปนเหตุผลในการใชดุลยพินิจหรือดําเนินการใดๆ ซึ่งสอดคลอง
กับที่ สังศิต พิริยะรังสรรค (2553 : 40, 101) มองวา การคอรรัปชันเชิงระบบ“เปนเรื่องของการ
วางแผน มีการตระเตรียม มีการกําหนดแผนการและมีการชักนําใหเกิดการทุจริตไปตามระบบที่มี 
การวางแผนไวลวงหนาแลวของนักการเมืองหรือฝายบริหาร โดยวิธีการประกาศนโยบาย แกไข 
กฎระเบียบและกฎหมายตางๆ” นั่นคือ ผลลัพธของนโยบายกลายเปนการคอรรัปชันที่ถูกกฎหมาย 
(Legalized corruption) และกฎหมายไมสามารถเอาผิดไดอยางงายๆ  

หรือที่นักวิชาการมองวา ภายในกระบวนการคอรรัปชันเอง ยอมตองหามาตรการปองกัน
การถูกจับไดจากหนวยงานที่มีหนาทีใ่นการตรวจจับ เชน สตง. หรือ ป.ป.ช. โดยวิธีการที่สําคัญคือ 
วิธีการทีห่นึ่ง มีการสรางเครือขายของตนเองเพ่ือชวยเหลือใหการคอรรัปชันสามารถดําเนินไปได
ตลอดทุกข้ันตอน หรือกระทําการเพ่ือปกปดพฤติกรรม รองรอยการคอรรัปชัน เพ่ือปองกันการ
ตรวจจับมิใหกระทําไดโดยงาย และวิธีการที่สอง ผูกระทําการคอรรัปชันจะมองหาและเลือกใช
จุดออนของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยูมาเปนเครื่องมือในการคอรรัปชัน เพ่ือไมใหถูกชี้ได
ชัดเจนวามีการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบ (นิพนธ พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 49 - 
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53) แตการคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจไดมีการพัฒนารูปแบบไปอีก คือ แทนที่จะพยายามมองหาและ
เลือกใชจุดออนของกฎหมาย กฎระเบียบ ผูกระทําการคอรรัปชันกลับใชอํานาจหรืออิทธิพลของตน
ไปทําการแกไขหรือกําหนดกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัตข้ึินใหมเสียเอง โดยอาศัยอํานาจและบทบาท
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนํากฎหมายหรือกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติใหมนี้มาเปน
เครื่อง มือในการคอรรัปชัน (ณัฐนันท อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ.  2553) พฤติกรรมแบบนี้เปนการทํา
ใหคอรรัปชันเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย (Legalized corruption) คือกฎหมายไมสามารถเอาผิดไดงายๆ 
เนื่องจากผูกระทําไดอางอิงหรือดําเนนิการไปตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกสราง
ไว (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 107) ซึ่งการกระทําของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการกําหนด
กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติใหม เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการคอรรัปชันนี้ มองไดวาเปน 
การกระทําเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองและพวกพองอันเปนปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน 
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ณัฐนันท  
อัศวเลิศศักด์ิ และคณะ.  2553) ผูศึกษาเห็นวาการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Agent) ตองคํานึง ถึงผลประโยชนของรัฐ ผลประโยชนของสาธารณะและขององคกร (Principal) เปน
ที่ตั้ง ดังนั้นพฤติกรรมที่เปนการกระทําที่ขัดกันแหงผลประโยชนนี้ควรรวมถึงการที่คณะกรรมการฯ
ไดมีการอนุมัติหรือรับรองหรือกําหนดนโยบาย โครงการหรือแนวทางปฏิบัติใดที่เปนการเอ้ือ
ประโยชนแกปจเจกบุคคลดวย 

ผูศึกษาเห็นวาในกรณรีานหางสหสามิตนี้ เปนการสรางชองทางการเขามาแสวงหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจโดยการสรางรูปแบบโครงสรางใหมของผูสงยาสูบ (ป.1) แบบที่ไมเคยมีมาใน
ประวัตศิาสตรของโรงงานยาสูบ การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือประโยชนใหกับรานหางสหามิตนี้สอดคลอง
กับที่ วอลลิส (Wallis.  2004 : 2) กลาววาเปน “การสรางเงื่อนไข กฎเกณฑหรือเพ่ิมระบบบางอยาง
เขาไป” โดยยังคงอิงอยูกับระบบเดิม ซึ่งในกรณีนี้คือ ระเบียบการคายาสูบ หรือโครงสรางตลาด
การคายาสูบของโรงงานยาสูบที่มีอยูเดิม พฤติกรรมนี้จึงเปนการคอรรัปชันที่ “วางอยูบนพ้ืนฐาน
ของคาเชาทางเศรษฐกิจโดยการจํากัดคูแขงขันไมใหสามารถเขาสูตลาดได ดวยการสรางหนวย
ธุรกิจที่ไดรับสิทธิเหนือธุรกิจทั่วไป”  

ดังนั้นกรณีรานหางสหสามิตจึงเปนพฤติกรรมที่เริ่มตนจากการวางแผน การกําหนด
นโยบาย อันนําไปสูการกําหนดเปนกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบหรือแนวทางปฎิบัติใหมตาม
นโยบายที่ไดออกไปนั้น แลวใหผูมีอํานาจหนาที่นําไปดําเนินการตามแผนที่วางไวจนบรรลุผล 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนบุคคล ผูศึกษาจึงเห็นวาพฤติกรรมของกรณีหางรานสหสามิตที่เกิดข้ึนนี ้
สอดคลองกับแนวการวิเคราะหที่เรียกวา การคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) 
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ภาพที่ 9.10 แบบแผน (Pattern) ของการคอรรัปชันเชิงระบบในโรงงานยาสูบ  

กรณีรานหางสหสามิต 
 
 จากภาพที่ 9.10 จะเห็นวาทั้งเอกชนคือรานหางสหสามิตและผูบริหารระดับสูงของ
โรงงานยาสูบ ตางก็ยึดถือเอาสัญญาที่ไดทําไวและมีการแกไขในป พ.ศ. 2542 ในการดําเนินการ
และเมื่อมีปญหาการรองเรียนถึงความไมถูกตองในการดําเนินธุรกิจจากผูคาสงยาสูบรายอ่ืนๆ ทั้ง
รานหางสหสามิตและผูบริหารของโรงงานยาสูบรวมถึงผูเก่ียวของ ก็จะอางอิงยึดถือเอาสัญญาฉบับ
นี้มาอธิบาย ชี้แจงหรือใชดุลยพินิจตามอํานาจหนาที่ในดําเนินการใดๆ ซึ่งที่มาของสัญญาฉบับนี้มา
จากนโยบายของนักการเมือง และมีการอนุมัติโครงการ (ยุบเลิกหนวยงานขายของโรงงานยาสูบเอง
แลวตั้งเอกชนเขาดําเนินการแทน) โดยคณะกรรมการอํานวยการตามบทบาทและอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย ดังนั้นสัญญาที่โรงงานยาสูบแตงตั้งรานหางสหสามิตใหเปนผูคาสงยาสูบ (ป.1) ในป พ.ศ. 
2541 และมีการแกไขเพ่ิมเติมอีกครั้ง ใน ป พ.ศ. 2542 จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการคอรรัปชันใน
โรงงานยาสูบ  
 เงื่อนไขเริ่มตนที่สรางความชอบธรรม (Legitimacy) ในการทําสัญญาในกรณีรานหาง 
สหสามิตนี้คือ นโยบายที่กลาวอางวาเพ่ือเปนการแกไขปญหาของโรงงานยาสูบ เรื่องการขยายตัว
ของบุหรี่จากตางประเทศและปญหาการขายบุหรี่ขามเขตตลาดฯ ซึ่งผานมากวา 13 ปแลว (พ.ศ. 
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2541 - 2554) ผลการดําเนินงานของโรงงานยาสูบตามนโยบายของนักการเมืองที่มอบใหราน
หางสหสามิตก็ยังคงไมเปนไปตามที่กลาวอางไว  
 ตอคําถามการวิจัยวากรณีนี้ “นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐและนักธุรกิจมีความสัมพันธ
กันในลักษณะใด” 

ในเรื่องของความสัมพันธเชิงอุปถัมภหรือความสัมพันธแบบพวกพองหรือแบบเครือญาติ 
(Nepotism) นี้ อคิน รพีพัฒน (2550 : 417, 440 - 442, 453 - 456)ไดใหความเห็นวาความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภระหวางนักธุรกิจกับขาราชการอาจเกิดข้ึนไดสองลักษณะคือ ประการแรกการที่นักธุรกิจ
ตองพ่ึงพาขาราชการเพ่ือใหไดรับการคุมครองในการดําเนินธุรกิจ หรือชวยเหลือใหไดรับสิทธิพิเศษ 
เชน สัญญารับเหมา สัมปทาน การผูกขาด ซึ่งเปนลักษณะที่ขาราชการเปนผูใหการอุปถัมภ และ
นักธุรกิจเปนผูรับการอุปถัมภ เนื่องจากขาราชอยูในฐานะเปนผูเลือกที่จะรับหรือไมรับสิ่งที่ย่ืนมาให
แตแรก แตตอมาเมื่อเศรษฐกิจและสังคมไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทําใหนักธุรกิจสั่งสมความมั่นคง
ทางสถานภาพ จนมองไดวาความมั่งค่ังและมั่น คงนี้เปนทรัพยากรที่สําคัญเพียงประการเดียวที่ 
“นายทุนสามารถกลายเปนผูอุปถัมภของชนชั้นนําในวงราชการผูไดรับเงินเดือนไมเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต” นั่นคือขาราชการไดเปลี่ยนสถานะเปน “ผูรับการอุปถัมภ”  

ผูศึกษาเห็นวาในกรณีนี้ความสัมพันธของเอกชน จากเดิมมีสถานะเปนผูแสวงหาคาเชา 
โดยเปนผูไดรับการอุปถัมภ (Client) เนื่องจากตองพ่ึงพิงอํานาจของนักการเมืองในฐานะผูอุปถัมภ 
(Patron) และเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจเพ่ือใหไดสิทธิตามสัญญานี้มา และกระบวนการเหลานี้ได
ผานข้ันตอนเริ่มตนการเปนคูสญัญาของเอกชนกับโรงงานยาสูบมาแลวกวาสิบป (พ.ศ. 2541 - 2554) 
และเอกชนรายนีก็้ไดรับผลประโยชนจากโครงสรางของสัญญาดังเดิม เชนเดียวกับโครงสรางของ
กลุมบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลเรื่องนี้ก็ยังไมเปลี่ยนแปลงไป แตมีเพียงการเปลี่ยน 
ตัวบุคคลไปตามวาระเนือ่งจากรัฐมนตรีที่ตองเปลี่ยนไปตามวาระของรัฐบาล บุคคลที่เปนประธาน
กรรมการฯ คณะกรรมการฯ โรงงานยาสูบ ผูอํานวยการยาสูบและผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของทุกคน
ที่ตองหมดวาระการดํารงตําแหนงไปตามการโยกยายตําแหนงหรือตามระเบียบอายุราชการ  

จากแนวคิดของอคิน  รพีพัฒนนี ้ทําใหผูศึกษามองวา กรณีนี้ในเงื่อนไขปจจุบัน เอกชน
รายนีไ้ดใชความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของตน ทําใหกลายเปนผูใหการอุปถัมภ (Patron) ทางเศรษฐกิจ
แกนักการเมืองและเจาหนาที่ของโรงงานยาสูบที่เขาสูตําแหนงและอํานาจตามวาระที่กลายมาเปน
ผูรับการอุปถัมภ (Client) และเปนผูดําเนินบทบาทผูใหการสนับสนุน คุมครองผลประโยชนของ
เอกชนอยางตอเนื่อง 
 
 ทฤษฎีคอรรัปชันที่สอดคลองกับพฤติกรรมการแสดงออกของโรงงานยาสูบ 
กรณีรานหางสหสามิต  
 วัตถุประสงคของการศึกษาในบทนี้ประการหนึ่งคือ มีทฤษฎีคอรรัปชันใดบางที่สอดคลอง 
กับพฤติกรรมการคอรรัปชันของโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต หรืออีกนัยหนึ่งคือศึกษาวามี
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ทฤษฎีคอรรัปชันใดบางที่สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณการโอนสิทธิ์และอํานาจก่ึงผูกขาดใน
ตลาดของโรงงานยาสูบใหแกรานหางสหสามิตได  
 ปจจุบันมีแนวทางการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชันอยู 11 แนวการวิเคราะห ไดแก แนว
การวิเคราะหดานคุณธรรม แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยม แนวการวิเคราะหทางดานกฎหมาย 
แนวการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร แนวการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม 
แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม ทฤษฎีตัวการ - 
ตัวแทน ทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน แนวการวิเคราะหคอรรัปชันตามระบบและแนวการ
วิเคราะหคอรรัปชันเชิงระบบ (สังศิต  พิริยะรังสรรค.  2553 : 141) ซึ่งจากการศึกษาพบวาเรา
สามารถใชแนวการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชันหลายแนวทางมาอธิบายการคอรรัปชันของ
โรงงานยาสูบ กรณรีานหางสหสามิต กลาวคือ  

แนวการวิเคราะหทางดานคุณธรรม (Moralistic approach) ที่มองวานักการเมืองและ
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนบุคคลสาธารณะ ควรเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหนาที่โดย
ซื่อสัตยสุจริตและใหความเปนธรรมหรือปฏิบัติตอบุคคลใดๆ อยางเทาเทียมกัน เปดเผยและอธิบาย
ไดวา ทําไมจึงใหสิทธิประโยชนเปนพิเศษแกเอกชนรายหนึ่ง คือ รานหางสหสามิตแตไมใหเอกชน
รายอ่ืนๆ  

แนวการวิเคราะหเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest theory) ที่มอง
เรื่องของผลประโยชนสวนรวมที่อาจเสียไปเนื่องจาก การตัดสินใจของผูมีอํานาจถูกความสัมพันธ
สวนบุคคลหรือผลประโยชนสวนตัวมาบดบัง เชนการใหสิทธิประโยชนแกรานหางสหสามิตที่
ผูบริหารระดับสูงมีความสัมพันธสวนตัวกับนองชายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและเปน 
ส.ส. ในพรรคประชาธิปตยที่มีสมาชิกพรรคเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  

แนวการวิเคราะหดวยทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent theory) ที่มองวาการ
ตัดสินใจและดําเนินการของผูมีอํานาจในโรงงานยาสูบตองตั้งอยูบนผลประโยชนสูงสุดของโรงงาน
ยาสูบหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public interest) เปนสําคัญ พฤติกรรมใดที่ขัดตอผลประโยชน
ของรัฐและขององคกรจึงเปนเรื่องไมถูกตองและตองไดรับการแกไข  

แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม (Structuralist approach) ที่ศึกษาวาการกระทําของ
เจาหนาที่ของรัฐมีการใชอํานาจ อิทธิพลทางการเมืองเขามาเก่ียวของหรือไม ถึงแมวาอํานาจและ
อิทธิพลทางการเมืองจะเปนสิ่งที่มองไมเห็น แตสามารถดูไดจากพฤติกรรมและผลลัพธของการ
กระทําที่มีการปฏิบัติตอเอกชนอยางไมเทาเทียมกันในการคัดเลือกและใหสิทธิประโยชนที่เปนคุณ
แกรานหางสหสามิตเหนือกวาเอกชนหรือผูคาสงยาสูบรายอ่ืนๆ และยังมปีระเด็นพฤติกรรมที่สอให
เห็นความเก่ียวโยงกับพรรคประชาธิปตย ในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงของรานหางสหสามิตเปนอดีต
ภรรยาของนองชายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น หรือมองในเรื่องการแทรกแซงของ
รัฐตอตลาดบุหรีว่า ทําไมจึงมีการใหสิทธิพิเศษทางการคาแกเอกชนเพียงรายเดียวอยางไมโปรงใส    
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แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตร ที่เนนเรื่องการแสวงหาคาทางเศรษฐกิจ (Rent, 
rent - seeking) ที่เกิดจากกลไกของรัฐถูกบิดเบือน เพราะมีการใชกลไกของรัฐไปเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ กฎเกณฑในการดําเนินงานของรัฐ กอใหเกิดเงื่อนไขของการขยายคาเชาทางเศรษฐกิจ 
(Rent expansion) แกรานหางสหสามิต  

แนวการวิเคราะหทางดานกฎหมาย (Legalistic approach) ที่ใหความสําคัญกับการพิจารณา
ตีความตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบที่มีผลบังคับใชอยูกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึน ซึ่งกรณีรานหาง 
สหสามิตก็มีหลายหนวยงานของรัฐและหนวยงานของโรงงานยาสูบเองไดพิจารณาแลววามีการกระทํา
ผิดระเบียบการคายาสูบของโรงงานยาสูบ เพียงแตยังไมมีการดําเนินการแกไขโดยผูมีอํานาจใน
โรงงานยาสูบ เนื่องจากเปนเรื่องของการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในโรงงานยาสูบ แตในกรณีของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ผูศึกษายังสงสัยวาในทางกฎหมายนั้นถือวามีความผิดฐาน
ทุจริตหรือ “ประพฤติมิชอบ” อยางไรหรือไม เนื่องจากมีการปฏิบัติงานโดยขาดมาตรฐานหรือใช 
สองมาตรฐาน (Double standard) คือ ใชกับรานหางสหสามิตแบบหนึ่ง ใชกับธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ  
อีกแบบหนึ่ง  

แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach) ที่เนนให
ความสําคัญเรื่องพฤติกรรมความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron - client theory) ความสัมพันธแบบ
พวกพอง (Cronyism) ที่เกิดข้ึนเปนตน โดยกรณีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวาผูบริหารระดับสูงของราน
หางสหสามิต เปนอดีตภรรยาของนองชายของผูที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใน
รัฐบาลขณะนั้น  

แนวการวิเคราะหการคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic corruption) ที่อาศัยบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเขามาประกอบ ทําใหเห็นวามีพฤติกรรมที่ เปนการวางแผนการ
รวมกันของผูมีอํานาจ ในการกําหนดนโยบายของรัฐหรือของหนวยงานโดยนักการเมือง มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติบางอยางของโรงงานยาสูบ จนเปนชองทางหรือเปน
ปจจัยใหเกิดการคอรรัปชัน แลวผูที่เก่ียวของตางก็ดําเนินการไปตามแผนการนั้นจนบรรลุผล  
โดยทําใหบุคคลทั่วไปมองวาพฤติกรรมที่คอรรัปชันนั้นเปนเรื่องที่ถูกตองตามกฎระเบียบ 
(Legalized) ที่ถูกสรางข้ึนใหมจนยากที่จะถูกตรวจจับและลงโทษได 
 จากการใชแนวการวิเคราะหและทฤษฎีคอรรัปชันหลายแนวทางมาอธิบายพฤติกรรม 
คอรรัปชันของโรงงานยาสูบ กรณรีานหางสหสามิต ดังที่กลาวมานี ้ผูศึกษาพบวาแนวการวิเคราะห
หรือทฤษฎหีนึ่งๆ นั้น มีมุมมองหรืออคติทางวิชาการที่ตางกันไปรวมถึงมีจุดออน - จุดแข็งที่แตกตาง
กันดวย ดังนั้นหากเรา “ตองการที่จะควบคุมพฤติกรรมการคอรรัปชันของบรรดาบุคคลสาธารณะ 
ก็ควรจะบูรณาการ ทฤษฎีคอรรัปชันจากมุมมองของสาขาวิชาการตางๆ มาใช เพ่ือชวยสราง 
ความเขมแข็งใหแกแนวทางการวิเคราะหคอรรัปชันแบบองครวม (Holistic approaches)” (สังศิต  
พิริยะรังสรรค.  2553 : 5) 
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 ผูศึกษาเห็นวาในการศึกษาครั้งนี้แมเราจะไมสามารถหยิบยกแนวการวิเคราะหคอรรัปชัน
มาใชไดทั้ง 11 แนวทาง แตก็มากพอที่จะอธิบายไดวาในพฤติกรรมคอรรัปชันหนึ่งๆ นั้น เราใช
เหตุผลใดจึงเรียกวาเปนการคอรรัปชัน โดยพฤติกรรมนั้นมีรูปแบบ (Form) หรือแบบแผน (Pattern) 
หรือมีปจจัยสนับสนุนอยางไร ดังนั้นการนําแนวการวิเคราะห อธิบายที่หลากหลายที่สุดมาใช
รวมกัน จะเปนเครื่องมือชวยใหเราสามารถทําความเขาใจและชี้ไดวาการกระทําหนึ่งๆ นั้นเปนการ
คอรรัปชันหรือไม อยางไร ซึ่งจะทําใหเราสามารถหามาตรการ แนวทางในการตรวจจับและ
มาตรการควบคุมการขยายตัวของคอรรัปชันไดอยางเหมาะสมตอไป 
 
สรุป 

 
การทําธุรกิจของโรงงานยาสูบ ในกรณีรานหางสหสามิตนี้มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ

ทฤษฎีการคอรรัปชันและแนวการวิเคราะหคอรรัปชัน เชน การกําหนดเลือกรานหางสหสามิตให
เปนผูคาสงยาสูบภายในระยะเวลาเพียง 1 วันหลังมีการประกาศนโยบาย และสามารถทําสัญญา
แตงตั้งในเวลาอีกเพียง 3 วันถัดมา การที่ปรากฏวารานหางสหสามิตมีพฤติกรรมนาสงสัยวาทํา
การคาบุหรี่จากตางประเทศคูขนานไปกับการคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบ และมีพฤติกรรมการคาบุหรี่
ขามเขตตลาด ซึ่งขัดกับระเบียบการคายาสูบของโรงงานยาสูบ และการที่ไมสามารถดําเนินใหเปน
ผลตามที่มีการกลาวอางเปนเหตุผลในการแตงตั้งรานหางสหสามิต เปนตน โดยพฤติกรรมเหลานี้
สอดคลองกับนิยามคอรรัปชันอยางนอย 3 นิยาม คือ นิยามคอรรัปชันที่ใชหนวยราชการสมัยใหม 
นิยามคอรรัปชันในแบบที่ควรจะเปนและนิยามคอรรัปชันแบบที่เปนเชิงประจักษ และเมื่อเรานําแนว
การวิเคราะหคอรรัปชันแบบองครวมมาใชในการวิเคราะห ก็พบวามีทฤษฎีคอรรัปชันและแนวการ
วิเคราะหที่สอดคลองกับพฤติกรรมเหลานี้อยางนอย 7 แนวการวิเคราะห ไดแก แนวการวิเคราะห
ดานคุณธรรม (Moralistic approach) แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยม (Functionalist approach) 
แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตร (Economic approach) แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตร
การเมือง (Political economy approach) แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม (Systemic - 
corruption approach) และแนวการวิเคราะหคอรรัปชันเชิงระบบ (Systemic - corruption approach)  
 ปจจัยและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการคอรรัปชันเชิงระบบในโรงงานยาสูบ กรณีรานหาง 
สหสามิต มองไดวา 1) เกิดจากการที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ในการอนุญาตใหละเวนจาก
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของราชการ และใชอํานาจในการสรรผลประโยชนหรือสิทธิในทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัดของรัฐ โดยอํานาจแบบหลังนี้กอใหเกิดการจายสินบนเพ่ือใหไดการผูกขาดกิจการ
บางอยางที่ตองไดรับสัมปทานจากรัฐบาลและจายสินบนเพ่ือใหคงสภาพการผูกขาดนั้นไว อํานาจใน
การจัดสรรผลประโยชนหรือสิทธิในทรัพยากรของรัฐนี้ ไดกลายเปนแหลงที่กอใหเกิดคาเชาทาง
เศรษฐกิจ 2) เปนเพราะชองวางของกฎ ระเบียบราชการ ความลาหลังของโครงสรางธุรกิจที่รัฐดูแล
และการขาดกลไกการกํากับดูแลที่ดี กอใหเกิดการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - seeking) 
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จากกลุมผลประโยชน โดยอาศัยการติดสินบนหรือใหผลประโยชนตางๆ ของนักธุรกิจแกนักการเมือง
และขาราชการ 3) บริบททางการเมืองเปนปจจัยใหนักการเมืองใชอํานาจหนาที่ไปแสวงหา
ผลประโยชนเพ่ือตนเองและพวกพอง และ 4) บริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงภายใตกระแส 
โลกาภิวัตนทําใหกลไกตลาดบุหรี่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทําใหนักการเมืองและนักธุรกิจ
เอกชนอาศัยการเปลี่ยนแปลงนั้นมาเปนเงื่อนไขของการคอรรัปชัน 



บทท่ี 10 
 
 

สรุปและอภิปรายท่ัวไป 
 

 ในบทนี้จะสรุปการศึกษาโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ  
1. ทฤษฎีและแนวการวิเคราะหคอรรัปชัน  
2. สรุปกรณีศึกษา และ  
3. ขอเสนอแนะในการควบคุมคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจ    

 

ทฤษฎีการคอรรัปชันและแนวการวิเคราะหคอรรัปชัน 
 
 ในปจจุบันมีการใหคํานิยามคอรรัปชันอยางนอย 7 นิยามดวยกัน คือ  

1. นิยามที่มองหนวยราชการสมัยใหมเปนศูนยกลาง (Public - office - centered 
definitions)  

2. นิยามที่มองหนวยราชการเหมือนตลาด (Market - centered definitions) หรือเปน
สถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลประโยชนกัน (Exchange relations)  

3. นิยามที่อาศัยแนวคิดเรื่องผลประโยชนของสาธารณะ (Public interest - centered 
definitions)  

4. นิยามตามตัวบทกฎหมาย (Legalistic definitions)   
5. นิยามที่เก่ียวกับความเห็นของประชาชน (Public opinion definitions)  
6. นิยามคอรรัปชันในแบบที่ควรจะเปน (Normative) โดยกรอบอางอิงคือทฤษฎี

เบ่ียงเบนหรือแนวการวิเคราะหดานคุณธรรม ศีลธรรม (Moralistic approach) และ  
7. นิยามคอรรัปชันในแบบที่เปนจริง (Positive) (Heidenheimer et. Al.  1989 : 7 - 11, 

Gorta & Forrell.  1995, Girling.  1997, สังศติ  พิริยะรังสรรค.  2549 : 16 - 25)  
 สังศิต  พิริยะรังสรรค เสนอวาความหมายของนิยามคอรรัปชันของบุคคลสาธารณะใน
มุมมองของสังคมตะวันตก มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม (Moral) 
เรื่องของผลประโยชนสาธารณะ (Public interest) และการกระทําที่เปนความผิดตามตัวบทกฎหมาย 
(Legal) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกนิยามความหมายของคอรรัปชันตามแนวของสังศิต 
พิริยะรังสรรค (2549 : 80) ที่กลาววา  
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คอรรัปชัน เปนพฤติกรรมที่บุคคลสาธารณะมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตัวเอง 
ครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพองและคนใกลชิด โดยอาศัยตําแหนง หนาที่ 
กฎหมาย อํานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธสวนตัว หรือการใชขอมูล
ขาวสารภายในเปนเครื่องมือ ไมวาการกระทําดังกลาวจะผิดกฎหมายหรือไมผิด
กฎหมาย ไมวาการกระทําดังกลาวจะนํามาซึ่งผลประโยชนทางดานเงินทองหรือมิได
รับสิ่งตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม แตหากการกระทําดังกลาวเปนการใชบทบาทของ
ความเปนบุคคลสาธารณะหรือทรัพยากรสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตัว หรือมีการใช
ดุลยพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะเลือกปฏิบัติ (Favouritism) หรือเปน
แบบสองมาตรฐาน (Double standard) หรือเปนการกระทําที่ขัดกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของการเปนบุคคลสาธารณะ ขัดกับมาตรฐานความคาดหวังของประชาชนที่
มีตอบุคคลสาธารณะ ขัดกับผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก และขัดหลักการ
แหงการมีผลประโยชนทับซอน ก็ถือเปนการคอรรัปชันทั้งสิ้น  
 

 มาเปนกรอบในการศึกษา เนื่องจากเห็นวาเปนการผสมผสานความคิดจากนิยาม
ความหมายทั้ง 7 แนวทางที่กลาวมา ทําใหนิยามนี้แตกตางจากนิยามความหมายของการทุจริต
คอรรัปชันที่มีอยูในสังคมไทย ที่เนนแตเรื่องการฉอราษฎรบังหลวง การให การรับสินบนที่เนนใน
เรื่องของผลประโยชนเงินทอง แตนิยามคอรรัปชันที่สังศิตกลาวไวนี้ใหความหมายที่กวางขวางกวา
ความหมายเรื่องเงินทองโดยใหความสําคัญกับเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ผลประโยชนของ
สาธารณะและกฎหมาย โดยไมจํากัดวาพฤติกรรมที่กลาวถึงนั้นมีความผิดตามกฎหมายบัญญัติไว
หรือไม ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่ผูศึกษาคิดมากกวา นอกจากนี้ในการศึกษาเพ่ืออธิบายปรากฏการณ
คอรรัปชันในการเคหะฯ กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร และโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต  
ผูศึกษาไดใชวิธีการของสังศิต พิริยะรังสรรค  ในการศึกษาคอรรัปชันแบบสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary approach) หรือแบบองครวม (Holistic approach) ซึ่งเปนการศึกษาคอรรัปชัน
ดวยแนวคิดที่หลากหลายมุมมองทางวิชาการ โดยในปจจุบันเราจึงสามารถอธิบายสาเหตุของการ
เกิดคอรรัปชันนั้นไดอยางนอย 11 แนวการวิเคราะห คือ  

1. แนวการวิเคราะหทางดานกฎหมาย (Legalistic approach) 
2. แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมหรือศีลธรรม (Moral approach)  
3. แนวการวิเคราะหแบบหนาที่นิยม (Functional approach)  
4. แนวการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร : ทฤษฎีคาเชาและการแสวงหาคาเชา (Rent 

and rent - seeking)  
5. แนวการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรสถาบันแนวใหม (New institutional economics)  
6. แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach)  
7. แนวการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม (Structural approach)  
8. ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน (Principal - agent theory)  
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9. ทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest theory)  
10. แนวการวิเคราะหคอรรัปชันตามระบบ (Systemic corruption approach) และ  
11. แนวการวิเคราะหคอรรัปชันเชิงระบบ  (Systematic corruption approach) 

 จากการศึกษาพบวาเราสามารถอธิบายพฤติกรรมคอรรัปชันหนึ่งๆ ไดจากหลายมุมมอง
ทางทฤษฎี เชน แนวการวิเคราะหดานคุณธรรมหรือศีลธรรม ทฤษฎีคาเชาและการแสวงหาคาเชา 
ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน ทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน และแนวการวิเคราะหคอรรัปชันเชิง
ระบบ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการศึกษาคอรรัปชันดวยมุมมองแบบบูรณาการเชนนี้ ทําใหเราสามารถ
อธิบายพฤติกรรมคอรรัปชันไดดีกวาเดิม เนื่องจากมีหลายมุมมองมากข้ึนและมีความหนักแนน
มากข้ึน ในการอธิบายพฤติกรรมการคอรรัปชันและเปนการลดอคติทางวิชาการ เชน ผูที่อธิบาย
ดวยมุมมองแบบนักสังคมวิทยาก็จะใหความสําคัญในเรื่องการรับรูและความรูสึกของผูคน มุมมอง
ทางรัฐศาสตรก็จะใหความสําคัญกับเรื่องของอํานาจและอิทธิพล มุมมองทางเศรษฐศาสตรจะให
ความสําคัญในเรื่องคาเชาทางเศรษฐกิจ หรือทฤษฎีหัวหนา - ตัวการ ก็จะใหความสําคัญในเรื่องของ
ผลประโยชนสาธารณะ เปนตน ในการศึกษาแบบองครวมนี้ เราไมจําเปนตองใชทุกทฤษฎี แตจะมี
บางแนวการวิคราะหและทฤษฎีที่สอดคลองกับพฤติกรรมคอรรัปชันหนึ่งๆ ซึ่งจากการศึกษากรณี
โครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ และกรณีรานหางสหสามิต โรงงานยาสูบ พบวามีพฤติกรรม 
คอรรัปชันที่สอคคลองกับแนวการวิเคราะหอยางนอย 6 ทฤษฎี คือ  

1. การขัดกันแหงผลประโยชน การแสวงหาคาเชา  
2. หลักคุณธรรมจริยธรรม  
3. แนวการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมือง  
4. คาเชาและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ  
5. ทฤษฎีหัวหนา - ตัวการ และ  
6. การคอรรัปชันเชิงระบบ  

 ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาเราควรยึดหลักคิดในการศึกษาวิเคราะหแบบบูรณาการไวกอน 
  
สรุปกรณีศึกษา 

 
 การศึกษาในสวนนี้มี 3 องคประกอบ คือ 1) อะไรเปนปจจัยและเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิด
ปรากฏการณการคอรรัปชันเชิงระบบในการเคหะฯ กรณโีครงการบานเอ้ืออาทร และปรากฏการณการ
คอรรัปชันเชิงระบบในโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต 2) คุณลักษณะของการคอรรัปชันเชิง
ระบบในกรณีทั้งสองเปนอยางไร เหมือนและตางกันอยางไร และ 3) ผลกระทบจากการคอรรัปชันเชิง
ระบบในรัฐวิสาหกิจ   
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 ปจจัยและเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชันเชิงระบบในการเคหะฯ กรณี
โครงการบานเอ้ืออาทร และการคอรรัปชันเชิงระบบในโรงงานยาสูบ กรณีหางสหสามิต 

1. ปจจัยและเงื่อนไขเชิงสถาบันภายในรัฐวิสาหกิจ ที่สนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชัน
เชิงระบบในการเคหะฯ กรณีโครงการบานเอ้ืออาทร และโรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต ที่
สําคัญมีดังนี้ 

1.1 รัฐวิสาหกิจเปนองคกรของรัฐที่มีบทบาททางธุรกิจ คือ มีกิจกรรมทางการตลาด 
มีการผลิตสินคาหรือบริการบางอยางเพ่ือการจําหนาย เชน โรงงานยาสูบขายบุหรี่ที่ผลิตได  
การเคหะฯ สรางบานแลวขายใหกับประชาชนหรือหนวยงานราชการ การไฟฟาฝายผลิต ทําการ
ผลิตไฟฟาแลวขายใหกับการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือใหนําไปจําหนาย
ใหกับผูตองการใชไฟฟา เชน ประชาชน หรือธุรกิจ เปนตน ทําใหรัฐวิสาหกิจมีงบประมาณและมี
การทําธุรกรรมทางการคาและการเงินจํานวนมาก  

1.2 รัฐวิสาหกิจแมจะมีวัตถุประสงคที่ กําหนดไวในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี แตการที่รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานของรัฐ ทําใหการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ตองตอบสนองวัตถุประสงคอ่ืนๆ ไปพรอมๆ กัน เชน การถูกใชเปนเครื่องมือของรัฐ
ในการผลักดันเศรษฐกิจหรือธุรกิจบางประเภท การถกูใชเปนเครื่องมือเพ่ือกระตุนการจางงาน หรือ
เปนเครื่องมือในการหารายไดเขารัฐ หรือในกรณีของโรงงานยาสูบเองนอกจากหารายไดเขารัฐ ยัง
ถูกผลักดันใหตองมีสวนเก่ียวของในการดูแลอุตสาหกรรมใบยาสูบของไทย มีภาระในการปองกัน
การขยายตัวของบุหรี่จากตางประเทศ มีสวนรวมในการรณรงคลดการสูบบุหรี่ของรัฐ เปนตน หรือ
กรณีของการเคหะฯ ตองเปนเครื่องมือของรัฐไปชวยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพยภายหลังการเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 การมีโครงการสรางที่อยูอาศัยสวัสดิการของขาราชการ การมีบทบาท
ในการปรับปรุงทางกายภาพของชุมชนตางๆ หรือการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตางๆ เปนตน  

1.3 ในเรื่องความเปนเจาของ (Ownership) แมวาโดยหลักการประชาชน (Principal) 
จะเปนเจาของ (Owner) รัฐวิสาหกิจ แตในทางปฏิบัติรัฐบาลในฐานะที่เปนตัวแทน (Agent) ของ
ประชาชนรับทําหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการแทนเจาของหรือประชาชน ซึ่งตามระบบโครงสราง
ของรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลจะทําการแตงตั้ง “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ใหเปนผูทําหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายและควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีเจาหนาที่ระดับตางๆ 
ของรัฐวิสาหกิจ เปนผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่มีอยู หรือกลาวได
วาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนตัวแทนของรัฐในการดูแลรัฐวิสาหกิจ ภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่รัฐวิสาหกิจนั้นสังกัดอยู หรือบางกรณีอาจเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงที่ไดรับมอบหมาย เชน โรงงานยาสูบ มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลกรมสรรพสามิตตนสังกัดของโรงงานยาสูบเปนผูใชอํานาจของเจาของในการ
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กํากับดูแล และการเคหะฯ มีรัฐมนตรีวาการประทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนผูใชอํานาจของ
เจาของในการกํากับดูแล  

1.4 เนื่องจากตามโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ จะมีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนคณะ
บุคคลที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และควบคุมตรวจสอบการบริหารงาน ดังนั้นเราจึงพบขอมูล
เสมอวา นักการเมืองที่มีอํานาจจะแตงตั้งบุคคลที่เปนพวกพองของตนเขาไปเปนคณะกรรมการฯ 
เหลานี้ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการที่นักการเมืองทีม่ีอํานาจแตงตั้งบุคคลที่เปนพวกพองของตนเขาไปเปน
คณะกรรมการฯ ก็เพ่ือวัตถุประสงคที่จะใหตนเองสามารถควบคุมตัวบุคคลที่เปนคณะกรรมการฯ ซึ่งก็
เทากับสามารถควบคุม “อํานาจสั่งการ (Control right) ของเจาของ (Ownership)” นั้นเอง เชน ในกรณี
รานหางสหสามิตของโรงงานยาสูบ อํานาจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคาสงยาสูบที่สงผลใหมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานโดยการยุบหนวยงานของตนเองแลวใหเอกชนทําแทนเปน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ขณะที่อํานาจในการแตงตั้งใหบุคคลใดเปนผูคาสงยาสูบ (ป.1) และการให
เงื่อนไขทางการคาที่พิเศษไปจากผูคาสงยาสูบรายอ่ืนเปนอํานาจของผูบริหารระดับสูงที่จะกระทําได 
หรือในการเคหะฯ การอนุมัติโครงการใดๆ หรืออนุมัติหลักการ มาตรการในการดําเนินการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติเดิม การพิจารณาคัดเลือกผูรับเหมาโครงการ การตกลงซื้อที่ดิน 
การตกลงใหโควตาดําเนินโครงการแกเอกชนรายใดลวนเปนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ และ
ผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ ดังนั้นการที่นักการเมืองจะสรางอํานาจในการควบคุมรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
การแสวงหาผลประโยชนใหไดนั้น จึงตองเริ่มจากการบรรจุแตงตั้งบุคคลที่เปนพวกพอง เขามาคุมใน
ตําแหนงที่สําคัญโดยเฉพาะคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

1.5 การที่รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานของรัฐ จึงไดรับเงินทุนทั้งหมดหรือบางสวนจาก
รัฐหรือการสนับสนุนจากรัฐในรูปแบบอ่ืนหรือไดรับสิทธิพิเศษ เชน การคํ้าประกันดานการเงินจาก
กระทรวงการคลัง หรือในกรณีของโรงงานยาสูบที่เปนผูผูกขาดการผลิตและการคาบุหรี่ของประเทศ 
และกรณีการเคหะฯ กรณีโครงการบานเอ้ืออาทรก็มีการผอนผันจากระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการ และไดรับเงินอุดหนุนโครงการจากรัฐบาล รวมทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ เปนตน เงื่อนไขเหลานี้ทําใหบุคคลทั่วไปรวมทัง้ บุคลากรในรัฐวิสาหกิจเอง 
เชื่อมั่นในความมั่นคงของกิจการ ไมมีความกังวลในเรื่องของการขาดทุนหรือลมละลาย และความเชื่อ
เชนนี้เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการขาดความเอาใจใสเทาที่ควรในการควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ เปดใหมีชองวางสําหรับผูมีอํานาจที่จะหาประโยชนจากทรัพยสินของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งผูศึกษาเชื่อวาหากเปนธุรกิจเอกชน การดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ จึงตองมีการศึกษาความเหมาะสม ความเปนไปได และวิธีการดําเนินโครงการตางๆ กอน
การลงทุน และเมื่อลงทุนแลวก็ตองมีการตรวจสอบ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตลอดเวลา  

1.6 การที่รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานของรัฐ จึงตองดําเนินงานภายใตกฎหมาย 
กฎระเบียบของรัฐ ซึ่งรวมถึงการอยูภายใตอํานาจการควบคุมหรือการดูแลของหนวยงานของรัฐ 
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เชน คณะรัฐมนตรี สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ สคร.กระทรวง และกรมตางๆ เปนตน ทําใหนักการเมือง
ที่มีอํานาจเหนือหนวยงานเหลานี้ สามารถเขามีอํานาจเหนือรัฐวิสาหกิจดวยเชนกัน 

2. ปจจัยทางการเมือง ผูศึกษาเห็นวา ปจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางเศรษฐกิจและสังคม เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชันเชิงระบบใน
รัฐวิสาหกิจที่ทําการศึกษาทั้งสองกรณี กลาวคือ 
 กรณรีานหางสหสามิต สภาพทางการเมืองนับ ตั้งแตป พ.ศ. 2535 - 2538 และชวงป พ.ศ. 
2540 - 2544 เปนชวงที่พรรคประชาธิปตยมีอํานาจในการบริหารประเทศ ที่มีนายชวน หลีกภัย เปน
นายกรัฐมนตร ีและมีนายธารินทร  นิมมานเหมินท เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทั้งสองสมัย 
ขณะที่นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล เปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ป พ.ศ.
2535 - 2538 เปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 ประธานคณะกรรมาธิการ
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน ป พ.ศ. 2538 เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
และเปนผูดูแลกรมสรรพสามิต ในป พ.ศ. 2540 - 2544 จึงเปนขอสังเกตวานักการเมืองชุดนี้ได 
เกาะกุมอํานาจรัฐ อํานาจในการบังคับบัญชากระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิตและโรงงานยาสูบ
อยางตอเนื่อง แตความเชื่อมโยงกับรานหางสหสามิตที่นาสนใจ คือ นายศิรินทร นิมมานเหมินท 
นองชายแทๆ ของนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลขณะนั้น 
เปนอดีตสามีของผูบริหารระดับสูงของรานหางสหสามิต จึงทําใหมองไดวากรณีนี้เปนการเก้ือกูลแก
พวกพอง (Cronyism) หรือเก้ือกูลแกญาติมิตร (Nepotism) 
 ขณะที่โครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ เกิดข้ึนในชวงที่รัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ 
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการยอมรับวาเปน “Strong Prime Minister” ตั้งแต พ.ศ. 2544 
จนถึง 19 กันยายน 2549 รัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตรเปนรัฐบาลที่มีพลังอํานาจทั้ง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถควบคุมหนวยงานราชการและองคกรอิสระที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได จึงทําใหรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณมีอํานาจและอิทธิพลใน
การกําหนดนโยบาย สามารถสั่งการขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ไปในทางที่เกิดประโยชนแก
ตนและพวกพอง ผูศึกษายังเห็นดวยวา แรงจูงใจจากการที่นักการเมืองและพรรคการเมืองตองใช
จายเงินจํานวนมากเพ่ือใชในการหาเสียง และการจัดกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือใหสามารถดํารง
สถานะของตนอยูเหนือคูแขงขัน โดยย่ิงมีการแขงขันทางการเมืองสูง หรือพรรคการเมืองมี
จํานวน ส.ส. ในสังกัดมากยอมตองใชเงินมากข้ึน เปนแรงจูงใจใหพรรคการเมืองและนักการเมือง
จําเปนตองแสวงหาทรัพยสินเงินทองเพ่ือใชจายหรือสรางความมั่งค่ังใหกับตนเอง หรือใหการ
สนับสนุนพวกพองหรือผูที่สนับสนุนตนทางการเมืองในการแสวงหาทรัพยสินเงินทองหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด เปนการตอบแทนอีกดวย 

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผูศึกษาเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมก็เปนเงื่อนไขใหเกิดการคอรัปชันดวยเชนกัน เชน โรงงานยาสูบ นับตั้งแต
ประเทศไทยเปดใหบุหรี่นําเขาจากตางประเทศมาจําหนายได ในป พ.ศ. 2533 ผูนําเขาบุหรี่จาก



281 

ตางประเทศไดอาศัยศักยภาพทางการเงินและประสพการณทางการตลาดระดับโลก ทุมเทขยาย
สวนแบงการตลาดของตนมาตลอด ขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ทําใหผูคายาสูบของไทย 
(ป.1, ป.2, ป.3) ตางก็พยายามสรางยอดขายเพ่ือผลประโยชนทางการคาของตนเองมากข้ึนดวย
วิธีการตางๆ แมผิดกฎหมาย เชน การขายบุหรี่ขามเขต การขายบุหรี่ปลอม เปนตน นอกจากนี้ยัง
เกิดการคาในรูปแบบ “โมเดิรน เทรด”(Modern trade) หรือเรียกวาหางสรรพสินคา (Department 
store) หางคาสง (Wholesaler, Discount store, Superstore) รานสะดวกซื้อ (Convenience store) 
ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) เชน หางแมคโคร โลตัส บ๊ิกซี รานเซเวนอิเลฟเวน รานแฟมิลี
มารท เปนตน ที่กลายเปนแหลงกระจายสินคา (Distribution) ชั้นดีมียอดขายสูง เนื่องจากสามารถ
ใหความสะดวกสบายกับผูบริโภคระดับตางๆ ทั้งคาปลีกและคาสงไดมากและมีเครือขายทั่ว
ประเทศ เครือขายการคาเหลานี้ทําใหโครงสรางตลาดการคายาสูบเปลี่ยนไป และมีศักยภาพที่จะ
แขงขันกับผูคาสงยาสูบ (ป.1) ที่มีรูปแบบการประกอบการแบบเดิมที่ทําอยูมานาน รวมทั้งการเกิด
คานิยมของคนรุนใหมที่ตองการแสดงบุคลิกภาพ ความเปนตัวตนผานการบริโภคสิ่งของที่ทําให
รูสึกวาตัวเองดูทันสมัย มีรสนิยม มีความโดดเดน เชน การใชสินคาแบรนดเนม การสูบบุหรี่จาก
ตางประเทศ เปนตน 
 ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ผูศึกษาเห็นวา เปนสิ่งปกติที่ตองเกิดในยุคโลกาภิวัตน  
ผูประกอบธุรกิจทุกคนตองมีการศึกษาวางแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจใหเหมาะสม 
เพ่ือรับมือจากผลกระทบที่มาพรอมกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ แตสําหรับรัฐวิสาหกิจ 
การเปลี่ยนแปลงบางอยางอาจถูกผูมีอํานาจหยิบยกมาเปนขออางในแผนการคอรรัปชัน เชน 
ภายหลังการเกิดปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ในป พ.ศ. 2540 ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยเกิด
การชะลอตัว แตความตองการที่อยูอาศัยก็ยังมีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาตามการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
รัฐบาลขณะนั้นจึงยกเหตุผลที่ตองกระตุนเศรษฐกิจและการชวยเหลือคนจนใหมีที่อยูอาศัย 
ประกาศเปนนโยบายที่จะสรางบานเอ้ืออาทรใหไดถึง 6 แสนหนวย ภายในเวลา 5 ป โดยไมมี
การศึกษาความพรอมขององคกรและปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เชน การเงิน สินเชื่อ หรือเทคโนโลยี
การกอสรางที่เหมาะสมเปนตน รวมทั้งไมมีนําแผนการดําเนินงานของการเคหะฯ ที่มีอยูแลวมา
ศึกษาหรือปรับใช ซึ่งตอมาพบวาวัตถุประสงคของโครงการบานเอ้ืออาทรที่ฟงดูดีมีประโยชนใน
ตอนเริ่มตน นอกจากจะไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย แตกลับสรางปญหาทางการเงิน
ใหกับการเคหะฯ ทําใหการเคหะฯ เสียโอกาสในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยอ่ืนๆ ที่มี
อยูตามแผนการดําเนินงาน และเกิดกรณีคอรรัปชันขนาดใหญข้ึนหลายกรณีในการดําเนิน
โครงการบานเอ้ืออาทรนี้จากการกระทําของนักการเมืองและผูบริหารของการเคหะฯ  
 ในกรณีโรงงานยาสูบ ก็อาศัยอางอิงบริบททางเศรษฐกิจ คือ การแขงขันกับบุหรี่จาก
ตางประเทศและปญหาการขายบุหรี่ขามเขตของบรรดาผูคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบ มาเปน
ขออางในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหม อันนําไปสูพฤติกรรมที่เก้ือกูลพวกพอง
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หรือญาติมิตร ใหไดรับสิทธิในการขายสงบุหรี่พรอมเงื่อนไขพิเศษเหนือผูคายาสงยาสูบรายอ่ืนๆ 
และยังคงมีผลตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

4. ปจจัยอ่ืนๆ เชน เรื่องคานิยมในสังคมหรือองคกรตางๆ ที่มีตอนักการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ ที่เห็นวานักการเมืองหรือขาราชการ “โกงบางก็ไมเปนไร ขอใหมีผลงาน” ที่สะทอน
ถึงวัฒนธรรมการยอมรับบางอยางของสังคมตอผูกระทําการคอรรัปชัน ซึ่งทัศนคติเชนนี้สงผลใหผูที่
จะคอรรัปชันขาดความละอายที่จะกระทํา ผูที่คิดจะกระทําก็มีความคุนเคยและกลามากข้ึน เพราะถา
ทําผิดแลวไมถูกจับ ถึงแมมีคนรูบางก็ไมเปนไร ขณะที่ผูพบเห็นการคอรรัปชันก็มีการตอตาน
พฤติกรรมเหลานั้นนอยลง 
 นอกจากนี้ยังมีปญหา เชน ความลาหลังของกฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐ เชน การ 
ไมสามารถแยกแยะพฤติกรรมการคา และบทบาทของโมเดิรน เทรดได ทําใหเปนขออางของ
หางสหสามิตในการจําหนายและจัดสงบุหรี่ใหไดทั่วประเทศ หรือกรณีที่มีการสอบสวนวาหาง 
สหสามิตกระทําผิดระเบียบการคายาสูบ แตก็ไมสามารถจัดการหรือลงโทษได และการกระทําของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหนาที่แบบสองมาตรฐาน กอใหเกิดการเก้ือกูลแก
พวกพอง ญาติมิตร ก็ไมมีความผิดตามกฎหมาย เปนตน 
 
 ลักษณะของการคอรรัปชันเชิงระบบในกรณีทั้งสองเปนอยางไร เหมือนหรือตางกัน
อยางไร  
 ผูศึกษาพบวาในกรณีศึกษาทั้งสองนี้ มีพฤติกรรม ข้ันตอนและเครื่องมือที่ใชในการ
คอรรัปชันเหมือนกัน คือ 

1. พฤติกรรม ข้ันตอนในการคอรรัปชันเชิงระบบในกรณีศึกษา การกลาวอางถึงความ
จําเปนในการแกปญหาของสังคมหรือปญหาของรัฐวิสาหกิจโดยอาศัยบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล กลาวคือ มีการหยิบยกประเด็นที่เปน
ภาระทางสังคมภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชน การเคหะฯ ตองการกระตุนเศรษฐกิจ
ภายหลังการเกิดปญหาเศรษฐกิจฟองสบูของประเทศไทย ตองการเรงจัดหาที่อยูอาศัยใหคนจน 
ขณะที่โรงงานยาสูบ มีการหยิบยกประเด็นทางการตลาดซึ่งเปนปญหาขององคกรเอง แตมี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ คือ ปญหาการเรงขยายตัวของผูคาบุหรี่จากตางประเทศเขา
มาในตลาดภูมิภาคนี้โดยเฉพาะของประเทศไทย ขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัว  
มีการแขงขันมากข้ึน มีการแยงชิงผลประโยชนทางการคาที่ทําใหมีผูคาบุหรี่ขามเขตตลาดยาสูบ
ดวยกลวิธีตางๆ 
 ผูศึกษาเห็นวาดวยการอาศัยบริบททางสังคมและเศรษฐกิจเชนนี้ทําใหนักการเมืองมี
ความชอบธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะใหรัฐวิสาหกิจนําไปดําเนินการ เพราะหากมี
การดําเนินการไปตามนี้นาจะเปนผลดีกับประเทศชาติ แตจากผลการศึกษาเห็นไดวาเพราะมี
การคอรรัปชันเชิงระบบในการดําเนินโครงการเหลานี้ จึงทําใหผลการดําเนินที่ไดไมเปนไปตาม
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เปาหมายที่วางไวในตอนเริ่มตน แตกลับเปนการสรางความเสียหายใหกับรัฐวิสาหกิจและ 
สังคมแทน 
 การใชนโยบายที่กําหนดจากนักการเมือง เพ่ือนําไปสูการอนุมัติโครงการ เพ่ือแกไข
หรือออกกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององคกร  
 ทั้งสองกรณีศึกษามีจุดเริ่มตนจากการกําหนดนโยบายของนักการเมือง ที่หยิบยก
เหตุผลความเหมาะสม ความจําเปน เพ่ือใหมีการแกไขปญหาของประชาชนหรือของรัฐวิสาหกิจ 
เชน ในกรณีบานเอ้ืออาทรมีเหตุผลในตอนเริ่มตนโครงการเพ่ือตองการสรางบานเพ่ือคนจน  
ใหไดจํานวน 6 แสนหนวย ภายในเวลา 5 ป และตองกอสรางใหไดในเงื่อนไขราคาที่กําหนด  
อันนําไปสูการอนุมัติและจัดทําโครงการโดยคณะกรรมการการเคหะฯ และเขาสูข้ันตอนการ
ดําเนินโครงการฯ ของผูบริหารและเจาหนาที่ของการเคหะฯ ในเวลาตอมาก็ใชเหตุผลความ
จําเปนที่ตองเรงสรางบานใหไดจํานวนตามเปาหมายในเวลาที่กําหนดนี้ ไปกําหนดใหเกิดการ
ยกเวนมาตรการหรือวิธีปฎิบัติตามระเบียบราชการ เชน ยกเวนการศึกษาวิจัยทางการตลาด 
ศึกษาความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง ตรวจสอบประเมินราคาที่ดินที่เหมาะสม ยกเลิกการประมูล
ทางอิเล็คโทรนิค (e - Auction) เปนตน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจาง จาก
ระบบการจางเอกชนมาทําการกอสรางในที่ดินของการเคหะฯ เปนการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
และสุดทายเปนจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตา ซึ่งกลายเปนปจจัยสําคัญในการคอรรัปชันใน
โครงการนี้ซึ่งก็เปนนโยบายที่ถูกกําหนดมาจากรัฐมนตรีฯ ที่สั่งการถึงผูวาการฯ  
 สวนกรณีรานหางสหสามิต ก็เริ่มตนจากการกําหนดนโยบายของนักการเมืองที่อาง
เหตุผลความจําเปนในการตอสูกับการขยายตลาดของบุหรี่จากตางประเทศและเพ่ือหยุดย้ังปญหา
การขายบุหรี่ขามเขตตลาดยาสูบ แตภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน หลังจากที่มีการประกาศ
นโยบายนี้ใหสาธารณชนทราบ ไดเกิดเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบโดย
เริ่มจากการยุบหนวยงานของโรงงานยาสูบเอง แลวมีการทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิตเปน
ผูทําหนาที่แทน ดวยการทําสัญญาและมีแกไขสัญญาเพ่ิมเติมในเวลาตอมา ซึ่งผลของสัญญานี้ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดยาสูบอยางมีนัยยะสําคัญ และการดําเนินการของราน
หางสหสามิตในเวลาตอมาก็อาศัยสัญญานี้เปนเครื่องมือในการขยายคาเชาทางเศรษฐกิจของตน
มาโดยตลอด  
 กรณีรานหางสหสามิต โรงงานยาสูบเปนการดําเนินนโยบายระดับกระทรวง และผลักดัน
โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ผูศึกษาเชื่อวาในกรณีของรานหางสหสามิตนั้น
นักการเมืองผูมีอํานาจเล็งเห็นอยูแลววา กระบวนการหรือการปฎิบัติงานของรัฐวิสาหกิจจะดําเนิน
ตอไปอยางไร จะเกิดชองวางอยางไรที่เปดโอกาสใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการ
ดําเนินการตามนโยบายเหลานั้น รวมทั้งมีการตระเตรียมอยูกอนแลวที่จะแตงตั้งรานหางสหสามิต 
เห็นไดจากการที่โรงงานยาสูบทําสัญญาแตงตั้งรานหางสหสามิตไดภายในเวลาเพียง 4 วัน โดย 
ไมเปดเผยใหสาธารณชนรับรู และไมมีการเปดรับพิจารณาเพ่ือคัดเลือกธุรกิจเอกชนรายอ่ืนเลย   
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 แตในกรณีโครงการบานเอ้ืออาทรมีลักษณะที่พิเศษกวา เนื่องจากเปนโครงการระดับ
รัฐบาล ผูผลักดันนโยบายหลักของโครงการฯ คือ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นการ
ผลักดันนโยบายในข้ันตอนปฏิบัติงานกระทําโดยผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ แตก็เปนการผลักดันนโยบายที่อางอิงกับนโยบายหลักที่กําหนดไวโดยนายกรัฐมนตรีตั้งแต
แรก นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นี้ ผูศึกษาเห็นวาเปนนโยบายในระดับ
ปฏิบัติงานซึ่งควรเปนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูง เชน การ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจางจากจางเหมากอสราง เปนการจางเหมาเบ็ดเสร็จ และจางเหมา
เบ็ดเสร็จตามโควตาตามลําดับ รวมถึงการที่รัฐมนตรีฯ เขารวมประชุมกับผูรับเหมาที่นาสงสัยวาเขา
ไปรวมประชุมในฐานะอะไร เพ่ืออะไร เปนตน ผูศึกษามองวาพฤติกรรมเชนนี้เกิดจากนักการเมือง
ตองการเขาไปควบคุมใหเกิดความแนนอนวา การจัดซื้อจัดจางจะเปนไปตามแผนการที่ตนกําหนด
ไว และเปนการแสดงถึงอํานาจและอิทธิพลของตนที่มีตอการกําหนดทิศทางและผลประโยชนใน
โครงการ 
 เกิดการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือกลุมผลประโยชน โดยนักการเมืองหรือรัฐมนตรี
ที่มีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ จะอาศัยอํานาจหนาที่ของตนในการแตงตั้งบุคคลที่เปน
พวกพองของตนเขาไปเปนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพราะรูอยูวาคณะกรรมการฯ คือ ผูมีอํานาจ
ในการกําหนดนโยบาย ควบคุม ตรวจสอบการทํางานของรัฐวิสาหกิจและของผูวาการการเคหะหรือ
ผูอํานวยการยาสูบ โดยเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเมื่อมีการเปลี่ยนตัว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตนสังกัด ซึ่งในโรงงานยาสูบก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ทุกป 
รวมถึงเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีตนสังกัดดวย จากนั้นนักการเมืองจะอาศัยอิทธิพลสราง
เครือขายของตนในรัฐวิสาหกิจ เชน การสนับสนุนพวกพองของตนใหเขาสูตําแหนงหนาที่ที่สําคัญ
ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากการศึกษาพบวาตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการกองของรัฐวิสาหกิจก็ถูก
แทรกแซงการแตงตั้งโดยนักการเมืองแลว การที่นักการเมืองสามารถควบคุมการแตงตั้งตัวบุคคล
ใหเปนไปในทิศทางที่ตัวเองตองการตั้งแตระดับบนสุดคือ คณะกรรมการ ลงมาจนถึงระดับลาง 
คือผูอํานวยการกอง ทําใหนักการเมืองสามารถสรางเครือขายอุปถัมภของตนเอง ซึ่งบุคคลใน
เครือขายเหลานี้ยอมตองแสดงผลงานเพ่ือเปนการตอบแทนแกผูสนับสนุนตนและเพ่ือโอกาสความ
เจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานของตนเองในวันขางหนาดวย 
 จากการศึกษาขอมูลในกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในรัฐวิสาหกิจทั้งสอง ทําใหผูศึกษาพบวา
การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจจําเปนตองศึกษาถึงบริบท
ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในระยะเวลานั้น จึงจะทําใหเราเขาใจถึงความเชื่อมโยงของอํานาจและ
ผลประโยชน และเขาใจถึงแรงจูงใจที่ทําใหผูมีอํานาจกระทําการคอรรัปชัน เชน กรณีรานหาง 
สหสามิต โรงงานยาสูบ พบวามีเหตุการณสําคัญ คือ 1) เกิดข้ึนในชวงเวลาที่พรรคประชาธิปตย
เปนผูมีอํานาจในรัฐบาล มีนายธารินทร นิมมานเหมินท เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2535 - 2538 และ พ.ศ. 2540 - 2544 และ 2) นายศิรินทร นิมมานเหมินท 
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นองชายแทๆของนายธารินทร มีความสัมพันธโดยการเปนสามีของผูบริหารระดับสูงของราน
หางสหสามิต สวนกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ มีเหตุการณสําคัญ คือ 1) ในชวงเวลา
นั้นพรรคไทยรักไทยเปนผูมีอํานาจในรัฐบาล ตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2549 2) พรรคไทยรักไทย
สามารถชนะการเลือกตั้ง ในป พ.ศ. 2544 มี ส.ส. อยูในสังกัดถึง 248 คน จากจํานวน ส.ส. ในสภาฯ 
ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 500 คน และชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง ในป พ.ศ. 2548 โดยมี ส.ส. ในสังกัดถึง 
377 คน ซึ่งมีการประมาณกันวาพรรคไทยรักไทยตองมีคาใชจายในการเลือกตั้งสูงมาก นอกจาก
พรรคไทยรักไทยและพันตํารวจโททักษิณนี้ยังตองมีคาใชจายใหกับ ส.ส. เพ่ือใหมีการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองและการสรางฐานอํานาจทางการเมืองอยางตอเนื่อง 3) พันตํารวจโท 
ทักษิณ  ชินวัตรไดรับการยอมรับวาเปน “Strong Prime Minister” เนื่องจากสามารถกุมอํานาจ
ทางการเมืองอยางเขมแข็ง มีอํานาจที่ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตางเกรงกลัวและมี 
กลุมธุรกิจขนาดใหญหลายกลุมรวมงานทางการเมืองกับพรรคไทยรักไทยอยู 4) มีการแทรกแซง
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ตรวจสอบ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเราจึงเห็น
ปรากฏการณที่คลายกันกับกรณีของโรงงานยาสูบ คือ มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเคหะฯ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายสรางบานเอ้ืออาทร โดยไดรับการ
สนับสนุนจากการเคหะฯ รัฐวิสาหกิจหนวยงานราชการอ่ืน เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ธนาคารกรุงไทย องคการบริหารสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจอีกหลายแหง มีการยกเวนหรือ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานใหตางไปจากที่เคยปฏิบัติมาในการเคหะฯ เชน ยกเวนการประมูลทาง
อิเลคโทรนิค ยกเวนการทํารายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปลี่ยนแปลงวิธีการจาง
เหมาจากการจางเหมากอสรางเปนการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
ตามโควตา ละเวนไมมีการสํารวจความเหมาะสมในการดําเนินโครงการแตละโครงการ เปนตน 
เกิดคดีคอรรัปชันและกรณีที่มีการระบุวามีพฤติกรรมไมชอบมาพากล เชน การทําสัญญาดําเนิน
โครงการกับบริษัทเอกชนที่เปนพวกพอง เครือญาติหรือเครือขายของนักการเมือง คณะกรรมการฯ 
และผูบริหารระดับสูงของการเคหะฯ คดีการเรียกรับสินบนของรัฐมนตรีฯ การซื้อที่ดินราคาแพง
กวาราคาตลาดและอยูในทําเลไมเหมาะสมกับการกอสรางโครงการฯ เปนตน และยังพบขอมูลวา 
ในชวงแรกของการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทรที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
รวมในรัฐบาลเดียวกันแตเปนนักการเมืองที่สังกัดอยูพรรคชาติไทย คนละพรรคการเมืองกับ
รัฐมนตรีฯ ที่มีอํานาจในการกํากับดูแลการเคหะฯ และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเคหะฯ 
ชุดใหมแลว แตถูกรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ ใชอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการบานเอ้ืออาทร แยกอํานาจตางหากออกไปจาก
คณะกรรมการการเคหะฯ ซึ่งผูศึกษามองวาเปนพฤติกรรมที่แยงและกีดกันการใชอํานาจสั่งการใน
โครงการฯ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่สังกัดพรรคชาติไทยกับคนของพรรค
ไทยรักไทย 
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 ผูศึกษาตั้งขอสังเกตุวาหากมองในบริบททางการเมืองเปรียบเทียบกันรัฐบาลและ
รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปตย ในชวงที่เกิดกรณีรานหางสหสามิต โรงงานยาสูบ ยังมีอํานาจ
ทางการเมืองและสามารถควบคุมระบบราชการและอํานาจในการควบคุมระบบตรวจสอบของรัฐ
และภาคประชาสังคมไดนอยกวารัฐบาลและรัฐมนตรีในยุคพรรคไทยรักไทย ที่เกิดกรณีโครงการ
บานเอ้ืออาทร การเคหะฯ เห็นไดจากจํานวน ส.ส. ในสภาฯ ของพรรคไทยรกัไทยและพฤติกรรม
การแทรกแซงองคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ เปนตน เหตุนี้ทําใหการคอรรัปชัน
ในโครงการบานเอ้ืออาทรมีขนาดใหญกวากรณีรานหางสหสามิตหากพิจารณาดานตัวเงิน ทั้งที่
เปนโครงการที่มีผูสนใจและมีจํานวนผูมีสวนไดเสียจํานวนมากกวาดวย แต ในกรณีรานหาง 
สหสามิตหากพิจารณาถึงโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนระยะยาว ก็มีจํานวนเงินไมนอย
เชนกัน 
 โดยสรุป ผูศึกษาเห็นวาทั้งสองกรณี คือ กรณีการเคหะฯ โครงการบานเอ้ืออาทร และ
โรงงานยาสูบ กรณีรานหางสหสามิต มีพฤติกรรมที่สําคัญ คือ เปนการคอรรัปชันที่อาศัยอํานาจใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ เปนการสรางคาเชาทางเศรษฐกิจ จากความรวมมือกันระหวาง
นักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจ ภายใตตลาดที่ไมสมบูรณ คือ การสรางการกีดกันหรือ
อุปสรรคกีดขวางคูแขงขันทั่วไป กลาวคือ นักการเมืองผูมีอํานาจ ไดสรางเงื่อนไขในรูปของการออก
นโยบายหรือแนวทางใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจนําไปดําเนินการ และนโยบาย
เหลานั้นไดรับการอนุมัติและผลักดันตามข้ันตอนของของรัฐวิสาหกิจ คือ ผานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และเขาสูข้ันตอนดําเนินงานโดยผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ จากนั้นก็มีการ
ชวยเหลือใหเอกชนที่เปนพวกพองหรือเครือขายของนักการเมือง หรือเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจที่มี
อํานาจ ใหไดเขาทําสัญญากับรัฐวิสาหกิจหรือไดรับสัมปทานหรือสิทธิที่มีจํานวนจํากัดที่รัฐวิสาหกิจ
จัดสรรให โดยมีผลประโยชนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
 เนื่องจากพฤติกรรมของนักการเมืองที่มีตําแหนงในคณะรัฐบาล ที่ใชอํานาจหนาที่ไปเพ่ือ
ผลประโยชนสวนบุคคล ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาทั้งสองกรณีเปนลักษณะของ “การเมืองโกง
เศรษฐกิจ” (Politics corrupt economics) โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนนี้แสดงใหเห็นวาเปนรัฐบาลที่สราง
หรือขยายคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent - creating) ไมใชรัฐบาลที่มาแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ 
(Rent - seeking government) เพราะพวกเขาไดใชอํานาจที่มีอยูไปสรางเงื่อนไขใหเกิดการตอยอด
การคอรรัปชันจากสัมปทานเดิมที่มีอยูแลวข้ึนมาได 
 ผูศึกษาเห็นวา ปจจัย พฤติกรรม และข้ันตอนของการคอรรปัชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ 
สามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
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ภาพที่ 10.1 รูปแบบของการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ 
ที่มา : (ผลจากการศึกษา) 

หมายเหตุ : 1.  กรอบของพฤติกรรมการคอรรัปชันที่อาศัยชองวางของระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย 
ซึ่งเกิดข้ึนจากการวางแผน จัดการไวโดยผูมีอํานาจ 

2.  กรอบของการคอรรัปชันเชิงระบบ ที่ตองมีการวางแผนจัดการจนเกิดการคอรรัปชัน
ใหเปนไปตามนั้น 

 
 จากภาพที่ 10.1 แสดงใหเห็นวา การคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ จะมีรูปแบบการ
คอรรัปชันที่ดูเหมือนมีความชอบธรรมตามกฎหมาย เพราะไดปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่มีอยู แตในความเปนจริงแลวกฎหมายและกฎระเบียบเหลานี้ (ในกรอบที่ 1) ถูก
กําหนดข้ึนมาจากนโยบายของผูมีอํานาจที่ไดวางแผนไวลวงหนาแลว (ในกรอบที่ 2) เพ่ือหวัง
ผลประโยชนสวนบุคคล จากการดําเนินการไปตามแผนที่วางไวนี้ แตการวางแผนและการจัดการ
จะมีขอบเขตหรือมีผลกระทบมากเพียงใดข้ึนอยูกับบริบททางการเมืองและอํานาจในการควบคุม
ขาราชการ หรือพนักงานในหนวยงานนั้นๆ ของผูมีอํานาจที่กระทําการคอรรัปชันเชิงระบบ โดย
นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่กําหนดออกมาตามแผนการนี้จะมีการอางอิงบริบททางเศรษฐกิจ
หรือสังคม และมักเปนวัตถุประสงคเพ่ือการแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจหรือสังคมโดยรวม 
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2. บทบาทและความสัมพันธของนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐและนักธุรกิจ ในระบบ
ของรัฐวิสาหกิจ ผูศึกษามองวาความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจคือ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูงนั้น เปนลักษณะของการอุปถัมภแบบแลกเปลี่ยน 
(Patrons and clients exchange) เนื่องจากรัฐมนตรีมีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมาย และการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก็อยูในความเห็นชอบของรัฐมนตรี ขณะที่การ
คัดเลือกและแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจก็อยูในอํานาจของคณะกรรมการฯ นี้ ดังนั้น
นักการเมืองยอมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลเหลานี้ 
 แมวาทั้งสองกรณีที่ศึกษานี้ รัฐมนตรีผูมีอํานาจกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้นๆ คือ ผูใหการ
อุปถัมภ (Patrons) หรือเปนผูมีอํานาจใหความยินยอมที่จะใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเปนผูไดรับ
ผลประโยชน แตในกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร ที่เปนโครงการขนาดใหญทําใหมีนักธุรกิจเขามา
แขงขันจํานวนมาก และทําใหนักธุรกิจเลือกที่จะติดตอเสนสายในชองทางหลากหลายเทาที่โอกาส
จะอํานวย เพ่ือใหเขาถึงผูมีอํานาจในการจัดสรรโควตาการกอสรางบานเอ้ืออาทร ดังนั้นขนาดและ
รูปแบบของผลประโยชนที่ตองแลกเปลี่ยนจึงอาจแตกตางกันตามระดับของอํานาจการตอรอง 
แตกตางจากกรณีโรงงานยาสูบ ที่มีเอกชนเพียงรายเดียวที่ไดรับสิทธินี้ โดยไมมีการแขงขัน ดังนั้น
การติดตอเพ่ือเขาถึงผูมีอํานาจจึงมีชองทางเดียว แตกรณีของโรงงานยาสูบนี้เปนการทําสัญญาที่
กอใหเกิดสิทธิแกเอกชนรายเดียวโดยมีการไมจํากัดระยะเวลาสิ้นสุด ดังนั้นหลังจากที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนผูคาสงยาสูบแลว ในเวลาตอมาเอกชนรายนี้อาจมีการใชอํานาจทางเศรษฐกิจที่ตนได
สะสมความมั่งค่ังมาระยะหนึ่งแลว มาเปนเครื่องตอบแทนหรือเปนผูใหการอุปถัมภ (Patrons) ทาง
เศรษฐกิจแกผูมีอํานาจอยางตอเนื่องเพ่ือการรักษาสิทธินีไ้ว แมวาตัวบุคคลที่เปนนักการเมืองหรือ
เจาหนาที่ของโรงงานยาสูบซึ่งเปนผูมีอํานาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปลดเกษียณไปตามวาระ 
 มีความแตกตางระหวางกรณีที่ศึกษาทั้งสองอีกประการหนึ่งคือ ในกรณีของการเคหะฯ 
ปรากฏวานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เก่ียวของ ตางเขามาผลักดันโดยตรงรวมทั้งมีการเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการฯ รวมประชุมกับคณะผูบริหารระดับสูงและรวมประชุมกับนักธุรกิจเอกชน
ดวย ซึ่งผูศึกษามองวาเปนเพราะโครงการนี้เปนโครงการขนาดใหญและไมเคยมีแบบอยางการ
ดําเนินโครงการในลักษณะนี้ของการเคหะฯ มากอน อีกทั้งเปนโครงการที่มีผลประโยชนสูงมากมี
ความซับซอนและมีผูเก่ียวของจํานวนมาก จึงทําใหนักการเมืองตองดําเนินการโดยใกลชิดและ
ออกมาแสดงบทบาทบอยครั้ง ขณะที่กรณีโรงงานยาสูบที่ไมมีความซับซอนและไมมีปญหาการ
รองเรียนหรือตอตานในระยะแรก นักการเมืองจึงเพียงแคออกมาใหนโยบายในชวงแรกและออกมา
แสดงพฤติกรรมที่เปนการปกปองเอกชนเมื่อมีปญหาการรองเรียนบอยครั้งในภายหลัง  
 ผูศึกษาไดสรุปรูปแบบของ “บทบาทและความสัมพันธของนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ 
และนักธุรกิจเอกชน” ในการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ ดังที่แสดงไวในภาพที่ 10.2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 10.2 บทบาทและความสัมพันธ ของนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ และนักธุรกิจเอกชน  
ในการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ 

ที่มา : (ปรับจากผาสุก พงษไพจิตร.  2545 : 4 - 7) 
 

 จากภาพที่ 10.2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขาราชการ นักการเมือง และ 
นักธุรกิจ ที่มีผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยแตละฝายนั้นก็มีจุดมุงหมายที่เปน
ผลประโยชนของตนเอง แตสิ่งที่ปรากฏข้ึนในการคอรรัปชันเชิงระบบ คือ การที่ผูมีอํานาจหรือ
นักการเมืองเปนผูใชอํานาจของตนไปสรางเงื่อนไขการคอรรัปชันข้ึนมา เพ่ือขยายคาเชาทาง
เศรษฐกิจ (Rent - creating) ซึ่งอาจทําโดยการมอบนโยบายบางอยาง แลวผลักดันใหมีการออก 
เปนแนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบหรือขอบังคับหรือกฎหมาย จากนั้นจึงอาศัยความรวมมือของ
เจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจที่เปนผูมีอํานาจในทางปฎิบัติ ในการหาชองทางคอรรัปชันจากแนวทาง
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบหรือขอบังคับหรือกฎหมายที่ไดกําหนดข้ึนมานั้น ซึ่งตางไปจากการคอรรัปชัน
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แบบอ่ืนที่ผูมีอํานาจจะรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจเพ่ือหาทางคอรรัปชันหรือแสวงหาคา
เชาทางเศรษฐกิจ (Rent - seeking) จากเงื่อนไขหรือชองวางหรือโอกาสเทาที่หนวยงานนั้นมีอยู  
 
 ผลกระทบจากการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ  

1. ผลกระทบที่เปนรูปธรรม 
1.1 การคอรรัปชันทําใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค

แรกเริ่มที่ดีของโครงการ เชน การที่รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร อางถึงการสรางบาน 
เอ้ืออาทรเพ่ือใหเปนที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพของคนจน มีจํานวนที่ตั้งเปาไวถึง 6 แสนหนวย หรือ
กรณีของโรงงานยาสูบที่ยกเหตุผลในการแตงตั้งรานหางสหสามิตวา ตองการปรับปรุ ง 
“กระบวนการขาย” เพ่ือเปนมาตรการหยุดย้ังการเติบโตของบุหรี่จากตางประเทศและปญหา
การคาบุหรี่ขามเขตตลาด ซึ่งเหตุผลที่ทั้งสองรัฐวิสาหกิจยกมานั้น ผูศึกษาเห็นดวยวาเปนเหตุผล
ที่ดีและพึงกระทําไดตามวัตถุประสงคของการกอตั้งรัฐวิสาหกิจ แตเปนเพราะมีการคอรรัปชันเชิง
ระบบเกิดข้ึน จึงทําใหผลการดําเนินการเบ่ียงเบนไป ไมเกิดผลดีแกสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ
ตามที่มีการกลาวอางไว เชน ในโครงการบานเอ้ืออาทร การดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตนขาด
การศึกษา ขาดการวางแผนใหรอบดาน มีการใชอํานาจหนาที่ของรัฐเพ่ือใหมีการละเวนมาตรฐาน
การดําเนินโครงการของการเคหะฯ เชน ขาดการตรวจสอบประเมินราคาที่ดิน ขาดการสํารวจ
ความเหมาะสมในทําเลที่ตั้งโครงการ มีการเอ้ือประโยชนใหเอกชนบางราย มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดซื้อจัดจางไปสูระบบจางเหมาเบ็ดเสร็จตามโควตาจนเปนชองทางการคอรรัปชันและ
เกิดคดีข้ึนสูศาล เก่ียวกับการติดสินบนนักการเมืองและผูบริหารการเคหะฯ เปนตน ปญหาเหลานี้
เปนเหตุใหการกอสรางสําเร็จต่ํากวาเปาหมายที่วางไว โครงการที่สรางเสร็จแลว ก็มีปญหาใน
เรื่องของคุณภาพทางกายภาพ ตลอดจนสรางปญหาทางการเงินใหแกการเคหะฯ ในเวลาตอมา 
  กรณีรานหางสหสามิต ที่ไดรับการแตงตั้งจากโรงงานยาสูบใหเปนผูคาสงยาสูบแทน
หนวยงานขายของโรงงานยาสูบและมีสิทธิในการขายผานโมเดิรน เทรด มากวาสิบสามป แตผล
การดําเนินงานไมมีขอมูลใดที่ชี้ใหเห็นวา สามารถแกไขปญหาเรื่องการขยายตัวของบุหรี่จาก
ตางประเทศหรือแกปญหาการคาบุหรี่ขามเขตได แตสิ่งที่ปรากฏคือโครงสรางการตลาดของโรงงาน
ยาสูบเปลี่ยนไป มีการลดทอนบทบาททางการตลาดของโรงงานยาสูบจากการยุบหนวยงานของตน
ลงแลวใหเอกชนทําแทน ลดทอนสิทธิของผูคาสงยาสูบอ่ืนๆ ในการขายบุหรี่ใหแกโมเดิรน เทรด 
รวมถึงมีการลดผลประโยชนที่ควรไดของโรงงานยาสูบจากการใหสิทธิ เงื่อนไขทางการคาพิเศษแก
ผูคารายเดียวนี้ เปนตน  

1.2 การคอรรัปชันทําใหเกิดตนทุนในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสูงเกินกวา 
ที่ควรจะเปน เพราะเอกชนตองเสียตนทุนไปสวนหนึ่งที่ไมเกิดผลิตผลเพ่ือการว่ิงเตน ติดสินบน 
ดังนั้นจํานวนเงินที่ถูกใชจริงในการดําเนินงานจึงนอยกวาที่รัฐวิสาหกิจตองเสียไป เชนที่ปรากฏวา
ผูรับเหมากอสรางทีแ่ทจริงในโครงการบานเอ้ืออาทรหลายแหงขาดทุน แลวทิ้งงานทําใหการกอสราง
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ลาชา และการที่การเคหะฯ ตองซื้อที่ดินในราคาสูงเกินกวาราคาตลาด เปนตน หรือการที่โรงงาน
ยาสูบใหเงื่อนไขและสิทธิพิเศษทางการคาแกรานหางสหสามิตเหนือกวาผูคาสงรายอ่ืนๆ ซึ่งผูศึกษา
มองวา นอกจากจะไมเปนธรรมกับเอกชนรายอ่ืนแลว เงื่อนไขและสิทธิประโยชนที่เสียไปใหกับราน
หางสหสามิตนั้น เปนการลดทอนผลประโยชนที่ควรจะไดของโรงงานยาสูบนั่นเอง การที่โครงการ
ตางๆ มีตนทุนสูงกวาที่ควรเปน หรือมีการตัดสินใจลงทุนผิดพลาด หรือการดําเนินงานไมเปนไป
ตามเปาหมายเชนนี้ยอมทําใหรัฐวิสาหกิจเกิดความเสี่ยงในการดําเนินงานดวย  

1.3 การคอรรัปชันทําใหเกิดการตัดสินใจที่ไมเหมาะสม ขาดธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองคกร เชน การที่โรงงานยาสูบตัดสินใจทําสัญญาแตงตั้งหางสหสามิตในระยะเวลา
เพียง 3 วันหลัง จากมีนโยบายที่จะแตงตั้งเอกชน โดยไมการเปดพิจารณาเลือกเอกชนรายอ่ืน 
แมวาตอมาภายหลังมีการรองเรียนถึงการกระทําผิดระเบียบของโรงงานยาสูบหลายประการ 
รวมถึงการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการแตงตั้งเขามาได แตก็ไมมีการพิจารณาแกไขหรือ
ลงโทษ รวมถึงการที่โรงงานยาสูบจายภาษีสรรพสามิตบุหรี่ผานรานหางสหสามิตเพ่ือใหราน
หางสหสามิตนําไปชําระใหสรรพากรพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งตอมามีการตรวจสอบพบวาราน
หางสหสามิต นําจายเงินภาษีไมครบตามจํานวนที่ไดรับมาจากโรงงานยาสูบ หรือในกรณีที่การ
เคหะฯ ไดตกลงเลือกทําเลที่ตั้งโครงการบานเอ้ืออาทรหลายแหงไมเหมาะสม เพราะขาดการศึกษา
และตรวจสอบความเหมาะสมของทําเล และความตองการของประชาชน ทําใหมีปญหาการขาย
หรือหลายแหงไมเหมาะสมที่จะดําเนินการตอไป กลายเปนทรัพยสินคงเหลือ (Sunk cost) ที่
กระทบตอการเงินและเปนปญหาใหตองแกในเวลาตอมา รวมทั้งกรณีที่พบวามีบริษัทรับเหมาบาง
รายที่ทําการกอสรางแลวมีปญหาหรือเคยละทิ้งงานในโครงการอ่ืนๆ แตยังสามารถเขามาทํา
สัญญารับเหมาจากการเคหะฯ ไดอีกหลายโครงการ ดังเชน กรณีบริษัท กรมณี จํากัด เปนตน 
  จากประสบการณสามสิบปของผูศึกษาเองในการทําธุรกิจและไดรับฟงประสบการณ
จากนักธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ ที่ผูศึกษามีโอกาสรวมทํางานดวยในหอการคาแหง
ประเทศไทย ผูศึกษาเห็นวาการมีตนทุนในการทําธุรกิจสูงเกินกวาที่ควรจะเปนและการตัดสินใจที่
ไมเหมาะสม ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการนาจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอผล
ประกอบการของรัฐวิสาหกิจในทางลบ เพราะปจจัยหลักของความสําเร็จและลดความเสี่ยงของ
องคกร คือ การใชดุลยพินิจของผูบริหารที่มีประสบการณอยางรอบคอบ มีเหตุผล เพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จและปองกันการความเสียหายขององคกร รวมทั้งการมีตนทุนดําเนินการที่เหมาะสม 
เพราะการมีตนทุนที่สูงเกินจริงจะนําไปสูผลประกอบการที่ตกต่ําหรือขาดทุนได ผูศึกษามองวา
สาเหตุนี้ ทําใหรัฐตองใชเงินงบประมาณของรัฐที่มีอยูอยางจํากัดไปเพ่ือการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ 
ถึงแมในกรณีของโรงงานยาสูบซึ่งเปนธุรกิจที่มีการผูกขาดสูง แมผลประกอบการจะไมขาดทุน แต
ก็นาจะหารายไดเขารัฐไดมากกวานี้ แตถาหากมีการขาดทุนในระยะยาวก็จะสงผลตอเสถียรภาพ
ขององคกร เปดชองใหบุหรี่ตางประเทศมีอิทธิพลมากข้ึนจนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมใบยาสูบ
ของประเทศและแนวทางการรณรงคเพ่ือลดการสูบบุหรี่ของรัฐได   
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1.4 ผูกระทําการคอรรัปชันอาศัยเงื่อนไขที่รัฐวิสาหกิจตองดําเนินการภายใต
วัตถุประสงคที่หลากหลาย มาเบ่ียงเบนการดําเนินงานไปในทิศทางที่เปนประโยชนแกตนและ
พวกพอง ทําใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจถูกกําหนดโดยเปาหมายเฉพาะหนาตามความ
ตองการของผูมีอํานาจ มากกวาที่จะดําเนินการตามหลักวิชาการ ตามแผนงานระยะขององคกรที่
วางไว เห็นไดจากการที่การเคหะฯ ยุติการดําเนินการตามแผนงานอ่ืนๆ และปรับปรุงโครงสราง
องคกร และทุมเททรัพยากรเพ่ือมารองรับโครงการบานเอ้ืออาทร หรือการที่โรงงานยาสูบ ที่ยอม
เปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบการตลาดของตนเองและแนวทางการบริหารจัดการที่ เคยยึดถือ
ปฏิบัติกันมา เพ่ือไปสนับสนุนรานหางสหสามิตรายเดียว  

1.5 การคอรรัปชันทําใหโอกาสในการพัฒนาประเทศเสียไป กลาวคือ เสียทรัพยากร
ไปและเสียโอกาสที่จะพัฒนาการดําเนินงาน การพัฒนาประเทศและพัฒนาสังคม เชน การที่ราน
หางสหสามิตไมสามารถที่จะทําการตลาดแขงขันกับบุหรี่จากตางประเทศและแกไขปญหาการคาบุหรี่
ขามเขต และโรงงานยาสูบยังตองเสียผลประโยชนบางอยางไปใหกับรานหางสหสามิตในรูปของสิทธิ
พิเศษทางการคาตางๆ ทําใหมองวาระยะเวลาที่ผานมาสิบสามปหากโรงงานยาสูบเลือกวิธีการ
ดําเนินงานอยางอ่ืนหรือมีการศึกษารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกวานี้ อาจทําใหโรงงานยาสูบเสีย
ผลประโยชนนอยกวานี้ หรือสามารถแกปญหาการแยงสวนแบงการตลาดของบุหรี่จากตางประเทศ
และปญหาการคาบุหรี่ขามเขตตลาดไดดีกวานี้ สวนกรณีการเคหะฯ ที่ทุมเททรัพยากรขององคกร
เกือบทั้งหมดใหมาทําโครงการบานเอ้ืออาทร แตก็สรางไดไมถึงครึ่งหนึ่งของเปาหมายที่ตั้งไว และมี
ปญหาเกิดข้ึนเชนปญหาสินทรัพยคงเหลือ (Sunk cost) ใหตองแกไขอีกจํานวนมาก ทําใหเห็นวา 
หากไมมีการคอรรัปชันเกิดข้ึนในการดําเนินงานจนสรางความเสียหายกับโครงการฯ หรือหากเรานํา
ทรัพยากรของการเคหะฯ และเวลาที่ทุมเทไปมากมายนี้  มาใชในการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานของการเคหะฯ ที่วางไวก็จะยังเกิดผลตอประชาชนผูมีรายไดนอยและปานกลาง อีกทั้งการ
ที่รัฐตองใหการสนับสนุนดานการเงินแกการเคหะฯ ในการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทร ผูศึกษาเห็น
วาดวยเงินงบประมาณเหลานี้ รัฐสามารถนําไปพัฒนาประเทศในดานอ่ืนๆ ที่จําเปนไดอีกมากมาย  

1.6 ผลกระทบตอผลประโยชนของพนักงานและรัฐวิสาหกิจนั้นโดยตรง เชน 
ผลกระทบจากผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของรัฐวิสาหกิจที่จัดทําโดย สคร. หรือหากรัฐวิสาหกิจ
มีผลประกอบการขาดทุนก็มีผลตอการจายโบนัสประจําปใหแกพนกังาน หรือหากขาดทุนตอเนื่องก็มี
ผลตอความเชื่อถือดานการเงิน และจะไมไดรับการคํ้าประกันดานการเงินจากกระทรวงการคลัง  
เปนตน 

1.7 เนื่องจากการคอรรัปชันเชิงระบบ ตองมีการวางแผนและดําเนินการเปน
กระบวนการโดยอาศัยบุคคลหลายฝาย หลายระดับ โดยเฉพาะนักการเมืองที่มีอํานาจ ดังนั้น 
การคอรรัปชันเชิงระบบจึงตองมีแรงจูงใจหรือผลประโยชนที่มากเพียงพอ ที่จะทําใหนักการเมือง
ผูบริหารระดับสูงและนักธุรกิจ พยายามที่จะแทรกแซงและสรางเครือขายอุปถัมภ เครือขาย 
พวกพอง ใหเปนเครือขายเพ่ือสนับสนุนและปกปองการคอรรัปชันที่จะเกิดข้ึน และกลายเปนตัว
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สรางปญหาการจัดการปกครอง (Bad governance) ของรัฐวิสาหกิจ เชน การแตงตั้งพวกพองเขา
มาเปนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยไมพิจารณาถึงความเหมาะสมดานคุณสมบัติ มีการแทรกแซง
หรือการแตงตั้งโยกยายพนักงานโดยขาดคุณธรรม ซึ่งในที่สุดพฤติกรรมเหลานี้จะเปนตัวบอน
ทําลายสภาพแวดลอมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร หรือกลาวโดยสรุปไดวาความ 
สัมพันธตางตอบแทน (Reciprocal) ที่เกิดจากการคอรรัปชันจะเปนปจจัยที่ทําใหโครงสรางและ
ระบบการบริหารจัดการขององคกรบกพรอง ในทางกลับกัน โครงสรางและระบบการบริหารจัดการ
ที่บกพรองเชนนี้ ก็จะเปนชองทางใหเกิดการคอรรัปชันตอไป 

2. ผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจที่เปนนามธรรม จากการศึกษาพบวา ปญหาสําคัญใน 
การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประการหนึ่ง คือ เรื่องของทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมที่ขาดความ
รับผิดชอบหรือขาดคุณธรรม (Moral) ของพนักงานระดับตางๆ เชน การมุงแสวงหาผลประโยชน
สวนตัว ความพยายามทําเพ่ือใหตัวเองไดมีตําแหนงหนาที่การงานที่ดีข้ึน สูงข้ึน แมจะตองใชวิธีการ
ที่ไมถูกตอง การขาดความคิดสรางสรรคที่ทุมเทเพ่ือทํางานใหประสบผลสําเร็จในระยะเวลาและใน
เงื่อนไขที่เกิดประโยชนที่สุดแกองคกร การไมแสดงความพยายามที่จะปกปองผลประโยชนของ
องคกร เปนตน  
 จากประสบการณที่ผูศึกษาไดพบจากกรณีศึกษาในรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหง คือ โรงงาน
ยาสูบและการเคหะฯ ทําใหเห็นวาปญหาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบหรือ
ขาดคุณธรรมนี้ เกิดจากปญหาการคอรรัปชัน กลาวคือ 
 รูปแบบของพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกันของผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจในการคอรรัปชัน 
หรือพฤติกรรมที่รวมมือกับนักการเมืองในการคอรรัปชันขนาดใหญหรือการคอรรัปชันเชิงระบบได
กลายเปนแบบอยางพฤติกรรม (Role model) ของบุคลากรอ่ืนๆ ในองคกร เชน พฤติกรรมการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากผลประโยชนหรือความเสียหายของรัฐวิสาหกิจ การบรรจุพนักงาน 
การเลื่อนตําแหนงพนักงานโดยขาดคุณธรรม การสรางเครือขายอุปถัมภ ตลอดจนการสรางเครือขาย
เพ่ือสนับสนุนและปกปองการคอรรัปชัน เปนตน 
 การเปนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ภายในองคกร ทําใหบรรดาพนักงานไดเรียนรูถึง
พฤติกรรมเหลานี้ของผูบริหารและนักการเมืองที่มีอํานาจ พวกเขาเรียนรูที่จะทําการคอรรัปชันให
ประสพความสําเร็จตามระดับฐานะ ตําแหนงและอํานาจหนาที่ของตน โดยไมใหถูกตรวจ จับได 
การคอรรัปชันของพนักงาน อาจเริ่มจากเรื่องเล็กนอย เชน การใชเวลาราชการไปทําธุระสวนตัว 
หรือการทําไปงานหารายไดนอกเวลางาน จนทําใหรางกายเกิดความเหนื่อยลาและเมื่อถึงเวลา
ทํางานใหกับรัฐวิสาหกิจ ก็ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน หรือการไมตั้งใจทํางานอยางทุมเท
เพ่ือใหงานที่รับผิดชอบเกิดผลสําเร็จ การปลอยปละละเลยทําใหทรัพยสินหรือผลประโยชนของ
องคกรเสียหาย การเอาทรัพยสินขององคกรไปใช จนถึงพฤติกรรมที่เปนการคอรรัปชันที่เก่ียวกับ
ทรัพยสินเงินทอง เชน การยักยอก การเรียกรับสินบน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ เปนตน  
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 ในการบรรจุ เลื่อนข้ันหรือแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงที่สําคัญ พนักงานตางเรียนรูวา
การที่ตนเองจะมีโอกาสดีกวาเมื่ออาศัยระบบพวกพอง เสนสายหรือการซื้อตําแหนงแมจะตอง
แสดงผลงานใหตรงตามเปาหมายบางอยางของผูที่สนับสนุนตนเปนการตอบแทน แมวาจะมี
พนักงานบางสวนที่รูเห็นและไมสนับสนุนพฤติกรรมเหลานี้ พวกเขาก็มักเลือกที่จะนิ่งเฉยไม
คัดคานสิ่งที่ตนรูเห็นนั้นดวยความไมพอใจ เพราะมีความเชื่อวาเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดข้ึนทั่วไป
ในระบบราชการ การคอรรัปชันจึงเปนสาเหตุสําคัญที่สุด ที่บ่ันทอนทัศนคติ ความรับผิดชอบและ
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน คอรรัปชันจึงเปนตัวทําลายสิ่งแวดลอมดานคุณธรรมของ
รัฐวิสาหกิจ ทําใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมมีประสิทธิภาพและมีปญหาการบริหารจัดการ  
 ผูศึกษาเห็นวา พฤติกรรมที่คอรรัปชันของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและนักการเมืองที่กลาวมานี้ ไดกลายเปน “แบบอยางทางคุณธรรม” (Moral model) 
ใหพนักงานอ่ืนๆ ไดเห็น เรียนรูและกระทําตามอยางกันมา เพ่ือสรางความมั่นคง กาวหนาใน
หนาที่การงาน หรือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของตนและครอบครัว 
ทําใหเกิดการเรียนรูของพนักงานในการโอนออนผอนตามหรือเขารวมในกลุมหรอืกระบวนการคอร
รัปชัน จนกลายชุดของความคิด (Mindset) ความเชื่อของบุคลากรในรัฐวิสาหกิจและไดกลายเปน
ปญหาเชิงสถาบัน ที่เชื่อกันวาพฤติกรรมที่คอรรัปชันเชนนี้ไมใชเรื่องที่ผิดปรกติอะไร เพราะผูใหญ 
(คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ, ผูบริหารระดับสูง) ก็ทําได ใครๆ ก็ทําได ดังนั้นตนเองก็ควรจะทําได 
หรือถาไมทําก็ควรนิ่งเฉยเสียเพ่ือความอยูรอด ปญหานี้ในอีกดานหนึ่งก็เปนการบ่ันทอนขวัญและ
กําลังใจของพนักงานที่ดี ที่ตองการเสียสละทํางานอยางมีคุณคาใหกับองคกร 
 จากการศึกษาพบวา การทุจริตโครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ และการทุจริตกรณี
รานหางสหสามิต โรงงานยาสูบ เปนการคอรรัปชันเชิงระบบ โดยนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐและ
นักธุรกิจ โดยมีความสัมพันธกันในลักษณะที่นักการเมืองเปนผูสรางคอรรัปชันเชิงระบบข้ึน กรณี
โครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะฯ มีนักการเมืองเปนผูอุปถัมภ ขณะที่เจาหนาที่ของการเคหะฯ 
และนักธุรกิจเปนผูรับการอุปถัมภ สวนกรณีรานหางสหสามิต โรงงานยาสูบ ในระยะเริ่มตนมี
นักการเมืองเปนผูอุปถัมภ โดยเจาหนาที่ของการเคหะฯ และนักธุรกิจเปนผูรับการอุปถัมภ แตเมื่อ
เวลาผานไปนักธุรกิจไดใชความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของตนมาใหการอุปถัมภทางเศรษฐกิจแก
เจาหนาที่ของโรงงานยาสูบและนักการเมืองที่มีอํานาจ เพ่ือใหตนสามารถรักษาสภาพและเงื่อนไข
ในการสรางและขยายคาเชาทางเศรษฐกิจตอไป  
 คอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ สามารถสงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การศึกษาวิเคราะห
คอรรัปชันเชิงระบบตองอาศัยความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและ
ทางสังคม รวมถึงความรูในหลายสาขาวิชามาวิเคราะหแบบบูรณาการรวมกัน การควบคุมคอรรัปชัน
ที่มีความซับซอนเชนนี้จึงตองใชการแกไขเชิงสถาบันและอาศัยความรวมมือของภาครัฐและภาค
ประชาสังคมเปนกุญแจสําคัญแหงความสําเร็จ โดยแสดงใหประชาชนและผูมีอํานาจในการกําหนด



295 

นโยบายสาธารณะเห็นวา การควบคุมคอรรัปชันนั้นมีความสําคัญอยางย่ิงที่ทุกฝายตองรวมมือกัน 
เพ่ือลดผลกระทบของคอรรัปชัน แมตองใชระยะเวลายาวนาน เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจไดทําหนาที่ของตน
ในการพัฒนาประเทศอยางเต็มที ่
 
ขอเสนอแนะในการควบคุมคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ 

 
 จากการศึกษาพบวาการคอรรัปชันมีรูปแบบ สาเหตุและพฤติกรรมที่หลากหลายตาม
สภาพแวดลอมและจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึง 
ไมมีมาตรการควบคุมคอรรัปชันแบบใดที่สามารถใชไดกับทุกที่ทุกปญหา เราจําเปนตองสราง
มาตรการควบคุมคอรรัปชันที่แตกตางกันออกไปตามคุณลักษณะ (Nature) ที่เปนอยูขององคกร 
สภาพแวดลอมการจัดการปกครอง (Governance environment) ที่แตกตางกันของแตละองคกร และ
ควรเปนการแกปญหาเชิงโครงสรางอยางเปนระบบ (Systematic) และองครวม (Holistic) ซึ่งหมายถึง 
การที่ทุกภาคสวนในสังคมตองเขารวมและใหการสนับสนุนตอมาตรการที่รวมกันกําหนดข้ึน โดยการ
เลือกที่จะใชมาตรการแบบใดนั้น ตองคํานึงถึงการไดผลคุมคา ย่ังยืนและความ เปนไปไดดวยปจจัย
ทางการเมือง ปจจัยดานการเงิน และระมัดระวังถึงจากผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  
 รัฐวิสาหกิจมีคุณลักษณะ (Nature) ที่แตกตางไปจากหนวยงานราชการทั่วไป (Public 
service) และแตกตางจากธุรกิจเอกชน และการคอรรัปชันเชิงระบบก็มีรปูแบบและปจจัย เงื่อนไข
ที่ตางไปจากคอรรัปชันประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาการควบคุมคอรรัปชันเชิงระบบใน
รัฐวิสาหกิจ (Controlling systematic corruption in state - owned enterprises) ควรกําหนด
มาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสากิจโดยตรง โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การสรางมาตรการปองกันเชิงสถาบัน ไดแก  
1.1 ควรมีการกําหนดบทบาทในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหชัดเจน ภายใต

คุณลักษณะ (Nature) ของการเปนองคกรภาครัฐที่มุงเนนการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ คุณลักษณะ
ที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ คือ การเปนหนวยงานของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจ แตปญหาที่เปน
ปจจัยใหเกิดการคอรรัปชัน คือ การที่รัฐเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจมากเกินไป ดังนั้นผูศึกษา
เห็นวาควรมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจแตละแหงวา มีกิจกรรมเชิงธุรกิจประเภท
ใดบาง อยางไรและแคไหนที่รัฐวิสาหกิจควรทํา กิจกรรมประเภทใดที่รัฐวิสาหกิจควรเขาแขงขัน
หรือแทรกแซงตลาด หรือกิจกรรมประเภทใดที่รัฐวิสาหกิจควรเปนผูใหการสนับสนุนแกเอกชน
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการ เชน การเคหะฯ ควรทําหนาที่ในการสรางและจําหนาย
บานพักอาศัยปริมาณแคไหนในแตละป ควรมีบทบาทในการพัฒนาที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
แคไหน และควรมีบทบาทในการใหความรูหรือการสนับสนุนดานอ่ืนๆ แกบุคลากรหรือการเงินให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จนสามารถนําไปดําเนินการไดเอง เปนตน 
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1.2 ควรสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามที่มีแผนวิสาหกิจหรือแผนงานที่ได
กําหนดไว และยึดมั่นความถูกตองตามหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ 
เนื่องจากวิถีปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกกําหนดตามกฎหมายและนโยบายของ สคร. รัฐวิสาหกิจ
ตางมีแผนวิสาหกิจเปนแนวทางการทํางานของตนอยูแลว หรือในบางกรณีก็จะมีกรอบแนวทางที่
กํากับอยูเชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาที่อยูอาศัย เปนตน 
ซึ่งแผนการดําเนินงานเหลานี้ผูศึกษาเชื่อวาไดรับการศึกษา มีการจัดลําดับตามชวงเวลาที่
เหมาะสมกับทรัพยากรและความจําเปน เพ่ือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งแลว ดังนั้นความ
ตองการเปลี่ยนแปลงหรือเบ่ียงเบนการดําเนินการใดๆ ของรัฐวิสาหกิจออกไปจากแผนงานที่วางไว 
ควรตองมีเหตุผลที่จําเปนอยางมากและตองสามารถอธิบายไดตามหลักวิชาการที่เหมาะสม เชน 
ในกรณีบานเอ้ืออาทรของการเคหะฯ ตองมีการทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสราง
บานพักอาศัยที่มีขนาดเหมาะสมทางสรีระ มีความเหมาะสมทางกายภาพ การไดรับการยอมรับ
หรือเห็นชอบจากหนวยงานทางวิชาการที่เก่ียวของ มีการดําเนินงานโดยโปรงใส มีธรรมาภิบาล 
เปนตน ซึ่งจะชวยใหการคอรรัปชันทําไดยากย่ิงข้ึนและจะมีบรรทัดฐานในการตรวจสอบไดงาย 

1.3 ควรมีระบบปองกันหรือลดการแทรกแซงจากฝายการเมือง ผานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูง เชน การแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหารสูงสุด 
(ผูวาการ หรือ ผูอํานวยการ ข้ึนอยูกับแตละรัฐวิสาหกิจ) การแตงตั้ง เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง
ผูบริหารระดับตางๆ  
  เนื่องจากมีการแตงตั้ง บุคคลที่ เปนพรรคพวกของนักการเมืองเขามาเปน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยไมคํานึงถึงประสบการณและความรูความสามารถที่เหมาะสม ทั้งๆ 
ที่คณะกรรมการฯ นี้ มีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบายขององคกร มีบทบาทในการ
คัดเลือกผูมาดํารงตําแหนงผูวาการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีบทบาทมีอิทธิพลตอเนื่องไปจนถึงการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนงผูบริหารอ่ืนๆ เขาสูตําแหนงสําคัญในรัฐวิสาหกิจนั้น และผูบริหารระดับ
ตางๆ ที่กลาวถึงนี้ ยังมีผลโดยตรงตอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจดวย 
  ผูศึกษาเห็นวาเพ่ือปองกันการกระทําในลักษณะนี้ จึงควรใหความสําคัญอยางมาก
กับบทบาทของคณะกรรมการฯ ที่มา คุณสมบัติ สัดสวนของบุคคลจากวิชาชีพหรือความรู
ความสามารถ และวาระการดํารงตําแหนง แตที่สําคัญควรมีการกําหนดบทบาท ความสัมพันธที่
ชัดเจนระหวางนักการเมืองและคณะกรรมการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดทําหนาที่ของตนอยาง
อิสระ ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เชน การแยกอํานาจในการกําหนดนโยบายกับอํานาจในการ
บริหารจัดการออกจากกัน การใหนักการเมืองสามารถเสนอแนะ ใหขอคิดเห็นหรือใหนโยบายใน
ภาพรวมได แตไมควรใหมีอํานาจหรืออิทธิพลเปนผูกําหนดนโยบายของรัฐวิสาหกิจได การหาม 
มิใหนักการเมืองเขารวมประชุมกับคณะกรรมการฯ ในวาระที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ 
เปนตน และจากการศึกษาผูศึกษาไดทราบขอมูลวาผูบริหารรัฐวิสาหกิจนอกจากตองรับฟง
นักการเมืองเพราะอํานาจตามกฎหมายแลว ในทางปฏิบัตินักการเมืองยังมีบทบาทในการ
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ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน เชน สํานักงบประมาณ สภาพัฒนเศรษฐกิจฯ หรือคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือผลักดันใหมีการอนุมัติโครงการหรืองบประมาณหรือใหการสนับสนุนภาระกิจของรัฐวิสาหกิจ
ดวย ดังนั้นเพ่ือใหภาระกิจลุลวง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจจึงตองว่ิงเตนและประสานงานใกลชิด
นักการเมืองเพ่ือใหไดรับการสนับสนุน ซึ่งผูศึกษาเห็นวาสภาวะเชนนี้กลายเปนสาเหตุหนึ่งที่
กอใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูลหรือการตอรองแลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน 

1.4 ควรมีการแกไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบของรัฐและขององคกรให
เหมาะสม กลาวคือ ควรการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหขยายขอบเขต ครอบคลุม 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการนําไปใชเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุมการกระทําของเจาหนาที่ของ
รัฐ และตองพยายามลดชองวางของกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู มิใหผูมีอํานาจสามารถนําไปใช
เพ่ือการคอรรัปชันไดโดยสะดวก และหาทางลดอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐในการใชดุลยพินิจ
หรืออํานาจในการจัดสรรสิทธิประโยชนของรัฐ เชน การใชกลไกตลาด การเปดเผยขอมูลให
สาธารณะชนสามารถตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมได และตองทําใหกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ เหลานั้นสามารถบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  

1.5 ตองพยายามลดการผูกขาดในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ที่เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดสรรสิทธิ หรือการใหสัมปทานแกเอกชน โดยเปดใหมีการแขงขันอยาง
โปรงใสและเปนธรรม และมีผูดูแลในเรื่องเหลานี้ที่เปนมืออาชีพ เชน ในกรณีของโรงงานยาสูบ 
การแตงตั้งผูคาสงยาสูบ (ป.1) เปนเรื่องสําคัญที่สงผลตอผลประกอบการของโรงงานยาสูบ และมี
ความพยายามจากผูคาสงยาสูบเดิมที่สวนมากไดรับสิทธิการเปนผูคาสงยาสูบตกทอดกันมานาน
หลายสิบปที่ตองการรักษาสิทธิการเปนผูคาสงยาสูบในเขตตลาดของตนเอาไว ขณะ เดียวกันก็มี
บุคคลอ่ืนๆ ที่ตองการเปนผูมีสิทธิในการคาสงยาสูบ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือก 
ผูคาสงยาสูบ (ป.1)โดยคํานึงถึงผลประโยชนของโรงงานยาสูบและของรัฐเปนสําคัญ เชน การมี
คณะกรรมการอิสระพิจารณาคัดเลือก การเปดประมูล การจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานทุกป ดวยมาตรการที่ชัดเจน โปรงใสและเปนธรรม  
  จากประสบการณสวนตัวของผูศึกษาที่ทําธุรกิจดานการออกแบบตกแตงภายใน 
และที่ไดรับฟงขอมูลจากนักธุรกิจที่มีการพบปะกันในการทํางานที่หอการคาแหงประเทศไทย
พบวา การจัดซื้อจัดจางในรัฐวิสาหกิจนั้นมีการคอรรัปชันเสมอและกลุมผูรับเหมาก็จะเปนกลุม
เดิมที่มีสายสัมพันธกับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ โดยแตละโครงการจะมีการศึกษา แบงสายและ
จัดสรรเตรียมกันไวแลวตั้งแตการเขียนและออกแบบโครงการ โดยในการประมูลงานผูที่ถูก
วางตัวไวจะทําอยางไรก็ไดใหชนะการประมูลไวกอน หากชนะประมูลในราคาที่ต่ํากวาตั้งเปาไว 
ผูชนะการประมูลจะรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจที่ดูแลโครงการ ทําการปรับเปลี่ยนสเปค
วัสดุหรือรูปแบบงาน หรือยกเลิกแบบงานบางสวนแลวแกไขเปนงานใหมหรืองานเพ่ิมเติม ซึ่งจะ
ทําใหมูลคางานเปลี่ยนไปเพ่ือใหกําไรคืนมา แมในข้ันตอนการประมูลทางอิเลคโทรนิคก็จะมีการ
จัดฮ้ัวประมูล ซึ่งมีครั้งหนึ่งผูศึกษาเองไปรวมย่ืนประมูลงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนการประมูล
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ดวยระบบอิเล็คโทรนิค แตพบวามีการจัดฮ้ัวประมูลอยูในบริเวณนั้น ผูศึกษาจึงไดเขาพบกับผูทํา
หนาที่ประธานการประมูลครั้งนั้น ก็ไดรับคําตอบในทํานองวามีบริษัทรายหนึ่งเขาเตรียมเพ่ือ
ทํางานนี้มาตั้งแตแรกแลวจึงไมควรไปแยงงานเขา ซึ่งสะทอนใหเห็นวามีการวางแผนใหเอกชนที่
เปนพวกพองของตนชนะการประมูลอยูแลว 
  การจัดซื้อจัดจางในโครงการขนาดใหญ เชน โครงการบานเอ้ืออาทรที่ศึกษานี้มัก
พบขอมูลวาการจัดซื้อจัดจางผูชนะสวนมากจึงเปนพวกพอง ญาติมิตร หรือไมก็เปนผูที่ทําการ
ติดสินบนเพ่ือใหไดงาน จากนักการเมืองหรือผูมีอํานาจในการเคหะฯ 

1.6 การสรางมาตรการ กลไกการตรวจสอบถวงดุลย ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
  ปจจุบันมาตรการที่เปนทางการในการควบคุมคอรรัปชันในรัฐวิสาหกิจอาจจําแนก
ไดเปนสองลักษณะสําคัญ คือ 1) มาตรการที่เปนการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการ หรือ
เงื่อนไขในการดําเนินของรัฐวิสาหกิจ เชน การออกเปนกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบตางๆ 
ขององคกร และ 2) มาตรการที่เปนการปองกันและตรวจสอบการดําเนินงานที่กระทําโดยองคกร
ปองกันและตรวจสอบตางๆ เชน คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) เปนตน  
  แตผูศึกษาเห็นวาควรสงเสริมใหมีมาตรการในการควบคุมคอรรัปชันทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการภายในหนวยงานดวย โดยใหหนวยงานและบุคคลากรภายใน
หนวยงานนั้นๆ ไดเปนผูคิดรูปแบบ วิธีการเอง ดวยเจตจํานงคที่มุงมั่น (Political Will) รวมกัน 
โดยมาตรการที่เปนทางการ เชน การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การมีกฎระเบียบภายใน  
สวนมาตรการที่ไมเปนทางการ เชน การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ การเปดเผยขอมูลหรือการให
สหภาพแรงงานและสมาชิกไดมีสวนรวมหรือรับรูถึงกิจกรรมขององคกร การกําหนด
จรรยาบรรณของพนักงานรวมกัน (Code of Conducts) การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ที่เปดเผย
และไมยอมรับพฤติกรรมการคอรรัปชันแมเปนเรื่องเล็กนอย เปนตน  

2 สรางความมุงมั่นทางการเมือง (Political Will) ในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 เปนที่เชื่อมั่นกันวาหากมีการนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
โดยเนนในเรื่องของความโปรงใส (Transparency) และการมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) 
ที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ไดกระทําการใดๆ ไป โดยเมื่อนําไปปรับใชในรัฐวิสาหกิจแลวจะทํา
ใหเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีและเกิดความเปนธรรมในสังคม ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐวิสาหกิจอยางมีคุณภาพ  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดฟงประสพการณจากผูบริหารของรัฐวิสาหกิจทําใหทราบ
วา การที่รัฐวิสาหกิจใดมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลมาก จะทําใหนักการเมืองเขามา
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แทรกแซงและแสวงหาผลประโยชนไดนอยกวารัฐวิสาหกิจที่มีระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาล
นอย และวัฒนธรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ก็เปนเครื่องมือสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่จะทําใหนักการเมืองเขามาแทรกแซงและแสวงหาผลประโยชนหรือกดดันผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเพ่ือผลประโยชนสวนบุคคลทําไดยากข้ึน 

3 ใหมีการศึกษาและเผยแพรรูปแบบและวิธีการคอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือใหสาธารณะชนและบุคคลากรของรัฐวิสาหกิจไดเขาใจ 
 ผูศึกษาเห็นวา เพราะเหตุวาการคอรรัปชันเชิงระบบเปนรูปแบบการคอรรัปชันที่ดูมี
ความชอบธรรมตามกฎหมาย เนื่องจากมีการกําหนดเปนนโยบายสาธารณะและมีการออก
กฎระเบียบ กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติรองรับ แตแทจริงแลวเปนการออกแบบวางแผนไวเพ่ือ
นําไปสูการคอรรัปชัน ดังนั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาองคความรู ถึงพฤติกรรมการ
คอรรัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจวา มีรูปแบบ กลไกการทํางาน ปจจัยเงื่อนไขสงเสริมสนับสนุน
ใหเกิดการคอรรัปชันเชิงระบบ ผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจและสาธารณะประโยชน แลวเผยแพรให
บุคคลากรในรัฐวิสาหกิจและสาธารณะชนไดรับรู ไดเขาใจ เพ่ือใหเกิดความรักในสาธารณะ
สมบัติและรวมกันติดตามตรวจสอบ  

4 ผลักดันใหมีการพัฒนาสถาบันทางการเมือง 
 เนื่องจากการคอรรัปชันเชิงระบบ จะเกิดข้ึนภายใตการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
การเมืองโดยอาศัยแอบอิงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม หรืออางอิงเหตุผลเพ่ือแกไขปญหาของ
สังคมหรือของรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น
หากเราสามารถแกไขบริบททางการเมือง ใหลดเงื่อนไขที่นําไปสูการคอรรัปชัน เชน ใหการ
สนับสนุนเงินทุนและควบคุมการจัดหาเงินทุน รวมถึงควบคุมการใชเงินทุนเหลานี้เพ่ือการ
เลือกตั้งและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันมิใหพรรคการเมืองตอง
แสวงหาเงินทุนจํานวนมากจนตกอยูใตอิทธิพลของบริษัทเอกชน การกําหนดคุณสมบัติตองหาม 
กําหนดขอพึงปฎิบัติทางจริยธรรม (Code of conducts) กําหนดภาระหนาที่หลังพนตําแหนง
วาระของนักการเมือง หรือสรางเงื่อนไขทําใหนักการเมืองไมสามารถมีอิทธิพลหรืออํานาจตอ
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ในการคตรวจสอบมากจน
สามารถมารถทําการคอรรัปชันเชิงระบบได เชน ปองกันการมีอํานาจเบ็ดเสร็จทางการเมือง 
เพราะผูมีอํานาจมากยอมนําไปสูการใชอํานาจในทางที่มิชอบ หรือมีระบบตรวจสอบทั้งปจจุบัน
และยอนหลังที่ทรงพลัง ทําใหเกิดความเกรงกลัว เชน ระบบการแสดงบัญชีทรัพยสิน อํานาจใน
การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินจากองคกรตรวจสอบที่สามารถบังคับใหนักการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐตองแสดงที่มาและความถูกตองของรายได การกําหนดใหคดีที่เปนการคอรรัปชันไมมี
หมดอายุความในการดําเนินคดี เปนตน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล  นายมานะ  นิมิตรมงคล 
วันเดือนปเกิด  7 กันยายน 2502 
สถานที่เกิด  จังหวัดนครนายก 
สถานที่อยูปจจุบัน  8/8 ซอยพระรามเกา 41 ถนนพระรามเกา 
  แขวง/เขต สวนหลวง กทม.10250 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  บริษัท ดิสเพลย เซ็นเตอร จํากัด 
  8/8 ซอยพระรามเกา 41 ถนนพระรามเกา 
  แขวง/เขต สวนหลวง กทม.10250 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 
ประวัติการศึกษา 2523 นิติศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 2534 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 




