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บทคััดย่่อ 

  กูารัวุิจััยน์ี�เป็น์กูารัวุิจััยเชิงคุุณภิาพุ โดิยใช้วุิธีกูารัวุิจััยเอกูสุารัและวุิธีกูารั

สุัมภิาษ์ณ์เชิงลึกูจัากูผูู้ ้ให้้ข้้อมูลสุำาคุัญ มีวุัตถุุปรัะสุงคุ์ใน์กูารัวุิจััย 3 ปรัะกูารั คุือ 

1) ศึกูษ์ากูารับรัิห้ารัจััดิกูารัข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล 2) ศึกูษ์ากูารัพุัฒิน์า     

ธรัรัมาภิิบาลข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาลตามข้อ้เสุน์อแน์ะข้ององคุก์ูรัคุวุามรัวุ่ม

มือทางเศรัษ์ฐกูิจัและกูารัพัุฒิน์า (OECD) และ 3) พุัฒิน์ารูัปแบบกูารับรัิห้ารัจััดิกูารั

โดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาลข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล เคุรัื�องมือที�ใช้ใน์กูารัเก็ูบ

รัวุบรัวุมข้้อมูลคุือกูารัสุัมภิาษ์ณ์เชิงลึกูและกูารัสุน์ทน์ากูลุ่ม กูลุ่มตัวุอย่างที�ใช้ใน์กูารั

สุัมภิาษ์ณ์เชิงลึกูปรัะกูอบด้ิวุยผูู้้เชี�ยวุชาญ และผูู้้วุิจััยดิ้าน์กูารัพุนั์น์ 7 ท่าน์ สุ่วุน์กูลุ่ม

ตวัุอยา่งที�ใชสุ้ำาห้รับักูารัสุน์ทน์ากูลุม่ปรัะกูอบด้ิวุยผูู้เ้ชี�ยวุชาญ และผูู้้วุจิัยัด้ิาน์กูารัพุนั์น์ 

14 ท่าน์ ผู้ลกูารัศึกูษ์ามีดิังต่อไปน์ี� 

  1)  โคุรังสุรั้างกูารับรัิห้ารัข้องสุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลมีลักูษ์ณะที�เน์้น์

สุายกูารับังคุับบัญชาลดิห้ลั�น์กูัน์ตามอำาน์าจัห้น์้าที�คุวุามรัับผิู้ดิชอบ ห้รัือกูารับรัิห้ารั

แบบแน์วุดิิ�ง

1 ห้ลักูสุูตรัปรััชญาดิุษ์ฎีีบัณฑิิต สุาข้าวุิชากูารัจััดิกูารัเพุื�อกูารัพุัฒิน์า มห้าวุิทยาลัยรัาชภิัฏรัาชน์คุรัิน์ทรั์
2 ดิรั.,อาจัารัย์ปรัะจัำา บัณฑิิตวุิทยาลัย  มห้าวุิทยาลัยรัาชภิัฏรัาชน์คุรัิน์ทรั์
3 ผูู้้ช่วุยศาสุตรัาจัารัย์,ดิรั.,วุิทยาลัยน์วุัตกูรัรัมสุังคุม มห้าวุิทยาลัยรัังสุิต
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  2)  กูารัพัุฒิน์าธรัรัมาภิบิาลใน์สุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาลตามเกูณฑ์ิที�เปน็์

ข้อ้เสุน์อแน์ะข้ององค์ุกูรัคุวุามร่ัวุมมือทางเศรัษ์ฐกิูจัและกูารัพัุฒิน์า อยู่ใน์รัะดัิบที�ไม่น่์า

พุึงพุอใจัทั�ง 6 ดิ้าน์

  3)  กูารัพัุฒิน์ารูัปแบบกูารับริัห้ารัจััดิกูารัโดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาลข้อง

สุำาน์ักูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลโดิยผูู้้วุิจััยตามข้้อเสุน์อแน์ะข้องผูู้้เชี�ยวุชาญและผูู้้วุิจััย

ดิ้าน์กูารัพุนั์น์กู็คุือ มีกูารัแยกูอำาน์าจัคุณะกูรัรัมกูารัใน์สุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล

ใน์กูารักูำากูับกูิจักูารั รัะห้วุ่างอำาน์าจัใน์บรัิห้ารัเชิงน์โยบาย อำาน์าจัใน์กูารับรัิห้ารัธุรักูิจั

สุลากู และอำาน์าจัใน์กูารับรัิห้ารักูองทุน์ออกูจัากูกูัน์ น์อกูจัากูน์ั�น์ กูรัรัมกูารัแต่ละท่าน์

คุวุรัมีบทบาทห้น์้าที�แตกูต่างกูัน์ชัดิเจัน์

คัำ�สำำ�คััญ:  ธรัรัมาภิิบาล, องค์ุกูรัคุวุามร่ัวุมมือทางเศรัษ์ฐกิูจัและกูารัพัุฒิน์า, สุำาน์กัูงาน์

สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล
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Abstract

  The purposes of this qualitative research were to: 1) study the admin-

istration of the Government Lottery Bureau 2) study the development of good 

governance at the Government Lottery Bureau that were based on the guidelines 

of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and 

3) develop a model of good governance for the Government Lottery Bureau. 

The tools used for data collection were in-depth interviews and focus groups. 

The sample used for in-depth interviews was comprised of 7 experts and re-

searchers on gambling, while the sample used for focus groups was comprised 

of 14 experts and researchers on gambling. The collected data was analyzed 

by means of content analysis. 

  The results of the study were as follows:

   1)  The administration structure of the Government Lottery Bureau 

was hierarchical. In fact, it was an extreme top-down structure.

   2)  Based on the criteria of the OECD, the development of good 

governance at the Government Lottery bureau was not satisfactory in all 6 

aspects that were studied.

   3)  The good governance model developed by the researcher 

in accordance with collected the suggestions of experts and researchers on 

gambling was that there should be a separation of powers at the Government 

Lottery Bureau regarding direction of power management policy affairs (Reg-

ulation Board), lottery operations management (Operations Board), and fund 

management (Funding Board). Apart from those, the roles and duties of board 

members should be clearly differentiated from one another.

Key words: Good Governance, Organization for Economic Co-operation and 

Development, Government Lottery Office
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1.  บทนำำ�

  สุลากูกูนิ์แบง่ เปน็์ผู้ลติภิณัฑิที์�มปีรัะวุตัคิุวุามเปน็์มาคุวุบคุูกู่บัสุงัคุมไทยมาน์าน์ 

ซึ่ึ�งห้ากูน์ับย้อน์ตั�งแต่สุมัยรััชกูาลที� 5 ซึ่ึ�งมีกูารัออกูสุลากูกูิน์แบ่งคุรัั�งแรักู จัน์ถุึงปัจัจัุบัน์

อาจัเรัียกูไดิ้วุ่าสุลากูกูิน์แบ่งเป็น์สุิน์คุ้าที�มีปรัะวุัติคุวุามเป็น์มาน์ับรั้อยปี และรัวุมถุึง

คุวุามน์ิยมข้องปรัะชาชน์ใน์สุลากูกูนิ์แบ่งตั�งแต่อดิีตจัน์ปัจัจัุบัน์กู็ยังคุงไม่เปลี�ยน์แปลง

โดิยรัูปแบบกูารัจััดิกูารัสุลากูกูิน์แบ่งเรัิ�มมีคุวุามชัดิเจัน์ข้ึ�น์เมื�อมีกูารัจััดิตั�งสุำาน์ักูงาน์

สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล ข้ึ�น์ใน์ปี พุ.ศ. 2482 สุมัยจัอมพุล ป. พุิบูลสุงคุรัาม 

  วัุตถุปุรัะสุงค์ุแรักูเรัิ�มข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรัฐับาลแต่เดิมินั์�น์เป็น์ไปเพืุ�อ

แสุวุงห้าเงนิ์บำารังุเทศบาล โดิยใน์รัะยะแรักูมเีพุยีงรัะเบยีบกูำากูบักูารับรัหิ้ารัเทา่น์ั�น์ที�ใช้

ใน์กูารักูำากูบัดิแูล จัน์กูรัะทั�งใน์ปี พุ.ศ. 2517 มกีูารัออกูพุรัะรัาชบัญญัตจิัดัิตั�งสุำาน์กัูงาน์

สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลข้ึ�น์อย่างเป็น์ทางกูารั โดิยพุรัะรัาชบัญญัติดิังกูล่าวุกูำาห้น์ดิตั�งแต่

วุัตถุุปรัะสุงคุ์ โคุรังสุรั้างคุณะกูรัรัมกูารับรัิห้ารั และรัวุมไปถุึงเกูณฑิ์กูารัจััดิสุรัรัรัายไดิ้

จัากูกูารัคุ้าสุลากู ซึึ่�งนั์บจัากูอดีิตจัน์ถึุงปัจัจุับัน์มูลคุ่ากูารัซืึ่�อข้ายสุลากูกิูน์แบ่งและรัายได้ิ

น์ำาสุ่งเข้้าแผู่้น์ดิิน์ใน์แต่ละปีมีมูลคุ่ามห้าศาล ทำาให้้สุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งถุือวุ่าเป็น์

รััฐวุิสุาห้กูิจัที�น์ำาสุ่งรัายไดิ้เข้้าแผู้่น์ดิิน์เป็น์อัน์ดิับต้น์ๆ

  แต่ถุึงกูรัะน์ั�น์ แม้ภิาษ์ีที�ปรัะเทศได้ิรัับจัากูสุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งจัะมีอัตรัา

กูารัเติบโตอย่างรัวุดิเรั็วุใน์ทุกูปีตามปรัิมาณกูารัพุิมพุ์สุลากูและรัาคุาสุลากูที�ปรัับตัวุ

สุงูขึ้�น์ แต่สุำาน์กัูงาน์สุลากูยังไม่อาจัพุ้น์ไปจัากูเสุยีงวิุพุากูษ์วิ์ุจัารัณถ์ุงึปัญห้ากูารับริัห้ารั

จััดิกูารัสุลากูไปได้ิ ทั�งข้้อวิุพุากูษ์์เกีู�ยวุกัูบปัญห้ากูารัคุ้าสุลากูเกูิน์รัาคุา ซึ่ึ�งเป็น์ปัญห้า

เรืั�อรัังที�ไม่สุามารัถุแกู้ไข้ให้้ห้มดิสุิ�น์ไป ปัญห้ากูารัออกูสุลากูออน์ไลน์์ (ห้วุยออน์ไลน์์) 

รัวุมไปถุึงข้้อรั้องเรัียน์ข้องกูลุ่มผูู้้พุิกูารัเรัื�องปรัิมาณสุลากูไม่เพุียงพุอต่อคุวุามต้องกูารั

และคุวุามจัำาเป็น์ใน์กูารัดิำารังชีพุ ซึ่ึ�งปัญห้าต่าง ๆเห้ล่านี์�ล้วุน์แต่มีคุวุามเกีู�ยวุพุัน์กูับ

รัะบบกูารับริัห้ารัจััดิกูารัภิายใน์ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูทั�งสิุ�น์ ซึึ่�งยังไม่นั์บรัวุมข้้อวิุจัารัณ์

ใน์แง่ที�สุลากูเป็น์สิุน์คุ้าที�มีคุวุามล่อแห้ลมใน์ทางจัริัยธรัรัมศีลธรัรัมที�รััฐบาลดูิจัะไม่ให้้

คุวุามสุน์ใจักูับปรัะเดิ็น์น์ี�มากูเท่ากูับเรัื�องรัายไดิ้ที�รััฐบาลจัะไดิ้รัับ

  จัากูกูารัศกึูษ์าปรัะเดิน็์เกีู�ยวุกูบัสุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่รััฐบาลใน์ชวุ่งที�ผู่้าน์มา

มีสุองลักูษ์ณะ ดิังน์ี� 
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  ลัักษณะแรก ศึกูษ์าเกีู�ยวุกูับองคุ์กูารั ปรัะเดิ็น์นี์�ไดิ้มีผูู้้ศึกูษ์าแล้วุจัำาน์วุน์ห้นึ์�ง 

เช่น์ กูารัศึกูษ์าข้อง ชัยวุัฒิน์์  พุสุกูภิักูดิี (2544 ,ห้น์้า 39-47) น์ำ �าทิพุย์ แกู้วุวุิเชียรั 

(2547,ห้น์้า 58-60)  และวุิมลลักูษ์ณ์ บุญยิ�งยงสุถุิต (2548,ห้น์้า 26-30) ไดิ้เสุน์อแง่มุม

ใน์กูารัปรัับปรัุงกูารับรัิห้ารัจััดิกูารัสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลให้้มีปรัะสิุทธิภิาพุใน์

กูารับริัห้ารัจััดิกูารั เพืุ�อรัองรัับกัูบสุถุาน์กูารัณ์กูารัแข่้งข้ัน์ใน์ปัจัจัุบัน์ มีบทบาทสุำาคุัญ

ต่อกูารัสุรั้างสุาธารัณะปรัะโยชน์์ต่อสุังคุม และมีบทบาทสุำาคุัญต่อกูารัห้ารัายไดิ้เข้้ารััฐ

ดิวุ้ย อยา่งไรัก็ูตามกูารับรัหิ้ารัจัดัิกูารัที�เกีู�ยวุกัูบรัายได้ิจัากูสุลากูนั์�น์ คุวุรัจัะตอ้งมรีัะบบ

ตรัวุจัสุอบกูารัใชจ้ัา่ยเงนิ์รัายไดิจ้ัากูกูารัจัำาห้น์า่ยสุลากูข้องฝ่่ายกูารัเมอืงและสุำานั์กูงาน์

สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล เพุื�อให้้เกูิดิคุวุามโปรั่งใสุและตรัวุจัสุอบไดิ้จัากูสุังคุม 

  กูารัศึกูษ์าข้องน์วุลน์้อย ตรัีรััตน์์ และณัฏฐาภิรัณ์ เลียมจัรััสุกูุล (2552,ห้น์้า 

27-41) ไดิศ้กึูษ์ารัะบบ ธรัรัมาภิบิาลข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาล  โดิยศกึูษ์ากูารั

กูำากูับดิูแลที�ดิีที�พุึงกูรัะทำาโดิยอิงจัากูห้ลักูเกูณฑิ์พุื�น์ฐาน์ข้ององคุ์กูารัคุวุามรั่วุมมือและ

กูารัพุัฒิน์าดิ้าน์เศรัษ์ฐกูิจั  (Organization for Economic Co-operation and Devel-

opment :OECD) ซึ่ึ�งไดิ้แกู่ กูารัวุิเคุรัาะห้์จัากูกูลุ่มกูลไกูภิายใน์ และกูลไกูภิายน์อกูที�

สุ่งผู้ลต่อธรัรัมาภิิบาลข้ององคุ์กูรั พุรั้อมกูับเปรัียบเทียบตัวุอย่างกูารัดิำาเน์ิน์งาน์ข้อง

สุำาน์กัูงาน์สุลากูกูับกูรัณีศึกูษ์าที�เกูิดิข้ึ�น์ใน์ต่างปรัะเทศ ปรัะกูอบคุวุบคุู่ไปกูับปัญห้า

ธรัรัมาภิบิาลที�เกิูดิข้ึ�น์ใน์ปัจัจับุนั์ เพืุ�อเป็น์ข้้อสัุงเกูตและอาจัน์ำาไปสูุ่แน์วุทางกูารัปรัับปรุัง

ห้น์่วุยงาน์ต่อไปใน์อน์าคุต 

  กูารัศึกูษ์าข้อง รััตพุงษ์์ สุอน์สุุภิาพุ และศรััณย์ ธิติลักูษ์ณ์ (2554,ห้น์้า 2-6) ไดิ้

พุบวุา่ สุำาน์กัูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรัฐับาลเป็น์ผู้ลมาจัากูกูารัข้ยายบทบาทข้องรัฐัใน์ฐาน์ะที�

รัฐัเปน็์ทั�งผูู้กู้ำากัูบดิแูล และดิำาเน์นิ์กูารัเอง ใน์ช่วุงที�รัฐัดิำาเน์นิ์น์โยบายเศรัษ์ฐกูจิัชาตนิ์ยิม 

เคุรัื�องมือทางน์โยบายแบบที�ทำาวุิสุาห้กิูจัให้้เป็น์ข้องรััฐจึังเกิูดิข้ึ�น์ทั�วุไป โดิยเฉพุาะ

รััฐวุิสุาห้กูิจั (State - own enterprises) ทำาให้้โคุรังสุรั้างข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกิูน์แบ่ง

รััฐบาลเป็น์ห้น่์วุยงาน์มีลกัูษ์ณะที�เน้์น์สุายกูารับังคัุบบญัชาลดิห้ลั�น์กัูน์ตามอำาน์าจัห้น้์าที�

คุวุามรัับผู้ิดิชอบ (Hierarchical organization) ตามลักูษ์ณะองคุ์กูรัใน์รัะบบรัาชกูารั

จัากูรัูปแบบองคุ์กูรัข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ ดิังกูล่าวุนี์� ทำาให้้กูรัะบวุน์กูารับรัิห้ารัจััดิกูารั

จัึงข้ึ�น์ต่อผูู้้อำาน์วุยกูารัสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ ภิายใต้กูารัคุวุบคุุมข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากู

กูิน์แบ่งรััฐบาลเป็น์สุำาคุัญ สุ่วุน์สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลไดิ้อาศัยอำาน์าจัตาม 
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พุรัะรัาชบญัญตัสิุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาล พุ.ศ. 2517 เปน็์เคุรืั�องมอืใน์กูารับรัหิ้ารั

จัดัิกูารัโดิยแบ่งอำาน์าจัใน์กูารับริัห้ารัออกูเป็น์ 3 รัะดัิบ คุอื กูารักูำากูบั โดิยรัฐัมน์ตรีัวุา่กูารั

กูรัะทรัวุงกูารัคุลงั  กูารัคุวุบคุมุ โดิยคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาล และกูารับรัหิ้ารั 

โดิยผูู้้อำาน์วุยกูารัสุำานั์กูงาน์สุลากูฯ เป็น์หั้วุห้น้์าผูู้้บริัห้ารัสุำานั์กูงาน์ฯ จัากูโคุรังสุร้ัางดัิงกูล่าวุ

จัะเห้็น์วุ่าคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลจึังมีคุวุามสุำาคุัญอย่างยิ�งต่อกูารักูำาห้น์ดิ

ทศิทางใน์กูารับริัห้ารัจัดัิกูารัองค์ุกูารันี์� เมื�อพิุจัารัณาที�มาข้องคุณะกูรัรัมกูารั สุลากูฯแล้วุ

มกัูจัะถุกููโยงกูบัฝ่่ายกูารัเมอืง เน์ื�องจัากูองคุก์ูรัเปน็์รััฐวิุสุาห้กิูจัจังึมโีอกูาสุถูุกูแทรักูแซึ่ง

จัากูฝ่่ายกูารัเมืองไดิ้ง่าย ทำาให้้ผูู้้บรัิห้ารัข้าดิคุวุามเป็น์อิสุรัะใน์กูารัทำางาน์ ซึ่ึ�งจัุดิน์ี�เป็น์

เรัื�องสุำาคุัญมากู  ภิายใต้โคุรังสุร้ัางรัะบบกูารัเมืองที�เน์้น์ถึุงผู้ลปรัะโยชน์์สุ่วุน์ตน์ข้อง

บรัรัดิาน์ักูกูารัเมือง ดิังน์ั�น์ ภิายใต้บรัิบทข้องกูารัเมืองแบบปัจัจัุบัน์น์ี�ทำาให้้คุวุามมั�น์ใจั

ใน์แงคุ่วุามเปน็์อสิุรัะใน์กูารับรัหิ้ารัข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกูนิ์แบง่รััฐบาลจังึลดิน์อ้ยลง

ใน์สุายตาข้องสุังคุม อีกูทั�งองคุ์ปรัะกูอบข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ภิายใต้เงื�อน์ไข้ เช่น์

น์ี�ไม่อาจัจัะสุรั้างวุัฒิน์ธรัรัมแห้่งกูารัตรัวุจัสุอบและถุ่วุงดุิล (Checks and Balances) 

รัะห้วุ่างคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯด้ิวุยกัูน์เองได้ิ ทำาให้้สุำานั์กูงาน์สุลากูฯ จึังถูุกูมองจัากูสุังคุม

วุา่ “เปน็์แห้ลง่ผู้ลปรัะโยชน์ข์้องน์กัูกูารัเมอืงและผูู้ท้ี�มอีทิธพิุล” จังึเสุน์อวุา่คุวุรัพุจิัารัณา

ปรับัปรังุที�มาข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ให้ม ่เน์ื�องจัากูสุวุ่น์ปรัะกูอบตามโคุรังสุรัา้งข้อง

คุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ เดิิม เป็น์ตัวุแทน์มาจัากูห้น์่วุยงาน์ที�มีสุ่วุน์ไดิ้สุ่วุน์เสุียต่อกูารั

จััดิสุรัรัโคุวุตาสุลากูและกูารัจััดิจัำาห้น่์าย ห้ากูยังคุงคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ตามโคุรังสุร้ัาง

เดิิมไวุ้ ปัญห้ากูารักูรัะจัายสุลากูและปัญห้ากูารัข้ายสุลากูเกิูน์รัาคุาก็ูยังคุงดิำารังอยู่ต่อไป

  ลักัษณะท่�สำอง ศกึูษ์าใน์แง่กูารัจัดัิสุรัรัสุลากูข้องสุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบง่รััฐบาล

เช่น์ กูารัศึกูษ์าข้องสุำาน์ักูบรัิกูารัวุิชากูารั จัุฬาลงกูรัณ์มห้าวุิทยาลัย (2537,ห้น์้า 

20) สุถุาบัน์วุิจััยชุมชน์เมือง สุำาน์ักูงาน์ทรััพุย์สุิน์พุรัะมห้ากูษ์ัตรัิย์ (2547,ห้น์้า 11-24)   

สุุรัีย์กูาญจัน์วุงศ์และคุณะ (2553,ห้น้์า 1-6) และคุณะทำางาน์เพืุ�อแกู้ไข้ปัญห้าสุลากู

เกิูน์รัาคุาตามน์โยบายปรัะชาภิิวุัตน์์ข้องรััฐบาล (2553,ห้น์้า 14-17) งาน์ศึกูษ์าเห้ล่า

น์ี�ไดิ้ชี�ปัญห้าสุองปรัะเด็ิน์ที�เกูี�ยวุข้้องสุัมพุัน์ธ์กูัน์ คุือ กูารัจััดิสุรัรัสุลากูกัูบรัาคุา ดิังน์ั�น์  

กูารัแกู้ปัญห้าเรัื�องใดิเรัื�องห้น์ึ�งจัะมีผู้ลกูรัะทบต่ออีกูเรัื�องห้น์ึ�ง กูล่าวุคุือ ถุ้ามีกูารัจััดิสุรัรั

สุลากูให้ม่ โดิยยกูเลิกูรัะบบโคุวุตา ห้รัือห้ากูยังคุงรัะบบโคุวุตาแบบเดิิมไวุ้ ผูู้้ไดิ้รัับกูารั
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จัดัิสุรัรัโคุวุตาโดิยตรังกูค็ุวุรัจัะข้ายสุลากูเอง จัะทำาให้้รัาคุาสุลากูปรับัตวัุตามกูลไกูตลาดิ

ไดิ้มากูขึ้�น์ สุามารัถุข้จััดิรัะบบห้น์้าน์ายและเคุรัือข้่ายดิ้วุยกูารัศึกูษ์าข้องกูลุ่มนี์�จัะเน์้น์

กูารัศึกูษ์าภิายใน์องคุ์กูรั (Internal organization) ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล

เป็น์ห้ลักู โดิยกูล่าวุถุึงปรัะเดิ็น์ปัญห้าสุำาคุัญและแน์วุทางแกู้ไข้

   ผูู้วุ้จิัยัเห็้น์วุา่ กูารัศึกูษ์าเกีู�ยวุกัูบสุำาน์กัูงาน์สุลากูกิูน์แบง่รัฐับาลทั�งสุองลักูษ์ณะ

ดิงักูล่าวุข้า้งต้น์ เป็น์กูารัศึกูษ์าที�มปีรัะโยชน์์ ดิงัน์ั�น์ผูู้้วุจิัยัจึังสุน์ใจักูารัศึกูษ์าสุภิาพุกูารัณ์

ปจััจับุนั์ข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกิูน์แบง่รัฐับาล โดิยเน้์น์ศกึูษ์ากูารับริัห้ารัจัดัิกูารัข้องกิูจักูารั

สุลากูใน์ปรัะเทศไทย โดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาลตามห้ลักูเกูณฑ์ิ OECD เพืุ�อคุ้น์ห้ารูัปแบบ

กูารับรัหิ้ารัจัดัิกูารัตามห้ลักูธรัรัมาภิิบาลข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกิูน์แบง่รัฐับาลที�คุวุรัจัะเป็น์  

ซึ่ึ�งรัวุมไปถุึง กูารัจััดิสุรัรัสุลากูข้องสุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล ให้้มีคุวุามโปร่ังใสุ

และเป็น์ธรัรัม 

2.  วััตถุุประสำงคั์ก�รวัิจััย่
  1.  เพุื�อศึกูษ์าสุภิาพุกูารัณ์ปัจัจัุบัน์ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล

  2.  เพืุ�อศึกูษ์ากูารับรัิห้ารัจััดิกูารัข้องกูิจักูารัสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลใน์

ปรัะเทศไทย โดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาลตามห้ลักูเกูณฑิ์ OECD

  3.  เพืุ�อพัุฒิน์ารัูปแบบกูารับรัิห้ารัจััดิกูารั โดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาลข้อง

สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล

3.  คัำ�ถุ�มหลัักในำก�รวัิจััย่             
  1.  สุภิาพุกูารัณ์ปัจัจัุบัน์ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลเป็น์อย่างไรั

  2.  สุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลมีกูารับริัห้ารัจััดิกูารัโดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาล

ตามเกูณฑิ์ข้อง OECD ห้รัือไม่อย่างไรั

  3.  รัูปแบบกูารับรัิห้ารัจััดิกูารัสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล โดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาล

คุวุรัเป็น์อย่างไรั 
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4.  กรอบแนำวัคัิดในำก�รวัิจััย่
  กูารัวิุจััยนี์�จัะใช้แน์วุวิุเคุรัาะห์้แบบบูรัณากูารั (Integrated Approaches) 

รัะห้วุ่างแน์วุคุิดิเกูี�ยวุกูับธรัรัมาภิิบาล (Good Governance) ข้อง OECD Guidelines 

on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (2015, pp.17-27) และ

แน์วุคุิดิทฤษ์ฎีีโพุสุต์โมเดิริั์น์ (Postmodernism) โดิยใช้แน์วุคุิดิแน์วุคุิดิเกีู�ยวุกัูบชน์ชั�น์

ทางสุังคุมข้องข้องบูดิิเยอรั์ (Bourdieu,1979, pp.413-477) และแน์วุคุิดิกูารับรัิโภิคุ

เชงิสุญัญะข้องโบดิรัยิารัด์ิ (Baudrillard,1981, pp.90-170) ปรัะสุาน์กูบัแน์วุคุดิิทฤษ์ฎีี

เศรัษ์ฐศาสุตรัก์ูารัเมอืง (Political Economy) ตามแน์วุคิุดิเศรัษ์ฐศาสุตร์ักูารักูำากูบัดิแูล

ข้อง Stigler (1971, pp.3-21) และ Peltzman (1976, pp.211-240) รัวุมทั�งแน์วุคุดิิข้อง 

Posner (1975, pp.807-828) น์ำาไปสุู่กูารัพุัฒิน์ากูรัอบแน์วุคุิดิใน์กูารัวุิจััย ดิังน์ี�

  กลัุ่มท่�หนำ่�ง แนำวัคัิดเก่�ย่วักับธรรม�ภิิบ�ลั

  แน์วุคุิดิเกีู�ยวุกูับธรัรัมาภิิบาล ธน์าคุารัโลกูมองสุองมิติดิ้าน์บรัรัษ์ัทภิิบาล 

(Corporate Governance) ภิายใน์กูรัอบข้องบรัรัษ์ัทภิิบาลมีปัจัจััยทั�งพุลังภิายใน์และ

ภิายน์อกูที�เกีู�ยวุพุัน์กูรัะทบซึ่ึ�งกูัน์และกูัน์มีผู้ลต่อพุฤติกูรัรัมและกูิจักูรัรัมข้ององค์ุกูรั

พุลังภิายใน์กูำาห้น์ดิคุวุามสุัมพุัน์ธ์รัะห้วุ่างผูู้้มีสุ่วุน์เกีู�ยวุข้้องห้รัือผูู้้เล่น์สุำาคุัญข้ณะที�

พุลังภิายน์อกูถูุกูใช้ห้รัือมีบทบาทใน์กูารัทำาให้้เกิูดิวุิน์ัยป้องปรัามพุฤติกูรัรัมข้องผูู้้ที�อยู่

ใน์วุงใน์ ใน์รัะบบทุน์นิ์ยมขั้�น์สุูงข้องปรัะเทศที�เจัรัิญแล้วุพุลังภิายน์อกูดัิงกูล่าวุนี์�กู็คุือ

สุถุาบัน์และน์โยบายที�ทำาให้้เกิูดิคุวุามโปร่ังใสุกูารัตรัวุจัสุอบกูำากูับและกูารัสุร้ัางวิุน์ัย

สุำาห้รับัองค์ุกูรัธุรักูจิั ตวัุอยา่งข้องพุลงัภิายน์อกูรัวุมถึุงกูรัอบกูฎีห้มายรัะดัิบปรัะเทศและ

รัะดิับรัะห้วุ่างปรัะเทศ เช่น์ น์โยบายกูารัแข่้งขั้น์ กูลไกูทางกูฎีห้มายที� มีผู้ลต่อกูารัใช้

สุิทธิผูู้้ถุือหุ้้น์ รัะบบบัญชีและกูารัตรัวุจัสุอบ รัะบบกูารัเงิน์ที�มีกูารัตรัวุจัสุอบดิูแลดิี กูารั

มตีลาดิสุำาห้รัับ Corporate Control และรัะบบกูฎีห้มายลม้ละลายองค์ุปรัะกูอบภิายใน์

และภิายน์อกูดัิงกูล่าวุนี์� ปรัากูฏให้้เห็้น์ใน์รูัปแบบต่างๆข้องรัะบบบรัรัษั์ทภิิบาลที�มหี้ลาย

รัะบบ  คุวุามห้ลากูห้ลายข้องรัะบบน์ี�สุะทอ้น์ถุงึคุวุามแตกูตา่งทางดิา้น์โคุรังสุรัา้งตลาดิ 

รัะบบกูฎีห้มาย ปรัะเพุณี กูารักูำากูับคุวุบคุุมรัวุมทั�งคุุณคุ่าข้องสุังคุมและวุัฒิน์ธรัรัม 
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  ทั�งนี์�ห้ลักูกูารัพืุ�น์ฐาน์ที�เป็น์แน์วุทางสุากูลข้อง องคุ์กูารัคุวุามร่ัวุมมือและกูารั

พุฒัิน์าดิา้น์เศรัษ์ฐกูจิั (Organization for Economic Co-operation and Development 

:OECD (2015), pp.17-27) รัะบุไวุ้อย่างชัดิเจัน์วุ่า ใน์ฐาน์ะที�รััฐ คุือ ผูู้้ถุือหุ้้น์ห้รัือรััฐ คุือ 

เจัา้ข้อง ดิงัน์ั�น์ รัฐัต้องมคีุวุามชดัิเจัน์ทางดิา้น์น์โยบายเกีู�ยวุกัูบดิา้น์รัฐัวุสิุาห้กิูจั  ปรัะกูาศ

ให้้สุาธารัณชน์ทรัาบ  รัฐัอาจัให้ท้ศิทางดิา้น์น์โยบายห้รืัอยทุธศาสุตร์ั  แตกู่ารับรัหิ้ารัและ

กูารัทำางาน์เป็น์ห้น์า้ที�ข้องคุณะกูรัรัมกูารัและฝ่า่ยบริัห้ารัที�รัฐัจัะต้องไมแ่ทรักูแซึ่ง โดิยใช้

เห้ตุผู้ลทางกูารัเมือง โดิยเฉพุาะใน์กูิจักูรัรัมห้รัือกูารัปฏิบัติภิารักูิจัโดิยห้น์้าที�ปรัะจัำาวุัน์ 

ซึ่ึ�งแน์วุคุิดิห้ลักูข้อง OECD มีดิ้วุยกูัน์ 6 ห้ลักูดิังน์ี� 

  1.  ห้ลักูคุวุามรัับผู้ิดิชอบต่อผู้ลกูารัปฏิบัติห้น์้าที� 

  2.  ห้ลักูคุวุามสุำาน์ึกูใน์ห้น์้าที� 

  3.  ห้ลักูกูารัปฏิบัติต่อผูู้้มีสุ่วุน์ไดิ้เสุียเท่าเทียมกูัน์

  4.  ห้ลักูคุวุามโปรั่งใสุ (Transparency) ใน์สุองมิติ คุือโปรั่งใสุใน์กูารัดิำาเน์ิน์

งาน์ที�ตรัวุจัสุอบไดิแ้ละโปรัง่ใสุใน์กูารัเปดิิเผู้ยข้อ้มลูมขี้อ้มลูที�ถุกููตอ้งและคุรับถุวุ้น์ที�พุงึ

เปิดิเผู้ย

  5.  ห้ลักูกูารัมีวุิสุัยทัศน์์ใน์กูารัสุรั้างมูลคุ่ารัะยะยาวุ โดิยไม่ทำาลายข้ีดิคุวุาม

สุามารัถุรัะยะสุั�น์

  6.  ห้ลกัูคุณุธรัรัม ห้ลกัูพุฤติกูรัรัมที�ทำาแตสิุ่�งที�ถุกููต้องและดิ ีมจีัริัยธรัรัมใน์กูารั

ดิำาเน์ิน์ธุรักูิจั

  จัากูเป็น์ข้้อมูลเชิงปรัะจัักูษ์์โดิยเฉพุาะกูรัณีรััฐวิุสุาห้กิูจัข้องไทย โดิยทั�วุไปมี

ปัญห้าดิ้าน์กูารักูำากูับดิูแลกูิจักูารัทำาให้้คุุณภิาพุข้องเกูณฑิ์มาตรัฐาน์กูารักูำากูับดิูแล

กูิจักูารัห้รัือกูารัมีธรัรัมาภิิบาลตำ�ากูวุ่ารัะดิับที�คุวุรัจัะเป็น์ สุาเห้ตุที�สุำาคัุญมาจัากูปัจัจััย

โคุรังสุร้ัาง ซึ่ึ�งไดิ้แกู่  กูารัที�องค์ุกูรัมีห้ลายเป้าห้มาย ห้รัือกูารัข้าดิเป้าห้มายที�ชัดิเจัน์

กูารัมีน์ักูกูารัเมืองผูู้้มีอำาน์าจัใน์กูารัตัดิสุิน์ใจัใช้อำาน์าจัและอิทธิพุลทางกูารัเมืองใน์

รััฐวิุสุาห้กิูจัเพืุ�อปรัะโยชน์์สุ่วุน์ตน์มากูกูวุ่าปรัะโยชน์์สุาธารัณะ ภิายใต้บรัิบทดัิงกูล่าวุ

ถุกููน์ำามาวุเิคุรัาะห้แ์ละปรัะยกุูตใ์ห้้เห้มาะสุมกูบักูรัอบคุวุามคุดิิ เรืั�อง กูารักูำากูบัดิแูลข้อง

รััฐวุสิุาห้กิูจัไทยโดิยใชแ้น์วุคุวุามคุดิิข้อง OECD เปน็์กูรัอบอา้งองิเพืุ�อชี�ให้้เห้น็์วุ่าเมื�อใช้

กูบัรัฐัวุสิุาห้กูจิั จัะพุบเห้น็์คุวุามแตกูตา่งข้องกูารักูำากูบัดิแูลกูจิักูารัข้องบรัษิ์ทัเอกูชน์กูบั
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ข้องรััฐวิุสุาห้กิูจั พุรั้อมทั�งถุูกูน์ำามาใช้เพืุ�อให้้ได้ิมาซึ่ึ�งเกูณฑ์ิวุัดิมาตรัฐาน์คุุณภิาพุกูารั

กูำากูับดิูแลกูิจักูารัข้องรััฐวุิสุาห้กูิจัใน์มิติต่าง ๆ

  กูารัดิำารังอยู่ข้องกูารัพุนั์น์ปรัะเภิทสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลภิายใต้โคุรังสุร้ัาง

เศรัษ์ฐกูิจักูารัเมืองไทยน์ั�น์เกูิดิจัากูคุวุามเสุี�ยงใน์ชีวุิตปรัะจัำาวุัน์ข้องคุน์ใน์สุังคุมทั�ง 

คุน์ยากูจัน์ คุน์ชายข้อบ เพุศห้ญิง ใน์กูารัดิำารังชพีุมากูขึ้�น์ซึ่ึ�งกูารัซึ่ื�อสุลากูกิูน์แบง่เปน็์กูารั

จััดิกูารัคุวุามเสีุ�ยงอย่างห้น์ึ�งที�เข้าเห้ล่านั์�น์มีอำาน์าจัใน์กูารัจััดิกูารัได้ิ น์อกูจัากูนี์�คุวุาม

เป็น์ชุมชน์ที�ยึดิโยงสุัมพุัน์ธ์กูัน์แบบเอเชียติกูทำาให้้เกูิดิกูารัมีสุ่วุน์รั่วุม คุวุามไวุ้วุางใจั 

กูลายเป็น์กูลไกูทางสุังคุมที�เชื�อมโยงกูับกูารัพุน์ัน์ รัวุมทั�งโคุรังสุรั้างดิ้าน์อุปทาน์ข้อง

สุลากูกูิน์แบ่ง อัน์เกูิดิจัากูกูลไกูข้องรัะบบอุปถุัมภิ์ ทำาให้้รัะบบกูารัจััดิจัำาห้น์่ายสุลากู

กูรัะจัุกูตัวุอยู่กูับผูู้้คุ้ารัายให้ญ่ ทำาให้้ตลาดิกูารัพุน์ัน์ปรัะเภิทน์ี�เป็น์ข้องผูู้้ข้ายมากูกูวุ่า

ผูู้้ซืึ่�อ สุะท้อน์ได้ิจัากูสุลากูกิูน์แบ่งกูลายเป็น์สิุน์คุ้าที�มีกูารักูรัะจัายข้ยายตัวุอย่างกูวุ้างข้วุาง

และแน์บแน์่น์กูับผูู้้คุน์มากูมายไม่จัำากูัดิเพุศ ชน์ชั�น์ ห้รัือสุถุาน์ะทางสุังคุม  ถุึงแม้วุ่าใน์

ข้ณะเดิียวุกูัน์จัะมีเคุรัื�องมือทางวุาทกูรัรัมจัากูกูลไกูอำาน์าจัรััฐทำาให้้กูารัพุน์ัน์ปรัะเภิทน์ี�

สุามารัถุมีพุื�น์ที�บน์ดิิน์อย่างถุูกูกูฎีห้มายและจัำากูัดิกูารัแข้่งข้ัน์ไดิ้อย่างสุมบูรัณ์ ห้ากูน์ำา

เอาเกูณฑิก์ูารักูำากัูบดูิแลและธรัรัมาภิบิาลตามห้ลักูเกูณฑิพื์ุ�น์ฐาน์ข้อง OECD จัะสุง่ผู้ล

ต่อธรัรัมาภิิบาลข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลไทย

  กลัุ่มท่�สำอง แนำวัคัิดทฤษฎี่โพสำต์โมเดิร์นำ

  กูารัวุเิคุรัาะห้ก์ูารัพุน์นั์ผู้า่น์แน์วุคุดิิทฤษ์ฎีหี้ลงัสุมยัให้ม ่(Postmodernism) เปน็์

แน์วุคุดิิชน์ชั�น์ทางสุงัคุมข้องบดูิเิยอรั ์(Bourdieu, 1979, pp.413-477) และแน์วุคุดิิสัุงคุม

บรัิโภิคุน์ิยมข้องโบดิรัิยารั์ดิ  (Baudrillard,1981, pp.90-170) ไดิ้ให้้ข้้อคุิดิเกูี�ยวุกูับกูารั

พุน์ัน์ห้ลายปรัะกูารั คุือ ปรัะกูารัแรักู ธุรักูิจัและอุตสุาห้กูรัรัมกูารัพุน์ัน์ เป็น์เรัื�องที�เกูี�ยวุ

พุัน์กูับทุน์น์ิยมสุมัยให้ม่ ปรัะกูารัที�สุอง กูารัพุน์ัน์เป็น์เรัื�องข้องกูารับรัิโภิคุที�สุน์องคุวุาม

ต้องกูารัข้องมน์ุษ์ย์อย่างไม่มีที�สุิ�น์สุุดิ ปรัะกูารัที�สุาม กูารัพุน์ัน์เป็น์กูารับรัิโภิคุสุมัยให้ม่ 

เรัยีกูวุ่าเปน็์กูารับรัโิภิคุสัุญญะที�กูรัะตุน้์คุวุามตอ้งกูารัมากูกูวุา่ที�จัะบำาบัดิคุวุามตอ้งกูารั

 และปรัะกูารัที�สุี� อุตสุาห้กูรัรัมกูารัพุน์ัน์ ผู้ลิตสุัญญะให้ม่ๆ ใน์รัูปข้องเคุรัื�องจัักูรักูลที�เรั่ง

ให้้มีกูารัใช้เงิน์มากูขึ้�น์และเรั็วุขึ้�น์ ซึ่ึ�งปรัีชา เปี�ยมพุงศ์สุาน์ต์มองวุ่า ใน์ยุคุโลกูาภิิวุัตน์์ 
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อตุสุาห้กูรัรัมกูารัพุน์นั์และรัะบบสุญัญะกูารัพุน์นั์ ผู้สุมผู้สุาน์อตุสุาห้กูรัรัมบนั์เทิงกูำาลัง

ข้ยายตัวุไปทั�วุโลกู รัวุมทั�งข้ยายไปใน์พุื�น์ที�ที�ไม่จัำาเป็น์ต้องเป็น์ทุน์น์ิยมกู้าวุห้น์้า (Late 

Capitalism) ห้ากูแต่เป็น์ทุน์น์ิยมยุคุเรัิ�มต้น์ เช่น์ ตามแน์วุชายแดิน์ไทย ลาวุ กูัมพุูชา 

(ปรัีชา เปี�ยมพุงศ์สุาน์ต์, 2557,ห้น์้า 111-115)  สุ่วุน์กูารับรัิโภิคุสุัญญะกูารัพุน์ัน์ ข้อง

โบดิรัิยาร์ัดิ กูล่าวุวุ่าคุวุามลับกูารัพุน์ัน์ไม่ไดิ้อยู่ที�เงิน์ ห้รัือกูารัแสุวุงห้าเงิน์  ผูู้้บรัิโภิคุ

สุญัญะห้รืัอผูู้้เลน่์กูารัพุนั์น์ ไม่ไดิเ้ลน่์เพืุ�อห้าเงิน์ห้ากูำาไรั ห้รัอืห้ามูลคุา่เพิุ�มผูู้เ้ลน่์เล่น์เพืุ�อ

เลน่์สุญัญะกูรัะตุน้์ให้เ้รัาบรัโิภิคุมากูข้ึ�น์ เลน่์มากูข้ึ�น์ตามแน์วุคุดิิข้องโบดิรัยิารัด์ิ แลวุ้ไม่

วุา่จัะเปน็์ใน์บ่อน์  คุาสุโิน์  ห้รัอืกูารัพุนั์น์ทั�วุไปก็ูตาม ผูู้้เลน่์กูรัะโจัน์เข้้าไปใน์เกูมกูารัพุนั์น์

โดิยไมสุ่น์ใจัวุา่จัะแพุห้้รัอืชน์ะ  จัะไดิห้้รัอืจัะเสุยี เพุรัาะน์ั�น์ไมใ่ชสุ่ิ�งที�สุำาคุญั ที�สุำาคุญักูวุา่

คุือ  กูารัไดิ้อารัมณ์  คุวุามรัู้สุึกูข้องคุวุามเสุี�ยง  ยิ�งเสุี�ยงยิ�งตื�น์เต้น์เรั้าใจั  แพุ้ชน์ะ/ไดิ้เสุีย

มีคุวุามห้มายเท่ากูัน์ มีกูารัเล่น์กู็ต้องมีไดิ้/เสุีย ชน์ะห้รัือไดิ้กู็ตื�น์เต้น์พุอๆ กูับเสุียห้รัือแพุ้  

โบดิรัยิาร์ัดิ เคุยเล่าไวุ้วุา่  ตวัุผูู้เ้ลน่์ไมสุ่ำาคุญัเท่ากัูบกูารัเล่น์ ถุา้ผูู้้เล่น์ชน์ะ/ได้ิ ตลอดิเวุลา  

กูารัเล่น์กูไ็มม่คีุวุามห้มาย  กูารัเลน่์คุอืคุวุามเสุี�ยงที�จัะได้ิห้รัอืเสีุย  น์อกูจัากูนี์�ยงัมแีน์วุคุดิิ

วุา่ดิวุ้ยคุวุามรันุ์แรังเชิงสุญัลกัูษ์ณ ์(Symbolic Violence) ข้องบดูิเิยอรั ์โดิยกูลา่วุถุงึคุวุาม

รันุ์แรังทางโคุรังสุร้ัางจัะทำาให้เ้รัามองเห้น็์ปฏสิุมัพัุน์ธ์รัะห้วุ่างรัฐัและองคุก์ูรัทุน์นิ์ยมกูารั

พุน์ัน์วุ่าทั�งสุองฝ่่ายมีแน์วุคุิดิน์โยบาย และกูารัปฏิบัติกูารัรั่วุมกูัน์อย่างไรั เพุื�อสุรั้าง 

“สุน์ามให้ม่” ให้้แกู่วุงกูารัธุรักูิจักูารัพุน์ัน์

  สุรัุปคุวุามสุำาคุัญข้องแน์วุคุิดิกูลุ่มน์ี�ไดิ้วุ่า ทุน์ทางเศรัษ์ฐกูิจั ทุน์ทางวุัฒิน์ธรัรัม 

และทุน์เชิงสุัญลักูษ์ณ์ต่างช่วุยธำารังคุวุามแตกูต่างข้องชน์ชั�น์ทางสุังคุม โดิยเฉพุาะทุน์

ทางวัุฒิน์ธรัรัมปรัะเภิทที�แฝ่งฝั่งเข้้าไปใน์ตัวุบุคุคุล สุ่วุน์ทุน์ทางวัุฒิน์ธรัรัมและทุน์ทาง

สุัญลักูษ์ณ์ที�เกูิดิข้ึ�น์จัากูกูารัห้ล่อห้ลอมทางสุังคุมน์ั�น์จัะปรัะกูอบสุรั้างเป็น์โคุรังรั่าง

กูารัรัับรัู้และปรัะเมิน์คุุณคุ่าซึ่ึ�งเอื�อให้้บุคุคุลมีศักูยภิาพุที�จัะคุรัอบคุรัองห้รัือบรัิโภิคุวุัตถุุ

ทางวุัฒิน์ธรัรัมที�มีวุัตถุุปรัะสุงคุ์ข้องกูารับรัิโภิคุเพุื�อคุวุามสุุน์ทรัี คุือ ให้้คุวุามสุำาคุัญกูับ

เรัื�องสัุญลักูษ์ณ์ มากูกูวุ่ากูารัใช้งาน์ใน์ตัวุวัุตถุุ ซึึ่�งสุลากูกิูน์แบ่งใน์คุวุามห้มายข้องทุน์

เชิงสุัญลักูษ์ณ์ข้องกูารัศึกูษ์าน์ี�วุ่า  สุลากูกูิน์แบ่งถุือเป็น์กูารัพุน์ัน์อย่างห้น์ึ�งเป็น์กูิจักูารั

ที�ดิำารังอยู่ใน์สัุงคุมไทยมาอย่างยาวุน์าน์เป็น์กิูจักูารัที�ผู้สุมผู้สุาน์รัะห้วุ่างกูลไกูทาง

วุัฒิน์ธรัรัมกูับกูลไกูทางเศรัษ์ฐกูิจัที�ดิึงดิูดิให้้มีผูู้้เล่น์จัำาน์วุน์มากู มีรััฐเป็น์เจั้ามือ โดิย
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มีปรัะชาชน์เป็น์ผูู้้เล่น์จัำาน์วุน์มากู และมีเงิน์ห้มุน์เวีุยน์ใน์ธุรักิูจัจัำาน์วุน์มากู ดัิงนั์�น์นั์ยยะ

ใน์แง่กูารัจััดิรัะเบียบและกูารัผู้ลิตซึ่ำ�า คุวุามสัุมพุัน์ธ์ และโคุรังสุร้ัางทางสัุงคุมนั์�น์จัากู

กูิจักูารัพุน์ัน์ปรัะเภิทสุลากูกิูน์แบ่งโดิยรััฐนี์�จัึงถุือเป็น์กูารัผู้ลิตซึ่ำ�ากูลไกูเชิงอุดิมกูารัณ์ 

(Ideological State Apparatuses) ใน์แง่ข้องอำาน์าจัใน์กูารัจััดิกูารั กูารัสุรั้างพุื�น์ที�แห้่ง

กูารัสุรั้างคุวุามห้วุังให้้สุังคุม กูารัวุาดิฝ่ัน์ให้้กูลุ่มคุน์ยากูจัน์และดิ้วุยโอกูาสุไดิ้มีโอกูาสุ

เลื�อน์ชั�น์ทางสุังคุมใน์กูรัณีที�ถุูกูรัางวุัลอีกูดิ้วุย

  กลัุ่มท่�สำ�ม แนำวัคัิดทฤษฎี่เศรษฐศ�สำตร์ก�รเมือง 

  ผูู้้วิุจััยเลือกูใช้แน์วุคิุดิเศรัษ์ฐศาสุตร์ักูารักูำากัูบดูิแล (Economic Theory of 

Regulation) ข้อง Stigler (1971, pp.3-21) Peltzman (1976, pp.211-240) และ 

Posner (1975, pp.807-828) 

  แน์วุคุิดิเศรัษ์ฐศาสุตรั์กูารักูำากูับดิูแล โดิย Stigler และ  Peltzman มีข้้อเสุน์อ

วุา่ น์โยบายข้องรัฐับาลใน์ฐาน์ะที�เปน็์เคุรัื�องมอืที�ใชแ้กูไ้ข้ปญัห้าอัน์เกิูดิจัากูกูลไกูตลาดิ 

เมื�อเกูดิิปญัห้าคุวุามลม้เห้ลวุข้องตลาดิที�เปน็์พืุ�น์ฐาน์ข้องน์โยบายสุาธารัณะแมวุ้า่กูารั

จัำาห้น่์ายสิุน์คุ้าและบริักูารันั์�น์เป็น์พืุ�น์ฐาน์ข้องสัุงคุมแบบทุน์นิ์ยม แต่ก็ูมีบางสุถุาน์กูารัณ์

ที�ตลาดิไม่สุามารัถุที�จัะจััดิห้าสุิน์คุ้าและบรัิกูารัที�ต้องกูารัน์ั�น์ไดิ้ กูลไกูตลาดิอย่างเดิียวุ

น์ั�น์ไม่สุามารัถุที�จัะทำาห้น้์าที�ทางด้ิาน์เศรัษ์ฐกิูจัได้ิทั�งห้มดิ ดิังนั์�น์ น์โยบายสุาธารัณะ

จัึงมีคุวุามจัำาเป็น์ที�จัะต้องชี�น์ำา แกู้ไข้ และสุนั์บสุน์ุน์ใน์กูิจักูรัรัมบางอย่าง และสุิ�งที�รััฐ

จัะต้องพุิจัารัณาห้น์ึ�งใน์น์ั�น์  คุือ คุวุามล้มเห้ลวุข้องตลาดิ (Market failure) จัึงเป็น์ที�มา

ข้องทฤษ์ฎีีและตัวุแบบต่าง ๆ ที�ไดิ้พุัฒิน์าสุิ�งที�รััฐต้องดิำาเน์ิน์กูารัเมื�อตลาดิน์ั�น์ล้มเห้ลวุ

 ทำาให้้รััฐต้องเข้้าดิำาเน์ิน์กูารัเพุื�อให้้สุถุาน์กูารัณ์น์ั�น์ดิีข้ึ�น์ สุิน์คุ้าและบรัิกูารับางอย่างน์ั�น์

ตลาดิไม่สุามารัถุจััดิห้าให้้ได้ิอย่างเต็มที� เช่น์ กูารัศึกูษ์า กูารัใช้กูฎีห้มายและกูารัจััดิ

รัะเบยีบ คุา่น์ยิมใน์สุิ�งแวุดิลอ้ม กูารัปอ้งกูนั์ปรัะเทศ ถุน์น์และสุะพุาน์ โรังพุยาบาลและ

งาน์ดิูแลสุุข้ภิาพุ งาน์บรัิกูารัสุวุัสุดิิกูารั งาน์ข้น์สุ่งสุาธารัณะ เป็น์ต้น์

  อย่างไรักู็ตาม เมื�อเกูิดิสุถุาน์กูารัณ์ดัิงกูล่าวุนั์�น์ มักูถุูกูผู้ลักูดิัน์โดิยกูลุ่ม               

ผู้ลปรัะโยชน์์บางกูลุ่มใน์สัุงคุมที�มีอิทธิภิาพุ ซึึ่�งกูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์จัะต้องแข่้งข้ัน์กัูน์เอง 

เพืุ�อจังูใจัให้เ้กูดิิกูารักูำากูบัดิแูลที�ตน์ตอ้งกูารั ซึึ่�งแน์วุโน์ม้สุ่วุน์ให้ญ ่คุอื กูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์

ที�มักูจัะมีอิทธิพุลต่อกูารักูำาห้น์ดิแน์วุทางกูารักูำากูับดิูแลมักูจัะเป็น์กูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์
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ข้องกูลุ่มอุตสุาห้กูรัรัมผูู้้ผู้ลิตสุิน์คุ้าห้รัือให้้บรัิกูารัและมักูมีกูารัแบ่งสุรัรัผู้ลปรัะโยชน์์ใน์

รัะห้วุ่างผูู้้ปรัะกูอบกูารัดิ้วุยกูัน์เอง ใน์ข้ณะที�กูลุ่มผูู้้บรัิโภิคุเป็น์กูลุ่มที�มีจัำาน์วุน์มากูกูวุ่า

กูลบัมอีทิธิพุลตอ่กูารักูำาห้น์ดิแน์วุทางกูารักูำากูบัดิแูลน์อ้ยมากู ดิงันั์�น์ ผู้ลข้องกูารักูำากูบั

ดิแูลจังึมกัูเปน็์กูารัคุุม้คุรัองผูู้ป้รัะกูอบกูารัรัายเดิมิใน์ตลาดิเปน็์สุ่วุน์ให้ญ ่กูารัแทรักูแซึ่ง

ข้องรััฐห้รืัอกูารักูำากูับดิูแลจึังต้องมีกูารัอธิบายวุ่าผูู้้ใดิจัะได้ิรัับปรัะโยชน์์ห้รืัอภิารัะข้อง

กูารักูำากูับดิูแล รัูปแบบข้องกูารักูำากูับดิูแล คุือ อะไรั และผู้ลกูรัะทบข้องกูารักูำากูับดิูแล

ที�จัะเกูิดิข้ึ�น์ ซึ่ึ�งปรัะเดิ็น์น์ี� Posner (1975, ibid) อธิบายวุ่าภิายใต้ตลาดิที�ผูู้กูข้าดิห้รัือใน์

กูรัณทีี�เกูดิิคุวุามลม้เห้ลวุใน์กูารัแข้ง่ข้นั์จัะเกูดิิสุิ�งที�เรัยีกูวุา่กูำาไรัจัากูกูารัผู้กููข้าดิ ซึ่ึ�งเปน็์สุิ�ง

ที�องคุก์ูรักูำากัูบดูิแลมหี้น้์าที�ตอ้งข้จัดัิให้้ห้มดิไป ใน์ทางตรังกูนั์ข้า้มผูู้ป้รัะกูอบกูารัภิายใต้

กูารักูำากัูบดูิแลดัิงกูล่าวุย่อมมีแรังจังูใจัที�จัะสุรัา้งอิทธิพุลเห้น์อืองค์ุกูรักูำากัูบดูิแลเพืุ�อให้้

ตน์เองไดิ้รัับปรัะโยชน์์จัากูกูำาไรัห้รัือคุ่าเช่าจัากูกูารักูำากูับดิูแล ผู้ลที�ตามมากู็คุือองคุ์กูรั

กูำากัูบดูิแลมักูจัะถุูกูยึดิห้รัือคุรัอบงำาจัากูกูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์ที�เป็น์ผูู้้ปรัะกูอบกูารัภิายใต้

กูารักูำากัูบดูิแลน์ั�น์เอง เห้ตุที�องค์ุกูรักูำากัูบดูิแลถูุกูจัับยึดิได้ิง่ายโดิยกูลุ่มผูู้้ปรัะกูอบกูารั

ที�อยู่ใน์ตลาดินั์�น์ เนื์�องจัากูกูลุม่ผูู้้ปรัะกูอบกูารัดัิงกูล่าวุมีผู้ลไดิผู้้ลเสีุยโดิยตรังทางธุรักูจิั

และสุามารัถุรัวุมตัวุห้รัือบรัิห้ารัจััดิกูารัไดิ้ง่ายกูวุ่าเพุรัาะมีข้น์าดิเล็กูกูวุ่า ใน์ทางตรังกูัน์

ข้้ามผู้ลไดิ้เสุียข้ององคุ์กูรักูำากูับดิูแล คุือ กูารัพุิทักูษ์์ปรัะโยชน์์สุาธารัณะเท่าน์ั�น์ จัึงเป็น์

แรังจัูงใจัที�ผู้ลักูดิัน์ให้้กูลุ่มผูู้้ปรัะกูอบกูารัทำาทุกูวุิถุีทางเพืุ�อสุรั้างอิทธิพุลเห้นื์อองคุ์กูรั

กูำากูับดิูแล  ผู้ลกู็คุือ องคุ์กูรักูำากูับดิูแลมักูจัะตัดิสุิน์ห้รัือวุางน์โยบายใน์เชิงพุิทักูษ์์

ผู้ลปรัะโยชน์์ข้องกูลุม่ผูู้ป้รัะกูอบกูารัที�อยู่ใน์ตลาดิมากูกูวุา่กูารัสุง่เสุริัมปรัะสุทิธภิิาพุข้อง

ตลาดิห้รัือพุิทักูษ์์ปรัะโยชน์์สุาธารัณะ

  รัูปแบบข้องกูารักูำากูับดิูแลใน์แง่มุมข้องแน์วุคุิดินี์�จัึงมีลักูษ์ณะ ดิังนี์� กูลุ่ม    

ผู้ลปรัะโยชน์์ ซึึ่�งมีรัะบบจััดิกูารัที�มีปรัะสิุทธิภิาพุจัะได้ิรัับปรัะโยชน์์จัากูกูารักูำากูับดิูแล

มากูกูวุ่ากูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์ที�มีคุวุามซึ่ับซึ่้อน์และมีข้น์าดิให้ญ่ เช่น์ กูลุ่มผูู้้บรัิโภิคุ เพุรัาะ

กูลุ่มผูู้้บรัิโภิคุมีข้น์าดิให้ญ่จัึงยากูที�จัะบรัิห้ารัจััดิกูารัให้้เป็น์กูลุ่มกู้อน์และอาจัมีต้น์ทุน์

ใน์กูารับริัห้ารัจัดัิกูารัห้รืัอรัวุมตวัุที�สุงูมากู ดิงัน์ั�น์ น์โยบายกูารักูำากูบัดิแูลมกัูจัะให้้คุวุาม

สุำาคัุญกูบักูารัรักัูษ์าห้รัอืคุงไวุ้ซึ่ึ�งกูารัจัดัิสุรัรัคุ่าเชา่ทางเศรัษ์ฐกิูจัใน์รัะห้วุ่างกูลุ่มสุมาชกิู

ใน์กูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์น์ั�น์ เมื�อกูารักูำากัูบดูิแลตั�งอยู่บน์พืุ�น์ฐาน์กูารัจััดิสุรัรัคุวุามมั�งคุั�ง

ใน์รัะห้วุ่างกูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์ที�มีอิทธิพุลเห้นื์อองคุ์กูรักูำากูับดิูแล น์โยบายซึ่ึ�งลดิคุวุาม
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คุวุามเห้ลื�อมลำ�าห้รัือกูรัะจัายคุวุามมั�งคุั�งจัึงมักูจัะไม่ไดิ้รัับกูารัยอมรัับห้รืัอถุูกูปฏิเสุธ

 แน์วุคิุดิเศรัษ์ฐศาสุตรั์กูารักูำากัูบดิูแลจัึงเสุน์อวุ่าห้ากูกูารักูำากัูบดิูแลใดิไม่ได้ิกู่อให้้เกูิดิ

ปรัะสุิทธิภิาพุใน์ทางเศรัษ์ฐกูิจัอีกูต่อไป คุวุรัลดิห้รัือกูำาจััดิกูารัดิูแลเห้ล่าน์ั�น์ โดิยเฉพุาะ

อย่างยิ�งกูารัยกูเลิกูข้้อจัำากัูดิห้รืัอกูารักูำากัูบดูิแลจัำาน์วุน์ผูู้้ปรัะกูอบกูารัใน์ตลาดิ จัึงอาจั

กูล่าวุไดิ้วุ่าแน์วุคุิดิน์ี�น์ำาไปสุู่แน์วุคุิดิกูารัลดิห้รัือผู้่อน์คุลายกูารักูำากูับดิูแล

  สุำาห้รัับสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล ถุือเป็น์กูารัพุนั์น์ปรัะเภิทห้นึ์�งใน์จัำาน์วุน์กิูจักูรัรัม

ทางสัุงคุมไม่กีู�อย่างที�ตกูทอดิกูัน์มาและปรัากูฏใน์เกืูอบทุกูเผู่้าพุัน์ธ์ุมน์ุษ์ย์ตั�งแต่สุมัย

กูอ่น์ปรัะวุตัศิาสุตร์ั สุำาห้รับักูารัพุนั์น์ใน์ปรัะเทศไทยเป็น์สิุ�งผิู้ดิกูฎีห้มายตามอุดิมคุติข้อง

บางรััฐ (State) เน์ื�องจัากูรััฐบาลพุิจัารัณา วุ่าเป็น์สุิ�งที�เลวุรั้ายและสุ่งผู้ลทางดิ้าน์ลบต่อ

สุังคุมแต่วุ่าจัุดิยืน์ข้องรััฐบาลไม่สุอดิคุล้องกัูบพุฤติกูรัรัมข้องคุน์สุ่วุน์ให้ญ่ ปรัะชาชน์

จัำาน์วุน์มากูให้้คุวุามรั่วุมมือกูับกูิจักูรัรัมห้ลายอย่างที �ผู้ ิดิกูฎีห้มาย ปรัะกูอบกูับ

พุรัะรัาชบัญญัติกูารัพุน์ัน์ พุ.ศ.2478  มีคุวุามคุลุมเคุรัือใน์ 2 ปรัะกูารัห้ลักู ปรัะกูารัแรักู

 มีกูารัอน์ุญาตให้้มีกูารัพุน์ัน์บางปรัะเภิทภิายใต้เงื�อน์ไข้ที�กูำาห้น์ดิ กูฎีห้มายมิไดิ้ลงโทษ์

กูารัพุนั์น์วุา่เป็น์สุิ�งที�เลวุรัา้ยทั�งห้มดิ แตม่กีูารัลงโทษ์คุน์ที�ไมป่ฏบิตัติามกูฎีและถืุอวุา่คุน์

เห้ล่าน์ี�เป็น์อาชญากูรัตามกูฎีห้มาย ปรัะกูารัที�สุอง กูฎีห้มายไม่มีคุวุามเป็น์จัรัิงและไม่

สุามารัถุใช้บงัคัุบได้ิสุง่ผู้ลให้มี้กูารัเล่น์กูารัพุนั์น์กัูน์อย่างกูวุ้างข้วุางและมีกูารัติดิสุนิ์บน์

เจัา้ห้น์า้ที�รััฐเพุรัาะอตัรัาโทษ์น์อ้ยแตกู่ารัดิำาเน์นิ์คุดิทีางศาลถุอืวุา่เปน็์สุิ�งที�น์า่ละอายรัวุม

ทั�งเจ้ัาห้น้์าที�ข้องรัฐัและนั์กูกูารัเมืองมีสุวุ่น์พัุวุพัุน์ใน์เคุรืัอข่้ายธรุักิูจักูารัพุนั์น์และให้้กูารั

คุุ้มคุรัองจึังเป็น์กูารัยากูยิ�งที�จัะบังคัุบใช้กูฎีห้มายอย่างมีปรัะสิุทธิภิาพุ รััฐบาลบาง

ปรัะเทศยอมรัับใน์เรัื�องดิังกูล่าวุจัึงทำาให้้กูารัพุน์ัน์เป็น์สุิ�งถุูกูกูฎีห้มาย สุามารัถุกูำาห้น์ดิ

คุวุบคุมุและน์ำารัายไดิบ้างสุวุ่น์น์ำามาใชป้รัะห้ยดัิคุา่ปรัาบปรัามกูารัพุน์นั์ เจัา้ห้น์า้ที�ข้อง

รััฐที�เกีู�ยวุข้้องกูับกูารัปรัาบปรัามมีเวุลาทำากูิจักูารัอื�น์ไดิ้มากูข้ึ�น์ โดิยเฉพุาะใน์ปัจัจัุบัน์

กูารัวิุวุัฒิน์ากูารัดิ้าน์กูารัสุื�อสุารัผูู้้คุน์สุามารัถุเล่น์กูารัพุนั์น์ได้ิแม้กูรัะทั�งอยู่ที�บ้าน์ และ

ห้าคุวุามสุน์กุูจัากูกูารัเลน่์กูารัพุน์นั์ ผูู้้เลน่์ทั�งห้มดิอ้างวุา่กูารักูรัะทำาข้องพุวุกูเข้าเปน็์เรัื�อง

สุ่วุน์ตัวุและไม่สุรั้างคุวุามเดิือดิรั้อน์และกู่อให้้เกูิดิผู้ลเสุียต่อสุังคุมสุ่วุน์รัวุม

  อย่างไรัก็ูตามถึุงแม้วุ่าผูู้้วิุจััยจัะกูำาห้น์ดิข้อบเข้ตศึกูษ์า กูารับรัิห้ารัจััดิกูารัข้อง

กูิจักูารัสุลากูใน์ปรัะเทศไทยโดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาลตามห้ลักูเกูณฑ์ิ องค์ุกูารัคุวุาม

รัวุ่มมอืและกูารัพุฒัิน์าดิา้น์เศรัษ์ฐกูจิัดิวุ้ยห้ลกัู 6 ปรัะกูารัเปน็์ห้ลกัูแลวุ้ ใน์กูารัคุน้์ห้ารัปู
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แบบกูารับรัหิ้ารัจััดิกูารัโดิยยดึิห้ลกัูธรัรัมาภิบิาลตามห้ลกัูเกูณฑิ ์OECD ข้องสุำาน์กัูงาน์

สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลใน์บริับทเศรัษ์ฐกิูจั กูารัเมือง และสัุงคุมไทยนั์�น์ จัะตั�งอยู่บน์พืุ�น์ฐาน์

จัากูห้ลายแน์วุคุิดิทฤษ์ฎีีเพืุ�อให้้เข้้าใจัใน์มิติเชิงโคุรังสุรั้าง ดิังนั์�น์ กูรัอบแน์วุคุิดิใน์กูารั

วุิเคุรัาะห้์ข้องผูู้ ้วุิจััย จัึงเป็น์แบบผู้สุมผู้สุาน์ทั�งสุามกูลุ ่มมาปฏิสุัมพุัน์ธ์รัะห้วุ่างกูัน์

ทางทฤษ์ฎีี (Interaction Theory) เพืุ�อให้้สุอดิคุล้องกูับบรัิบททางกูารัเมืองและสุังคุม

ไทยบน์พืุ�น์ฐาน์จัากูข้้อมูลเชิงปรัะจัักูษ์์ (Empirical Base) กูรัอบแน์วุคิุดิธรัรัมาภิิบาล 

(Good Governance) โดิยปะทะปรัะสุาน์กูับ แน์วุคุิดิทฤษ์ฎีีแบบห้ลังสุมัยให้ม่ (Post-

modernism) และแน์วุคิุดิทฤษ์ฎีีเศรัษ์ฐศาสุตร์ักูารัเมือง (Political Economy) เพืุ�อ

อธิบายกูารัผู้ลิตซึ่ำ�าข้องรััฐผู่้าน์กูารัพุน์ัน์ปรัะเภิทสุลากูกิูน์แบ่งที�มีพืุ�น์ที�ดิำารังอยู่ภิายใต้

โคุรังสุรั้างเศรัษ์ฐกูิจั กูารัเมือง และสุังคุมไทย ดิังรัูปที� 3.1

 

 

4.  ผลัก�รวัิจััย่
  4.1 สำภิ�พก�รณ์ปัจัจัุบันำของสำำ�นำักง�นำสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลั

  รูปแบบขององค์ัก�ร สุำาน์ักูสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลเป็น์ผู้ลมาจัากูกูารัข้ยาย

บทบาทข้องรััฐใน์ฐาน์ะที�รััฐเป็น์ทั�งผูู้้กูำากูับดิูแล (Regulatory state)  และดิำาเน์ิน์กูารั

เอง (Entrepreneur state) ใน์ช่วุงที�รััฐดิำาเนิ์น์น์โยบายเศรัษ์ฐกิูจัชาติน์ิยม เคุรัื�องมือ

ทางน์โยบายแบบที�ทำาวุิสุาห้กิูจัให้้เป็น์ข้องรััฐ (Nationalization) จัึงเกิูดิข้ึ�น์ทั�วุไป โดิย

บทความวจิัย 
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อธิบายการผลิตซ ้ าของรัฐผ่านการพนันประเภทสลากกินแบ่งท่ีมีพ้ืนท่ีด ารงอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง 
และสงัคมไทย ดงัรูปท่ี 3.1 

  
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
4. ผลการวจิยั 
4.1 สภาพการณ์ปัจจุบันของส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล 

 รูปแบบขององค์การ ส านกัสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผลมาจากการขยายบทบาทของรัฐในฐานะท่ีรัฐเป็นทั้ง
ผูก้  ากบัดูแล (Regulatory state)  และด าเนินการเอง (Entrepreneur state) ในช่วงท่ีรัฐด าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม 
เคร่ืองมือทางนโยบายแบบท่ีท าวิสาหกิจให้เป็นของรัฐ (Nationalization) จึงเกิดข้ึนทั่วไป โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ 
(State-own enterprises) ท าให้โครงสร้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานมีลกัษณะท่ีเน้นสายการ
บงัคบับญัชาลดหลัน่กนัตามอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Hierarchical organization) ตามลกัษณะองคก์ารในระบบ
ราชการ ขณะท่ีการบริหารงานจะเป็นแบบแนวด่ิง (Vertical line) คือ การให้ความส าคญัจากเสียงจากผูบ้งัคบับญัชา
จากบนสู่ล่าง (Top down) ซ่ึงจะแตกต่างจากการจดัองค์การแนวนอนหรือองค์การแบบ Flat organization ท่ีไม่เน้น
สายการบงัคบับัญชาจะมีความยืดหยุ่นและคล่องตวัในการปฏิบติังานมากกว่า เช่น องค์การอิสระ หรือองค์การก่ึง
ราชการ เป็นตน้ จากรูปแบบองค์การของส านักงานสลากฯ ท าให้กระบวนการการบริหารการจดัการจึงข้ึนตรงต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานสลากฯ เป็นส าคญัภายใตก้ารควบคุมโดยคณะกรรมการส านกังานสลากฯ 
 การบริหารจัดการ ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั ส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยแบ่งอ านาจการบริหารออกเป็น 3 ระดบั คือ การก ากบั บริหารงานภายใต ้การก ากบัของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซ่ึงก าหนดให้
รัฐมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัโดยทัว่ไปเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี   การควบคุม ในการ
บริหารงานนั้น ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากอยูภ่ายใต ้การก ากบัดา้นนโยบายของรัฐมนตรีแลว้ ผูท่ี้จะควบคุมการ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งส านักงานฯ ซ่ึงมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัส านกังาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ไดร้ะบุใหมี้ “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการและวาง

รูปแบบการบริหารจัดการ โดย
ยึ ด ห ลั ก ธ ร รม า ภิ บ า ล ข อ ง
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เฉพุาะรััฐวุิสุาห้กูิจั (State-own enterprises) ทำาให้้โคุรังสุรั้างข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์

แบง่รััฐบาลเปน็์ห้น์วุ่ยงาน์มลีกัูษ์ณะที�เน์น้์สุายกูารับงัคุบับญัชาลดิห้ลั�น์กูนั์ตามอำาน์าจั

ห้น์้าที�คุวุามรัับผิู้ดิชอบ (Hierarchical organization) ตามลักูษ์ณะองค์ุกูารัใน์รัะบบ

รัาชกูารั ข้ณะที�กูารับรัิห้ารังาน์จัะเป็น์แบบแน์วุดิิ�ง (Vertical line) คุือ กูารัให้้คุวุาม

สุำาคุญัจัากูเสุยีงจัากูผูู้บ้งัคุบับญัชาจัากูบน์สุูล่า่ง (Top down) ซึ่ึ�งจัะแตกูตา่งจัากูกูารัจัดัิ

องคุก์ูารัแน์วุน์อน์ห้รัอืองคุก์ูารัแบบ Flat organization ที�ไม่เน้์น์สุายกูารับงัคัุบบญัชาจัะ

มคีุวุามยดืิห้ยุ่น์และคุลอ่งตวัุใน์กูารัปฏบิตังิาน์มากูกูวุา่ เชน่์ องคุก์ูารัอสิุรัะ ห้รัอืองคุก์ูารั

กึู�งรัาชกูารั เป็น์ต้น์ จัากูรัูปแบบองคุ์กูารัข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ ทำาให้้กูรัะบวุน์กูารักูารั

บรัิห้ารักูารัจััดิกูารัจัึงขึ้�น์ตรังต่อผูู้้อำาน์วุยกูารัสุำานั์กูงาน์สุลากูฯ เป็น์สุำาคัุญภิายใต้กูารั

คุวุบคุุมโดิยคุณะกูรัรัมกูารัสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ

  กูารับรัิห้ารัจััดิกูารั สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลน์ั�น์ อาศัยอำาน์าจัตาม

พุรัะรัาชบัญญตั ิสุำาน์กัูงาน์สุลากูกิูน์แบง่รัฐับาล พุ.ศ. 2517 โดิยแบ่งอำาน์าจักูารับริัห้ารั

ออกูเป็น์ 3 รัะดัิบ คุือ กูารักูำากัูบ บริัห้ารังาน์ภิายใต้ กูารักูำากัูบข้องรััฐมน์ตรีัวุ่ากูารั

กูรัะทรัวุงกูารัคุลัง ทั�งน์ี� เป็น์ไปตามมาตรัา 10 แห้่งพุรัะรัาชบัญญัติสุำาน์ักูงาน์สุลากู

กูิน์แบ่งรััฐบาล พุ.ศ. 2517 ซึ่ึ�งกูำาห้น์ดิให้้รััฐมน์ตรัีมีอำาน์าจัห้น์้าที�กูำากูับโดิยทั�วุไปเพืุ�อ

ให้้เป็น์ไปตามน์โยบายข้องรััฐบาล ห้รัือมติคุณะรััฐมน์ตรีั กูารัคุวุบคุุม ใน์กูารับรัิห้ารั

งาน์น์ั�น์ สุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาลน์อกูจัากูอยู่ภิายใต ้กูารักูำากูบัดิา้น์น์โยบายข้อง

รััฐมน์ตรีัแล้วุ ผูู้้ที�จัะคุวุบคุมุกูารับริัห้ารังาน์ให้เ้ป็น์ไปตามน์โยบาย และวัุตถุุปรัะสุงค์ุใน์

กูารัจัดัิตั�งสุำานั์กูงาน์ฯ ซึึ่�งมาตรัา 13 แห่้งพุรัะรัาชบัญญตัสิุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบง่รัฐับาล 

พุ.ศ. 2517 ไดิ้รัะบุให้้มี “คุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล” มีอำาน์าจัห้น์้าที�คุวุบคุุม

ดิแูลกูจิักูารัและวุางน์โยบายข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาล รัวุมทั�ง กูารัออกูรัะเบยีบ

และข้้อบังคุับต่างๆ เพุื�อให้้กูารับรัิห้ารังาน์เป็น์ไปตามวุัตถุุปรัะสุงคุ์ และกูารับรัิห้ารั ใน์

กูารับรัิห้ารังาน์ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลนั์�น์ คุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกูิน์แบ่ง

รัฐับาล จัะพุจิัารัณาแต่งตั�งผูู้อ้ำาน์วุยกูารัโดิยคุวุามเห็้น์ชอบข้องรัฐัมน์ตรีัให้้เป็น์ผูู้้บริัห้ารั

ข้องสุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล ภิายใต้กูารักูำากัูบข้องรััฐมน์ตรีั และภิายใต้กูารัคุวุบคุมุ

ข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล ซึ่ึ�งเป็น์ไปตามมาตรัา 14 แห้่งพุรัะรัาชบัญญัติ

สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล พุ.ศ. 2517  
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  จัากูคุวุามดิังกูล่าวุน์ั�น์ จัะเห้็น์วุ่ารัูปแบบข้ององคุ์กูารักูารักูำากูับดิูแลจัะเป็น์

ห้น์้าที�ข้องรััฐมน์ตรัีวุ่ากูารักูรัะทรัวุงกูารัคุลัง ซึ่ึ�งรััฐมน์ตรัีฯเองจัะต้องรัับผู้ิดิชอบต่อสุภิา 

(Ministerial responsibility) ใน์กูารักูรัะทำาข้องตน์ใน์ฐาน์ะที�เป็น์รััฐมน์ตรัี สุ่วุน์กูารั

คุวุบคุุมกูารับรัิห้ารัจัะข้ึ�น์อยู่กูับคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ซึ่ึ�งคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯจัะต้อง

รับัผู้ดิิชอบ (Accountability) ข้ึ�น์ตอ่รัฐัมน์ตรีัวุา่กูารักูรัะทรัวุงกูารัคุลัง ใน์ข้ณะที�ผูู้้อำาน์วุย

กูารัสุำาน์ักูงาน์สุลากูมีห้น์้าที�บรัิห้ารัสุำาน์ักูงาน์ตามแน์วุน์โยบายข้องคุณะกูรัรัมกูารั  

สุำาน์กัูงาน์ฯ ดิงัน์ั�น์ ใน์สุวุ่น์ข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาลจังึมคีุวุามสุำาคุญัอยา่ง

ยิ�งตอ่กูารักูำาห้น์ดิทิศทางใน์กูารับริัห้ารัจัดัิกูารัองค์ุกูารัน์ี� แต่เมื�อพุจิัารัณาที�มาข้องคุณะ

กูรัรัมกูารัสุลากูฯ ปรัะกูอบดิ้วุย ปลัดิกูรัะทรัวุงกูารัคุลังเป็น์ปรัะธาน์คุณะกูรัรัมกูารั 

ผูู้้แทน์กูรัะทรัวุงมห้าดิไทย ผูู้้แทน์กูรัมบัญชีกูลาง ผูู้้แทน์สุำาน์ักูงบปรัะมาณ ผูู้้แทน์สุภิา

สุังคุมสุงเคุรัาะห้์แห้่งปรัะเทศไทย ผูู้้อำาน์วุยกูารัและผูู้้ที�คุณะรััฐมน์ตรัีแต่งตั�งมีจัำาน์วุน์

ไม่เกูิน์ 3 คุน์ เป็น์กูรัรัมกูารั จัากูองคุ์ปรัะกูอบดิังกูล่าวุข้องคุณะกูรัรัมกูารัซึ่ึ�งสุ่วุน์ให้ญ่

เป็น์ข้้ารัาชกูารัรัะดิับสุูงจัากูกูรัะทรัวุงกูารัคุลัง และกูรัะทรัวุงมห้าดิไทย สุ่วุน์ผูู้้ที�คุณะ

รัฐัมน์ตรีัแตง่ตั�งมจีัำาน์วุน์ไม่เกิูน์ 3 คุน์น์ั�น์ เป็น์โคุวุตาข้องฝ่่ายกูารัเมืองที�จัะสุรัรัห้าบุคุคุล

ที�ตน์ไวุวุ้างใจัเข้า้มาเปน็์กูรัรัมกูารั โคุรังสุรัา้งทางดิา้น์กูรัรัมกูารับรัหิ้ารัเปน็์สุ่วุน์ที�สุำาคุญั

ใน์กูารักูำาห้น์ดิทิศทางข้ององค์ุกูารั เพุรัาะกูารับริัห้ารังาน์เกูือบทั�งห้มดิจัะมาสุิ�น์สุุดิที�

คุณะกูรัรัมกูารับรัหิ้ารั เนื์�องจัากูผูู้อ้ำาน์วุยกูารัเปน็์กูรัรัมกูารัและเลข้านุ์กูารัโดิยตำาแห้น์ง่

อยู่ดิ้วุย อย่างไรักู็ดิีลักูษ์ณะองคุ์กูารัเช่น์น์ี�มักูจัะถุูกูโยงกูับกูารัเมือง เนื์�องจัากูองคุ์กูารั

เปน็์รัฐัวุสิุาห้กูจิัจังึถุกููแทรักูแซึ่งจัากูฝ่า่ยกูารัเมอืงไดิง้า่ย ทำาให้้ผูู้บ้รัหิ้ารัสุงูสุุดิข้าดิคุวุาม

เป็น์อิสุรัะใน์กูารัทำางาน์ ซึ่ึ�งจัุดิน์ี�เป็น์เรัื�องสุำาคุัญมากูภิายใต้โคุรังสุรั้างรัะบบกูารัเมือง

ที�เน์้น์ถุึงผู้ลปรัะโยชน์์สุ่วุน์ตน์ข้องนั์กูกูารัเมืองเป็น์ห้ลักู เพุรัาะถุ้าไดิ้นั์กูกูารัเมืองที�เป็น์

รััฐมน์ตรัวีุา่กูารักูรัะทรัวุงกูารัคุลงัมากูำากูบัดิแูลดิ ีกูจ็ัะทำาให้กู้ารับรัหิ้ารัรัาชกูารัแผู้น่์ดินิ์ดิี 

แตถุ่า้ได้ิน์กัูกูารัเมอืงที�ไม่ดิเีปน็์รัฐัมน์ตรัวีุา่กูารักูรัะทรัวุงกูารัคุลงัมากูำากัูบดิแูล กูจ็ัะทำาให้้

กูารับรัิห้ารังาน์ไม่ดิีตามไปดิ้วุย ดิังน์ั�น์ ภิายใต้บรัิบทข้องกูารัเมืองแบบปัจัจัุบัน์น์ี�ทำาให้้

คุวุามมั�น์ใจัใน์แง่คุวุามเป็น์อิสุรัะใน์กูารับรัิห้ารัข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ 

จัึงลดิน้์อยลงใน์สุายตาข้องสุังคุม สุ่วุน์ห้น์ึ�งเป็น์ผู้ลมาจัากูกูารัออกูแบบโคุรังสุรั้าง

องคุ์กูารัใน์รัะดิับบน์ไม่อาจัจัะปลอดิจัากูกูารัแทรักูแซึ่งจัากูฝ่่ายกูารัเมืองไดิ้ 
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ซึ่ึ�งสุังเกูตไดิ้จัากูองคุ์ปรัะกูอบ (Composition) ข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ 

ที�กูล่าวุมาแล้วุ เป็น์รัะบบที�ไม่สุามารัถุสุรั้างรัะบบดิุลกูับอำาน์าจัทางกูารัเมืองไดิ้เลย 

น์อกูจัากูน์ั�น์องคุ์ปรัะกูอบข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ยังไม่อาจัจัะสุรั้างวุัฒิน์ธรัรัมแห้่ง

กูารัตรัวุจัสุอบและถุ่วุงดิุล (Checks and Balances) รัะห้วุ่างคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ 

ดิ้วุยกูัน์เองไดิ้ ดิังน์ั�น์ สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ จัึงถุูกูมองจัากูสุังคุมวุ่า เป็น์แห้ล่งผู้ลปรัะโยชน์์

ข้องน์ักูกูารัเมืองและผูู้้ที�มีอิทธิพุลไป 

  ผลัติภิณัฑ์์แลัะร�คั� สุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่ฯ มผีู้ลติภิณัฑิ ์3 ปรัะเภิท ไดิแ้กู่ 

สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล เป็น์ผู้ลิตภิัณฑิ์คุวุบคุุมตามพุรัะรัาชบัญญัติสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์

แบ่งรััฐบาล พุ.ศ. 2517 สุลากูบำารุังกูารักุูศล เป็น์ผู้ลิตภิัณฑิ์ตามพุรัะรัาชบัญญัติกูารั

พุน์ัน์ พุ.ศ. 2478 และสุลากูพุิเศษ์แบบเลข้ท้าย 3 ตัวุ และ 2 ตัวุ เป็น์ผู้ลิตภิัณฑิ์ตาม 

พุรัะรัาชบัญญัติกูารัพุน์ัน์ พุ.ศ. 2478 และใช้รัะเบียบสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ วุ่าดิ้วุยกูองทุน์

เงิน์รัางวุัลสุลากูพุิเศษ์แบบเลข้ท้าย 3 ตัวุ และ 2 ตัวุ  ซึ่ึ�งสุลากูปรัะเภิทห้ลังน์ี�ไดิ้ยกูเลิกู

กูารัออกูสุลากูไปแล้วุ ซึึ่�งปัจัจัุบัน์ไดิ้ออกูสุลากูจัำาห้น์่ายต่องวุดิจัำาน์วุน์ 68 ล้าน์ฉบับ 

(68 ลา้น์ชดุิๆ ละ 1 ลา้น์ฉบบัจัะเปน็์ตัวุเลข้เห้มอืน์กัูน์ทุกูชุดิ) โดิยแยกูเปน็์สุลากูกิูน์แบง่

รััฐบาล 50 ล้าน์ฉบับ และสุลากูบำารัุงกูารักูุศลอีกู 18 ล้าน์ฉบับ 

  สุำาห้รัับปรัิมาณสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลน์ับตั�งแต่ปี พุ.ศ.2507 เป็น์ต้น์มาจัน์ถุึง

ปจััจับุนั์ น์ั�น์มจีัำาน์วุน์สุลากูไดิเ้พิุ�มขึ้�น์ตามพัุฒิน์ากูารัเศรัษ์ฐกูจิั กูารัเมือง และสุงัคุมข้อง

ปรัะเทศดิังน์ี� 

  ก่อนำม่พ.ร.บ.สำำ�นำักง�นำสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลั พ.ศ. 2517 สุำาน์ักูงาน์สุลากู

กูิน์แบ่งรััฐบาลได้ิจััดิพิุมพ์ุสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลออกูจัำาห้น์่ายจัำาน์วุน์ 2-5 ล้าน์ฉบับต่อ

งวุดิ ใน์รัอบห้น์ึ�งเดิือน์จัะมีกูารัออกูสุลากู 3-4 คุรัั�งทำาให้้ปรัิมาณสุลากูออกูมาจัำาห้น์่าย

เฉลี�ยปรัะมาณ 8-15 ล้าน์ฉบับต่อเดิือน์ ใน์ข้ณะน์ั�น์สุลากูมีรัาคุาฉบับละ 10 บาท 

  หลัังจั�กใช้้พ.ร.บ.สำำ�นัำกง�นำสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลั พ.ศ. 2517 สุำานั์กูงาน์

สุลากูฯ ไดิ้มีกูารัจััดิพุิมพุ์สุลากูออกูมาจัำาห้น์่ายเพุิ�มข้ึ�น์ช้าๆ จัน์กูรัะทั�งถุึงปี พุ.ศ. 2519 

ไดิ้มีกูารัปรัับกูารัออกูสุลากูเป็น์ 2 คุรัั�งต่อเดิือน์ ซึ่ึ�งน์ับจัากูน์ั�น์เป็น์ต้น์มาจัน์ถุึงปัจัจัุบัน์

กูารัออกูสุลากูจัะมีเพีุยง 2 คุรัั�งต่อเดิือน์เท่าน์ั�น์ สุ่วุน์รัาคุาสุลากูยังอยู่ใน์รัะดิับคุงที�ไป

จัน์ถุึงปี พุ.ศ.2530 จัึงไดิ้เรัิ�มปรัับรัาคุาข้ึ�น์เป็น์ 20 บาท สุำาห้รัับสุลากูชุดิ คุ ง จั ฉ สุ่วุน์

สุลากูชุดิ กู ข้ ยัง 10 บาทเท่าเดิิม สุ่วุน์ปรัิมาณสุลากูน์ั�น์จัน์ถุึงกูลางปี พุ.ศ. 2530 มีกูารั
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ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

จััดิพุิมพุ์สุลากูเพุิ�มเป็น์ 28 ล้าน์ฉบับต่องวุดิ ห้รัือปรัะมาณ 56 ล้าน์ฉบับต่อเดิือน์ ห้ลัง

จัากูน์ั�น์รัาคุาสุลากูทุกูชุดิมีรัาคุาเดิียวุกูัน์ คุือ 20 บาทต่อฉบับ และมีกูารัปรัับรัาคุาข้ึ�น์

เป็น์ 40 บาทต่อฉบับน์ับตั�งแต่ปีพุ.ศ.2538 เป็น์ต้น์มาจัน์ถุึงปัจัจัุบัน์ 

  อย่างไรักู็ตาม ใน์แง่ข้องปรัิมาณสุลากูที�มีจัำาน์วุน์เพุิ�มข้ึ�น์น์ั�น์ เน์ื�องจัากูวุัน์ที� 17 

พุฤศจัิกูายน์ พุ.ศ. 2549 คุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลไดิ้มีมติเห้็น์ชอบให้้เปลี�ยน์

สุลากูพุิเศษ์โคุรังกูารัห้ารัายไดิ้เพุื�อกูารักูุศลจัำาน์วุน์ 16 ล้าน์ฉบับต่องวุดิ มาเป็น์สุลากู

กูิน์แบ่งรััฐบาลทั�งห้มดิ ซึ่ึ�งห้ากูรัวุมกูับจัำาน์วุน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลข้องเดิิมที�มีอยู่แล้วุ

ใน์ตลาดิ 30 ล้าน์ฉบับต่องวุดิกู็จัะทำาให้้มีสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลออกูสุู่ตลาดิเป็น์งวุดิละ 

46 ลา้น์ฉบบั ห้รืัอ 92 ลา้น์ฉบับตอ่เดิอืน์ และตอ่มาใน์ป ีพุ.ศ.2553 คุณะกูรัรัมกูารัสุลากู

ไดิม้มีตใิห้้จัดัิพุมิพุส์ุลากูเพิุ�มอีกูจัำาน์วุน์ 4 ลา้น์ฉบับตอ่งวุดิ เพืุ�อแกูป้ญัห้ากูารัข้ายสุลากู

เกิูน์รัาคุา ทำาให้้ปัจัจุับัน์นี์�มีสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลใน์ตลาดิต่องวุดิ (ทุกูๆ 15 วัุน์) มจีัำาน์วุน์ 50 

ลา้น์ฉบบัห้รืัอตอ่เดิอืน์ 100 ลา้น์ฉบับ แต่ผู้ลลพัุธ์ข้องมาตรักูารัน์ี�ยงัคุงไมสุ่ามารัถุทำาให้้

รัาคุาสุลากูกูลับมาอยู่ใน์รัะดัิบรัาคุาคุวุบคุุมได้ิ ซึึ่�งวิุธีกูารัแกู้ไข้ปัญห้าสุลากูเกิูน์รัาคุา

แบบน์ี�เป็น์วุิธีกูารัที�เคุยใช้มากู่อน์แล้วุ ซึ่ึ�งกู็ยังไม่ไดิ้ผู้ลอยู่ดิีสุำาห้รัับกูารัใช้มาตรักูารัน์ี�

จัน์ถุงึปจััจับุนั์ปรัมิาณสุลากู เดิอืน์ตุลาคุม พุ.ศ.2560 จัน์ถุงึกูนั์ยายน์ พุ.ศ.2561 มจีัำาน์วุน์

ทั�งสุิ�น์ 1,989,000,000 ฉบับ โดิยแยกูเป็น์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล จัำาน์วุน์ 749,000,000 

ฉบับ (รั้อยละ 37.7) และซึ่ื�อ-จัองล่วุงห้น์้าสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล 1,240,000,000 ฉบับ   

(ร้ัอยละ 62.3) ห้ากูยดึิตามรัาคุาห้น้์าสุลากูที� 80 บาทตอ่ฉบบัจัะเปน็์เงนิ์สุงูถุงึ 159,120 

ล้าน์บาท  ซึ่ึ�งวุงเงิน์ดิังกูล่าวุเป็น์เงิน์ซึ่ื�อ-จัองล่วุงห้น์้าถุึงรั้อยละ 62.3 จัากูตารัางที� 4.2 

พุบวุา่ แน์วุโน้์มกูารัพิุมพุส์ุลากูกิูน์แบง่รัฐับาลเพิุ�มข้ึ�น์ จัากู 50 ลา้น์ฉบบัใน์เดิอืน์ตุลาคุม

 พุ.ศ.2560 เพุิ�มเป็น์ 74 ล้าน์ฉบับ และ 80 ล้าน์ฉบับใน์เดิือน์พุฤษ์ภิาคุมและสุิงห้าคุม 

พุ.ศ.2561 ตามลำาดิับ ใน์ข้ณะที�ยอดิซึ่ื�อล่วุงห้น์้ามีแน์วุโน์้มเพุิ�มข้ึ�น์ใน์อัตรัาคุงทีจัากู 98 

ล้าน์ฉบับ เพุิ�มเป็น์ 100 ล้าน์ฉบับ และ 114 ล้าน์ฉบับใน์ห้้วุงเวุลาเดิียวุกูัน์

  ก�รจััดสำรรสำลั�ก ตามพุรัะรัาชบัญญัติสุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล พุ.ศ. 

2517 ได้ิกูำาห้น์ดิไวุ้ใน์มาตรัา 11 วุ่าดิ้วุยที�มาข้องคุณะกูรัรัมกูารัข้องสุำานั์กูงาน์สุลากู

กิูน์แบ่งรััฐบาลคุณะห้นึ์�งเรีัยกูวุ่า “คุณะกูรัรัมกูารัสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล” ปรัะกูอบด้ิวุย 

ปลัดิกูรัะทรัวุงกูารัคุลังเป็น์ปรัะธาน์คุณะกูรัรัมกูารั ผูู้้แทน์กูรัะทรัวุงมห้าดิไทย ผูู้้แทน์
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กูรัมบัญชีกูลาง ผูู้้แทน์สุำาน์ักูงบปรัะมาณ ผูู้้แทน์สุภิาสุังคุมสุงเคุรัาะห้์แห้่งปรัะเทศไทย 

ผูู้้อำาน์วุยกูารัและผูู้้ที�คุณะรััฐมน์ตรัีแต่งตั�งมีจัำาน์วุน์ไม่เกูิน์ 3 คุน์ เป็น์กูรัรัมกูารั และใน์

มาตรัา 13 (7) ให้้คุณะกูรัรัมกูารัชุดิน์ี�มีห้น์้าที� กูำาห้น์ดิรัาคุา วุิธีกูารัจัำาห้น์่าย และกูารั

คุัดิเลือกูตัวุแทน์จัำาห้น่์ายสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล น์อกูจัากูนี์�ตามมาตรัา 36 ยังรัะบุดิ้วุย

วุ่า กูารัออกูสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลตามพุรัะรัาชบัญญัติน์ี�เป็น์กูารัออกูสุลากูกูิน์แบ่งโดิย

ไดิ้รัับอำาน์าจัจัากูรััฐบาลอัน์เป็น์ผู้ลให้้ห้น์ี�ที�เกูิดิจัากูกูารัออกูสุลากูกูิน์แบ่งดิังกูล่าวุเป็น์

ห้น์ี�ที�อาจัเรัียกูรั้องให้้ชำารัะไดิ้ตามกูฎีห้มาย และให้้ถุือวุ่ากูารัออกูสุลากูกูิน์แบ่งที�ไดิ้รัับ

อน์ญุาตและปรัะทบัตรัาจัากูพุน์กัูงาน์เจ้ัาห้น์า้ที�ตามกูฎีห้มายวุา่ดิวุ้ยกูารัพุน์นั์แลวุ้ และ

ไม่ต้องเสุียคุ่าธรัรัมเน์ียมและคุ่าภิาษ์ีใดิๆ ตามกูฎีห้มายน์ั�น์

  สุำาห้รัับวุิธีจััดิสุรัรัสุลากูใน์ปัจัจัุบัน์ คุือ ตั�งแต่ปี พุ.ศ. 2538 เป็น์ต้น์มาน์ั�น์เป็น์

ช่วุงที�มีคุวุามต้องกูารัสุลากูสุูง และยังเป็น์ช่วุงที�รัาคุาสุลากูปรัับรัาคุาจัากูฉบับละ 20 

บาทเป็น์ 40 บาท สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล จััดิพิุมพ์ุสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล เพืุ�อ

จัำาห้น์่ายข้าดิให้้กูับผูู้้จัำาห้น์่ายสุลากู ปรัะกูอบดิ้วุย พืุ�น์ที�สุ่วุน์กูลาง ห้มายถุึง พืุ�น์ที�ใน์

เข้ตกูรัุงเทพุมห้าน์คุรัมีสุลากูจัำาห้น์่ายรั้อยละ 61.8 ข้องจัำาน์วุน์สุลากูทั�งห้มดิ และพุื�น์ที�

สุวุ่น์ภูิมภิิาคุ ห้มายถึุง พืุ�น์ที�น์อกูเข้ตกูรุังเทพุมห้าน์คุรัมีสุลากูจัำาห้น่์ายร้ัอยละ 38.2 ข้อง

จัำาน์วุน์สุลากูทั�งห้มดิ 

  กูารัจัดัิสุรัรัสุลากูโดิยวิุธดีิงักูลา่วุ จัะเกูดิิผู้ลดิตีอ่รัะบบธรุักูจิัคุา้สุลากู ห้ากูผูู้้แทน์

จัำาห้น์่าย องคุ์กูรั สุมาคุม และมูลน์ิธิต่างๆ รัวุมทั�งสุ่วุน์รัาชกูารัต่างๆ ที�ไดิ้รัับกูารัจััดิสุรัรั

สุลากูไปแล้วุดิำาเน์ิน์กูารัข้ายสุลากูให้้แกู่ผูู้้บรัิโภิคุเสุียเอง ปัญห้าสุลากูเกูิน์รัาคุากู็จัะไม่

เกูิดิขึ้�น์ ทำาให้้รัาคุาสุลากูก็ูมีเสุถีุยรัภิาพุ แต่คุวุามจัรัิงผูู้้แทน์จัำาห้น์่าย องคุ์กูรั สุมาคุม 

และมูลน์ิธิต่างๆ รัวุมทั�งสุ่วุน์รัาชกูารัต่างๆ ไม่ไดิ้ดิำาเน์ิน์กูารัข้ายสุลากูเอง แต่ใช้วุิธีกูารั

อื�น์ เช่น์ กูารัแต่งตั�งตัวุแทน์ข้าย โดิยแบ่งสุ่วุน์ลดิให้้แกู่ตัวุแทน์ข้าย ซึ่ึ�งตามห้ลักูเกูณฑิ์

ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ แล้วุตัวุแทน์ข้ายเห้ล่าน์ั�น์จัะได้ิสุ่วุน์ลดิถึุงร้ัอยละ 7 สุ่วุน์ผูู้้แทน์

จัำาห้น์่าย องคุ์กูรั สุมาคุม และมูลน์ิธิต่างๆ รัวุมทั�งสุ่วุน์รัาชกูารัต่างๆ จัะไดิ้รัับสุ่วุน์ลดิที�

เห้ลือคุือรั้อยละ 2 จัากูรัาคุาสุลากูที�กูำาห้น์ดิ 

  จัน์ถึุงปัจัจัุบัน์กูารัจััดิสุรัรัสุลากู ช่วุงเดิือน์ตุลาคุม พุ.ศ.2560 จัน์ถุึงกูัน์ยายน์          

พุ.ศ. 2561 มีกูารัดิำาเน์ิน์กูารัจัำาห้น์่ายสุลากู ดิังน์ี�
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  1.  สุลากูรัะบบโคุวุตาสุ่วุน์กูลางและภิูมิภิาคุ โดิยแบ่งเป็น์ จัากูสุ่วุน์กูลาง         

(สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล ปรัะกูอบดิ้วุย บุคุคุลทั �วุไป คุน์พุิกูารั คุน์พุิกูารั 

Random (รัายละไม่เกูิน์ 3 เล่ม) สุมาคุมองคุ์กูรัมูลน์ิธิ คุน์พุิกูารั และจัากูสุ่วุน์ภิูมิภิาคุ 

(รัับผู้่าน์ 76 จัังห้วุัดิและคุลังจัังห้วุัดิ ปรัะกูอบดิ้วุย บุคุคุลทั�วุไป คุน์พุิกูารั คุน์พุิกูารั 

Random (รัายละไม่เกูิน์ 3 เล่ม) สุมาคุม องคุ์กูรั มูลน์ิธิ คุน์พุิกูารั

  2.  โคุรังกูารัซึ่ื�อ-จัองล่วุงห้น์้าสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล (ผู้่าน์ธน์าคุารักูรัุงไทย)   

โดิยแบ่งเป็น์ จัากูโคุรังกูารัซึ่ื�อสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล ปรัะกูอบดิ้วุย จัำาห้น์่ายสุลากูฯ 

คุงเห้ลือ จัังห้วุัดิน์น์ทบุรัี รัับไปจัำาห้น์่ายชั�วุคุรัาวุ

  อย่างไรักู็ตาม แม้วุ่าสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลจัะดิำาเน์ิน์กูารัจััดิสุรัรั

สุลากูแบบให้ม่กู็ตาม แต่ยังสุะท้อน์ไดิ้วุ่า กูิจักูารัสุลากูใน์ปรัะเทศบิดิเบือน์กูลไกูตลาดิ 

เน์ื�องจัากูกูารัจัำาห้น์า่ยสุลากูผู้า่น์รัะบบโคุวุตา และรัะบบสุลากูซึ่ื�อซึ่ึ�งทั�งสุองรัะบบไดิม้ผีู้ล

ทำาให้้เกูิดิกูารัซึ่ื�อสุลากูเกูิน์รัาคุาข้ึ�น์จัากูอดิีตจัน์ถุึงปัจัจัุบัน์ สุ่วุน์สุลากูจัอง ยังไม่ชัดิเจัน์

วุ่าเป็น์คุวุามต้องกูารัซึ่ื�อจัรัิงข้องตลาดิห้รัือกูลไกูอื�น์แทรักูเพืุ�อบิดิเบียน์ตลาดิจัากูผูู้้คุ้า

สุลากูรัายให้ญ่และผูู้้มีอิทธิพุลใน์ตลาดิ

  กูารัจ่ัายรัางวัุล สุำาน์ักูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาล ถุือปฏิบัติใน์กูารัเรีัยกูเก็ูบเงิน์

คุ่าอากูรัแสุตมป์และเงิน์คุ่าภิาษ์ี ห้ักู ณ ที�จั่ายรัางวุัลจัากูผูู้้รัับเงิน์รัางวุัล เพุื�อน์ำาสุ่งกูรัม

สุรัรัพุากูรั กูรัะทรัวุงกูารัคุลัง สุำาห้รัับสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลต้องชารัะคุ่าอากูรัแสุตมป์ ใน์

อัตรัา 1 บาท ข้องเงิน์รัางวุัลทุกู 200 บาท ห้รัือเศษ์ข้อง 200 บาท และสุลากู กูารักูุศล

เรัียกูเกู็บคุ่าภิาษ์ีเงิน์ไดิ้ห้ักู ณ ที�จั่ายใน์อัตรัารั้อยละ 1 ข้องรัางวุัลสุลากูกูารักูุศล จัากู

ผูู้้รัับเงิน์รัางวัุล สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯดิำาเน์ิน์กูารัจั่ายรัางวุัลเป็น์เงิน์ทั�งสุิ�น์ 90.1 ล้าน์บาท 

จัากูสุลากูที�ถุกููรัางวุลัทั�งสุลากูกิูน์แบง่รัฐับาลและสุลากูกูารักุูศล 26,862,605 ฉบบั โดิย

มีผูู้้ซึ่ื�อถุูกูรัางวุัล 235,292 คุน์ สุ่วุน์รัะบบกูารัจั่ายเงิน์รัางวุัลใน์ปัจัจัุบัน์และใน์อน์าคุตที�

แน์่น์เพุิ�มช่องทางกูารัจั่ายเงิน์รัางวุัลทั�งผู้่าน์บัญชีธน์าคุารัและสุำาน์ักูงาน์ตัวุแทน์

  สุ่วุน์กูารัน์ำาเงิน์สุ่งแผู้่น์ดิิน์น์ั�น์ น์ับตั�งแต่ปี พุ.ศ. 2547 สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่ง

รััฐบาลน์ำาสุ่งเงิน์เป็น์รัายไดิ้แผู้่น์ดิิน์ 8,872 ล้าน์บาท ปี พุ.ศ. 2548 น์ำาสุ่ง 10,358  ล้าน์

บาท ปี พุ.ศ. 2549 น์ำาสุ่ง 11,174 ล้าน์บาท ปี พุ.ศ. 2550 น์ำาสุ่ง 14,001 ล้าน์บาท สุ่วุน์

ปี พุ.ศ. 2560 น์ำาสุ่ง 25,744 ล้าน์บาท และใน์ปี พุ.ศ. 2561 น์ำาสุ่ง 31,008 ล้าน์บาท ใน์

ช่วุงปี พุ.ศ. 2547-2561 ทั�งห้ลังจัากูปี พุ.ศ.2558 สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล 
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น์ำาสุง่เงนิ์เปน็์รัายไดิแ้ผู้น่์ดินิ์ใน์อตัรัารัอ้ยละ 20 ตามคุำาสุั�งห้วัุห้น์า้คุณะรักัูษ์าคุวุามสุงบ

แห้่งชาติ ที� 11/2558

  สุำาห้รัับกูารัเงิน์จัากูสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลไปใช้เพืุ�อสุาธารัณปรัะโยชน์์และ

สุาธารัณกุูศล น์อกูจัากูรัายไดิ้จัากูกูารัจัำาห้น์่ายสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลจัะน์ำาเข้้าแผู้่น์ดิิน์

รั้อยละ 28 ตามพุรัะรัาชบัญญัติสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล พุ.ศ. 2517 แล้วุ 

สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ ยังไดิ้น์ำาเงิน์จัากูรัายจั่ายงบปรัะมาณเงิน์บรัิห้ารัสุำานั์กูงาน์สุลากูฯ

ไปดิำาเน์ิน์กูิจักูรัรัมเพุื�อสุาธารัณปรัะโยชน์์ห้ลายดิ้าน์ ใน์ช่วุงปี พุ.ศ.2547-2561 ไดิ้แกู่ 

ดิา้น์กูารัศึกูษ์าและกูารักีูฬา กูารัศาสุน์า กูารัแพุทย์และสุาธารัณสุุข้ กูารัสัุงคุมสุงเคุรัาะห้์

 ศิลปวุัฒิน์ธรัรัมและสุิ�งแวุดิล้อม และน์ำาทูลเกูล้าถุวุายใน์วุโรักูาสุต่างๆ รัวุมเป็น์เงิน์ 

114.2 ล้าน์บาทใน์ปี พุ.ศ.2547 และเพุิ�มข้ึ�น์ใน์ช่วุงปี พุ.ศ.2549-2550 และลดิลงเล็กู

น์้อยใน์ปี พุ.ศ. 2551-2561

  ดังนัำ�นำ จ่ังสำรุปได้วั่� สำภิ�พก�รณ์ปัจัจัุบันำของสำำ�นำักง�นำสำลั�กกินำแบ่ง

รัฐบ�ลั ประกอบกับกิจัก�รสำลั�กเป็นำกิจัก�รท่�ผูกข�ดโดย่รัฐ จ่ังส่ำงผลัต่อก�ร

กำ�หนำดโคัรงสำร้�งองคั์ก�รต้องทำ�หนำ้�ท่�บริห�รจััดก�รสำองอย่่�ง คัือ ก�รบริห�ร

กิจัก�รในำเช้ิงธุรกิจั (Business Oriented) กับก�รบริห�รกิจัก�รเพื�อสำังคัม (Social 

Oriented)  จั่งขัดแย่้งกันำในำตัวัเอง (Contradiction) ซึ่่�งองคั์กรลัักษณะนำ่�เป็นำสำ่วันำ

ผสำมระหว่ั�งระบบร�ช้ก�รแบบเก่� (Bureaucracy) กับระบบธุรกิจัสำมัย่ใหม่ 

(Modern Business) เร่ย่กวั่�องคั์กรแบบผสำม (Quasi /Hybrid -Organization) 

จ่ังม่ก�รปรับตัวัได้ล่ั�ช้้�กว่ั�องค์ักรธุรกิจัทั�วัไปเพร�ะติดขัดอยู่่กับระเบ่ย่บกฎีหม�ย่

แลัะกฎีเกณฑ์ต์�่งๆ ม�กม�ย่ สำำ�นำกัง�นำสำลั�กกนิำแบง่รฐับ�ลัจัะดำ�เนำนิำก�รจััดสำรร

สำลั�กแบบใหม่ก็ต�ม แต่ย่ังสำะท้อนำได้วั่� กิจัก�รสำลั�กในำประเทศบิดเบือนำกลัไก

ตลั�ดเนืำ�องจั�กก�รจัำ�หน่ำ�ย่สำลั�กผ�่นำระบบโคัวัต� แลัะระบบสำลั�กซืึ่�อซ่ึ่�งทั�งสำอง

ระบบไดม่้ผลัทำ�ใหเ้กดิก�รซึ่ื�อสำลั�กเกนิำร�คั�ข่�นำจั�กอดต่จันำถุง่ปจััจุับนัำสำว่ันำสำลั�ก

จัอง ย่ังไม่ช้ัดเจันำวั่�เป็นำคัวั�มต้องก�รซึ่ื�อจัริงของตลั�ดหรือกลัไกอื�นำแทรกเพื�อ

บิดเบ่ย่นำตลั�ดจั�กผู้ค้ั�สำลั�กร�ย่ใหญ่แลัะผู้ม่อิทธิพลัในำตลั�ด อย่่�งไรก็ต�ม

ดว้ัย่สำำ�นัำกง�นำสำลั�ก ย่งัคังเป็นำองค์ักรท่�นำำ�ร�ย่ไดส้ำง่แผน่ำดนิำม�กเปน็ำอนัำดบัต�่งๆ 

ของรัฐวัิสำ�หกิจัทั�งหมด โดย่ในำปี พ.ศ. 2560 นำำ�สำ่ง 25,744 ลั้�นำบ�ท ในำปี พ.ศ. 

2561 นำำ�สำ่ง 31,008 ลั้�นำบ�ท แลัะปี พ.ศ. 2562 นำำ�สำ่งกวั่� 40,000 ลั้�นำบ�ท
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  4.2  ก�รบริห�รจััดก�รของสำำ�นำักง�นำสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลัโดย่ย่่ดหลััก

ธรรม�ภิิบ�ลัต�มหลัักเกณฑ์์ OECD

  จัากูผู้ลกูารัศกึูษ์ามสีุองปรัะเดิน็์ห้ลกัูๆ ที�พุจิัารัณา คุอื ปรัะเดิน็์แรักู กูารับรัหิ้ารั

จัดัิกูารักิูจักูารัสุลากูโดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิบิาลตามห้ลักูเกูณฑ์ิ OECD และปรัะเด็ิน์ที�สุอง 

ปญัห้าและอปุสุรัรัคุตอ่กูารัพุฒัิน์าธรัรัมาภิิบาลตามห้ลกัูเกูณฑิ ์OECD ข้องกูจิักูารัสุลากู

ใน์ปรัะเทศไทย

   1.  ก�รบริห�รจััดก�รกิจัก�รสำลั�กโดย่ย่่ดหลัักธรรม�ภิิบ�ลัต�มหลััก

เกณฑ์์ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, 2015) 

  ธรัรัมมาภิิบาลตามเกูณฑ์ิ OECD มกีูรัอบกูารัวิุเคุรัาะห์้ 2 สุวุ่น์ คุอื สุวุ่น์แรักู กูารั

วุิเคุรัาะห้์จัากูกูลไกูภิายน์อกูองคุ์กูรั ตั�งแต่ กูฎีรัะเบียบต่างๆ ที�รััฐกูำาห้น์ดิห้รัือมีอิทธิพุล

ต่อกูารักูำากูับดิูแลธรัรัมาภิิบาลใน์องคุ์กูรั อิทธิพุลห้รัือโอกูาสุใน์กูารัแทรักูแซึ่งข้องภิาคุ

กูารัเมืองที�มีต่อสุำานั์กูงาน์สุลากู รัวุมถึุงกูารัเปิดิเผู้ยข้้อมูลข่้าวุสุารัใน์ฐาน์ะที�เป็น์ห้น่์วุยงาน์

ข้องรััฐ เป็น์ต้น์ และสุ่วุน์ที�สุอง กูารัวิุเคุรัาะห์้จัากูกูลไกูภิายใน์องค์ุกูรั เช่น์ คุวุามรัับผิู้ดิชอบ

ข้องคุณะกูรัรัมกูารัที�พึุงมตีอ่สุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่ คุวุามโปรัง่ใสุ กูารัปรัาศจัากูอทิธพิุล

ทางกูารัเมืองแทรักูแซึ่งกูรัะบวุน์กูารัตัดิสุนิ์ใจัเกูณฑ์ิกูารักูำากูบัดิแูลกิูจักูารัที�ดิตีามเกูณฑ์ิ 

OECD 6 ปรัะกูารัปรัะกูอบด้ิวุย คุวุามรัับผิู้ดิชอบต่อผู้ลกูารัปฏิบัติห้น้์าที� (Accountability) 

คุวุามสุำานึ์กูใน์ห้น้์าที�ด้ิวุยขี้ดิคุวุามสุามารัถุและปรัะสิุทธิภิาพุที�เพีุยงพุอ (Responsibility)  

กูารัปฏิบัติต่อผูู้้มีสุ่วุน์ไดิ้สุ่วุน์เสุียโดิยสุุจัรัิตอย่างเท่าเทียมกูัน์ (Equitable Treatment) 

คุวุามโปร่ังใสุ (Transparency) กูารัสุร้ัางมูลคุ่าเพิุ�มแกู่องค์ุกูรัทั�งใน์รัะยะสัุ�น์และรัะยะยาวุ 

(Value Creation) และกูารัสุง่เสุริัมพัุฒิน์ากูารักูำากัูบดูิแลและจัรัรัยาบรัรัณที�ดิ ี(Ethics) 

  จัากูกูารัศึกูษ์าพุบวุ่า สุำาน์ักูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลได้ิน์ำากูารับริัห้ารัจััดิกูารั

ตามห้ลักูเกูณฑิ์ข้อง OECD มาใช้กูับองคุ์กูารัตามน์โยบายข้องรััฐบาลและสุำานั์กูงาน์

คุณะกูรัรัมกูารัน์โยบายรัฐัวิุสุาห้กิูจั (สุคุรั.) ตามห้ลักูกูารักูำากัูบดูิแลกูจิักูารัที�ดิมีาตรัฐาน์

สุากูล 6 ปรัะกูารัข้อง OECD แลวุ้นั์�น์ สุำาน์กัูงาน์สุลากูฯ ยงัถูุกูตรัวุจัสุอบทางกูารัเงนิ์จัากู

สุำาน์ักูงาน์ตรัวุจัเงิน์แผู้่น์ดิิน์ดิ้วุยซึ่ึ�งเป็น์ห้ลักูปฏิบัติข้องห้น์่วุยงาน์รััฐทุกูห้น์่วุยงาน์ 
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  จัากูผู้ลกูารัปรัะเมิน์ข้องสุำาน์ักูงาน์คุณะกูรัรัมกูารัรััฐวุิสุาห้กูิจั (สุคุรั.) ปี พุ.ศ. 

2561-2562 พุบวุ่า สุำาน์ักูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลเป็น์รััฐวิุสุาห้กิูจัปรัะเภิทห้ารัายได้ิ

เข้้ารััฐตามพุรัะรัาชบัญญัติ พุ.ศ.2517 น์อกูจัากูน์ั�น์ ยังมีรััฐวุิสุาห้กูิจัอื�น์อีกูรัวุม 57 แห้่ง

 มีมูลคุ่าทรััพุย์สุิน์รัวุมปรัะมาณ 6 ล้าน์ล้าน์บาท สุรั้างรัายไดิ้ปรัะมาณ 2.7 ล้าน์ล้าน์

บาท และมีกูำาไรัปรัะมาณ 2.3 แสุน์ล้าน์บาท กูารัดิำาเนิ์น์งาน์ข้องรััฐวิุสุาห้กิูจัจัึงเป็น์

ปัจัจััยสุำาคุัญต่อรัะบบเศรัษ์ฐกูิจัใน์ภิาพุรัวุมข้องปรัะเทศไทย ดิังน์ั�น์ กูารับรัิห้ารัจััดิกูารั

รััฐวุสิุาห้กิูจัที�ดิยีอ่มกูอ่ให้้เกูดิิปรัะโยชน์์ตอ่ปรัะเทศเปน็์อยา่งยิ�ง ข้ณะที�กูารับริัห้ารัจัดัิกูารั

รััฐวุิสุาห้กูิจัที�ไม่มีปรัะสุิทธิภิาพุย่อมกู่อให้้เกูิดิคุวุามเสุียห้ายใน์วุงกูวุ้างไดิ้เช่น์กูัน์

  ทั�งน์ี� สุคุรั.ไดิ้ปรัะยุกูต์จัากูห้ลักูธรัรัมาภิิบาลข้อง OECD 6 ปรัะกูารัข้้างต้น์ 

จััดิห้มวุดิห้มู่เพืุ�อปรัะเมิน์สุามด้ิาน์ห้ลักู คุือ ดิ้าน์แรักู กูารัดิำาเน์ิน์งาน์ตามน์โยบาย/

ภิารักูจิัตามยุทธศาสุตรั์ ดิ้าน์ที�สุอง กูารับรัิห้ารัจััดิกูารัองคุ์กูรั และดิ้าน์ที�สุาม ผู้ลลัพุธ์

กูารัดิำาเน์ิน์งาน์ 

  ผู้ลกูารัปรัะเมิน์ทั�งสุามดิ้าน์ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล พุบวุ่า ใน์ปี  

พุ.ศ.2561 ดิา้น์กูารัดิำาเน์นิ์งาน์ตามน์โยบาย/ภิารักิูจัตามยุทธศาสุตร์ั ได้ิคุะแน์น์ 5.0 ดิา้น์

กูารับริัห้ารัจัดัิกูารัองค์ุกูรัได้ิคุะแน์น์ 3.7 ดิา้น์ผู้ลลัพุธ์กูารัดิำาเน์นิ์งาน์ได้ิคุะแน์น์ 4.2 เมื�อ

รัวุมคุะแน์น์ทั�งห้มดิแล้วุไดิเ้ฉลี�ย 4.2 ซึึ่�งอยู่ใน์รัะดัิบเดิยีวุกัูบกูารัไฟฟ้าน์คุรัห้ลวุงและกูารั

ไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิต และสุูงกูวุ่าบรัิษ์ัทกูารับิน์ไทย สุ่วุน์ใน์ปี พุ.ศ.2562 ดิ้าน์กูารัดิำาเน์ิน์งาน์

ตามน์โยบาย/ภิารักูิจัตามยุทธศาสุตรั์ ไดิ้คุะแน์น์ 5.0 ดิ้าน์กูารับรัิห้ารัจััดิกูารัองคุ์กูรัไดิ้

คุะแน์น์ 4.5 ดิ้าน์ผู้ลลัพุธ์กูารัดิำาเน์ิน์งาน์ไดิ้คุะแน์น์ 4.5 เมื�อรัวุมคุะแน์น์ทั�งห้มดิแล้วุไดิ้

เฉลี�ย 4.6 สุูงกูวุ่าบรัิษ์ัท ปตท.และธน์าคุารักูรัุงไทย ซึ่ึ�งไดิ้คุะแน์น์รัวุมเพุียง 4.1 เท่าน์ั�น์ 

น์ั�น์แสุดิงวุ่า สุำาน์ักูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลมีกูารัพุัฒิน์ารัะบบธรัรัมาภิิบาลดีิข้ึ�น์ตาม

ลำาดิับห้ากูยึดิตามเกูณฑิ์ OECD 

  2.  ปัญห�แลัะอุปสำรรคัต่อก�รพัฒนำ�ธรรม�ภิิบ�ลัต�มหลัักเกณฑ์์ 

OECD ของสำำ�นำักง�นำสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลั

  ปัญห้าและอุปสุรัรัคุต่อกูารัพัุฒิน์าธรัรัมาภิิบาลตามห้ลักูเกูณฑ์ิ OECD ข้อง

กูิจักูารัใน์ปรัะเทศไทย สุามารัถุสุรัุปปัญห้าและอุปสุรัรัคุเชิงโคุรังสุรั้าง ดิังน์ี�
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ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

   2.1   ก�รเมืองกับกิจัก�รสำลั�กฯ มีกูารัดิำารังอยู่ทุกูยุคุทุกูสุมัยนั์บตั�งแต่

ปี พุ.ศ.2417 จัวุบจัน์ถึุงปัจัจัุบัน์ ทำาให้้องค์ุกูารัสุลากูถูุกูแทรักูแซึ่งจัากูฝ่่ายกูารัเมือง

มาอย่างต่อเน์ื�อง เช่น์ รััฐบาล จัอมพุลสุฤษ์ดิิ� ธน์ะรััชต์ แต่งตั�งคุน์ใกูล้ชิดิเป็น์ผูู้้อำาน์วุย

กูารัสุลากู เช่น์เดิียวุกูับรััฐบาลทักูษ์ิณ ชิน์วุัตรั และรััฐบาล คุสุช. รัวุมทั�งรััฐบาลพุลเอกู

ปรัะยทุธไ์ดิแ้ตง่ตั�งคุน์ใกูลช้ดิิเปน็์ผูู้อ้ำาน์วุยกูารัเชน่์เดิยีวุกูนั์ ทำาให้้สุงัคุมมองวุา่ สุำาน์กัูงาน์

สุลากูเป็น์แห้ล่งผู้ลปรัะโยชน์์จัากูฝ่่ายกูารัเมือง ดิังรัายละเอียดิที�กูล่าวุแล้วุข้้อ 4.2.2

     2.2  ก�รผูกข�ดในำกิจัก�รสำลั�กฯ สุำานั์กูงาน์สุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลมี

สุถุาน์ะเป็น์รััฐวุิสุาห้กูิจั กูารัดิำาเน์ิน์ธุรักูิจัข้องสุำานั์กูงาน์สุลากูรััฐบาลน์ั�น์ไม่ไดิ้ดิำาเน์ิน์

เห้มือน์องคุ์กูรัธุรักูิจัทั�วุไปที�มีกูารัดิำาเน์ิน์กูารัจัากูต้น์น์ำ�าไปจัน์ถุึงปลายน์ำ�า สุำาห้รัับ

สุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลดิำาเน์ิน์กูารัเพุียงกูรัะบวุน์กูารัต้น์น์ำ�าเท่าน์ั�น์ คุือดิำาเน์ิน์

กูารัเพุียงพุิมพุ์สุลากูกูิน์แบ่งออกูมาเท่าน์ั�น์แต่ไม่ไดิ้ข้ายเอง แต่ให้้องคุ์กูรั ห้น่์วุยงาน์

 มูลน์ิธิ และบรัิษ์ัทเอกูชน์เป็น์เคุรัือข้่าย (Networks) ดิำาเน์ิน์กูารัข้ายให้้ โดิยสุำาน์ักูงาน์

สุลากูกิูน์แบ่งมีกูารัตั�งรัาคุาฉลากูห้ลายรัะดัิบ ดิ้วุยกูารัดิำาเนิ์น์กูารัเช่น์นี์�ข้องสุำานั์กูงาน์

สุลากูกูิน์แบ่งทำาให้้เกูิดิคุ่าเช่าทางเศรัษ์ฐกูิจัข้ึ�น์ ดิังรัายละเอียดิที�กูล่าวุแล้วุข้้อ 4.2.2  

   2.3  ปัญห�สำลั�กเกินำร�คั� ปัญห้าสุลากูเกิูน์รัาคุานั์�น์ไดิ้เกิูดิข้ึ�น์มา

ยาวุน์าน์ตอ่เน์ื�อง โดิยเรัิ�มตั�งแต ่พุ.ศ. 2507 เมื�อจังัห้วุดัิ ห้น์วุ่ยรัาชกูารั และสุถุาบนั์ตา่งๆ 

ที�รับัสุลากูไปจัำาห้น์า่ยและไดิสุ้วุ่น์ลดิจัากูสุำาน์กัูงาน์สุลากูรัอ้ยละ 9 นั์�น์ พุบวุา่ ไดิจ้ัดัิสุรัรั

สุวุ่น์ลดิให้แ้กูผูู่้แ้ทน์จัำาห้น่์ายห้รืัอตัวุแทน์จัำาห้น่์ายน้์อยกูวุา่ข้อ้ตกูลงกูบัสุำานั์กูงาน์สุลากูฯ

ทำาให้้เกูิดิกูารัจัำาห้น์่ายสุลากูเกูิน์รัาคุา จัน์ทำาให้้สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯเปลี�ยน์แปลงวิุธีกูารั

จััดิสุรัรัสุลากูให้ม่ห้ลากูห้ลายวิุธี ดัิงที�กูล่าวุมาแล้วุกู่อน์ห้น้์านี์� รัวุมทั�งยังมีนั์ยสุำาคัุญตอ่กูารั

ตัดิสุิน์ใจัข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ห้รัือสุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ ใน์กูารัแกู้ไข้ปัญห้าใน์เรัื�อง

น์ี� ดิ้วุยกูารัเพุิ�มปรัิมาณสุลากูเข้้าสุู่ตลาดิเรัื�อยมาจัน์กูรัะทั�งปัจัจัุบัน์  ทั�งน์ี�กูารัจัำาห้น์่าย

สุลากูเกิูน์รัาคุามีสุาเห้ตุมาจัากู “ผูู้้แทน์/ตัวุแทน์จัำาห้น่์ายสุลากูซึึ่�งได้ิรัับโคุวุตาไปจัากู

สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ ไม่ไดิ้จัำาห้น์่ายสุลากูเอง สุ่วุน์ให้ญ่น์ำาไปจัำาห้น์่ายต่อกู่อให้้เกูิดิรัะบบ

พุ่อคุ้าคุน์กูลาง ซึึ่�งรัะบบพุ่อคุ้าคุน์กูลางมีสุาเห้ตุมาจัากูกูารัที�ผูู้้แทน์/ตัวุแทน์จัำาห้น่์าย

สุลากูรัายย่อยไดิ้รัับกูารัจััดิสุรัรัสุลากูไม่เพีุยงพุอ เนื์�องจัากูปรัิมาณสุลากูโดิยรัวุมมีไม่

เพุยีงพุอ ซึ่ึ�งสุง่ผู้ลให้ผูู้้ที้�ไดิร้ับัโคุวุตาไมเ่พีุยงพุอจัำาห้น์า่ยตอ้งซึ่ื�อสุลากูจัากูพุอ่คุา้คุน์กูลาง 
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เมื�อน์ำาสุลากูไปจัำาห้น์่ายยังผูู้้ซึ่ื�อแล้วุจัึงทำาให้้สุลากูมีรัาคุาที�สุูงกูวุ่ารัาคุาที�กูำาห้น์ดิ

  แม้วุ่าตามพุรัะรัาชบัญญัติสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล พุ.ศ. 2517 มาตรัา 

39 จัะได้ิรัะบุโทษ์สุำาห้รัับผูู้้คุ้าสุลากูเกิูน์รัาคุาไวุ้วุ่า “ห้ากูผูู้้ใดิเสุน์อข้ายห้รืัอข้ายสุลากู

กูิน์แบ่งรััฐบาลที�ยังไม่ไดิ้ออกูรัางวัุลเกิูน์รัาคุาที�กูำาห้น์ดิต้องรัะวุางโทษ์ปรัับไม่เกูิน์สุอง

พุนั์บาท” แต่ยงัพุบวุ่าปัญห้ากูารัข้ายสุลากูกิูน์แบ่งรััฐบาลเกิูน์รัาคุาได้ิยงัคุงเป็น์ปญัห้า

ที�มีคุวุามรัุน์แรังอยู่เช่น์เดิิม และจัากูปัญห้าสุลากูข้ายเกูิน์รัาคุามีสุาเห้ตุห้ลักูๆ อยู่สุอง

ปรัะเด็ิน์ คุอื ปรัะเด็ิน์แรักู เกิูดิจัากูโคุรังสุร้ัางกูารักูรัะจัายสุลากูไปไม่ทั�วุถุงึ เนื์�องจัากูกูารั

จััดิสุรัรัสุลากูมีลักูษ์ณะกูรัะจุักูตัวุมากูเกูิน์ไป ทำาให้้เกูิดิกูารัผูู้กูข้าดิและปั�น์รัาคุาสุลากู

ทำาไดิ้ง่ายเพุรัาะข้าดิกูลไกูถุ่วุงดิุลจัากูผูู้้คุ้าสุลากูรัายย่อยที�ไม่สุามารัถุเข้้าถุึงสุลากูไดิ้

โดิยตรัง แม้วุ่าจัะเข้้าถึุงได้ิแต่ยังคุงมีสุัดิสุ่วุน์ที�คุ่อน์ข้้างน้์อย ทำาให้้กูลไกูกูารักูรัะจัาย

สุลากูไปถุึงผูู้้บรัิโภิคุมีลำาดัิบข้ั�น์ตอน์ที�มากูไป เพุรัาะทุกูๆ ข้ั�น์ตอน์ที�สุลากูผู่้าน์ไดิ้เกูิดิ

ต้น์ทุน์สุ่วุน์เพุิ�ม (Marginal Cost) ข้ึ�น์ตามไปดิ้วุยจัน์ไปถุึงมือผูู้้บรัิโภิคุคุน์สุุดิท้าย (End 

consumer) และปรัะเดิ็น์ที�สุอง ผูู้้แทน์จัำาห้น์่าย องคุ์กูรั สุมาคุม และมูลน์ิธิต่างๆ รัวุม

ทั�งสุ่วุน์รัาชกูารัต่างๆ ที�ไดิ้รัับกูารัจััดิสุรัรัโคุวุตาไม่ไดิ้ดิำาเน์ิน์กูารัข้ายสุลากูเอง แต่น์ำาไป

ข้ายให้้ยี�ปั�วุห้รัอืพุอ่คุา้คุน์กูลางเพืุ�อจัะไดิร้ัาคุาสูุงและลดิคุวุามเสีุ�ยงใน์กูารัข้ายสุลากูไม่

ห้มดิ ทำาให้้ตวัุแทน์ข้ายห้รัอืผูู้คุ้า้รัายยอ่ยตอ้งไปซึ่ื�อสุลากูกูบัพุอ่คุา้คุน์กูลางห้รัอืยี�ปั�วุไป

จัำาห้น์่ายใน์รัาคุาสุูง

   2.4  ก�รแสำวังห�คั่�เช้่�ท�งเศรษฐกิจัในำธุรกิจัสำลั�ก เกูิดิจัากู

โคุรังสุรั้างกูารัจััดิจัำาห้น์่ายสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล มีวุัตถุุปรัะสุงคุ์มุ่งเน์้น์กูารัห้ารัายไดิ้น์ำา

สุง่เข้า้รััฐเปน็์ห้ลกัู  มไิด้ิมวีุตัถุปุรัะสุงคุข์้องกูารัห้ารัายไดิม้าใช้ตามคุวุามจัำาเปน็์ห้รืัอเปน็์

ไปเพืุ�อกูารัห้ารัายไดิสุ้ำาห้รับัสุาธารัณกุูศล และกูารัสุาธารัณปรัะโยชน์์ จังึมผีู้ลทำาให้้เกูดิิ

รัะบบกูารัจััดิจัำาห้น์่ายสุลากูใบที�ออกูจัากูกูองสุลากูเป็น์แบบข้ายข้าดิ (ไม่สุามารัถุคุืน์

ไดิ้) และกู่อให้้เกูิดิรัะบบโคุวุตากูารัคุ้าสุลากู ที�มีคุวุามเกีู�ยวุพุัน์กูับกูารัไดิ้รัับกูำาไรัเกูิน์

ปกูติข้องผูู้้คุ้าใน์ลำาดัิบต่อไป น์อกูจัากูน์ี� ยังเกูิดิจัากูกูารัแทรักูแซึ่งข้องน์ักูกูารัเมืองใน์

กูารัแสุวุงห้าผู้ลปรัะโยชน์์จัากูกูารัได้ิมาซึึ่�งสุิทธิ� ห้รัือจััดิสุรัรัสิุทธิ�ใน์กูารัจััดิจัำาห้น์่ายให้้

กูับตน์เองและพุวุกูพุ้องกูับปัญห้าคุ่าเช่าใน์ทางเศรัษ์ฐกูิจั (Economic rent - seeking) 

ห้รัอืกูำาไรัเกิูน์ปกูติ (Excess profit) จังึทำาให้้ต้น์ทุน์ข้องสิุน์คุ้าสูุงมากูจัน์สุ่วุน์เห้ลอืใน์กูารั

ทำากูำาไรัข้องผูู้้คุ้าสุลากูใน์ขั้�น์ต่างๆ ไปจัน์ถึุงรัายย่อย จัน์กู่อให้้เกูิดิปัญห้าข้องกูารัข้าย
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สุลากูเกูิน์รัาคุาข้ึ�น์ใน์รัะบบกูารัจััดิจัำาห้น์่ายสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล ซึ่ึ�งผูู้้วุิจััยเรัียกูคุ่าเช่า

ทางเศรัษ์ฐกูิจัใน์ธุรักูิจัสุลากูวุ่า Centralization Rent Seeking เน์ื�องจัากูมีน์ักูกูารัเมือง 

ข้้ารัาชกูารั และกูลุ่มผู้ลปรัะโยชน์์กูรัะจัุกูตัวุอยู่ใน์วุงแคุบๆ เฉพุาะคุน์กูลุ่มน์ี�เท่าน์ั�น์ 

ดิังรัายละเอียดิที�กูล่าวุแล้วุข้้อ 4.2.2

    2.5  กลัไกรฐักบัก�รก�รผลัติซึ่ำ�� สุร้ัางคุวุามคุาดิห้วัุง และกูารัข้ยายตัวุ

ข้องสุลากูฯ รััฐจัำากัูดิคุวุบคุุมปรัาบปรัามกูารัเล่น์พุนั์น์ที�รััฐไม่อนุ์ญาตให้้เล่น์อย่างเข้้มงวุดิ 

แต่รััฐสุน์ับสุน์ุน์ให้้พุลเมืองเล่น์กูารัพุน์ัน์ใน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลอย่างไม่จัำากูัดิ มีกูารั

สุง่เสุริัมผู้า่น์กูารัโฆษ์ณาช่องทางสุื�อแข้น์งต่างๆ อย่างมากูมายห้ากูดูิจัากูปริัมาณที�เพิุ�ม

ข้ึ�น์ข้องผูู้้คุน์ที�ผู้น์วุกูสุลากูกิูน์แบ่งไวุ้จัน์เป็น์สุ่วุน์ห้น์ึ�งข้องวิุถุีชีวุิตแล้วุ น์่าจัะสุะท้อน์ถึุง

คุวุามเข้้มแข้็งข้องสุลากูกูิน์แบ่งใน์กูารัดิิ�น์รัน์เพุื�อต่อต้าน์อัตลักูษ์ณ์ดิ้าน์ลบข้องตน์จัากู

คุวุามรุัน์แรังที�รัฐัพุยายามยัดิเยยีดิวุาทกูรัรัมห้วุยเถืุ�อน์ กูารัเลื�อน์ไห้ลยา้ยพืุ�น์ที�จัากูกูารั

พุน์ัน์ที�ผู้ิดิกูฎีห้มาย ผู้ิดิศีลธรัรัม สุู่กูารัเป็น์ห้น์ทางใน์กูารัสุรั้างรัายไดิ้แกู่คุรััวุเรัือน์ เป็น์

กูิจักูรัรัมสุัน์ทน์า กูารัสุรั้างปฏิสุัมพุัน์ธ์ใน์ชุมชน์ เป็น์กูารัเล่น์เพืุ�อคุวุามบัน์เทิง ถุือเป็น์

คุวุามสุำาเรัจ็ัข้องกูารัข้ยบัตวัุออกูจัากูพืุ�น์ที�มมุมืดิ ข้องสุลากูกูนิ์แบง่รัฐับาล ภิาพุดิา้น์ลบ

ที�ถุูกูตรัึงเอาไวุ้จัากูวุาทกูรัรัม “ห้วุยเถืุ�อน์”ไดิ้ถุูกูสุลัดิทิ�งทีละน้์อย และกูารัที�สัุงคุมไทย

เกูดิิกูารัเข้า้ใจัและยอมรับัสุลากูกูนิ์แบง่เปน็์สุวุ่น์ห้นึ์�งข้องวุถิุชีวีุติจัากูกูารัคุวุามคุาดิห้วุงั

ข้องสุังคุม จัึงทำาให้้สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลข้ยายปรัิมาณเพุิ�มข้ึ�น์อย่างต่อเน์ื�องใน์ปัจัจัุบัน์ 

  ดงันัำ�นำ จ่ังสำรปุไดว้ั�่ ปญัห�แลัะอุปสำรรคัตอ่ก�รพฒันำ�ธรรม�ภิบิ�ลัของ

สำำ�นำักง�นำสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลั ประกอบด้วัย่ ก�รเมืองกับกิจัก�รสำลั�กฯ 

ก�รผูกข�ดในำกิจัก�รสำลั�กฯ ปัญห�สำลั�กเกินำร�คั� ก�รแสำวังห�คั่�เช้่�ท�ง

เศรษฐกิจัในำธุรกิจัสำลั�ก กลัไกรัฐกับก�รก�รผลัิตซึ่ำ�� สำร้�งคัวั�มคั�ดหวััง แลัะ

ก�รขย่�ย่ตัวัของสำลั�กฯของสำงัคัมไทย่ หรอืกลั�่วัอ่กนำยั่หนำ่�งกค็ัอื ก�รขดักบัหลักั  

ธรรม�ภิบิ�ลั  กำ�ลังัต่อสำูเ้บย่่ดขับกบัธรรม�ภิบิ�ลัต�มหลักัของ OECD แลัะ สำคัร. 

จัง่เป็นำคัวั�มขดัแย่ง้กันำในำตัวัเอง (Contradiction) เนำื�องจั�กสำำ�นัำกง�นำสำลั�กกนิำแบง่

ม่ลักัษณะองค์ักรท่�เป็นำส่ำวันำผสำมกันำระหว่ั�งระบบร�ช้ก�รแบบเก่� (Bureaucracy) 

กับระบบธุรกิจัสำมัย่ใหม่ (Modern Business) เร่ย่กวั่� องคั์กรแบบผสำม (Quasi /

Hybrid -Organization) จ่ังม่ก�รปรับตัวัได้ลั่�ช้้�กวั่�องค์ักรธุรกิจัทั�วัไป เพร�ะ
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ติดขัดอยู่่กับระเบ่ย่บกฎีเกณฑ์์แลัะวััฒนำธรรมองคั์กร ถุ่งแม้วั่� สำำ�นัำกง�นำสำลั�ก

กินำแบ่งจัะพย่�ย่�มพัฒนำ�รูปแบบธรรม�ภิิบ�ลัของตัวัเองแลั้วัก็ต�ม

  3.  รูปแบบก�รบริห�รจััดก�ร โดย่ย่่ดหลัักธรรม�ภิิบ�ลัของสำำ�นัำกง�นำ

สำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลัท่�คัวัรจัะเป็นำอย่่�งไร

  รัปูแบบกูารับรัหิ้ารัจัดัิกูารั โดิยยดึิห้ลกัูธรัรัมาภิบิาลข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่

รััฐบาลคุวุรัเป็น์อย่างไรัน์ั �น์ ภิายใต้โคุรังสุรั้างกูารับรัิห้ารัจััดิกูารัสุลากูตามห้ลักู

ธรัรัมาภิบิาล จัะเปน็์กูลไกูผู้ลกัูดินั์ให้้กูารักูำากูบัดิแูลธรัรัมาภิิบาลตามห้ลกัูเกูณฑ์ิ OECD 

ทั�ง 6 ปรัะกูารั คุอื 1) คุวุามรับัผิู้ดิชอบต่อผู้ลกูารัปฏิบตัหิ้น์า้ที� (Accountability) 2) คุวุาม

สุำาน์ึกูใน์ห้น์้าที�ดิ้วุยข้ีดิคุวุามสุามารัถุและปรัะสุิทธิภิาพุที�เพุียงพุอ (Responsibility)  

3) กูารัปฏบิตัติอ่ผูู้้มสีุวุ่น์ไดิสุ้วุ่น์เสุยีโดิยสุจุัรัติอย่างเทา่เทยีมกัูน์ (Equitable Treatment) 

4) คุวุามโปรั่งใสุ (Transparency) 5) กูารัสุรั้างมูลคุ่าเพุิ�มแกู่องคุ์กูรัทั�งใน์รัะยะสุั�น์และ

รัะยะยาวุ (Value Creation) 6) กูารัสุ่งเสุรัิมพุัฒิน์ากูารักูำากูับดิูแลและจัรัรัยาบรัรัณที�

ดิี (Ethics) มีคุวุามเป็น์ไปไดิ้ห้ากูยึดิถุือห้ลักูเกูณฑิ์ทั�ง 6 ปรัะกูารัใน์กูารับรัิห้ารัจััดิกูารั

อย่างจัรัิงจััง อย่างไรักู็ตามดิ้วุยบรัิบททางเศรัษ์ฐกูิจั กูารัเมือง และสุังคุมไทย ปรัะกูอบ

กูับกิูจักูารัสุลากูเป็น์กิูจักูารัที�ผูู้กูข้าดิโดิยรััฐ จัึงสุ่งผู้ลต่อกูารักูำาห้น์ดิโคุรังสุร้ัางองค์ุกูารั

ต้องทำาห้น้์าที�บริัห้ารัจััดิกูารัสุองอย่าง คุือ กูารับริัห้ารักิูจักูารัใน์เชิงธุรักิูจั (Business 

Oriented) กูับกูารับรัิห้ารักูิจักูารัเพุื�อสุังคุม (Social Oriented) จัึงข้ัดิแย้งกูัน์ใน์ตัวุเอง 

(Contradiction) ซึ่ึ�งองคุ์กูรัลักูษ์ณะน์ี�เป็น์สุ่วุน์ผู้สุมรัะห้วุ่างรัะบบรัาชกูารัแบบเกู่า 

(Bureaucracy) กูบัรัะบบธุรักิูจัสุมัยให้ม่ (Modern Business) เรัยีกูวุ่า องค์ุกูรัแบบผู้สุม 

(Quasi /Hybrid -Organization) จังึมกีูารัปรับัตวัุไดิล้า่ชา้กูวุา่องคุก์ูรัธรุักูจิัทั�วุไป เพุรัาะ

ตดิิขั้ดิอยู่กัูบรัะเบียบกูฎีห้มายและกูฎีเกูณฑ์ิตา่งๆ มากูมาย อกีูทั�งไม่อาจัจัะปลอดิจัากู

กูารัแทรักูแซึ่งจัากูฝ่า่ยกูารัเมอืงไดิ ้มกีูารัแสุวุงห้าผู้ลปรัะโยชน์์จัากูคุ่าเชา่ทางเศรัษ์ฐกูจิั

จัึงทำาให้้รัาคุาสุลากูข้ายเกิูน์กูวุ่ารัาคุาตามที�กูำาห้น์ดิ น์อกูจัากูนี์�ที�มาข้ององค์ุปรัะกูอบ 

(Composition) ข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุำาน์กัูงาน์สุลากูฯ เป็น์รัะบบที�ไม่สุามารัถุสุร้ัางรัะบบ

ดิลุกูบัอำาน์าจัทางกูารัเมอืงไดิเ้ลย น์อกูจัากูน์ั�น์ องคุป์รัะกูอบข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ

 ยังไม่อาจัจัะสุรั้างวุัฒิน์ธรัรัมแห้่งกูารัตรัวุจัสุอบและถุ่วุงดิุล (Checks and Balances) 

รัะห้วุ่างคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ดิ้วุยกูัน์เองไดิ้ ดิังน์ั�น์ สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ  จัึงถุูกูมองจัากู
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สุังคุมวุ่า เป็น์แห้ล่งผู้ลปรัะโยชน์์ข้องน์ักูกูารัเมืองและผูู้้ที �มีอิทธิพุลไปเสุีย ซึ่ึ�งภิาพุ

ดิังกูล่าวุน์ี �น์ักูวุิชากูารัอาจัเรัียกูสุภิาวุะกูารับรัิห้ารัจััดิกูารัน์ี�วุ่า กูารัดิำาเน์ิน์กูารัที �ข้ัดิ

ต่อห้ลักูกูารัธรัรัมาภิิบาล (Bad Governance)  

  เมื�อห้ากูเปรีัยบเทยีบกัูบองค์ุกูรัสุลากูใน์ภิาคุพืุ�น์ยุโรัป อเมริักูา และเอเชยี ที�ยึดิ

ห้ลกัูเกูณฑ์ิข้อง OECD จังึมคีุวุามคุล่องตวัุกูวุ่ามปีรัะสิุทธภิิาพุ และมีคุวุามโปร่ังใสุกูวุ่า 

สุ่งเสุรัิมให้้กูรัรัมกูารัทำางาน์อย่างเป็น์อิสุรัะ มีรัะบบกูารัรัายงาน์ที�ทำาให้้สุามารัถุกูำากูับ

ดิูแลไดิ้มีปรัะสิุทธิภิาพุ รัวุมทั�งรัะบบปรัะเมิน์ผู้ลงาน์ ข้ณะเดีิยวุกูัน์กู็สุรั้างรัะบบกูารั

ตอบแทน์แกู่คุณะกูรัรัมกูารัและฝ่่ายบรัิห้ารั เพุื�อให้้ไดิ้คุน์ที�มีคุวุามสุามารัถุและทำางาน์

แบบมืออาชีพุ ดิังน์ั�น์ กูารัแยกูอำาน์าจัใน์กูารักูำากูับกูิจักูารัรัะห้วุ่างอำาน์าจัใน์บรัิห้ารั

เชิงน์โยบาย (Regulator Board) อำาน์าจัใน์กูารับรัิห้ารัธุรักูิจัสุลากู (Operator Board) 

และอำาน์าจัใน์กูารับริัห้ารักูองทุน์ (Funding Board) ออกูจัากูกัูน์ มีบทบาทห้น้์าที�

แตกูต่างกูัน์ชัดิเจัน์คุณะกูรัรัมกูารัทั�ง 3 ชุดิ จัะต้องไม่มีปัญห้าผู้ลปรัะโยชน์์ข้ัดิกูัน์มี

กูรัะบวุน์กูารัสุรัรัห้าที�เปดิิกูวุา้ง โปร่ังใสุกูำาห้น์ดิวุารัะดิำารังตำาแห้น์ง่ที�ชดัิเจัน์ จัะกูลายเป็น์

กูลไกูสุรั้างวุัฒิน์ธรัรัมแห้่งกูารัตรัวุจัสุอบและถุ่วุงดิุล (Checks and Balances) ไดิ้ ซึ่ึ�ง

จัะผู้ลักูทำาให้เ้กิูดิกูารัพัุฒิน์ารูัปแบบกูารับริัห้ารัจัดัิกูารั โดิยยึดิห้ลักูธรัรัมาภิิบาล (Good 

Governance) ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลข้องปรัะเทศไทย

  สำำ�หรับรปูแบบก�รบริห�รจัดัก�ร โดย่ย่่ดหลักัธรรม�ภิิบ�ลัของสำำ�นัำกง�นำ

สำลั�กกนิำแบง่รฐับ�ลัท่�คัวัรจัะเป็นำ รัปูแบบกูารับรัหิ้ารัจัดัิกูารั โดิยยดึิห้ลกัูธรัรัมาภิิบาล

ข้องสุำาน์ักูงาน์สุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาลคุวุรัเป็น์อย่างไรันั์�น์ ภิายใต้โคุรังสุรั้างกูารับรัิห้ารั

จัดัิกูารัสุลากูตามห้ลักูธรัรัมาภิบิาล จัะเปน็์กูลไกูผู้ลักูดินั์ให้กู้ารักูำากูบัดิแูลธรัรัมาภิิบาล

ตามห้ลักูเกูณฑิ์ OECD ทั�ง 6 ปรัะกูารั คุือ 1) คุวุามรัับผู้ิดิชอบต่อผู้ลกูารัปฏิบัติห้น์้าที� 

(Accountability) 2) คุวุามสุำาน์ึกูใน์ห้น์้าที�ดิ้วุยข้ีดิคุวุามสุามารัถุและปรัะสุิทธิภิาพุที�

เพุียงพุอ (Responsibility)  3) กูารัปฏบัิตติอ่ผูู้ม้สีุวุ่น์ไดิสุ้วุ่น์เสุยีโดิยสุจุัรัติอยา่งเทา่เทยีม

กูนั์(Equitable Treatment) 4) คุวุามโปร่ังใสุ (Transparency) 5) กูารัสุร้ัางมูลคุ่าเพิุ�มแกู่

องคุ์กูรัทั�งใน์รัะยะสุั�น์และรัะยะยาวุ (Value Creation) 6) กูารัสุ่งเสุรัิมพุัฒิน์ากูารักูำากูับ

ดิูแลและจัรัรัยาบรัรัณที�ดิี (Ethics) ไดิ้อย่างมีปรัะสุิทธิภิาพุเพุิ�มข้ึ�น์ไดิ้ ทั�งน์ี� จัะต้องแยกู

อำาน์าจัใน์กูารักูำากัูบกิูจักูารัรัะห้วุ่างอำาน์าจัใน์บริัห้ารัเชิงน์โยบาย (Regulator Board) 

อำาน์าจัใน์กูารับรัิห้ารัธุรักูิจัสุลากู (Operator Board) และอำาน์าจัใน์กูารับรัิห้ารักูองทุน์
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(Funding Board) ออกูจัากูกูัน์ มีบทบาทห้น์้าที�แตกูต่างกูัน์ชัดิเจัน์ คุณะกูรัรัมกูารัทั�ง 

3 ชุดิ จัะต้องไม่มีปัญห้าผู้ลปรัะโยชน์์ขั้ดิกูัน์มีกูรัะบวุน์กูารัสุรัรัห้าที�เปิดิกูวุ้าง โปร่ังใสุ

กูำาห้น์ดิวุารัะดิำารังตำาแห้น์่งที�ชัดิเจัน์

  ดังนัำ�นำ ธุรกิจัสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลัถืุอเป็นำก�รพนัำนำท่�ถูุกกฎีหม�ย่ประเภิท

หน่ำ�งท่�รัฐอนุำญ�ตให้เล่ันำ ขณะท่�ก�รพนัำนำประเภิทอื�นำถืุอเป็นำกิจักรรมผิดกฎีหม�ย่ 

อย่่�งไรก็ต�มปัญห�สำำ�คััญ ถุ้�พิจั�รณ�ในำแง่อุปสำงค์ัของผู้เล่ันำแล้ัวัพบว่ั�ม่คันำ

ต้องก�รเล่ันำหรือซืึ่�อสำลั�กสูำงม�ก ในำขณะท่�อุปท�นำประเภิทก�รพนัำนำแลัะผลิัตภัิณฑ์์

ก�รพนัำนำในำประเทศม่อย่่�งจัำ�กัด แลัะม่เพ่ย่งรัฐเท่�นัำ�นำผู้ผูกข�ดธุรกิจัก�รพนัำนำ

ประเภิทสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลัเพ่ย่งร�ย่เด่ย่วั ปัญห� คืัอ รัฐจัะจััดก�รอย่่�งไรในำ

สำภิ�พเศรษฐกิจัสัำงคัมในำปัจัจุับันำ รัฐจัะม่แนำวัท�งกำ�กับดูแลัแลัะคัวับคุัมอย่่�งไรให้

ธุรกิจัก�รพนัำนำอยู่่ในำระดับท่�เหม�ะสำมทั�งในำแง่อุปสำงค์ัแลัะอุปท�นำได้ แลัะแนำวัท�ง

ก�รบริห�รธุรกิจัสำลั�กเพื�อให้เกิดโปร่งใสำแลัะม่ธรรม�ภิิบ�ลัโดย่เน้ำนำระบบตรวัจั

สำอบถุ่วังดุลัระหว่ั�งกันำ (Checks and Balances) ผ่�นำคัณะกรรมก�รกำ�กับกิจัก�ร

สำลั�ก (Regulatory Board) คัณะกรรมก�รบริห�รกองทุนำสำลั�ก (Funding Board) 

แลัะคัณะกรรมก�รบริห�รกองทุนำสำลั�ก (Executive Board) ซ่ึ่�งเป็นำรูปแบบธรรม�ภิิบ�ลั

เพื�อคัวั�มยั่�งยื่นำของกิจัก�รสำลั�กกินำแบ่งรัฐบ�ลัสำำ�หรับประเทศไทย่

  รัปูแบบกูารับรัหิ้ารัจัดัิกูารั โดิยยดึิห้ลกัูธรัรัมาภิบิาลข้องสุำาน์กัูงาน์สุลากูกูนิ์แบง่

รััฐบาลคุวุรัเป็น์อย่างไรันั์�น์ ภิายใต้โคุรังสุร้ัางกูารับริัห้ารัจััดิกูารัสุลากูตามห้ลักูธรัรัมาภิิบาล 

จัะเปน็์กูลไกูผู้ลกัูดัิน์ให้กู้ารักูำากัูบดิแูลธรัรัมาภิบิาลตามห้ลักูเกูณฑิ ์OECD มคีุวุามเปน็์

ไปไดิห้้ากูยึดิถุอืห้ลกัูเกูณฑ์ิทั�ง 6 ปรัะกูารัใน์กูารับริัห้ารัจัดัิกูารัอย่างจัริังจังั อย่างไรัก็ูตาม 

ดิวุ้ยบรับิททางเศรัษ์ฐกูจิั กูารัเมอืง และสุงัคุมไทย ปรัะกูอบกูบักูจิักูารัสุลากูเปน็์กูจิักูารัที�

ผู้กููข้าดิโดิยรััฐ จังึสุ่งผู้ลต่อกูารักูำาห้น์ดิโคุรังสุร้ัางองค์ุกูารัต้องทำาห้น้์าที�บรัหิ้ารัจัดัิกูารัสุอง

อยา่ง คุอื กูารับริัห้ารักิูจักูารัใน์เชิงธุรักูจิั (Business Oriented) กูบักูารับริัห้ารักิูจักูารัเพืุ�อ

สุังคุม (Social Oriented)  จัึงข้ัดิแย้งกูัน์ใน์ตัวุเอง (Contradiction) ซึ่ึ�งองคุ์กูรัลักูษ์ณะน์ี�

เป็น์สุ่วุน์ผู้สุมรัะห้วุ่างรัะบบรัาชกูารัแบบเกู่า (Bureaucracy) กูับรัะบบธุรักูิจัสุมัยให้ม่ 

(Modern Business) เรัียกูวุ่า องคุ์กูรัแบบผู้สุม (Quasi /Hybrid -Organization) จัึงมี

กูารัปรัับตัวุไดิ้ล่าช้ากูวุ่าองคุ์กูรัธุรักูิจัทั�วุไป เพุรัาะติดิข้ัดิอยู่กูับรัะเบียบกูฎีห้มายและ
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กูฎีเกูณฑ์ิตา่งๆ มากูมาย อกีูทั�งไม่อาจัจัะปลอดิจัากูกูารัแทรักูแซึ่งจัากูฝ่า่ยกูารัเมืองได้ิ มี

กูารัแสุวุงห้าผู้ลปรัะโยชน์์จัากูคุา่เชา่ทางเศรัษ์ฐกูจิัจังึทำาให้้รัาคุาสุลากูข้ายเกูนิ์กูวุา่รัาคุา

ตามที� กูำาห้น์ดิ  น์อกูจัากูน์ี� ที�มาข้ององคุ์ปรัะกูอบ (Composition) ข้องคุณะกูรัรัมกูารั

สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ เป็น์รัะบบที�ไม่สุามารัถุสุรั้างรัะบบดิุลกูับอำาน์าจัทางกูารัเมืองไดิ้เลย 

น์อกูจัากูน์ั�น์ องคุ์ปรัะกูอบข้องคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ ยังไม่อาจัจัะสุรั้างวุัฒิน์ธรัรัมแห้่ง

กูารัตรัวุจัสุอบและถุ่วุงดิุล (Checks and Balances) รัะห้วุ่างคุณะกูรัรัมกูารัสุลากูฯ

 ดิ้วุยกูัน์เองไดิ้ ดิังน์ั�น์ สุำาน์ักูงาน์สุลากูฯ จัึงถุูกูมองจัากูสุังคุมวุ่าเป็น์แห้ล่งผู้ลปรัะโยชน์์

ข้องน์กัูกูารัเมอืงและผูู้ท้ี�มอีทิธพิุลไปเสุยี ซึ่ึ�งภิาพุดิงักูลา่วุนี์�นั์กูวุชิากูารัอาจัเรัยีกูสุภิาวุะ

กูารับรัิห้ารัจััดิกูารัน์ี�วุ่า Bad Governance  

5.  ข้อเสำนำอแนำะ 
  1. โคุรังสุรัา้งกูารับรัหิ้ารัจัดัิกูารัสุลากูตามห้ลกัูธรัรัมาภิิบาล ตอ้งแยกูอำาน์าจั

ใน์กูารักูำากูับกูิจักูารัรัะห้วุ่างอำาน์าจัใน์บรัิห้ารัเชิงน์โยบาย อำาน์าจัใน์กูารับริัห้ารัธุรักูิจั

สุลากู และอำาน์าจัใน์กูารับรัหิ้ารักูองทนุ์ออกูจัากูกัูน์ มบีทบาทห้น้์าที�แตกูต่างกูนั์ชดัิเจัน์ 

  2. คุวุรัยกูเลิกูรัะบบกูารัจััดิสุรัรัโคุวุตาแบบเดิิม แล้วุให้้ภิาคุเอกูชน์ที�มีคุวุาม

ชำาน์าญใน์กูารัจััดิจัำาห้น์่ายกูวุ่ามาดิำาเน์ิน์กูารัแทน์ใน์รูัปข้องสุัญญาจั้าง มีกูารักูำาห้น์ดิ

รัะยะเวุลา และเกูณฑิ์ปรัะเมิน์ผู้ลงาน์ที�ชัดิเจัน์ โดิยพุิจัารัณาจัากูผู้ลปรัะโยชน์์ที�เสุน์อ

ให้้แกู่รััฐ และแน์วุทางกูารัจััดิจัำาห้น์่ายเพุื�อน์ำาไปสุู่กูารัแกู้ไข้ปัญห้าสุลากูเกูิน์รัาคุา

  3. คุวุรัศึกูษ์าคุณะกูรัรัมกูารักูำากัูบกิูจักูารัสุลากู (Regulator Board) คุณะ

กูรัรัมกูารับรัิห้ารักูองทุน์สุลากู (Funding Board) และคุณะกูรัรัมกูารับรัิห้ารักูองทุน์

สุลากู (Funding Board) ใน์เชิงลึกูถุึงผู้ลดิีผู้ลเสุีย 

  4. คุวุรัมกีูารัศกึูษ์าเชงิลกึูเกีู�ยวุกูบัมาตรักูารัสุนั์บสุน์นุ์ให้เ้กูดิิกูจิักูารัสุลากูเพืุ�อ

สุังคุม (Social Enterprise) ข้องกูิจักูารัสุลากูกูิน์แบ่งรััฐบาล

  5.  คุวุรัให้้มีกูารัศึกูษ์า กูารัดิำาเน์ิน์ธุรักูิจัสุลากูฯข้องรััฐสุ่งผู้ลกูรัะทบต่อสุังคุม

ชีวุิตคุวุามเป็น์อยู่ข้อง กูลุ่มผูู้้ซึ่ื�อสุลากูฯ อย่างไรับ้างใน์ดิ้าน์เศรัษ์ฐกูิจั คุรัอบคุรััวุ และ

ปัญห้าทางสุังคุม
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