
ทหารกับรัฐวิสาหกิจ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ความนํ า
หนงัสือพิมพ มติชน  ฉบับวนัที่ 20 มกราคม 2526 พาดหัวขาววา “หามพลเรือน

บริหารรัฐวิสาหกิจกลาโหม” โดยมีรายงานขาววา พลเอกทวนทอง สุวรรณทัต ปลัดกระทรวง
กลาโหม ออกประกาศเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2526 เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูอํ านวยการและ 
รองผูอํ านวยการรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงกลาโหมวา

(1) ผูทีจ่ะมาด ํารงตํ าแหนงผูอํ านวยการจะตองเปนนายทหารยศพลตรี และตอง 
มอีายรุาชการอยางนอย 3 ป

(2) ผูที่จะมาดํ ารงตํ าแหนงรองผูอํ านวยการจะตองมียศขั้นพันเอกหรือพันเอก 
(พเิศษ) และมีอายุราชการไดอีกประมาณ 6 ปข้ึนไป

รายงานขาวแจงวา การกํ าหนดคุณสมบัติผู บริหารในรัฐวิสาหกิจดังกลาว 
ไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางมากวา เปนการกีดกันและตัดสิทธิ์พนักงานพลเรือนที่เปน
ลูกหมอของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีความรูความสามารถที่จะดํ ารงตํ าแหนง 
ในระดบับริหารได อีกทั้งยังเปนการสรางเงื่อนไขที่ทํ าใหเกิดความแตกแยกในรัฐวิสาหกิจ เพราะมุง
คํ านึงถึงแตเร่ืองพวกพองมากกวาผลประโยชนสวนรวม อันเปนการสวนทางกับนโยบายของ 
รัฐบาลในการที่จะสรางความเปนประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในขณะนี้ (2526)

การขยายฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ : จดุเริ่มตนของปญหา
ผูที่ศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจยอมทราบดีวา นับต้ังแตการเปลี่ยนแปลง 

การปกครองในป 2475 เปนตนมา กลุมบุคคลที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร” แมจะยึดกุมอํ านาจ
ทางการเมอืงไวได แตขาดฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้เอง บุคคลบางคนในคณะราษฎร 
จงึคดิทีจ่ะสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจในเวลาตอมา วิธีการที่ใชที่เห็นไดอยางชัดเจนพอสมควร 
ก็คือ

(1) การจดัตั้งและยึดกุมกิจการธนาคารพาณิชย
(2) การประกอบวิสาหกิจบางประเภท
(3) การกอต้ังรัฐวิสาหกิจ



2

 วิธีการดังกลาวนี้ยังคงมีการใชสืบตอมาภายหลังการรัฐประหารป 2490 ทั้งนี้
ปรากฏวา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2490 ยังผลใหฐานอํ านาจทางการเมืองของ 
คณะราษฎรถูกทํ าลายไปจนหมดสิ้น และเปนจุดเริ่มตนของระบอบการปกครองแบบเผด็จการ 
โดยฝายทหาร

กลุมซอยราชครูซึ่งยึดกุมอํ านาจรัฐในชวงป 2490-2500 มีปญหาเชนเดียวกับ
คณะราษฎรในขอที่วา ขาดฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจที่จะสนับสนุน การดํ าเนินการสรางฐาน
อํ านาจทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นอยางเปนขบวนการ ธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยาและธนาคาร
กรุงเทพฯกลายเปนฐานเศรษฐกิจสํ าคัญของกลุมซอยราชครู ทํ านองเดียวกับที่ธนาคารแหงอาเซีย
เคยเปนฐานเศรษฐกิจของคณะราษฎร องคการสงเคราะหทหารผานศึกกลายเปนหัวหอกของ 
กลุมซอยราชครูในการแสวงหาผลประโยชนจากธุรกิจและการคาตางๆ

กลุมซอยราชครูกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก
องคการสงเคราะหทหารผานศึกกอต้ังเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2494 โดยผลของ

พระราชบญัญติัองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 2491 ซึ่งกํ าหนดใหมีหนาที่ “… พจิารณา
และใหความชวยเหลือแกบรรดาทหารผานศึกนอกประจํ าการและครอบครัว …” (มาตรา 5)  
องคการดังกลาวนี้มีฐานะเปนองคการสาธารณกุศล และโดยที่หนาที่ตามกฎหมายขององคการ 
ดังกลาวนีก้ ําหนดไวอยางกวางขวาง ผูนํ าฝายทหารบางคนจึงอาศัยองคการฯเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

บทบาทในการประกอบธุรกิจขององคการสงเคราะหทหารผานศึก อาจจํ าแนก
ออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ

(1) การจัดตั้งบริษัทการคา องคการสงเคราะหทหารผานศึกเขาหุ นลงทุน 
ในบริษัทการคาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัด ซึ่งตามปกติองคการฯจะถือหุนมากกวา 
50% ของจ ํานวนหุนทัง้หมด  บริษัทเหลานี้มักจะใชชื่อโดยมีคํ าวา “ทหารผานศึก” ติดอยูดวย
 (2) การรับบริษัทหางรานเขาอยูในความอุปถัมภขององคการสงเคราะหทหาร 
ผานศึก บริษัทหางรานที่ตองการเขาอยูในความอุปถัมภขององคการสงเคราะหทหารผานศึก  
อาจเปนวิสาหกิจที่องคการฯถือหุนอยูดวยหรือไมก็ได แตเมื่อเขาอยูในความอุปถัมภดังกลาวแลว 
จักตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอผูกพันที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกกํ าหนดขึ้น การที่บริษัท
ห างร านตางๆต องการเข าอยู ในความอุปถัมภขององคการสงเคราะห ทหารผ านศึกนั้น  
ก็เพราะตองการความชวยเหลือจากองคการฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งอํ านาจผูกขาดในการประกอบ
ธุรกิจบางประเภท หรืออาศัยอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  
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แตการณกลับปรากฏวา บริษัทหางรานที่ไดรับสิทธิในการผูกขาด บางครั้งไมสามารถดํ าเนินการ
เองได ก็ตองนํ าไปชวงตอใหผูอ่ืนดํ าเนินการทํ า

(3) การลงทุนในกิจการอตุสาหกรรม ตัวอยางเชน การจัดตั้งบริษัทกระสอบไทย 
จํ ากัด (The Thai Jute Mill Co. Ltd.) เมือ่วนัที ่16 กุมภาพันธ 2495 ทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท 
โดยแบงหุนออกเปน 2,500 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท กระทรวงการคลังเขาหุน 11,800,000 
บาท (รวมทนุไมตองลงเงินดวย 5 ลานบาทถวน) องคการสงเคราะหทหารผานศึกถือหุนมูลคา 
11,643,000 บาท นอกนัน้เปนหุนของบริษัทการคาและผูเร่ิมการสวนใหญ ในระหวางป 2495-
2500 บริษทั กระสอบไทย จํ ากัด ขาดทุนเปนเงินทั้งสิ้น 3,019,838.54 บาท และระหวางป 2501-
2504 มกี ําไรรวมทั้งสิ้น 3,870,489.38 บาท

การใชองคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนหัวหอกในการแสวงหาผลประโยชน
จากธรุกิจและการคาตางๆ กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณเปนอันมาก เพราะเจตนารมณของการ
จัดตั้งองคการแหงนี้ก็เพื่อที่จะเปนองคการสาธารณกุศล มิไดตองการใหใชเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชนของบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใด การจัดตั้งบริษัทธุรกิจการคาตางๆโดยใชชื่อ 
“ทหารผานศึก” ก็เปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 2491 ระบุวา

“การใชคํ าวา ทหารผานศึก เพื่อเปนนามประกอบการคาหรือเพื่อกิจการใดๆ  
 จักตองไดรับอนุญาตพิเศษเปนลายลักษณอักษรจากองคการสงเคราะหทหาร 
 ผานศึกกอน และทั้งตองปฏิบัติตามขอบังคับและกํ าหนดเงื่อนไขขององคการ 
 สงเคราะหทหารผานศึกดวย”

อยางไรก็ตาม การใชองคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนเครื่องมือในการหา 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนไปอยางแพรหลายในยุคที่กลุมซอยราชครูเรืองอํ านาจในระหวางป 
2490-2500 จนเปนเหตุใหประชาชนเขาใจกันวา องคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนองคการ 
การคามากกวาองคการสาธารณกุศล  ในบางกรณี  เมื่อกฎหมายหามใชคํ าวา “ทหารผานศึก”  
เปนชือ่ธรุกจิการคากอนที่จะไดรับอนุญาตก็มีผูเลี่ยงไปใชชื่อ “ผานศึก” เพื่อใหดูเสมือนหนึ่งวาเปน
หนวยธรุกิจขององคการสงเคราะหทหารผานศึก

ดวยเหตุนี้เอง จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก 
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2495 เพื่อลบลางภาพพจนที่ไมดีขององคการสงเคราะหทหารผานศึก โดยแกไข
เพิม่เติมมาตรา 4 แหงพระราชบญัญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 2491 เปนดังนี้

”การใชคํ าวา ทหารผานศึก หรือ ผานศึก หรือขอความใดๆอันกระทํ าใหเขาใจวา  
 เปนกจิการหรอืเกี่ยวเนื่องกับกิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก เพื่อเปน 
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 นามหรือสวนใดสวนหนึ่งของนามในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการใดๆ  
 ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูอํ านวยการองคการสงเคราะหทหาร 
 ผานศึกกอน ทั้งตองปฏิบัติตามขอบังคับและกํ าหนดเงื่อนไขขององคการ 
 สงเคราะหทหารผานศึกดวย”

อยางไรก็ตาม ภาพพจนอันเสื่อมเสียขององคการสงเคราะหทหารผานศึกยังคง
ดํ ารงสบืตอมา จนในที่สุดตองมีการตราพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2499 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา 4 แหงกฎหมายเดิมเปนดังนี้

“หามมิใหผูใดใชคํ าวา ทหาร ทหารผานศึก ผานศึก หรือขอความใดๆอันกระทํ า 
 ใหเขาใจวาเปนกิจการหรือกิจการหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการขององคการสงเคราะห 
 ทหารผานศึก เพือ่เปนนามหรือสวนใดสวนหนึ่งของนามในการประกอบการคา”

ภายหลังการรัฐประหารในป 2500 องคการสงเคราะหทหารผานศึกเขาไป 
ยุงเกี่ยวและมีผลประโยชนในอตุสาหกรรมปาไมอยางสํ าคัญ

รฐัวิสาหกิจ : เครือ่งมือในการแบงปนผลประโยชน
ในชวงระหวางป 2490 – 2500 มีรัฐวิสาหกิจตางๆผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก จนเรียก

ไดวาเปนยุคทองของรัฐวิสาหกิจไทย กระทรวงทบวงกรมตางๆพากันจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึน ทั้งนี้ 
เปนผลจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม แตเมื่อวิเคราะหลึกลงไป เราจะพบวา  
รัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือสํ าคัญสํ าหรับการแบงปนผลประโยชนในหมูผูนํ าทางทหารและผูมีอํ านาจ
ทางการเมือง ประโยชนที่ไดมีทั้งประโยชนในรูปตัวเงิน ในรูปของโบนัส เบี้ยประชุม ตลอดจน 
รายไดอันไดจากการประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวพันกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ นอกจากประโยชนในรูป 
ตัวเงนิแลว ยงัมปีระโยชนที่มิไดเปนตัวเงินดวย เพราะอาจใชรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการบริหาร
อยูเปนเครื่องมือในการสรางระบบอุปถัมภและอภิสิทธิ์ตางๆได รัฐวิสาหกิจจึงเปนองคกรที่มี 
บทบาทส ําคญัในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบเผด็จการ

การแจกจายตํ าแหนงกรรมการบริหารในรัฐวิสาหกิจตางๆแกผูนํ าทางทหารและ 
ผูมีอํ านาจทางการเมือง ยังคงปรากฏตอมา จนอาจถือไดวาเปนจารีตประเพณีทางการเมืองของ
ไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 กระทรวงการคลังพยายาม 
จัดระบบรัฐวิสาหกิจไทยเสียใหม โดยใหรวมศูนยอยูในกระทรวงการคลัง แตปรากฏการณที่เกิด
ตามมาก็คือ การแตงตั้งขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวงการคลังเขาไปดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ
บริหารรัฐวิสาหกิจเหลานี้ โดยมิไดพิจารณาถึงความรูความสามารถและเวลาที่จะอุทิศแกการ
ท ํางานเพื่อรัฐวิสาหกิจเหลานั้นแมแตนอย
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นบัต้ังแตรัฐบาลเปรม 1 เปนตนมา การแบงปนผลประโยชนในรัฐวิสาหกิจตางๆ
ปรากฏอยางคอนขางชัดเจน พรรคชาติไทยซึ่งยึดกุมการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ในระยะแรก ก็ดํ าเนินการสงคนของตนเขาไปคุมการบริหารองคการตลาดเพื่อเกษตรกร พรรค 
กิจสังคมซึ่งยึดกุมการบริหารกระทรวงพาณิชยก็สงคนของตนเขาไปบริหารองคการคลังสินคา  
การยื้อแยงงานในดานการประกัน/พยุงราคาขาวระหวางพรรคชาติไทยกับพรรคกิจสังคม ปรากฏ
เปนขาวในยุครัฐบาลเปรม 1 ซึ่งจบลงดวยชัยชนะของพรรคกิจสังคม งานดานการประกัน/พยุง
ราคาขาวจึงถูกโอนไปเปนหนาที่ขององคการคลังสินคา ทั้งๆที่เคยตกเปนหนาที่ขององคการตลาด
เพือ่เกษตรกรมาเปนเวลาหลายป สวนพรรคประชาธปิตยซึ่งมีสวนคุมสายงานมหาดไทย ก็ไมรีรอ 
ที่จะสงคนของตนเขาไปคุมงานของการเคหะแหงชาติ บรรดารัฐวิสาหกิจที่อยูนอกขอบขาย 
การบริหารของพรรคการเมืองตางๆ ก็มีการแบงปนผลประโยชนกันระหวางผู นํ าทางทหาร  
โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ดํ าเนินการดานสาธารณูปโภค

แมในยุคสมัยที่มีนายกรัฐมนตรีคนซื่อ การใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการ 
แบงปนผลประโยชนก็ยังคงปรากฏอยู โดยที่ไมแตกตางจากยุคสมัยที่มีการปกครองระบอบ 
เผดจ็การ หรือยุคสมัยที่เรามีนายกรัฐมนตรีผูฉอฉล และแลวเราก็พบวา เหนือพรรคเหนือพวกและ
เหนอืผลประโยชน  ยังมีกองทัพและอํ านาจทางการเมือง

ตราบเทาที่ยังมีการใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการแบงปนผลประโยชนในหมู 
ผูน ําทางทหารและผูมอํี านาจทางการเมืองดังเชนทุกวันนี้ เรายอมมิอาจหวังไดวา การประกอบการ
ของรัฐวสิาหกิจเหลานี้จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

รฐัวสิาหกิจของทหาร
ในปจจบัุน  มรัีฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงกลาโหมรวม 5 องคการดวยกัน  คือ
(1) องคการแกว
(2) องคการผลิตอาหารสํ าเร็จรูป
(3) องคการฟอกหนัง
(4) องคการแบตเตอรี่
(5) องคการทอผา

 ดังไดกลาวแลววา การเติบโตของรัฐวิสาหกิจไทยเปนผลพวงของขบวนการขยาย
ฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของกลุมชนชั้นปกครองใหม อันไดแก คณะราษฎรในชวงระหวางป 
2475-2490 และกลุมผูน ําทางทหารนับต้ังแตป 2490 เปนตนมา เราจะไมสามารถเขาใจบทบาท
ของทหารในรัฐวิสาหกิจตางๆได หากเราไมเขาใจขบวนการขยายฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ 
ดังกลาวนี้
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ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดารัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงกลาโหมในปจจุบัน 
ลวนแลวแตกอต้ังขึ้นในป 2498 อันเปนชวงที่กลุมซอยราชครูเรืองอํ านาจ แตเดิมนั้น จํ านวน 
รัฐวสิาหกจิทีสั่งกดักระทรวงกลาโหมมีมากกวา 5 องคการ หากแตตอมาไดคอยๆลดลงจํ านวนลง 
โดยโอนไปสงักดัหนวยราชการอื่น อาทิเชน การโอนโรงกลั่นนํ้ ามันที่ 1 (ฝาง) และองคการเชื้อเพลิง
ไปสังกดัการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งองคการดังกลาวนี้เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2522 เปนตน

เมื่อพิจารณาดูกิจการทั้งมวลของรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงกลาโหม มีคํ าถาม
พืน้ฐานอยางนอย 2 ขอที่ตองหาคํ าตอบ กลาวคือ

ประการแรก เหตุใดรัฐบาลจึงตองเขาไปแขงขันกับเอกชนดวยการผลิตสินคา 
เหลานี้

ประการที่สอง เหตใุดฝายทหารจึงตองเขามาควบคุมการผลิตสินคาเหลานี้เอง

เราจะเหน็ไดวา ไมวาจะเปนผลิตภัณฑแกว อาหารสํ าเร็จรูป หนังฟอก แบตเตอรี่ 
และสิง่ทอ ลวนแลวแตเปนสินคาเอกชน (Private Goods) ซึง่เอกชนสามารถทํ าการผลิตได และ
โดยเปรยีบเทยีบกนัแลว สามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐบาลมากเสียดวย ดังนั้น 
จงึไมมเีหตุผลใดๆที่รัฐบาลจะเขาไปดํ าเนินการผลิตโดยตรง แตการที่รัฐบาลเขาไปเปนผูผลิตสินคา
เหลานี้อาจกลาวไดวาเปนอุบัติการณทางประวัติศาสตร แมวาจะไดมีความพยายามที่จะผลักดัน
ใหรัฐบาลจํ ากัดบทบาทในดานการผลิตสินคาเอกชนลง แตความพยายามดังกลาวนี้มักจะไร 
ประสิทธผิล เนื่องจากฝายทหารอางวา สินคาเหลานี้เปนสินคายทุธปจจัย ซึ่งไมเพียงแตรัฐบาล 
จะตองมีบทบาทในการผลิตโดยตรงเทานั้น หากทวายังตองใหฝายทหารเปนผูควบคุมการผลิต 
ดังกลาวอีกดวย

การกลาวอางเหตุผลวาดวยสินคายุทธปจจัย เพื่อคงไวซึ่งรัฐวิสาหกิจของ 
ฝายทหารก็เหมือนกับการอางถึงความมั่นคงแหงชาติกันอยางพลอยๆ หากสินคาอยางเชน 
ผลิตภณัฑแกวและสิ่งทอยังถือเปนสินคายทุธปจจัย ก็คงไมมีสินคาประเภทใดอีกแลวที่ไมนับเนื่อง
เปนยุทธปจจัย และทายที่สุด กระดาษชํ าระก็อาจนับเปนสินคายุทธปจจัยได เพราะแมในยาม
สงคราม  ทหารก็ตองเช็ดกน !

ในยุคสมัยหนึ่ง นํ้ ามันถูกถือเปนสินคายุทธปจจัยสํ าคัญ จนถึงกับมีการจัดตั้ง 
องคการเชือ้เพลงิ โรงกลั่นนํ้ ามันที่ 1 (ฝาง) และโรงกลั่นนํ้ ามันที่ 2 (บางจาก) แตขอที่ประชาชน 
คนเดินถนนไมสูเขาใจก็คือ เหตุใดฝายทหารจึงยอมใหชาวตางดาวเชาโรงกลั่นนํ้ ามันที่ 2  
(บางจาก) ไปประกอบการ และเหตุใดกิจการนํ้ ามันในปจจุบันจึงตกแกการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย  ซึง่ดํ าเนินงานโดยฝายพลเรือน
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ในเมื่อกิจการนํ้ ามันยังสามารถปลอยใหฝายพลเรือนดํ าเนินการไดเชนนี้ จะยัง
สามารถสรรหาเหตุผลอะไรอีกเลาที่สนับสนุนใหฝายทหารดํ าเนินการผลิตผลิตภัณฑแกว อาหาร
สํ าเร็จรูป  หนังฟอก  แบตเตอรี่  และสิ่งทอ

ดังเปนที่ทราบกันดีวา รัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชน หากไรอํ านาจผูกขาดมัก 
จะมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ ากวาเอกชนที่ประกอบการผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ความขอนี้ 
เปนจริงไมจํ าเพาะแตรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงกลาโหมเทานั้น หากครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ 
ทีสั่งกัดกระทรวงอื่นๆดวย

วาจํ าเพาะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ขอมูลที่ตีพิมพใน เอกสาร 
งบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ ตางๆชวยใหเราทราบวา ในบรรดารัฐวิสาหกิจทั้ง 5  
องคการ องคการผลิตอาหารสํ าเร็จรูปนับเปนรัฐวิสาหกิจที่มีปญหามากที่สุด ผลการดํ าเนินการ
ระหวางป 2515 – 2524 ปรากฏวา มีกํ าไรอยู 3 ป และขาดทุน 5 ป สวนอีก 2 ปสุดทายคาดวาจะมี
ก ําไร ตลอดระยะเวลา 10 ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ไมเคยนํ ากํ าไรสงรัฐเลย (ดูตารางที่ 2) ความ 
ไมชอบมาพากลในการดํ าเนินการ ทํ าใหคร้ังหนึ่งสํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไมยอม
รับรองงบดลุอยูเปนเวลาหลายป ทั้งนี้ปรากฏวา ในการกวานซื้อควายเพื่อปอนโรงฆาสัตวที่ราชบุรี 
เกดิกรณคีวายหายระหวางทาง อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีการปฏิรูประบบการบริหารภายใน 
ฐานะการประกอบการก็เร่ิมกระเตื้องขึ้นในป 2523-2524 แตก็ยังไมสามารถใชกํ าลังการผลิต 
อยางเตม็ที่ ผลผลิตขององคการผลิตอาหารสํ าเร็จรูปตองพึ่งตลาดเอกชนเปนสํ าคัญ ในระยะแรก 
ความไรประสิทธิภาพของระบบการตลาด ทํ าใหสินคาของ อสร.มิอาจแขงขันกับผูผลิตเอกชนได 
ในระยะหลัง อสร. จงึมอบหมายใหบริษัทเอกชนเปนผูจัดจํ าหนาย โดยในปจจุบัน บริษัท ล็อกซเลย 
จ ํากัด  และบริษัท พรีเมยีรมารเกตติ้ง จํ ากัด เปนผูจัดจํ าหนาย  ขณะเดียวกัน อสร. ก็พยายาม 
ผลักดนัใหสภากลาโหมมีมติใหหนวยทหารตางๆจัดซื้อสินคาของ อสร. เพิ่มข้ึน

แมวาผลการประกอบการขององคการแกว (ตารางที่ 1) องคการฟอกหนัง (ตาราง
ที ่ 3) องคการแบตเตอรี่ (ตารางที่ 4) และองคการทอผา (ตารางที่ 5) โดยทั่วไปแลวจะดีกวา 
องคการผลิตอาหารสํ าเร็จรูป แตกํ าไรที่ไดเมื่อเทียบกับทุนประกอบการและ/หรือมูลคาของ 
ทรัพยสินยังอยูในอัตราตํ่ ามาก ขอที่พึงสังเกตก็คือ หากรัฐวิสาหกิจเหลานี้ตองแขงขันกับเอกชน 
ในระดับเดียวกับที่ อสร. ประสบอยูนั้น  ผลการประกอบการก็อาจยํ่ าแยไมแตกตางกันมากนัก  
เราตองไมลืมวา องคการแกวนั้นมีอํ านาจผูกขาดระดับหนึ่งในอตุสาหกรรมแกว ทั้งนี้เปนผลจาก
นโยบายของรัฐบาลในอดีต และเราก็ตองไมลืมอีกเชนเดียวกันวา ทางราชการไดมีการกํ าหนด 
กะเกณฑใหหนวยราชการตองซื้อสินคาของรัฐวิสาหกิจ เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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บทบาทที่ตองทบทวน
รัฐวิสาหกิจจํ านวนมากไดสรางปญหาและภาระแกประชาชนผูเสียภาษีอากร  

ในยุคสมัยที่ผูนํ าทางทหารชูธงประชาธิปไตยและประกาศนโยบายปราบอธรรม เรายอมคาดหวัง
วา เขาเหลานีจ้ะมีพฤติกรรมอันแตกตางจากขุนศึกเผด็จการในอดีต การทบทวนบทบาทของทหาร
ในดานรัฐวิสาหกิจ นับเปนสัญลักษณสํ าคัญที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ดังกลาวนี ้ ในดานหนึง่นั้น ผูนํ าฝายทหารจะตองทบทวนดูวา กิจการอะไรบางที่ฝายทหารจํ าตอง
ดํ าเนินการผลิตเองอยางแทจริง การทบทวนประเด็นดังกลาวนี้ไมจํ ากัดเฉพาะบทบาทของ
กระทรวงกลาโหมเทานั้น หากแตครอบคลุมบทบาทของภาครัฐบาลทั้งหมด ทั้งนี้ปรากฏวา  
รัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งผลิตสินคาเอกชน ประสบปญหาประสิทธิภาพในการ
ประกอบการมากยิง่กวารัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรงกลาโหมเสียอีก ในอีกดานหนึ่งนั้น ผูนํ าฝาย
ทหารจะตองทบทวนดวูา เปนการสมควรเพียงใดที่ผูนํ าฝายทหารจะดํ ารงตํ าแหนงกรรมการบริหาร
รัฐวิสาหกิจตางๆ โดยที่หลายคนไมมีความรูความสามารถและประสบการณในการดํ าเนินกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ การทบทวนประเด็นดังกลาวนี้ควรครอบคลุมถึงกรณีการแตงตั้งขาราชการ 
พลเรอืนใหดํ ารงตํ าแหนงกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจดวย1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ปที่ 3 ฉบับที่ 107 (วันที่ 7 – 12 มีนาคม 2526)  
 และฉบับที่ 108 (วันที่ 14 – 19 มีนาคม 2526)
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ตารางที่ 1
รายได รายจาย และกํ าไรขององคการแกว

ปงบประมาณ 2515 –2525

ปงบประมาณ รายได รายจาย กํ าไร (+) ขาดทุน (-) กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 96.832 76.422 + 20.410 -
2516 134.832 103.566 + 31.266 14.424
2517 182.015 177.928 + 4.087 16.700
2518 200.145 189.133 + 11.012 1.238
2519 224.599 213.213 + 11.386 2.044
2520 253.534 223.127 + 30.407 -
2521 257.716 217.315 + 40.401 -
2522 264.768 248.706 + 16.062 4.284
2523 329.177 349.538 - 20.361 6.000
2524 388.420 381.451 + 6.969 8.030
2525 422.000 401.968 + 20.032 1.925

ที่มา เอกสารงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ       1. องคการแกว สังกัดกระทรวงกลาโหม กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2498

      2. สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กํ าลังทํ าการตรวจสอบบัญชีอยู
      3. ขอมูลของปงบประมาณ 2525 เปนตัวเลขประมาณการ
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ตารางที่ 2
รายได รายจาย และกํ าไรขององคการผลิตอาหารสํ าเร็จรูป

ปงบประมาณ 2515 –2525

ปงบประมาณ รายได รายจาย กํ าไร (+) ขาดทุน (-) กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 49.496 48.930 + 0.566 -
2516 55.000 52.443 + 2.557 -
2517 58.800 53.316 + 5.484 -
2518 31.907 49.342 - 17.435 -
2519 32.046 43.073 - 11.027 -
2520 41.869 51.032 - 9.163 -
2521 46.377 56.594 - 10.127 -
2522 54.812 59.320 - 4.508 -
2523 88.130 86.036 + 2.094 -
2524 97.276 94.196 + 3.080 -
2525 - - - -

ที่มา เอกสารงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ       1. องคการผลิตอาหารสํ าเร็จรูป สังกัดกระทรวงกลาโหม กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2498

      2. สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ทํ าการตรวจสอบบัญชี  และรับรองงบดุลถึงปงบประมาณ 2521
      3. ขอมูลของปงบประมาณ 2523  และ 2524 เปนตัวเลขประมาณการ
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ตารางที่ 3
รายได รายจาย และกํ าไรขององคการฟอกหนัง

ปงบประมาณ 2515 –2525

ปงบประมาณ รายได รายจาย กํ าไร (+) ขาดทุน (-) กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 51.203 47.546 + 3.657 -
2516 83.332 80.455 + 2.877 0.850
2517 89.197 82.211 + 6.986 0.500
2518 92.677 81.995 + 10.682 0.495
2519 140.774 128.406 + 12.368 1.505
2520 124.448 121.396 + 2.552 0.700
2521 126.649 122.094 + 4.555 0.766
2522 171.472 160.094 + 11.378 0.500
2523 169.613 166.904 + 2.709 3.095
2524 207.951 196.796 + 11.155 0.948
2525 255.839 245.968 + 9.871 5.950

ที่มา เอกสารงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ       1. องคการฟอกหนัง สังกัดกระทรวงกลาโหม กอต้ังเมื่อเดือนสิงหาคม 2498

      2. สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ทํ าการตรวจสอบบัญชี  และรับรองงบดุลถึงปงบประมาณ 2523
      3. ขอมูลของปงบประมาณ 2524  และ 2525 เปนตัวเลขประมาณการ
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ตารางที่ 4
รายได รายจาย และกํ าไรขององคการแบตเตอรี่

ปงบประมาณ 2515 –2525

ปงบประมาณ รายได รายจาย กํ าไร (+) ขาดทุน (-) กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 30.897 26.294 + 4.603 -
2516 34.677 30.018 + 4.659 2.200
2517 46.418 38.498 + 7.920 5.710
2518 54.624 46.800 + 7.824 1.000
2519 63.013 51.660 + 11.353 4.960
2520 65.386 54.228 + 11.158 1.912
2521 64.113 55.883 + 8.632 8.139
2522 75.506 67.874 + 7.632 6.695
2523 109.930 91.719 + 18.211 4.300
2524 103.205 83.858 + 19.347 9.200
2525 135.924 115.386 + 20.539 11.500

ที่มา เอกสารงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ       1. องคการแบตเตอรี่ สังกัดกระทรวงกลาโหม กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2498

      2. สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ทํ าการตรวจสอบบัญชี  และรับรองงบดุลถึงปงบประมาณ 2523
      3. ขอมูลของปงบประมาณ 2525 เปนตัวเลขประมาณการ
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ตารางที่ 5
รายได รายจาย และกํ าไรขององคการทอผา

ปงบประมาณ 2515 –2525

ปงบประมาณ รายได รายจาย กํ าไร (+) ขาดทุน (-) กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 108.689 104.999 + 3.690 2.000
2516 157.040 149.024 + 8.016 2.500
2517 142.935 128.485 + 14.449 4.284
2518 192.328 169.913 + 22.416 -
2519 149.225 148.248 + 0.977 3.527
2520 162.467 161.353 + 1.114 2.000
2521 252.086 264.970 - 12.884 1.600
2522 214.522 211.495 + 3.027 1.466
2523 310.856 305.705 + 5.152 1.000
2524 358.781 327.271 + 31.511 3.000
2525 404.331 339.531 + 4.800 3.500

ที่มา เอกสารงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ       1. องคการทอผา สังกัดกระทรวงกลาโหม กอต้ังเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2498

      2. สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ทํ าการตรวจสอบบัญชี  และรับรองงบดุลถึงปงบประมาณ 2522
      3. ขอมูลของปงบประมาณ 2525 เปนตัวเลขประมาณการ
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