
ตํ าแหนงผูบริหารรัฐวิสาหกิจกับความผันผวนทางการเมือง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภายหลงัจากการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 4 นับต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2526 เปนตนมา 
ความพยายามที่จะผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงผู บริหารรัฐวิสาหกิจบางแหงปรากฏอยาง 
ตอเนื่อง รัฐวิสาหกิจที่เปนขาวในกรณีดังกลาวนี้ ไดแก องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการ 
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  และองคการคลังสินคา

ผูสังเกตการณทางการเมืองใหความเห็นวา เมื่อลมการเมืองเปลี่ยนทิศ ก็ตองมี
การเปลีย่นแปลงผูบริหารรัฐวิสาหกิจดวย เพราะรัฐวิสาหกิจเปนฐานการเมืองที่สํ าคัญ เมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงอ ํานาจทางการเมือง ก็ตองมีการยึดกุมรัฐวิสาหกิจไวเปนฐาน นี่เปนขอเท็จจริงที่ดํ ารง
อยูในเมืองไทย  ทั้งในขณะที่มีการปกครองระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
องคการตลาดเพื่อเกษตรกรกอต้ังขึ้นเพื่อเปนองคกรที่มีบทบาทหนาที่ในการ 

ชวยเหลอืเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล แตในระยะแรกเริ่ม ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง 
ผูอํ านวยการองคการแหงนี้ลวนแลวแตเปนขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทีร่อคอยการเกษยีณอายุ ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ไดพบวา ทั้งๆที่องคการตลาด
เพือ่เกษตรกรเปนรัฐวิสาหกิจที่มีอายุนอย โดยเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517 แตการบริหาร
ภายในกลับปราศจากการจัดระบบที่ดี ระบบการบัญชีหละหลวม ระบบการเงินเต็มไปดวยชอง 
ร่ัวไหล จนกระทั่งครั้งหนึ่งกรมบัญชีกลางตองสงเจาหนาที่เขาไปดูแลเร่ืองเหลานี้ แตแลวก็ตอง 
ลาทพั  เพราะความไรประสิทธิภาพและความไรระบบแบบแผนมีมากเกินกวาที่จะเยียวยาแกไขได

หากพินิจพิเคราะหดวยความเปนธรรมแลว เราจะเห็นไดวา องคการตลาดเพื่อ
เกษตรกรมีสภาพลมลุกคลุกคลานมาตั้งแตแรกกอต้ัง ลํ าพังความไมพรอมในดานการจัดองคการ 
ก็เปนปญหามากพออยูแลว เมื่อถูกซํ้ าเติมดวยความไมแนนอนในการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาล  
กย็ิง่ท ําใหสถานการณเลวรายลงไปอีก

ขอเทจ็จริงปรากฏวา รัฐบาลชุดแลวชุดเลามักจะใชวิธีการกดปุมให อ.ต.ก. ออก
ไปรับซือ้พชืผลประเภทตางๆเพื่อพยุงราคา โดยที่มิไดพิจารณาถึงกํ าลังความสามารถและเครื่องมือ
อุปกรณของ อ.ต.ก. วา มีเพียงพอแกการปฏิบัติการหรือไม การรับซื้อพืชผลมิไดจํ ากัดเฉพาะขาว
เทานัน้  หากยงัครอบคลุมถึงขาวโพด ฝาย กระเทียม ถั่วเขียว ถั่วลิสง ฯลฯ
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แมจะมกีารเสกสรรปนแตงรายงานกันอยางไรก็ตาม แตขอเท็จจริงปรากฏวา การ
ดํ าเนนิการพยงุราคาในกรณีเหลานี้ลวนแลวแตประสบความลมเหลว ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณพืชผล
แตละชนิดที่ อ.ต.ก. สามารถรับซื้อไดตามเงินทุนที่ไดรับจัดสรรมีนอยเกินกวาที่จะมีผลตอราคา 
พชืผลนัน้ๆได ความจํ ากัดของงบประมาณทํ าให อ.ต.ก. ตองรับซื้อพืชผลเฉพาะบางทองที่ หรือ
ดํ าเนินการชวยเหลือเกษตรกรเฉพาะบางทองถิ่น และนี่เองที่ดึงดูดความสนใจของพรรค 
การเมอืงตางๆ  เพราะ อ.ต.ก. เปนองคกรที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการหาคะแนนนิยมจาก
ประชาชนได  ทองถิ่นใดก็ตามที่อยูในเขตปฏิบัติการของ อ.ต.ก.  และไดรับประโยชนจาก อ.ต.ก. 
ประชาชนในทองถิ่นนั้นยอมชอบใจเปนธรรมดา

ขอเท็จจริงขางตนนี้เองที่ทํ าใหพรรคการเมืองตางๆจองมอง อ.ต.ก. ดวยความ 
หืน่กระหาย ขอเพยีงแตไดขมขืน อ.ต.ก. เพียงครั้งเดียวก็เหลือพอแลว วิธีการขมขืนที่งายที่สุดก็คือ 
ส่ังการให อ.ต.ก. เขาไปรับซื้อพืชผลในราคาพยุงหรือราคาประกันในทองถิ่นที่เปนเขตอิทธิพล 
ทางการเมอืงของตน เพยีงเพื่อเพิ่มพูนคะแนนนิยมจากประชาชนในทองถิ่นนั้น แตการที่จะสั่งการ 
อ.ต.ก. ไดเชนนัน้ ก็จะตองยึดกุมการบริหาร อ.ต.ก. ใหไดเสียกอน และวิธีการยึดกุม อ.ต.ก. ที่งาย
ทีสุ่ด  ก็คือ  การยึดกุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ

อ.ต.ก. ไมเพียงแตจะเปนเครื่องมือทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนเครื่องมือ 
ในการหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจอีกดวย ในการที่จะเขาใจประเด็นดังกลาวนี้ เราจํ าเปน 
ตองทราบขอเท็จจริงที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ในการรบัซือ้พืชผลจากเกษตรกรเพื่อพยุงราคา อ.ต.ก. ไมมีตาขาย
งานที่จะรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงไดทั้งหมด ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการรับซื้อพืชผลผานคนกลาง  
ซึ่งในกรณีสวนใหญไดแกเจาของโรงสีในทองถิ่นนั่นเอง แมวาทางราชการจะออกระเบียบไววา  
ผูทีจ่ะขายพชืผลใหแก อ.ต.ก. ไดนั้น  จะตองมีใบรับรองจากนายอํ าเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายวา
เปนผูที่มีอาชีพเกษตรกรก็ตาม แตในทางปฏิบัติ พอคาคนกลางจะออกไปรับซื้อพืชผลจาก
เกษตรกรพรอมทั้งขอเอกสารใบรับรองดังกลาวนี้ แลวนํ าไปขายใหแกหนวยปฏิบัติงานของ อ.ต.ก. 
อีกทอดหนึง่  โดยทีเ่จาหนาที่ อ.ต.ก. รูเห็นเปนใจ  และไดเงินกินเปลาจากพอคาคนกลางดวย  
จุดนี้เองที่พรรคการเมืองบางพรรคมองเห็นชองทางในการหารายไดเขาพรรค ทั้งนี้เพราะเหตุวา 
การรบัซือ้พชืผลจากพอคาคนกลางแทนที่จะรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ยอมเปดชองใหมีการเก็บ
เงินกินเปลาจากพอคาคนกลางได แตถึงจะตองเสียเงินกินเปลาเบี้ยบายรายทาง พอคาคนกลาง 
กย็งัสามารถมกี ําไรอยางมหาศาล  เพราะความแตกตางระหวางราคาพยุงที่ อ.ต.ก. จาย กับราคา 
ทีพ่อคาคนกลางจายใหแกเกษตรกรมีอยูเปนอันมาก วิธีการในทางปฏิบัติดังที่พรรณนานี้ จึงทํ าให
การประกนัราคาก็ดี  หรือการพยุงราคาก็ดี  ไมเปนประโยชนแกเกษตรกรเทาที่ควร
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ประการที่สอง อ.ต.ก. ไมมยีุงฉางของตนเองจํ านวนมากพอ เมื่อดํ าเนินการรับซื้อ
พืชผลตามนโยบายของรัฐบาลแลว จึงตองนํ าพืชผลเหลานี้ฝากไวกับยุงฉางเอกชน ในกรณี 
ของขาว  มกัจะฝากไวกับโรงสีทองถิ่นนั้นๆ  เจาของโรงสีมักจะวิ่งเตนเพื่อรับฝากขาวของ อ.ต.ก.   
ทัง้นีเ้พราะเหตวุา เจาของโรงสีสามารถไดมาซึ่งขาวเปลือกโดยไมตองลงทุนแตประการใด และอาจ
เก็งกํ าไรจากขาวเปลือกที่รับฝากไวไดโดยหมุนสีเปนขาวสารออกขาย ดวยเหตุนี้อง จึงปรากฏ 
เปนขาวอยูเนอืงๆวา ขาวอ.ต.ก.หายไปจากยุงฉาง เราจะเห็นไดวา การเลือกโรงสีหรือยุงฉางเอกชน
เพือ่ฝากขาวของอ.ต.ก. มีผลเสมือนหนึ่งการเลือกใหโอกาสแกโรงสีในการหาผลประโยชนจากการ
เกง็ก ําไรในการคาขาวโดยอาศัยทุนของรัฐนั่นเอง หากการเลือกโรงสีและยุงฉางเอกชนเพื่อรับฝาก
ขาว อ.ต.ก. เปนการตัดสินใจทางการเมือง  ผูมีหนาที่ในการตัดสินใจยอมสามารถหารายไดเขา
พรรคการเมืองในสังกัดไดโดยไมยากนัก

ดวยเหตุนี้เอง อ.ต.ก.จึงเปนองคกรที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการหาคะแนน
นิยมทางการเมือง โดยในขณะเดียวกันก็ยังใชเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
ไดอีกดวย

ในระหวางป 2517-2523 องคการตลาดเพื่อเกตรกรตกอยูภายใตการยึดกุมของ
กลุมขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็ตาม เมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนทเร่ิมดํ ารง
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2523 และนายบรรหาร ศิลปอาชาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรรคชาติไทยมิไดรีรอที่จะยึดกุมรัฐวิสาหกิจแหงนี้ บรรดา 
ผูที่อยูในขายที่จะไดรับการสนับสนุนจากกลุมขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านาวยการองคการ
ตลาดเพื่อเกษตรกรลวนแลวแตถูกปดออกขางทาง ในจํ านวนนี้มีนายสมชาย ชูประดิษฐ  
รองผูอํ านวยการ อ.ต.ก. รวมอยูดวย

หลังจากปูทางดวยกลีบกุหลาบ นายบุรินทร หิรัญบูรณะ ผูซึ่งมีความสัมพันธ
อยางสนิทแนบแนนกับพรรคชาติไทยและกับพลตรีประมาณ อดิเรกสารโดยเฉพาะก็กาวขึ้นสู
ตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกรในป 2524 กระนั้นก็ตาม ยทุธการลางบางก็ยัง 
ไมจบส้ิน เพราะเปนธรรมดาที่ผูบริหารคนใหมจะตองโยกยายเจาหนาที่ภายในองคการใหอยูใน
ตํ าแหนงอนัเหมาะสม โดยที่ไมมีใครรูวา ความเหมาะสมในแงของสังคมโดยสวนรวมเปนอยางไร 
จึงเปนอันตองอนุโลมกันวา ความเหมาะสมในแงของผูอํ านวยการเปนความเหมาะสมในแงของ
ประเทศชาติ

แมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเวลาตอมา นายบุรินทรก็ยังสามารถรักษา
ตํ าแหนงของตนไวได ในเมื่ออาณัติ อาภาภริม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในยุค
รัฐบาลเปรม 2 และนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเดียวกันในยุครัฐบาลเปรม 3  
ไมสนใจทีจ่ะยึดกุมองคการตลาดเพื่อเกษตรกรเปนฐานแหงผลประโยชน
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แตแลวเมื่อพรรคกิจสังคมยึดกุมกระทรวงเกษตรและสหกรณในรัฐบาลเปรม 4 ได 
เกาอี้ผู อํ านวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกรก็เร่ิมส่ันสะเทือน แมวาในชั้นแรกนายณรงค  
วงศวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณคนใหมจะกลาวยืนยันวา จะยังไมมีการ 
เปลีย่นแปลงตวัผูอํ านวยการ อ.ต.ก.  แตดวยการผลักดันภายในพรรคกิจสังคม  โดยอางวา  นาย
บุรินทร หรัิญบูรณะมีความสัมพันธอันแนบแนนกับพรรคชาติไทย จึงอาจไมสามารถปฏิบัติหนาที่
สนองนโยบายของพรรคกิจสังคมได ในที่สุด นายณรงค วงศวรรณไดมีคํ าสั่งแตงตั้งนายวุฒิ  
จงึววิฒันอนนัต ดํ ารงตํ าแหนงรองผูอํ านวยการ อ.ต.ก. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2526 เพื่อเปนการ 
ปูพรมกอนที่จะผลักดันใหเปนผูอํ านวยการตอไป (มติชน ฉบับวนัที่ 23 มิถุนายน 2526) ทั้งนี้เปนที่
ทราบกนัดวีา  นายวุฒิ ผูมีอาชีพเปนพอคาสงออกมีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคกิจสังคม

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2514 

โดยมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงโคนมแทนการเพาะปลูกพืชผลบางประเภท  
จัดตั้งศูนยขยายพันธโคนม ศูนยรับนม และโรงงานนมสเตอริไรส ยู.เอช.ที. ในการสงเสริมให
เกษตรกรเลี้ยงโคนม องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยจํ าเปนตองรับซื้อนมโคจาก
เกษตรกรในราคาสูงพอที่จะจูงใจใหมีการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพ ดวยเหตุนี้เอง รัฐวิสาหกิจแหงนี้ 
จงึมอิาจหากํ าไรสูงสุดดังเชนวิสาหกิจเอกชนโดยทั่วไป

ในระยะแรก กิจการขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยหรือ 
ทีเ่รียกกันยอๆวา อสค. นัน้เปนไปอยางราบรื่น เนื่องจากไมมีคูแขงมากนักในตลาดผลิตภัณฑนม 
อยางไรกต็าม นับต้ังแตป 2522 เปนตนมา การแขงขันในตลาดผลิตภัณฑนมเขมขนขึ้นเปนลํ าดับ  
เนือ่งจากมีผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดนมสเตอริไรส ยู.เอช.ท.ี ไมวาจะเปนนมตรามะลิ นมหนองโพ 
นมเนสตเล นมสดเพยีว นมถัว่เหลืองโบนัส นมถั่วเหลืองแลค็ตาซอย และนมถั่วเหลืองไวตามิลค 
ผลก็คือ ฐานะการประกอบการของ อสค. เร่ิมไดรับความกระทบกระเทือน จํ านวนสตอคนม  
ยู.เอช.ท.ีเพิม่ข้ึนตามลํ าดับ  จนอยูในระดับ 1,500 ลานตันเมื่อตนป 2526

กอนป 2525 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยตกอยูภายใตการ 
ยึดกุมของกลุมขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และก็เฉกเชนเดียวกับองคการตลาด 
เพื่อเกษตรกร การยึดกุมดังกลาวนี้ถูกยื้อแยงไป เมื่อพรรคชาติไทยสามารถยึดกุมการบริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดในยุครัฐบาลเปรม 1

นายบุญเอื้อ ประเสรญิสวุรรณ รัฐมนตรีชวยวากระทรวงเกษตรและสหกรณในยุค
รัฐบาลเปรม 2-3  ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลงานของ อสค.ดวย  เร่ิมใหความสนใจ
ปญหานมคางสตอค พรอมทั้งวิพากษวิจารณการบริหารงานของ อสค. วา
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“… ผมไมเคยเหน็หนวยงานไหนตกอยูในสภาพแยอยางนี้ เปนหนวยงานที่ต้ังแต 
 ต้ังขึน้มาไมเคยมีกํ าไรเลย ขาดทุนมาโดยตลอด …”

(สุเมธา อุดมพานิช “อสค.บทพิสูจนนักการเมือง” มติชน ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม  
 2526)

สํ าหรับผูที่ติดตามศึกษาการประกอบการของรัฐวิสาหกิจไทยมาโดยตลอด  
อดรูสึกประหลาดใจมิไดกับขอวิพากษวิจารณของนายบุญเอื้อดังกลาวนี้ เพราะขอมูลที่ปรากฏ 
ในเอกสารงบประมาณฉบับปตางๆระบุวา ระหวางป 2515-2525 อสค. มีกํ าไรทุกป ยกเวนป 2525 
ซึง่ขาดทุน 9.554 ลานบาท

แตเหตุใดนายบุญเอื้อจึงกลาที่จะกลาววา อสค. เปนหนวย “ที่ต้ังแตต้ังขึ้นมา 
ไมเคยมีกํ าไรเลย”

หากมองในแงดี การณอาจเปนไปไดวา อสค. แอบทํ าบัญชีสองชุด ชุดหนึ่งสงให
สํ านักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ โดยแสดงผลกํ าไร สวนชุดที่สองเปนชุดที่แสดงผล 
การประกอบการที่แทจริง ซึ่งมีแตขาดทุน ดังที่นายบุญเอื้อใหสัมภาษณหนังสือพิมพ แตความ 
เปนไปไดในขอนี้จะมีมากนอยเพียงใด  เปนเรื่องที่นากังขาอยางยิ่ง

หากมองในแงราย การณอาจเปนไปไดวา นายบุญเอื้อใหสัมภาษณหนังสือพิมพ
โดยมิไดศึกษางานของ อสค. อยางถีถ่วน แตมีเปาประสงคที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ภายในรัฐวิสาหกิจแหงนี้

แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม นายทินกร คมกฤส ตองถูกใหออกจากตํ าแหนง 
ผูอํ านวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยในปลายป 2525 ดวยเหตุผลที่วา 
ประสบความลมเหลวในดานการบริหาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการแกปญหานมคางสต็อค

พรอมกันนั้น นายบุญมี จันทรวงศก็ไดรับแตงตั้งใหรักษาการตํ าแหนงผูอํ านวย
การ อสค. และสวมตํ าแหนงนี้อยางเต็มภาคภูมิเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2526 หนังสือพิมพ 
บางฉบบัรายงานวา นายบุญมีมีความสัมพันธอันแนบแนนกับพรรคชาติไทย ไมวารายงานขาวนี้
จะเปนจริงหรือไม แตอยางนอยที่สุด นายบุญมีจะตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากพรรคชาติไทย

ในระหวางที่นายบุญมี จนัทรวงศเขาบริหารงานของ อสค.นัน้เอง ก็ไดพยายาม 
แกปญหานมคางสตอค แตจะดวยเหตุอันใดก็ตาม ในชั้นแรก อสค.เกือบจะใหบริษัท เสียงดังแล็ป 
จํ ากัดผูกขาดการคานมคางสตอกจ ํานวน 1,500 ตัน มูลคา 28 ลานบาท แตไดรับการคัดคาน 
จากกลุมผูแทนจํ าหนายเดิม พรอมทั้งเปดโปงวา บริษัท เสียงดังแลป็ จ ํากัด เปนของนายปองพล 
อดิเรกสาร ลูกชายหัวหนาพรรคชาติไทย จนในที่สุดตองมีการแบงสันปนสวนกันใหมระหวาง 
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กลุมผูแทนจํ าหนายเดิม กับบริษัทเสียงดังแลป็ จํ ากัด และบริษัท โอสถสภา (เต็กเฮงหยู) จํ ากัด  
ซึง่เสนอตัวจัดจํ าหนายผลผลิตของ อสค.

หากสถานการณทางการเมืองไมเปลี่ยนแปลงไป บริษัท เสียงดังแล็ป จํ ากัด 
ก็จะยังคงสามารถแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจจากองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ไทยตอไป แตเปนเพราะเหตุวา พรรคชาติไทยมิไดรวมรัฐบาลเปรม 4 และพรรคกิจสังคมเปนผู 
ยดึกมุการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณในรัฐบาลชุดใหมนี้ อนาคตของเสียงดังแล็ปใน อสค.
จงึถงึกาลอวสานพรอมๆกับนายบุญมี จนัทรวงศ  ซึ่งขอลาออกจากตํ าแหนง

หนงัสือพิมพ มติชน  ฉบับวนัที ่30 มิถุนายน 2526  ถึงกับพาดหัวขาววา
“แล็ปลางแคนชาติไทย  ชิงเอเยนตโคนม”

พรอมกันนั้นก็มีรายงานขาววา ในการประมูลคัดเลือกเปนตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑนมของ 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย คณะกรรมการ อสค. มีมติใหบริษัท อินเตอรแม็กนั่ม 
จํ ากัดเปนตัวแทนจํ าหนาย โดยที่บริษัทนี้เปนบริษัทในเครือของบริษัท โอสถสภา (เตกเฮงหยู) 
จํ ากัด

หากเรือ่งราวทัง้หมดนี้ถายทํ าเปนภาพยนตร ภาพยนตรเร่ืองนี้ควรจะมีชื่อเร่ืองวา 
“ทเีองขาไมวา ทีขาเอ็งอยาโวย” แตบริษัท เสียงดังแลป็ จํ ากัดก็ยังอดโวยมิได (ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ
วนที ่27 มถิุนายน – 2 กรกฎาคม 2526) จนนายประยุทธ ศิริพาณยิ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณซึ่งรับผิดชอบเร่ืองนี้ตองออกมายืนยันวา การประมูลเปนไปอยางถูกตอง  
(มติชน ฉบับวนัที่ 1 กรกฎาคม 2526)

ปรากฏการณการแย งชิงผลประโยชน จากองคการส งเสริมกิจการโคนม  
แหงประเทศไทยระหวางพรรคชาติไทยกับพรรคกิจสังคมดังที่เกิดขึ้นนี้ทํ าใหนายอิสระ สุวรรณบล 
อาจารยประจํ าคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกมาเตือนสติวา

“… ผมอยากเตอืนวา อยาไดนํ าเอาการเมือง ผลประโยชนของพรรคการเมือง 
 มาใชแสวงหาผลประโยชนในรัฐวิสาหกิจ เพราะจะทํ าใหบานเมืองวิบัติมากขึ้น    
 เทาที่ผานมา พรรคใดที่เขามาบริหารองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ 
 ไทยก็จะดึงการตลาดไปอยูกับพรรค สมัยพรรคชาติไทยก็มีการดึงเอาบริษัท  
 เสียงดังแล็ป มารับเปนเอเยนตในเขตกรุงเทพมหานคร การผูกขาดของบริษัท 
 เครือพรรคการเมืองเปนการผิดจรรยาบรรณทางการคาและเปนการทํ าลายผูคา 
 รายเล็ก เปนผลเสียแกกิจการโคนม ทํ าให อสค. ขาดอํ านาจตอรอง…”

(สุเมธา อุดมพานิช “อสค. การเมืองหรือผลประโยชน” มติชน ฉบับวันที่ 19  
 มถินุายน 2526)
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องคการคลังสินคา
 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงผูบริหารในองคการตลาดเพื่อเกษตรกรและองคการ 
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยเกิดจากการแยงชิงผลประโยชนระหวางพรรคกิจสังคมกับ
พรรคชาตไิทย แตความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงผูบริหารองคการคลังสินคากลับเกิดจากความ
ขัดแยงภายในพรรคกิจสังคม

ดังเปนที่ทราบกันทั่วไปวา เมื่อทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรสามารถ 
ยึดกุมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1 การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 
องคการคลังสินคาก็เร่ิมดํ าเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมือ่วนัที ่2 กันยายน 2523 มีมติแตงตั้งนายไพโรจน รัตตกลุเปนผูอํ านวยการองคการคลังสินคา

ในขณะเดียวกัน พรรคกิจสังคมก็พยายามยื้อแยงงานในดานการพยุงราคา
ขาวเปลือกจากพรรคชาติไทย ซึ่งในขณะนั้นยึดกุมการบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณอยู 
ซึ่งการณปรากฏวา ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูประสบความสํ าเร็จในการยื้อแยงงานดังกลาวนี้  
อันเปนเหตใุหการดํ าเนินการพยุงราคาขาวเปลือกในฤดูการผลิต 2523/2524 ถูกโอนจากองคการ
ตลาดเพื่อเกษตรกรไปอยูในมือขององคการคลังสินคา

ตอมาในป 2525 นายไพโรจน รัตตกุลขอลาออกจากตํ าแหนงผูอํ านวยการ 
องคการคลังสินคา การแยงชิงตํ าแหนงระหวางกลุมของนายบุญชู โรจนเสถียรกับกลุมของนาย 
บุญเทง ทองสวัสด์ิจึงเกิดขึ้น และในที่สุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งนายสวราช สัจจมารค 
ใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวนี้

หากนายบุญชู โรจนเสถียรยังไมชิงกระโดดออกจากสังเวียนแหงการเมือง นาย 
สวราชก็คงนั่งอยูในตํ าแหนงไดดวยความสบายใจ แตเพราะเหตุที่นายบุญชูตัดชองนอยแตพอตัว 
และกลุมของนายบุญเทงกํ าลังเรืองรัศมีในพรรคกิจสังคม เกาอี้ของนายสวราชจึงเริ่มส่ันคลอน 
เพราะมีผูพยายามผลักดันใหเปลี่ยนแปลงผูอํ านวยการองคการคลังสินคา โดยใหนายคมสัน  
สันติวรางกรู คนสนิทของนายบุญเทงดํ ารงตํ าแหนงแทน

รฐัวิสาหกิจ : ฐานแหงผลประโยชนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ
ปรากฏการณที่กํ าลังเกิดขึ้นในองคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการสงเสริม 

กิจการโคนมแหงประเทศไทย และองคการคลังสินคา ลวนแลวแตเปนประจักษพยานที่บงชี้วา 
พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลพยายามใชรัฐวิสาหกิจเปนฐานในการแสวงหาผลประโยชน ทั้งทาง 
การเมอืงและทางเศรษฐกิจ  และการดํ าเนินการในเรื่องนี้กระทํ ากันอยางโจงแจงและเปดเผย
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แมจะมีการวิพากษวิจารณเร่ืองนี้กันอยางไร แตก็เปนที่เขาใจไดวา พฤติกรรม 
ดังกลาวนี้จะยังคงมีอยูตอไป ตราบเทาที่ยังไมมีการดํ าเนินการปดชองทางมิใหผูมีอํ านาจทางการ
เมอืงเขาไปแสวงหาผลประโยชนในรัฐวิสาหกิจ

การใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนทางการเมืองและ 
ทางเศรษฐกิจมิไดเพิ่งจะมี หากแตมีมาเปนเวลาชานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2475 คณะราษฎรซึ่งสามารถยึดกุมอํ านาจรัฐได ไมมีฐาน
อํ านาจทางเศรษฐกิจ จึงพยายามสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับอํ านาจทางการเมือง 
ทีม่อียู  การกอต้ังรัฐวิสาหกิจเปนมรรควิธีหนึ่งในการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้

ในระหวางป 2490-2500 รัฐวิสาหกิจเติบโตอยางรวดเร็ว กระทรวงตางๆพากัน 
กอต้ังรัฐวสิาหกจิข้ึนราวกับดอกเห็ด และบรรดาผูมีอํ านาจทางการเมืองก็รวมใจกันหาผลประโยชน
จากรฐัวสิาหกจิเหลานี้อยางดียิ่ง ผลประโยชนที่ไดมิไดมีเฉพาะแตเงินประจํ าตํ าแหนง เบี้ยประชุม 
และโบนัสประจํ าปเทานั้น หากยังมีผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม
ของรัฐวิสาหกิจเหลานี้ ในทํ านองเดียวกับการรับเปนตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑนมขององคการ 
สงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย  ดังที่พรรคชาติไทยกับพรรคกิจสังคมไดยื้อแยงกันมาดวย

ตลอดชวงเวลาระหวางป 2490-2500 ทั้งกลุมซอยราชครูและกลุมส่ีเสาเทเวศร
ตางถอยทีถอยอาศัยในการแสวงหาผลประโยชนจากรัฐวิสาหกิจที่อยูในเครือขายแหงอิทธิพลของ
กลุมตน ความขัดแยงในผลประโยชนจึงไมปรากฏอยางเดนชัด แมตอมาในยุครัฐบาลจอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรชัต และรัฐบาลถนอม-ประภาสในชวงระหวางป 2500-2516 ผูมีอํ านาจเผด็จการก็ได 
แจกจายผลประโยชนจากรัฐวิสาหกิจแกผูนํ าทางทหารอยางทั่วถึง และอาจกลาวไดวา รัฐวิสาหกิจ
เปนเครื่องมือสํ าคัญประเภทหนึ่งที่มีสวนรักษาเสถียรภาพของระบอบการปกครองแบบเผด็จการได
ในระดับหนึ่ง

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 จารีตธรรมเนียม
ของการแสวงหาผลประโยชนจากรัฐวิสาหกิจก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง เพียงแตวาในชวงนี้ ผูนํ า
ฝายทหารจํ าตองยินยอมใหพลเรือนเขาไปมีสวนในการบริหารและหาผลประโยชนในรัฐวิสาหกิจ
มากขึน้  เขาทํ านองแบงกันกินแบงกันใช

ในยคุรัฐบาลเปรม 1-3 แมวาพลเอกเปรม ติณสูลานนทจะไดใหสัญญาประชาคม
เมือ่วันที่ 14 มีนาคม 2523 วา

“… (จะ) ขอถอืเอาความสุจริต ความจริงใจ ความเที่ยงธรรม ความเสียสละ และ 
 ถือผลประโยชนของคนสวนใหญ เหนือพรรค เหนือพวก เหนือผลประโยชน 
 สวนตัวของกลุมใดกลุมหนึ่ง และถือความสรางสรรคสามัคคีในระหวางคนไทย 
 ใหเพิม่มากขึ้นเปนหลักมั่นในการบริหารประเทศ …”
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 แตขอเทจ็จริงก็ปรากฏวา พลเอกเปรมมีความสามารถอันเลอเลิศในการทํ าจิตวาง
ตอกรณีการแสวงหาผลประโยชนของพรรคการเมืองรวมรัฐบาลจากรัฐวิสาหกิจตางๆ ระบบ 
การแบงปนผลประโยชนในเรื่องนี้เปนไปอยางคอนขางมีประสิทธิภาพ หลักการสํ าคัญของระบบนี้
กคื็อ พรรคการเมืองใดควบคุมบังคับบัญชาการบริหารกระทรวงทบวงกรมใด ก็มีความชอบธรรม 
ทีจ่ะแสวงหาผลประโยชนจากรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงทบวงกรมนั้น และนี่เองเปนที่มาของการ
แยงชงิผลประโยชนระหวางพรรคชาติไทยกับพรรคกิจสังคม เมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผนดิน จนเปน
ขาวสะพัด

หากเรามองยอนกลับไปสูอดีต เราจะพบวา ระบบการแบงปนผลประโยชนจาก 
รัฐวิสาหกิจดังที่กลาวขางตนนี้มิใชของใหม หากแตไดพัฒนาเปนรูปเปนรางในระหวางป 2490-
2500 เพียงแตมิไดสืบทอดกันตอๆมาในกลุมผูนํ าฝายพลเรือน เนื่องจากพลเรือนไมเคยสามารถ 
ยดึกมุอํ านาจรฐัไดอยางเต็มที่ หากแตไดมีการสืบทอดมรดกกันในหมูผูนํ าฝายทหาร จึงมิใชเร่ือง
นาประหลาดใจที่พลเอกเปรมสามารถเรียนรูระบบนี้ในเวลาอันรวดเร็วยิ่ง

ทางออกที่พึงมอง
หากการแสวงหาผลประโยชนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจ

ยังคงเปนปรากฏการณสามัญ โดยไมมีการเยียวยาแกไข ก็ปวยการที่จะกลาวถึงปญหาความ 
ไรประสิทธภิาพของรัฐวิสาหกิจตางๆ และวันหนึ่งในอนาคต รัฐวิสาหกิจจะคอยๆลมสลายทีละแหง
สองแหง โดยที่ภาระตกแกประชาชนผูไมรูอิโหนอิเหน

ในบรรดาปญหาของรัฐวิสาหกิจทั้งมวล ปญหาหนึ่งที่เผยโฉมอยางเดนชัด 
ในครั้งนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารรัฐวิสาหกิจตามความผันผวนทางการเมือง เหตุการณ 
ทีเ่กดิขึน้ในองคการตลาดเพื่อเกษตรกรก็ดี องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยก็ดี และ 
องคการคลงัสินคาก็ดี  ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นปญหาดังกลาวนี้

การปล อยให มีการเปลี่ยนแปลงผู บ ริหารรัฐวิสาหกิจตามความผันผวน  
ทางการเมืองยอมกอผลเสียตอการประกอบการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆโดยมิตองสงสัย เพราะหาก
ความผันผวนทางการเมืองมีความถี่สูง การเปลี่ยนแปลงผูบริหารรัฐวิสาหกิจก็พลอยมีความถี่สูง
ตามไปดวย ซึ่งยอมเปนเหตุใหการดํ าเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆชะงักงัน และมิอาจกํ าหนด
นโยบายและแผนงานระยะยาวได

อยางไรก็ตาม เมื่อสํ ารวจดูกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจในเมืองไทย 
เราจะพบวา ระบบการบริหารรัฐวิสาหกิจในเมืองไทยเปดชองใหผูมีอํ านาจทางการเมืองเขามา
แทรกแซงไดโดยงาย กระบวนการสรรหาผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมีแบบแผนอันแนนอน และผูบริหาร
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หรือผูอํ านวยการรัฐวิสาหกิจไมมีกํ าหนดระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนง กลาวคือ หากไมมีปญหา 
ขัดแยงกบัผูมีอํ านาจทางการเมือง  ก็สามารถอยูในตํ าแหนงไดจนปลดเกษียณ

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสํ าหรับกรรมการและพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 มีบทบัญญัติวา
 “พนกังานของรฐัวสิาหกิจที่เปนผูวาการ ผูอํ านวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ  
 ตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํ ารง 
 ตํ าแหนงที่มีอํ านาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอืน่ในรัฐวิสาหกิจ  
 ตองเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ”

ดังนี ้ เราจะเห็นไดวา คุณสมบัติของผูบริหารรัฐวิสาหกิจที่กํ าหนดไวในกฏหมาย
ไมเพียงแตจะคลุมเครือเทานั้น หากทวายังเปดชองใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดสามารถ 
ใชอํ านาจทางการเมืองมาถอดถอนผูบริหารคนเดิม  และแตงตั้งผูบริหารคนใหมไดโดยงาย

หากรัฐบาลตองการแกปญหานี้อยางจริงจัง จะตองจัดระบบการบริหาร 
รัฐวสิาหกจิเสยีใหม เพื่อมิใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารตามความผันผวนทางการเมือง ขอเสนอ 
ทีพ่งึพิจารณามีดังตอไปนี้

ประการแรก กระบวนการสรรหาผูบริหารรัฐวิสาหกิจจะตองกระทํ าอยางเปดเผย
และประกาศใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน และเพื่อมิใหอํ านาจในการสรรหาตกแกพรรคการเมือง
รวมรัฐบาลดงัทีเ่ปนอยูในปจจุบัน จะตองจัดตั้งองคกรขึ้นมาทํ าหนาที่ในการสรรหา องคกรดังกลาว
นีอ้าจเปนในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนรัฐสภา ซึ่งมีความเที่ยงธรรม
และมชีือ่เสยีงเกยีรติคุณในเรื่องการเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน

ประการที่สอง เมื่อมีตํ าแหนงผูบริหารในรัฐวิสาหกิจใดวางลง คณะกรรมการ 
สรรหาจักตองกํ าหนดคุณสมบัติของผูบริหารรัฐวิสาหกิจดังกลาวไวโดยแนชัด และประกาศ 
รับสมคัรผูทีต่องการดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวนั้นใหเปนที่ทราบกันทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถคัดเลือก
ผูมคีวามรูความสามารถอันเหมาะสมอยางเต็มที่

ประการที่สาม การดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารรัฐวิสาหกิจใดๆจักตองมีกํ าหนดระยะ
เวลาอนัแนนอน อาทิเชน ไมเกิน 5 ป เปนตน เมื่อการสรรหาผูบริหารรัฐวิสาหกิจใดแลวเสร็จ  
จะตองมกีารท ําสญัญาจางงานระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับผูที่ไดรับคัดเลือก สัญญาการจางงาน
ดังกลาวนี้จะตองกํ าหนดเงื่อนไขแหงการจางงงานไวโดยแจมชัด และมีกํ าหนดระยะเวลา 
การจางงานทีแ่นนอน ทั้งนี้เพื่อใหมีการกํ าหนดนโยบายและแผนงานระยะยาวได แตเหนือส่ิงอื่นใด 
เงื่อนไขการจางงานจะตองระบุเปาหมายเชิงปริมาณของการดํ าเนินงานและปญหาที่จะตองแกไข
ไวโดยเดนชัด หากผูบริหารไมสามารถแกปญหาหรือดํ าเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุไว 
ในสญัญาการจางงาน  ก็อาจถูกปลดออกจากตํ าแหนงได



11

ทหาร อุปสรรคของการแกปญหา
ขอเสนอขางตนนี้ แมจะเปนเรื่องที่ปฏิบัติไดโดยงายในอารยประเทศทั้งหลาย  

แตเปนเรื่องยากยิ่งสํ าหรับเมืองไทย นัยสํ าคัญของขอเสนอขางตนนี้ก็คือ ตํ าแหนงผูบริหาร 
รัฐวิสาหกิจจะไมสามารถใชแจกจายใหแกผูนํ าฝายทหาร เพื่อการแบงปนผลประโยชนทางการ
เมอืงและผลประโยชนทางเศรษฐกิจอีกตอไป การคัดคานจากฝายทหารจึงเปนเรื่องที่คาดการณได 
และเรากค็งตองรับฟงเหตุผลในเรื่องความมั่นคงแหงชาติและเรื่องสินคายุทธปจจัยจนหูแฉะ

แลวเราจะทํ าอยางไร ?1

                                                          
1หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2526 โดยใชชื่อ 
 บทความ “วิกฤติการเมืองกับผูบริหารรัฐวิสาหกิจ”
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