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6-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 6

แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนที่ 6.1  ที่มาและพัฒนาการของรัฐและการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ

 6.1.1  ปรัชญาเรื่องรัฐ

 6.1.2  ประเภทของรัฐ

 6.1.3  รัฐกับการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ 

ตอนที่ 6.2  แนวทางก�าหนดทางเลือก

 6.2.1 แนวทางก�าหนดทางเลือกก่อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

 6.2.2  แนวทางก�าหนดทางเลือกหลังแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

 6.2.3  แนวทางก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล 

ตอนที่ 6.3  แนวคิดในการประเมินทางเลือก

 6.3.1  ลักษณะและหน้าท่ีในการประเมินทางเลือก

 6.3.2   เกณฑ์ประสิทธภิาพ เกณฑ์ประสทิธผิล เกณฑ์ความพอเพยีง เกณฑ์ความเสมอภาค 

เกณฑ์ความเหมาะสม และเกณฑ์ความสามารถในการตอบสนอง 

ตอนที่ 6.4  กรณีตัวอย่าง

 6.4.1  นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย

 6.4.2  การก่อตัวของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยในช่วง พ.ศ. 2525-2529 

แนวคิด
1.   ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดใหม่ส�าหรับการปกครองโลกให้เกิดความสงบสุข 

เกิดความม่ันคงและการพัฒนา ท�าให้ยุคนี้เป็นยุคการสร้างหลักทั่วไปในการพัฒนามนุษย์

ด้วยการยอมรับค�าประกาศสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อสร้าง

มาตรฐานความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ ได้เกิดโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น แผนการมาแชล 

ซึ่งน�าไปสู่รากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาในช่วงทศวรรษท่ี 1950 การพัฒนามุ่งเน้น

ไปที่โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ภายใต้ทฤษฎีการพัฒนาของตะวันตกเพื่อสร้างความ 

ทันสมัย ความช่วยเหลือของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ส่งมายังประเทศที่ก�าลังพัฒนา เช่น 

ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เป็นต้น รัฐท�าหน้าที่เป็นผู้จัดหาการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกระบบราชการ มีผลท�าให้ขนาดและบทบาทของรัฐเพิ่มขึ้น
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6-3แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ไปพร้อม ๆ กับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาดังกล่าวครอบคลุมมาถึง

ประมาณช่วงทศวรรษที่ 1960 ในปลายทศวรรษที่ 1960 จนถึงต้นทศวรรษที่ 1970 การ

พฒันาไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบกบัโลกต้องประสบกบัวกิฤตการณ์น�า้

มันและการเกิดสงครามเย็น ดังนั้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ

สังคมเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาส ความร่วมมือในการพัฒนามุ่งเน้นไปที่การ

สร้างงาน การพัฒนาสุขภาพ และการศึกษาเป็นหลัก

2.  ปลายทศวรรษที่ 1970 และต้นทศวรรษที่ 1980 เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจของโลก 

วิกฤตการณ์หน้ีในลาตนิอเมริกาและแอฟรกิา การค้าตกต�า่ เกดิความหายนะทางธรรมชาติ 

ความไม่มั่นคงทางการเมือง ก่อให้เกิดความตกต�่าในประเทศก�าลังพัฒนามากมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทดแทนการน�าเข้าและพึ่งพาตนเองจึงเกิดขึ้น บทบาทของรัฐถูกตั้ง

ค�าถามว่า แทรกแซงทางเศรษฐกิจมากเกินไปหรือไม่ การบิดเบือนตลาดโดยรัฐก่อให้เกิด

ผลทางเศรษฐกิจท�าให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ในช่วงนี้บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ 

ได้แก่ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ

พัฒนาประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต�่า การเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ย การ

ลดลงของการหมุนเวียนเงินทุน มาตรการที่ใช้มุ่งไปเพ่ือลดงบประมาณ การขาดดุลการค้า 

รวมทัง้การตดัค่าจ้างและรายจ่ายของรฐัประมาณปลายทศวรรษที ่1980 นโยบายเศรษฐกจิ

เน้นไปที่การลดการแทรกแซงของรัฐในตลาด หลายประเทศปรับโครงสร้างมุ่งไปที่การ

ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ การเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้แนวคิดการจัดการภาค

รัฐแนวใหม่มากข้ึน

3.  ในขณะเดียวกันการล่มสลายของกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียต การเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างรฐัต่าง ๆ เพิม่ขึน้ เน่ืองจากการพฒันาระบบโทรคมนาคม และการเชือ่ม

โลกทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน การปรับทิศทางโดยใช้เศรษฐกิจแบบกลไกตลาดเพื่อต่อสู้

กบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมืองได้เพิม่บทบาทของภาคเอกชนเพือ่ปรบับทบาท

ของรัฐ การเน้นความร่วมมือกันพัฒนาในอดีตได้เปลี่ยนมาเป็นโครงการที่สนับสนุนการ

ปรับตัวระยะยาวของประเทศก�าลังพัฒนาโดยปราศจากการแทรกเเซงจากรัฐ นั่นคือ การ

ลดบทบาทของภาครัฐ เช่น การลดเงินอุดหนุนจากรัฐ การแปรรูปกิจการของรัฐ การปล่อย

กลไกราคาเสรี การเปิดเขตการค้าเสรีและการเงินเสรี รัฐไม่ได้เป็นผู้จัดหาอีกต่อไป แต่รัฐ
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6-4 การวิเคราะห์การเมือง

ท�าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้อ�านวยความสะดวกในการพัฒนา ซึ่งหมายความว่าการพัฒนา

ที่เคยเน้นการพัฒนาจากบนลงล่างกลายมาเป็นการที่รัฐแสวงหาแนวทางที่เท่าเทียมกัน

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ รัฐ รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร

เอกชน เป็นต้น ภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล

4.  การก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ นอกจากจะเป็นการประนีประนอมโดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแล้ว ในอีกด้านหน่ึง การใช้เกณฑ์ในการก�าหนดทางเลือก ได้แก่ เกณฑ์

ประสทิธภิาพ เกณฑ์ประสทิธผิล เกณฑ์ความพอเพียง เกณฑ์ความเสมอภาค เกณฑ์ความ

สามารถในการตอบสนอง และเกณฑ์ความเหมาะสม ซึ่งการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่าง

เหมาะสมย่อมจะท�าให้ได้ทางเลือกที่สมเหตุสมผลและน�าไปสู่ความส�าเร็จของการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ 

5.  นโยบายผูส้งูอายขุองประเทศไทย เป็นกรณตีวัอย่างทีจ่ะชีใ้ห้เหน็บทบาทของรฐัทีค่ลีค่ลาย

จากการเป็นผู้ผูกขาดในการก�าหนดทางเลือก มาเป็นการแสวงความร่วมมือกันระหว่างผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนดทางเลือก ได้แก่ ส่วนราชการ ฝ่ายการเมือง และองค์กร

พัฒนาเอกชน อย่างไรก็ตาม การก�าหนดนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย ในช่วงที่สังคม

ไทยก�าลังเปล่ียนผ่านจากสังคมภายใต้การปกครองแบบอ�ามาตยาธิปไตยไปสู่สังคม

ประชาธิปไตย ซ่ึงมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก�าหนดสิทธิ และหน้าท่ี

ของประชาชน เช่น การร่วมเสนอกฎหมาย หรือการก�าหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมของ

องค์กรพัฒนาเอกชนในการเป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการ ด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับ

เด็ก เยาวชน สตรี และคนชรา เป็นต้น แต่องค์กรพัฒนาเอกชนดังกล่าว ยังไม่มีความเข้ม

แข็งเพียงพอ ท�าให้องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นเพียงตัวแทนของส่วนราชการในการผลักดัน

ทางเลือกภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเท่าน้ัน 

6.  ส�าหรับการก่อตวัของนโยบายการแปรรปูรฐัวสิาหกจิของไทยในช่วง พ.ศ. 2525-2529 เป็น

อีกตัวอย่างหนึ่งของการลดบทบาทภาครัฐ ในการเลือกที่จะให้เอกชนด�าเนินการกิจการ

สาธารณะอันเนื่องจากปัญหาหลักของประเทศด้านการคลังและอิทธิพลขององค์การ

ระหว่างประเทศที่ก�าหนดกรอบการก�าหนดทางเลือกเพื่อแลกเปล่ียนกับการให้ความช่วย

เหลือทางด้านการเงิน และความช่วยเหลือทางวิชาการ การก�าหนดทางเลือกที่จะแปรรูป

กิจการของรัฐในช่วงปีดังกล่าว เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น ข้า

ราชการเทคโนแครต กลุม่ผลประโยชน์ พรรคการเมือง ทหาร ซ่ึงในท้ายทีส่ดุแล้วการเลอืก

ที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทย ยังคงเป็นการตัดสินใจของข้าราชการเทคโนแครต เพราะ
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6-5แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

การเมืองการปกครองฺในช่วงนั้นข้าราชการเป็นใหญ่ และมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสิน

ใจเลือกทางเลือก ประกอบกับความต้องการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ท�าให้การ

ก�าหนดทางเลือกอยู ่ภายใต้อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศ ในขณะที่กลุ ่มผล

ประโยชน์ เช่น สหภาพแรงงาน ที่คัดค้านการแปรรูป ถูกมองว่าเป็นการกระท�าเพื่อผล

ประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายถึงที่มาและพัฒนาการของรัฐและการก�าหนดทางเลือกสาธารณะได้

2.  อธิบายแนวทางในการก�าหนดทางเลือกก่อนอิทธิพลของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้

3.  อธิบายแนวทางการก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้

4.  อธิบายแนวทางก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล

ได้

5.  อธิบายลักษณะ หน้าที่ และเกณฑ์ในการก�าหนดทางเลือกได้
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6-6 การวิเคราะห์การเมือง

บทน�า

ในการพัฒนาประเทศ การก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นแนววิธีปฏิบัติหรือแนวทางในการ

ด�าเนนิการพฒันาประเทศเพ่ือให้ประเทศสามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

นั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงต้องประกอบไปด้วยชุดของนโยบายและการด�าเนินการที่สอดคล้อง 

สัมพันธ์กัน เพื่อให้การน�านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามท่ีก�าหนดไว้

ชุดของนโยบาย ที่จะประกอบกันขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยนโยบายใน

ด้านต่าง ๆ นโยบายทีเ่ป็นนโยบายหลักของการพฒันาประเทศ ได้แก่ นโยบายสงัคม นโยบายด้านความมัน่คง 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาประเทศ จะเน้นมุ่งไปท่ีนโยบายใดข้ึนอยู่กับแบบแผนความคิด ความเชื่อของคนในสังคม

ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ หากการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิธีการที่จะท�าให้

เป้าหมายดังกล่าวบรรลุ ก็คือ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขนส่ง การสาธารณูปโภค หากประเทศ

มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวทางในการพัฒนาจะเน้นการพัฒนาคน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ของสังคมในการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประกอบด้วยชุดของนโยบายและการด�าเนินการตามนโยบาย

ที่สอดประสานกันนั้น รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ คงไม่สามารถด�าเนินนโยบายหลาย ๆ ด้าน ในเวลาเดียวกัน

ได้ โดยไม่มีการจดัล�าดบัความส�าคญั เนือ่งจากนโยบายสาธารณะ หมายถงึ การเลอืกทีจ่ะกระท�าหรอืไม่กระท�า 

และด้วยเหตุผลที่ว่าทรัพยากรของประเทศมีจ�ากัด การก�าหนดนโยบายใดหรือการเลือกทาง เลือกนโยบาย

สาธารณะใดจึงต้องจัดล�าดับความส�าคัญและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณา เช่น เกณฑ์

ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า ทางเลือกนโยบายน้ันเกิดผลลัพธ์โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดหรือไม่ หรือ 

เกณฑ์ประสิทธิผล ทางเลือกนโยบายนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดหรือไม่ หรือเกณฑ์

ความเสมอภาค ทางเลือกนโยบายนั้นก่อให้เกิดความเสมอภาคแก่คนในสังคมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม นอกจาก

การพิจารณาทางเลือกนโยบายโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ แล้วทางเลือกนโยบายอาจเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของก

ลุ่มผลประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย ท�าให้การเลือกทางเลือก

นั้น มีตัวแสดงเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อเรียกร้องให้ตนได้รับผลประโยชน์ การก�าหนดทางเลือกในลักษณะน้ี จึง

เป็นการก�าหนดทางเลือกท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง หากอ�านาจอยู่ที่รัฐบาล และรัฐบาลท�าหน้าที่หลักในการ

ก�าหนดทางเลือกโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดทางเลือก แต่ถ้าหาก

รัฐบาลต้องการลดบทบาทของตนโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานเอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เข้ามา

มีส่วนร่วมแล้วการก�าหนดทางเลือกก็จะมีลักษณะการเจรจาต่อรอง ประสานประโยชน์มากกว่าจะเป็นการ

ก�าหนดทางเลือกที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก
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6-7แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ในหน่วยที่ 6 จะได้น�าเสนอแนวคิดการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะในรายละเอียดแต่ละ

หัวข้อ นักศึกษาจะได้ทราบว่า แนวคิดการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะมีท่ีมาอย่างไร ใครคือผู้ก�าหนด

ทางเลือกนโยบายสาธารณะ เพราะอะไร พร้อมท้ังนักศึกษาจะได้ศึกษากรณีตัวอย่าง อันจะท�าให้นักศึกษา

เข้าใจ แนวคิดการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะมากยิ่งขึ้น
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6-8 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 6.1

ที่มาและพัฒนาการของรัฐและการก�าหนดทางเลือกนโยบาย

สาธารณะ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 6.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง 
เรื่องท่ี 6.1.1  ปรัชญาเรื่องรัฐ 

เรื่องที่ 6.1.2  ประเภทของรัฐ

เรื่องที่ 6.1.3  รัฐกับการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ

แนวคิด
1.  แนวคดิหรอืทฤษฎว่ีาด้วยการก�าเนดิรฐัมีหลายทฤษฎีด้วยกัน เช่น ทฤษฎีธรรมชาต ิทฤษฎี

เทวสิทธิ ทฤษฎีสัญญา และทฤษฎีอ�านาจ

2.  รัฐมีวิวัฒนาการมายาวนานนับตั้งแต่ รัฐหมู่ชน นครรัฐกรีก จักรวรรดิโรมัน รัฐสมัยกลาง 

หรือรัฐศักดินา รัฐชาติ ซ่ึงประกอบด้วยดินแดน ประชาชน อ�านาจอธิปไตย และรัฐบาล

3.  การจ�าแนกรัฐ หากจ�าแนกตามอ�านาจอธิปไตย สามารถแบ่งรัฐออกเป็น 2 ประเภท คือ  

รัฐเด่ียวและรัฐรวม

4.  รฐัจะมบีทบาทหน้าทีใ่นการก�าหนดทางเลอืกมากน้อยแค่ไหน ขึน้อยูก่บัระบบการ ปกครอง

ของประเทศนั้นเป็นส�าคัญ กล่าวคือ ในกลุ่มประเทศเสรีนิยม องค์กรที่ท�าหน้าที่ ในการ

ก�าหนดทางเลือกจะถูกก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ประเทศที่มีระบบการ ปกครอง

แบบคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์จะท�าหน้าท่ีผูกขาดในการก�าหนดทางเลือก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 6.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายแนวคิดเร่ืองรัฐและความเก่ียวข้องของรัฐกับการก�าหนดทางเลือกได้

2.  อธิบายแนวทางในการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะได้

3.  อธิบายแนวคิดในการประเมินทางเลือกนโยบายสาธารณะได้
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6-9แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

เรื่องที่ 6.1.1 ปรัชญาเรื่องรัฐ1

การก�าหนดทางเลือก ในอดีต ก่อนที่ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจาก 

แนวคิดเรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) นั่นคือ ในกระบวนการนโยบาย 

สาธารณะแล้ว การก�าหนดทางเลือกก่อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่น้ัน จะถือว่ารัฐท�าหน้าที่เป็นตัว 

แสดงหลักในการก�าหนดทางเลือก หรืออาจกล่าวได้ว่า รัฐเป็นตัวเเสดงหลักในการตัดสินใจก�าหนดแนวทาง

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในสังคม ต่อมาเม่ือเกิดแนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่และ

อิทธิพลแนวคิดการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งแนวคิดทั้งสองให้ความ

ส�าคัญกับเร่ือง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา

บรกิารสาธารณะจากรัฐไปสูป่ระชาชน โดยการลดบทบาทภาครฐัในการจัดส่งบรกิารสาธารณะ ในขณะเดยีวกนั 

ก็เพิ่มบทบาทของตัวแสดงอื่น ๆ ได้แก่ ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานเอกชน ให้เข้ามามีบทบาท

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมากข้ึน ทั้งการก�าหนดทางเลือกและการมีส่วนร่วมในการน�าทางเลือกไป

ปฏิบัติ

การที่ตัวแสดงที่มีบทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่รัฐเคยมีบทบาท

เป็นตัวแสดงหลักมาสู่การมีส่วนร่วมในการกระบวนการนโยบายสาธารณะของตัวแสดงอ่ืน ๆ นั้น มิได้ 

หมายความว่า รัฐซ่ึงท�าหน้าที่เป็นผู้ก�าหนดทางเลือกในสังคมและส่งบริการสาธารณะไปสู่ประชาชนจะหมด 

บทบาทลงและปล่อยให้ตัวแสดงอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการก�าหนดทางเลือกและส่งบริการสาธารณะแทน 

ตัวอย่างเช่น หน้าที่ในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายนอกประเทศและภายใน 

ประเทศ หน้าที่ด้านการต่างประเทศ หน้าที่ในการให้บริการสังคม หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศเหล่านี้ ยังจ�าเป็นอย่างซ่ึงที่รัฐต้องเข้ามาท�าหน้าที่หลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดข้ึนในสังคม อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดความคุ้มค่า อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลแสะประสิทธิภาพของบริการสาธารณะให้

สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมให้มากที่สุดในนโยบายอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น การให้บริการด้าน

สาธารณูปโภค ได้แก่ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือกิจการโทรคมนาคม รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาด�าเนินการแทนใน

รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปกิจการของรัฐ การให้สัมปทาน เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขัน และลดภาระ

ของรัฐในการอุดหนุนด้านเงินทุนนั่นเอง

ดังนั้น จากการที่รัฐยังคงเป็นตัวแสดงหลักในการก�าหนดทางเลือกในสังคมนี้เอง ท�าให้การเข้าใจถึง

พัฒนาการของบทบาทรัฐในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ในประเด็นเรื่องปรัชญาเรื่องรัฐ ประเภทของรัฐ รัฐกับการ 

 
1 เวเบอร์ (Weber) ได้ให้ความหมายของรัฐไว้ว่า หมายถึง องค์กรท่ีผูกขาดการใช้อ�านาจในอาณาบริเวณของตน อ้างใน 

Stephen Tansey. (1995). Politics: The Basics. London: Routledge. p. 24. และสามารถอ่านความหมายของค�าว่ารัฐจากนัก

วิชาการอื่น ๆ ได้ใน เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ. น. 38-44.
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6-10 การวิเคราะห์การเมือง

ก�าหนดทางเลือกโดยสังเขป จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเงื่อนไขของการ

เปลี่ยนแปลง ก่อนที่กล่าวถึงแนวทางก�าหนดทางเลือก เกณฑ์ในการก�าหนดทางเลือก และกรณีตัวอย่างเป็น 

ล�าดับต่อไป

ปรัชญาเรื่องรัฐ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รัฐท�าหน้าที่เป็นตัวแสดงหลักในการ

ก�าหนดทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้กับสังคม บทบาทในการก�าหนดทางเลือกนั้นเป็น 

บทบาทที่ส�าคัญของรัฐในสังคมสมัยใหม่ที่สภาพสังคมมีความสลับซับซ้อนและจ�าเป็นต้องจัดตั้งสถาบันที่เป็น 

ทางการ เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ท�าหน้าท่ีในการออกกฎหมาย บริหารประเทศ และ 

ตัดสินข้อพิพาท ในขณะที่สังคมดั้งเดิม เช่น สังคมในสมัยนครรัฐจะมีสภาพสังคมที่มีความซับช้อนไม่มาก

นัก มีโครงสร้างทางการเมืองขั้นพื้นฐาน ในท�านองเดียวกันกับสังคมในสมัยฟิวดัลที่มีระบบการปกครองภาย

ใต้การปกครองของกษัตริย์จวบจนกระทั่งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป รัฐในรูปแบบต่าง ๆ ได้พัฒนามาสู่รัฐ

สมัยใหม่ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

รัฐเกิดมาได้อย่างไร เป็นค�าถามที่มีแนวคิดทฤษฎีพยายามหาค�าตอบหลายทฤษฎีด้วยกัน ทฤษฎีที่ 

อธิบายการเกิดข้ึนของรัฐ โดยทั่วไปมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ2

1.  ทฤษฎีธรรมชาติ (Natural Theory) นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ เช่น อริสโตเติล (Aristotle) มี

ทัศนะว่า รัฐมีก�าเนิดขึ้นมาจากธรรมชาติ อันเป็นผลพวงจากความเป็น “สัตว์สังคม” ชอบอยู่รวมกันและมี

ความสัมพันธ์ต่อกันของมนุษย์ เฮอร์เบอร์ท สเปนเชอร์ (Herbert Spenser) เห็นว่า รัฐเป็นผลอันเกิดจาก 

วิวัฒนาการอันยาวนานของมนุษย์ รัฐเป็นผลอันเกิดจากความจ�าเป็นของมนุษย์ในกระบวนการวิวัฒนาการ 

รัฐช่วยให้มนุษย์ได้บรรลุถึงซ่ึงความดีงาม หรือชีวิตที่ดีเลิศ ซึ่งหากอยู่ตามล�าพังแล้วมนุษย์ไม่อาจบรรลุถึงได้

2.  ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (Divine Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ก่อให้เกิดรัฐ คนโบราณ

บางพวก เช่น พวกสโตอิก (stoics) ถือว่ารัฐเป็นผลงานของพระผู้เป็นเจ้าที่ชาญฉลาด ผู้ซึ่งสร้างโลกและ

จักรวาล รวมท้ังสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งปวงน้ีขึ้นไว้อย่างมีเหตุมีผลและมีระเบียบ แม้ว่าเหตุผลหรือระเบียบนั้น

จะเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นก็ตาม ศาสนาบางนิกาย เช่น คริสต์ศาสนาจะกล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างรัฐ

ขึ้นมาให้มนุษย์เพ่ือลงโทษในบาปที่มนุษย์ได้ก่อไว้เนื่องจากการฝ่าผืนค�าสั่งของพระเจ้า นับตั้งแต่สมัยอดัม 

(Adam) และอีฟ (Eve) มนุษย์คู่แรกในโลกได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดหรือความเชื่อดังกล่าวนี้ ก็ได้ก่อ

ให้เกิดทฤษฎี เกี่ยวกับอ�านาจการปกครองที่ว่า ผู้ปกครอง ซึ่งได้แก่ 

กษัตริย์หรือสันตะปาปา เป็นผู้ได้รับอ�านาจในการปกครองมาจากสรวงสวรรค์ ซึ่งอ�านาจดังกล่าวนี้

มีความเด็ดขาด ศักด์ิสิทธิ์ ผู้ใต้ปกครองจะฝ่าฝืนไม่ได้ ประเทศไทยสมัยอยุธยาหลัง พ.ศ. 2132 เม่ือไทยมี

ชัยชนะเหนือขอมก็ได้น�าระบบความเชื่อดังกล่าวน้ีมาจากขอมอันเป็นผล ท�าให้กษัตริย์ไทยซึ่งก่อนหน้านั้นมี

ฐานะเหมือนบิดาหรือพ่อขุน ได้กลายมาเป็นสมมติเทพและเป็นเจ้าชีวิต ปัจจุบันทฤษฎีเทวสิทธ์ิทั้งในด้านที ่

 

2 สรุปความจาก กมล สมวิเชียร. (2517).  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. น. 15-20.
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6-11แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ใช้อธิบายความเป็นมาของรัฐและที่มาของอ�านาจผู้ปกครองน้ัน ได้เสื่อมความนิยมไปแล้วเป็นอันมาก เพราะ

ยุคนื้ไม่ใช่ยุคความเชื่ออย่างงมงายอีกต่อไปแต่เป็นยุควิทยาศาสตร์ และประชาธิปไตย

3.  ทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทฤษฎีสัญญาประชาคม” (Social 

Contract Theory) ซึ่งมีเนื้อหาว่า มนุษย์มารวมกันเป็นรัฐหรือประเทศ ด้วยเจตนารมณ์อันเป็นอิสระ 

ของมนษุย์แต่ละคน และรัฐเกดิขึน้จากสญัญาทีม่นษุย์ตกลงท�าร่วมกนัขึน้ นกัคดิทีม่ชีือ่เสยีงซึง่กล่าวถงึทฤษฎี 

สญัญานีม้อียู่ 3 คน แต่ละคนมคีวามเหน็ในรายละเอียดไม่เหมือนกันได้แก่ โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) 

เห็นว่าการท�าสัญญาสถาปนารัฐร่วมกันนี้ มนุษย์ได้ตกลงมอบอ�านาจการปกครองรัฐให้แก่บุคคลที่สาม  

(คือ กษัตริย์) การมอบอ�านาจนี้เป็นการมอบโดยไม่มีข้อแม้ และผู้ใต้ปกครองจะเรียกร้องอ�านาจคืนไม่ได้ 

กษัตริย์ซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญามีสิทธิในการปกครองอย่างเด็ดขาด เพื่อผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งสิ่งที่ส�าคัญที่สุด 

ก็คือ ความสงบและความเป็นระเบียบ บุคคลท่ีสอง ได้แก่ จอห์น ล็อค (John Locke) ล็อคให้เหตุผลท่ีต่าง

ออกไปว่า การท�าสัญญาของมนุษย์นั้นมนุษย์หาได้มอบอ�านาจให้บุคคลที่สามไปโดยเด็ดขาดไม่ มนุษย์ยัง

ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ของตน ซึ่งที่ส�าคัญก็คือ สิทธิในชีวิต ความเป็นเสรีภาพต่าง ๆ ของตน 

ความเป็นเสรีและกรรมสิทธิ ์ รฐับาลได้รบัมอบหมายให้มีอ�านาจเพยีงบางส่วนโดยมตขิองคนหมูม่าก (Majority) 

และอ�านาจนั้นอยู่ใต้ผู้ปกครองจะเอากลับคืนมาเสียเม่ือใดก็ได้ ทฤษฎีของล็อคดังกล่าวน้ี มีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อความคิดของผู้น�าการปฏิวัติฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา บุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งได็ให้ความคิดเรื่องสัญญา

ประชาคมไว้ก็คือ ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ซึ่งกล่าวว่า สภาพด้ังเดิมของมนุษย์ก่อนมี

รัฐซึ่งเรียกว่า “สภาพธรรมชาติ” (State of Nature) น้ันเลวร้าย มนุษย์จึงมาท�าสัญญาสถาปนารัฐขึ้นร่วมกัน 

ก่อให้เกิดสังคมท่ีมีเหตุผลและมีการควบคุมที่ชอบด้วยหลักการในการปกครอง รัฐของรุสโซนี้ มนุษย์จะ

ปกครองรัฐร่วมกัน โดยวิธีออกเสียงประชามติเพื่อความเจริญและถูกต้อง ซ่ึงเรียกประชามติเช่นนี้ว่า  

“General Will”

กล่าวโดยสรุป รัฐหรือ “ประชาคม” ของฮอบส์ จะมีกษัตริย์ผู้มีอ�านาจสูงสุดเด็ดขาดเป็นผู้ปกครอง 

ในขณะทีรั่ฐตามทฤษฎขีองลอ็คจะม ี“รัฐสภา” ซึง่ได้รบัมอบอ�านาจชัว่คราวบางส่วนจากประชาชนเป็นผูป้กครอง 

ส่วนรัฐในความเห็นของรุสโซจะมีประชาชนในรัฐทุก ๆ คนเป็นผู้ปกครอง มีลักษณะเป็น “ประชาธิปไตย 

ทางตรง” เหมือนที่เคยมีในกรีกสมัยโบราณ

4.  ทฤษฎีอ�านาจ (Force Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า รัฐเกิดขึ้นจากการใช้อ�านาจของผู้ที่แข็งแรงกว่า 

ผู้มีชัยชนะเหนือผู้ท่ีอ่อนเเอกว่าซ่ึงอาจจะเป็นการมีชัยในสงครามหรือเป็นการบังคับทางตรงหรือทางอ้อม 

ใด ๆ ก็ได้ ผู้ที่เเข็งแรงกว่าหรือได้เปรียบในทางหนึ่งทางใดจะเป็นผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปกครอง

ขึ้นเองโดยผู้ที่อ่อนแอกว่าจะต้องท�าตาม ความชอบธรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่ว่าใครมีอ�านาจ

เหนือใคร ทฤษฎีน้ีแม้จะมีผู้ต�าหนิว่าใช้เหตุผลที่ไม่ลึกชึ้งนักแต่จะปรากฏว่ายังมีสภาพของความเป็นจริงใน

โลกปัจจุบันไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากสัมพันธภาพระหว่างรัฐใหญ่กับรัฐเล็ก หรือมหาอ�านาจ

กับรัฐเล็ก ๆ ท่ีมหาอ�านาจมักจะใช้อิทธิพลของตนบังคับให้รัฐเล็ก ๆ รับเอาอุดมการณ์ นโยบาย หรือปฏิบัติ

ตามสิ่งที่ตนต้องการอยู่เสมอ
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6-12 การวิเคราะห์การเมือง

ไม่ว่าการเกิดขึ้นของรัฐจะถูกอธิบายด้วยทฤษฎีใดก็ตาม แต่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า รัฐนั้นมี

วิวัฒนาการมายาวนานหลายศตวรรษ และมีความเชื่อกันว่า ครอบครัวเป็นสถาบันเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกัน 

เป็นสังคมมนุษย์โดยมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ต่อมาเมื่อสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นทั้งในแง่อาณาเขตและ 

จ�านวนสมาชิก จนในที่สุดน�ามาสู่การจัดตั้งองค์กรทางการเมีอง และน่ันหมายถึง การเริ่มต้นแห่งรัฐ ส�าหรับ 

วิวัฒนาการของรัฐสามารถแบ่งออกเป็น 6 ระยะ กล่าวคีอ

1)  รัฐหมู่ชน (Tribal state) รัฐหมู่ชนเกิดประมาณ 3,200 ปีมาแล้ว รัฐประเภทนี้จัดเป็นรัฐที่ 

พัฒนาน้อยที่สุด รัฐดังกล่าวจะเป็นรัฐเล็ก ๆ มีหัวหน้าหมู่ชนเป็นผู้ปกครองดูแล หมู่ชนเหล่าน้ีบางหมู่ก็เร่ร่อน 

ท�ามาหากินไม่เป็นหลักแหล่ง การจัดตั้งรัฐรูปแบบน้ี ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน และรุกราน 

รัฐหมู่ชนอื่น ขอบเขตอ�านาจทางการเมืองมีลักษณะแคบ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะใช้ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีเป็นเคร่ืองก�าหนด รัฐประเภทนี้ปัจจุบันยังคงปรากฏอยู่บ้าง เช่น ในทวีปแอฟริกา และเอเชีย

2)  นครรัฐกรีก (Greek City-State) นครรัฐกรีกยุคคลาสสิก เกิดประมาณ 700 ปีก่อนคริสต์

ศักราช หรือประมาณ 2,700 ปีมาแล้ว นครรัฐกรีกจะมีอาณาจักรไม่ใหญ่โตนัก ปัจจัยหน่ึงที่ก�าหนดขนาดและ

โครงสร้างของนครรัฐ ก็คือ สภาพภูมิประเทศ ดังเช่น กรีกโบราณมีภูมิประเทศส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยทะเล 

และภูเขา และยึดหลักความสะดวกในการติดต่อกัน มีกองก�าลังเพื่อรักษาความสงบ นครรัฐจะมีรัฐบาลของ

ตนเอง และมีอิสระในการปกครอง

3)  รัฐระดับจักรวรรดิ (Empire) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาณาจักรโบราณ (Ancient 

Empire) กล่าวกนัว่ารัฐในระดบัจกัรวรรดไิด้เกดิขึน้ในทศิตะวันออกก่อนและต่อมาจงึได้เกดิขึน้ในทศิตะวนัตก 

ดังนี้

(1)  จักรวรรดิของประเทศทางตะวันออก (Oriental Empire) การสร้างรัฐในขั้นต่อไป 

ก็คือ การรวมพลเมืองหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน การรวมดินแดนที่มีทรัพยากรเข้าด้วยกันและการปรับปรุงการ

ปกครองและการป้องกันประเทศ ดินแดนท่ีเป็นจุดก�าเนิดของจักรภพของประเทศทางตะวันออก ได้แก่ 

บริเวณลุ่มเเม่น�้าไนล์ แม่น�้ายูเฟรตีส แม่น�้าเหลือง แม่น�้าคงคา ต่อมาเกิดรัฐบริเวณลุ่มแม่น�้าเหล่านี้จากการ

รวมตัวของพลเมืองเผ่าต่าง ๆ เข้าเป็นจักรภพของอียิปต์ บาบิโลน แอสซีเรีย อินเดียและจีน ในระยะต่อมา 

จักรภพ เหล่านี้เริ่มมีการแบ่งช้ันวรรณะ อันเน่ืองมาจากชัยชนะในการท�าสงคราม ในที่สุดการมีสงคราม 

บ่อยครั้ง ได้ท�าให้เจ้าหน้าที่ใช้อ�านาจที่มีอยู่สนับสนุนตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ ในขณะที่ประชาชนถูกปล่อยให้

รับผิดชอบชีวิตของตนเอง ทั้งนี้เพราะการให้บริการท่ีทั่วถึงไม่สามารถท�าได้เนื่องจากการคมนาคมไม่ดีพอ 

ทหาร ชนช้ัน นักปกครอง และพระ เข้าปกครองรฐัโดยการใช้อ�านาจให้ประชาชนอยูภ่ายใต้อ�านาจการปกครอง 

ของตน และพยายามรวมตัวกันเพื่อล้มล้างกษัตริย์

(2)  จักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 27 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

และมีอิทธิพลอยู่ประมาณ 500 ปี คือ จนกระทั่ง ค.ศ. 476 ภายหลังการปกครองในรูปนครรัฐเล็ก ๆ ต้องสิ้น

สุดลง เนื่องจากการรุกรานของอาณาจักรโรมัน ท�าให้เกิดการปกครองแบบอาณาจักรที่มีอาณาเขตกว้างขวาง

และมี ประชากรจ�านวนมาก การปกครองในสมัยนี้ อยู่ภายใต้อ�านาจของบุคคลที่มีอ�านาจทางทหารที่เรียกว่า 

ผู้บัญชาการทหาร (Commander) ในสมัยน้ีความเป็นประชาธิปไตยหายไป เนื่องจากอ�านาจตกอยู่กับขุนนาง
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6-13แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ผู้มั่งคง และสิ่งเข้าแทนที่ก็คืออาณาจักรที่ปกครองโดยทรราชย์ที่ใช้อ�านาจและอิทธิพลทางศาสนาเข้าควบคุม 

จิตใจของประชาชน และการมีข้าราชการพลเรือนหรือระบบราชการ มีการรวมอ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง

4) รัฐสมัยกลางหรือรัฐศักดินา (The Middle Ages/Feudalism) รัฐสมัยกลางเกิดช่วงประมาณ 

ค.ศ. 476-ประมาณ ค.ศ. 1450 ในขณะที่จักรวรรดิโรมันด�ารงอยู่ได้เน่ืองจากมีก�าลังทหาร พลเมืองและรวม

อ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง แต่ในที่สุดอาณาจักรโรมันก็ถูกโจมตีโดยชนเผ่าติวตอนนิค (Teutonic) แนวคิดที่เชื่อ

ว่า รัฐเป็นของประชาชนเริ่มหายไปและถูกแทนท่ีด้วยความเชื่อที่ว่ารัฐเป็นสถาบันของกลุ่มเอกชน ซึ่งในสมัย

นั้น ก็คือกลุ่มขุนนางศักดินา กษัตริย์มีสถานภาพสูงสุดภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มขุนนาง ดังนั้น อ�านาจ 

ที่แท้จริงจึงอยู่ที่กลุ่มขุนนางต่อมากลุ่มขุนนางเกิดการแย่งชิงผลประโยชน์จึงเกิดการแตกแยกขึ้นในสังคม ใน

ทีส่ดุกษตัรย์ิก็ได้รบัการสนบัสนนุจากกลุม่ชนชัน้กลาง (Bourgeoisie) ผูถ้กูกดขีท่�าการปราบปรามกลุม่ขนุนาง

ศักดินาที่ยึดครองที่ดินท�ากินลงได้

5) รัฐชาติ (Nation State) เกิดขึ้นประมาณ 200 ปีท่ีผ่านมาน้ี ภายหลังจากที่รัฐเจ้าขุนมูลนาย

ล้มหายไปแล้ว ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ รัฐกับศาสนาไม่ลงรอยกัน ในขณะเดียวกัน ประชาชนที่มี 

การตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งมีความรับผิดชอบและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น จึงเกิดรัฐประเภทใหม่ขึ้น

ตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และตามเชื้อชาติ จึงท�าให้เกิดการรวมดินแดนต่าง ๆ เข้าเป็นดินแดนใหญ่หลาย 

แห่ง และก่อให้เกิดประเทศหลายประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะจากการ

ปฏิวัติอันทรงเกียรติ (Glorious Revolution) ที่ประเทศอังกฤษใน ค.ศ. 1688 การแพร่หลายแนวคิดเรื่อง

รัฐชาติได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1789 และแนวคิดดัง

กล่าวได้แพร่หลายไปทุกภูมิภาคของโลก

ในรูปแบบของรัฐชาตินั้น รัฐหน่ึง ๆ จะต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ3 (1) ดินแดน (2) 

ประชากร (3) อ�านาจอธิปไตย และ (4) รัฐบาล องค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ มีความส�าคัญเท่าเทียมกัน ถ้า

รัฐใดขาดองค์ประกอบในข้อใดข้อหนึ่ง แม้เพียงองค์ประกอบเดียวก็ตาม ถือว่าขาดคุณสมบัติของความเป็น

รัฐโดยสิ้นเชิง

โดยสรุป รัฐ ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ�านาจในอาณาบริเวณของตน มีวิวัฒนาการนับตั้งแต่การเป็นรัฐเผ่า

ชนจักรภพของประเทศตะวันออก นครรัฐกรีก จักรวรรดิโรมัน รัฐฟิวดัล จนกระทั่งพัฒนาการมาสู่รัฐสมัย

ใหม่ที่มีดินแดน ประชากร อ�านาจอธิปไตย และรัฐบาล เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ ทฤษฎีที่อธิบายก�าเนิดของ

รัฐไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีธรรมชาติ ทฤษฎีเทวสิทธิ์ ทฤษฎีสัญญา และทฤษฎีอ�านาจ ต่างอธิบายการเกิดขึ้นของ

รัฐในมุมมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม จะพบว่าการเกิดขึ้นของรัฐในยุคสมัยต่าง ๆ น้ัน ชี้ให้เห็นความ

ส�าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองในรูป

แบบของการยินยอม เช่น ทฤษฎีสัญญา และรูปแบบการบังคับ เช่น ทฤษฎีอ�านาจ 2) บทบาทของรัฐในฐานะ

ตัวแสดงหลักในสังคม เช่น หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การปกครอง ความส�าศัญของรัฐในประเด็นทั้งสามประการนี้ ทวีความส�าคัญมากขึ้นเมื่อรัฐได้พัฒนาการมา 

 

3 Michael , G. Roskin. (et al.). (1997). Political Science. New Jersey, NJ: Prentice-Hal. pp. 28-30.
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6-14 การวิเคราะห์การเมือง

สู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีระบบการเมืองการปกครองท่ีเป็นทางการและท�าหน้าที่ในการก�าหนดทางเลือก 

นโยบายสาธารณะให้กับสังคม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ดอนที่ 6.1 เรื่องที่ 6.1.1

เรื่องที่ 6.1.2 ประเภทของรัฐ

นักวิชาการได้มีการแบ่งประเภทของรัฐโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ในที่นี้จะน�าเสนอตัวอย่างการแบ่ง

ประเภทของรัฐหรือรูปแบบการปกครอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปแบบการปกครองตามแนวคิดของอริสโตเติล
อริสโตเติลจัดแบ่งประเภทของการปกครองโดยใช้เกณฑ์จ�านวนผู้ปกครองและเกณฑ์ทางจริยธรรม 

เพื่อพิจารณาดูว่า ผู้ปกครองปกครองเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็น 

ส�าคัญ4 อริสโตเติล จ�าแนกรูปแบบการปกครองออกเป็น 6 ประเภท คือ ราชาธิปไตย ทรราชย์ อภิชนาธิป

ไตย คณาธิปไตย มัชฌิมวิถีอธิปไตยหรือประชาธิปไตยแบบสายกลาง และประชาธิปไตย

ตารางที่ 6.1 การจ�าแนกประเภทรูปแบบการปกครองของอริสโตเติล

จ�านวนผู้ปกครอง ผู้ใช้อ�านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ผู้ใช้อ�านาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คนเดียว ทรราชย์ ราชาธิปไตย

กลุ่มบุคคล คณาธิปไตย อธิปไตย

คนจ�านวนมาก ประชาธิปไตย มัชฌิมวิถีอธิปไตยหรือ

ประชาธิปไตยแบบสายกลาง

ที่มา: Michael, G. Roskin. (et al.). (1997). Political Science. New Jersey, NJ: Prentice-Hall. p. 38.

4 Ibid. p. 38.
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รัฐที่มีรูปแบบการปกครองแบบทรราชย์คือ รัฐที่ปกครองโดยคน ๆ เดียวซึ่งใช้อ�านาจเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นเดียวกับรัฐคณาธิปไตย แม้จะปกครองโดยคนหลายคน แต่ก็แสวงหาอ�านาจเพื่อ ผล

ประโยชน์Iนกลุ่มตนเท่านั้น ส่วนรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นรัฐในอุดมคติท่ีดีที่สุดคือ มีผู้ปกครองคน

เดียวที่ทรงคุณธรรมนอกจากนั้น ยังต้องมีความสามารถในการปกครองและต้องมีฐานะที่สูงกว่าสามัญชน 

กฎหมายจึงใช้ไม่ได้กับพระองค์ ดังนั้น กษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม โดยตัวของพระองค์เอง จึงเป็นแหล่งที่มาแห่ง

กฎหมายโดยคุณธรรมและความสามารถทางการเมืองสูงสุดนี้เองที่ท�าให้พระองค์มีสิทธิบังคับบัญชาคนอื่น 

ในท�านองเดียวกับรัฐแบบอภิชนาธิปไตยเป็นรัฐที่ปกครองโดยกลุ่มคนที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง กล่าวคือ ดีใน

ด้านที่มีศีลธรรมและคุณธรรมคือ การปกครองบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ส�าหรับรัฐที่มีระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยกรีกโบราณ เป็นระบอบการปกครองเพื่อคนจนหรือเป็นระบอบการ 

ปกครอง โดยกลุ่มชนที่บ้าคลั่งและถูกชักน�าไปโดยนักการเมืองที่ดีแต่พูดโดยไม่มีความรับผิดชอบ ดังน้ันถึง

แม้ว่าจะเป็นรัฐเพื่อมวลชน แต่ประชาชนอาจไม่รู้จักคิดและมีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งอาจจะไม่มี

ความรับผิดชอบ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ส่วนรัฐที่มีการปกครองประชาธิปไตยแบบสายกลาง เป็นรัฐที่จัด

ระบอบการปกครองโดยน�าเอาหลักการของประชาธิปไตยและคณาธิปไตยมาผสมผสานกันอย่างสมดุลน่ัน

คือ การน�าปัจจัยของฝ่ายคณาธิปไตย อันหมายถึงทรัพย์สิน ชาติก�าเนิด ฐานะทางสังคม และการศึกษา มา

ประสมประสานกับพลังของฝ่ายประชาธิปไตย อันได้แก่ การอ้างอิงสิทธิของกลุ่มราษฎรของรัฐ การถ่วงดุล

ของแต่ละฝ่ายจะน�าไปสู่การตัดทอนส่วนเลวของแต่ละฝ่ายออกไป และก่อให้เกิดเสถียรภาพควบคู่ไปกับ

ดุลยภาพ รัฐท่ีมีการปกครองประชาธิปไตยแบบสายกลาง จะเป็นรัฐที่ราษฎรส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกนักบริหาร

เพื่อไปท�าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของคนส่วนรวม

รูปแบบการปกครองของ เบอร์นาร์ด คลิก
นอกจากอริสโตเติลแล้ว ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านท่ีแบ่งประเภทของรัฐไว้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการ

แบ่งประเภทของรัฐตามแนวคิดของ เบอร์นาร์ด คลิก (Bernard Crick)5 ซึ่งเขาแบ่งประเภทของรัฐโดย

พิจารณาการจัดองค์การและหน้าที่ของรัฐเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง รัฐสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน 

กล่าวคือ

1.  เอกาธิปไตย (Autocratic) รัฐแบบเอกาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่มอบอ�านาจไว้กับคน

เพียงคนเดียว เช่น มอบอ�านาจให้แก่พระราชาหรือผู้ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่ง หากมอบอ�านาจให้กษัตริย์ ก็เรียก

ว่า ประชาธิปไตย การปกครองในลักษณะน้ีรัฐบาลเป็นศูนย์รวมของอ�านาจ

การก�าหนดทางเลือกโดยรัฐที่มีการปกครองแบบเอกาธิปไตยนี้ รัฐบาลเป็นผู้ก�าหนดผลประโยชน์

สาธารณะให้กับประชาชน ประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง ถูกมองว่าจะเข้ามาเพื่อล้มล้างระบบการ 

ปกครอง บทบาทของรัฐบาลในรัฐประเภทนี้ จะจ�ากัดอยู่เพียงบทบาทด้านการต่างประเทศและการเก็บภาษี 

ส�าหรบักจิการใดอันเป็นกจิการของเอกชน รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง ลกัษณะของรฐัประเภทนีไ้ด้แก่ รฐับาล

ที่มีกษัตริย์เป็นประมุขในสมัยศตวรรษที่ 18 และรัฐบาลทหารในหลาย ๆ ประเทศในประเทศโลกที่สาม

5 Bernard, Crick. อ้างใน Stephen, D. Tansey. Ibid. pp. 40-42.
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6-16 การวิเคราะห์การเมือง

2.  สาธารณรัฐ (Republic) การปกครองแบบสาธารณรัฐ เป็นระบบการปกครองของพวกโรมัน การ

ปกครองในระบบน้ีจะไม่ค่อยมีเสถยีรภาพเน่ืองจากการก้าวสูอ่�านาจไม่ได้มาจากการสบืสายโสหติ การปกครอง

แบบนี้ รัฐบาลและเอกชนจะมีบทบาทในการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะคล้าย ๆ การ ปกครองแบบ

ประชาธปิไตยของตะวนัตก แต่รัฐบาลภายใต้การปกครองแบบน้ีจะมุ่งไปสูก่ารเป็นรฐัสวสัดิการ ในการก�าหนด

ทางเลือกนโยบายสาธารณะส�าหรับรัฐในประเภทน้ี รัฐบาลเป็นตัวแสดงหนึ่งในกระบวนการของรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งประกอบด้วยมุมมองเรื่องประโยชน์สาธารณะที่แตกต่างกันของกลุ่มต่าง ๆ ความเห็นของกลุ่มต่าง ๆ เหล่า

นั้น จะได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการทางการเมือง ทั้งน้ี รัฐบาลอาจแทรกแซงในกิจการทางเศรษฐกิจ

และสังคมเพ่ือคงไว้ซ่ึงประโยชน์สาธารณะและมาตรฐานข้ันต�่าด้านสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ได้ ในกิจการของเอกชน ประชาชนสามารถด�าเนินกิจการโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ รัฐ

ตามรปูแบบนี ้ปรากฏในประเทศองักฤษในสมยัศตวรรษที ่18 สมยันครรฐัเอเธนธ์ และรฐัภายใต้การปกครอง

ระบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน

3.  เผด็จการ (Totalitarian) การปกครองแบบเผด็จการ เป็นการปกครองที่รวมอ�านาจการปกครอง

ไว้ที่คนเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลหรือพรรคการเมืองเดียว รูปแบบการปกครองเผด็จการ มี 2 ประการ 

คือ

3.1  เผด็จการอ�านาจนิยม รัฐบาลหรือผู้ปกครองเข้ามาควบคุมสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

ของประชาชน มักไม่ยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่รัฐบาลหรือผู้น�ายังคงให้สิทธิ เสรีภาพ 

แก่ประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยเเละแบบคณะบุคคล

3.2  แบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ หมายถึง การปกครองที่มีผู้น�ามีอ�านาจสูงสุด และใช้อ�านาจเด็ด

ขาดแต่เพียงผู้เดียว พยายามที่จะสร้างอุดมการณ์เพื่อความชอบธรรมให้กับการใช้อ�านาจทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม เผด็จการแบบนี้ไม่ยอมให้มีฝ่ายตรงข้าม เผด็จการเบ็ดเสร็จมี 2 ประเภท คือ เผด็จการ

ฟาสซิสต์ และเผด็จการคอมมิวนิสต์

การก�าหนดทางเลือกนโยบายภายใต้การปกครองแบบเผด็จการนี้ รัฐบาลจะเป็นผู้ก�าหนดทางเลือก 

ในนโยบายสาธารณะทั้งหมด ประชาชนไม่มีสิทธิในการด�าเนินกิจการของตนเอง รัฐในรูปแบบนี้ ได้แก่ การ

ปกครองของฮิตเลอร์และ สตาลิน

รูปแบบการปกครองของรัฐโดยพิจารณาจากอ�านาจอธิปไตย
เมื่อพิจารณาถึงอ�านาจอธิปไตยของรัฐ สามารถแบ่งรัฐออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1.  รฐัเดีย่วหรอืเอกรฐั (Unitary State) รฐัเด่ียว หมายถึง รัฐทีมี่รฐับาลระบบเดียว คือ ระบบรฐับาล

กลางที่ตั้งอยู่ที่นครหลวงของรัฐเท่านั้น โดยรัฐบาลมีอ�านาจเพียงองค์กรเดียวในรัฐ ภายในรัฐจะมีการ จัดตั้ง

หน่วยการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยการปกครองภูมิภาค แต่หน่วยดังกล่าวจะมีอ�านาจมากน้อยเพียงใด 

หรือจะยกเลิกหรือจ�ากัดอ�านาจเมื่อใด รัฐบาลกลางจะเข้าด�าเนินการด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ โดยการออก

กฎหมายของรัฐบาลกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองอ่ืนกับรัฐบาลกลางจะเป็นความสัมพันธ์ 

ตามกฎหมาย
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6-17แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ในการก�าหนดทางเลอืกนโยบายสาธารณะ รฐับาลกลางเป็นองค์กรเดยีวของรฐัทีจ่ะใช้อ�านาจอธปิไตย

ทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลท้องถ่ินหรือองค์กรอ่ืน ๆ จะท้าทายไม่ได้ เพราะ

อาจถอืเป็นกบฎภายในหรอืกบฎแบ่งแยกดนิแดน จากการทีร่ฐับาลกลางรวบอ�านาจเอาไว้ทีส่่วนกลาง ทัง้หมด 

บรรดาท้องถ่ินจึงไม่สามารถคัดค้าน รัฐบาลกลางจะแบ่งอ�านาจในการตัดสินใจในการก�าหนดทาง เลือก

นโยบายให้ท้องถ่ินได้ตามที่รัฐบาลเห็นสมควร

2. รัฐรวม (Composite State) รัฐรวมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

2.1  สหพันธรัฐ (Federation) เป็นรัฐที่เกิดจากรัฐตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไปมารวมกันโดยการยอมรับ

รฐัธรรมนญูฉบบัเดยีวกนั และมีการจดัตัง้รัฐบาลกลางขึน้บรหิารสหพนัธรฐั รฐัธรรมนญูจะก�าหนดหน้าทีห่ลกั

ที่ส�าคัญให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลาง และยอมให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลมลรัฐสามารถตรากฎหมายเพื่อ

บังคับใช้เฉพาะเขตท้องที่ของตน อย่างไรก็ตาม การตรากฎหมายของท้องถ่ินต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

รัฐธรรมนูญที่ส่วนกลางบัญญัติไว้

สหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างของประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐแบบสหพันธรัฐ ในการก�าหนดทาง

เลือกนโยบายสาธารณะ สหรัฐอเมริกาจะมีการแบ่งอ�านาจอย่างชัดเจน คือ ให้รัฐบาลกลางมีอ�านาจอธิปไตย 

ในส่วนที่เป็นกิจการเก่ียวเนื่องกับประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันประเทศ รวมถึงอ�านาจ 

ในการประกาศสงคราม ส่วนรัฐบาลมลรัฐ จะมีอ�านาจอธิปไตยภายในเขตมลรัฐของตนเอง เรื่องใดที่เป็น 

อ�านาจของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐจะแบ่งกันชัดเจน เช่น การศึกษา จะเป็นอ�านาจหน้าท่ีของมลรัฐ หาก 

มีเร่ืองหรือปัญหาระหว่างมลรัฐจะเป็นอ�านาจของรัฐบาลกลาง การก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ รัฐบาล 

จะเปิดโอกาสให้องค์กรพฒันาเอกชน หน่วยงานเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมหรอืบทบาทในการ ก�าหนด

ทางเลือกอย่างเสรี

2.2  สมาพันธรัฐ (Confederation) เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ และมีจุดมุ่งหมายเป็นการ

ชั่วคราว เพื่อกระท�าการร่วมกันอย่างใดอย่างหน่ึงของรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไป โดยการท�าสัญญาหรือข้อตกลง

ระหว่างประเทศ การรวมกันนื้ไม่ได้เกิดรัฐบาลขึ้นใหม่ ความสัมพันธ์ของรัฐที่มารวมกัน เป็นความสัมพันธ์

ตามสนธิสัญญา ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกเม่ือใดก็ได้ ในปัจจุบันรัฐรูปแบบนี้ไม่มีแล้ว แต่ในอดีตเคยมี

สมาพันธรัฐที่ส�าคัญ ได้แก่ สมาพันธรัฐสริส (ค.ศ. 1815-1848) และสมาพันธรัฐอเมริกัน (ค.ศ. 1781-1789)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่ารัฐทุกรัฐมีลักษณะคล้ายกันมาก คือ รัฐจะมีองค์ประกอบหลักร่วมกัน

คือ ประชากร เขตแดน อ�านาจอธิปไตย และรัฐบาล ในขณะที่รัฐอาจจะมี ภาษา ศาสนา ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น

องค์ประกอบทั้ง 4 ประการจึงไม่สามารถน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกรูปแบบของรัฐให้แตกต่างกัน ได้ 

การจ�าแนกรัฐ สามารถจ�าแนกได้เพียงรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม เท่าน้ัน แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถท�าได้ก็คือ การจ�าแนก

รัฐให้แตกต่างกันโดยพิจารณารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) เพราะรัฐบาลท�าให้รัฐมีชีวิต การ

จ�าแนกรูปแบบของรัฐตามรูปแบบของรัฐบาล จึงท�าให้ได้รูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปในหลาย

รูปแบบ เช่น การปกครองแบบประชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย เผด็จการ เอกาธิปไตย เป็นต้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.1.2

ใมแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.1 เรื่องที่ 6.1.2
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6-18 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 6.1.3 รัฐกับการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่ 6.1.1 ว่าด้วยทฤษฎีที่อธิบายการก�าเนิดของรัฐ ในหลาย ๆ ทฤษฎี 

พยายามอธิบายการรวมตัวของคนในสังคม เช่น จอห์น ล็อค ที่กล่าวว่า การท�าสัญญาของมนุษย์นั้น มนุษย์

หาได้มอบอ�านาจให้บุคคลที่สาม (กษัตริย์) โดยเด็ดขาดไม่ มนุษย์ยังธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ของ

ตน ที่ส�าคัญคือ สิทธิในชีวิตความเป็นเสรี และกรรมสิทธิ์ เป็นต้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ล็อคมองรัฐบาลใน

ฐานะท่ีเป็นกลไกในการปกป้องสทิธแิละทรพัย์สนิของประชาชน ส�าหรบัลอ็คแล้ว รฐับาลเป็นตวัแทนของความ

เห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยผู้ปกครองจะเป็นผู้สนับสนุนให้รัฐบาลอยู่ในอ�านาจ

ตราบเท่าที่รัฐบาลยังคงสามารถสนองผลประโยชน์ของประชาชนในสังคมได้6 ผลประโยชน์ของประชาชนจึง

ถือว่าเป็นเป้าหมายของทุกรัฐบาล รัฐบาลจึงมีบทบาทในการด�าเนินนโยบายหรือก�าหนดทางเลือกเพื่อให้

ประชาชนของตนมีชีวิตที่ดี ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม การก�าหนดทางเลือกดังกล่าวนี้เอง ถือว่าเป็นเป้า

หมายสูงสุดของทุกประเทศในโลกปัจจุบัน

กุลธน ธนาพงศธร7 กล่าวไว้ในหนังสือเรื่องหลักการก�าหนดนโยบายของรัฐว่า จากข้อเท็จจริงที่ เป็น

อยู่ในแต่ละประเทศ ซึ่งโดยความจริงแล้ว ในประเทศต่าง ๆ ย่อมมีองค์การและคณะบุคคลที่มีหน้าที่ใน การ

ก�าหนดนโยบายหรอืทางเลอืกอยู่มากน้อยแตกต่างกนัออกไป ทัง้ในแง่จ�านวนขององค์การและขอบเขต อ�านาจ

หน้าท่ีขององค์การเหล่านั้น แต่ถ้าหากพิจารณาถึงประเทศต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบันน้ีแล้ว สามารถแยก อธิบาย

โดยจ�าแนกประเทศต่าง ๆ ทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่มประเทศ กล่าวคือ

1. กลุม่ประเทศเสรปีระชาธปิใตย หรอืโลกเสร ีเช่น องักฤษ สหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส และไทย เป็นต้น 

ในกลุ่มประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละประเทศจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญก�าหนดถึงองค์การต่าง ๆ ที่ท�าหน้าที่

ในการก�าหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม ข้อก�าหนดน้ันก็ยังแตกต่างกันไปตามประเภทของระบบการเมืองที่ 

ประเทศนั้นใช้อยู่ กล่าวคือ ในระบบรัฐสภา เช่น อังกฤษ ซึ่งในระบบการเมืองเช่นนี้ ไม่มีการแบ่งแยกอ�านาจ 

อธิปไตยทั้งสามออกจากกันอย่างเด็ดขาดจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร จะจัดตั้งโดยต้องมี

เสียงข้างมากในรัฐสภาสนับสนุนและจะปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ด้วยความไว้วางใจของรัฐสภา รัฐสภาอาจ

ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ซึ่งเป็นผลท�าให้รัฐบาลต้องพ้นจากต�าเเหน่ง หรือมิฉะนั้นรัฐบาลก็ประกาศยุบสภา 

เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยให้ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาด ดังน้ัน ในประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภา ทั้งรัฐบาลและ 

คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาจึงใช้อ�านาจร่วมกันในการก�าหนดนโยบายของรัฐในแทบทุกกรณี กล่าวคือ  

เมื่อรัฐบาลได้ริเริ่มก�าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก่อนที่ประกาศเป็นนโยบายของรัฐได้ จะต้องเสนอ 

ต่อสภาเพื่อขอ

6 Michael, G. RosWn. Ibid. p. 34.
7 โปรดดูรายละเอียดได้ในกุลธน ธนาพงศธร. หลักการการก�าหนดนโยบายของรัฐ บทที่ 7 เรึ่องการก�าหนดนโยบายของรัฐ. 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 224-241.
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6-19แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ความเห็นชอบหรืออนุมัติเสียก่อนซึ่งรัฐสภาอาจจะให้ความเห็นชอบยินยอมอนุมัติหรือคัดค้านไม่

ยอมอนุมัติหรืออาจให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยการตัดทอนหรือเพิ่มเติมก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ถ้าหากรัฐบาล

สามารถคุมเสียงข้างมากในรัฐสภาได้ ปัญหาเรื่องการคัดค้านหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างนโยบายย่อมเกิดขึ้น

ได้ยาก แต่ถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถคุมเสียงข้างมากได้หรือเป็นรัฐบาลผสมแล้ว ปัญหาความขัดแย้งในการ

ใช้อ�านาจร่วมกันในการก�าหนดนโยบายย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าหากเป็นนโยบายเล็ก ๆ ที่ไม่ส�าคัญมากนักก็

อาจ ตกลงประนีประนอมกันได้ แต่ถ้าหากเป็นนโยบายส�าคัญ ๆ ทางออกของความขัดแย้ง ก็คือ ถ้าหาก

รัฐบาลไม่ออกจากต�าแหน่ง ก็ต้องประกาศยุบสภา เพื่อให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่

แต่หากรัฐสภาจะก�าหนดนโยบายอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วยการริเริ่มของสมาชิกรัฐสภาเอง ก่อนร่าง 

นโยบายนั้น ๆ จะมีผลบังคับใช้ ก็ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐบาลก่อน ซึ่งในการพิจารณาของรัฐสภานั้น 

รัฐบาลซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาสามารถให้การสนับสนุนหรือคัดค้าน แก้ไข เปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ได้เช่น

เดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม ประเทศท่ีใช้ระบบรัฐสภา รัฐบาลและรัฐสภาใช้อ�านาจร่วมกัน

ในการก�าหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริง ยังมีองค์การและตัวบุคคลในระบบราชการทั้งทหารและ

พลเรือน อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย โดยองค์การเหล่านี้ จะมีรูปแบบและชื่อเรียกที่แตกต่าง

กนั ในรปูกระทรวง ทบวง กรม สภา เช่น สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิหรอืในรปูคณะกรรมการ 

เช่น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น

ในประเทศที่มีระบบการเมืองแบบประธานาธิบดี เช่น สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เป็นต้น ในระบบ 

การเมืองแบบน้ี มีการแบ่งแยกอ�านาจอธิปไตยท้ังสามออกจากกันอย่างเด็ดขาด ต่างฝ่ายต่างมีและใช้อ�านาจ

ในการก�าหนดนโยบายแยกต่างหากออกจากกัน กล่าวคือ รัฐบาลหรือประธานาธิบดีอาจก�าหนดนโยบายบาง 

ประเภทขึ้นมาได้เองโดยล�าพัง โดยไม่จ�าเป็นต้องขอความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากรัฐสภาเหมือนดังเช่นใน 

ระบบรัฐสภา และเมื่อประธานาธิบดีได้ก�าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้นมาแล้ว ก็สามารถน�าเอานโยบาย 

ไปปฏิบัติได้ทันที ในท�านองเดียวกันรัฐสภาก็มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งได้เช่นเดียว

กับประธานาธิบดี โดยไม่จ�าเป็นต้องขอความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากประธานาธิบดีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

เสียก่อน เว้นแต่ในกรณีกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ ได้บัญญัติให้ประธานาธิบดีกับรัฐสภาใช้

อ�านาจร่วมกันในการก�าหนดนโยบายบางประเภท เช่น สหรัฐอเมริกา ได้แก่ นโยบายการป้องกันประเทศ 

นโยบายทางการเงินและงบประมาณ 

2. ประเทศสังคมนิยม เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้องค์การที่มีอ�านาจ

สูงสุดและผูกขาดบทบาทในการก�าหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ คือ พรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้โดยพรรค

คอมมิวนิสต์จะเป็นทั้งผู้ก�าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รัฐสภาจะท�าหน้าที่เป็นเพียง

ตรายางเพื่อยอมรับร่างนโยบายที่พรรคได้ก�าหนดขึ้น ส่วนรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเเละหน่วยงานต่าง ๆ ของ

ระบบราชการ จะท�าหน้าที่เป็นเพียงผู้น�าเอานโยบายที่พรรคก�าหนดไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ ดังนั้น ใน

ประเทศที่มีการปกครองในลักษณะเช่นนี้ปัญหาความขัดแย้งในการใช้อ�านาจในการก�าหนดนโยบายระหว่าง

รัฐบาลกับรัฐสภาจะไม่เกิดข้ึน เหมือนดังเช่นประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐสภา
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ดังนั้น รัฐบาลสมัยใหม่ทุกรัฐบาลในโลก จึงต้องเก่ียวข้องกับการก�าหนดทางเลือกหรือการก�าหนด 

นโยบาย นโยบายหรือการก�าหนดทางเลือกจึงหมายถึงการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ 

หน่วยงานของรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายของชาติ นโยบายจะประกอบไปด้วย การออกกฎหมาย การพิพากษา 

ตัดสินคดี การตัดสินใจในการบริหารนโยบายจะถูกน�าไปปฏิบัติผ่านโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ชาติ และเน่ืองจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ�ากัด รัฐบาลจึงต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญของทางเลือกนโยบาย 

เช่น สหรัฐอเมริกาจะเลือกระหว่างการให้ความส�าคัญกับการส่งคนข้ึนไปดวงจันทร์หรือจะเลือกโครงการจัด

สวัสดิการให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือรัฐบาลไทยจะเลือกโครงการจัดสวัสดิการให้กับเด็ก หรือคนชรา 

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ จึงต้องเผชิญกับการจัดล�าดับทางเลือกในการก�าหนดนโยบาย

นอกจากรัฐบาลจะต้องจัดล�าดับความส�าคัญของทางเลือก เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ�ากัดแล้ว 

การตัดสินใจก�าหนดทางเลือก ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อนหรืออาจกล่าวได้ว่า การตัดสินใจ 

ก�าหนดทางเลือกเป็นเรึ่องของ “กระบวนการทางการเมือง” เช่น ในสังคมอเมริกันจะมีกลุ่มจ�านวนมากที่เข้า 

มาเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

ต้องตดัสนิใจในนามของประชาชนว่า ประเทศจะเลือกทางเลอืกใดหรอืนโยบายใด หรอือาจกล่าวได้ว่า นโยบาย 

สาธารณะจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างคุณค่าและความต้องการของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ตัวอย่าง

เช่น สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีจอห์นสัน (Johnson) ต้องเผชิญกับทางเลือกนโยบายระหว่างการใช้

จ่ายของรัฐบาลในสงครามเวียดนามหรอืการใช้จ่ายด้านสวสัดิการสงัคม ซึง่ในทีส่ดุรฐับาลประธานาธิบดีจอห์น

สันได้ตัดสินใจเลือกนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการท�าสงครามแก่เวียดนามใต้เพื่อต่อต้านการรุกรานจาก

คอมมิวนิสต์จากเวียดนามเหนือ เป็นต้น

เมื่อนโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับทางเลือก ดังนั้น ทางเลือกนโยบายจึงมักจะเผชิญกับข้อขัดแย้ง 

และต้องถูกปกป้องเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะ ในทางทฤษฎี ประโยชน์สาธารณะหมายถึงประโยชน์ของ 

ทุก ๆ คน แต่ในความเป็นจริงประโยชน์สาธารณะมักจะถูกตีความจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกล่าวอีกอย่างหนื่ง 

ว่า ทางเลือกนโยบายสาธารณะไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนทุกคนได้ แต่กลับกลายเป็นทาง 

เลือกที่สนองตอบต่อกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตีความและเข้าถึงผู้ก�าหนดทางเลือกมากกว่า

อย่างไรก็ตาม แม้การก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะจะเป็นเรื่องของการเมืองโดยมีกลุ่มต่าง ๆ 

พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐบาลในการก�าหนดทางเลือกก็ตาม รัฐยังคงท�าหน้าที่เป็นตัวแสดงหลักหรือผู้

ตัดสินใจในการเลือกทางเลือก บทบาทของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรให้กับสังคมจะมีมากหรือน้อยเพียงใด 

สามารถพิจารณาได้จากระดับความมากน้อยที่รัฐเข้าไปเเทรกแชงในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

บทบาทของรัฐตามความเห็นของชีพลี่ (shiyely) นักวิชาการชาวอเมริกัน ได้กล่าวไวัว่า รัฐมีหน้าที่ด้วยกัน 4 

ประการ คือ 1) การจัดสรรทรัพยากร (transfer of resources) 2) การให้เงินอดหนุน (subsidies with 

strings) 3) การออกกฎหมายควบคุม (regulation) และ 4) การพัฒนาและการบริหาร (development and 

administration) บทบาททั้ง 4 ด้านของรัฐ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้8

8 Phiffips, W. Shively. (2003). Public Choice: An Introduction to Political Science. USA: McGraw-Hill. pp. 

74-91.
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6-21แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

1)  บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรจากคนรวยไปให้คน

ยากจน เช่น การเก็บภาษีจากนายจ้างและพนักงาน เพื่อน�าไปให้แก่ประชาชนที่เกษียณอายุ คนพิการ เป็นต้น 

บทบาทของ รัฐในการจัดสรรทรัพยากรตามความหมายนี้จะตรงกับนโยบายการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม่ 

(redistribution) ของโลวี (Lowi)

2)  การให้เงินอุดหนุน บทบาทของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนในอีกทางหนึ่ง ก็คือ การ

ให้เงินอุดหนุนที่ระบุแนวทางการน�าไปใช้ เช่น การท่ีรัฐบาลให้เงินสนับสนุนเพื่อพยุงราคานม เพื่อผู้บริโภคจะ

ได้ไม่ ต้องแบกรับภาระจากราคานมที่สูงขึ้น ในบางกรณีการให้เงินอุดหนุนรัฐอาจไม่ให้เงินอุดหนุนโดยตรง 

แต่ผ่านระบบภาษีแทน เช่น รัฐบาลอาจลดภาษีให้กับประชาชนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือประชาชนที่ชื้อบ้าน 

เป็นต้น

3)  การออกกฎหมายเพื่อควบคุม การออกกฎหมายของรัฐเพื่อควบคุมและรักษาความ

เรียบร้อยของสังคม เช่น กฎหมายการป้องกันอาชญากรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

4)  การพัฒนาและการบริหาร นอกจากรัฐบาลจะท�าหน้าที่ในการควบคุมและรักษาความสงบ

เรียบร้อยในสังคม โดยออกกฎหมายให้ประชาชนปฏิบัติตามแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลยังต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยตนเองอีกด้วย เช่น การป้องกันประเทศ การต่างประเทศ หรือรัฐบาลอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ในกิจการบางประเภทที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ เช่น การรถไฟ การประปา การพลังงาน การไฟฟ้า 

เป็นต้น

จากบทบาทหลักของรัฐบาลทั้ง 4 ประการนั้น แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเป็นองค์การที่ตัดสินใจก�าหนด

ทางเลือกนโยบายสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ในสภาพความ

เป็นจริงจะพบว่ารัฐแต่ละรัฐมีบทบาทในการก�าหนดทางเลือกแตกต่างกัน บางรัฐ รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทใน

การก�าหนดทางเลือกนโยบายโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น รัฐที่มีการปกครองแบบ

เผด็จการ ในขณะที่รัฐบางรัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ ส่วนราชการ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดทางเลือก อาจด้วยเหตุผลที่ว่า รัฐต้องการลดบทบาทของตนเองลง การเปิดโอกาสให้ ตัวแสดงอื่น ๆ 

เข้ามามีบทบาทย่อมแสดงให้เห็นความโปร่งใสในการก�าหนดทางเลือก อีกทั้งเป็นการก�าหนดทางเลือกที่ตอบ

สนองต่อความต้องการของประชาชนโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้การน�านโยบายหรือทางเลือกดังกล่าวไปปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด

ในตอนท่ี 6.2 จะได้กล่าวถึงแนวทางก�าหนดทางเลือกก่อนท่ีรัฐต่าง ๆ จะได้รับอิทธิพลจากแนวคิด 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และบทบาทของรัฐภายหลังที่ได้รับอิทธิพลจาก 

แนวคิดดังกล่าว ท้ายที่สุดจะได้กล่าวถึงอิทธิพลแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีผลต่อการ

ก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อช้ีให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดทางเลือกทั้งก่อนและหลังแนวคิดดังกล่าวข้างต้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.1 เรื่องที่ 6.1.3
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6-22 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 6.2 

แนวทางก�าหนดทางเลือก

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 6.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 6.2.1  แนวทางก�าหนดทางเลือกก่อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

เรื่องที่ 6.2.2  แนวทางก�าหนดทางเลือกหลังแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

เรื่องที่ 6.2.3  แนวทางก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล

แนวคิด
1.   แนวทางก�าหนดทางเลือกก่อนที่ประเทศต่าง ๆ จะได้รับอิทธิพลของแนวคิดการจัดการ 

ภาครัฐแนวใหม่ เป็นการก�าหนดทางเลือกโดยมีตัวแสดงที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทส�าคัญ

ไม่มากนัก ตัวแสดงที่ส�าคัญได้แก่ รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา

ท่ีตนเองรับผิดชอบ บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภา แม้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบายหรือทางเลือก แต่ก็

ไม่มีบทบาทอย่างเด่นชัด ส�าหรับบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาชน แทบไม่มี

บทบาทในการก�าหนดทางเลือก อย่างไรก็ตาม บทบาทของรัฐบาลและส่วนราชการจะมี

บทบาทมากน้อยเพยีงใด ย่อมขึน้อยูก่บัรปูแบบการปกครองของประเทศนัน้ ๆ เป็นส�าคญัด้วย

2.   แนวทางก�าหนดทางเลือกภายหลังจากการเกิดขึ้นของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

รัฐและส่วนราชการซึ่งเคยเป็นตัวแสดงหลักในการก�าหนดทางเลือกได้ลดบทบาทลง 

เนื่องจากการไร้ประสิทธิภาพของการส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชน แนวคิดการ

จดัการภาครัฐแนวใหม่ทีม่ฐีานคตอิยูบ่นการบรหิารจดัการทีเ่น้นประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

ได้กลายมาเป็นแนวคิดส�าคัญท่ีเป็นแนวทางในการบริหารงานของรัฐ โดยมีเครื่องมือที่

ส�าคัญ เช่น การแปรรูปกิจการของรัฐ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การด�าเนินการดังกล่าวรัฐ

ด�าเนินการผ่านตัวแทน ได้แก่ องค์การเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการส่งมอบบริการ

สาธารณะให้กับประชาชน

3.   แนวทางก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล แนวคิดธรรมาธิบาลที่ส�าคัญ ได้แก่ 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเเละการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายเพื่อก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมในสังคม จากแนวคิดดังกล่าว ท�าให้บทบาทของประชาชนได้เข้ามามี

บทบาทในการก�าหนดทางเลือก นอกเหนอืจากตัวแสดงหลกัอืน่ ๆ ทัง้นี ้กเ็พือ่ความโปร่งใส 

และความสามารถในการน�านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ
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6-23แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

วัตถุประสงค์
เมึ่อศึกษาตอนท่ี 6.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.   อธิบายหลักการของแนวทางก�าหนดทางเลือกก่อนที่จะมีแนวคิดการจัดการภาครัฐ 

แนวใหม่ได้

2.   อธบิายหลกัการของแนวทางก�าหนดทางเลอืกหลงัจากมแีนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่

ได้

3.  อธิบายหลักการของแนวทางก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาลได้
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6-24 การวิเคราะห์การเมือง

เรือ่งที ่6.2.1  แนวทางก�าหนดทางเลอืกก่อนแนวคดิการจดัการภาครฐั 

 แนวใหม่

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดที่เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 

(effectiveness) ภายใต้หลักกลไกตลาด (marketization) และการจัดการนิยม (managerialism) โดย

ก่อนหน้าที่ประเทศต่าง ๆ จะได้รับแนวคิดดังกล่าว รัฐและส่วนราชการ ถือว่าเป็นตัวแสดงที่ส�าคัญในการ

จัดสรรทรัพยากรและก�าหนดทางเลือกใหักับประชาชนของตน

ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวทางก�าหนดทางเลือกภายหลังการเกิดแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะ

ขอกล่าวถึงการก�าหนดทางเลือกก่อนที่ประเทศต่าง ๆ จะได้รับอิทธิพลแนวคิดดังกล่าวเพื่อความเข้าใจเป็น

ล�าดับแรก

ลักษณะและวิธีการของแนวทางการก�าหนดทางเลือก ก่อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ก่อนที่ประเทศต่าง ๆ จะรับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาใช้ เพื่อการบริหารงานให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนของตนน้ัน แนวทางก�าหนดทาง 

เลือกของรัฐ ตกอยู่ภายใต้หลักการบริหารในยุคก่อนหน้านั้น หรือที่เรียกว่า การจัดการภาครัฐยุคเก่า (The 

old public management) หมายถึง การให้ความส�าคัญกับหลักการบริหารที่เป็นทางการ การมีล�าดับขั้น 

การบังคับบัญชาที่ชัดเจน การใช้อ�านาจภายใต้ค่านิยมและความพยายามตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเป็นก

ลาง การใช้ค่านิยมเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้กลายมาเป็นหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ ทั้งน้ี เน่ืองจากการจัดการ 

สาธารณะเป็นเรือ่งทีม่คีวามแตกต่างจากการจดัการในภาคเอกชน ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การจดัการสาธารณะ

ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด และในการก�าหนดทางเลือกหรือตัดสินใจจะมีเรื่องค่านิยมและการเมือง เข้ามา

เกี่ยวข้องในการตัดสินใจอยู่เสมอ นั่นคือ การจัดการภาครัฐแนวเก่า ประกอบไปด้วยการจัดการภายใต้ 

แนวคิดหลักการบริหารที่ส�าคัญ ๆ ได้แก่

1.  การให้ความส�าคัญกับระบบราชการ

2.  การบริหารโดยไม่ยึดหลักกลไกตลาด

3.  การเน้นหลักการบริหาร 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

1.  การให้ความส�าคัญกับระบบราชการ (bureaucracy)

1.1 การให้ความส�าคัญกับระบบราชการในด้านการบริหาร ตามแนวคิดของแมกซ์ เวเบอร์ 

(Max Weber) ระบบราชการมีลักษณะที่ส�าคัญ คือ9 

9 Kenneth R. Godwin. & John C. Wahlke. Introduction to Political Science: Reason, Reflection, and 

Analysis. U.S.A.: Harcourt Brace. p. 253.
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6-25แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

1) การจัดองค์การตามสายการบังคับบัญชา ระบบราชการจัดหมวดหมู่ต�าแหน่งต่าง ๆ 

เป็นล�าดับชั้น ของราชการที่อยู่ในระดับช้ันที่ต�่าลงมาก็จะมีข้าราชการในระดับสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้า

2) การแบ่งงานกนัท�าตามความช�านาญเฉพาะด้าน ลกัษณะการแบ่งงานขององค์การแบบ

ระบบราชการจะมีการจ�าแนกหน้าที่ตามความสามารถ และความช�านาญของข้าราชการ เพื่อประสิทธิภาพใน 

การท�างาน

3) การใช้หลักคณุธรรมในการบริหารงาน หรอืการวางตวัเป็นกลาง ข้าราชการต้องปฏิบัติ 

ตามระเบียบของทางราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

4) การจ�าแนกงานตามขั้นตอนการท�างาน โดยจ�าแนกงานตามข้ันตอนที่ชัดเจน ส�าหรับ

งานแต่ละงานก็เพื่อประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของงานในแต่ละงานนั่นเอง

การบริหารงานโดยใช้ระบบราชการเป็นกลไกในการท�างาน ได้รับการกล่าวถึงข้อดีไว้ว่า 

เป็นการจัดองค์การที่มีการจัดเรื่องอ�านาจสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมท่ีดีที่สุดจึงเป็นการบริหารท่ีมีเหตุผล 

ระบบราชการเหนือกว่าระบบการบริหารระบบอื่นในแง่เทคนิค เปรียบประหนึ่งการผลิตที่ใช้เครื่องยนต์กลไก

ซึ่ง เหนือกว่าการไม่ใช้เครื่องยนต์กลไก ระบบราชการเหนือกว่าระบบการจัดการอื่น ๆ ตรงท่ีมีความแม่นย�า

ถูกต้อง ต่อเนือ่งรวดเรว็แน่ชดั ระบบราชการเป็นระบบทีผู่บ้งัคบับญัชาคมุผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างด ีและสมาชกิ

ในองค์การมีความสามัคคี นอกจากนี้ ระบบราชการยังเหนือกว่าระบบอ่ืน ๆ ในแง่ที่ว่าอยู่คงกระพันถาวร  

ไม่ว่าตัวผู้น�าทางการเมืองจะเปล่ียนแปลงอย่างไร ระบบราชการยังคงเป็นกลไกรับใช้ระบบการเมืองอยู่ 

ตลอดไป10

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบราชการจะได้รับการกล่าวถึงความแม่นย�า ถูกต้อง ชัดเจนในการ

ด�าเนินการ เนื่องจากการมีสายการบังคับบัญชา การแบ่งงานกันท�าตามความช�านาญเฉพาะด้าน มีล�าดับขั้น

ตอนการท�างานที่ชัดเจน หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบราชการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการท�างาน ในอีก

ด้านหนึ่งของข้อดีต่าง ๆ เหล่าน้ัน ระบบราชการกลับถูกวิจารณ์ว่า มีการยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ ท�าให้ระบบ

ราชการขาดความยืดหยุ่น และก่อให้เกิดความล่าช้าในการท�างาน หรือตามที่เมอตัน (Merton) กล่าวว่า ระบบ

ราชการมีข้อเสียคือ ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ผิด

พลาดไม่มากก็น้อยได้11

1.2  ขนาดของระบบราชการ แนวคิดเรื่องการบริหารงาน ภายใต้ระบบราชการมีอิทธิพลต่อ

การบริหารในประเทศตะวันตกอย่างมากโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษท่ี 1920 ทั้งนี้ ด้วยเหตุผล

ของความพยายามสร้างกฎเกณฑ์เเละหลักการบริหารเพื่อเเก้ไขปัญหาการบริหารงานในระบบการแบ่งพรรค

แบ่งพวก (spoil system) ทีม่มีาก่อนหน้าน้ัน อย่างไรกต็าม การบรหิารงานตามหลกัระบบราชการกถ็กูท้าทาย

ถึงความไม่เหมาะสมในช่วงปลายทศวรรษที่ 20 ด้วยเหตุผลของความใหญ่โต (big government) และ 

 

10 พิทยา บวรวัฒนา (2541). รัฐประศาสนศาสตร์: ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1887-1970). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. น. 23-24.

  11 Robert K. Merton, in Shafiitz & Hyde. (1997). Classic of Public Administration. U.SA.: Hacourt Brace 

& Company. p. 101.
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6-26 การวิเคราะห์การเมือง

ความเชื่อของชาวอเมริกันต่อผู้น�าที่เลือกเข้ามาบริหารประเทศว่า ไม่ได้สนใจต่อความต้องการของประเทศ

ที่แท้จริง และการตัดสินใจในนโยบายของรัฐบาลเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์  

จนกระทั่งมีการส�ารวจเรื่องความไว้วางใจของชาวอเมริกันต่อรัฐบาลว่า ชาวอเมริกันคิดว่าปัญหาของประเทศ

ที่ก�าลังเผชิญในอนาคตคืออะไร ค�าตอบที่ได้ ก็คือ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก�าลังมีรัฐบาลที่ใหญ่โตมาก

ทีส่ดุ รองลงมา คอืปัญหาแรงงานและปัญหาธรุกจิขนาดใหญ่ ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม ในขณะทีม่ชีาวอเมรกินั

ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ ชาวอเมริกันอีกส่วนหนึ่งยังคงพึงพอใจต่อการท�างานของรัฐบาล เช่น 

จากการสอบถามชาวอเมริกันที่ไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลภายหลังการเกษียณอายุชาวอเมริกันเหล่าน้ี

ตอบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับปัญหา คิดเป็นร้อยละ 69 ร้อยละ 16 

กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เหล่านั้น ปฏิบัติงานมากกว่างานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือประชาชน และอีกร้อยละ 

57 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม12

ส�าหรับสหรัฐอเมริกา มีงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 35 ของผลิตภัณฑ ์

มวลรวม ประชาชาต ิ (Gross Domestic Product: GDP) และมีจ�านวนข้าราชการพลเรือนถงึเกอืบ 18 ล้านคน 

หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของแรงงานในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมพนักงานภาคเอกชน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 ล้านคนและ

ทหารอีกประมาณ 2 ล้านคน และจ�านวนภาษีที่ชนชั้นกลางต้องรับภาระเพิ่มขึ้นคิดเป็นจ�านวนมากกว่าร้อยละ 

90 นับตั้งแต่ ค.ศ. 195313

ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับระบบราชการ ในฐานะที่เป็น

กลไก การบริหารงานของรัฐบาลตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระองค์ทรงจัด

ตั้ง กระทรวง ทบวง กรม ขึ้น จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาขนาดของรัฐบาลที่ใหญ่

โต ซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวอเมริกันประสบเม่ือกว่า 50 ปีท่ีผ่านมา จากตัวเลขงบประมาณแผ่นดินในช่วง 20 ปีที่

ผ่านมา ประเทศไทยมีการขยายตัวของงบประมาณรายจ่าย มากถึงประมาณ 9 เท่า (งบประมาณปี 2523 

เท่ากับ 114,556 ล้านบาท และงบประมาณปี 2544 เท่ากับ 910,000 ล้านบาท) และเม่ือเปรียบเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ ซ่ึงเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า (GDP ปี 2523 เท่ากับ 658,509 ล้านบาท และปี 

2544 เท่ากับ 5,208,600 ล้านบาท) ในขณะท่ีตัวเลขอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือนในช่วง 20 ปีที่ผ่าน แสดง

ให้เห็นว่าระบบราชการไทย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามล�าดับเช่นกัน14

1.3 ระบบราชการกับบทบาททางการเมือง นอกจากการให้ความส�าคัญกับระบบราชการ ใน

ฐานะทีร่ะบบราชการเป็นกลไกส�าคัญในการบรหิารงาน อกีทัง้การบริหารงานโดยใช้ระบบราชการเป็นเครือ่งมอื 

น�ามาสู่การขยายตัวของระบบราชการทั้งในด้านขนาดของตัวระบบราชการและก�าลังคนในระบบราชการแล้ว

ระบบราชการยังเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายรวมทั้งการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างส�าคัญอีกด้วย

นกัวิชาการส�าคญั ๆ ทีศ่กึษาเร่ืองการบรหิารรฐักจิเปรยีบเทยีบ ได้แก่ รกิส์ (Riggs) รกิส์ศกึษา

สังคมของประเทศก�าลังพัฒนา และพบว่าเป็นสังคมที่มีโครงสร้างที่ท�าหน้าที่หลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน ริกส์  

 
12 Nicholas, Henry. (1995). Public Administration and Public Affairs. New Jersey, Prentice Hall. pp. 1-7.
13  Ibid. pp. 4-5.

 14 สุพจน์ ทรายแก้ว. (2545). การจัดการภาครัฐแนวใหม่. อยุธยา: เทียนวัฒนา. น. 14-15.
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6-27แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

เรียกสังคมดังกล่าวว่าสังคมพริสมาติค (prismatic society) ดังเช่น สังคมของประเทศไทย กล่าวคือ 

องค์การอาจมรูีปแบบการจดัองค์การแบบสมยัใหม่อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบตัน้ัิน ปรากฏว่าการด�าเนิน

การภายในองค์การเป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมและค่านิยมของคน มากกว่าที่จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบ

แผนภูมิองค์การที่เป็นทางการ ส�าหรับระบบราชการ ริกส์เรียกระบบราชการของประเทศที่มีสังคมแบบพริ

สมาติคว่า ศาลา (Sala) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ15 1) เป็นระบบราชการที่มีอ�านาจมาก ระบบราชการเจริญเติบโต

เกินกว่าระบบการเมือง ความไม่สมดุลนี้เอง ท�าให้ระบบราชการได้เปรียบ ระบบการเมืองคุมระบบราชการ 

ไม่ได้ ข้าราชการพลเรือนและทหารจึงเข้าไปมีบทบาททางการเมือง เช่น มีอ�านาจในการตัดสินใจนโยบายที่

ส�าคัญ ๆ 2) ในเมื่อระบบราชการมีอ�านาจทางการเมืองมาก จึงท�าให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพด้วย 

ระบบราชการแบบศาลาเต็มไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเล่นพรรคเล่นพวก การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎเกณฑ์ และการให้บริการสาธารณะไม่เป็นธรรม การบริหารงานในระบบศาลานี้จึงมีปัญหามาก และ 3) 

ข้าราชการในระบบบรหิารแบบศาลา มลีกัษณะเป็นลกูผสมระหว่างสมัยใหม่และสมัยเก่า เช่น พนักงานอนามัย

อาจท�างานโดยอาคัยหลักการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับยาแผนโบราณ เป็นต้น

บทบาททางการเมืองของส่วนราชการในการเข้าไปมบีทบาทในการก�าหนดนโยบายหรอืก�าหนด

ทาง เลือกตามค�ากล่าวของริกส์น้ันท�าให้นโยบายหรือทางเลือกมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่

มากนัก หรือมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนราชการถือว่าเป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนด

ทางเลือก นักการเมืองมีความยากล�าบากในการควบคุมรายละเอียดของนโยบาย ในทางกลับกัน ส่วนราชการ

พยายามครอบง�าฝ่ายการเมืองผ่านวัฒนธรรมของกรมหรือกระทรวงแทน

ตัวอย่างบทบาททางการเมืองของส่วนราชการในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แอ

ลิสัน (Allison)16 ได้วิเคราะห์วิกฤตการณ์คิวบา โดยชี้ให้เห็นว่า นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อวิกฤตการณ์

คิวบา เกิดจากอิทธิพลของส่วนราชการในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายการเมืองในการก�าหนดนโยบาย 

ในขณะที่ประเทศไทย บทบาทของส่วนราชการในการเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย

เกิดขึ้นภายใต้ระบบการเมืองแบบอ�ามาตยาธิปไตย ดังที่ริกส์ได้กล่าวไว้ นั่นคือ ส่วนราชการ โดยเฉพาะทหาร

เข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายในขณะที่ฝ่ายการเมืองอ่อนแอเป็นรัฐบาลผสม เช่น สภาพการเมืองไทย 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2500 การเมืองไทยอยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญถึง 7 ฉบับ และมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งนี้เอง ท�าให้

การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ ในขณะที่ส่วนราชการกลับมีความเข้มแข็ง เนื่องจากส่วนราชการยังคงอยู่ใน

ต�าแหน่งที่มีบทบาทในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ เน่ืองจากส่วนราชการเป็นผู้ที่มีความช�านาญและได้

กลายเป็นส่วนที่ติดต่อและรับทราบปัญหาของประชาชนโดยตรง 

ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน ยังไม่สามารถเข้ามามี

บทบาททางการเมืองได้ กล่าวคือ ส�าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ในระยะแรกของการก่อตั้ง

ประมาณช่วง ค.ศ. 1960-1976 องค์กรพัฒนาเอกชนชน ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีทรรศนะที่ต่อต้านการบริหาร

15 พิทยา บวรวัฒนา. อ้างแล้ว. น. 148-150.

 16 Barrie, Axford & others. (N.D.). Politics: An introduction. New York, NY: Routledge. pp. 461-462.
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6-28 การวิเคราะห์การเมือง

งานรัฐบาล แต่มุง่เน้นไปทีก่ารท�างานเพือ่บรรเทาปัญหาความยากจนของประเทศ17 ในขณะทีห่น่วยงานเอกชน

หรือภาคธุรภิจ เข้ามามีบทบาททางการเมืองไทยในช่วงสมัยของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) 

ในลักษณะ ของการรวมตัวของหอการค้า และสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2531-2534) ภายใต้

การเมืองแบบ ธนาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาททางการเมือง แต่การเมืองลักษณะดังกล่าว 

ต้องสะดุด หยุดลงเมื่อเกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2534 บทบาท

ของ ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองปรากฏอย่างชัดเจน พร้อมกับองค์กรพัฒนาเอกชน และ

หน่วย งานเอกชน เม่ือประเทศไทยก้าวสู่การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

2. การบริหารโดยยึดหลักกลไกตลาด การบริหารงานโดยให้ความส�าคัญกับระบบตลาด เป็นการ

บริหารงานที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาท�าหน้าที่การจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ เพราะมีความ

เชื่อว่าภาคเอกชนสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าภาครัฐ แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญกับหลัก

การ 2 ประการคือ หลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของเงิน วิธีการที่ภาครัฐสามารถด�าเนินการได้ เช่น การ

ปรับลดงบประมาณรายจ่าย การลดอัตราก�าลังคน และการแปรรูปกิจการของรัฐ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การบริหารงานของรัฐก่อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเข้ามามีอิทธิพล จะ

เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่รัฐส่วนกลางเป็นส�าคัญ ไม่มีการใช้กลไกตลาดในการจัดการ ใน 

ประเทศตะวันตกบางประเทศ ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1970 แม้ว่าจะมีการน�าระบบตลาดเข้ามาใช้แล้ว เช่น 

ฝร่ังเศส ได้มีการจัดจ้างเอกชนเพื่อท�าหน้าที่ในการให้บริการทางสังคม อังกฤษ รัฐบาลกลางมีการถ่ายโอน 

การจัดบริการสาธารณะให้กับเอกชนด�าเนินการเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศตะวันตกเหล่านั้น เช่น อังกฤษ 

ก็มีการด�าเนินการในลักษณะดังกล่าว เฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เท่านั้น18

ในขณะที่ประเทศที่ก�าลังพัฒนา อย่างเช่น ประเทศไทย การบริหารราชการก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับ พ.ศ. 2540 ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย เป็นระบบการรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง

ผูกขาดโดยรัฐบาล คือ กระทรวง ทบวง กรม และเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางซ่ึงขึ้นต่อกันตามล�าดับชั้นการบังคับ

บัญชา เป็นผู้ด�าเนินการปกครอง การรวมอ�านาจการปกครองมีลักษณะส�าคัญ 3 ประการคือ19 1) มีการรวม

ก�าลังในบังคับต่าง ๆ คือ ก�าลังทหารและต�ารวจให้ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 2) มีการรวมอ�านาจวินิจฉัยไว้ที่ส่วน

กลาง และ 3) มีล�าดับช้ันการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีการปกครองโดยการรวมศูนย์อ�านาจการปกครองน้ี 

เป็นการปกครองประเทศที่ “สร้างภาระ” ให้กับส่วนกลางเป็นอันมาก เพราะส่วนกลางจะเป็นผู้ด�าเนินการ

ด้วยตนเองทุกเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเเละการจัดบริการสาธารณะ ส�าหรับการแบ่งอ�านาจให้แก่ส่วน

ภูมิภาค ได้แก่ รูปแบบการปกครองท่ีส่วนกลางได้มอบอ�านาจในการตัดสินใจบางเร่ืองให้กับตัวแทนหรือเจ้า

หน้าที่ของส่วนกลางที่ถูกส่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในขณะที่การกระจายอ�านาจของไทยแล้ว การกระจายอ�านาจ

ให้แก่ท้องถิ่น เริ่มเป็นครั้งแรกด้วยการจัดตั้งเทศบาลใน พ.ศ. 2476 การจัดตั้งสุขาภิบาลใน พ.ศ. 2495 การ

17 Shigetomi, Shinichi. (n.d). Thailand: A crossing of critical parallel relationships in The State and NGOS: 

Perspective from Asia. Singapore: Seng Lee Press. pp. 126-127.
18 www.lineone.net/(peter.john/pubman11.htm. january 11, pp. 2005.
19  นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2545). การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน. น. 18.
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6-29แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน พ.ศ. 2498 และองค์การบริหารส่วนต�าบล ใน พ.ศ. 2499 ตามล�าดับ 

รวมท้ังการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2528 และเมือง

พัทยา ใน พ.ศ. 2521 แต่การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวน้ัน ไม่มีอิสระจากส่วนกลางอย่าง

แท้จริง เนื่องจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย ยกเว้น เทศบาลและกรุงเทพมหานคร 

ได้มีการก�าหนดให้สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเเต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ซึ่งมีผลท�าให้การตัดสินใจด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของท้องถิ่นไม่เป็นไปตามความต้องการหรืออาจไม่

เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นน้ัน ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างของเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ได้ก�าหนดให้สภาเมืองพัทยามีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกที่มาจากการเลือก

ตั้งของคนในท้องถิ่น จ�านวน 9 คน และสมาชิกท่ีมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จ�านวน 8 คน นอกจากนั้น สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง มีสิทธิได้รับเลือกเป็นนายกเมืองพัทยาได้ด้วย รวม

ทั้งอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ บางเรื่องยังมีลักษณะไม่ชัดเจนและซ�้าซ้อนกับอ�านาจ

หน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค20

3. การเน้นหลักการบริหาร นอกจากรัฐจะให้ความส�าคัญกับส่วนราชการ และการบริหารที่เน้นการ 

รวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลาง รัฐท�าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง โดยไม่ใช้กลไกตลาดในการจัด

บริการสาธารณะ รัฐยังเน้นหลักประสิทธิภาพในการบริหารงานอีกด้วย 

การบริหารงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก�าลัง

พัฒนาก็ตาม ก่อเกิดมาประมาณต้นทศวรรษที่ 20 นับเนื่องจากสมัยเทย์เลอร์ (Taylor) ที่เน้นวิทยาศาสตร์

การจัดการ กล่าวคือ การบริหารงานตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการ ซึ่งดีกว่าการบริหารจัดการแบบเดิมที่

เน้นการบริหารโดยใช้หลักความเคยชิน หลักวิทยาศาสตร์การจัดการประกอบไปด้วย กฎระเบียบต่าง ๆ โดย

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่สร้างหลักการท�างาน คัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน พัฒนาคนโดยการสอนให้คนท�างาน

ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการ การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการได้รับการเสริมแนวคิด

การจดัการทีมุ่ง่เน้นประสทิธภิาพจากแนวคดิเร่ืองหลกัการบรหิารของฟาโยล์ (Fayol) ทีเ่รยีกว่า POLCC หลกั

การบริหารของกูลิคและเออร์วิค (Gulick & Urwick) ตามหลักการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB หลักการ

บริหารดังกล่าวถูกน�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการเน้นประสิทธิภาพ จวบจนหลักการบริหารถูก ท้าทายโดย

แนวคดิในช่วงต่อมาประมาณ ค.ศ. 1947 โดย ไซมอน (Simon) ไซมอนได้วจิารณ์หลกัการบรหิารว่า ประกอบ

ไปด้วยหลักการบางหลักการที่ขัดแย้งกันเอง เช่น ความขัดแย้ง ระหว่างหลักผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (spe-

cialization) และหลักเอกภาพในการควบคุม (unity of command) หลักเอกภาพในการควบคุม เสนอว่า

องค์การจะเกิดประสิทธิภาพต่อเมื่อองค์การมีสมาชิกที่มีความช�านาญเฉพาะเรื่องจ�านวนมาก ซึ่งผู้ท่ีมีความ

ช�านาญเฉพาะเร่ืองมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบหลักเอกภาพในการ

ควบคุมหลักการบริหารในช่วงประมาณ ค.ศ. 1960 ยังเกิดเทคนิคการบริหารอีกเป็นจ�านวนมาก เช่น การ

บริหารที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ ระบบงบประมาณแบบวางแผนงาน (Planning Programming Budgeting 

System) ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้น�าไปใช้ในการ

20 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เพิ่งอ้าง. น. 86-89.
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6-30 การวิเคราะห์การเมือง

จัดท�างบประมาณของประเทศใน ค.ศ. 196121 ส�าหรับประเทศไทย ก็รับแนวคิดหลักการบริหารต่าง ๆ เข้า

มาใช้ในการบริหารราชการไทย โดยเฉพาะการจัดท�างบประมาณแบบวางแผนงาน ถูกน�ามาใช้ในประเทศไทย 

ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 252522 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ�ากัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่า แนวทางก�าหนดทางเลอืกก่อนแนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ รฐัมีบทบาท

หลักในการก�าหนดทางเลือก โดยใช้กลไกส่วนราชการและหลักการบริหารที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ

2. ข้อดีและข้อเสียของแนวทางก�าหนดทางเลือกก่อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
เมื่อรัฐท�าหน้าที่ในการก�าหนดทางเลือกโดยใช้ระบบราชการเป็นกลไกในการจัดส่งบริการสาธารณะ 

โดยเน้นประสิทธิภาพในการบริหารงาน การที่รัฐมีบทบาทหลักดังกล่าวนี้เอง สามารถพิจารณาข้อเสียของ

บทบาทรัฐได้ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนราชการในฐานะที่ท�าหน้าที่เป็นกลไกหลักของรัฐ สามารถถูกจูงใจให้ค�านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนตัวเเละมุ่งเน้นการขยายตัวเพื่อเรียกร้องงบประมาณมากกว่าที่จะค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและ 

ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณรายจ่าย ทั้งรายจ่ายส�าหรับโครงการที่ตัดสินใจเลือกและรายจ่ายในการบริหาร

งาน

2. การใช้หลักประสิทธิภาพในการบริหารงาน แม้ว่าจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างประหยัด 

แต่เป็นไปได้ที่ว่าทางเลือกท่ีรัฐตัดสิน่ใจบนพ้ืนฐานของความประหยัด อาจไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อส่วน

รวม แต่กลับเกิดความล่าช้าจากการตัดสินใจ อันเนื่องมาจากการมีโครงสร้างการบังคับบัญชาแบบล�าดับชั้น

3. การบริหารงานที่เน้นการรวมศูนย์อ�านาจการตัดสินเลือกทางเลือก โดยไม่มีประชาชน องค์กร 

พัฒนาเอกชนหรือหน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น การท�าประชาพิจารณ์ อาจท�าให้ 

ทางเลือกที่รัฐบาลตัดสินใจไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน ๆ ได้

ส�าหรับข้อดีของการที่รัฐมีบทบาทหลักในการก�าหนดทางเลือก คือ

1. การบริหารงานแบบรวมศูนย์อ�านาจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกไว้ที่รัฐก่อให้เกิดเอกภาพในการ

บังคับบัญชา และตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด ท�าให้รัฐสามารถ 

ควบคุมการจัดบริการสาธารณะให้เป็นรูปแบบเดียวกันได้

2. การที่รัฐมีบทบาทหลักในการก�าหนดทางเลือก ก่อให้เกิดความเสมอภาคในการจัดสรรสินค้า

สาธารณะให้กับสังคม

สรุป การก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ โดยที่รัฐบาลมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย 

หรือทางเลือกทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน โดยขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรเอกชนและประชาชน ท�าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน อาจไม่ตรงกับความ

21 สร้อยตระกูล อรรถมานะ. (2540). สาธารณบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 238.
22 Budget Bureau, www.bb.go.th/information/reform/BB_132.pdf. 10 January 2005.
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6-31แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ต้องการของประชาชนแต่ละท้องถิ่น ที่ส�าคัญคือ การบริหารราชการที่เน้นการรวมศูนย์อ�านาจนี้เอง ท�าให้รัฐ

ต้องรับภาระ งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากการขาดการถ่ายโอนภารกิจไปให้เอกชนด�าเนินการ ซึ่งบทบาทของ

รัฐดังกล่าว ย่อมสวนทางกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการลดบทบาทของรัฐ การ

ตัดลดงบประมาณ การแปรรูปกิจการของรัฐ และการถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะไปให้เอกชน

ด�าเนินการแทน การเน้นบทบาทภาครัฐในการด�าเนินการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวน้ีเอง น�ามาสู่การไร้

ประสิทธิภาพในการจัดการและการเกิดขึ้นของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ น�ามาสู่การปรับเปลี่ยน

บทบาทของรัฐและการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในฐานะตัวแทน ซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.2 เรื่องที่ 6.2.1

เรื่องที่ 6.2.2  แนวทางก�าหนดทางเลือกหลังแนวคิดการจัดการ 

 ภาครัฐแนวใหม่

การให้บริการสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 

19 เป็นต้นมา กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะโดยรัฐท�าหน้าที่เป็นตัวแสดงหลักในการจัดล�าดับทางเลือก 

และท�าหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จวบจนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในการท�างานของรัฐ เช่น 

ข้อวิจารณ์ว่า รัฐซึ่งมีส่วนราชการเป็นกลไกในการน�านโยบายไปปฏิบัติ ท�างานไม่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในบางครั้งส่วนราชการตระหนักแต่ความต้องการของตนมากกว่าผู้รับบริการ

ในที่สุด ความพยายามปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเสียใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ใน

ต่างประเทศก็เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุ ดังนี้23

1.  การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความล้มเหลว ความไร้ประสิทธิภาพในการบริการของรัฐ เช่น การ

ศึกษาการแก้ไขป้ญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

2.  การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ

3.  การเติบโตของแนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

4.  งบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นและความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้รัฐลดภาษีลง 

 

23 www.lineone.net/(peter.john/pubman11.htm. January 11, 2005.
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6-32 การวิเคราะห์การเมือง

ส�าหรับประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ความไร้ประสิทธิภาพของส่วนราชการ เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ปัจจัยหนึ่งที่น�ามาสู่การปฏิรูประบบราชการไทย เนื่องจากระบบราชการมีการขยายตัวอย่างมากทั้งในระดับ

กรมและระดับกอง มีการจัดตั้งกรมใหม่ถึง 25 กรม และกองใหม่ถึง 564 กอง ในช่วง พ.ศ. 2512-2525  

การขยายตัวดังกล่าว มีทั้งการขยายตัวตามแนวตั้ง คือ การขยายจากกองขึ้นเป็นกรม การขยายตัวตาม 

แนวนอน คือ มีกองหนึ่งแล้วแยกออกเป็นหลายกองเพื่อจะได้มีแผนกเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น ยังเป็นการขยาย

ตัวในลักษณะซ�้าซ้อนกับหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอยู่แล้ว การขยายตัวเพ่ิมขึ้นนี้ย่อมท�าให้งบประมาณ 

รายจ่ายของรัฐบาลในด้านเงินเดือนซึ่งเป็นรายจ่ายประจ�าทวีสูงขึ้นตามไปด้วย24 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหา

ที่ส่วนราชการไม่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เห็นจะเป็นปัญหาคอรัปชัน ดังเช่น สถิติของกองคดี ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับต�าเเหน่งหน้าที่ราชการระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 

พ.ศ. 2511 มีทั้งสิ้น 61 ราย ส่วนปีก่อนหน้านั้น คือ พ.ศ. 2510 ทั้งปีมีทั้งสิ้น 156 ราย ความผิดเกี่ยวกับ 

การใช้อ�านาจและหน้าที่โดยทุจริตนี้ หมายถึงความผิดที่เจ้าพนักงานกระท�าในเรื่องการยักยอกทรัพย์ของ

ราชการใช้อ�านาจข่มขืนใจให้ประชาชนมอบให้ซ่ึงทรัพย์สิน เช่น เรียกหรือรับสินบน25 เป็นต้น 

จากปัญหาหลักที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก�าลังพัฒนา ความไร้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ ท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้กลาย 

มาเป็นปัญหาท่ีรัฐให้ความส�าคัญและหาทางออก โดยการปฏิรูปส่วนราชการให้สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนให้ส่วนราชการสามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนั้น ทางออกหนึ่งที่รัฐต่าง ๆ พยายามน�ามาใช้

เป็นแนวทางในบริหารงานของตน ก็คือ การหยิบยืมแนวทางการบริหารของภาคเอกชนมาใช้ เช่น การแปรรูป 

กิจการของรัฐและการใช้หลักกลไกตลาดซ่ึงในท่ีสุดนักวิชาการเรียกแนวทางใหม่ของการบริหารงานดังกล่าว

นี้ว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ น่ันเอง

ลักษณะและวิธีการจัดการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดที่เกิดข้ึนมาจากภาคปฏิบัติ ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก

ที่น�าแนวคิดนี้มาใช้ ทั้งน้ี เน่ืองจากมาร์กาเร็ต แธตเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษ เมื่อคร้ังด�ารง

ต�าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งผู้บริหารของมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) ซึ่งเป็นบริษัท

เอกชนที่ประสบความส�าเร็จ มาเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานราชการ โดยมาร์กาเร็ต เเธตเชอร์ ได้ด�าเนิน

การแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นเอกชน (Privatization) ตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก26  

 

 

24 วรเดช จันทรศร. (2542). การพัฒนาระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย. น. 10-12.
25 อุทัย หิรัญโต. (2536). ปัญหาข้าราชการคอรัปชันในประเทศไทย. ใน รัฐประศาสนศาสตร์: รวมผลงานของนักวิชาการไทย. 

พิทยา บวรพัฒนา บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 383.
26 แนวคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก เป็นแนวคิดที่สนับสนุนการด�าเนินภารกิจของรัฐโดยใช้กลไกตลาด หรือที่เรียกว่า 

Marketization แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญกับ 2 เรื่องคือ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของเงิน
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6-33แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

และมีการใช้วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 16 ปี ท่ีพรรคอนุรักษ์นิยมเข้ามาปกครอง

ประเทศ นักวิชาการจึงเริ่มสงสัยเเละตั้งข้อสังเกตในวิธีการบริหารราชการของประเทศอังกฤษ และกลุ่มประ

เทศเวสมินเตอร์27 พร้อมกับเริ่มศึกษารูปแบบการบริหารว่าเป็นเช่นไร และท�าให้ได้ข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้

ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เรียกว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)28

การจัดบริการสาธารณะในประเทศอังกฤษ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 

เมื่อพิจารณาพัฒนาการของการปฏิรูประบบราชการในประเทศอังกฤษ บทบาทในการให้บริการของรัฐด�าเนิน

ไปใน 4 ขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1 ช่วงรัฐขนาดเล็ก (the minimal state) รัฐบาลถูกมองว่า เป็น

ปีศาจที่จ�าเป็น (necessary evil) งานบริการสาธารณะส่วนใหญ่มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรการกุศล 

หรือ ไม่ก็ให้เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการ ขั้นตอนที่ 2 เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 20 ในลักษณะที่ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐและภาคเอกชนหรือองค์กรการกุศลเป็นหุ้นส่วนที่ไม่เท่าเทียมกัน (unequal partnership) การ

เปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ เปลี่ยนจาก

การรับรู้ในฐานะที่เป็นปัญหาส่วนบุคคลมาเป็นปัญหาสังคมที่ทุกคนต้องตระหนักร่วมกัน 2) การ

ตระหนักว่ารัฐมีบทบาทตามกฎหมายในการจัดหาบริการสาธารณะ และ 3) รัฐไม่ได้จัดหาบริการสาธารณะ

โดยล�าพัง แต่เป็นไปในรูปหุ้นส่วนกับภาคเอกชนหรือองค์กรการกุศลผ่านความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เท่า

เทียมกันนี้ เนื่องจากรัฐยังคงเป็นตัวแสดงหลัก หรือเรียกว่า senior partner ลักษณะของความสัมพันธ์แบบ

หุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า extending ladder กล่าวคือ รัฐท�าหน้าที่จัด

บริการที่จ�าเป็นขั้นพื้นฐาน และหุ้นส่วนอีกสองภาคส่วน ได้แก่ เอกชนและองค์กรการกุศลท�าหน้าที่ในส่วน

ขยายเพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนรัฐสวัสดิการ เกิดข้ึนกับอังกฤษในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1945 ถึงทศวรรษที่ 

1980 ภายใต้ความเช่ือที่ว่า การจัดหาบริการสาธารณะโดยองค์กรการกุศลและเอกชนล้มเหลว เน่ืองจากการ

ให้บริการที่แยกส่วนซับช้อน และเพราะว่าการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท�าให้รัฐบาลต้องเข้า

มาท�าหน้าที่ให้บริการ (from cradle to the grave) โดยอยู่บนพื้นฐานของการจัดการโดยส่วนราชการ  

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือเรียกว่า รัฐพหุนิยม (plural state) นับจาก

ปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา พรรคอนุรักษ์นิยมในอังกฤษ เริ่มไม่พอใจกับบทบาทของส่วนราชการใน

การให้บริการแก่ประชาชน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนจากความต้องการ

บริการขั้นพื้นฐานที่รัฐควรจัดหาให้ทุกคนมาเป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละ

คนแทน รวมทั้งผู้รับบริการมีความต้องการเพ่ิมขึ้นในการส่งมอบบริการสาธารณะ ในที่สุดในยุคมาร์กาเร็ต 

แธตเชอร์ ได้มีการวิจารณ์ส่วนราชการที่ท�าหน้าท่ีเป็นผู้จัดหาบริการมาเป็นเวลานานว่า ไม่มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและตระหนักแต่ความต้องการของตนมากกว่าผู้รับบริการ

27 กลุ่มเวสมินเตอร์ คือ กลุ่มประเทศที่ใช้แนวคิดในการบริหารปกครองเช่นเดียวกับของประเทศอังกฤษ ประสบการณ์การ

ปฏิรูประบบราชการในประเทศอังกฤษ จะพบในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา โดยด�าเนินไปในลักษณะเดียวกันหรือ

เรียกว่าสูตรเวสมินเตอร์ นั่นเอง

 28 ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2547). การพัฒนาระบบราชการไทย: การประยุกต์ใช้รัฐประศาสนศาสตร์ในโลกปฏิบัติ ใน 

รัฐประศาสนศาสตร์ขอบข่ายและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้. วีระศักดิ์ เครือเทพ (บ.ก.). คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 53-61.
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6-34 การวิเคราะห์การเมือง

การตอบโต้ของมาร์กาเร็ต แธตเชอร์ต่อปัญหาดังกล่าว ก็คือ การแปรรูปกิจการของรัฐและการใช้

กลไก ตลาดมาใช้ในการจัดบริการสาธารณะ ในภาคเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐถูกจ�ากัดออกไปให้กับภาค

เอกชน ด�าเนินการแทน ในภาคสังคมและชุมชน รัฐยังคงท�าหน้าที่เป็นตัวแสดงหลัก (enabling state) กล่าว

คือรัฐ ยังคงมีอ�านาจ และท�าหน้าที่หลักในระดับท้องถิ่นและในส่วนกลาง โดยท�าหน้าที่ในการวางแผนและ

สนบัสนนุด้านการเงนิ แต่การจดัหาบรกิารให้ภาคส่วนทีเ่ป็นอสิระ ได้แก่ ภาคชมุชนและอาสาสมคัรหรอืองค์กร

แสวงหาก�าไรเป็นผู้รับไปด�าเนินการแทน

จุดส�าคัญในช่วง ค.ศ. 1975-1997 ก็คือ รัฐบาลอนุรักษ์นิยมในอังกฤษ ใช้กลไกตลาดเพื่อเยียวยา 

ภาครัฐ ภายใต้แนวคิดกลไกตลาดนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ ใน 

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลและการเลือกของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 

อังกฤษจะประสบความส�าเร็จในการน�าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้แต่การน�าแนวทางดังกล่าวมา

ใช้ ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ เช่น ข้อสงสัยที่ว่า การบริหารภาครัฐแนวใหม่ เป็นเพียงการตัดงบประมาณหรือ 

ต้นทุนมากกว่าการส่งเสริมให้เกิดการจัดหาบริการที่มีประสิทธิภาพเเละส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน รวมทั้ง 

ภาคเอกชนมีการใช้เทคนิคการจัดการภาครัฐเหนือภาครัฐบาลเเละการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งข้อโต้แย้งนี้ 

ได้รับการวิจารณ์มากข้ึนในช่วงทศวรรษ 1990 แม้ว่าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะได้รับการวิจารณ์

แต่แนวคิดดังกล่าวถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง หลักการส�าคัญ ๆ ของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

สามารถสรุปได้ 7 ประการด้วยกัน คือ29

1)  เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการแบบผู้จัดการ (entrepreneurial management) ซึ่ง

ตรงกันข้ามกับระบบราชการแบบด้ังเดิม ท่ีมุ่งเน้นความเป็นนักบริหารสาธารณะ (public administration)

2)  เน้นการสร้างมาตรฐานและการวัดความสามารถ

3)  เน้นการควบคุมผลลัพธ์

4)  ให้ความส�าคัญกับการกระจายอ�านาจในการให้บริการสาธารณะ

5)  สนับสนุนการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ

6)  เน้นรูปแบบการจัดการแบบเอกชน30

7)  สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีวินัย

ดังนั้น ตามแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ภาครัฐไม่ได้เป็นผู้วางแผนหรือจัดหาบริการแต่

เพยีงผูเ้ดยีวอีกต่อไป การวางแผนและการให้บรกิารสาธารณะถูกมองว่าเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างตวัแสดง 

ได้แก่ รัฐบาล ภาคชุมชน อาสาสมัคร และภาคเอกชน ตามตัวแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่น้ี ภาระหน้าที่  

 
29 Stephen P. Osborne & McLaughlin (2002). The New Public Management in Context. In New Public 

Management. Edit by McLaughlin, and others. Routledge: London. pp. 9-10.
30 แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่เน้นการจัดการแบบธุรกิจ หรืออาจเรียกว่า Business-like approach หรือเรียกว่า

แนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism) แนวคิดนี้ เชื่อว่าการบริหารจัดการนั้นเหมือนกันทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการบริหารงาน

เชิงกลยุทธ์ การสร้างตัวช้ีวัด การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญ 3 ประการ คือ 1) มุ่งเน้นผล

สัมฤทธิ์ (effectiveness) 2) มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ (quality) หรือความพอใจของผู้รับบริการ (customer satisfaction) และ 3) มุ่งเน้น

หลักความรับผิดชอบ (accountability)
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6-35แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

หลักของรัฐบาลได้กลายมาเป็นการจัดการเครือข่ายที่ซับซ้อนในการให้บริการสาธารณะ (the management 

of these complex networks of public sendee provision) แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ขยาย 

ตวักว้างขึน้ จากการให้ความส�าคัญเพยีงแค่กลไกตลาดมาสูแ่นวคดิหลกัธรรมาภบิาล (governance) ในฐานะ

ที่เป็นหน้าที่ที่โดดเด่นในการจัดการสาธารณะของภาครัฐในระยะเวลาต่อมา

ส�าหรบัประเทศไทย แนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ เริม่มอิีทธิพลประมาณหลายทศวรรษที ่1990 

โดยเกิดขึ้นจากความจ�าเป็นที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงโดยมีเงื่อนไขส�าคัญหลายกรณีได้แก่

1. องค์ความรู้ของการบริหารงานภาครัฐของไทย ที่มีลักษณะส�าคัญหลายประการ ดังที่ วรเดช 

จันทรศร ได้กล่าวไว้ถึงลักษณะขององค์ความรู้ทางการบริหาร กล่าวคือ 

1.1  การเน้นบทบาทภาครัฐในฐานะเป็นผู้ควบคุมและด�าเนินกิจการของรัฐเอง

1.2  เน้นการรวมศูนย์อ�านาจรัฐเข้าสู่ส่วนกลาง โดยข้าราชการมากกว่าการกระจายอ�านาจและ 

ความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติในระดับล่างและประชาชน

1.3  เน้นการบริหารงานโดยองค์กรของรัฐ ซึ่งมีลักษณะของการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีสาย

การบังคับบัญชาหลายข้ันตอน ควบคุมอ�านาจอยู่ที่เบื้องบนและแบ่งอ�านาจลดหลั่นกันไป แต่ทุกอย่างต้อง

ย้อนขึ้นไปสู่การตัดสินใจเด็ดขาดท่ีเบื้องบนสุดของยอดสามเหลี่ยมพีระมิด

1.4  เน้นการขยายตัวขององค์กรภาครัฐ เพื่อเข้าไปรับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ ให้มากขึ้น การ

ขยายตัวของหน่วยงานของรัฐมีลักษณะเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน และข้าราชการเองมากกว่าผล

ประโยชน์ส่วนรวม

1.5  เน้นการใช้กฎระเบียบเป็นแนวทางของการแก้ป้ญหา มากกว่าการใช้กลไกตลาด เน้นการ

ตรวจสอบควบคุม เพื่อการควบคุมมากกว่าการใช้กลไกสิ่งจูงใจ

1.6  เน้นการให้อ�านาจและดุลพินิจในการปฏิบัติงานไปที่ข้าราชการระดับล่าง ในขณะเดียวกัน 

ก็ใช้นโยบายแบบยัดเยียดเข้าสู่ชุมชน ให้ชุมชนจ�าต้องปฏิบัติตามโดยขาดการมีส่วนร่วม

1.7  เน้นการให้หน่วยราชการขยายฐานของงบประมาณในแต่ละปีให้มากขึ้น โดยไม่มีการ

วัดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังหรือหากมีการวัดผลโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของ 

ระบบปิด หน่วยราชการแต่ละหน่วยงานประเมินและรายงานผลการปฏิบัติแต่ละโครงการแต่ละปีเอง ซ่ึงมี

ลักษณะของ การรายงานความส�าเร็จของตัวเองเพื่อขยายงานและคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของหน่วยงานต่อไป

อย่างไม่มีวันจบสิ้น

ลักษณะการบริหารงานในลักษณะดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ เช่น ท�าให้การ

บริหารมีลักษณะผูกขาด ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในการให้บริการและอ�านวย 

ความสะดวกแก่ประชาชน ในทางกลับกันกลับช่วยให้ส่วนราชการแสวงหาประโยชน์เข้าหน่วยงาน ท�าให้การ 

ท�างานขาดประสทิธภิาพ สิน้เปลอืง ไม่ประหยดั ท�าให้การบรหิารงานของรฐัต้องเผชญิกับภาระในการ ประสาน

การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง การน�านโยบายไปปฏิบัติเกิดความล่าช้า และบางคร้ังก็ ขัดแย้ง

กันเอง ปัญหาการขยายตัวของหน่วยงานราชการ มีการเพิ่มอัตราก�าลังคนและงบประมาณในอัตราที่ ก้าวหน้า

มากยิ่งขึ้น และท่ีส�าคัญคือ การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ท�าให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่าง ประชาชนกับ
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6-36 การวิเคราะห์การเมือง

รัฐและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การประเมินผลในระบบปิดแบบเข้าข้างตนเอง ท�าให้ งบประมาณ

แผ่นดินไม่สะท้อนการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง อาจจะท�าให้โครงการที่ไม่เกิดผลได้ รับงบ

ประมาณต่อไป เท่ากับเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน

2.  รัฐธรรมนูญและสภาพการเมืองการปกครอง ภายใต้สภาพการณ์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ได้แก่ การปกครองแบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น การเคารพสิทธิมนุษยชน และคุณภาพชีวิต การค้าเสรี การพิทักษ ์

สิ่งแวดล้อม และการที่สังคมโลกเป็นสังคมที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งผลเหล่านี้กระทบต่อประเทศต่าง ๆ 

รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสต่าง ๆ และภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ประเทศไทยได้จัดท�ารัฐธรรมนูญใหม่ฉบับ พ.ศ. 2540 ถือว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของ

ประเทศ รัฐธรรมนญูฉบบันี ้มสีาระส�าคญัคอื การส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนและศักด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบอ�านาจรัฐมาก

ขึ้น การปรับโครงสร้างทางการเมือง มีการปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ข้าราชการไม่สามารถด�ารงทางการเมืองได้ การกระจายอ�านาจให้ท้องถ่ิน

ดูแลตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นเอง การสนับสนุนเศรษฐกิจเสรีโดยใช้กลไกตลาด เป็นต้น การปรับ

เปลี่ยนต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะมีความจ�าเป็นต้องเปิดรับแนวคิดใหม่เข้ามาปฏิรูประบบราชการแล้ว ยัง

สะท้อนให้เห็นการพยายามปรับเปลี่ยนอ�านาจในการก�าหนดทางเลือกนโยบาย จากเดิมเคยตกเป็นของส่วน

ราชการ โดยเฉพาะข้าราชการทหาร ที่เข้าไปมีบทบาททางการเมืองทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 

และฝ่ายบริหารมานาน นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กลายมาเป็นอ�านาจ

ในการก�าหนดทางเลือกอยู่ที่ฝ่ายบริหาร เนื่องจากเงื่อนไขที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง

รัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่มากขึ้น และการมีรัฐบาลที่มาจากพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภานี้

เอง จึงท�าให้ความขัดแย้งในการก�าหนดทางเลือกน้อยลง รวมทั้งรัฐธรรมนูญยังก�าหนดให้การก�าหนดทาง

เลือกใดท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมแล้ว ทางเลือกน้ันต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในนโยบาย เช่น ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานเอกชนอีกด้วย การก�าหนดทางเลือกภายใต้

เงื่อนไขทางกฎหมายดังกล่าว ท�าให้มีตัวแสดงที่เข้ามาก�าหนดทางเลือกเพิ่มข้ึนนั่นเอง

3. วิกฤตเศรษฐกิจกลาง พ.ศ. 2540 เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นจุดหักเหที่ส�าคัญ ของสังคมไทย อัน

เกดิจากปัญหาภาครัฐทีข่าดความสามารถในการบรหิารจดัการ ไม่สามารถปรบัตวัเองให้ทนัต่อสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในที่สุดก็น�ามาสู่วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบตามมา

นานัปการ ได้แก่ ปัญหาการว่างงานใน พ.ศ. 2541 ท่ีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 ของแรงงานทั้งหมด อัตราการส่ง

ออกที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 3 จ�านวนเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศที่ลดลงเกือบร้อยละ 100 หรืออัตราการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิทีถ่ดถอยลงกว่าร้อยละ 831 วิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 จงึกลายเป็นเงือ่นส�าคัญ

อีกประการหนึ่งที่ให้ประเทศไทยต้องเปิดรับความคิดใหม่ ๆ เข้ามาบริหารจัดการ ประเทศโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

31 ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส�านักงาน ก.พ.. (2542). การปฏิรูประบบราชการ: ทางออกของการแก้ปัญหา

และฟันฝ่าวิกฤต. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน ก.พ. น. 36.
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ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ทั้งในภายในประเทศและต่างประเทศได้เป็นเงื่อนไขส�าคัญในการผลักดันให้ 

ประเทศไทยต้องรับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ในการปรับปรุงระบบราชการ ประเทศไทยจึง 

เริ่มมีการด�าเนินการปฏิรูประบบราชการโดยล�าดับ กล่าวคือ32

1)  การจดัท�าแผนแม่บทการปฏิรปูระบบราชการ พ.ศ. 2540-2544 เพือ่เป็นกรอบในการปฏรูิป

ระบบบริหารราชการแผ่นดิน

2)  การจัดท�ามาตรการปรับภาคราชการประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการปรับ

ระบบงานภาครัฐ มาตรการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติชอบ มาตรการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น มาตรการลดบทบาทการด�าเนินกิจกรรมภาครัฐ และ

มาตรการอื่น ๆ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับจ�านวน 28 แผน

3)  มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เพิ่มความ

เข้มงวดในการดูแลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปอย่างประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในภารท�างาน

4)  รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน เม่ือ 13 มกราคม พ.ศ. 2542 และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติน้ี เป็นการจัดระบบองค์การ 

ภาครัฐแนวใหม่ ให้มีความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรอย่างเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด

5)  มาตรการปรับขนาดก�าลังคนภาครัฐ เมื่อ 28 เมษายน พ.ศ. 2541 ให้ยุบต�าแหน่งไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนที่เกษียณอายุ ท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 ให้จัดสรรแก่งานที่มีความจ�าเป็นสูง

6) มาตรการจ�ากัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ปรับลดงบประมาณ 

และค่าใช้จ่ายประจ�าปีจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 5

7) การจัดกลุ่มภารกิจของรัฐ เมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 โดยกลุ่มภารกิจของส่วนราชการ 

ภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ภารกิจที่ควรมอบให้เอกชนด�าเนินการ ภารกิจท่ีควรเป็นองค์การมหาชน ภารกิจที่ควร

มอบให้ท้องถิ่นด�าเนินการ และภารกิจที่ควรมอบให้องค์กรประชาชนด�าเนินการ

การปฏิรูประบบราชการ มีผลจริงจังเมื่อมีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 

2546-2550) และตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กับพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ต่อมาได้มีการน�าเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่ง กฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 ก�าหนดหลักการในการบริหารราชการว่า ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประชาชนโดย

ใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดี33

32 เพิ่งอ้าง. น. 36-37.
33 การบริหารจัดการที่ดี มีหลักหลายประการ ได้แก่ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้ม

ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการท�าความตกลงและให้รางวัลตอบแทนตามผลงานและมีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

6-38 การวิเคราะห์การเมือง

โดยสรุป การปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานเพ่ือปรับปรุงการท�างานของระบบราชการในต่างประเทศ 

ดังเช่น กรณีตัวอย่างคือ อังกฤษ และในประเทศไทย ต่างมีสาเหตุหลักมาจากความไร้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบราชการ ก่อให้เกิดปัญหาท�าให้ระบบราชการ ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบเดิมที่เน้นการ

ควบคุมและระเบียบกฎเกณฑ์ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ทั้งในและนอกประเทศ ผลก็คือ ความจ�าเป็นในการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และน�าไป

สูผ่ลลพัธ์ทีแ่ก้ป้ญหาให้กบัประชาชนได้ แต่การปฏริปูจะเกดิขึน้ไม่ได้ ถ้าหากขาดปัจจยัทางการเมอืง เศรษฐกจิ 

และสังคมสนับสนุนให้ประเด็นการปฏิรูปเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐบาล รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 

วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 การเกิดปัญหาการว่างงาน เกิดปัญหาความยากจน ได้กลายเป็นแรงผลักดัน 

ให้การปฏิรูประบบราชการไทยเกิดผลอย่างจริงจัง โดยได้รับอิทธิพลความคิด การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่

เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ การใช้กลไกตลาด การแปรรูปกิจการของรัฐ การรับแนวคิด

การจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ ได้ก่อให้เกิดผลและผลกระทบที่ควรสังเกตตาม

มาหลายประการ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวในช่วงต่อไป

ข้อดีและข้อเสียของแนวทางการก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
การจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ภายใต้แนวคิด การจัดการนิยมและกลไกตลาด ในการจัดการภาครัฐ 

ประเทศต่าง ๆ ได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการปฏิรูประบบราชการของตน อย่างไรก็ตาม การน�าแนวคิด 

ดังกล่าวมาใช้ย่อมต้องประสบปัญหาต่อค�าวิพาษ์วิจารณ์ทั้งในแง่ดีและแง่ลบถึงความสามารถในการปฏิรูป 

ระบบราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้ ว่าจะท�าได้หรือไม่ อย่างไร

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี 2 ทฤษฎี คีอ 1) ทฤษฎีตัวแทน 

(principle-agency theory) และ 2) ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (public choice) ในแต่ละทฤษฎีที่เป็น พื้น

ฐานของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้ ส่งผลให้การก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะภายใต้ แนวคิด

ดังกล่าว มีข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปน้ี

1.  แนวทางการก�าหนดทางเลือกกับทฤษฎีตัวแทน เน่ืองจากแนวคิดการจัดการภาครัฐ เป็นแนวคิด

ที่มุ่งลดบทบาทภาครัฐ ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน หรือองค์กรอาสาสมัคร 

ในการมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชน ภายใต้สมมติฐานที่ว่า หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรอาสาสมัคร 

สามารถด�าเนนิการได้อย่างมีประสทิธภิาพ เกดิความคุม้ค่าของเงิน และก่อให้เกดิผลลพัธ์ทีป่ระชาชนพงึพอใจ

มากกว่า หลกัการดงักล่าวเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า “ทฤษฎตีวัแทน” (principle-agency theory) ทฤษฎ ีตวัแทน

นี้เกิดขึ้นในการจัดการภาคธุรกิจ เป็นแนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมของนายจ้างและผู้รับเหมา หรือนายจ้างกับ

ลูกจ้าง แต่แนวคิดดังกล่าว สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับองค์การของรัฐและองค์การไม่แสวงหาก�าไรได้ด้วย 

การศึกษาในช่วงแรก เกิดขึ้นในการศึกษาปัญหาข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในสัญญาของอุตสาหกรรม การประกัน 

แนวคิดนี้ต่อมาได้รับการศึกษาภายใต้สภาพการณ์ที่แตกต่างไปในช่วงต่อมา

ดังนั้น ปัญหาของการแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีพื้นฐานอยู่บนความคิดของทฤษฎี 

ตัวแทนอยู่นี้ ได้กลายเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ปัญหาน้ัน ก็คือ จะท�าอย่างไรให้ลูกจ้างหรือผู้รับเหมากระท�าการ
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6-39แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

เสมือนตัวแทนที่ท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนายจ้าง ดังนั้น จึงเกิดปัญหาที่เรียกว่า “ต้นทุนของตัวแทน” 

(agency costs) ได้แก่ ต้นทุนที่เกิดจากการส�ารวจและเลือกตัวแทนที่เหมาะสม ต้นทุนจากการรวบรวม

ข้อมูลเพื่อน�ามาก�าหนดมาตรฐานในการท�างาน หรือการตรวจสอบตัวแทน ทั้งนี้ ต้นทุนของตัวแทนมีนัยทาง

นโยบายที่ส�าคัญ ดังน้ี

1.1  การจัดการเรื่องสัญญา (contract management) โดยทั่วไปผู้รับเหมามักไม่ต้องการเปิด

เผยเรื่องผลการด�าเนินการ จึงท�าให้ผู้ว่าจ้างต้องเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ว่าจ้างจะก�าหนดกรอบเพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้รับเหมา ผลก็คือ ท�าให้ผู้ว่าจ้างต้องใช้แรงจูงใจเพื่อจูงใจ

ให้ผู้รับเหมาเปิดเผยพฤติกรรมการท�างาน ดังนั้น แทนที่การท�างานจะไปมุ่งเน้นผลลัพธ์ รัฐกลับมุ่งเน้นการ

ควบคุมการท�างานหรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า การเน้นที่ประสิทธิภาพซึ่งก็อาจท�าให้ประสิทธิผลไม่เกิดขึ้นได้

1.2  การเติบโตของบทบาทของรัฐในฐานะท่ีเป็นผู้ควบคุมกฎ (regulation state) ลักษณะของ

แนวคดิการจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยวิธกีารลดภาระของรฐั ลดการควบคมุกฎระเบยีบ มีการแปรรปูกจิการ

ของรัฐ การใช้กลไกตลาดเพื่อสร้างให้เกิดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวได้รับการวิจารณ์ว่า 

ท�าให้เกิดการสร้างกฎเกณ์ฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อควบคุมหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรอิสระ ท่ีท�าหน้าที่เป็นคนส่ง

มอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนกรณีดังกล่าวพบได้จากกรณีตัวอย่างของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

เช่น อังกฤษและสวีเดน เน่ืองจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันตกมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มสหภาพยุโรป 

อิทธิพลของกฎเกณฑ์ในระดับสหภาพได้เข้ามามีอิทธิพลท�าให้ประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปต้องออก

กฎหมายในระดับประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายในระดับสหภาพ ท�าให้แต่ละประเทศต่าง ๆ นอกจากจะ

ออกกฎหมายของตนแล้ว ยังต้องพัฒนาสถาบันเพ่ือท�าหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบในระดับประเทศ ดัง

นัน้ การทีจ่ะควบคมุองค์กรอสิระหรือหน่วยงานเอกชนมากหรอืน้อยเท่าไร จงึขึน้อยูก่บันโยบายแต่ละประเภท

มากกว่า นโยบายท่ีสามารถด�าเนินการโดยการลดบทบาทของรัฐและให้เอกชนหรือองค์กรอิสระเข้ามาด�าเนิน

การแทนได้ของประเทศในสหภาพยุโรปก็คือ นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการข้อตกลงเกี่ยวกับ

นโยบายและความเชี่ยวชาญในระดับสูง รวมทั้งเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน

1.3  การที่รัฐปรับเปลี่ยนให้เอกชนด�าเนินการแทนตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ รัฐ

ได้กลายเป็นผูค้มุกฎเกณฑ์ต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานเอกชนหรอืองค์กรอิสระ เพือ่ให้การส่งมอบบรกิาร

สาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการท�างาน 

การลดขั้นตอนการบังคับบัญชา อันเกิดจากการควบคุมจากส่วนกลางโดยหน่วยงานราชการ 

2.  แนวทางก�าหนดทางเลือกกับทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ ตามหลักการของแนวคิดทางเลือก

สาธารณะ ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานที่ส�าคัญ คือ

1)  การน�าเอาแนวคิดจากเศรษฐศาสตร์การเมืองมาช่วยแก้ไขปัญหา

2)  การน�าเอาปรัชญาการบริหารแบบประชาธิปไตยมาใช้ 

ลักษณะของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ คือ

1) มนุษย์ค�านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก

2) มนุษย์มีเหตุผลในการตัดสินใจแต่ละครั้ง

3) ปัจเจกบุคคลต้องการเลือกทางเลือกท่ีให้ประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด
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ส�าหรบัการน�าแนวคดิการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ทีม่พีืน้ฐานอยูบ่นแนวคดิทางเลอืกสาธารณะ 

อาจท�าให้เกิดปัญหาที่ควรพิจารณา คือ

1)  การทีปั่จเจกบคุคลเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ มเีหตผุลและพยายามเลอืกทางเลอืก

ที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจมากที่สุด หากเป็นสินค้าส่วนบุคคล บุคคลน้ันต้องจ่ายค่าตอบแทนก่อนถึงจะ

ได้รับบริการหรือบริโภคสินค้านั้น ๆ แต่ในทางตรงข้ามหากเป็นสินค้าและบริการสาธารณะทุกคนได้รับบริการ

แม้จะไม่ได้จ่ายค่าสินค้าสาธารณะนั้น ตัวอย่างสินค้าสาธารณะ เช่น การรักษาความปลอดภัย การป้องกัน

ประเทศแต่ในกรณีสินค้าน้ันมีลักษณะเป็นสินค้าส่วนบุคคลและสินค้าสาธารณะในเวลาเดียวกัน เช่น โรงงาน

ปล่อยน�้าเสียลงในแม่น�้าล�าคลอง โรงงานถือเป็นสินค้าส่วนบุคคล เม่ือโรงงานปล่อยน�้าเสียลงในแม่น�้า จึง

เป็นการส่งผลกระทบ (externalities) ไปสู่ผู้อื่น ดังน้ัน แนวคิดที่เน้นปัจเจกบุคคลเป็นส�าคัญอาจส่งผลให้

รัฐต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมและต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมากในการดูแลสินค้าสาธารณะ 

2)  ปัจเจกบุคคลเป็นผู้ที่มีเหตุผล จะเลือกทางเลือกที่มีเหตุผลนั้น อาจเกิดปัญหา พวกกินฟรี 

(freerider) เช่น ประชาชนบางคนไม่ต้องเสียภาษี แต่ก็ได้รับการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินจากรัฐ จาก 

นโยบายรกัษาความสงบเรียบร้อยของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ หรอืจากนโยบายป้องกนัประเทศของกระทรวง

กลาโหม เนือ่งจากสนิค้าการรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในและภายนอกประเทศ เป็นสนิค้าที ่แบ่งแยกไม่ได้

ดังนั้น ภายหลังการเกิดขึ้นของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และประเทศไทยรับอิทธิพลของ

แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและแก้ไข 

ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการที่มีมาก่อนหน้านั้น จากแนวคิดดังกล่าว มีผลท�าให้ภาครัฐ 

ด�าเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการสาธารณะในหลายลักษณะ เช่น การแปรรูปกิจการของรัฐ 

การให้เอกชนเข้ามาด�าเนินการแทน การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ การจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นท�าหน้าท่ีบริการ 

สาธารณะแทนองค์การภาครัฐ อย่างไรก็ตาม รัฐยังคงท�าหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการก�าหนดทางเลือก 

แต่ เปลี่ยนแปลงจากผู้ด�าเนินการเอง มาเป็นผู้ควบคุมกฎให้เอกชนหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่แทนด�าเนินการ

ส่ง มอบบริการสาธารณะให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้รับการขยาย

มาสู่ แนวคิดเร่ืองการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลในระยะเวลาต่อมา

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.2 เรื่องที่ 6.2.2
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เรื่องที่ 6.2.3  แนวทางก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล

การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารโดยรัฐเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่า government ซึ่งหมายถึง ระบบ

หรือรูปแบบในการปกครองชุมชนหรือหน่วยทางการเมือง (political unit)34 หรือในความหมายที่ว่าการ

ปกครองที่มีองค์กรที่มีอ�านาจที่ท�าหน้าที่ในการออกกฎหมายเเละบังคับใช้กฎหมายภายในอาณาเขตของตน35 

มาสู่รัฐกลไกตลาด โดยการเเปรรูปกิจการของรัฐ การผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ การแปรรูปกิจการของรัฐ

และการผ่อนคลายกฎระเบียบได้กลายมาเป็นความเชื่อที่ว่า สามารถกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้ โดย

เฉพาะอย่างย่ิง ประมาณ ค.ศ. 1989 ภายหลังการล่มสลายของรัฐสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก ความเช่ือ

เร่ืองการจัดการโดยใช้กลไกตลาดยิ่งทวีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ใน

ประเทศต่าง ๆ เช่น ในทวีปแอฟริกา เอเชีย ท�าให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับแนวคิดที่

เรียกว่า การบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (governnance) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมการปกครองสมัยกรีกโบราณ แต่หลักฐานที่ 

ปรากฏว่ามีการใช้ค�าว่าธรรมาภิบาลที่ชัดเจนปรากฏชัดช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 น้ีเอง โดยธนาคารโลกอ้าง 

ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1989 ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth ซึ่ง

เป็นรายงานในยุคแรกที่ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการมีธรรมาภิบาลและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และต่อมามีผล 

การศึกษาที่วิเคราะห์ประสบการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในการให้ประเทศต่าง ๆ กู้เงิน 

เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีข้อสรุปว่า กุญแจส�าคัญประการหนึ่งที่น�าไปส่ความส�าเร็จในการฟื้นฟูระบบ 

เศรษฐกิจของประเทศทีร่บัความช่วยเหลอืทางการเงนิคือ การทีป่ระเทศน้ัน ๆ มีธรรมาภิบาลและมีการ ด�าเนิน

การตามนโยบายสาธารณะทีไ่ด้ตกลงไว้อย่างเคร่งครดั ปัจจยัทัง้สองประการนี ้ท�าให้ประเทศเหล่านัน้ สามารถ

พัฒนากลับสู่เสถียรภาพได้รวดเร็วและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เห็นว่า ธรรมาภิบาล มีความส�าคัญต่อกระบวนการพัฒนาของ 

ทุก ๆ ประเทศ โดยเน้นธรรมาภิบาลในความหมายของประสิทธิภาพและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซึ่งมีความส�าคัญเกี่ยวพันกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้36 

1) การด�ารงอยู่ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐ

2) ความโปร่งใสในระบบการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ

3) ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรของรัฐ

34 www.cogsci.princeton.edu/cgi.-bin/webwn2.1 June 16, 2005.
35 www.en.wikipedia.org/wiki/government. June 16, 2005.
36 ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์. (2545). ธรรมาภิบาลในความหมายของภาครัฐ เอกชน และประชาชน: กรณีโครงการโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนถ่านหิน “หินกรูด”. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 13-14.
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4) เสถียรภาพ และความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านกฎระเบียบที่มีต่อกิจกรรม

ของภาคเอกชน

5) เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืน

6) การพัฒนาสถาบันและระบบการบริหาร โดยการแก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในการ

จัดสรร ทรัพยากร

ความคิดเรื่องธรรมาภิบาลได้รับการถ่ายทอดผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐและองค์กร 

พัฒนาเอกชนในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศอย่างแพร่หลาย

โครงการในการพัฒนาของสหประชาติ (UNDP) เห็นว่า ลักษณะที่ส�าคัญของการสร้างสถาบันของ

ธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้แก่

1) การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

2) ประสิทธิภาพของตัวบทกฎหมาย

3) การจัดการในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีจรรยาบรรณ

4) การกระจายอ�านาจในการตัดสินใจและการมีสถาบันในภูมิภาคท่ีเข้มแข็ง

5) การเคารพในสิทธิมนุษยชน

6)  สิทธิในการเผยแพร่ข่าวสาร 

7)  การมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง

ธนาคารการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา กล่าวว่า การจัดระเบียบการปกครองที่ดีจะเป็น

ไปได้ก็ต่อเมื่อรัฐ

1) ด�าเนินการจัดระเบียบการปกครองอย่างรอบด้าน

2) มีความโปร่งใสในด้านนโยบายโดยเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งและช้ีข้อบกพร่องในตัว

นโยบายได้

3) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันตามระบบตลาดเสรี

4) สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการปฏิรูปสังคมและกระจายรายได้

5) มีประสิทธภิาพในการท�างาน น่ันคอืการกระท�าใด ๆ ของรฐับาลจะต้องค�านึงถงึความคุม้ทนุ

6) ด�าเนนินโยบายอย่างมปีระสทิธผิลในแง่ทีผ่ลลพัธ์ของนโยบายสาธารณะจะต้องเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

7) ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางกรอบและประเมินผลของนโยบายรัฐ

8) ไม่เข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมที่สถาบันอื่นมีผลประโยชน์อยู่

9) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกเพศ โดยอาศัยเพศเป็นเกณฑ์ในการสร้างความเสมอภาคใน 

การเข้ามาส่วนร่วม

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือ การมุ่งความสนใจไปที่องค์ประกอบที่ท�าให้เกิด

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่ก�าหนดไว้ได้ผล ซึ่งหมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อ

ให้มีความแนใจว่า รัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กับประชาชนได้
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6-43แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ลักษณะและวิธีการในการก�าหนดทางเลือกภายใต้หลักธรรมาภิบาล
การให้ความส�าคัญกับธรรมาภิบาลในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของการพัฒนาที่ยั่งยืนสะท้อนบทเรียนที่ 

ส�าคัญก็คือ ความล้มเหลวของผลจากการพัฒนาของรัฐในอดีต ประสบการณ์ดังกล่าวน้ัน น�ามาสู่การเปลี่ยน

จุดมุ่งเน้นของการจัดการมาสู่การเพิ่มความสามารถในการจัดการ การจัดท�านโยบายหรือก�าหนดทางเลือกที่

เหมาะสมและมีการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังน้ัน การก�าหนดทาง

เลือกภายใต้หลักธรรมาภิบาล ก็เพื่อให้นโยบายตั้งอยู่บนแนวทางการเลือกที่เหมาะสมเเละน�าไปปฏิบัติได้จริง

นั่นเอง

ที่ส�าคัญก็คือ ก�าหนดทางเลือกภายใต้หลักธรรมาภิบาลนี้ ให้ความส�าคัญต่อประชาชนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการวางกรอบนโยบายรวมทั้งการประเมินนโยบาย ดังน้ัน ท�าให้การก�าหนดทางเลือกจึงเก่ียวข้องกับผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายจ�านวนมากขึ้น รัฐจึงต้องจัดล�าดับความส�าคัญของทางเลือกให้สมดุล ภายใต้

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่รัฐต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง นั่นคือ รัฐบาลจะเลือก

ความส�าคญัของทางเลอืกใด ระหว่างความม่ันคงของประเทศกบัเสรภีาพของประชาชน การกระจายอ�านาจกบั

การรวมอ�านาจ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การแข่งขันและการสร้างความร่วมมือ สิทธิส่วน

บุคคลกับเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร เสถียรภาพของรัฐบาลกับความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน ประโยชน์ระยะส้ันกับประโยชน์ระยะยาว

โดยปกติแล้ว ในการริเริ่มนโยบายหรือเสนอทางเลือกใดก็ตาม อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น

1. การริเริ่มจากฝ่ายการเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเลือกตั้ง

2. ทางเลือกนโยบายมาจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ 

ปัญหาความมั่นคง

3. ทางเลือกนโยบายเกิดจากผลที่ได้รับจากการประเมินการน�านโยบายไปปฏิบัติ

4. ทางเลือกนโยบายเกิดจากการผลักดันขององค์กรพัฒนาเอกชน

5. ทางเลือกนโยบายเกิดจากการเรียกร้องขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ องค์การ 

แรงงานระหว่างประเทศ องค์การอมามัยโลก

อย่างไรก็ตาม องค์กร กลุ่ม ชุมชน หรือประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทางเลือกนโยบาย

นั้น จะมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลในการจัดการนโยบายในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษย

ชนตัวแสดงที่เข้าเกี่ยวข้องในการก�าหนดทางเลือก ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ และ

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานด้านสิทธิมนุษยชน ในขณะที่ถ้าเป็นประเด็นอื่น ๆ ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในการ 

ก�าหนดทางเลือกก็จะแตกต่างกันออกไป

นอกจากน้ัน บทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ในการก�าหนดนโยบาย โดยเฉพาะประชาชน กลุ่มผล

ประโยชน์ในปัจจุบันของทุกประเทศมีความรู้มากขึ้น ท�าให้รัฐบาลต้องปรึกษาหารือประชาชนและกลุ่มผล

ประโยชน์เพื่อให้การผลิตนโยบายมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน หรือกลุ่มผล

ประโยชน์ต่าง ๆ นั้น มิใช่เพียงแค่การสอบถามความเห็นในข้อเสนอของนโยบายเท่านั้น แต่รัฐบาลต้องฟังข้อ

เสนอซึ่งประชาชนเป็นผู้เสนอ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า รัฐลดความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อผู้ได้รับผลกระ
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6-44 การวิเคราะห์การเมือง

ทบจากนโยบาย แต่เป็นการดงึประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย

โดยที่รัฐยังคงเป็นตัวแสดงที่ส�าคัญในการก�าหนดทางเลือกการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของรัฐย่อมมีผลกระ

ทบต่อตัวแสดงอ่ืน ๆ เช่น รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน นั่นคือ หากรัฐตัดสินใจกระจายอ�านาจของ

รัฐ ก็จะมีผลกระทบต่อรัฐบาลท้องถิ่นในการให้บริการประชาชน ท�าให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อ

ประชาชนโดยตรงและใกล้ชิดมากข้ึน หรือการแปรรูปกิจการของรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดการกับการขาดแคลนทรัพยากรและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกต้ัง

บทบาทของตวัแสดงอืน่ ๆ ทีส่�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรพฒันาเอกชนในการก�าหนดทางเลอืก

นั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ส่วนมากแล้วองค์กรพัฒนาเอกชน จะมีความร่วมมือ

โดยตรงกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนในการพัฒนานโยบาย ส�าหรับองค์กรเอกชนที่เข้ามาเก่ียวข้องจะมี

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ความร่วมมือกับรัฐสามารถเกิดข้ึนในรูปแบบที่เรียกว่า สหการใหม่ 

(neo-corporatist) ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ องค์กรธุรกิจ โดยมากแล้ว ความสัมพันธ์ใน

ลกัษณะนี ้ยงัคงพบในลักษณะแคบ ๆ น่ันคือ จะพบความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัเเละองค์กรเอกชนในการก�าหนด

ทางเลือก เฉพาะในบางนโยบายเท่าน้ัน เช่น นโยบายโทรคมนาคม นโยบายสุขภาพ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ลักษณะของนโยบายในลักษณะเครือข่ายน้ี จะพบในประเทศต่าง ๆ เช่น 

เยอรมนี โดยจะพบการก�าหนดทางเลือกของเครือข่ายนโยบายทางวิทยาศาสตร์ เช่น บทบาทขององค์กรวิจัย 

ได้แก่ Max-Planck Society, Hochschulverband, Wissenschaftsrat เป็นต้น ในสหรัฐอเมริกา การ

ก�าหนดทางเลือกจะพบในลักษณะเครือข่ายนโยบายที่เรียกว่า “iron triangle”37 ประกอบไปด้วย ส่วน

ราชการของสหพันธ์รัฐท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์ คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภา 

การเกดิขึน้และการเตบิโตของการก�าหนดทางเลอืกในลกัษณะเครอืข่ายนี ้เป็นลกัษณะส�าคญัของธรรมาภบิาล

ในปัจจุบัน หากทางเลือกนโยบายมีการพัฒนาในเครือข่าย รัฐบาลก็จะไม่มีบทบาทในฐานะชี้น�าอีกต่อไป แต่

ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายจะมีลักษณะเป็นการเจรจาต่อรอง นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

องค์กรเอกชนยังปรากฏในรูปแบบของการควบคุมตนเอง (self-regulation) หมายถึง รัฐปล่อยให้องค์กร

เอกชนที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันใช้วิธีการเจรจาต่อรองกัน เช่น การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

โดยที่รัฐบาลไม่เข้าไปแทรกแซง ดังที่พบในประเทศเยอรมนี อีกรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์เรียกว่า การ

ออกมาตรฐานควบคุมกันเอง (private government) หมายความว่า องค์กรเอกชน ออกกฎหรือธรรมเนียม

ปฏิบัติหรือมาตรฐานให้กับสมาชิกของตน มิใช่เพื่อประโยชน์ของตนเท่านั้น แต่เพ่ือประโยชน์ของสังคม เช่น 

German DIN38 ของเยอรมนีออกมาตรฐานทางเทคนิคและธรรมเนียมปฏิบัติ องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สภา

ทนายความ ที่ออกจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น

37 แนวคิดเรื่อง policy subsystem พัฒนาข้ึนมาโดย Hugh Heclo อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล 

คณะกรรมการ และกลุ่มผลประโยชน์
38 ย่อมาจาก Deutsches Institut fur Normung e.v. เป็นองค์การมาตรฐานแห่งชาติเยอรมนี ตั้งใน ค.ศ. 1975 เป็น

องค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเยอรมนีกับสถาบันมาตรฐานของประเทศเยอรมนี (หน่วยงานเอกชน) โดยร่วมกันก�าหนดมาตรฐาน

โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
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6-45แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

การให้บรกิารสาธารณะโดยองค์การเอกชนนัน้ เป็นการมอบอ�านาจจากรฐัไปให้กบัเอกชน แต่องค์การ

เอกชนเหล่านั้น จะต้องถูกตรวจสอบจากรัฐบาล หากการด�าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล สามารถ

เกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสังคมใดก็ตาม มีความพร้อมในด้านโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง เช่น 

การมีตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้ง และความพร้อมขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีการจัดองค์กร

ที่ดี

ข้อดีข้อเสียของการก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล
การก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 

องค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายหรือการประนีประนอมต่อ

รองกัน เพ่ือน�าไปสูท่างเลอืกทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีพงึพอใจ และทางเลอืกดังกล่าวจะน�าไปสูก่ารปฏิบตัทิีป่ระสบ

ความส�าเร็จ

อย่างไรก็ตาม ความส�าเร็จของการก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดดังกล่าว จะเกิดผลส�าเร็จก็ต่อ

เมื่อรัฐมีโครงสร้างทางการเมืองที่เข้มแข็ง กล่าวคือ

รัฐนั้นมีการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนเข้าไปท�าหน้าที่ในสภา เพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วน

รวม หรือความส�าเร็จของการก�าหนดทางเลือก ยังต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐในการควบคุมองค์กร

เอกชนที่รัฐได้มอบอ�านาจให้ และความเข้มแข็งขององค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กรที่

ต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งหากสังคมน้ัน ๆ มีปัจจัยด้านโครงสร้างทางการเมือง ระบบการควบคุม

องค์กรเอกชน และมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้มแข็ง สังคมนั้นก็จะสามารถก�าหนดทางเลือกได้อย่างเหมาะ

สม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก�าหนดทางเลือกไปเพื่อความเป็นธรรมในสังคม อย่างไรก็ตาม ในสังคม

ของหลาย ๆ ประเทศที่ก�าลังเปลี่ยนผ่าน เช่น สังคมท่ีมีการปกครองแบบอ�ามาตยาธิปไตย หรือเผด็จการ และ

ก�าลังพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เช่น การเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามา

มีบทบาทในการก�าหนดทางเลือกโดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ การก�าหนดให้ประชาชนมีบทบาทในการเสนอ

กฎหมาย การก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง เป็นต้น สังคมที่

ก�าลังเปลี่ยนผ่านน้ันอาจมีปัญหาในเชิงปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันเอง คือ

1.  หากสังคมนั้นยังไม่สามารถมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง หรือ

องค์กรพัฒนาเอกชนขาดศักยภาพในการเข้าถึงรัฐซึ่งมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายแล้ว อีกทั้งพลังของส่วน

ราชการที่ตกค้างในช่วงสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนผ่านนี้และเพ่ือเป็นการก�าหนดทางเลือก เพื่อประโยชน์ของส่วน

ราชการเองเป็นหลัก

2.  อาจท�าให้องค์กรพัฒนาเอกชน กลายเป็นเครือ่งมอืของส่วนราชการในการผลกัดนัทางเลอืก หรอื

เป็นตัวแทนของตน ในการผลักดันทางเลือกท่ีตนปรารถนาได้

3.  ในส่วนขององค์กรเอกชนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์กรเอกชน อาจเป็นความสัมพันธ์ 

รัฐและองค์กรเอกชนบางแห่งท่ีรัฐเลือกแล้วเท่าน้ัน มิได้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการก�าหนดทางเลือกอย่าง 

กว้างขวางโดยแท้จริง การก�าหนดทางเลือก อาจเป็นการก�าหนดโดยกลุ่มเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งหากเป็น 
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เช่นนั้นแล้ว จึงเป็นการขัดต่อหลักการของธรรมาภิบาล ที่ต้องการให้ผู้มีส่วนเสียในนโยบายเข้ามามีบทบาท

ในการก�าหนดทางเลือกแทนที่รัฐและกลุ่มคนหรือองค์กรเพียงบางกลุ่มจะเข้ามามีบทบาทเพียงไม่กี่ราย

แม้ว่า การก�าหนดทางเลือกภายใต้หลักธรรมาภิบาล จะเป็นกระบวนการในการเจรจาต่อรองระหว่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่การก�าหนดทางเลือกโดยใช้หลักเหตุและผลในการพิจารณา เช่น การพิจารณาทาง

เลือกโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ และการก�าหนดทางเลือกโดยใช้เกณฑ์ความพอเพียงและความเป็นธรรมยัง

คงเป็นแนวทางที่ผู้ก�าหนดทางเลือกปรารถนา ทั้งน้ี เพื่อให้การก�าหนดทางเลือกนั้นมีความสมเหตุสมผลเท่า

ที่จะท�าได้

โดยสรุป การก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล หมายถึง การก�าหนดทางเลือกภายใต้

เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เป็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย

เศรษฐกิจแบบเสรี และสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ดังนั้น การก�าหนดนโยบายหรือการ

ก�าหนดทางเลือกจึงเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมในแต่ละประเด็นปัญหานโยบาย 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวแสดงอื่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถปรากฏในรูปแบบความสัมพันธ์

ในลักษณะเครือข่าย เช่น ในเยอรมนี สหรัฐอเมริกา บทบาทของรัฐแต่เดิมซึ่งเคยเป็นผู้ชี้น�า ก็เปลี่ยนบทบาท

มาเป็นผู้ควบคุมกฎ อย่างไรก็ตาม หากการด�าเนินการโดยองค์กรเอกชนไม่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

สาธารณะ รัฐมีสิทธิในการเข้าแทรกแซง ดังน้ัน ความส�าเร็จของการก�าหนดทางเลือก จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่

ส�าคัญ คือ โครงสร้างทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและความเข้มแข็งขององค์กรพัฒนาเอกชน ในการเข้า

มามีบทบาทในการก�าหนดทางเลือก ซ่ึงจะส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.2 เรื่องที่ 6.2.3
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6-47แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ตอนที่ 6.3 

แนวคิดในการประเมินทางเลือก

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 6.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 6.3.1  ลักษณะและหน้าท่ีในการประเมินทางเลือก

เร่ืองท่ี 6.3.2  เกณฑ์ประสทิธภิาพ เกณฑ์ประสทิธิผล เกณฑ์ความพอเพยีง เกณฑ์ความเสมอ 

ภาค เกณฑ์ความเหมาะสม และเกณฑ์ความสามารถในการตอบสนอง

แนวคิด
1.  การก�าหนดทางเลือกภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแสดงที่เข้ามา

เกีย่วข้องในการก�าหนดทางเลอืก เช่น รฐั องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ 

และประชาชนเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย โดยทางเลือกเป็นผลผลิตจากการ 

เจรจาต่อรองระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ัน ลักษณะของการประเมินทางเลือกมี 

หลายประการ ได้แก่ การมุ่งเน้นคุณค่า การพึ่งพาข้อเท็จจริง เป็นการประเมินในอดีตและ 

ปัจจุบัน หน้าที่ส�าคัญของการประเมิน คือ การประเมินให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

เกี่ยวกับศักยภาพของนโยบาย และช่วยให้เกิดความกระจ่างในการเลือกทางเลือก

2.  ในการก�าหนดทางเลือกยังสามารถใช้เกณฑ์ในการก�าหนดทางเลือกที่สมเหตุสมผลได้เช่น

กัน เกณฑ์ในก�าหนดทางเลือกมีหลายประเภท ได้แก่ เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์

ประสทิธผิล เกณฑ์ความเสมอภาค เกณฑ์ความพอเพยีง เกณฑ์ความเหมาะสม และเกณฑ์

ความสามารถในการตอบสนอง เพื่อท�าให้ทางเลือกสมเหตุสมผลและสามารถสนอง 

ความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 6.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกได้

2. อธิบายรายละเอียดของเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกแต่ละประเภทได้
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เรื่องที่ 6.3.1  ลักษณะและหน้าที่ในการประเมินทางเลือก

เกณฑ์ในการก�าหนดทางเลือก หรือเรียกว่าหลักการในการเลือกนโยบายที่ดีที่สุด เกณฑ์ในการ

ก�าหนดทางเลือก ต้องแยกทางเลือกที่ต้องการออกจากการเมือง และหลักเกณฑ์ทางศีลธรรม

แม้ว่า จะมีเกณฑ์ในการก�าหนดทางเลือกมากและเกณฑ์ส�าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์นโยบาย ก็คือ 

เกณฑ์ที่มาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเริ่มจากนักเศรษฐศาสตร์พยายามแสวงหาวิธีการตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค เช่น เกณฑ์พาเรโต (Pareto criterion) และการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (cost 

benefit analysis) แต่เกณฑ์ความเสมอภาคและยุติธรรมก็ส�าคัญในการวิเคราะห์นโยบาย เช่น คนต่างกัน

ก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองต่างกัน เช่น นโยบายสวัสดิการสังคม บางคนปรารถนาให้รัฐบาลเลือก

นโยบายใดนโยบายหนึ่ง เช่น การเลือกนโยบายเพื่อน�าไปสู่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่สูงข้ึน ส�าหรับบาง

คนอาจต้องการลดความยากจน เพิม่ความสขุ เพิม่รายได้ นัน้ หมายถงึว่านกัวเิคราะห์ก�าลงัใช้เกณฑ์คณุธรรม

มาพิจารณา

โดยปกติ การประเมินทางเลือกมีลักษณะหลายประการ ดังนี้

1.   มุ่งเน้นคุณค่า (Value focus) การประเมินมุ่งตัดสินใจโดยพิจารณาคุณค่าของนโยบายหรือ

โครงการ ซึ่งเป็นความพยายามก�าหนดคุณค่าหรือประโยชน์ที่นโยบายมีต่อสังคมการประเมินไม่ใช่การเก็บ

ข้อมูล เนื่องจากความเหมาะสมของเป้าหมายนโยบายและวัตถุประสงค์มักจะถูกตั้งค�าถามเสมอ การประเมิน

จึงรวมกระบวนการเพื่อประเมินเป้าหมายนและวัตถุประสงค์ในตัวเองไว้ด้วย 

2. การพึ่งพาข้อเท็จจริง การประเมินขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง นโยบายหรือโครงการจะบรรลุความ 

ส�าเร็จไม่เพียงแต่ต้องการผลลัพธ์นโยบายต่อคน กลุ่ม หรือสังคมเท่านั้น ผลลัพธ์ของนโยบายต้องสอดคล้อง

กับการกระท�าในการแก้ปัญหา ดังน้ัน การตรวจสอบ (monitoring) จึงเป็นขั้นตอนเริ่มต้นก่อนการประเมิน

3. การประเมินเป็นการประเมินเรื่องในอดีตและปัจจุบัน การประเมินมีแนวโน้มเป็นการประเมิน 

ผลลัพธ์ในอดีตและปัจจุบันมากกว่าอนาคต การประเมินเป็นการมองย้อนอดีตและเป็นการประเมินภายหลัง 

การกระท�า ค�าแนะน�าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนลงมือกระท�า

4. การประเมินมีลักษณะซ้อนกัน เพราะมันถูกพิจารณาว่า เป็นวิธีการและเป้าหมายในตัวเอง โดย

คุณค่าจะถูกจัดล�าดับความส�าคัญ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่น 

นโยบายสุขภาพ เป็นเป้าหมายเพื่อคนมีสุขภาพแข็งแรง เรื่องสุขภาพโดยตัวเองสามารถพิจารณาว่าคือความ 

ปรารถนาในตัวเองด้วย

หน้าที่ของการประเมิน การประเมินท�าหน้าที่หลายประการในการวิเคราะห์ทางเลือก กล่าวคือ

1. ประการแรกและเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ นัน่คอื การประเมนิให้ข้อมลูทีเ่ทีย่งตรงและเชือ่ถอืได้ เกีย่ว

กับศักยภาพของนโยบาย ชี้ให้เห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ

2. การประเมนิช่วยให้เกดิความกระจ่างต่อการเลอืกทางเลอืกหรอืเป้าหมายว่าสอดคล้องกนัระหว่าง

ส่วนราชการ กลุ่มผลประโยชน์ และประชากรกลุ่มเป้าหมายหรือไม่



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

6-49แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

3. การประเมินช่วยในการประยุกต์วิธีการในการวิเคราะห์นโยบายข้อมูลเก่ียวกับนโยบายที่ไม่ 

เหมาะสม อาจช่วยในการปรับโครงสร้างปัญหาใหม่เพ่ือปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย

นอกจากลักษณะและหน้าที่ในการประเมินทางเลือกแล้ว ต่อไปจะได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการประเมิน

ทางเลือกเป็นล�าดับต่อไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.3 เรื่องที่ 6.3.1

เรื่องที่ 6.3.2  เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์ความ

พอเพียง เกณฑ์ความเสมอภาค เกณฑ์ความเหมาะสม 

และเกณฑ์ความสามารถในการตอบสนอง

นักวิเคราะห์นโยบาย ใช้เกณฑ์การประเมินทางเลือกของนโยบายต่างกัน (ตารางที่ 6.2) ทั้งน้ี เกณฑ์

ในการประเมินแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.  เกณฑ์ประสิทธิผล ประเภทของทางเลือกสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์การตัดสินใจ เกณฑ์ใน

การตัดสินใจมี 6 ประเภทหลักคือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความพอเพียง ความเสมอภาค ความสามารถ

ในการตอบสนอง และความเหมาะสม

เกณฑ์ประสิทธิผล ช้ีให้เห็นผลของทางเลือกที่ถูกก�าหนดเพื่อความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

ไว้ โดยทัว่ไปประสทิธผิล จะวดัในรปูแบบของตวัเงนิ เช่น หากพลงังานนวิเคลยีร์เป็นพลงังานทีใ่ห้พลงัมากกว่า

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์จะได้รับการพิจารณาว่ามีประสิทธิผลมากกว่า เนื่องจากพลังงาน

นวิเคลยีร์ก่อให้เกดิผลลพัธ์ทีม่คีณุค่ามากกว่า ในท�านองเดยีวกนั นโยบายสขุภาพทีม่ปีระสทิธผิล คอื นโยบาย

ที่ให้ความสนใจต่อสุขภาพอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนได้มากกว่า นั่นคือ การใส่ใจต่อคุณภาพของสุขภาพ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด

2. เกณฑ์ประสทิธภิาพ หมายถงึ จ�านวนของความพยายามทีจ่ะผลติระดบัของประสทิธผิลทีก่�าหนด

ไว้ให้มปีระสทิธภิาพ ประสทิธภิาพเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างประสทิธผิลกบัความพยายาม และความพยายาม 

มักจะวัดโดยค่าใช้จ่ายในรูปตัวเงิน ประสิทธิผลถูกก�าหนดโดยการค�านวณปริมาณสินค้าและบริการโดย 

พิจารณาต้นทุนต่อหน่วย ตัวอย่างเช่น น�้า 10 แกลลอนต่อเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ นโยบายที่เกิดประสิทธิภาพ

ที่ระดับต้นทุนน้อยที่สุดจะเรียกว่านโยบายนั้นมีประสิทธิภาพ
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3. เกณฑ์ความพอเพียง ชี้ให้เห็นระดับของประสิทธิผล เป็นการสนองต่อความต้องการหรือโอกาส 

เกณฑ์ประเภทนี ้คาดหวงัความเข้มแข็งในความสมัพนัธ์ระหว่างทางเลอืกนโยบายและผลลพัธ์นโยบาย เกณฑ์

วัดความพอเพียงสามารถแบ่งตามประเภทของปัญหาได้ 4 ชนิด (ดูตารางที่ 6.3)

3.1  ปัญหาชนิดที่ 1 (type 1 problems) ปัญหาประเภทนี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนด

ต้นทนุให้คงทีแ่ละประสทิธผิลผนัแปรไปตามต้นทนุ หรอืกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า เป็นการคิดค�านวณประสทิธิผล

ให้เกิดสูงสุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ตัวอย่างเช่น งบประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ต้อง

จัดสรรให้กับ 2 โครงการ นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องเสนอทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลของการพัฒนาสุขภาพต่อ

ชุมชนให้เกิดผลสูงสุด การตอบสนองตอปัญหาประเภทน้ีเรียกว่า equal-cost analysis หมายถึง การ

วิเคราะห์ต้นทุนที่เท่ากัน เนื่องจากนักวิเคราะห์จะเปรียบเทียบทางเลือกของประสิทธิผลที่แตกต่างกัน ในขณะ

ที่ทางเลือกเหล่านั้นมีต้นทุนเท่ากัน ดังนั้น นโยบายท่ีพอเพียง คือ นโยบายที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

ในขณะที่ตันทุนคงที่

ตารางที่ 6.2 เกณฑ์ในการประเมิน

ชนิดของการประเมิน ค�าถาม เกณฑ์

1. ประสิทธิผล ผลลัพธ์ประสบความส�าเร็จหรือไม่ บริการ/หน่วย

2. ประสิทธิภาพ ความพยายามในการด�าเนินการให้

ประสบความส�าเร็จมากเท่าไร

อัตราส่วนผลประโยชน์-ต้นทุน 

ต้นทุน/หน่วย

3. ความเพียงพอ ผลลัพธ์ที่เกิดสามารถแก้ปัญหาได้

หรือไม่

ต้นทุนคงที่

(ปัญหาประเภทที่ 1) ประสิทธิผลคงที่

(ปัญหาประเภทที่ 2)

4. ความเสมอภาค ต้นทุนและผลประโยชน์ถูกกระจาย 

ให้กลุ่มต่าง ๆ เท่าเทียมกันหรือไม่

เกณฑ์พาเรโต, คาล 

เดอร์-ฮิก รอห์

5. การตอบสนอง ผลลัพธ์ของนโยบายสามารถ

ตอบสนอง ความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่

ส�ารวจความเห็นประชากร

6. ความเหมาะสม ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนามีคุณค่าหรือ

ไม่

โครงการควรจะตอบสนอง กลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ

ที่มา: N. William, Dunn. (1994). Public Policy Analysis: An Intofuction. New Jersey, NJ: Prentice Hall. p. 405.
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3.2  ปัญหาประเภทที่ 2 (type 2 problems) เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการก�าหนดให้ประสิทธิผล

คงท่ี และต้นทุนผันแปร ตัวอย่างเช่น การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางขนส่งมวลชนที่ต้องบริการ

ประชาชน อย่างน้อย 100,000 คน/ปี ปัญหาต้องถูกก�าหนดทางเลือกว่า จะใช้ขนส่งทางใด ได้แก่ รถประจ�า

ทาง รถราง รถไฟใต้ดิน ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในราคาที่ต้นทุนต�่าสุด การตอบสนองต่อปัญหา

ประเภทน้ี คือ การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพที่เท่ากัน เนื่องจากนักวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกโดยตันทุน

ผันแปร ในขณะที่ ประสิทธิผลคงที่ ดังนั้น นโยบายที่เหมาะสม คือนโยบายที่เกิดขึ้นภายใต้ต้นทุนต�่าสุดแต่

ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ตารางที่ 6.3 เกณฑ์เรื่องความพอเพียง: จ�าแนกตามประเภทปัญหา 4 ประเภท

ประสิทธิผล
ต้นทุน

คงที่ ผันแปร

คงที่
ประเภทที่ 4

(ต้นทุนและประสิทธิผลคงที่)

ประเภทที่ 2

(ประสิทธิผลคงท่ี)

ผันแปร
ประเภทที่ 1

(ต้นทุนคงที่)

ประเภทที่ 3

(ประสิทธิผลและต้นทุนผันแปร)

ที่มา: N. William, Dunn. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey, NJ: Prentice Hall. p. 283.

3.3  ปัญหาประเภทที่ 3 (type 3 problems) ปัญหาประเภทน้ี เกี่ยวข้องกับต้นทุนและ

ประสิทธิผลที่ผันแปร การตอบสนองต่อปัญหาประเภทน้ีเรียกว่า การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลผันแปร 

เนือ่งจากต้นทนุและประสิทธผิลสามารถผันแปรได้อย่างอิสระ นโยบายทีเ่หมาะสม กค็อื นโยบายทีม่อีตัราส่วน

ระหว่างประสิทธิผลและต้นทุนสูงสุด

3.4  ปัญหาประเภทที่ 4 (type 4 problems) ปัญหาประเภทนี้ เกี่ยวข้องกับการก�าหนดต้นทุน

และประสิทธิผลคงที่ เรียกว่า การวิเคราะห์ประสิทธิผลและต้นทุนคงที่ การวิเคราะห์ประเภทนี้ เป็นส่ิงท่ียาก

ส�าหรับนักวิเคราะห์ เพราะต้นทุนจะไม่สามารถเกินระดับที่ก�าหนดและถูกจ�ากัดโดยทางเลือกที่จะตัดสินใจ

เลือกจะต้องอยู่ในระดับที่เกิดประสิทธิผลและเป็นที่พอใจ ตัวอย่างเช่น การเลือกการอ�านวยความสะดวกใน

การขนส่งการให้บริการแก่ประชาชนอย่างน้อย 100,000 คน (ซึ่งต้นทุนถูกก�าหนดที่ระดับไม่สมเหตุสมผล) 

ทางเลือกนโยบายจึงมีความเป็นไปได้ 2 ทาง คือ การสร้างความพอใจภายใต้งบประมาณที่จ�ากัด แต่ต้องเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด หรือทางเลือกอีกทางหนึ่ง ก็คือการปฏิเสธไม่เลือกทางเลือกใดเลยในสถานการณ์เช่นนั้น

ทางเลือกที่เหลืออยู่คือ การไม่ด�าเนินการใด ๆ น่ันเอง

ความแตกต่างระหว่างความพอเพียงซึ่งเกิดจากประเภทปัญหาทั้ง 4 ประการนี้ ชี้ให้เห็นถึง 

การประเมินความพอเพียง ซ่ึงแสดงถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนเเละประสิทธิผลน่ันเอง 
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4.  เกณฑ์ความเสมอภาค มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและสังคม และชี้ให้

เห็นถึงการกระจายผลลัพธ์ไปยังกลุ่มที่แตกต่างกันในสังคม นโยบายที่ก่อให้เกิดความเสมอภาค คือนโยบาย

ทีก่ระจายอย่างยตุธิรรม เช่น นโยบายกระจายรายได้ นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา หรอืแม้แต่นโยบาย

ด้านการบรกิารสาธารณะ โครงการท่ีเลอืกอาจต้องมปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ และความพอเพยีง แต่โครงการ

ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความพอเพียงอาจจะถูกปฏิเสธหากไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม 

ซึ่งลักษณะดังกล่าว สามารถเกิดได้หลายเงื่อนไข เช่น การไม่สามารถสนองความต้องการให้กับประชาชนใน

สัดส่วนที่เหมาะสม หรือคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย ปัญหาความยุติธรรมในการกระ

จายมีการโต้เถียงกันนับตั้งแต่สมัยกรีก ซ่ึงเกิดขึ้นกับนักวิเคราะห์นโยบายในการตัดสินใจทางเลือกที่มีผลก

ระทบต่อคนในสงัคม 2 กลุม่หรอืมากกว่า นกัวเิคราะห์อาจจะต้องพยายามนยิามวัตถปุระสงค์ทีช่ดัเจน ส�าหรบั

สังคมในภาพรวม เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสวัสดิการสังคม กล่าวคือ สวัสดิการน้ัน ต้องก่อให้เกิด

ความพอใจแก่สมาชิกในชุมชน เน่ืองจากคนหรือกลุ่มมีค่านิยมที่ต่างกัน ความพอใจคนกลุ่มหนึ่งอาจสร้าง

ความไม่พอใจต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว นักวิเคราะห์จะต้องพิจารณาค�าถามพื้นฐานที่

ว่า นโยบายหนึ่ง ๆ นั้นสามารถสร้างสวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมได้อย่างไร โดยนโยบายดัง

กล่าว ต้องไม่ให้สวัสดิการแก่บุคคลหรือกลุ่มเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ค�าตอบต่อค�าถามดังกล่าวสามารถ

เลือกได้หลายทาง ได้แก่

4.1 การสร้างสวัสดิการให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่บุคคล (maximize individual welfare) ใน

กรณีน้ีเป็นการจัดล�าดับความชอบของแต่ละคนพื้นฐานของค่านิยมของคนทุกคน

4.2 การปกป้องสวัสดิการของผู้ที่ได้รับประโยชน์น้อยที่สุด (protect minimum welfare) ใน

กรณนีีน้กัวิเคราะห์พยายามเพ่ิมสวัสดกิารให้กบับางคน ในขณะเดยีวกนั กย็งัคงปกป้องคนทีส่ญูเสยีสวสัดิการ

ไป แนวทางนี้ตัง้บนพืน้ฐานของเกณฑ์พาเรโต ซึ่งเน้นว่า สังคมใดสังคมหนึง่จะดขีึ้นกว่าอีกสังคมหนึง่ ถ้าอยา่ง 

น้อยท่ีสุดคนเพียงคนใดคนหนึ่งดีขึ้นและไม่มีใครสูญเสียเกณฑ์พาเรโต แต่การพิจารณาตามเกณฑ์นี้ เป็นไป

ได้ยากในการน�ามาใช้ เนื่องจากการตัดสินใจในนโยบายเก่ียวข้องกับการจัดหาบริการแก่คนในสังคมให้มีชีวิต

ดีขึ้นโดยการใช้ภาษี จะท�าให้คนอีกกลุ่มต้องสูญเสียนั่นเอง ซึ่งเรียกว่า pareto optimum ดังนั้น pareto 

optimum จึงหมายถึง สภาพสังคมซ่ึงเป็นสภาพที่เป็นไปไม่ได้ท่ีท�าให้คนหนึ่งได้โดยไม่ท�าให้คนอื่นสูญเสีย
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ตารางที่ 6.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์พาเรโต (preference ranking of four policies by three persons)

บุคคล

1 2 3

ชอบท่ีสุด สวนสาธารณะ 

(park)

การดูแลกลางวัน

ไม่ท�าอะไร 

(nothing)

การดูแลกลางวัน

การดูแลกลางวัน 

(day care)

ไม่ท�าอะไร

ชอบน้อยท่ีสุด ถนน

ไม่ท�าอะไร

สวนสาธารณะ

ถนน

ถนน

สวนสาธารณะ

ที่มา:  Duncan MacRae, Jr. (1979). Policy Analysis for Public Decisions. California: University Press of America. p. 

59.

จากตารางที่ 6.4 ทางเลือกนโยบาย “เลือกไม่ท�าอะไร” เป็นไปตามหลักพาเรโต เนื่องจากคน

ที ่2 ชอบการไม่ท�าอะไรมากทีส่ดุ และนโยบายอืน่ท�าให้เขาต้องสญูเสยี เมือ่พจิารณาบคุคลที ่1, 3 ไม่มนีโยบาย

อะไรดีกว่าการไม่ท�าอะไร ตามเกณฑ์ของพาเรโต เนื่องจากการไม่ท�าอะไรไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและไม่

เกิดผล กระทบต่อคนทั้งสอง การไม่ท�าอะไรเป็นไปตาม Pareto optimal ในเหตุผลท�านองเดียวกัน นโยบาย

สร้าง สวน และ day care เป็น Pareto optimal เนื่องจากหากมีการออกนโยบายโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ 1 และ 3 เน่ืองจากเป็นการไปลดความพึงพอใจของคนทั้ง 2 ให้ลดลงจาก

เดิมเมื่อพิจารณานโยบายสร้างทางเท้า การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการสร้างทางเท้ามาเป็นนโยบาย day 

care จะท�าให้บคุคลท่ี 3 พอใจเน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลงไปสูน่โยบายทีต่นเองพอใจมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการสร้างทางเท้าไปสู่การสร้างสวน จะไม่สามารถพัฒนาเกณฑ์พาเรโตได้ 

เนื่องจากท�าให้บุคคลที่ 3 มีความพึงพอใจต�่าลง

ต่อมา เกณฑ์พาเรโตถูกน�าไปพัฒนาเป็นกรอบและขยายความต่อ โดย Kaldor-Hicks 

Criterionหลักเกณฑ์นี้ กล่าวว่า ความพอใจจะถูกเปลี่ยนแปลงหากค�านวณแล้วว่า ผลที่ได้รับคุ้มค่าเพียงพอ

ในการแลกกับความสูญเสีย

4.3 Maximize net welfare เป็นแนวทางท่ีนักวิเคราะห์พยายามเพิ่มสวัสดิการ โดยมีความ

เชื่อว่า ผลที่ได้รับสามารถแลกกับผู้สูญเสียได้ แนวทางนี้ตั้งบนหลักเกณฑ์ Kaldor-Hicks หมายถึง สภาพ

สังคมจะดีขึ้นกว่าอีกสังคม ถ้ามีประสิทธิภาพ (ผลประโยชน์ทั้งหมด-ต้นทุนทั้งหมด) และถ้าคนที่ได้รับผล

ประโยชน์สามารถชดเชยให้กับผู้สูญเสียผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว จุดประสงค์ของเกณฑ์

นี้ไม่ได้เรียกร้องให้ ผู้สูญเสียต้องถูกชดเชย เกณฑ์ Kaldor-Hicks ถูกใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ต้นทุน-

ผลประโยชน์
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4.4 การจัดสวัสดิการโดยการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (maximize redis-

tributive welfare) แนวทางน้ี นักวิเคราะห์พยายามที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มที่ได้รับ

การคัดเลือกในสังคม ตัวอย่างเช่น คนจน คนป่วย เกณฑ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย จอห์น รอห์ (John 

Rawls) ที่กล่าวว่า สภาพสังคมหนึ่งจะดีขึ้นกว่าสังคมอื่น ถ้าสังคมสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกในสังคมที่สูญ

เสียหรือด้อยโอกาส

ความพยายามของรอห์ เกดิขึน้ภายใต้แนวคดิเรือ่งความยตุธิรรม เกณฑ์การจดัสรรทรพัยากร

ใหม่น้ีเหมาะกับปัญหาที่มีโครงสร้างดีและอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีเกณฑ์อันใดที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

เหตุผลก็คือว่า มุมมองที่ขัดแย้งเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในสังคมโดยรวม ธรรมเนียมประเพณี ปัญหา

บางเรื่องไม่สามารถใช้เกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น พาเรโต หรือ Kaldor-Hicks หรือเกณฑ์ของรอห์ได้ 

ค�าถามเรือ่งความไม่เท่าเทยีมกนั และปัญหาความยตุธิรรมจงึเป็นปัญหาทางการเมือง นัน่คอื มนัได้รับอทิธพิล

โดยกระบวนการเกี่ยวกับการจัดสรรอ�านาจในสังคม

5.  เกณฑ์ความสามารถในการตอบสนอง (responsiveness) เกณฑ์ความสามารถในการตอบสนอง 

หมายถึง นโยบายสามารถสนองความตัองการ ความชอบ ค่านิยมของกลุ่มได้หรือไม่ เกณฑ์ดังกล่าวมีความ

ส�าคัญ เพราะเเม้ว่า นักวิเคราะห์จะพอใจในประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเหมาะสม ความเป็นธรรม แต่

อาจล้มเหลวในการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็ได้

6.  เกณฑ์ความเหมาะสม (Appropriateness) เกณฑ์นี้ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสมเหตุ 

สมผลด้านเนี้อหา เนื่องจากปัญหาความเหมาะสมของนโยบายหนึ่งอาจไม่ได้ถูกพิจารณาโดยเกณฑ์เพียง

เกณฑ์เดียวแต่อาจใช้ 2-3 เกณฑ์ประกอบกัน เกณฑ์ประเมินความเหมาะสม เป็นการประเมินคุณค่าของ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ นั่นคือ เกณฑ์นี้เป็นการตั้งค�าถามว่า วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดข้ึนมีความเหมาะสม

ต่อสังคมหรือไม่ เพื่อตอบค�าถามนี้ นักวิเคราะห์อาจต้องใช้เกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์มาร่วมพิจารณา

โดยสรุปแล้ว เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทางเลือกที่กล่าวในเรื่องที่ 6.3.2 นี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ใน

การประเมิน ได้แก่ เกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์ความพอเพียง เกณฑ์ความเสมอภาค 

เกณฑ์ ความสามารถในการตอบสนอง และเกณฑ์ความเหมาะสมโดยทั่วไปนักวิเคราะห์ทางเลือกมักจะใช้

เกณฑ์มากกว่าหนึ่ง เกณฑ์ในการประเมินทางเลือกเพื่อให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสมท่ีสุดนั่นเอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.3 เรื่องที่ 6.3.2
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ตอนที่ 6.4 

กรณีตัวอย่าง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 6.4 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 6.4.1 นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย

เรื่องท่ี 6.4.2 การก่อตัวของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยในช่วง พ.ศ. 2525-2529

แนวคิด
1.   การก�าหนดนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย ก่อนที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจาก 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือก่อน พ.ศ. 2540 รัฐโดยส่วนราชการมีบทบาทใน 

การก�าหนดนโยบายสาธารณะ ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองแบบอ�ามาตยาธิปไตย 

อิทธิพลของส่วนราชการซึ่งด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย 

ในรูปคณะกรรมการ ลักษณะการก�าหนดนโยบายเป็นการก�าหนดจากบนลงล่างและไม่

เปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน เข้ามามีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย

2.   การก�าหนดนโยบายผู้สูงอายุของไทย ภายหลังอิทธิพลการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ

แนวคิดธรรมาภิบาล ท�าให้รัฐเปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่น ๆ เช่น หน่วยงานเอกชน องค์กร 

พัฒนาเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย แต่เนื่องจากประเด็น 

เรื่องผู้สูงอายุ มิใช่เป็นประเด็นที่รัฐบาลใช้ในการหาเสียง รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ 

ท�าให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของนโยบายพยายามผลักดันและสร้างตัวแทน เพ่ือท�าหน้าที่

ในการเรียกร้องนโยบายและก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ 

3.   การก่อตัวของนโยบายรัฐวิสาหกิจไทย ช่วง พ.ศ. 2525-2529 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนการรับ

อิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่และหลักธรรมาภิบาล แม้ว่านโยบายดัง

กล่าวจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายค่อนข้างมาก แต่ท้าย

ที่สุดแล้ว ส่วนราชการยังคงมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 6.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายบทบาทของรัฐในการก�าหนดทางเลือกในกรณีนโยบายผู้สูงอายุก่อน พ.ศ. 2540 

ว่ามีลักษณะและวิธีการอย่างไรได้

2.  อธิบายอิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อบทบาท

ของรัฐ และตัวแสดงอ่ืน ๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ส่วนราชการในการก�าหนดทางเลือก รวมทั้งรูปแบบ ความ

สมัพนัธ์ระหว่างตวัแสดงดงักล่าว ในกรณนีโยบายผูส้งูอายวุ่ามลีกัษณะและวธิกีาร อย่างไร

ได้

3.  อธบิายอทิธพิลของแนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ หลกัธรรมาภิบาล และปัจจยั ภายใน

ประเทศไทย ที่มีผลต่อบทบาทของรัฐและตัวแสดงอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการ พรรคการเมือง 

ทหาร กลุ่มผลประโยชน์ องค์การระหว่างประเทศ ในการก�าหนดทางเลือกการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจในช่วง พ.ศ. 2525-2529 ได้
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6-57แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

เรื่องที่ 6.4.1  นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย39

ประมาณทศวรรษที่ 1970 (ประมาณ พ.ศ. 2513-2523) สังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาจ

จะหมายถึงสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นสังคมของผู้สูงอายุ สถิติจ�านวนประชากรของโลก ในช่วงเวลา

ดังกล่าว มีประมาณ 4,374 ล้านคน คิดเป็นประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปท้ังสิ้น 400 ล้านคน โดยแยก ออก

เป็นประชากรสูงอายุของประเทศที่พัฒนาแล้วร้อยละ 9.7 ประเทศที่ก�าลังพัฒนาร้อยละ 3.4 อัตราการ เพิ่ม

ของประชากรสงูอายใุนแต่ละปีโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 2 ในขณะทีอ่ตัราการเกดิของเดก็ในช่วงนัน้ ประมาณ 

2.7 คนต่อหญิง 1 คน อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรชาย 59 ปี ส่วนหญิงประมาณ 61 ปี หากเปรียบ

เทียบประชากรสูงอายุของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ก�าลังพัฒนา ประเทศที่พัฒนาแล้วมี จ�านวน

ประชากรคิดเป็น 3 เท่าของประเทศก�าลังพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับ จ�านวน

ประชากรในช่วงที่ผ่านมา กล่าวคือ ในทศวรรษที่ 1950 ประชากรสูงอายุในช่วงเวลานั้นมีจ�านวนเพียง 200 

ล้านคน อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดส�าหรับชายเพียง 45 ปี และหญิงเพียง 49 ปี อัตราการเกิดของเด็ก 5 คน

ต่อหญิง 1 คน40

ส�าหรับจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย ในช่วงก่อน พ.ศ. 2525 ก็คงไม่แตกต่างไปจากประเทศที่

ก�าลังพัฒนาทั้งหลาย ที่ประชากรสูงอายุยังคงมีไม่มากนัก คือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของจ�านวน ปฺระชา

กรทั้งหมด41 ด้วยเหตุที่จ�านวนผู้สูงอายุที่ยังมีไม่มากนี้เอง นโยบายของรัฐบาลต่อผู้สูงอายุจึงไม่ชัดเจน กล่าว

คือ ไม่ได้มีการด�าเนินการแยกผู้สูงอายุออกจากกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น เด็ก สตรี คนพิการ คนขอทาน 

นโยบายของรัฐบาลต่อผู้สูงอายุที่ส�าคัญ ๆ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ ด้านบริการสุขภาพ 

ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ และด้านการศึกษา นโยบายด้านบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสงเคราะห์ นับว่า 

เป็นนโยบายหลัก ในขณะที่นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นนโยบายที่มีการด�าเนินการในขอบเขต

ที่จ�ากัด ดังมีรายละเอียด ต่อไปน้ี

1. นโยบายด้านบริการสุขภาพ นโยบายบริการด้านสุขภาพหรือด้านการแพทย์ โดยทั่วไปกระทรวง

สาธารณสุขด�าเนินการภายใต้แนวทาง 4 ประการคือ การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟู 

การด�าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ใช้แนวทางการให้บริการด้วยวิธีการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเป็นหลัก 

การรักษาพยาบาลจะเป็นการส่งต่อการให้บริการ จากบริการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นการให้ความรู้เบื้องต้น

แก่ประชาชนให้สามารถช่วยตัวเองได้ โดยใช้อาสาสมัครจากชุมชน หากเป็นการรักษาพยาบาลที่ไม่ยากนัก

39 ตัวอย่างที่ 6.4.1 สรุปความและปรับปรุงจาก ปิยากร หวังมหาพร. (2546). นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
40 Population Division. (2002). Department of Economic and Social Affairs, United Nationa. world Popula-

tion Ageing 1950-2050. n.p. pp. 5-6 8 and 10.
41 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. (2544). ส�ามะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2543. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์

เจอร์นัล พับลิเคชั่น. น. 1
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ประชาชนที่เจ็บป่วย ก็สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลอ�าเภอ อาการเจ็บป่วยที่

โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอไม่สามารถรักษาได้ หรือกรณีเป็นการรักษา พยาบาลเฉพาะโรค ก็จะเป็นหน้าที่ของ

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลภาค ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกองโรงพยาบาล

ภูมิภาค ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดบริการสุขภาพผู้สูงอายุช่วง พ.ศ. 2523-2524 มีจ�านวน  

33 แห่ง

ส�าหรับสถิติจ�านวนผู้สูงอายุ ที่เข้ารับบริการจากส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรง

พยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น โรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงกลาโหม เช่น โรงพยาบาล เลิด

สิน โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรง

พยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่กล่าวนั้น ไม่ได้มีการเก็บสถิติจ�านวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา 

พยาบาล จะมีก็เพียงโรงพยาบาลประสาทเพียงแห่งเดียว ที่จัดคลินิกผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ที่สามารถ 

ระบุสถิติจ�านวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาได้ กล่าวคือ ต้ังแต่ พ.ศ. 2507-2523 โรงพยาบาลประสาทรับผู้

ป่วยสูงอายุไว้รักษาเป็นจ�านวนร้อยละ 18.9 ถึงร้อยละ 23.7 ของจ�านวนผู้ป่วยใน หรือคิดเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 

4.6-4.9 ของผู้ป่วยทั้งหมด

2. ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ การบริการสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ นับว่าเป็นกิจกรรม 

ของรัฐบาลต่อผู้สูงอายุที่เห็นชัดเจนท่ีสุดในกิจกรรมทั้งหมดที่รัฐบาลจัดหาให้เเก่ผู้สูงอายุ งานสวัสดิการ 

สงเคราะห์ช่วงก่อน พ.ศ. 2525 ด�าเนินการโดยกองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวง 

มหาดไทย สวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เริ่มในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดย จอมพล ป. พิบูล

สงคราม เห็นว่าจะทอดทิ้งหรือไม่เอาใจใส่ต่อความยากจนของประชาชนไม่ได้ เพราะจะท�าให้เสียท้ังผลด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงก�าหนดที่นโยบายที่ส�าคัญ คือ “การ

จัดสวัสดิการทุกรูปเเบบ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครอง ได้รับการดูแลให้มีความสุข ไม่ต้องเร่ร่อน ถูก

ทอดทิ้งให้ว้าเหว่ รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างทัศนคติและพัฒนาค่านิยมของเยาวชน เพื่อให้เกิดความกตัญญู

ต่อบพุการ”ี42 ด้วยนโยบายดังกล่าว รฐับาลจงึจดัตัง้กรมประชาสงเคราะห์ขึน้เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2483 

เพื่อเป็นกลไกของรัฐในการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการนี้ เป็นการจัด

สวัสดิการที่มุ่งเน้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ มิใช่เป็นการจัดสวัสดิการให้กับคนท่ัวไป การจัดสวัสดิการ

ให้กับผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่43

2.1  การอุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เป็นการอุปการะผู้สูงอายุที่มีความทุกข์ยาก 

เดือดร้อน เช่น ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะดูแล ที่ต้องการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ บริการที่

สถานสงเคราะห์จดัให้ประกอบด้วยปัจจยัสี ่บรกิารตรวจสขุภาพทัว่ไป การรกัษาพยาบาล กจิกรรมนันทนาการ 

กิจกรรมเสริมรายได้ บริการศาสนกิจ บริการฌาปนกิจศพ เป็นต้น สถานสงเคราะห์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น 

 

42 ส�านกังานเลขาธิการคณะรฐัมนตร.ี ค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ี[Retrieved from http://www.cabinet.thaigov.

go.th./pol_16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 htm.]. 2/5/2546
43 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2525 วันที่ 18 มีนาคม 

2525. น. 1-13.
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6-59แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

เรียกว่า บ้านบางแค จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2496 การอุปการะผู้สูงอายุจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 

ประเภท สามัญ ประเภทเสียค่าบริการ และประเภทพิเศษ

2.2  การสงเคราะห์คนชราภายนอก หรือปัจจุบันเรียกว่า การจัดศูนย์บริการทางสังคมผู้สูง

อายุเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุนอกสถานสงเคราะห์ เช่น ด้านการแพทย์ กายภาพบ�าบัด สันทนาการ 

กิจกรรมทางศาสนา และการให้ค�าปรึกษา

จ�านวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 6 แห่งทั่วประเทศในขณะนั้น มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,347 คน ในขณะ

เดียวกันก็มีบริการสวัสดิการที่จัดโดยองค์กรเอกชนที่ให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า ได้แก่ มูลนิธิ

ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ้ง ที่ให้การอุปถัมภ์สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 3 แห่งคือ สถานสงเคราะห์คนชราวัยวัฒนา 

ปากน�้า สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราบางเขน กรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์มูลนิธิมิตรภาพ

สงเคราะห์

3.  ด้านการศึกษา กิจกรรมที่ส่วนราชการจัดให้กับผู้สูงอายุในด้านการศึกษา ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด 

การศกึษาทีร่ฐับาลจดัให้กบัผูส้งูอายทุีผ่่านมา ได้แก่ โครงการอบรมไวยาวจักร การจดักจิกรรมการศกึษานอก 

โรงเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาแบบไม่เป็นทางการมากกว่า เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน 

เป็นต้น

สภาพการเมืองไทย นับต้ังแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนกลับไปกลับมาระ

หว่างการปกครองแบบเผด็จการทหารกับการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองแบบประชาธิปไตยโดยมีรัฐบาลที่เป็นพลเรือน ความอ่อนแอและการไร้เสถียรภาพของระบบการเมือง

ไทยมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ก็คือ ความอ่อนแอของสถาบันทางการ

เมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง44 ความสัมพันธ์

ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร แทนที่ฝ่ายการเมืองจะมีฐานะเหนือฝ่ายบริหาร (ข้าราชการ) ซึ่งมักจะเข้า

มาด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง การก�าหนดนโยบาย ปรากฏการณ์เช่นนี้ ก่อให้เกิดความตึงเครียด และความ

ขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจ�าเป็นระยะ ๆ ตลอดจนน�าไปสู่การล้มเลิกสถาบันทางการเมือง

ใน ทีส่ดุ45 ในช่วงทีก่ารเมอืงไทยขาดเสถยีรภาพ เกดิการรฐัประหารบ่อยครัง้ บรบิททางการเมอืงไม่เอือ้อ�านวย

ต่อการท�างานของรัฐบาล ท�าให้นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ง

ชาติโดยเฉพาะฉบับที่ 4 ประเทศได้เกิดปัญหาความม่ันคง ปัญหาการขาดดุลช�าระเงิน ปัญหาความยากจน

ในชนบท ปัญหาความเส่ือมโทรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ัน ยังได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วและรุนแรงอันมีผลกระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจไทยโดยตรง โดย

เฉพาะอย่างย่ิงระบบการเงินและการค้าระหว่างประเทศ ที่เริ่มระส�่าระสายควบคู่ไปกับการลดค่าเงินดอลลาร์

สหรฐั และการรวมกลุม่ขึน้ราคาน�า้มนัของประเทศผูส่้งน�า้มนัออก46 สภาพทางการเมอืง เศรษฐกจิ การบรหิาร

ขณะน้ัน ท�าให้การเสนอนโยบายเป็นไปในลักษณะที่ว่าต่างคนต่างเสนอ โดยขาดแกนกลางที่จะประสานงาน

ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของประเทศ

44 พรศักดึ้ ผ่องแผ้ว. (2544). รัฐบาลผสม. กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย. น. 80-85.
45  ชัยอน้นต์ สมุทวณิช การเมืองกับการบริหาร. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. น. 153.
46  เพิ่งอ้าง. น. 104.
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6-60 การวิเคราะห์การเมือง

ส�าหรับนโยบายผู้สูงอายุของไทย มีสภาพไม่ต่างจากค�ากล่าวข้างต้นข้อมูลจากการอภิปรายเรื่อง ร่าง 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ โดยจรัล ภักดีธนากุล47 กล่าวว่า “ประเทศไทยในช่วงก่อน พ.ศ. 2525 ไม่มีนโยบาย

ในกิจการผู้สูงอายุเลย ไม่มีนโยบายระดับชาติ มีแต่เป็นนโยบายชิ้นเล็ก ๆ ตามหน่วยงานกระทรวง ทบวง 

กรม บางกระทรวงไม่ได้มองปัญหาผู้สูงอายุในระดับชาติ ว่ามีปัญหาอะไรในภาพรวม จึงไม่สามารถ แก้ปัญหา

ได้ นอกจากเรื่องผู้สูงอายุจะไม่เคยเป็นนโยบายของประเทศแล้ว ยังไม่เคยเป็นนโยบายของพรรคการเมือง

ใด จึงท�าให้การด�าเนินการเรื่องผู้สูงอายุขาดทิศทาง ไม่มีเป้าหมาย ในการดูแลเรื่องนี้...” ค�ากล่าวดังกล่าว

สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการอย่างชัยอนันต์48 ที่กล่าวว่า ปัญหาของการขาดการประสานนี้มีราก

เหง้ามาจากพัฒนาทางการเมืองของไทย ซ่ึงขาดแหล่งที่มาด้านนโยบายที่โดยปกติในประเทศที่มีระบอบ

การเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น ที่มาของนโยบายมาจากฝ่ายการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากใน

สภาผูแ้ทนราษฎร ส�าหรบัประเทศไทย เนือ่งจากทีม่าด้านนโยบายมใิช่มาจากแหล่งอ�านาจอนัชอบธรรมทางการ

เมืองเพียงแหล่งเดียว แต่กลับเป็นระบบราชการที่เป็นกลไกในการน�านโยบายไปปฏิบัติ การแตกกระจายของ

อ�านาจจึงเกิดขึ้นในหมู่กรม กระทรวงต่าง ๆ ในระบบราชการ แต่ละส่วนต่างก�าหนด พัฒนา นโยบายขึ้นเอง

แล้วเสนอข้ึนไปให้หัวหน้าคณะรัฐบาลเป็นผู้อนุมัติ โดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่ประทับตราความชอบ

ธรรมและมีหน่วยงานกลาง เช่น ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ กระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่ันกรอง

ดังน้ัน นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2525 จึงถูกก�าหนดโดยส่วนราชการที่มีหน้าที่

น�านโยบายไปปฏบิตั ิเป็นการก�าหนดนโยบายจากบนลงล่างโดยประชาชนไม่มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบาย 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาการเมืองไทยที่ขาดแหล่งที่มาด้านอ�านาจนโยบาย ขาด

พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมขาดเอกภาพ ประกอบกับการขาดกลุ่มผล

ประโยชน์ทีด่�าเนนิการเรือ่งผูส้งูอายทุีจ่ะเข้ามาเรยีกร้องและมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย จงึท�าให้นโยบาย

ผู้สูงอายุของไทยถูกก�าหนดโดยส่วนราชการที่มีอ�านาจมาช้านาน

จนกระทั่งลวงเข้า พ.ศ. 2525 แผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2525-2544) ซึ่งถือว่า 

เป็นแผนผู้สูงอายุฉบับแรก จึงเกิดขึ้น

1. บทบาทของรัฐในการก�าหนดทางเลือก: แผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2525-2544) การ

ศึกษาการเกิดขึ้นของนโยบายผู้สูงอายุของไทย จะใช้ตัวแบบการเกิดขึ้นของวาระนโยบายของคิงส์ดอน49 

เป็นกรอบในการวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า นโยบายผู้สูงอายุของรัฐบาลไทยช่วงหลัง พ.ศ. 2525 ซ่ึงเป็น 

นโยบายฉบับแรกที่รัฐบาลจัดท�า เกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์ทางการเมืองแบบอ�ามาตยาธิปไตย ปัจจัยภายใน 

 

47 จรัล ภักดีธนากุล. อ้างใน สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2541). รายงานการสัมมนา

เร่ือง แนวทางการร่างราชบัญญัติคุ้มครองผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 วันที่ 21 มกราคม 2541 ม.ป.ท. น. 164.
48 ชัยอนันต์ สมุทรวณิช. (2508). 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ วิวัฒนาการอ�านาจรัฐและอ�านาจการเมือง. กรุงเทพฯ: 

พี. เพลส. น. 106.
49 โปรดดูรายละเอียดแนวคิดการเข้าสู่วาระนโยบายของคิงส์ดอน ได้ใน Kingdon, W. John. (1984). Agendas, Alterna-

tives and Public Policy. Harper Collins: U.S.A. 
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6-61แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ประเทศ ได้แก่ กระแสทางการเมือง นโยบาย และความรุนแรงในปัญหาของผู้สูงอายุ ยังไม่เพียงพอที่จะท�าให้

ปัญหาผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลได้เเต่ด้วยการผลักดันเเละทุ่มเททรัพยากรของสหประชาชาติ 

เเละรัฐบาลไทยในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติ ท�าให้ปัญหาผู้สูงอายุซึ่งในขณะนั้น ถือเป็นปัญหาระหว่าง 

ประเทศเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลได้ส�าเร็จ

1.1  การเมืองการปกครองไทยช่วง พ.ศ. 2525 กับแผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2525-

2544) แผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2525-2544) เป็นการจัดท�านโยบายของรัฐบาลในระดับคณะ

รัฐมนตรีฉบับแรกของประเทศไทย ที่พยายามบูรณาการแนวทางการด�าเนินการในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้

สูงอายุของส่วนราชการที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเอาไว้ในฉบับเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดการ

ประสานงานของส่วนราชการในลักษณะที่ต่างคนต่างท�า อันเน่ืองมากจากการขาดแหล่งอ�านาจในการก�าหนด

นโยบายที่เป็นเอกภาพ

สภาพการเมืองการปกครองไทยในช่วงก่อน พ.ศ. 2525 คือระหว่าง พ.ศ. 2512-2524 มีความ

ผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างมาก กล่าวคือ มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511, 2515, 2517, 2519, 2520 และ 2521 

รวม 6 ฉบับ และมีรัฐบาลถึง 15 ชุด เฉลี่ยอยู่ในต�าแหน่งชุดละ 9.6 เดือนในขณะท่ีเศรษฐกิจของไทย ภาย

ใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่

ตกต�่า ทั่วโลก ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 2 ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรม หันมา

ใช้นโยบายการกีดกันทางการค้า และนโยบายการเงินการคลังอย่างเข้มงวด ผลพวงจากการพัฒนาประเทศ

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1-4 ที่รัฐบาลเน้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ท�าให้รัฐบาลได้ขยายระบบราชการในระดับกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วง พ.ศ. 2512-2522 ระบบ

ราชการไทยมีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้นอย่างมหาศาล ในลักษณะที่เป็นการสร้างอาณาจักรให้แก่ตนเอง

มากกว่าที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เช่น ในระดับกรมมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ที่

ไปท�าหน้าที่ซ�้าซ้อนกับความรับผิดชอบของกรม กระทรวงอื่นอยู่แล้วถึง 7 กรม มีเพียง 6 กรมเท่านั้นท่ีเป็น

งานใหม่แท้ ๆ ในระดับกอง มีการจัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่จากหน้าที่ซ่ึงมีอยู่แล้ว หรือท�างานซ้อนกัน 454 

กองมีการจัดตั้งส่วนราชการข้ึนเพื่อท�าหน้าที่ใหม่เพียง 210 กอง แต่เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

กระทรวงอื่น 94 กอง มีเพียง 116 กอง หรือร้อยละ 16.3 เท่าน้ัน ที่เป็นงานใหม่แท้ ๆ50 ความคาบเกี่ยวซ�้า

ซ้อนกันนี้ ด�ารงอยู่มานานโดยไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังเเละเป็นระบบ ทั้งน้ีเนื่องมาจากการละเลยในการ

ทบทวนบทบาทของรัฐอย่างจริงจัง ดังนั้น จึงได้มีความพยายามแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้ง “คณะ

กรรมการ” ซึ่งเป็นความพยายามในการประสานนโยบายเฉพาะสาขาด้านหน่ึงกับการปฏิบัติการของกระทรวง 

ทบวง กรมอีกด้านหนึ่ง และกลาย ธรรมเนียมปฏิบัติของการตั้งคณะกรรมการระดับสูงขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา

จ�านวนมากมายหลายคณะ หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดตั้ง “คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ”

ประเด็นปัญหาผู้สูงอายุเข้าสู ่วาระนโยบายของรัฐบาลไทยได้ เน่ืองมาจากการผลักดันของ

สหประชาชาติมิใช่ความพร้อมของกระแสภายในประเทศแต่อย่างไร ทั้งนี้ สามารถพิจารณา ได้ดังนี้

50 ชัยอนันต์ สมุทวณิช. อ้างแล้ว. น. 106.
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6-62 การวิเคราะห์การเมือง

1.1.1 กระแสตัวปัญหา ตามตัวแบบของคิงส์ดอน กระแสตัวปัญหา เป็นการตอบค�าถาม

ว่า ปัญหาเข้ามาสู่ความสนใจของประชาชนและรัฐบาลได้อย่างไร และมีอะไรเป็นเงื่อนไข คิงส์ดอน กล่าวว่า 

ปัญหาจะเข้าสู่ความสนใจของรัฐบาลและประชาชนได้ ปัญหาน้ันต้องเข้าสู่ขั้นวิกฤต สร้างปัญหาให้กับสังคม 

หรือเมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ แล้วท�าให้ประเด็นนั้นกลายเป็นปัญหา หรือรัฐบาลและประชาชนรับรู้อัน 

เนื่องจากผลที่ได้รับจากการประเมินแผนงานโครงการหรือกฎหมายที่ด�าเนินการและมีผลบังคับใช้ก่อนหน้า

นั้น เงื่อนไขด้านงบประมาณ ก็เป็นอีกเง่ือนไขหนึ่งที่ท�าให้ปัญหานั้นมีโอกาสเข้าสู่วาระได้หรือไม่51

ประเทศไทย มีประชากรทั้งสิ้นในช่วง ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) 26,257,860 คน เป็นผู้

สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,208,215 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด จ�านวน

ประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนเป็น 1,681,024 คน จากจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 34,397,374 คน หรือคิดเป็น ร้อย

ละ 4.89 ใน ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ใน พ.ศ. 2533 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.12 และเป็นร้อยละ 7.41 ใน พ.ศ. 

254352 การท่ีประเทศไทยยังไม่เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ แต่การตระหนักถึงปัญหาจ�านวนผู้สูงอายุที่ก�าลังเพิ่ม

มากขึ้น เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหประชาชาติแจ้งก�าหนดการจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกเรียกว่า “สมัชชา

โลกเร่ืองผู้สูงอายุ” (World Assembly on Aging-WAA.) ซึ่งจะจัดขึ้นใน ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ระหว่าง

วันที่ 26 กรกฎาคม-6 สิงหาคม ค.ศ. 1982 ก่อนหน้านั้น สหประชาชาติมีหนังสือผ่านคณะทูตถาวรแห่ง

ประเทศไทยประจ�าสหประชาชาติ แจ้งมายังกระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกด�าเนินการ 

3 ประการคือ 1) การจัดต้ังคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ 2) จัดกิจกรรม

ระดับชาติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของแต่ละประเทศ และ 3) บริจาคเงินให้

กองทุนสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ รัฐบาลไทยในขณะน้ัน ภายใต้การน�าของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คณะ

รัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อ

เตรียมเสนอแผนผู้สูงอายุต่อสมัชชาโลก ว่าด้วยผู้สูงอายุ การเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี ท�าให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

ตระหนักถึงจ�านวนผู้สูงอายุที่ก�าลังเพิ่มสูงขึ้น จากประมาณ 200 ล้านคนใน ค.ศ. 1950 ใน ค.ศ. 1975 เพิ่ม

เป็น 350 ล้านคน และใน ค.ศ. 2000 คาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง 590 ล้านคน เเละจะมีมากกว่า 1,100 

ล้านคน ใน ค.ศ. 2025 ซ่ึงเพิ่มจาก ค.ศ. 1975 ถึงร้อยละ 224 และข้อควรสังเกตต่อไปก็คือ ใน ค.ศ. 1975 

ประชากรสูงอายุ

ทั่วโลกจ�านวนร้อยละ 52 อยู่ในกลุ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนา ใน ค.ศ. 2000 จะเพิ่มเป็น 

ร้อยละ 60 และคาดว่าจะเพิ่มถึงร้อยละ 72 ใน ค.ศ. 2025 อัตราการเพิ่มจ�านวนประชากรสูงอายุในกลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนาตัวเลขผู้สูงอายุใน ค.ศ. 1975 ถึง ค.ศ. 2000 จะเพิ่มจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 18 และ 

สูงถึงร้อยละ 23 ใน ค.ศ. 2025 ในขณะที่ในประเทศก�าลังพัฒนาคาดว่าจะเพิ่มจากร้อยละ 6 ใน ค.ศ. 1975 

เป็นร้อยละ 7 ใน ค.ศ. 2000 และร้อยละ 12 ใน ค.ศ. 202553

51 Kingdon W. Jonh. Op.cit. p. 119.
52 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. อ้างแล้ว. น. 1.
53 Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations. (2002). World Popula-

tion Ageing 1950-2050. n.p. pp. 6-7.
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6-63แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

นอกจากเงือ่นไขเร่ืองจ�านวนประชากรสูงอายขุองไทย ยงัเป็นตวัเลขทีไ่ม่สงูพอทีจ่ะเรยีก

ได้ว่า ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของไทยเองก็มีหลายฉบับด้วยกัน แต่

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทางอ้อม เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติบ�าเหน็จ

บ�านาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการฟ้องร้องคดีต่อบุพการีจะกระท�าไม่ได้ การ

ฟ้องร้องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการที่บิดามารดาฟ้องร้องบุตรเพื่อเพิกถอนการรับมรดก เนื่องจากภายหลังการ

รับมรดกแล้ว บุตรประพฤติเนรคุณ ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งก็มีจ�านวนไม่มากนัก

โดยสรุปแล้ว จ�านวนผู้สูงอายุไทยที่ยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับตัวเลขของประเทศที่พัฒนา

แล้ว อีกทั้งวัฒนธรรรมไทยที่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ บุตรต้องมีความกตัญญูต่อบิดามารดา ดังค�ากล่าวใน

ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ตอนหนึ่งว่า “...ชั่วพ่อกู กูบ�าเรอแก่พ่อกู กูบ�าเรอแก่แม่กู กูได้ตัวปลา กู

เอาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อ

กู กูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้าง ได้งวง ได้ปั่ว ได้นาง ได้เงือน ได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตาย ยังพี่กู กู

พร�่า บ�าเรอแก่พี่กู ดั่งบ�าเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จึงได้เมืองแก่กูทังกลม...”54 ท�าให้ไม่เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ

ผู้สูงอายุแต่อย่างใด ในประเด็นผู้สูงอายุกระแสนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานของสหประชาชาติเกี่ยว

กับจ�านวนผู้สูงอายุ และการด�าเนินการกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาท่ีมีเป็นระยะ ๆ ของสหประชาชาติและ

องค์การช�านัญพิเศษ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กลายมาเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ผลักดันประเด็นผู้สูง 

อายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลไทย

1.1.2 กระแสนโยบาย ตามแนวคิดของคิงส์ดอน ข้อเสนอนโยบายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

กฎหมาย ค�ากล่าวสุนทรพจน์ รายงาน และการถกเถียงกันในสังคม การถกเถียงกันจะท�าให้ข้อเสนอถูก

รวบรวมมาไว้ด้วยกันและได้รับการทบทวน ข้อเสนอใดที่สอดคล้องกับค่านิยมท่ีส�าคัญกับคนในสังคม ไม่ขัด

แย้งกับความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไป เป็นข้อเสนอที่สามารถปฏิบัติได้ มีงบประมาณและได้รับการ

สนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ประเด็นปัญหานั้นสามารถเข้าสู่วาระนโยบายได้55 

ในกรณีปัญหาผู้สูงอายุน้ี เป็นปัญหาระหว่างประเทศที่สหประชาชาติได้ให้ความสนใจ 

เริม่ต้นด้วยความสนใจในประเดน็เร่ืองสิทธมินษุยชน สหประชาชาตไิด้ออกค�าประกาศสากลว่าด้วยสทิธมินุษย

ชน ใน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights) ต่อมาในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 โลก

ได้ให้ความสนใจเร่ืองการควบคุมการเกดิของประชากร จนประเดน็การควบคมุประชากรได้กลายเป็นประเดน็

ที่ถกเถียงทางการเมืองเป็นครั้งแรก จากแนวคิด Multhusianism ท่ีอธิบายว่าความยากจน ความตายและ

ความเสือ่มสลายของสภาพแวดล้อม อนัเป็นผลมาจากการมีประชากรมาก อาจน�าไปสูก่ารขาดแคลนทรพัยากร 

จนน�าไปสู่การประชุมประชากรโลกที่เรียกว่า World Population Conference จัดโดยสหประชาชาติและ

ธนาคารโลกใน ค.ศ. 1965 และอีกสองครั้งต่อมาใน ค.ศ. 1974 และ ค.ศ. 1984 ที่ส�าคัญคือ การเกิดข้อ 

ถกเถียงและข้อเสนอจากการประชุมแต่ละครั้ง เช่น ค�าประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ส�าหรับข้อถกเถียง  

 
54 ราชบัณฑิตยสถาน (ม.ป.ป.). พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีในสมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช หลักที่ 1. 

กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. น. 16.
55  Kingdon, W. Jonh. Op. cit. p. 21.
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และข้อเสนอในเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุจะปรากฏในค�าประกาศและข้อเสนอเหล่านั้นด้วย อีกทั้งเป็นลักษณะ

ของการถกเถียงที่มีมาอย่างต่อเน่ือง หรือที่คิงส์ดอน เรียกว่า “policy primeval soup”56 จนในที่สุดน�ามา

สู่มติสหประชาชาติ ให้จัดการประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู้สูงอายุเป็นเรื่องเฉพาะ ครอบคลุมในสามประเด็น คือ 

ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา เน่ืองจากความชัดเจนของตัวเลขผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น 

และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศที่พัฒนาแล้วก�าลังประสบอยู่ใน

ขณะน้ัน

1.1.3  กระแสการเมอืง ประกอบไปด้วยหลายปัจจยั ได้แก่ การเปลีย่นแปลงในกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การเปล่ียนแปลงความรู้สึกของคนในชาติ ประเด็นที่จะเข้าสู่วาระนโยบายได้ต้อง

สอดคล้องกับกระแสความรู้สึกของคนในชาติ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ ไม่มีองค์กรใดที่

คัดค้าน และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศในขณะน้ัน57

การเมืองระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 เป็นโลกยุคสงครามเย็น 

จนกระทั่งถึงต้นทศวรรษที่ 197058 สถานการณ์การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเพื่อน

บ้านไทย ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา กลายเป็นคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. 1975 ท�าให้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลาง

สถานการณ์ที่เปราะบางในแง่ความมั่นคง รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีเป้าหมายในการรักษาความ

มั่นคงของชาติ โดยพยายามกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ

รัฐบาลเน้นไปที่รายจ่ายด้านความมั่นคงเป็นหลัก สถานการณ์การเมืองการบริหารภายในประเทศ ภายใต้แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 แม้ว่าจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่มาก แต่

การมีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว (พ.ศ. 2521) และแม้ว่าจะมีคณะรัฐบาล 5 คณะ แต่ก็มีนายกรัฐมนตรี 

เพยีงคนเดยีว ดงันัน้ การด�าเนนิการใด ๆ ทีน่ายกรฐัมนตรเีหน็ชอบและสนบัสนนุ จงึเป็นผลดก่ีอให้เกดิความ

ต่อเนื่องได้59 การรวมตัว และเกาะกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านธุรกิจและการเงิน ธุรกิจการส่งออกเริ่มก่อ

ตัวข้ึนโดย

คณะกรรมการร่วมกิจการค้าอุตสาหกรรมและการธนาคารได้ขอให้พลเอกเปรม ติณสู

ลานนท์ นายกรัฐมนตรีต้ังคณะกรรมการร่วมข้ึนอย่างเป็นทางการ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์ ตัดสินใจประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน60 นอกจากนั้นในระหว่าง ค.ศ. 1983-1984 รัฐบาลได้เริ่มสนับสนุนองค์กรธุรกิจในส่วนภูมิภาค เช่น 

หอการค้าจังหวัด ท�าให้หอการค้าจังหวัดมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน ค.ศ. 1978 มีทั้งสิ้น 4 แห่ง ใน  

ค.ศ. 1983 เพ่ิมเป็น 28 แห่ง และใน ค.ศ. 1986 ทุกจังหวัดมีหอการค้า61 หอการค้าและสมาคมเหล่านี้มี

บทบาทในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ริเร่ิม นโยบาย เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐในเวลาต่อมา

56 Ibid. p. 21
57 Ibid. p. 21
58 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2543). นโยบายต่างประเทศของไทยจากยุควิกฤตเศรษฐกิจสู ่สหัสวรรษใหม่. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 81-84.
59 ชัยอนันต์ สมุทวนิช. อ้างแล้ว. น. 106.
60 อเนก เหล่าธรรมทศัน์. (2539). มองเศรษฐกจิการเมอืงไทยผ่านการเคลือ่นไหวของสมาคมธรุกจิ. กรุงเทพฯ: คบไฟ. น. 53.
61 เพิ่งอ้าง. น. 54.
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6-65แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู ้สูงอายุ มีการระบุแนวนโยบายแห่งรัฐ ว่าด้วยผู ้สูงอายุไว้ใน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ก็

ระบุแนวนโยบายไว้ โดยเน้นที่การสงเคราะห์คนชราท่ีเป็นผู้ยากไร้ ทางด้านการรักษาพยาบาลภายใต้โครงการ

สาธารณสุขขั้นมูลฐานเป็นหลัก ในช่วงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ว่าจะมีการรวมกลุ่ม

ทางธุรกิจแต่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผลประโยชน์ของผู้สูงอายุยังไม่ปรากฏ ดังนั้น สถานการณ์ทางการเมือง

ระหว่างประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลจะมุ่งไปที่รายจ่ายด้านการทหาร ความผันผวนทางการเมือง

อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงคณะรฐัมนตรกีารขาดกลุม่ผลประโยชน์ทีท่�าหน้าทีค่อยรวบรวมความต้องการ

ของผู้สูงอายุ แม้ว่าปัจจัยเหล่าน้ีจะไม่ใช่ตัวเร่งให้เกิดนโยบาย แต่ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุก็เป็นประเด็นที่มิได้

มีการคัดค้านหรือต่อต้านจากคนในสังคม ด้วยเหตุผลของปัจจัยเร่ืองวัฒนธรรมไทย ตัวแสดงที่ผลักดันหรือ

ที่คิงส์ดอน เรียกว่า policy entrepreneur คือสหประชาชาติที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

1.1.4 หน้าต่างนโยบายและผู้ผลักดันนโยบาย คิงส์ดอนชี้ให้เห็นว่า กระแสนโยบาย 

กระแสการเมือง และกระแสปัญหา เม่ือมาบรรจบกัน ประเด็นปัญหานั้น จะเข้าสู่วาระนโยบายได้ก็ต่อเมื่อ

หน้าต่างนโยบายเปิด โดยทั่วไปหน้าต่างนโยบายจะเปิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสทางการเมือง62 กรณี

ผู้สูงอายุ กระแสนโยบายจากสหประชาชาติ เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจและ

ตระหนักถึงปัญหาจ�านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตมากกว่ากระแสตัวปัญหาและการเมือง ใน

ขณะเดียวกันคิงส์ดอน กล่าวว่า ประเด็นปัญหาจะเข้าสู่วาระนโยบายได้ส�าเร็จนอกจากจะประกอบด้วยกระแส

นโยบาย กระแสการเมือง และกระแสปัญหาแล้ว ผู้ผลักดันนโยบายที่ทุ่มเททรัพยากร แรงงาน งบประมาณ 

ให้กับการแก้ปัญหาจะท�าให้ปัญหาเข้าสู่วาระนโยบายได้63 ในท่ีนี้ สหประชาชาติเป็นผู้ที่ทุ่มเททรัพยากรและ

งบประมาณ เพื่อการแก้ปัญหาจ�านวนผู้สูงอายุที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่เป็นสมาชิกทั้งประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศที่ก�าลังพัฒนาท่ีก�าลังเผชิญในอนาคต

กระบวนการก�าหนดนโยบาย เม่ือประเด็นปัญหาผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาล 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีแล้ว การก�าหนดนโยบายผู้สูงอายุจึงเริ่มต้นขึ้น การก�าหนดนโยบาย

ผู้สูงอายุเป็นการก�าหนดนโยบายในระดับคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดท�าแผนแห่งชาติขึ้นโดยมีการจัดท�าในรูปคณะ

กรรมการแห่งชาติที่ชื่อว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ การแก้ปัญหาของรัฐบาลในรูปแบบนี้ ถือเป็นความ

พยายามในการประสานนโยบายที่เกิดจากปัญหาแหล่งอ�านาจในการก�าหนดนโยบายที่กระจัดกระจายตาม

กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ก่อนหน้านั้น ให้รวมเป็นแหล่งเดียวโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมี

ข้าราชการฝ่ายการเมืองเป็นประธาน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม การไร้เสถียรภาพ

ทางการเมืองอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีบ่อยครั้ง ท�าให้หน้าที่ในการร่างแผนผู้สูงอายุแห่ง

ชาติเป็นหน้าท่ีของคณะท�างานในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีข้าราชการเป็นแกนน�า

เป็นที่น่าสังเกตว่า การจัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติภายใต้สภาพการณ์ทางการเมืองแบบ

ข้าราชการเป็นใหญ่นี้ ข้าราชการเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย จากการมอบอ�านาจของฝ่ายการเมือง 

 
62 Kingdon, W. John. Op.cit., p. 176.
63 Ibid. p. 188.
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ตามมติคณะรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองในขณะนั้นอ่อนแอ เข้าออกตามสถานการณ์ทางการเมือง ท�าให้ขาดความ

รู้ความช�านาญ ข้าราชการจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับปัญหาและมีความเชี่ยวชาญมากกว่า อีกทั้งการ

ขาดกลุ่ม ผลประโยชน์ที่จะเข้ามารวบรวมความต้องการและตรวจสอบการท�างานของข้าราชการ

1.2 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ: ก�าเนิด บทบาทและความสัมพันธ์กับรัฐในการ

ก�าหนดทางเลือก ผลพวงจากการเกิดขึ้นของแผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2525-2544) 

นอกจาก ประเทศไทยจะมีแผนผู้สูงอายุเป็นฉบับแรกแล้ว การที่แผนฯ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูง

อายุ นับว่าเป็นก้าวส�าคัญของพัฒนาการจากชมรมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระยะเวลาต่อมา

การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็น

อยู่ที่ผาสุก มีกิจกรรมต่าง ๆ ท�าเป็นประจ�า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ริเริ่มจัดตั้งชมรมผู้สูง

อายุขึ้นเป็นแห่งแรกท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ พ ศ. 2526 ต่อมาคณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยและวางแผนระยะ

ยาวเกี่ยวกับผู้สูงอายุในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้เสนอรูปแบบการจัดตั้งชมรม ให้ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขน�าไปด�าเนินการในต่างจังหวัดด้วย หลังจากนั้น หน่วยงานที่ร่วมกันจัดท�าแผนระยะยาว

ได้ตกลงมอบหมายให้ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัด

ตั้ง ชมรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เมื่อชมรมผู้สูงอายุเกิดมากขึ้น แต่ขาดการร่วมมือ

ประสานงานกัน บางชมรมเข้มแข็งบางชมรมไม่สามารถด�าเนินการได้ เพราะเจ้าหน้าที่ทางจังหวัดก็ดี ผู้สูงอายุ

กด็ไีม่รูว่้าตัง้ชมรมไปท�าไมและจะมีประโยชน์อย่างไร64 ดงันัน้ ใน พ.ศ. 2529 กรมประชาสงเคราะห์ จงึจดัการ

สมัมนาชมรมผูส้งูอายทุัว่ประเทศเป็นครัง้แรก มชีมรมผูส้งูอายเุข้าร่วมในการสมัมนาทัง้สิน้ 58 ชมรม65 พร้อม

กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ท�างานเก่ียวกับผู้สูงอายุ ที่ประชุมมีมติให้ จัดตั้งองค์กรผู้สูงอายุระดับชาติ 

เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างชมรม ในที่สุดหลังการประชุมคร้ังที่ 2 ใน พ.ศ. 2530 ที่ประชุมมีมติให้จัด

ตั้งองค์กรผู้สูงอายุระดับชาติ เรียกว่า “สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย” และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือ

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2532

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ส่วนราชการจัดตั้ง หรือได้รับ

การช้ีน�าโดยส่วนราชการ นอกจากน้ัน ยังไม่มีอิสระจากส่วนราชการเพราะได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ 

ทั้งจากกรมประชาสงเคราะห์ และกระทรวงสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประ

เทศไทยฯ กับส่วนราชการเป็นไปในลักษณะอุปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 โครงสร้างขององค์การ ลักษณะโครงสร้างองค์การของสมาคมฯ เป็นการสร้าง

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมทั่วประเทศ กล่าวคือ สมาคมฯ ประกอบด้วยสาขาสมาคมสภาฯ ประจ�า

เขตในกรุงเทพมหานคร และสาขาสมาคมสภาฯ ประจ�าจังหวัดที่มีชมรมผู้สูงอายุเป็นสมาชิก สมาชิกทั้งสอง

ประกอบเป็นสมาชกิสามญั สมาคมฯ ยงัประกอบด้วยสมาชกิสามัญประเภทองค์การ ส่วนราชการ หรอืสถาบนั 

องค์การที่เป็นสมาชิก เช่น สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการบ�าเหน็จบ�านาญและ 

 
64 วัฒนา นวลสุวรรณ์. (ม.ป.ป.). จากวันนั้นถึงวันนี้. ใน 10 ปี บนวิถีแห่งการพัฒนาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 

บรรณาธิการ วัฒนา นวลสุวรรณ์. กรุงเทพฯ: สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ. น. 6.
65 สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย. (2535). รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. น. 6.
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6-67แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสงเคราะห์ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาศ เป็นต้น ดังน้ัน การที่สมาคมฯ มี

โครงสร้างที่มีสมาชิกสามัญทั้ง 2 ประเภท จึงเสมือนการผูกขาดหน้าที่การรวบรวมความต้องการของผู้สูงอายุ

ไว้ที่สมาคมฯ เพียงแห่งเดียวโดยไม่มีกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนเข้ามาแข่งขัน

1.2.2  แหล่งเงินทุนของสมาคมฯ แหล่งเงินทุนของสมาคมฯ มาจากแหล่งใหญ่ ๆ  

2 แหล่ง คอื เงินทนุทีจั่ดหาเอง เช่น รายได้จากเงนิบรจิาค รายได้จากค่าบ�ารงุสมาชกิ รายได้จากสมาชิกวารสาร 

การจ�าหน่ายหนังสือ และเงินอุดหนุนที่ได้จากส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการจัดท�าโครงการ เช่น โครงการ

เตรียมตัวก่อนเกษียณ โครงการค่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น เงินอุดหนุนประจ�าปีงบประมาณ 2535-2543 เป็นที่

สังเกตว่า งบประมาณที่สมาคมฯ ได้รับจากส่วนราชการ เช่น ใน พ.ศ 2535 เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของ

สมาคมฯ คิดเป็นจ�านวนทั้งส้ินถึงร้อยละ 7066

1.2.3  ความสัมพันธ์กับส่วนราชการ นอกจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 

จะได้รบัการส่งเสรมิและจดัตัง้โดยส่วนราชการแล้ว ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาคมฯ และส่วนราชการมลีกัษณะ

อุปถัมภ์ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทั้งของกรมประชาสงเคราะห์และกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาช่วย

เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือช่วยการบริหารงานของสมาคมฯ เช่น นางอุบล หลิมสกุล  

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) เป็นคณะกรรมการกลางของสมาคมตั้งแต่ พ.ศ. 2535 

ใน พ.ศ. 2539-2546 เป็นกรรมการและเลขาธิการของคณะกรรมการด�าเนินการของสมาคม แพทย์หญิงวันดี 

โภคะกุล ผู้อ�านวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการฝ่าย

สุขภาพอนามัย อีกทั้งสถานที่ตั้งของสมาคมฯ กรมประชาสงเคราะห์ มอบอาคารที่เคยเป็นพระต�าหนักเดิม

ของพล.ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรเป็นที่ตั้งส�านักงานของสมาคมฯ ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ ก็

ตอบแทนส่วนราชการในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการจัดท�าพระ

ราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546

1.2.4  ผู้น�าของสมาคมฯ ผู้น�าของสมาคมนับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมฯ เป็นต้นมา จะ

เป็นข้าราชการทางการแพทย์ที่เกษียณอายุราชการ เช่น ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล นพ.อุดม โปษะกฤษณะ 

นพ.กมล สินธวานนท์ นพ.บรรลุ ศิริพานิช เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นพ.บรรลุ ศิริพานิช ถือว่าเป็นผู้ที่อุทิศ

และทุ่มเทให้กับการผลักดันแผนผู้สูงอายุมาต้ังแต่ พ.ศ. 2525 จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2547)

1.2.5  วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังตั้งแต่แรกเริ่ม

จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2538 ในหลายด้านด้วยกัน เช่น การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการศึกษา การส่งเสริมสุข

ภาพอนามัย การเรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดา และให้รัฐจัด

สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ใน พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา สมาคมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ของสมาคมไว้อย่างชัดเจน 

ว่าสมาคมฯ ส่งเสริมให้มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องโดยให้มีพระราช

บัญญัติเฉพาะเก่ียวกับผู้สูงอายุโดยตรง

1.2.6  ความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมือง นอกจากสมาคมฯ จะมีความสัมพันธ์กับส่วน

ราชการแล้วสมาคมยังเชิญนายชวน หลีกภัย เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ ในกรรมการบริหารระหว่าง พ.ศ. 

66 เพิ่งอ้าง. น. 19.
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6-68 การวิเคราะห์การเมือง

2543-2546 สมาคมฯ ยังเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ... และที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูง

อายุ พ.ศ...

1.3  การเมืองการปกครองไทย ช่วงหลังการยึดอ�านาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง

ชาติ (พ.ศ. 2534) กับนโยบายและแผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2535-2554) รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีบทเฉพาะกาลสี่ปี เปิดโอกาสให้วุฒิสภามีอ�านาจ และเปิดให้ข้าราชการประจ�า

ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในเวลาเดียวกัน ความพยายามตอบสนองความต้องการของกลุ่มพลังเดิม คือ

ข้าราชการทหารและพลเรอืนกบักลุม่พลงัใหม่ คอืชนชัน้กลางทีเ่กดิจากการพฒันาเศรษฐกจิและการเลอืกตัง้67 

สภาพการณ์ดงักล่าวด�ารงอยูไ่ด้ไม่นาน เม่ือระบบการเมอืงเปิดกว้างขึน้ และหลงัจากกลุม่นกัธรุกจิชนชัน้กลาง

เข้มแข็งขึ้น ได้เข้าสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองและครองต�าแหน่งอ�านาจนับตั้งแต่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

เป็นนายกรัฐมนตรี บทบาทของฝ่ายข้าราชการในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระดับสูง โดยเฉพาะต่อตัว

นายกรัฐมนตรี ก็ลดต�่าลงอย่างรวดเร็ว แต่เม่ือมีการยึดอ�านาจใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ข้าราชการ

ระดับสูงที่เคยหมดบทบาท ก็ได้กลับเข้ามากุมอ�านาจร่วมกับคณะทหารอีกครั้ง68 

การเมืองไทยภายใต้การน�าของนายอานันท์ ปันยารชุน (สมัยแรก) ภายหลังการยึดอ�านาจใน 

พ.ศ. 2534 รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นรัฐบาลที่มาจากเผด็จการ แต่ด้วยอุปนิสัยของนายอานันท์ ปัน

ยารชุน จึงบริหารงานแบบยึดถือเอาความถูกต้องเป็นหลัก ค�านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ การด�าเนิน

การต้องโปร่งใส69 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ประเด็นผู้สูงอายุยังคงเป็นประเด็น

ที่อยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเท่าน้ัน

การด�าเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามแผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2525-2544) โดยมี

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นแกนกลางในการจัดท�าแผน เพื่อประสานแผนและศูนย์กลางการตัดสิน

ใจ เพือ่แก้ปัญหาการขาดแหล่งอ�านาจในการก�าหนดนโยบายในช่วงพลเอกเปรมเป็นนายกรฐัมนตร ีไม่สามารถ

ท�าให้นโยบายผู้สูงอายุถูกน�าไปปฏิบัติโดยส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการเกิดขึ้นของ

กลุ่มผลประโยชน์ กล่าวคือ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เข้ามามีบทบาทในการเรียกร้องให้รัฐบาล

มีนโยบายต่อผู้สูงอายุ จึงท�าให้นโยบายผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลอีกครั้ง โดยการจัดท�านโยบาย

ในคร้ังนี้ไม่แตกต่างจากการจัดท�าในครั้งที่ผ่านมา กล่าวคือ รัฐบาลได้มอบอ�านาจให้ส่วนราชการตามมติคณะ

รฐัมนตร ีก�าหนดให้จดัตัง้คณะท�างานเพือ่จดัท�าแผนเพือ่ผูส้งูอาย ุโดยมฝ่ีายการเมอืงเป็นประธานคณะท�างาน

ชุดดังกล่าว ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยส่วนราชการที่มีส่วนเก่ียวข้องในงานผู้สูงอายุ กระแสที่ท�าให้นโยบายผู้

สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการจัดท�านโยบายมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1.3.1 กระแสตัวปัญหา จ�านวนประชากรผู้สูงอายุใน พ.ศ. 2535 คิดเป็นร้อยละ 7.47 

ของจ�านวนประชากรท้ังหมด แม้ว่าจ�านวนประชากรสูงอายุของไทยยังไม่เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ แต่จาก

67 ลิขิต ธีรเวคิน. (2540). ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย: วิสัยทัศน์ในสองทศวรรษหน้า. สมาคมรัฐประศาสตร์ นิด้า 

2 เมษายน-มิถุนายน 2540. น. 33-66.
68 ชัยอนันต์ สมุทวนิช. อ้างแล้ว. น. 120-121.
69 รัฐสภา. (2539). ประชาธิปไตยเมืองไทย รัฐสภาสาร 44 พฤษภาคม 2539. น. 1-77.
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6-69แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) รายงานว่า จ�านวน

ประชากรสูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีประมาณ 300 ล้านคน หรือภูมิภาคนี้จะมีประชากรสูงอายุคิด

เป็นร้อยละ 50 ของจ�านวนประชากรของโลกประมาณปลาย ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) การเพิม่ขึน้ของประชากร

สูงอายุนี้ เป็นผลเนื่องมาจากการลดลงของอัตราการเกิดและอัตราการตาย โดยประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ ประเทศจีน เกาหลี และสิงคโปร์ คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศที่จะเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุตามมาคือ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา และไทย70

ก่อนหน้า พ.ศ. 2534 ความสนใจของรัฐบาลไทย ต่อการด�าเนินการของต่างประเทศเริ่ม

ปรากฏให้เห็นอยู่บ้าง เช่น การเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ใน พ.ศ. 

2531 เพื่อดูงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น71 สื่อมวลชนเองก็เริ่มสนใจการจัดการของรัฐบาลต่อปัญหาผู้สูง

อายุ เช่น การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศสิงคโปร์ ในช่วงประมาณ พ.ศ. 253072 นักวิชาการภายใน

ประเทศไทยเอง ก็เริ่มสนใจปัญหาผู้สูงอายุอย่างจริงจังมากขึ้น เช่น งานของนิศา ชูโต73 ศึกษาเรื่อง “คนชรา

ไทย”งานวิจัยชิ้นน้ี ถือว่าเป็นงานวิจัยขึ้นแรกท่ีศึกษาเร่ืองผู้สูงอายุ งานวิจัยชิ้นน้ี เป็นการส�ารวจลักษณะทาง

สังคมและโครงสร้างโดยทั่วไปของคนชราไทย เพื่อทราบถึงสภาพภูมิหลังคนชรา ความคิดเห็นของคนชรา

เกีย่วกับสถานภาพของตนเอง การด�าเนนิชวีติประจ�าวนั และการเข้าร่วมกิจกรรม งานวจัิยชิน้ต่อ ๆ มาทีท่ยอย

ศึกษาเรื่องผู้สูงอายุก่อน พ.ศ. 2535 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ด้านสถานภาพและการด�าเนินชีวิตน่าจะเป็นเพราะองค์ความรู้ของไทยในขณะนั้น ท่ีมีต่อเรื่องผู้สูงอายุยังอยู่

ในขั้นเริ่มต้น การศึกษาจึงยังคงเป็นการศึกษาเพ่ือทราบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป

1.3.2 กระแสนโยบาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 และ

ค�าแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ต่อบัญหาผู้สูงอายุดูเหมือนจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลใน

ชุดก่อน ๆ แต่เป็นเพราะกระแสการเมืองที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้นโยบายผู้สูงอายุเข้าสู่วาระ

นโยบายของรัฐบาลอีกครั้ง

1.3.3  กระแสการเมือง การเข้ามาด�ารงต�าเเหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอานันท์ ปันยาร

ชุน ภายหลังการยึดอ�านาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติประกอบกับการเกิดชิ้นของกลุ่มผล

ประโยชน์ คือสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ได้กลายเป็นโอกาสส�าคัญที่ท�าให้นโยบายผู้สูงอายุเข้า

สู่วาระนโยบายของรัฐบาลอีกครั้ง ข้อเรียกร้องของสมาคมฯ เกิดจากการท�าหนังสือถึงรัฐบาล ขอให้รัฐบาลมีน

โยบายจดัสวสัดกิารให้กบัผู้สงูอายโุดยเฉพาะการรักษาพยาบาลให้ผูส้งูอายฟุรไีด้กลายเป็นตวัผลกัดนัทางการ

เมืองที่ส�าคัญท�าให้รัฐบาลจัดท�านโยบายผู้สูงอายุ เรียกว่า นโยบายและมาตรการส�าหรับผู้สูงอายุระยะยาว 

(พ.ศ. 2535-2554) ในระยะเวลาต่อมา 

1.3.4  หน้าต่างนโยบายและผู้ผลักดันนโยบาย นโยบายและมาตรการส�าหรับผู้สูงอายุ

ระยะยาวเกิดได้ เน่ืองจากหน้าต่างนโยบายเปิดโอกาส กล่าวคือ การยึดอ�านาจของคณะรักษาความสงบ

70 ESCAP. (1990). Ageing of Asia’s Population. Bangkok Post. January 20, 1990. pp. 34-35.
71  “ญ่ีปุ่นเตรียมอพยพคนแก่มาปักหลักถิ่นฐานในไทย” มติชน 8 ตุลาคม 2531 ไม่ปรากฏหน้า. 
72  “สวัสดิการคนชราสิงคโปร์” สยามรัฐ. 23 มีนาคม 2530. น. 7.
73  นิศา ชูโต. (ม.ป.ป.). คนชราไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 2-1-4-7.
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6-70 การวิเคราะห์การเมือง

เรียบร้อยแห่งชาติ การก้าวเข้ามาด�ารงต�าเเหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอานันท์ ปันยารชุน กับการด�าเนิน

นโยบายที่อิสระมิได้ตกอยู่ภายใต้การชี้น�าของผู้ยึดอ�านาจ และการเกิดข้ึนของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทย ในฐานะผู้ผลักดันนโยบาย ส่งผลให้รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธ์ มอบหมาย

ให้รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี นางสายสุรี จุติกุล เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือตามมติคณะ

รัฐมนตรีในวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2534 เพื่อวางแผนและโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

การก�าหนดนโยบายและมาตรการส�าหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554) ภายหลังจากคณะ

รฐัมนตรมีมีติใิห้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาหารือเพือ่วางแผนและโครงการผูส้งูอายนุ�าเสนอต่อคณะรฐัมนตรี 

นางสายสุรี จุติกุล ได้แต่งต้ังคณะท�างานข้ึนมาหน่ึงชุด เรียกว่า “คณะท�างานเฉพาะกิจพิจารณานโยบายและ

มาตรการหลักเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ” คณะท�างานชุดน้ี ประกอบด้วยตัวแทนของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

รวมทัง้ตวัแทนสมาคมสภาผู้สงูอายแุห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมในคณะท�างาน การจดัท�านโยบายและมาตรการ

ส�าหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 การจัดท�านโยบาย

และมาตรการดังกล่าว ท�าให้เกิดโครงการและมาตรการใหม่เพื่อผู้สูงอายุในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ได้แก่

1)  โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

จ�านวน 20,000 คน

2)  โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้สูงอายุในด้านการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าโดยรัฐ 

(บัตร สปร.)

3)  โครงการจัดท�าท�าเนียบผู้สูงอายุท่ีมีความช�านาญด้านต่าง ๆ

4)  โครงการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในการเดินทาง

โดยสรุป ถึงแม้ว่านโยบายและมาตรการส�าหรับผู้สูงอายุระยะยาว พ.ศ. 2535-2554 จะเกิดขึ้น

ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองเผด็จการ แต่การที่นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับฉายา

ว่า รัฐบาลหอยลืมเปลือก74 การเกิดข้ึนของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นตัวผลักดันประเด็น 

เรื่องผู้สูงอายุให้ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาล แต่การก�าหนดนโยบายในรูปคณะท�างานที่มีสมาคมสภาผู้สูง 

อายุแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการจัดท�านโยบายและมาตรการ โดยไม่มีกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ เข้าร่วม 

เนื่องจากโครงสร้างขององค์การที่รวมสมาชิกท้ังในรูปของชมรมผู้สูงอายุ สมาคม และส่วนราชการ ท�าให้สมา

คมสภาฯ มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง รวมทั้งการได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนราชการของรัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่า สมา

คมสภาฯ มีบทบาททางการเมืองภายใต้เงาของส่วนราชการ รวมทั้งขาดการตรวจสอบจากกลุ่ม ผลประโยชน์

อื่น ๆ ดังนั้น จึงท�าให้การก�าหนดนโยบายและมาตรการส�าหรับผู้สูงอายุระยะยาวยังคงถูกก�าหนดโดย

ข้าราชการ

74 รัฐสภา. อ้างแล้ว. น. 62.
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2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กับบทบาทและความ

สัมพันธ์ของรัฐ กลุ่มผลประโยชน์ ส่วนราชการ และฝ่ายการเมือง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ภายหลัง

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ประกอบด้วยรัฐบาลสามชุดด้วยกัน คือ นายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2535-2538) 

นายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) แสะพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539-2540) สภาพการณ์

ทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นรัฐบาลผสม และมีความพยายามในการแก้ไข รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 

ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมาโดยตลอด ในที่สุดความพยายามที่จะยกร่าง รัฐธรรมนูญ่ใหม่ท้ังฉบับ

จึงเกิดขึ้น สภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับการสถาปนาข้ึนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 

6) พ.ศ. 2539 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญท�างานอย่างมีอิสระ ในขณะ ที่บรรยากาศทางการ

เมืองในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูประบบการเมืองก�าลังด�าเนินการไปอย่างเข้มข้น กระแสการปฏิรูป

ระบบราชการที่เป็นพลังอ�านาจภายใต้ระบอบอ�ามาตยาธิปไตยก็ก�าลังถูกท้าทาย ด้วยเหตุผลที่ระบบราชการ

ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเเละไม่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ เพราะมข้ีอจ�ากดัทัง้ในด้านก�าลงัคน กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั ระบอบการบรหิารและโครงสร้าง

องค์กรของรัฐ ในขณะที่กระแสการเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย จากองค์กรภาคเอกชนและ

กลุ่มผลประโยชน์ เช่น องค์กรที่ท�างานด้านเด็กและเยาวชน องค์กรที่ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มีให้

เห็นอย่างต่อเน่ือง

ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปทางการเมือง การบริหาร และบรรยากาศที่เปิดต่อการเข้ามาส่วนร่วมของ

ประชาชนในการแสดงความเห็น ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายผู้สูงอายุเกิดข้ึนใน 2 ประการคือ ความ 

เคลื่อนไหวเพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และการจัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)75

2.1  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 การผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

แห่งชาติ พ.ศ. 2546 เกิดจากการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี 

เยาวชน และผู้สูงอายุ ใน พ.ศ. 2536 โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้มีคุณหญิงมาลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น

ประธาน ข้อเสนอที่ส�าคัญของคณะกรรมาธิการ ก็คือ การเสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง “ส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริม และประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ” (กสผ.) และ “การจัดท�ากฎหมายผู้สูงอายุ” ประเด็นเรื่องการออก

กฎหมาย ผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา แต่กว่าที่รัฐบาลจะมีมติให้

ด�าเนินการ ยกร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... เวลาก็ล่วงเลยเข้ามาสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็น

นายกรัฐมนตรี โดยการผลักดันของชมรมผู้สูงอายุการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุมีการจัดท�าในรูปคณะ

ท�างานอีกเช่นกันโดย มีสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางใน

การจัดท�า นอกจากนั้น ความส�าเร็จของการจัดท�าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ยังประกอบไปด้วย

บทบาทของส่วนราชการอื่นที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน ได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์ และบทบาทของ 

 
75 ปธาน สุวรรณมงคล. (ม.ป.ป.). บทบาทรฐัและโครงสร้างองค์การระบบราชการไทย. กรงุเทพฯ. ส�านกังานกองทนุสนับสนนุ

การวิจัย. น. 59. 
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6-72 การวิเคราะห์การเมือง

ฝ่ายการเมือง ได้แก่ คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา ดังมีรายละเอียดการเข้า 

สู่วาระนโยบายและการจัดท�านโยบาย ดังต่อไปน้ี

2.1.1 กระแสตวัปัญหา จากความส�าเรจ็ในการลดอตัราการเพิม่ของประชากร ท�าให้อตัรา

การ เพ่ิมของประชากรใน พ.ศ. 2539 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ลดลงเหลือ

เพียงร้อยละ 1 ชึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกลุ่มอายุประชากรในวัยต่าง ๆ กล่าวคือ ประชากรวัย

สูงอายุ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.2 ใน พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 8.2 ใน พ.ศ. 2539 หรือคิดเป็นประชากรสูงอายุ 

60 ปีข้ึนไป จ�านวน 4.9 ล้านคน76 จากสถานการณ์ดังกล่าว ยังถือว่าปัญหาผู้สูงอายุในสังคมไทย ยังไม่เข้าสู่

ภาวะที่รุนแรงนัก รายงานการศึกษาของนภาพร ชโยวรรณและจอห์น โนเดล77 จากการส�ารวจทั่วประเทศ

ระหว่าง พ.ศ. 2529-2538 แสดงให้เห็นสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยว่า ผู้สูงอายุไทยทั้งชายและหญิงน้อยมากที่

อยู่คนเดียว แม้ว่าการลดลงของสัดส่วนการอยู่บ้านคนเดียวกับบุตรจะเป็นจริง แต่ไม่สะท้อนว่าแนวโน้มบิดา

มารดาสูงอายุถูกทอดทิ้ง หากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยที่ยังคงไว้ซึ่งโอกาสของการแลก

เปลี่ยนเก้ือหนุน รูปแบบการอยู่อาศัยท่ีไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่ติดกันหรือใกล้กัน ให้ความเป็นส่วนตัว 

ทั้งแก่ฝ่ายบุตรและบิดามารดา ขณะเดียวกันระดับการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดก็ยังคงอยู่

ขณะน้ันในช่วง พ.ศ. 2536 ความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายสวัสดิการของไทยที่ออกมา 

คือ พระ-ราชบัญญัติประกันสังคม แต่พระราชบัญญัติดังกล่าว ยังมิได้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมการประกัน

ชราภาพ ความสนใจของสื่อมวลชนเอง ก็มุ่งไปที่ประเด็นจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มจ�านวนขึ้นและปัญหาที่จะเกิด

กับการจัดสวัสดิการของรัฐในอนาคต กรณีศึกษาการจัดสวัสดิการของต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์78 ความ

สนใจของ สื่อมวลชนเพิ่มมากขึ้นภายหลังสหประชาชาติจัดงาน “'ปีสากล

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2542” ประเด็นที่สี่อมวลชน กล่าวถึงอย่างมาก เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย สุขภาพผู้สูงอายุ บทบาทผู้สูงอายุในฐานะคลังปัญญาของสังคม แม้ว่า

สังคมไทยยังไม่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ตัวเลขผู้สูงอายุที่เพ่ิมจ�านวนมากขึ้น ประกอบกับสื่อมวลชนให้ความ

สนใจต่อปัญหา จึงท�าให้ประเด็นผู้สูงอายุเป็นที่สนใจของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ

จนเสนอเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณา

2.1.2 กระแสนโยบาย บทบาทของสหประชาชาติในการด�าเนินการเรื่องผู้สูงอายุด�าเนิน

มาอย่างต่อเนื่องหลังจากการประชุมสมัชชาโลกครั้งที่ 1 ในอีก 10 ปีต่อมา คือใน พ.ศ. 2535 สมัชชาใหญ่ 

สหประชาชาติมีมติให้ออก “ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุ” (Proclamation on Aging) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลกใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการเก่ียวกับผู้สูงอายุ และในการประชุมสหประชาชาติครั้งท่ี 50/141 

สหประชาชาติเชิญชวนสมาชิกเตรียมการฉลองปีสากลผู้สูงอายุ (International Year of Older Persons) 

ซึ่งก�าหนดให้มีขึ้นใน พ.ศ. 2542 ในปีสากลผู้สูงอายุของไทย ได้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญ 2 ประการคือ 

76 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. (2542). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

พ.ศ. 2542-2559 กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. น. 17-27.
77 นภาพร ชโยวรรณ, และจอห์น โนเดล. (2542). การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพฯ: 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 1-28.
78 รัฐพร้อมหรือยัง แผนรองรับผู้สูงอายุ. มติชน 23 กุมภาพันธ์ 2536. น. 12.
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ประเทศไทยมีปฏิญญาผู้สูงอายุไทย และการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ 

(กสผ.) ปฏญิญาผู้สงูอายไุทยลงนามโดยตวัแทนพรรคการเมอืงมจีดุประสงค์เพือ่เป็นข้อผกูพนัพรรคการเมอืง

ใดก็ตามที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาล พึงมีนโยบายต่อผู้สูงอายุ ในขณะที่การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน

งานผู้สูงอายุ เเห่งชาติ ก็เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการเสนอแนะนโยบายแก่รัฐบาล และติดตามการปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามแผ่นงานหรือโครงการ

2.1.3 กระแสการเมอืง ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารกจิการสตร ีเยาว

ชนเเละผู้สูงอายุ วุฒิสภา ให้รัฐบาลจัดท�ากฎหมายผู้สูงอายุไม่เกิดผลในช่วงรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปะอาชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งชมรมผู้สูงอายุชุมชน 3 กรุงเทพมหานคร เข้าพบพลเอกชวลิต ยงใจยุทธในวัน

ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 มอบหมายงานตามที่

ส่วนราชการในขณะนั้น คือ กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมเสนอ โดยมอบหมายให้สถาบันเวชศาสตร์ผู้

สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ..... 

กอปรกับบรรยากาศทางการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่

ก�าหนด เร่ืองผู้สูงอายุไว้ในหมวดสิทธิเสรีภาพ นอกจากก�าหนดไว้ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว 

ท�าให้ประเด็นผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบาย และด�าเนินการจัดท�าโดยความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายการเมือง ส่วน

ราชการและกลุ่มผลประโยชน์ในเวลาต่อมา

2.1.4 หน้าต่างนโยบายและผู้ผลักดันนโยบาย การพิจารณากฎหมายเรื่องผู้สูงอายุ

สามารถเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลได้นั้น นอกจากกระแสการเมืองจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากนาย

บรรหาร ศิลปะอาชา เป็นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธแล้ว สหประชาชาติซึ่งเป็นผู้ผลักดันนโยบายผู้สูงอายุมา

ตั้งแต่แรกยังกระตุ้นประเทศต่าง ๆ ให้เห็นความส�าคัญและมีนโยบายเพื่อผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การจัดปี

สากลผู้สูงอายุใน พ.ศ. 2542 นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้ประเทศไทยต้องหันมาทบทวนสถานการณ์ผู้สูงอายุ

และนโยบายต่อผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่ง ผู้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ ได้แก่ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ

ไทยฯ ฝ่ายการเมือง และส่วนราชการ ช่วงชิงโอกาสใช้ปีสากลผู้สูงอายุเป็นเงื่อนไขในการจัดท�าปฏิญญาผู้สูง

อายุไทยและการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือ ก�าหนดนโยบายและติดตามนโยบายอย่างจริงจังขึ้นมา

การจดัท�าพระราชบญัญัตผู้ิสงูอาย ุพ.ศ. 2546 ภายหลงัจากมตคิณะรฐัมนตรมีอบหมาย

ให้สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางในการจัดท�าร่างพระราช

บัญญัติผู้สูง อายุ พ.ศ. ... กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้งคณะท�างาน ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการ

ต่าง ๆ โดยมี สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ (นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช) ประธานคณะกรรมาธิการ

กิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุวุฒิสภา (นางสายสุรี จุติกุล) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน

และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร (นายไพศาล จันทรภักดี) และกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ 

วฒุสิภา (นางสาวศรีสว่าง พัว่วงศ์แพทย์) เป็นทีป่รกึษา คณะท�างานชดุนี ้ประกอบด้วยตวัแทนจากส่วนราชการ

ทั้งหมด ในขั้นแรกร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... (ร่างที่ 1) ที่ด�าเนินงานโดยคณะท�างานมีทั้งหมด 30 

มาตรา จาก การท�าประชาพิจารณ์และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นท�าให้จ�านวนมาตราลดลงเห

สิอ 23 มาตรา ประเด็นที่ตัดออกไป ดีอ การลดหย่อนภาษีให้กับผู้อุปการะผู้สูงอายุ และเร่ืองกองทุน คณะ
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6-74 การวิเคราะห์การเมือง

รัฐมนตรีมีมติรับ หลักการร่างพระราชบัญญัติในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาแล้วเสร็จ ภายหลังจากการเชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้าชี้แจงในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

โดยจ�านวนมาตราลดลงเหลือ 15 มาตรา คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 มีมติ

เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และส่งให้คณะกรรมการประสาน

งานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาก่อนเข้าสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราช

บัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จ�านวน 10 ร่าง ที่ประชุมสุภาผู้แทนราษฎรเสนอ

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... จ�านวน 1 คณะ การพิจารณาใน

ขั้นนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่ส�าคัญ คือ การจัดตั้งกองทุน และการแก้ไขให ้

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ แทนผู้อ�านวยการสถาบนัเวชศาสตร์

ผู้สูงอายุ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. ... ผ่านการ

พิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 และเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภามีมติ

รับหลักการในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ขึ้นมา 1 คณะ โดยมีส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับงาน 

ผู้สูงอายุและกลุ่มผลประโยชน์เป็นที่ปรึกษา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... 

ในวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ในช้ันนี้ ร่างพระราชบัญญัติมีจ�านวนทั้งสิ้น 22 มาตรา 

ประเด็นที่เพิ่ม เติมขึ้นมาคือ สิทธิในการลดหย่อนภาษีผู้อุปการะบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุและไม่มีรายได้

เพียงพอ เนื่องจาก การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเป็นการแก้ไขในสาระส�าคัญ จึงมีการตั้งคณะ

กรรมการร่วมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในท่ีสุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

เน้ือหาที่วุฒิสภาได้ แก้ไขและการประชุมระหว่างสภาทั้งสองแล้วเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และ

ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

โดยสรุป แม้ว่าการเมืองไทยช่วงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พยายามปรับ

โครงสร้างทางการเมืองให้เข้มแข็งและพยายามลดอิทธิพลของข้าราชการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก

ขึ้น แต่ดูเหมือนว่า พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ยังคงถูกก�าหนดโดยข้าราชการตามตัวแบบผู้น�า ทั้งนี้ 

เพราะกลุม่ผลฺประโยชน์ในนโยบายผูส้งูอาย ุคอื สมาคมสภาผู้สงูอายุแห่งประเทศไทยฯ เป็นกลุม่ผลประโยชน์

เพียงกลุ่มเดียวที่มีบทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วมก�าหนดนโยบาย และยังพบว่า สมาคมสภา “ผู้สูงอายุเเห่ง

ประเทศไทยฯ มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับส่วนราชการโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านเงินทุนตั้งเเต่ พ.ศ. 

2535 เป็นต้นมา สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จึงเปรียบเสมีอน “ร่างทรง” ของส่วนราชการ เพื่อ

สร้างความชอบธรรมในการก�าหนดนโยบายเท่านั้นหรืออาจกล่าวได้ว่าสภาคมสภาผู้สูงอายุเเห่งประเทศไทยฯ 

เป็นตัวแทน (dummy agency) ของส่วนราชการในการผลักดันพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ในอีกด้านหนึ่ง 

ส่วนราชการเองก็พยายามดิ้นรนเพื่อผลักดันนโยบายของตน นอกจากส่วนราชการจะพยายามผลักดันโดย

การใช้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เป็นเคร่ืองมือแล้ว ยังเข้าไปมีบทบาทแทรกตัวในขั้นตอนอื่น ๆ 

ด้วย เช่น ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... นางอุบล หลิมสกุล  
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6-75แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าไป

เป็นคณะกรรมาธิการในนามสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ในขณะที่ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน 

อื่น ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการบ�านาญที่เคยท�างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

แทบทั้งสิ้น อีกทั้งส่วนราชการและสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ยังเข้าไปมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาใน

ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ด้วย

อนึ่ง ในช่วงการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ยังพบว่า ส่วนราชการและสมาคมสภา

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะคณะกรรมาธิการกิจการสตรี 

เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา โดยเข้าไปเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการฯ เช่น แพทย์หญิงวันดี โภคะกุล 

ผู้อ�านวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ นางอุบล หลิมสกุล ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 

และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬากรณ์

มหาวิทยาลัย

จึงกล่าวได้ว่า พลังส่วนราชการในการก�าหนดนโยบายยังคงด�ารงอยู่อย่างเข้มข้น ในขณะที่

พลงัทางการเมอืงภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ยงัเข้มแขง็ไม่เพยีงพอ จงึท�าให้บทบาท 

ส่วนราชการในการก�าหนดนโยบายยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

2.2  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) การเข้าสู่วาระนโยบายของแผนผู้สูง

อายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2564) เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสตัวปัญหา กระแสนโยบาย และกระแสการเมือง ที่

ไม่ต่างจากการเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... เพราะเกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันและ

กลุ่มบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดท�าเกือบจะเป็นชุดเดียวกัน จะแตกต่างตรงที่แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2545-2564) มีคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้ท่ีทุ่มเทผลักดันให้แผน

เกดิข้ึน ภายหลงัจากพิจารณาเหน็ว่า แผนระยะยาวส�าหรับผูส้งูอายแุห่งชาต ิ(พ.ศ. 2525-2545) ก�าลงัสิน้สดุลง

การก�าหนดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ภายหลังการจัดตั้งคณะ

กรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (กสผ.) ขึ้นใน พ.ศ. 2542 ประกอบกับแผนระยะยาว 

ส�าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2525-2554) ก�าลังสิ้นสุดลง รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย รัตตกุล) สมัย

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ชวน 2) ในฐานะประธานคณะกรรมการ กสผ. จึงมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

จัดท�าแผนขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542 คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้แต่งต้ังคณะท�างานขึ้นมา 1 

ชุด เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยข้าราชการและนักวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์สุทธิชัย จิ

ตะพนัธ์กุล เป็นประธาน และมนีายแพทย์บรรล ุศริพิานชิ และนางสาวศรสีว่าง พัว่วงศ์แพทย์ เป็นอนกุรรมการ

ที่ปรึกษา

การจดัท�าแผน ประกอบด้วยการใช้ข้อมลูจากการสมัมนา การประเมนิการด�าเนนิการตามแผน

ระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2525-2545) และการวิพากษ์แผนที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อน�าข้อมูล 

และข้อคิดเห็นท่ีได้มาสรุปเป็นแผน แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง 

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2545 อนุมัติให้ประกาศใช้ 

ต่อไป
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6-76 การวิเคราะห์การเมือง

ส�าหรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ก็ยังถูกก�าหนดโดยข้าราชการใน

รูปคณะท�างาน แม้ว่าในกระบวนการจัดท�าแผนจะเปิดโอกาสให้มีการท�าประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิด

เห็นจากประชาชน แต่ก็เป็นเพียงการสร้างความชอบธรรมเท่านั้น เพราะเนื้อหาของแผนก่อนและหลังการ

ประชาพิจารณ์มิได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญ นโยบายยังคงถูกก�าหนดจากบนลงล่าง คณะรัฐมนตรี

เป็นเพียงตรายางเท่าน้ัน ทั้งนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่า รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสมัยนายชวน หลีกภัย (ชวน 2) หรือ

รัฐบาลพันต�ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อนโยบายผู้สูงอายุ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า 

พรรคการเมืองไม่มีนโยบายผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เพิ่มจาก

แผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2525-2545) ที่ก�าลังจะสิ้นสุดลงมากกว่าที่จะเป็นการริเริ่มจากฝ่าย

การเมือง

สรุป 
การศึกษานโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย นอกจากเป็นความพยายามแสดงให้เห็นการเข้าสู่

ประเด็นปัญหานโยบายผู้สูงอายุแล้ว ยังชี้ให้เห็นว่า ข้าราชการเป็นผู้ก�าหนดทางเลือกหรือนโยบายผู้สูงอายุ 

อีก ทั้งยังแสดงให้เห็นนัยที่ส�าคัญของความสัมพันธ์พลังอ�านาจระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหารภายใต้ 

สภาพการณ์การเมืองการปกครองไทยที่ส่งผลอย่างส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบาย ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์

ที่ชี้ให้เห็นการแทรกแซงระหว่างพลังอ�านาจทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี การศึกษานโยบายผู้สูงอายุของ

ประเทศไทย ก่อให้เกิดข้อสรุป ดังต่อไปน้ี

1.  นโยบายผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นแผนหรือร่างพระราชบัญญัติ ถูกก�าหนดโดยข้าราชการแม้ว่าสภาพ

การณ์ทางการเมืองจะเป็นแบบอ�ามาตยาธิปไตยหรือประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผลประโยชน์ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดแล้วก็ตาม 

ส�าหรับแผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2525-2545) การก�าหนดนโยบายจัดท�าให้คณะ

ท�างานที่เป็นข้าราชการ ในขณะที่นโยบายและมาตรการส�าหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554) และ

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ก็ไม่แตกต่างกัน พลังข้าราชการในการก�าหนดนโยบายยัง

คงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง อ�านาจในการก�าหนดนโยบายเกิดจากการมอบอ�านาจของฝ่ายการเมืองตาม

มติคณะรัฐมนตรี การเกิดขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์ในกรณีนโยบายผู้สูงอายุ เป็นการเกิดขึ้นที่ไม่เป็นอิสระ

จากส่วนราชการ แต่กลับเป็นเงาหรือตัวแทนของส่วนราชการและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากส่วน

ราชการ ผู้น�ากลุ่มผลประโยชน์ก็เป็นข้าราชการบ�านาญที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอุปถัมภ์กับส่วนราชการ 

เช่น การพึ่งพากันด้านการบริหารงานของสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ให้ประสบความส�าเร็จ การอาศัยแหล่งท่ีตั้ง

ของสมาคมฯ ในขณะที่ส่วนราชการเอง นอกจากได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้สูงอายุในการน�าโยบายไป

ปฏิบัติแล้ว การอยู่เบื้องหลังสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ให้เข้าไปเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายต่อ

ผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่างบประมาณ อัตราก�าลังคนที่ส่วนราชการจะได้รับก็จะตามมา

ดังนั้น รูปแบบการก�าหนดนโยบายจึงเป็นการก�าหนดนโยบายจากบนลงล่าง อ�านาจในการก�าหนด

นโยบายที่เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีจะถูกส่งกลับขึ้นไปให้คณะรัฐมนต้รีพิจารณาอีกครั้ง แต่การพิจารณาของ 
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6-77แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

คณะรัฐมนตรีก็เป็นเพียงการประทับตรายางเท่านั้น ในขณะที่การท�าประชาพิจารณ์อันเป็นขั้นตอนของการ

ด�าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล กลับเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ส่วน

ราชการด�าเนินการ เพียงเพ่ือให้การก�าหนดนโยบายครบขั้นตอนและได้รับการยอมรับจากคณะรัฐมนตรีเพื่อ

ให้แผนได้รับการยอมรับและผ่านความเห็นชอบ ท้ังน้ีสามารถพิจารณาได้จากบทสรุปที่ได้จากการท�าประชา-

พจิารณ์ในแผนผูสู้งอายแุห่งชาตฉิบบัที ่2 ชีใ้ห้เหน็การเปลีย่นแปลงเพียงแค่การใช้ค�ามากกว่าทีจ่ะเปลีย่นแปลง

ในสาระส�าคัญของแผน

2.  การร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการก�าหนดนโยบายในระดับนิติบัญญัติ เป็นการ

ก�าหนดนโยบายโดยตวัแบบชนชัน้น�าเช่นเดียวกบัการก�าหนดนโยบายในระดบัแผน การมอบอ�านาจให้สถาบนั

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุยกร่างพระราชบัญญัติเป็นการมอบอ�านาจตามมติคณะรัฐมนตรีการจัดท�าประชาพิจารณ์

ก็เป็นการด�าเนินการให้ครบขั้นตอนเพื่อให้คณะรัฐมนตรียอมรับ

ข้อสังเกต ในขั้นตอนการเข้าสภานิติบัญญัติ ข้าราชการยังมีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย ได้แก่ 

การ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร และการเข้าไป

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ของวุฒิสภา บทบาทของ 

ข้าราชการในการก�าหนดนโยบาย จึงยังคงปรากฏในการก�าหนดนโยบายของไทยในทุกข้ันตอน แม้ว่าสภาพ-

การณ์ทางการเมืองจะคล่ีคลายจากระบอบอ�ามาตยาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ตาม

ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ กลุ่ม ผล

ประโยชน์ และฝ่ายการเมือง ได้แก่ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมประชาสงเคราะห์ สมาคมสภาผู้สูงอายุ

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ วุฒิสภา ในลักษณะที่ส่วนราชการมี

อ�านาจเหนือกลุ่มอ่ืน ๆ หน้าที่หลักในการจัดท�าจะเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ ความส�าเร็จในการร่าง พระราช

บัญญัติและการผลักดันขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่อยู่เบื้องหลังสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในขณะที่

คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ เป็นเพียงที่ปรึกษาและเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ช่วยผลัก

ดันร่างพระราชบัญญัติในบางครั้งเท่าน้ัน

กล่าวโดยสรุป นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย เกิดขึ้นจากกระแสการเมืองเป็นปัจจัยหลักท่ีผลัก

ดัน ให้ประเด็นปัญหาผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาล โดยมีตัวแสดงในฐานะผู้ผลักดันในแต่ละช่วง

เวลา แตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นอิทธิพลของแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบาย อย่างไรก็ตาม การก�าหนดนโยบายผู้สูงอายุถูกก�าหนดโดยส่วนราชการเป็นส�าคัญ โดยส่วนราชการ

ท�าหน้าที่ เป็นผู้ร่างนโยบายทั้งในระดับแผนและร่างพระราชบัญญัติ การเข้าไปมีบทบาทของส่วนราชการ

ปรากฏในทุก ๆ ขั้นตอนของการก�าหนดนโยบาย ความส�าเร็จของส่วนราชการในการก�าหนดนโยบาย ก็คือ 

การสร้างกลุ่มผล ประโยชน์ขึ้นมาเป็นเงาหรือตัวแทนของตน เพื่อให้นโยบายของตนได้รับการยอมรับจากผู้

มีอ�านาจในการตัดสินใจ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.4 เรื่องที่ 6.4.1
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6-78 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 6.4.2   การก่อตวัของนโยบายการแปรรปูรฐัวิสาหกจิของไทย

ในช่วง พ.ศ. 2525-252979

นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทย ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

1-4 (พ.ศ. 2504-2524) หรือประมาณ 21 ปี ก่อนงานวิจัย เรื่อง การก่อตัวของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ของไทยช่วง พ.ศ. 2525-2529 ผู้วิจัยพบว่า รัฐบาลไทยในช่วงยุคสมัยต่าง ๆ ได้ปลดภาระโดย การยุบเลิก

กิจการและโอนขายรัฐวิสาหกิจไปทั้งส้ิน 64 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 6.5 และแม้ว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 2 จะมีการยุบเลิกและโอนรัฐวิสาหกิจมากที่สุดถึง 31 แห่ง แต่ก็เป็นเพียงการยกเลิกบริษัทพาณิชย์

จัดหวัดต่าง ๆ ไปจ�านวนถึง 17 แห่ง ยกเลิกกิจการท่ีเก่ียวกับผลผลิตทางการเกษตร และกิจการอุตสาหกรรม

ทีเ่อกชนสามารถท�าได้แล้ว เช่น องค์การน�า้ตาลไทย บรษิทักระสอบไทย บรษิทัเสนาการพมิพ์ บรษิทัวศิวกรรม 

และบริษัท ร.ส.พ. ยานยนต์ จ�ากัด โดยที่นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกิดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ถึง 4 น้ัน ผู้วิจัยกล่าวว่า ไม่อาจจัดได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ทั้งระบบโดยการน�านโยบายการแปรรูปริฐวิสาหกิจเข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม หากแต่เป็นการยกเลิก

รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน และรัฐวิสาหกิจที่หมด “ภาระความจ�าเป็น

ของรฐั เช่นโรงงานผลติยาขดัรองเท้า โรงงานผลติกาว องค์การเลีย้งไก่ บรษิทัเกลอืไทย บรษิทั ปอไทย โรงงาน

กระดาษไทย บริษัทพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการรวมกิจการ 2 กิจการเข้าด้วยกัน เช่น การ

รวมธนาคารมณฑลเข้ากับธนาคารกรุงไทย การรวมการ

ประปาธนบุรีกับการประปากรุงเทพ เป็นการประปานครหลวง การรวมการไฟฟ้าตะวันออกเฉียง

เหนือ การไฟฟ้าลิกไนต์ และการไฟฟ้ายันฮี เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ส�าคัญคือในช่วงระยะ

เวลาในแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-4 รัฐได้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่โดยตลอด 

เช่น การจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยเข้าไปซื้อกิจการรถเมล์กรุงเทพมหานครมาให้รัฐ

ด�าเนินการเองทั้งหมด ในขณะที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มีรูปแบบการแปรสภาพของรัสวิสาหกิจครบทุกรูป

แบบ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 เปิดโอกาสให้มีการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ

ในรูปท่ีให้เอกชนเข้ามาบริหารกิจการ ให้เอกชนเช่าด�าเนินการแทนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดหรือบางส่วน และการ

จ้างเหมาเอกชนให้มาด�าเนินการในงานประจ�าของรัฐวิสาหกิจ จนกระทั่งในเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้ถูกบรรจุลงในแผนงานที่ 6 หรือแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกิจอย่างชัดเจนโดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 2 แนวทางคือ แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดย

ส่วนรวมและแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้าน ซึ่งแนวทางหลังน้ี ได้ก�าหนดให้มีการก�าหนดแนวทางการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจหรือเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยู่ด้วย ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับ

79 79 ตัวอย่างที่ 6.4.2 สรุปความจาก อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2545). “การก่อตัวของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยใน

ช่วง พ.ศ. 2525-2529” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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6-79แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ที่ 6 เป็นแผนที่กล่าวถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 

2525-2529 หรือในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 5 จึงเป็นช่วงที่นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทย เริ่มก่อตัวอย่าง

เป็นระบบครั้งแรก

 ตารางที่ 6.5  สรุปการด�าเนินงานตามนโยบายการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชนของรัฐบาล 

  ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ

รูปแบบ

การแปรสภาพ

ก่อน

แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 1

(2504-2509)

แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 2

(2510-2514)

แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 3

(2515-2519)

แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 4

(2520-2524)

แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 5

(2525-2529)

รวม

1. ยุบเลิกกิจการ 2 9 6 7 4 5 33

2.  ขายหุ้นหรือกิจการ

ให้เอกชน (ทั้งหมด

หรือบางส่วน)

- - 17 2 4 33 26

3.  ปรับปรุงกิจการ

รัฐวิสาหกิจโดย

รวมรัฐวิสาหกิจ

หลายแห่งเข้าด้วย

กันหรือแตกเป็น

รัฐวิสาหกิจแห่ง

ใหม่หรือเปลี่ยนช่ือ

และวัตถุประสงค์

ใหม่

- - 8 3 3 2 16

4.  ให้เอกชนเข้ามา

  บริหารงานใน

กิจการบางส่วน

หรือให้เอกชนเช่า

ด�าเนินการ

1 1 - - - 5 7

5.  จ้างเหมาเอกชน

ด�าเนินการในงาน

บางส่วนของ

รัฐวิสาหกิจ

- - - - - 3 3

รวม 3 10 31 12 11 18 85

ที่มา:  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2545). “การก่อตัวของนโยบายการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจของไทยในช่วง พ.ศ. 2525-2529”. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 65.
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6-80 การวิเคราะห์การเมือง

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะกับอิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศ
1.  แรงกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทย

เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วง ค.ศ. 1980-1985 ต�่าที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ค.ศ. 1985 นั้นมีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจต�่าสุดเพียงร้อยละ 3 นอกจากนั้น ประเทศยังประสบปัญหาวิกฤตการณ์น�้ามันและ เศรษฐกิจตกต�่า

ทั่วโลก สาเหตุจากการปรับขึ้นราคาน�้ามันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ามันเป็นสินค้าออก มีการปรับขึ้นราคาน�้า

มันอย่างต่อเน่ือง เศรษฐกิจทั่วโลกชะงักงัน รวมทั้งประเทศไทยด้วย ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลก

ระทบต่อรัฐวิสาหกิจในหลายประการ ดังต่อไปนี้

1.1  รัฐวิสาหกิจไทยไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการให้สูงขึ้นตามภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ เช่น 

กิจการรถไฟ ขสมก. โทรศัพท์ ประปา และไฟฟ้า

1.2  ภาระด้านการเงินการคลังของประเทศยังตกต�่า ประเทศประสบปัญหางบประมาณขาด

ดุลที่สูง รัฐจึงขาดเงินอุดหนุนที่จะให้รัฐวิสาหกิจลงทุนขยายงานให้ทันกับความต้องการของประชาชน

1.3  ประสทิธภิาพด้านการบริหารงานของรฐัวสิาหกิจยังตกต�า่ การบรหิารทัว่ไปของรฐัวิสาหกิจ

ยังตกอยู่ภายใต้ระเบียบของทางการไม่มีความคล่องตัว และยากที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียม

กับเอกชนระยะเวลาอันสั้น และรัฐวิสาหกิจบางประเภทขาดคู่แข่งที่เป็นเอกชนที่จะช่วยในการเปรียบเทียบ 

ประสิทธิภาพระหว่างกัน ปัญหาการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ และปัญหาการขาดประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจาก

การแทรกแซงทางการเมืองต่อการบริหารงานที่ชัดเจน คือ การแทรกแซงผ่านทางการแต่งตั้งหัวหน้าผู้บริหาร 

รัฐวิสาหกิจ โดยรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ท�าหน้าที่ในการควบคุมก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

1.4  ปัญหาหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลในปัจจุบันกว่าร้อยละ 60 เป็นหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่รัฐ

บาลต้องค�้าประกัน (หนี้ต่างประเทศของรัฐบาล ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2526 มีจ�านวนถึง 135,723,989 

ล้านบาท เป็นหน้ีของรัฐวิสาหกิจสูงถึง 86,336,779 ล้านบาท โดยยังไม่รวมหน้ีเงินกู้ภายในประเทศของ

รัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลค�้าประกันอีก 15,000 ล้านบาท)

จากปัญหาที่ยกตัวอย่างข้างต้นรัฐบาลได้พยายามใช้มาตรการด้านการประหยัด การตัดลดงบ

ประมาณสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาระช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าและบริการของ

รัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่าที่จะเป็นการแก้ป้ญหาในระดับโครงสร้าง

2. อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศกับกลุ่มเสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism) อิทธิพลของกลุ่ม

เสรีนิยมใหม่ ที่เชื่อในเเนวทางการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดใหม่ เน่ืองจากมองเห็นว่า รัฐ

เป็นกลุ่มที่แสวงหาค่าเช่า ซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างจ�ากัดไปเพื่อการได้มาซึ่งการผูกขาดหรือการรักษา

อ�านาจการผูกขาดเอาไว้ เพราะฉะน้ัน รัฐควรจ�ากัดบทบาทและความรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิใน

ทรัพย์สินให้น้อยลง โดยแนวนโยบายดังกล่าวน้ีได้ถูกส่งผ่านมาทางเอกสารการศึกษาต่าง ๆ ขององค์กา

ระหว่างประเทศ เช่น เอกสารของธนาคารโลกที่เสนอโน้มน้าว ชักจูง แนวคิดเรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไปทั่ว

โลก ชื่อ The reform of state-owned enterprises: lessons from World Bank lending เป็นต้น 

นอกจากน้ัน องค์การระหว่างประเทศโดยธนาคารโลกได้ใช้วิธีการส่งผ่านความช่วยเหลือผ่านโครงการด้าน

ต่าง ๆ 4 ด้านที่ส�าคัญ ได้แก่
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6-81แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ

1)  โครงการเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง

2) โครงการเงินกู้เพื่อความช่วยเหลือด้านเทคนิคแบบให้เปล่า

3)  โครงการเงินกู้เพื่อปรับรายสาขา

4)  โครงการเงินกู้เพื่อปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ อิทธิพลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังได้เข้าไปมีส่วนผลักดันนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใน 

ประเทศพัฒนาแล้วต่าง ๆ มากมาย เช่น ออสเตรีย แคนาดา อังกฤษ สวีเดน เยอรมนี ฝรั่งเศส

ปัจจัยด้านการเมืองกับการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขขององค์การระหว่างประเทศ
สถานการณ์ทั่วไปทางด้านการเมืองของไทยช่วง พ.ศ. 2525-2529 นั้น เป็นช่วงที่อยู่ภายใต้การน�า

ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง  

แต่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอ�านาจในการประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ของ

รัฐบาลผสมได้เป็นอย่างดี และเน่ืองจากการเป็นรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับบทบาทของข้าราชการประจ�า  

ทั้งในแง่ของการมีข้าราชการประจ�าจ�านวนมากด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลและในแง่ของการที่รัฐบาลได้

ให้ความส�าคัญกับกลุ่มข้าราชการประจ�าระดับสูง ในการน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และส�านักงบประมาณ ซึ่งกลุ่มของ

ข้าราชการประจ�าที่ท�าหน้าที่น�าเสนอนโยบายเศรษฐกิจทั้งสามหน่วยงาน มีแนวโน้มสนับสนุนต่อนโยบายการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยที่กลุ่มดังกล่าวนี้ มีอทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลมากกว่ากลุ่มต่อต้านแนวคิด

เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เกรงว่ากลุ่มตนจะเสีย

ประโยชน์ สวัสดิการและสถานภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ และกลุ่มทหาร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีนายทหารระดับสูง นั่ง

เป็นประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ จ�านวนมาก โดยทั้งสองกลุ่มน้ีมีกระแสข้อเรียกร้องในการต่อ

ต้านต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มน้ีขาดพลังในการต่อต้าน โดย

ในกลุ่มของสหภาพแรงงานในระยะหลัง ๆ ข้อเรียกร้องถูกมองจากสังคมว่าเป็นข้อเรียกร้องเพื่อรักษาผล

ประโยชน์ของตนมากกว่าของชาติ ในขณะที่กลุ่มที่สองหรือกลุ่มทหารน้ัน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายก

รัฐมนตรี อดีตผู ้บัญชาการทหารบกและผู ้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู ้ที่มีบทบาทและอ�านาจในการ

ประนีประนอมกับกลุ่มทหารได้โดยไม่ยากนัก จึงสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้

มาตรการด้านนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยในช่วง พ.ศ. 2525-2529
จากปัจจยัซ่ึงเป็นสาเหตทุ�าให้รฐัด�าเนินนโยบายการเเปรรปูรฐัวสิาหกจิอย่างจรงิจงัในช่วงแผนฯ ฉบบั 

ที่ 5 นี้เอง ส่งผลใหรัฐออกมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ เช่น มาตรการในด้านการจัดท�าแผน

วิสาหกิจและแผนด�าเนินการรายปี มาตรการในการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลงานของ

รัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ) นอกจากนั้นยังมีมาตรการในการแบ่งประเภทรัฐวิสาหกิจ 

ว่าประเภทใดควรคงไว้ ประเภทใดควรแปรรูป ในท้ายที่สุดรัฐบาลได้มีการยกร่างแผนฯ ฉบับที่ 6 โดยก�าหนด

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นแผนย่อยหน่ึงในจ�านวน 12 แผนรายสาขา ซ่ึงถือว่านโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ของไทยได้ถูกบรรจุลงในแผนฯ ระดับประเทศเป็นครั้งแรกในที่สุด
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6-82 การวิเคราะห์การเมือง

สรุป 
จากกรณีศึกษา เรื่อง “การก่อตัวของนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทย” จะเห็นสภาพการณ์การ

ลดบทบาทของรัฐอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการได้รับอิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมี

ความเชื่อว่าจะท�าให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตาม การก�าหนดทาง

เลอืกจากกรณีศกึษาดังกล่าว จะพบว่ากลุ่มข้าราชการยงัคงมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกชองรฐับาล

ในขณะนั้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 6.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 6.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.4 เรื่องที่ 6.4.2
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6-83แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ
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