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ภาคเอกชน 3 ประเภท นําเสนอประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากหุน สวนเหลานี้ และอธิบ ายถึงประเด็นและ
ป ญ หาร วมกั น ในการดํ า เนิ น การโดยแสดงตั ว อยา ง
จากประเทศกําลังพัฒนาตางๆ นอกจากนี้ ยังไดใหคํา
จํ า กั ด ความและความเห็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หุ น ส ว น
ระหวางภาครัฐและเอกชน และไดเนนถึงความสําคัญ
ของการประยุกตเกณฑดานความยั่งยืนมาใชกับแตละ
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หุนสวน แตยังคงมีความเห็น โตแ ยงวามีความจําเป น
หรื อไมที่เ กณฑ อัน เดียวกั น นี้ จะนํ าไปใชกับ องค ก ร
พั ฒ นาเอกชนที่ ไ ม แ สวงหากํ า ไร เช น เดี ย วกั บ ที่
นําไปใชกับกิจการที่แ สวงหากําไรที่ทั้ ง 2 ประเภท
มี เ ป า หมายและการดํ า เนิ น การที่ แ ตกต า งกั น
บทความนี้ใหข อสรุปโดยเสนอแนะยุท ธศาสตรเพื่ อ
ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศที่สัมฤทธิ์ผล
ในการสรางหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
การจั ดการภาครัฐแนวใหม ไดเ ปลี่ย นมุมมองบทบาท
ของภาครัฐไปสูการใหความสําคัญตอการใหบริการสาธารณะและ
การงบประมาณการคลังที่เ กี่ยวของกับ กิจการเอกชนและสถาบัน
เอกชนที่ไมแสวงกํา ไร การสงมอบความรับผิดชอบจากหนวยงาน
ภาครั ฐ ไปยั ง ภาคเอกชน โดยสอดคล อ งกั บ แนวโน ม ของการ
บริหารงานภาครัฐที่มุงสูการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหกับ
ผูรับบริการจากรัฐ (Beneficiaries) หรือผูที่อยูใกลและรับผิดชอบ
ตอผูรับบริการเหลานั้น อาทิ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
เอกชนได มีสิ ทธิ มีเ สีย งมากขึ้น ในการตัด สิน ใจเชิ งนโยบายและมี
ความโปรงใสมากขึ้ นในการใชอํานาจของภาครัฐ การมีสวนรวม
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ของผูรับบริการในการกําหนดโครงการพัฒนาและการติดตามผลการ
ดําเนิ นการเป นหุ น สวนระหวา งภาครั ฐและเอกชนประเภทหนึ่ ง
นั่นเอง
คําวา “หุนสวน” ยังหมายความรวมถึง กระบวนการและ
กลไกที่ ก อให เกิ ดการปรึ กษาหารื อ และความร วมมื อมากยิ่ งขึ้ น
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับผูแทนภาคเอกชนในเรื่องนโยบายของรัฐ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ หรือที่ กวางไปกวานั้ นก็คือ การดําเนิ นการ
ของภาครั ฐ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ กิ จ การ
ภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน ในดานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน ก็คือเครือขาย ของสภา คณะกรรมการรวม และ
ปฏิสัมพันธอื่นๆ ในทุกระดับของภาครัฐ ที่เรียกวา มาเลเซียที่รวม
เปนหนึ่ง (Malaysia Incorporated) ตามตัวอยางใน (กรณีที่ 7)
หนา 21
นอกจากนี้ คํา วา “หุน สวน” ใชอ ธิบ ายกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่ห นวยงานของรัฐและเอกชนมีสว นรว มกัน ในตนทุน
(คาใชจ าย) และ/หรือความเสี่ยง (การลงทุนรวม) อาทิ การลงทุน
รวมกัน ดา นอุตสาหกรรม การให สัม ปทานการใหบริ การพื้นฐาน
สัญญามอบหมายให จั ดการและเชาทรั พย สิน ของรั ฐเพื่ อ ดํ า เนิ น
กิจ กรรมของภาคเอกชน สั ญญาใหบ ริก าร โครงการบานจัดสรร
ราคาถูกและการใหงบประมาณภาครัฐสนับสนุนแกองคกรพัฒนา
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เอกชนที่ผานการคัดเลือกแลว หากเรื่องเหลานี้เ กี่ยวของกับ การ
วางแผนและการเจรจาต อ รองร ว มกั น ก็ จ ะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ แ ละ
หุนสวนระหวางภาครัฐกับประชาชนเกิดขึ้น
หุน สว นใน 3 ลักษณะขางตน ไดรั บการสนับ สนุน จาก
ทฤษฎีตลาดที่มีเหตุผล (Theories of Rational Marketing) ได แก
แนวคิดตนทุนทางสังคม (Tendler, 1995) แนวคิด “ทางออก”
และ “เสียง” ในการตรวจสอบสาธารณะ (Public Accountability)
(Hirschman, 1970, Paul, 1991) และมุ มมองใหม (New
Perspectives) ของการแทรกแซงของรัฐ ซึ่งมีที่มาจากบทเรี ยน
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ม หัศ จรรย ข องเอเชี ยซึ่ ง มีศั ก ยภาพสู ง (United
Nations, 1997b) แนวคิดดัง กลาวเกิดมาจากแรงผลัก ดัน ของ
แนวโนมที่สําคัญของโลกในทศวรรษที่ 1990 ซึ่งประกอบดวย
1. การเปดตลาดการคาเสรี (Market Liberalization)
กระแสโลกาภิวัตน และการผอนคลายกฎระเบียบ (Globalization
and Deregulation)
2. การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังหรือไปใกล
กับกลุมผูไดรับผลของการตัดสินใจนั้น
3. การใหแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
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4. การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ด า นเทคโนโลยี
การสื่อสาร ดานการจัดการขอมูลขาวสาร และดานการคมนาคมขนสง
(Barksdale, 1996)
5. การให ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น กั บ ความยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดลอม
6. ระเบียบวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline)
เอกสารฉบับนี้ นําเสนอประโยชนที่คาดวาจะไดรับของ
หุ น ส ว นระหว า งภาครั ฐ และเอกชน กั บ ประเด็ น และป ญ หาที่
เกี่ ยวของกับหุนสวนดังกลาว ภายใตสิ่งแวดลอมที่เปน อยู และที่
เกี่ยวของกับปจจัยทําใหหุนสวนมีความยั่งยืน มีความสามารถที่จะ
เกิดความตอ เนื่อ งซึ่ งไมส งผลใหตน ทุน ทางกายภาพ ต นทุนคน
หรื อ ตน ทุน ธรรมชาติ ลดลง ทั้งนี้ ก็ เพื่ อ สนองความตอ งการใน
ปจ จุบั นโดยไมล ดความสามารถในการตอบสนองความต องการ
ของคนในรุนอนาคต (WCED, 1987) เอกสารนี้ยังไดเนนแงมุ ม
ดานสังคมและการเงินการคลังของความยั่งยืน และสรุป วา ความ
ยั่งยืนทางสังคมขึ้ นอยูกับการมีสว นร วมในการออกแบบวางแผน
โครงการ โดยผู ดํา เนิ น งานและผู ไดรั บ ประโยชน จ ากโครงการ
ในขณะที่ค วามยั่ งยืน ทางการเงิน การคลั งขึ้น อยูกั บ ประโยชน ที่
หนวยงานนอกภาครัฐจะไดรับมากกวาตนทุน และสิ่งนี้เปนความจริง
ถึงแมวาจะกํากับดูแลโดยกิจการที่หวังผลกําไรหรือ NGOs ที่ไม
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หวังผลกําไร สวนสุดทายใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรวมมือทาง
วิชาการระหวางประเทศในภูมิภาคนี้

ประโยชนของหุนสวน
ผู ที่ เ ข า มาเป น หุ น ส ว นไม จํ า เป น ต อ งมี เ ป า หมายและ
วัตถุประสงคที่เหมือนกัน อาทิ รัฐบาลมีความเปนหวงในเรื่องการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเรื่ อ งองค ป ระกอบของการ
เจริ ญ เติ บ โต ซึ่ ง ได แ ก ผลผลิ ต การจ า งงาน การส ง ออก และ
รายไดจ ากภาษี รัฐ ตองการปรั บปรุง ประสิ ทธิ ภาพโดยทํา ให การ
ดําเนินงานมีเหตุมีผลมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ
และสงผลใหขีดความสามารถแตละดานเกิดความสมดุลกับความ
ตองการ โดยมีความเหมาะสมระหวางการลงทุนและผลที่ไดรับใน
แตละดาน มองในแงการเมืองแลวพวกเขาตองการที่จะทําใหตนเอง
มีความชอบธรรมและได รั บการสนั บสนุ นจากมวลชนในวงกว า ง
โดยปราศจากปญหาของการเขา ไปเกี่ยวของกับผลประโยชนภาค
ธุร กิจของคนหนึ่ง คนใด พวกเขาหวังวาธุ รกิ จจะเข ารวมรับภาระ
ตนทุนในการสรางตลาดสงออก ในอีกดานหนึ่งนั้นกิจการเอกชนก็
มองหากํ าไรและสิ่งแวดลอมของการวางแผนที่คอนขา งคงที่ ซึ่งมี
ความเสี่ย งน อยกวาการเปลี่ย นแปลงที่เ หนือความคาดหมายใน
นโยบายกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติของรัฐบาล พวกเขายังแสวงหา
การสนับสนุนทางการเงิน การลดหยอนภาษี และการรวมรับภาระ
ตนทุน หุนสวนทุกฝายลวนแสวงหาประโยชนที่สอดประสานกัน
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(Synergistic Benefits) ความมุงหมายของปฏิสัมพันธนี้ก็เพื่อจะ
หาการดําเนินการที่บรรลุวัตถุประสงคของผูมีสวนรวมทุ กฝาย (ดู
กรณีที่ 1)
กรณีที่ 1
โควตานําเขาในบังกลาเทศ
ในป 1991 รัฐบาลบังกลาเทศนําเอาระบบโควตาเพื่อ
นํ า เข า น้ํ า มั น พื ช ที่ ยั ง ไม ส กั ด มาใช โดยผู ค า เอกชน
ได รั บ อนุ ญ าตให นํ า เข า น้ํ า มั น พื ช ที่ ยั ง ไม ส กั ด ใน
สัดสวนที่สอดคลอ งกั บ กํ า ลังการผลิตตามสถิ ติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อยางไรก็ตาม สถิติ
ดังกลาวไมไดสะทอนขีดความสามารถในปจจุบันหรือ
ความสามารถของผูคาที่จะได Letter of Credit ใน
การสงออก ทางกระทรวงเองก็เห็นพองที่จะมอบสิทธิ
ในการนํ า เข า ทั้ ง หมดในป 1993 ให แ ก ส มาคม
โรงกลั่นน้ํามันพืช (The Bangladesh Vegetable Oil
Refiners and Vanaspati Manufacturers Association)
เพื่อนําไปจัดสรรใหสมาชิกบนพื้นฐานขีดความสามารถ
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ดังกลาว กระทรวงก็ ไมต องรับภาระตนทุน ในการ
ตรวจสอบแตละโรงงาน ในขณะที่ยังคงมีอํานาจในการ
ตรวจสอบการเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม เ ป น ธรรมที่ อ าจจะ
เกิดขึ้น
ที่มา : กรณีศึกษา UN–DESA

ไดแก

ประโยชนข องหุ นสวนระหวา งภาครั ฐและเอกชน

- เพิ่มประสิทธิภาพ และทําใหมี เหตุผลที่ชอบธรรม
ในกระบวนวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน และทําให
ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการลดตนทุนการดําเนินงาน
- สรางความเขา ใจที่ก วางขวางยิ่งขึ้นในยุทธศาสตร
ของรัฐบาล นโยบาย วิธีปฏิบัติและกฎระเบียบ
- ทําใหตัดสินใจไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้นจากขอมูล
ข า วสารที่ ไ ด รั บ มากขึ้ น จากองค ก รภาคสนาม (Field–based
Organizations) อาทิ องคก รพั ฒนาเอกชนจํ า นวนมากไดนํ า
ประสบการณจากการปฏิบัติงานมาสูการพิจารณา เปรียบเสมือ น
การตรวจสอบขอเท็ จจริง และความถู กตองกั บภูมิป ญญากระแส
หลัก (Conventional Wisdom) ของนักวางแผนและขาราชการที่
ทํางานอยูแตในสํานักงาน

หุนสวนที่ ยั่งยืนระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

9

- ภาคเอกชนไดใ หค วามเห็นและข อ เสนอแนะใน
การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และวิธีปฏิบัติ ซึ่งสงผลใหเกิด
ความชอบธรรม การยอมรับตามระบอบประชาธิปไตย และความ
โปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินการของรัฐบาล
- เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นระหวางหนวยงานของ
รัฐดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่รัฐนําเอาวิธีการทํางานเปน
ทีมมาใชในเรื่อ งที่มีการทํางานรวมกันกับภาคเอกชน (ซึ่งมีความ
สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ไมไดกําหนดหนาที่ของหนวยงาน
อยางชัดเจนหรือมีการคาบเกี่ยวกับหนาที่ของหนวยงานอื่น ๆ)
- มีค วามสมดุ ลอย างเหมาะสมระหวา งเสถีย รภาพ
กับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐ
- เอื้ อ อํ า นวยต อ การลงทุ น โดยสร า งเป า หมายใน
อนาคตรวมกันและลดความเสี่ยงลง
- เกิดความพึงพอใจในสังคม
- ลดการวิ่งเตนการคอรรัปชั่นและการอุปถัมภ และ
เพิ่มความชอบธรรมและการตรวจสอบไดของรัฐบาล
(Campose and Root, 1996)
- เกิดการตอบสนองของประชาชน (ดูกรณีที่ 2) และ
เสริมสรางความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความไมลําเอียง
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ยืนอยูบนวัตถุประสงคที่ชัดเจน และตรวจสอบได ซึ่งเปนคานิยม
แบบอาชีพของระบบราชการ (United Nations 1997a : 12)
กรณีที่ 2
การประเมินผลบริการสาธารณะในอินเดีย
ในเมืองบังกาลอร (Bangalore) มีองคกรพัฒนาเอกชน
องคกรหนึ่งชื่อ ศูนยกิจการสาธารณะ (Public Affairs
Centre) ไดจัดสงบัตรรายงาน (Report Cards) ไปให
ประชาชน และเชิญชวนใหกรอกใหคะแนนหนวยงานที่
ใหบริการสาธารณะ ผลปรากฏวา การพัฒนาบังกาลอร
(Bangalore Development Authority) ซึ่งรับผิดชอบ
ดานการจัดที่อยูอาศั ยใหกั บประชาชน (แบบเดียวกั บ
การเคหะแหงชาติของไทย: ผูแปล) ไดรับคะแนนต่ําสุด
ในเรื่ อ ง พฤติ ก รรมของพนั ก งาน คุ ณ ภาพการ
ใหบริ การ และการใหขอมูล ขาวสาร ผู อํานวยการ
การพั ฒนาบั งกาลอร เ ผชิญ หน า กั บ ผลสํา รวจนี้ แ ละ
สนองตอบอยางสรางสรรค ดวยการหยิบยกปญหาการ
ใหบริการดังกลาวขึ้นมาพิจารณาแกไขอยางจริงจัง
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ปจจุบันเครื่องมือ(สํารวจประเมินผล: ผูแปล) ดังเชน
บัตรรายงานนี้กํา ลัง เปนที่นิยมใชกั นในเมือ งต า ง ๆ
ของอินเดีย ซึ่งรวมถึงเมืองบอมเบยดวย
ที่มา: World Bank (1997b).
- มีการทํางานรวมกันจากองคประกอบของขีดความ
สามารถหลักและปจจัยนําเขา อาทิ ความรู พลังงาน เงินทุน และ
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย อันทําใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ที่
แต ละหน วยงานไม สามารถทํ าได ตามลํ าพั ง เช น การพั ฒนาการ
ทองเที่ยว (ดูกรณีที่ 3)
กรณีที่ 3
บริษัทพัฒนาการทองเที่ยวในสหราชอาณาจักร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ของสหราชอาณาจักร
รวมมือกับโรงแรมเอกชนและกิจการการทองเที่ยวตาง ๆ
(Local Tourism Development Companies : TDCs)
จัดตั้งบริษัทพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่นขึ้นเปนจํานวน
มาก หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของก็ปรับปรุงการดําเนิน
งานดานการตลาด ในขณะที่ผูจัดการกิจการทองเที่ยว

12

หุนสวนที่ยั่งยืนระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

ในทอ งถิ่ นก็ไ ดรับ การยอมรั บใหเ ขาไปมีส วนรว มใน
การวางแผนการทอ งเที่ ยวและร ว มในการรั บ ภาระ
คาใชจายในการทําใหทองถิ่นโดยรวมเปนที่ รูจักอยาง
กวางขวาง TDCs ยังปรับปรุงการประสานงาน ภายใน
ทอ งถิ่ น อาทิ ระหว า งการวางแผนการใชที่ดิน การ
อนุรักษ การทําความสะอาดถนนและการทองเที่ยว
ที่มา : Palmer (1996).
- คงความเปนอิส ระ (Independence) ของแตละ
หนวยงาน (ไมใหเปนการรวมหนวยงานต าง ๆ เขามาเปน หนวย
เดียวกัน)
- รวมรับภาระคาใชจาย ในสวนที่กอใหเกิดประโยชน
ทางสังคม เชนเดียวกับรายไดของภาคเอกชน (ดูกรณีที่ 4)
กรณีที่ 4
รวมรับภาระคาใชจายดานการวิจัย และพัฒนาใน
สหรัฐอเมริกา
จํานวนรัฐเขารวมการหยุดผลิตและขายรถที่ปลอยไอเสีย
ภายในป 2000 มากขึ้น คาใชจายในการพัฒนาเทคโนโลยี
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แบตเตอรี่สําหรับรถยนตอยูในวงเงินที่สูงยิ่ง ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเห็นพ อ งรวมกัน วาจํ า เป น ตองมีกองทุน
สาธารณะเพื่อการนี้ เนื่องจากทุก คนในสัง คมไดรั บ
ประโยชน ผลที่ ต ามมาก็ คื อ หน ว ยทดลองค น คว า
ระดับ ชาติ หลายแห งได ป ระกาศถึ งการทุ มเทความ
พยายามครั้งใหมในการแสวงหาแบตเตอรี่ล้ํา ยุคและ
หนวยงานโครงการวิจัยชั้นสูง (Advanced Research
Projects Agencies) ไดจัดสรรงบจํานวน 86 ลาน
ดอลลารสหรัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว
ที่มา : Berman and Werther (1996).

ประเด็นและปญหา

ความลาชา (Delay) ดานการจัดการ
ความรวมมือเปนกิจกรรมที่ใชเวลานานกวาการจัดการที่
ขาดการมีสวนรวม ยิ่งใชเวลามากเทาใดก็จะเกิดประโยชนมากขึ้น
เทา นั้น เชนเดียวกั บค าใชจ ายในการเตรียมแผนก็ อาจสูงกว า แต
การปฏิบัติตามแผนกลับคลองตัวและมีประสิทธิ ผลกวา ยิ่งมองใน
ภาพรวมของตนทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effective) แลวก็ ยิ่งดีกว า
(ดูกรณีที่ 5)
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กรณีที่ 5
ทอระบายน้ําเสียตนทุนต่ําในบราซิล
วิศวกรของบราซิลชื่อ เดอมีโล (de Melo) ออกแบบ
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ยต น แบบขึ้ น เรี ย กว า ระบบร ว ม
ดําเนินการ (Condominal System) ซึ่งแตกตางไป
จากโครงการก อ สร า งขนาดใหญ แ บบดั้ง เดิม ที่เ ป น
ระบบที่แ ผก ระจายไปครอบคลุมทั้งพื้ น ที่ ซึ่งระบบ
รวมดํ าเนิ นการนี้สามารถที่จ ะกอ สรา งขึ้ น ดวยการมี
สว นร ว มของประชาชนโดยมี ตน ทุ น ต่ํ า มาก การมี
สว นรว มที่ ลึก ซึ้ง กวา งขวางโดยเขามาทํา งานรวมกั บ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในการออกแบบเบื้ อ งต น ในการ
กอ สรา ง และในการบํารุงรั กษาระบบ ดั งกลา วอยา ง
ตอเนื่อง ระบบดังกลาวประสบความสําเร็จเหนือความ
คาดหมาย แมว าในชวงแรกจะตองใชเวลาถึง 4 – 6
เดือนในการหารือและเจรจาตอรองระหวางผูอยูอาศัย
กับเจาหนาที่ของรัฐ กอนจะบรรลุขอตกลงรวมกัน
ที่มา : Ostrom (1996).
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ปญหาการเปนตัวแทน
สมาชิกที่มีอํานาจอาจครอบงํา หรือบิดเบือนการตัดสินใจ
หรือเหมาเอาสิ่ งที่จะดํ าเนิน การทั้งหมดมาเปน ประโยชน ของตน
หากไม ไดห ยิบ ยกเอาผลประโยชนของคนอื่น ๆ ขึ้ นมาพิจารณา
รวมดวยหรือ กระบวนการหารื อไมมี ป ระสิทธิ ผล พวกเขาก็ อาจ
เพิ กเฉยไม ใหค วามสนใจ เชนในกรณี รัฐบาลและภาคธุ รกิจอาจ
เห็นพ องกับ นโยบายที่สงผลทําใหผูบริโภคซื้อสินคา ในราคาแพง
ขึ้น ภาครัฐจึงตองรวมมือกับภาคเอกชนโดยที่รัฐบาลตองทําหนาที่
เป นตั วแทนของผู ที่ไมไดเขา มารว ม ภาคธุรกิ จอาจไมครอบคลุม
ถึงผูประกอบการขนาดเล็กและโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการรายยอย
ในกรณีที่ผลประโยชนถูกเสนอโดยรัฐบาลแตฝา ยเดียวก็
เปนไปไดที่ค วามสั มพันธที่เ กิดขึ้นจะมีลั ก ษณะที่ขั ดแยง องคกร
พัฒนาเอกชนและกิจการตาง ๆ อาจเขามาสูการเมืองในรูป ของการ
ใหความสนับสนุ นตอพรรคการเมือง ไมวาจะเปนในรูปของเงินทุน
สนับสนุน หรือการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ
อุปสรรคในแงกฎหมาย
อาจมีอุปสรรคดานกฎหมายเกิดขึ้นได อาทิ ในเรื่องของ
การละเลยกลุมผูใชบริการ และการปฏิเสธสิทธิในการฟองรอง
ขอมูลขาวสารและการศึกษา
การมีส ว นร ว มที่ มีป ระสิท ธิ ผลนั้ น ตอ งมี ก ารใหข อ มู ล
ขาวสารและการศึกษาที่เพียงพอที่จะใชการมีสวนรวมดังกลาว แต
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ก็มีปญหาบางประการในเรื่อ งความลับ ของทางราชการ ความลับ
ทางการคา การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภ าพ และการเขาถึงที่จํากัด
ของรั ฐ บาล คนยากจนมั ก จะไม ส ามารถแสดงความเห็ น หรื อ
เรียกรองไดโดยตรง ในหลายประเทศสตรีหรือโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุม เชื้อชาติ (ชนชาติสวนนอย/ชนกลุมนอย) กลับถูกละเลยไมได
รับการเพิ่มอํานาจ
ปญหาการตรวจสอบ (Problems of Accountability)
ในรั ฐ บาลของประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา การตรวจสอบ
เงินทุนสาธารณะตองทําอยางเปนทางการ แมวาจะใหความสําคัญ
กับ การละเมิดกฎหมายมากกวา การปฏิบั ติตามกฎหมายก็ ตาม
หนวยงานของรั ฐมั กตํ าหนิอ งค กรพัฒนาเอกชนวา ไม รับ ผิด ชอบ
ตอ รั ฐ บาลและประชาชนในเรื่ อ งเงิน ทุ น ที่ ตนใช จ า ยไป ในทาง
ปฏิบัติองคกรพัฒนาเอกชนกลับมีความรับผิดชอบตอเงินทุนที่ให
โดยหนวยงานต างประเทศ แตไมใชตอหนวยงานของชาติตนเอง
มีก ารตรวจสอบแบบพอเป นพิ ธีเท านั้ นของหน วยงานตรวจสอบ
ระดับ ชาติ ในการใชจา ยเงิน ของภาครัฐ แตห นว ยงานตรวจสอบ
เองก็มีทรัพยากรนอยมากที่จะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และมี
จํานวนเจา หนา ที่เ พี ยงนอยนิดที่จ ะตรวจสอบภาครั ฐไดทั้ง หมด
องคกรพัฒนาเอกชนเองก็อางวาขั้นตอนตา งๆ และความลาชาใน
การดําเนินงานของภาครัฐบั่นทอนความยืดหยุนและสมรรถนะใน
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การดําเนินงาน การดําเนินงานขององค กรพัฒนาเอกชนเองก็ มี
ความรับผิดชอบโดยผานกลไกตางๆ ในระดับทองถิ่น ซึ่งไดแกการ
ปรึกษาหารือ การติดตามและประเมินผลโดยชุมชน และกลุมตางๆ
ที่พวกเขาทํางานอยูมากกวาที่จะตองรับผิดชอบ โดยโครงสรางทาง
กฎหมาย การเมือง และระบบราชการ (Hulme and Edwards,1996)
ประเด็นเกี่ยวกับการแขงขันและการประสานงาน
ภาครั ฐ ซึ่ง มั ก จะเป น ผู ดํ า เนิ น การแบบผู ก ขาดในการ
ใหบ ริก ารสาธารณะ มีแนวโน มที่จะเชื่อว าองคก รพั ฒนาเอกชนที่
ไดรับ เงิน ทุนสาธารณะ ควรมีก ารผูก ขาดดวยเชนกัน ถาหากว า
องคกรพัฒนาเอกชนตั้งแตสององค กรขึ้นไปดํา เนิน งานในพื้ นที่
เดี ย วกั น สิ่ง นี้ ก็ เรี ย กได ว า เกิ ด ความซ้ํ า ซ อ นซึ่ง ก็ นั บ ว า เป น การ
สูญ เปลา ในทางปฏิบัติแ ลว ความต อ งการมัก จะมีมากกวา ที่จ ะ
มอบหมายทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดให เ พี ย งหน ว ยงานหนึ่ ง
หนวยงานใดไปดําเนินงานตอบสนองความตองการดังกลา วได
เชนเดียวกันกับตัวแบบของการพัฒนาตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งก็อาจ
กอใหเกิ ดการผูกขาดได การแข งขันระหวางองค กรพั ฒนาเอกชน
ด ว ยกั น เองก็ เ ป น เงื่ อ นไขหนึ่ ง ที่ ทํ า ให อ งค ก รเหล า นั้ น ประสบ
ความสํ า เร็ จ เช น เดี ย วกั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกของการค า ภาครั ฐ
สามารถสงเสริมสนับสนุนคุณภาพและประสิทธิภาพที่ประหยัดได
โดยจัดสรรเงินทุนใหกับองคกรพัฒนาเอกชน ในแนวทางที่จะให
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เขามามีสว นร วมในตลาดที่เดิมภาครัฐ เป นผูผูกขาดไว คาใชจ าย
ของความเหลื่อมล้ําซ้ําซอ นใดๆ ของบริการสาธารณะก็ จะขจัดไป
ไดโดยเศรษฐกิจ ที่มีการแขงขัน เชนเดียวกั บ ที่เ กิ ดขึ้น ในภาคที่
แสวงกํ า ไร การประสานงานกิ จ กรรมตา งๆ ขององคก รพั ฒนา
เอกชนที่ดําเนิ นงานในพื้ นที่ที่เ กี่ยวเนื่อ งกัน ก็ เ ปน เรื่อ งที่จํา เป น
องคกรเหลานี้มักจะมีขอมูลขาวสารที่ดีกวาภาครัฐ
ความไมไววางใจขององคกรพัฒนาเอกชนที่มีตอภาครัฐ
องคกรพัฒนาเอกชนไมไววางใจหรือหวั่นเกรงหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรเหลานี้อาจมองความรวมมือวาเปนเพียงแคโอกาส
ที่จ ะหาเงิ น ทุน ได องค ก รพั ฒ นาเอกชนขนาดใหญ บ างองค ก ร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชาติก็เจ็บปวดจากระบบราชการ ในอีก
ด า นนั้ น องค ก รพั ฒ นาเอกชนขนาดเล็ ก อาจขาดทั ก ษะความ
เชี่ ยวชาญในบางเรื่องหรือ ตองพึ่ งพาอาศัยบุคลากรหลั กบางคน
มากจนเกินไป (ดูกรณีที่ 6)
กรณีที่ 6
การศึกษาระดับหมูบานในไนจีเรีย
ความรับผิดชอบดานการเงินและการจัด การโรงเรียน
ตาง ๆ ไดถูกมอบอํานาจใหอยูในความดูแลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาตั้งแตป 2534 อยางไรก็ตาม
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การตั ด สิ น ใจทั้ ง หมดยั ง คงมี ลั ก ษณะสั่ ง การจาก
สว นกลางเชนเดิม บรรดาครูไม มีโ อกาสแสดงความ
คิดเห็นในเรื่อ งที่ถูก มอบหมายใหมาสอน และมักจะ
ถูกกําหนดมาจากสวนกลางเชนเดียวกัน รวมทั้งยังไม
มีความพยายามใดๆ ที่จะใหผูปกครองและประชาชน
เขามามีสวนรวม และถูกมองวาเปนเพียงผูรับผลของ
การใหบริการสาธารณะของรัฐเทา นั้น ในกิจการดา น
อื่นๆ นั้นไดมีความพยายามและความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนโดยสมัครใจ แตดานการศึกษา
แลวกลับเปนไปตรงกันขาม
ที่มา : Ostrom (1996).
ความไมไววางใจของภาครัฐที่มีตอภาคเอกชน
ในหลายประเทศเจาหนาที่ของรัฐมีความเยอหยิ่งและไม
ใส ใจในความตองการของประชาชน รวมทั้ง ยัง ไม ไว ว างใจภาค
ธุรกิจเอกชน เจาหนาที่ข องรัฐมัก คิดวามีเ พียงพวกเขาเทา นั้น ที่
สามารถพูดเรื่องผลประโยชนสาธารณะและมีความเห็น วา การมี
สวนร วมของชุมชนหมายถึงการที่เ จา หน าที่ของรัฐเหลานั้ นยังคง
ทําการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ขณะที่ประชาชนมีบทบาทเปน
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ผูสนับสนุนทรัพยากรสาธารณะ (เงินทุน,สิ่งของ หรือแรงงาน : ผูแปล)
เจาหนาที่ของรัฐอาจมองการริเริ่มความรวมมือเปนการคุกคามหรือ
ทาทายอํานาจหนาที่ของเขา หรือการเขาไปกาวกายการดําเนินงาน
ที่เจาหนาที่รัฐเทานั้นเปนผูเชี่ยวชาญ (ดูกรณีที่ 6) ทัศนคติเหลานี้
เป นการบิด เบื อนการปฏิบัติหนา ที่ที่ควรปฏิบัติ เจ าหนา ที่ของรัฐ
เหล านั้นไมพยายามที่จะทําความเขาใจในบทบาท อุปสรรค และ
ความสามารถของสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การปราศจากความเขาใจ
รว มกั น ก อใหเกิ ดความคาดหวั งและความตอ งการที่ไร เ หตุ ผล
และทํ า ให ไ ม สามารถไปถึ งข อ สรุ ป หรื อ ผลที่ ย อมรั บ ร ว มกั น ได
เชนเดียวกันการปราศจากความไววางใจก็ทําใหขอตกลงตางๆ ไม
ยั่งยืน จุดเริ่มตนที่จําเปนก็คื อการยอมรั บความชอบธรรมของคน
อื่ น ๆ ที่ จ ะเข า มามี ส ว นร ว มและความเชื่ อ มั่ น ศรั ทธาที่ มี ต อ กั น
(Kelman, 1996)
การปรับเขาหากัน (Mutual Accommodation)
ความรวมมือที่ประสบความสําเร็จมักขึ้น อยูกับ การที่แต
ละฝ ายจะปรับตัวเองเขามาหาคนอื่ นๆ ตัวอยา งเชน ถาภาครั ฐไม
สามารถปรับและทําใหกระบวนวิธีปฏิบัติงานมีความกระฉับกระเฉง
จะเหนี่ยวรั้ งความคิดริ เริ่ มของภาคธุรกิ จ เปลาประโยชนที่จะพูด
ถึงการทํา งานร ว มกัน ทั้งนี้เ พราะถ อ ยคํา ที่ไพเราะเพราะพริ้ งไม
สามารถแทนที่การกระทําได (ดูกรณีที่ 7)
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กรณีที่ 7
การปฏิรูประบบราชการในมาเลเซีย
การเสริมสรางความรวมมือ ในมาเลเซียเกิดขึ้นควบคู
ไปกับ การปฏิรูประบบราชการ นโยบาย “มาเลเซียที่
รวมเปนหนึ่ง” ผลักดันใหภาครัฐตองเปดกวางและมี
ควา มรั บผิ ด ชอบยิ่ ง ขึ้ น ต อ ความต อ งการ ของ
ภาคเอกชน นโยบายนี้ ถู ก นํ า ไปโยงไว กั บ ขี ด ความ
สามารถของรัฐ บาลในการปฏิรู ประบบราชการ และ
การปรับปรุงการบริการของรัฐ ในป 1990 จึงเริ่มการ
ปฏิ รู ป ระบบราชการ ศู น ย ฝ ก อบรมข า ราชการได
ดํ า เนิ น โครงการฝ ก อบรมหลายโครงการเพื่ อ การ
ปฏิ รู ป ระบบราชการ ภายในป 1993 มี ข า ราชการ
ไดรับการฝกอบรมทั้งสิ้นกวา 4,000 คน
ที่มา: Chang et al (1997).
ความยั่งยืนทางสังคม (Social Sustainability)
เมื่อพูดถึงความยั่งยืนทางสังคม เราหมายถึง ความจริงใจ
ในระยะยาวของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ที่จะแสดงบทบาทที่เห็น
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พองรวมกันในการจัดการกิจกรรมหรือโครงการใดๆ หากผูมีสวน
ได ส ว นเสี ย บางคนไม จ ริ ง ใจ หรื อ ไม ยึ ด มั่ น ในความเห็ น พ อ ง
รวมกันแลว โครงการนั้น ก็จะลมเหลวหรือตองมีการปรับปรุงใหม
ในบริ บ ทของหุ น ส ว นระหว า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชน ผู ดํ า เนิ น
โครงการและผูไดรั บผลประโยชนจ ากโครงการจะไดรับอํานาจใน
การตัดสินใจ ที่แตเดิมอยูในมือของนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
แมวาจะมีการกระจายอํานาจและการใชหุนสวนระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนกันอยางกวางขวางในชวงระยะเวลาไมกี่ปที่
ผานมา แตก็อาจเปนจริงที่ยังไมมีประเทศใดเลยที่มีกรอบแนวคิด
ในภาพรวมเรื่องการใชอํานาจรวมกัน (Power Sharing) ตัวอยาง
เชน รัฐบาลแคนาดามีประสบการณในดานคณะกรรมการโรงเรียน
และองคกรพิเศษอื่นๆ ในระดับทองถิ่น แตแนวทางการใหบริการ
พื้น ฐานแบบทางเลือ กที่ ถูก นําเสนอ ก็ยั งไมมี เหตุ ผลสนับสนุ นที่
เพียงพอจากตัวอยางตางๆ ที่กลาวแลว ในทางปฏิบัติการจัดใหมี
การใชอํานาจรวมกันขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองเฉพาะกิจ (ad hoc
Negotiation) และความเขมแข็งของการตอรองที่สัมพันธระหวางกัน
(Relative Bargaining Strength) ของหุนสวนตางๆ (Ford and
Zussman, 1997)
ประสบการณจากหลายโครงการยืนยันถึงความสําคัญของ
การเลือกหนวยงานปฏิบัติที่มีความเหมาะสม อาทิ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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ของการให องค กรพั ฒนาเอกชนให บริก ารสาธารณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับชุมชนและทองถิ่ น ปจจุบันองคกรพัฒนาเอกชน
ไดกลายมาเปนหุนสวนที่สามรวมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ ตั้งแต
ปลายทศวรรษที่ 1980 จํานวนองคก รพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงาน
ในบางพื้นที่ของแอฟริกาและเอเชียไดเพิ่มจํานวนขึ้นเกือ บเทาตัว
(World Bank,1997b:113) (ดูกรณี ที่ 8) ในโครงการป าไมนั้ น
D’Silva (1997) กลาววา องคกรพัฒนาเอกชนโดยทั่วไปแลวมักจะ
ทํางานไดดีกวากรมปาไมของภาครัฐในการวิเคราะหสภาพปญหา
ทางสังคม จัดตั้งองคกรชุมชนทองถิ่น ดําเนินการฝกอบรมการมี
สว นรวม เผยแพร เทคโนโลยีที่ เหมาะสม(ตนทุนต่ํา ) และการ
ปฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด การทรั พ ยากร แต สิ่ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ การ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดั งเชน ในโครงการ Aga Khan Rural
Support ในแควน Gujarat ของอินเดีย
กรณีที่ 8
องคกรพัฒนาเอกชนในอินเดีย
ในอิ นเดี ยมีองคกรพั ฒนาเอกชนอยู ประมาณ 30,000
องค กร ได รั บมอบหมายให มี บทบาทหลั กในการใช
ประโยชนทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการพัฒนามวลชน
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ระดั บล าง รวมถึ งการพั ฒนาแหล งพลั งงานทดแทน
การจั ดการน้ํ า และการอนุ รั ก ษ ดิ น การส งเสริ มการ
ปองกันระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และสหกรณชาวนา
ไดป รั บ ปรุ งการจั ดการดิน และน้ํ า ในพื้ น ที่ที่กํ า หนด
ของโครงการชลประทานต างๆ พื้ นที่ตนน้ํ าลําธารใน
เทือกเขาและพื้นที่ลุมน้ําในเขตชลประทาน
ที่มา: Jain (1997).
ทั้ ง เงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ บาลและเงิ น ช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศที่ผ านองค ก รพัฒนาเอกชนสัด สวนเพิ่ มขึ้ น องค ก ร
พัฒ นาเอกชนถูก มองจากคนทั่ วไปโดยเฉพาะอย างยิ่ง ผูให ความ
ชว ยเหลือ ว า สามารถเขา ถึงกลุมเป า หมายไดมากกว าโดยเฉพาะ
อย างยิ่ งกลุ มคนยากจน และมี ประสิ ทธิ ผล ที่ ป ระหยั ด มากกว า
หน วยงานภาครัฐ ยิ่ งไปกว านั้นองค กรพัฒนาเอกชนเหล านั้ นยัง
เขามามีบ ทบาทในการเสริมสรา งประชาสังคม (Civil Society) ซึ่ง
อยูกึ่งกลางระหวางภาครัฐและประชาชน(ตนทุนทางสังคม: Social
Capital) ซึ่ง กํา ลัง สรา งความเขมแข็งเพื่อใหเ กิดธรรมรั ฐที่ดี ขึ้น
กวาเดิม
ในประเทศฟลิปปนสโครงการอนุรักษพื้นที่คุมครอง ได
สงเงินชวยเหลือผานโดยตรงไปยังองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งสงเสริม
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การมีสวนรวมของทองถิ่น สวนใหญของโครงการดานสิ่งแวดลอม
ของธนาคารโลก (ใน 68 ประเทศ) เปนโครงการที่ดําเนินการโดย
องคกรพั ฒนาเอกชนและการเขา มามีสวนรวมของประชาชน การ
ประเมินทางสังคมลวงหนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การวางแผน
ออกแบบโครงการสามารถดํา เนิ น การไดแ ละมีค วามยั่งยืน ทาง
สังคม กําลังจะกลายเปนบรรทัดฐานในการศึกษาความเหมาะสม
และความเปนไปไดของโครงการ เชนเดียวกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (World Bank,1997a)
งานโครงสร า งพื้ น ฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ได รั บ ความ
ชวยเหลือจาก USAID ในประเทศตูนิ เซีย (น้ํา,น้ํา เสีย,ไฟฟา ,การ
รวบรวมและการรีไซเคิลมูลฝอย) แสดงใหเห็นการปรับปรุงดาน
สาธารณสุขระยะยาวที่ต องอาศัยปฏิสัมพัน ธอยางแทจริงระหวาง
ผูใ ชป ระโยชน ขา ราชการ/นัก การเมือ ง (Yacoob and Kelly,
1997) ไดมีก ารรา งโครงการระบุก ารเขา มามีบ ทบาทสมทบและ
ความรับ ผิดชอบของชุมชน วัสดุสิ่งของและความขาดแคลนดา น
เทคนิคที่ไดรับความสนับสนุนจากเทศบาลและบทบาทขององคกร
พัฒนาเอกชนที่ไดคัดเลือกเขามาจัดการดานการเงิน
ระบบชลประทานขนาดเล็ ก ต า งๆ ครอบคลุ ม ถึ ง
ครึ่ ง หนึ่ ง ของพื้ น ที่ ช ลประทานทั้ ง หมดในเอเชี ย ใต แ ละเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต และเปนสายใยชีวิตของเกษตรกรรายยอยและ
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ครอบครัวที่เพียงพอ (Small Subsistence Farmers and Their
Families) ศั ก ยภาพของระบบเหลา นี้ คน พบว า ขึ้ นอยู กั บการ
ออกแบบทางเทคนิ ค บนพื้ นฐานด านคุ ณสมบั ติ เชิ งสถาบั นทาง
สังคมและกายภาพของชุมชนที่ไดรับประโยชน (ดูกรณีที่ 9)
กรณีที่ 9
การชลประทานในเนปาล
ในเนปาล ระบบชลประทานที่ไมมีทั้งประตู ระบายน้ํา
และคลองส ง น้ํ า กลั บ มี ศั ก ยภาพที่ ดี ก ว า ระบบที่ มี
เทคโนโลยี เนื่ อ งจากมี ค วามแตกต า งกั น น อ ยมาก
ระหวา งพวกตนน้ํา (เกษตรกรที่อาศัยอยูใกลกับสวน
แรกของโครงการ) และพวกทายน้ํา (พวกที่อยูปลาย
โครงการ) เกษตรกรมี ความเต็ มใจที่ จะเข าร วมใน
กิ จ กรรมที่ พ วกเขาร ว มกั น จั ด ทํ า และแลกเปลี่ ย น
ความเห็ นและเห็ นพ อ งต องกั นในข อสรุ ปการแก ไข
ป ญ หาเมื่ อพวกเขาเป น ผู ส ร า งกฎระเบี ย บมากกว า
(ไมใชขาราชการจากหนวยงานของรัฐ)
ที่มา : Lam, Wai Fung (1996).
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การศึกษาเมื่อ ไมน านนี้เกี่ยวกับโครงการจัดสรรน้ําใน
ชนบท 121 โครงการในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา 49 ประเทศ ได
ตรวจสอบความสั มพั นธ ระหว างการมีส วนร วมกั บศักยภาพของ
โครงการ การมีสวนรวมวัดเปนระดับ จาก
1) ข อ มู ล ข า วสา ร ที่ เ ข า ใจง า ย (ความโปร ง ใส:
Transparency)
2) การปรึกษาหารืออยางลึกซึ้งกับผูไดรับประโยชน
3) การตัดสินใจรวมกัน
4) การเขามามีบทบาทอยางเต็มที่ของผูไดรับประโยชน
ในการตัดสินใจ
พบวา มีความสัมพั นธอยางแนบแนนระหวา งระดับของ
การมีสวนรว มกับ ความสําเร็จของโครงการกลา วคือในจํ านวน 42
โครงการที่มีการมีสวนรวมในระดับ สูงประสบความสําเร็จรอยละ
64 แตอีก 49 โครงการซึ่งมีสวนรวมในระดับต่ํา มีเพียงรอยละ 8
ที่ประสบความสําเร็จ (World Bank,1997b: 119)
Paul (1991) ชี้ใหเห็นวา การมีสวนรวมของผูใชประโยชน
ในการวางแผนโครงการและการดําเนินโครงการมีความจําเปนที่สุด
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในกรณี ที่ ซึ่ ง ไม มี ท างเลื อ กทางอื่ น ในการ
ดําเนินการ ดังเชน การจัดสรรน้ําในเมือง และโครงการที่ไมมีการ
แขงขัน สําหรับในที่ที่มีการแขงขัน เชน การขนสงในเมืองผูใชบริการ
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สามารถเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจไดโดยตรง มากกวาเพียง
ผลั ก ดั น เพื่ อ เป ด โอกาสให พ วกเขาได เ ข า มามี ส ว นร ว มในการ
ตัดสินใจ
การยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability)
ในหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใดๆ
ที่เกี่ยวของกั บการลงทุน กิจการที่แ สวงกําไรอาจเขามามีสวนรว ม
ไดจากหลายเหตุผลนอกเหนือจากกําไรที่เห็นอยางชัดเจนจับตอ ง
ได ไมน าประหลาดใจถาผู จัดการภาคธุรกิ จเหลานี้มีคานิยมและ
เป าหมายที่เหมือนกั บผู บริหารภาครั ฐ เพราะผู บริหารภาคธุรกิ จ
สวนใหญ มาจากสังคมเดียวกั บผู บริหารภาครัฐ ในประเทศกํ าลั ง
พัฒนาหลายประเทศผูบริหารภาคธุรกิจและผูบ ริหารภาครัฐเรียน
ที่สถาบันเดียวกัน ขอโตแยงระหวาง Friedman กับคนอื่นๆ ที่ว า
ความรับ ผิดชอบเพียงประการเดียวของผูบ ริห ารภาคธุรกิ จ ก็คื อ
เพื่อที่จะใหไดกํา ไรสูง สุด ภายใตอุ ปสรรคดานกฎหมาย กฎทาง
ศีลธรรมและประเพณีที่มี ผลต อกิจกรรมทางธุ รกิจ (Rodewald,
1987 : 443) สงผลใหผูจัดการเหลานั้นตองพินิจพิเคราะหอยา ง
จริ ง จั ง ว า ที่ จ ริ ง แล ว อะไรคื อ กฎทางศี ล ธรรมและประเพณี ที่ มี
วิวัฒนาการอยางตอเนื่อง
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โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในประเทศอุ ต สาหกรรมและใน
ประเทศที่พั ฒนาแลว มีชุดของมาตรฐานของความรับผิดชอบ ทาง
สังคมรวมกัน ซึ่งไดรับการสนั บสนุนจากมติมหาชนและกฎหมาย
ในดานสิ่งแวดลอมซึ่งเป นประเด็ นหลักของความหวงใยของสังคม
หลักฐานความยึดมั่นรวมกันสามารถพบไดในการยอมรับหลักการที่
กําหนดขึ้นโดย the Coalition of Environmentally Responsible
Economics (CEREs), the Charter for Sustainable Development
at the Second World Industry Conference on Environmental
Management การพัฒนานโยบายดา นสิ่ง แวดลอ มของแตละ
บริษัท อาทิ คูปองท โดว และเชลล และการมีสวนรวมของชุมชน
ธุร กิจ ในการประชุ มระดั บโลกว าด วยสิ่งแวดลอ มและการพัฒ นา
(UNCED) ในป 1992 ในขณะเดียวกัน การเติบโตของกฎหมาย
สิ่งแวดลอมและการฟองรองคดีความดานสิ่งแวดลอม ทําใหภาค
ธุรกิจตระหนักถึงหลักการผูก อมลพิ ษตองรับผิด ชอบคาใชจ ายใน
การกําจัดและบําบัด (Polluter Pays Principle: PPP) และใสใจ
มากยิ่งขึ้ นในการเปน (หรืออยางนอยที่ สุดก็มีแ นวโน มที่ จะเปน )
ผูนํามากกวาผูตาม
ปจ จุบั น การเป ดเผยความรับ ผิดชอบตอ สัง คมเปน ไป
โดยสมั ค รใจ จากการวิ จั ย พบว า ระดั บ ของการเป ด เผยด า น
สิ่งแวดลอมไมมีสหสัมพันธกับการปฏิบัติที่ดี อาทิ การเปดเผย
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อาจกอใหเกิดความไมประทับใจ (Sutton and Arnold, 1996) ผู
กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบได จํา กัด ขอบเขตการเปด เผย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับผูถือหุนและเจาหนี้เทานั้น อยางไรก็ตามเรื่อง
ดังกลาวสามารถนํามาสูการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมโดยออม
แมวา จะมีขอบั งคั บใหเปดเผยการกระทํ าที่ละเมิดกฎหมาย อาทิ
การทิ้งวัต ถุมีพิษ สิ่งนี้กอใหเกิดความรับผิดชอบตามแตกรณีที่จ ะ
ออกค าใช จ ายในการทํ าความสะอาดและกํ าจั ดสิ่ งมี พิ ษเหล านั้ น
มาตรฐานการตรวจสอบของสหรัฐอเมริกา (AICPA, 1995) ที่ถูก
นํ า เสนอนี้ ต อ งมี ก ารเป ด เผยความรั บ ผิ ด ชอบตามแต ล ะกรณี
สําหรับ ทํา สิ่ง แวดล อมใหส ะอาด ในขณะที่กฎหมายและระเบีย บ
ขอบังคับสามารถบังคับใหตองรับผิดชอบแมในการกระทําในอดีต
(แมวาในขณะนั้นจะถูกกฎหมายก็ตาม) สิ่งนี้ เปน เครื่องมือที่ทรง
อํานาจ และมีศักยภาพในการควบคุมทางสังคม
แรงจูงใจทางการเงินที่พิเศษนี้ ไมจํ าเปนตอ งขัดแยงกับ
ความรับผิ ดชอบของผู จัดการที่ มีต อผูถือ หุน ที่ จะทํา ใหกิ จการมี
สมรรถนะทางการเงิ น สูงสุด ในทางตรงกั น ขา มคณะกรรมการ
อํา นวยการที่ มีจิตสํ านึ กทางสังคมจะใหการยอมรั บโครงการดา น
สัง คม โดยพิ จารณาถึงผลกระทบของโครงการดานสัง คมที่มี ตอ
เสถียรภาพระยะยาว และการเจริ ญเติบ โตของกิ จการขนาดใหญ
และมีการจัดการที่ดี ซึ่งผานวิกฤตการณมาหลายครั้งไดกําหนด
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จุดเนนสําคัญอยูที่ความมีเสถียรภาพและการเจริญเติบโต กิจการ
ที่เปนผูจางแรงงานทองถิ่นรายใหญ มีแนวโนมที่จะระบุสมรรถนะ
ทางการเงินในระยะยาวของตน
อย างไรก็ ตาม เมื่อคํ านึ งถึ งกิ จกรรมหรื อโครงการส วน
บุคคลที่เสนอความยั่งยืนทางการเงิน ควรจะแตกตางไปจากความ
ยั่ง ยืน ทางสังคมและทางจริ ยธรรม โดยความยั่งยื น ทางการเงิน
ขึ้ น อยู กั บ ความเป น ไปได ข องโครงการบนพื้ น ฐานของแต ล ะ
โครงการ การวิ เคราะห การไหลเวียนของเงิน โครงการเปนตัวชี้
ความเป น ไปได ท างการเงิ น นั่ น ก็ คื อ รายรั บ ของโครงการ
ครอบคลุมคาใชจายของโครงการทั้งหมด ประกอบดวย การใชจาย
ดานเงินทุน การดําเนินการ การบํารุงรักษา ภาษี และคา เสียโอกาส
โดยปราศจากการอุ ดหนุนจากแหลงอื่น ๆ หากโครงการเป นไป
ตามเกณฑก็จะเกิดความยั่ งยื นทางการเงิน แตถาไมเ ปนไปตาม
เกณฑ ก็หมายความวาโครงการนั้นใชจ ายมากกวา รายรับ และใน
บางกรณี ก็สามารถดํา เนินการตอไปไดโ ดยการอาศัย เงิน บริจาค
หรือการอัดฉีดเงินทุนเขาไปหลอเลี้ยง
หุนสวนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนจําเปนตองผานการ
ทดสอบ ยกเวนสําหรับภาครัฐซึ่งสามารถขาดดุลงบประมาณจากการ
จัดเก็บภาษีหรือการกูยืม แตละหุนสวนจําเปนตองทําการวิเคราะห
บนพื้นฐานรายรับและรายจายของตนเอง โครงการหนึ่งๆ ขึ้น อยู
กับการแบกรับของหุนสวนหนึ่งหรือหลายหุนสวนเพื่อใหเกิดการ
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ยอมรั บและยั่ง ยืน โครงการนั้น ๆ ต อ งมี ความเปนไปไดสําหรั บ
หุนสวน (ที่ไมใชภาครัฐ) ของแตละองคกรพัฒนาเอกชนบนพื้นฐาน
ของการไมมีทรัพยากร (Non–resource Basis) (ดูกรณีที่ 10)
กรณีที่ 10
ปรับโครงการใหมีความเปนไปไดทางการเงิน
โครงการรถไฟโดยสาร Metro Manila/Makati รายได
ที่ ผู ป ระกอบการคาดหวั ง ไม เ พี ย งพอต อ ต น ทุ น
ดําเนินการ แตการประเมินผลทางเศรษฐศาสตรกลับ
มีค วามน า เชื่อ ถื อ (รายไดร วมสู ง กว า รายจ า ยรวม)
ดังนั้น รัฐบาลจึงใหความเชื่อมั่น ตอผูประกอบการวา
อย า งน อ ยจะมี ร ายไดขั้ น ต่ํ า ที่ สร า งกํ า ไรได สิ่ งนี้ ล ด
ความเสี่ยงของโครงการ สรางความนาเชื่อถือทางการเงิน
และทํ า ให ผู ป ระกอบการได รั บ ผลตอบแทนที่ เ ป น
ธรรมในอัตรารอยละ 15 ซึ่ง เหมาะสมในระดั บที่มี
ความเสี่ยงนอยมาก ในขณะที่รัฐบาลใชจายงบประมาณ
อยางมีป ระสิท ธิภาพ ผูโดยสารก็ไดรับ บริก ารที่ด ีใ น
ราคาประหยัด ประชาชนก็ไดรับประโยชนจากมลภาวะ
และกาซจากทอไอเสียรถยนตที่ลดลง เรื่องนี้มีเหตุผล
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ที่ ส มควรเพราะเกณฑ ท างการเงิ น เดี ย วกั น ต อ งถู ก
นํามาใชกับทั้งภาครัฐและเอกชน ภาครัฐอาจเชื้อเชิญ
ผูเขา ประมูล แบบแขงขัน กั น ทั้ง จากภาคธุร กิ จ และ
องคก รพั ฒนาเอกชนอยา งเสมอภาคกั น และอนุ มัติ
โครงการให กั บ องค ก รที่ ต อ งการเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
ที่มา: Esguerra (1997).
การปรึกษาหารือรวมกันโดยผานการฝกอบรม (Joint Consultation
through Training)
การปรึ ก ษาหารื อ ร ว มกั น นอกจากจะอยู ใ นรู ป ของ
คณะกรรมการถาวรแล ว ยั งรวมไปถึ งการประชุ มเฉพาะกิ จ การ
สัมมนา การศึกษาดูงานรวมกัน ฯลฯ Coston (1997) ชี้ใหเห็นวา
กิจกรรมประเภทการฝกอบรม เปนสื่อที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการ
ปรึกษาหารือดวยเหตุผลสนับสนุนดังนี้
- การฝกอบรมสามารถกําหนดและจัดหลักสูตรให
เหมาะสมกับเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของได
- การฝ ก อบรมสามารถไดรั บ การสนั บ สนุ น และ
จัดการโดยหนวยงานที่เปนกลาง อาทิ สถาบันพัฒนาการจัดการ
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ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีชื่อเสียงเปนเลิศและเปนสถาบัน
ที่แตละฝายยอมรับวามีความเปนกลางและตรงไปตรงมา
- ในที่ที่ความสัมพันธระหวางกันไมสูดีนัก องคกรที่
สนั บสนุ นการฝ กอบรมสามารถทํ าหน าที่ เ ป นสะพานเชื่ อมหรื อ
ผูเจรจาตอรองในการออกแบบการประชุม รวมถึงเรื่องที่อ าจเกิด
การเผชิญหนากันขึ้น อาทิการคัดเลือกผูที่จะเขามามีสวนรวม การ
จั ด ผั ง ที่ นั่ ง และการกํ า หนดระเบี ย บวาระการประชุ ม เป น ต น
แม แ ต อ งค ก รพั ฒ นาเอกชนที่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย หรือที่ไมไดรับการยอมรับจากทางราชการ ก็สามารถเขา
มามีสวนรวมในการฝกอบรมที่ไมเปนทางการได (ดูกรณีที่ 11)
- ผลที่ได รับจากการมีกิ จกรรมรวมกันอาจอยูในรูป
ของคํ าประกาศหรื อแถลงการณ ร วม หรื ออาจก า วไกลไปถึ ง คํ า
ปฏิญญารว มเพื่อ ดํา เนิ นการในอนาคต ดังเช น การเปลี่ยนแปลง
ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ผนงาน และนโยบาย ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ระดั บ ของ
กิจกรรมที่ทํารวมกันเหลานั้น และระดับความเชื่อถือและไววางใจ
กรณีที่ 11
สมัชชาผูมีสวนไดสวนเสีย
ในฮอนดู รัสสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของธนาคารโลก
ไดจัดใหมี การเสวนาระหว างภาครัฐกับภาคเอกชน
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ในรู ป แบบ “สมั ชชาผูมี ส วนได สว นเสี ย ” ในการ
กระจายอํ า นาจกิ จ การประปาและสุ ข าภิ บ าลและ
ตามมาดวยการศึ ก ษาดูงานของผู มีสว นไดสว นเสี ย
ประกอบดวย หนวยราชการ สหภาพแรงงาน สมาคม
เทศบาลแหง ฮอนดูรัส (ซึ่ง ในอดีตถู กกัน ใหอ ยูน อก
กระบวนการดานนโยบาย) และองคกรพัฒนาเอกชน
ในประเทศและตางประเทศ
ที่มา: Coston (1997).
กลุมแรงงานฝายตรงขาม
ในหลายประเทศกลุมแรงงานฝายตรงขามเปนอุปสรรค
ที่สําคัญของการปฏิรูป อาทิ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
อยางไรก็ตามเราสามารถสรางทัศนคติที่ยอมรับในเรื่องเหลานี้ได
มากขึ้น โดย
1. นําความเห็นของฝายพนักงาน/ลูกจางมาพิจารณา
ในการกําหนดนโยบาย
2. นําผูแทนของฝายพนักงาน/ลูกจางมารวมในกระบวน
การกําหนดนโยบาย
สหภาพแรงงานฟลิปปน สที่เคลื่อนไหวตอ ตานอยา ง
เปดเผยตอโครงการแปรรูปกิจการประปาของรัฐ ไดกลายมาเปน
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ผู ส นั บ สนุ น โครงการโดยการเข า มามี ส ว นร ว มกั บ ผู กํ า หนด
นโยบาย ในการทัศนศึกษาที่ประเทศอารเจนตินาและสหรัฐอเมริกา
ในบัวโนสไอเรสผูนํ าสหภาพไดมีโอกาสประชุมรวมกับคูกรณี ซึ่ง
อธิบ ายประโยชน ของการเขา มามีสว นร ว มอยา งจริ งจั งของฝ า ย
พนักงาน/ลูกจางในกระบวนการแปรรูป สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผูนําแรงงานของฟลิปปนส (Patorni, 1996)
การจัดการสิ่งแวดลอม
ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ และเอกชนเป น เงื่ อ นไข
สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดลอม เมื่อไมนาน
มานี้ผูเชี่ยวชาญดานสิ่ง แวดลอ มเพิ่งตระหนักวากลไกการตลาด
และการควบคุมสั่งการแบบดั้งเดิมเพี ยงอยา งเดียวไมสามารถ
ก อ ให เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงเชิ ง สถาบั น และพฤติ ก รรมอย า ง
กวา งขวางที่จําเปนตอการพัฒนาที่ยั่งยืนได ความรวมมื อระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนการเปดโอกาสใหพลเมืองเขามามีสวน
รวมในการจัดการและการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
อยา งยิ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ENVIRONMENTAL
IMPACT ASSESSMENTS: EIAs) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ภาคพื้นยุโรปแหงสหประชาชาติไดตีพิมพเผยแพรแนวทางที่กําหนด
ชองทางที่ประชาชนจะเขาถึงขอมูล ขาวสารดานสิ่ง แวดลอ ม การมี
สวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม (โดยเฉพาะ
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อย างยิ่ ง EIAs) และการบริหารจัด การและการดํ าเนินการตาม
กฎหมายเพื่อปอ งกั นและบรรเทาปญหาให กับประชาชนผูได รับ
ผลกระทบ ในเดือนพฤศจิก ายน 2539 ประเทศเม็กซิโกไดผา น
ประมวลกฎหมายปองกันสิ่งแวดลอมและความสมดุลทางนิเวศ ซึ่ง
ทําใหเกิ ดการมีสวนร วมทางสังคมอยางกวางขวาง (World Bank,
1997a) การริ เริ่มดังกล าวได แพร ไปยัง ประเทศอื่นๆ อี กหลาย
ประเทศที่จะผานกฎหมายในลักษณะเดียวกัน
การใหคําปรึกษา (Process Consultancy)
รูปแบบการจัดการแบบมีสวนรวมและแสวงหาความเห็น
พองตองกัน ซึ่งกวาจะหาขอตกลงกันไดก็ใชเวลาคอนขางนาน มัก
ตองอาศัยความชวยเหลือทางเทคนิคและวิชาการจากตางประเทศ
ที่มี คา ใชจ ายสูง ดั งนั้ นจึ งต องใชเวลาคอนข างนานในการเตรี ยม
ผูใ หคํ าแนะนําและที่ป รึกษาที่มี ประสบการณในขั้ นแรกของการ
กําหนดผูมีส วนไดสว นเสีย การตอรองในรอบแรกและในรอบ
อื่นๆ ถัดมา สําหรับการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ
นั้นการใหความชวยเหลือกับทั้งสองฝายอาจเปนสิ่งจําเปน
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