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 ปัจจุบนัประเทศไทยมกีารจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งถอืเป็นแหล่งรายได้

รปูแบบใหม่ที่ รฐัสมยัใหม่นิยมจดัเก็บ เพื่อใช้ในโครงการ หรอืบรกิารสาธารณะที่สําคญั และมี

หลักการและรูปแบบการจัดเก็บ ที่พิเศษและแตกต่างจากภาษีรูปแบบอื่นๆ ซึ่งภาษีเพื่อ

วตัถุประสงค์เฉพาะน้ีโดยส่วนใหญ่จะผ่านเข้าสู่กองทุนนอกงบประมาณ ซึ่งจะไม่รวมเขาสู่

งบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวอกีนัยหน่ึง ภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ถอืเป็นเครื่องมอื

ทางการคลงัชนิดหน่ึงที่รฐับาลใช้ โดยการมกีฎหมายกําหนดให้จดัสรรรายได้จากการจดัเก็บ

ภาษีและค่าธรรมเนียมใหไ้ปใชเ้ป็นการเฉพาะสําหรบัวตัถุประสงคห์รอืโครงการหน่ึงๆ หรอืให้มี

การจดัเกบ็ภาษ ีและค่าธรรมเนียมเป็นการพเิศษ ซึง่มอีงคก์รทีไ่ดร้บัการจดัสรรรายไดจ้ากภาษี

เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 3 แห่ง ไดแ้ก่ กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ องคก์ารกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งทัง้ 3 

องคก์รไดร้บัเงนิจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าดว้ยสุรา และกฎหมายว่าดว้ยยาสูบตาม

อตัราที่กฎหมายกําหนด โดยกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพและกองทุนกฬีาแห่งชาต ิ

ได้รบัในอตัราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ ส่วนองค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้รบัในอตัราร้อยละ 1.5 และเป็นองค์กรเดียวที่มกีฎหมาย

บญัญตัใิหม้รีายไดส้งูสุด ปีงบประมาณละไมเ่กนิ 2 พนัลา้นบาท 

 จากการศกึษาพบว่า การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะดงักล่าวนัน้ จะทําให้การ

ใชจ้่ายของรฐับาลไม่มปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากเป็นการใชจ้่ายตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจงทํา

ให้เกดิการใช้จ่ายเกนิความจําเป็น และไม่มคีวาม ยดืหยุ่นไม่สามารถนําเงนิจํานวนน้ีไปใชจ้่าย



จ 
 

ในการบรกิารสาธารณะเรื่องอื่นได ้แมจ้ะมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนยิง่กว่า ทัง้ไม่สอดคล้องกบัวนิัย

ทางการคลงั เน่ืองจากองค์กรดงักล่าวมคีวามเป็นอิสระในการบรหิารจดัการเงนิอนั ได้มาจาก

การจดัเก็บภาษีเพิม่ขึ้นจากสุราและยาสูบ ปราศจากการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจจากผู้แทน

ของประชาชน ส่งผลให้การใช้จ่ายของหน่วยงานที่ได้รบัเงนิอุดหนุนจากการจดัเก็บภาษีเพื่อ

วตัถุประสงค์เฉพาะนัน้อาจจะไม่สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ และ

ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 มกีาร

กําหนดโดยภาพรวมให้รฐัต้องดําเนินนโยบายการคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้และในการพจิารณานโยบายการคลงัการจดัหารายได ้หรอืการใชจ้่ายนัน้ รฐัมนตรี

จะต้องพจิารณาถงึความคุ้มค่า และความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้แก่การเงนิการคลงัของรฐัอย่าง

รอบคอบ และในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการเกบ็เงนิจาก

ประชาชน ในรูปแบบของภาษีเพื่อนํามาใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้โดยเฉพาะนัน้ มาตรา 

25 กําหนดให้การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรฐัไม่ต้องนําเงนิรายได้ส่งคลงันัน้  

จะทําไดเ้ฉพาะกรณีทีม่คีวามจาํเป็น และจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน

เสมอ นอกจากน้ีการเสนอกฎหมายทีม่บีทบญัญตัใิหจ้ดัเกบ็ภาษอีากรหรอืค่าธรรมเนียมเพิม่ขึน้

จากที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อให้หน่วยงานรฐันําไปจ่ายตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานรฐันัน้

กฎหมายวนิัยการเงนิการคลงัมาตรา 26 กําหนดหา้มไว ้แต่อยา่งไรกต็ามมขีอ้ยกเวน้ว่าหากการ

จดัเกบ็ภาษอีากรหรอืค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปเพื่อเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้

สามารถที่จะกระทําได้ จากพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บภาษีเพื่ อ

วตัถุประสงค์เฉพาะ ไม่เป็นไปตามหลกัการของกฎหมายวนิัยการเงนิการคลงั อนักําหนดให้

จะต้องนําเงนิภาษีที่เป็นรายได้ของประเทศนําส่งคลัง แล้วนําไปพัฒนาประเทศตามลําดับ

ความสําคัญหรอืความเร่งด่วนที่จําเป็นจะต้องใช้จ่าย และนอกจากน้ี ยังทําให้การใช้จ่าย

งบประมาณของประเทศขาดความยดืหยุ่น เน่ืองจากไม่สามารถนําเงนิภาษีไปใชจ้่ายในส่วนอื่น 

ซึ่งอาจจะมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนยิง่กว่าได้ จงึได้มกีารบงัคบัใช้พระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการ

คลงัของรฐั พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุมไม่ใหม้กีารจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอกีในอนาคต 

แต่อย่างไรกต็ามในส่วนของกองทุนนอกงบประมาณที่มกีารจดัดัง้ขึน้มาแลว้นัน้ ก็ยงัต้องมกีาร

ควบคุมดูแลและจดัสรรอย่างเหมาะสม เน่ืองจากพระราชบญัญัติวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

พ.ศ. 2561 ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงกองทุนที่จดัตัง้ขึ้นมาก่อนที่จะบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ดงักล่าว ซึ่งเมื่อพจิารณาจากลกัษณะของกองทุนที่มคีวามเป็นอสิระในการใช้จ่ายงบประมาณ 

และการบรหิารงานต่างๆ ที่ปราศจากความเห็นชอบและการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจของ

ประชาชนแลว้นัน้ ควรทีจ่ะมกีารควบคุมดูแลรปูแบบและขอบอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีไ่ดร้บั

เงนิสนับสนุนจากการจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการเงนิภาษขีอง

ประชาชนมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสงูสุด 
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ดงันัน้ ผู้ศึกษาจงึมคีวามเห็นว่าควรให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) เป็น

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข และกําหนดขอบอํานาจหน้าที่อย่างชดัเจนในเรื่อง

การส่งเสรมิสุขภาพ และใหก้องทุนพฒันากฬีาแห่งชาต ิอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดแูลของกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา มกีารจดัการในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของทัง้สองหน่วยงาน ในการ

ส่งเสรมิด้านสุขภาพและการกฬีา เพื่อเป็นการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานดงักล่าว ให้

สอดรบักับหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ในส่วนของรายไดข้องกองทุน ใหนํ้าไปรวมกบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี โดยการจดัเกบ็ภาษี

อากรจะต้องนําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และใช้จ่ายผ่านกระบวนการจดัสรรตามวิธีการ

งบประมาณ และมกีารตรวจสอบโดยผ่านความเหน็ชอบจากรฐัสภา เช่นเดยีวกบัหน่วยงานอื่นๆ

ทีด่แูลในเรือ่งของสุขภาพและการกฬีา จงึจะเป็นการใชเ้งนิภาษขีองประชาชนตามความตอ้งการ

ของประชาชนอย่างแท้จรงิ และเป็นการลดปัญหาการบรหิารเงนิที่ขดัต่อวนิัยการเงนิการคลงั 

และกรณีขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนัน้ เน่ืองจากการ

บรกิารประชาชนในรปูแบบของสื่อสาธารณะนัน้ มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีวามเป็นอสิระ 

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ประชาชนจงึจะได้รบัข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ  

ทัง้เป็นเครื่องยนืยนัความแต่งต่างระหว่าสื่อเชิงพาณิชย์กับสื่อสาธารณะ ผู้ศึกษาจงึเห็นว่ามี

ความจาํเป็นอย่างยิง่ทีอ่งคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยควรจะต้อง

คงไว้ซึ่งรูปแบบของความเป็นอิสระอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั แต่ควรที่จะให้องค์การดงักล่าว

จดัเกบ็ภาษจีากผูท้ีม่เีครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการทางภาษ ีกล่าวคอื 

หลกัประโยชน์ ทีผู่ไ้ดร้บัประโยชน์กบัผูท้ีเ่สยีภาษคีวรจะเป็นคนๆเดยีวกนั และเพื่อใหป้ระชาชน

เสยีภาษีด้วยความสมคัรใจมากยิง่ขึน้ เมื่อพวกเขามัน่ใจว่าตนคอืผู้ได้รบัประโยชน์จากการเสยี

ภาษใีหแ้ก่รฐัอยา่งแทจ้รงิ 
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การศกึษาค้นคว้าอสิระ และอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วณีา อนุสรณ์เสนา กรรมการการ

สอบการศกึษาค้นควา้อสิระ ที่ไดใ้หค้ําปรกึษาและชีแ้นะแนวทางในการจดัทําการศกึษาค้นคว้า

อสิระฉบับน้ี ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจํา และอาจารย์พิเศษ กลุ่มวชิากฎหมายตลาดทุน 

การเงนิ และภาษี มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยทุกท่าน ที่ได้ถ่ายถอดความรูท้างวชิาการแก่ผู้

ศกึษา ขอขอบคุณพี่โทรี ่รศัมพีรหม ที่ให้ความช่วยเหลอืในการตดิต่อประสานงานเป็นอย่างด ี

ขอขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนสาํหรบัความช่วยเหลอืทีม่ใีหก้นัตลอดมา 

 และสุดท้ายน้ี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครวัที่ให้การ

สนบัสนุน และเป็นกําลงัใจตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 หลกัการและเหตผุล 

 

 โดยหลักแล้วประชาชนมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐ เพื่อแลกกับการมีร ัฐบาล

ประชาธิปไตย ซึ่งทําหน้าที่ จดับรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชน การจดัเก็บภาษีในระบอบ

ประชาธปิไตยนัน้ แมว้่าการเสยีภาษีจะ เป็นหน้าที่ของประชาชน มสีภาวะบงัคบั แต่รฐับาลใน

ระบอบประชาธิปไตยก็ไม่อาจจะเก็บภาษีจากประชาชน ได้หากไม่ได้รบัความยินยอมหรอื

เหน็ชอบจากประชาชนเสยีก่อน ดงันัน้ในการจดัเก็บภาษ ีรฐับาลจงึตอ้งเสนอ เป็นร่างกฎหมาย

ขอความเห็นชอบต่อรฐัสภา โดยรฐัสภามอีานาจพจิารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายภาษ ี

และรายไดอ้ื่นๆ ในฐานะเป็นตวัแทนของประชาชน การใหค้วามเหน็ชอบร่างกฎหมายภาษขีอง

รฐัสภานัน้ เป็นนัยว่า ประชาชนให้อานาจแก่รฐับาลในการจดัเก็บภาษแีละหารายไดต้ามกรอบ

ของกฎหมาย ซึง่รฐับาลจะต้องจดัเกบ็ภาษแีละหารายไดภ้ายใตก้รอบของกฎหมายเท่านัน้ จะใช้

อานาจหรอืดุลพนิิจในการจดัเก็บภาษี เกนิกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ไม่ได้ และนอกจากน้ีการ

เก็บภาษีจะต้องไม่ซบัซ้อนจนทําให้เกดิภาพลวงตา ทางการคลงั ซึ่งเป็นภยัคุกคามต่อระบอบ

การปกครองแบบประชาธปิไตย ความซบัซอ้นของระบบภาษีและการหารายไดข้องรฐั มโีอกาส

เกดิขึน้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การที่รฐับาลจดัเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หลาย ประเภท

หรอืหลายอตัรา มกีองทุนสาธารณะหลายประเภท หรอืมรีะบบการจดัหารายได-้ค่าใช้จ่าย ผ่าน

ระบบการคลงัหลายประการผสมกนั เช่น การมทีัง้เงนิในและเงนินอกงบประมาณผสมกนั ซึ่ง

ประการสําคญัที่ทําให้ระบบการจดัหารายได้ของรฐับาลไทยมคีวามซบัซ้อนและม ีโอกาสเกิด

สภาวะภาพลวงตาทางการคลงั ได้สูงคือ การที่มรีายได้นอกงบประมาณในสดัส่วนที่สูง โดย

รายได้นอกงบประมาณน้ีประกอบด้วยค่าธรรมเนียมค่าบรกิารต่างๆ ที่ส่วนราชการ รฐัวสิากิจ 

และหน่วยงานประเภทกองทุนสาธารณะนอกงบประมาณต่างๆ เป็นผูบ้รหิารจดัการ หน่วยงาน

ของรฐัมอีานาจกําหนดอตัราค่าบรกิาร และค่าธรรมเนียมได้เอง จดัเกบ็เอง และนําไปใชจ้่ายได้

เองโดยตรง ซึง่แหล่งรายไดน้อกงบประมาณน้ีมคีวาม ซบัซอ้นและหลากหลายยิง่กว่าระบบภาษ ี

และเป็นการจดัเกบ็เงนิจากประชาชน โดยที่ประชาชนไม่สามารถล่วงรูถ้งึจาํนวนเงนิรายไดแ้ละ

ทีม่าทีไ่ปของแหล่งรายไดเ้หล่าน้ี0

1 

                                                      
1จรสั สวุรรณมาลา,ประชาธิปไตยทางการคลงั, พมิพค์รัง้ที ่1(กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์หง่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558), หน้า 98-103.  
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 ปัจจุบนัประเทศไทยมกีารจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งถอืเป็นแหล่งรายได้

รปูแบบใหม่ที่ รฐัสมยัใหม่นิยมจดัเก็บ เพื่อใช้ในโครงการ หรอืบรกิารสาธารณะที่สําคญั และมี

หลักการและรูปแบบการจัดเก็บ ที่พิเศษและแตกต่างจากภาษีรูปแบบอื่นๆ ซึ่งภาษีเพื่อ

วตัถุประสงค์เฉพาะน้ีโดยส่วนใหญ่จะผ่านเข้าสู่กองทุนนอกงบประมาณ ซึ่งจะไม่รวมเขาสู่

งบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวอกีนัยหน่ึง ภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ถอืเป็นเครื่องมอื

ทางการคลงัชนิดหน่ึงที่รฐับาลใช้ โดยการที่กฎหมายกําหนดให้จดัสรรรายได้จากการจดัเก็บ

ภาษีและค่าธรรมเนียมใหไ้ปใชเ้ป็นการเฉพาะสําหรบัวตัถุประสงคห์รอืโครงการหน่ึงๆ หรอืให้มี

การจดัเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นการพเิศษ ซึ่งมอีงค์กรทีไ่ดร้บัการจดัสรรรายได้จากภาษี

เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 3 แห่ง ไดแ้ก่ กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ องคก์ารกระจาย

เสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งทัง้ 3 

องคก์รไดร้บัเงนิจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าดว้ยสุรา และกฎหมายว่าดว้ยยาสูบตาม

อตัราที่กฎหมายกําหนด โดยกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพและกองทุนกฬีาแห่งชาต ิ

ได้รบัในอตัราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ ส่วนองค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้รบัในอตัราร้อยละ 1.5 และเป็นองค์กรเดียวที่มกีฎหมาย

บญัญตัใิหม้รีายไดส้งูสุดปีงบประมาณละไมเ่กนิ 2 พนัลา้นบาท1

2 

 การจดัเกบ็ภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะดงักล่าวนัน้ จะทําใหก้ารใช้จ่ายของรฐับาลไม่มี

ประสทิธภิาพ เน่ืองจากเป็นการใชจ้่ายตามวตัถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ทาใหเ้กดิการใชจ้่ายเกนิ

ความจาํเป็น และไมม่คีวาม ยดืหยุ่นไมส่ามารถนาเงนิจาํนวนน้ีไปใชจ้า่ยในการบรกิารสาธารณะ

เรื่องอื่นได้ แมจ้ะมคีวามจําเป็นเร่งด่วนยิง่กว่า ทัง้ไม่สอดคล้องกบัวนิัยทางการคลงั เน่ืองจาก

องคก์รดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระในการบรหิารจดัการเงนิอนั ได้มาจากการจดัเก็บภาษีเพิม่ขึน้

จากสุราและยาสูบ ปราศจากการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจจากผู้แทนของประชาชน ส่งผลให้

การใช้จ่ายของหน่วยงานที่ได้รบัเงนิอุดหนุนจากการจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะนัน้

อาจจะสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ และปัจจุบนัประเทศไทยมกีาร

บงัคบัใช้พระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐัพ.ศ. 2561 มกีารกําหนดโดยภาพรวมให้รฐั

ต้องดําเนินนโยบายการคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในการ

พจิารณานโยบายการคลงัการจดัหารายได ้หรอืการใชจ้่ายนัน้ รฐัมนตรจีะต้องพจิารณาถงึความ

คุ้มค่า และความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงนิการคลงัของรฐัอย่างรอบคอบ และในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการเกบ็เงนิจากประชาชน ในรปูแบบของ

ภาษีเพื่อนํามาใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้โดยเฉพาะนัน้ มาตรา 25 กําหนดให้การเสนอ

                                                      
2จุฑาลกัษณ์ จาํปาทอง, “แนวคดิเกีย่วกบัภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในประเทศไทย,” บทความวิชาการ 

สาํนักวิชาการ สาํนักงานเลขาธิการวฒิุสภา 5, 20 (สงิหาคม 2558): 1-16. 
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กฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรฐัไม่ต้องนําเงนิรายได้ส่งคลงันัน้ จะทําได้เฉพาะกรณีที่มี

ความจําเป็น และจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัก่อนเสมอ นอกจากน้ีการ

เสนอกฎหมายที่มีบทบญัญัติให้จดัเก็บภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กฎหมาย

กําหนดไว้เพื่อให้หน่วยงานรฐันําไปจ่ายตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานรฐันัน้กฎหมายวนิัย

การเงนิการคลงัมาตรา 26 กําหนดหา้มไว ้แต่อย่างไรก็ตามมขีอ้ยกเวน้ว่าหากการจดัเก็บภาษี

อากรหรอืค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปเพื่อเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้สามารถที่

จะกระทําได้ จากพระราชบญัญตัดิงักล่าวจะเหน็ได้ว่า การจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ไม่เป็นไปตามหลกัการของกฎหมายวนิัยการเงนิการคลงั อนักําหนดใหจ้ะต้องนําเงนิภาษทีีเ่ป็น

รายไดข้องประเทศนําส่งคลงั แลว้นําไปพฒันาประเทศตามลําดบัความสําคญัหรอืความเร่งด่วน

ที่จําเป็นจะต้องใช้จ่าย และนอกจากน้ี ยงัทําให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศขาดความ

ยดืหยุ่น เน่ืองจากไม่สามารถนําเงนิภาษไีปใชจ้่ายในส่วนอื่น ซึง่อาจจะมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนยิง่

กว่าได ้จงึไดม้กีารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุม

ไมใ่หม้กีารจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอกีในอนาคต แต่อยา่งไรกต็ามในส่วนของกองทุน

นอกงบประมาณทีม่กีารจดัดัง้ขึน้มาแลว้นัน้กย็งัต้องมกีารควบคุมดูแลและจดัสรรอยา่งเหมาะสม 

เน่ืองจากพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 ไมม่ผีลยอ้นหลงัไปถงึกองทุนที่

จดัตัง้ขึน้มาก่อนทีจ่ะบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัดิงักล่าว ซึง่เมื่อพจิารณาจากลกัษณะของกองทุนที่

มคีวามเป็นอสิระในการใชจ้่ายงบประมาณ และการบรหิารงานต่างๆ ทีป่ราศจากความเหน็ชอบ

และการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจของประชาชนแลว้นัน้ ควรที่จะมกีารควบคุมดูแลรปูแบบและ

ขอบอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รบัเงนิสนับสนุนจากการจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะ เพื่อให้การบรหิารจดัการเงนิภาษีของประชาชนมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนอยา่งสงูสุด 

 จากสภาพปัญหา นํามาสูก่ารศกึษาในเรือ่งของ การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

และกฎหมายเกี่ยวกบัวนิัยทางการเงนิการคลงัของประเทศ ไทยในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัได้ทํา

การรวบรวมสภาพปัญหาจาก ข้อเท็จจรงิ มาวเิคราะห์และหาบทสรุปร่วมกบัขอ้กฎหมายและ

ทฤษฎทีางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ของประเทศ ไทย เปรยีบเทยีบกบักรณีของประเทศองักฤษ 

เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ

ใหส้อดคลอ้งกบัวนิยัทางการคลงัของประเทศ รวมทัง้ใหม้คีวามเป็นธรรมแก่ประชาชนผูท้ีจ่ะตอ้ง

เสยีภาษเีพิม่ขึน้ และไดร้บัประโยชน์จากการเสยีภาษดีงักล่าวอย่างเหมาะสม 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

 1.2.1 เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกบัวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั และกฎหมายเกี่ยวกบั

การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของประเทศไทย 

 1.2.2 เพื่อวเิคราะห์เปรยีบเทยีบแนวทางการจดัการเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ

ของประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบัหลกัการของประเทศองักฤษ  

 1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย และแนวทางในการจดัสรร

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้มีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการรกัษาวนิยัเงนิการคลงั 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 1.3.1 ทราบถงึกฎหมายเกี่ยวกบัวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั และกฎหมายเกี่ยวกบัการ

จดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของประเทศไทย 

 1.3.2 ได้บทวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบแนวทางการจดัการเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ

ของประเทศไทย กบัหลกัการของประเทศองักฤษ  

1.3.3 ไดข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย และแนวทางในการจดัสรร

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้มีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการรกัษาวนิยัการเงนิการคลงั 

 

1.4 ขอบเขตงาน 

 

 ศึกษากฎหมายการเงนิการคลงัของรฐั และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2560 เกี่ยวกับการ จดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะกับการรกัษาวินัยทางการคลงัของ

ประเทศไทย เปรยีบเทยีบแนวทางการจดัการเก็บภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะกบัหลกัการของ

ประเทศองักฤษ  

 

1.5 รปูแบบการวิจยั 

 

 การศกึษาน้ี เป็นการศึกษาวธิวีจิยัทางเอกสาร โดยการศกึษาและรวบรวมวรรณกรรม 

ความคิดเห็นของนักกฎหมายและนักวชิาการ ข้อเท็จจรงิรวมถึงข้อกฎหมาย บทความทาง

วชิาการ เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์แลว้สรปุ เรยีบเรยีงผลการวจิยั 



บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ท่ีมาของรายได้รฐับาล 

รายได้ของรฐับาลมาจากการจดัเก็บภาษี กําไรและรายได้ของรฐัวสิาหกจิ ที่รฐับาล

ถอืหุ ้นอยู ่ค ่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ โดยแหล่งที่มารายได้ของรฐับาลจะแบ่งเป็น 2 

ประเภทใหญ่ 2

3 คอื 

 

2.1.1 รายได้จากภาษีอากร (Tax Revenue) 

ภาษีอากรที่เก็บประชาชนทัง้หลาย เป็นแหล่งรายได้หลกัที่สาํคญัของรฐับาล 

แบ่งได้เป็น2 ประเภท คอื 

1) ภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีเงนิได้

ปิโตรเลยีม 

2) ภาษทีางอ้อม เช่น ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษสีรรพสามติ 

(สนิคา้ฟุ่มเฟือย) ภาษศุีลกากร (นําเขา้-ส่งออก) 

ในส่วนน้ีรฐับาลจะเก็บภาษีได้มากน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการ

บรหิารการจดัเก ็บภาษีของรฐับาลและความสามารถในการเสยีภาษ ีของประชาชนด้วย 

ดงันัน้ รฐับาลจงึต้องพยายามบรหิารทรพัยากรจดัสรรรายจ่ายให ้ประชาชนและธุรกจิมี

รายได้เพิม่ขึน้ เพื่อที่จะได้เก็บภาษีได้มากขึ้น และทาํให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้  

 

2.1.2 รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร (Non-Tax Revenue) 

คอืรายได้จากแหล่งอื่นๆที่ไม่ได้มแีหล่งที่มาจากภาษีอากร  

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) รายไดจ้ากการอุดหนุนและการให ้มาจากเงนิบรจิาคหรอืเงนิใหเ้ปล่าของประชาชน 

ภาคเอกชน หรอืรฐับาลประเทศอื่น เช่น การบรจิาคเงนิใหโ้รงพยาบาล โรงเรยีน หรอื

หน่วยงาน 

                                                      
3อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป, กฎหมายการคลัง, พิมพ์ครัง้ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์2557), หน้า 90-93. 
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2.2 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัภาษีอากร 

2.2.1 ความหมายของภาษีอากร 

นักเศรษฐศาสตรแ์ละรฐัศาสตรใ์นยุคคลาสสคิได้นําเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัคํานิยามของ

ภาษไีวด้งัน้ี 

 

โธมสัฮอบส์ (Thomas Hobbes : ค.ศ. 1588-1697) ได้นําเสนอนิยามของภาษีไว้ว่า 

“ภาษีอากรไม่ใช่สิง่อื่นใด หากแต่เป็นค่าจา้งทีร่าษฎรจ่ายให้แก่องค์อธปัิตย ์เพื่อให้องคอ์ธปัิตย์

ใหค้วามคุม้ครองและอํานวยสนัตสิุขแก่ประชาราขนัน่เอง” 

 

อดมัสมธิ (Adam Smith : ค.ศ. 1724-1790) ไดนํ้าเสนอแนวความคดิเกี่ยวกบัภาษไีวว้่า 

“ รายจ่ายสาธารณะส่วนใหญ่จะต้องไดร้บัการสนับสนุนจากเงนิภาษปีระเภทใดประเภทหน่ึง ซึง่

ประชาชนมอบให้จากเงนิส่วนตัวเพื่อให้แก่ผู้ปกครองหรอืรฐั ที่เราเรยีกเงนินัน้ว่า รายได้

สาธารณะ” 

 

ซึ่งจากนิยามดงักล่าว อาจให้ความหมายของภาษีอากรได้ว่าภาษีอากรที่กล่าวถงึนัน้

เป็นรายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจของรฐัที่มีต่อประชาชน และถือเป็นหน้าที่ที่ราษฎรจะต้อง

จ่ายเงนิภาษี อันแสดงให้เห็นถึงความหมายของภาษีในมติิของความสมัพันธ์ระหว่างรฐักับ

ประชาชนในแงข่องพนัธกจิทีม่ต่ีอกนั ซึง่อาจสรปุหลกัการสาํคญัของภาษไีดด้งัน้ี 

 

1) ภาษเีป็นรายไดส้าํคญัของรฐั 

เมื่อรฐัมพีนัธะที่จะต้องปฏบิตัต่ิอราษฎรของตน กล่าวคอืการป้องกนัประเทศ การคุ้มครอง

สมาชกิของสงัคมจากความอยุติธรรม การก่อตัง้และบํารุงรกัษาสถาบนัสาธารณะและกิจการ

สาธารณะ การรักษาความสงบภายใน การจัดการงานต่างประเทศรวมทัง้การดําเนิน

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ซึง่สิง่เหล่าน้ี รฐัจาํเป็นตอ้งอาศยัเงนิเพื่อจดัการภารกจิใหส้ามารถ

ปฏบิตักิารได้สมดงัความมุ่งหมาย และอํานวยประโยชน์ให้กบัราษฎรของตน โดยแหล่งที่มาที่

สําคญัของเงนิน้ีก็คอื การยอมสละประโยชน์ของราษฎร และมอบประโยชน์ส่วนตวัเขา้รวมกนั

เพื่อเป็นทุนใหร้ฐัปฏบิตัภิารกจิไดส้าํเรจ็ 

 

2) ภาษเีป็นการแลกเปลีย่น และเป็นหน้าทีท่างความรว่มมอืของราษฎร 
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ภาษีเป็นการแลกเปลี่ยน กล่าวคอื เมื่อประชาชนจ่ายภาษีให้แก่รฐับาล อนัเป็นหน้าที่ของ

ประชาชนแลว้นัน้ จะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนคอืการไดร้บัสวสัดกิารจากรฐั และบรกิารสาร

ธารณะในชวีติประจาํวนั 

 

3) ภารกจิของรฐัทีม่ต่ีอราษฎรนัน้ ภารกจิทีล่าํพงัปัจเจกชนไมส่ามารถกระทาํไดเ้อง 

ดงันัน้ปัจเจกชนหรอืเอกชนตอ้งยอมสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อแลกเปลีย่นกบัความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิของตน อย่างไรกต็ามหากอาศยัเพยีงลกัษณะของการแลกเปลีย่นทีไ่ม่อาจ

ทําให้การเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมเจตนารมณ์ได้ แต่ต้องประกอบกับหลัก

จติวทิยาช่วยสร้างให้เรื่องภาษีเป็นจติสํานึกของคนในชาต ิที่จะมสี่วนร่วมในการจดัเก็บภาษี

เป็นไปเพื่อพฒันาประเทศของตน โดยให้มคีวามรูส้กึว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องพึ่งปฏบิตัิในฐานะ

สมาชกิคนหน่ึงของรฐัดว้ย3

4 

 

2.2.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัเกบ็ภาษีอากร 

นอกจากวตัถุประสงคห์ลกัในการหารายได้เขา้รฐัเพื่อใช้จ่ายในการบรหิารประเทศแล้ว

การจดัเกบ็ภาษอีากรยงัมวีตัถุประสงคท์ีส่ําคญัอื่น เช่น 

1) เพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

การจดัเกบ็ภาษอีากรเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นอกีวธิหีน่ึงใน

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเช่นสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาเงนิเฟ้อ เน่ืองจากประชาชนมี

อํานาจในการจบัจ่ายซื้อสินค้าและบริการมาก รฐับาลอาจใช้นโยบายน้ีขึ้นภาษีเพื่อทําให้

ประชาชนลดการบรโิภค เพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานใหเ้ท่าเทยีมกนั แต่ใน

ภาวะเงนิฝืด รฐับาลก็อาจใช้นโยบายลดอัตราภาษีของสินค้าและบรกิารต่างๆเพื่อให้ความ

ช่วยเหลอืประชาชนใหม้กีําลงัในการบรโิภค 

 

2) เพื่อส่งเสรมิหรอืควบคุมพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิ 

การผลิตหรอืการดําเนินธุรกิจบางประเภทจะก่อให้เกิดผลดีกับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยรฐัอาจใช้นโยบายทางภาษีเพื่อส่งเสรมิการดําเนินการธุรกจิในประเทศนัน้ๆ โดย

การยกเว้นหรอืลดอตัราภาษีธุรกจิดงักล่าว แต่หากว่าธุรกิจนัน้อาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่

ระบบเศรษฐกิจก็อาจขึ้นอตัราภาษีเพื่อลดปรมิาณการผลติหรอืการดําเนินธุรกิจนัน้ หรอืการ

กําหนดใหเ้สยีภาษสีรรพสามตินอกเหนือจากภาษมีลูค่าเพิม่ เช่น สนิคา้ประเภทสุรา ยาสบู และ

น้ําหอม เป็นตน้ 

3) เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคม 

                                                      
4เพิง่อา้ง. 



 8 

การจดัเกบ็ภาษเีป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วย ขจดัหรอืบรรเทาปัญหาดงักล่าวได ้เช่น จะเกบ็เงนิ

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาโดยใชอ้ตัราก้าวหน้า ผูม้รีายไดน้้อยจะเสยีภาษใีนอตัราตํ่า ผูม้รีายได้

มากจะเสยีบภาษใีนอตัราสงู เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมลํ้าและความไมเ่ท่าเทยีมกนัในสงัคม 

 

4) เพื่อสนองนโยบายบางประการของรฐับาลเช่น การศกึษา การสวสัดกิารสงัคม4

5 

 

2.2.3 ทฤษฎีการจดัเกบ็ภาษีอากร 

เน่ืองจากรฐัมบีทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศชาตฉิะนัน้การหาเงนิมาใชเ้พื่อประโยชน์

ในการพฒันาประเทศนัน้สามารถทําได้หลายวธิเีช่นการเก็บภาษีอากรการหาประโยชน์จาก

ทรพัย์สนิและการขายสนิค้าการให้บรกิารต่างๆเช่นการให้สมัปทานทรพัยากรธรรมชาติ การ

กู้ยืมเงนิการพิมพ์ธนบัตรและวิธีการอื่นๆที่มลี ักษณะเป็นการชัว่คราวและขึ้นอยู่กับสภาวะ

ทางการเมอืงของประเทศเป็นสําคญั ซึ่งไม่สามารถปฏเิสธได้ว่าวธิกีารที่ดทีี่สุดและเหน็ผลเรว็

ทีสุ่ดในการหารายไดข้องรฐักค็อืการจดัเกบ็ภาษทีัง้น้ีเป็นเพราะเหตุ 2 ประการคอื 

1) การจดัเกบ็ภาษจีะมลีกัษณะบงัคบั   

โดยจะมกีารกําหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขไว้หากเอกชนหรอืผู้ใดเข้าลกัษณะหรอืการ

กระทําใดๆ เข้าตามเงื่อนไขที่จะต้องเสยีภาษีก็จะต้องจ่ายเงนิให้กบัรฐับาลเป็นการจ่ายภาษี

นัน่เอง  

2) การจดัเก็บภาษีมลีกัษณะการขาดความสมัพนัธ์ระหว่างเงนิที่จ่ายกบัผลตอบแทนซึ่ง

ยงัคงมคีวามแตกต่างกนัระหว่างภาษอีากรในรปูแบบต่างๆ 

ภาษใีนบางประเภทเช่นภาษเีงนิไดจ้ะมลีกัษณะเป็นการบงัคบัไม่สมัพนัธก์บัผลตอบแทนใน

รูปแบบบรกิารของรฐัที่ผู้เสียภาษีจะได้รบั เช่นการที่ประชาชนเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

ใหแ้ก่รฐั ประชาชนจะไม่ได้ผลตอบแทนจากเงนิทีเ่สยีไปโดยตรง แต่จะไดป้ระโยชน์โดยอ้อมคอื

การทีร่ฐัจดัการบรกิารสาธารณะหรอืสวสัดกิารทางดา้นสงัคมใหแ้ก่ประชาชน5

6 

 

 

 

 

                                                      
5ดุลยลักษณ ตราชูธรรม,หลกักฎหมายภาษีอากร,พิมพครงท่ี3(กรุงเทพฯ: สถาบัน T.Training Center, 2553), 

หนา 1-3. 
6วิทย ตันติยกุล และเจริญ ธฤติมานนท, กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมกฎหมาย

แหงชาติ, 2542), หนา 1-3. 
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2.2.4 แนวความคิดว่าด้วยภาษีในระบอบประชาธิปไตย 

การเกบ็ภาษใีนระบอบประชาธปิไตยประกอบดว้ยหลกัการพืน้ฐาน 6 ประการ คอื 

1) หลกัการมรีายไดท้ีพ่อเพยีง 

รฐัประชาธปิไตยจําเป็นต้องมรีายได้ให้ได้จํานวนเพยีงพอกบัการทําหน้าที่ข ัน้พื้นฐาน

ของรฐั ส่วนประเดน็ทีว่่ารฐัควรมรีายไดเ้ท่าใดถงึจะเพยีงพอนัน้ ความเพยีงพอของรายไดใ้นแต่

ละสงัคมยอ่มมคีวามแตกต่างกนัไปตามอุดมการทางการเมอืง  

 

2) หลกัความยนิยอมของประชาชน 

แมว้่าการเสยีภาษีจะเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมอืงที่มสีภาวะบงัคบั และไม่ได้เสยี

ภาษีตามความสมคัรใจ แต่รฐับาลในระบอบประชาธปิไตยก็ไม่อาจเก็บภาษีจากประชาชนได้

หากไม่ได้รบัความยนิยอมหรอืความเห็นชอบจากประชาชนเสยีก่อน โดยรฐับาลจะต้องเสนอ

เป็นร่างกฎหมายขอความเหน็ชอบต่อรฐัสภา รฐัสภามอีํานาจในการพจิารณาให้ความเหน็ชอบ

ร่างกฎหมายภาษีและรายได้อื่นๆในฐานะเป็นตวัแทนของประชาชน การให้ความเหน็ชอบร่าง

กฎหมายภาษีของรฐัสภานัน้เป็นนัยว่าประชาชนให้อํานาจแก่รฐับาลในการจดัเกบ็ภาษีและหา

รายได้ตามกรอบของกฎหมาย รฐับาลจะต้องจดัเก็บภาษีและหารายได้ภายในกรอบของ

กฎหมายนัน้ๆ เท่านัน้ จะใชอ้ํานาจหรอืดุลพนิิจในการจดัเกบ็ภาษหีรอืรายไดเ้กนิกว่าทีก่ฎหมาย

กําหนดไวไ้มไ่ด ้

ในระบอบประชาธปิไตยนัน้ผลสําเรจ็ของการจดัเก็บภาษีไม่ได้อยู่ที่จาํนวนเงนิที่เก็บได้

เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่อยู่ทีก่ารทําใหพ้ลเมอืงเสยีภาษตีามกฎหมายอยา่งสมคัรใจ และทาํให้

คนทีพ่ยายามเลีย่งภาษตี้องเสยีภาษีเหมอืนกบัที่ประชาชนคนอื่นเสยีภาษเีช่นกนั ดงันัน้รฐับาล

ในระบอบประชาธปิไตย โดยเฉพาะหน่วยจดัเก็บภาษีจงึไม่เพยีงแต่ทําหน้าที่เก็บภาษีเท่านัน้ 

หากยงัต้องคดิค้นวธิกีารให้ประชาชนพลเมอืงผูเ้สยีภาษียนิยอมเสยีภาษโีดยสมคัรใจให้ไดม้าก

ทีสุ่ดดว้ย 

 

3) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม 

แนวความคดิเรื่องความเสมอภาคและเป็นธรรมนัน้ พลเมอืงควรมคีวามเสมอภาคเท่า

เทยีมกนัทัง้ในดา้นการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะพืน้ฐานทีร่ฐัจดัให ้และควรแบกรบัภาษอียา่งเสมอ

ภาคเท่าเทยีมกนัจงึจะถอืไดว้่าเป็นประชาธปิไตยในทางการคลงัอย่างแทจ้รงิ 

การแบกรบัภาษอีย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนัในทีน้ี่ไม่ไดห้มายความว่าประชาชนทุกคน

ต้องจ่ายภาษีหรอืค่าบรกิารให้แก่รฐั จํานวนเท่าๆกนั แต่หมายถึงประชาชนพลเมอืงแต่ละคน 

ควรรบัภาระจากการจดัเก็บภาษีของรฐัตามสัดส่วนความสามารถในการเสียสละ หรอืตาม

สดัส่วนของผลประโยชน์แต่ละคนที่ได้รบัจากบรกิารของรฐัแล้วแต่กรณี อกีทัง้จะต้องไม่มใีคร
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ได้รบัการยกเวน้หรอืมสีทิธ ิหรอืสามารถหลกีเลี่ยงการจดัเก็บภาษีของรฐัไปได้จงึจะถอืว่าเป็น

ความเสมอภาคเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธปิไตยทางการคลงั 

 

4) หลกัความไมซ่บัซอ้น 

ระบบภาษีและวธิกีารหารายได้ที่ซบัซ้อนอาจทําให้เกดิภาพลวงตาทางการคลงั(Fiscal 

Illusion) ขึน้ได้ ปรากฏการณ์ภาพลวงตาทางการคลงันัน้เป็นภยัคุกคามต่อระบอบการปกครอง

แบบประชาธปิไตย เน่ืองจากความซบัซ้อนของระบบภาษีมโีอกาสเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลาย

ประการ เช่น รฐับาลจดัเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหลายประเภท หลายอัตรา มขี้อยกเว้นหรอื 

ลดหยอ่นทีซ่บัซอ้น หรอืมโีครงสรา้งทางภาษทีางออ้มในสดัส่วนทีส่งูมกีารจดัเกบ็ภาษอียูร่ว่มกนั

ระหว่างรฐับาลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และกองทุนสาธารณะหลายประเภท หรอืมรีะบบ

การจัดหารายได้ ผ่านระบบการคลังหลายระบบผสมกัน เช่น การมีทัง้เงินในและนอก

งบประมาณผสมกนั รฐับาลในระบอบประชาธปิไตยจงึควรหลกีเลี่ยงการดําเนินการในลกัษณะ

เช่นว่าน้ี 

 

5) หลกัความแน่นอน  

ภาษทีี่มกีารจดัเกบ็มานานจนเป็นที่รูจ้กัดขีองประชาชน ย่อมจดัเก็บภาษีไดด้ ีมรีายได้

แน่นอนคงเส้นคงวา รฐับาลควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษี ไม่ว่าจะเป็นการ

ยกเลกิภาษีเก่า หรอืการเพิ่มภาษีใหม่ หรอืเปลี่ยนแปลงฐานภาษี อตัราภาษี วธิกีารประเมนิ

ภาษบ่ีอยครัง้ เพราะภาษีเป็นต้นทุนของการดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิ และเป็นต้นทุนที่รวมอยู่

ในสนิค้าและบรกิารที่ประชาชนซื้อหาไปใช้ในชวีติประจําวนั การเปลี่ยนแปลงภาษีจะมโีอกาส

เกิดการต่อต้านภาษีขึ้นได้ นอกจากนัน้ความไม่แน่นอนของภาษียงัทําให้รฐับาลไม่สามารถ

จดัเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่ อีกทัง้รายได้จากภาษีก็ไม่แน่นอน รฐับาลไม่สามารถดํารงรกัษา

เสถยีรภาพทางการคลงัเอาไวไ้ด ้ทัง้หมดน้ี ลว้นเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการบรหิารงานคลงัในระบอบ

ประชาธปิไตยทัง้สิน้ 

 

6) หลกัสวสัดกิารสงัคม 

สวสัดกิารสงัคมในที่น้ีหมายถงึ ความอยูด่กีนิดแีละคุณภาพชวีติที่ดขีองประชาชน โดย

หลกัการมอียู่ว่าการเก็บภาษีและการนําเงนิภาษีไปใช้จ่ายของรฐัในระบอบประชาธปิไตยต้อง

สามารถทาํใหป้ระชาชนพลเมอืงมคีวามอยูด่กีนิด ีมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

เมื่อคํานึงถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชน รฐับาลจงึควรเก็บภาษีจากประชาชนใน

จาํนวนน้อยทีสุ่ด และนําเงนิภาษไีปใชจ้่ายใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หลกัการน้ีจงึต้อง

เปรยีบเทยีบระหว่างภาษีกบัผลประโยชน์ที่ประชาชนพลเมอืงได้รบัคนืมาจากการใช้เงนิภาษี

ของรฐั  
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การลดภาระภาษีส่วนเกินให้เหลือน้อยที่สุดก็เป็นอีกหลักการหน่ึง โดยภาระภาษี

ส่วนเกนิน้ีจะนํามาซึง่การสูญเสยีไปซึง่สวสัดกิารทางสงัคมหรอืความอยู่ดกีนิดขีองประชาชนอนั

เน่ืองมาจากการจดัเกบ็ภาษขีองรฐันอกเหนือไปจากจาํนวนเงนิภาษทีีป่ระชาชนต้องจา่ยใหแ้ก่รฐั

โดยตรง เช่น เมื่อรฐับาลเก็บภาษีน้ํามนัจากผู้ประกอบการ ทําให้ต้นทุนในการผลติแพงขึ้น

ประชาชนกต็อ้งซือ้น้ํามนัในราคาทีส่งูขึน้ 6

7 

 

2.2.5 การจาํแนกประเภทภาษีอากร 

การจาํแนกประเภทภาษตีามการใชเ้งนิแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ภาษทีัว่ไป (General 

Tax) และภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Earmarked Tax)  

1) ภาษีทัว่ไป (General Tax) หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บเพื่อนํารายได้ เข้างบประมาณ

แผ่นดนิสาหรบัใชใ้นกจิการทัว่ไป ไม่มกีารระบุว่าจะต้องนําเงนิภาษนีัน้ไปใชเ้พื่อการใดการหน่ึง

โดยเฉพาะ 

2) ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax) หมายถึง ภาษีซึ่งจัดเก็บแยก

ต่างหากสําหรบัวตัถุประสงคพ์เิศษ (Hypothecation) และใช้สาหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง

ภายใตก้ฎหมาย ทัง้น้ีภาษโีดยส่วนใหญ่จะผ่านเขา้สู่กองทุนนอกงบประมาณ (Extra-Budgetary 

Funds) ซึ่งจะไม่รวมเข้ามาสู่งบประมาณรายจ่ายประจําปีจงึไม่กลายเป็นส่วนหน่ึงของรายรบั

ตามบญัชงีบประมาณ7

8 

 

2.2.6 ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ (Earmarked Tax) 

ภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะหรอื Earmarked Tax หมายถึงภาษีหรอืค่าธรรมเนียม 

โดยรายได้ที่จดัเก็บได้นัน้จะต้องนําไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้เท่านัน้ รฐับาลไม่

สามารถนําไปใชจ้่ายตามวตัถุประสงค์อื่นๆได ้ประชาชนสามารถรบัรูต้้นทุนการใชจ้่ายเงนิตาม

วตัถุประสงคโ์ดยเจาะจงของรฐับาล เช่นดา้นสาธารณสุขทีท่ําใหป้ระชาชนตระหนักถงึความคุ้ม

ค่าที่ได้รบั และเป็นการจูงใจให้ประชาชนลดการบรโิภคสินค้าบาป เพื่อส่งเสรมิสุขภาพของ

ประชาชน และเป็นการลดอุบตัิเหตุ รวมถึงการทะเลาะววิาท โดยที่การใช้ Earmarked Tax มี

บทเรยีนในต่างประเทศ เช่นรฐัแคลฟิอรเ์นียสหรฐัอเมรกิาจดัเก็บภาษจีากแก๊สโซลนี เพื่อนํามา

เป็นเงนิทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และในยุโรปนัน้ ภาคครวัเรอืนในหลายประเทศ

                                                      
7จรสั สวุรรณมาลา,ประชาธิปไตยทางการคลงั, พมิพค์รัง้ที ่1(กรุงเทพมหานคร : สานกัพมิพแ์หง่จุฬา 

ลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558), หน้า 98-105.  
8เสาวคนธ ์รตันวจิติรศ์ลิป์,ระบบประกนัสุขภาพ: องคป์ระกอบและทางเลือก(นนทบุร:ี สถาบนัวจิยัระบบ

สาธารณสขุ,2545), หน้า 37. 
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จะต้องซือ้ใบอนุญาตรบัชมโทรทศัน์ โดยค่าใบอนุญาตน้ีถอืเป็นภาษีที่จะนําไปใช้เป็นเงนิทุนใน

การออกอากาศรายการโทรทศัน์สาธารณะ หรอืในออสเตรเลยี ฟินแลนด ์เกาหลใีต ้ไตห้วนั และ

ไทย จดัเก็บ Earmarked Tax หรอืภาษีบาปจากบุหรี ่ขณะที่นิวซแีลนด์ เกาหลใีต้ รวมทัง้ไทย 

จดัเกบ็จากสุรา เพื่อควบคุมปรมิาณการบรโิภคและส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน8

9 

 

2.2.7 หลกัการจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

ภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Earmarked Tax) คอืภาษีซึง่จดัเก็บแยกต่างหากสําหรบั

วตัถุประสงคพ์เิศษ (Hypothecation) 9

10 ทัง้น้ี ภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะส่วนใหญ่จะผ่านเขา้สู่

กองทุนนอกงบประมาณซึง่จะไม่รวมเขาสู่งบประมาณรายจ่ายประจําปีจงึไม่กลายเป็นส่วนหน่ึง

ของรายรบัตามบญัชงีบประมาณ  

อน่ึง ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะมหีลกัการจดัเกบ็ทีพ่เิศษแตกต่างจากการจดัเกบ็ภาษี

โดยทัว่ไปโดยมหีลกัการสาํคญัไดแ้ก่  

 

1) หลกัประโยชน์ (Benefit Principle)  

ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะมลีกัษณะและองคป์ระกอบพเิศษซึง่แตกต่างจากภาษทีัว่ไป

กล่าวคอื ภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะบงัคบัตามหลกัประโยชน์ ซึ่งมสีารสําคญัว่า ผู้ใดได้รบั

ประโยชน์จากบรกิารหรอืกจิกรรมใดของรฐัผูน้ัน้พงึเสยีภาษใีหแ้ก่รฐั10

11 

ดงันัน้ระบบภาษีที่เป็นธรรมตามหลักประโยชน์คือระบบภาษีที่ผู้เสียภาษีแต่ละคน

จะต้องรบัภาระภาษีโดยพจิารณาจากประโยชน์ที่บุคคลนัน้ได้รบัจากบรกิารสาธารณะของรฐั 

หลกัการน้ีจงึมขีอ้ดคีอืทําให้เกดิความเชื่อมโยงระหว่างรายจ่ายและเงนิภาษี กล่าวคอืหลกัการ

ประโยชน์ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างรายจ่ายและรายได้ภาษีเน่ืองจากภาษีที่ถูกจดัเก็บ

ตามขอบเขตประโยชน์ทีผู่เ้สยีภาษไีดร้บั โดยความเชื่อมโยงระหว่างรายจ่ายและรายไดข้องการ

จดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะนัน้มสี่วนสาํคญัต่อประสทิธภิาพของเงนิในกองทุน 

นอกจากน้ีการจดัเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนัน้ส่งผลให้ผู้เสียภาษีสามารถ

ตระหนักรูไ้ดว้่ากองทุนภาษเีพื่อธุรกจิเฉพาะที่ถูกดงึมาจากพวกเขานัน้ จะถูกจ่ายสําหรบัการใช้

จ่ายที่เฉพาะเจาะจงตามที่พวกเขาต้องการ จงึเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสนับสนุนการถูกจดัเก็บ 

                                                      
9กรุงเทพธุรกจิ, หลกัภาษีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะท่ีถกู ต้องตรวจสอบได้อยา่งละเอียด[online], Available 

URL: http://www.bangkokbiznews.com, 2558(ธนัวาคม,4) 
10ในบรบิทของการจดัเกบ็ภาษีคอืการกําหนดเงนิรายไดภ้าษีเฉพาะไว ้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชจ้่ายในทาง

ใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ 
11Addy Carol, The Establishment and Use Dedicated Taxes for Health (Geneva:  World Health 

Organization, 2004), p. 9. 

http://www.bangkokbiznews.com/
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เพราะเท่ากบัว่าได้สนับสนุนการขยายตวัในการใหบ้รกิารของรฐับาลที ่ตรงกบัเป้าหมายที่พวก

เขาต้องการ และจะทําให้สามารถเอาชนะการต่อต้านและช่วยสนับสนุนแหล่งรายไดท้างภาษีที่

จะเกิดขึ้นใหม่ได้เน่ืองจากผู้รบัประโยชน์ปรารถนาที่จะจ่ายมากกว่าหากพวกเขารู้ว่าเงนิของ

พวกเขาจะถกูนําไปใชส้าํหรบักจิกรรมซึง่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาโดยตรง11

12 

อย่างไรกต็าม แมว้่าผูร้บัประโยชน์ของโครงการจะเป็นกลุ่มประชากร ซึง่จาํแนกออกมา

ใหเ้หมาะสมกบัการแบ่งสรรแหล่งเงนิได้ ภายใต้ระบบการจดัเก็บภาษีแต่ก็เป็นการยากในทาง

ปฏบิตัทิี่จะกําหนดว่าสิง่ใดคอืประโยชน์ ซึ่งประโยชน์อาจจะเกินหรอืตํ่ากว่ามูลค่าทางการเงนิ

ของโครงการและประโยชน์น้ี ไมอ่าจกําหนดไดว้่าตกแก่บุคคลใดเป็นมลูค่าเท่าใด  

 

2) หลกัการกนัเงนิ (Earmarking Principle) 

การที่ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นภาษีซึ่งจดัเก็บแยกต่างหากและใช้สําหรบั

วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงทําให้แน่ใจได้ว่าภาษีที่จดัเก็บจะถูกจดัสรรและนําไปใช้เพื่อ

โครงการเฉพาะเจาะจงนัน้อย่างแน่นอน อย่างไรกด็กีารกนัเงนิแยกต่างหากเพื่อใหเ้ขา้สู่กองทุน

นอกงบประมาณ โดยไม่ผ่านเข้าสู่กระบวนการงบประมาณย่อมเป็นการลดทอนอํานาจของ

รฐับาลในการบรหิารจดัลําดบัความสําคญัของรายจ่ายต่างๆและขดักบัวนิัยการเงนิการคลงัที่

กําหนดให้การจดัเก็บภาษีอากร จะต้องส่งเป็นรายได้ของแผ่นดนิและใช้จ่ายผ่านกระบวนการ

งบประมาณกล่าวคอืภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทาํใหก้ารจดัสรรงบประมาณขาดประสทิธภิาพ

เน่ืองจากการจดัสรรงบประมาณขาดความยดืหยุ่นทางการคลงั ทําใหไ้ม่สามารถปรบัรายไดห้รอื

รายจา่ยใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการครัง้ไดแ้ละอาจทําใหเ้กดิการบดิเบอืนของ

นโยบายพืน้ฐานและการตดัสนิใจของรฐับาล ตลอดจนเป็นการเพิม่ความยุง่ยากของการปรบัเงนิ

งบประมาณให้แปลเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจและเงื่อนไขทางสงัคมด้วย นอกจากน้ีภาษีเพื่อ

วตัถุประสงค์เฉพาะทําให้ประสิทธภิาพในการควบคุมงบประมาณหยุดชะงกัโดยการฝ่าฝืน

อํานาจและความรอบคอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบรหิารในการควบคุมและสัง่การการ

จดัสรรงบประมาณ12

13 

ด้วยเหตุน้ีการจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะจงึตดัความยดืหยุ่นในการตดัสนิใจ

ของรฐับาลที่จะใช้จ่ายเพื่อความจําเป็นบางอย่างและยกเว้นการตรวจสอบการใคร่ครวญอย่าง

ละเอยีดรอบคอบของฝ่ายนิตบิญัญตัสิ่งผลใหร้ะบบการเงนิปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจ

ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสภาวะความเป็นประชาธปิไตยที่ว่าการตัดสนิใจเกี่ยวกบังบประมาณควร

                                                      
12Richart M.  Bird and Joo Sung Jun, Earmarking in Theory and Korean Practice ( Ontarito: 

University of Toronto, 2005), p. 8. 
13ศุภลักษณ พินิจภูวดล, คําอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 

2547), หนา 148-150. 
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ดําเนินการโดยผู้แทนของประชาชนผู้ซึ่งสามารถตระหนักถึงเหตุผลและความเหมาะสมของ

กระบวนการงบประมาณและเป็นผูม้อีํานาจสงูสุดทีจ่ะกําหนดงบประมาณใน การพฒันาประเทศ 

3) หลกัเหตุผลในเชงิสญัญา(The Contractual Rationale Principle) 

การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทีถู่กกําหนดอย่างเหมาะสม  ถอืเป็นวธิกีารเพิม่

ประสิทธิภาพในการบังคับข้อตกลงระหว่างรัฐและผู้เสียภาษี ด้วยการจัดเก็บภาษีเพื่ อ

วตัถุประสงค์เฉพาะจะถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขเชงิสญัญาเพื่อผูกมดัซึ่งกนัและกนั ตวัอย่างเช่น

กรณีภาษีสิง่แวดลอ้ม การทีภ่าษีสรรพสามติถูกกนัไว้จากสนิคา้เคมภีณัฑแ์ละถูกจดัเกบ็ไวเ้ป็น

แหล่งเงนิสําหรบัการทําความสะอาดสารเคมทีี่เป็นพษิภาษีดงักล่าวจะถูกกนัไว้อย่างเคร่งครดั

สําหรับวัตถุประสงค์น้ีโดยเฉพาะไม่สามารถนําเงินที่ได้จากภาษีส่วนน้ีไปจดัการบริการ

สาธารณะในส่วนอื่นได้ มิฉะนัน้อาจทําให้ผู้เสียภาษีในกรณีน้ีไม่พอใจที่จะมีการจ่ายเงนิไป

ในทางอื่นโดยภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะจะส่งผลให้ผู้ซึ่งได้รบัประโยชน์จากการเสยีภาษีนัน้

ถูกผูกมดัซึง่กนัและกนัในการจ่ายเงนิเพื่อทําความสะอาดสารเคมทีีเ่ป็นพษิในอนาคต มฉิะนัน้ก็

จะไม่มผีู้ใดทําความสะอาดเพราะไม่มใีครเต็มใจที่จะจ่ายเงนิสําหรบัประโยชน์ของผู้อื่นโดย

ปราศจากขอ้ตกลงทีแ่น่ชดัว่าพวกเขาจะไดร้บัการดแูลในอนาคต 

 

2.2.8 ข้อดีและข้อเสียของภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

 

ข้อดีของภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

1) การนําเงนิภาษีไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์โดยเจาะจง ทําให้การดําเนินงานของ

รฐับาลมคีวามชดัเจนมากกว่าการนําเงนิภาษีไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์โดยทัว่ไปเน่ืองจาก

โดยทัว่ไปแล้ว เมื่อจดัเก็บภาษีจากประชาชน มาเป็นรายไดข้องรฐั ราบไดส้่วนน้ีจะถูกนําไปใช้

จา่ยเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างครอบคลุมในทุกๆดา้น โดยเฉลีย่ตามความจาํเป็น ซึง่ต่างจาก

การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ที่มกีารกําหนดวตัถุประสงค์ และอตัราการจดัเก็บภาษี

ไว้แต่แรก ว่าจะจดัเก็บภาษจีากสนิคา้หรอืบรกิารใดบา้ง หรอืจดัเก็บจากบุคคลกลุ่มใดบ้าง เพื่อ

นําไปใชป้ระโยชน์ให้ตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ ซึ่งส่งผลใหเ้งนิทีจ่ดัเก็บมานําไปใช้จ่าย

ไดต้รงกบัวคัถุประสงคท์ีจ่ดัเกบ็ไว ้ไมถู่กยกัยา้ย หรอืนําไปใชใ้นทางอื่นทีอ่าจจะไม่จาํเป็น 

2) ประชาชนรบัรู้การใช้จ่ายเงนิตามวัตถุประสงค์โดยเจาะจงของรฐับาล เช่น ด้าน

สาธารณสุข ทําให้ประชาชนตระหนักถงึความคุ้มค่าที่ตนเองได้รบัระหว่างภาระภาษีที่ต้องจ่าย

และการบรกิารที่ได้รบั ซึ่งจะทําให้เป็นไปตามหลกัความยินยอมในการเสียภาษี เน่ืองจาก

ประชาชนสามารถรบัรูไ้ดถ้งึประโยชน์ของการจา่ยเงนิภาษขีองพวกเขา 

3) การจดัเก็บ Earmarked tax จากภาษีบาป เป็นการจูงใจให้ประชาชนลดการบรโิภค

สนิค้าบาป หรอืสนิค้าทําลายสุขภาพ เช่น สุรา บุหรี ่เน่ืองจากเมื่อมกีารจดัเก็บภาษีจากสนิค้า
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ดงักล่าวมากขึน้ ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการผลกัภาระภาษีไปให้แก่ผู้บรโิภค สนิค้านัน้ๆก็จะมี

ราคาที่สูงขึ้น ประชาชนที่ไม่มีกําลังซื้อก็จะเลิกบรโิภค หรอืบรโิภคน้อยลง และยงัเป็นการ

ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน และเป็นการลดอุบตัเิหตุ หรอืการทะเลาะววิาท13

14 

ข้อเสียของของภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

1) การใชจ้่ายของรฐับาลไมม่ปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากการใชจ้่ายตามวตัถุประสงคเ์จาะจง 

อาจทําให้เกดิการใชจ้่ายเกนิความจาํเป็น หรอืเป็นการใช้จ่ายทีไ่ม่คุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัการนําเงนิ

ไปใชจ้่ายตามวตัถุประสงคอ์ื่นๆเน่ืองจากเมือ่มกีารกนัเงนิภาษเีพื่อใชจ้่ายในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดย

เฉพาะเจาะจง ทําให้ไม่สามารถนําเงนิส่วนนัน้ไปใช้จ่ายในเรื่องที่เป็นปัญหาเร่งด่วน หรอืมี

ความสาํคญัยิง่ไปกวา่วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ด ้

2) การตรวจสอบการใช้จ่ายของหน่วยงานได้รบัเงนิอุดหนุนจาก Earmarked tax ทําได้

ยาก อาจเป็นการส่งเสรมิการทุจรติมากยิง่ขึ้น เน่ืองจากการบรหิารจดัการแยกต่างหากจาก

งบประมาณส่วนกลาง ที่ในการนําเงินออกไปใช้จ่ายได้ จะต้องผ่านขัน้ตอนการเบิกจ่าย

งบประมาณ มกีารตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่จะต้องเป็นเรื่องที่มคีวามจาํเป็นอย่างทีจ่รงิ

จงึจะนําเงนิภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายได้ แต่กรณีของการกนัเงนิไว้ใช้จ่ายเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะนัน้ มอีงค์กรผู้รบัผิดชอบในการใช้จ่ายเงนินัน้ต่างหาก ประชาชนรบัรู้เฉพาะข้อมูลที่

หน่วยงานนัน้ๆนําเสนอ ไม่มกีารตรวจสอบโดยผู้แทนของประชาชน ทําให้การใช้จ่ายเงนิภาษี

ของประชาชนนัน้ไมโ่ปรง่ใส  

3) ประโยชน์ได้รบัจาก Earmarked tax ไม่สามารถวัดผลได้ว่าคุ้มค่ากับเงินภาษีที่

ประชาชนเสยีไปหรอืไม่เน่ืองจาก การจะวดัผลว่าประชาชนไดร้บัประโยชน์จากการเสยีภาษมีาก

น้อยเพยีงใด สมประโยชน์หรอืไม่เป็นเรื่องที่กระทําได้ยาก โดยเฉพาะกรณีเก็บภาษีจากสนิค้า

บางประเภท แล้วประโยชน์ที่ได้รบัไม่ได้ตกอยู่แก่ผู้ที่ใช้จ่ายสนิค้านัน้ๆโดยตรง แต่กลบัเป็น

ประโยชน์แก่บุคคลทัว่ไป เสมอืนกบัการดงึเงนิจากมอืคนหน่ึงไปใหแ้ก่อกีคนหน่ึง  

4) มคีวามเสี่ยงที่จะนํา Earmarked tax ไปใช้เป็นเครื่องมอืทางการเมอืง เพราะอาจมี

กรณีที่พรรคการเมอืงเสนอนโยบายจดัตัง้โครงการหรอืกองทุนต่างๆ  ที่มกีารจดัเก็บภาษีจาก

สนิคา้หรอืบรกิารบางประเภท แลว้นําเงนิไปใชเ้พื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ เป็นการซือ้ใจ

                                                      
14ภทัร จารุวฒันมงคล, การเกบ็ Earmarked Tax จากภาษีบาป (Sin Tax) ส่งผลกระทบต่อปริมาณการ

บริโภคสินค้าบาปของคนไทยอย่างไร, การคลงัปรทิศัน์ สาํนกันโยบายการคลงั ฉบบัที ่7/2557, หน้า 2-3. 
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กลุ่มคนทีต่้องการจะไดป้ระโยชน์ในเรือ่งนัน้ๆ ซึง่เป็นการใชจ้่ายเงนิภาษอีย่างไปมปีระสทิธภิาพ 

ไมเ่ป็นการใหป้ระโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไป14

15 

จากที่กล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่าการที่รฐับาลใช้ Earmarked tax นัน้ มทีัง้ขอ้ดี

และขอ้เสยีแตกต่างกนัไป แต่ประเดน็สาํคญัทีสุ่ดของการดาํเนินงานของรฐับาลอยู่ที ่ความคุม้ค่า

ของเงนิทีใ่ช้ไปดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจะต้องดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่มกีารทุจรติ

คอรร์ปัชัน่มคีวามเป็นธรรม เขา้ถงึประชาชนทุกระดบัชัน้และใชจ้า่ยเงนิในระดบัทีเ่หมาะสม 

 

2.3 วินัยการเงินการคลงั 
 

รฐับาลในระบอบประชาธปิไตยทุกวนัน้ีแขง่ขนักนัสรา้งนโยบายเพื่อเอาใจประชาชน ซึง่

ไม่ใช่เรื่องที่ผดิ และนับเป็นเรื่องที่ดทีี่พรรคการเมอืงและนักการเมอืงแข่งขนักนัทําประโยชน์

ใหแ้ก่ประชาชน แต่สิง่เหล่าน้ีจะเป็นผลดอีย่างแทจ้รงิกต่็อเมื่อเป็นการแขง่ขนัภายในกรอบกตกิา

ทางการคลงั  

โดยกติกาพื้นฐานทางการคลงัประการหน่ึงคือการดํารงรกัษาดุลการคลงัให้มคีวาม

ยัง่ยนื ทางการคลงัในภาครฐั กล่าวคอืการที่รฐับาลสามารถสรา้งสรรค์นโยบายเพื่อเอาชนะใจ

ประชาชนได ้แต่จะต้องใชเ้งนิในวงจาํกดัไมเ่กนิจาํนวนภาษทีีป่ระชาชนยนิยอมจ่ายโดยสมคัรใจ

เท่านัน้ ไม่ใช่การสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินควร หรอืเป็นการบีบบังคับประชาชนไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้ม 

รฐับาลในระบอบประชาธปิไตยมอีํานาจจดัเก็บภาษี และใช้จ่ายเงนิตามที่ประชาชน

ยนิยอมหรอือนุญาตเท่านัน้ ไม่มอีํานาจในการจดัเกบ็ภาษนีอกเหนือไปจากทีป่ระชาชนยนิยอม

หรอือนุญาต และการทีร่ฐับาลดาํเนินการเหล่าน้ีโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากประชาชนจะส่งผล

ใหก้ารปกครองแบบประชาธปิไตยเสื่อมถอยลงไป 

โดยในระบอบประชาธปิไตยตวัแทนนัน้ ประชาชนแสดงเจตนารมณ์โดยผ่านทางการ

เลอืกตัง้ตวัแทนเขา้ไปเป็นสมาชกิในรฐัสภา และผู้แทนของประชาชนที่ได้รบัเลอืกนัน้จะแสดง

เจตนารมณ์ในนามตัวแทนของประชาชนที่เขายินยอมให้รฐับาลมีอํานาจจดัเก็บภาษีอากร 

รวมทัง้การใชเ้งนิจากภาษอีากร โดยการตรากฎหมายภาษอีากร กฎหมายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี กฎหมายว่าด้วยการบรหิารการเงนิการคลงัในเรื่องอื่นๆ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจะต้อง

ดาํเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายเท่านัน้ จะดําเนินการใดๆนอกเหนือจากทีป่ระชาชนแสดง

เจตนารมณ์หรอืทีป่รากฏในกฎหมายไมไ่ด ้

                                                      
15เพิง่อา้ง. 
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จุดมุ่งหมายสุดท้ายของรฐับาลในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยคอื ความอยู่ดี

กนิดคีวามมัน่คงในการดาํรงชวีติของประชาชน ดงันัน้หน้าทีข่องรฐับาลในระบอบประชาธปิไตย

นัน้จะต้องบรหิารงานคลงัเพื่อสร้างสวสัดิการทางสงัคมให้แก่ประชาชน โดยจะต้องกําหนด

นโยบายเศรษฐกจิการคลงัเพื่อดูแลส่งเสรมิใหร้ะบบเศรษฐกจิมกีารเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ ให้

ประชาชนมงีานทํามรีายได้เพยีงพอแก่การดํารงชวีติ และที่สําคญัต้องจดัหาวธิเีก็บภาษีที่ไม่

สรา้งภาระใหก้บัประชาชนมากเกนิความจาํเป็น15

16 

 

2.3.1 ความหมายของวินัยการเงินการคลงั 

 ด ร .อ ร พิ น  ผ ล สุ ว ร ร ณ  ส บ า ย รู ป  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดอ้ธบิายความหมายของคําว่า “ วนิัยทางงบประมาณและการคลงั” 

คอื กฎ ขอ้บงัคบั ซึ่งกําหนดเป็นขอ้ห้าม หรอืขอ้ปฏบิตั ิที่กําหนดขึน้เพื่อให้การบรหิารจดัการ

เกี่ยวกบัการเงนิการคลงัของรฐัและองคก์รของรฐัเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้อง

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามวตัถุประสงคข์องการรบัจา่ยเงนิแผ่นดนิ 

 

สาํนักวนิัยทางการเงนิและการคลงั สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ อธบิายว่า “วนิยัทาง

งบประมาณและการคลงั หมายความถงึ ขอ้กําหนดตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื

แบบแผน ทีก่ําหนดขึน้มาเพื่อใหเ้จา้หน้าทีห่รอืพนกังานของหน่วยรบัตรวจยดึถอืหรอืปฏบิตัติาม

เพื่อให้การบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการเงนิการคลงัของรฐัและองค์กรของรฐัเป็นไปอย่างมวีนิัย

ถูกต้องประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามวตัถุประสงคข์องการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิ ถ้าผูใ้ดฝ่าฝืน

ไม่ปฏบิตัิตามข้อกําหนดดงักล่าวแล้ว ถือว่ากระทําความผดิวนิัยทางงบประมาณและการคลงั 

ตอ้งรบัโทษปรบัทางปกครอง” 

จากบทความและเอกสารทางวชิาการดา้นการคลงัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวนิัยทางการคลงัไดใ้ห้

นิยามความหมายของคาว่า วนิยัทางการคลงั หรอื กรอบวนิยัทางการคลงั ดงัน้ี 

วนิัยทางการคลงั (Fiscal Discipline) คือ การดูแลให้รายจ่ายสาธารณะและข้อผูกพนั

ทางการเงนิของรฐับาลทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตอยู่ในระดบัที่สมดุลกบัขดีความสามารถใน

การจดัหารายไดข้องรฐับาล16

17 

                                                      
16จรสั สุวรรณมาลา,ประชาธิปไตยทางการคลงั, พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬา 

ลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558), หน้า1-10. 
17วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, “ความเสีย่งทางการคลงั ความเสีย่งของรฐั,” ในการประชุมวิชาการรฐัศาสตรแ์ละรฐั

ประศาสนศาสตรแ์ห่งชาติ ครัง้ท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547), หน้า 2.  
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วินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) หมายถึง การไม่ใช้จ่ายเกินตัวของภาครฐัการ

จดัสรรและใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ การหารายได้ที่เพยีงพอกบั

รายจา่ย การรกัษาเงนิคงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม และการบรหิารหน้ีสาธารณะใหอ้ยูใ่นระดบั

ทีส่ามารถใชค้นืได ้และไมเ่ป็นภาระต่องบประมาณในอนาคต17

18 

กรอบวนิัยทางการคลงั (Fiscal Discipline) หมายถึง ระเบยีบแบบแผนที่ใช้กํากบัการ

จดัการการเงนิ การคลงั และงบประมาณแผ่นดนิของประเทศ ทัง้ในเรื่องการใชจ้่ายภาครฐัการ

จดัสรรและใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ การหารายได้ที่เพยีงพอกบั

รายจ่าย การรกัษาเงนิคงคลงัให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และการบรหิารหน้ีสาธารณะให้อยู่ใน

ระดบัทีส่ามารถใชค้นืได ้และไมเ่ป็นภาระต่องบประมาณในอนาคต18

19 

จากคํานิยามดงักล่าว กรอบวนิัยทางการคลงัเป็นกรอบทีก่ําหนดแนวทางในการบรหิาร

และการใชจ้่ายเงนิของรฐัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามกฎหมาย โดย

การใช้จ่ายจะต้องสอดคล้องเพียงพอกบัความสามารถในการจดัหารายได้ กล่าวคอื การที่รฐั

สามารถรกัษาดุลยภาพระหว่างรายได้กับรายจ่ายเอาไว้ได้ หรือการที่รฐัควบคุมรายจ่าย

สาธารณะและขอ้ผูกพนัทางการเงนิทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ให้อยู่ในระดบัที่สมดุลกบัขดี

ความสามารถในการจดัหารายได้ของรฐั ทําใหร้ฐัมเีสถยีรภาพทางการคลงัมคีวามน่าเชื่อถอืทัง้

ทางกลไกและกระบวนการทางการคลงั 

2.3.2 นวตักรรมทางการคลงั 

รฐับาลในยุคปัจจุบนัจําเป็นต้องแสวงหาแหล่งเงนิทุนใหม่ใหม่สําหรบัการใช้ขบัเคลื่อน

นโยบายทางเศรษฐกิจสงัคมซึ่งต้องใช้เงนิและทรพัยากรจํานวนมากและเพื่อทดแทนแหล่ง

รายได้ดัง้เดมิคอืภาษีอากร ซึ่งนับวนัจะมขีอ้จํากดัมากขึน้เป็นลําดบั ในขณะเดยีวกนัตลาดเงนิ

และตลาดทุนก็มกีารพฒันาเครื่องมอืทางการเงนิใหม่ใหม่ขึ้นเป็นจํานวนมาก เปิดโอกาสให้

รฐับาลมช่ีองทางในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืตงึการคลงัและเครือ่งมอืทางการเงนิไดม้ากขึน้  

โดยหลกัการแลว้รฐับาลในระบอบประชาธปิไตยจะใชเ้ครื่องมอืทางการคลงัใดใดนัน้จะ

ทําไดภ้ายใต้กรอบของกฎหมายเท่านัน้แต่อย่างไรกต็ามในบางครัง้กฎหมายการคลงันัน้มคีวาม

                                                      
18สาํนกันโยบายการคลงั สานกังานเศรษฐกจิการคลงั.โครงการวิจยั เรือ่ง การศึกษาวินัยทางการคลงัของ

ประเทศไทย (อดีตสู่ปัจจบุนั) และแนวทางในการเสริมสรา้งวินัยทางการคลงัตามหลกัสากล [online], 

Available URL: จากhttp://www.pdmo.go.th,2551. หน้า 5 (ธนัวาคม, 4). 
19ปัทมา เธยีรวศิษิฎส์กุล, การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต้บริบทกฎหมายการเงินการคลงั

ใหม่ : กรณีศึกษาช่วงวฏัจกัรเศรษฐกิจขาลงและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของไทย, วทิยาลยัการยุตธิรรม 

สานกังานศาลยุตธิรรม, 2552, หน้า 68.  
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ลํ้าสมยัวิง่ไล่ตามเครื่องมอืทางการคลงัใหม่ๆไม่ทนัจงึเป็นช่องว่างที่เป็นการปล่อยให้รฐับาลใช้

เครื่องมอืกึ่งการคลงัและการเงนิใหม่ๆ โดยไม่มกีฎหมายรองรบัสถานการณ์ดงักล่าวน้ีทําให้

รฐับาลใช้เครื่องมอืการเงนิการคลงัโดยไม่มขีอบเขตจํากดัและปราศจากกลไกการตรวจสอบ

ถ่วงดุลตามระบอบประชาธปิไตยซึง่ขดัแยง้กบัหลกัการบรหิารงานคลงัในระบอบประชาธปิไตย 

อันจะต้องมีความโปร่งใสเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศที่ตกอยู่ใน

สถานการณ์เช่นว่าน้ี19

20 

 

2.3.3 ความสาํคญัของระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครฐั  

ในการปกครองประเทศเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนรฐับาลมหีน้าที่ในการบรหิาร

จดัการดําเนินงานด้านต่างๆเพื่อทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยให้ประชาชน

โดยทัว่ไปมฐีานะความเป็นอยู่ที่ดขี ึน้งานส่วนหน่ึงคอืการดําเนินการดา้นเศรษฐกจิเพื่อใหม้กีาร

จดัสรรการใชท้รพัยากรในประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพโดยเป้าหมายของการดําเนินงาน

ทีถ่อืว่าเป็นหน้าทีอ่นัพงึกระทาํของรฐับาลทีส่าํคญั3ประการคอื 

1) การจดัสรรการใชท้รพัยากรของสงัคม 

2) การรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 

3) การจดัระบบการกระจายรายไดข้องสงัคม 

 

โดยทัว่ไปการดําเนินงานทางเศรษฐกจิเพื่อแก้ไขปัญหาหรอืเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

ทางเศรษฐกิจของประเทศรฐับาลมกัจะใช้เครื่องมือทางการคลงัเป็นหลกัในการดําเนินงาน

เพื่อใหก้ารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิเป็นไปในแนวทางทีร่ฐับาลต้องการดว้ยการจดัสรรการใช้

ทรพัยากรระหว่างภาคเอกชนกับภาครฐัให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเครื่องมอื

ทางการคลงัสาํคญัทีร่ฐับาลนํามาใชไ้ดแ้ก่ 

1) การจดัเก็บภาษีอากรและหารายได้เป็นเครื่องมอืที่รฐับาลทําการโยกยา้ยทรพัยากรจาก

ภาคเอกชนเพื่อนํามาใชจ้า่ยในดา้นต่างๆของรฐับาล โดยจะมผีลกระทบโดยตรงต่อการใชจ้่ายใน

การลงทุนและการบรโิภคของภาคเอกชนซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม 

2) การใช้จ่ายของรฐับาลเป็นเครื่องมือในการกระจายทรพัยากรกลับไปสู่ภาคเอกชน

กล่าวคอืเมื่อรฐับาลทําการจดัเก็บภาษีอากรและรายไดต่้างๆมาแลว้รฐับาลจะนํารายไดด้งักล่าว

มาจดัสรรใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่นการบรกิารสาธารณะ หรอืการจดัสวสัดกิารให้แก่ประชาชน 

อนัเป็นการกระจายทรพัยากรกลบัไปสู่ภาคเอกชนโดยส่วนรวมอกีครัง้หน่ึง 

                                                      
20เพิง่อา้ง. 
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3) การกู้ยมืหรอืการก่อหน้ีสาธารณะรฐับาลอาจทําการกู้ยมืเงนิในประเทศหรอืทําการกู้ยมื

เงนิจากต่างประเทศเพื่อนํามาบรหิารและใชจ้า่ยในการพฒันาประเทศ 

 

ระบบการบรหิารงานคลงัภาครฐับาล หมายถงึรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างกจิกรรมต่างๆ

ในกระบวนการบรหิารงานคลังอีกนัยหน่ึงหมายถึงองค์ประกอบหรือสถาบันคลัง ที่มีการ

ดําเนินงานเกี่ยวเน่ืองสมัพนัธ์กันตามประเพณีปฏบิตัิ ตามระเบยีบและกฎหมายที่กําหนดไว ้

โครงสร้างของระบบการคลงัเป็นส่วนหน่ึงของระบบบรหิารราชการแผ่นดินการทํางานของ

สถาบนัการคลงั นอกจากต้องเกี่ยวเน่ืองกนัเองทําให้เกิดมรีะบบการคลงั แล้วยงัต้องทํางาน

สมัพนัธ์กับสถาบนัอื่นๆ นอกระบบอีกด้วย ซึ่งแต่ละสถาบนัก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ 

ในกรณีของการบรหิารงานคลงัในภาครฐับาลนัน้มกีจิกรรมทางการคลงัทีส่ําคญัและ มรีะบบ

ความสมัพนัธซ์ึง่เกีย่วเน่ืองซึง่กนัและอยา่งน้อย 12 กจิกรรม ดงัน้ี20

21 

1) การกําหนดนโยบายและการวางแผนทางการคลงั เป็นการใช้เครื่องมอืทางการ คลงั

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศและหรอืเป้าหมายอื่นๆ ทีร่ฐับาลไดก้ําหนดขึน้  

2) การบรหิารงบประมาณแผ่นดนิ เป็นกจิกรรมทีด่ําเนินการต่อเน่ืองเป็นวงจร ทีเ่รยีกกนัว่า

“วงจรงบประมาณ” ซึ่งประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัๆคอื การจดัเตรยีม การพจิารณา อนุมตั ิการ

บรหิาร การตรวจสอบ การประเมนิผลงบประมาณ ดงันัน้ การงบประมาณ จงึประกอบด้วย

กระบวนการทางการเมอืงและการบรหิารอยูด่ว้ยกนั  

3) การบรหิารการจดัเก็บภาษีอากรและรายไดป้ระเภทต่างๆ เป็นเรื่องทีม่คีวาม สําคญัมาก 

ทัง้น้ี เน่ืองจากรฐับาลของประเทศต่างๆ สวนใหญ่มรีายได้จากการจดัเก็บภาษีอากร เป็นหลกั 

การจดัเก็บภาษีเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถงึความยุตธิรรมและความสะดวกในการจดัเก็บและเป็น

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารกําหนดนโยบายภาษอีากรแลว้  

4) การบรหิารหน้ีสาธารณะ จะต้องเป็นไปตามนโยบายแผนงานว่าด้วยการก�อหน้ี และ

การบรหิารหน้ีสาธารณะที่กําหนดไว้ การดําเนินงานในทางปฏบิตัิอาจมรีายละเอยีดอีก หลาย

ประการที่มไิดป้รากฏอยู่ในแผนการบรหิารหน้ีฯ เช่น การบรหิารหน้ีภายในประเทศอาจมหีลาย

วตัถุประสงคแ์ละมหีลายขัน้ตอน ตลอดจนวธิกีารบรหิารหน้ีและปัญหาในการก่อหน้ีที่ แตกต่าง

กนัไป  

5) การบรหิารเงนิคงคลงั หมายถงึปรมิาณเงนิสดหรอืสนิทรพัยอ์ื่นใดที่สามารถ เปลี่ยนรูป

มาเป็นเงนิสดไดโ้ดยง่ายที่รฐับาลมอียู่ในคลงั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เงนิจาํนวนน้ี รฐับาลสามารถ

นําไปใชจ้า่ยในกจิกรรมใดๆ ไดต้ามกฎหมาย  

                                                      
21เพิง่อา้ง. 
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6) การบรหิารเงนินอกงบประมาณ มบีทบาทต่อการบรหิารงานคลงัของรฐับาลมาก โดย

สาเหตุที่เง ินนอกงบประมาณทุกกองทุนเป็นกิจการที่รฐัเป็นผู้จ ัดทํา และมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิส่วนรวม ซึง่เป็นภาระของกระทรวงการคลงัจะต้องพฒันาระบบบญัชแีละระบบขอ้มูล 

เกีย่วกบัเงนินอกงบประมาณ เพื่อใหส้ามารถควบคุมดูแลตดิตามผล ตลอดจนรายงานขอ้มลู เขา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทําภาพรวมฐานะการคลงัของรฐับาล ตลอดจนศึกษาวเิคราะห ์

เพื่อกําหนดนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารเงนินอกงบประมาณแต่ละประเภท  

7) การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ เป็นเงินที่อยู่ในประเภทเงินนอก

งบประมาณแผ่นดนิ จดัตัง้ขึน้เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการรบัจา่ยเงนิ  

8) การบรหิารพสัดุ เป็นขัน้ตอนที่สําคญัของการบรหิารงานคลงัโดยสาเหตุที่หน่วยราชการ

เป็นผู้ซื้อและผู้ใช้พสัดุครุภณัฑ์รายใหญ่ที่สุด ซึ่งการบรหิารงานพสัดุที่มปีระสทิธภิาพจะ ช่วย

ประหยดังบประมาณแผ่นดนิ  

9) การบรหิารทรพัยสนิของแผ่นดนิ เช่น สาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ ที่ราชพสัดุ พระคลงั

ขา้งที่ ทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์ฯลฯ ซึ่งในความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงาน รฐับาล

จาํเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิเหล่าน้ีใหเ้ป็นรายไดเ้พิม่แกรฐั  

10) การบรหิารบญัชีรฐับาลและการจดัระบบขอมูลข่าวสารทางการคลงั เป็นกิจกรรม ที่

เกดิขึน้ในทุกกจิกรรมของกระบวนการบรหิารงานคลงั ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บภาษีอากร การ

บรหิารเงนิคงคลงั การงบประมาณแผ่นดนิ การบรหิารหน้ีสาธารณะ ระบบการบญัชขีอง รฐับาล

ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค รวมทัง้การบญัชสีาํหรบัหน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ  

11) การบรหิารการตรวจสอบและรายงานทางการคลงั เป็นกจิกรรมทีม่คีวามจาํเป็น เพื่อให้

การบรหิารคลงัของรฐัมคีวามถูกต้องและน่าเชื่อถอืได้ โดยเฉพาะอยางยิง่การตรวจสอบ การใช้

จา่ยเงนิของแผ่นดนิ  

การบรหิารการประเมนิผลทางการคลงั แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื (1) การประเมนิผล งานในแต่

ละกจิกรรมของกระบวนการบรหิารงานคลงั เช่น การประเมนิผล การบรหิารการ จดัเก็บภาษ ี

การประเมนิผลด้านการงบประมาณ การประเมนิผลการบรหิารเงนิคงคลงั การประเมนิผลการ

บรหิารหน้ีสาธารณะ เป็นต้น (2) การประเมนิการบรหิารงานคลงั ในภาพรวม ระดบัการบรรลุ

วตัถุประสงคข์องการดาํเนินนโยบายและแผนทางการคลงัทัง้หมด ทีก่ําหนดไวใ้น แผนเศรษฐกจิ

และแผนการคลงั21

22 

 

                                                      
22พนมทนิกร ณ อยุธยา, การบริหารงานคลงัรฐับาลเล่ม 2: การบริหารงานคลงัรฐับาลมหภาค2, พมิพ์

ครัง้ที ่2(กรุงเทพฯ: ศลิป์สยามการพมิพ,์ 2534), หน้า 64-66.  
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2.3.4 หลกัการบริหารงานคลงัโดยยึดหลกัความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โดยหลกัการข้อน้ีมวี่าบรรดาเงนิทัง้ปวงในกองทุนสาธารณะทุกประเภทที่รฐับาลและ

หน่วยงานของรฐัจดัตัง้ขึ้นและมไีว้เพื่อดําเนินการกิจกรรมสาธารณะ ถือว่าเป็นทรพัย์สนิของ

ประชาชนทุกคน รฐับาลและหน่วยงานภาครฐัเป็นเพียงผู้จดัการ มีหน้าที่บริหารเงินและ

ทรพัยส์นิเหล่าน้ีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเท่านัน้ ดงันัน้สถาบนัการคลงัหลกัใน

ภาครฐั คอืคณะรฐัมนตรแีละกระทรวงการคลงัอนัเป็นฝ่ายบรหิาร และรฐัสภาจงึมหีน้าทีเ่ปิดเผย

ที่มาที่ไปของรายได้และรายจ่าย ทรพัยส์นิและหน้ีสนิ สถานการณ์คลงั รวมทัง้ความเสี่ยงทาง

เศรษฐกจิการคลงัของกองทุนสาธารณะให้ประชาชนไดร้บัทราบอย่างรวดเรว็ทนัต่อเวลารฐับาล

จะปกปิดขอ้มลูโดยอา้งว่าเป็นความลบั หรอืใหข้อ้มลูล่าชา้หรอืไมค่รบถว้นไมไ่ด ้

และการเปิดเผยขอ้มลูทางการคลงัต่อสาธารณะชนมดีงัน้ี 

 1) สถาบันการคลังหลักต้องเปิดเผยแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงกรอบภารกิจ 

วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายการดําเนินงาน และมาตรการการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งและ

เปิดเผยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆในทางการคลังต่อสาธารณะชนอย่าง

ถูกตอ้งและตรงไปตรงมา  

 2) รฐับาลต้องเปิดเผยนโยบายแผนการจดัหารายได้และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

ประจาํปีทีช่ดัเจนต่อสาธารณะชนอยา่งตรงไปตรงมาไมปิ่ดบงัหรอืซ่อนเรน้ 

 3) ในกรณีทีม่วีกิฤตทิางเศรษฐกจิการเมอืงและรฐับาลมคีวามจาํเป็นต้องใชน้โยบายการ

คลงัแบบขาดดุลในระดบัที่เข้มข้นและกว้างขวางจนเกินขดีจํากัดของกรอบกฎหมายรฐับาล

จะต้องจดัทําแผนการดําเนินนโยบายการเงนิการคลงัในรายละเอยีดทีร่ะบุขอบเขตของมาตรการ

ทางการเงนิการคลงัทีต่้องดําเนินการพรอ้มทัง้ช่วงเวลาทีส่ภาวะเศรษฐกจิของรฐัจะปรบัตวัเขา้สู่

สภาวะปกติเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยรฐัสภาควรพิจารณาโดย

ปรกึษาหารอืกบัธนาคารแห่งชาตแิละหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอือาจดําเนินการเปิดรบัฟังความ

คดิเหน็จากสาธารณะชนเพื่อประกอบการตดัสนิใจเมื่อรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบแลว้รฐับาลจงึควร

ดาํเนินการตามแผนการดงักล่าว 

 4) รฐับาลและส่วนราชการควรมรีะบบบญัชแีละรายงานการเงนิการคลงัที่ได้มาตรฐาน

และมรีะบบรายงานสถานะทางการคลงัและผลการตรวจสอบประสทิธภิาพการดําเนินงานต่อ

หน่วยงานภายนอกและต่อสาธารณะชนที่ครอบคลุมและได้มาตรฐานให้ประชาชนพลเมอืง

สามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจสถานะทางการคลงัและมคีวามเขา้ใจในเรื่องของความเสีย่งทางการคลงั

ของรฐัในปัจจบุนัและในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความเป็นจรงิ 

 5) สถาบันการคลังหลักต้องทําหน้าที่ของตนเองโดยยึดหลักความเป็นอิสระ การ

ปรกึษาหารือและการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันนัน้ต้องมีอย่างสมบูรณ์ไม่ร่วมมือกัน

ดําเนินการเพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมชิอบหรอืไม่ให้ความร่วมมอืไม่ปรกึษาหารอืกนัเพราะมี
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ผลประโยชน์ขดัแยง้กนัเป็นการส่วนตวัและไม่ใชอ้ํานาจเขา้ควบคุมครอบงาํซึ่งกนัและกนัจนทํา

ใหส้ญูเสยีรกัความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

 

สาํหรบัหลกัการมสี่วนรว่มของประชาชนน้ีรฐับาลควรจะช่องทางใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม

คดิร่วมตดัสนิใจในกระบวนการรวมทัง้การกําหนดนโยบายและการบรหิารการเงนิการคลงัของ

รฐัในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัชาตจินถงึระดบัทอ้งถิน่ไดโ้ดยตรงและโดยเสมอภาคเท่าเทยีมกนัเช่น

การให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นในกรณีที่รฐับาลต้องการรเิริม่การจดัเก็บ

ภาษีใหม่ หรอืเริม่จดัทําโครงการพฒันาขนาดใหญ่ที่มผีลผูกพนัทางการคลงัโดยระยะยาว โดย

การเปิดช่องทางให้ประชาชนมสี่วนร่วมดงักล่าวน้ีจะส่งเสรมิให้รฐับาลและประชาชนพลเมอืงมี

ความรบัผดิชอบทางการคลงัร่วมกนัอกีทัง้จะส่งผลให้เป็นการส่งเสรมิความเท่าเทยีมและความ

โปรง่ใสทางการคลงัและป้องกนัการใชอ้ํานาจโดยไมช่อบของรฐับาล 

 

2.3.5 วินัยการเงินการคลงัในกรณีการจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561  

มาตรา6รฐัตอ้งดาํเนินนโยบายการคลงัการจดัทํางบประมาณการจดัหารายไดก้ารใชจ้า่ย

การบรหิารการเงนิการคลงัและการก่อหน้ีอย่างมปีระสทิธภิาพโปร่งใสและตรวจสอบไดท้ัง้น้ีตาม

หลกัการรกัษาเสถยีรภาพและการพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืและหลกัความเป็นธรรมใน

สงัคม 

และต้องรกัษาวนิัยการเงนิการคลงัตามที่บญัญตัใินพระราชบญัญตัน้ีิและตามกฎหมาย

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

มาตรา9คณะรฐัมนตรตี้องรกัษาวนิยัในกจิการทีเ่กี่ยวกบัเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัิ

น้ีอยา่งเครง่ครดั 

ในการพจิารณาเรื่องที่เกี่ยวกบันโยบายการคลงัการจดัทํางบประมาณการจดัหารายได้

การใช้จ่ายการบรหิารการเงนิการคลงัและการก่อหน้ีคณะรฐัมนตรตี้องพจิารณาประโยชน์ที่รฐั

หรอืประชาชนจะไดร้บัความคุม้ค่าและภาระการเงนิการคลงัทีเ่กดิขึน้แก่รฐัรวมถงึความเสีย่งและ

ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่การเงนิการคลงัของรฐัอย่างรอบคอบ 

คณะรฐัมนตรตี้องไม่บรหิารราชการแผ่นดนิโดยมุ่งสรา้งความนิยมทางการเมอืงที่อาจ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

มาตรา 25 การเสนอกฎหมายทีก่ําหนดใหห้น่วยงานของรฐัไม่ตอ้งนําเงนิรายไดห้รอืเงนิ

อื่นใดส่งคลงั ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณีมคีวามจาํเป็นและเกดิประโยชน์ในการที่หน่วยงานของ

รฐันัน้จะมีเงนิเก็บไว้เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรฐัมนตร ี
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มาตรา 26 การเสนอกฎหมายที่มบีทบญัญัติให้จดัเก็บภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียม

เพิม่ขึน้จากที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรฐันําไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงคข์อง

หน่วยงานของรฐันัน้หรอืเพื่อการหน่ึงการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทํามไิด้ เว้นแต่กรณีการ

จดัเกบ็ภาษอีากรหรอืค่าธรรมเนียมเพิม่ขึน้เพื่อเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยบญัญตัใิหร้ฐัต้องรกัษาวนิัยการเงนิการคลงัอย่างเคร่งครดัเพื่อใหฐ้านะทางการเงนิการคลงั

ของรฐัมเีสถียรภาพและมัน่คงอย่างยัง่ยนืตามกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัซึ่ง

กฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยจงึต้องมบีทบญัญตัิเกี่ยวกบักรอบการดําเนินการทางการคลงัและ

งบประมาณของรฐั การกําหนดวนิัยทางการคลงัด้านรายไดแ้ละรายจ่ายทัง้เงนิงบประมาณและ

เงนินอกงบประมาณ การบรหิารทรพัยส์นิของรฐัและเงนิคงคลงัและการบรหิารหน้ีสาธารณะ จงึ

จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

พระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐัพ.ศ. 2561 มกีารกําหนดโดยภาพรวมใหร้ฐั

ต้องดําเนินนโยบายการคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในการ

พจิารณานโยบายการคลงัการจดัหารายได ้หรอืการใชจ้่ายนัน้ รฐัมนตรจีะต้องพจิารณาถงึความ

คุ้มค่า และความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงนิการคลงัของรฐัอย่างรอบคอบ และในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการเกบ็เงนิจากประชาชน ในรปูแบบของ

ภาษีเพื่อนํามาใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้โดยเฉพาะนัน้ มาตรา 25 กําหนดให้การเสนอ

กฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรฐัไม่ต้องนําเงนิรายได้ส่งคลงันัน้ จะทําได้เฉพาะกรณีที่มี

ความจําเป็น และจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัก่อนเสมอ นอกจากน้ีการ

เสนอกฎหมายที่มีบทบญัญัติให้จดัเก็บภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กฎหมาย

กําหนดไว้เพื่อให้หน่วยงานรฐันําไปจ่ายตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานรฐันัน้กฎหมายวนิัย

การเงนิการคลงัมาตรา 26 กําหนดหา้มไว ้แต่อย่างไรก็ตามมขีอ้ยกเวน้ว่าหากการจดัเก็บภาษี

อากรหรอืค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปเพื่อเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้สามารถที่

จะกระทําได้ จากพระราชบญัญตัดิงักล่าวจะเหน็ได้ว่า การจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ไม่เป็นไปตามหลกัการของกฎหมายวนิัยการเงนิการคลงั อนักําหนดใหจ้ะต้องนําเงนิภาษทีีเ่ป็น

รายไดข้องประเทศนําส่งคลงั แลว้นําไปพฒันาประเทศตามลําดบัความสําคญัหรอืความเร่งด่วน

ที่จําเป็นจะต้องใช้จ่าย และนอกจากน้ี ยงัทําให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศขาดความ

ยดืหยุ่น เน่ืองจากไม่สามารถนําเงนิภาษไีปใชจ้่ายในส่วนอื่น ซึง่อาจจะมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนยิง่

กว่าได ้จงึไดม้กีารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุม

ไม่ให้มกีารจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะอีกในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามกองทุนนอก

งบประมาณที่มกีารจดัดัง้ขึ้นมาแล้วนัน้ก็ยงัต้องมกีารควบคุมดูแลและจดัสรรอย่างเหมาะสม 

เน่ืองจากพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 ไมม่ผีลยอ้นหลงัไปถงึกองทุนที่

จดัตัง้ขึน้มาก่อนทีจ่ะบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัดิงักล่าว ซึง่เมื่อพจิารณาจากลกัษณะของกองทุนที่
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มคีวามเป็นอสิระในการใชจ้่ายงบประมาณ และการบรหิารงานต่างๆ ทีป่ราศจากความเหน็ชอบ

และการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจของประชาชนแลว้นัน้ ควรที่จะมกีารควบคุมดูแลรปูแบบและ

ขอบอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รบัเงนิสนับสนุนจากการจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะ เพื่อให้การบรหิารจดัการเงนิภาษีของประชาชนมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนอยา่งสงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

บทท่ี 3 

การจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะในประเทศไทย 

 

3.1 สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

 3.1.1 ท่ีมาของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้ถอืกําเนิดขึ้นในประเทศ

ไทยในปี พ.ศ. 2544 ภายใตก้ารผลกัดนัของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ผูม้บีทบาทยิง่ในวงการ

สาธารณสุขไทย เป็นองค์กรอสิระที่มบีทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายการประชาสมัพนัธ์

รณรงค์เพื่อสุขภาพของคนไทย โดยมเีงนิทุนหลกัที่ได้จากเงนิบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรา้ง

เสรมิสุขภาพซึง่มาจากภาษบีาปทีร่ฐัจดัเกบ็จากผูผ้ลติและนาเขา้สุราและยาสูบในอตัรารอ้ยละ 2 

ของภาษทีีต่อ้งชาํระ22

23 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ เกดิจากความรว่มมอืกนัของกลุ่ม

หมอสามพราน นําโดย ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสแีละเครอืขา่ย โดยม ีศาสตราจารย์

นายแพทยป์ระกติ วาทสีาธกกจิ และ นายแพทยส์ุภกร บวัสายเป็นแกนนําเคลื่อนไหวใหเ้กดิการ

จดัตัง้ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพขึน้ โดยเริม่จากการที ่ ศาสตราจารย์

นายแพทยป์ระเวศ วะส ี ไดไ้ปประชุมทีอ่งคก์ารอนามยัโลกในระหว่างปี พ.ศ.2518-2519 และ

มองเหน็ความสาํคญัว่าบุหรีเ่ป็นสาเหตุของการเสยีชวีติของประชากรก่อนวยัอนัควรเป็นจาํนวน

มากในศตวรรษน้ี แต่ประเทศไทยยงัไม่มคีวามตระหนกัและเคลื่อนไหวเพื่อรบัมอืกบัปัญหาน้ีแต่

อยา่งใด จงึไดร้ว่มมอืกบั ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์รรถสทิธิ ์ เวชชาชวีะ เพื่อสรา้งความรว่มมอื

ระหว่างคณะแพทยศ์าสตร ์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี และมลูนิธหิมอชาวบา้น จดัตัง้เป็นโครงการ 

“รณรงคเ์พื่อการไมส่บูบุหรี”่ ขึน้มาเป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ.2529 โดยม ีนายแพทยไ์พบลูย ์สุรยิะ

วงศไ์พศาล เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ ต่อมาโครงการดงักล่าวไดย้กระดบัเป็นมลูนิธริณรงคเ์พือ่

                                                      
23ปาริชาติ ศิวะรกัษ์, ถอดบทเรียนการจดัการความรู้-งานวิจยั กรณีศึกษา: กําเนิดกองทุน สสส.

(กรุงเทพฯ:มลูนิธสิาธารณสขุแห่งชาต,ิ 2545). 
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การไม่สูบบุหรี ่ต่อมาในปีพ.ศ. 2430 โครงการไดร้ว่มกบัชมรมแพทยช์นบทแห่งประเทศไทยจดั

งานวิง่รณรงคเ์รยีกรอ้งสทิธิผ์ูไ้มส่บูบุหรีข่ ึน้นบัเป็นการรณรงคเ์พื่อสุขภาพในระดบัชาตคิรัง้แรกที ่

เกดิขึน้ในประเทศไทยต่อมาในสมยัรฐับาล ฯพณฯ พลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั ประเทศ

ไทยได้รบัความกดดนัอย่างมากจากสหรฐัอเมรกิาเพื่อให้เปิดรบับุหรี่ต่างชาติมาจาหน่ายใน

ประเทศ ดงันัน้เพื่อเป็นการลดแรงกดดนัในประเทศรฐับาลจงึได้ออกพระราชบญัญัติควบคุม

ผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สบูบุหรี ่พ.ศ.2535 ขึน้ แต่

คณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) ที่รฐับาลแต่งตัง้ขึ้นมาก็ยงัไม่มี

บทบาทในการดําเนินการขบัเคลื่อนต่อต้านการสูบบุหรี่มากนัก จนกระทัง่ได้มีการก่อตัง้

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขึน้ในเวลาต่อมา เมือ่ นายแพทยส์ุภกร บวัสาย ผูม้คีวาม

สนใจในประเดน็การรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหรีไ่ด้มาปฏบิตังิานที่ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

จงึไดม้กีารผลกัดนัใหเ้กดิความสนใจในการจดัการความรูม้าสู่การจดัทํานโยบาย และขบัเคลื่อน

เพื่อให้เกดิการก่อตัง้หน่วยงานที่ดูแลและส่งเสรมิสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็การสูบ

บุหรีข่ ึน้ 

กลุ่มนักวชิาการทางการแพทยผ์ูผ้ลกัดนัใหเ้กดิการจดัตัง้ สสส.ไดค้น้ควา้รวบรวมขอ้มลู

ต่างๆ ทัง้จากธนาคารโลก องค์การอนามยัโลก และรวบรวมความรูเ้กี่ยวกบัการเก็บภาษีบาป

และผลกัดนัให้เกดิการขึน้ภาษีเพื่อสุขภาพขึ้น โดยนําเสนอผลงานวจิยัทางเศรษฐศาสตรแ์ละ

สาธารณสุขเพื่อชี้ใหเ้หน็ถงึผลกระทบที่รฐัไดร้บัจากการทีป่ระชาชนสูบบุหรีท่ีส่่งผลให้รฐัต้องใช้

จ่ายเพื่อเยยีวยารกัษาผู้ป่วย โดยได้เชญิที่ปรกึษาองค์การอนามยัโลกเขา้หารอืและพบปะกบั

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขสมยันัน้ จงึทําใหนํ้าไปสู่การผลกัดนัเพื่อใหเ้กดิการ ขึน้ภาษี

บุหรี่ขึ้นในปี พ.ศ.2536 ซึ่งการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ครัง้นัน้ถือเป็นการขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อ

สุขภาพครัง้แรกและเกดิจากการผลกัดนัของกลุ่มแกนนําต่อต้านบุหรีโ่ดยแท ้เพราะในขณะนัน้

รฐับาลไมม่คีวามจาํเป็นทางการคลงัทีจ่ะตอ้งขึน้ภาษ 2ี3

24 

หลงัจากการขึน้ภาษบุีหรี ่กลุ่มแกนนํายงัคงเดนิหน้าศกึษาเรือ่งการจดัตัง้องคก์รส่งเสรมิ

สุขภาพ โดยใชร้ายไดส้่วนหน่ึงจากภาษบีาปทีจ่ดัเกบ็มาเป็นทุนในการดาํเนินงานองคก์รส่งเสรมิ

สุขภาพ โดย นายแพทยป์ระกติ วาธสีาธกกจิ ได้ศกึษาขอ้มลูจากมูลนิธสิ่งเสรมิสุขภาพแห่งรฐั

วคิตอเรยี (Victorian Health Promotion Foundation-VicHealth) ของประเทศออสเตรเลยี เป็น

ตน้แบบในการจดัตัง้องคก์รกึง่รฐัทีม่กีารบรหิารเป็นอสิระและทาํหน้าทีส่นับสนุนทุนแก่กจิกรรมที่

เกี่ยวเน่ืองกบัการส่งเสรมิสุขภาพ ความปลอดภยั การป้องกนัโรค และสรา้งจติสานึกให้ชุมชน

                                                      
24เพิง่อา้ง. 
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ตระหนักถงึความสําคญัของการมสีุขภาพดใีนปี พ.ศ.2539 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข เป็น

แกนนําสําคญัในการจดัประชุมวชิาการหลายครัง้ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏริูปเพื่อสุขภาพ และ

สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้องค์กรส่งเสรมิสุขภาพ โดยในการประชุมวนัที่ 15 พฤษภาคม 2539 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะส ีได้นาเสนอแนวคดิเรื่องการจดัตัง้สานักงานสรา้งเสรมิ

สุขภาพ โดยอาศยัภาษีบาปให้เป็นองค์การมหาชนอสิระ และเสนอว่าหน่วยงานน้ีควรมขีนาด

ใหญ่พอสมควร มคีวามเป็นอสิระภายใต้การกํากบัของคณะกรรมการซึ่งมหีน้าที่กระตุ้นให้เกดิ

กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิสุขภาพอยา่งจรงิจงัต่อเน่ือง และจากการผลกัดนัในปีน้ีเองจงึ

ทาให้รฐับาลแต่งตัง้ให้มี “คณะทางานจัดทาข้อเสนอมาตรการจัดตัง้สถาบันเอกชนเพื่อ

สาธารณสุขและกองทุนเพื่อส่งเสรมิสุขภาพและประกนัสุขภาพ” ขึน้ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2539 

โดยมี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นประธานต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2541 

คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้เปิดเสรกีารผลติและจาํหน่ายสุรา และให้กระทรวงการคลงัหาแนวทางใน

การลดผลกระทบทางสงัคมอนัอาจเกดิจากการแข่งขนัทางการตลาดเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชน

บรโิภคสุรา โดยอาจขอรบัการสนับสนุนทางการเงนิจากโรงงานสุราต่างๆ และจากมติในครัง้

นัน้เอง ไดเ้กดิแนวคดิที่จะจดัเกบ็เงนิบํารุงกองทุนจากสุรา ผนวกรวมเขา้กบัยาสูบซึง่เป็นสนิคา้

ทีท่ําลายสุขภาพของประชาชน เป็นการจดัเกบ็ภาษบีาป และใหค้ณะทํางานที่แต่งตัง้โดยมกีรม

สรรพสามติเป็นผู้รบัผิดชอบยกร่างพระราชบญัญัติกองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบรโิภคสุรา 

ยาสบู เสนอกระทรวงการคลงัพจิารณาในเดอืนมถุินายนพ.ศ.2542  

จวบจนกระทัง่ในปีพ.ศ.2544 ประเทศไทยมกีารเลอืกตัง้และได้รฐับาลใหม่นําโดยอดตี

พนัตํารวจโทดร.ทกัษิณ ชนิวตัร ซึ่งชูนโยบาย “สามสบิบาทรกัษาทุกโรค” เป็นนโยบายสําคญั

ในช่วงหาเสยีงเลอืกตัง้ และไดน้ายแพทยส์ุรพงษ์ สบืวงษ์ล ีเขา้ดํารงตาแห่งรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแกนนําจงึขอให้มกีารสนับสนุนการจดัตัง้องค์กรสรา้งเสรมิสุขภาพ

เน่ืองจากมคีวามสอดคลอ้งและหนุนเสรมินโยบายของรฐับาลเป็นอยา่งยิง่ เรื่องดงักล่าวจงึไดถู้ก

นําเสนอเขา้สู่สภาเพื่อพจิารณาอกีครัง้ จนในทีสุ่ดรา่งพระราชบญัญตักิองทุนสนับสนุนการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ จงึไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎร และประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษา

ในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2544 และมผีลบงัคบัใชใ้นวนัถดัมา24

25 

 สสส. เป็นองค์กรสร้างเสรมิสุขภาพที่รบัผิดชอบงานสรา้งเสรมิสุขภาพโดยยดึหลัก

ปรชัญาและแนวคดิของการสรา้งเสรมิสุขภาพ "เน้นสรา้งมากกว่าซ่อม" ตามประกาศ "กฎบตัร

ออตตาวา" (Ottawa Charter for Health Promotion) พ.ศ.2529 ซึ่งส่งเสรมิให้มกีารสรา้งเสรมิ

ระบบสาธารณสุขแนวใหม่โดยประกาศเจตนารมณ์เรื่องการสาธารณสุขมูลฐานที่สนับสนุน

เป้าหมายสุขภาพดถี้วนหน้า ซึ่งมคีวามเชื่อว่า สุขภาพดเีป็นแหล่งประโยชน์อนัสําคญัของการ

                                                      
25เพิง่อา้ง. 
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พัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับบุคคล นอกจากน้ีสุขภาพยังเป็น

องค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตด้วย ปัจจยัทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

สิง่แวดล้อมพฤตกิรรม และปัจจยัทางชวีภาพล้วนสามารถส่งเสรมิสุขภาพและเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพได้การสรา้งเสรมิสุขภาพมเีป้าหมายเพื่อปรบัเปลี่ยนให้ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลดต่ีอสุขภาพ

ผ่านการสนบัสนุนชีแ้นะเพื่อสุขภาพ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) มองว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่

เอือ้อํานวยใหพ้ลเมอืงสามารถเพิม่ความสามารถในการควบคุม และปรบัปรุงสุขภาพของตนเอง 

การจะเขา้ถงึสภาวะทีส่มบูรณ์ทัง้กายจติและสงัคมนัน้ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถงึ

สิ่งที่ต้องการบรรลุและบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้รวมถึงสามารถปรบัเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรอื

สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปได้ สุขภาพจงึมใิช่เป้าหมายแห่งการดํารงชวีติ

อยู่อีกต่อไป หากแต่เป็นแหล่งประโยชน์ของทุกวนัที่เราดําเนินชวีติ สุขภาพเป็นแนวคดิด้าน

บวกทีมุ่่งเน้นแหล่งประโยชน์ทางสงัคมและแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถงึศกัยภาพทางกาย

ของบุคคล ดงันัน้การสร้างเสรมิสุขภาพจงึไม่เป็นเพียงความรบัผิดชอบของภาคส่วนที่ดูแล

สุขภาพเท่านัน้ แต่ยงัมุ่งไปที่รูปแบบการดําเนินชวีติที่ส่งผลดต่ีอสุขภาพซึ่งจะนําไปสู่การมสีุข

ภาวะในทีสุ่ด อย่างไรกด็ ีก่อนจะมสีุขภาพดไีดน้ัน้ จาํเป็นจะตอ้งมปัีจจยัพืน้ฐานทีด่ใีนดา้นต่างๆ

ต่อไปน้ีก่อนจงึจะสามารถมสีุขภาพดไีด ้ไดแ้ก่ การมสีนัตภิาพ มทีีพ่กัอาศยัมกีารศกึษา มอีาหาร 

มรีายได้ มรีะบบนิเวศที่ม ัน่คง มแีหล่งทรพัยากรที่เพยีงพอ และมคีวามยุติธรรมและความเท่า

เทยีมกนัในสงัคม จงึเป็นทีม่าของนิยามใหม่ของคาว่า “สุขภาพ”ขึน้องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

ไดนิ้ยามความหมายใหม่ของคาว่า “สุขภาพ” ใหม้คีวามหมายกวา้งขึน้ว่า “สุขภาพ” คอื "State 

of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of 

disease or infirmity." 25

26หรอื “สภาวะความเป็นอยู่ที่ดที ัง้ทางกาย จติ และสงัคมและไม่ไดจ้ํากดั

อยู่แค่เรื่องของการไม่มโีรคหรอืความบกพร่องหรอืขดีจากดัด้านร่างกายและจติใจ” และนิยาม

ความหมายของ“ระบบสุขภาพ”ว่าเป็น“Sum total of all the organizations, institutions and 

resources whose primary purpose is to improve health”26

27 หรอื “การดําเนินกจิกรรมของทุก

องค์กร สถาบนั และทรพัยากรต่างๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสุขภาพ” ซึ่งทัง้สองนิยาม

ดงักล่าวถูกนํามาใช้เป็นแนวคดิรากฐานในการปฏริูประบบสุขภาพของไทย และ สสส.ได้รบัมา

ใชใ้นเวลาต่อมา 

                                                      
26World Health Organization (WHO) (1948).Constitution of the World Health Organization. Geneva: 

WHO.  
27World Health Organization (WHO) (2000). The world health report 2000: Health systems improving 

performance. Geneva: WHO.  
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จากการเคลื่อนตวัของแผนการดําเนินงานดา้นสุขภาพขององคก์ารอนามยัโลก ที ่สสส. 

รบัมาใช้ในการเดนิหน้าเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาพโดยการเน้น "สรา้งก่อนซ่อม" ซึ่งมุ่งควบคุมดูแล

ให้พลเมอืงในประเทศให้ม ี"สุขภาวะ" ที่ดขี ึ้นนัน้ สสส.ได้ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตรแ์บบ 

"ไตรพลัง" หรอื "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" คือ การใช้พลังปัญญา (การสร้างความรู้) พลัง

นโยบาย(อํานาจทางการเมอืง) และพลงัสงัคม (การเคลื่อนไหวทางสงัคม) สอดประสานกนัเพื่อ

ขบัเคลื่อนให้เกดิการเปลี่ยนแปลงสู่สงัคมสุขภาวะอย่างรอบด้าน ทัง้สุขภาวะทางกาย สุขภาวะ

ทางจติ สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางสงัคม จะเหน็ไดว้่า มกีารเคลื่อนตวัจากการนิยาม

หน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขในรูปแบบเดิม จากการเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่สรา้งเสรมิ

สุขภาพ ที่ให้ความสําคญักบั "สุขภาพกายและสุขภาพจติ" เป็นสําคญั มาสู่การเป็นหน่วยงานที่

เน้นปฏบิตักิาร "ควบคุมดูแล" การดําเนินชวีติประจําวนัของพลเมอืงที่กว้างขวางขึน้ กล่าวคอื 

ไดข้ยายหน้าทีไ่ปสู่การดแูลพลเมอืง ทัง้ในแง่ของสุขภาพ จติวญิญาณ การเมอืง เศรษฐกจิ และ

สงัคม ภายใต้คําเรยีกขานใหม่ว่า "สุขภาวะ"สอดคล้องกบันิยามความหมายที่ ศาสตราจารย์

นายแพทยป์ระเวศ วะส ีกล่าวไวว้่า “สุขภาพหรอืสุขภาวะหมายถงึสุขภาวะทัง้ทางกาย ทางจติ 

ทางสงัคม และทางปัญญา หรอืทางจติวญิญาณ สุขภาพหรอืสุขภาวะจงึเป็นเรื่องใหญ่ที่บูรณา

การอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคมทัง้หมด เป็นเรื่องที่อยู่เลยพรมแดนของกระทรวง

สาธารณสุขออกไปมาก” และ “สุขภาพไม่ไดห้มายถงึแพทย ์ยา โรงพยาบาล และการรกัษาโรค

เท่านัน้ แต่หมายถึง สุขภาวะที่ครอบคลุมทัง้สุขภาพกาย จติใจ ครอบครวั และสงัคมทัง้หมด 

ดงันัน้ หากฐานรากแขง็แรง ทีก่ล่าวมาทัง้หมดกม็ัน่คง แต่การพฒันาทีผ่่านมาเรามกัจะสรา้งจาก

ยอดลงมา ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมจงึไม่มัน่คง ดงันัน้ จงึต้องสรา้งฐานรากทัง้การสรา้ง

สุขภาพส่วนบุคคลครอบครวั และสงัคม ดว้ยการนําหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาช่วยในการพฒันา

ทุกดา้น27

28 

 3.1.2 วตัถปุระสงคข์องกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัิกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรฐัที่ไม่เป็นส่วน

ราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ และรายไดข้องกองทุนไม่ต้อง

นําส่งเป็นรายไดข้องแผ่นดนิทัง้น้ีเป็นไปตามมารา 10 แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 

ซึง่มวีตัถุประสงคข์องกองทุน กําหนดไวใ้นมาตรา 5 ของพระราชบญัญตัดิงักล่าว ดงัน้ี 

                                                      
28ประเวศ วะส,ีบนเส้นทางใหม่การส่งเสริมสขุภาพ อภิวฒัน์ชีวิตและสงัคม(กรุงเทพ:สาํนกัพมิพห์มอ

ชาวบา้น, 2542). 
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มาตรา 5 ให้จดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหน่ึง เรยีกว่า “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ

สุขภาพ”  

ใหก้องทุนเป็นนิตบุิคคลมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพในประชากรทุกวยัตามนโยบายสุขภาพ

แห่งชาต ิ

(2) สรา้งความตระหนกัเรื่องพฤตกิรรมการเสีย่งจากการบรโิภคสุรา ยาสูบ หรอืสารหรอื

สิง่อื่นทีท่าํลายสุขภาพ และสรา้งความเชื่อในการสรา้งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดบั 

(3) สนับสนุน การรณรงค์ให้ลดบรโิภคสุรา ยาสูบ หรอืสารหรอืสิง่อื่นที่ทําลายสุขภาพ 

ตลอดจนใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ศึกษาวิจยัหรอืสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั ฝึกอบรม หรอืดําเนินการให้มีการ

ประชุมเกีย่วกบัการสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสรมิสุขภาพโดยชุมชน หรอืองค์กร

เอกชน องคก์รสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(6) สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสรมิสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลกัษณะที่เป็นสื่อ 

เพื่อให้ประชาชนสรา้งเสรมิสุขภาพให้แขง็แรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดบรโิภคสุรา 

ยาสบูหรอืสารหรอืสิง่อื่นทีท่าํลายสุขภาพ 

 จากมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ มี

วตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสรมิสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ของประชาชน และรณรงคใ์ห้

ประชาชนงดบรโิภค สนิคา้ประเภทสุราและยาสบู รวมทัง้สิง่อื่นทีท่าํลายสุขภาพ  

 โดยการสร้างเสรมิสุขภาพนัน้ ได้มีการให้ความหมายไว้ในมาตรา 3 ว่า “สร้างเสรมิ

สุขภาพ” หมายความว่า การใดๆ ทีมุ่ง่กระทําเพื่อสรา้งเสรมิใหบุ้คคลมสีุขภาวะทางกาย จติ และ

สงัคม โดยสนบัสนุนพฤตกิรรมของบุคคล สภาพสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีจ่ะนําไปสู่การมรีา่งกาย

ที่แข็งแรง สภาพจติที่สมบูรณ์ อายุยนืยาว และคุณภาพชีวิตที่ดีและนอกจากอํานาจในการ

ดาํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ลว้นัน้ กองทุนดงักล่าวยงัมอีํานาจตามมาตรา 9 กล่าวคอื สามารถ

จดัการบรหิาร หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทุนไดด้งัน้ี 
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 มาตรา 9 ให้กองทุนมอีํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์ตาม

มาตรา 5 และอํานาจเช่นว่าน้ีใหร้วมถงึ 

(1) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิางๆ 

(2) ก่อตัง้สทิธ ิหรอืกระทาํนิตกิรรมใด ๆ ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 

(3) หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทุน 

(4) เผยแพร่ขอ้มลูและประชาสมัพนัธเพื่อรณรงคใ์ห้ประชาชนทราบถงึโทษภยัของการ

บรโิภคสุรา ยาสบู หรอืสารหรอืสิง่อื่นทีท่ําลายสุขภาพ และสรา้งเสรมิสุขภาพ ตลอดจนเผยแพร่

และประชาสมัพนัธก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) กระทํ าการอื่น ใดบรรดาที่ เกี่ยวกับหรือ เกี่ ยวเน่ืองในการจัดให้สําเร็จตาม

วตัถุประสงคข์องกองทุน 

จากคํานิยามดงักล่าวตามมาตรา 3 จะเหน็ไดว้่าการสรา้งเสรมิสุขภาพตามวตัถุประสงค์

ของกองทุนดังกล่าวในมาตรา 5 และมาตรา 9 นัน้ มีการกําหนดความหมายไว้อย่างกว้าง 

กล่าวคอืไมว่่าจะเป็นการใดๆทีท่ําไปเพื่อ สรา้งเสรมิสุขภาพทางการ ทางจติใจ หรอืสภาพสงัคม

ที่ด ีคุณภาพชวีติที่ด ีล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบวตัถุประสงค์ของกองทุนสรา้งเสรมิสุขภาพ

ทัง้สิน้ การใหค้วามหมายถอ้ยคําไวอ้ยา่งกวา้งเช่นน้ี อาจทาํใหเ้กดิการตคีวามออกไปอยา่งกวา้ง 

ซึ่งไม่ว่ากระทําการใดก็สามารถเชื่อมโยงไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทัง้สิ้น ทัง้การให้

ความหมายถ้อยคาํอย่างกวา้งอนัเป็นการเปิดโอกาสใหต้คีวามไดอ้ย่างกวา้งขวางเช่นน้ี จะส่งผล

ให้ขอบเขตในการดําเนินงานของกองทุน การจดักิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้มผีลต่อสุขภาพของ

ประชาชนอย่างแทจ้รงินัน้ จะสามารถนํามาเป็นขอ้อ้างไดว้่าเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวต้าม

กฎหมายแล้ว ดงันัน้การดําเนินการของกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลย่อมกระทําการใดๆ ภายใต้

วตัถุประสงคไ์ดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย และไมม่คีวามผดิ 

 3.1.3 รายได้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

รายไดข้องกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพนัน้ มทีัง้รายไดท้ีม่ากจากภาษ ีและที่

ไม่ได้มาจากภาษี กรณีรายได้ที่มาจากภาษีนัน้ เป็นรายได้ที่มีการจดัเก็บเพิ่มขึ้นจากสินค้า

เฉพาะอย่าง คือ สุรา และยาสูบ ไม่ได้จดัเก็บภาษีเป็นการทัว่ไป ทัง้น้ีโดยอาศัยอํานาจตาม

มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญัติกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พ.ศ.254429ส่วนของ
                                                      

29พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ.2544มาตรา 11ใหก้องทุนมอีาํนาจ

จดัเกบ็เงนิบาํรุงกองทุน จากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีตามกฎหมายว่าดว้ยสรุาและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู ในอตัรา

รอ้ยละสองของภาษทีีเ่กบ็จากสรุาและยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยสรุาและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

ในการคาํนวณเงนิบาํรุงกองทุนตามอตัราทีก่าํหนดในวรรคหน่ึง หากมเีศษของหน่ึงสตางคใ์หปั้ดทิง้ 



 33 

รายได้ที่ไม่ได้มากจากภาษีนัน้ เป็นรายได้ซึ่งมาจากเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเงนิอุดหนุนจาก

ภาคเอกชนหรอืองคก์รรอื่น รวมทัง้จากต่างประเทศ หรอืองค์การระหว่างประเทศ และเงนิหรอื

ทรพัย์สินที่มีผู้อุทิศให้ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายได้จากการ

ดําเนินการดอกผลของเงนิหรอืรายได้จากทรพัยส์นิของกองทุน 29

30โดยไม่มกีารกําหนดเพดาน

รายได ้

 

 3.1.4 การจดัเก็บภาษีจากสุราและยาสูบเข้ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ 

รายไดข้องกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพทีม่าจากภาษนีัน้ กฎหมายกําหนดให้

เป็นหน้าทีข่องกรมสรรพสามติรและกรมศุลกากร เป็นผูด้ําเนินดาํเนินการเรยีกเกบ็เงนิ30

31จากผูม้ ี

หน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าดว้ยสุราและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู 31

32พรอ้มกบัการเรยีกเกบ็ภาษี

ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงักําหนดเพื่อนําส่งเป็นรายไดข้องกองทุน โดยไม่

ต้องนําส่งกระทรวงการคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่า การกระทรวงการคลงั

กําหนดโดยเงนิทีเ่รยีกเกบ็น้ี มชีื่อเรยีกว่า “เงนิบาํรงุกองทุน” แต่กฎหมายกําหนดใหถ้อืเป็นภาษ ี

                                                      
30พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ.2544มาตรา 6 กองทุนประกอบดว้ย

เงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) บาํรุงกองทุนทีจ่ดัเกบ็ตามมาตรา 11 

(2) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัและโอนมาตามมาตรา 43 

(3) เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 

(4) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชนหรอืองคก์รรอื่น รวมทัง้จากต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิ

หรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(5) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินการ 

(6) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของกองทุน 
31พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ.2544มาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการจดัเกบ็

และสง่เงนิบาํรุงกองทุน 

(1) ใหก้รมสรรพสามติและกรมศลุกากร เป็นผูด้าํเนินการเรยีกเกบ็เงนิบาํรุงกองทุนเพื่อนําสง่เป็นรายไดข้อง

กองทุน โดยไม่ตอ้งนําสง่กระทรวงการคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่า การ

กระทรวงการคลงักาํหนด 

(2) เงนิบาํรุงกองทุนใหถ้อืเป็นภาษแีต่ไมใ่หนํ้าไปรวมคาํนวณเป็นมลูค่าของภาษ ี
32พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ.2544มาตรา 13   ใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีตาม

กฎหมาย 

ว่าดว้ยสรุาและกฎหมายว่าดว้ยยาสบูมหีน้าทีส่ง่เงนิบาํรุงกองทนุตามอตัราทีก่าํหนดตามมาตรา 11 พรอ้มกบั

การชาํระภาษตีามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงักาํหนด 
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ที่จะต้องเสยีเพิ่มขึ้นรอ้ยละ  2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ

กฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

 

 3.1.5 การใช้จ่ายเงินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพกําหนดใหก้องทุนมอีํานาจจ่ายเงนิจากกองทุน 

ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่คณะกรรมการของกองทุนกําหนด โดยเป็นการใช้จ่ายเพื่อการ

ดําเนินงานของกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน รวมถึงการใช้จ่ายในงานที่

เกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมที่ทําในวตัถุประสงค์ของกองทุนอีกด้วย
32

33นอกจากน้ี พระราชบญัญัติ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ พ.ศ.2544 ยังให้อํานาจแก่กรรมการของกองทุน 

สามารถกําหนดหลกัเกณฑ์ในการใช้จ่ายเรื่องอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดได้ซึ่ง

การให้อํานาจแก่กรรมการของกองทุนให้กระทําเช่นน้ีได้อาจทําให้ คณะกรรมการกองทุน

ดงักล่าว กําหนดเกณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่แท้จรงิของกองทุนได้ และอาจจะเป็น

ปัญหาเพิม่มากขึน้ เมื่อกรรมการในฐานะส่วนตวัมสี่วนได้เสยีในการรบัเงนิส่งเสรมิเขา้กองทุน 

ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทาํการกําหนดเกณฑก์ารอนุมตัริบัและใช่จา่ยเงนิ โดยทีผู่ใ้หแ้ละผูร้บั

มคีวามสมประโยชน์กนั เป็นเหตุให้ต้องพจิารณาเรื่องการทบัซ้อนของผลประโยชน์อกีประการ

หน่ึง 

3.1.6 การตรวจสอบและประเมินผล 

 การตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายในของกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพนัน้ เป็นการตรวจสอบ

ในเรือ่งของการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุของกองทุน ตลอดจนตอ้งมกีารรายงานผลการ

                                                      
33พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ.2544มาตรา 16 ใหก้องทุนมอีาํนาจจ่ายเงนิจาก

กองทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนดเป็นค่าใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

(1) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของกองทุน 

(2) ค่าใชจ้่ายในการทาํกจิกรรมตามมาตรา 5 และมาตรา 9  

(3) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกาํหนด 
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ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการของกองทุนทราบอย่างน้อยปีละครัง้33

34และใหม้คีณะกรรมการ

ประเมนิผลการดําเนินงานของกองทุนจาํนวน7คนประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 6 คน ซึง่คณะรฐัมนตรโีดยการเสนอแนะของรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลงัแต่งตัง้จากผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ดา้นการเงนิ การสรา้ง

เสรมิสุขภาพและการประเมนิผล ซึง่ในจาํนวนน้ีจะตอ้งเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการ

ประเมนิผลจาํนวนไม่น้อยกว่าสองคนและใหค้ณะกรรมการประเมนิผลแต่งตัง้บุคคลทีเ่หน็สมควร

เป็นเลขานุการ34

35 

คณะกรรมการประเมนิผลมอีํานาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) ประเมนิผลดา้นนโยบายและการกําหนดกจิกรรมของกองทุน 

(2) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานของกองทุน 

(3) รายงานผลการปฏบิตังิานพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบปี 

ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลมอีํานาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนจากบุคคล

ใดหรอืเรยีกบุคคลใดมาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพื่อประกอบการพจิารณาประเมนิผลได3้5

36 

 

3.2 องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

 3.2.1 ท่ีมาขององคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณ ะแห่ งประเทศไทย (Thai Public 

Broadcasting Service) หรอื สสท. เรยีกโดยย่อว่า “TPBS”ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2551 โดย พระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2551 ในฐานะองคก์ารสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกําไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดําเนินการ

วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ที่สนับสนุนการพฒันาสงัคม ที่มคีุณภาพและคุณธรรมบน

พืน้ฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบรกิารข่าวสารทีเ่ที่ยงตรง รอบดา้น สมดุล และซื่อตรง

ต่อจรรยาบรรณ 

                                                      
34พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ.2544มาตรา 34 กองทุนตอ้งจดัใหม้กีาร

ตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้

คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครัง้ 

 ในการตรวจสอบภายใน ใหม้เีจา้หน้าทีข่องกองทุนทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายในและใหร้บัผดิชอบ

ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด  
35พระราชบญัญตัิกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พ.ศ.2544มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญตัิองคก์าร

กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
36มาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
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ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณ ะของ  TPBSได้ ร ับการรองรับภายใต ้

พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.255137 โดย

มคีณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระ เป็นผู้กําหนดนโยบาย 

และควบคุมการดําเนินงานของผูอ้ํานวยการและคณะกรรมการบรหิารองคก์าร และมรีายไดจ้าก

ภาษีสรรพสามติที่เก็บจากสุราและยาสูบ โดยมรีายไดสู้งสุดปีงบประมาณละไม่เกนิ 2,000 ลา้น

บาท37

38 

 

 3.2.2 วตัถปุระสงคข์ององคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ

ไทย 

องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทยมวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนิน

กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและ

คุณธรรม บนพืน้ฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบรกิารข่าวสารทีเ่ทีย่งตรง รอบดา้น สมดุล 

และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ ผลติรายการทางดา้นข่าวสาร สารประโยชน์ทางดา้นการศกึษา และ

สาระบนัเทงิ ที่มสีดัส่วนอย่างเหมาะสม โดยมุ่งดําเนินการอย่างปราศจากอคตทิางการเมอืงและ

ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยดึถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั ส่งเสรมิให้ความรู้แก่

ประชาชนใหก้้าวหน้าทนัการเปลีย่นแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่

ผ่านทางการใหบ้รกิารขา่วสารและสารประโยชน์อื่น ส่งเสรมิเสรภีาพในการรบัรูข้่าวสารเพื่อสรา้ง

สงัคมประชาธปิไตยทีป่ระชาชนไดร้บั ขา่วสารอยา่งเท่าเทยีมกนั38

39 

                                                      
37พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551มาตรา 5 ใหจ้ดัตัง้

องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็น นิตบิุคคล เรยีกโดยย่อว่า “ส.ส.ท.” และให้

ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Public Broadcasting Service” เรียกโดยย่อว่า “TPBS” ทําหน้าที่เป็น

องค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสยีงและวทิยุ โทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรฐั ที่ไม่ใช่ส่วน

ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร งบประมาณ แต่ดําเนินการภายใต้ทุน ทรพัย์สนิ และ

รายไดข้ององคก์าร 
38Thai PBS.ข้อมลูองคก์ร [online], Available URL: http://org.thaipbs.or.th/home, (กุมภาพนัธ,์ 16). 
39พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2551มาตรา 7 ให้

องคก์ารมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ดาํเนินกจิการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ทีจ่ะสนบัสนุนการพฒันาสงัคมทีม่ ีคุณภาพและ

คุณธรรม บนพืน้ฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบรกิารขา่วสารทีเ่ทีย่งตรง รอบดา้น สมดุล และซื่อตรง

ต่อจรรยาบรรณ 

http://org.thaipbs.or.th/home
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3.2.3 การจดัตัง้และเงินทุน 

องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นหน่วยงานของ

รฐัที่ไม่ใช่หน่วยงานส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจ มฐีานะเป็นนิตบุิคคลทําหน้าที่เป็นองค์การ

สื่อสารสาธารณะดา้นวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ดําเนินกจิการ

วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ที่จะสนับสนุนการพฒันาสงัคมที่มคีุณภาพและคุณธรรม 

ผลติรายการทางดา้นขา่วสารสารประโยชน์ทางดา้นการศกึษา  และสาระบนัเทงิ ทีม่คีุณภาพสูง 

เน้นความหลากหลายมุ่งดําเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมอืงและผลประโยชน์เชิง

พาณิชย ์และยดึถอืผลประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั ส่งเสรมิใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใหก้้าวหน้า

ทนัการเปลีย่นแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ ส่งเสรมิเสรภีาพในการ

รบัรูข้่าวสารเพื่อสรา้งสงัคมประชาธปิไตย และสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชนทัง้ทางตรง

และทางออ้มในการกําหนดทศิทางใหบ้รกิารเพื่อประโยชน์สาธารณะ39

40 

ซึง่ทุนทรพัยส์นิและรายไดข้ององคก์าร ประกอบดว้ย 

1) เงนิบาํรงุองคก์ารทีจ่ดัเกบ็จากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าดว้ยสุรา และกฎหมาย

ว่าดว้ยยาสูบ ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ของภาษทีีเ่กบ็จากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าดว้ยสุราและ

กฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

2) เงนิและทรพัย์สนิที่ได้รบัโอนมาจากสถานีวทิยุโทรทศัน์ ระบบ ยู เอช เอฟ และของ

สํานักงานบรหิารกจิการสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ เฉพาะกจิ (หน่วยบรกิารรปูแบบ

พเิศษ) ที่อยู่ในความดูแลของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีและกรมประชาสมัพนัธห์รอื

ตามกฎหมายอื่น 

3) ทุนประเดมิทีร่ฐัจา่ยใหเ้ป็นการอุดหนุนเพื่อก่อตัง้องคก์าร 

                                                                                                                                                        
(2) ผลติรายการทางดา้นขา่วสาร สารประโยชน์ทางดา้นการศกึษา และสาระบนัเทงิ ทีม่ ีสดัสว่นอย่าง

เหมาะสมและมคุีณภาพสงู เน้นความหลากหลายในมติต่ิาง ๆ โดยมุ่งดาํเนินการอย่าง ปราศจากอคตทิาง

การเมอืงและผลประโยชน์เชงิพาณิชย ์และยดึถอืผลประโยชน์สาธารณะเป็นสาํคญั 

(3) สง่เสรมิใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใหก้า้วหน้าทนัการเปลีย่นแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ ทัง้ระดบัชาติ

และระดบัทอ้งถิน่ผ่านทางการใหบ้รกิารขา่วสารและสารประโยชน์อื่น 

(4) สง่เสรมิเสรภีาพในการรบัรูข้า่วสารเพื่อสรา้งสงัคมประชาธปิไตยทีป่ระชาชนไดร้บั ขา่วสารอย่างเท่า

เทยีมกนั 

(5) สนบัสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนทัง้ทางตรงและทางออ้มในการกาํหนดทศิทาง การใหบ้รกิาร

ขององคก์ารเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

(6) สนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์อื่น 

การดาํเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ใหค้าํนึงถงึการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชน์ได ้อย่างทัว่ถงึและ

เป็นธรรมของประชาชน 
40พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 
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4) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรงุ ค่าบรกิาร หรอืค่าตอบแทนอื่นใดในการใหบ้รกิาร 

5) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดที่ไดร้บัจากผูส้นับสนุนองคก์ารโดยไม่เป็นการสนับสนุนทีท่ําให้

องคก์ารขาดความเป็นอสิระในการดําเนินงาน หรอืใหก้ระทําการอนัขดัหรอืแยง้ต่อวตัถุประสงค์

ขององคก์าร 

6) รายไดห้รอืการหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญาขององคก์าร 

7) ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิขององคก์าร 

 

องคก์ารมอีํานาจจดัเกบ็เงนิบํารุงองคก์ารจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าด้วยสุรา

และกฎหมายว่าดว้ยยาสูบ ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ของภาษทีี่เก็บจากสุราและยาสูบ และจดัสรรให้

เป็นรายได้ขององค์การ โดยให้มรีายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2000 ล้านบาท และให้

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัมอีํานาจในการปรบัเพิม่รายไดสู้งสุดทุก 3 ปี รายไดส้่วนทีเ่กนิ

จากรายได้สูงสุดที่กําหนดไวใ้ห้องการนําส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ โดยให้กรมสรรพสามติและกรม

ศุลกากรเป็นผูเ้รยีกเกบ็เงนิบาํรงุองคก์ารแทน 

ผู้มหีน้าที่เสยีเงนิบํารุงองค์การ ได้แก่ ผู้มหีน้าที่เสยีภาษีตามกฏหมายว่าด้วยสุราและ

กฎหมายว่าด้วยยาสูบ โดยชําระพร้อมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่ร ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักําหนด หาผูม้หีน้าทีเ่สยีเงนิบํารงุองคก์ารไม่ชําระเงนิบํารุงองคก์าร หรอืชําระ

ภายหลงัระยะเวลา ทีก่ําหนดหรอืชําระเงนิบํารงุองคก์ารไม่ครบตามจาํนวนทีต่้องชําระ ต้องเสยี

เงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืนของจํานวนเงนิทีไ่ม่ส่งหรอืส่งภายหลงัระยะเวลาที่กําหนด

หรอืจํานวนทีส่่งขาดไป แลว้แต่กรณี นับแต่วนัครบกําหนดส่งจนถงึวนัที่ชําระเงนิบํารุงองคก์าร

แต่ไมเ่กนิจาํนวนเงนิบาํรงุองคก์าร40

41 

หากแบ่งแยกรายได้ขององค์การ โดยอาศัยการพิจารณาจากลกัษณะของรายได้ว่ามี

ลกัษณะเป็นภาษอีากรหรอืไม ่อาจแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

(1) รายไดท้ีเ่ป็นภาษอีากร 

เป็นรายได้ที่บงัคบัจดัเก็บจากประชาชน ซึ่งได้แก่ เงนิบํารุงองค์การที่จดัเก็บจากผู้มี

หน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าดว้ยสุราและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ของภาษี

ทีเ่กบ็จากสุราและยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยสุราและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู ซึง่เป็นรายไดห้ลกัที่

ใช้ในการดําเนินการของสื่อสาธารณะ โดยรายได้ดงักล่าวมลีกัษณะเป็นภาษีเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะ (Earmarked tax) ซึง่เป็นเงนิทีร่ฐับงัคบัจดัเกบ็และนําไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะอย่าง 

                                                      
41เพ่ิงอาง. 
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(2) รายไดท้ีไ่มใ่ช่ภาษอีากร 

เป็นรายได้ที่สื่อสาธารณะได้รบันอกเหนือจากภาษีอากร ซึ่งได้แก่ เงนิและทรพัย์สนิที่

ได้รบัโอนมาจากสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบ ยู เอชเอฟ และของสํานักงานบรหิารกจิการสถานี

วทิยุโทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ เฉพาะกจิ (หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ) ที่อยู่ในความดูแลของ

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรแีละกรมประชาสมัพนัธ์ หรอืตามกฎหมายอื่น ทุนประเดมิที่

รฐัจ่ายใหเ้ป็นการอุดหนุนเพื่อก่อตัง้องคก์าร ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบรกิารหรอืค่าตอบแทน

อื่นใดในการให้บรกิาร ซึ่งมีลกัษณะเป็นค่าตอบแทนการใช้บรกิารที่สื่อสาธารณะจดัทําและ

กําหนดให้มคี่าตอบแทน และเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดที่ไดร้บัจากผูส้นับสนุนองค์การโดยไม่เป็น

การสนับสนุนทีท่าํใหอ้งคก์ารขาดความเป็นอสิระในการดาํเนินงาน หรอืใหก้ระทําการอนัขดัหรอื

แย่งต่อวตัถุประสงค์ขององค์การ รายได้หรอืการหาประโยชน์จากทรพัย์สินทางปัญญาของ

องคก์าร และดอกผลทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิขององคก์าร 

แม้พระราชบญัญัติองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ. 

2551 เกี่ยวกบัการจดัตัง้ สสท. จะกําหนดให้ สสท. เป็นหน่วยงานของรฐัแต่กก็ําหนดใหม้คีวาม

อสิระไม่อยูภ่ายใต้บงัคบัหรอืกํากบัดูแลของรฐับาล จงึไม่ถอืว่าเป็นองคก์ารมหาชนที่สามารถใช้

อํานาจในการจดัเก็บภาษีซึ่งเป็นอํานาจของรฐัได้ แต่ด้วยเหตุผลที่ สสท. ต้องทําหน้าที่สื่อ

สาธารณะโดยปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มการเมอืงและกลุ่มนายทุน และมรีายไดท้ีแ่น่นอน

และสามารถคาดการณ์ได้ จงึมกีารใช้กฎหมายเป็นเครื่องประกนัความอสิระด้านแหล่งเงนิทุน

โดยกําหนดบทบญัญัติในพระราชบญัญัติดงักล่าวให้กรมสรรพสามติและกรมศุลกากรเป็นผู้

จดัเกบ็และนําเงนิส่งให ้สสท. ใชใ้นการจดัทาํสื่อสาธารณะ 

 

3.2.4 การบริหารและการดาํเนินกิจการ 

1) คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยประธานกรรมการนโยบายจํานวน 1 คนและ

กรรมการนโยบายจํานวน 8 คนซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาทีค่ณะกรรมการสรรหากําหนด ทัง้น้ี ต้องคาํนึงถงึความโปรง่ใสและ

ความเป็นธรรมในการสรรหา 

 

คณะกรรมการนโยบายมอีํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายโดยทัว่ไปขององค์การ คุม้ครอง

รกัษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบรหิาร ผู้อํานวยการ และพนักงานให้ปลอดจากการ

แทรกแซงใดๆ ให้ความเห็นชอบแผนบรหิารจดัการกิจการและแผนการจดัทํารายการของ

องค์การให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ขององค์การ ให้ความเห็นชอบงบประมาณขององค์การ

ค วบ คุ ม ก ารดํ า เนิ น งาน ข อ งค ณ ะก รรม ก ารบ ริห ารให้ เ ป็ น ไป ต าม น โย บ าย ข อ ง
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คณะกรรมการนโยบาย กําหนดให้มกีารวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพของรายการ กําหนดขอ้บงัคบั

ดา้นจรยิธรรมของกรรมการบรหิาร ผูอ้ํานวยการ พนักงานและลกูจา้งขององคก์ร รวมทัง้กําหนด

บทลงโทษ กํากบัดูแลให้ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ คําตชิม และขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนต่อ

องค์การ ให้ได้รบัการพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเรว็ กําหนดระเบียบการเกี่ยวกับการ

บรหิารงานบุคคล การเงนิการงบประมาณและทรพัยส์นิ การมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร 

ดาํเนินงานต่างๆ และการดําเนินกจิการโดยทัว่ไป แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร แต่งตัง้และถอด

ถอนผู้อํานวยการ กําหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนของผู้อํานวยการ และรอง

ผู้อํานวยการ กําหนดข้อบงัคบัด้านจรยิธรรมของวชิาชพีเกี่ยวกับการผลติ และการเผยแพร่

รายการขององคก์าร แต่งตัง้คณะอนุกรรมการรบัและพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนจากประชาชน และ

จดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปี 

 

2) คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการจํานวน1 คนและกรรมการ

จํานวน 10 คน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ควบคุมดูแลผลิตรายการหรือการสร้างสรรค์รายการให้เป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบาย กํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัขององคก์าร จดัทาํแผนการบรหิารกจิการ และแผนการจดัทาํรายการขององคก์ารเสนอ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย จดัทําแผนพฒันาองคก์าร แผนพฒันาบุคลากรและแผนการเงนิเสนอ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย จดัทาํแผนแมบ่ทพฒันาเครอืข่าย และประเมนิคุณภาพของรายการ 

 

3) ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ มอีํานาจหน้าที่ออกระเบยีบในการบรหิารกจิการ

ขององค์การ รวมทัง้ระเบยีบและวธิปีฏบิตังิานของพนักงานหรอืลูกจา้งขององค์การ ทําสญัญา

จา้ง เลกิจา้ง ลดหรอืตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง ตลอดจนลงโทษทางวนิัยแก่พนักงานและลูกจา้ง

ขององค์การ แต่งตัง้นายกสถานีและคณะกรรมการบรหิารสถานี และเป็นผู้แทนองค์การหรอื

มอบอํานาจใหแ้ก่บุคคลอื่นกระทาํกจิการแทนในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก41

42 

 

3.2.5 การบญัชี การตรวจสอบ และการประเมินผล 

1) การจดัทาํบญัช ี 

องค์การต้องจดัทําตามหลกัการบญัชสีากลและตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรหิาร

กําหนดและต้องจดัทํางบการเงนิ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบ

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย และงบกระแสเงนิสด แลว้ส่งผูส้อบบญัชภีายใน 120 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี

ทุกปี 
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2) การตรวจสอบ 

(1) องค์การต้องจดัให้มกีารตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการเงนิ การบญัชแีละการพสัดุ

ขององคก์าร และใหร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการนโยบายอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(2)  ให้ สํ า นั ก ง าน ก า รต ร ว จ เงิน แ ผ่ น ดิ น ห รือ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ร ับ อ นุ ญ า ต ที่

คณะกรรมการนโยบายแต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบของสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบ

บญัชแีละประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิและทรพัยส์นิขององคก์าร 

3) การประเมนิผล  

คณะกรรมการนโยบายต้องมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานประจาํปี โดยคณะกรรมการ

ประเมนิผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิการดําเนินการของ

องค์การให้เกิดประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ ์สร้างความรบัผิดชอบและความเชื่อถือแก่

สาธารณชนในกจิการขององค์การ ตลอดจนมกีารตดิตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการ

ดาํเนินงานขององคก์ารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ครงการ และแผนงานทีไ่ดจ้ดัทาํไว 4้2

43 

 

 3.2.6 การตรวจสอบและควบคมุ 

องคก์ารตอ้งทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร 

และวุฒสิภา และเผยแพรต่่อสาธารณชนดว้ย เพื่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมใหผู้ช้มและผูฟั้ง

รายการไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ และแสดงถงึความเป็นกลางขององคก์ารโดย

รายงานอยา่งน้อยตอ้งกล่าวถงึ 

(1) ผลงานขององคก์ารในปีทีผ่่านมาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

(2) โครงการ แผนงาน และแผนงบประมาณสําหรบัปีถดัไป 

(3) ผงัรายการในปีทีผ่่านมา และแผนการทีจ่ะเปลีย่นแปลงผงัรายการสําหรบัปีถดัไป 

(4) งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัช ีรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของ 

คณะกรรมการประเมนิผล 

(5) ขอ้มลูนิตบุิคคลทีอ่งคก์ารเป็นเจา้ของหรอืถอืหุน้โดยตรงหรอืโดยออ้มและขอ้มลูของ 

บุคคลทีอ่งคก์ารเขา้รว่มกจิการหรอืรว่มลงทุน 

(6) รายการทีอ่งคก์ารใหก้ารสนบัสนุนการผลติแก่ผูผ้ลติรายการอสิระ วธิวี่าจา้งการผลติ 

รายการ พรอ้มชื่อของผูผ้ลติรายการเหล่านัน้ และรายละเอยีดในการเผยแพร่รายการทีส่นบัสนุน 
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(7) ความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ และจากประชาชน ทัว่ไปและการ

ปรบัปรงุทีด่าํเนินการตามความคดิเหน็ทีไ่ดร้บั 

(8) ขอ้มลูรอ้งเรยีนจากผูช้มและผูฟั้งรายการ และผลและวธิกีารการแกไ้ข43

44 

การจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะกรณีของ องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทยนัน้ หากพจิารณาระบบภาษีที่เป็นธรรมตามหลกัประโยชน์คอืระบบ

ภาษีที่ผู้เสยีภาษีแต่ละคนจะต้องรบัภาระภาษีโดยพจิารณาจากประโยชน์ที่บุคคลนัน้ได้รบัจาก

บรกิารสาธารณะของรฐั โดยทําให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างรายจ่ายและเงนิภาษี กล่าวคือ

หลกัการประโยชน์ก่อให้เกดิความเชื่อมโยงระหว่างรายจ่ายและรายได้ภาษีเน่ืองจากภาษีที่ถูก

จดัเก็บตามขอบเขตประโยชน์ทีผู่้เสยีภาษีได้รบั โดยความเชื่อมโยงระหว่างรายจ่ายและรายได้

ของการจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะนัน้ มสี่วนสําคญัต่อประสทิธภิาพของเงนิในกองทุน

ส่งผลให้ผูเ้สยีภาษสีามารถตระหนักรูไ้ด้ว่ากองทุนภาษีเพื่อธุรกจิเฉพาะทีถู่กดงึมาจากพวกเขา

นัน้ จะถูกจ่ายสําหรบัการใชจ้่ายที่เฉพาะเจาะจงตามที่พวกเขาต้องการ แต่ในกรณีขององค์การ

กระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทยนัน้ มรีายไดอ้นัเป็นประเภททีเ่ป็นภาษ ีคอื

การจดัเก็บเงนิบํารุงองค์การที่จดัเก็บจาก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ

กฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่า

ด้วยสุราและกฎหมายว่าดว้ยยาสูบ ซึ่งเป็นรายได้หลกัที่ใช้ในการดําเนินการของสื่อสาธารณะ 

โดยรายได้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั ้น ไม่สอดคล้องกับหลัก

ประโยชน์ทางภาษี อนัที่ผู้เสยีภาษีควรที่จะเป็นผู้ได้รบัประโยชน์จากเงนิภาษีที่ชําระเพิ่มขึ้น

มากกว่าประชาชนทัว่ไปที่ไม่ได้บรโิภคสนิค้าประเภทสุราและยาสูบ ดงันัน้จงึไม่สอดคล้องกบั

หลกัการจดัเกบ็ภาษทีีเ่ป็นธรรม ตามหลกัประโยชน์ 

 

3.3 กองทุนกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

 3.3.1 ประวติัความเป็นมาและการควบรวมกองทุน 

         ความเป็นมาของกองทุนที่จดัตัง้ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(เกดิขึน้ก่อนพระราชบญัญตักิาร

กฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558) 

          สบืเน่ืองจากรฐับาลในขณะนัน้ ไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัต่อการสนับสนุนการพฒันากฬีา

ของชาต ิให้มศีกัยภาพและสามารถดําเนินกจิการส่งเสรมิกฬีาให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึ่งการ

ดาํเนินการดงักล่าว สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลทีแ่ถลงไวก้บัรฐัสภา เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 

                                                      
44เพ่ิงอาง. 



 43 

พ.ศ. 2540 กําหนดมาตรการเรง่รดัพฒันามาตรฐานการกฬีาของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทัง้

การส่งเสรมิสวสัดกิารบํารุงขวญัและกําลงัใจของนักกฬีา หรอืส่งเสรมิการกฬีาของประเทศให้สู่

มาตรฐานสากล ประกอบกับ สมาคมกีฬามปัีญหาหลกัต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาด้าน

งบประมาณสนับสนุนสมาคมกฬีาทีไ่ด้รบัจากภาครฐับาลไม่เพยีงพอสําหรบัการบรหิารงานและ

ดาํเนินกจิกรรมกฬีาใหม้ปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

          จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การน้ี รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี (นายจุริ

นทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในขณะนัน้ จึงได้เสนอ

เรื่อง “การจดัตัง้กองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต”ิ ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา ในคราวประชุมเมื่อ

วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2542 และคณะรฐัมนตร ีไดม้มีตใิหจ้ดัตัง้กองทุน โดยใหอ้ยูภ่ายใตก้าร

กํากบัดแูลของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

           อน่ึง ในการจดัตัง้กองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ครัง้น้ี จะไม่กระทบกระเทอืนการ

บรหิารงานของการกฬีาแห่งประเทศไทย แต่จะเป็นการเสรมิใหก้ารบรหิารงานการกฬีาโดยรวม

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่กองทุน เป็นหน่วยงานทีจ่ดัอยูใ่นประเภทเพื่อการสนับสนุนส่งเสรมิ 

ตามทีก่ระทรวงการคลงักําหนด มภีารกจิใหก้ารสนับสนุนส่งเสรมิการพฒันากฬีาชาตไิปสู่ความ

เป็นเลศิในระดบันานาชาต ิไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐับาลปีละไม่น้อยกว่า 150 

ล้านบาท  โดยมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้เงนิงบประมาณ

ประจาํปี ไม่น้อยกว่า 150 ลา้นบาท ทัง้น้ี ใหข้ึน้อยู่กบัความจาํเป็นในแต่ละปี โดยสอดคลอ้งกบั

กจิกรรมทางดา้นกฬีาทีก่องทุน ตอ้งสนบัสนุนตามระเบยีบหลกัเกณฑ์4445 

ความเป็นมาของกองทุนที่เกิดขึ้นตามพระราชบญัญตักิารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2558 

          กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดิมที่จ ัดตัง้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพนัธ์ 2542 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา เหน็ว่าเพื่อต้องการปรบัปรุงขอ้กฎหมายให้

สอดรบักบัการดําเนินงานในปัจจุบนั ซึ่งทีผ่่านมามปัีญหาในทางปฏบิตัมิากมายไม่เหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั รวมทัง้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อกองทุน จะทําให้กองทุนมแีหล่งงบประมาณ

มากขึ้นเป็นการแก้ไขการขาดแคลนงบประมาณในระยะยาว ทําให้การพฒันากีฬาเกิดความ

ต่อเน่ือง จงึมนีโยบายให้แก้ไขพระราชบญัญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังนัน้ 

คณะรฐัมนตร ีไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทยฉบบัใหม ่ต่อสภานิตบิญัญตัิ

                                                      
45กองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติ. ประวติัความเป็นมา[online], Available URL: http://www.sportfund.or.th 

/index.php, 2561 (กุมพาพนัธ,์20). 
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แห่งชาต ิ(สนช.) ในการประชุมครัง้ที่ 2/2558 ที่ประชุมไดพ้จิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว

แล้วลงมตเิห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558 โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม 2558 และมผีลบงัคบั

ใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา คอื ตัง้แต่วนัที ่27 มนีาคม 255846 

          สําหรบัในพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 133 

กําหนดใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้ี ตลอดจนงบประมาณของกองทุนการศกึษาของ

นกักฬีาตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการบรหิารกองทุนการศกึษาของนักกฬีา 

พ.ศ. 2547 กองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาตติามระเบยีบคณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันาการ

กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจดัการเงนิกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และกองทุน

สวสัดิการนักกีฬา ตามระเบียบคณะกรรมการบรหิารกองทุนสวสัดิการนักกีฬา ว่าด้วยการ

บรหิารการใช้จ่ายเงนิกองทุน พ.ศ. 2545 ไปเป็นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ จงึมผีลให้มกีารรวมกองทุนกฬีาในการกฬีาแห่งประเทศไทยทัง้สาม กองทุน 

ได้แก่ กองทุนการศึกษาของนักกีฬา กองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ และกองทุนสวสัดกิาร

นักกีฬา ให้เป็น “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกบัทัง้สามกองทุนมภีารกจิงานทีค่ลา้ยคลงึกนั และมทีีม่าจากการจดัตัง้ ดงัน้ี 

            (1)กองทุนสวสัดกิารนักกฬีา โดยการกฬีาแห่งประเทศไทย เป็นผู้จดัตัง้เมื่อปี 2532 

ซึ่งคณะกรรมาธกิารสวสัดกิารสงัคมและการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความช่วยเหลอืขอ

ความรว่มมอืจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยออกตราไปรษณียย์ากร และนําเงนิมอบใหก้ารกฬีา

แห่งประเทศไทย ในปี 2533 เป็นเงนิ 5,000,000 บาท 

            (2) กองทุนการศกึษาของนักกฬีา จดัตัง้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 

2540 ไดร้บัเงนิประเดมิจากรฐับาล รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 41,171,075 บาท  ซึง่เป็นเงนิทีเ่หลอืจ่าย

จากการแข่งขนักฬีาซเีกมส ์ครัง้ที่ 18 และเงนิจากกองทุนเพื่อการพฒันากฬีา ซึ่งถูกยุบเลกิใน

ขณะนัน้ 

            (3)กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดตัง้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  16 

กุมภาพนัธ ์2542 ไดร้บัเงนิประเดมิจากรฐับาล เป็นเงนิ 300,000,000 บาท             

  

 

                                                      
46เพิง่อา้ง. 
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 3.3.2 การควบรวมกองทุน  

          สบืเน่ืองจากคณะรฐัมนตร ีในการประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2558 มอบหมายให้

กระทรวงการคลงั ดําเนินการวเิคราะห์และเสนอแนวทางในการปฏริปูทุนหมุนเวยีน ในกรณีที่

จะต้องดําเนินการปรบัปรุง พัฒนา ยุบรวม หรอืยุบเลิกกองทุนตามมติคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาต ิเมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม 2557 และวนัที ่19 สงิหาคม 2557 และมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อ

วนัที่ 28 ตุลาคม 2557 รวมทัง้จดัทําแผนปฏิบตัิการนําเงนิกองทุนหมุนเวยีนที่มสีภาพคล่อง

ส่วนเกนิความจาํเป็นส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

            ต่อมา สํานักงานตรวจสอบเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ไดร้ายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิ

ของทุนหมุนเวยีนที่ตรวจสอบ พบว่ามคีวามซํ้าซ้อน ไม่ประหยดั คุ้มค่าและเหมาะสมในการ

ดําเนินการ จํานวน 13 ทุน เสนอนายกรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาทบทวนสถานะทุนหมุนเวียน

ดงักล่าว โดยใหย้บุรวม 2 ทุน และยบุเลกิ 11 ทุน 

         สําหรบัการยุบรวมหรอืยุบเลิกกองทุน กระทรวงการคลังได้พิจารณาแนวทางการ

ปฏริปู  ทุนหมุนเวยีนโดยการควบรวมหรอืยุบเลกิกองทุน ซึง่ไดพ้จิารณาจากวตัถุประสงค์และ

การดําเนินการ ตามภารกจิของทุนหมุนเวยีนต่างๆ ประกอบกบันายกรฐัมนตร ีได้ให้พจิารณา

ขอ้สงัเกตของสํานกังานตรวจสอบเงนิแผ่นดนิ (สตง.) เกี่ยวกบัการทบทวนสถานะทุนหมุนเวยีน

ต่างๆ ดว้ยแล้ว โดยสมควรควบรวม “กองทุนส่งเสรมิกฬีาอาชพี และกองทุนกฬีามวย” เป็นทุน

หมุนเวียนที่มีวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสรมิ การสนับสนุน การพัฒนา และการอื่นใดที่

เกี่ยวกบัการกฬีา ในชัน้น้ี เพื่อบูรณาการงานด้านกฬีาให้เป็นไปอย่างมเีอกภาพ และลดภาระ

ด้านงบประมาณ จงึให้ควบรวมกองทุนส่งเสรมิกีฬาอาชพีและกองทุนกฬีามวย เป็นส่วนหน่ึง

ของ “กองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต”ิ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 ซึ่งมีว ัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และ

สวสัดกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการกฬีา โดยมแีหล่งรายได้หลกัจากเงนิที่เรยีกเก็บจากผู้มหีน้าที่เสยี

ภาษีตามกฎหมายสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีสุราและยาสูบ 

ประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท ซึ่งมศีักยภาพรองรบัการดําเนินงานของกองทุนส่งเสรมิกีฬา

อาชพีและกองทุนกฬีามวย46

47 

          เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการควบรวมกองทุนกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 

กองทุนส่งเสรมิกฬีาอาชพี และกองทุนกฬีามวย ควบรวมเป็นส่วนหน่ึงของกองทุนพฒันาการ

กฬีาแห่งชาต ิและต่อมาหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิไดล้งนามคาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษา

ความสงบแห่งชาต ิที่ 63/2559 สัง่ ณ วนัที่ 12 ตุลาคม พุทธศกัราช 2559 ลงนามโดย พลเอก 
                                                      
47เพิง่อา้ง. 
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ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสรมิ สนับสนุน และ

ปฏริปูการกฬีาของประเทศ ได้มมีาตรการให้ควบรวมกองทุนกฬีาอาชพี และกองทุนกฬีามวย 

เป็นส่วนหน่ึงของกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิพรอ้มกบัแก้ไขกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการน้ี 

เพื่อให้กองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิสามารถดําเนินการส่งเสรมิและสนับสนุนการกฬีาตาม

กฎหมายว่าด้วยการกฬีาแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยกฬีามวย และกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสรมิกฬีาอาชพีได้อย่างสมบูรณ์ยิง่ขึ้นและสอดคล้องกบัการควบรวมกองทุน สมควรแก้ไข

เพิม่เตมิบทบญัญตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการของกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิเพื่อให้มี

ความเหมาะสมและสามารถขบัเคลื่อนการดําเนินการของการกฬีาแห่งประเทศไทยและกองทุน

พฒันาการกฬีาแห่งชาตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดต้ราพระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศ

ไทย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 ขึน้มา เพื่อรองรบัการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ 

 3.3.3 วตัถปุระสงคก์องทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ  

          กองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ บรหิารโดยคณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันาการ

กฬีาแห่งชาต ิเป็นกองทุนที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

มาตรา 36 เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง 

ช่วยเหลอื และจดัสวสัดกิารที่เกี่ยวข้องกบัการกีฬา โดยมวีตัถุประสงค์ ตามมาตรา 42 แห่ง

พระราชบญัญตัดิงักล่าว ดงัน้ี 

         (1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมกฬีา ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

         (2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันานกักฬีา บุคลากรกฬีา และสมาคมกฬีา 

         (3) ส่งเสรมิและสนับสนุนการเตรยีมนักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬา ทัง้ในระดบัชาติและ

นานาชาต ิ

         (4) สนับสนุนเงนิรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ที่ใช้คําว่า “แห่ง

ประเทศไทย” ซึ่งประกอบคุณความดีแก่การกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่

ประเทศชาต ิ

         (5) สนบัสนุนทุนการศกึษาแก่นกักฬีาและบุคลากรกฬีา 

         (6) ช่วยเหลอืด้านสวสัดกิารแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบตัิเหตุ หรอื

ไดร้บัความเสยีหายหรอือนัตรายจากการแขง่ขนักฬีา และกรณอีื่นอนัควรแก่การสงเคราะห ์

         (7) ส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกฬีามวย และกีฬาอาชพีตาม

กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิกฬีาอาชพี 

         (8) เป็นค่าใชจ้า่ยในการบรหิารกองทุน47

48 

                                                      
48เพิง่อา้ง. 
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3.3.4 เงินและทรพัยสิ์นของกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ในการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 

 

 1) เงินบํารุงกองทุนที่จ ัดเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ

กฎหมายว่าดว้ยยาสูบ ในอตัรารอ้ยละ 2 ของภาษีทีเ่กบ็จากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าดว้ย

สุราและกฎหมายว่าดว้ยยาสูบ48

49 โดยใหก้รมสรรพสามติและกรมศุลกากรเป็นผูด้ําเนินการเรยีก

เก็บเงนิบํารุงกองทุน เพื่อนําส่งเป็นรายไดข้องกองทุน โดยไม่ต้องนําส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ

49

50 

2) เงินและทรพัย์สินที่โอนมาจากบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ตลอดจน

งบประมาณของกองทุนการศกึษาของนักกฬีาตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทยว่า

ดว้ยการบรหิารกองทุนการศกึษาของนกักฬีา พ.ศ. 2547 กองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาติ

ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจดัการ

เงนิกองทุนพฒันาการกฬีาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2548 และกองทุนสวสัดกิารนกักฬีาตามระเบยีบ

คณะกรรมการบรหิารกองทุนสวสัดิการนักกีฬาว่าด้วยการบรหิารการใชจ้่ายเงนิกองทุน 

พ.ศ. 254551 

                                                      
49พระราชบญัญตักิารกฬีาแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2558มาตรา 37 ใหก้องทุนมอีํานาจจดัเกบ็เงนิบํารุงกองทุน

จากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยสุราและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู ในอตัรารอ้ยละสองของภาษีทีเ่กบ็

จากสรุาและยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยสรุาและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

ในการคาํนวณเงนิบาํรุงกองทุนตามอตัราทีก่าํหนดในวรรคหน่ึง หากมเีศษของหน่ึงสตางคใ์หปั้ดทิง้ 
50พระราชบญัญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558มาตรา 38  เพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บและส่งเงนิ

บาํรุงกองทุน  

(1) ใหก้รมสรรพสามติและกรมศุลกากรเป็นผูด้ําเนินการเรยีกเกบ็เงนิบํารุงกองทุน เพื่อนําส่งเป็นรายไดข้อง

กองทุน โดยไม่ตอ้งนําสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ  ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงักาํหนด 

(2) เงนิบาํรุงกองทุนใหถ้อืเป็นภาษ ีแต่ไม่ใหนํ้าไปรวมคาํนวณเป็นมลูค่าของภาษ ี

  มาตรา 39  ใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยสุราและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู มหีน้าทีส่ง่เงนิ

บํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา 37 พร้อมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักาํหนด 
51พระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 133 ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้ี 

ตลอดจนงบประมาณของกองทุนการศกึษาของนักกฬีาตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ

บริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา พ.ศ. 2547 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามระเบียบคณะ

กรรมการบรหิารกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาตวิ่าดว้ยการจดัการเงนิกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2548 และกองทุนสวสัดกิารนักกฬีาตามระเบยีบคณะกรรมการบรหิารกองทุนสวสัดกิารนักกฬีาว่าด้วยการ

บรหิารการใชจ้่ายเงนิกองทุน พ.ศ. 2545ไปเป็นของกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาตติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
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3) เงนิทุนทีร่ฐับาลจดัสรรให ้

4) เงนิอุดหนุนทจากรฐับาลหรทิีไ่ดร้บัจากงบประมาณรายจย่ประจาํปีตามวามจาํเป็น 

5) เงนิรายไดห้รอผลประโยชน์ทีเ่กดิจากกองทุน 

6) รายไดท้ีเ่กดิจากการดําเนินการของกองทุน 

7) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

8) รายไดอ้ื่นๆ 

โดยกําหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บรกัษาเงนิและทรพัย์สนิของกองทุนและ

ดําเนินการเบกิจ่ายเงนิกองทุนตามพระราชบญัญตัน้ีิ เงนิและทรพัยส์นิดงักล่าวใหเ้ป็นของ การ

กฬีาแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลงัเป็น

รายไดแ้ผ่นดนิ 

 

3.3.5 การกาํกบัและควบคมุ  

 รฐัมนตรมีอีํานาจหน้าทีก่ํากบัโดยทัว่ไปซึง่กจิการของการกฬีาแห่งประเทศไทยเพื่อการ

น้ีจะสัง่ใหก้ารกฬีาแห่งประเทศไทย ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ แสดงความคดิเหน็ ทํารายงาน หรอืยบัยัง้

การกระทําของการกฬีาแห่งประเทศไทย ทีข่ดัต่อนโยบายของรฐับาลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี

ตลอดจนมอีํานาจทีจ่ะสัง่ใหป้ฏบิตักิารตามนโยบายของรฐับาลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีและสัง่

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการดําเนินการได5้1

52 

 

 กองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาตเิป็นกองทุนหมนุเวยีน ซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนกจิการ

ขององคก์าร การกฬีาแห่งประเทศไทย ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการอนัเป็นการสนบัสนุน

การกฬีาส่งเสรมิและสนับสนุนการดําเนินกจิกรรมกีฬา ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติส่งเสรมิ

และสนับสนุนการพฒันานักกฬีา บุคลากรกฬีา และสมาคมกฬีาส่งเสรมิและสนับสนุนการเตรยีม

นักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬา ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติสนับสนุนเงนิรางวัลแก่นักกีฬา 

บุคลากรกฬีา สนับสนุนทุนการศกึษาแก่นักกฬีาและบุคลากรกีฬาช่วยเหลอืด้านสวสัดกิารแก่

นักกฬีา บุคลากรกฬีา และผู้ซึ่งประสบอุบตัเิหตุ หรอืได้รบัความเสยีหายหรอือนัตรายจากการ

แข่งขนักฬีา และกรณีอื่นอนัควรแก่การสงเคราะห ์ส่งเสรมิและสนับสนุนกฬีามวยตามกฎหมาย

ว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชพีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิกีฬาอาชพีซึ่งวตัถุประสงค์

                                                      
52พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 107  ให้รฐัมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับ

โดยทัว่ไปซึง่กจิการของ กกท. เพื่อการน้ีจะสัง่ให ้กกท. ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ แสดงความคดิเหน็ ทํารายงาน หรอื

ยบัยัง้การกระทาํของ กกท. ทีข่ดัต่อนโยบายของรฐับาลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีตลอดจนมอีาํนาจทีจ่ะสัง่ให้

ปฏิบัติการตามนโยบายของรฐับาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสัง่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ดาํเนินการได ้
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ดงักล่าวข้างต้นนัน้ เป็นวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างกว้าง ทัง้ยงัมีการควบกองทุนหลาย

กองทุนเขา้ดว้ยกนั อาจส่งผลใหเ้กดิการตคีวามขอบขา่ยในการปฏบิตังิานของกองทุนอย่างกวา้ง 

เช่น สนับสนุนโดยเน้นที่ตวันักกีฬา การศึกษา รกัษาสุขภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬาอาชพี 

แล้วรวมทัง้สนับสนุนการออกกําลงักาย การเล่นกฬีาของประชาชนทัว่ไปดว้ยหรอืไม่ หรอืรวม

ไปถึงการสรา้งสนามกีฬา ในเรื่องของการก่อสรา้งสถานที่ในการเล่นกฬีาหรอืไม่เพยีงไร และ

เน่ืองจากมกีารจดัเก็บเงนิภาษจีากสุราและยาสูบนํามาเป็นเงนิทุนที่กนัไว้สําหรบัใช้จ่ายกจิการ

ของกองทุนดงักล่าว จงึทําให้กรณีเป็นการใช่จ่ายเงนิที่สะดวกและง่าย โดยไม่ต้องวเิคราะห์ถงึ

ลําดบัความจาํเป็นเท่าทีค่วร เน่ืองจากวตัถุประสงคท์ี่กฎหมายกําหนดเป็นไปอย่างกวา้ง ทําให้

การดําเนินกิจการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬา ก็อยู่ในขอบเขตของการใช้

จา่ยเงนิของกองทุนทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

การจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะในประเทศองักฤษเปรียบเทียบกบัการ

จดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะในประเทศไทย 

 

4.1 การจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะในประเทศองักฤษ 

 การจัด เก็บภาษี เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ เฉพ าะในประเทศอังกฤษ นั ้น  เรียกว่ า 

Hypothecationหรือ Hypothecated tax เป็นศัพท์สําหรับการแยกรายได้ที่ชัดเจนจากภาษี

เฉพาะเพื่อใช้ในวตัถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเท่านัน้ และเป็นสิง่ที่ได้รบัการพจิารณาสําหรบัการ

ระดมทุนสาธารณะเพื่อการดูแลสงัคม ในส่วนของการจดัเก็บภาษีจากสนิค้าหรอืบรกิารอย่างใด

โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อนํามาใชจ้่ายสําหรบัการดูแลสุขภาพ หรอืด้านสาธารณะสุขของสงัคมนัน้ 

ในประเทศองักฤษยงัไม่มกีารจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อนําเงนิมาดแูลสงัคมในส่วน

น้ี แต่อย่างไรก็ตามในประเทศอังกฤษก็มีการพิจารณาในเรื่องของการจัดเก็บภาษีเพื่อ

วตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อนําเงนิมาดูแลสังคมและสุขภาพของประชาชน ทัง้มีงานวิจยั และ

ความเห็นของนักวิชาการที่ทัง้สนับสนุนและไม่สนับสนุน โดยปัจจุบนัประเทศองักฤษมกีาร

จดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะเพียงกรณีของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรบัชม

โทรทศัน์ เพื่อนําเงนิมาสนับสนุนการดําเนินงานของสื่อสาธารณะของประเทศองักฤษคอื British 

Broadcasting Corporation (BBC)เท่านั ้นที่เป็นการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใน

ประเทศองักฤษ 52

53 การจดัเกบ็ภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในประเทศองักฤษนัน้ แบ่งออกเป็น

ส อ ง ป ร ะ เภ ท ไ ด้ แ ก่  Strong hypothecation แ ล ะ  Weak hypothecation54 โ ด ย  Strong 

hypothecation คือ การเก็บภาษีจากสินค้าหรือบริการอย่างใดๆ แล้วนํามาใช้จ่ายเพื่ อ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยรายไดจ้ากภาษีที่เกบ็เพิม่ขึน้นัน้เป็นแหล่งรายไดเ้พยีงแหล่งเดยีวที่จะ

นํามาใชก้บักจิการที่กําหนดไวโ้ดยเฉพาะ ส่วน Weak hypothecation เป็นกรณีทีแ่หล่งรายได้ที

                                                      
53Jon Sussex.Tax funding of health and social care internationallyDoes hypothecation help? 

[online], Available URL: https://www.health.org.uk/blogs/tax-funding-of-health-and-social-care-

internationally-does-hypothecation-help,2018(April, 20). 
54Antony Seely. ‘Hypothecated Taxation’ , House of Commons Library Standard Note, SN01480, 

September 2011. 

https://www.health.org.uk/blogs/tax-funding-of-health-and-social-care-internationally-does-hypothecation-help
https://www.health.org.uk/blogs/tax-funding-of-health-and-social-care-internationally-does-hypothecation-help
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จะนํามาใชจ้่ายในกจิการเฉพาะนัน้มาจากหลายทาง หรอืมแีหล่งรายไดท้างเดยีว แต่การใช้จ่าย

ไมเ่ฉพาะเจาะจงเพยีงอย่างใดอย่างหน่ึง ซึง่ใบอนุญาตโทรทศัน์กรณขีอง BBC นัน้ เป็นตวัอยา่ง

ของการใช้ hypothecation ในรปูแบบของ weak hypothecation เน่ืองจากรายไดข้อง BBC นัน้ 

ไม่ไดม้าจากรายได้จากการเก็บค่าใบอนุญาตในการรบัชมโทรทศัเท่านัน้ แต่ยงัมทีี่มาจากแหล่ง

อื่นๆอีกด้วย โดย Strong hypothecationเพิ่มความโปร่งใสช่วยเชื่ อมโยงสาธารณะกับ

จดุประสงคข์องการเกบ็ภาษแีละช่วยใหเ้กดิความสมดุลระหว่างภาระภาษแีละการใช้จ่ายในการ

บรกิาร ลดความยดืหยุ่นของการใช้จ่ายสาธารณะซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่สําคญัในเวลาที่รฐับาล

ไม่ได้รบัความไว้วางใจที่จะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตามความ

ยดืหยุ่นในการใชจ้่ายของรฐับาลทีส่รา้งขึน้อาจเป็นขอ้บกพร่องทีใ่หญ่ทีสุ่ด เน่ืองจาก รายไดท้ีจ่ะ

นํามาใชจ้่ายแก่บรกิารนัน้ๆ จะขึน้อยู่กบัการตลาดและจํานวนของการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร

นัน้ๆมากไปกว่าความต้องการในเรื่องของสุขภาพของประชาชน ซึง่แทจ้รงิแลว้ ในการใหบ้รกิาร

เกี่ยวกบัสุขภาพจะมากน้อยเพยีงใด ต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ส่วน weak 

hypothecation มขีอ้ดเีพยีงเลก็น้อย แต่ไม่น่าจะปรบัปรุงเรื่องของความโปรง่ใสความรบัผดิชอบ

หรือความน่าเชื่อถือ จุดแข็งเพียงอย่างเดียวของ weak hypothecation คืออาจเพิ่มการ

สนับสนุนสําหรบัการขึน้ภาษี โดยประชาชนอาจจะเต็มใจทีจ่ะเสยีภาษีในอตัราที่เพิม่ขึน้หากรฐั

รบัรองว่ารายไดพ้เิศษจะไปสู่การใชจ้่ายดา้นสุขภาพ ดงันัน้ weak hypothecation จงึอาจเป็นได้

เพยีงขอ้อา้งในการทีจ่ะเกบ็เงนิจากประชาชนเพิม่ทีด่สูมเหตุสมผลกว่าขอ้อา้งอื่นๆ54

55 

 

 4.1.1 การจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะในประเทศองักฤษกบัการบริการ

ด้านสขุภาพ 

 การจดัเกบ็ภาษจีากสนิคา้หรอืบรกิารอย่างใดโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อนํามาใชจ้่ายสําหรบั 

การดแูลสุขภาพ หรอืดา้นสาธารณะสุขของสงัคมนัน้ ในประเทศองักฤษไมม่กีารจดัเกบ็ภาษเีพื่อ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อนําเงนิมาดแูลสงัคมในส่วนน้ี แต่อย่างไรกต็ามในประเทศองักฤษกม็กีาร

พจิารณาในเรือ่งของการจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อนําเงนิมาดูแลสงัคมและสุขภาพ

ของประชาชน มงีานวจิยั และความเหน็ของนักวชิาการที่ทัง้สนับสนุนและไม่สนับสนุนโดยใน

เรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนทัง้ด้านการรกัษาพยาบาลในยามเจบ็ป่วย หรอืกรณีใน

เรื่องของการป้องกนั หรอืควบคุมโรค การดูแลสุขภาพทีน่อกเหนือไปจากการรกัษาพยาบาลแก่

ป ร ะ ช า ช น นั ้ น  ใ น ป ร ะ เท ศ อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ถ้ ว น ห น้ า  

โดยเป็นระบบประกนัสุขภาพถว้นหน้าแบบรฐัสวสัดกิาร แหล่งเงนิมาจากภาษทีีร่ฐัจดัเกบ็โดยมา

                                                      
55 Barker Commission on the Future of Health and Social Care in England, ‘A New Settlement for 

Health and Social Care: Final Report’, King’s Fund, 2014b. 
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จากภาษีทัว่ไป (General tax) โดยระบบสุขภาพแห่งชาติน้ี  เรียกชื่อว่า National Health 

Services (NHS) ซึ่งระบบสุขภาพแห่งชาติ NHS น้ี เริม่ดําเนินการหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 

ค.ศ. 1948 โดยกฎหมาย NHS Act 1946 ต่อมาก็ประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอที่จะ

สนับสนุนโรงพยาบาลอย่างรุนแรง จงึมกีารปฏริูปโครงสรา้งอย่างชดัเจนในการบรหิารจดัการ 

ตามกฎหมาย NHS Act 1973 แต่เดิมการบริหาร NHS นั ้นจะบริหารจากส่วนกลางของ

กระทรวงสาธารณะสุขจากนัน้มีการลําดบัขัน้การจดัการใหม่เป็นกระทรวงสาธารณสุขโดย

รฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสุขเป็นผูบ้รหิารสูงสุดและแบ่งการบงัคบับญัชาออกเป็นเขตพื้นที ่ซึ่ง

จะมโีครงสรา้งย่อยและแบ่งต่อตามพื้นที่เป็นตําบลซึ่งจะมทีมีรบัผดิชอบบรหิารจดัการในตําบล

นัน้ๆ  

 ต่อมาระบบ NHS ของประเทศองักฤษกป็ระสบปัญหาการเงนิและเศรษฐกจิตกตํ่าอยา่ง

รุนแรงและมกีารวเิคราะห์ระบบเพื่อการปฏริูปให้ดขีึน้อกีครัง้ ในปี ค.ศ. 1983 โดยปรบัเปลี่ยน

การบรหิารระบบราชการแบบเดมิเป็นการบรหิารจดัการระบบสุขภาพโดยคณะกรรมการบอรด์

และมผีูจ้ดัการระดบัเขตและตําบลเป็นผูบ้รหิารจดัการมอีํานาจในการตดัสนิใจบรหิารจดัการและ

มพีนัธะความรบัผดิชอบตามเขตพืน้ทีด่ําเนินการของตน ต่อมาเมือ่ปีค.ศ. 1990 เกดิกฎหมายชื่อ 

NHS and Community Care Act1990 โดยการนํากลไกการตลาดมาใช้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

และคุณภาพใหแ้ก่ NHS โดยการเปลีย่นระบบบรกิารที่ผูจ้ดัการบรกิารเป็นผู้ชีนํ้ามาเป็นระบบที่

ผู้ใช้บรกิารเป็นแรงผลกัดันในการบรกิารแทนโดยมีการตัง้ผู้จดัการโรงพยาบาลซึ่งจะทําให้

ความสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้รบับรกิารนัน้ลดลง การปฏริูปครัง้น้ีมลีกัษณะ

คําสัง่จากผู้จดัการโรงพยาบาลซึ่งเป็นคําสัง่จากเบื้องบนและเกิดการรวบอํานาจจงึทําให้เกิด

ปัญหาการไม่ใหค้วามร่วมมอืจากกลุ่มวชิาชพีแพทยแ์ละความเคลอืบแคลงใจของผูม้สี่วนไดเ้สยี

ในระบบสุขภาพที่มกีารขายกจิการของรฐัใหแ้ก่เอกชนความสงสยัน้ีได้กระจายออกไปจากกลุ่ม

ต่างๆสู่ประชาชนว่าการปฏริปูดงักล่าวไม่ได้เป็นการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางสุขภาพเท่านัน้ 

แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมของระบบสุขภาพในองักฤษทีร่ฐับาลขณะนัน้ให้ความสําคญั

แก่ผู้จดัการด้านสุขภาพมากกว่ากลุ่มวชิาชพีแพทย์แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายอิทธพิลของกลุ่ม

วชิาชพีแพทยก์ย็งัคงอยูแ่ละไดร้บัความนับถอืจากประชาชนเช่นเดมิ และระบบประกนัสุขภาพน้ี

ได้มกีารแบ่งเขตพื้นที่ในการรกัษา โดยแต่ละพื้นที่จะมแีพทย์ประจําเขตพื้นที่นัน้ๆ เรยีกว่า

General Practitioner (GP) เพื่อให้ประชาชนชาวอังกฤษได้รบัการบรกิารด้านสุขภาพอย่าง

ทัว่ถงึ55

56 

                                                      
56NHS Information Centre.Quality and Outcomes Framework Achievement Data 2008/2009 

[online],Available URL: http://www.ic.nhs.uk, 2019 (April, 20). 
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 ในส่วนด้านการจดับรกิารสาธารณสุขนัน้ (Public Health Services Provision)บรกิาร

ส า ธ า รณ สุ ข ใน ป ร ะ เท ศ อั ง ก ฤ ษ  เกิ ด ม าน าน ก่ อ น ก า รมี   NHS ต าม ก ฎ ห ม าย 

PublicHealthAct1875ซึ่ งทํ าให้มีการจัดตั ้ง สุขาภิบาลท้องถิ่นที่ เรียกว่า Local Sanitary 

Authorities เป็นผู้ดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่ และเป็นรากฐานมาจนปัจจุบัน โดยแต่เดิมมี

หน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับ ปรบัปรุงด้านการจดัหาน้ําสะอาด (water supply) การกําจดัขยะ 

(sewerage) ทําความสะอาดถนน (street cleaning) อนามยัสิ่งแวดล้อมที่ทํางานและบ้านพัก 

(working and living environment) และสุขอนามัยส่ วน บุคคล (personal hygiene) ซึ่ งใช้

กฎหมายและอํานาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขในพื้นที่ (Local Medical Officers of 

Health) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขององักฤษและมบีทบาทน้อยใน

ระบบ NHS จนแทบจะถูกลมืเลอืนไปจากระบบสุขภาพองักฤษดงันัน้ ในปี 1988 รฐับาลองักฤษ

ได้ทบทวนบทบาทและอนาคตของการสาธารณสุข ซึง่สรุปประเดน็ปัญหาสําคญั คอื ขาดขอ้มูล

ในเรื่องของสุขภาพของประชาชน, ขาดความตระหนักดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค, 

สบัสนในบทบาทและหน้าที่ความผดิชอบ, กฎหมาย The NHS and Community Act 1990 ได้

เปิดโอกาสใหบ้รกิารสาธารณสุขไดร้บัความสนใจและมบีทบาทเพิม่ขึน้ ซึง่ปรบัเปลีย่นจุดยนืโดย

จากทีเ่น้นบรกิารทางการแพทยเ์ชงิคลนิิกมาสู่บรกิารทางธารณสุขเพิม่ขึน้ ในแผนกสาธารณสุข

จะมแีผนกส่งเสรมิสุขภาพอยู่ด้วย เพื่อรบัผดิชอบด้านส่งเสรมิสุขภาพโดยเฉพาะ ต่อมาปีค.ศ. 

1992 ได้มีการตีพิมพ์เอกสารชื่อ Health of the Nation เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางสาธารณสุข 

เพื่อที่จะลดอตัราการเสยีชวีติจาก 5 โรค ได้แก่ โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง (heart disease 

and strokes), มะเร็ง (cancer), การเจ็บป่วยทางจิต (mental illness), สุขอนามัยทางเพศ 

(sexual health) และอุบัติเหตุ (accidents) ซึ่งได้รบัคําวิจารณ์ว่าเน้นสุขภาพด้านพฤติกรรม

มากกว่าจะคํานึงถงึปัจจยัทางสงัคมที่ทําใหเ้กดิภาวะสุขภาพที่ไม่ด ีเช่น ความไม่เป็นธรรมทาง

สุขภาพ และความยากจนดังนัน้ อังกฤษจงึกําหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขให้เกิดการ

ประสานงานทัง้ รฐับาลกลาง, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรเอกชน ซึ่งการ

ดําเนินงานจะผสมผสานระหว่างมติิสุขภาพ (health) ที่อยู่อาศัย (housing) และการจ้างงาน 

(employment) ซึง่ เป็นการผสมระบบสุขภาพและบรกิารทางสงัคม การพฒันารว่มกนัทาใหเ้กดิ

การจดั พื้นที่เป้าหมายที่เป็นประชาชนยากจนและมปัีญหาทางสุขภาพและสงัคมที่เรยีกว่า

Health Action Zone (HAZs) เพื่อใหไ้ดร้บัการบรกิารทงัดา้นสุขภาพและสงัคม56

57 

                                                      
57วนิยั ลสีมทิธิ,์ การศึกษารปูแบบ แนวทาง ระบบบริหารจดัการเขตสุขภาพในระบบหลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้า, สาํนกังานวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสขุภาพไทย,(กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานวจิยั

เพื่อการพฒันาหลกัประกนัสขุภาพไทย, 2552),หน้า 13-23. 
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 การบรกิารสาธารณะในดา้นของการรกัษาพยาบาลและการดูแลในเรื่องของการส่งเสรมิ

สุขภาพและความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศองักฤษนัน้ เป็นการจดัการโดยรฐับาลองักฤษ 

ซึ่งมกีารจดัตัง้องค์กรขึน้มาอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณะสุข มกีารใช้งบประมาณของแผ่นดนิ

โดยมรีายไดจ้ากภาษทีัว่ไปที่ประชาชนชาวองักฤษจ่ายใหแ้ก่รฐับาลในแต่ละปี ซึ่งเหน็ว่าเป็นสิง่

ทีด่เีน่ืองจากเมื่อเป็นการบรหิารจดัการแบบโดยรวม โดยใชง้บประมาณแผ่นดนิซึง่ในการใชจ้่าย

จะต้องเป็นกิจการที่มคีวามจําเป็น และตรงกบัความต้องการของประชาชนซึ่งแสดงออกผ่าน

ผู้แทนราษฎร ทัง้เป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกนัของหน่วยงานที่มหีน้าที่ให้บรกิารด้าน

สาธารณสุขอกีดว้ย 

 การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อนําเงนิมาใชจ้่ายในการดูแลดา้นสุขภาพของ

ประชาชนไม่ไดเ้ป็นวธิกีารทีแ่ปลกใหม่สําหรบัประเทศองักฤษ มนีักวชิาการพยายามเสนอใหร้ฐั

ใชว้ธิกีารทางภาษดีงักล่าวเพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ NHS เน่ืองจากประเทศองักฤษประสบปัญหาใน

เรื่องของสงัคมผูสู้งอายุ ทําให้รายจ่ายดา้นบรกิารสุขภาพของประชาชนเพิม่ขึน้เป็นจาํนวนมาก 

แต่วิธีการดังกล่าวก็ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่จํานวนมาก โดยเหตุผลที่ควรใช้ภาษีเพื่อ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะมาใชเ้พื่อหาเงนิทุนสาธารณะมาไวใ้ชจ้่ายสําหรบัการดูแลสุขภาพและสงัคม 

ก็เพื่ อ ให้มีความแข็งแกร่งของรายได้และสามารถคาดการณ์ รายได้ล่วงห น้าได้และ

Hypothecation เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ด้านบรกิารสุขภาพของประเทศอังกฤษใน

ปัจจุบนั ซึ่งประชาชนเหน็ว่าการจ่ายภาษีของพวกเขานัน้เป็นรายไดข้องรฐับาลทีใ่ช้จ่ายในการ

ทัว่ไป ไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องเฉพาะเจาะจงซึ่งก็มีหลายด้านที่ประชาชนอาจไม่ต้องการที่จะ

สนับสนุนรายจ่ายในส่วนนัน้ Hypothecation จงึเป็นการเชื่อมโยงกบัการจ่ายภาษใีนรปูแบบของ

สญัญาว่าจะใช้จ่ายเฉพาะเจาะจงในการดูแลสุขภาพหรอืสงัคมหากเป็นเช่นนัน้แลว้ผู้ทีเ่สยีภาษี

ให้กบับรกิารสุขภาพหรอืสงัคมจะเกดิความเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษีในส่วนน้ีมากยิง่ขึน้ แต่อย่างไรก็

ตามรฐับาลจะต้องรกัษาสญัญาและตรงไปตรงมาในการ จดัการใช้จ่ายในภาษีส่วนน้ีซึ่งเป็น

รายได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย57

58 แต่การทีป่ระเทศองักฤษไมค่วรใชภ้าษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเน่ืองจากการออกแบบ

ในการจดัเก็บภาษีดงักล่าว โดยเฉพาะกรณีที่มสี่วนเกี่ยวโยงกบัภาษีบาป(sin tax)คอืการเก็บ

ภาษสีนิคา้ทําลายสุขภาพ เพื่อทีจ่ะนํามาใชจ้่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนนัน้ เป็นเรื่องที่

ซบัซอ้น และมคีวามเกี่ยวโยงทางการเมอืงเน่ืองจากเป็นจดุขายทีน่่าสนใจ สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้ง

ในการเกบ็เงนิจากประชาชนเพิม่ได ้และเป็นความรบัผดิชอบทางการเมอืงทีจ่ะตอ้งรกัษาสญัญา

ที่มต่ีอประชาชน ทัง้เงนิที่จดัสรรไว้อาจถูกใช้จ่ายสําหรบัโครงการที่ไม่ได้ประโยชน์เท่ากบัการ

จ่ายเงนิใหแ้ก่โครงการทีอ่ยู่ในงบประมาณ หรอือาจทําใหเ้กดิจากระดมทุนมากเกนิความจาํเป็น 

                                                      
58Jon Sussex, Supra note 1, p. 1. 
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โดยนักทฤษฎีทางการเงนิสาธารณะยนืยนัว่าการใช้จ่ายเกี่ยวกบัสาธารณะนัน้ควรจะพจิารณา

จากการตดัสนิใชเ้ชงินโยบาย ที่มาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้ ไม่ใช่พจิารณาจาก

ปรมิาณรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาษีที่จดัเก็บขึ้นโดยเฉพาะนอกจากน้ีการจดัหาเงนิทุนสําหรบั

บรกิารเฉพาะ เช่น การประกนัสุขภาพแห่งชาติเมื่อแยกส่วนออกจากการบรกิารด้านสุขภาพ

ด้านอื่นๆของการใช้จ่ายสาธารณะอาจนําไปสู่การขาดการบูรณาการนโยบายสุขภาพกบัภาค

อื่นๆทีส่าํคญัต่อการพฒันาสุขภาพของประชากร58

59 

 

4.1.2 การจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะในประเทศองักฤษกบัการบริการ

ด้านส่ือสาธารณะ 

 ในอดตีนัน้การกระจายเสยีงในประเทศองักฤษดําเนินการโดยบรษิทัเอกชน แต่เกิด

ปัญหาการแทรกแซงความถี่ รฐับาลองักฤษจงึก่อตัง้บรรษทักระจายเสยีงแห่งองักฤษ หรอืทีรู่จ้กั

กนัในนามของ British Broadcasting Corporation (BBC)โดย BBC เกดิขึน้ในสมยัพระเจา้จอรจ์

ที ่5 เมื่อปี ค.ศ.1926 และต่อมามกีารออกกฎบตัร (Royal Charter) โดย ฉบบัแรกบงัคบัใชเ้มื่อ

ปี ค.ศ. 2006 และกฎบตัรดงักล่าวจะมอีายถุงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ต่อมาจงึมกีารประกาศใช้

ฉบับที่สองคือ Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation 

Presented to Parliament2016 ซึง่จะมอีายถุงึ 31 ธนัวาคม ค.ศ. 202760เพื่อใหอ้งคก์ารกระจาย

เสียงเพื่อสาธารณะ British Broadcasting Corporation ดํารงอยู่ต่อไปอย่างต่อเน่ือง และมี

สถานะพิเศษอยู่ภายใต้สถาบันพระมหากษัตรยิ์ จงึมีความเป็นอิสระปลอดจากอํานาจทาง

การเมอืง มอีธปิไตยสูงสุดทัง้ในฐานะองคก์รกระจายเสยีง (Broadcaster) และเป็นองค์กรกํากบั

ดูแลตนเองด้วย (Regulator) โดยมทีัง้คณะกรรมการนโยบาย (BBC Trust) และคณะกรรมการ

บรกิาร (BBC Executive) ตรวจสอบถ่วงดุลกนัอยู่ นอกจากน้ี ยงัขึน้ตรงต่อกฎหมายอกี 2 ฉบบั

คือ  Wireless Telegraphy ACT 1949 มี เ น้ื อห าเกี่ ย วกับ ก ารให้ สัมปท านคลื่ น วิท ยุ แ ก่

ผูป้ระกอบการทุกรายรวมทัง้ BBC รวมถงึการควบคุมทางเทคนิค เช่น กําลงัส่ง, ทีต่ ัง้, คุณภาพ

สญัญาณ ฯลฯ และอกีฉบบัหน่ึงคอื License and Agreement ที่กล่าวถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง 

BBC กบัรฐัสภาในทางปฏบิตั ิซึง่เน้ือหาส่วนใหญ่เกี่ยวกบัเรื่องของการเงนิ การบรหิารและการ

ควบคุมเน้ือหารายการและ BBC มรีายไดห้ลกัจากการเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัชมโทรทศัน์จาก

ครวัเรอืน บรษิัท และองค์กรทุกแห่งในสหราชอาณาจกัร ที่ใช้อุปกรณ์ใดๆ ก็ตามในการรบัชม

                                                      
59World Health Organization. Earmarking taxes for health [online], Available URL: https://apps. 

who.int/iris/bitstream/handle/10665/206007/9789241510424_eng.pdf. (April 24). 
60Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, 

December 2016 
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การแพร่ภาพโทรทศัน์เพยีงทางเดยีว แต่ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีไม่ได้ตกแก่ BBC โดยอตัโนมตั ิ

จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากรฐัสภาก่อนเป็นรายปี60

61 

 

  4.1.2.1 การก่อตัง้และภารกิจของส่ือสาธารณะประเทศองักฤษ 

  ในอดตีนัน้การกระจายเสยีงในประเทศองักฤษดาํเนินการโดยบรษิทัเอกชน 

แต่เกิดปัญหาการแทรกแซงความถี่ รฐับาลองักฤษจงึก่อตัง้บรรษัทกระจายเสยีงแห่งองักฤษ 

หรือที่ รู้จ ักกันในนามของ British Broadcasting Corporation (BBC)ด้วยกฎบัตร (Royal 

Charter) ในพระบรมราชโองการผ่านทางรฐัสภาซึง่กําหนดวตัถุประสงคภ์ารกจิและวตัถุประสงค์

สาธารณะของ BBC กฎบตัรยงักําหนดการกํากับดูแล รวมถึงบทบาทและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ BBC กฎบตัรปัจจุบนัเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดในวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2570 และมสีถานะเป็นบรรษัทสาธารณะซึ่งมรีายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจาก

ผูฟั้งและผูช้ม (License Fee)61

62 

  BBC มรีูปแบบองค์กรอยู่ในฐานะเป็นบรษิัทสาธารณะ (Public Corporation) 

สามารถบรหิารงานและเสนอรายการไดอ้ยา่งเสร ีแต่อยู่ในขอบเขตทีก่ว้างๆ เพื่อประโยชน์ของ

ชาติ แต่รฐับาลยงัมอีํานาจห้ามการกระจายเสยีงบางรายการหรอืถอนใบอนุญาตการกระจาย

เสยีง ภารกจิขององค์กรคอืการยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชน ด้วยการนําเสนอรายการและ

บรกิารทีใ่หข้อ้มลูทัง้การศกึษาและความบนัเทงิ (Inform, Educate and Entertain)  

  4.1.2.2 วตัถปุระสงคข์องส่ือสาธารณะประเทศองักฤษ 

  สื่อสาธารณะของประเทศองักฤษBritish Broadcasting Corporation (BBC) มี

วตัถุประสงคค์อืการปฏบิตัภิารกจิและการส่งเสรมิวตัถุประสงคส์าธารณะ62

63 ซึง่ไดแ้ก่  

  (1)เพื่อให้ได้ข่าวสารที่เป็นกลางและข้อมูลที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจในสิ่ง

รอบตวัที่เกดิขึน้กบัพวกเขา :BBC ควรให้ข่าวที่ถูกต้องและเป็นธรรม เหตุการณ์ปัจจุบนั และ

การเขยีนขา่วเพื่อสรา้งความเขา้ใจแก่ผูค้นนัน้จะต้องเป็นความจรงิ เน้ือหารจะต้องเป็นมาตรฐาน

                                                      
 61เจนพสษิฐ ์ปู่ ประเสรฐิ.รายงาน: ถอดบทเรียน BBC ปรบัทพัส่ือรบัยุค New Media สะท้อนอะไรต่อส่ือไทย

 [online], Available URL: https://prachatai.com/journal/2016/07/66991.(เมษายน, 22). 
62Charter and Agreement The Royal Charter is the constitutional basis for the BBC 
63Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, 

December 2016, art. 4. 
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สูงสุดของการบรรณาธิการ เน้ือหาของข่าวจะต้องมีความหลากหลาย ทัง้ข่าวในสหราช

อาณาจักร และข่าวต่างประเทศ และในการนําเสนอข่าวจะต้องใช้ผู้ นํ าเสนอข่าวที่มี

ความสามารถ และต้องมกีารสนับสนุนเสรภีาพในการแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมมสี่วนร่วมได้อย่าง

เตม็ที ่ 

 (2)เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูส้ําหรบัประชาชนทุกวยั : BBC ควรช่วยให้ประชาชนได้

เรยีนรู้เกี่ยวกับวิชาที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้วิธีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ควรมกีาร

จดัเตรยีมเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้สําหรบัเด็กและวัยรุ่นทัว่สหราช

อาณาจกัร  ควรส่งเสรมิใหผู้ค้นศกึษาหาความรูใ้นสาขาวชิาใหม่ๆ และมสี่วนรว่มในกจิกรรมใหม่

และสอดคลอ้งกบัสถาบนัการศกึษาการกฬีาและวฒันธรรม 

 (3) เพื่อให้สื่อมีความสร้างสรรค์และมีคุณภาพสูงสุดและโดดเด่น : BBC ควร

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายประเภท และควรจะ

แตกต่างจากสื่ออื่นๆ และควรมแีผนรองรบัความเสี่ยงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเรจ็ทัง้หมดก็

ตาม แต่กค็วรพฒันาแนวทางใหม่ๆ  และเน้ือหาทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ๆ ขึน้มา 

  (4)เพื่อสะท้อนให้เห็นถงึการให้บรกิารชุมชนที่มคีวามหลากหลายของทุก

ภูมภิาคในสหราชอาณาจกัรและในการสนับสนุนเศรษฐกิจทัว่สหราชอาณาจกัร : BBC ควร

นําเสนอในสิง่ที่สะท้อนให้เหน็ถึงความหลากหลายในเรื่องของผลผลติและบรกิารทัง้ในสหราช

อาณาจกัรและทัว่โลก โดยนําเสนอในสิง่ทีถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ สะทอ้นใหเ้หน็ภาพชวีติของ

ผูค้นในสหราชอาณาจกัรและผลกัดนัใหม้ชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ ทัง้ตอ้งสรา้งความตระหนักถงึ

วฒันธรรมที่แตกต่างและมุมมองของคนในสงัคม ทัง้ควรจะมกีารตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิง่ที่

นําเสนอออกไปนัน้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในแต่ละภูมภิาค  

  (5)เพื่อสะทอ้นถงึวฒันธรรมและค่านิยมของสหราชอาณาจกัรต่อโลก: BBC 

ควรรายงานข่าวที่มคีุณภาพสูงให้กบัผูช้มต่างประเทศโดยยดึตามค่านิยมขององักฤษที่ถูกต้อง

เป็นกลางและเป็นธรรม และการบรกิารระหว่างประเทศควรทาํใหส้หราชอาณาจกัรอยูใ่นบรบิทที่

สามารถเขา้ใจสหราชอาณาจกัรโดยรวม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลติผลและบรกิารที่ผู้คนใน 

สหราชอาณาจกัรและทัว่โลกไดร้บันัน้เป็นทีพ่งึพอใจ63

64 

 

 

 

                                                      
64Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting CorporationPresented to Parliament, 

December 2016, art.6. 
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  4.1.2.3 รายได้ของส่ือสาธารณะประเทศองักฤษ 

  การดําเนินการของ BBC มีกฎหมายรบัรองความเป็นอิสระ และได้รบัการ

สนับสนุนด้านการเงนิจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (License Fee) จากประชาชนผู้มเีครื่องรบั

สญัญานอกีสว่นหน่ึงมาจากรายไดท้างอื่น 

  เงนิรายไดท้ี ่BBC ใชด้าํเนินการมาจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

 (1) งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากรฐัสภาองักฤษส่วนหน่ึง 

 (2)ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใชส้ื่อวทิยแุละโทรทศัน์จากผูฟั้งและผูด้ ู

 (3) ขายรายการซึง่กนัและกนั 

 (4) ขายโฆษณา วดิโีอ เทป และหนงัสอื 

  รายได้หลักของ BBC มาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จากประชาชนที่มี

เครือ่งรบัวทิยุโทรทศัน์ (License Fee) ทีผ่่านมารายไดข้อง BBC ทีเ่กบ็จากประชาชนเคยอยู่ใน

ระดบัสูงมาก เน่ืองจากการขยายตวัของประชากรและการเพิม่ของจาํนวนเครื่องรบัโทรทศัน์สทีี่

ข ึ้นมาแทนที่ระบบขาว-ดํา BBC มรีายได้เพิ่มขึ้นจาก 800 ล้านปอนด์ในปี 1970 เป็น 1,600 

ล้านปอนด์ ในปี 1985 แต่ภายหลงัจากปี 1985 เป็นต้นมา รายได้กลบัชะลอตวัลงเน่ืองมาจาก 

จาํนวนครวัเรอืนทีม่โีทรทศัน์อยู่ในระดบัอิม่ตวัแลว้ แต่รายไดจ้ากการเกบ็ค่าธรรมเนียมกย็งัเป็น

รายไดห้ลกัของ BBC อยูใ่นปัจจบุนั 

  BBC นับเป็นเครอืข่ายระดบัชาติที่คนส่วนใหญ่ยอมรบัในฐานะระบบกระจาย

เสียงเพื่อสาธารณะที่ให้บรกิารแก่สังคม และมชีื่อเสียงไปทัว่โลก ด้วยโครงสร้างองค์กรที่มี

รากฐานจากการเป็นบรษิัทสาธารณะที่ขึ้นตรงต่อประชาชนผ่านการเก็บค่าธรรมเนียม ทําให้

สามารถลดอทิธพิลจากภาครฐัและกลุ่มทุนได ้จงึสามารถนําเสนอรายการ วพิากษ์วจิารณ์อย่าง

ตรงไปตรงมา รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินงานขององคก์รอยา่งโปรง่ใส 

  4.1.2.4 การมีส่วนร่วมกบัสาธารณะและการบริหารเงินสาธารณะ 

  การมสี่วนรว่มกบัสาธารณะ BBC จะต้องประเมนิความคดิเหน็และผลประโยชน์

ของประชาชนและผู้ชมอย่างรอบคอบและเหมาะสม รวมถงึผู้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทัว่

ทัง้สหราชอาณาจกัรและจะต้องเตรยีมการเพื่อใหแ้น่ใจว่ามุมมองและผลประโยชน์ทีห่ลากหลาย
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ของประชาชนและผูช้มรวมถงึผูช้าํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทัว่ทัง้สหราชอาณาจกัรจะถูกนํามา

พจิารณาในการตดัสนิใจ64

65 

  ในส่วนของการบรหิารเงนิสาธารณะ BBC จะต้องใช้เงนิสาธารณะอย่าง

เขม้งวดตามหลกัการดงัต่อไปน้ี 

  (1) หลกัความสมํ่าเสมอ : การจดัการทรพัยากรทัง้หมดของ BBC จะต้อง

สอดคล้องกบัข้อกําหนดของกฎบตัร ข้อตกลงในเรื่องของกรอบการทํางานและขอ้ตกลงอื่นๆ 

BBC เขา้ทาํกบัรฐับาล 

  (2) หลกัความเหมาะสม : การจดัการทรพัยากรทัง้หมดของ BBC จะต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของการดําเนินงานสาธารณะการกํากับดูแลที่แข็งแกร่งและ

พจิารณาถงึความคาดหวงัของรฐัสภา  

  (3) หลกัความคุม้ค่า: การจดัการโครงการ และกระบวนการ ต้องไดร้บัการ

ประเมนิอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ เกี่ยวกบัความเหมาะสม ความมปีระสทิธภิาพ 

ความรอบคอบ คุณภาพ มูลค่า และการหลกีเลี่ยงข้อผดิพลาดและข้อเสยีอื่นๆ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์สาธารณะ  

  (4) หลกัความเป็นไปได้ : ขอ้เสนอที่ใช้กองทุนสาธารณะควรดําเนินการ

อยา่งถูกตอ้งยัง่ยนื และตรงตามกําหนดเวลา 

  ทัง้น้ีในเรื่องของการรกัษาความปลอดภยัและการบรหิารเงนิทุนของ BBC 

อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ คณะกรรมการของ BBC มหีน้าที่ในการบรหิารเงนิทุนของ BBC ด้วย

ความรอบคอบ โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรายได้อื่น ๆ ถูกใช้ไปและการดําเนินงานได้รบัการจดัการอย่างมี

ประสทิธภิาพมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัความสมํ่าเสมอ ความเหมาะสมคุ้มค่าเงนิ และ

ความเป็นไปได้ และทําให้มัน่ใจว่าการเตรยีมการสําหรบัการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมี

ประสทิธภิาพเหมาะสมและไดส้ดัส่วน65

66 

 

 

 

 

                                                      
65 Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, 

December 2016, art. 10. 
66Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, 

December 2016, art. 20(7). 
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  4.1.2.5 การดาํเนินงานและกลไกการตรวจสอบ 

  รฐับาลจะเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการบรหิารของ BBC มจีํานวน 12 คน 

ที่มาจากสาขาอาชีพที่ต่างกัน ขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระราชินีของอังกฤษ ให้โปรดเกล้าโปรด

กระหม่อม แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิาร (Board of Governors) ท้ังน้ีเพื่อใหก้ารบรหิารงาน

เป็นไปอย่างอสิระและยุติธรรม ดูแลให้รายการทัง้วทิยุและโทรทศัน์เป็นไปเพื่อประชาชนส่วน

ใหญ่อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจในข้ันสุดท้ายสําหรับทุกเรื่อง 

คณะกรรมการแต่ละชุดจะมอีายุการทํางาน 5 ปีโดยรฐับาลไม่มสีทิธเิขา้ไปแทรกแซงการทํางาน

66

67BBC อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการมาตรฐานการกระจายเสียง (BSC : 

Broadcasting Standards Commission) ซึง่สามารถตรวจสอบเน้ือหารายการในแง่ต่างๆไดเ้ช่น 

การปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม , การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล , มาตรฐานของรสนิยมและประเพณี และ

ด้านความรุนแรงและเรื่องเกี่ยวกบัเพศกระบวนการในการตรวจสอบการทํางานของ BBC ให้

สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ บทบาทของกลุ่ม

ผู้บรหิาร อํานาจของ “Secretary of State” หรอืคณะรฐัมนตร ีและพนัธะหน้าที่ของ BBC เอง 

โดยเฉพาะการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ผูช้มและรฐัสภา 

  BBC มีโครงสร้างระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งครอบคลุมท้ัง 3 ภูมิภาคหลกัของ

ประเทศองักฤษคอื BBC เหนือ BBC กลาง BBC ตะวนัออก และ BBC ใต้ สก็อตแลนด์ เวลส ์

และไอซ์แลนด์เหนือโดยทํารายการสําหรบักลุ่มผู้ดูผู้ฟังท้องถิ่นควบคู่ไปกับการตอบสนอง

ระดับประเทศ สภาการกระจายเสียงแห่งชาติ (National Broadcasting Council) ของสก็อต

แลนด ์เวลส ์และไอซ์แลนด์เหนือ เป็นผู้ให้คําแนะนําโดยยดึตามกรอบของนโยบายและเน้ือหา

ของรายการโทรทศัน์ และรายการวทิยุที่มคีวามมุ่งหมายหลกั เพื่อให้เป็นที่ยอมรบัแต่ละพื้นที ่

สภาวทิยทุอ้งถิน่ (Local Radio Councils) เป็นตวัแทนของชุมชนระดบัทอ้งถิน่ใหค้ําแนะนําตาม

แนวทางการพฒันาและการปฏบิตังิานของสถานีวทิยุ BBC ระดบัทอ้งถิน่และในระดบันานาชาติ

นัน้ มกีารก่อต้ัง BBC World Service เพื่อเป็นองค์กรการกระจายเสยีงในระดบันานาชาต ิซึ่งมี

อายกุารกระจายเสยีงทีย่าวนาน ท้ังในประเทศองักฤษและภาษาอื่นอกี 44 ภาษา   

  ในส่วนของการทาํงานของ BBC อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดูแลของ

คณะกรรมการมาตรฐานการกระจายเสยีง (BSC : Broadcasting Standards Commission) ซึง่

                                                      
67Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, 

December 2016, art. 4. กําหนดให้กรรมการจะต้องสนับสนุนและปกป้องความเป็นอิสระของ BBC 

ตลอดเวลา ทัง้จะตอ้งกระทาํการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยใชดุ้ลพนิิจอยากอสิระ และไม่ตกอยู่ภายใต้รฐับาล

หรอืบุคคลใด 
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สามารถตรวจสอบเน้ือหารายการต่างๆ และตอ้งทาํรายงานประจาํปีเพื่อเสนอรฐัสภาโดย

รายงานประจาํปีตอ้งมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี67

68 

   

  (a) วธิทีี ่BBC ส่งมอบการส่งเงนิสรา้งสรรคแ์ละแผนงาน 

  (b) การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัในกจิกรรมของ BBC รวมถงึการเปลีย่นแปลง

เน้ือหาใด ๆ บรกิารสาธารณะในสหราชอาณาจกัรและกจิกรรมเชงิพาณชิย ์

  (c) วธิทีี ่BBC ปฏบิตัติามหน้าทีท่ ัว่ไปและขอ้บงัคบั   

  (d) ขอ้กําหนดสาํหรบัประเทศและภมูภิาคของสหราชอาณาจกัร 

  (e) ขอ้กําหนดสาํหรบับรกิารโลก 

  (f) วธิทีี ่BBC กําหนดตรวจสอบและปฏบิตัติามมาตรฐานบรรณาธกิารและ

การจดัการขอ้รอ้งเรยีนรวมทัง้สิง่ที ่BBC ไดเ้รยีนรูจ้ากขอ้รอ้งเรยีนของประชาชน 

  (g) วธิทีีท่าํใหก้ารแสดงผลและการบรกิารของ BBC เผยแพรสู่่สาธารณะ 

  (h) ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบับรกิารโทรทศัน์สาธารณะของสหราชอาณาจกัร 

  (i) รายงานจากคณะกรรมการสรรหาเรื่องการแต่งตัง้สมาชกิคณะกรรมการ

และผูบ้รหิารระดบัสงู 

  (j) รายงานจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนวนัที ่ 

  (i) กําหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างไร 

  (ii) ชื่อของผู้บรหิารระดบัสูงของ BBC จ่ายมากกว่า 150,000 ปอนด์จาก

รายไดค้่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปีการเงนินัน้ และ 

  (iii) ชื่อของพนักงานคนอื่น ๆ ทัง้หมดของ BBC จ่ายมากกว่า 150,000 

ปอนดจ์ากรายไดค้่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปีงบการเงนิทีก่ําหนดไวใ้นวงจา่ยและ  

  (k) รายงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 

 

  ในส่วนของการตรวจสอบนัน้ BBC จะต้องแต่งตัง้ผู้ควบคุมบัญชีและผู้

ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรบัรองและรายงานเกี่ยวกับบัญชีที่ BBC จดัทําขึ้นในแต่ละ

ปีงบประมาณโดยรายงานจะต้องมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรทัง้หมดของ BBC ว่า

มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของกฎบตัร ขอ้ตกลงในเรื่องของกรอบการทํางานและขอ้ตกลง

อื่นๆ BBC เข้าทํากับรฐับาลเพียงใด และจะต้องส่งไปยงัสมาชิกของคณะกรรมการในแง่ที่

ยอมรบัว่ารฐัสภายงัให้ความไวว้างใจในบญัชแีละรายงาน BBC จะต้องส่งสําเนารายงานไปยงั 

                                                      
68 Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to 

Parliament, December 2016, art. 37. 
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Secretary of State และ Secretary of State ต้องจดัทําบญัชแีละรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชี

ต่อรฐัสภา เมือ่ดาํเนินการเสรจ็ BBC จะตอ้งเผยแพรบ่ญัชกีลุ่มและรายงาน68

69 

  4.1.2.6 การปฏิบติัตามกฎบตัรและกรอบข้อตกลง 

  BBC จะต้องปฏิบัติตามกฎบตัรน้ีและกรอบข้อตกลงอย่างเคร่งครดัและ

ซื่อสตัย์ รวมถึงการปฏบิตัิตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นที่มผีลโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบญัญัตขิองกฎบตัรน้ีและในกรณีที่ BBC ไม่ปฏบิตัติามกฎบตัรน้ีหรอืดําเนินการฝ่าฝืนกฎ

บตัรน้ีไม่ว่าในแง่ใดๆ ใครก็ตามที่ได้รบับาดเจบ็และหรอืได้รบัผลกระทบอาจมสีทิธิท์ี่จะได้รบั

วธิกีารเยยีวยารกัษาได้อย่างเหมาะสมในส่วนของการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนนัน้ BBC จะต้อง

กําหนดกรอบในการจดัการและแก้ไขข้อร้องเรยีนเพื่อให้มวีิธกีารที่โปร่งใส และเข้าถึงได้ มี

ประสทิธภิาพทนัเวลาและมกีารเยยีวยาทีเ่หมาะสมตามสดัส่วน บางกรณีการรอ้งเรยีนสามารถ

ส่งไปยงัหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจกํากับดูแลและการบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น การแข่งขนัและ

การตลาด และศาลอาจมบีทบาทที่เหมาะสมในการใช้การพจิารณาคดตีามหลกัการทัว่ไปของ

กฎหมายมหาชน69

70 

  จากบทบญัญตัทิีก่ําหนดไว้ในกฎบตัรอย่างชดัเจนในเรื่องของความรบัผดิชอบ

ของ BBC ต่อสังคม เมื่อ BBC กระทําการฝ่าฝืนต่อกฎบัตรดังกล่าว หรือข้อตกลงอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งจนทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูใ้ด BBC จะตอ้งมกีารเยยีวยาความเสยีหายตามสมควร 

และหากเป็นเรื่องทีม่กีฎหมายกําหนดไวโ้ดยเฉพาะ เช่นกรณีแข่งขนัทางการคา้ หรอืการกระทํา

ที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งมกีฎหมายและหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนดงักล่าวอยู่แล้ว ผู้

ไดร้บัความเสยีหายกส็ามารถรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานดงักล่าวไดโ้ดยตรง และสามารถใชส้ทิธทิาง

ศาลไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย ซึง่ถอืเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชนชาวองักฤษ ในเรือ่งของ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของสื่อสาธารณะ และน่าจะเป็นอกีหน่ึงเหตุผลทีป่ระชาชนชาวองักฤษ

ยนิยอมทีจ่ะจา่ยค่าใบอนุญาตใชส้ื่อวทิยแุละโทรทศัน์เพื่อแลกกบัการทีจ่ะไดร้บับรกิารจาก BBC 

   

 

                                                      
69Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, 

December 2016, art. 39. 
70Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, 

December 2016, art. 56. 
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4.2 ปัญหาการจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะกบัความสอดคล้องทางวินัยการเงิน

การคลงั 

 การจดัเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของประเทศไทยในปัจจุบันนัน้มีทัง้หมด 3 

องค์กรที่ได้รบัเงนิทุนสนับสนุนจากการจดัเก็บภาษีจากสนิค้าเฉพาะอย่าง คอื สุราและยาสูบ 

ไดแ้ก่ กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทยและกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งทัง้ 3 องค์กรได้รบัเงนิจากผู้มหีน้าที่เสยี

ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดย

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพและกองทุนกีฬาแห่งชาต ิได้รบัในอตัรารอ้ยละ 2 ของ

ภาษทีีเ่กบ็จากสุราและยาสบู ส่วนองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ได้ร ับในอัตราร้อยละ 1.5 และเป็นองค์กรเดียวที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีรายได้สูงสุด

ปีงบประมาณละไม่เกนิ 2 พนัลา้นบาท70

71การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงักล่าวนัน้ จะ

ทําให้การใช้จ่ายของรฐับาลไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากเป็นการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

เฉพาะเจาะจง ทําให้อาจเกดิการใชจ้่ายเกนิความจําเป็นไม่ใช่การใชจ้่ายตามความต้องการของ

ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ และไมม่คีวามยดืหยุน่ ไมส่ามารถนําเงนิจาํนวนน้ีไปใชจ้า่ยในการบรกิาร

สาธารณะเรือ่งอื่นได ้แมจ้ะมคีวามจาํเป็นเรง่ด่วนยิง่กว่าการใชจ้่ายตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว้

กต็ามทัง้ยงัเป็นการขดัต่อวนิัยการเงนิการคลงั เน่ืองจากองคก์รดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระในการ

บรหิารจดัการเงนิอนัได้มาจากการจดัเก็บภาษีเพิม่ขึ้นจากสุราและยาสูบ ปราศจากการมสี่วน

ร่วมจากผู้แทนของประชาชนในการพจิารณาเรื่องค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การตรวจสอบการใช้จ่าย

ของหน่วยงานทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากการจดัเกบ็ภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะนัน้กระทําไดย้าก

และหากมกีารจดัตัง้กองทุนนอกงบประมาณขึน้มามากเกนิความจําเป็นและทําให้การคลงัของ

ประเทศลม้เหลวได ้

 จากการศกึษาพบว่าการจดัเกบ็ภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในประเทศไทยนัน้มปัีญหา

ทีส่าํคญัและมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีค่วรจะไดร้บัการแกไ้ขดงัน้ี   

 ประการแรก ปัญหาในเรื่องของการกําหนดอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีไ่ม่ชดัเจนและ

การทํางานทบัซอ้นกนัการกําหนดขอบอํานาจหน้าทีใ่นการดาํเนินงานของหน่วยงานทีใ่ม่ชดัเจน

นัน้ ทําให้เกิดการตีความอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง เช่น การกําหนดอํานาจหน้าที่ของ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ ด้วยนิยามของการส่งเสรมิสุขภาพ ซึ่งรวมทัง้การ

                                                      
71จุฑาลกัษณ์ จาํปาทอง, “แนวคดิเกีย่วกบัภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในประเทศไทย,” บทความวิชาการ 

สาํนักวิชาการ สาํนักงานเลขาธิการวฒิุสภา 5, 20 (สงิหาคม 2558): 1-16. 
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ส่งเสรมิสุขภาพทัง้ทางกายและจติใจ ขยายความไปถงึการมสีุขภาวะ และคุณภาพชวีติทีด่ ีซึง่ใน

การที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั ้น ประกอบไปด้วยหลากหลายด้าน ทัง้สุขภาพกาย 

สุขภาพจติใจ ครอบครวั สงัคม และอื่นๆ ซึ่งเป็นการตีความอย่างกว้าง ทําให้ไม่ว่ากองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพจะดําเนินการจดักจิกรรมใดๆแก่ประชาชน ก็สามารถอ้างได้ว่า

เป็นการกระทําเพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมคีุณภาพที่ดขี ึน้ทัง้นัน้ เน่ืองจากเป็นการตคีวามตาม

เจตนารมณ์ตามกฎบตัรออตตาวา ทีร่บัมาเป็นแนวทางในการจดัตัง้ สสส. 71

72การใชจ้่ายเงนิไปกบั

กจิกรรมเหล่าน้ี ทีถู่กอา้งว่าอยูภ่ายใตข้อบวตัถุประสงคท์ีก่องทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ

สามารถกระทําได้โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ประกอบกับการใช้จ่ายเงนิในการจดักิจการเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์ของ สสส. เป็นไปโดยอิสระ ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรฐัสภาซึ่งเป็น

ผู้แทนของประชาชน ทําให้การใช้จ่ายเงนิโดยไม่มปีระสทิธภิาพ ไม่ก่อประโยชน์แก่ประชาชน

เท่าทีค่วร 

 อกีทัง้กรณีของกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ท่ีมีการกาํหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมการกีฬา และมกีารควบกองทุนหลายกองทุนเขา้ด้วยกนั อาจส่งผลให้เกดิการตคีวาม

ขอบข่ายในการปฏบิตังิานของกองทุนอย่างกวา้งเช่นเดยีวกนั เช่น สนับสนุนโดยมุ่งเน้นไปทีต่วั

นักกฬีา การศกึษา รกัษาสุขภาพความเป็นอยู่ของนักกฬีาอาชพี แลว้รวมทัง้สนับสนุนการออก

กําลงักาย การเล่นกฬีาของประชาชนทัว่ไปด้วยหรอืไม่ หรอืรวมไปถงึการสรา้งสนามกีฬา ใน

เรื่องของการก่อสร้างสถานที่ในการเล่นกีฬาหรอืไม่เพียงไร กรอบการดําเนินงานไม่มคีวาม

ชัดเจน เมื่อมีการจัดตัง้กองทุนขึ้นและยังมีหน่วยงานอื่นที่รบัผิดชอบในด้านการกีฬาอยู่

เช่นเดียวกัน หากการจดัตัง้กองทุนดังกล่าว ไม่ได้มกีารกําหนดขอบวตัถุประสงค์และขอบ

อํานาจทีช่ดัเจน จะทําให้เกดิอํานาจทบัซอ้นกนัระหว่างหลายหน่วยงานได ้และอาจเป็นการลด

บทบาทหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงจนอาจจะเลอืนหายไป ทัง้ที่ยงัคงต้องใช้งบประมาณที่มา

จากภาษขีองประชาชนในการบรหิารหน่วยงานนัน้ๆอยู่และการทีท่ ัง้ กองทุนสนับสนุนการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ และกองทุนพฒันากฬีาแห่งชาต ิมลีกัษณะของกองทุนทีเ่ป็นอสิระ แยกออกไปจาก 

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ซึ่งมหีน่วยงานภายใต้สงักดัคอยทํา

หน้าทีส่นับสนุน การส่งเสรมิสุขภาพ และสนับสนุนการกฬีา อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่แล้ว เมื่อมกีารจดัตัง้กองทุนแยกออกมาประกอบกบัการ

กําหนดอํานาจหน้าที่ของกองทุนซึง่ไม่ชดัเจน จงึทําให้อาจจะเกดิปัญหาการมอีํานาจหน้าที่ทบั

ซอ้นกนัของหน่วยงาน หรอืมหีน่วยงานใดถูกลดบทบาทหน้าทีล่งได ้

                                                      
72สนิศกัดิช์นม ์อุ่นพรมม,ี พฒันาการสาํคญัของการสรา้งเสริมสุขภาพ,โครงการสวสัดกิารวชิาการ สถาบนั

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ, 2556, หน้า 1-9. 
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 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารเงนิภาษีของประชาชนเกดิประสทิธภิาพสูงสุดหากมกีารแก้ไข

ในเรื่องของขอบอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน และจดัระบบของหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดคล้องกัน

พอทีจ่ะดําเนินการไปในทศิทางเดยีวกนัได ้ใหอ้ยู่ภายใต้ระบบเดยีวกนัเพื่อใหก้ารทํางานของแต่

ละหน่วยงานมปีระสทิธภิาพ ไม่ทบัซอ้นกนั ไมท่ําใหห้น่วยงานใดถูกลดบทบาทหรอืกลนืหายไป 

รวมทัง้มกีารใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน โดยมพีื้นฐานมาจาก

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ จะทําให้ระบบการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพของ

ประชาชน รวมทัง้การสนับสนุนกีฬา ของประเทศไทยมปีระสทิธิภาพและสอดคล้องกับวนิัย

การเงนิการคลงัยิง่ขึน้ 

 ประการที่สอง ปัญหาเรื่องความสอดคล้องกบัหลกัการทางภาษีเน่ืองจากการจดัเก็บ

ภาษีกรณีขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบรกิารใน

ดา้นของสื่อสาธารณะ แต่มรีายได้หลกัจากภาษีสุราและยาสูบซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัหลกัการใน

การจดัเกบ็ภาษทีีด่คีอื หลกัประโยชน์ กล่าวคอื ผูท้ีต่้องเสยีภาษเีพิม่ขึน้มากกว่าบุคคลอื่นๆควร

ไดร้บัประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเช่นกนั ซึง่หากการเชื่อมโยงระหว่างภาษีทีจ่ดัเกบ็ไดก้บัหลกั

ผลประโยชน์มมีากขึน้เท่าใด กย็ิง่ทาํใหเ้หตุผลสนับสนุนการนําภาษเีพื่อวตัถุประสงคม์าใชม้มีาก

ขึน้เท่านัน้72

73  

 ประการที่สาม ปัญหาความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของสื่อสาธารณะ เน่ืองจากสื่อ

เป็นผู้ใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน ทัง้การเป็นสื่อสาธารณะ จะต้องมคีวามเป็นกลางในการให้

ขอ้มูล และระมดัระวงัตรวจสอบข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างด ีปัจจุบนัแม้จะมี

พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็น

กฎหมายที่กําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย แต่พระราชบญัญัติดงักล่าวไม่ได้มบีทบญัญัติในเรื่องของ ความ

รบัผิดชอบของสื่อสาธารณะต่อความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ จากการกระทําที่ฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัดิงักล่าว ซึง่ถอืเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมประการหน่ึงทีส่ ื่อสาธารณะพงึม ี

 ประการที่สี่ปัญหาความสอดคล้องกับวินัยการเงินการคลัง การจัดเก็บภาษีเพื่อ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะนัน้เป็นการขดัต่อวนิยัการเงนิการคลงั เน่ืองจากเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัเกบ็ภาษี

สุราและยาสูบส่วนหน่ึงจะต้องกนัออกมาจากเงนิที่จะต้องนําไปใช้จ่ายเป็นงบประมาณแผ่นดนิ 

เพื่อบรกิารสาธารณะโดยรวม ตามความจําเป็นเร่งด่วนโดยมาจากความต้องการของประชาชน

                                                      
73ศาสตรา สดุสวาท.หลกัผลประโยชน์กบัการนําภาษีเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะมาใช้ [online], Available 

URL:  https://sasatra.blogspot.com(เมษายน,25). 
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ซึง่แสดงออกผ่านผูแ้ทนของประชาชนคอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่ต้องกนัเงนิส่วนน้ีออกมา

ทําให้การใชจ้่ายเงนิเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่กําหนดไวเ้ท่านัน้ ทําใหข้าดความยดืหยุ่นในการ

ใชจ้่ายเงนิ และ รายจ่ายในแต่ละปีจะเพิม่ขึน้หรอืลดลงขึน้อยู่กบัจาํนวนได้ได้จากภาษีที่จดัเก็บ

ไดซ้ึง่ไมใ่ช่ความตอ้งการของประชาชนโดยแท ้

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทําให้ปัญหาทัง้สี่ประการเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนโดยตรงและสมควรทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขอย่างยิง่ 

 

4.3 เปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะของประเทศไทยกบัประเทศ

องักฤษ 

 4.3.1 เปรียบเทียบกรณีการจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะกบับริการด้าน

สขุภาพ 

 การจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะกบับรกิารด้านสุขภาพของประเทศไทยนัน้ มี

การจดัเก็บภาษีจากสุราและยาสูบเพิม่ขึน้ เพื่อนําเงนิมาสนับสนุน สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งเป็นองค์กรสร้างเสรมิสุขภาพที่รบัผิดชอบงานสร้างเสรมิ

สุขภาพโดยยดึหลกัปรชัญาและแนวคดิของการสรา้งเสรมิสุขภาพ "เน้นสรา้งมากกว่าซ่อม" ตาม

ประกาศ กฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) พ.ศ.2529 ซึง่ส่งเสรมิใหม้ี

การสรา้งเสรมิระบบสาธารณสุขแนวใหม่โดยประกาศเจตนารมณ์เรื่องการสาธารณสุขมูลฐานที่

สนับสนุนเป้าหมายสุขภาพดถีว้นหน้า ซึง่มคีวามเชื่อว่า สุขภาพดเีป็นแหล่งประโยชน์อนัสําคญั

ของการพฒันาด้านสงัคมและเศรษฐกจิและการพฒันาในระดบับุคคล นอกจากน้ีสุขภาพยงัเป็น

องค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตด้วย ปัจจยัทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

สิง่แวดล้อมพฤตกิรรม และปัจจยัทางชวีภาพล้วนสามารถส่งเสรมิสุขภาพและเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพได้การสรา้งเสรมิสุขภาพมเีป้าหมายเพื่อปรบัเปลี่ยนให้ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลดต่ีอสุขภาพ

ผ่านการสนับสนุนชีแ้นะเพื่อสุขภาพและแนวคดิของ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ซึง่มองว่า การ

สรา้งเสรมิสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอื้ออํานวยให้พลเมอืงสามารถเพิม่ความสามารถในการ

ควบคุม และปรบัปรุงสุขภาพของตนเอง การจะเขา้ถงึสภาวะที่สมบูรณ์ทัง้กายจติและสงัคมนัน้ 

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถงึสิง่ทีต่้องการบรรลุและบรรลุในสิง่ที่ต้องการได้รวมถงึ

สามารถปรบัเปลีย่นสิง่แวดลอ้มหรอืสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปได ้สุขภาพ

จงึมิใช่เป้าหมายแห่งการดํารงชีวิตอยู่อีกต่อไป หากแต่เป็นแหล่งประโยชน์ของทุกวนัที่เรา

ดําเนินชวีติ สุขภาพเป็นแนวคดิดา้นบวกทีมุ่่งเน้นแหล่งประโยชน์ทางสงัคมและแหล่งประโยชน์
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ส่วนบุคคล รวมถึงศกัยภาพทางกายของบุคคล ดงันัน้การสรา้งเสรมิสุขภาพจงึไม่เป็นเพียง

ความรบัผดิชอบของภาคส่วนทีด่แูลสุขภาพเท่านัน้ แต่ยงัมุ่งไปทีร่ปูแบบการดําเนินชวีติทีส่่งผล

ดต่ีอสุขภาพซึ่งจะนําไปสู่การมสีุขภาวะในที่สุด อย่างไรก็ดี ก่อนจะมสีุขภาพดไีด้นัน้ จําเป็น

จะต้องมปัีจจยัพื้นฐานที่ดีในด้านต่างๆต่อไปน้ีก่อนจงึจะสามารถมสีุขภาพดีได้ ได้แก่ การมี

สนัตภิาพ มทีี่พกัอาศยัมกีารศกึษา มอีาหาร มรีายได ้มรีะบบนิเวศทีม่ ัน่คง มแีหล่งทรพัยากรที่

เพยีงพอ และมคีวามยุตธิรรมและความเท่าเทยีมกนัในสงัคม จงึเป็นที่มาของนิยามใหม่ของคา

ว่า “สุขภาพ” ขึน้องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดนิ้ยามความหมายใหมข่องคาว่า “สุขภาพ” ใหม้ี

ความหมายกว้างขึ้นว่า “สุขภาพ” คือ "State of complete physical, mental, and social well 

being, and not merely the absence of disease or infirmity." 73

74หรอื “สภาวะความเป็นอยู่ที่ดี

ทัง้ทางกาย จติ และสงัคมและไม่ไดจ้าํกดัอยู่แค่เรื่องของการไม่มโีรคหรอืความบกพร่องหรอืขดี

จากดัดา้นรา่งกายและจติใจ” และนิยามความหมายของ“ระบบสุขภาพ” ว่าเป็น“Sum total of all 

the organizations, institutions and resources whose primary purpose is to improve 

health” 7 4

75 หรือ “การดําเนินกิจกรรมของทุกองค์กร สถาบัน และทรัพยากรต่างๆ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาสุขภาพ” ซึง่ทัง้สองนิยามดงักล่าวถูกนํามาใชเ้ป็นแนวคดิรากฐานในการ

ปฏริปูระบบสุขภาพของไทย และ สสส.ไดร้บัมาใชใ้นเวลาต่อมา 

 ด้วยการนําแนวคดิดงักล่าวมาใช้ในการจดัตัง้กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(สสส.) โดยมพีระราชบญัญตักิองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พ.ศ.2544 เป็นกฎหมาย

รบัรองอํานาจหน้าที่ของ สสส. ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชน โดย สสส. จะมี

อํานาจหน้าทีใ่นการจดักจิการใดๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวต้ามพระราชบญัญตัดิงักล่าว 

ซึง่มวีตัถุประสงคข์องกองทุน กําหนดไวใ้นมาตรา 5 ของพระราชบญัญตัดิงักล่าว คอืใหก้องทุน 

เป็นนิติบุคคลมีวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปน้ี (1) ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพใน

ประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยการสร้างเสรมิสุขภาพนัน้ ได้มีการให้

ความหมายไวใ้นมาตรา 3 ว่า “สรา้งเสรมิสุขภาพ” หมายความว่า การใดๆ ทีมุ่ง่กระทาํเพื่อสรา้ง

เสรมิใหบุ้คคลมสีุขภาวะทางกาย จติ และสงัคม โดยสนบัสนุนพฤตกิรรมของบุคคล สภาพสงัคม 

และสิง่แวดลอ้มทีจ่ะนําไปสู่การมรีา่งกายทีแ่ขง็แรง สภาพจติทีส่มบรูณ์ อายยุนืยาว และคุณภาพ

ชวีติที่ดแีละนอกจากอํานาจในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์แล้วนัน้ กองทุนดงักล่าวยงัมี

                                                      
74World Health Organization (WHO) (1948).Constitution of the World Health Organization. Geneva: 

WHO.  
75World Health Organization (WHO) (2000). The world health report 2000: Health systems improving 

performance. Geneva: WHO.  
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อํานาจตามมาตรา 9 กล่าวคือ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่ง

วตัถุประสงคต์ามมาตรา 5 

 จากคํานิยามดงักล่าว แมว้่าจะเป็นการนิยามโดยตีความไปในแนวทางที่กําหนดไว้ใน 

กฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ก็

ตาม แต่ผู้ศึกษาเห็นว่า การรรบัเอานโยบายดงักล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิสุขภาพ

ของประชาชนนัน้เป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อจะนํามาปรบัใช้เป็นกฎหมายจดัตัง้กองทุนก็ควรที่จะ

กําหนดให้เกิดช่องว่างให้น้อยที่สุดเน่ืองจากการกําหนดอํานาจหน้าที่เพื่อให้ตีความได้อย่าง

กว้างนัน้ ทําให้การกระทําใดๆก็ตามที่ สสส. เหน็ว่าจะเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนมคีุณภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้ แมว้่าจะไมใ่ช่เรือ่งจาํเป็นเร่งด่วน หรอืไม่ไดเ้ป็นความต้องการของประชาชนโดยแท ้

แต่ สสส. กส็ามารถใชจ้่ายเงนิที่กนัไวส้ําหรบักองทุนของตนในการจดักจิการนัน้ๆได ้โดยไม่ขดั

ต่อพระราชบญัญตัดิงักล่าวแต่ประการใด และเป็นเรื่องทีส่ามารถกระทําไดเ้น่ืองจากอยู่ในขอบ

วตัถุประสงคท์ีก่ฎหมายกําหนดไว ้โดยเงนิทีใ่ชจ้ดักจิการนัน้ๆ กค็อืเงนิภาษทีีป่ระชาชนถูกเกบ็

เพิม่ขึน้จากภาษสีุราและยาสบูทีถู่กกนัไวเ้พื่อใชจ้า่ยในกจิการของ สสส. โดยเฉพาะ และ สสส. มี

อํานาจในการตัดสินใจที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของรฐัสภาซึ่งเป็นตัวแทนของ

ประชาชน ดงัน้ี จงึเป็นปัญหาในเรื่องของความไม่ชดัเจนในเรื่องของอํานาจในการกระทําการ

ของ สสส. เป็นช่องว่างของพระราชบญัญัติดงักล่าว ที่เปิดโอกาสให้ถ้อยคําถูกตีความกว้าง

จนเกนิไป 

 กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)มรีปูแบบเป็นองค์กรอสิระไม่ขึน้ตรงต่อ

รฐับาล มอีํานาจในการตัดสนิใจจดัโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

องค์กร การใช้จ่ายเงนิเป็นไปโดยอสิระ ไม่ต้องผ่านความเหน็ชอบหน่วยงานใด ไม่อยู่ภายใต้

กระทรวงสาธารณสุข ความเป็นอิสระประกอบกับขอบอํานาจที่ไม่ชดัเจนเช่นน้ี ทําให้การใช้

จ่ายเงนิภาษีของประชาชนไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษี ทัง้

กจิกรรมของ สสส. เช่น การรณรงคใ์หป้ระชาชนเลกิสบูบุหรีแ่ละเลกิดื่มแอลกอฮอล ์หรอื การจดั

กจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในชวีติและสงัคม การรณรงคใ์หป้ระชาชนเลกิเล่นการพนนั การ

รณรงค์เกี่ยวกบัความเสี่ยงในการเป็นโรคตดิต่อ การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร ส่งเสรมิสุขภาพ

ผูสู้งอายุและเดก็ 75

76 กจิกรรมเหล่าน้ีเป็นสิง่ที่กระทรวงสาธารณสุขมกีารส่งเสรมิและจดัทํามาอยู่

แลว้ เช่น กรมควบคุมยาสูบภายใตก้ระทรวงสาธารณสุข กม็กีารรณรงคใ์หป้ระชาชนเลกิสบูบุหรี ่

จดักจิกรรมป้องกนัการเกดินักสูบหน้าใหม่ ตลอดไปจนควบคุมการโฆษณาทางสื่อต่างๆทีจ่ะทํา

                                                      
76สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ. โครงการท่ีได้รบัการอนุมติัประจาํปี 2559 [online], 

Available URL: https://www.thaihealth.or.th/Content/33043-โครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั.ิhtml. (เมษายน, 

18). 
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ให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเกดิความอยากสูบบุหรีม่ากขึน้ 76

77ส่วนกรณีการส่งเสรมิสุขภาพ

ผูสู้งอายุและเดก็ รวมทัง้การป้องกนัโรคตดิต่อ และการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรนัน้ กรมควบคุม

โรคและสํานักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกม็กีารดูแลในเรื่องน้ีอยู่

แล้ว 77

78จงึเห็นว่า สสส. เป็นหน่วยงานอิสระที่จดัตัง้ขึ้นมาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนมสีุขภาพที่ด ีซึง่เป็นสิง่ทีก่ระทรวงสาธารณสุขกระทํามาอยู่แลว้ รปูแบบของการเป็น

อิสระน้ีอาจมปัีญหาในเรื่องของอํานาจทบัซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน และทําให้หน่วยงานใด

หน่วยงานหน่ึงถูกลดบทบาทหน้าทีล่งไป 

 ซึง่แตกต่างจากกรณีของประเทศองักฤษที่การบรกิารสาธารณะในเรื่องของสุขภาพ ทัง้

ดา้นการรกัษาโรค การส่งเสรมิสุขภาพ ตลอดจนการเยยีวยาปัญหาทีท่ําใหป้ระชาชนมคีุณภาพ

ชวีติทีย่ํ่าแย่นัน้ เป็นการดแูลแบบโดยรวม โดยในส่วนของการรกัษานัน้เป็นระบบประกนัสุขภาพ

ถ้วนหน้าแบบรฐัสวัสดิการ National Health Services (NHS)ซึ่งกลไกสําคัญที่ทําให้รฐับาล

องักฤษสามารถเขา้ไปดูแลและบรหิารจดัการ เพื่อให้มบีรกิารสุขภาพสําหรบัประชาชนทุกคน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูด้อ้ยโอกาสคอื การนํางบประมาณทีม่าจากภาษทีัว่ไป (General tax) มาใช้

ในการบรหิารจดัการโดยไม่จาํกดัว่าจะต้องจดัสรรไปยงัภาครฐัเท่านัน้ แต่สามารถจดัสรรไปยงั 

สถานบริการ และผู้ให้บรกิาร ในภาคเอกชนและองค์กรการกุศล ตลอดจนซื้อกิจการจาก

ภาคเอกชนตามความจาํเป็น78

79และการทีม่แีหล่งเงนิมาจากภาษทีีร่ฐัจดัเกบ็โดยมาจากภาษทีัว่ไป 

(General tax) ซึง่ประชาชนทุกคนมหีน้าทีเ่สยีภาษ ีและทุกคนกไ็ดร้บับรกิารในส่วนน้ีจากรฐั ซึง่

เป็นไปสอดคล้องกับหลกัการในการจดัเก็บภาษี หลกัประโยชน์ โดยผู้ที่เสียภาษีกับผู้ได้รบั

ประโยชน์เป็นบุคคลหรอืกลุ่มคนเดยีวกนั ประชาชนทุกคนมหีน้าที่เสยีภาษแีละไดร้บัประโยชน์

จากเงนิทีเ่สยีไป โดยในส่วนของการส่งเสรมิสุขภาพนัน้ ในช่วงแรกทีม่รีะบบประกนัสุขภาพ ทํา

ให้หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขถูกลดบทบาทไปรฐับาลองักฤษจงึแก้ปัญหาดงักล่าวโดยการ

ทบทวนบทบาทและอนาคตของการสาธารณสุข ซึง่สรุปประเดน็ปัญหาสําคญั คอื ขาดขอ้มูลใน

เรื่องของสุขภาพของประชาชน, ขาดความตระหนักด้านการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค, 

สบัสนในบทบาทและหน้าที่ความผดิชอบและไดอ้อกกฎหมาย The NHS and Community Act 

1990 เพื่อเปิดโอกาสให้บรกิารสาธารณสุขได้รบัความสนใจและมบีทบาทเพิม่ขึ้น ซึ่งในแผนก

สาธารณสุขจะมแีผนกส่งเสรมิสขุภาพอยู่ดว้ยเพื่อรบัผดิชอบดา้นส่งเสรมิสุขภาพโดยเฉพาะ และ

                                                      
77สํานักควบคุมการบรโิภคยาสูบ. รายงานประจาํปี 2558 [online], Available URL: http://btc.ddc.moph 

.go.th/th/upload/datacenter/annual_report_btc_2558.pdf. (เมษายน, 18). 
78สํานักส่งเสรมิสุขภาพ.บริการประชาชน [online], Available URL: http://203.157.68.27/result.php?q 

=subcat&catid=4&subid=1. (เมษายน, 18). 
79ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, เรียนรู้ดงูานระบบบริการสุขภาพประเทศองักฤษสู่การพฒันาในประเทศไทย 

(ตอนท่ี 1), สาํนกันโยบายและแผน สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ หน้า 56-63. 

http://btc.ddc.moph/
http://203.157.68.27/result.php?q
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กําหนดยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุขให้เกดิการประสานงานทัง้ รฐับาลกลาง, องค์การปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ และ องค์กรเอกชน ซึง่การดําเนินงานจะผสมผสานระหว่างมติสิุขภาพ (health) ที่

อยู่อาศยั (housing) และการจ้างงาน (employment) ซึ่งเป็นการผสมระบบสุขภาพและบรกิาร

ทางสงัคม การพัฒนาร่วมกันทําให้เกิดการจดั พื้นที่เป้าหมายที่เป็นประชาชนยากจนและมี

ปัญหาทางสุขภาพและสงัคมที่เรยีกว่า Health Action Zone (HAZs) เพื่อใหไ้ดร้บัการบรกิารทัง้

ด้านสุขภาพและสงัคม 79

80การจดับรกิารด้านสุขภาพในรูปแบบดงักล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการ

จดัการที่ด ีเน่ืองจากแต่ละองค์กรก็จะอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข การเบกิจ่ายงบประมาณ

และการทํางานกจ็ะเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั แต่ละหน่วยงานมบีทบาทหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบ

อย่างชดัเจน การทํางานของแต่ละหน่วยงานสอดคลอ้งกนั ลดปัญหาอํานาจหน้าทีห่น่วยงานทบั

ซอ้นกนั ซึง่หากประเทศไทยมกีารจดัระบบดแูลรกัษา และส่งเสรมิสุขภาพใหอ้ยู่ภายใตก้ระทรวง

สาธารณสุขเช่นเดยีวกับประเทศองักฤษก็อาจจะเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาในเรื่องของอํานาจ

หน้าทีข่องหน่วยงานทีไ่มช่ดัเจนไดท้ัง้ยงัสอดคลอ้งกบัวนิยัการเงนิการคลงัอกีดว้ย 

 

 4.3.2 เปรียบเทียบกรณีการจดัเกบ็ภาษีเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะกบับริการด้านส่ือ

สาธารณะ 

 องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกบับรรษทักระจายเสยีง

แห่งองักฤษ British Broadcasting Corporation (BBC) มวีตัถุประสงค์ในการดําเนินกิจการใน

แนวทางเดยีวกัน คือ วิทยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ที่จะสนับสนุนการพฒันาสงัคมที่มี

คุณภาพและคุณธรรม โดยผ่านทางบรกิารข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อ

จรรยาบรรณ ผลติรายการทางดา้นขา่วสาร สารประโยชน์ทางดา้นการศกึษา และสาระบนัเทงิ ที่

มสีดัส่วนอย่างเหมาะสม โดยมุ่งดําเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมอืงและผลประโยชน์

เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั แต่มขี้อแตกต่างในเรื่องของช่อง

ทางการให้บรกิาร โดยบรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ British Broadcasting Corporation 

(BBC) จะใหบ้รกิารผ่านช่องทางทีห่ลากหลายยิง่กว่า เน่ืองจากมกีารใหบ้รกิารผ่านแพลตฟอรม์

ออนไลน์เพิม่ขึน้มาดว้ย เพราะเลง็เหน็ว่าปัจจุบนัความนิยมของประชาชนในการรบัข่าวสารและ

ความบนัเทงินัน้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนหนัมาใช้บรกิารช่องทางออนไลน์เพิม่มากขึน้โดยเฉพาะ

กลุ่มเยาวชน จงึมกีารปรบัเปลี่ยนช่องทางในการให้บรกิารโดยสื่อประเภทที่เยาวชนให้ความ

นิยม จะยา้ยไปใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน์  

                                                      
80วนิยั ลสีมทิธิ,์อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่5, หน้า 4. 
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 ข้อแตกต่างที่สําคัญประการที่สองคือ รายได้หลักของ BBC มาจากค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต จากประชาชนที่มเีครื่องรบัวทิยุโทรทศัน์ (License Fee)80

81ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการ

จดัเกบ็ภาษีทีด่ ีคอื หลกัประโยชน์ เน่ืองจากผู้ทีจ่่ายค่าธรรมเนียมในการรบัชมนัน้ เป็นผู้ได้รบั

ประโยชน์จากกจิการสื่อสาธารณะแต่รายได้ขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทยนัน้มรีายได้หลกัมาจากการจดัเก็บภาษีสุราและยาสูบ 8 1

82 ไม่เป็นไปตามหลกั

หลกัการประโยชน์เหมอืนกรณีของประเทศองักฤษ กล่าวคอื ผู้ที่ต้องเสยีภาษีเพิม่ขึน้มากกว่า

บุคคลอื่นๆ ควรไดร้บัประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเช่นกนั  

 ข้อแตกต่างประการที่สามคือ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจดัการเงิน

สาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไว้ แต่กรณีของ

ป ร ะ เท ศ อั ง ก ฤ ษ นั ้ น Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting 

Corporation Presented to Parliament, December 2016Article 10 กําหนดให ้BBC จะต้องใช้

เงนิสาธารณะอยา่งเขม้งวดตามหลกัการดงัต่อไปน้ี 

 (1) หลกัความสมํ่าเสมอ : การจดัการทรพัยากรทัง้หมดของ BBC จะต้องสอดคล้อง

กบัขอ้กําหนดของกฎบตัร ขอ้ตกลงในเรื่องของกรอบการทํางานและขอ้ตกลงอื่นๆ BBC เขา้ทํา

กบัรฐับาล 

 (2) หลกัความเหมาะสม : การจดัการทรพัยากรทัง้หมดของ BBC จะต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานระดบัสูงของการดําเนินงานสาธารณะการกํากบัดูแลทีแ่ขง็แกร่งและพจิารณาถงึความ

คาดหวงัของรฐัสภา  

 (3) หลกัความคุ้มค่า: การจดัการโครงการ และกระบวนการ ต้องได้รบัการประเมนิ

อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความมปีระสิทธภิาพ ความ

รอบคอบ คุณภาพ มูลค่า และการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและข้อเสียอื่นๆ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์สาธารณะ  

 (4) หลกัความเป็นไปได ้: ขอ้เสนอทีใ่ชก้องทุนสาธารณะควรดําเนินการอย่างถูกต้อง

ยัง่ยนื และตรงตามกําหนดเวลา 

 ทัง้น้ีในเรื่องของการรกัษาความปลอดภัยและการบรหิารเงนิทุนของ BBC อย่างมี

ประสทิธภิาพนัน้ คณะกรรมการของ BBC มหีน้าที่ในการบรหิารเงนิทุนของ BBC ด้วยความ

รอบคอบ โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายและการควบคุมที่ เหมาะสมเพื่ อให้แน่ใจว่า

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรายได้อื่นๆ ถูกใช้ไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัความ

                                                      
81World Health Organization, Supra note 7, p. 5. 
82พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
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สมํ่าเสมอ ความเหมาะสมคุ้มค่าเงนิ และความเป็นไปได้ และทําให้มัน่ใจว่าการเตรยีมการ

สําหรบัการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมปีระสทิธภิาพเหมาะสมและไดส้ดัส่วน ซึง่การกําหนด

หลกัเกณฑ์เช่นน้ีจะทําให้การใช้จ่ายเงนิขององค์กรดงักล่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

เน่ืองจากมหีลกัเกณฑใ์หย้ดึถอืและปฏบิตัติามในการทีจ่ะใช้จ่ายเงนิ และหากไม่ปฏบิตัติามก็จะ

เป็นการกระทาํทีข่ดัต่อกฎบตัรดงักล่าว  

 ในส่วนของการดําเนินงานโดยมคีณะกรรมการเป็นผู้ควบคุมดูแล การรบัเรื่องรอ้งเรยีน

จากประชาชน รวมทัง้เปิดรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนนัน้ ทัง้สื่อสาธารณะของประเทศไทย

และประเทศและประเทศองักฤษมหีลกัการดําเนินงานที่คล้ายคลงึกนั โดยกําหนดให้องค์กรสื่อ

สาธารณะจะต้องมกีารรบัฟังเสยีงจากประชาชน และจดัทําแผนงานว่าจะนําเรื่องรอ้งเรยีนมา

จดัการแก้ไขย่างไร และในการตรวจสอบกม็กีารกําหนดให้จดัทํารายงานประจาํปีเหมอืนกนั แต่

สิง่ที่น่าสนใจคอื กรณีของประเทศองักฤษมกีารกําหนดให ้BBC ระบุชื่อบุคคลทีไ่ด้รบัค่าจา้งใน

การทํางานให้กับ BBC เกินกว่า 150,000 ปอนด์ ซึ่งเป็นการแสดงความโปร่งใสในการใช้

จา่ยเงนิขององคก์ร แต่กรณีของประเทศไทยไม่ไดม้กีฎหมายกําหนดใหต้อ้งแสดงในส่วนน้ีไวใ้น

รายงานประจาํปี 

 ข้อแตกต่างที่สําคัญประการสุดท้ายคือ Royal Charter for the continuance of the 

British Broadcasting Corporation Presented to Parliament, December 2016Article 56 

กําหนดให ้BBC จะตอ้งปฏบิตัติามกฎบตัรดงักล่าวอยา่งเครง่ครดัและซื่อสตัย ์รวมถงึการปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นเอกสารอื่นทีม่ผีลโดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัขิองกฎบตัรน้ีและใน

กรณีที ่BBC ไม่ปฏบิตัติามกฎบตัรน้ีหรอืดําเนินการฝ่าฝืนกฎบตัรน้ีไม่ว่าในแง่ใดๆ ใครก็ตามที่

ได้รบับาดเจ็บและหรือได้รบัผลกระทบอาจมีสิทธิท์ี่จะได้รบัวิธีการเยียวยารกัษาได้อย่าง

เหมาะสมในส่วนของการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนนัน้ BBC จะต้องกําหนดกรอบในการจดัการและ

แก้ไขข้อร้องเรยีนเพื่อให้มวีธิ ีการที่โปร่งใส และเข้าถึงได้ มปีระสิทธิภาพทันเวลาและมกีาร

เยยีวยาทีเ่หมาะสมตามสดัส่วน บางกรณีการรอ้งเรยีนสามารถส่งไปยงัหน่วยงานอื่นที่มอีํานาจ

กํากบัดูแลและการบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น การแข่งขนัและการตลาด และศาลอาจมบีทบาทที่

เหมาะสมในการใช้การพจิารณาคดตีามหลกัการทัว่ไปของกฎหมายมหาชน จากบทบญัญตัิที่

กําหนดไว้ในกฎบตัรอย่างชดัเจนในเรื่องของความรบัผิดชอบของ BBC ต่อสงัคม เมื่อ BBC 

กระทาํการฝ่าฝืนต่อกฎบตัรดงักล่าว หรอืขอ้ตกลงอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งจนทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่

ผูใ้ด BBC จะต้องมกีารเยยีวยาความเสยีหายตามสมควร และหากเป็นเรื่องทีม่กีฎหมายกําหนด

ไว้โดยเฉพาะ เช่นกรณีแข่งขันทางการค้า หรือการกระทําที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งมี

กฎหมายและหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนดงักล่าวอยู่แล้ว ผู้ได้รบัความเสยีหายก็สามารถ

รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานดงักล่าวไดโ้ดยตรง และสามารถใชส้ทิธทิางศาลไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย ซึง่ใน
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กรณีของสื่อสาธารณะของประเทศไทยนัน้ ไม่ได้มกีฎหมายกําหนดในส่วนความรบัผดิชอบต่อ

ความเสยีหายที่องค์กรสื่อสาธารณะก่อเอาไว ้แต่มเีพยีงบทกําหนดโทษที่กําหนดไว้ใน มาตรา 

53  และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดให้ผู้ที่มหีน้าที่ส่งเงนิบํารุงองค์กร ไม่ส่งเงนิหรอืส่งเงนิไม่

ครบถ้วนจะต้องได้รบัโทษตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และกรณีที่ผู้ที่กระทําความผิดตาม

พระราชบญัญตัดิงักล่าวเป็นนิตบุิคคล ใหค้ณะกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบใน

การดําเนินงานของนิตบุิคคลนัน้ต้องระวางโทษตามที่บญัญตัไิว้สําหรบัความผดินัน้ๆด้วย เว้น

แต่พิสูจน์ได้ว่าการกระทํานัน้ได้กระทําโดยตนไม่รู้เห็นยินยอมด้วย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า การ

กําหนดความรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย หรอืการเยยีวยาความเสยีหาย จากการกระทาํทีฝ่่าฝืน

กฎหมายของสื่อสาธารณะเอาไว้ จะทําให้การดําเนินงานของสื่อสาธารณะมคีวามระมดัระวงั 

และรอบคอบยิง่ขึน้ เน่ืองจากมภีาระหน้าที่ในการรบัผดิชอบต่อผู้ทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการ

กระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของตน และการกําหนดความรบัผิดชอบต่อสงัคมเมื่อเกิดความ

เสียหายน้ี อาจเป็นการเพิ่มความเชื่อมนัให้แก่ประชาชนในการทํางานของสื่อสาธารณะใน

ประเทศไทยอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรปุ 

 การจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ถอืเป็นแหล่งรายไดร้ปูแบบใหมส่ําหรบัประเทศ

ไทยและเป็นรูปแบบของภาษีที่รฐัสมยัใหม่นิยมใช้เพื่อหารายได้ในการใช้จ่ายในโครงการหรอื

บรกิารสาธารณะที่สําคญั และมหีลกัการและรูปแบบการจดัเก็บที่พเิศษและแตกต่างจากภาษี

รปูแบบอื่นๆ ซึง่ภาษเีพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะน้ีโดยส่วนใหญ่จะผ่านเขา้สู่กองทุนอกงบประมาณ 

ซึง่จะไม่รวมเขาสู่งบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวอกีนัยหน่ึงภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะถอื

เป็นเครื่องมอืทางการคลงัชนิดหน่ึงที่รฐับาลใช้ในการระดมทุนเพื่อนํามาบรกิารสาธารณะอย่าง

ใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบนั ในประเทศไทยมอีงค์กรที่ได้รบัการจดัสรรรายได้จากภาษี

เพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ 3 แห่งได้แก่ กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ องค์การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งทัง้ 3 

องค์กรได้รบัเงนิจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบตาม

อตัราที่กฎหมายกําหนด โดยกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพและกองทุนกฬีาแห่งชาต ิ

ได้รบัในอตัรารอ้ยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ ส่วนองค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้รบัในอัตราร้อยละ 1.5 และเป็นองค์กรเดียวที่มกีฎหมาย

บญัญัติให้มรีายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2 พนัล้านบาท 82

83และมกีฎหมายรองรบัความ

เป็นอิสระในการใช้อํานาจดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ขององค์กรดงัน้ี กองทุนสนับสนุนการ

สรา้งเสรมิสุขภาพมอีํานาจตามพระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพพ.ศ.2544 

โดยมวีตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ ของประชาชน และ

รณรงค์ให้ประชาชนงดบรโิภค สินค้าประเภทสุราและยาสูบ รวมทัง้สิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ 

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มอีํานาจตามพระราชบญัญัติ

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 สื่อสาธารณะที่ไม่

แ ส ว ง ผ ล

                                                      
83จุฑาลกัษณ์ จาํปาทอง, “แนวคดิเกีย่วกบัภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในประเทศไทย,” บทความวิชาการ 

สาํนักวิชาการ สาํนักงานเลขาธิการวฒิุสภา 5, 20 (สงิหาคม 2558): 1-16. 
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กําไรแห่งแรกของประเทศไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์

ที่สนับสนุนการพฒันาสงัคม ที่มคีุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่าน

ทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ และกองทุน

พฒันาการกฬีาแห่งชาตมิอีํานาจตามพระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนการดําเนินกจิกรรมกฬีา บุคลากรกฬีา และสมาคม

กฬีา การเตรยีมนักกฬีาเพื่อให้เป็นนักกฬีา ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิสนับสนุนเงนิรางวลั

แก่นักกฬีา บุคลากรกฬีา และสมาคมกฬีา สนับสนุนทุนการศกึษาแก่นักกฬีาและบุคลากรกฬีา 

ช่วยเหลอืด้านสวสัดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบตัิเหตุ หรอืได้รบัความ

เสยีหายหรอือนัตรายจากการแข่งขนักีฬา และกรณีอื่นอนัควรแก่การสงเคราะห์ ส่งเสรมิและ

สนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสรมิกฬีาอาชพี 

 จากการศึกษาพบว่าการใช้ภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะในประเทศไทยนัน้ พบว่ามี

ปัญหาสาํคญัทีค่วรไดร้บัการแกไ้ขดงัน้ี  

 ประการแรก ปัญหาในเรื่องของการกําหนดอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีไ่ม่ชดัเจนและ

การทํางานทับซ้อนกัน การกําหนดขอบอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานของหน่วยงานที่ใม่

ชดัเจนนัน้ ทําใหเ้กดิการตคีวามอํานาจหน้าทีอ่ยา่งกวา้งขวาง เช่น การกําหนดอํานาจหน้าทีข่อง

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ ด้วยนิยามของการส่งเสรมิสุขภาพ ซึ่งรวมทัง้การ

ส่งเสรมิสุขภาพทัง้ทางกายและจติใจ ขยายความไปถงึการมสีุขภาวะ และคุณภาพชวีติทีด่ ีซึง่ใน

การที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั ้น ประกอบไปด้วยหลากหลายด้าน ทัง้สุขภาพกาย 

สุขภาพจติใจ ครอบครวั สงัคม และอื่นๆ ซึ่งเป็นการตีความอย่างกว้าง ทําให้ไม่ว่ากองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพจะดําเนินการจดักจิกรรมใดๆแก่ประชาชน ก็สามารถอ้างได้ว่า

เป็นการกระทําเพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมคีุณภาพที่ดขี ึน้ทัง้นัน้ เน่ืองจากเป็นการตคีวามตาม

เจตนารมณ์ตามกฎบตัรออตตาวา ทีร่บัมาเป็นแนวทางในการจดัตัง้ สสส.83

84การใชจ้่ายเงนิไปกบั

กจิกรรมเหล่าน้ี ทีถู่กอา้งว่าอยูภ่ายใตข้อบวตัถุประสงคท์ีก่องทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ

สามารถกระทําได้โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ประกอบกับการใช้จ่ายเงนิในการจดักิจการเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์ของ สสส. เป็นไปโดยอิสระ ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรฐัสภาซึ่งเป็น

ผู้แทนของประชาชน ทําให้การใช้จ่ายเงนิโดยไม่มปีระสทิธภิาพ ไม่ก่อประโยชน์แก่ประชาชน

เท่าทีค่วร  

                                                      
84สนิศักดิช์นม์ อุ่นพรมมี, พัฒนาการสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ, โครงการสวสัดิการวิชาการ 

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ, 2556, หน้า 1-9. 
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 อกีทัง้กรณีของกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ท่ีมีการกาํหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมการกีฬา และมกีารควบกองทุนหลายกองทุนเขา้ด้วยกนั อาจส่งผลให้เกดิการตคีวาม

ขอบข่ายในการปฏบิตังิานของกองทุนอย่างกวา้งเช่นเดยีวกนั เช่น สนับสนุนโดยมุ่งเน้นไปทีต่วั

นักกฬีา การศกึษา รกัษาสุขภาพความเป็นอยู่ของนักกฬีาอาชพี แลว้รวมทัง้สนับสนุนการออก

กําลงักาย การเล่นกฬีาของประชาชนทัว่ไปด้วยหรอืไม่ หรอืรวมไปถงึการสรา้งสนามกีฬา ใน

เรื่องของการก่อสร้างสถานที่ในการเล่นกีฬาหรอืไม่เพียงไร กรอบการดําเนินงานไม่มคีวาม

ชัดเจน เมื่อมีการจัดตัง้กองทุนขึ้นและยังมีหน่วยงานอื่นที่รบัผิดชอบในด้านการกีฬาอยู่

เช่นเดียวกัน หากการจดัตัง้กองทุนดังกล่าว ไม่ได้มกีารกําหนดขอบวตัถุประสงค์และขอบ

อํานาจทีช่ดัเจน จะทําให้เกดิอํานาจทบัซอ้นกนัระหว่างหลายหน่วยงานได ้และอาจเป็นการลด

บทบาทหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงจนอาจจะเลอืนหายไป ทัง้ที่ยงัคงต้องใช้งบประมาณที่มา

จากภาษขีองประชาชนในการบรหิารหน่วยงานนัน้ๆอยู่ และการทีท่ ัง้ กองทุนสนบัสนุนการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ และกองทุนพฒันากฬีาแห่งชาต ิมลีกัษณะของกองทุนทีเ่ป็นอสิระ แยกออกไปจาก 

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ซึ่งมหีน่วยงานภายใต้สงักดัคอยทํา

หน้าทีส่นับสนุน การส่งเสรมิสุขภาพ และสนับสนุนการกฬีา อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่แล้ว เมื่อมกีารจดัตัง้กองทุนแยกออกมาประกอบกบัการ

กําหนดอํานาจหน้าที่ของกองทุนซึง่ไม่ชดัเจน จงึทําให้อาจจะเกดิปัญหาการมอีํานาจหน้าที่ทบั

ซอ้นกนัของหน่วยงาน หรอืมหีน่วยงานใดถูกลดบทบาทหน้าทีล่งได ้

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารเงนิภาษขีองประชาชนเกดิประสทิธภิาพสงูสุด หากมกีารแก้ไข

ในเรื่องของขอบอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน และจดัระบบของหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดคล้องกัน

พอทีจ่ะดําเนินการไปในทศิทางเดยีวกนัได ้ใหอ้ยู่ภายใต้ระบบเดยีวกนัเพื่อใหก้ารทํางานของแต่

ละหน่วยงานมปีระสทิธภิาพ ไม่ทบัซอ้นกนั ไมท่ําใหห้น่วยงานใดถูกลดบทบาทหรอืกลนืหายไป 

รวมทัง้มกีารใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน โดยมพีื้นฐานมาจาก

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ จะทําให้ระบบการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพของ

ประชาชน รวมทัง้การสนับสนุนกีฬา ของประเทศไทยมปีระสทิธิภาพและสอดคล้องกับวนิัย

การเงนิการคลงัยิง่ขึน้ 

 ประการที่สอง ปัญหาเรื่องความสอดคล้องกบัหลกัการทางภาษีเน่ืองจากการจดัเก็บ

ภาษีกรณีขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบรกิารใน

ดา้นของสื่อสาธารณะ แต่มรีายได้หลกัจากภาษีสุราและยาสูบซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัหลกัการใน

การจดัเก็บภาษีที่ด ีคอื หลกัประโยชน์ กล่าวคอื ผู้ที่ต้องเสยีภาษีเพิม่ขึ้นมากกว่าบุคคลอื่นๆ 

ควรได้รบัประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเช่นกนั ซึ่งหากการเชื่อมโยงระหว่างภาษีที่จดัเก็บได้กบั
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หลกัผลประโยชน์มมีากขึน้เท่าใด กย็ิง่ทําใหเ้หตุผลสนบัสนุนการนําภาษเีพื่อวตัถุประสงคม์าใชม้ี

มากขึน้เท่านัน้84

85  

 ประการที่สาม ปัญหาความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของสื่อสาธารณะ เน่ืองจากสื่อ

เป็นผู้ใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน ทัง้การเป็นสื่อสาธารณะ จะต้องมคีวามเป็นกลางในการให้

ขอ้มูล และระมดัระวงัตรวจสอบข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างด ีปัจจุบนัแม้จะมี

พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็น

กฎหมายที่กําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย แต่พระราชบญัญัติดงักล่าวไม่ได้มบีทบญัญัติในเรื่องของ ความ

รบัผิดชอบของสื่อสาธารณะต่อความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ จากการกระทําที่ฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัดิงักล่าว ซึง่ถอืเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมประการหน่ึงทีส่ ื่อสาธารณะพงึม ี

 ประการที่สี่ ปัญหาความสอดคล้องกับวินัยการเงินการคลัง การจดัเก็บภาษีเพื่อ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะนัน้เป็นการขดัต่อวนิยัการเงนิการคลงั เน่ืองจากเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัเกบ็ภาษี

สุราและยาสูบส่วนหน่ึงจะต้องกนัออกมาจากเงนิที่จะต้องนําไปใช้จ่ายเป็นงบประมาณแผ่นดนิ 

เพื่อบรกิารสาธารณะโดยรวม ตามความจําเป็นเร่งด่วนโดยมาจากความต้องการของประชาชน

ซึง่แสดงออกผ่านผูแ้ทนของประชาชนคอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่ต้องกนัเงนิส่วนน้ีออกมา

ทําให้การใชจ้่ายเงนิเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่กําหนดไวเ้ท่านัน้ ทําใหข้าดความยดืหยุ่นในการ

ใชจ้่ายเงนิ และ รายจ่ายในแต่ละปีจะเพิม่ขึน้หรอืลดลงขึน้อยู่กบัจาํนวนได้ได้จากภาษีที่จดัเก็บ

ไดซ้ึง่ไมใ่ช่ความตอ้งการของประชาชนโดยแท ้ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทําให้ปัญหาทัง้สี่ประการเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนโดยตรงและสมควรทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขอย่างยิง่ 

 จากการทีไ่ดศ้กึษาการจดัเกบ็ภาษเีพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในประเทศองักฤษนัน้ พบว่า 

ในประเทศอังกฤษมีการจดัเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจากค่าธรรมเนียมการรบัชม

โทรทศัน์ของ บรรษัทกระจายเสยีงแห่งองักฤษ British Broadcasting Corporation (BBC) ซึ่ง

เป็นสื่อสาธารณะของประเทศอังกฤษ ให้บรกิารทัง้ วทิยุ โทรทศัน์ และกระจายไปถึงสือใน

แพลตฟอรม์ออนไลน์ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารอย่างทัว่ถงึ และทนัสมยักบัเทคโนโลยที่

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการจัดเก็บภาษี คือ หลักประโยชน์ 

                                                      
85ศาสตรา สดุสวาท.หลกัผลประโยชน์กบัการนําภาษีเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะมาใช้ [online], Available 

URL:  https://sasatra.blogspot.com (เมษายน,25). 
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เน่ืองจากผู้ที่เสียค่าธรรมเนียม เป็นผู้ที่ได้รบัประโยชน์จากสื่อสาธารณะ อนัเป็นที่ยอมรบัว่า 

BBC เป็นสื่อสาธารณทีม่คีุณภาพ เป็นทีพ่งึพอใจของชาวองักฤษ และจากการทีผู่ศ้กึษาไดศ้กึษา 

Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation Presented to 

Parliament (2016) ซึ่งเทียบเคียงได้กับพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดย Royal Charter for the continuance of the British 

Broadcasting Corporation Presented to Parliament (2016) เป็นกฎบตัรที่รองรบัความคงอยู ่

ของ BBC วางหลักเกณฑ์ในเรื่องของ การดําเนินงาน การบรหิารจดัการองค์กร และสิ่งที่

น่าสนใจคอื กฎบตัรดงักล่าวมกีารวางหลกัในเรื่องของความรบัผดิชอบต่อสงัคมเมื่อเกดิความ

เสยีหายจากการที ่BBC กระทาํการฝ่าฝืนบทบญัญตัดิงักล่าว โดยเป็นการแสดงความรบัผดิชอบ

ของสื่อสาธารณะต่อสงัคม เพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ประชาชน และอาจเป็นเหตุผลให้ประชาชน

เตม็ใจทีจ่ะสนบัสนุนใหม้สีื่อสาธารณะต่อไป  

 แต่ในส่วนของการจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อนําเงนิมาใช้จ่ายด้านการ

ส่งเสรมิสุขภาพ หรอืด้านการกฬีา โดยส่งมอบเงนิให้แก่องค์กรที่มคีวามเป็นอสิระเหมอืนกรณี

ของประเทศไทยนัน้ ประเทศองักฤษไม่มกีารนําวธิกีารจดัเก็บภาษีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ

ระดมเงนิใช้จ่ายด้านการส่งเสรมิสุขภาพ หรอืด้านการกีฬา เน่ืองจาก ระบบสาธารณสุขของ

ประเทศองักฤษเป็นการจดัการโดยรฐัซึ่งไม่มหีน่วยงานใดแยกออกมาเป็นอิสระ ทัง้การรกัษา

สุขภาพ สุขภาวะ การส่งเสรมิให้ประชาชนมสีุขภาพที่ด ีมกีารดําเนินงานโดยหน่วยงานที่อยู่

ภายใด้กระทรวงสาธารณสุข โดยการรกัษาพยาบาลเป็นรูปแบบของระบบประกนัสุขภาพถ้วน

หน้า (NHS) ซึ่งรายได้หลกัมาจากภาษีโดยทัว่ไปของประชาชน และประชาชนทุกคนได้รบั

ประโยชน์ จงึสอดคล้องกบัหลกัผลประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี และการจดัการส่งเสรมิสุขภาพ

นัน้ กเ็ป็นไปโดยหน่วยงานสาธารณสุข ซึง่ถูกลดบทบาทไปในช่วงทีม่รีะบบประกนัสุขภาพถ้วน

หน้า (NHS) ในช่วงแรก แต่รฐับาลองักฤษกแ็กไ้ขปัญหาโดยการทบทวนบทบาทและอนาคตของ

การสาธารณสุข ซึ่งสรุปประเดน็ปัญหาสําคญั คอื ขาดขอ้มลูในเรื่องของสุขภาพของประชาชน, 

ขาดความตระหนกัดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค, สบัสนในบทบาทและหน้าทีค่วามผดิ

ชอบ เปิดโอกาสให้บรกิารสาธารณสุขได้รบัความสนใจและมีบทบาทเพิ่มขี้น ซึ่งในแผนก

สาธารณสุขจะมแีผนกส่งเสรมิสุขภาพอย่◌ดู้วยเพื่อรบัผดิชอบด้านส่งเสรมิสุขภาพโดยเฉพาะ 

และกําหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขให้เกิดการประสานงานทัง้ รฐับาลกลาง, องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรเอกชน ซึ่งการดําเนินงานจะผสมผสานระหว่างมติิสุขภาพ 

(health) ที่อยู่อาศยั (housing) และการจ้างงาน (employment) ซึ่งเป็นการผสมระบบสุขภาพ

และบรกิารทางสงัคม การพฒันารว่มกนัทาใหเ้กดิการจดั พ้ืนท่เีป้าหมายทีเ่ป็นประชาชนยากจน

และมีปัญหาทางสุขภาพและสงัคมที่เรยีกว่า Health Action Zone (HAZs) เพื่อให้ได้รบัการ

บรกิารทงัด้านสุขภาพและสงัคม การจดับรกิารด้านสุขภาพในรูปแบบดงักล่าว ผู้ศกึษาเหน็ว่า
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เป็นการจดัการที่ดี เน่ืองจากแต่ละองค์กรก็จะอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข การเบิกจ่าย

งบประมาณและการทํางานก็จะเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั แต่ละหน่วยงานมบีทบาทหน้าที่ใน

การรบัผิดชอบอย่างชัดเจน การทํางานจะสอดคล้องกันมากยิง่ขึ้น ทัง้ยงัเป็นการลดปัญหา

อํานาจหน้าทีห่น่วยงานทบัซอ้นกนั ซึง่หากประเทศไทยมกีารจดัระบบการดแูลรกัษาและส่งเสรมิ

สุขภาพ ให้อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขทัง้หมดเช่นเดียวกบัประเทศองักฤษก็อาจจะเป็น

แนวทางทีแ่ก้ปัญหาในเรื่องของอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีไ่ม่ชดัเจนได ้ทัง้เมื่อมกีารเบกิจ่าย

งบประมาณจากงบประมาณเป็นดนิ ซึ่งหากจะใช้จ่ายประการใดต้องเป็นไปตามความต้องการ

ของประชาชนโดยแท้ ก็จะทําให้สอดคล้องกับวินัยการเงินการคลัง การใช้จ่ายในระบบ

สาธารณสุขมคีวามยดืหยุน่ตามความจาํเป็นอย่างแทจ้รงิ  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 5.2.1 ปัญหาในเร่ืองของการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีไม่ชดัเจน 

  กรณีของกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ(สสส.) และกองทุนพฒันาการ

กีฬาแห่งชาติมีปัญหาในเรื่องของการกําหนดวตัถุประสงค์ของกองทุนมขีอบเขตไม่ชัดเจน 

สามารถตีความไปได้อย่างกว้างจนเกินไป ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้ แก้ไขมาตรา 3 แห่ง

พระราชบญัญตักิองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยกําหนดขอบอํานาจของ

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพให้ชดัเจนยิง่ขึน้ ว่าจะให้กองทุนดงักล่าวมอีํานาจในการ

จดักจิกรรมหรอืโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจติใจ เท่านัน้ไม่รวมถงึการ

จดักิจกรรมทางสงัคม ศาสนา หรอืเศรษกิจ เพื่อให้มขีอบเขตการดําเนินงานที่ชดัเจน ใช้จ่าย

งบประมาณให้เกดิประโยชน์ตามวตัถุประสงคอ์ย่างสูงสุด และกรณีของกองทุนพฒันาการกฬีา

แห่งชาต ิผูศ้กึษาเหน็ว่าควรแกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 42 พระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 โดยให้เพิม่ความชดัเจนในเรื่องขอบอํานาจในการดําเนินการตามวตัถุประสงค ์โดย

ให้ระบุโดยชดัเจนว่า สนับสนุนโดยเน้นที่ตวันักกฬีา การศกึษา รกัษาสุขภาพความเป็นอยู่ของ

นักกีฬาอาชพี แล้วรวมทัง้สนับสนุนการออกกําลงักาย การเล่นกีฬาของประชาชนทัว่ไปด้วย

หรอืไม่ หรอืรวมไปถึงการสร้างสนามกีฬา ในเรื่องของการก่อสร้างสถานที่ในการเล่นกีฬา

หรอืไม่เพยีงไร โดยพจิารณาจากอํานาจในการดําเนินการของหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนในเรื่อง

ของกีฬา ว่ามหีน่วยงานที่รบัผิดชอบในเรื่องของการออกกําลงักายของบุคคลทัว่ไปที่ไม่ใช่

นกักฬีาอาชพี เรื่องของโครงสรา้ง สถานที ่สนามกฬีาแลว้หรอืไม ่หากมหีน่วยงานทีด่แูลในเรือ่ง

ดงักล่าวอยูแ่ลว้ ควรระบุขอบเขตการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิใหม้อีํานาจ

ในการดําเนินการ สนับสนุนตวับุคคล โดยสนับสนุนดา้น การศกึษา รกัษาสุขภาพความเป็นอยู ่

ของนักกีฬาอาชพีและนักกีฬาที่เตรยีมความพรอ้มเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาอาชพีทัง้ในระดบัชาติ
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และนานาชาต ิสนับสนุนเงนิรางวลัแก่นักกฬีา บุคลากรกฬีา และสมาคมกฬีา ที่ใช้คําว่า “แห่ง

ประเทศไทย” ซึ่งประกอบคุณความดีแก่การกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่

ประเทศชาติ โดยไม่รวมถึง เรื่องของโครงสรา้ง หรอืการก่อสร้างสถานที่ในการเล่นกีฬา การ

สร้างสนามกีฬา โดยอาจเริม่จากการทบทวนในเรื่องของอํานาจของทัง้สองกองทุนรวมทัง้

หน่วยงานอื่นๆที่ทําหน้าที่ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน และส่งเสรมิการกีฬา อาจจะให้

คณะกรรมการของกองทุนหารอืกนัภายในก่อนว่าแท้จรงิแล้ว กองทุนจตัตัง้ขึน้เพื่อแก้ปัญหา

อะไร หรอืตอ้งการทีจ่ะส่งเสรมิในเรือ่งใด แลว้จงึหารอืรว่มกบัหน่วยงานอื่นๆทีม่หีน้าทีค่ลา้ยคลงึ

กนั และเมือ่พจิารณาแลว้พบว่าบทบาทหน้าทีใ่ดทีม่หีน่วยงานรบัผดิชอบในเรื่องนัน้อย่างชดัเจน

แลว้ กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ และกองทุนพฒันากฬีาแห่งชาตกิ็จะต้องถูกจาํกดั

อํานาจหน้าที่ในส่วนนั ้น แล้วกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกองทุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ซึง่หากบทบญัญตัดิงักล่าวมคีวามชดัเจน ขอบอํานาจในการดําเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

กจ็ะชดัเจนตามไปดว้ย ส่งผลใหล้ดปัญหาอํานาจหน้าทีท่บัซอ้นกนัของหน่วยงาน และทําใหแ้ต่

ละหน่วยงานมแีนวทางการดาํเนินงานทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 

 

   

 5.2.2 ปัญหาเร่ืองความสอดคล้องกบัหลกัการทางภาษี 

  สื่อสาธารณะเป็นสื่อที่มคีวามแตกต่างจากสื่อเชงิพาณิชยซ์ึ่งจะถูกครอบงาํจาก

วธิคีดิแบบทุนนิยมและผู้มอีํานาจทางการเมอืงเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการรกัษาอํานาจทางการ

เมอืงของตน แต่สื่อสาธารณะมแีนวคิดและปรชัญาพื้นฐานในการดําเนินการ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน มุ่งหวงัใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูข่าวสารทีแ่ทจ้รงิและเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาตนเอง ทัง้เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้ก่ระบบประชาธปิไตย เป็นพืน้ทีส่าธารณะ

ของประชาชน โดยสื่อสาธารณะทําหน้าที่เสนอข่าวสารที่เป็นกลางปราศจากอคตทิางการเมอืง 

ทัง้ยงัส่งเสรมิความรู้ให้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสรมิ

เสรภีาพในการรบัรูข้่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทยีม สื่อสาธารณะจงึเป็นสิง่ที่ประเทศไทย

ควรจะคงไว ้แต่อยา่งไรกต็ามในการจดัเกบ็ภาษหีรอืจดัเกบ็ในรปูแบบของค่าธรรมเนียมนัน้ ควร

จะสอดคลอ้งกบัหลกัการทางภาษ ีคอื หลกัประโยชน์ ซึง่ผูท้ ีไ่ดร้บัประโยชน์จากบรกิารใดของรฐั

จะต้องเสยีภาษีให้แก่รฐัตามสดัส่วนแห่งบรกิารที่ตนได้รบั เมื่อสื่อสาธารณะของประเทศไทยมี

ลกัษณะเป็นองค์กรอิสระ ปราศจากการแทรกแทรงทางการเมอืง และมรีายได้มากจากการ

จดัเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อนํามาบํารุงบรกิารสื่อสาธาณะโดยเฉพาะ แตกต่างจาก

บรกิารสาธาณะโดบทัว่ไปที่รฐัจดับรกิารให้ประชาชนจากงบประมาณประจําปีซึ่งมาจากภาษี

ทัว่ไปของประชาชน ผู้ศกึษาเสนอให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายในการจดัเก็บเงนิภาษีเพื่อ

บํารุงองค์การและนํารายได้มาใช้ในการจดัทําสื่อสาธารณะโดยจดัเกบ็ภาษีจากการรบัฟังรบัชม

ข้อมูลข่าวสารหรอืสาระบันเทิงทุกลกัษณะที่เป็นเครื่องรบัสญัญาณวิทยุโทรทัศน์ โดยผู้ที่มี
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เครื่องรบัสัญญาณโทรทัศน์ควรถูกกําหนดให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามหลักประโยชน์

เน่ืองจากปัจจุบนัสื่อสาธารณะของประเทศไทยมกีารดําเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมในรปูแบบของ

สถานีโทรทัศน์เท่านัน้ โดยอาจมีการยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลบางประเภท เช่น ผู้พิการทาง

สายตาและ ผูท้ีบ่กพรอ่งในเรื่องของการรบัฟัง และในการกําหนดอตัราภาษนีัน้ควรทีจ่ะคํานึงถงึ

ความเพียงพอของรายได้ที่จะใช้ในการดําเนินการสื่อสาธารณะและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ

ประชากร ในส่วนของการจดัเก็บภาษีนัน้ เพื่อให้การจดัเก็บเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ควร

กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิน่ อย่างเช่น เทศบาล ซึง่มคีวามใกลช้ดิต่อประชาชนมากทีสุ่ดเป็น

ผู้ดําเนินการจดัเก็บภาษี และเพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบการเสียภาษีได้ง่ายและมี

ประสทิธภิาพ และเพื่อป้องกนัการหลกีเลีย่งภาษคีวรมมีาตรการในการตรวจสอบการมเีครื่องรบั

สญัญาณโทรทศัน์ไว้ในครอบครอง โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นนัน้ๆเป็นผู้รบัผดิชอบ และให้

อํานาจเจา้พนักงานสามารถทําการตรวจสอบได้ และกําหนดให้มกีารโทษปรบัและจดัเก็บภาษี

ยอ้นหลงัหากพบว่ามกีารหลกีเลีย่งภาษี ทัง้น้ีเพื่อให้มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัประโยชน์ในการ

จดัเกบ็ภาษ ี

 อย่างไรก็ตามการจะจดัเก็บภาษีลกัษณะดงักล่าวนัน้อาจมอุีปสรรคในเรื่องของการไม่

สมคัรใจ หรอืไม่ยนิยอมในการเสยีภาษีของประชาชน เน่ืองจากค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหม่มาก

สําหรบัประชาชนในประเทศไทย อกีทัง้ประชาชนยงัไม่ค่อยเหน็ถงึบทบาทของสื่อสาธารณะว่า

จําเป็นต่อสงัคมไทยเพียงใดดงันัน้ เพื่อให้ประชาชนมคีวามยนิยอมในการจ่ายภาษี และลด

ปัญหาการหลกีเลีย่งภาษ ีองคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผูศ้กึษา

เหน็ว่าควรจะสรา้งความคุน้เคยใหแ้ก่ประชาชน ใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสอืสาธารณะกบั

ประชาชน ทําให้ประชาชนเป็นบุคคลสําคญัทีย่อมเสยีภาษีเพื่อให้สื่อสาธารณะของประเทศไทย

ยงัดํารงอยู่ต่อไป โดยการเพิม่บทบาทหน้าทีใ่นการเป็นกระบอกเสยีงใหก้บัประชาชน แสดงออก

ซึ่งความต้องการของประชาชนที่มีต่อรฐับาล เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าสื่อสาธารณะยืนข้าง

ประชาชน จะทําให้ประชาชนเกิดความสมคัรใจที่จะจ่ายเงนิของตนเพื่อให้มสีื่อสาธารณะช่วย

นําเสนอข่าวสารอันเป็นข้อมูลความจรงิ เมื่อสื่อสาธารณะเริม่มบีทบาทสําคญัในสายตาของ

ประชาชนแล้วจึงเริ่มที่เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี ซึ่งอาจเริ่มจากการให้ประชาชนมา

ลงทะเบยีนว่าครวัเรอืนใดที่มเีครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์บ้าง และอาจกําหนดให้ผู้ที่ให้ความ

รว่มมอืมาลงทะเบยีนตามช่วงเวลาทีก่ําหนดไดร้บัสทิธพิเิศษ เช่น การไดร้บัยกเวน้ภาษใีนเดอืน

แรก เป็นต้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนให้ความร่วมมอืในการที่จะรเิริม่การจดัเก็บภาษีที่

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
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 5.2.3 ปัญหาความรบัผิดชอบต่อความเสียหายของส่ือสาธารณะ 

  เน่ืองจากสื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทัง้การเป็นสื่อสาธารณะ 

จะตอ้งมคีวามเป็นกลางในการใหข้อ้มลู และระมดัระวงัตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะเผยแพรใ่หป้ระชาชน

ทราบอย่างด ีและเพื่อใหก้ารทํางานของหน่วยงานดงักล่าวเป็นไปโดยรอบครอบ และระมดัระวงั

รวมทัง้เพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ประชาชน ผู้ศึกษาเหน็ว่า ควรเพิม่เตมิบทบญัญตัิในเรื่องความ

รบัผิดชอบของสื่อสาธารณะต่อความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ จากการกระทําที่ฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัพิระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 โดยวางหลกัใหอ้งคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะต้อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีอย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์ และในกรณีที่  ไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัน้ีิหรอืดําเนินการฝ่าฝืนไม่ว่าในแง่ใดๆ ผู้ใดกต็ามที่ไดร้บับาดเจบ็และหรอืไดร้บั

ผลกระทบมสีทิธิท์ี่จะได้รบัวธิกีารเยยีวยารกัษาได้อย่างเหมาะสม เช่นเดยีวกบักรณีของ BBC 

ซึ่งการเพิ่มเติมบทบญัญัติในส่วนน้ีอาจเป็นอุปสรรคขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทยในการที่จะต้องจดัการให้มเีงนิทุนสํารองในส่วนที่จะต้องนํามาชดใช้

ค่าเสยีหายกรณีที่เกิดความเสยีหายขึน้ แต่เมื่อพจิารณาถงึบทบาทในการรบัผดิชอบต่อสงัคม

ประการหน่ึงที่สื่อสาธารณะพงึมแีล้วนัน้หากมกีารเพิ่มบทบญัญัติในส่วนน้ี จะช่วยเพิ่มความ

เชื่อมัน่ในการทํางานของสื่อสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน และเป็นการแสดงบทบาทของสื่อในเรื่อง

ของความรบัผดิขอบต่อสงัคม อนัจะส่งผลใหป้ระชาชนมคีวามเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษเีพื่อนําเงนิมา

สนบัสนุนสื่อสาธารณะมากยิง่ขึน้ 

 

 5.2.4 ปัญหาความสอดคล้องกบัวินัยการเงินการคลงั 

  กรณีขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนัน้ 

เน่ืองจากการบรกิารประชาชนในรปูแบบของสื่อสาธารณะนัน้ มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมี

ความเป็นอสิระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมอืง เน่ืองจากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนนัน้ จะต้องเป็นไปตามความจรงิ และปราศจากอคติ และเป็นกลางทางการเมือง 

ประชาชนจงึจะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้เป็นเครื่องยนืยนัความแต่งต่างระหว่าสื่อ

เชงิพาณิชยก์บัสื่อสาธารณะ ผูศ้กึษาจงึเหน็ว่ามคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีอ่งคก์ารกระจายเสยีงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยควรจะต้องคงไว้ซึ่งรปูแบบขององค์การที่จะต้องความเป็น

อสิระอย่างทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั แต่กรณีของกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ และกองทุน

พฒันากฬีาแห่งชาตนิัน้ จากการศึกษาแนวทางระบบประกนัสุขภาพและการสาธารณสุขของ

ประเทศองักฤษทีม่กีารบรกิารทัง้ในเรือ่งการรกัษาพยาบาลและการส่งเสรมิสุขภาพร่วมกนั โดย

อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ทําให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขทํางานได้อย่างสอดคล้องกนั 

และไม่เกดิความสบัสนในบทบาทหน้าที่ ผู้ศกึษาจงึมคีวามเหน็ว่าควรให้กองทุนสนับสนุนการ
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สรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกองทุน

พฒันากีฬาแห่งชาติ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อ

ไมใ่หเ้กดิปัญหาความสบัสนในบทบาทหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน และเป็นบูรณาการการทาํงาน

ของหน่วยงานที่ส่งเสรมิสุขภาพและส่งเสรมิการกฬีา ให้มกีารทํางานที่สอดคล้องกนั โดยให้มี

การจดัการในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของทัง้สองหน่วยงาน ในการส่งเสรมิด้านสุขภาพและการ

กฬีาเพื่อเป็นการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานดงักล่าว ใหส้อดรบักบัหน่วยงานอื่นๆของ

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา เพื่อให้การส่งเสรมิสุขภาพและการ

กฬีาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในเรื่องความร่วมมอืของแต่ละหน่วยงาน และในส่วนของ

การจดัเก็บภาษีจากสุราและยาสูบนัน้ ให้นําไปรวมกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยการ

เบกิจ่ายงบประมาณและการใชจ้่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริง โดยการจัดเก็บภาษีอากรจะต้องนําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินและใช้จ่ายผ่าน

กระบวนการจดัสรรตามวธิีการงบประมาณ และมกีารตรวจสอบโดยผ่านความเห็นชอบจาก

รฐัสภา เช่นเดยีวกบัหน่วยงานอื่นๆ ทีดู่แลในเรื่องของสุขภาพและการกฬีา จงึจะเป็นการใชเ้งนิ

ภาษขีองประชาชนตามความต้องการของประชาชนอย่างแทจ้รงิซึง่แสดงออกผ่านผูแ้ทนราษฎร

จงึจะเป็นการลดปัญหาการบรหิารเงนิที่ขดัต่อวนิัยการเงนิการคลงั ทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้

หน่วยงานที่ให้บรกิารด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนดําเนินงานสอดคล้อง และเป็นไปในทาง

เดยีวกนัอกีดว้ย 
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ประวติัผูศึ้กษา 

 
 นางสาวมุกมณี มุตต๊ะ เกดิเมื่อวนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2538 ทีโ่รงพยาบาลเลย จงัหวดั

เลย สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรนิีตศิาสตรบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เมื่อ พ.ศ. 2560 และเป็นผูส้อบไล่ไดค้วามรูช้ ัน้เนตบิณัฑติ ตามหลกัสูตรของสํานักอบรมศกึษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมยัที่ 71 และเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท หลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมือ่ปีการศกึษา 2560 
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