ศึกโรงนํ้าแข็ง : สงครามของการปนนํ้าเปนตัว
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นับตัง้ แตปลายเดือนมีนาคม 2526 เปนตนมา ความขัดแยงระหวางผูประกอบ
การในอุ ต สาหกรรมนํ้ าแข็ง ซองปรากฏเปน ขา วในหนา หนัง สื อพิม พอยา งตอเนื่ อง และการ
พาดหัวขาวเกีย่ วกับเรื่องนี้สรางความหวาดเสียวแกผูอานไมนอย
หนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 15 – 23 เมษายน 2526 พาดหัวขาววา
“ศึกยี่ปว นําแข็
้ งแรงเขาไคล ประกาศหมายหัวเอาชีวิต”
หนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันเสารที่ 16 เมษายน 2526 พาดหัวขาววา
“ศึกนํ้าแข็งใกลแตกหัก ยี่ปว-ซาปว รุมอัดโรงงาน”
คํ าถามพื้น ฐานจึง มีอยู ว า เหตุใดความขัดแยง ด า นในผลประโยชนร ะหวาง
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนําแข็
้ งซอง จึงมีมากถึงขนาดที่จะเขนฆากัน ?
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ้าแข็ง
ในการทํ าความเขา ใจในเรื่อ งความขัดแยง ดา นผลประโยชนในอุ ต สาหกรรม
นํ้าแข็งซอง เราจําเปนตองทราบขอเท็จจริงพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ ขอเท็จจริง
ทีส่ าคั
ํ ญมีอยูอยางนอย 7 ประการ
ขอเท็จจริงที่หนึ่ง การประกอบการในอุตสาหกรรมนํ้าแข็งซองก็ดุจดังอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ อีกหลายอุตสาหกรรมที่อาจจําแนกหนวยธุรกิจออกเปน 2 กลุม อันไดแก กลุมผูผลิตหรือ
โรงนําแข็
้ ง กับกลุมพอคาคนกลาง หรือที่เรียกกันวา กลุมยี่ปว ซาปว ขอเท็จจริงที่สําคัญก็คือ
โรงนํ้าแข็งสวนใหญไมมีสายการจัดจําหนายของตนเอง ตองพึ่งพอคาคนกลางในการนํานํ้าแข็ง
จากโรงงานไปจํ าหนายแกผูบริโภค ในทํ านองเดียวกัน พอคาคนกลางสวนใหญก็ไมมีธุรกิจ
โรงนํ้าแข็ง เฉพาะยี่ปว รายใหญบางรายเทานั้นที่มีกิจการโรงนํ้าแข็งดวย
ขอเท็จจริงที่สอง นําแข็
้ งเปนสินคาที่เมื่อผลิตขึ้นแลว จะตองจัดจําหนายโดยทันที
เพราะสามารถเสื่อมสลายไปในเวลาอันรวดเร็ว แมวาการเก็บรักษาสินคาประเภทนี้ใหคงสภาพ
เดิมจะเปนไปได แตก็ตองเสียตนทุนสูงมาก
ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ส าม การที่โรงนํ้ าแข็งตองพึ่งพอคาคนกลางในการจัดจํ าหนาย
เปนสําคัญ ประกอบกับขอเท็จจริงที่วา นํ้าแข็งเปนสินคาเสื่อมสภาพในเวลาอันรวดเร็ว ทําให
อํานาจตอรองของกิจการโรงนํ้าแข็งมีนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมยี่ปวที่มีสายการจัดจําหนาย
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ครอบคลุมอาณาบริเวณอันกวางขวาง จะมีอํานาจตอรองมาก ดวยเหตุนี้เอง กําไรในอุตสาหกรรม
นําแข็
้ งซองจึงกระจุกตัวในมือยี่ปว เหลานี้
ขอเท็จจริงที่สี่ สวนเหลื่อมการตลาดในธุรกิจนํ้ าแข็งซองมีสัดสวนคอนขางสูง
เมื่อเทียบกับตนทุนการผลิต กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ราคานํ้าแข็งซองที่ผูบริโภคตองจายจะอยูใน
ระดับสูงกวาราคาหนาโรงนํ้าแข็งเปนอันมาก ในปจจุบัน (2526) กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุม
ราคานํ้ าแข็งซองทั้งในระดับราคาหนาโรงงานและราคาที่ผูบริโภคตองจาย กลาวคือ ราคา
หนาโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครจะตองไมเกินซองละ 55 บาท แตเมื่อไปถึงมือผูบริโภค จะตอง
ขายในราคาไมเกินซองละ 112 บาท สวนเหลื่อมการตลาดมีคาสูงถึงซองละ 57 บาท กลาวอีกนัย
หนึง่ ก็คอื ราคาทีผ่ บู ริโภคตองจายคิดเปน 2.04 เทาของราคาหนาโรงงาน ขอที่นาสังเกตก็คือ สวน
เหลือ่ มการตลาดดังกลาวนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ในป 2520 ราคานํ้าแข็งซองหนาโรง
งานไมเกินซองละ 33 บาท แตเมื่อตกถึงมือผูบริโภค ตองจายในราคาซองละ 64 บาท สวนเหลื่อม
การตลาดตกประมาณซองละ 31 บาท ราคาที่ผูบริโภคตองจายในป 2520 ตกประมาณ 1.94 เทา
ของราคาหนาโรงงาน
ขอเท็จจริงที่หา ความตองการบริโภคนํ้าแข็งมิไดมีระดับคงที่ตลอดทั้งป หากแต
แปรผันตามฤดูกาล กลาวคือ ความตองการนํ้าแข็งจะมีมากในชวงฤดูรอน และลดลงในฤดูหนาว
อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษพฤติกรรมการบริโภคนํ้าแข็งของประชาชนอยางเปนกิจจะลักษณะ
แตเปนทีเ่ ขาใจกันวา ความตองการบริโภคนํ้าแข็งในฤดูหนาวมีเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของฤดูรอน
เทานั้น
ขอเท็จจริงที่หก การขยายตัวของกิจการโรงนํ้าแข็งมีไมสูมากนัก ทั้งนี้เนื่องจาก
ในบางยุคบางสมัย รัฐบาลมีนโยบายควบคุมจํานวนโรงนํ้าแข็ง เพื่อมิใหมีกําลังการผลิตสวนเกิน
มากจนเกินไป ในป 2512 โรงนํ้าแข็งทั่วประเทศมีจํานวน 370 โรง (ขาวพาณิชย ฉบับวันที่ 25
กรกฎาคม 2512) เพิ่มขึ้นเปน 557 โรงในป 2522 (ดูตารางที่ 1) และลดลงเหลือ 514 โรงในป
2524 (เข็มทิศ ฉบับวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2524) นับตั้งแตป 2516 เปนตนมา กิจการ
โรงนํ้าแข็งตองประสบภาวะลมลุกคลุกคลานอยูไมนอย ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนการผลิตนํ้าแข็งซอง
ทีส่ าคั
ํ ญ คือ คาไฟฟา โดยมีผูพบวา ประมาณ 2 ใน 3 ของตนทุนการผลิตนํ้าแข็งซองเปนคาไฟฟา
(สุนทร ทวีโภค “ภาวะอุตสาหกรรมนํ้าแข็ง” ขาวพาณิชย ฉบับวันที่ 23-28 มกราคม 2513)
การรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ามันดิบของกลุมโอเปค ซึ่งยังผลใหมีการปรับอัตราคาไฟฟานั้น มีผล
กระทบกระเทือนอยางมากตอกิจการโรงนํ้าแข็ง ในดานหนึ่งนั้น กิจการโรงนํ้าแข็งตองเผชิญกับ
ภาวะตนทุนการผลิตที่ถีบตัวสูงขึ้น แตในอีกดานหนึ่ง กลับตองเผชิญกับภาวะตลาดที่ผันผวนตาม
ฤดูกาล โรงนําแข็
้ งจํานวนมากซึ่งขยายกําลังการผลิตเพื่อสนองความตองการบริโภคในฤดูรอน จะ
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ตองประสบกับภาวะกําลังการผลิตสวนเกินในฤดูหนาว การทําสงครามราคาระหวางโรงนํ้าแข็ง
ดวยกันเอง จึงเกิดขึ้นเปนครั้งคราว กิจการใดที่แพสงครามก็ตองออกจากการแขงขัน
ขอเท็จจริงที่เจ็ด ในขณะทีก่ ารขยายตัวของกิจการโรงงานทํานํ้าแข็งในเขตจังหวัด
นนทบุรแี ละปทุมธานีมไี มสูมากนัก กลาวคือ โรงงานทํานํ้าแข็งในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นจาก 11
โรงในป 2516 เปน 14 โรงในป 2522 สวนในจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นจาก 4 โรงในป 2516 เปน 8
โรงในป 2522 แตกิจการดังกลาวนี้ในเขตกรุงเทพมหานครกลับมีการขยายตัวคอนขางมาก ในป
2513 มีรายงานขาววา มีโรงงานทํานํ้าแข็งในจังหวัดพระนครและธนบุรีรวม 37 โรง (สยามรัฐ ฉบับ
วันที่ 18 มิถุนายน 2513) ลดลงเหลือ 25 โรงในป 2516 และเพิ่มขึ้นเปน 45 โรงในป 2522
(ดูตารางที่ 2) จํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานีรวมกัน
เทากับ 40 โรงในป 2516 เพิ่มขึ้นเปน 67 โรงในป 2522 แตกลับลดลงเหลือ 55 โรงในป 2526
หนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2526 รายงานวา ในป 2525
มีโรงงานทํานําแข็
้ งที่ตองเลิกกิจการรวม 11 โรง ในปจจุบัน (2526) โรงงานทํานํ้าแข็งในเขตสาม
จังหวัดดังกลาวนีม้ กี าลั
ํ งการผลิตรวมทั้งสิ้น 47,000 ซองตอวัน ซึ่งมีกําลังการผลิตสวนเกินถึง 56%
ในฤดูรอน และ 135% ในฤดูหนาว
บทบาทของรัฐในอุตสาหกรรมนํ้าแข็งซอง
ในบรรดาอุ ต สาหกรรมทั้ ง หลาย อุ ต สาหกรรมนํ้ าแข็ ง ซองเปนอุ ต สาหกรรม
ที่รัฐบาลเขาไปดําเนินนโยบายแทรกแซงอยูเปนอันมาก การแทรกแซงมีตั้งแตการเขาไปมีบทบาท
ในการจัดองคการในการผลิต การควบคุมจํานวนโรงงานทํานํ้าแข็ง การควบคุมราคา และการควบ
คุมคุณภาพของผลผลิต
ในการดําเนินนโยบายการควบคุมการผลิตและการคานํ้าแข็ง รัฐบาลเนนความ
สําคัญของเขตกรุงเทพมหานครมากเปนพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากเปนเขตที่มีปญหามากกวาจังหวัด
อืน่ ๆ มาตรการทางนโยบายที่รัฐบาลนําออกมาใชสวนใหญจึงมิไดมีผลบังคับใชทั่วประเทศ
ตามประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม รั ฐ บาลเริ่ ม เข า มาควบคุ ม การค า และ
การผลิตนํ้าแข็งอยางจริงจังในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต สวนหนึ่งอาจเปนเพราะตองการเลนงาน
ยี่ปวรายใหญที่อิงแอบอยูกับกลุมซอยราชครูในระหวางป 2490-2500 แตเหตุผลอีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะตองการลดสวนแบงการตลาดใหตํ่ าลง ทั้งนี้เนื่องจากจอมพลสฤษดิ์พบวา ราคา
ทีผ่ บู ริโภคตองจายนั้นสูงกวาราคาหนาโรงงานเปนอันมาก
องคกรที่รัฐบาลใชเปนเครื่องมือในการแทรกแซงอุตสาหกรรมนํ้าแข็งซองโดยตรง
ก็คือ คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็ง ซึง่ ตัง้ ขึน้ ในป 2503 โดยอยูในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ตอมาในป 2512 คณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนอํานาจและหนาที่ในดานการควบคุม
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การผลิตและการคานํ้าแข็งจากกระทรวงมหาดไทยไปใหกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งก็ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการชื่อเดียวกันนี้
องคกรของรัฐบาลที่มีบทบาทในการแทรกแซงอุตสาหกรรมนํ้าแข็งซองไมนอย
ไปกวาคณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็ง ก็คือ คณะกรรมการปองกันการคากําไร
เกินควร ซึง่ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. 2490 ในการควบคุม
ราคา ตอมาเมื่อกฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไป คณะกรรมการกํ าหนดราคาสินคาและปองกัน
การผูกขาด ซึ่งใชอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ.
2522 ก็เขามามีบทบาทแทน
สหกรณนํ้าแข็ง : องคกรแหงการผูกขาด
ในการดําเนินนโยบายการควบคุมการผลิตและการคานํ้าแข็ง รัฐบาลใชวิธีการ
เดี ย วกั บ ที่ ใ ช ใ นธุ ร กิ จ การฆ า และการคา สุก ร ในกรณีข องสุกรรั ฐ บาลส ง เสริมให มีการจัดตั้ง
สหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํากัดสินใช ในกรณีของนํ้าแข็ง รัฐบาลไดใหความเห็นชอบ
ในการจัดตั้ง สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใช ในป 2503
สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชเกือบเรียกไดวามีอํานาจ
ผูกขาดการผลิตและคานํ้ าแข็งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ทั้งนี้เพราะเหตุวา โรงงานทํา
นํ้าแข็งเกือบทั้งหมดในจังหวัดทั้งสองเปนสมาชิกสหกรณดังกลาวนี้ จากจํานวนโรงงานทํานํ้าแข็ง
ทัง้ หมด 37 โรง เปนสมาชิกสหกรณถึง 33 โรง ในทางปฏิบัติ สหกรณฯจะทําหนาที่กําหนดปริมาณ
นํ้าแข็งที่ผลิตทั้งหมด และจัดสรรโควตาการผลิตแกโรงงานทํานํ้าแข็งที่เปนสมาชิก พรอมกันนั้น
ก็ทาหน
ํ าทีจ่ ัดสรรนํ้าแข็งซองที่ผลิตไดแกยี่ปวเพื่อนําไปจัดจําหนายตอไป
การที่สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชสามารถควบคุม
การผลิตและการคานํ้ าแข็งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีไดเกือบทั้งหมดเชนนี้ ยอมเปนที่
แนนอนวาจะตองไดรับการหนุนหลังจากผูมีอํ านาจทางการเมือง และก็เปนเรื่องที่แนนอนอีก
เชนกันวา ผูม อี านาจทางการเมื
ํ
องไดรับผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในระยะแรก ผูอํานวยการและกรรมการของสหกรณผูผลิต
และคานํ้ าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํ ากัดสินใชลวนแลวแตเปนขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวง
มหาดไทย ดวยเหตุดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่จะพบวา คณะกรรมการควบคุมการผลิต
และคานํ้าแข็งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินนโยบายซึ่งเกื้อกูลใหสหกรณฯมีอํานาจผูกขาด
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ปรากฏวา คณะกรรมการดังกลาวนี้ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาการตั้ง
และขยายโรงงานทํ านํ้ าแข็งทั่วประเทศดํ าเนินนโยบายซึ่งเกื้อกูลใหสหกรณฯมีอํ านาจผูกขาด
มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีป้ รากฏวา คณะกรรมการดังกลาวนี้ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาการตั้งและ
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ขยายโรงงานทํานํ้าแข็งทั่วประเทศไดดําเนินนโยบายไปในทางที่เกื้อกูลผลประโยชนของสหกรณฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดวยการคุมกําเนิดจํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี
แตขณะเดียวกับนั้น บรรดาโรงงานทํานํ้าแข็งที่เปนสมาชิกสหกรณฯพากันขยายกําลังการผลิต
เพือ่ รองรับความตองการบริโภคนํ้าแข็งที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
เมื่อพิจารณาวิธีการในทางปฏิบัติของสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี
จํ ากัดสินใชอยางผิวเผิน เราอาจหลงเขาใจวา สหกรณฯสามารถจัดระบบการผลิตและการคา
นําแข็
้ งไดอยางมีประสิทธิภาพ ในยุคที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ สหกรณฯสามารถทําหนาที่
เปนองคกรที่สนองนโยบายของรัฐบาลไดโดยไมสูมีปญหามากนัก แตเมื่อการเมืองเปลี่ยนโฉมสู
ระบอบประชาธิปไตย ความไรประสิทธิภาพของการจัดระบบการผลิตและการคานํ้าแข็งก็เริ่ม
ปรากฏสูสายตาของสาธารณชน
ในป 2512 ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พลโทพงษ
ปุณณกันต รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นําเรื่องเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวา การ
อนุ ญ าตให ข ยายหรื อ ตั้ ง โรงงานทุ ก ประเภทโดยพื้ น ฐานแล ว เป น อํ านาจหน า ที่ ข องกระทรวง
อุตสาหกรรม แตเหตุใดการพิจารณาใหตั้งหรือขยายโรงงานทํานํ้าแข็งจึงเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในที่สุด คณะรัฐมนตรี
มีมติใหโอนคณะกรรมการดังกลาวนี้ไปขึ้นแกกระทรวงอุตสาหกรรม
ในทันทีที่อํานาจในการพิจารณาอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานทํานํ้าแข็งโอนไป
เปนของกระทรวงอุตสาหกรรม เสียงเรียกรองใหมีการตั้งโรงงานทํานํ้าแข็งเพิ่มขึ้นก็ดังกระหึ่ม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมไดพิจารณาเรื่องนี้ดวยความระมัดระวังยิ่ง โดยใหสัมภาษณหนังสือพิมพในขณะนั้น
วา หากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตใหมีการตั้งโรงงานทํานํ้าแข็งเพิ่มขึ้น ก็คงมีเสียงครหาวา
ไดรับสินบนจากผูตั้งโรงงานใหม แตถาหากกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงจํากัดจํานวนโรงงานทํา
นําแข็
้ งไวเทาเดิมก็คงมีเสียงครหาวาไดรับสินบนจากเจาของโรงงานทํานํ้าแข็งที่มีอยูเดิม (สยามรัฐ
ฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม 2513)
ในชวงเวลาระหวางป 2512-2514 เปนชวงเวลาที่สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็ง
พระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชตองเผชิญกับการวิพากษวิจารณอยางหนัก นายสนั่น ธีระศิริโชติ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดขอนแกน สังกัดพรรคแนวรวมเศรษฐกร ถึงกับตั้งกระทูในรัฐสภา
ถามรัฐมนตรีวากระทรวงอุตสาหกรรม (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2514) สหกรณฯไมเพียง
แตจะตองคอยตอบโตขอโจมตีตางๆเทานั้น หากทวายังตองคอยขัดขวางมิใหมีการตั้งโรงงาน
ทํานําแข็
้ งเพิม่ ขึน้ ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีอีกดวย ในชวงที่เสียงเรียกรองใหมีการตั้งโรงงาน
ทํานํ้าแข็งเพิ่มขึ้นดังหนาหู นายทัศน ชื่นศิริ ผูจัดการสหกรณฯถึงกับออกโรงใหสัมภาษณวา
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โรงงานทํานําแข็
้ งจํานวน 37 โรงที่มีอยูในจังหวัดพระนครและธนบุรีนั้น มีกําลังการผลิตถึงวันละ
2,700,000 กิโลกรัม ซึง่ เพียงพอที่จะสนองความตองการในการบริโภค (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 12
เมษายน 2514)
แม ว  าสหกรณ ผู  ผ ลิ ต และค า นํ้ าแข็ ง พระนคร-ธนบุ รี จํ ากั ด สิ น ใช จ ะต อ งฝ า
คลื่นมรสุมตลอดชวงเวลาระหวางป 2512-2514 ซึ่งเปนยุคที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แตรัฐบาลยังคงยึดถือนโยบายการจํากัดจํ านวนโรงงานทํานํ้าแข็งในเขตจังหวัด
พระนครและธนบุรี สหกรณฯจึงไมสูไดรับผลกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
มากนัก อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจรในเดือน
พฤศจิกายน 2514 อํานาจผูกขาดของสหกรณฯกลับมั่นคงแนนแฟนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ดวยประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 239 และ 240 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 รัฐบาลนายสัญญา
ธรรมศักดิ์ยกเลิกนโยบายการควบคุมการผลิตและการคานํ้ าแข็ง โดยปลอยใหมีการแขงขัน
อยางเสรี อํ านาจผูกขาดของสหกรณผูผลิตและคานํ้ าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํ ากัดสินใชจึงถูก
พังทลายลงในป 2517
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชเปน
องคกรทีส่ ถาปนาขึน้ โดยผูมีอํานาจทางการเมืองในยุคที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ ทั้งนี้เพื่อให
เปนองคกรที่มีอํ านาจผูกขาดในอุตสาหกรรมนํ้ าแข็งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี องคกร
ดังกลาวนี้มีฐานะมั่นคงตลอดยุคที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นปกครอง
ดํ าเนินนโยบายไปในทางที่จะเกื้อกูลผลประโยชนของสหกรณนั้นเอง แตยามใดก็ตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปสูระบอบประชาธิปไตย ฐานะของสหกรณดังกลาวนี้ก็ถูกสั่นสะเทือน
และตองจบบทบาทลงเมื่อรัฐบาลหันไปใชนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
จากมหาดไทยสูอตุ สาหกรรม : การปรับเข็มมุงแหงนโยบาย
ในระหวางป 2503-2511 รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนิน
นโยบายแทรกแซงอุตสาหกรรมนํ้าแข็งซอง กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง
เพือ่ เปนองคกรในการหนาที่ดังกลาวนี้ ซึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็ง”
แมวาภารกิจที่ไดรับมอบหมายจะมีขอบเขตทั่วประเทศ แตการดําเนินนโยบายก็เนนเฉพาะเขต
จังหวัดพระนครและธนบุรีเปนสําคัญ ลักษณะเดนของนโยบายในยุคดังกลาวนี้ก็คือ การคุมกําเนิด
จํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ขณะเดียวกันก็มอบใหสหกรณผูผลิต
และคานําแข็
้ งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใช ทําหนาที่กําหนดปริมาณการผลิต และจัดสรรโควตา
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ปริมาณการผลิตแกโรงงานที่เปนสมาชิก โดยในขณะเดียวกันก็จัดสรรโควตานํ้าแข็งที่ผลิตไดแก
ยี่ปวดวย
นับตัง้ แตป 2512 เปนตนมา อํานาจและหนาที่ในการควบคุมการผลิตและการคา
นําแข็
้ งถูกโอนไปอยูในกระทรวงอุตสาหกรรม ในระหวางป 2512-2516 มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทีส่ าคั
ํ ญหลายประการ กลาวคือ
ประการแรก กระทรวงอุตสาหกรรมไมยินยอมใหขาราชการเขาไปมีผลประโยชน
ในสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งจังหวัดพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชอีกตอไป ซึ่งนับวาแตกตาง
จากนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในระยะแรกเริ่มที่ถึงกับสงขาราชการชั้นผูใหญเขาไปเปน
ผูบริหารสหกรณฯ
ประการที่ ส อง กระทรวงอุ ต สาหกรรมเริ่ ม มีน โยบายที่เ ดน ชั ด ในการจํ าแนก
การผลิ ต นํ้ าแข็ ง เพื่ อ การบริ โ ภคออกจากการผลิ ต นํ้ าแข็ ง เพื่ อ การประมง ทั้ ง นี้ ป รากฏว า
ความตองการนํ้าแข็งเพื่อการประมงเพิ่มขึ้นเปนอันมาก โดยขยายตัวตามการจําเริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมการประมง แตโดยเหตุที่รัฐบาลมีนโยบายจํากัดจํานวนโรงงานนํ้าแข็ง ดังนั้นปริมาณ
นํ้ าแข็งที่ผลิตไดจึงมักไมเพียงพอแกความตองการใช ชาวประมงตองประสบความเดือดรอน
เนื่องจากภาวะการขาดแคลนนํ้ าแข็ง ในบางขณะเมื่อนํ้ าแข็งเพื่อการประมงประสบภาวะการ
ขาดแคลนอยางรุนแรง ก็มีการกวาดซื้อนํ้าแข็งในตลาดจนทําใหนํ้าแข็งที่ใชในการบริโภคพลอย
ขาดแคลนไปดวย แตที่สําคัญก็คือ ภาวะการขาดแคลนนํ้าแข็งเพื่อการประมงทําใหชาวประมงตอง
แยงชิงกันซือ้ นําแข็
้ ง จนกอใหเกิดขอพิพาทอยูเนืองๆ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายสง
เสริมใหมกี ารจัดตั้งโรงงานทํานํ้าแข็งเพื่อการประมงโดยเฉพาะ
ประการที่สาม กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายอนุญาตใหมีการจัดตั้งและขยาย
จํ านวนโรงงานทํ านํ้ าแข็งในสวนภูมิภาค แตขณะเดียวกันยังคงคุมกําเนิดจํานวนโรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โดยมิไดแตะตองอํานาจกึ่งผูกขาดของสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งจังหวัด
พระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชแมแตนอย มิหนําซํ้ายังอนุญาตใหโรงงานในสังกัดสหกรณฯขยายกําลัง
การผลิตอีกดวย
ปว. 239 และ ปว. 240 : สุดยอดแหงการแทรกแซง
ดังไดกลาวแลววา ในระหวางป 2512-2514 ซึ่งเปนยุคที่มีการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชตองเผชิญกับการ
วิพากษวจิ ารณและการโจมตีอยางไมหยุดยั้ง แตโดยเหตุที่กระทรวงอุตสาหกรรมมิไดเปลี่ยนแปลง
นโยบายการควบคุ ม การผลิ ตและการควบคุม การคานํ้ าแข็งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี
สหกรณจึงฝามรสุมมาไดโดยไมสูบอบชํ้านัก
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อย า งไรก็ ต าม สถานการณ ก ลั บ พลิ ก กลั บ เมื่ อ จอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร
ทํารัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน 2514 สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใช
ซึ่ ง ชอบที่จ ะเติบโตในระบอบเผด็ จการมากกวาระบอบประชาธิปไตย จึงมีสภาพไมตางจาก
ปลากระดี่ไดนํ้ า สหกรณฯไมรีรอที่จะผลักดันใหรัฐบาลเผด็จการดําเนินนโยบายในทางเกื้อกูล
การเติ บ โตของสหกรณฯ และดวยแรงผลักดันสวนหนึ่งจากสหกรณดังกลาวนี้เอง ประกาศ
คณะปฏิวตั ิฉบับที่ 239 และ 240 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515 จึงคลอดออกมา
รัฐบาลแถลงเจตนารมณในการออกประกาศคณะปฏิวัติทั้งสองฉบับนี้วา
“… นํ้าแข็งเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งสําหรับประชาชนใชในการบริโภคและในการ
อุตสาหกรรม สมควรมีมาตรการสงเสริมและควบคุมการผลิต การจําหนาย ใหถูกสุขลักษณะ
อนามัย มีปริมาณใหเพียงพอกับความตองการ กําหนดเขตและราคาจําหนาย เพื่อมิใหเกิดการ
แขงขันจนเปนผลเสียหายทางเศรษฐกิจและเกิดความเดือดรอนแกประชาชน …”
ในการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับนํ้าแข็งดังที่แถลงไวนี้ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่
239 กําหนดใหมี “คณะกรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็ง” ประกอบดวยปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนประธาน และมีผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข และกรมตํารวจ เปนกรรมการ ทั้งนี้โดยมีผูอํานวยการ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้
ยังมีกรรมการอีกไมเกินสองคนซึ่งแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 239 ขอ 5 คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคา
นําแข็
้ ง มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบในการออกใบอนุญาตใหตั้ง ขยาย หรือยายโรงงาน
ทํานํ้าแข็ง
(2) กําหนดเขตทองที่หนึ่งทองที่ใดหรือหลายเขตทองที่ในราชอาณาจักรเปนเขต
จําหนายนํ้าแข็ง
(3) กําหนดทองที่จําหนายนํ้าแข็งของโรงงานทํานํ้าแข็งแตละโรงในเขตจําหนาย
นํ้าแข็ง
(4) กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขการผลิต การเก็บรักษา การขนสง และการ
จําหนายนํ้าแข็งใหถูกสุขลักษณะและอนามัย
(5) กํ าหนดราคาจํ าหนายนํ้าแข็งในเขตจําหนายนํ้าแข็งหรือในทองที่จําหนาย
นํ้าแข็ง ราคาจําหนายนี้อาจกําหนดเปนราคาขั้นตํ่า ขั้นสูง หรือทั้งขั้นตํ่าขั้นสูงของการขายสง
หรือขายปลีก หรือทั้งของการขายสงขายปลีกดวยก็ได
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(6) กําหนดใหเจาของหรือผูจัดการโรงงานทํานํ้าแข็งทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณการผลิตและการจําหนายนํ้าแข็งของโรงงานนั้น
(7) กําหนดขอยกเวนหรือผอนผันการจําหนายนํ้าแข็ง การนํานํ้าแข็งเขามาในหรือ
นําออกนอกเขตหรือทองที่จําหนายนํ้าแข็ง ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
สวนประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 240 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515 มีบทบัญญัติ
ในสาระสําคัญวา การตั้งโรงงานทํานํ้าแข็งก็ดี และการขยายโรงงานทํานํ้าแข็งก็ดี จักตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็งเสียกอน
ผูที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางใกลชิดหลายตอหลายคนมีความ
เชือ่ วา การออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 239 และ 240 ดังกลาวขางตนนี้ เปนความพยายาม
ของกระทรวงมหาดไทย (เจาเกา) ที่จะยื้อแยงอํานาจในการกําหนดนโยบายเกี่ยวนํ้าแข็งจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม แมวาจะไมสามารถผลักดันใหกลับไปสูสภาพที่เปนอยูในระหวางป 25032511 แตอยางนอยก็สามารถทอนอํานาจของกระทรวงอุตสาหกรรมลงในขอที่วา การจัดตั้งและ
การขยายโรงงานทํ านํ้ าแข็ง แทนที่จะขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงฝาย
เดียว กลับตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็งดวย
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามที่ปรากฏในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 239 และ
240 โดยสวนรวม เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก นับเปนครั้งแรกที่คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้ าแข็ง
มี ก ฎหมายรองรั บ โดยเฉพาะ และกฎหมายที่ ร องรั บ ให อํ านาจแก ค ณะกรรมการดั ง กล า วนี้
อยางชนิดเบ็ดเสร็จ กลาวคือ คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็งมีอํานาจตั้งแตการ
ควบคุมจํ านวนโรงงานทํ านํ้ าแข็ง เนื่องจากมีอํ านาจในการอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานทํา
นําแข็
้ ง มีอานาจในการควบคุ
ํ
มการจําหนายนํ้าแข็งดวยการกําหนดเขตจําหนายนํ้าแข็ง มีอํานาจ
ในการควบคุมราคานํ้ าแข็ง ทั้งในการควบคุมราคาขั้นสูงและขั้นตํ่ า มีอํ านาจในการควบคุม
คุณภาพของนํ้าแข็งที่ผลิตได ฯลฯ การที่คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็งมีอํานาจ
อยางเบ็ดเสร็จชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนเชนนี้ ในดานหนึ่งยอมชวยใหคณะกรรมการดังกลาวนี้
สามารถดําเนินนโยบายเกี่ยวกับนํ้าแข็งไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีเครื่องมือที่อยูใน
อํานาจโดยพรอมมูล แตในอีกดานหนึ่งสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลไมมีนโยบายที่จะยึดถือปรัชญา
เสรีนิยมในการแกปญหาของอุตสาหกรรมนํ้ าแข็ง แตจะเนนการแทรกแซงของรัฐบาลในการ
แกปญหาดังกลาวนี้
ประการที่สอง กอนทีจ่ ะมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 239 และ 240 การดําเนิน
นโยบายเกี่ยวกับนํ้าแข็งเนนการควบคุมจํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งและการจัดสรรปริมาณการผลิต
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และปริมาณผลผลิตที่จัดจําหนาย โดยผานสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสิน
ใชเปนสําคัญ แตประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 239 ไดเปดทางใหมีการใชมาตรการใหมอีกประเภท
หนึง่ นัน่ คือ การประกาศเขตจําหนายนํ้าแข็ง ทั้งนี้โดยมีหลักการวา นํ้าแข็งที่ผลิตในเขตจําหนายใด
จักตองขายในเขตจําหนายนั้น โดยหามมิใหมีการจําหนายขามเขต เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็ง
การงัดมาตรการการหามจําหนายนํ้าแข็งขามเขตมาใชนั้น เปนที่เขาใจกันทั่วไป
วา เปนการลอกเลี่ยนมาตรการของนโยบายสุกร ซึ่งมีการหามจําหนายเนื้อสุกรชําแหละขามเขต
เชนเดียวกัน โดยที่นโยบายสุกรใชมาตรการดังกลาวนี้มากอนแลวหลายป และมีสวนสรางกําไร
ใหแกบริษัท สหสามัคคีคา สัตว จํากัดเปนอันมาก ทํานองเดียวกัน มาตรการการหามจําหนาย
นํ้าแข็งขามเขตมีสวนชวยกระชับอํานาจผูกขาดของสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี
จํ ากัดสินใชใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ปรากฏวา กอนหนานี้มีนํ้าแข็งจากจังหวัดใกลเคียงเขามา
ตีตลาดในจังหวัดพระนครและธนบุรี เนื่องจากราคาถูกกวา จนผูบริหารสหกรณฯตองมีหนังสือ
รองเรียนตอจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหนาคณะปฏิวัติวา หากเห็นวา สหกรณฯยังควรที่จะดํารง
อยูตอไป รัฐบาลควรจะดําเนินการจับกุมผูที่นํานํ้าแข็งจากตางจังหวัดเขามาจําหนายในจังหวัด
พระนครและธนบุรี ทั้งนี้เวนเสียแตวา รัฐบาลเห็นควรใหเลิกกิจการของสหกรณฯดังกลาวนี้
(สยามรัฐ ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2515)
ควบคุม ควบคุม ควบคุม : ความสําเร็จหรือความลมเหลว
การเนนบทบาทของรัฐบาลในการแทรกแซงอุตสาหกรรมนํ้าแข็ง ไมวาจะเปน
การควบคุมจํานวนโรงงานนํ้าแข็ง การจัดระบบการผลิตและการคานํ้าแข็งในเขตจังหวัดพระนคร
และธนบุรีโดยผานสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใช การควบคุมราคา
ตลอดจนการหามจําหนายนํ้าแข็งขามเขตกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญอะไรบาง
ผลกระทบที่สําคัญมีอยูอยางนอย 5 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ไมตองสงสัยเลยวา บทบาทของรัฐบาลดังกลาวขางตนนี้มีสวน
สําคัญในการสรางอํานาจผูกขาดในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีแกสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็ง
พระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใช ดังจะเห็นไดวา ในระหวางป 2503-2511 รัฐบาลพยายามดําเนินการ
คุมกํ าเนิดจํ านวนโรงงานทํ านํ้ าแข็งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี นโยบายดังกลาวนี้ยังคง
ดําเนินตอมาในระหวางป 2512-2516 มิหนําซํ้ารัฐบาลยังเปดโอกาสใหโรงงานทํานํ้าแข็งที่เปน
สมาชิกสหกรณดังกลาวนี้ขยายกําลังการผลิตไดอีกดวย
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ประการที่สอง การควบคุมการผลิตดวยการควบคุมจํานวนโรงงานทํ านํ้าแข็ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี กอใหเกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากร
การขยายตัวของอุตสาหกรรมนําแข็
้ งเปนไปอยางเชื่องชา และไมสามารถสนองตอบความตองการ
ในการบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไมเพียงแตควบคุมจํานวนโรงงานเทานั้น หากยัง
ควบคุมราคานําแข็
้ งที่จําหนายอีกดวย ผลก็คือ กลไกราคามิอาจทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในชั้นแรกนั้น ผลกระทบดังกลาวนี้ยังไมสูรุนแรง ตราบจนกระทั่งเกิดการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงอยางขนานใหญ ผลเสียอันเกิดจากการแทรกแซงของรัฐบาล
จึงปรากฏอยางชัดเจนเมื่อปรากฏวา ปริมาณนํ้ าแข็งที่ผลิตไดไมสามารถสนองความตองการ
ในอุตสาหกรรมการประมง และกวาที่รัฐบาลจะเริ่มแกปญหาดังกลาวนี้อยางจริงจังหลังป 2521
ก็เปนเวลาที่ปญหานี้เขาขั้นวิกฤติแลว
ประการที่สาม นโยบายการคุมกํ าเนิดจํ านวนโรงงานทํ านํ้าแข็งในเขตจังหวัด
พระนครและธนบุรีเปนนโยบายที่มุงใหประโยชนแกผูผลิตและลิดรอนสวัสดิการของผูบริโภค ทั้งนี้
ปรากฏว า นโยบายดั ง กล า วนี้เ ปน ปจจัย สํ าคัญที่ ผลัก ดัน ใหบ รรดาโรงงานทํ านํ้ าแข็งในเขต
นครหลวงหากําไรจากอํานาจผูกขาด โดยไมพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ผลที่ตาม
มาก็คอื ราคานําแข็
้ งที่จําหนายในเขตนครหลวงแพงกวาในจังหวัดใกลเคียง ในป 2514 นายสนั่น
ธี ร ะศิริโชติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดขอนแกนสังกัดพรรคแนวรวมเศรษฐกรอภิปราย
ในรัฐสภาวา ในขณะที่นํ้าแข็งในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐมจําหนายในราคา
ซองละ 10-14 บาท แตในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีกลับขายในราคาซองละ 30 บาท นายสนั่น
เปดโปงวา โรงงานทํานํ้าแข็งไดสวนแบงเพียงซองละ 19 บาท สวนที่เหลืออีกซองละ 11 บาท
ตกเปนของสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใช (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23
สิงหาคม 2514)
ประการที่สี่ การจัดระบบการจัดสรรโควตาการผลิตและโควตาการจัดจําหนาย
นํ้าแข็งโดยผานสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใช หากพิจารณาแตเพียง
ผิวเผินก็อาจหลงเขาใจวาเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถทําใหการผลิตและการคานํ้าแข็ง
อยูในดุลยภาพอยูตลอดเวลา แตแทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม ความตองการบริโภคนํ้าแข็ง
เพิ่ ม ขึ้ น อยู  เ กื อ บตามเวลา อั น เป น ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรและการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมตางๆ แตนโยบายการคุมกําเนิดจํานวนโรงงานในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีทําให
กลไกราคาไมสามารถสงสัญญาณใหมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อลงทุนในกิจการโรงนํ้าแข็งเพิ่มขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สหกรณฯเองมิไดศึกษาและคาดคะเนความตองการใชนํ้าแข็งอยางจริงจัง
การกําหนดปริมาณการผลิตจึงไมสอดคลองกับสภาวการณในตลาดที่แปรเปลี่ยนไป และหลาย
ตอหลายครั้งที่เกิดภาวะการขาดแคลนนํ้าแข็งขึ้นในเขตนครหลวง ในป 2513-2514 สหกรณฯ
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ตองขออนุญาตคณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็งในการนํานํ้าแข็งจากจังหวัดนนทบุรี
เขามาขายในจังหวัดพระนครและธนบุรี แตเมื่อไดรับอนุญาตแลว สหกรณฯกลับนําใบอนุญาตนั้น
ไปขายแกยี่ปว ในราคาใบละ 300 บาท (ตอนํ้าแข็งจํานวน 50 ซอง) โดยที่ยี่ปว ขายตอใหซาปว
ในราคาใบละ 500 บาท (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2514)
ประการที่หา การกําหนดเขตจําหนายนํ้าแข็ง โดยยึดถือหลักการวา นํ้าแข็งที่ผลิต
ขึ้นในเขตจําหนายใด จักตองขายในเขตจําหนายนั้น โดยหามมิใหมีการจําหนายนํ้าแข็งขามเขต
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการผลิตและคานํ้าแข็งนั้น โดยพื้นฐานแลวเปน
มาตรการทีฝ่ น ธรรมชาติ เพราะตามปกติสินคายอมเคลื่อนยายจากแหลงที่มีราคาถูกไปสูแหลงที่มี
ราคาแพง การกวดขันเพื่อมิใหมีการเคลื่อนยายนํ้าแข็งขามเขตจําหนาย แมจะเปนเรื่องที่เปนไปได
แตก็ตองเสียรายจายสูงและมิอาจควบคุมไดโดยทั่วถึง มาตรการดังกลาวนี้มุงคุมครองโรงงาน
ทํานํ้าแข็งในแตละเขตจําหนายใหปลอดพนจากการแขงขัน ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมักจะมี
ขออางวา โรงทํานํ้าแข็งขนาดใหญมักจะสงนํ้าแข็งขามเขตไปจําหนายในราคาถูก อันเปนผลให
โรงงานทํ านํ้ าแข็งขนาดเล็กตองลมละลายไปเปนอันมาก แตขอเท็จจริงก็ปรากฏวา ในเขต
นครหลวงซึ่งมีโรงงานทํานํ้าแข็งขนาดใหญจํานวนมาก กลับขายนํ้าแข็งในราคาแพงกวาจังหวัด
ใกลเคียง ซึ่งจํานวนโรงงานนํ้าแข็งขนาดใหญมีนอยกวา ตนตอของปญหามิไดอยูที่โรงงานใหญ
รังแกโรงงานเล็ก หากแตอยูที่นโยบายของรัฐบาลซึ่งมีผลในการสงเสริมการประกอบการของ
โรงงานที่ไรประสิทธิภาพ โดยที่ผลเสียตกแกผูบริโภคที่ตองจายเงินซื้อนํ้าแข็งในราคาแพงกวา
ที่ควรจะเปน
เมื่อทองฟาสีทองผองอําไพ
ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งเดื อ นตุ ล าคม 2516 ลมการเมื อ ง
เปลี่ยนทิศสูระบอบประชาธิปไตย การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบปดดวยการปดหูปดตา
ประชาชนมิอาจกระทําไดอยางมิดชิดอีกตอไป พลังทางการเมืองบีบบังคับใหรัฐบาลจําตองดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิ จ เพื่ อ มวลชนในระดั บ หนึ่ ง ด ว ยเหตุ นี้ เ อง นโยบายการควบคุ ม การผลิ ต
และการคานํ้าแข็งจึงถูกยกเลือกไปในป 2517 และนี่เองที่นํามาซึ่งจุดจบของสหกรณผูผลิตและคา
นําแข็
้ งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชในเวลาตอมา
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา อะไรเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทําใหสหกรณนํ้ าแข็งตองพบ
กาลอวสาน สาเหตุดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก สหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชจะสามารถ
ดํารงอยูไดภายใตสภาวการณที่มีการผูกขาด และเจริญเติบโตภายใตระบอบการปกครองแบบ
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เผด็จการเทานั้น เมื่อลมการเมืองเปลี่ยนทิศทาง และรัฐบาลหันไปดําเนินนโยบายแบบเสรีนิยม
ฐานะของสหกรณฯก็เริ่มสั่นคลอน บรรดาโรงงานทํานํ้าแข็งในกรุงเทพมหานครเริ่มเผชิญกับการ
แขงขันจากโรงงานทํานํ้าแข็งในจังหวัดใกลเคียง ยี่ปวพากันตีจากสหกรณ เพราะสามารถหาซื้อ
นํ้าแข็งจากแหลงที่มีราคาถูก และโดยที่สหกรณฯไมมีอํานาจผูกขาดในกรุงเทพมหานครอีกตอไป
บรรดาโรงงานทํานํ้าแข็งที่เปนสมาชิกยอมไมเห็นอานิสงสของการเปนสมาชิกตอไป
ประการที่สอง ระบบบริหารของสหกรณฯเปนระบบที่งุมงามและมีพิธีรีตองมาก
ทําใหการจัดจําหนายนํ้าแข็งขาดความคลองตัว ดังที่ยี่ปว รายหนึ่งใหสัมภาษณวา
“…สหกรณที่ผานมามีปญหามาก ตอนมีสหกรณฯผมตองซื้อในราคาที่แพง
กวานี้ สหกรณฯเขากําหนดราคา กําหนดเขต แลวก็กําหนดโรง จะซื้อทีก็ตอง
ไปที่สหกรณฯไปจายเงินกันที่นั่น แลวจึงเอาใบรับนํ้าแข็งไปเอานํ้าแข็งที่โรงงาน
จะไปซื้อที่โรงงานเขาก็ไมยอมขายให ผมวามันเสียเวลา มีพิธีรีตองเกินความ
จําเปน ในสหกรณฯยังมีการแบงพรรคแบงพวก เลือกที่รักมักที่ชัง จํากัดโควตา
กัน ซื้อโควตากัน ขึ้นแตชื่อสหกรณบงั หนาเทานั้น โรงงานบางโรงพอออกจาก
สหกรณแลวกลับขายถูกกวาตอนที่อยูในสหกรณอีก มีเวลาวางตอนไหนก็ไปเอา
(นําแข็
้ ง) ได พูดกันดวยเครดิตได แตถาหากเปนสหกรณแลวตองใชเงินสด …”
(จาก “เสียงสะทอนจากวงการนํ้าแข็ง” นิตยสาร รานคา ปที่ 2 ฉบับที่ 18
มิถนุ ายน – กรกฎาคม 2521)
ในขณะทีย่ งั มีอานาจผู
ํ
กขาด โดยที่ไดรับการหนุนหลังทางการเมือง แมระบบการ
บริหารจะเต็มไปดวยพิธีรีตอง และขาดความยืดหยุนและความคลองตัวเพียงใด แตสหกรณผูผลิต
และคานํ้าแข็งพระนคร-ธนบุรี จํากัดสินใชก็สามารถดํารงอยูได เพราะบรรดาโรงงานนํ้าแข็งและ
ยี่ ป ว ยัง คงต องอิงแอบอยูกับอํ านาจผูกขาดนั้น กํ าไรจากการผูกขาดอันเกิดจากการควบคุม
การผลิตและการคานํ้าแข็งในเขตนครหลวง ซึ่งผานเขามาในสหกรณดังกลาวนี้ ถูกนําไปแบงสัน
ปนสวนระหวางเจาของโรงงานทํานํ้ าแข็ง ยี่ปว และผูมีอํานาจทางการเมืองผูใหการอุปถัมภ
สหกรณฯดูดซับกํ าไรจากการผูกขาด ดวยการเรียกเก็บคาบริการตางๆจากโรงงานทํ านํ้ าแข็ง
ในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน
การแบงปนผลประโยชนโดยผานสหกรณนํ้าแข็งดังที่พรรณนาขางตนนี้ นับเปน
อุทาหรณทบี่ ง ชีใ้ หเห็นถึงกลไกการทํางานของระบบอุปถัมภไดเปนอยางดี และนับเปนอีกตัวอยาง
หนึ่งของการใชอํานาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผูมีอํานาจทางการ
เมืองอาศัยสหกรณฯเปนองคกรในการแสวงหาผลประโยชน ดวยการใหสหกรณฯมีอํานาจผูกขาด
ในการประกอบการ และดวยการกํ าหนดนโยบายไปในทางที่เกื้อกูลผลประโยชนของสหกรณฯ
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โดยขณะเดียวกัน บรรดาโรงงานทํานํ้าแข็งและยี่ปวที่ไดรับประโยชนจากสหกรณฯจะตองแบงปน
ผลประโยชนแกผูมีอํานาจทางการเมืองเปนการตอบแทนดวย
ในระหวางป 2517-2522 ซึ่งเปนชวงที่รัฐบาลเลิกคุมกํ าเนิดจํ านวนโรงงาน
ทํานําแข็
้ ง การขยายตัวของอุตสาหกรรมนําแข็
้ งเปนไปอยางรวดเร็ว โรงงานทํานํ้าแข็งทั่วประเทศ
ซึง่ ในป 2516 มีอยูเพียง 358 โรง เพิ่มขึ้นเปน 557 โรงในป 2522 เฉพาะในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
จาก 25 โรง เปน 45 โรง
การที่มีโรงงานนํ้าแข็งเพิ่มขึ้นมากมายเชนนี้ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่จะตองมีการ
แขงขันกัน และอาจกลาวไดวา ไมมียุคสมัยใดที่มีการแขงขันในหมูโรงงานทํานํ้าแข็งมากถึงขนาดนี้
แตการเพิ่มจํ านวนโรงงานทํ านํ้ าแข็งและการแขงขันในหมูโรงงานทํานํ้าแข็งดวยกันเอง ทําให
อํานาจตอรองที่มีกับยี่ปว ออนตัวลง
การแทรกแซงของรัฐบาล : นโยบายที่หวนกลับ
อย างไรก็ต าม ดูเหมือนวา ภาวะการแขงขันระหวางโรงนํ้ าแข็งดวยกันเอง
จะไมเปนที่พึงพอใจของขาราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะเปนที่เกรงกันวา การแขงขันชนิด
เชื อ ดคอกั น เช น นี้ ในที่ สุ ด แล ว จะทํ าให ธุ ร กิ จ นํ้ าแข็ ง ล ม ละลายเกื อ บทั้ ง วงการ นอกจากนี้
อุตสาหกรรมนํ้าแข็งซองยังมีกําลังการผลิตสวนเกิน ซึ่งกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางสูญเปลา
โดยไมจําเปน
ในป 2521 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงดําริที่จะหันกลับไปหานโยบายการควบคุม
จํานวนโรงงานทํานําแข็
้ งอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้มีกําหนดเวลาแนนอน 3 ป ขณะเดียวกัน ก็พยายาม
ผลักดันใหมีการจัดตั้งองคกรเพื่อควบคุมการผลิตและการคานํ้าแข็งดวย (เข็มทิศ ฉบับวันที่ 31
มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2524) ในที่สุด คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง “คณะกรรมการผลิตและ
จํ าหนายนํ้ าแข็ง” โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน
คณะกรรมการดังกลาวนี้มีหนาที่ศึกษาและดํ าเนินการรวมกลุมโรงงานทํ านํ้ าแข็ง ทั้งนี้เพื่อให
สามารถควบคุมปริมาณการผลิตใหสัมพันธกับความตองการใชนํ้าแข็ง
มติทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2524 ทําใหคณะกรรมการผลิต
และจําหนายนําแข็
้ งเริ่มดําเนินการรวมกลุมโรงงานทํานํ้าแข็งในเขต 3 จังหวัด อันประกอบดวย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในชั้นแรก คณะกรรมการดังกลาวดําริที่จะดึงกลุมยี่ปว
นํ้าแข็งเขามารวมกลุมดวย เพราะเล็งเห็นวา การรวมกลุมโรงงานทํานํ้าแข็งในครั้งนี้ยอมทําให
กลุมยี่ปวไมพอใจอยางแนนอน เนื่องจากเปนการสรางอํานาจตอรองของกลุมโรงงานทํานํ้าแข็ง
ใหเขมแข็งขึ้น แตการณปรากฏวา กลุมยี่ปว ไมยินยอมที่เขารวมกลุมดวย หากแตไปรวมกลุมยี่ปว
ดวยกันเอง
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ในที่สุด กลุมโรงงานทํ านํ้ าแข็งในเขตสามจังหวัดก็ไดรวมตัวกันจัดตั้งบริษัท
นําแข็
้ งพัฒนา จํากัด ในป 2526 มีทนุ จดทะเบียน 1 ลานบาท แบงออกเปน 50 หุน มูลคาหุนละ
200,000 บาท โดยเปดโอกาสใหโรงงานทํานํ้าแข็งในเขตสามจังหวัดเขารวมถือหุนโรงงานละ 1 หุน
ผูท เี่ ปนเจาของโรงงานนํ้าแข็งมากกวา 1 โรง คงมีสิทธิถือหุนไดเพียง 1 หุนเหมือนกัน ผูถือหุน
แตละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนโรงงานนํ้าแข็งขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ
บริษทั นําแข็
้ งพัฒนา จํากัด กําหนดโควตาการผลิตนํ้าแข็งซองในระดับ 20,000
ซองตอวัน สวนการจัดสรรโควตาการผลิตของโรงงานแตละโรงเปนหนาที่ของคณะกรรมการผลิต
และจําหนายนําแข็
้ ง ซึ่งพิจารณาจากกําลังการผลิตของโรงงานทํานํ้าแข็งแตละโรง
การจัดตัง้ บริษทั นํ้าแข็งพัฒนา จํากัดกอใหเกิดความหวั่นวิตกในหมูยี่ปวไมนอย
เพราะทํ าให อํ านาจต อ รองของโรงงานนํ้ าแข็ ง มี ม ากขึ้ น กลุ  ม ยี่ป   ว จึ ง ไม ย อมร ว มสั ง ฆกรรม
ตั้งแตตน บรรดายี่ปว รายใหญซึ่งมีกิจการโรงนํ้าแข็งดวย ไมยอมเขารวมถือหุนในบริษัท นํ้าแข็ง
พัฒนา จํากัด มิหนําซํายั
้ งชักจูงใหโรงงานทํานํ้าแข็งที่อยูใตอิทธิพลแยกตัวออกจากบริษัทดังกลาว
แตเดิมนั้น คณะกรรมการผลิตและจํ าหนายนํ้ าแข็งกํ าหนดใหมีการรวมกลุม
โรงงานและยี่ปว ตลอดจนปรับโครงสรางราคานํ้าแข็งใหมตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2526 แตแผนการ
ดํ าเนินการกลับตองลาชาลง เนื่องจากมิไดรับความรวมมือจากยี่ปวรายใหญ อยางไรก็ตาม
ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 4 สถานการณเริ่มกระเตื้องขึ้น เมื่อนายอบ วสุรัตน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบดวยกับขอเสนอและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการผลิต
และจําหนายนํ้าแข็ง และเมื่อบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา จํากัดประกาศจัดตั้งหนวยการตลาดเพื่อทํา
หนาที่จัดจําหนายนํ้าแข็งของโรงงานที่รวมถือหุนเอง บรรดาโรงงานทํานํ้าแข็งที่ลังเลใจในการรวม
ถือหุนก็เริ่มวิ่งเขาหาบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา จํากัด ขณะเดียวกัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เริ่ม
กวดขันตรวจตราโรงงานทํานํ้าแข็งที่ยังมิไดเขารวมถือหุนในบริษัทใหมนี้ ทั้งนี้ปรากฏวา ในชวงที่
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายคุมกําเนิดจํานวนโรงงานและกําลังการผลิต โรงงานทํานํ้าแข็ง
หลายตอหลายโรงแอบขยายกําลังการผลิตโดยมิไดรับอนุญาต เมื่อถูกกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กวดขันอยางรูเ ทาทันเชนนี้ โรงงานเหลานี้ก็เริ่มโอนออนตามนโยบายของรัฐบาล
ในขณะที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมแถลงว า การรวมโรงงานทํ านํ้ าแข็ ง เข า ใน
บริษัท นํ้ าแข็งพัฒนา จํ ากัดในครั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสมัครใจของโรงงานทํานํ้าแข็งแตละโรง
แตในขอเท็จจริง กระทรวงอุตสาหกรรมไดดํ าเนินการบีบบังคับกลายๆ โดยอาศัยสภาพแหง
“วัวสันหลังหวะ” ของโรงงานทํานํ้าแข็งตางๆ สิ่งที่นาสังเกตก็คือ กระทรวงอุตสาหกรรมทราบแกใจ
ดีวา โรงงานทํานํ้าแข็งหลายตอหลายโรงทําผิดกฎหมายดวยการขยายกําลังการผลิตโดยมิไดรับ
อนุญาต แตกม็ ิไดดําเนินการลงโทษ กลับใชเรื่องการทําผิดกฎหมายเปนเครื่องมือในการบีบบังคับ
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ใหโรงงานทํานําแข็
้ งเขารวมถือหุนในบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา จํากัด ซึ่งในระยะแรกมีไมถึง 20 โรง
จึงไดเพิม่ ขึน้ ตามลําดับจนอยูในระดับ 30 โรงเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2526 (ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ
วันที่ 13-18 มิถนุ ายน 2526) ในขณะที่จํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งทั้งหมดในเขตสามจังหวัดมีถึง 55
โรง
สหสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง : สงเสริมผลประโยชนใคร ?
ในอีกดานหนึ่งกลุมพอคาคนกลางซึ่งไมยอมรวมกลุมกับบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา
จํากัดรวมตัวกันตั้ง บริษัท สหสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง จํากัด ทัง้ นีด้ ว ยการสนับสนุนของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เหตุผลที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยคณะกรรมการผลิตและ
จําหนายนํ้าแข็งสนับสนุนใหมีการรวมกลุมโรงงานนํ้าแข็งและกลุมพอคาคนกลางในอุตสาหกรรม
นําแข็
้ งนัน้ ก็เพือ่ ใหงา ยแกการควบคุม โดยบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา จํากัด ทําหนาที่กําหนดปริมาณ
การผลิตในระดับอันเหมาะสม และจัดสรรโควตาการผลิตแกโรงงานที่รวมถือหุน สวนบริษัท สหสง
เสริมขนสงนําแข็
้ ง จํากัด ทําหนาที่จัดจําหนานํ้าแข็งในราคาที่ควบคุมโดยทางราชการและจัดสรร
โควตาการจําหนายนํ้าแข็งแกยี่ปวทั้งหลาย
การที่ที่พอคาคนกลางสามารถรวมตัวกันเปนบริษัท สหสงเสริมขนสงนํ้ าแข็ง
จํ ากัด ไดเชนนี้ ทําใหยี่ปวรายใหญตองสูญเสียผลประโยชน เนื่องจากอํ านาจตอรองลดลง
กลุมยี่ปวรายใหญเหลานี้จึงไมยอมเขารวมในบริษัทนี้ โดยในขณะเดียวกันจะขอจัดจํ าหนาย
นําแข็
้ งจากบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา จํากัดโดยตรง พรอมกันนั้นก็ออกขาวโจมตีบริษัท สหสงเสริม
ขนสงนําแข็
้ งจํากัด วาเปนตัวการที่ทําใหนํ้าแข็งมีราคาแพงขึ้น (ไทยรัฐ ฉบับวันเสารที่ 2 เมษายน
2526)
ในการดําเนินธุรกิจ บริษัท สหสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง จํากัดทําสัญญากับบริษัท
นําแข็
้ งพัฒนา จํากัดเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2526 โดยมีกําหนดระยะเวลา 5 ป สาระสําคัญของ
สัญญาดังกลาวนี้ก็คือ บริษัท สหสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง จํากัด จะจัดจําหนายนํ้าแข็งจํานวนวันละ
20,000 ซองใหแกบริษทั นํ้าแข็งพัฒนา จํากัด โดยจะตองไมนํานํ้าแข็งนอกเขตเขามาจําหนาย
ในเขต 3 จังหวัดนี้ (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 6 เมษายน 2526)
กระทรวงอุตสาหกรรมไมเพียงแตจะมีแผนรวมกลุมผูผลิตและพอคาคนกลาง
ในอุตสาหกรรมนํ้าแข็งซองเทานั้น หากทวายังมีนโยบายควบคุมราคาขั้นสูงอีกดวย การกําหนด
ราคาขั้นสูงที่ควบคุมเปนประเด็นที่มีการตอรองกันอยางมากระหวางกลุมผูผลิตกับกลุมพอคา
คนกลาง ในชั้นแรก กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดราคาขั้นสูงไวดังนี้
(1) ราคาหนาโรงงานเขตกรุงเทพมหานครไมเกินซองละ 61 บาท นนทบุรีไมเกิน
ซองละ 58 บาท และปทุมธานีไมเกินซองละ 55 บาท
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(2) บริษทั นํ้าแข็งพัฒนา จํากัดจะไดรับคาการตลาดซองละ 4 บาท และบริษัท
สหสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง จํากัด จะไดรับเงินกินเปลาซองละ 3 บาท
(3) ราคาทีผ่ ูบริโภคจายจะตองไมเกินซองละ 128 บาท
อยางไรก็ตาม การกํ าหนดโครงสรางราคานํ้ าแข็งของกระทรวงอุตสาหกรรม
ดังกลาวนี้มีสวนผลักดันใหราคานํ้ าแข็งในตลาดเพิ่มขึ้นเปนอันมาก และกอใหเกิดการวิพากษ
วิจารณอยางกวางขวาง จนในที่สุดกระทรวงอุตสาหกรรมตองเรียกประชุมกลุมผูผลิตและพอคา
คนกลางเพือ่ กําหนดโครงสรางราคาใหม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2526 (มติชน
ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2526) โครงสรางราคาใหมดังนี้
(1) ราคาหนาโรงงานเขตกรุงเทพมหานครไมเกินซองละ 55 บาท นนทบุรีไมเกิน
ซองละ 53 บาท และปทุมธานีไมกินซองละ 51 บาท
(2) บริษทั นํ้าแข็งพัฒนา จํากัดจะไดรับคาการตลาดซองละ 4 บาท แตจะไมมี
การจายเงินกินเปลาแกบริษัทสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง จํากัด
(3) ราคาทีผ่ ูบริโภคจายจะตองไมเกินซองละ 112 บาท
วัฏจักรแหงการดําเนินนโยบาย
การปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ้าแข็งในระหวางป 2521-2526
แสดงใหเห็นวา กระทรวงอุตสาหกรรมมิไดเรียนรูบทเรียนจากการดําเนินนโยบายในอดีต และ
กําลังทําใหประวัติศาสตรซํ้ารอย
การรื้อฟนนโยบายคุมกําเนิดจํานวนโรงงานทํานํ้าแข็ง เพื่อใหโรงงานทํานํ้าแข็ง
ที่มีอยูแลวปลอดพนจากการแขงขันจากผูผลิตรายใหมนั้น ก็เพื่อมิใหเกิดมีกําลังการผลิตสวนเกิน
มากจนทํ าใหมีการใชทรัพยากรไปในทางที่สูญเปลา นับเปนขออางของกระทรวงอุตสาหกรรม
แตขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินนโยบายคุมกําเนิดจํานวนโรงงาน
ทํานํ้าแข็งอยูนั้น บรรดาโรงงานทํานํ้าแข็งพากันขยายกําลังการผลิตโดยมิไดรับอนุญาต การที่
ผูลงทุนตัดสินใจขยายกําลังการผลิตเชนนี้ ยอมแสดงใหเห็นวา การขยายกําลังการผลิตเปนการ
ตัดสินใจทีไ่ ดประเมินแลววาจะไดรับผลตอบแทนคุมกับการเสี่ยง นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏ
ดวยวา ในขณะทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมกําลังดําเนินนโยบายคุมกําเนิดจํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งอยู
นัน้ เอง บรรดาโรงงานทํานํ้าแข็งไดรวมหัวกันขึ้นราคา จนคณะกรรมการกลางกําหนดราคาสินคา
และปองกันการผูกขาดตองออกประกาศฉบับที่ 14/2523 กําหนดใหธุรกิจนํ้าแข็งเปนธุรกิจควบคุม
ตามพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 ประกาศดังกลาวนี้
ระบุวา ธุรกิจนําแข็
้ งในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี มีพฤติการณรวมกันกําหนด
ราคานําแข็
้ ง อันเปนการผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันในการประกอบธุรกิจ (ขาวพาณิชย ฉบับวันที่
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15 มกราคม 2523) ขอเท็จจริงในขณะนั้น (2523) ปรากฏวา ผูผลิตและผูคานํ้าแข็งไดรวมกันขึ้น
ราคานําแข็
้ งจากราคาซองละ 25-30 บาทเปนซองละ 42 บาท (ขาวพาณิชย ฉบับวันที่ 11 มกราคม
2523)
โดยพืน้ ฐานแลว การรวมกลุมผูผลิตเปนบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา จํากัดก็ดี และการ
รวมกลุมพอคาคนกลางเปนบริษัท สหสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง จํากัดก็ดี มีลักษณะเสมือนหนึ่งการจัด
ระบบการผลิตและการจัดจําหนายนํ้าแข็ง โดยผานสหกรณผูผลิตและคานํ้าแข็งจังหวัดพระนคร –
ธนบุรี จํากัดสินใชดังเชนที่เคยเปนมาในระหวางป 2503-2516 ตางกันแตเพียงวา การจัดระบบ
ดังกลาวในอดีต สามารถรวมกลุมทั้งฝายโรงงานทํานํ้าแข็งและพอคาคนกลาง แตในการจัดระบบ
ใหมในป 2526 นี้ไดจําแนกกลุมผูผลิตและกลุมพอคาคนกลางออกจากกัน นั่นก็หมายความวา
กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังหมุนเข็มนาฬิกากลับไปสูยุค 2503-2516 โดยที่มิไดเรียนรูบทเรียนของ
การดําเนินนโยบายในยุคดังกลาวนั้น
คําถามพื้นฐานก็มีอยูวา เหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงตองเปนหวงกังวลกับ
ปญหาที่วา อุตสาหกรรมนํ้ าแข็งมีกํ าลังการผลิตสวนเกิน? และเหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรม
จึงไมเปนหวงในปญหาเดียวกันที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งๆที่มีอตุ สาหกรรมจํานวนมากที่มี
กําลังการผลิตสวนเกิน ?
ในระบบเศรษฐกิจแบบผสมดังเชนระบบเศรษฐกิจไทยของเรานี้ รัฐบาลไมควร
เขาไปยุงเกี่ยวกับการผลิตสินคาเอกชน การตัดสินใจในการลงทุนควรจะปลอยใหเปนเรื่องของ
เอกชน หากการลงทุนนั้นไดกําไรหรือขาดทุน ก็เปนภาระการเสี่ยงที่ผูลงทุนจะตองแบกรับเอง
ไมมี เ หตุผลใดๆที่จะสนั บสนุน ใหรัฐ บาลเข าไปอุม ชู เพีย งเพราะเหตุ เ กรงวา วิ ส าหกิจเอกชน
จะลมละลาย เพราะในยามที่วิสาหกิจเอกชนมีกําไร รัฐบาลก็หาไดรับสวนแบงแหงกําไรนั้นไม
แตในยามขาดทุน เหตุใดรัฐบาลจึงตองนํ าเงินภาษีอากรของประชาชนไปอุมชูดวยเลา แมวา
ในกรณีนี้ รัฐบาลมิไดใหเงินอุดหนุน แตก็มีการใชทรัพยากรของรัฐจํานวนไมนอยในการดําเนิน
นโยบายเกี่ยวกับนํ้าแข็ง
ในขณะที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมหวาดเกรงว า โรงงานนํ้ าแข็ง จะลม ละลาย
เนือ่ งจากการแขงขันกันเองและมีกําลังการผลิตสวนเกิน จนถึงกับดําเนินนโยบายคุมกําเนิดจํานวน
โรงงานและรวมกลุมผูผลิตและพอคาคนกลาง แตการณกลับปรากฏวา โรงงานนํ้าแข็งจํานวน
ไมนอยไดขยายกําลังการผลิตโดยมิไดขออนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม พฤติกรรมดังกลาวนี้
ไมเปนการตบหนากระทรวงอุตสาหกรรมหรอกหรือ? และไมตองสงสัยเลยวา การดําเนินนโยบาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้สะทอนใหเห็นจุดยืนที่วา กระทรวงอุตสาหกรรมเลือกที่จะอุมชู
ผูผ ลิตและพอคาคนกลางมากกวาประชาชนผูบริโภค
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ในทันทีทมี่ กี ารรวมกลุมผูผลิตและพอคาคนกลาง ราคานํ้าแข็งในตลาดก็พุงพรวด
ขึน้ นายอูเ ซียะ แซซอื้ นายกสมาคมผูคานํ้าแข็งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหัวหอกในการคัดคาน
การรวมกลุ  ม ครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ก อ นที่ จ ะมี ก ารรวมกลุ  ม ราคานํ้ าแข็ ง ในกรุ ง เทพมหานคร
ตกประมาณซองละ 30-40 บาท ซึ่งเปนราคาที่โรงงานทํานํ้าแข็งอยูไมได อยางไรก็ตาม หากราคา
หนา โรงงานอยู  ในระดับซองละ 45 บาท โรงงานทํ านํ้ าแข็งสามารถดํ าเนินธุรกิจตอไปได
แตกระทรวงอุตสาหกรรมกลับกําหนดราคาขั้นสูงไวถึงซองละ 61 บาท โดยตอมาลดลงเปนไมเกิน
ซองละ 55 บาท (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2526)
กระทรวงอุตสาหกรรมอาจอางเหตุผลวา การสงเสริมใหผูผลิตและพอคาคนกลาง
ในอุตสาหกรรมนํ้าแข็งรวมกลุมกัน ก็เพื่อใหงายแกการควบคุมปริมาณการผลิตและการควบคุม
ราคา แตเรื่องตลกที่เกิดขึ้นก็คือ ตามปกตินั้น การควบคุมราคาขั้นสูงมีจุดหมายที่จะเกื้อกูล
ผลประโยชนของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่หากปลอยใหการซื้อขายสินคาเปนไปตาม
กลไกตลาด ราคาตลาดที่ซื้อขายกันจะสูงจนเกินไปจนประชาชนเดือดรอน แตในการควบคุมราคา
นํ้าแข็งในครั้งนี้ การณกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม เพราะขอเท็จจริงปรากฏโดยชัดเจนวา
เมื่อรัฐบาลยังมิไดเขามาแทรกแซงอุตสาหกรรมนํ้าแข็ง ราคานํ้าแข็งในตลาดถูกกวาราคาขั้นสูง
ที่รัฐบาลควบคุมเสียอีก แตการควบคุมราคาควบคูกับการรวมกลุมผูผลิตและพอคาคนกลางกลับ
ทําใหประชาชนผูบริโภคตองซื้อนํ้าแข็งในราคาแพงขึ้น
การที่กระทรวงอุตสาหกรรมตองกํ าหนดราคาขั้นสูงในระดับสูงจนเกินไปเชนนี้
มี ส าเหตุ สื บ เนื่ อ งจากข อ เท็ จ จริ ง ที่ ว  า โรงงานทํ านํ้ าแข็ ง บางโรงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ตํ่ า
หากกําหนดราคาขั้นสูงไวไมเกินระดับราคาซองละ 45 บาทสําหรับหนาโรงงานทํานํ้าแข็งในเขต
กรุงเทพมหานคร โรงงานบางโรงจะไมสามารถประกอบการตอไปได เนื่องจากไมคุมทุน การปรับ
นโยบายนํ้ าแข็งของกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้จึงมีผลในการสงเสริมความไรประสิทธิภาพ
ในอุตสาหกรรมนํ้าแข็งใหดํารงอยูตอไป
เมื่อเราพิจารณานโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ้ าแข็งที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดขึน้ ใหมในครั้งนี้ ไมวาจะเปนการคุมกําเนิดจํานวนโรงงาน การรวมกลุมผูผลิตและพอคา
คนกลาง และการควบคุมราคาขั้นสูง มีขอสรุปอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก กระทรวงอุตสาหกรรมเขามาดํ าเนินการแทรกแซงอุตสาหกรรม
นํ้าแข็งโดยปราศจากเหตุผลพื้นฐานอันหนักแนน เหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงตองวิตกกังวล
เกี่ยวกับปญหากําลังการผลิตสวนเกินของโรงงานทํานํ้าแข็ง โดยที่มิไดกังวลในปญหาเดียวกันนี้
ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ และโดยที่โรงงานทํานํ้าแข็งยังคงแอบขยายกําลังการผลิตในขณะที่
กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการคุมกําเนิดจํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งอยูนั้นเอง
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ประการที่สอง มาตรการรวมกลุมผูผลิตดวยการจัดตั้งบริษัท นํ้าแข็งพัฒนา จํากัด
ก็ดี และมาตรการรวมกลุมพอคาคนกลางดวยการจัดตั้งบริษัท สหสงเสริมขนสงนํ้าแข็ง จํากัดก็ดี
ลวนแลวแตมีผลในการสรางอํานาจผูกขาดในการผลิตและการคานํ้าแข็ง ซึ่งขัดตอนโยบายของ
รัฐบาลที่ตองการขจัดสายใยแหงการผูกขาด และขัดตอพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522
ประการที่สาม การควบคุมราคานํ้าแข็งที่ดําเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ในครัง้ นี้ แทนทีจ่ ะชวยใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคนํ้าแข็งในราคาถูกกวาเดิม กลับทําใหราคา
นําแข็
้ งแพงขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากทั้งผูผลิตและพอคาคนกลางมีอํานาจผูกขาดนั่นเอง การดําเนินการ
ควบคุมราคานํ้ าแข็งโดยกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้จึงเปนพฤติกรรมเยี่ยงคนที่ “มือถือสาก
ปากถือศีล” และแสดงใหเห็นโดยชัดเจนวา กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นแกผูผลิตและพอคาคนกลาง
มากกวาประชาชนผูบริโภค
อย า งไรก็ตาม ดูเหมือนวา กระทรวงอุต สาหกรรมจะยัง เพลิด เพลิน กับการ
รวมกลุม โรงงานทํานํ้าแข็ง เพราะเมื่อตนเดือนมิถุนายน 2526 นายสําเนา จุลกะรัตน รองอธิบดี
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา ขณะนี้มีโรงงานทํานํ้าแข็งประมาณ 7
จังหวัดไดทําหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ขอใหเขาไปดําเนินการรวมกลุมโรงงานในจังหวัด
เหลานั้นในรูปแบบเดียวกันที่จัดระบบในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี และขณะนี้
(2526) กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังพิจารณาเรื่องนี้อยู (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน
2526) ดูเหมือนวากระทรวงอุตสาหกรรมจะภาคภูมิใจกับคํารองขอดังกลาวนี้ และอาจถือเปน
สัญญาณแหงความสําเร็จในการดําเนินนโยบาย โดยมิไดตระหนักแมแตนอยวา ผูผลิตและพอคา
คนกลางชอบที่จะใหมีการรวมกลุมโดยธรรมชาติอยูแลว เพราะการรวมกลุมกอใหเกิดอํานาจ
ผูกขาดและกําไรจากการผูกขาด
การที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให อ ธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมดํ ารงตํ าแหน ง
ประธานคณะกรรมการผลิตและจําหนายนํ้าแข็ง นับเปนเหตุสําคัญที่ทําใหหนวยงานดังกลาวนี้เขา
มาแทรกแซงการประกอบการในอุตสาหกรรมนํ้าแข็งในเกือบทุกดาน ทั้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีภารกิจอันเปนความรับผิดชอบพื้นฐานที่ยังไมสามาถดําเนินการใหลุลวงอีกเปนอันมาก ไมวา
จะเปนเรื่องการดํ าเนินการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศใหถูกตองตามกฎหมาย
และการกวดขันมิใหโรงงานอุตสาหกรรมสรางปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ แตทรัพยากรของกรม
แรงงานอุ ต สาหกรรมกลั บ ต อ งถู ก ใช ไ ปในกิจอัน ไมพึง ถือเปนภาระ โดยเฉพาะอย า งยิ่ง การ
แทรกแซงอุตสาหกรรมนํ้าแข็งในครั้งนี้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะปฏิบัติงานที่เปนประโยชน
แกป ระชาชนผู บริ โภคนํ้ าแข็ ง อยา งจริง จัง ก็เ พียงแตดํ าเนินการตรวจสอบให บรรดาโรงงาน
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ทํานํ้าแข็งทั้งหลายผลิตนํ้าแข็งใหถูกตองตามสุขลักษณะและไมเปนโทษตอสุขภาพอนามัยของ
ผูบ ริโภค แตขอเท็จจริงปรากฏแลว ทั้งๆที่คณะกรรมการอาหารและยาประกาศใหนํ้าแข็งเปนสินคา
ควบคุมตามกฎหมายอาหารและยา แตแมจนบัดนี้ ประชาชนยังคงตองบริโภคนํ้าแข็งที่สกปรกและ
เปนโทษแกรางกาย
หน า ที่ พื้ น ฐานเพี ย งเท า นี้ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมก็ ยั ง ไม ส ามารถปฏิ บั ติ
ให ค รบถ ว นสมบู ร ณ ไ ด เหตุ ไ ฉนคณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ ใ ห อ ธิบดีก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมไป
ดําเนินการแทรกแซงอุตสาหกรรมนํ้าแข็ง อันเปนกิจกิจที่ไมพึงถือเปนภาระ1

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2526
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ตารางที่ 1
จํานวนโรงงานทํานํ้าแข็ง จําแนกตามภาคภูมิศาสตร
ป 2516 – 2522
ป

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคเหนือ

รวม

2516
2517
2517
2519
2520
2521
2522

167
178
196
215
232
247
253

48
51
56
61
65
67
76

90
95
99
105
117
123
136

53
57
66
71
79
84
92

358
381
417
452
493
521
557

ที่มา

ฝายทะเบียนและสถิติโรงงาน กองควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยป 2516 - 2522

ตารางที่ 2
จํานวนโรงงานทํานํ้าแข็งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี
ป 2516 – 2522
ป
2516
2517
2517
2519
2520
2521
2522
ที่มา

กรุงเทพมหานคร
25
26
29
35
39
44
45

เชนเดียวกับตารางที่ 1

นนทบุรี
11
11
12
14
14
15
14

ปทุมธานี
4
4
6
8
8
8
8

รวม
40
41
47
57
61
67
67

