เตี้ยอุมคอม : วิธีการประกอบการของรัฐวิสาหกิจไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เพื่อนรวมงานของผมกําลังพนันขันตอกันอยางเอาเปนเอาตายวา ใครจะไดรับ
คะแนนเลือกตั้งสูงสุดในกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 18
เมษายน 2526 ที่จะถึงนี้
ในขณะทีบ่ รรยากาศทางการเมืองมีแตเรื่องการแขงขัน แขงขัน แขงขัน เพื่อที่จะ
ครองใจประชาชนผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บรรยากาศเศรษฐกิจในภาครัฐบาลมีแต
เรือ่ งผูกขาด ผูกขาด ผูกขาด
เพือ่ นรวมงานของผม แมจะมิไดเปนสมาชิกชมรมโปกฮาแหงประเทศไทย แตก็อด
เฮฮากันยกใหญมิไดกับขาวเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใหเอกชนซื้อนมดิบจากองคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
เรือ่ งของเรือ่ งมีอยูวา องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (หรือที่เรียก
กันยอๆวา อสค.) มีนมดิบคางสตอกอยูเ ปนจํานวนมาก เนื่องจากกําลังการผลิตมีมากกวากําลัง
การรับซื้อของตลาด เมื่อปญหานมดิบคางสตอกไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได ผูอํานวยการ อสค.
จึงถูกเขีย่ ออกจากตําแหนง และมีการแตงตั้งผูอํานวยการคนใหม ดวยเหตุนี้เอง อิทธิพลของกลุม
ซอยราชครูในยุทธจักรรัฐวิสาหกิจไทยจึงแผขยายอาณาจักรออกไป โดยครอบงําทั้งองคการตลาด
เพือ่ เกษตรกรและองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาววา ดวยการรองขอจากองคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกกฎกระทรวง โดยมีสาระสําคัญวา ในการ
ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตนมก็ดี หรือการขออนุญาตขยายกําลังผลิตหรือตอใบอนุญาตในการ
ประกอบการก็ดี บริษัทเอกชนจักตองรับซื้อนมดิบจาก อสค. ในอัตรา 1 : 1
ดวยเหตุนี้เอง บรรดาโรงงานผลิตนมทั้งหลายจึงตองวิ่งเตนขอใบรับรองจาก
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เพื่อเปนพยานเอกสารวาไดซื้อนมดิบจาก อสค.
ในปริ ม าณที่ พึ ง ต อ งซื้ อ แล ว ก อ นที่ จ ะไปขอต ออายุใบอนุญ าตหรื อ ขยายกํ าลัง การผลิต จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานขาวยังกลาวตอไปอีกดวยวา อสค. กําลังขอความรวมมือจาก
กระทรวงพาณิชยเพื่อประกาศใหหางนมผงเปนสินคาควบคุมการนําเขาตอไป
วงการเศรษฐศาสตรทาพระจันทรเชื่อวา กระทรวงพาณิชยคงจะดํ าเนินการ
ตามคํารองขอของ อสค. ในเร็ววันนี้ เพราะเปนที่ทราบกันกันดีวา กระทรวงพาณิชยขอบใหมีการ
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ผูกขาด เพราะงายแกการควบคุม เนื่องจากมีผูผลิตนอยราย อันเปนไปตามคติของอาดัม สมิธที่วา
“นอยๆหนอย ควบคุมกําลังเหมาะ”
รายงานขาวขางตนนี้สรางความครึกครื้นแกเพื่อนรวมงานของผมเปนอันมาก
หลายคนพากันสรรเสริญสติปญญาอันฉลาดหลักแหลมของผูบริหารเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท และพากันเห็นวา วิธีการที่องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยใชอยู
นั้น นับเปนกลยุทธการตลาดอันรัฐวิสาหกิจอื่นๆพึงนําไปใช แมวาจะมิใชกลยุทธที่คลอดออกมา
จากนโยบาย 66/23 ก็ตาม เพื่อนรวมงานบางคนของผมเสนอใหปาวประกาศคําขวัญวา
“อยากรูว ิธีการแกปญหา จงเรียนรูจาก อสค.”
หากผูอํ านวยการรัฐวิสาหกิจแหงใดทองคํ าขวัญนี้ไมได ใหดํ าเนินการปลดออกจากตํ าแหนง
โดยเฉียบพลัน
แหลงขาวที่เชื่อถือไดภายในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรกลาววา ภายหลัง
จากที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงบังคับใหเอกชนซื้อนมดิบจากองคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย บรรดานักเศรษฐศาสตรชั้นนํ าในสํ านักดังกลาวนี้พากันทํ างานอยาง
หามรุง หามคํา่ เพื่อรางขอเสนอแนะทางนโยบายแกรัฐบาล ขอเสนอแนะที่สําคัญเทาที่สืบทราบได
มีดังนี้
1. วิส าหกิจเอกชนใดมิไดใชบริการการขนสงของรัฐบาลในการขนสงสินคา
ปริมาณมากกวารอยละ 50 ของสินคาที่ผลิตได จักตองถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบการ
ทัง้ นีบ้ ริการขนสงของรัฐใหมีความหมายครอบคลุมถึงบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท
การบินไทย จํากัด บริษัท เดินอากาศไทย จํากัด บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด บริษัทเดินเรือไทย
จํากัด บริษทั ขนสง จํากัด องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
2. วิสาหกิจเอกชนใดที่มิไดซื้อผาจากองคการทอผาเพื่อตัดเย็บเครื่องแบบใหแก
ลูกจางก็ดี มิไดซอื้ หนังฟอกจากองคการฟอกหนังเพื่อตัดรองเทาใหแกพนักงานของตนก็ดี มิไดซื้อ
อาหารกระปองจากองคการผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อเลี้ยงดูคนงานและลูกจางก็ดี มิไดซื้อยาจาก
องคการเภสัชกรรมเพื่อรักษาพยาบาลลูกจางก็ดี และมิไดซื้อสลากกินแบงรัฐบาลแจกจายแก
ลูกจางคนละ 1 ฉบับตอปก็ดี ใหถอนทะเบียนการคาและใบอนุญาตตั้งโรงงาน
3. วิสาหกิจเอกชนใดซึ่งตองใชยานยนตในการประกอบการ หากมิไดซื้อแบตเตอรี่
จากองคการแบตเตอรี่ และผลิตภัณฑปโตรเลียมจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ใหถือวาเปน
ผูบ อ นทําลายเศรษฐกิจของชาติ และใหยึดกิจการเปนของรัฐ
4. บรรดาวิ ส าหกิจ เอกชนที่ไดรับบั ตรสง เสริม จากสํ านั ก งานคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น จะต อ งนํ าเงิ น ทุ น ในการประกอบการฝากไว กั บ สถาบั น การเงิ น ของรั ฐ
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อันประกอบดวยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห และธนาคารกรุงไทย จํากัด
5. ให ก ระทรวงศึก ษาธิการบรรจุห ลัก สูตรการเล น กอลฟ ไวใ นวิช าพลศึก ษา
เพื่อสงเสริมใหมีการเลนกอลฟอยางแพรหลาย ทั้งนี้งานวิจัยหลายชิ้นไดใหขอสรุปวา การที่
ประชาชนยังไมนิยมเลนกอลฟอยางแพรหลาย นับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสนามกอลฟบางพระ
และสนามกอลฟเขาใหญ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจตองประสบการขาดทุนมาเปนเวลาชานาน จนเปนเหตุ
ใหการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยตองมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับกรมปาไมเมื่อเร็วๆนี้ (2526)
6. ภายหลังจากทีบ่ ริษัท ปุยเคมีแหงชาติ จํากัด เริ่มทําการผลิต ใหดําเนินการ
จดทะเบียนกสิกร กสิกรที่ไมมีใบเสร็จอันแสดงถึงการซื้อปุยจากบริษัท ปุยเคมีแหงชาติ จํากัด
ใหเพิกถอนทะเบียนการประกอบอาชีพกสิกร
7. บรรดาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จักตองถือเปนหนาที่ในการ
ซือ้ ผลิตภัณฑของรัฐวิสาหกิจไทย การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตําแหนงหนาที่การงาน ใหดู
จากใบเสร็จชําระคาสินคาของรัฐวิสาหกิจทั้งปวง
แหลงขาวที่เชื่อถือไดแจงวา ขอเสนอขางตนนี้เปนหัวขอที่มีการถกเถียงกันอยาง
เอาเงินเอาทองในสํานักทาพระจันทรตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาหที่ผานมานี้ โดยที่ฝายสนับสนุน
เชื่อมั่นวา หากรัฐบาลดําเนินนโยบายตามขอเสนอขางตนนี้ รัฐวิสาหกิจไทยจะรุงโรจนโชติชวง
ชัชวาลอยางหาที่เปรียบมิได และปญหาการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจตางๆจะหมดสิ้นไป
อย างไรก็ต าม ข อเสนอขา งตน นี้ใชว า จะปราศจากผูคัดคานเสียเลยทีเดียว
กลุมเสรีนิยมในสํานักทาพระจันทรพากันคัดคานขอเสนอนี้ดวยเหตุผลที่วา การดําเนินนโยบาย
ตามขอเสนอดังกลาวนี้เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอาจชักนํ าระบบ
เศรษฐกิจไทยไปสูระบอบคอมมิวนิสม พรอมกันนั้นก็ชักแมนํ้ าเจาพระยาใหบรรจบแมนํ้าโขง
รวมตลอดทั้งแมนํ้ าฮวงโห แมนํ้ าคงคา และแมนํ้าไนล โดยรายยาวใหเห็นตัวอยางที่สําคัญ
ดังตอไปนี้
1. ทุกวันนี้ ทางราชการไดบังคับใหหนวยราชการตางๆฝากเงินไวกับสถาบัน
การเงินของรัฐ ซึง่ รวมทั้งธนาคารกรุงไทย แตไมปรากฏวา สถาบันการเงินของรัฐเหลานี้จะสามารถ
ประกอบการอยางมีประสิทธิภาพมากกวาสถาบันการเงินเอกชน
2. ทุกวันนี้ ทางราชการไดบังคับใหหนวยราชการตางๆซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียม
จากปมของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปม สามทหารเดิม) แตเนื่องจากปมของ ปตท.มีอยู
ไมมากนัก จึงกอใหเกิดความไมสะดวกอยางยิ่ง ในหลายตอหลายตอหลายกรณี รถของสวน
ราชการตางๆตองวิ่งไกลเกินกวาที่ควร เพื่อไปเติมนํ้ามันจากปมของ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การไปราชการตางจังหวัด ทําใหตองสูญเสียทรัพยากรโดยไมจําเปน
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กลุมเสรีนิยมจะพยายามชักแมนํ้าทั้งหาอยางไรก็ตาม กลุมที่สนับสนุนหลักการ
ทีว่ า “อยากรูว ธิ ีการแกปญหา จงเรียนรูจาก อสค.” ก็ยงั คงยืนกระตายสามขา โดยอางวา การที่
หนวยราชการซึ่งเคยเติมนํ้ามันที่หลักเมือง ตองไปเติมนํ้ามันที่อนุสาวรียชัยสมรภูมินั้น เปนสิ่งดี
ที่เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ เพราะชวยใหรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น แตเหนือสิ่งอื่นใด
นโยบายยอมตองอยูเหนือเหตุผลและกฎหมาย
แหลงขาวทีเ่ ชื่อถือไดรายงานวา เมื่อกลุมเสรีนิยมไดฟงขออางขางตนนี้ ก็พากัน
นิง่ เงียบเปนเปาสาก มิไดเผยวจีแมแตจะกลาวอมตพจนวา1
“กูไมกลัวมึง”
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หมายเหตุ
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