ประมูล 12 โรงเหลา : ความพายแพของประชาชน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
และแลวการประมูลโรงงานผลิตสุราจํานวน 12 แหงในตางจังหวัดก็เสร็จสิ้นลง
ดวยชัยชนะของกลุมบริษัท สุราทิพย จํากัด
ดังเปนที่ทราบกันดีวา โรงงานสุราจํ านวน 32 โรงขององคการสุราในสังกัด
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งใหเอกชนเชาดําเนินการอยูนั้น จะหมดสัญญาเชาในวันที่ 31
ธันวาคม 2527 กรมสรรพสามิตจึงดําเนินการเปดประมูลใหเอกชนเขาไปประกอบการ
แต ใ นการเป ด ประมู ล ครั้ ง ใหม นี้ กรมสรรพสามิ ต ได กํ าหนดให เ อกชนผู  เ ชา
ตองสรางโรงงานสุราขึ้นใหม เนื่องจากโรงงานสุราที่มีอยูเดิมนั้นอยูในสภาพทรุดโทรม ในการนี้
กรมสรรพสามิตไดกํ าหนดเงื่อนไขอันมีลักษณะเปนการจูงใจในการประกอบการมากกวาเดิม
อยางนอย 2 ขอ คือ
ประการแรก โรงงานสุราจํานวนที่มีอยูเดิมถูกยุบลงเหลือ 12 โรง ทั้งนี้เพื่อให
โรงงานสุ ราแตล ะโรงมีเขตการจํ าหน า ยกวา งขวางมากกว า เดิม การขยายเขตการจํ าหนาย
ตามกฎหมายดังกลาวนี้ ชวยใหผูรับสัมปทานสามารถสรางโรงงานที่มีขนาดใหญกวาเดิม และ
เกือ้ กูลใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากยิ่งขึ้น
ประการที่สอง ขยายอายุสัญญาเชาจากเดิม 10 ป เปน 15 ป
ในขณะทีก่ รมสรรพสามิตกําลังดําเนินการใหมีการประมูลโรงงานสุราทั้ง 12 แหง
ดังกลาวนี้ กลุมเตชะไพบูลยไดพยายามวิ่งเตนที่จะไมใหมีการประมูล โดยขอตออายุสัญญาเชา
พรอมทั้งเสนอเงินผลประโยชนจํานวนมากกวาปละ 2,000 ลานบาท ทั้งนี้โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุ ต สาหกรรมเปน หนา มา ในการนํ าเรื่ อ งเขา ที่ ประชุมคณะรั ฐ มนตรี โ ดยเปน วาระจร
ซึ่งกอใหเกิดความไมพอใจแกพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปนอันมาก
เพราะไดมีขอตกลงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวา การบรรจุวาระจรจะตองใหนายกรัฐมนตรีไดรับรู
อยางนอย 48 ชั่วโมง
อยางไรก็ตาม การประมูลเชาโรงงานสุรา 12 โรงดังกลาวนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2526 ซึง่ การณปรากฏวา กลุมบริษัท สุราทิพย จํากัดเปนฝายกําชัยชนะ โดยเสนอให
ผลประโยชนแกรัฐจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,884 ลานบาท แตแลวนายทุนกลุมนี้กลับไมสามารถหา
เงินทุนครบจํานวนที่จะสงมอบใหแกรัฐบาลตามกําหนดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากตองเผชิญกับปฏิบัติ
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การใตดินของกลุมปรปกษ โดยสามารถสงเงินผลประโยชนแกรัฐเพียง 2,253.4 ลานบาทสําหรับ
การเชาโรงงานสุรารวม 5 โรง
ดวยเหตุนี้เอง กรมสรรพสามิตจึงตองเปดประมูลเปนครั้งที่สองเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2526 ผลการประมูลปรากฏวา กลุมบริษัท สุราทิพย จํากัดสามารถกําชัยชนะจํานวน 5
โรง สวนที่เหลืออีก 2 โรงตกเปนของกลุมบริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด
ชัยชนะของรัฐบาล
รัฐบาลไดรับผลประโยชนอะไรบางจากการประมูลโรงงานสุราครั้งนี้
ประโยชนทตี่ กแกรัฐบาลอยางกระจางชัดมีอยูอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก หากเอกชนผูประมูลไดไมมีปญหาในการสงมอบเงินคาผลประโยชน
ดังทีเ่ กิดแกกลุมบริษัท สุราทิพย จํากัด ในการประมูลครั้งแรก รัฐบาลจะไดรับเงินคาผลประโยชน
รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 5,088 ลานบาทในปแรก สวนในปตอๆไปจะไดรับเงินคาผลประโยชนเพิ่มขึ้น
ปละ 3%
ประการที่สอง รัฐบาลจะมีรายไดจากการเก็บภาษีสุรา ทั้งนี้ปรากฏวา กรม
สรรพสามิตไดกํ าหนดวงเงินภาษีสุราขั้นตํ่ าที่โรงงานสุราแตละโรงจะตองเสียในแตละป ทั้งนี้
เพือ่ ปองกันการหลบหลีกการเสียภาษี
ประการที่สาม เอกชนทีไ่ ดรบั สัมปทานจะตองสรางโรงงานสุรา และยกตัวโรงงาน
รวมทัง้ ทีด่ นิ ใหแกกรมสรรพสามิตกอนวันที่ 1 มกราคม 2528 โรงงานใหมที่สรางขึ้นนี้จะมีระบบ
การกําจัดนํ้าเสียที่ทันสมัย ดังนั้น จึงเปนที่คาดวา กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีเรื่องปวดหัว
เกีย่ วกับโรงงานสุราขององคการสุรานอยลง
การประมูลเพื่อใหสัมปทานแกเอกชนในการประกอบการโรงงานสุรา 12 แหง
ในครัง้ นีเ้ ปนไปอยางเรียบรอย ใสสะอาด และปราศจากขอเคลือบแคลงใจ ซึ่งตางจากการประมูล
เพือ่ ใหสมั ปทานในการประกอบการโรงงานสุราบางยี่ขันในป 2522 เปนอันมาก
บุคลทีค่ วรแกการปรบมือในกรณีนี้ ก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นาย
สมหมาย ฮุนตระกูล) และอธิบดีกรมสรรพสามิต (นายอรัญ ธรรมโน) ซึ่งเห็นแกผลประโยชนของ
ประเทศชาติยิ่งกวาอื่นใด หากบุคคลทั้งสองมิไดยึดมั่นในหลักการอยางมั่นคงแลว ก็คงมีการ
ตออายุสัญญาการเชาแกผูเชาเดิม อันเปนเหตุใหรัฐตองสูญเสียผลประโยชนอันพึงไดไปเปน
อันมาก
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ความปราชัยของประชาชน
การที่กรมสรรพสามิตสามารถหารายไดจากเงินคาผลประโยชนในการประมูล
โรงงานสุราในครัง้ นี้ สวนสําคัญสวนหนึ่งก็คงเปนเพราะวา อายุของการใหสัมปทานในครั้งนี้ไดยืด
เวลาจาก 10 ปเปน 15 ป ทั้งเขตการจําหนายตามกฎหมายของโรงงานสุราแตละโรงก็ไดขยาย
ออกไปจากเดิมดวย
อยางไรก็ตาม สํ าหรับคอสุราทั้งหลายอาจถือวา การประมูลครั้งนี้เปนความ
ปราชัยของประชาชน เพราะการที่โรงงานสุราแตละโรงตองจายเงินคาผลประโยชนแกรัฐบาล
จํานวนมหาศาลเชนนี้ ยอมทําใหราคาสุราในอนาคตตองแพงขึ้นอยางแนนอน ดังนั้น จึงมีผล
เทากับวา รัฐบาลหารายไดจากความเดือดรอนของบรรดาคอสุราทั้งปวง
แตเจาหนาที่รัฐบาลเชื่อวา ระบบการประมูลโรงงานสุราซึ่งมีผลใหราคาสุราแพง
ขึ้นนี้ ยอมทําใหการดื่มสุราลดนอยลง ซึ่งนับวาเปนมาตรการที่เหมาะสม เพราะสุราเปนสินคา
ทีเ่ ปนโทษ
ปญหาพืน้ ฐานในการดําเนินนโยบาย
โดยหลักการแลว เมื่อสุราเปนสินคาที่เปนโทษ (Demerit goods) ยอมมีเหตุผล
ที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลเขาไปแทรกแซงการผลิตสินคาประเภทนี้ เพราะการปลอยใหมีการผลิต
โดยเสรีจะทํ าใหมีการบริโภคสุรามากเกินกวาปริมาณอันเหมาะสมในแงของสังคมโดยสวนรวม
(Social Optimum Output)
หากรัฐบาลมีเปาหมายในการจํากัดการบริโภคสุราใหอยูในปริมาณอันเหมาะสม
ดังกลาวนี้ รัฐบาลจะตองใชมาตรการทั้งปวงเพื่อลดการบริโภคใหอยูในระดับอันพึงปรารถนา
อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา เปาหมายของการดําเนินนโยบายมิไดอยูที่
การลดการบริโภคสุราเพื่อใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด หากแตเปนการหารายไดสูงสุดจากการผลิต
สุรา ระบบการใหสัมปทานแกผูที่เสนอเงินคาผลประโยชนสูงสุดแกรัฐบาลก็ดี ระบบการจํากัดเขต
การจําหนายสุราของโรงงานสุราแตละโรง โดยใหมีอํานาจผูกขาดภายในเขตการจําหนายของตน
ก็ดี ลวนแลวแตเปนมาตรการที่จะเกื้อกูลใหรัฐบาลสามารถหารายไดสูงสุดจากกิจการสุราทั้งสิ้น
ขอเท็จจริงดังที่กลาวนี้ ทําใหเรามิอาจปฏิเสธไดวา รัฐบาลกําลังหารายไดดวยการ
มอมเมาประชาชน เพราะเนนการหารายไดจากอบายมุขทุกชนิด โดยมิไดจํากัดเฉพาะสุรา
การดํ าเนิ น นโยบายเพื่ อ ให รั ฐ บาลสามารถหารายได สู ง สุ ด จากกิ จ การสุ ร า
ย อ มแตกต า งจากการดํ าเนิ น นโยบายเพื่ อ ลดการบริ โ ภคสุ ร าให อ ยู  ใ นระดั บ อั น พึ ง ปรารถนา
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ อัตราภาษีหรืออัตราเงินคาผลประโยชน (ไมวาจะมีชื่อเรียกอยางไร) ระดับ
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ที่พอดีทําใหมีการผลิตสุราในปริมาณอันเหมาะสม มิจําเปนตองเปนระดับเดียวกับที่ทําใหรัฐบาล
มีรายไดสูงสุดจากกิจการสุรา
บัดนี้ รัฐบาลนาจะเริ่มพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการหารายได
จากกิจการอบายมุขทั้งปวง สิ่งที่พึงเปลี่ยนแปลงควรมีอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐบาลไมควรเนนการหารายไดสูงสุดจากกิจการสุรา แตควรจะใช
ค า สั ม ปทานและอั ต ราภาษี สุ ร าเป น เครื่ อ งมื อ ในการลดการบริ โ ภคสุ ร าให อ ยู  ใ นระดั บ
อันพึงปรารถนา
ประการที่สอง ควรจะมีการปฏิรูประบบการจัดองคการเกี่ยวกับการแทรกแซง
กิจการสุราเสียใหม ในปจจุบัน มีหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับนโยบายการผลิตสุราอยู 2
หนวย คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเจาของโรงงานสุราบางยี่ขัน
และองคการสุราในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง การแยกสังกัดดังกลาวนี้เปนผลจาก
การแบง ป น ผลประโยชนใ นหมู ช นชั้นปกครองในอดีต ในปจจุบัน ไมมีเหตุผลอันหนักแนน
ทีจ่ ะอธิบายการแยกสังกัดดังกลาวนี้ การรวมสังกัด ไมวาจะขึ้นอยูกับหนวยงานใด จะชวยใหการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสุรามีเอกภาพมากยิ่งขึ้น1
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