
ประมูล 12 โรงเหลา : ความพายแพของประชาชน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

และแลวการประมูลโรงงานผลิตสุราจํ านวน 12 แหงในตางจังหวัดก็เสร็จส้ินลง
ดวยชยัชนะของกลุมบริษัท สุราทิพย จํ ากัด

ดังเปนที่ทราบกันดีวา โรงงานสุราจํ านวน 32 โรงขององคการสุราในสังกัด 
กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง ซึ่งใหเอกชนเชาดํ าเนินการอยูนั้น จะหมดสัญญาเชาในวันที่ 31 
ธนัวาคม 2527 กรมสรรพสามิตจึงดํ าเนินการเปดประมูลใหเอกชนเขาไปประกอบการ

แตในการเปดประมูลคร้ังใหมนี้ กรมสรรพสามิตไดกํ าหนดใหเอกชนผู เชา 
ตองสรางโรงงานสุราขึ้นใหม เนื่องจากโรงงานสุราที่มีอยูเดิมนั้นอยูในสภาพทรุดโทรม ในการนี้ 
กรมสรรพสามิตไดกํ าหนดเงื่อนไขอันมีลักษณะเปนการจูงใจในการประกอบการมากกวาเดิม 
อยางนอย 2 ขอ คือ

ประการแรก โรงงานสรุาจํ านวนที่มีอยูเดิมถูกยุบลงเหลือ 12 โรง ทั้งนี้เพื่อให 
โรงงานสุราแตละโรงมีเขตการจํ าหนายกวางขวางมากกวาเดิม การขยายเขตการจํ าหนาย 
ตามกฎหมายดังกลาวนี้ ชวยใหผูรับสัมปทานสามารถสรางโรงงานที่มีขนาดใหญกวาเดิม และ
เกือ้กลูใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากยิ่งขึ้น

ประการที่สอง ขยายอายุสัญญาเชาจากเดิม 10 ป เปน 15 ป
ในขณะทีก่รมสรรพสามิตกํ าลังดํ าเนินการใหมีการประมูลโรงงานสุราทั้ง 12 แหง 

ดังกลาวนี้ กลุมเตชะไพบูลยไดพยายามวิ่งเตนที่จะไมใหมีการประมูล โดยขอตออายุสัญญาเชา
พรอมทั้งเสนอเงินผลประโยชนจํ านวนมากกวาปละ 2,000 ลานบาท ทั้งนี้โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนามาในการนํ าเรื่องเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเปนวาระจร  
ซึ่งกอใหเกิดความไมพอใจแกพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปนอันมาก 
เพราะไดมีขอตกลงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวา การบรรจุวาระจรจะตองใหนายกรัฐมนตรีไดรับรู
อยางนอย 48 ชั่วโมง

อยางไรก็ตาม การประมูลเชาโรงงานสุรา 12 โรงดังกลาวนี้มีข้ึนเมื่อวันที่ 17 
มนีาคม 2526 ซึง่การณปรากฏวา กลุมบริษัท สุราทิพย จํ ากัดเปนฝายกํ าชัยชนะ โดยเสนอให 
ผลประโยชนแกรัฐจํ านวนรวมทั้งสิ้น 5,884 ลานบาท แตแลวนายทุนกลุมนี้กลับไมสามารถหา 
เงินทุนครบจํ านวนที่จะสงมอบใหแกรัฐบาลตามกํ าหนดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากตองเผชิญกับปฏิบัติ
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การใตดินของกลุมปรปกษ โดยสามารถสงเงินผลประโยชนแกรัฐเพียง 2,253.4 ลานบาทสํ าหรับ
การเชาโรงงานสุรารวม 5 โรง

ดวยเหตุนี้เอง กรมสรรพสามิตจึงตองเปดประมูลเปนครั้งที่สองเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2526 ผลการประมูลปรากฏวา กลุมบริษัท สุราทิพย จํ ากัดสามารถกํ าชัยชนะจํ านวน 5 
โรง สวนที่เหลืออีก 2 โรงตกเปนของกลุมบริษัท สุรามหาราษฎร จํ ากัด

ชยัชนะของรัฐบาล
รัฐบาลไดรับผลประโยชนอะไรบางจากการประมูลโรงงานสุราครั้งนี้

ประโยชนทีต่กแกรัฐบาลอยางกระจางชัดมีอยูอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก หากเอกชนผูประมูลไดไมมีปญหาในการสงมอบเงินคาผลประโยชน

ดังทีเ่กดิแกกลุมบริษัท สุราทิพย จํ ากัด ในการประมูลคร้ังแรก รัฐบาลจะไดรับเงินคาผลประโยชน
รวมทัง้สิน้ประมาณ 5,088 ลานบาทในปแรก สวนในปตอๆไปจะไดรับเงินคาผลประโยชนเพิ่มข้ึน 
ปละ 3%

ประการที่สอง รัฐบาลจะมีรายไดจากการเก็บภาษีสุรา ทั้งนี้ปรากฏวา กรม 
สรรพสามิตไดกํ าหนดวงเงินภาษีสุราขั้นตํ่ าที่โรงงานสุราแตละโรงจะตองเสียในแตละป ทั้งนี้ 
เพือ่ปองกันการหลบหลีกการเสียภาษี

ประการที่สาม เอกชนทีไ่ดรับสัมปทานจะตองสรางโรงงานสุรา และยกตัวโรงงาน
รวมทัง้ทีดิ่นใหแกกรมสรรพสามิตกอนวันที่ 1 มกราคม 2528 โรงงานใหมที่สรางขึ้นนี้จะมีระบบ
การกํ าจัดนํ้ าเสียที่ทันสมัย ดังนั้น จึงเปนที่คาดวา กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีเร่ืองปวดหัว 
เกีย่วกบัโรงงานสุราขององคการสุรานอยลง

การประมูลเพื่อใหสัมปทานแกเอกชนในการประกอบการโรงงานสุรา 12 แหง 
ในครัง้นีเ้ปนไปอยางเรียบรอย ใสสะอาด และปราศจากขอเคลือบแคลงใจ ซึ่งตางจากการประมูล
เพือ่ใหสัมปทานในการประกอบการโรงงานสุราบางยี่ขันในป 2522 เปนอันมาก

บุคลทีค่วรแกการปรบมือในกรณีนี้ ก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นาย
สมหมาย ฮนุตระกูล) และอธิบดีกรมสรรพสามิต (นายอรัญ ธรรมโน) ซึ่งเห็นแกผลประโยชนของ
ประเทศชาติยิ่งกวาอื่นใด หากบุคคลทั้งสองมิไดยึดมั่นในหลักการอยางมั่นคงแลว ก็คงมีการ 
ตออายุสัญญาการเชาแกผูเชาเดิม อันเปนเหตุใหรัฐตองสูญเสียผลประโยชนอันพึงไดไปเปน 
อันมาก
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ความปราชัยของประชาชน
การที่กรมสรรพสามิตสามารถหารายไดจากเงินคาผลประโยชนในการประมูล 

โรงงานสรุาในครัง้นี ้ สวนสํ าคัญสวนหนึ่งก็คงเปนเพราะวา อายุของการใหสัมปทานในครั้งนี้ไดยืด
เวลาจาก 10 ปเปน 15 ป ทั้งเขตการจํ าหนายตามกฎหมายของโรงงานสุราแตละโรงก็ไดขยาย 
ออกไปจากเดิมดวย

อยางไรก็ตาม สํ าหรับคอสุราทั้งหลายอาจถือวา การประมูลคร้ังนี้เปนความ
ปราชัยของประชาชน เพราะการที่โรงงานสุราแตละโรงตองจายเงินคาผลประโยชนแกรัฐบาล
จํ านวนมหาศาลเชนนี้ ยอมทํ าใหราคาสุราในอนาคตตองแพงขึ้นอยางแนนอน ดังนั้น จึงมีผล 
เทากบัวา  รัฐบาลหารายไดจากความเดือดรอนของบรรดาคอสุราทั้งปวง

แตเจาหนาที่รัฐบาลเชื่อวา ระบบการประมูลโรงงานสุราซึ่งมีผลใหราคาสุราแพง
ข้ึนนี้ ยอมทํ าใหการดื่มสุราลดนอยลง ซึ่งนับวาเปนมาตรการที่เหมาะสม เพราะสุราเปนสินคา 
ทีเ่ปนโทษ

ปญหาพืน้ฐานในการดํ าเนินนโยบาย
โดยหลกัการแลว เมื่อสุราเปนสินคาที่เปนโทษ (Demerit goods) ยอมมีเหตุผล 

ที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลเขาไปแทรกแซงการผลิตสินคาประเภทนี้ เพราะการปลอยใหมีการผลิต
โดยเสรีจะทํ าใหมีการบริโภคสุรามากเกินกวาปริมาณอันเหมาะสมในแงของสังคมโดยสวนรวม
(Social Optimum Output)

หากรัฐบาลมีเปาหมายในการจํ ากัดการบริโภคสุราใหอยูในปริมาณอันเหมาะสม
ดังกลาวนี ้ รัฐบาลจะตองใชมาตรการทั้งปวงเพื่อลดการบริโภคใหอยูในระดับอันพึงปรารถนา

อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา เปาหมายของการดํ าเนินนโยบายมิไดอยูที่
การลดการบริโภคสุราเพื่อใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด หากแตเปนการหารายไดสูงสุดจากการผลิต
สุรา ระบบการใหสัมปทานแกผูที่เสนอเงินคาผลประโยชนสูงสุดแกรัฐบาลก็ดี ระบบการจํ ากัดเขต
การจํ าหนายสุราของโรงงานสุราแตละโรง โดยใหมีอํ านาจผูกขาดภายในเขตการจํ าหนายของตน 
กดี็ ลวนแลวแตเปนมาตรการที่จะเกื้อกูลใหรัฐบาลสามารถหารายไดสูงสุดจากกิจการสุราทั้งสิ้น

ขอเทจ็จริงดงัที่กลาวนี้ ทํ าใหเรามิอาจปฏิเสธไดวา รัฐบาลกํ าลังหารายไดดวยการ
มอมเมาประชาชน  เพราะเนนการหารายไดจากอบายมุขทุกชนิด  โดยมิไดจํ ากัดเฉพาะสุรา

การดํ าเนินนโยบายเพื่อใหรัฐบาลสามารถหารายไดสูงสุดจากกิจการสุรา  
ยอมแตกตางจากการดํ าเนินนโยบายเพื่อลดการบริโภคสุราใหอยู ในระดับอันพึงปรารถนา  
กลาวอกีนยัหนึง่ก็คือ อัตราภาษีหรืออัตราเงินคาผลประโยชน (ไมวาจะมีชื่อเรียกอยางไร) ระดับ 
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ที่พอดีทํ าใหมีการผลิตสุราในปริมาณอันเหมาะสม มิจํ าเปนตองเปนระดับเดียวกับที่ทํ าใหรัฐบาล 
มรีายไดสูงสุดจากกิจการสุรา

บัดนี้ รัฐบาลนาจะเริ่มพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการหารายได 
จากกจิการอบายมขุทั้งปวง  ส่ิงที่พึงเปลี่ยนแปลงควรมีอยางนอย 2 ประการ  กลาวคือ

ประการแรก รัฐบาลไมควรเนนการหารายไดสูงสุดจากกิจการสุรา แตควรจะใช 
ค าสัมปทานและอัตราภาษี สุราเป นเครื่องมือในการลดการบริ โภคสุราให อยู  ในระดับ  
อันพึงปรารถนา

ประการที่สอง ควรจะมีการปฏิรูประบบการจัดองคการเกี่ยวกับการแทรกแซง 
กจิการสรุาเสยีใหม ในปจจุบัน มีหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับนโยบายการผลิตสุราอยู 2 
หนวย คือ กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งเปนเจาของโรงงานสุราบางยี่ขัน  
และองคการสรุาในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง การแยกสังกัดดังกลาวนี้เปนผลจาก
การแบงปนผลประโยชนในหมูชนชั้นปกครองในอดีต ในปจจุบัน ไมมีเหตุผลอันหนักแนน 
ทีจ่ะอธบิายการแยกสงักัดดังกลาวนี้ การรวมสังกัด ไมวาจะขึ้นอยูกับหนวยงานใด จะชวยใหการ
ดํ าเนนินโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสุรามีเอกภาพมากยิ่งขึ้น1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2526
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