คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายงาน ฉบับวันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2534

การเมืองวาดวยการควบคุมราคา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในปลายยุ ค รั ฐ บาลชาติ ช าย ผมเห็ น ธงสี ฟ  า โบกสะบั ด ตามร านคา และหาง
สรรพสินคาตางๆแลดูแลวละลานตา กระทรวงพาณิชยโหมประชาสัมพันธวา รานคาที่ปกปาย
สีฟาของกระทรวงพาณิชยเปนรานคาที่ขายสินคาในราคาเดิม วันหนึ่งในเดือนมกราคม 2534
ผมเดินไปทานกวยเตี๋ยวที่ทาชางวังหลวงในรานอาหารที่ปกธงสีฟา ผมตองจายกวยเตี๋ยวชามละ
12 บาท แทนที่จะเปน 10 บาท เจาของรานอธิบายวา รานของเขาขึ้นราคาอาหารไปกอนที่
กระทรวงพาณิชยจะนําธงสีฟามาปกให แตหลังจากที่ปกปายสีฟาแลว เขายังคงขายกวยเตี๋ยว
ชามละ 12 บาทเทาเดิม
เมื่อไมนานมานี้ เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดง
ความอึดอัดใจเกี่ยวกับนโยบายปกธงสีฟา เพราะรานคาตางๆพากันเมินหนาหนี (ผูจัดการรายวัน
ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2534) ในสภาวการณที่ตนทุนการผลิตถีบตัวสูงขึ้น และอุปสงคมวลรวม
ขยายตัวคอนขางมาก ราคาสินคายอมตองปรับตัวเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของกลไกตลาด ดวยเหตุ
นี้เอง รานคาจํานวนมากจึงไมตองการธงสีฟา เพราะรูแกใจดีวาไมสามารถรักษาสัญญาประชาคม
ไวได
ผมรูสึกเสียดายงบประมาณแผนดินที่กระทรวงพาณิชยใชไปในโครงการปกธง
สีฟา ทรัพยากรที่ตองสูญเสียไปมิไดมีเฉพาะแตทรัพยากรทางการเงินเทานั้น หากยังคลุมถึง
ทรัพยากรบุคคลดวยทรัพยากรเหลานี้ตองสูญเปลาไป โดยหามีผลในการลดแรงกดดันแหงภาวะ
เงินเฟอแตประการใดไม โครงการดังกลาวนี้มีลักษณะเปนมาตรการการควบคุมราคาอยางออนๆ
และมุงสรางผลกระทบทางจิตวิทยามากกวาจะมุงแกปญหาในขั้นรากฐาน อยางนอยที่สุดก็เปน
การแสดงใหเห็นวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดพยายามดําเนินการแกปญหาเสถียรภาพ
ของราคาแลว
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระทรวงพาณิชย
(หรือกระทรวงเศรษฐการ) มักจะใชการควบคุมราคาขั้นสูง (maximum price control) เปน
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เครื่องมือในการแกปญหาเงินเฟอหรือการถีบตัวของคาครองชีพ อํานาจในการควบคุมราคาสินคา
ปรากฏใน พ.ร.บ. ปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. 2480 ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
รัฐบาลไดตรา พ.ร.บ.ปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. 2490 ขึ้นมาใชแทนกฎหมายฉบับป 2480
อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับป 2490 ก็ถูกยกเลิกไปโดย พ.ร.บ. กําหนดราคาสินคาและปองกัน
การผูกขาด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน
ในยามที่ ระบบเศรษฐกิ จ ปราศจากความผันผวน การควบคุมราคาดูเหมือน
จะเปนมาตรการที่ทรงประสิทธิผล ซึ่งเปนภาพลวงตาที่หลอนหลอกประชาชน แตครั้นเมื่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจถูกสั่นคลอน ไมวาแรงสั่นคลอนนั้นจะเกิดจากปจจัยภายในประเทศ
หรือปจจัยภายนอกประเทศ และไมวาแรงสั่นคลอนนั้นจะเปนปจจัยดานอุปสงค (demand
inflation) หรือปจจัยดานอุปทาน (supply inflation) โฉมหนาอันแทจริงของมาตรการการควบคุม
ราคาจึ ง ปรากฎออกมาอย างแจ ม ชัด ในดา นความไรประสิ ท ธิผ ลในการรัก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจ ปญหาเสถียรภาพของราคาเปนปญหาเศรษฐกิจมหภาค แตการควบคุมราคาเปน
มาตรการทางเศรษฐกิจจุลภาค การใชมาตรการทางเศรษฐกิจจุลภาคมาแกปญหาเศรษฐกิจ
มหภาคเปนเรื่องที่ยากจะสํ าเร็จได เพราะถาตองการตรึงระดับราคาสินคาโดยทั่วไปไวใหคงที่
ก็ตองมีการควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคนับรอยนับพันรายการ ซึ่งสรางปญหาในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจอยางยิ่ง
เมื่อเกิดภาวะฝนแลงอยางรุนแรงในป 2515-2516 จนปริมาณการผลิตขาว
ตํ่ากวาระดับปกติ การถีบตัวของราคาขาวไดกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพของราคา เพราะขาว
เปนรายการสินคาประเภทอาหารที่สําคัญ ภาวะการขาดแคลนขาวมีมากถึงกับคนไทยตองเขาคิว
ซื้อขาว ปญหาเสถียรภาพของราคารุนแรงยิ่งขึ้นในป 2516-2517 เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันอัน
เกิดจากการรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ามันดิบของประเทศกลุมโอเปค ในชวงเวลาดังกลาวนี้ กระทรวง
พาณิชยไดนํ ามาตรการการควบคุมราคาออกมาใช ดังจารีตที่เปนมาในอดีต ราคาขั้นสูงที่
กระทรวงพาณิชยควบคุมเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด การใชอํานาจรัฐในการกดราคาสินคา
ใหตํ่ากวาราคาตลาดเปนเรื่องฝนธรรมชาติ การใชอํานาจเชนนี้จะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อมีการ
ปนสวนสินคา แตกระทรวงพาณิชยไมมีปญญาจัดระบบการปนสวนสินคา ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การ
กอเกิดและขยายตัวของตลาดมืด เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยรวมกับตํารวจออกจับกุมรานคา
ที่ขายสินคาเกินราคาควบคุมรานคาที่ไมตองการจายคาปรับตามกระบิลเมืองก็มีทางเลือกที่จะให
สินบนแกเจาพนักงานของรัฐได การควบคุมราคาสินคาจึงเปนมาตรการที่เจาพนักงานของรัฐ
ชื่นชอบ เพราะเปดชองใหมีการใชอํานาจรัฐในการแสงหาผลประโยชนสวนบุคคลได

3
การประพฤติมิชอบดวยการใชอํานาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
เกิดขึ้นในหมูเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยดวย เพราะเปนเรื่องธรรมชาติที่ผูผลิตสินคา
ที่ถูกควบคุมราคา ยอมตองพยายามผลักดันใหเลิกการควบคุมราคา หรือผลักดันใหเขยิบราคา
ที่ควบคุมใหสูงขึ้น จนในบางกรณีราคาขั้นสูงที่ควบคุมสูงกวาราคาตลาดเสียดวยซํ้า การประพฤติ
มิชอบมีตั้งแตการรับสินบนใตโตะ ไปจนถึงการรับของขวัญพิเศษในเทศกาลตางๆ ดังนั้น จึงเปน
เรื่องที่ไมนาประหลาดใจวา เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยทั้งระดับสูงและระดับลางตางชื่นชอบ
มาตรการการควบคุ ม ราคา เพราะมาตรการดั ง กล า วนี้ ใ ห อํ านาจ ซึ่ ง สามารถใช แ สวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลได
อํานาจของกระทรวงพาณิชยตาม พ.ร.บ. กําหนดราคาสินคาและปองกันการ
ผูกขาด พ.ศ. 2522 นั้นมีอยูอยางลนเหลือ แมแตสินคาใหมที่ออกสูตลาดก็ตองขออนุมัติกระทรวง
พาณิชยในการกําหนดราคาจําหนาย ในเดือนกุมภาพันธ 2534 นายสมพล เกียรติไพบูลย อธิบดี
กรมการคาภายในใหสัมภาษณดวยทวงทีอันภาคภูมิใจวา "...ตั้งแตผมมารับตําแหนงประมาณ 4
เดือนที่ผานมานี้ ไดมีการตั้งราคาสินคาไปทั้งหมด 632 รายการ ในจํานวนนี้เปนนํ้ามันหลอลื่น
341 รายการ และเหล็กเสนอีก 119 รายการ..." (มาตุภูมิ ฉบับวันที่ 15-21 กุมภาพันธ 2534)
แตขอเท็จจริงก็มีอยูวา พ.ร.บ. กําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มีผลบังคับ
ใชมากวาทศวรรษ แตสายใยแหงการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยหาไดลดนอยถอยลงไม ผูผลิต
รายใหญ ที่ มี อํ านาจผูก ขาดสามารถแสวงหากํ าไรสว นเกิ น จากการผูกขาดได ม ากขึ้น โดยที่
มาตรการการควบคุมราคาไมสามารถปองกันมิใหมีการคากําไรเกินควร ปรากฏการณที่ผูผลิต
รายใหญรวมหัวกันในการกําหนดราคาสินคาเกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา หากการควบคุมราคาเปน
มาตรการที่ทรงประสิทธิผล มาตรการดังกลาวนี้ก็นาจะชวยลดทอนกําไรสวนเกินจากการผูกขาด
ของผูผลิตได และหากเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยมีความมุงมั่นในการปองกันการคากําไรเกินควร
ปรากฏการณการรวมหัวกันในการกํ าหนดราคาสินคาที่ไมนาจะปลอยใหเกิดขึ้น บทเรียนจาก
ประวัติศาสตรสอนใหเรารูวา ในทามกลางอํานาจเงินของผูผูกขาด กฎหมายปองกันการผูกขาด
ก็ออนปวกเปยก
เมื่อแรงกัดดันของภาวะเงินเฟอกอตัวขึ้นอยางชัดเชนในป 2532 กระทรวง
พาณิชยก็เริ่มเขมงวดในการควบคุมราคานโยบายดังกลาวนี้ยังคงสืบเนื่องตอมาในยุคสมัยที่นาย
อมเรศ ศิลาออน ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายอมเรศไดรองขอใหผูผลิต
สินคาบางรายการตรึงราคาขายไวมีกําหนดเวลา 3 เดือน ในเดือนธันวาคม 2533 รัฐมนตรี
พาณิชยก็ประกาศตรึงราคาสินคา 5 ชนิดเปนพิเศษ ไดแก นํ้าตาลทรายขาว เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑพลาสติก เหล็กเสน ปูนซีเมนต และอาหารสด (มติชน 24 ธันวาคม 2533) กอนหนา
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นั้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 นายอมเรศไดยอมรับตอที่ชุมนุมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยและสมาคมนักเรียนเกาอังกฤษวา การควบคุมราคาที่กระทรวงพาณิชยดําเนินการอยูนั้น
เปนมาตรการที่ไรประสิทธิผล รัฐมนตรีพาณิชยเชื่อวา การคุมครองผูบริโภควิธีที่ดีที่สุดก็คือ
การผลักดันใหมีการแขงขันโดยเสรีในตลาด นายอมเรศไมเห็นดวยกับการใชมาตรการการควบคุม
ราคา ยกเวนในยามที่เกิดวิกฤติการณ (The Nation, November 9,1991)
ดังไดกลาวแลววา แนวความคิดวาดวยการควบคุมราคามีอิทธิพลชนิดหยั่งราก
ลึกในกระทรวงพาณิชยมาเปนเวลาหลายทศวรรษ ใครก็ตามที่เขาไปกุมบังเหียนกระทรวงพาณิชย
ยอมยากที่จะตีจากมาตรการดังกลาวนี้ได นายอมเรศ ศิลาออนหาไดเปนขอยกเวนสําหรับความ
ขอนี้ไม อยางไรก็ตาม ในสภาวการณที่ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวของอุปสงค
มวลรวม การตรึงราคาสินคาไวในระดับเดิมเปนเรื่องที่มิอาจเปนไปไดในปลายเดือนมกราคม 2534
กระทรวงพาณิชยตองยอมใหสินคา 40 รายการขึ้นราคาหลังจากที่ขอรองใหผูผลิตตรึงราคาไว 3
เดือน ตอมาในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ ก็มีการปรับราคาสินคาอีก 20 รายการ
ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ผูนําฝายทหารไดขอให
ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคลดราคาสินคา โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน เปนตนไป พลเอกสุนทร
คงสมพงษ ประกาศจะจัดการกับผูผลิตที่ไมยอมลดราคาสินคา (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 16
มีนาคม 2534) แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไมเห็นดวยกับการใชอํ านาจทางทหาร
ในการกดราคาสินคา และเห็นวาควรจะปลอยใหกลไกราคาทํางาน (แนวหนา ฉบับวันที่ 19
มีนาคม 2534 มติชน ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2534 และ Bangkok Post, March 20, 1991)
ในชวงเวลาเดียวกันนั้น นายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นวา การควบคุม
ราคาสินคาเปนอํานาจของกระทรวงพาณิชย (The Nation, March 20,1991) ความขัดแยงทาง
ความคิดในระลอกแรกนี้กอใหเกิดขาวลือวา รัฐมนตรีพาณิชยจะลาออกจากตําแหนง แมจะมีการ
ปฏิเสธขาวดังกลาวนี้ แตขาวลือนี้ก็ปรากฏเปนระลอกๆ ตลอดระยะเวลากวา 4 เดือนที่ผานมานี้
ในเดือนมิถุนายน 2534 กระทรวงพาณิชยเริ่มปรับเปลี่ยนปรัชญาในการดําเนิน
นโยบายการรักษาเสถียรภาพของราคาโดยลดการควบคุมราคา และหันมาสงเสริมใหมีการแขงขัน
มากขึ้น คณะกรรมการกลางกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาดมีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2534 ใหเลิกการควบคุมราคาสินคา 46 รายการ จากเดิมที่มีการควบคุมราคาสินคา 109 รายการ
คงเหลือ 63 รายการ มาตรการที่ใชจะเนนการกํากับดูแลราคาและการกํากับดูแลปริมาณ นับเปน
การปรับเปลี่ยนนโยบายที่อาศัยความกลาหาญในการตัดสินใจมิใชนอย
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มาตรการการควบคุมราคาสินคา ซึ่งมีการใชอยางจริงจังนับตั้งแตป 2480
เปนตนมา ไดกอใหเกิดความเขาใจผิดในหมูประชาชนวาราคาสินคานั้นสามารถควบคุมได
ยิ่งกระทรวงพาณิชยแสดงความขึงขังในการควบคุมราคามากเพียงใด ความเขาใจผิดก็ยิ่งมีมาก
เพียงนั้น ไมเพียงแตเทานั้น ประชาชนยิ่งเพิ่มความคาดหวังวา ปญหาเงินเฟอจักตองถูกพิชิต
ดวยมาตรการการควบคุมราคา หากความคาดหวังนี้ยิ่งมีมากปานใด ความผิดหวังก็จะยิ่งมีมาก
เปนเงาตามตัว ขอที่จะตองยอมรับรวมกันก็คือ ภาวะเงินเฟอที่เกิดจากปจจัยภายนอกประเทศ
(imported inflation) ก็ดี และภาวะเงินเฟอที่เกิดจากปจจัยดานอุปทาน (supply inflation) ก็ดี
เปนปญหาอันยากแกการแกไขในระยะเวลาอันสั้น แทนที่รัฐบาลจะแสดงความขึงขังในการ
ควบคุมราคาหรือผลาญงบประมาณแผนดินดวยโครงการปกธงสีฟา รัฐบาลนาจะประชาสัมพันธ
ชี้แจงใหประชาชนมีความรูความเขาใจ เพื่อลบลางความเขาใจผิดที่มีมาแตอดีต ขณะเดียวกัน
ก็ควรเริ่มคิดจัดระบบการใหความชวยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งเปนกลุมชนที่ประสบ
ภาวะทุกขเข็ญจากปญหาเสถียรภาพของราคามากกวาประชาชนกลุมอื่นใด

