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การเมืองวาดวยดัชนีราคาผูบริโภค
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ข อ เสนอในการปรั บปรุงการจัดทํ าดัชนีราคาผูบริโภคดว ยการดึง สินคาหมวด
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ออกจากการคํ านวณ แมว า จะก อใหเ กิดการวิพ ากษ วิจารณ ใ นหมูนัก
เศรษฐศาสตร แตก็มีปฏิกิริยาไมมากนัก กระนั้นก็ตาม ขอเสนอนี้ก็มีนัยสําคัญอันควรแกการ
ศึกษาหานอยไม
เรื่องของเรื่องมีอยูวา รัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลังกําลังปริวิตก
เกี่ยวกับแรงกดดันของเงินเฟอ อัตราเงินเฟอ ซึ่งคํ านวณจากอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
ผูบริโภคสอเคาวาจะอยูในระดับ 5% ในป 2537 นี้ โดยที่หมวดสินคาที่สรางแรงกดดันของเงินเฟอ
สูงสุด ไดแก หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทรที่ 24 ตุลาคม 2537 รายงานขาววา
นายไชยยศ สะสมทรัพย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปนผูสั่งการใหกรมเศรษฐกิจ
การพาณิชยและกรมการคาภายในพิจารณาปรับปรุงดัชนีราคาผูบริโภค ดวยการดึงสินคาหมวด
อาหารและเครื่องดื่มออกจากการคํานวณ อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
ไดปฏิเสธขาวนี้ในเวลาตอมา พรอมทั้งยืนยันดวยวามิไดเห็นดวยกับขอเสนอนี้ และใหอรรถาธิบาย
วา การเปลี่ยนแปลงรายการและนํ้ าหนักหมวดสินคามิควรกระทํ าตามอํ าเภอใจ เพราะมีผล
ตออัตราเงินเฟอที่คํานวณได หากดึงหมวดอาหารและเครื่องดื่มออกจากการคํ านวณในยามที่
สินคาในหมวดนี้ถีบตัวสูงขึ้น ยอมทําใหดัชนีราคาผูบริโภคตํ่ากวาความเปนจริง แตเมื่อราคา
สินคาในหมวดนี้ลดตํ่าลงในภายหลัง การไมนําสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มมาคํานวณ
ยอมทําใหดัชนีราคาผูบริโภคผิดจากสภาพความเปนจริงได (มติชน ฉบับวันศุกรที่ 28 ตุลาคม
2537)
ดัชนีราคาผูบริโภคชุดที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชยเผยแพรอยูในปจจุบันเปนดัชนี
ที่ยึดราคาในป 2529 เปนปฐาน ขอมูลพื้นฐานในการจัดทําดัชนีดังกลาวนี้มาจาก รายงานการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Survey) ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
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โดยที่รายงานดังกลาวมีขอมูลการใชจายของครัวเรือน ซึ่งนํามาใชในการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลหมวดการใชจายและนํ้าหนักของสินคาแตละหมวด
กรมเศรษฐกิ จ การพาณิช ย มิ ไ ด ใ ช ข  อ มู ล พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของครั ว เรื อ น
ทั่วราชอาณาจักรในการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค หากแตเลือกใชขอมูลเฉพาะครัวเรือนในเขตเมือง
ที่มีสมาชิก 2-10 คน และมีรายไดเดือนละ 4,000-11,000 บาท การเลือกใชขอมูลเชนนี้ยอมตอง
มีการใชดุลพินิจอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได และเปนประเด็นที่โตเถียงกันไดวา การจํ ากัดกลุม
ครัวเรือนที่เปนฐานในการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภคเชนนี้มีความเหมาะสมเพียงใด
ดวยเหตุที่รายงานการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมพบวา การใชจายของ
ครัวเรือนประมาณรอยละ 39.56% ใชไปในการซื้อสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม สินคา
ในหมวดนี้จึงมีนํ้าหนักถึง 39.56% ในโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภค ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคา
สินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มจึงมีผลกระทบอยางสําคัญตอดัชนีราคาผูบริโภค ในอดีตกาล
เมื่อกวา 30 ปที่แลว หมวดอาหารและเครื่องดื่มเคยมีนํ้าหนักมากกวา 50% ในโครงสรางการ
ใชจายของครัวเรือน แตแลวความสําคัญของสินคาในหมวดนี้ก็คอยๆลดลงตามพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ เพราะเมื่อประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น แบบแผนการบริโภคก็เริ่มแปรเปลี่ยน
ไปสูการใชจายที่มีลักษณะฟุมเฟอยและมุงสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากขึ้น
ด ว ยเหตุ ที่ ดั ช นี ร าคาผู  บ ริ โ ภคมี จุ ด ประสงค ที่ จ ะบอกกล า วถึ ง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปที่มีตอคาครองชีพของประชาชน ดังนั้น
การดึงหมวดอาหารและเครื่องดื่มออกจากการคํานวณจึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง เพราะในปจจุบัน
รายจายในการบริโภคของประชาชนประมาณ 40% ใชไปในหมวดนี้ และแทที่จริงแลว ในยามที่
ประชาชนคนเดินถนนมีความรูสึกเกี่ยวกับ `เงินเฟอ' ความรูสึกนั้นเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาอาหารที่จํ าเปนแกการบริโภคเปนสํ าคัญ ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงราคาไขในยุค
รัฐบาลตางๆ เมื่อแรงกดดันของเงินเฟอมีมากขึ้น ประชาชนและโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชน
มักจะเปรียบเทียบราคาไขในยุครัฐบาลปจจุบันกับยุครัฐบาลในอดีต เปนตน
เมื่อพิจารณาในแงนี้ ราคาไขในทัศนะของสาธารณชนมีฐานะเสมือนหนึ่งดัชนี
วัดเงินเฟอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุวา ไขเปนอาหารประจําวันของประชาชนจํานวนมาก กระนั้น
ก็ตามแบบแผนการบริโภคของประชาชนจํานวนไมนอยอีกเชนกันที่มิไดจํากัดรายการเฉพาะไข
นอกจากนี้ สินคาและบริการที่จําเปนแกการครองชีพก็มิไดมีเฉพาะแตหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
หากยังมีสินคาหมวดอื่นอีกเปนอันมาก ไมวาจะเปนเครื่องนุงหม บริการการแพทย ที่อยูอาศัย
และการคมนาคมขนสง ดังนั้นสินคาที่ถูกเลือกใชเปนฐานในการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภคจึงมี
ความหลากหลาย และดัชนีราคาผูบริโภคจึงมีความซับซอนมากกวาราคาไข
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ไม ว  า กระทรวงพาณิ ช ยจ ะมี เ จตจํ านงในการปรั บ ลดดั ช นี ร าคาผู  บ ริ โ ภคดั ง ที่
หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ รายงานขาวในชั้นตนหรือไมก็ตาม แตความพยายามในทํานองเดียว
กันนี้เคยปรากฏมาแลวในอดีต ผูทรงอํ านาจทางการเมืองบางคนมีความรูสึกวา การที่อัตรา
เงินเฟออยูในระดับสูงเปนดัชนีบงบอกความลมเหลวของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพของราคา
หนทางลัดในการปดบังความลมเหลวมิใหปรากฏสูสาธารณชนก็คือ การปรับลดดัชนีราคาผูบริโภค
ไมวาจะโดยวิธีการใดก็ตาม
ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 แรงกดดันของเงินเฟอ
รุนแรง จนอัตราเงินเฟออยูในระดับสูงตลอดชวงป 2522-2524 ในป 2523 นั้นเอง มีกระแสขาว
ปรากฏวา ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยุครัฐบาลเปรม 1 พยายามที่จะเขาไปกํากับการจัดทํา
ดัชนีราคาผูบริโภคเพื่อมิใหอัตราเงินเฟอที่คํ านวณไดสูงเกินไป แตความพยายามดังกลาวนี้
ไมประสบความสําเร็จ เพราะดัชนีราคาผูบริโภคที่เผยแพรสูสาธารณชนในเวลาตอมายังคงถีบตัว
ในระดับสูง
ดัชนีราคาผูบริโภคมิใช `ของศักดิ์สิทธิ์' ที่ตองเคารพบูชา อีกทั้งมิใช `สัจจะ'
(truth) ทางเศรษฐกิจที่แกไขปรับปรุงมิได แทที่จริงแลว ดัชนีราคาผูบริโภคเปนผลผลิตของมนุษย
และจัดทํ าโดยอาศัยดุลพินิจของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งดุลพินิจเกี่ยวกับการเลือกรายการ
สินคาและบริการที่เปนฐานในการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค และดุลพินิจเกี่ยวกับการใหนํ้าหนักแก
รายการสินคาและบริการเหลานั้น ดุลพินิจในประเด็นทั้งสองเปนเรื่องที่โตแยงและถกเถียงกันได
ตลอดเวลา
ในชวงเวลาเดียวกันนี้ ก็มีวิวาทะเกี่ยวกับการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภคในสหรัฐ
อเมริกา (The Sunday Post, October 23, 1994) กระทรวงแรงงานซึ่งรับผิดชอบการจัดทําดัชนี
ดังกลาวกําลังเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณราคาอาหาร ยา และคาที่อยูอาศัย โดยที่ดัชนีราคา
ผูบริโภคมีความสําคัญตอการกําหนดเงินประกันสังคมและเงินสวัสดิการตางๆ ดังนั้นการจัดทํา
ดัชนีราคาผูบริโภคจึงเปนประเด็นทางการเมืองที่กอใหเกิดวิวาทะอยูตลอดมา แตการปรับดัชนี
ราคาผูบริโภคก็เปนไปอยางมีหลักวิชา เพราะมีการโตเถียงกันอยางเปดเผยดวยเหตุผลและ
ขอเท็จจริงทางวิชาการ
แมวาฝายบริหารเปนผูจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค แตฝายนิติบัญญัติก็ติดตามตรวจ
สอบอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงบประมาณแหงรัฐสภาอเมริกัน (Congressional
Budget Office = CBO) ติดตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผูบริโภคอยูตลอดเวลา ขอที่นาสน
ใจก็คือ CBO ศึกษาพบวา ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดทําโดย Bureau of Labor Statistics แหง
กระทรวงแรงงาน ใหผลการคํานวณอัตราเงินเฟอสูงเกินกวาความเปนจริงถึง 0.2-0.8% ตอป
การที่อัตราเงินเฟอที่คํานวณไดสูงกวาความเปนจริงเชนนี้กระทบตองบประมาณแผนดิน เพราะ
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เมื่ออัตราเงินเฟอสูงขึ้น รัฐบาลตองจายเงินสวัสดิการประเภทตางๆแกประชาชนเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย ทั้งนี้มีผูศึกษาพบวา หากเงินเฟอเพิ่มขึ้น 1% งบประมาณของรัฐบาลกลางจักตองขาดดุล
เพิ่มขึ้น 6,500 ลานเหรียญอเมริกัน ดวยเหตุดังนี้เอง สํานักงบประมาณแหงรัฐสภาอเมริกันจึง
สนใจการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค
เมื่อภาวะเงินเฟอเปนประเด็นทางการเมือง การจัดทํ าดัชนีราคาผูบริโภคยอม
กลายเปนประเด็นทางการเมืองไดโดยงาย ขอสําคัญมีอยูแตเพียงวา การจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค
จักตองมีการตรวจสอบ เพื่อมิใหการปรับดัชนีราคาผูบริโภคเปนไปตามอําเภอใจของฝายบริหาร

