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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ กรุ งเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า ๑๑
่ สิง่ พิมพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได ้จัดระบบข่าวสือ

“ตรึงราคา” กับ “กลไกการตลาด” ...ความรั บผิดชอบของรั ฐบาล
โดย : ทศพล กฤตยพิสิฐ
“สินค้ าราคาแพง” กลายเป็ นประเด็นสําคัญที่ส่งผลถึงประชาชนโดยตรงอยู่ในเวลานี ้ ไม่ ว่า
รั ฐบาล
หากสามารถควบคุมปั ญหานี ้ได้ อยู่หมัด จะได้ รับการยอมรับจากประชาชนไม่วา่ จะมีส่วนร่ วมเลือก
รัฐบาลชุดนันๆ
้ เข้ ามาทําหน้ าที่หรื อไม่ก็ตาม ในขณะเดียวกัน ถึงแม้ รัฐบาลจะมีที่มาอย่างถูกต้ องสง่างาม
ได้ รับคะแนนเสียงเลือกตังจากประชาชนมากมายเพี
้
ยงใดก็ตาม ต้ องถือว่าเป็ นคราวเคราะห์ของรัฐบาลใน
เวลานันอย่
้ างช่วยไม่ได้ หากไม่สามารถพิสจู น์ให้ เห็นว่ามีฝีมือเพียงพอในการแก้ ไขราคาสินค้ าแพงซึ่งถือ
เป็ นหน้ าที่สําคัญของรัฐบาลที่จะต้ องบริ หารบ้ านเมืองเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ซึง่ สิ่งที่เกิดขึ ้นกับ
วิถีชีวิตของประชาชนถือเป็ นดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จของรัฐบาลอย่างชัดเจน มากกว่าการออกมาชี ้แจงหรื อ
พยายามสรรหาข้ อมูลมากล่าวอ้ างอธิ บายด้ วยเหตุผลต่างๆ นานา โดยที่ไม่มีผลงานปรากฏออกมาอย่าง
เป็ นรูปธรรม
การแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่ต้องใช้
ทัง้ “ศาสตร์ ” และ “ศิลป์” กล่ าวคือ รั ฐบาลไม่ อาจใช้ หลักการความรู้ ท่ ไี ม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาลุล่วง
เพื่อให้ เห็นผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ ในเวลาอันรวดเร็วได้ แม้ วา่ จะเป็ นความรู้ที่นํามาใช้ จะเป็ นความรู้ที่ถกู ต้ อง
ในตัวของมันเองก็ตาม เพราะนั่นหมายถึงรัฐบาลจะถูกมองว่าซื ้อเวลาหรื อทอดระยะเวลาออกไปเรื่ อยๆ
เพื่อให้ ปัญหาคลี่คลายไปด้ วยตัวของมันเอง ซึง่ ถือเป็ นการทําลายโอกาสในการทําหน้ าที่รัฐบาลของตนเอง
ดังนัน้ ความรู้ จึงต้ องใช้ ควบคู่กบั ศิลปะที่เข้ าถึงความรู้ สกึ ของประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเกิดความยอมรับ
เล็งเห็นถึงความตังใจและความจริ
้
งใจของรัฐบาลในความพยายามเข้ าไปแก้ ไขปั ญหา ถึงแม้ วา่ ในความเป็ น
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จริ งแล้ วปั ญหานัน้ ๆ ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขแต่อย่างใดก็ตาม ซึ่งผลสําเร็ จที่เกิดขึน้ นีเ้ กี่ยวข้ องโดยตรงกับ
ความอยูร่ อดของรัฐบาล
“การตรึงราคา” ถือเป็ นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลมักจะนํามาใช้ เพื่อบรรเทาปั ญหาสินค้ าราคาแพง ไม่ว่า
จะเกิ ดผลในทางปฏิ บัติหรื อไม่ การใช้ กลไกการแทรกแซงราคาด้ วยวิธีนีไ้ ม่พ้นถูกตําหนิ จากผู้ผลิตหรื อ
ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้สญ
ู เสียผลประโยชน์วา่ เข้ ามาบิดเบือนทําลายกลไกการค้ าเสรี ที่ทําหน้ าที่ด้วยตัวของ
มันเองได้ อย่างสมบูรณ์ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ และการบริ หารธุรกิจ รัฐบาลจึงมีความเสี่ยงจากการ
สูญเสียคะแนนเสียงจากประชาชนในกลุม่ นี ้ซึง่ อาจมีไม่มากนัก แต่ประการสําคัญ คือ การไม่ได้ รับสนับสนุน
ทางการเมืองซึ่งมีผลต่อความเคลื่อนไหวและความอยู่รอดทางการเมืองของพรรครั ฐบาล ถึงแม้ ว่าจะมี
ประชาชนจํานวนมากได้ ประโยชน์จากสินค้ าที่มีราคาไม่สงู จนเกินไปตามความคิดของตนเองก็ตาม ซึง่ เป็ น
เรื่ องทางการเมืองที่ต้องตัดสินใจโดยอาศัยการเปรี ยบเทียบผลได้ ผลเสียในลักษณะต่างๆ ที่จะตามมา
ตรงกันข้ ามรัฐบาลอาจเลือกใช้ “กลไกตลาด” เป็ นตัวกําหนดราคาสินค้ า โดยการปล่อยให้ สินค้ ามี
ราคาเป็ นไปตามความต้ องการ (อุปสงค์) และจํานวนสินค้ าที่มีอยู่ในเวลานัน้ (อุปทาน) ซึง่ วิธีการนี ้เสี่ยงต่อ
การถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ได้ ทําอะไรเลย ปล่อยให้ ประชาชนต้ องต่อสู้เรี ยกร้ องด้ วยตนเองโดยไม่เคยสนใจ
และไม่ได้ มาเหลียวแลแต่อย่างใด ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้ รับคะแนนเสียงเลือกตังจาก
้
้ ง้ ต่อไป ฉะนัน้ สิ่งที่รัฐบาลเลือกนํามาใช้ ดําเนินการได้ เพื่อไม่ให้
ประชาชนกลุ่มมหาศาลนี ้ในการเลือกตังครั
เกิดการกล่าวหาว่าแทรกแซงกลไกการตลาดมากจนเกินไปนัก ก็คือ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ ประชาชน
หันมาเลือกใช้ สินค้ าอื่นที่มีความใกล้ เคียงกันเพื่อทดแทนสินค้ าที่มีราคาแพง การเลือกอุปโภคบริ โภคสินค้ า
ที่มีราคายุติธรรมโดยไม่ให้ ความสําคัญกับตราสินค้ า หรื อแม้ แต่การจัดคาราวานสินค้ าราคาถูกในรู ปแบบ
ต่างๆ ตามแต่สถานการณ์ ห รื อเงื่ อนไขจะเอื อ้ อํ านวย ซึ่งกลายเป็ นสูตรสําเร็ จทางการเมืองไม่ว่าพรรค
การเมืองใดขึ ้นมาทําหน้ าที่รัฐบาลก็ตาม ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เป็ นแค่เพียงการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ซึง่ ไม่มีความ
ยัง่ ยืนและดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่ได้ ใช้ ศกั ยภาพ และความสามารถเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างคุ้มค่ากับ
้ รับจากการมี
ความตังใจของประชาชนที
้
่เลือกขึ ้นมาให้ ทําหน้ าที่รัฐบาลและผลประโยชน์ที่บคุ คลเหล่านันได้
ตําแหน่งหน้ าที่อนั ทรงเกียรตินี ้
...ในยามสินค้ ามีราคาแพงจึงถือเป็ น “ฝั นร้ าย” รัฐบาลไม่วา่ จะเป็ นพรรคการเมืองใดก็ตาม แต่หาก
ราคาสินค้ าสูงขึ ้นตามเงื่อนไขข้ อเท็จจริ งที่เป็ นไปตามกลไกตามธรรมชาติ เชื่อว่าประชาชนจะเข้ าใจและ
ยอมรับได้ ในที่สดุ แต่หากสินค้ ามีราคาเพิ่มขึ ้นจากการเล่นแร่ แปรธาตุเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม
โดยรัฐบาลไม่ใส่ใจที่จะเข้ าไปดําเนินการหรื อยิ่งกว่านันยั
้ งแอบรู้เห็นเป็ นใจกับการกระทําที่เกิดขึ ้น
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... ก็เชื่อแน่ว่ารัฐบาลจะได้ รับบทเรี ยนอย่างเจ็บแสบจากประชาชนจนไม่อาจยืนอยู่ต่อไปได้ ใน
สังคมไทย
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