RT-Mart โดนปรับ 3.5 ล้าน NT ข้ อหาทาคนแตกตื่นแห่ ตุนกระดาษทิชชู่
หลังจากที่ ในช่ วงตรุ ษ จี น สื่ อไต้หวันต่ างก็ รายงานข่าวว่าจะมี การขึ้ นราคากระดาษชาระในช่ วง
กลางเดื อนมีนาคม โดยอาจมี ราคาสู งขึ้ นมากถึ งร้อยละ 10-30 จนทาให้ผูบ้ ริ โภคไต้หวัน เกิ ดความแตกตื่น
แห่ กนั ไปซื้ อกระดาษชาระมากักตุนไว้ก่อนจะขึ้นราคา จนทาให้กระดาษทิชชู่ขาดตลาดไปพักใหญ่ และเป็ น
ข่าวที่สื่อทัว่ โลกต่างก็ได้รายงานถึง ซึ่ งเมื่อช่ วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุ มคณะกรรมาธิ การด้านความ
เป็ นธรรมทางการค้าของไต้หวัน (Fair Trade Commission, FTC) ได้มีมติเห็นชอบให้ทาการลงโทษปรับห้าง
RT-Mart ที่เป็ นผูใ้ ห้ข่าวนี้กบั สื่ อมวลชน เป็ นเงิน 3.5 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
โดยในแถลงข่ า วของ RT-Mart ไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต รายใหญ่ อ ัน ดั บ 2 ของไต้ห วัน ซึ่ งส่ ง ให้ ก ั บ
สื่ อมวลชนทัว่ ประเทศมีขอ้ ความระบุ ว่า “จะมี การขึ้นราคากระดาษชาระทุกแบรนด์ที่คุณรู ้จกั ไม่ใช่ แค่ 1
หรื อ 3 % หากแต่ปรับขึ้นสู งถึง 10 – 30 % ในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็ นอย่างเร็ ว แต่อย่างช้าไม่เกินสิ้ นเดือน
เมษายน” ซึ่ งทาง FTC ชี้ ว่า ในช่ วงเวลาที่ RT-Mart ออก Press Release ดังกล่ าว Supplier ที่จะป้ อนสิ นค้า
ให้กบั RT-Mart ยังไม่ได้ทาการตกลงราคาขั้นสุ ดท้ายกับทางห้าง แต่ข่าวที่ออกมานั้นกลับบอกว่าจะขึ้นราคา
แน่ นอน และในส่ วนของอัตราที่ จะปรั บ ขึ้ น 30% นั้น ทาง RT-Mart ก็ ไม่ ส ามารถแจกแจงได้ว่าตัวเลขนี้
อ้างอิงมาจากอะไร โดยนายผงเส้าจิ่น รองประธาน FTC ซึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ชี้วา่ ที่ประชุมมีมติเห็น
พ้อ งว่า RT-Mart ได้ท าการโฆษณาอัน เป็ นเท็ จ ในเรื่ อ งการขึ้ น ราคากระดาษช าระ ถื อ เป็ นพฤติ ก รรม
หลอกลวงที่ทาให้กลไกตลาดเกิดการบิดเบือน จึงมีคาตัดสิ นให้ปรับเงิน 3.5 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
โดยนายผงเส้าจิ่นเห็ นว่า จากข้อมูลตลาดที่ มีอยู่ เห็ นได้ชดั ว่าช่ วงหลังเทศกาลตรุ ษจี นจะเป็ นช่ วง
Low-season ของสิ น ค้า กระดาษช าระ กระแสการแย่ง กัน ซื้ อ กระดาษช าระในช่ ว งที่ ผ่ า นมาจึ ง ถื อ เป็ น
เหตุการณ์ ที่ไม่ปกติ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากแถลงข่าวที่ยงั ไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของ RT-Mart ที่มีจุดประสงค์
เพื่อกระตุน้ ยอดขายสิ นค้า จนทาให้กลไกตลาดถูกบิดเบือน ซึ่งนายผงยังชี้อีกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาของ RT-Mart ในครั้งนี้ ทาให้เกิดปั ญหาต่อผูป้ ระกอบการรายอื่นในตลาดเช่ นกัน เพราะการที่ความ
ต้องการในตลาดที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วภายในเวลาอันสั้น ทาให้เกิ ดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดอย่างรุ นแรง จนทาให้สินค้าขาดตลาดซึ่ งแม้แต่ผผู ้ ลิตก็ยงั ไม่สามารถผลิตสิ นค้าเพื่อป้อนเข้า
สู่ ตลาดได้มากพอจนกลายเป็ นการสร้างภาระให้กบั ต้นทุนการผลิตด้วยเช่นกัน
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กรณี ชาวไต้หวันแตกตื่นแห่ตุนกระดาษชาระในครั้งนี้ ทาให้เห็นได้ชดั ว่า สังคมไต้หวันเป็ นสังคมที่
ผูค้ นให้ความสาคัญกับข้อมู ลมาก ขอเพียงเป็ นข่าวสารที่ มี ผลกระทบต่อตัวเอง ก็จะได้รับ ความสนใจใน
วงกว้างในทันที แต่ในบางครั้ง การบริ โภคข้อมูลข่าวสารมากเกินพอดีก็อาจส่ งผลกระทบในทางลบได้ เช่น
ในกรณี น้ ี ซึ่ งจริ งๆ แล้ว หากลองคานวณความคุ ม้ ค่าจากค่าเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการที่ จะซื้ อกระดาษ
ชาระจานวนหลายๆ แพคมาเก็บไว้ที่บา้ นแล้ว ก็จะรู ้ ว่ามันไม่คุม้ ค่าเลยที่จะซื้ อมากักตุนไว้ หากแต่กระแส
ความแตกตื่นที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดการ Panic ที่ทาให้คนเราเปลี่ยนความคิดมาเป็ นแบบทาอะไรตามๆกันไปได้
ง่ายมาก แม้มนั จะเป็ นอะไรที่ขดั กับสิ่ งที่เคยคิดเอาไว้ก็ตาม
นอกจากนี้ การที่ FTC ได้เข้ามาพิ จารณาเรื่ องดังกล่ าวภายในเวลาอัน รวดเร็ ว ก็ แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งของรั ฐ บาลไต้ห วัน ที่ ส ามารถตอบโจทย์ใ นการปกป้ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี อันจะทาให้ผูป้ ระกอบการไม่กล้าที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบที่เอา
เปรี ยบผูบ้ ริ โภคมากจนเกินควร

