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บทสรุปผูบริหาร 
การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

บทความนี้ตอบคําถาม 4 ขอ คือ การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเกิดตนทุนและภาระขาดทุนเทาไร 
จริงหรือไมท่ีการแทรกแซงทําเพื่อชวยเหลือเกษตรกรยากจน ถาไมจริงผลประโยชนสวนใหญจากการ
แทรกแซงตกอยูกับใคร พฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน (ซ่ึงเรียกวาผลตอบแทนสวนเกินหรือ 
economic rent) จากการแทรกแซงเปนอยางไร และสงผลตอเศรษฐกิจและการเมืองอยางไร  

บทความนี้ศึกษาการแทรกแซงตลาดสินคา 6 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ลําไย ยางพารา  ออย
และนํ้าตาล และนนโรงเรียน การแทรกแซงสินคา 4 ชนิดแรกใชวิธีรับจํานําในราคาสูงกวาตลาด และพยุง
ราคา การแทรกแซงอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ใชวิธีกําหนดราคาข้ันตํ่าของน้ําตาลใหสูงกวาราคา
ตลาดโลก สวนนมโรงเรียนใชมาตรการโซนน่ิง โดยกําหนดใหโรงงานนมท่ีตองการขายนมโรงเรียนตองซ้ือ
นมดิบจากเกษตรกรที่อยูในเขตเดียวกับโรงเรียนและโรงงานนม 

นโยบายราคาสินคาเกษตรเปล่ียนจากการเก็บภาษีจากภาคเกษตรมาเปนการอุดหนุนและคุมครอง
ต้ังแตป 2529 เปนตนมา แตการเปล่ียนแปลงสําคัญเกิดข้ึนในยุคของรัฐบาลทักษิณ กลาวคือ รัฐบาลใช
นโยบายประชานิยมควบคูกับความพยายามควบคุมการคาและการสงออกสินคาเกษตรบางชนิด เร่ิมตนจาก
การข้ึนราคารับจํานําขาว มันสําปะหลัง และลําไยใหสูงกวาราคาตลาด การประมูลสตอกสินคาของรัฐก็
ปรากฏวามีบริษัทใหมสามารถชนะการประมูลสต็อกเปนจํานวนมากท่ีสุด และใหบริษัทเอกชนผูกขาดการ
แปรรูปลําไยแหง นอกจากนั้นก็มีนโยบายโซนน่ิงโรงเรียน และมีมาตรการแทรกแซงอ่ืนๆ แตไมประสบ
ความสําเร็จ เชน โครงการวัวลานตัวและการรวมมือกับประเทศผูผลิต ยางและขาว โครงการกลายาง เปนตน 

การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร 4 ชนิด  (ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ลําไย และยางพารา) กอใหเกิด
ตนทุนคาใชจายประมาณปละ 74,000 ลานบาท ขาดทุนปละ 35,000 ลานบาท การแทรกแซงมีปญหาวินัย
การคลัง เพราะใชวิธีกูเงินจากสถาบันการเงินของรัฐและทะยอยชําระหนี้แกสถาบันการเงิน แตไมมีการ
เปดเผยรายละเอียดของการใชจาย การประมูลขายสินคาในสตอกและภาระขาดทุนตอสาธารณะ 

การแทรกแซงสินคา 6 ชนิด กอใหเกิดผลตอบแทนสวนเกิน ซ่ึงเกิดจากการตั้งราคาจํานําและอัตรา
คาจางแปรสภาพและคาเชาโกดังใหสูงกวาราคาตลาด แตขายสินคาในราคาขาดทุน มูลคาผลตอบแทน
สวนเกินจากการแทรกแซงสินคา 6 ชนิด เทากับปละ 31,207-40,172 ลานบาท การแทรกแซงตลาดขาว ออย 
และลําไยกอใหเกิดผลตอบแทนสวนเกินมากท่ีสุดตามลําดับ ผลประโยชนสวนใหญตกแกพอคามากกวา
เกษตรกรที่มีฐานะไดรับผลตอบแทนสวนเกินมากกวาเกษตรกรท่ียากจน ความเชื่อท่ีวานโยบายแทรกแซง
เปนการชวยเหลือเกษตรกรยากจนจึงเปนเพียง “มายาคติ” ผลประโยชนท่ีตกแกพอคาและโรงงานแปรรูปจะ
กระจุกตัวสูง โดยเฉพาะพอคาสงออก 2-4 รายแรก 
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บทสรุปผูบริหาร (ตอ) 
 

เม่ือการเขารวมโครงการของรัฐใหผลประโยชนมหาศาล เกษตรกรและพอคาตางก็นําทรัพยากรจริง
มาลงทุนเพื่อใหตนไดเขารวมโครงการ ทําใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกินจํานวนมหาศาลในอุตสาหกรรมแปร
รูป กิจการท่ีไมเขารวมโครงการจะไมสามารถแขงขันได บางรายจึงตองเลิกกิจการ 

แตพฤติกรรมสําคัญ คือ การทุจริตของผูเกี่ยวของทุกระดับ (ยกเวนอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล) 
อยางไรก็ตามการทุจริตมิไดทําใหรัฐบาลหยุดการแทรกแซง (ยกเวนการงดจํานําลําไย) เพียงแตเปล่ียน
มาตรการบางอยางและเปล่ียนผูรับผิดชอบโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารรัฐวิสาหกิจ แตการเปล่ียนแปลงก็มิได
ทําใหการทุจริตลดนอยลง 

ผลตอบแทนสวนเกินจะเกิดข้ึนมิไดหากปราศจากนโยบายการแทรกแซงของฝายการเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนวตกรรมทางนโยบายท่ีทําใหรัฐเปนผูคาสินคาเกษตรรายใหญท่ีสุด และสรางชองโอกาส
ใหนักธุรกิจการเมืองสามารถแสวงหาผลตอบแทนสวนเกิน  มาตรการแทรกแซงตลาดกลายเปนเคร่ืองมือ
ตอบแทนพอคาท่ีเปนหัวคะแนนหรือธุรกิจของพรรคพวก ตลอดจนเปนการสรางฐานเสียงจากกลุมเกษตรกร 
ขณะเดียวกันผูเสียภาษีไมเคยรับรูภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการแทรกแซง ดังนั้น นโยบายการแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตรจึงเปนการจัดสรรผลประโยชนท่ีลงตัวกับทุกฝาย จนเขาสูสภาวะ “ดุลยภาพ”  

รัฐบาลจึงควรยกเลิกการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร แตคงไวเฉพาะนโยบายชวยเหลือเกษตรกร
ยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ  

นโยบายประกันรายไดของรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เปนนโยบายที่เดินมาถูกทาง แตมีจุดออนบางประการท่ี
ตองไดรับการแกไข เม่ือนโยบายชวยเหลือเกษตรกรยากจนลงตัว รัฐบาลก็ไมมีความจําเปนตองหมกหมุน
และทุมเททรัพยากรเฉพาะกับนโยบายราคาสินคาเกษตร รัฐบาลจึงควรหันมาเอาจริงเอาจังกับการปฏิรูปภาค
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิตและบรรเทาผลกระทบของมลพิษการเกษตร 
ตลอดจนผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีกําลังทวีความรุนแรงข้ึน 
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บทความเร่ือง 
การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน1 

นิพนธ  พัวพงศกร   

1. คํานํา 

ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอกําเนิดของระบบประชาธิปไตย และ
การลงหลักปกฐานของระบบประชาธิปไตยอยางม่ันคง (consolidation) งานของ Acemoglu and Robinson 
(2006) พบวาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย  มีความสัมพันธแบบตัว “ยูคว่ํา” กลาวคือ 
ประเทศท่ีมีความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจตํ่า หรือความเหล่ือมลํ้าในระดับสูง มีโอกาสสูงท่ีจะมีระบบ
ปกครองที่ไมใชประชาธิปไตย หรือถามีระบบประชาธิปไตยเกิดข้ึนในประเทศท่ีมีความเหล่ือมลํ้าทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง  ประชาธิปไตยจะไมยั่งยืน เพราะจะเกิดความขัดแยงทางการเมือง จนเกิดการปฏิวัติ
โคนลมระบบประชาธิปไตยเหมือนท่ีเกิดข้ึนในกลุมประเทศลาตินอเมริกา เพราะเม่ือความเหล่ือมลํ้าระหวาง
คนช้ันนํากับคนจนตางกันมาก ตนทุนการปฏิวัติของชนช้ันผูนําจะตํ่า  ประเทศท่ีมีระดับความเหล่ือมลํ้าปาน
กลางมีโอกาสจะมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากท่ีสุด และเม่ือเกิดการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแลว ความเปนประชาธิปไตยจะลงหลักปกฐานอยางม่ันคง จะไมเกิดการขัดแยงกันรุนแรงจน
เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร นอกจากนั้นงานของ Jaggers and Marshall (2000) พบวารอยละ 95 ของประเทศท่ี
มีการกระจายรายไดท่ีคอนขางเทาเทียมกัน  จะมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ขณะท่ีในหมูประเทศท่ีมี
ความไมเทาเทียมกันสูง มีประเทศเพียงรอยละ 80 ท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจเปนปรากฏการณท่ีสลับซับซอน และเกิดจากสาเหตุหลายประการ
นโยบายของรัฐในการเขาแทรกแซงตลาดเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสรางความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
ขณะท่ีนโยบายบางนโยบายตองการแกไขปญหาความลมเหลวของระบบตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
ความยากจนและกระจายรายได แตบางนโยบายอาจสงผลใหความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจเลวรายลง  ผลเสีย

                                                        
1 บทความฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “การแทรกแซงระบบเศรษฐกิจกับการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ” ใน

โครงการวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือลดความขัดแยงทางการเมือง” ซึ่งไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผูเขียนขอขอบพระคุณสกว. โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดูแล
ประสานงานโครงการวิจัยดังกลาว 



2 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ดังกลาวเกิดจากการที่นโยบายเหลานั้นกอใหเกิดคาเชาทางเศรษฐกิจ (economic rent) แกผูเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะนักธุรกิจท่ีรํ่ารวย และนักการเมืองบางคน 

“คาเชาทางเศรษฐกิจ” (แตเพื่อความเขาใจของสามัญชน บทความนี้จะเรียกวา “ผลตอบแทน
สวนเกิน”) คือ ผลตอบแทนแกเจาของกิจการ (และ/หรือเจาของปจจัยการผลิต) ท่ีสูงกวาตนทุนเสียโอกาสท่ี
เจาของกิจการจะไปประกอบอาชีพอ่ืน สาเหตุท่ีเกิดผลตอบแทนสวนเกิน เพราะปจจัยการผลิตมีจํานวนจาํกดั 
หรือรัฐมีนโยบายจํากัดกิจกรรมในตลาด เหตุผลท่ีเรียกวา “คาเชา” เพราะเปนผลตอบแทนตอปจจัยการผลิต
ท่ีมีจํานวนจํากัดเหมือนคาเชาท่ีดิน และท่ีมีคําวา” เศรษฐกิจ” ตอทาย ก็เพราะคาเชาทางเศรษฐกิจมีบทบาท
ในการจัดสรรทรัพยากรไปสูเจาของกิจการท่ียินดีจายคาตอบแทนสูงสุด 

นโยบายการแทรกแซงเศรษฐกิจจะเกิดผลก็ตอเม่ือมีเคร่ืองมือท่ีสรางแรงจูงใจ หรือมีบทลงโทษให
ผูเกี่ยวของดําเนินการตามวัตถุประสงคของนโยบาย เชน หากรัฐตองการใหเอกชนเพ่ิมการลงทุนดาน
เทคโนโลยี เพราะกลไกตลาดไมสามารถชักนําใหเอกชนลงทุนได รัฐบาลจึงตองมีมาตรการใหแรงจูงใจแก
เอกชน เชน การยกเวนภาษีเงินได หรือการท่ีรัฐใหสิทธิบัตรผูกขาดแกผู คิดคนส่ิงประดิษฐใหมๆ 
ผลประโยชนเหลานี้ นักเศรษฐศาสตรเรียกวา “คาเชาทางเศรษฐกิจ” หรือ “ผลตอบแทนสวนเกิน (จาก
ผลตอบแทนปกติ หรือสวนท่ีเกินจากตนทุนเสียโอกาส)” คาเชาในกรณีนี้เปน “คาเชาประเภทดี” เพราะทํา
ใหสังคมมีผลผลิตและรายไดเพิ่มข้ึน 

แตการแทรกแซงบางอยาง โดยเฉพาะในกรณีท่ีตลาดไมมีปญหาความลมเหลวของกลไกราคา การ
แทรกแซงมักจะกอใหเกิดคาเชาหรือผลตอบแทนสวนเกินประเภทเลว (bad rent) เชน การกําหนดราคา
สินคาเกษตรข้ันตํ่า หรือการรับจํานําในราคาสูงกวาราคาตลาด เกษตรกรจะขายสินคาไดรายไดมากข้ึน หรือ
การวาจางโรงสีแปรสภาพขาวในอัตราท่ีสูงกวาอัตราคาจางสีแปรสภาพในตลาด โรงสีก็จะมีรายรับมากข้ึน 
ผลท่ีตามมา คือ ท้ังเกษตรกรและโรงสีตางก็จะวิ่งเตนใหตนมีสิทธ์ิเขารวมโครงการ การวิ่งเตนดังกลาวยอม
ตองใชทรัพยากรแทจริง (real resource) เชน การลงทุนขยายโรงสี แตการขยายโรงสีมิไดทําใหปริมาณการ
ผลิตขาวเปลือกของประเทศมากข้ึน ทําใหสวัสดิการสังคมลดลง กิจกรรมการแสวงหารายรับหรือ
ผลตอบแทนสวนเกินนี้จึงเรียกวา “intervention-triggered directly unproductive profit seeking activities”2 
หรือ DUP (Bhagwati and Srinivasan 1982) ดังนั้นผลตอบแทนสวนเกินนี้จึงเปน “คาเชาเลว”3 งานวิชาการที่
บุกเบิกประเด็นเร่ืองนี้ ไดแก Tullock (1982,1980) Krueger (1974) Posner (1975) Bhagwati Z1982,1987)

                                                        
2 การแทรกแซงตลาดทําไดทั้งการแทรกแซงดานราคา (เชน การรับจํานําพืชผลในราคาสูงกวาตลาด) การแทรกแซงดาน

ปริมาณ (เชน จํากัดการนําเขานมผงพรองมันเนย การใหสัมปทาน ฯลฯ) หรือการกําลัและควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจ
ดวยกฎระเบียบตางๆ 

3 นอกจากน้ีมาตรการรับจํานําในราคาสูงกวาตลาดอาจทําใหเกษตรกรและโรงสีว่ิงเตนใหรัฐเพ่ิมราคารับจํานํา ขยายเวลารับ
จํานํา เพ่ิมวงเงินรับจํานํา เปดใหโรงสีสามารถรับจํานําขามเขตได ฯลฯ กิจกรรมแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินประเภท 
Bhagwati and Srinivasan (1982) เรียกวา “intervention - seeking DUP” ผลตอบแทนสวนเกินประเภทน้ีเปนคาเชาเลว 



นิพนธ  พัวพงศกร 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

เปนตน  ในประเทศไทยมีบทความวิชาการของอัมมาร (2530) สมบูรณ (2530) และงานของผาสุก และคณะ 
(2549) ซ่ึงวิเคราะหการแสวงหาคาเชาของนายทุนไทย 

บทความฉบับนี้จะศึกษาเฉพาะการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร เพราะผูเขียนสันนิษฐานวาการ
แทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกอใหเกิดคาเชาหรือผลตอบแทนสวนเกิน ประเภท “เลว” ซ่ึงมีมูลคาคอนขาง
สูงเม่ือเทียบกับการแทรกแซงอ่ืนๆ ของรัฐ4 (เชน การควบคุมคาเลาเรียน การจํากัดการนําเขา ฯลฯ)  และเปน
การแทรกแซงท่ีสรางผลตอบแทนสวนเกินแกนักการเมือง อันท่ีจริงมาตรการชวยเหลือเกษตรกรอาจไม
กอใหเกิดคาเชาเลวท้ังหมด เชน การที่ราคาน้ําตาลในตลาดโลกมีราคาตํ่าผิดปรกติ เพราะเปนผลของนโยบาย
อุดหนุนคุมครองอุตสาหกรรมนํ้าตาลในประเทศพัฒนาแลว ดังนั้นนโยบายยกระดับราคาออยในประเทศ
ไทยอาจถือวาเปนนโยบาย “second best” ท่ีจะชวยใหสวัสดิการของสังคมไทยสูงข้ึน นอกจากนั้นนโยบาย
การชวยหลือเกษตรกรท่ียากจน ยังเปนนโยบายการเมืองท่ีจะลดความขัดแยงในสังคม เชน การประทวงปด
ถนนของเกษตรกร ความสงบสุขดังกลาวยอมอํานวยใหทุกฝายสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สรางความม่ังค่ังใหท้ังตนเองและประเทศได 

การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาลไทยเกิดจากความเชื่อของนักการเมืองรวมท้ังประชาชน
ท่ัวไปวาเกษตรกรเปนคนยากจน ในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวสินคาเกษตรมีราคาตํ่าเพราะถูกพอคากดราคา การ
พยุงราคาสินคาเกษตรในชวงเก็บเกี่ยวจะชวยแกปญหาความยากจน บทความฉบับนี้จะใหขอมูลเชิงประจักษ
โตแยงความเช่ือดังกลาว  คําถามสําคัญของบทความ คือ มาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกอใหเกิด
ประโยชนกับใคร ผูท่ีเกี่ยวของมีพฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจหรือผลตอบแทนสวนเกินจาก
โครงการแทรกแซง อยางไร พฤติกรรมดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางไร 

ขอสันนิษฐานของผูวิจัย คือ ประโยชนจากมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรสวนใหญมิไดตก
ในมือของเกษตรกร และในบรรดาเกษตรกรท่ีไดประโยชนจากการแทรกแซงก็ไมใชเกษตรกรยากจน 
นอกจากการแทรกแซงจะซํ้าเติมปญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจแลว นโยบายของรัฐยังกอใหเกิดความ
เสียหายท้ังทางเศรษฐกิจ และการเมืองอยางกวางขวาง 

สินคาท่ีเลือกศึกษา ไดแก ขาว ลําไย มันสําปะหลัง ยางพารา ออยกับน้ําตาล และนม เพราะเปน
สินคาท่ีมีการศึกษาภายใตโครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเพ่ือปองกันการทุจริตท่ีได
ทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ5  โครงการของปปช.ตองการ

                                                        
4 วัตถุประสงคประการหน่ึงของโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพ่ือลดความขัดแยงทางการเมืองคือ “การทําแผนที่ของคาเชาทาง

เศรษฐกิจประเภทเลว” โดยจะครอบคลุมมาตรการแทรกแซงของรัฐสําคัญที่กอใหเกิดคาเชาเลว เปนมูลคาสูง และ
ผลตอบแทนสวนเกินตกแกนักการเมือง และนักธุรกิจรายใหญ ขอมูลน้ีจะเปนประโยชนตอการจัดลําดับความสําคัญใน
การเลือกปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจที่สรางปญหาความเหล่ือมลํ้ารุนแรงที่สุด 

5 นักวิจัยในโครงการนี้คือ นิพนธ  พัวพงศกร (ขาว) ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ (มันสําปะหลัง) วิโรจน  ณ ระนอง (ออย)  
อิสริยา บุญญะศิริ (ลําไย) ปทมาวดี ซูซูกิ (ยางพารา) และนพนันท  วรรณเทพสกุล (นมโรงเรียน) 



4 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ประมาณการความสูญเสียและผลตอบแทนสวนเกินจากมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร อยางไรกต็าม
เนื่องจากโครงการบางโครงการยังไมเสร็จ ผูเขียนบทความจึงตองจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถ
ประมาณการมูลคาของ “ผลตอบแทนสวนเกิน” และการกระจายของผลประโยชน (หรือผลตอบแทน
สวนเกิน) ของมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาดังกลาว โปรดสังเกตวาสินคาท่ีศึกษา 5 ชนิดแรกเปนสินคา
สงออกท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย 

2. การเปลี่ยนแปลงมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร : ประชานิยมกับความพยายามในการ
ใชอํานาจการเมืองครอบงําธุรกิจการเกษตร 

นโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของไทยมีลักษณะเหมือนกับประวัติของนโยบายราคาสินคา
เกษตรทั่วโลก กลาวคือ ในชวงท่ีประเทศยากจน นโยบายราคาสินคาเกษตรจะเปนการเก็บภาษีจากเกษตรกร
มาใชพัฒนาประเทศ ตอเม่ือประเทศมีฐานะดีข้ึน นโยบายจะเปล่ียนมาเปนการอุดหนุนและคุมครอง
เกษตรกร 

กอนปพ.ศ. 2529 นโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรมีวัตถุประสงคหลักในการดูแลคาครองชีพ
ของผูบริโภคและแรงงานท่ีอพยพจากชนบท และลดตนทุนของโรงงานแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม (เชน อาหารสัตว) สําหรับไทยซ่ึงเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตร เคร่ืองมือหลักท่ีใชในการ
รักษาระดับราคาสินคาเกษตร (หรือกดราคา)  คือไดแก พรีเมียมขาว (ซ่ึงเปนภาษีตามสภาพจากผูสงออก) 
การจํากัดปริมาณการสงออก มาตรการสํารองขาวในประเทศ เปนตน สวนสินคาเกษตรทดแทนการนําเขาจะ
มีภาษีนําเขาท่ีมีอัตราสูง และการจํากัดปริมาณนําเขา โดยมีเง่ือนไขใหผูนําเขาตองซ้ือวัตถุดิบในประเทศ 
(local content requirement) เชน การนําเขาถ่ัวเหลือง ขาวโพด นมผง เปนตน สําหรับออยและน้ําตาลเปน
สินคาสงออกท่ีมีขอแตกตางจากสินคาสงออกอ่ืนๆ เพราะมีกฎหมายใหการคุมครองและอุดหนุน ดวย
ขอตกลงแบงผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาล โดยรัฐบาลเปนหัวหนา “cartel” กําหนด
ราคาน้ําตาลในประเทศใหสูงกวาราคาตลาดโลก ผูบริโภคน้ําตาลในประเทศจึงเปนผูจายเงินอุดหนุนชาวไร
ออยโรงงานน้ําตาล และผูบริโภคตางประเทศ 

ผลสําคัญของการควบคุมการสงออกทําใหราคาฟารมของสินคาเกษตรสงออกอยูในระดับตํ่า 
การศึกษาของอัมมาร และสุทัศน (2531) พบวาในระหวางปพ.ศ. 2510-27  มาตรการภาษีสงออกและโควตา
ดังกลาวมีผลเทากับการเก็บภาษีหรือการโอนทรัพยากรสุทธ์ิในชนบทจํานวน 22,750 ลานบาท (ราคาคงท่ี
พ.ศ. 2515) เพื่อนํามาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคเมือง ผลท่ีตามมา คือ ความยากจนในหมู
เกษตรกร เชน ชาวนามีรายไดลดลงรอยละ 2.5-5 เกษตรกรอื่นมีรายไดลดลงรอยละ 1-5 แมเกษตรกรทุกกลุม
จะมีรายไดแทจริงลดลง แตเกษตรกรที่มีฐานะดีเปนกลุมท่ีสูญเสียรายไดมากท่ีสุดถึงรอยละ 5 ของรายได  

สถานการณราคาขาวตกตํ่าในชวงปพ.ศ. 2524-29 กับความลมเหลวของนโยบายของกระทรวง
พาณิชยในการบังคับใหผูสงออกขาวตองถือสตอกขาวสารทําใหรัฐบาลตองยกเลิกมาตรการพรีเมียมขาวใน



นิพนธ  พัวพงศกร 5 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

เดือนมกราคม 2529 (Ammar 1987) ดังนั้นต้ังแตป 2529-เปนตนมา นโยบายการคาสินคาเกษตรสงออกจึงมี
ลักษณะ “เปนกลาง” เพราะอัตราการคุมครองในนาม (nominal rate of protection) มีคาใกลเคียงศูนย ยกเวน
สินคาทดแทนการนําเขา (Warr and Archanun 2007) 

เม่ือพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกต้ังเปนรัฐบาลดวยคะแนนเสียงทวมทนในป 2544 รัฐบาลเร่ิมนํา
นโยบายประชานิยมมาใชกับภาคการเกษตร พรรค ทรท. เร่ิมหาเสียงดวยนโยบายพักชําระหนี้ และกองทุน
หมูบาน ธนาคารประชาชน ตอมาในฤดูการผลิตป  2544/45 รัฐบาลก็เร่ิมประกาศราคารับจํานําขาวใหสูงกวา
ราคาตลาดเปนคร้ังแรก (ดูรูปท่ี 2.1) พรอมกับเพิ่มงบประมาณการรับจํานําขาวเปลือก ทําใหนโยบายรับ
จํานําสินคาเกษตรเปล่ียนแปลงจากวัตถุประสงคเดิมท่ีตองการใหเกษตรกรชะลอการขายพืชผลที่มีราคา
ตกตํ่าในตอนตนฤดูเก็บเกี่ยว โดยการใหสินเช่ือ 80% 90% ของราคาเปาหมาย วัตถุประสงคใหม คือ การพยุง
หรือยกระดับราคาขาวเปลือกใหสูงข้ึน (price support) แตรัฐบาลก็ไมนําพาท่ีจะเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ (ดู
รายละเอียดของโครงการรับจํานําขาวเปลือกในนิพนธ และจิตรกร 2009) 

รูปท่ี 2.1 (ก) การเปรียบเทียบระหวางราคารับจํานํากับราคาตลาดสําหรับขาวเปลือกหอมมะลิ 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

รูปท่ี 2.1(ข) การเปรียบเทียบระหวางราคารับจํานํากับราคาตลาดสําหรับขาวเปลือกเจา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึนในป 2547 เม่ือบริษัทเพรสซิเดนทอะกรี จํากัด ซ่ึงเปนผูสงออกขาว

รายใหมใหมสรางประวัติศาสตรสามารถประมูลขาวสารของรัฐบาลไดเปนจํานวน 1.68 ลานตัน โดยการ
เสนอราคาประมูลท่ีสูงกวาคูแขงรายอ่ืนๆ และสูงกวาราคาตลาดในขณะน้ัน เม่ือรวมกับการประมูลขาวคร้ัง
กอน บริษัทจึงมีสตอกขาวในมือมากท่ีสุดถึง 2.2 ลานตน การประมูลดังกลาวสรางความฉงนในหมูผูสงออก
เปนอยางยิ่ง เจิมศักดิ์  ปนทอง (2547) วิจารณวา “บริษัทดังกลาวสามารถกุมทิศทางของตลาดไดเพียงคน
เดียวเสมือนรัฐบาลไดต้ังบริษัทข้ึนมาบริหารสตอกขาวแทนท่ีจะใช อคส. กับ อตก. ท่ีไมมีความคลองตัว”  

หลังจากนั้นในกลางป 2547 รัฐบาลก็ประกาศข้ึนราคารับจํานําขาวเปลือกในโครงการรับจํานําขาว
นาปรังป 2547 และปรับราคารับจํานําขาวนาปจาก 5,235 บาทตอตันในฤดูกอนเปน 6,500 บาทตอตัน ในฤดู
การผลิตป 2547/48 และ 7,000 บาทตอตันในป 2548/49 ทําใหชาวนานําขาวเปลือกจํานวนมากมาจํานํา 
(หรือแทท่ีจริงก็คือ “ขาย” ใหรัฐบาลเพราะชาวนาสวนใหญไมมาไถคืนขาว) (รูปท่ี 2.2) 

 



นิพนธ  พัวพงศกร 7 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

รูปท่ี 2.2 (ก) ปริมาณจํานํา และสัดสวนขาวเปลือกท่ีเขาสูโครงการจํานํา ขาวเปลือกนาป 
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ที่มา : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 2552 และกรมการคาภายใน 2552 
 

รูปท่ี 2.2 (ข) ปริมาณจํานาํ และสัดสวนขาวเปลือกท่ีเขาสูโครงการจํานํา ขาวเปลือกนาปรงั 
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ที่มา : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 2552 และกรมการคาภายใน 2552 

 
นโยบายดังกลาว ทําใหผูสงออกท่ัวไปประสบปญหาตองซ้ือขาวเปลือกในราคาสูงข้ึน หรือตองซ้ือ

ขาวจากบริษัทเฟรสซิเดนทอะกริ ขณะเดียวกันรัฐบาลกลับทําสัญญาการซ้ือขายขาวท่ีเปนประโยชนตอ
บริษัท เชน เง่ือนไขการชําระเงินท่ีใหเวลาหลายเดือน รวมท้ังยินยอมใหมีการแกไขสัญญา จนทําใหวุฒิสภา
ตองยื่นมาเขามาสอบสวนขอเท็จจริง รวมท้ังการสอบสวนขอกลาวหาวาบริษัททําผิดเง่ือนไขสัญญา 
(สํานักงานเลขาธิการ วุฒิสภา 2548) 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

การเปล่ียนแปลงในนโยบายรับจํานําขาวเปลือก และการประมูลขาวของรัฐบาล ดังกลาวทําให
บริษัทเพรสซิเดนทอะกริ กลายเปนผูคาขาวรายใหญท่ีสุดเพียงชวงลัดนิ้วมือ ผูสงออกทั่วไปทั้งท่ีเขาประมูล
และมิไดเขาประมูลขาวรัฐบาลตกอยูในภาวะเสียเปรียบในการแขงขัน 

ความพยายามเปล่ียนแปลงนโยบายแทรกแซงตลาดขาวสูระบบการผูกขาดดังกลาวจะเกิดข้ึนมิได
หากปราศจากอํานาจเบ็ดเสร็จทางการเมือง ความพยายามใชอํานาจการเมืองเพื่อใหธุรกิจของครอบครัว
นักการเมือง หรือธุรกิจของนายทุนผูสนับสนุนพรรคการเมืองมิไดจํากัดอยูเฉพาะขาว แตขยายวงไปยังสินคา
เกษตรชนิดอ่ืน รวมท้ังธุรกิจสัมปทานดวย (ดูสมเกียรติ 2549 Pramuan and Yupana 2006) จึงไมนา
ประหลาดใจวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวกอใหเกิดความไมพอใจในหมูนักธุรกิจโดยเฉพาะพอคาสงออก6  

ในกรณีลําไย รัฐบาลดําเนินมาตรการท่ีคลายคลึงกับการรับจํานําขาว ไดแก การข้ึนราคารับจํานําให
สูงกวาราคาตลาดต้ังแตป 2545 ถึงป 2547 เชนป 2545 ราคารับจํานําลําไยอบแหงเกรด AA กิโลกรัม 72 บาท 
ขณะท่ีราคารับจํานําป 2543 (สมัยรัฐบาลประชาธิปปตย) เทากับ 44.1 บาทตอกก. ผลท่ีตามมาคือ ปริมาณ
การรับจํานําพุงข้ึนอยางผิดสังเกตเปนรอยละ 62 ของผลผลิตในป 25457 และรอยละ 52 ในป 2547 (ตารางท่ี 
2.1) นอกจากนั้นในป 2547 รัฐบาลเปล่ียนนโยบายใหองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) หันมารับจํานํา
ลําไยสด แลวทําสัญญาวาจางบริษัทเอกชน เพียงรายเดียว (คือ บริษัทปอเฮงอินเตอรเทรด จํากัด)8  ใหนํา
ลําไยสดไปอบแหงแลวจึงสงมอบลําไยอบแหงคืนแกอตก. แตปรากฏวาบริษัทมิไดนําลําไยอบแหงสงมอบ
ใหอตก.ครบจํานวนท้ังๆท่ีมีหลักฐานการรับลําไยสดจากหนวยรับซ้ือ 85 หนวย (ดูรายละเอียดประวัติ
นโยบายรับจํานําลําไยแหงในอิสริยา 2552) 

                                                        
6 ความไมพอใจของนักธุรกิจแผขยายไปถึงบรรดากรรมการและสมาชิกของหอการคาไทย 
7 ป 2545 รัฐบาลวางเปาหมายรับจํานําลําไยแหง 35,000 ตัน แตตอมามีการเพ่ิมเปาหมายจถึง 4 ครั้ง (ดูตารางที่ 2.1) 
8 เอกชนในวงการคาขาวและลําไยเช่ือวามีญาตินักการเมืองระดับผูนําอยูเบื้องหลังบริษัทที่สองขางตน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552  เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางที่ 2.1 ราคาจํานํา ราคาตลาด และปริมาณจํานําของสินคาเกษตร 

ยุคชวน ยุคทักษิณ ยุคสุรยุทธ ยุคอภิสิทธิ์ 

  2543/44 2544/45 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51 2551/52 

ราคาจํานํา (บาท/ตัน) 5,185 5,235 5,235 5,235 6,500 7,000 6,400 6,600 11,800 

ราคาตลาด (บาท/กก.)** 4,522 4,614 4,756 4,703 6,429 6,784 7,127 7,127 9,668 

ปริมาณจํานํา (ลานตัน) 1.62 4.30 3.59 2.54 8.65 5.25 1.29 0.24 5.35 

ขาวนาป สัดสวนการจํานํา (รอยละ) 8.18 19.18 16.64 10.97 38.19 22.47 5.63 1.03 22.57 

ราคาจํานํา (บาท/กก.) 0.85 1.1 1.4 1.43 1.38 1.775 1.925 

ราคาตลาด (บาท/กก.) 0.97 1.06 1.46 1.41 1.2 2.01 1.55 

ปริมาณจํานํา (ลานตัน) 1.4 2.14 0.193 0.871 1.243 * 10 มัน
สําปะหลัง สัดสวนการจํานํา (รอยละ) 7.66 

 

9.98 3.86 17.42 16.57 * 34.30 

 

-- ไมมีจํานํา -- 



10 บทความเรื่อง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางที่ 2.1 ราคาจํานํา ราคาตลาด และปริมาณจํานําของสินคาเกษตร (ตอ) 
 

ยุคชวน ยุคทักษิณ ยุคสุรยุทธ ยุคสมัคร ยุคอภิสิทธิ์ 

  2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

ราคาจํานํา (บาท/กก.) n.a. 4,775  4,880  4,880  5,100 6,600  7,000  6,500  13,800  11,800  

ราคาตลาด (บาท/กก.) n.a. 4,227  4,670 4,677 5,156 6,673 6,556 6,379 12,580 9,834 

ปริมาณจํานํา (ลานตัน) n.a. 0.50 1.84 2.04  0.86 0.80  2.17  1.64  3.93  5.17  ขาวนา
ปรัง สัดสวนการจํานํา (รอยละ) n.a. 8.25 32.74 31.73 13.59 0.14  32.15  24.12  44.71  66.62 

ราคาจํานํา (บาท/กก.) n.a. 59.66 55.1 11.01 

ราคาตลาด (บาท/กก.) n.a. 41.76 39.88 7.86 

ปริมาณจํานํา (พันตัน) n.a. 267.18 79.82 312.37 ลําไย
แหง สัดสวนการจํานํา (รอยละ) n.a. 62.2 21.6 52.3 

 
 

 
หมายเหตุ : * มีโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง แตไมมีเกษตรกรมาจํานํา เนื่องจากราคาตลาดพุงสูงขึน้ และสูงกวาราคารับจํานํา 
                    ** ราคาตลาดเฉลี่ยในชวงการรับจํานํา 
ที่มา : (1) นพินธ และจิตรกร 2552 (2) ชยัสิทธิ์ และคณะ 2552 (3) อิสริยา และจารึก 2552  

 

-- ไมมีจํานํา -- 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

สําหรับมันสําปะหลัง รัฐบาลไมมีโครงการรับจํานําในป 2544/45 และ 2545/46 เพราะราคาตลาดอยู
ในระดับสูง แตเม่ือมีการรับจํานําต้ังแตป 2546/47 เปนตนมา รัฐบาลก็ใชวิธีกําหนดราคารับจํานําใหสูงกวา
ราคาตลาดเฉกเชนการรับจํานําขาว และลําไย (ตารางท่ี 2.1) นอกจากนั้นในการระบายสตอกแปงมัน
สําปะหลังในป 2547 รัฐบาลก็ใชวิธีประมูลแบบลางสตอก เชน เดียวกับขาวทําใหมีผูประกอบการรายเดียวท่ี
ชนะการประมูล คือ บริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักส จํากัด ซ่ึงชนะการประมูลถึง 210,000 ตัน ขณะท่ีผู
ประมูลอีก 10 ราย ชนะการประมูลรวมกันเพียง 70,000 ตัน ท้ังๆท่ีเสนอราคาประมูลสูงกวา ป 2547/48 ผู
ประมูลมันเสนรายใหญ คือ บริษัทเยนเนอรัลมิลล จํากัด ประมูลมันเสนจํานวน 210,000 ตัน ป 2545/49 
บริษัทไทยยูโรปฟด จํากัด ชนะการประมูล 2 งวด เปนจํานวน 374,642 ตัน 

นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชยไดปรับอัตราการแปรสภาพหัวมันสดเปนผลิตภัณฑมัน เชน การแปร
รูปมันเสนเดิมกําหนดใหใชหัวมันสด 2.22 กิโลกรัมตอมันเสน 1 กิโลกรัม เปน 2.38 กิโลกรัม และการแปร
รูปแปงมัน จาก 4 : 1 เปน 4.4: 1  

โครงการแทรกแซงตลาดยางพารามีมาต้ังแตป 2535 โดยใหองคการสวนยาง (อสย.) กูเงินมา
งบดําเนินการจากธนาคารกรุงไทย รัฐบาลจะต้ังราคารับซ้ือยางท่ีสูงกวาราคาตลาด (รวมท้ังการบวกราคาเพ่ิม
จากตนทุนการผลิต) หนวยงานรับซ้ือในระยะแรกคือ อสย. ตอมาเปล่ียนเปนสํานักงานกองทุนสงเคราะห
ชาวสวนยาง (สกย.) กรมสงเสริมสหกรณ และในป 2542-45 ผูดําเนินการคือกลุมเกษตรกรรวมกับสกย. 
จากนั้นจึงนํายางแผนดิบไปจางบริษัทหรือโรงงานเอกชน หรือกลุมเกษตรกร รมควัน และใหอสย.
รับผิดชอบเก็บสตอก สวนผูขายยางในสตอก ไดแก อสย. รวมกับกระทรวงพาณิชย แตบางคร้ังก็มีสกย. และ
กระทรวงเกษตร รวมการประมูล (ดูปทมาวดี 2552) 

รัฐบาลทักษิณมิไดมีการเปล่ียนแปลงโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา เพราะราคายางในตลาดโลก
อยูในระดับสูงอันเนื่องจากการขยายตัวของความตองการในตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน แตรัฐบาลมี
แนวคิดการจัดต้ังกลุมความรวมมือของประเทศผูผลิตยางรายใหญ แตแนวคิดดังกลาวก็ไมเกิดเปนรูปเปน
รางในทางปฏิบัติ9  เพราะมาเลเซียและอินโดนีเซียไมรวมมือเขาแทรกแซงตลาดเม่ือราคาตลาดโลกลดลง 

นอกจากนั้นรัฐบาลทักษิณมีโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความม่ันคงใหเกษตรกรใน
แหลงปลูกยางใหม โดยมีเปาหมายขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางสูภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น 
กระทรวงเกษตรจึงนํางบประมาณจํานวน 1,440 ลานบาท มาดําเนินการจัดซ้ือตนกลายาง  บริษัทเจริญโภค
ภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัดเปนผูชนะการประมูลในราคาตํ่าสุด โดยตองผลิตและจัดหาตนกลายางพาราจํานวน 
90 ลานตัน แจกจายแกเกษตรกรในภาคดังกลาว ทวาความถ่ีไมเคยมีประสบการณในธุรกิจยางพารามากอน 
บริษัทจึงไมสามารถเพาะพันธุกลายางไดครบจํานวน ขณะท่ีความตองการตนกลายางเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
และรัฐบาลจายเงินอุดหนุนผูปลูกยางใหม ทําใหราคากลายางสูงข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบตอบริษัท (ปทมาวดี 

                                                        
9 ดูบทวิเคราะหแนวคิดดังกลาวในวิโรจน และศรชัย (2548) 



12 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

2552) ปญหาดังกลาวทําใหคตส. ต้ังขอหาทุจริตจัดซ้ือตนกลายางกับกรรมการนโยบายและมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซ่ึงประกอบดวยอดีตรัฐมนตรีหลายทาน คณะผูบริหารโครงการ (ซ่ึงมีท้ังอดีต
รมว. เกษตรฯ อดีตรมช.เกษตรฯ ในฐานะผูริเร่ิมโครงการ) และบริษัทเอกชนรวม 44 คน เม่ือคตส.หมดอายุ
ลง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ยื่นฟองจําเลยรวม 44 คน ตอมาเม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน 2552 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษายกฟอง เพราะ
ศาลวิเคราะหพยานหลักฐานแลวเห็นวาการดําเนินโครงการดังกลาวมิไดดําเนินการโดยลําพังของผูใด แตยัง
มีหนวยงานอ่ืนรวมดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในคร้ังนั้นดวย สวนการประกวดราคาของกลุมเอกชน 
ก็ไมไดทําการฝาฝนกฎระเบียบการประกวดราคาแตอยางใด 

นโยบายนมโรงเรียนมีมาต้ังแตปพ.ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย วัตถุประสงค คือ การให
เด็กนักเรียนมีนมดื่ม และรัฐยังตองการใหโรงเรียนซ้ือนมจากเกษตรกร และโรงงานแปรรูปท่ีอยูในเขตพื้นท่ี
เดียวกันในระยะแรกมีคณะกรรมการกํากับดูแล 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการรณรงคการบริโภคของและ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตวแหงชาติ งบประมาณสวนใหญจัดสรรใหกับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาภายหลังจากท่ีมีกฎหมายกระจายอํานาจ รัฐบาลใชวิธีจัดสรรงบประมาณ
ใหกรมการปกครองสวนทองถ่ินดูแล (ดูรายละเอียดในนพนันท  2552) 

หลังจากเกิดปญหานมลนตลาดในป 2545 รัฐบาลทักษิณก็เร่ิมจัดทําระบบโซนนิ่งข้ึนมา10 โดย
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตวแหงชาติไดวางขอกําหนดใหผูประกอบการแปรรูปนมใน
พื้นท่ีรับซ้ือนมดิบจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพื่อนําไปแปรรูปและจําหนายเปนนมโรงเรียนในโซนเดียวกัน 
ดังนั้นจึงมีการกําหนดเขตพื้นท่ีการผลิต การจําหนายและกระจายนมออกเปน 3 เขต  ดังนี้ พื้นท่ี 1 ไดแก ภาค
ตะวันตกและภาคใตรวม 22 จังหวัดมีโรงงานแปรรูปนมพาสเจอรไรส 14 ราย พื้นท่ี 2 คือ ภาคเหนือและภาค
กลางบางสวนรวม 17 จังหวัด มีโรงงาน 16 แหง และพื้นท่ี 3 คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคกลางรวม 37 จังหวัด มีโรงงาน 30 แหง นโยบายโซนน่ิงนี้กําหนดใหผูประกอบการแปรรูปตอง
ไดรับหนังสือรับรองสิทธิการจําหนายจากชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย โดยมีแหลงรับซ้ือนมดิบ
รองรับ ผูประกอบการเหลานี้จะไดรับการจัดสรรสิทธิใหจําหนายนมแกโรงเรียนท่ีอยูในโซนเดียวกับแหลง
ผลิตนมดิบ การจําหนายนมโรงเรียนกระทําผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักเกณฑองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะใชหนังสือรับรองสิทธ์ิการจําหนายท่ีไดจากผูประกอบการเปนหลักฐานเบิกจายคานมใหแก
ผูประกอบการ (ดูรายละเอียดในนพนันท  2552) แตในทางปฏิบัติ อปท.จํานวนมากมิไดดําเนินงานตาม
หลักเกณฑดังกลาว 

                                                        
10 อันที่จริงในปลายยุครัฐบาลทักษิณมีนโยบายวัวลานตัว ซึ่งอาจมีผลตอการเพ่ิมปริมาณการผลิตนม แตโชคดีที่นโยบายไม

ประสบความสําเร็จ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเปนเพียงอุตสาหกรรมเดียวท่ีรัฐบาลทักษิณมิไดเปล่ียนแปลง
สาระสําคัญของนโยบาย เพราะอุตสาหกรรมนี้มีกฎหมายรองรับทําใหเกิดการรวมตัวระหวางชาวไรออยกับ
โรงงานน้ําตาลในรูปของ “cartel” โดยมีรัฐบาลเปนหัวหนา cartel อยางไรก็ตามรัฐบาลทักษิณไดมีมติใหมี
การปรับราคานํ้าตาลขายสงหนาโรงงานไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 3 บาทในตนป 2549 ตามขอ
รองเรียนของกลุมชาวไรและกลุมโรงงานตอมาในตนป 2551 รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ก็ปรับราคาน้ําตาลข้ึน
อีกกิโลกรัมละ 5 บาท นอกจากนั้นในสมัยรัฐบาลทักษิณก็อนุมัติใหกองทุนออยและนํ้าตาลกูเงินถึง 3 คร้ัง 
คือ ป 2545/46 กู 5,920 ลานบาท เพื่อเพิ่มคาออยเบ้ืองตนและป 2546/47 กูอีก 5,386.69 ลานบาท เพื่อเพิ่มคา
ออยข้ันสุดทาย  ตอมารัฐบาลสุรยุทธก็อนุมัติใหกองทุนกูเงินมาชดเชยสวนตางคาออยและผลตอบแทนให
โรงงานจํานวน 5,277.4 ลานบาท และในเดือนเมษายน 2551 รัฐบาลสมัครอนุมัติใหกองทุนกูเพื่อเพิ่มคาออย
เปน 807  บาทรวมเปนวงเงินกู 12,370.8 ลานบาท 

โดยสรุป รัฐบาลทักษิณเพิ่มระดับการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรจนรัฐบาลกลายเปนผูคาสินคา
เกษตรรายใหญท่ีสุด การแทรกแซงเร่ิมดวย การใชมาตรการประชานิยมโดยการข้ึนราคารับจํานําสินคา
เกษตรตั้งแตปแรกท่ีพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกเปนรัฐบาล โดยมีนายอดิศัย โพธารามิก รมว.กระทรวง
พาณิชยเปนผูรับผิดชอบการข้ึนราคาจํานํา  ทําใหรัฐกลายเปนผูคาสินคาเกษตรรายใหญท่ีสุด เพราะเกษตรกร
ไมไถสินคาจํานําตอมาในป 2547 รัฐบาลเร่ิมมีนวตกรรมเชิงนโนบายท่ีจะใหบริษัทเอกชนรายใหมเขามา
บริหารมีสตอกสินคาของรัฐเพียงผูเดียว จึงมีบริษัทผูชนะการประมูลรายใหญท้ังในการประมูลขายขาว และ
มันสําปะหลัง ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีนายวัฒนา เมืองสุข เปนรัฐมนตรีชวยกระทรวงพาณิชย ในปเดียวกัน
รัฐบาลก็เปล่ียนนโยบายการรับจํานําลําไย ทําใหบริษัทเอกชนรายเดียวชนะการประมูลงานแปรรูป ลําไยสด
เปนลําไยแหง การเปล่ียนแปลงนี้เกิดในยุคท่ีนายสมศักดิ์  เทพสุทิน ดํารงตําแหนงรมว.กระทรวงเกษตรฯ (ดู
อิสริยา  และจารึก 2552) 

อยางไรก็ตาม ปรากฏวาบริษัทเหลานี้มีพฤติกรรมการทุจริต และทําผิดสัญญาการประมูล จน
ภายหลังถูกบอกเลิกสัญญา และถูกปปช.ฟองรอง ดังนั้นในภายหลังการระบายสตอกสินคาของรัฐบาลจึง
กลับไปสูระบบเดิมท่ี แมจะเปนการประมูลในปริมาณมากๆ แบบลางสตอก แตก็มีผูชนะประมูลรายใหญ 3-
4 ราย สวนผูสงออกรายเล็กก็จะประมูลไดบาง เพื่อเปนการเฉล่ียผลประโยชนใหลงตัว (ขอมูลรายช่ือผูชนะ
การประมูลไมมีการเปดเผยเปนทางการ) 

ผูเขียนขอต้ังขอสังเกตวาขณะท่ีรัฐบาลเพ่ิมราคารับจํานําพืชผล ทําใหเกษตรกรและพอคาท่ีเขารวม
โครงการมีรายรับสูงข้ึน รัฐบาลไมเคยพยายามจํากัดปริมาณการผลิต แตปลอยใหมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก
และขยายกําลังการผลิตของโรงงานแปรรูป ผลท่ีตามมาคือ รัฐจะมีภาระคาใชจายในการแทรกแซงเพิ่มข้ึน 
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3. ภาระขาดทุนและผลตอบแทนสวนเกินจากนโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร 

นโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร เชน การรับจํานําหรือซ้ือสินคาในราคาสูงกวาราคาตลาดแลว
นํามาขายในราคาตํ่า การกําหนดราคาน้ําตาล (และราคาออย) ใหสูงกวาราคาตลาดโลก  ตลอดจนนโยบาย
นมโรงเรียนท่ีกําหนดใหโรงงานแปรรูปตองซ้ือนมจากเกษตรกร กอใหเกิดภาระตนทุน และการขาดทุน
จํานวนมโหฬาร ยิ่งกวานั้นนโยบายเหลานี้กอใหเกิดผลตอบแทนสวนเกิน (หรือคาเชาทางเศรษฐกิจ) เปน
มูลคามหาศาลแกผูเกี่ยวของ หลังจากนําเสนอผลการคํานวณตนทุน ภาระขาดทุน และมูลคาผลตอบแทน
สวนเกินแลว ผูเขียนจะวิเคราะหลักษณะการกระจายหรือการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกินวาตกอยูกบั
ใครบาง 

ตนทุนของนโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเปนตนทุนทางเศรษฐกิจท่ีประกอบดวยตนทุนตัว
เงิน และตนทุนแฝงท่ีสําคัญ11 (implicit cost) อาทิเชน การเส่ือมคุณภาพของสินคาในสตอก สําหรับภาระ
ขาดทุน คํานวณจากสวนตางระหวางรายรับโครงการ (ภายใตขอสมมุติวารัฐขายสินคาในสตอกท้ังหมด) กับ
ตนทุนทางเศรษฐกิจของโครงการ 

สวนคาเชาทางเศรษฐกิจ หรือผลตอบแทนสวนเกินคํานวณจากสวนตางระหวางราคาสินคาเกษตรที่
รัฐรับซ้ือจากเกษตรกร ลบดวยราคาตลาด12  (ดูนิยามของคาเชาทางเศรษฐกิจในตอนท่ี 1) สําหรับ
ผลตอบแทนสวนเกินท่ีตกแกพอคาผูสงออกท่ีประมูลสินคาในสตอกของรัฐจะเทากับสวนตางระหวางราคา
สงออกในตลาด กับราคาประมูล สวนผลตอบแทนแกโรงงานแปรรูป (โรงสี) และเจาของโกดัง คือ อัตรา
คาจางแปรรูป อัตราคาเชา และอัตราคาจางตรวจคุณภาพสินคา ท่ีรัฐจายในอัตราท่ีสูงกวาอัตราตลาด 

การคํานวณผลตอบแทนสวนเกินในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล จะแตกตางจากกรณีการรับจํานํา 
(ขาวเปลือก ลําไย มันสําปะหลัง) และโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา (รัฐรับซ้ือยางดิบในราคาสูงกวา
ราคาตลาด) กลาวคือ รัฐไมไดวาจายเงินอุดหนุนชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาลโดยตรง  แตใชวิธีกําหนด
ราคาข้ันตํ่าของน้ําตาลในประเทศใหสูงกวาราคาตลาดโลก และจํากัดปริมาณการขายนํ้าตาลในประเทศ 
(รวมท้ังการจํากัดกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาล) น้ําตาลสวนเกินจะถูกระบายออกสูตลาดโลก ดังนั้น 
ผูบริโภคชาวไทยตองจายเงินซ้ือน้ําตาลในราคาแพง ซ่ึงเทากับเปนการอุดหนุนชาวไรออย และโรงงาน
น้ําตาล รวมท้ังผูบริโภคในตางประเทศ วิธีการคํานวณผลตอบแทนสวนเกินจึงเทากับสวนตางระหวางราคา
น้ําตาลในประเทศ กับราคานํ้าตาลในตลาดโลกในกรณีท่ีตลาดโลกไมถูกบิดเบือนโดยนโยบายของรัฐบาล 
(ดูวิธีการคํานวณในภาคผนวกท่ี 1) 

                                                        
11 การคํานวณยังไมไดรวมตนทุนคาเสียโอกาสของขาราชการและเจาหนาที่รับผิดชอบบริหารโครงการแทรกแซง เพราะไม

มีขอมูลเพียงพอ แตก็รวมเงินคาดําเนินการบางอยาง เชน คาลวงเวลาเจาหนาที่ คาจางลูกจางช่ัวคราว เปนตน 
12 อันที่จริง โครงการแทรกแซงบางโครงการ เชน การจํานําขาว และลําไยในบางปจะมีผลใหราคาตลาดสูงขึ้น ทําใหคาเชาที่

คํานวณไดตํ่ากวาความจริง 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ผลตอบแทนสวนเกินในการประมูลซ้ือขายนมพรอมดื่มสําหรับนักเรียน คํานวณจากสวนตาง
ระหวางราคานมพรอมดื่ม (ท่ีผลิตจากนมดิบ) กับนมพรอมดื่มท่ีผลิตจากนมผงพรองไขมัน แลวปรับดวย
อัตราสวนการผลิตนมพรอมดื่มจากนมผงพรองไขมัน ตอนมพรอมดื่มท้ังหมด นอกจากนั้นยังมีผลตอบแทน
สวนเกินเพิ่มเติมจากการที่ราคานมดิบท่ีเกษตรกรขายสูงกวาตนทุนนมดิบ และการท่ีราคานมพรอมดื่ม (ผลิต
จากนมดิบ) ท่ีขายใหโรงเรียนสูงกวาตนทุนของโรงงานแปรรูป (รวมคาขนสงถึงโรงเรียน) สวนการกระจาย
ผลตอบแทนสวนเกิน แกผูเกี่ยวของไดขอมูลจากนพนันท (2552) เชน เม็ดเงินใตโตะท่ีนายหนานมตองจาย
ใหอปท. และเจาหนาท่ีบางคนในชุมนุมสหกรณ เปนตน (ดูการคํานวณในภาคผนวก) 

รายรับ รายจาย และการขาดทุนของโครงการแทรกแซง : ตารางท่ี 3.1 และรูปท่ี 3.1 แสดงรายรับ-
รายจาย และภาระขาดทุนของโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร ใน ระหวางป 2540-50 รัฐบาลตองนํา
เงินจํานวนกวา 74,000 ลานบาทตป  เพื่อใชในการแทรกแซงพืช 4 ชนิด13 แตโครงการเหลานี้มีรายรับไมคุม
กับรายจาย ทําใหรัฐบาลมีภาระขาดทุนจํานวนมโหฬาร การรับจํานําขาวกอใหเกิดภาระขาดทุนมากท่ีสุด 
เชน ในป 2548/49 ท่ีมีการรับจํานํา 5.2 ลานตัน (ใกลเคียงกับป 2551-52) รัฐบาลขาดทุน 19,000 ลานบาท 
(หรือ 26,732 ลานบาท รวมดอกเบ้ียคงคาง)  (เทียบเทากับนําขาวเปลือกราคาตันละ 7,000 บาท จํานวน 2.7 
ลานตัน หรือ 9% ของผลผลิตขาวท้ังปไปโยนท้ิงทะเล) การจํานําลําไยในป 2545-47 ขาดทุน 1,423-5,442 
ลานบาท มันสําปะหลังขาดทุน 14-254 ลานบาทในระหวางป 2547/48 ถึงป 2549/50 ยางพาราขาดทุน 
12,800 ลานบาทในชวงป 2540-45 จะเห็นวาอัตราขาดทุนสูงถึงรอยละ 9-96 ของตนทุนในการแทรกแซง
แสดงวาการแทรกแซงเปนวิธีท่ีส้ินเปลืองมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งการแทรกแซงลําไยเปนเร่ืองไมสมควร
ทํามากท่ีสุด เพราะเปนผลไมเนาเสียงาย อัตราขาดทุนจึงสูงถึงรอยละ 60-96 

ตนทุนสวัสดิการสังคม : นอกจากการขาดทุนท่ีกอภาระภาษีตอประชาชนแลว ในบางกรณีการ
แทรกแซงยังทําใหราคาสินคาสูงข้ึน เกษตรกรทั่วไปนอกโครงการจะไดประโยชน แตผูบริโภคก็ตองซ้ือ
สินคาแพงข้ึน ทําใหสวัสดิการสังคม (ผลรวมของประโยชนสวนเกินของทุกฝาย) ลดตํ่าลง ผลการคํานวณ
ปรากฏในตารางท่ี 3.1 โดยสรุปแลวการแทรกแซงขาวทําใหสวัสดิการสังคมลดลงมากท่ีสุดเปนมูลคา 
16,610-17,721 ลานบาทตอป รองลงมาคือ ลําไย (4,162 ลานบาท) และออย (2,358 ลานบาท) 

                                                        
13 ยกเวนขาว รัฐบาลไมไดแทรกแซงราคาพืชชนิดอื่นทุกป รัฐจะเขาแทรกแซงเฉพาะปที่ราคาตกตํ่า 
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ตารางที่ 3.1 รายรับ รายจาย ขาดทุน และความสูญเสียของสวัสดิการ 

(ลานบาท) 
  
  

1 .คาใชจาย 2. มูลคาสินคาที่
จํานํา/พยุงราคา 

3. รายรับ
ของ

โครงการ 

4. ขาดทุน (3) - (1) 5. สวัสดิการสังคม 1/ 
ลดลง (-) 
เพื่มขึ้น (+) 

6. ตนทุนจากการไร
ประสิทธิภาพ 

(X-inefficiency) 

7. สูญเสีย
จากการเก็บ
สต็อก 2/ 

ลานบาท รอยละ
ของ (1) 

(1) ขาว 2548/49    59,360.80  44,797.02   32,628.26  -26,732.54  45 -16,609.94 ถึง -17,720.99  --  657.31  
(2) ลําไย 2545      5,508.04  4,843.42     2,205.07  -  3,302.97  60  --   --   17.36 3/  

2546      1,593.85  1,332.75        170.42  -  1,423.43  89  --   --   --  
2547      5,663.51  3,438.52      221.82  -  5,441.69  96 - 4,161.90   --   --  

(3) มัน
สําปะหลัง 

2547/48        147.81  113.40        134.05  -      13.76  9  --   --   --  
2548/49      1,474.50  1,147.40     1,220.27  -     254.23  17 -96.86 ถึง - 229.79  --   --  
2549/50      2,075.77  1,580.91     2,044.05  -      31.72  15 +2.94 ถึง +185.48   --   --  

(4) ยางพารา** ระยะที่ 1-2 
(ม.ค. 35 – ม.ค.39) 

     8,935.90  n.a.    5,706.17  -  3,229.73  36  --   --   --  

ระยะที่ 3  
(ก.พ. 40 – ธ.ค. 41) 

     6,912.07  n.a.    3,149.39  -  3,762.68  54  --   --   --  

ระยะที่ 4  
(ม.ค. 41 – ธ.ค. 41) 

     6,549.31  n.a.    3,799.87  -  2,749.44  42  --   --   --  

ระยะที่ 5 
(ม.ค.42. - มี.ค. 42) 

     3,315.45  n.a.    1,763.70  -  1,551.75  47  --   --   --  

ระยะที่ 6  
(เม.ย. 42 – ธ.ค. 45) 

   20,244.71  n.a.  15,508.84  -  4,735.87  23  --   --   --  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางที่ 3.1 รายรับ รายจาย ขาดทุน และความสูญเสียของสวัสดิการ (ตอ) 

 
 

(ลานบาท) 
  
  

1 .คาใชจาย 2. มูลคาสินคา 3. รายรับ 4. ขาดทุน (3) - (1) 5. สวัสดิการ
สังคมลดลง 

6. ตนทุนจากการ
ไรประสิทธิภาพ 
(X-inefficiency)  

7. สูญเสียจาก
การเก็บสต็อก ลาน

บาท 
รอยละ
ของ (1) 

(5) ออย 2547/48  --  
ออย 2/ = 

36,464.55  
น้ําตาล = 

26,717.91  
 --   --  --  - 2,352.724/  --   --  

(6) นม 2550  --   6,570  5/   --   --   --   --   2,322 ถึง4,644 6/  --  
หมายเหตุ  : 1/ ดูการคํานวณในรายงานวิจัยที่อางใน “ที่มา” มีขอสังเกตวา การคํานวณการสูญเสียสวัสดิการสังคมของอิสริยา และจารึก (2552) ใชขอสมมุติเรื่องพลวัตรของการแทรกแซง ซึ่งตางจากการคํานวณตนทุน

สวัสดิการของการแทรกแซงตลาดขาวและตลาดมันสําปะหลัง ที่ใชขอสมมุติเรื่องผลกระทบในระยะสั้น หรือผลกระทบที่เกิดภายในฤดูการผลิตเดียว 
   2/ ความสูญเสียจากการเก็บสต็อกอยูในรายรับที่ขาดหายไปจากการขายสินคาในสต็อกแลว 
   3/ ทําลายลําไยอบแหงคางสต็อกเสื่อมคุณภาพจากโครงการการรับจํานําลําไยอบแหงป 2545 โดยมีลําไยอบแหงที่ตองทําลายทั้งหมด 22,586.77 ตัน เนื่องจากเสื่อมสภาพหมด และไดทําลายเสร็จสิ้นในป 2548 
   4/ มูลคาออยที่ชาวนาไดรับ และมูลคาขายน้ําตาลในประเทศ การแทรกแซงตลาดน้ําตาลใชวิธีใหผูบริโภคในปรเทศรับภาระแทน รัฐไมไดเขาไปซื้อน้ําตาลเอง 
   5/ ดูรายละเอียดในการคํานวณในภาคผนวก  
   6/ งบประมาณรับซื้อนม ป 2550 
   7/ การคํานวณ(X-inefficiency) ในงานของ นพนันท (2552) อาจไดคาตนทุนการไรประสิทธิภาพต่ําเกินไป เพราะถาผูบริโภคทราบวานมโรงเรียนบางสวนเปฯนมคุณภาพต่ํา (หรือไมใชนมสด 100%) อุปสงค

ตอนมจะลดลง ผูบริโภคจึงสูญเสียความพอใจจากการถูกหลอกใหดื่มนมคุณภาพต่ํา ตนทุนดังกลาวเทากับสวนตางระหวางความพอใจของผูบริโภคกรณีดื่มนมสดแท กับความพอใจที่ผูบริโภคจะไดรับจาก
การดื่มนมสดคุณภาพต่ํา (แตรูวานมคุณภาพต่ํา และเต็มใจดื่ม) 

   * ถาไมรวมดกเบี้ยคงคาง รัฐจะขาดทุน 19,000 ลานบาท 
   ** คาใชจายและภาระขาดทุนจากโครงการแทรกแซงราคายางพาราไดจากรายงานของ อสย. ซึ่งเปนตนทุนทางการเงิน ทําใหตัวเลขตนทุนและขาดทุนต่ํากวาตนทุนทางเศรษฐกิจ และการขาดทุนที่แทจริง 
ที่มา  :  (1) นิพนธ พัวพงศกร และจิตรกร จารุพงษ (2552)    (2) อิสริยา บุญญะศิริ และจารึก สิงหปรีชา (2552) 
   (3) ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงค และคณะ (2552)     (4) ปทมาวดี ซูซูกิ (2552) 
   (5) วิโรจน ณ ระนอง (2552)      (6) นพนันท วรรณเทพสกุล (2552) 

6/ 

2/ ความสูญเสียจากการเก็บสต็อคอยูในรายรับที่ขาดหายไปจากการขายสินคาในสต็อคแลว 

* ถาไมรวมดอกเบี้ยคงคาง รัฐจะขาดทุน 19,000 ลานบาท 



18 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

รูปท่ี 3.1 ตนทุนและภาระขาดทุนจากการแทรกแซง (ลานบาท/ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรการปองกันการทุจริต 

 
การขาดทุนกอใหเกิดภาระตอผูเสียภาษี แตรัฐบาลไมเคยจัดทํารายงานการเงินท่ีสมบูรณเสนอตอ

รัฐสภาเลย ตรงกันขามภาระหน้ีสินดังกลาวกับถูกซุกซอนเปนภาระหนี้แบบปลายเปด (contingent liability) 
เพราะในการจัดทํางบประมาณรายจายของโครงการการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร (ขาว  มันสําปะหลัง 
ลําไย) และยางพารา รัฐบาลไมเคยต้ังเปนงบประมาณรายจายประจําป แตรัฐบาลจะกูเงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือธนาคารของรัฐมาใชในการแทรกแซง สวนคาใชจายในการ
ดําเนินการและภาระขาดทุนจะเบิกจายจากกองทุนรวมชวยเหลือเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ
ใหแกกองทุนฯ ตามความจําเปน สวนใหญกรณีการแทรกแซงยาง เม่ือการดําเนินงานเกิดขาดทุน หนวย
ราชการผูรับผิดชอบก็ตองทําเร่ืองขออนุมัติเงินชดเชยจากคณะรัฐมนตรีเปนคร้ังคราว ในระยะเวลาเกือบ 10 
ปท่ีผานมารัฐบาลจึงมีหนี้คางชําระ (ท้ังเงินตนและดอกเบ้ียคางชําระ) กับธกส. และธนาคารของรัฐ เชน ณ 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2550 รัฐบาลเปนหนี้ธกส. ถึง 98,975 ลานบาทจากการดําเนินโครงการแทรกแซงสินคา
เกษตร 19 โครงการในชวงรัฐบาลทักษิณ (ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ลําไย กุง ฯลฯ) ตอมาในสมัยรัฐบาลพล
เอกสุรยุทธ จุลานนท จึงมีการตั้งงบประมาณแผนดินชดใชหนี้ท่ีคางชําระบางสวนคือ 28,892 ลานบาท  
นอกจากนั้นในป 2551 รัฐบาลยังไดกูเงินจํานวน 110,000 ลานบาท จากธนาคารของรัฐ 4 แหง เพื่อนํามาใช
ในโครงการรับจํานําสินคาเกษตรในป 2551-2552  และลาสุดรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะก็ไดจัดสรรเงินกูจาก
โครงการไทยเขมแข็งจํานวน 60,000 ลานบาท เพื่อใชในโครงการประกันรายไดเกษตรกร 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

กลาวโดยสรุป  การดําเนินมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรไมเคยมีคําวา “วินัยการคลัง” 
เพราะรัฐสามารถกูเงินจากสถาบันเงินของรัฐมาแทรกแซง โดยใชวิธีท้ิงหนี้ไวในบัญชี (contingent  liability) 
จนกวาจะมีรัฐบาลท่ีพอจะมีจิตสํานึกดานวินัยการคลัง (ซ่ึงมักจะเปนรัฐมนตรีท่ีเคยเปนขาราชการ) ลุกข้ึนมา
ชําระหนี้ ประชาชนไมเคยไดรับทราบวาเม่ือปดโครงการแทรกแซงแตละโครงการแลวเกิดภาระการขาดทุน
และภาระภาษีตอประชาชนจํานวนเทาใด ความไมโปรงใสดังกลาวทําใหรัฐสามารถดําเนินโครงการ
แทรกแซงตลาดสินคาเกษตรโดยไมมีแรงกดดันดานงบประมาณใดๆ หรือกระแสคัดคานจากผูเสียภาษี 

ผลตอบแทนสวนเกินจากโครงการแทรกแซง : ตารางท่ี 3.2 เสนอผลการประมาณการผลตอบแทน
สวนเกินท่ีเกิดจาดโครงการแทรกแซงสินคาเกษตร 6 ชนิด มีมูลคาประมาณปละ 31,207 – 40,172 ลานบาท 
การแทรกแซงตลาดขาวกอใหเกิดผลตอบแทนสวนเกินมากท่ีสุด ถึง 15,853 ลานบาท ในป 2548/49 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล (14,409 ลานบาทในป 2545/46) ลําไย (4,348 ลานบาทในป 
2547) มันสําปะหลัง (796-2,034 ลานตอในป 2548/99 ถึง 2549/50) นม (1,272-2,162 ลานบาทในป 2550) 
(ดูตารางท่ี 3.2) มีขอสังเกตวาขนาดของผลตอบแทนสวนเกินจะข้ึนกับตัวแปรสําคัญ 2 ตัว คือ สวนตาง
ระหวางราคารับจํานํา (หรือราคาประกันข้ันตํ่า) กับราคาตลาด และปริมาณสินคาท่ีรัฐบาลรับซ้ือไวในสตอก
หรือปริมาณผลผลิต (กรณีออย) 



20 บทความเรื่อง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางที่ 3.2 คาเชาทางเศรษฐกิจของสินคาเกษตรที่มีการแทรกแซง 

  (1) ขาว  (2) ลําไย  (3) มันสําปะหลัง  (4) ยาง  

2548/49 2547 2548/49 2549/50 (2535 - 2545) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เกษตรกร 7,126.72 44.95 983.26 22.62 18 2.26 198 9.73     2,472.46  18.1 

โรงงานแปรูป (โรงสี/เอกชนแปรูป/โรงงาน
แปงมัน/ลานมัน) 

โรงงานแปงมัน 
ลานมัน 

3,444.40 21.73 2,763.70 63.57 188 
 

32 
156 

23.62 
 

(17.02) 
(82.98) 

528 
 

301 
227 

25.96 
 

(57.01) 
(42.99) 

    1,106.46  8.1 

โกดัง(และเซอรเวยเยอร) / อปท./ชุมนม
สหกรณ  1/ 

802.62 5.06 180.00 4.14 -- -- -- -- -- -- 

ผูสงออก/ลง(กรณีลําไย)/ผูประมูลมันเสน
และแปงมัน/นายหนาคานม 

มันเสนในประเทศ  
มันเสนสงออก 
แปงมันในประเทศ 
แปงมันสงออก 

4,479.42 28.26 420.61 9.67 590 
 

- 
- 

138 
452 

74.12 
 

- 
- 

(23.39) 
(76.61) 

1,308 
 

235 
297 
541 
235 

64.31 
 

(17.97) 
(22.71) 
(41.36) 
(17.97) 

  10,079.71  73.79 

คาเชาทางเศรษฐกิจ 15,853  100  4,348  100  796  100  2,034  100  13,660  100  

มูลคาสินคา (เฉลี่ย) 168,731    5,985    29,250    37,660    289,8952/   

สัดสวนตอมูลคาสินคา (รอยละ)  9.40   72.65   2.72   5.40  4.71  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางที่ 3.2 คาเชาทางเศรษฐกิจของสินคาเกษตรที่มีการแทรกแซง (ตอ) 

 
  (5) นมโรงเรียน (6) ออยและน้ําตาล 

2548 2549 2551 2545/461/ 2549/50 2551/52 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เกษตรกร 122.63  7.68  54.41  4.23  179.30  8.22  9,272 64.35 3,580 47.29 3,368 36.19 
โรงงานแปรูป (โรงงานนม/โรงงานน้ําตาล) 557.58  34.91  458.86  35.64  758.19  34.77  2,977 20.66 1,675 22.12 1,741 18.71 
อปท./ชุมนมสหกรณ  297.63  38.78  261.08  39.85  401.69  38.59  - - - - - - 
นายหนาคานม 619.42  18.63  513.06  20.28  841.38  18.42  - - - - - - 
คาเชาของตางประเทศ (กรณีน้ําตาล) - - - - - - 2,160 14.99 2,616 34.55 2,955 32 
คาเชาทางเศรษฐกิจ 1,584  100  1,273  100  2,162  100  14,409 100 7,571 100  9,307  100  
มูลคาสินคา (เฉลี่ย) 7,008   6,989   8,437  96,720   94,077  136,543   
สัดสวนตอมูลคาสินคา (รอยละ)  22.60   18.21   25.62     8.86   12.05  
 
หมายเหตุ : 1/ แสดงคาเชาทางเศรษฐกิจสําหรับน้ําตาล ป 2545/46 เนื่องจากเปนปที่มีคาเชารวมสูงสุดในรอบ 10 ป ขณะที่คํานวณ ป 2549/50และ 2551/52 เนื่องจากรัฐบาลมีการปรับราคาน้ําตาล 

  2/ ราคาตลาดกลางเฉลี่ย * ปริมาณ 10 ป ยางแผนรมควันชั้น 3 
 

ที่มา  :  (1) นิพนธ พัวพงศกร และจิตรกร จารุพงษ (2552) 
   (2) อิสริยา บุญญะศิริ และจารึก สิงหปรีชา (2552) 
   (3) ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงค และคณะ (2552) 
   (4), (5) และ (6) ดูในภาคผนวก 

 



22 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

การกระจายผลตอบแทนสวนเกิน : ประเด็นท่ีนาสนใจท่ีสุดคือ มาตรการแทรกแซงตลาดสินคา
เกษตรเปนการชวยเหลือเกษตรกรมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยากจน ผูเขียนและนักวิจัยบางทาน
ในโครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรฯ ไดคํานวณการแบงผลประโยชน (หรือผลตอบแทน
สวนเกิน) ท่ีเกิดจากมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรไดในตารางท่ี 3.2 ผลการคํานวณมีดังนี้ 

ประการแรก ผลตอบแทนสวนเกินสวนใหญมิไดตกแกเกษตรกร แตตกกับพอคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูสงออก ในกรณีขาว เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสวนเกินสูงสุด14รอยละ 45 แตโรงสีเจาของโกดังและ 
ผูสงออกรวมกันไดสวนแบงรอยละ 55 โดยผูสงออกกลุมเดียวไดรับผลประโยชนถึงรอยละ 28 กรณีมัน
สําปะหลัง เกษตรกรไดรับประโยชนนอยมากเพียงรอยละ 2.3-9.7 ขณะท่ีผูประมูลมันจากสตอกของรัฐบาล 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งมันเสน) ไดรับสวนแบงของผลตอบแทนสวนเกินสูงท่ีสุด 

ประการท่ีสอง สวนแบงผลตอบแทนสวนเกินท่ีตกแกเกษตรกรมีลักษณะกระจุกตัว เกษตรกรผูมี
ฐานะไดรับผลประโยชนมากกวาเกษตรกรยากจน ตัวอยางเชน ชาวนาท่ีมียอดการจํานําขาวรายละ 2 แสน
บาทข้ึนไป มียอดการจํานํารวมท้ังส้ินรอยละ 24 ของมูลคาการจํานําในป 2548/49 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 
60.6 ในป 2551/52 ขณะท่ีเกษตรกรรายเล็กซ่ึงมียอดจํานําไมเกินรายละหน่ึงแสนบาท มีสวนแบงการจํานํา
ขาวลดลงจากรอยละ 47 ในป 2548/49 เหลือรอยละ 15.9 ในป 2551/52 (ดูรูปท่ี 3.2 และตารางท่ี 3.3) 

รูปท่ี 3.2 ชาวนาในโครงการจํานําและมูลคา เทียบกับชาวนาท้ังหมดและผลผลิตขาวจําแนกตาม ปริมาณ
ผลผลิตตอคนจน (หรือมูลคาจํานําตอคน) 

 
 
                                                        
14 การคํานวณน้ีมีขอสมมุติวาไมมีการทุจริตในโครงการรับจํานํา การสวมสิทธิ์และการลักลอบนําสตอกสินคาของรัฐไป

หมุนหรือขายจะทําใหโรงงานแปรรูปมีสวนแบงเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันนักการเมืองบางคนก็สามารถเรียกรองผลตอบแทน
จากการเปลี่ยนมาตรการแทรกแซงจากโรงงานแปรรูปและผูสงออก แตผูเขียนไมมีขอมูลเพียงพอ ผูอานพึงเขาใจวา
ผลตอบแทนสวนเกินบางสวนที่ตกแกโรงงานแปรรูปและผูสงออกจะถูกแบงปนใหแกนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐบาล
บางคน 

 ที่มา : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2552 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางที่ 3.3 ชาวนาในโครงการจํานําและมูลคา เทียบกับชาวนาทั้งหมดและผลผลิตขาวจําแนกตาม ปริมาณผลผลิตตอคนจน (หรือมูลคาจํานําตอคน) 
2548/49 2551/52 

จํานวนเกษตรกรเขารวมโครงการ1/ มูลคาจํานาํ สํามะโนเกษตร ป 25462/ เกษตรกร มูลคาจํานาํ สํามะโนเกษตร ป 25462/ 
มูลคาจํานาํตอราย ผลผลิตตอราย* 

(ราย) 
 

(รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
ผลผลิต 
(รอยละ) 

เกษตรกร 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ผลผลิต 
(รอยละ) 

เกษตรกร 
(รอยละ) 

ต่ํากวา 40,000 บาท 
ต่ํากวา 5.9 ตัน (48/49) 
ต่ํากวา 3.9 ตัน (51/52) 

193,966 36.90 5,163.48 12.66 27.95 70.22 
15.83 2.73 57.2 18 

40,001-100,000 บาท 
6 - 14.9 ตัน (48/49) 
4 – 8.9 ตัน (51/52) 

211,992 40.33 14,036.56 34.41 29.54 20.22 
30.02 13.19 23.7 22 

100,001-200,000 บาท 
15- 28.9 ตัน (48/49) 
9 – 16.9 ตัน (51/52) 

83,891 15.96 11,809.74 28.95 18.90 6.04 
25.20 23.44 10.9 21 

200,001-340,000 บาท 
29 – 48.9 ตัน (48/49) 
17 – 28.9 ตัน (51/52) 

30,612 5.82 7,966.56 19.53 14.24 2.59 
17.28 29.11 4.7 16 

 มากกวา 340,000 บาท 
มากกวา 49 (48/49) 
มากกวา 29 ตัน (51/52) 

5,203 0.99 1,819.60 4.46 9.37 0.93 
11.67 31.52 3.5 24 

รวม 525,664** 100.00 40,795.95 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
หมายเหตุ : * ใชราคารับจํานําขาวเปลอืกนาป 5% ป 2548/49 คํานวณเปนปริมาณขาวเปลือกที่เขารวมโครงการ (7,000 บาท) และ 11,800 บาทตอตันในป 2551/52 

** ขอมูลของอคส.มีผูเขาโครงการรับจาํนําสูงกวาธกส. คือ 624,428 ราย ทัง้นี้เพราะธกส. นับลกูคาจากการจายเงินกู แตอคส. นับจากเกษตรกรที่นําขาวเปลือกมาจํานําเปนไปไดวาเกษตรกรบางรายนําขาวเปลือกมาจํานํา
หลายครั้งขอมูลของอคส. จงึมากกวาธกส. 

ที่มา : 1/ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 2552 
 2/ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนการเกษตร 2546 

 
 



24 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ผลตอบแทนสวนเกินท่ีตกแกเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังก็คลายคลึงกับขาว (ดูตารางท่ี 3.5 
ขางลาง) กลาวคือ เกษตรกรที่ไดประโยชนสวนใหญจากโครงการรับจํานําคือ เกษตรกรท่ีมีฐานะดี (มี
ผลผลิตขายในตลาดมาก) 

ประเด็นสําคัญยิ่งกวา คือ เกษตรกรสวนใหญท่ีเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือกและได
ประโยชนจากโครงการรับจํานําขาวไมใช “คนจน” ดังท่ีเขาใจกัน เพื่อพิสูจนประเด็นนี้ผูวิจัยไดขออนุญาต
นําขอมูลท่ีอาจารยอัมมาร สยามวาลา (2552)15 เคยคํานวณไวมานําเสนอในตารางท่ี 3.4 ขอมูลนี้จําแนก
ครัวเรือนชาวนาตามช้ันรายไดเฉล่ียของ “ครัวเรือนท้ังประเทศ” 10 ช้ันรายได (ช้ันท่ี 1 คือ จนท่ีสุด และช้ันท่ี 
10 คือ รวยท่ีสุด) การจําแนกชั้นรายไดของครัวเรือนชาวนาโดยใชระดับรายไดเทากับของครัวเรือนทุก
ประเภทท่ัวท้ังประเทศแทนการจําแนกช้ันรายไดตามรายของครัวเรือนชาวนา16  เปนการแกปญหาวา
เกษตรกรมักมีรายไดตํ่ากวาครัวเรือนท่ีไมใชเกษตรกร นอกจากนั้นตารางท่ี 3.5 ยังแบงครัวเรือนออกเปน 3 
ประเภท คือ ครัวเรือนชาวนาท่ีมีปลูกขาวเกินการบริโภคครัวเรือนท่ีปลูกขาวพอบริโภค ครัวเรือนท่ีปลูกขาว
พอบริโภค และครัวเรือนท่ีปลูกขาวไมพอบริโภค 17วิธีนี้จะทําใหผูเขียนทราบผลกระทบสุทธิของนโยบาย
รับจํานําขาวเปลือก เพราะการจํานําขาวทําใหราคาขาวเปลือกและขาวสารสูงข้ึน (ดูเหตุผลใน Nipon 2009) 
ครัวเรือนชาวนาท่ีมีขาวเหลือขายจะไดประโยชนสุทธิมากข้ึน ครัวเรือนท่ีปลูกขาวไมพอกินจะเดือดรอน 
สวนครัวเรือนท่ีปลูกขาวพอดีกับการบริโภคจะไมเดือดรอน (สมมุติวาการเพิ่มข้ึนของราคาขาวเปลือก และ
ราคาขาวสารอยูในสัดสวนเทากัน) 

ตารางท่ี 3.4 แสดงวาครัวเรือนชาวนาท่ียากจนแตมีขาวเหลือขายมีจํานวนมากกวาครัวเรือนท่ีมีฐานะ
ดี เชน ในป 2550 ครัวเรือนยากจนท่ีสุด (ช้ันรายไดท่ี 1) ท่ีมีขาวเหลือขายมีจํานวนรอยละ 15 ของครัวเรือน
ชาวนาท่ัวประเทศท่ีมีขาวเหลือขาย ขณะท่ีครัวเรือนรวยท่ีสุด (ช้ันรายไดท่ี 10) ท่ีมีขาวเหลือขายมีจํานวน
เพียงรอยละ 2.4 ขอมูลนี้นาจะบงช้ีวาประโยชนสวนใหญของการรับจํานําขาวเหลือตกแกครัวเรือนชาวนา
ยากจนตามความเช่ือของนักการเมืองและคนท่ัวไป 

                                                        
15 อัมมาร สยามวาลา (2552) “นโยบายพยุงราคาขาวกระทบใคร” บทความที่ยังไมไดเผยแพร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย 
16 Nipon and Somporn (2008) จําแนกครัวเรือนชาวนาที่มีขาวเหลือขายตามช้ันรายไดของครัวเรือนชาวนา แตขอสรุปที่ได

คลายคลึงกับขอมูลของอัมมาร สยามวาลา (2552) 
17 วิธีคํานวณ คือ ใชมูลคาขาวที่ครัวเรือนชาวนาผลิตไดลบดวยมูลคาขาวสารท่ีครัวเรือนชาวนาตองซื้อมาบริโภค 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางท่ี 3.4 (ก) จํานวนครัวเรือนปลูกขาวเกินบริโภคจําแนกตามอันดับชั้นรายได ป 2549 
อันดับชั้น
รายได 

ครัวเรือนผลิต
ขาวเกินบริโภค 
(พันครัวเรือน) 

ครัวเรือนผลิตขาว
ไมพอบริโภค 

(พันครัวเรือน) 

ครัวเรือนผลิต
ขาวพอบริโภค 
(พันครัวเรือน) 

สวนเกินเฉลี่ยสําหรับ 
ครัวเรือนมีขาวเกิน

บริโภค 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

รอยละของ
จํานวน
ครัวเรือน 

รอยะลของมูลคา
สวนขาวสวนเกิน 

1 624 563 297 14,377 14% 4% 
2 651 698 262 20,725 15% 6% 
3 659 783 248 28,253 15% 8% 
4 567 975 250 33,131 13% 8% 
5 515 1,058 273 47,541 11% 11% 
6 464 1,160 251 55,420 10% 11% 
7 351 1,290 273 75,208 8% 12% 
8 330 1,481 325 92,015 7% 13% 
9 180 1,631 423 135,109 4% 11% 

10 139 1,834 491 249,076 3% 15% 
รวม 4,481 11,472 3,092 50,399 100% 100% 

ที่มา : อัมมาร สยามวาลา 2552 

 

ตารางท่ี 3.4 (ข) จํานวนครัวเรือนปลูกขาวเกินบริโภคจําแนกตามอันดับชั้นรายได ป 2550 
อันดับชั้น
รายได 

ครัวเรือนผลิต
ขาวเกินบริโภค 
(พันครัวเรือน) 

ครัวเรือนผลิตขาวไม
พอบริโภค(พัน
ครัวเรือน) 

ครัวเรือนผลิต
ขาวพอบริโภค 
(พันครัวเรือน) 

สวนเกินเฉลี่ยสําหรับ 
ครัวเรือนมีขาวเกิน

บริโภค 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

รอยละของ
จํานวน
ครัวเรือน 

รอยะลของมูลคา
สวนขาว
สวนเกิน 

1 667 615 250 19,559 15% 6% 
2 630 752 239 26,024 14% 7% 
3 617 862 247 31,272 14% 9% 
4 600 969 228 38,534 14% 10% 
5 512 1,104 248 50,392 12% 11% 
6 423 1,230 216 66,485 10% 13% 
7 344 1,361 283 75,706 8% 12% 
8 266 1,548 293 103,409 6% 12% 
9 190 1,759 356 137,509 4% 12% 

10 105 1,986 410 186,556 2% 9% 
รวม 4,354 12,187 2,769 51,677 100% 100% 

หมายเหตุ : อันดับชั้นรายไดเปนอันดับชัน้รายไดของประชากรทั้งประเทศ อันดบัช้ันรายไดที่ 1 เปนกลุมคนจนสุด อนัดับชั้นรายไดที่ 10 เปนกลุม
คนรวยสุด คํานวณจากขอมลูการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2550 

ที่มา : อัมมาร สยามวาลา 2552 (ฉบับราง ยังไมไดมีการเผยแพร) 



26 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

รูปท่ี 3.3 มูลคาขาวสวนเกินท่ีเหลือขายของครัวเรือนท่ีปลูกขาวเกนิบริโภค 

(รอยละของมูลคาขาวเหลือขายทุกครัวเรือน) 

 
 
 

 

 

 

 
 
ที่มา: Socio-economic Survey, 2007 and Agricultural Census, 2003 และอัมมาร 2552 

 

แตขอมูลท่ีถูกตองจะตองพิจารณาจาก “มูลคาสุทธิของขาวเหลือขาย” ไมใชพิจารณาเฉพาะจาก
จํานวนครัวเรือนท่ีมีขาวเหลือขายเทานั้น ตารางท่ี 3.4  ชองท่ี 5 แสดงมูลคาสุทธิของขาวเหลือขาย (คือ มูลคา
ขาวท่ีผลิตไดลบมูลคาขาวท่ีครัวเรือนซ้ือบริโภค) ของครัวเรือนชาวนาท่ีปลูกขาวเกินบริโภค ปรากฎวา
ผลสรุปตรงขามกับขอมูลจํานวนครัวเรือนท่ีมีขาวเกินบริโภคในชองท่ีสองของตารางท่ี 3.4  กลาวคือ
ครัวเรือนท่ีมีฐานะดีมีมูลคาสุทธิของขาวเหลือขายสูงกวาครัวเรือนยากจน เชน ครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด 2 ช้ันลาง 
(หรือ 20%) มีมูลคาขาวเหลือขายคิดเปนรอยละ 13 ของมูลคาขาวเหลือขายของครัวเรือนทุกครัวเรือนท่ีปลูก
ขาวเกินบริโภค ขณะท่ีครัวเรือนรวยท่ีสุดในชั้นท่ี 9-10 มีมูลคาขาวเหลือขายรอยละ 20.3 (ดูรูปท่ี 3.2 
ประกอบ) 

ดังนั้น ผลประโยชนสวนใหญของโครงการรับจํานําขาวจึงตกในมือของครัวเรือนชาวนาท่ีมีฐานะดี
มากกวาครัวเรือนยากจน ชาวนาฐานะดีสวนใหญอยูในเขตชลประทานของภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง 
เพราะพ้ืนท่ีชลประทานสวนใหญของประเทศอยูในภาคดังกลาว (ประมาณ 49.7 %)18 และชาวนาเหลานี้มี
พื้นท่ีถือครองเฉล่ียมากกวาชาวนาในภาคอ่ืนๆ ขอสรุปนี้ไมนาแปลกใจเม่ือคํานึงถึงขอเท็จจริงวาชาวนา
ยากจนสวนใหญท่ีปลูกขาวไมพอบริโภคและอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือตอนบนมัก

                                                        
18 กรมชลประทาน (2547) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

เก็บขาวไวในยุง ชาวนาเหลานี้จะไมเคยไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการรับจํานํา แตในทางตรงกันขาม 
เม่ือราคาขาวสูงข้ึนชาวนาเหลานี้จะเดือนรอน19  

แมจะไมมีขอมูลลักษณะเดียวกันสําหรับเกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลัง แตหลักฐานท่ีพอมีอยูบางก็
บงช้ีวาเกษตรกรสวนใหญท่ีไดประโยชนจากโครงการรับจํานํา คือ เกษตรกรมีฐานะ ตารางท่ี 3.5 
เปรียบเทียบมูลคาจํานํากับมูลคาการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองประเภทจําแนกตามปริมาณจํานําตอ
ครอบครัว และปริมาณการผลิตตอครอบครัว ผลการคํานวณพบวาสัดสวนมูลคาผลผลิตท่ีจํานําของ
เกษตรกรเพิ่มข้ึนตามขนาดของมูลคาการจํานํา  (ซ่ึงแปลวามีผลผลิตมาก) ขณะท่ีเกษตรกรสวนใหญของ
ประเทศกลับเปนเกษตรกรรายยอยท่ีมีผลผลิตตอรายตํ่า 

ประการท่ีสาม สวนแบงผลตอบแทนสวนเกินท่ีตกแกพอคามีลักษณะกระจุกตัวยิ่งกวาสวนแบงท่ี
ตกแกเกษตรกร นอกจากผูประกอบการท่ีไดรับประโยชนจากมาตรการแทรกแซงสินคาเกษตรจะมีจํานวน
นอย (เทียบกับจํานวนผูประกอบการท้ังหมดในกิจการประเภทเดียวกัน) แลว ผลตอบแทนสวนเกินยังมี
ลักษณะกระจุกตัวอยูในมือผูประกอบการเพียงนอยราย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสงออกใหญเพียง 2-4 รายท่ีจะ
ไดรับผลประโยชนสวนใหญจากการแทรกแซง 

 

                                                        
19 แตโชคดีที่ชาวนายากจนที่สุดในช้ันรายไดที่ 1-2 จํานวนมาก (รอยละ 41 ของครัวเรือนชาวนาในช้ันรายได 1-2) ปลูกขาว

เกินบริโภคสวนอีกรอยละ 43 มีขาวไมพอบริโภค 



28 บทความเรื่อง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางที่ 3.5 จํานวนเกษตรกรตามชัน้ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง โดยแบงชั้นตามปริมาณมันสําปะหลังที่เขาโครงการจํานํา ป 2551/52 

2549/50 2551/52 

สํามะโนเกษตร ป 25462/ สํามะโนเกษตร ป 25462/ จํานวนเกษตรกรเขา
รวมโครงการ1/ มูลคาจํานํา เกษตรกร ผลผลิต 

จํานวนเกษตรกรเขา
รวมโครงการ1/ มูลคาจํานํา เกษตรกร ผลผลิต มูลคาจํานําตอ

ราย ผลผลิตตอราย (ราย) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (ราย) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ต่ํากวา 29 ตัน (49/50) 10,109 41.46 235.62 14.22 36.1 9.3        ต่ํากวา 40,000 
บาท ต่ํากวา 21 ตัน (51/52)       77,994 31.94 1,877 8.69 27.15 5.89 

29 - 72 ตัน (49/50) 10,012 41.06 629.03 37.97 36.2 25.3       40,001-100,000 
บาท 21 - 52 ตัน (51/52)       93,497 38.29 6,121 28.36 35.84 19.91 

72 - 145 ตัน (49/50) 3,053 12.52 417.81 25.22 18.7 28       100,001-200,000 
บาท 52 - 104 ตัน (51/52)       49,061 20.09 6,803 31.51 21.92 25.35 

145 - 217 ตัน (49/50) 699 2.87 201.06 12.14 5.3 14.3       200,001-300,000 
บาท 104 - 156 ตัน (51/52)       12,307 5.16 3,052 14.14 8.32 16.76 

217  ตันขึ้นไป (49/50) 510 2.09 173.17 10.45 3.6 23       300,001 บาท 
ขึ้นไป 156  ตันขึ้นไป (51/52)       11,003 4.51 3,733 17.3 6.78 32.09 

รวม 24,383 100.00 1656.69 100.00 100 100 244,162 100 21,586 100 100 100 

หมายเหตุ : * ใชราคารับจํานําหัวมันสด ของป 2549/50 คํานวณเปนปริมาณขาวเปลือกที่เขารวมโครงการ เทากับ 1.38 บาท/กก. และป 2551/52 ใชราคา 1.925 บาท/กก. 

** ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่ใชคํานวณเทากับ 3668 กิโลกรัม/ไร มาจากขอมูลสถิติการเกษตรป 2550 

ที่มา : 1/ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.), 2552 
 2/ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนการเกษตร 2546 



29 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ในกรณีของขาว มีโรงสีท่ีเขารวมโครงการรับจํานํา 400-600 แหง จากโรงสีท่ัวประเทศไทย (กําลังการ
ผลิตไมตํ่ากวา 20 ตันตอวัน)  ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 แหง20 ผูสงออกท่ีเขาประมูลขาวจากสตอกของรัฐบาลมี
จํานวนไมเกิน 17 ราย จากผูสงออกท้ังในสังกัดสมาคมผูสงออกขาวและนอกสมาคมประมาณ 150 ราย 

ยิ่งกวานั้นผูชนะการประมูล 2-4 รายแรก มักจะสามารถประมูลขาวไดมากกวารอยละ 80-85 ของ
ปริมาณการประมูลท้ังหมด (ตารางท่ี 3.6) เชน ในการประมูลปลายป 2551 ผูชนะการประมูล 2 รายแรก
ประมูลขาวไดถึงรอยละ 58 และผูชนะประมูล 4 ราย แรกประมูลขาว 4 รายแรกจะไดรับสวนแบง
ผลตอบแทนสวนเกินจากโครงการรับจํานําขาวในป 2548/49 ไมตํ่ากวา 2,580 ลานบาท 

ตารางท่ี 3.6 สัดสวนการประมูลของผูประมูลรายใหญ 

  รายแรก รายท่ี 2 รายท่ี 3-4 รายท่ี 5-6 อ่ืนๆ 

คร้ัง 1 2551 36.09 22.83 20.34 14.49 6.24 

คร้ัง 2 2551 31.43 26.68 31.42 5.76 4.72 ขาว 1/ 

2552 31.81 25.72 26.92 8.00 17.77 

2547/48 75.00 -- -- -- 25.00 

2548/49 100.00 -- -- -- -- มันเสน 

2549/50 22.74 20.94 -- -- 56.32 
มันสําปะหลัง 2/ 

แปงมัน 2549/50 42.93 9.26 -- -- 57.07 

2547 16.00 12.81 24.97 19.80 26.41 

2548 16.97 12.43 17.36 9.79 47.71 

2549 16.28 8.64 17.93 10.23 46.92 
นม 3/ 

2550 18.23 8.29 18.65 9.75 45.09 
หมายเหตุ : (1) การประมูลลําใยอบแหงในป 2547 มีบริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด ชนะการประมูลแตผุเดียว (2) การประมูลขาวในสต็อกรัฐบาล มี

บริษัทเพรสซิเดนทอะกริ ชนะการประมูลขาวท่ีนําออกประมูลเกือบทั้งหมด (3) การประมุลยางพาราในปหนึ่ง มีการต้ังบริษัทแฝงใน
ตางประเทศมาซ้ือขายกับบริษัทที่ชนะการประมูลสต็อกรัฐบาล 

ที่มา : (1) นิพนธแลจิตรกร 2552 (2) ชัยสิทธิ์ และคณะ 2552 (3) นพนันท 2552 

 
สาเหตุท่ีผลประโยชนกระจุกตัวมากก็เพราะวิธีการประมูลท่ีกําหนดใหมีการประมูลสินคาในสตอก

เปนจํานวนมากหรือแบบลางสตอกท้ังโกดังและใหผูประมูลยอมรับ “สภาพ” ของสินคา การประมูลจํานวน
มากทําใหมีผูสงออกเพียงไมกี่รายท่ีมีศักยภาพทางการเงินพอจะประมูลได นอกจากนั้นการใหผูประมูล
ยอมรับสภาพของสินคาก็กอใหเกิดปญหาการขาดสารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพสินคาในโกดัง พอคาสวน
ใหญจึงไมกลาเขาประมูล 

                                                        
20 จํานวนโรงสีทุกขนาดในป 2550/51 มีประมาณ 38,725 แหง 



30 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางท่ี 3.6 แสดงการกระจุกตัวของสวนแบงการประมูลมันสําปะหลัง โปรดสังเกตวาการประมูล
มันเสนจะมีปญหาการกระจุกตัวมากกวาการประมูลแปงมัน เพราะแปงมันเปนสินคาคุณภาพท่ีตองมีอัตรา 
(ยี่หอ) สินคารับรองใหผูซ้ือ ขณะท่ีมันเสนเปนสินคาเกรดคละท่ีเหมือนกันหมด 

ในกรณีของลําไยปรากฏวารัฐบาลยอมใหบริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด ชนะการประมูลเพื่อนําลําไย
สดไปแปรรูปเปนลําไยแหงแตผูเดียว ตอมาปรากฏวาบริษัทท่ีเขารวมประมูลแขงกับบริษัทปอเฮงฯ ลวนมี
สวนเกี่ยวของกับบริษัทปอเฮง (ดูตอนท่ี 4 เพิ่มเติม) นอกจากน้ัน การดําเนินงานของบริษัทยังมีปญหาหลาย
ประการ เชน ลําไยหาย การนําลําไยเกาในป 2545 มาสงมอบแก อตก. ฯลฯ จนในท่ีสุดมีขาราชการและ
เจาหนาท่ีช้ันผูใหญถูกฟองรอง และบางคนถูกลงโทษใหตองออกจากราชการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน    
อิสริยา และจารึก 2552)  

สําหรับนมโรงเรียนแมจะมีโรงงานท่ีผลิตนมโรงเรียนถึง 68 แหง ปรากฏวามีโรงงานแปรรูปใหญท่ี
เปนผูผลิตนมโรงเรียนเพียง 5 ราย ไดแก อสค. (ซ่ึงในหลายกรณีเปนท้ังผูผลิตนมและผูมีสวนสําคัญในการ
กําหนดนโยบายนมโรงเรียน) สหกรณโคนมหนองโพธ์ิ สหกรณโคนมวังน้ําเย็น21 บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลด 
จํากัด และบริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จํากัด  นอกจากนั้นในแตละจังหวัดจะมีนายหนาท่ีเปนผูชนะการประมูล
และสงนมโรงเรียนเพียงจังหวัดละไมเกิน 2 ราย เพราะมีการตกลงแบงตลาดกัน 

ตนตอของผลตอบแทนสวนเกิน : การท่ีมีผูประกอบการจํานวนนอยรายที่ไดรับประโยชนจาก
มาตรการแทรกแซงของรัฐยอมไมใชเร่ืองบังเอิญ แตนาจะเกิดจากนโยบาย อิทธิพลทางการเมืองและ
กฎระเบียบตางๆ ของรัฐ กฎเกณฑ และนโยบายการแทรกแซงตลาดเปนตัวการสําคัญทําใหเกิด “คาเชา” 
หรือ “ผลตอบแทนสวนเกิน”  เชน การกําหนดราคารับซ้ือสินคาเกษตรในราคาสูงกวาตลาด การกําหนดคา
จางในการแปรรูปในอัตราท่ีสูงกวาอัตราตลาดการประมูลของสินคาในราคาขาดทุน ฯลฯ ขณะเดียวกันเม่ือมี
กฎเกณฑท่ีกอใหเกิด “ผลตอบแทนสวนเกิน” ก็ตองมีกฎระเบียบจํากัดจํานวนผูประกอบการหรือการกีดกัน
คูแขงรายใหม เชน การจํากัดกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาล การกําหนดขนาดกําลังการผลิตข้ันตํ่าของ
โกดังและโรงงานแปรรูปท่ีเขารวมโครงการ กฎเกณฑและกติกาตางๆลวนกําหนดโดยฝายการเมืองและ
ขาราชการประจํา โดยอาศัยคําปรึกษาจากกลุมผลประโยชนท่ีเกี่ยวของและบอยคร้ังท่ีกฎเกณฑใหมๆมักจะ
เปนความคิดริเร่ิมของนักธุรกิจการเมือง ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจท่ีบรรดาพอคา ซ่ึงเขารวมโครงการ
แทรกแซงจะตองมีความสัมพันธอันดีกับนักการเมืองและผูมีอํานาจ แมจะมีขอกีดกันผูประกอบการรายใหม 
แตบอยคร้ัง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีผูรับผิดชอบก็มักปรากฏวามีการแกไขกฎกติกาบางอยาง เพื่อเปด
โอกาสใหบริษัทใหมท่ีมีความสัมพันธกับนักการเมืองผูมีอํานาจ สามารถเขามาทําธุรกิจได ดังกรณีการ

                                                        
21 เน่ืองจากชุมชนสหกรณเปนผูมีบทบาทในการออกใบรับรองสิทธิการจําหนายนมโรงเรียนทําใหสหกรณบางแหงที่มี

ผูบริหารเขาไปเปนกรรมการของชุมชนสหกรณมีโอกาสไดรับขาวสารขอมูล สิทธิบางอยางหรือสามารถเขาถึบงธุรกิจ
บางอยางของชุมชนสหกรณไดมากเปนพิเศษ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ประมูลขาวในราคาสูงกวาตลาดของบริษัทเพรสซิเดนทอะกริในป 2547 และการประมูลลําไยโดยบริษัทปอ
เฮงในปเดียวกัน ในกรณีลําไยมีการเปล่ียนแปลงวิธีการแทรกแซงจากเดิมท่ีรัฐวาจางกลาวชาวสวนลําไยและ
สหกรณ (ท่ีมีเคร่ืองอบลําไยแหง) ใหเปนผูรับจางอบลําไย มาเปนบริษัทเอกชนผูกขาดเพียงรายเดียวดังกลาว
แลว 

การเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีเอ้ือประโยชนแกผูประกอบการเหลานี้นาจะเขาขาย “การคอรรัปช่ันเชิง
นโยบาย” หรือท่ีศาสตราจาย Khan (2009) เรียกวา “political corruption” แนนอนวาบรรดาพอคาและบริษัท
ท่ีไดอภิสิทธ์ิในการทําธุรกิจกับรัฐจะตองแบง “ผลตอบแทนสวนเกิน” ใหแกบรรดาผูมีอํานาจทางการเมือง
และเจาหนาท่ีของรัฐ  

นอกจากนั้นสิทธ์ิในการทําธุรกิจกับรัฐยังสรางความไมเปนธรรมในการแขงขันข้ึนในภาค
การเกษตร ยิ่งรัฐขยายของเขตการแทรกแซงตลาดมากข้ึน ผูประกอบการภาคเอกชนท่ีไมมีเสนสาย ไมไดเขา
รวมโครงการแทรกแซงก็จะมีความเสียเปรียบในการแขงขัน บางรายก็ตองเลิกกิจการผันตัวไปทํากิจการอ่ืน 
บางรายก็ตองวิ่งเตนหาทางเขารวมโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร หัวขอตอไปจึงเปนเร่ืองกิจกรรม
การแสวงหาเคาเชาหรือผลตอบแทนสวนเกินจากโครงการแทรกแซงของรัฐ 

4. การแสวงหาคาเชาหรือผลตอบแทนสวนเกิน : ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และการเมือง 

เม่ือนโยบายการแทรกแซงของรัฐกอใหเกิดคาเชาหรือผลตอบแทนสวนเกินมูลคามหาศาล กลุม
ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสวงหาผลประโยชนดังกลาว22 พฤติกรรม
แสวงหาคาเชามีท้ังการใชทรัพยากร (real resource) ลงทุนในกิจกรรมตางๆ เพื่อใหตนไดสิทธิพิเศษเขารวม
โครงการ และการทุจริตโดยแบงผลตอบแทนสวนเกินบางสวน (เงินโอน) ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
นักการเมือง หลังจากวิเคราะหพฤติกรรมของแตละกลุมผลประโยชนแลว ผูเขียนจะสรุปผลกระทบของ
พฤติกรรมแสวงหาคาเชาท่ีมีตอเศรษฐกิจ และการเมือง กลุมผลประโยชนท่ีจะกลาวถึง คือ เกษตรกรเจาของ
โรงสี โรงงานแปรรูปเจาของโกดัง นายหนาผูสงออก และกลุมนักธุรกิจการเมือง (political entrepreneur) 

เกษตรกรและกลุมเกษตรกร พฤติกรรมหลักของเกษตรกรที่ปลูกพืชในโครงการแทรกแซงทุกชนิด 
เหมือนกันมาก คือ เกษตรกรจะเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการผลิต (โดยลดการปลูกพืชอ่ืนๆลง) เพิ่มรอบการผลิต
ตอป ประทวงเรียกรองใหรัฐเพิ่มราคาแทรกแซง เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาแทรกแซง (ดูตารางท่ี 4.1) 

                                                        
22 อยางไรก็ตามผูเขียนพบวายังมีพอคานักธุรกิจจํานวนมากในตลาดสินคาการเกษตรที่ไมยอมเขารวมในโครงการแทรกแซง

ตลาดสินคาเกษตร เพราะไมตองการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือการหากินกับเงินภาษีของประชาชน แตเมือมีการ
ขยายโครงการแทรกแซงตลาด พอคาและนักธุรกิจบางคนก็จําเปนตองตัดสินใจเขารวมโครงการเพ่ือความอยูรอดของ
ธุรกิจ 



32 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

พฤติกรรมเหลานี้ลวนตองใชทรัพยากรจริงๆ ตราบใดท่ีตนทุนสวนเพิ่มของกิจกรรมเหลานี้ตํ่ากวา
ราคาท่ีจะไดรับก็คุมท่ีเกษตรกรแตละคนจะทุมทรัพยากรเพื่อแสวงหาผลตอบแทนสวนเกิน แตในแงของ
สังคมการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินดังกลาวไมคุมคา นอกจากสังคมตองลดการผลิตพืชอ่ืนเพื่อโยกยาย
ทรัพยากรมาผลิตพืชท่ีมีการแทรกแซงแลว ยังมีปญหาอ่ืนตามมา เชน ชาวนาพยายามเพ่ิมของการปลูกขาว 
โดยใชพันธุขาวอายุส้ันลงเหลือ 70 วัน แทนพันธุ 100 วัน ท้ังนี้เพื่อจะไดนําผลผลิตเขาโครงการจํานําใหได
มากคร้ังท่ีสุดถึง 6-7 คร้ังตอ 2 ป ขาวอายุส้ันจะมีเมล็ดส้ันและคุณภาพตํ่าลง ยิ่งกวานั้นการเพิ่มการผลิตขาว
ในเขตชลประทานยังกอใหเกิดการแยงน้ําท่ีขาดแคลน การใชปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชก็จะสรางปญหา
มลพิษ การเพิ่มความถ่ีของการปลูกขาวทําใหไมมีการพักดิน ซ่ึงเส่ียงตอปญหาเพล้ียระบาด 

นอกจากนั้นเกษตรกรบางรายยังมีพฤติกรรมแสวงหาคาเชาท่ีเขาขายการทุจริต ไดแก การปลอม
แปลงเอกสาร (โดยรวมมือกับเจาหนาท่ี) เพื่อแจงปริมาณการผลิตใหสูงเกินจริง การสวมสิทธ์ิเกษตรกรอื่น 
เปนตน (ตารางท่ี 4.2 บรรยายพฤติกรรมของเกษตรกร 6 ประเภท) 



33 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางท่ี 4.1 การเปล่ียนแปลงวงเงนิกูตอราย และการขยายระยะเวลาจํานํา 

รัฐบาล ป ขาว มัน ลําไย 

ยุคชวน 2543/44       
2544/45  เพิ่มวงเงินกูเปนรอยละ 100 ของราคา

เปาหมายนํา 
 ปรับอัตราแปรรูป 
(1) แปงมัน 1 กก.จากมันสด 4 
กก. เปนมันสด 4.4 กก. 
(2) มันเสน 1 กก.จากมันสด 
2.25 กก.เปนมันสด 2.38 กก. 

  

2545 
   ขยายระยะเวลา

จํานํา 4 คร้ัง 
2545/46     ขยายการรับจํา

นําออกไปอีก 6 วัน 
2546/47 เพิ่มวงเงินกูจาก 250,000 บาท เปน 

350,000 บาทตอราย 
    

2547/48 เพิ่มเปาหมายการรับจํานํารวมเปน 9 
ลานตัน และเพิ่มราคารับจํานาํ
ขาวเปลอืกหอมมะลิสูงกวาราคาตลาด
กวา 30% 

    

ยุคทักษิณ 

2548/49   เพิ่มวงเงินกูจาก 350,000 บาท 
เปน 750,000 บาทตอราย 

  

ยุคสุรยุทธ 2549/50 ปรับลดราคารับจํานําลงมาใกลเคียงกับ
ราคาตลาด 

ลดวงเงินกูจาก 750,000 บาท 
เปน 350,000 บาทตอราย
เชนเดิม 

  

ยุคสมัคร 2551 นาปรัง 51 ปรับเพิม่วงเงินกูจาก 350,000 
บาท เปน 500,000 บาทตอราย 

    

ยุคอภิสิทธ์ิ 2552 (1) ปรับลดวงเงินกูจาก 500,000 บาท 
เปน 350,000 บาทตอรายเชนเดิม ขยาย
ระยะเวลาการรับจํานําถึง 3 คร้ัง 
(2) เปลี่ยนนโยบายเปนโครงการประกัน
รายได ปริมาณประกันขาวนาปครัวเรือน
ละ 20 ตัน 

    

ที่มา : (1) นพินธ และจิตรกร 2552 (2) ชยัสิทธิ์ และคณะ 2552 (3) อิสริยา และจารึก 2552 และ (4) ศนูยวิจยัเศรษฐศาสตรประยุกต มก. 2552 

 
 
 



34 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางท่ี 4.2 กิจกรรมการว่ิงเตนและแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินและการทุจริต 

สินคา/ผูเก่ียวของ กิจกรรมวิ่งเตนท่ีเกิดผลเสียตอ
การใชทรัพยากรของประเทศ 

กิจกรรมการทุจรติ ผลกระทบ 

1.  ขาว    

- เกษตร - เพิ่มพื้นทีป่ลกู เพิม่รอบปลูก
โดยใชขาวอายุส้ัน 70 วนั 

- จดทะเบียนมากเกนิจริง - ผลผลติพืชอื่นลด 
- ตนทุน และมลภาวะสูงข้ึน 
- คุณภาพลดลง 
- รัฐขาดทุนมากข้ึน 

- โรงสี/โกดัง - เกิดโรงสีใหมกําลังการผลิต
เกิน 60 ลานตัน/ป ผลผลิต 30 
วันตัน 

- ต้ังโกดังใหม 
- จางชาวนาบางกลุมประทวง

และเรียกรอง 

- สวมสิทธ์ิเกษตรกร 
- โกงน้ําหนัก/ความชื้น 
- นําขาวตางประเทศมา

สวมสิทธ์ิ 
- นําขาวรัฐไปหมุน 
- รวมกับโกดัง/เซอรเวย

เยอร/เจาหนาที่รัฐ นําสง
ขาวคุณภาพต่ําเขาคลัง 

- กําลังการผลิตสวนเกิน 
- ขาวคุณภาพต่ํา 
- ขาวหาย 

- ผูสงออก - นักการเมืองต้ังบริษัทใหม
เปลี่ยนชื่อบริษทัเพื่อเขา
ประมูลสตอกรัฐบาล 

- วิ่งเตนเปล่ียนนโยบาย/เปลี่ยน
เง่ือนไขประมูล 

- วิ่งเตนเปล่ียนแปลง/กําหนด
เง่ือนไขการประมูล 

- ฮั้วประมูล - รัฐบาลขาดทุน 
- คอรปชั่น 
- แขงขันไดเปรียบพอคาอื่น 

2. มันสําปะหลัง    

- เกษตรกร - เหมือนขาว แตมีกจิกรรมนอย
กวา เพราะแทรกแซงนอย 

- เหมือนขาว - เหมือนขาว แตผลกระทบ
นอย 

- ลามมัน - จํานวนเพิ่มจาก 400-500 แหง
กอนป 2543 เปน 300-8001 
แหงในป 2549-52 

- เหมือนขาว - กําลังผลิตสวนเกนิ 

- โรงงานแปง - เพิ่มจาก 40 โรงงานกอนป 
2540 เปน 75 แหงในป 2552 
กําลังการผลิต 24,100 ตัน/วัน 
(กําลังการผลิต 100 ตัน ใช
เงินทุน 150 ลานบาท) และจะ
มีโรงแปงใหมอีก 5 โรง 

- เหมือนขาว - กําลังผลิตสวนเกนิ 

 



นิพนธ  พัวพงศกร 35 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางท่ี 4.2 กิจกรรมการว่ิงเตนและแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินและการทุจริต (ตอ) 

สินคา/ผูเก่ียวของ กิจกรรมวิ่งเตนท่ีเกิดผลเสียตอ
การใชทรัพยากรของประเทศ 

กิจกรรมการทุจรติ ผลกระทบ 

- ผูสงออก/ผูประมูล - พอคาที่สัมภาษณนักการเมือง
ต้ังบริษัทใหมหลายบริษัท 
เพื่อเขาประมูลสตอกของรัฐ 

- วิ่งเตนกําหนดเง่ือนไขประมูล 

- ฮั๊วประมูล - รัฐขาดทุน 

3. ลําไย    

- เกษตรกร/สถาบัน - เหมือนขาว 
- เรียกรองใหรัฐเพิ่มปริมาณ

การจํานํา 4 คร้ังในป 2545 
- เพิ่มการเพาะปลูกลําไย 

- แจงปริมาณเท็จ/รวมกับ
เจาหนาที่ปลอมแปลง
เอกสาร 

- สวมสิทธ์ิ/รับซ้ือสิทธ์ิ
เกษตรกรอื่น 

- ปริมาณจํานําเพิ่มข้ึน 

- เอกชนตรวจคุณภาพ - เรียกคาลัดคิวจากเกษตรกร - เพิ่มขนาดเกรดลําไยให
สูงเกินจริง 

- ลําไยสูญหาย 

- โกดัง - คุณภาพกลองไมไดมาตรฐาน - ลําไยสูญหาย/ลําไยลม -  
- บริษัทปอเฮงรับจางอบ

ลําไยแหง 
- บริษัทเกดิใหมที่มี

ความสัมพันธกับนักการเมือง 
- รวมกับนักการเมืองและ

เปลี่ยนนโยบายการแทรกแซง
ตลาดลําไย 

- รวมกับบริษัทเครือญาติเขา
ประมูลงานรับจางอบแหง 
เพื่อใหดูเหมือนวามีการ
แขงขันในงานจัดซ้ือจัดจาง  

- รวมกับบริษัทญาติที่ขาด
คุณสมบัติเสนอราคา 

- แอบนําลาํไยอบแหงป 
2545 เขามาสงมอบให 
อตก.  

- ลําไยสูญหาย 

- บริษัทประมูลลําไย - วิ่งเตนเจาหนาที่และ
นักการเมือง 

- ฮั้วประมูล - รัฐขาดทุน 

4. ยางพารา    

- เกษตรกร - การสวมสิทธ์ิเกษตรกรอื่น - ใชทะเบียนปลอม -  
- อสย/สกย.  (รับซ้ือยาง

และขายยางในสตอก) 
- ระยะแรกการรบัซ้ือยางไม

โปรงใส 
- ขาดความชํานาญในการตรวจ

คุณภาพยาง 

- ยางแผนรมควันทีรั่ฐขาย
ไปถกูนํามาเวียนเทียน
ขายใหรัฐอีก 

- ปญหาบริหารสตอก 

- รัฐขาดทุน 

- โรงงานรมควัน - เกิดโรงรมขนาดเล็กใหมๆ 
โดยเฉพาะโรงรมของ
สหกรณที่รัฐมีงบใหสราง 

-  -  

 



36 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางท่ี 4.2 กิจกรรมการว่ิงเตนและแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินและการทุจริต (ตอ) 

สินคา/ผูเก่ียวของ กิจกรรมวิ่งเตนท่ีเกิดผลเสียตอ
การใชทรัพยากรของประเทศ 

กิจกรรมการทุจรติ ผลกระทบ 

- โกดัง - เกิดโกดังเอกชนใหมๆ 
- ซอนยางแผนมากชั้นกวาที่รัฐ

กําหนด เพือ่ใหสามารถส
ตอกยางรัฐไดมากข้ึน แตถาส
ตอกนาน คุณภาพจะลดลง 

- มีการร่ัวไหลของสตอก -  

- ผูประมูลสงออก -  - การฮั้วประมูล 
- การทําสัญญากบับริษัท

อําพรางแลวนํายางที่ซ้ือ
ในราคาลูกจากรัฐมาขาย
ใหลูกคาโดยไดยกเวน 
CESS และภาษีสงออก 

- รัฐขาดทุน 

5. นม    
- เกษตรกร/สหรณ - เลี้ยงวัวเพิ่ม/เกิดสหกรณใหม

ขนาดเล็กที่มีตนทนุสูง กวา 
100 แหงทั่วประเทศ 

-  -  

- โรงงานแปรรูป - โรงงานนมพาสเจอรไรส
ขนาดเล็กเพิ่มจาก 17 แหง
เปน 24 แหงในระหวางป 
2535-51 รวม 100 แหงทั่ว
ประเทศ 

- โรงนมเพิ่มจาก 29 แหงเปน 
67 แหง และปริมาณรับซ้ือได
เพิ่มจาก 416 ตัน/วัน เปน 
2,186 ตัน/วัน ในป 2535-51 

- ใชนมผงพรองไขมัน 
(เวย) ผลิตนมพรอมดื่น 

- นักเรียนดื่มนมไมมีคุณภาพ 

- นายหนา - เกิดอาชพีนายหนาประมูล
งานอปท. ทั่วประเทศและ
สัมพันธกับนักการเมือง
ทองถิน่ 

- ฮั้วประมูล 
- รูเห็นเปนใจกับการใชเวย
ผลิตนมพรอมดื่ม 

- การทุจริตจัดจางจัดซ้ือใน
อปท. 

- อปท. -  - บางคนเรียกเงินใตโตะ
จากผูประมูล 

- บางแหงประหยัดงบบาง
แหงซ้ือนมที่ผลิตจากเวย 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางท่ี 4.2 กิจกรรมการว่ิงเตนและแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินและการทุจริต (ตอ) 

สินคา/ผูเก่ียวของ กิจกรรมวิ่งเตนท่ีเกิดผลเสียตอ
การใชทรัพยากรของประเทศ 

กิจกรรมการทุจรติ ผลกระทบ 

6. ออยและน้ําตาล    
- เกษตรกร/สมาคม 
      ชาวไรออย 

- ขยายพื้นที่ปลูกในเขตที่ไม
เหมาะสม 

- เผาออยเพือ่ลดัคิว 
- สมาคมสรางอาคารสํานักงาน

ใหญ 
- กลุมชาวไรกดดันรัฐใหข้ึน

ราคา/กูเงินมาจายชดเชย 

- ไมมี - ผลผลติเพิ่มแตตนทุนสูงมาก 

- โรงงานนํ้าตาล - ขยายกําลังการผลติ 
- กดดันรัฐใหข้ึนราคา/กูเงินมา

จายชดเชย 

- บางโรงงานเปดโรงงาน
เถื่อนกอน 

- กําลังการผลิตสวนเกิต 

- กรรมการออยและนํ้าตาล - ตรวจสอบการข้ึนน้ําตาลงวด
เพื่อปองกันการสงออกใน
ยามที่ราคาตลาดโลกสูง/หรือ
ลักลอบนําน้ําตาลสงออกมา
ขายในประเทศ 

- ไมมีขาว - ตนทุนการตรวจสอบของ 
cartel 

หมายเหตุ : (1) การเพิ่มขึ้นของลานมันต้ังแตป 2543-52 เกิดจากเหตุผล 2 ขอ คือ จีนหามนําขาวโพดไปผลิตแอลกอฮอล ทําใหอุปสงคตอ 

      มันสําปะหลังเพิ่มขึ้น และการจํานําหัวมันในราคาสูงกวาราคาตลาด 

ท่ีมา : รวบรวมจาก (1) นิพนธ และจิตรกร 2552 (2) ชัยสิทธิ์ 2552 (3) อิสริยา และจารึก 2552 (4) ปทมาวดี 2552 (5) นพนันท 2552   
         (6) วิโรจน 2552 (7) ดํารง ลีลานุรักษ 2545 (8) การสัมภาษณผูประกอบการเกษตรกร และกรรมการสมาคมบางแหงโดยผูเขียน 

 
โรงสี โรงงานแปรรูปโกดัง และนายหนา   ปรากฏการณสําคัญในชวง 5-7 ปท่ีผานมาหลังจาก

รัฐบาลเพิ่มระดับการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร คือ เกิดโรงสี โรงงานแปรรูปและโกดังใหมของเอกชน
เปนจํานวนมาก โรงงานท่ีมีอยูกอนก็ขยายกําลังการผลิต ตัวอยางเชน กําลังการผลิตของโรงสีขาวมืออาชีพ
สูงมากกวา 60 ลานตันตอป ขณะท่ีไทยมีผลผลิตขาวเพียง 30 ลานตัน (ดูขอมูลในตารางท่ี 4.2) นอกจากโรงสี
ขาว ปรากฏการณนี้เห็นชัดเจนในกรณี ลานมัน โรงรมควันยางแผน และโรงงานแปรรูปนม เพราะรัฐเขา
แทรกแซงตอเนื่องเปนเวลาหลายป และการทําธุรกรรมกับรัฐบาลมีกําไรสูง ไมมีความเส่ียง มีเพียงขอเสีย
เร่ืองการรับเงินชาเทานั้น เจาของโรงสีใหมบางแหงเคยมีธุรกิจรวบรวมขาวเปลือกในทองถ่ิน (หรือท่ีเรียกวา
พอคาคนกลางในทองถ่ิน และจุดรับซ้ือรวบรวมผลผลิตเรียกวาตลาดกลาง) แตเม่ือรัฐบาลเพ่ิมราคาจํานําขาว 
ชาวนาสวนใหญนําขาวไปขายใหรัฐ พอคาคนกลางและตลาดกลางเหลานี้หมดอาชีพ จึงจําเปนตองผันตัวไป
ทําธุรกิจโรงสีรับจางรัฐบาลสีขาวในโครงการรับจํานํา โปรดสังเกตวาเจาของโรงสีและโรงงานแปรรูปหลาย
รายมักมีความสัมพันธกับนักการเมือง เชนเปนหัวคะแนนและท่ีปรึกษา ขณะท่ีเจาของและผูจัดการโรงงาน
แปรรูปบางคนเปนนักการเมืองเอง (นิพนธ และจิตรกร 2552 และการสัมภาษณผูประกอบการ)  



38 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

นอกจากนั้นโรงสีอาชีพจํานวนมากท่ีไมเคยเขารวมโครงการรับจํานําก็ถูกสถานการณบีบบังคับให
ตองเขารวมโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2551-52 เม่ือรัฐกําหนดราคาจํานําขาวนาปรังป 2551 ท่ี 14,000 
บาทตอตัน ราคาจํานําขาวนาปฤดูการผลิต 2551/52 ท่ี 12,000 บาทตอตัน และราคาจํานําขาวนาปรังป 2552 
ท่ี 11,800  บาทตอตันท้ังๆท่ีราคาขาวในตลาดโลกเร่ิมลดลงหลังเดือนพฤษภาคม 2551 เปนตนมา ผลคือ 
โรงสีอิสระไมสามารถซ้ือขาวเปลือกไดเพียงพอตอการอยูรอด จึงตองเขารวมโครงการรับจํานํา 

นอกจากการขยายกําลังการผลิต โรงสีและโรงงานแปรรูปในโครงการตางก็พยายามแสวงหา 
“ผลตอบแทนสวนเกิน” เพิ่มเติม โดยการทุจริต นับต้ังแตการสวมสิทธ์ิการจํานําของเกษตรกร การนํา
ขาวเปลือกและมันสําปะหลัง (รวมท้ังขาวโพด) จากประเทศเพ่ือนบามมาสวมสิทธ์ิ การลักลอบนําสินคาจํา
นําไปหมุนขายกอน การขโมยสินคาจํานํา การรวมมือกับเจาของโกดัง (ซ่ึงบางกรณีเปนของโรงสี และ
โรงงานแปรรูปเอง) และเซอรเวยเยอร เปล่ียนสินคาจาํนําจากสินคาคุณภาพดีเปนสินคาคุณภาพต่ําลง แลวจัด
วางกองสินคาท่ีมีคุณภาพตํ่าไวดานในโกดังทําใหตรวจสอบยาก ฯลฯ 

ปรากฏการณท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ในตลาดนมโรงเรียนเกิดมี “นายหนา” คานมโรงเรียน
เปนจํานวนมาก แตละจังหวัดจะมีนายหนา 2-3 ราย โดยมักจะมีการตกลงแบงเขตกัน นายหนาเหลานี้ทํา
หนาท่ีสําคัญแทนโรงงานแปรรูป ไดแก การติดตอประมูลขายนมใหแก อปท. ท่ัวประเทศ ติดตอขอสิทธ์ิขาย
นมโรงเรียนจากชุมนุมสหกรณ การติดตอขอซ้ือนมจากโรงงานแปรรูป ติดตอกับผูประกอบการขนสงเพื่อ
สงนมพรอมดื่มไปตามโรงเรียนตางๆ23 การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมพบวานายหนาเหลานี้มักมี
ความสัมพันธกับนักการเมืองและเจาหนาท่ีในองคกรปกครองทองท่ี24 

ผลกระทบของพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินของโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร คือ 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาการเกษตรมีกําลังการผลิตสวนเกินจํานวนมหาศาล ซ่ึงนับเปนการถลุงทรัพยากร 
อันมีคาของสังคม เปนการลงทุนท่ีไมคุมคาตอประเทศเพราะปริมาณผลผลิตไมไดเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกัน 
โรงงานจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อรับจางรัฐบาลมักจะขาดความสามารถในการแขงขัน ผิดกับโรงงานแปร
รูปท่ีเกิดข้ึนกอนโครงการแทรกแซง เม่ือใดท่ีรัฐหยุดแทรกแซง  ธุรกิจจํานวนมากท่ีไมคุนเคยกับการแขงขัน

                                                        
23 เครือขายการรวบรวมและจัดสง (distribution network) เปนกิจกรรมที่ตองมีตนทุนคงที่สูง และตนทุนตอหนวยจะลดลง

ตามปริมาณสินคาที่รวบรวม ดังน้ันโรงงานแปรรูปเล็กๆ จะไมสามารถทําหนาที่น้ีได เพราะมีตนทุนสูงกวาโรงงานขนาด
ใหญ จึงเกิดนายหนาขึ้นมาทําหนาที่น้ีแทน 

24 นายหนานมโรงเรียนจํานวนมากมิไดเพียงทําหนาที่ประมูลขายนมโรงเรียนอยางเดียว แตเก่ียวของกับการจัดจางจัดซื้อ
สินคาอื่นๆ ของอปท.ดวย การจะเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางของอปท. จะตองมีการลงทุนสรางความสัมพันธกับเจาหนาที่
และนักการเมืองทองถ่ิน เมื่อมีความสัมพันธแลวก็สามารถใชความสัมพันธในการทําธุรกิจหลายอยางกับ อปท. 
(leverage) นอกจากน้ัน การลงทุนสรางความสัมพันธยังเปนตนทุนจม (sunk cost) ทําใหนายหนามีอํานาจผูกขาด เพราะ
ตนทุนจมเปนอุปสรรคกีดกันนายหนารายใหม 
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อาจตองปดกิจการ จนอาจเกิดปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (non-performing loan) กับสถาบันการเงินท่ีให
เงินกูได 

ผูสงออก/ผูประมูลสต็อกสินคาของรัฐ : กิจกรรมแสวงหาคาตอบแทนสวนเกินท่ีเห็นชัดเจนท่ีสุด 
คือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร มักจะมีบริษัทหนาใหมท่ีไมเคยมี
ประสบการณทําธุรกิจสินคาเกษตร หรืออาศัยบริษัทบางบริษัทท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองท่ีอยู
ในอํานาจ ใหเขามาประมูลสินคาในสตอกของรัฐ บริษัทหนาใหมเหลานี้มักสรางความประหลาดใจให
วงการสงออกหรือวงการคาโดยสามารถชนะการประมูลสินคาเปนจํานวนมากท่ีสุด25 เหตุการณนี้เกิดกับการ
ประมูลสตอกขาวเพื่อสงออกในป 2547 เม่ือบริษัทเพรสซิเดนทอะกริชนะการประมูลขาว 2 คร้ังรวมท้ังส้ิน
2.2 ลานตัน ดังกลาวแลว หลังจากท่ีบริษัทผิดนัดการชําระหนี้กับธนาคารพาณิชย และทําผิดสัญญากับอคส. 
ก็มีการตั้งบริษัทใหมข้ึนมาประมูลขาวรัฐ ไดแก บริษัทสยามอินดิกา จํากัด26  

สําหรับลําไย ผูชนะการประมูลรับจางอบแหงลําไยเพียงผูเดียว คือ บริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด 
จํากัด ท้ังท่ีไมปรากฏหลักฐานวามีประสบการณในธุรกิจลําไยมากอน (อิสริยา 2552)  

ในกรณีของการประมูลสตอกมัน ปรากฏวาบริษัทยูโรปฟด ซ่ึงชนะการประมูลมันจํานวนมากในป 
2548 (ตารางที่ 3.9) มีความสัมพันธกับบริษัท ทีพีเค สวนบริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักส จํากัดท่ีชนะการ
ประมูลแปงมัน 280,000 ตัน (รอยละ 80 ของปริมาณการประมูล) ในป 2547 เปนบริษัททําธุรกิจผลิตน้ําตาล
กลูโคสและฟรุทโตสท่ีตองซ้ือแปงมัน แตไมมีโรงงานแปงมันของตน (ชัยสิทธ์ิ และคณะ 2552) ผูท่ีเกี่ยวของ
กับการคามันสําปะหลังระบุวาบริษัทบางแหงท่ีเขาประมูลสตอกมันของรัฐบาลอาจมีความสัมพันธกับ
นักการเมืองบางคน 

ท้ังกรณีลําไยและขาวมีปรากฏการณดานนโยบายท่ีเหมือนกันอยางหนึ่ง ไดแก การเปล่ียนแปลง
มาตรการแทรกแซง ดังท่ีกลาวไวในตอนท่ี 2 วาหลังจากเพรสซิเดนทอะกริ ชนะการประมูลขาวจํานวนมาก 
รัฐบาลก็ประกาศข้ึนราคารับจํานําขาวใหสูงข้ึนอีก กรณีลําไย รัฐบาลเปล่ียนนโยบายจากการประกันลําไย
อบแหง หันมาประกันลําไยสด แลววาจางบริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด (ดูอิสริยา 2552) เขามาทําหนาท่ีแปร
รูป โดยกําหนดราคารับจํานําลําไยอบแหงใหสูงกวาราคาตลาดเชนเดียวกัน ท้ังสองกรณีนี้เขาขายคอรรัปช่ัน
ทางนโยบาย ฐานเศรษฐกิจ (13-18 กรกฏาคม 2548) รายงานวาการประมูลลําไยอบแหงในป 2547 เกิดจาก
กลุมผลประโยชนท่ีชนะประมูลในป 2545 ไดรวมกับท่ีปรึกษารัฐมนตรีรางนโยบายการแทรกแซงลําไยในป 
2549 เพื่อใหบริษัทท่ีชนะประมูลสามารถนําลําไยอบแหงเกามาปลอมปนเปนลําไยอบแหงใหมได (อิสริยา 
และจารึก 2552) 
                                                        
25 การประมูลขาวลําไยอบแหงและมันสําปะหลังในป 2547 มีลักษณะตามที่บรรยาย (ดูนิพนธ  2552   ชัยสิทธิ์  2552  และ

อิสริยา 2552)   
26 บริษัทน้ีมีที่อยูเดียวกับบริษัทเพรสซิเดนทอะกริ จํากัด และมีผูถือหุนหน่ึงคนที่มีหุนอยูในบริษัททั้งสอง (ดูขอมูลการจด

ทะเบียนของ Business on Line) 



40 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

คนในวงการคาสินคาเกษตรเช่ือวาบริษัทเหลานี้มีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองในรัฐบาล 
บางคนเช่ือถึงขนาดวาเปนบริษัทของครอบครัวนักการเมือง แตก็ไมมีหลักฐานพิสูจน ท้ังนี้เพราะในวงการ
ธุรกิจไทยการต้ัง “ตัวการแทน” (nominee) เปนเร่ืองงายดาย กอปรกับกฎหมายมีจุดออนท้ังดานนิยาม
เกี่ยวกับ “เจาของบริษัท” และจุดออนในการบังคับกฎหมายดังกลาว 

การประมูลสตอกรัฐบาลมีหลักฐานแวดลอมบางอยางท่ีบงช้ีวานาจะมีการตกลงรวมกันเสนอราคา27 
(ฮ้ัว) เชน ราคาท่ีผูประมูลไดกับประมูลไมไดแตกตางกันนอยมาก (นิพนธ  และจิตรกร 2552 ตารางท่ี 4.1) 
กรณีการประมูลรับจางอบแหงของบริษัทปอเฮงอินเตอรเทรด  มีการรวมกับบริษัทเครือญาติ 4 แหง (คือ 
บริษัทอโกรโปรดักส เน็ทเวิรค จํากัด บริษัทท็อปโฟรโฮลดิ้ง จํากัด หจก. นอรทเธินเอนเตอรไฟรสลําพูน 
และ หจก.วิศวกรรมลําพูน28) ยื่นซองเสนอโครงการ “โดยรูกันอยูวาบริษัทขาดคุณสมบัติ หรือเจตนาทําผิด
เง่ือนไขเพ่ือใหเพื่อใหบริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด ซ่ึงไมมีประสบการณดานธุรกิจลําไยมากอน เขามา
ดําเนินการตามโครงการ กรณีนี้ถือวาเปนกรณีตกลงรวมกันเสนอราคา” (อิสริยา 2552) 

เง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหการฮั้วประมูลเกิดข้ึนไดงาย ก็คือ การที่รัฐกําหนดใหมีการประมูลแบบลาง 
สตอก หรือประมูลเปนปริมาณมากๆทําใหเหลือผูสงออกนอยรายท่ีมีศักยภาพจะประมูลได เม่ือมีผูประมูล
นอยราย ก็มีโอกาสตกลงรวมกันเสนอราคาไดงายๆ ยิ่งกวานั้นการท่ีฝายการเมืองจะเขามาเจรจาเรียกรอง
ผลประโยชนจากผูประมูลก็ยิ่งราบร่ืน 

นอกจากนั้นการประมูลยังไมโปรงใสและมีขอครหาตางๆ เชน รัฐไมประกาศราคากลางหรือราคา
ข้ันตํ่า “แมวาจะเปดโอกาสใหมีการเจรจาตอรองราคา ซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม เพราะถายังไมเห็นวามี
ผูประมูลรายใดท่ีเหมาะสมก็ควรเปดใหมีการประมูลรอบใหมเพื่อใหไดผูประกอบการที่ใหขอเสนอท่ีดีท่ีสุด
แกรัฐ” (ชัยสิทธ์ิ  2552) 

บทบาทของนักธรุกิจการเมือง และท่ีปรึกษานักการเมือง : การเปล่ียนแปลงนโยบายการแทรกแซง
ท่ีกอใหเกิดคาเชาทางเศรษฐกิจมูลคามหาศาลแกเอกชนบางราย และบางคร้ังเกิดการทุจริตเชิงนโยบายคงจะ
เปนการริเร่ิมของฝายการเมืองโดยมีท่ีปรึกษานักการเมืองเปนผูชักใยอยูเบ้ืองหลัง การดําเนินการมักจะเร่ิม
จากวัตถุประสงคของนโยบายใหมวารัฐตองการแกปญหาราคาพืชผลตกตํ่า เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอน
ของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรท่ียากจน เชน ในนโยบายเพิ่มการรับจํานําลําไย มีการเสนอขอมูลประมาณ
การผลผลิตลําไยท่ีสูงเกินความเปนจริง29 

                                                        
27 การประมูลซื้อนมของอปท.ก็มีผูเขารวมประมูลนอยราย ซึ่งมักมีการตกลงรวมเสนอราคามากอน 
28 ขอมูลของ Business on Line ปรากฏวา หจก.นอรเธินเอนเตอรไพรสลําพูน และหจก.วิศวกรรมลําพูนมีที่อยูเดียวกัน และ

มีผูจัดการกับผูมีอํานาจทําการที่มีนามสกุลเดียวกัน ขณะที่บริษัททอปไฟวโฮลด้ิง จํากัด ก็มีผูถือหุนหน่ึงรายที่ซ้ํากับหจก. 
นอรเธินเอนเตอรไพรสลําพูน 

29 รายงานของวุฒิสภาเรื่อง “นโยบายรับจํานําลําไยพบวาในป 2546-47 มีการประมาณการผลผลิตลําไยสูงกวาขอมูลของ
กระทรวงเกษตรฯ 
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บางคร้ังเหตุผลท่ีใชในการเปล่ียนแปลง คือ ปญหาการทุจริตของโครงการเดิม โครงการนมโรงเรียน
เปนตัวอยางชัดเจนท่ีสุด เพราะมีการเปล่ียนแปลงมาตรการหลายคร้ังหลังจากมีขาวเกี่ยวกับการทุจริต เชน 
(ก) การเปล่ียนแปลงระบบเบิกจายงบประมาณจากสํานักคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในป 2537 ไป
เปนองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ (อสค.) ในป 2538 เพราะปญหาบริษัทผูจําหนายนมใหคา
คอมมิชช่ันแกครู และนมไมไดมาตรฐาน (ข) แตการบริหารนมโรงเรียนของอสค. ก็ถูกรองเรียนวามีการนํา
นมไมไดมาตรฐาน นมหมดอายุ นมบูดงายมาแจกจายนักเรียน และมีขอครหาวาอสค.อาจเปนแหลงแสวงหา
ผลประโยชนของนักการเมืองท่ีกํากับดูแล ดังนั้นเม่ือมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจในสมัยรัฐบาลชวน จึงมีการโอนงบประมาณอุดหนุนไปยังองคกรปกครองทองถ่ินในป 2544 (ค) แต
การจัดสรรโควตาใหผูประกอบการยังมีจํานวนมากเกินกวาปริมาณความตองการ ทําใหเกิดปญหานมลน
ตลาด ดังนั้นต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 ป 2544 จึงเร่ิมเกิดระบบโซนนิ่ง แตก็มีปญหาความไมเทาเทียมในการ
จัดสรรโควตา และมีการใชอิทธิพลนอกระบบเรียกรองเงินปากถุงจากโรงงานนมรายยอย (ง) ในชวงปลายป 
2551 และตนป 2552 เกิดปญหานมไมไดมาตรฐานกับนมพรอมดื่มท่ีจัดสงใหโรงเรียนปากเลข อําเภอพะ
โตะ จังหวัดชุมพร นมจากโรงงานนมและวิทยาลัยเกษตรบางแหงไมไดมาตรฐาน นอกจากนี้จากการ
ตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
(ปปท.) ยังพบปญหาการทุจริตนมโรงเรียน เชน การหมุนเวียนเขาเสนอราคา การสรางการแขงขันเทียมใน
การประมูลซ้ือนม (สภาผูแทนราษฏร ท่ี 1159/552 วันท่ี 12 มีนาคม 2552) ดังนั้นรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
จึงยกเลิกระบบการโซนน่ิงนมโรงเรียน เพราะเช่ือวาการโซนน่ิงนมพาสเจอรไรสกอใหเกิดปญหาผูกขาด (ดู
นพนันท 2552)  และ (จ)  เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑโคนมไดอนุมัติ
ระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียนรูปแบบใหม โดยใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
(อสค.)30 มารับหนาท่ีบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยจะเปนตัวแทนทําสัญญาซ้ือขายกับอบต.ดวยวิธีพิเศษ
ท้ังหมด กอนท่ีจะมอบอํานาจใหโรงนมเปนผูสงนมและรับเงินไป เหตุผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายครั้ง
นี้ คือ ปองกันการขายนมตัดราคากันในพื้นท่ี ซ่ึงทําใหผูประกอบการตองลดตนทุนแขงกัน โดยบางรายอาจ
หันไปใชหางนมปลัดกระทรวงเกษตรฯใหสัมภาษณวา “การจัดระบบนมโรงเรียนใหมนี้ เพื่อใหนักเรียนได
ดื่มนมกี่มีคุณภาพ” (กรุงเทพธุรกิจออนไลน 14 พฤศจิกายน 2552)  

ขอสังเกตจากขอมูลเหลานี้คือ การเปล่ียนแปลงมาตรการแทรกแซง และผูรับผิดชอบมิไดทําใหการ
ทุจริตหมดไป จึงชวนใหสงสัยวาการเปล่ียนแปลงเหลานั้นเกิดจากนักการเมืองผูรับผิดชอบคนใหมตองการ
เขามาเปนผูจัดการผลประโยชนแทนผูมีอํานาจคนเกาโดยใชปญหาการทุจริตเปนขออางเทานั้น 

                                                        
30 แมนโยบายระบบนนมโรงเรียนจะอยูภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรฯ แตคณะกรรมการนมและผลิตภัณฑโคนมจะมี

ขาราชการประจําเปนผูรับผิดชอบ ขณะที่ อสค. เปนรัฐวิสาหกิจ ที่ฝายการเมืองสามารถเขาควบคุมไดโดยการแตงต้ัง
คณะกรรมการและผูอํานายการ 



42 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ลักษณะพิเศษของนโยบายท่ีกอใหเกิดผลตอบแทนสวนเกินเปนมูลคาสูง มีดังนี้ 
ประการแรก เพื่อใหบริษัทท่ีเปนของครอบครัวนักการเมืองหรือมีความสัมพันธกับนักการเมือง

สามารถเขามาผูกขาดการทําธุรกิจกับรัฐได จะตองมีการกําหนดมาตรการที่ทําใหมีผูเกี่ยวของจํานวนนอย
ท่ีสุด เนื่องจากการแทรกแซงการสงออกจะเปนแหลงท่ีกอใหเกิดเผลตอบแทนสวนเกินเปนมูลคามากท่ีสุด 
นโยบายใหมจึงนิยมใหมีบริษัทเอกชนรายใหมเขามาดําเนินการเพียงผูเดียว กรณีการประมูลขาว มัน
สําปะหลัง และลําไยอบแหงในป 2547 ตรงกับลักษณะขอนี้ 

ประการท่ีสอง วิธีการท่ีจะใหม่ันใจวาบริษัทใหมสามารถชนะการประมูล คือ การกําหนดเงื่อนไข
การประมูล การกําหนดใหผูประมูลตองประมูลสินคาในสตอกเปนจํานวนมากแบบลางสตอกท้ังกรณีขาว 
มันสําปะหลัง และยาง31  ทําใหมีผูท่ีมีศักยภาพในการประมูลนอยราย ซ่ึงก็จะชวยการตกลงรวมกันเสนอ
ราคางายข้ึน เพราะตนทุนธุรกรรมของเจรจา และตนทุนการบังคับขอตกลงเสนอราคา (ฮ้ัว) ลดตํ่าลง 

ประการท่ีสาม หลังการประมูล รัฐบาลเปล่ียนแปลงมาตรการบางอยาง เพื่อประโยชนของผูประมูล
กรณีของขาว คือ รัฐปรับราคารับจํานําข้ึนสูงมาก ทําใหราคาขาวในตลาดสูงข้ึนผูสงออกท่ัวไปจึงมีตนทุน
สูงข้ึน ทําใหผูชนะประมูลสามารถแขงขันไดดีข้ึน ยิ่งกวานั้นเจาหนาท่ีของรัฐยังยินยอมใหบริษัทผูชนะ
ประมูลเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญา 

ปญหาท่ีเกิดจากกรณีเพรสซิเดนอะกริทําใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนการประมูลไปแบบเดิม คือ ใหมีผู
ชนะการประมูลประมูลรายใหญ  3-4 ราย (แทนท่ีจะมีเพียงรายเดียว) เพื่อใหสามารถตกลงรวมเสนอราคาได 

ประการท่ีส่ี เพื่อใหการดําเนินงานราบร่ืน นักการเมืองจะแตงต้ังบุคคลสําคัญท่ีตนไววางใจเขาเปน
กรรมการและผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ เชน องคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร และอสค. 

ประการท่ีหา คือ การดําเนินงานตามนโยบายตองไมมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยราชการท่ี
เกี่ยวของท้ังระบบ เพื่อใหการตรวจสอบขอเท็จจริงยากลําบาก เชน ขอมูลการจดทะเบียนเกษตรกรจะไมสง
มอบให ธกส.หรือ อคส.  หลักฐานเดียวท่ี ธกส. และ อคส. ไดรับ คือ ใบรับรองการข้ึนทะเบียนจาก
กระทรวงเกษตร และใบรับรองปริมาณขาวท่ีจํานําของเกษตรแตละราย ดังนั้นจะไมมีหนวยงานใดท่ีเปน
ศูนยกลางรวบรวมขอมูลของทุกหนวยงาน รายงานตางๆจะมาจากหนวยดําเนินงานแตละหนวย แมกระท่ัง
คณะกรรมการคชก. ท่ีมีหนาท่ีอนุมัติงบประมาณดําเนินการและทํารายงานงบการเงินก็ไมเคยจัดทํางบ
การเงินท่ีสมบูรณของแตละโครงการภายหลังการปดโครงการ นอกจากนั้นขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดก็จะไม
เปดเผยตอสาธารณะ ขอมูลนี้ คือ รายละเอียดของผูชนะการประมูล ไดแก รายช่ือผูประมูล ราคาท่ีเสนอ 
ราคาท่ีตอรองข้ันสุดทาย ปริมาณท่ีเสนอประมูลปริมาณท่ีประมูลได ลักษณะและคุณภาพของสินคา ฯลฯ 
การไมเปดเผยขอมูลนี้ทําใหประชาชนไมมีทางทราบขอมูลวาบริษัทผูชนะการประมูลไดรับประโยชนเปน
มูลคาเทาใด รัฐขาดทุนเทาใด ฯลฯ 

                                                        
31 การประมูลซื้อนมของอปท.ก็มีผูเขารวมประมูลนอยราย ซึ่งมักมีการตกลงรวมเสนอราคามากอน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ประการสุดทาย ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําใหนโยบายการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินของ
นักการเมืองประสบความสําคัญอยางยั่งยืน รัฐบาลทักษิณไดกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อแบงสรรปนสวน 
“ผลตอบแทนสวนเกิน” ใหผูเกี่ยวของฝายไดรับอยางนาพอใจ ไมวาจะเปนเกษตรกร โรงงานแปรรูป” 
เจาของโกดัง ผูตรวจสอบคุณภาพ และผูสงออก อาทิเชน การข้ึนราคารับจํานํา การกําหนดอัตราคาจ างแปร
สภาพ คาเชาโกดัง ฯลฯ ในอัตราท่ีทําใหเอกชนมีกําไรมากกวาการทําธุรกิจตามปรกติ 

ดังนั้นการจัดสรรผลประโยชนจึงลงตัว นโยบายรับจํานําจึงได “ดุลยภาพ” ยกเวนกรณีลําไยอบแหง 
ซ่ึงเกิดความผิดพลาดอยางรุนแรงจากพฤติกรรมทุจริตท่ีโจงแจง 

5. บทสรุป และขอเสนอแนะ 

ความเสียหายของมาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร : วัตถุประสงคและความเช่ือของรัฐบาลใน
การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร คือ การยกระดับราคาสินคาเกษตรตอนตนฤดูใหสูงข้ึน เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรซ่ึงเปนคนยากจน หลักฐานเชิงประจักษท่ีนําเสนอในบทความนี้พบวา  

ประการแรก เงินชวยเหลือสวนใหญมิไดตกแกเกษตรกร และสวนท่ีเปนประโยชนแกเกษตรกรก็จะ
ตกในมือของเกษตรกร ซ่ึงมีฐานะดีมากกวาเกษตรกรยากจน ดังนั้นความเช่ือท่ีวาการแทรกแซงเปนการ
ชวยเหลือเกษตรกรยากจนจึงเปน “มายาคติ”  

ประการท่ีสอง ในบรรดาพอคาสงออก โรงงานแปรรูป และเจาของโกดัง พอคาสงออกจะไดสวน
แบงผลตอบแทนสวนเกินมากท่ีสุด และจํานวนพอคาท่ีไดประโยชนจากโครงการของรัฐก็เปนเพียงสวน
นอยของพอคาท้ังหมด  

ประการท่ีสาม ผลตอบแทนสวนเกินจะกระจุกในมือของพอคาเพียง 2-4  เชน พอคาสงออกขาวราย
แรกจะไดสวนแบงเกินกวารอยละ 57 ของผลตอบแทนสวนเกินท่ีตกกับผูสงออกท้ังหมด สวนผูสงออกมัน
เสน 2 รายแรกมีสวนแบงต้ังแตรอยละ 23-100 เปนตน  

ประการท่ีส่ี การรับจํานําพืชผลในราคาสูงกวาตลาดของสินคา 3 ชนิด และการพยุงราคายาง ทําให
รัฐขาดทุนประมาณปละ 35,000 ลานบาท แตภาระขาดทุนท้ังหมดเปนแบบงบประมาณปลายเปด 
(contingent liability) เพราะการแทรกแซงอาศัยงบกึ่งคลังจากเงินกูของสถาบันการเงิน และรัฐยังคางชําระ
หนี้ท่ีกูมาจากสถาบันเงิน โครงการแทรกแซงจึงขาดวินัยการคลัง 

ประการท่ีหา หากคํานวณการสูญเสียสวัสดิการสังคมจากมาตรการแทรกแซงสินคาเกษตร 6 ชนิด 
จะมีมูลคาไมตํ่ากวาปละสามหม่ืนลานบาทเชนกัน แตความเสียหายท่ีสําคัญยิ่งกวาเกิดจากพฤติกรรมการ
แสวงหาคาเชาหรือผลตอบแทนสวนเกิน โดยพอคาจะตองถลุงทรัพยากรลงทุนทําตามเง่ือนไขของรัฐเพื่อให
สามารถเขารวมโครงการ ระบบเศรษฐกิจมีกําลังการผลิตสวนเกินมโหฬารในกิจการแปรรูปสินคา ตนทุน
การผลิตสูงข้ึน การแทรกแซงทําใหพอคาท่ีอิงนักการเมืองไดเปรียบพอคาอ่ืนๆ ทําลายระบบการผลิตธุรกิจ
และการแขงขันในตลาดการเกษตรของไทย และเกิดการทุจริตอยางกวางขวางทุกระดับของการแทรกแซง 



44 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ประการสุดทาย มาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกลายเปนเคร่ืองมือท่ีนักธุรกิจการเมืองใชใน
การแสวงหา “ผลตอบแทนสวนเกิน” และเคร่ืองมือหาเสียง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางก็หมกมุนกับนโยบาย
ราคาสินคาเกษตร การพัฒนาภาคเกษตรถูกละท้ิงโดยส้ินเชิง 

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรยุติการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการแทรกแซงดานการ
แปรรูปและการคาสินคาเกษตร เพราะนอกจากผลประโยชนสวนใหญจะไมตกถึงมือเกษตรกร ท่ียากจน 
(และนักเรียนในกรณีนมโรงเรียน) แลว มาตรการแทรกแซงยังสรางความเหล่ือมลํ้าในวงการธุรกิจและความ
เสียหายใหญหลวงท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง 

ขอเสนอแนะ : การเปล่ียนนโยบายการรับจํานํามาเปนนโยบายประกันรายไดของรัฐบาลอภิสิทธ์ิ32 
ท่ีมุงชวยเฉพาะเกษตรกร โดยไมเขาแทรกแซงตลาดการคาสินคาเกษตรเปนการเลือกทิศทางนโยบายท่ี
ถูกตอง เพราะสังคมไทยยังมีความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจในระดับสูง นโยบายชวยเหลือเกษตรกรจึงเปน
นโยบายสําคัญท่ีชวยลดความขัดแยง และสรางความเปนธรรม (Khan 2009) 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขจุดออนสําคัญของนโยบายประกันรายได 
และหันมาปฏิรูปนโยบายพัฒนาการเกษตรอยางจริงจัง 

จุดออนของนโยบายประกันรายไดมี 6 ประการ ดังนี้ ประการแรก โครงการประกันรายไดเร่ิมตน
ลาชามาก เชน โครงการประกันรายไดของชาวนาควรเร่ิมตนต้ังแตเดือนกรกฏาคมหรือสิงหาคม 2552 เพราะ
มีขอเสนอท่ีพรอมดําเนินการแลว แตกระแสคัดคานทางการเมือง โดยเฉพาะจากพรรครวมรัฐบาลบางพรรค 
ทําใหนโยบายถูกเตะถวงจนถึงเดือนกันยายน  

ประการท่ีสอง การประชาสัมพันธเปนจุดออนท่ีสุด เกษตรกรจํานวนมากและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
บางคนไมเขาใจมาตรการนี้ เนื่องจากรัฐไมไดใชบริษัทโฆษณาเอกชนท่ีเปนมืออาชีพ  

ประการท่ีสาม ความไมพรอมของทรัพยากร โดยเฉพาะเวลาและขอมูล ตลอดจนการแยกการจด
ทะเบียนเกษตรกรสําหรับพืช 3 ชนิด ทําใหพื้นท่ีจดทะเบียนการเพาะปลูกสูงกวาพื้นท่ีเปาหมาย เชน ณ วันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2552 มีพื้นท่ีขาวโพดจดทะเบียนรอยละ 104 ของเปาหมาย มันสําปะหลังรอยละ 113.7 และ
ขาวรอยละ 88.6  (หรือ 3.29 ลานราย) สวนการทําสัญญาประกันรายไดของชาวไรขาวโพดกับ  ธกส. ทําได
เพียงรอยละ 86.6 มันสําปะหลังรอยละ 65.6 และขาวรอยละ 38 ของเกษตรกรท่ีธกส.รับลงทะเบียน ในป

                                                        
32 แมกระแสตอตานการเปล่ียนแปลงนโยบายจะรุนแรงมาก แตมีปจจัยสําคัญ 3 ประการที่ทําใหนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ

เปล่ียนแปลง คือ การรับจํานําในป 2551-52 ทําใหรัฐตองกูเงินธนาคารพาณิชยถึง 1.1 แสนลานบาท การรับจํานําในราคา
สูงขณะที่ราคาขาวในตลาดโลกลดลงตั้งแตกลางป 2551 ทําใหสตอกขาวของรัฐสูงถึง 5.6 ลานตันในตนป 2552 แต
รัฐบาลไมกลาระบายขาวออกจากสตอกเพราะขอครหาเรื่องการประมูลขาวในเดือน พฤษภาคม 2552 ทําใหไทยสูญเสีย
สวนแบงตลาดขาวใหแกเวียดนาม ราคาขาวไทยกับตัวสูงกวาราคาขาวของสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก แตรัฐบาลก็ไมกลา
ขายขาวจนถึงเดือนกันยายน 2552 เหตุผลสุดทาย คือ ความต้ังใจของนายกรัฐมนตรีที่ไมตองการใหรัฐคาขายขาวอีก
ตอไป 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตอๆไปรัฐบาลควรจัดเตรียมทรัพยากรใหกระทรวงเกษตรฯจัดทําภาพถายดาวเทียม ภาพถายสีทางอากาศ 
และระบบตรวจสอบภาคพื้นดินเพื่อใชเปนเคร่ืองมือตรวจสอบพื้นท่ีการเพาะปลูกจริง รวมท้ังระบบสุมตรวจ
วาเกษตรกรมีการเพาะปลูกจริง  

ประการท่ีส่ี รัฐบาลควรลดราคาประกันใหเพื่อคลองกับตนทุนการเพาะปลูก และลดปริมาณผลผลิต
ท่ีจะทําประกันใหเกษตรกรแตละครัวเรือน  เชน ควรลดปริมาณประกันรายไดของเกษตรที่ปลูกขาวนาปจาก 
20 ตันเปน 10 ตันตอครอบครัว ท้ังนี้เพราะรอยละ 82 ของชาวนาท่ัวประเทศมีผลผลิตตํ่ากวา 10 ตัน สวน
เกษตรกรท่ีมีผลผลิตเกินกวา 10 ตัน ก็จะไดรับความชวยเหลือเพียง 10 ตันแรก วิธีนี้จะเปนการชวยเหลือ
เกษตรกรที่ยากจนจริงๆแบบถวนหนา รวมท้ังเกษตรกรที่ไมมีผลผลิตเหลือขายท่ีไมเคยไดรับประโยชนจาก
โครงการจํานําเลย ผลท่ีไดคือ งบการชวยเหลือเกษตรกรจะลดนอยลงทําใหรัฐบาลมีงบประมาณเหลือไปใช
ในการพัฒนาดานอ่ืน  

ประการท่ีหา เพื่อปองกันการเรียกรองเพิ่มราคาประกันและการรักษาวินัยการคลัง รัฐบาลควร
จัดสรรงบประมาณท่ีจะใชในโครงการประกันรายไดจากงบประมาณประจําป โดยเสนองบประมาณ
ชวยเหลือเกษตรกรทุกพืชผานรัฐสภา ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจายพ.ศ. 2502 นอกจากนี้
รัฐควรเร่ิมสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาเพื่อจะไดใชเปนเคร่ืองมือในการผองถายความ
เส่ียงจากสัญญาประกันราคาบางสวน รวมท้ังการหาลูทางสนับสนุนใหบริษัทประกันภัยเอกชนเขามาเปน
ผูใหประกันภัยความเส่ียงดานราคาสินคาเกษตร 

ประการสุดทาย รัฐบาลควรพิจารณาปรับโครงสรางการกําหนดนโยบายและการบริหารนโยบาย
การเกษตรใหมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การพิจารณาปรับปรุงโครงสรางของคณะกรรมการ
ของพืชผลชนิดตางๆ ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงตางๆ เชน คณะกรรมการขาวแหงชาติ 
(กขช.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน แตมีกระทรวงพาณิชยเปนฝายเลขานุการ คณะกรรมการขาวโพด
แหงชาติ และคณะกรรมการมันสําปะหลังแหงชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนประธานและ
กระทรวงพาณิชยเปนฝายเลขานุการ หากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไมไดมาจาก
พรรคเดียวกัน ก็มักเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนระหวางฝายท่ีตองการเปล่ียนแปลงนโยบาย กับ
กลุมผลประโยชนท่ีไดประโยชนจากโครงการเดิม โครงสรางแบบน้ีเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลง
นโยบาย 

ขอเสนอโครงสรางใหม คือ การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายเกษตรในระดับชาติ33 โดยใหฝาย
การเมืองรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายสินคาเกษตรทุกชนิด และติดตามความกาวหนาของการ

                                                        
33 ปจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมตรีที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมายเปนประธาน โดยมีรัฐมนตรีจากกระทรวงหลักเปนกรรมการ แตคณะกรรมการชุดน้ีเกิดจากระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และเลขานุการคือ อธิบดีกรมการคาภายใน ซึ่งเปน

 



46 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ดําเนินงานตามนโยบาย คณะกรรมการนโยบายจะมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีรัฐมนตรีในกระทรวงท่ี
เกี่ยวของเปนกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเลขานุการ  
โครงสรางแบบนี้จะทําใหฝายเลขานุการเปนฝายท่ีมีศักยภาพทางวิชาการในการวิเคราะห และจัดทํา
โครงการสนองนโยบายของฝายการเมือง โดยยึดผลประโยชนของประเทศเปนหลัก แทนผลประโยชนของ
กระทรวงเพียงดานเดียว ในการจัดทํานโยบายฝายเลขานุการอาจเสนอใหต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีสังคม
ใหการยอมรับ และจัดใหมีระบบท่ีเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนตางๆ มีสวนรวมนําเสนอความเห็น 
จากนั้นจึงแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการการดําเนินงานของโครงการสินคาเกษตรชนิดตางๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของขาราชการ โดยมีปลัดกระทรวงของกระทรวงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเปนประธาน โครงสราง
แบบนี้จะเปนการแบงแยกอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายการเมือง ซ่ึงมีหนาท่ีและความชอบ
ธรรมในการกําหนดนโยบาย กับฝายขาราชการประจําท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติ นอกจากนั้นยังเปนการขจัด/ลดภาระ
การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ภายใตโครงสรางคณะกรรมการในปจจุบัน งานเหลานี้สวน
ใหญเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการประจํา แตกลับผลักภาระการตัดสินใจใหฝายการเมือง 

  
 
 

                                                               
หนวยงานหลักที่มีหนาที่ดําเนินงานตามนโยบาย นอกจากน้ีมีขอสังเกตวา บทบาทหลักของคชก. คือการแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตร สวนงานดานการพัฒนาภาคเกษตรถูกละเลย 
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ภาคผนวกที่ 1 การการคํานวณคาเชาทางเศรษฐกิจ 

1. อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล 

ตารางภาคผนวกท่ี 1 การคํานวณคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent) จากการแทรกแซงอุตสาหกรรมออย 
และน้ําตาล ป 2541/42-2551/52 

  Rent สัดสวน Rent สัดสวน Rent 

ป Total Rent  Rent (ในประเทศ) Rent (ตางประเทศ) ตอรายไดชาวไร ตอมูลคานํ้าตาลรวม 

  (ลานบาท) ชาวไร (%) โรงงาน (%) (%) (%) (%) 

2541/42 13,211 70.1 21.2 8.7 33.2 19.2 

2542/43 14,065 69.0 21.0 9.9 35.6 19.2 

2543/44 12,110 62.8 25.5 11.7 31.1 18.3 

2544/45 12,972 62.3 24.5 13.2 32.7 15.9 

2545/46 14,409 64.3 20.7 15.0 25.5 14.9 

2546/47 12,997 63.2 21.0 15.8 25.7 14.0 

2547/48 9,878 58.8 24.4 16.8 24.7 14.4 

2548/49 0 0 0 0 0 0 

2549/50 7,571 47.3 18.2 34.6 11.2 8.0 

2550/51 7,804 43.2 11.2 45.7 9.0 7.1 

2551/52 9,307 49.5 18.7 31.8 12.4 6.8 
 

ที่มา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ 1.  ในป 2548/49 ราคาน้ําตาลในตลาดโลกสูงกวาราคาน้ําตาลในประเทศทําใหมูลคา Rent เทากับศูนย 

               2.  ดูวิธีคํานวณ Rent กรอบภาคผนวกที่ 1 
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กรอบภาคผนวกท่ี 1 วิธีการคํานวณคาเชาเศรษฐกิจ (Rent) ท่ีเกิดจากการแทรกแซงอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาล 

 

R =   CQPpQPP
xW

Dis

W

F

dW

F

d 



  **    ……….(1) 

R = RFARM + RMILL + RF       ……….(2) 
S = RFARM / (RFARM + RMILL)  0.7     ……….(3) 
(1-S)  0.3        ……….(4) 
R = ผลตอบแทนสวนเกิน (Rent) หรือตนทุนของผูบริโภคท่ีเกิดจากการต้ังราคาใน

ประเทศสูงวาราคาตลาดโลก 
RFARM = ผลตอบแทนสวนเกินท่ีตกแกชาวไรออย 
RMILL = ผลตอบแทนสวนเกินท่ีตกแกโรงงานน้ําตาล 
S = สวนแบงผลตอบแทนสวนเกินของชาวไรออย โดยสมมุติใหเทากับอัตราการแบง

ผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานน้ําตาล ในอัตรา 70 : 30 (แตใชตัวเลข
การแบงผลประโยชนจริง)  

Pd = ราคาน้ําตาลในประเทศ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
PW = ราคาตลาดโลกกรณีไมมีนโยบายบิดเบือนการคา = W

Dis06.1  เพราะการเปดเสรีจะทํา
ใหราคาน้ําตาลทรายขาวในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน 6% (สถาบันเงินวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 2543) 

Qd = ปริมาณนํ้าตาลในประเทศ 
QX = ปริมาณนํ้าตาลสงออก 
C = เงินชดเชยคาออยท่ีทําใหราคาออยเพิ่มข้ึน (แตไมข้ึนราคาน้ําตาลในประเทศ) 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงปริมาณ มูลคา ราคาในประเทศและตางประเทศ ของน้ําตาล ปการผลิต 2541/42-2551/52 

ป คาความหวาน ราคาชาวไร ผลตอบแทน ผลผลิตออย  มูลคาน้ําตาลรวม  มูลคาน้ําตาลขาย มูลคาน้ําตาลขาย ปริมาณน้ําตาล  ปริมาณสงออก ปริมาณขายใน ราคาน้ําตาลใน ราคาน้ําตาลตลาดโลก 

  (C.C.S.) ไดจริง โรงงาน (ลานตัน)  (ลานบาท) ในประเทศ  ตางประเทศ  ทั้งหมด น้ําตาล(ลานตัน) ประเทศ (ลานตัน) ประเทศ (บาท/ตัน) (บาท/ตัน) 

    (บาท/ตัน) (บาท/กระสอบ     (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานตัน) Qx Qd Pd Pfw= (1.06Pdisw) 

2541/42 11.7 600.00 227.97 50.06 68,798 21,795 19,075 5.19 3.23 1.64 13,250 6,269 

2542/43 11.7 550.00 218.08 53.13 73,141 22,280 23,287 5.52 4.07 1.68 13,250 6,059 

2543/44 11.6 688.90 317.27 48.65 66,015 23,981 23,579 4.98 3.21 1.81 13,250 7,781 

2544/45 11.7 550.00 253.18 59.49 81,369 24,268 28,477 6.14 4.01 1.83 13,250 7,526 

2545/46 11.2 610.74 248.34 74.07 96,720 25,748 35,994 7.30 5.18 1.94 13,250 7,363 

2546/47 12.1 580.00 240.44 64.48 92,603 24,530 34,173 6.99 4.66 1.85 13,250 7,777 

2547/48 12.7 657.65 319.96 47.82 68,561 26,718 27,727 5.17 3.02 2.02 13,250 9,727 

2548/49 11.6 846.50 362.79 46.69 64,064 30,227 30,785 4.84 2.20 2.28 13,250 14,853 

2549/50 11.9 800.00 342.86 63.80 94,077 32,094 43,599 6.72 3.68 2.29 14,000 12,549 

2550/51 12.1 841.43 288.19 73.31 109,432 32,342 59,391 7.82 4.88 2.31 14,000 12,894 

2551/52 12.3 917.00 393.37 66.46 136,543 32,710 49,250 7.19 3.22 1.72 19,000 16,229 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงปริมาณ มูลคา ราคาในประเทศและตางประเทศ ของน้ําตาล ปการผลิต 2541/42-2551/52 (ตอ) 

 
ป ราคาน้ําตาลตลาดโลก เงินชดเชย  รวม เงินชดเชยเฉพาะ เงินชดเชยเฉพาะ รายรับชาวไร รายรับโรงงาน 

  (บาท/ตัน) จากเงินกู จากเงินกองทุน   ชาวไร โรงงาน (ลานบาท) (ลานบาท) 

  Pdisw (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)  (ลานบาท)  (ลานบาท)     

2541/42 5,914 3,954 1,017 4,971 4,760 210 35,021 11,837 

2542/43 5,716 5,313 - 5,313 5,313 - 34,189 12,038 

2543/44 7,341 - - - - - 38,946 15,807 

2544/45 7,100 1,190 236 4,971 1,352 73 38,349 15,548 

2545/46 6,946 5,920 - 5,920 5,920 - 50,532 18,128 

2546/47 7,337 5,387 - 5,387 5,387 - 45,218 16,804 

2547/48 9,176 - 19 19 14 5 39,968 16,556 

2548/49 14,012 - 57 57 40 17 45,886 17,541 

2549/50 11,838 5,277 4,671 9,948 6,964 2,985 60,787 23,039 

2550/51 12,164 12,371 - 12,371 12,371 - 74,576 22,526 

2551/52 15,311 - - - - - 74,843 28,269 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
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2. ตลาดนมโรงเรียน 

ตารางภาคผนวกท่ี 3 การคํานวณคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent) และการกระจายคาเชา จากการแทรกแซงตลาด
นมโรงเรียน ป 2548 – 2551 

(ลานบาท) 

 สวนแบงคาเชา* 2548 2549 2550 2551 

คาเชากรณีใชนมโค 100% 1.00 280.09 132.86 137.42 408.55 
เกษตรกร/สหกรณโคนม 0.46 122.63 54.41 59.53 179.30 
โรงงานนม 0.26 69.05 30.64 33.52 100.96 
อปท. 0.02 19.35 17.16 10.85 27.32 
นายหนา 0.26 69.05 30.64 33.52 100.96 

คาเชากรณีใชนมผงคืนรูป 1.00 1,317.17 1,154.55 734.04 1,772.01 
โรงงานนม 0.37 488.53 428.22 272.25 657.22 
นายหนา รวม 0.42 550.37 482.42 306.71 740.42 
ชุมนุมสหกรณ 0.07 92.76 81.31 51.69 124.79 
อปท. รวม 0.14 185.52 162.61 103.39 249.58 

รวมคาเชา 2 กรณี (นมสดและนมผง) 1.00 1,597.26 1,287.41 871.47 2,180.56 
เกษตรกร/สหกรณโคนม 0.08 122.63 54.41 59.53 179.30 
โรงงานนม 0.35 557.58 458.86 305.77 758.19 
นายหนา 0.39 619.42 513.06 340.23 841.38 
ชุมนุมสหกรณ 0.06 92.76 81.31 51.69 124.79 
อปท. รวม 0.13 204.87 179.78 114.24 276.90 

เปรียบเทียบคาเชากับงบประมาณ
โครงการนมโรงเรียน  

7,008.00 6,989.00 6,570.00 8,437.00 

หมายเหตุ *คํานวณจากรอยละของราคากลางป 2551  

 



56 บทความเร่ือง การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนสวนเกิน 
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กรอบภาคผนวกท่ี 2 วิธีการคํานวณคาเชาเศรษฐกิจ (Rent) ท่ีเกิดจากการแทรกแซงตลาดนมโรงเรียน 
  

rentรวม =  rent กรณีโรงงานซ้ือนมสดตามขอตกลง + rent กรณีโรงงานใชนมผง ……….(1) 

  = (ราคาขายนมพาสเจอรไรส – ตนทุนพาสเจอรไรส) k1  

  + (ราคาขายนม UHT – ตนทุน UHT) k2  
  + (ราคาขายนมพาสเจอรไรส - ตนทุนพาสเจอรไรสจากนมผง) k3  

  + (ราคาขายนม UHT – ตนทุน UHTจากนมผง) k4   ……….(2) 

สัดสวนการใชนมสด : สัดสวนการใชนมผง = 29.31: 70.69 
สัดสวนนมพาสเจอรไรส : สัดสวนนมUHT  = 70: 30 
 
k1+k2 = 29.31   k1 = 20.52 k2 = 8.79 
k3+k4 = 70.69   k3 = 49.48 k4 = 21.21 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางภาคผนวกท่ี 4 แสดงราคาและตนทุนการผลิตนมโรงเรียน และปริมาณนมโรงเรียน 

 

 หนวย 2548 2549 2550 2551 
ราคานมดิบ บาท/กก. 12.50 12.50 13.75 18.00 
ราคากลางพาสเจอรไรส บาท/ซอง 4.55 4.40  4.69 6.57 
ราคากลางUHT บาท/กลอง 5.80 5.65 5.94  7.86 
ราคานมผงนําเขา บาท/กก. 91.58 82.82 114.42 131.66 

ตนทุนผลิตนมดวยนมผงตอกลอง1/ บาท/กลอง 1.83 1.66 2.29 2.63 

คาซอง/กลองและคาบริหารจัดการ นมพาสเจอรไรส2/ บาท/ซอง 0.79 0.83 0.85 0.900 

คาซอง/กลองและคาบริหารจัดการ นมUHT บาท/ซอง 1.84 1.94 1.98 2.100 
ตนทุนคาขนสงถึงโรงเรียน 3/ บาท/ซอง 0.64 0.81 0.76 1.00 
ปริมาณนมพาสเจอรไรสผลิตจากน้ํานมดิบ (k1) ลานกลอง 291.99 300.34 266.17 248.85 

ปริมาณนม UHT ผลิตจากน้าํนมดิบ(k2) ลานกลอง 125.08 128.66 114.02 106.60 

ปริมาณนมพาสเจอรไรสผลิตจากนมผง (k3) ลานกลอง 704.07 724.22 641.82 600.06 

ปริมาณนม UHT ผลิตจากนมผง (k4) ลานกลอง 301.81 310.44 275.12 257.22 

รวม ลานกลอง 1,422.94 1,463.67 1,297.14 1,212.74 

หมายเหตุ: 1/ คํานวณจากราคานมผงขาดมันเนยนําเขา ใชนมผงขาดมันเนย 1 กิโลกรัม ผลิตเปนนมพรอมด่ืมโดยการผสม
นํ้าได 10 กิโลกรัม 

2/ ประกอบดวยคาบรรจุภัณฑ (30 - 40 สตางค/ซอง) คาใชจายในการดําเนินงานและคาเครื่องจักร (50 สตางค/
ซอง) คํานวณตนทุนป 2548 – 2550 โดยคิดลดจากตนทุนป 2551 ดวย CPI 

3/ คาจัดสงถึงโรงเรียน คิดลดจากป 2551 ดวยราคานํ้ามันดีเซลปน้ันๆ 

ท่ีมา:  1) นพนันท วรรณเทพสกุล (2552) และกรมศุลการกร 2552 

2) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
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3. อุตสาหกรรมยางพารา 

การคํานวณคาเชาทางเศรษฐกิจของผูเก่ียวของ  

ก) คาเชาทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
Rentเกษตรกร2535-2545 = สวนตางราคาเฉล่ีย (Pประกัน – Pตลาด) x Qประกัน 
2,470,783,879.7 = (1.83 x 1,000) x 1,351,539.9 
Rentเกษตรกร2535-2545 = 2,470,783,879.69 บาท 
 

ข) คาเชาทางเศรษฐกิจของผูสงออก 
Rentผูสงออก2535-2545 = สวนตางราคาเฉล่ีย (Pสงออก – Pประมูล) x Qประมูล 

Rentผูสงออก2535-2545 = (29.60 – 22.14) x 1,351,539.9 
107,786,500.0 = (7.46 x 1,000) x 1,351,539.9 
Rentผูสงออก2535-2545 = 10,082,487,654.00 บาท 
 

ค) คาเชาทางเศรษฐกิจของโรงงานแปรรูป 
Rentโรงงานแปรรูป2535-2545 = สวนตางราคาเฉล่ีย (Pจางรมฯ – Pจางรมฯ (ตลาด)) x Qประกัน 

Rentโรงงานแปรรูป2535-2545 = (1.335 – 0.8175ตนทุนสหกรณ) x 1,351,539.9 
699,421,898.25  = (0.5175 x 1,000) x 1,351,539.9 
Rentโรงงานแปรรูป2535-2545 = 699,421,898.25 บาท 
 

ง) คาเชาทางเศรษฐกิจท้ังหมด 
Rentรวม2535-2545  = รายจายโครงการ – คาดําเนินการ – ดอกเบ้ีย – รายรับโครงการ  
Rentรวม2535-2545  = (34 – (3.82-1.335) – 6.24 – 22.14) x 1000 x 1,351,539.9 

2,432,771,820.00 = 3.135 x 1000 x 1,351,539.9 

Rentรวม2535-2545  = 4,237,077,586.50 บาท 
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ตารางภาคผนวกท่ี 5  แสดงคาเชาทางเศรษฐกิจและการกระจายคาเชาของการแทรกแซงตลาดยางพารา 
 

  บาท/กก. การกระจายคาเชา ลานบาท บาท/กก. 

ราคาประกันยาง 23.94 เกษตรกร 2,470,78 1.83 
คาใชจายดําเนินการ 10.06 โรงงานแปรรูป 699,42 0.52 
คาดําเนินการ (3.82)      
ดอกเบี้ย (6.24)    
รวมตนทุน 34.00      
ราคาประมูล 22.14 ผูสงออก 10,082,49 2.80 
ขาดทุน 11.86  รวมคาเชา 4,237,08 100.00  

ท่ีมา : ปทมาวดี ซูซูกิ 2552 และคํานวณคาเชาทางเศรษฐกิจโดยผูวิจัย 

 

หมายเหตุ : การคํานวณคาเชาทางเศรษฐกิจของสินคาเกษตรอ่ืน เชน ขาว มันสําปะหลัง และ 
ยางพารา มีวิธีการคํานวณท่ีคลายคลึงกับกรณีสินคาท่ีกลาวมา โดยสามารถดูรายละเอียดไดในรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ “โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเพื่อปองกันการทุจริต” 2552 
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ภาคผนวกที่ 2 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงสวัสดกิารสังคม 

รูปภาคผนวกท่ี 1 ผลกระทบของนโยบายแทรกแซงอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล 

  

 

 

 

 

 

 

 

ก) สูตรคํานวณการเปล่ียนแปลงในสวัสดกิารสังคม 

WC = CS + PS – subsidy – DWL 

WC = ตนทุนสวัสดิการ 
CS  = PdBAPf = การลดลงของสวนเกินผูบริโภค 
PS  = PfDCPd = การเพิ่มข้ึนของสวนเกินผูผลิต 
subsidy  = GHKL = มูลคาการอุดหนุนตางประเทศของตลาดในนํ้าตาลประเทศ 
DWL  = CEK   = มูลคาความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ 

โดยท่ี 
Pd = ราคาน้ําตาลในประเทศ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
Px = ราคาตลาดโลกจริง กรณีมีนโยบายบิดเบือนการคา (คํานวณโดยใชขอมูลป 2547/48) 
Pf = ราคาตลาดโลกกรณีไมมีนโยบายบิดเบือนการคา 
Qd = ปริมาณนํ้าตาลในประเทศ 
Qt = ปริมาณผลผลิตน้ําตาล 
Qd = ปริมาณบริโภคน้ําตาลในประเทศท่ีควรจะเปนกรณีไมมีนโยบายบิดเบือนการคา 
Qt = ปริมาณผลผลิตน้ําตาลท่ีควรจะเปนกรณีไมมีนโยบายบิดเบือนการคา 
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ข) วิธีการคํานวณ  

ในการหาพื้นท่ีดังกลาวเราตองทราบคาของตัวแปร ปริมาณบริโภคน้ําตาลในประเทศท่ีควรจะเปน
กรณีไมมีนโยบายบิดเบือนการคา และปริมาณผลผลิตน้ําตาลท่ีควรจะเปนกรณีไมมีนโยบายบิดเบือนการคา
ซ่ึงเราสามารถหาคาตัวแปรดังกลาวไดผาน Price elasticity of demand และ Price elasticity of supply จาก
การวิจัยในอดีตของ ถวัลย มุขจินดา (2533)34พบวาคาความยืดหยุนอุปสงคตอราคาขายสงน้ําตาลทรายตลาด
กทม. เทากับ – 0.3867 ขณะท่ีคาความยืดหยุนอุปทานตอราคาขายสงน้ําตาลทรายตลาดกทม. เทากับ 0.2575 
 จากขอมูลตลาดนํ้าตาลป 2547/48 

Pd = 13,750 บาทตอตัน 
Px = 12,520 บาทตอตัน 
Pf = 13,271 บาทตอตัน 
Qd = 2.05 ลานตัน 
Qt = 6.85 ลานตัน 

จากการคํานวณผานคาความยืดหยุนตอราคาพบวา  
Qd = 2.08 ลานตัน 
Qt = 4.76 ลานตัน 

ค) ผลการคํานวณ  

ตารางภาคผนวกท่ี 6  แสดงผลการคํานวณขนาดการเปล่ียนแปลงของสวัสดิการสงัคมของการแทรกแซง
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล 

   ลานบาท 

1. ขนาดการอดุหนุนตางประเทศของตลาดในประเทศ          - 3,605.76  
2. สวนเกนิผูบริโภค   CS           - 988.00  
3. สวนเกนิผูผลิต   PS         2,287.66  
4. ความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ   DWL             - 46.63  
5. การเปล่ียนแปลงสวัสดิการสังคม   WC - 2,352.72  

หมายเหตุ : การคํานวณสวัสดิการสังคมของสินคาเกษตรอื่น เชน ลําไย และมันสําปะหลัง มีวิธีการคํานวณที่
คลายคลึงกับกรณีขาว โดยสามารถดูรายละเอียดไดในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตรเพ่ือปองกันการทุจริต” 2552 

                                                        
34 ถวัลย มุขจินดา .การวิเคราะหทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงคน้ําตาลของไทย.วิทยานิพนธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533. 
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