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พัฒนาการและบทบาทของสหสามัคคีคาสัตว*

รังสรรค  ธนะพรพันธุ
คณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. ความเบื้องตน
ชื่อของบริษทั สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด มสีวนพวัพันกับกิจการการฆาและคาสุกร

มานับต้ังแตบริษัทดังกลาวถือกํ าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2498 เปนตนมา  
ในประวติัศาสตรเศรษฐกิจไทยสมัยใหม บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดมีสวนสรางปรากฏการณ
อันอื้อฉาวหลายตอหลายกรณี พฤติกรรมดังกลาวนี้มิใชเร่ืองนาประหลาดใจแมแตนอย หากเรา 
ไดศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของบริษัทนี้ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงที่วา สหสามัคคีคาสัตวถือกํ าเนิดขึ้นในยุคสมัยแหงนโยบาย
เศรษฐกิจแบบชาตินิยม (Economic Nationalism)1 ซึง่ผูมอํี านาจทางการเมืองไดฉกฉวยโอกาส 
ในการหยบิยก “ความรักชาติ” มาเปนขออางบังหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล กํ าเนิด
ของสหสามัคคีคาสัตวเปนเพียงผลของการใชอํ านาจทางการเมืองในการขยายฐานอํ านาจ 
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อใชฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจรองรับและขยายฐานอํ านาจทางการเมือง 
อีกทอดหนึ่งเทานั้น ตลอดชวงระยะเวลาในประวัติศาสตรของสหสามัคคีคาสัตว บทบาทและ 
อิทธพิลของบรษิทันี้จะผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

-------------------------------
* งานวิจัยนี้ไดรับเงินอุดหนุนจากธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (IBRD) ผูเขียน 
ขอขอบคุณนางสาวลินดา ตางใจ  นางสาวศุภร ศรีสุขสันต  นายสังศิต พิริยะรังสรรค และนายสมบูรณ  
ศิริประชัย สํ าหรับความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลตางๆ และขอขอบคุณสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ตลอดจนเจาหนาที่หองสมุด 
คณะเศรษฐศาสตรและสํ านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํ าหรับความเอื้อเฟอในการอํ านวย 
ความสะดวกในการคนขอมูลตางๆ
                                                          
1 การวิเคราะหประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยในชวงนี้ ดูอาทิเชน สุธี ประศาสนเศรษฐ (2523 : 139 - 206)  Ayal 
(1969 :  267-340) และ Elliot (1978 : chapter 4).
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2. ก ําเนิดสหสามัคคีคาสัตว
เนือ่งจากธรุกิจหลักของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ไดแก การฆาและการคา

สุกร การศึกษาพัฒนาการและบทบาทของสหสามัคคีคาสัตวจึงตองกระทํ าควบคูกับการศึกษา
พัฒนาการของปญหาและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสุกร การศึกษาดังกลาวนี้อาจจํ าแนกออกเปน  
5 ชวงเวลา คือ

(ก) ระยะเวลากอนป 2481 : การฟกตัวของลัทธิเศรษฐกิจชาตินิยม
(ข) ระยะระหวางป 2481 – 2486 : ผลพวงของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
(ค) ระยะระหวางป 2486 – 2491 : ความเปนอนิจจังของนโยบาย
(ง) ระยะระหวางป 2491 – 2494 : อิทธพิลของนโยบายทุนนิยมแหงรัฐ
(จ) ระยะระหวางป 2491 – 2494 : ปฏิสนธิแหงสหสามัคคีคาสัตว

2.1  ระยะเวลากอนป 2481 : การฟกตัวของลัทธิเศรษฐกิจชาตินิยม
แมวาประชาชนชาวไทยจะนิยมบริโภคเนื้อสุกร และเนื้อสุกรเปนแหลงที่มาของ

โปรตีนที่สํ าคัญในองคประกอบอาหารของคนไทย แตประชาชนชาวไทยในอดีตสมัยกลับไมนิยม
เลี้ยงและฆาสุกร พฤติกรรมดังกลาวนี้อาจเปนผลจากอิทธิพลความเชื่อทางพุทธศาสนาในขอที่
หามมิใหมนุษยฆาสัตวตัดชีวิต มีผูประมาณการไววา ในป 2443 มีการฆาสุกรในกรุงเทพฯ
ประมาณวันละ 300 ตัว (Barnett, 1910 : 37)  การเลีย้งสกุรมักจะทํ าควบคูกับการทํ าสวน และ
อาชีพดังกลาวนี้ตกอยูในมือของคนจีน เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ คนจีนหลายพันคนมีอาชีพเลี้ยง 
และฆาสุกร (Carter, 1904 : 167)  กลาวโดยทั่วไปแลว  กอนป พ.ศ. 2481  กจิการฆาและการคา
สุกรเกือบทั้งหมดตกอยูในมือคนจีน(Skinner, 1957 : 217)

แมวาในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปน
ระบอบประชาธปิไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลุมชนชั้นปกครองใหมซึ่งเรียกตนเองวา 
“คณะราษฎร” จะไดประกาศ “หลัก 6 ประการ” เปนแนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
และแมวาหลักขอหนึ่งในหลัก 6 ประการจะไดระบุไววา

“… จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในทางการเมือง ในทาง
 ศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประชาชนไวใหมั่นคง...” (เกียรติชัย พงษพาณิชย 
 2514 : 53)

ซึง่มนียัส ําคญัวา คณะราษฎรจะยึดถือนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม แตในชวงระหวางป 2475-
2480 นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมยังมิไดนํ ามาใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง จริงอยู ในชวง
เวลาดังกลาว รัฐบาลเริ่มมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น แตขนาดของการแทรกแซง
การท ํางานของกลไกราคา (Degree of Government Intervention) ยงัมีไมสูมาก  การกอต้ัง
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รัฐวิสาหกิจเพื่อมีบทบาทในการผลิตโดยตรงในอุตสาหกรรมตางๆยังมีไมมาก จวบจนกระทั่ง  
จอมพล ป. พบูิลสงครามขึ้นเถลิงอํ านาจในป 2481 จึงไดมีการนํ านโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม
มาใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง บทบาทของภาครัฐบาลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
เปนอันมาก (ผาณิต รวมศิลป 2521)  การด ําเนนินโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมเปนไปอยาง 
ตอเนื่องโดยเกือบมิไดขาดสายตลอดชวงระยะเวลาระหวางป พ.ศ. 2481-2500 จนมีผูเชื่อวา 
ระบบเศรษฐกจิไทยในระยะเวลาดังกลาวมีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) 
(สุธี ประศาสนเศรษฐ 2523)

2.2  ระยะระหวางป 2481 – 2486 : ผลพวงของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม

การเริ่มนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมอยางจริงจังในป พ.ศ. 2481 นับเปน
สาเหตสํุ าคญัทีท่ ําใหคนไทยเริ่มมีบทบาทในกิจการการฆาและการคาสุกร จุดแหงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้เกิดจากการออกพระราชบัญญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร 
พทุธศักราช 2481 ซึง่มผีลบังคับใชต้ังแตวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 เปนตนไป2 เจตนารมณของ
การตรากฎหมายฉบับนี้เทาที่ปรากฏอยางเปนทางการก็คือ “… (จดัการ) ควบคุมการฆา ขาย โค 
กระบอื แพะ แกะ และสุกรเสียใหม เพื่อความปลอดภัยและปกติสุขของประชาชน และเพื่อสะดวก
แกการควบคุมและจํ าหนายเมื่อถึงคราวจํ าเปน…” แมวา จะมีผูคัดคานรางกฎหมายฉบับนี้  
แตกผ็านสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนทวมทน3

พระราชบญัญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช 
2481 มีบทบัญญัติที่ใหอํ านาจแกรัฐบาลในการดํ าเนินนโยบายเกี่ยวกับการฆาและการคาสุกรไว
ดังนี้

                                                          
2 ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 56  ตอนที่ 5  ลงวันที่ 17 เมษายน  2482
3 ขอคัดคานกฎหมายฉบับนี้มีอยูอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายอินทร สิงหเนตร ส.ส. จังหวัดเชียงใหม มีความเห็นวา รัฐบาลกํ าลังแทรกแซงมากเกินไป 
และจะมีก็แตสหภาพโซเวียตเทานั้นที่รัฐบาลมีบทบาทมากถึงปานนี้ นายอินทรถึงกับสรุปวา วันที่ 24 มิถุนายน 
2475 ควรถือเปนวันกบฏ (ผลก็คือ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรลงมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2481 ขับนายอินทร 
สิงหเนตร ออกจากสภาฯ) ประการที่สอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนมีความเห็นวา เจตนารมณที่แทจริง
ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ การทํ าลายการครอบงํ าการคาสุกรโดยชาวตางดาว แตโดยที่คนไทยยังไมนิยมมีอาชีพ
คาสุกร ทั้งยังมิไดมีมาตรการในอันที่จะสงเสริมใหคนไทยยึดอาชีพดังกลาวนี้ กฎหมายฉบับนี้จึงอาจมีผลในการ
ทํ าลายการคาสุกรทั้งระบบและกอใหเกิดความวุนวายขึ้นได ดู ประชามิตร ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2482 และ 
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพประชาติรายวัน เลือกตั้ง’18 (โรงพิมพพิฆเณศ 2517) หนา 33
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(ก) การควบคุมอาชีพการฆาสัตว
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ระบุวา สัตวที่จะฆาไดตองเปนสัตว

ของรัฐบาล4 บทบัญญัติดังกลาวนี้ยังผลใหรัฐบาลมีอํ านาจในการกํ าหนดวา ใครควรมีอาชีพ 
การฆาสตัว ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการควบคุมอาชีพการฆาสัตว

(ข) การควบคุมการคาเนื้อสัตว
การควบคุมดังกลาวนี้สามารถกระทํ าได 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก  

การควบคมุอาชีพการคาเนื้อสัตว ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแหงมาตรา 6 ซึ่งระบุวา ผูใดจะกระทํ าการ
ขายสงหรือขายปลีกเนื้อสัตว จักตองยื่นคํ ารองขอรับอนุญาตตอเจาพนักงาน และตองเสีย 
คาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง ลักษณะที่สอง ไดแก การควบคุมสถานการคา 
เนือ้สัตว ทัง้นีต้ามบทบญัญัติแหงมาตรา 8 ซึ่งระบุวา เจาพนักงานมีอํ านาจกํ าหนดสถานที่ขายที่
เกบ็เนือ้สัตว เพือ่เกี่ยวแกความปลอดภัยของประชาชน ทั้งมีอํ านาจเขาตรวจตราสถานที่เหลานี้ได
ในเวลาเปดกระทํ ากิจการโดยปกติ

(ค) การควบคุมราคาเนื้อสัตว
อํ านาจดังกลาวนี้ปรากฏในมาตรา 9 ซึ่งบัญญัติไววา เจาพนักงานมีอํ านาจ

ก ําหนดหรอืเปล่ียนแปลงราคาขายสงหรือขายปลีกไดเปนครั้งคราว ตามพฤติการณและทองที่

ในการดํ าเนินการเพื่อทํ าลายการครอบงํ ากิจการฆาและคาสุกรโดยชาวจีน  
รัฐบาลพยายามสงเสริมและชักจูงใหคนไทยเขาไปมีบทบาทในทุกขั้นตอนของวิถีการตลาด  
นบัต้ังแตการเลี้ยงสุกร  การฆาสุกร  และการคาสุกร จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี 
ในขณะนัน้ไดเรียกรองใหประชาชนชาวไทยหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรมากขึ้น5 ในดานการฆา
สุกร รัฐบาลกเ็ขาไปมีบทบาทโดยตรง โดยกรมพลาธิการทหารบกตั้งโรงงานฆาสัตวข้ึนในป 2482 
                                                          
4 มาตรา 5 สัตวที่จะฆาไดตองเปนสัตวของรัฐบาล เวนแต

(ก) สัตวปา
(ข) สัตวซึ่งเจาหนาที่ฆาเพื่อปองกันโรคระบาด หรือเพื่อเกี่ยวเนื่องในการรักษาสัตว
(ค) สัตวซึ่งฆาเพื่อปองกันชีวิตตนหรือผูอื่น
(ง) สัตวซึ่งฆาในกรณีอื่นซึ่งตราไวในกฎกระทรวง

5 นิกร ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2482 และเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดปญหาการขาดแคลนสุกร รัฐบาล 
ก็พยายามสงเสริมใหประชาชนเลี้ยงสุกรมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากบันทึกคํ าส่ังทางเศรษฐกิจของจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2486 ดังนี้

“… ส่ังแกกระทรวงมหาดไทย ใหส่ังแกราษฎร ชวยกันทํ าสวนครัวใหมากยิ่งขึ้น และขอให 
 มีการเลี้ยงสัตวเปนอาหาร เปด ไก หมู นกพิลาป กบ ปลา หอยขม กระตาย เหลานี้เปนตน  
 ถาหากเลี้ยงไดทุกอยางตามที่ระบุมานี้จะเปนประโยชนแกชาติมากอยางยิ่ง …”
ดู อ. พิบูลสงคราม (ม.ป.ป. เลม 3 : 165)
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(คณะทํ างานแกไขปญหาสุกรเฉพาะหนา 2511) พรอมกันนั้น เทศบาลจังหวัดตางๆก็พากัน 
เคลือ่นไหวกอต้ังโรงงานฆาสัตว อาทิเชน เทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศสรางโรงงานฆาสัตว 
โดยใชเงิน 10,000 บาท  (Landon, 1941 : 232)   รัฐบาลเองถือเปนนโยบายในการสงเสริมใหมี
โรงฆาสัตวประจํ าอํ าเภอทุกอํ าเภอ (อ. พบูิลสงคราม ม.ป.ป. เลม 3 : 151 และ 171)  ผลของการ
ดํ าเนนินโยบายดงักลาวนี้ก็คือ คนไทยมีกิจกรรมในดานการฆาสุกรเพิ่มข้ึน ในเดือนมกราคม 2482 
จอมพล ป. พิบูลสงครามไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา โรงงานฆาสัตวของกรมพลาธิการ 
ทหารบกสามารถฆาสุกรขายในกรุงเทพฯไดถึงวันละ 600 ตัว6 ในดานการคาสุกร รัฐบาลพยายาม
สงเสริมใหประชาชนชาวไทยมีอาชีพเปนลูกเขียงมากขึ้น โรงงานฆาสัตวหัวลํ าโพง (กรุงเทพฯ)  
ถึงกับประกาศหาพอคาไทยเพื่อคาเนื้อสุกรชํ าแหละ และนับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2482  
เปนตนมา คนไทยเริ่มมีบทบาทในดานการตลาดการคาสุกรอยางจริงจัง ซึ่งมีผูอางวาเปน 
ประวัติการณคร้ังแรกในประวัติศาสตรไทย (Landon 1941 : 232)

ในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ รัฐบาลไดมอบใหกรมพลาธิการทหารบกมีอํ านาจ 
ผูกขาดในการฆาสัตว ในทางปฏิบัติ กรมพลาธิการทหารบกจะกํ าหนดราคารับซื้อสุกรมีชีวิต ราคา
รับซื้อดังกลาวนี้เปลี่ยนแปลงตามสถานการณทางเศรษฐกิจ ดังเชนในป 2484 เมื่อราคารํ าขาว 
สูงขึน้ กรมพลาธิการทหารบกก็เพิ่มราคารับซื้อสุกรมีชีวิต เพื่อชวยเหลือผูเลี้ยงสุกร เปนตน (ผาณิต 
รวมศิลป 2521 : 280)  ในการรบัซือ้สุกรมีชีวิตนั้น  กรมพลาธิการทหารบกไดจัดวางระบบการรับ
ซือ้ออกเปน 2 สวนคือ (ผาณิต รวมศิลป 2521 : 282-285)

(ก) พอคารวบรวมสุกร ทํ าหนาที่รับเหมาจัดสงสุกรใหโรงฆาสัตวของกรม
พลาธกิารทหารบก ปริมาณสุกรที่กรมพลาธิการทหารบกรับซื้อตามวิธีการนี้จะมีประมาณครึ่งหนึ่ง
ของจํ านวนรับซื้อทั้งหมด ราคารับซื้อสุกรของกรมพลาธิการทหารบกจะเปนตัวกํ าหนดราคาสุกร 
มชีวีติที่ผูเลี้ยงสามารถขายได

(ข) เอกชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเลี้ยงสุกร สามารถนํ าสุกรไปขายใหแกกรม
พลาธกิารทหารบกได ทั้งนี้ไดกํ าหนดไววา เอกชนในภาคกลางสามารถสงสุกรไดไมต่ํ ากวาครั้งละ 
20 ตัว สวนจงัหวดัอืน่ๆไมต่ํ ากวาครั้งละ 45 ตัว ในการนี้ ผูสงสุกรจักตองวางมัดจํ ารายละ 100 
บาท ขอกํ าหนดนี้เองทํ าใหผูเลี้ยงสุกรซึ่งมีฐานะยากจนไมสามารถขายสุกรใหแกกรมพลาธิการ
ทหารบกไดโดยตรง

ดังนี ้ จะเหน็ไดวา ตลอดชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ รัฐบาลไดพยายามใชมาตรการ
ตางๆในการบัน่ทอนการครอบงํ าของคนจีนในธุรกิจการคาสุกร โดยในดานหนึ่งไดใหอํ านาจผูกขาด
ในการฆาสัตวแกกรมพลาธิการทหารบก และใหกรมพลาธิการทหารบกรับซื้อสุกรจากผูเลี้ยง 

                                                          
6 นิกร  ฉบับวันที่ 20 มกราคม 2482
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โดยตรงมากขึน้ สวนในอีกดานหนึ่งก็พยายามสงเสริมใหคนไทยประกอบอาชีพลูกเขียง กลาวโดย
สรุปแลว พระราชบญัญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช 2481  
ไดมีสวนชักนํ าใหคนไทยประกอบอาชีพการคาสุกรมากยิ่งขึ้น แตถาหากจะประเมินประสิทธิผล
ของนโยบายดงักลาวนี ้ ก็จะเห็นไดวา ความพยายามของกรมพลาธิการทหารบกในการลดขั้นตอน
ของพอคาคนกลาง โดยการรับซื้อสุกรจากผูเลี้ยงโดยตรงไมประสบความสํ าเร็จเทาที่ควร เพราะ 
ผูเลี้ยงสุกรสวนใหญไมมีกํ าลังที่จะจัดสงสุกรมาขายใหแกกรมพลาธิการทหารบกเอง จึงตองขาย
ผานพอคาคนกลางตามเดิม พยายามในการทํ าลายการครอบงํ าการคาสุกรโดยคนจีน มิไดมีผล
ยั่งยืนแตประการใด เพราะอาชีพการคาสุกรยังคงตกอยูในมือคนจีน หรือผูที่มีเชื้อชาติจีนเปน 
สวนใหญ7

2.3  ระยะระหวางป 2486 – 2491 : ความเปนอนิจจังของนโยบาย
ในระหวางป 2486 – 2491 ประเทศไทยมีรัฐบาลบริหารราชการแผนดินรวม 12 

ชุด คือ
(1) รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้ังแตวันที่ 7 มีนาคม 2485 ถึงวันที่ 1 

สิงหาคม 2487
(2) รัฐบาลนายควง อภัยวงศ ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2487 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 

2488
(3) รัฐบาลนายทว ีบุณยเกตุ ต้ังแตวันที่ 31 สิงหาคม 2488 ถึงวันที่ 16 กันยายน 

2488
(4) รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ต้ังแตวันที่ 17 กันยายน 2488 ถึงวันที่ 31 

มกราคม 2489
(5) รัฐบาลนายควง อภัยวงศ ต้ังแตวันที่ 31 มกราคม 2489 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 

2489
(6) รัฐบาลนายปรดีี พนมยงค ต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 2489 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 

2489

                                                          
7 Coughlin (1960 : 130-131) ในป2505 มีผูประมาณการไววา “… บรรดาลูกเขียงที่ขายหมูอยูในประเทศไทย
นั้น ถาจะแบงแยกออกเปนเชื้อชาติแลว ทุกคนก็ยอมรับกันวา สวนมากเปนคนจีนทั้งส้ิน จากการรวบรวมจํ านวน 
ลูกเขียงที่ทางผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดสงมา ปรากฏวา ลูกเขียงที่เปนคนจีนนั้นเปนจํ านวนมากที่สุด  
กลาวคือ มีถึงรอยละ 61 ของลูกเขียงทั้งหมด สวนอีกรอยละ 36 เปนลูกเขียงที่เปนคนไทย และอีกรอยละ 3 เปน
ลุกเขียงที่เปนญวน …” ดู สาโรจน สุนันทิวัฒน ตลาดสุกร วิทยานิพนธเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2504 หนา 19
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(7) รัฐบาลนายปรดีี พนมยงค ต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน 2489 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 
2489

(8) รัฐบาลนายปรดีี พนมยงค ต้ังแตวันที่ 11 มิถุนายน 2489 ถึงวันที่ 23 
สิงหาคม 2489

(9) รัฐบาลพลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ ต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2489  
ถงึวันที่ 30 พฤษภาคม 2490

(10) รัฐบาลพลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ ต้ังแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2490  
ถงึวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2490

(11) รัฐบาลนายควง อภัยวงศ ต้ังแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2490 ถึงวันที่ 6 
กมุภาพันธ 2491

(12) รัฐบาลนายควง อภัยวงศ ต้ังแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2491 ถึงวันที่ 8 
เมษายน 2491

 ความไร เสถียรภาพทางการเมืองตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ยังผลใหมีการ 
เปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสุกรอยางคอนขางถี่ แตนโยบายสุกรไมเพียงแตจะแปรเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเทานั้น หากยังเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของปญหาเศรษฐกิจ 
ทีแ่ปรเปล่ียนไปอีกดวย ดังไดกลาวแลววา การตราพระราชบัญญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ 
แพละ แกะ และสุกร พุทธศักราช 2481 เปนผลจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  
เจตนารมณสํ าคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อลดการครอบงํ าทางเศรษฐกิจโดยชาวตางชาติ และ 
สงเสริมใหคนไทยประกอบธุรกิจการฆาและการคาสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งสุกร แมวานโยบาย
เศรษฐกิจชาตินิยมจะมีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจไทยและเปนนโยบายหลักเกือบตลอดระยะเวลา
ระหวางป 2481-2500 แตการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจและการเมืองไดยังผลใหมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจเฉพาะเรื่อง ในระยะแรกเริ่มเมื่อมีการนํ านโยบายเศรษฐกิจ 
ชาตินิยมมาใชในธุรกิจการฆาและการคาสุกร ระบบเศรษฐกิจยังไมสู มีปญหาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกจิมากนัก ตราบจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ระบบเศรษฐกิจไทยก็เร่ิมมีปญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปญหาเงินเฟอซึ่งกอตัวมาตั้งแตป 2483 ไดทวีความรุนแรงขึ้นตลอด 
ชวงเวลาแหงสงคราม และสืบตอมาถึงชวงหลังสงคราม นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสุกร ซึ่งถือกํ าเนิด
จากแนวความคิดทางเศรษฐกิจชาตินิยมจึงถูกปรับเปลี่ยนมาใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาการ
ครองชีพของประชาชน
 เราอาจกลาวไดโดยทั่วไปวา ตลอดระยะเวลาระหวางป 2486-2491 รัฐบาลยังคง
ใชมาตรการตางๆในการแทรกแซงธุรกิจการฆาและการคาสุกร แตการควบคุมการคาสุกรชํ าแหละ
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จะมขีนาดและวธิีการแตกตางกันไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละชุด เราอาจจํ าแนกลักษณะของ
นโยบายเกีย่วกบัการคาสุกรในชวงเวลาดังกลาวนี้ออกเปน 3 ลักษณะ คือ

(ก) นโยบายการคาสุกรแบบเสรี ลักษณะเดนของนโยบายดังกลาวนี้ก็คือ รัฐบาล
ปลอยใหประชาชนประกอบอาชีพการคาสุกรโดยเสรี โดยที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐมิไดเขาไป
ประกอบธุรกิจการคาสุกรแขงขันกับเอกชน นโยบายในลักษณะดังกลาวนี้ไดนํ ามาใชในป 2486 
(ปลายสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม) ระหวางป 2487-2489 (เร่ิมตนในสมัยรัฐบาล 
นายควง อภัยวงศ) และระหวางป 2490-2491 (สมัยรัฐบาลนายควง อภัยวงศ)

(ข) นโยบายการคาสุกรแบบกึ่งเสรี ลักษณะเดนของนโยบายดังกลาวนี้ก็คือ  
รัฐบาลปลอยใหประชาชนประกอบอาชีพการคาสุกรอยางเสรี แตรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
เขาไปประกอบธุรกิจการคาสุกรแขงกับเอกชน นโยบายดังกลาวนี้ไดมีการใชในสมัยรัฐบาล 
พลเรอืตรีถวลัย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ โดยรัฐบาลจัดตั้งองคการสรรพาหารขึ้น เพื่อทํ าหนาที่ตรึงราคา
สินคาที่จํ าเปนแกการครองชีพประเภทตางๆ องคการสรรพาหารไดดํ าเนินการซื้อสุกรมีชีวิต  
แลวน ําไปช ําแหละ และนํ าออกขายในราคาตํ่ ากวาราคาตลาด เพื่อชวยแกปญหาการครองชีพของ 
ประชาชนระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2489 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2490

(ค) นโยบายการควบคุมการคาสุกร ลักษณะเดนของนโยบายดังกลาวนี้ก็คือ  
รัฐบาลควบคุมการคาสุกร โดยมอบหมายใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดมีอํ านาจผูกขาดในการ 
จดัการคาสกุร นโยบายดังกลาวนี้ไดนํ ามาใชในชวงระยะเวลาอันสั้นในป 2487 โดยคณะกรรมการ
เศรษฐกิจแหงชาติไดรับมอบหมายหนาที่ดังกลาวนี้ ตอมาภายหลังจากที่กลุมซอยราชครู (อันมี
จอมพลผิน ชุณหะวัณเปนผูนํ า) สามารถยึดกุมอํ านาจรัฐได ก็ไดร้ือฟนนํ านโยบายนี้กลับมาใช 
อีกครัง้หนึง่ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 2491 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2594 โดยองคการสงเคราะห
ทหารผานศึกไดรับอํ านาจผูกขาดในการคาสุกร

2.31  ยคุแหงการแสวงหานโยบาย : 2486 – 2489
ตลอดระยะเวลาระหวางป 2481-2486 รัฐบาลไดควบคุมการคาเนื้อสุกรอยาง

คอนขางเขมงวด แตแลวในป 2486 ราคาเนื้อสุกรชํ าแหละกลับแพงขึ้น ทั้งนี้ดวยสาเหตุอยางนอย 
2 ประการ คือ ประการแรก อุปสงคในการบริโภคเนื้อสุกรไดเพิ่มข้ึนมากผิดปกติ เนื่องจากเกิด
สงครามมหาเอเซยีบรูพา และกองทัพญี่ปุนเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 
2484 ท ําใหความตองการบริโภคเนื้อสุกรมีมากขึ้น(คณะท ํางานแกไขปญหาสุกรเฉพาะหนา 2511) 
ประการที่สอง อุปทานของเนือ้สุกรชํ าแหละมีนอยกวาปกติ เนื่องจากกองทัพญี่ปุนในประเทศไทย
กวานซือ้สุกรสงไปเลี้ยงดูทหารนอกประเทศดวย (คณะท ํางานแกไขปญหาสุกรเฉพาะหนา 2511) 
ขณะเดยีวกนั ผูเลีย้งสุกรจํ านวนมากพากันเลิกประกอบอาชีพดังกลาว โดยหันไปประกอบอาชีพ 
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รับจาง  ซึ่งมีรายไดดีกวา (สหสามัคคีคาสัตว 2512) สาเหตทุัง้สองประการนี้จึงมีสวนผลักดันให
ราคาเนือ้สุกรชํ าแหละแพงขึ้น จนในที่สุดรัฐบาลประกาศเลิกควบคุมการคาเนื้อสุกร และปลอยให
มีการคาเสรีในป 2486 สวนโรงฆาสัตวของกรมพลาธิการทหารบก ตลอดจนเจาหนาที่ก็โอนไป
สังกัดกระทรวงอตุสาหกรรม

ในระยะแรกเริ่มที่มีการดํ าเนินนโยบายการคาสุกรเสรีในป 2486 เนื้อสุกรชํ าแหละ
มีราคาถูกลงชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตแลวก็กลับแพงขึ้น เนื่องจากจํ านวนสุกรมีชีวิตมีนอยกวาปกติ  
ในป 2487 รัฐบาลจึงประกาศควบคุมการคาสุกรในจังหวัดพระนครและธนบุรีอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้
มอบหมายใหคณะกรรมการเศรษฐกิจแหงชาติเปนผู  รับผิดชอบ คณะกรรมการดังกลาว 
ไดใชวิธีการจัดตั้งตัวแทนตามตลาดตางๆเพื่อดํ าเนินการคาสุกรชํ าแหละ แตก็หาไดชวยใหราคา
เนือ้สุกรชํ าแหละลดลงแตประการใดไม

เมื่อรัฐบาลนายควง อภัยวงศ ข้ึนบริหารราชการแผนดินเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2487 กป็ระกาศใชนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยเปดโอกาสใหประชาชนทํ าการคาอยางเสรี 
และเลิกควบคุมราคาสินคาบางชนิด (แถมสุข นิ่มนนท 2521:154-155)  ดวยเหตุนี้เอง การคาสุกร
ในเมืองไทยจึงกลับเขาสูยุคการคาเสรีอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติอากรการฆาสัตว 
พทุธศักราช 2488 ซึง่มผีลบังคับใชต้ังแตวันที่ 9 มกราคม 24888 โดยผลของมาตรา 3 แหงพระราช
บัญญติัฉบับนี ้ พระราชบัญญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช 
2481 ถกูยกเลกิไป ความแตกตางสํ าคัญระหวางกฎหมายสองฉบับนี้ ก็คือ แมวากฎหมายฉบับ
ใหมจะยงัคงมบีทบัญญัติในดานการควบคุมการฆาสัตว (มาตรา 5) และกํ าหนดใหการฆาสัตว 
จักตองกระทํ าในโรงฆาสัตวเสมอไป ทั้งนี้ยกเวนการฆาสัตวเพื่อพิธีกรรมในศาสนา (มาตรา 6)  
แตกฎหมายฉบับใหมมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอาชีพการคาสัตวและการควบคุมสถาน
การคาเนื้อสัตว

2.32 บทบาทขององคการสรรพาหาร 2489 – 2490
ในระหวางเดือนสิงหาคม 2489 ถึงเดือนพฤษภาคม 2491 รัฐมิไดผูกขาดการคา

เนือ้สุกรช ําแหละ ระหวางนั้นคาครองชีพเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนกอความเดือดรอนแกประชาชน รัฐบาล
จึงตองเขาแทรกแซงการทํ างานของกลไกราคาดวยวิธีการตางๆ ภายหลังจากที่พลเรือตรีถวัลย 
ธ ํารงนาวาสวัสด์ิ จัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2489 ก็ไดมีการจัดตั้งองคการสรรพาหาร 
(Food Organization) ข้ึนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 24899 เพื่อทํ าหนาที่ตรึงราคาสินคา  
และดํ าเนินการจัดซื้อสินคาจากแหลงที่มีราคาถูกไปขายในทองที่ที่มีราคาแพง (สาโรจน 
สุนนัทิวัฒน  2504 : 50-55) สินคาทีอ่งคการสรรพาหารจัดซื้อมีอยู 6 ประเภทใหญๆ คือ
                                                          
8 ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 62  ตอนที่ 3 ลงวันที่ 9 มกราคม 2488
9 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2489
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(1) เนื้อสัตวสด
(2) ผักสด
(3) ของชํ า
(4) เครื่องเทศ
(5) เครื่องนุงหม
(6) สินคาอื่นๆ เชน  แปง  และไข  เปนตน

ทัง้นีรั้ฐบาลไดอนมุติังบประมาณจํ านวน 50 ลานบาท สํ าหรับเปนทุนในการดํ าเนินงาน10

องคการสรรพาหารมีบทบาทในการคาสุกรดวย โดยจัดซื้อสุกรมีชีวิตจากจังหวัด
ตางๆประมาณวันละ 800-1,000 ตัว ซึ่งประมาณรอยละ 70 เปนสุกรที่ซื้อจากภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ สวนที่เหลืออีกรอยละ 30 ซื้อจากจังหวัดใกลเคียง องคการสรรพาหารนํ าสุกร
มีชีวิตที่จัดซื้อเหลานี้ไปวาจางใหโรงงานฆาสัตว 2 แหงจัดการชํ าแหละ คือ โรงงานฆาสัตว 
หวัล ําโพงส ําหรบัฆาหมูฝายพระนคร และโรงงานฆาสัตวตลาดพลูสํ าหรับฆาสัตวฝายธนบุรี ทั้งนี้
องคการสรรพาหารตองเสียคาอาชญาบัตรตามกฎหมาย เนื้อสุกรชํ าแหละขององคการสรรพาหาร
จะถูกแจกจายขายใหแกรานคาตางๆที่อยูในความสงเคราะหขององคการฯ ซึ่งมีจํ านวนประมาณ 
100 รานในจังหวัดพระนครและธนบุรี รานคาเหลานี้ทํ าหนาที่เปนลูกเขียงขององคการสรรพหาร 
ราคาเนื้อสุกรชํ าแหละที่องคการสรรพาหารขายใหแกรานคาในสังกัดจะตํ่ ากวาราคาตลาด  
ขณะเดยีวกนั องคการสรรพาหารก็ควบคุมราคาขายปลีก โดยกํ าหนดมิใหรานคาในสังกัดขายเนื้อ
สุกรช ําแหละสงูกวาราคาที่ควบคุม ทั้งนี้รานคาเหลานี้จะไดรับผลตอบแทนจากองคการสรรพาหาร
เปนจ ํานวนเงนิคดิเปนรอยละ 2 ของมูลคาเนื้อสุกรชํ าแหละที่ขาย ดวยวิธีการดังกลาวนี้ องคการ
สรรพาหารชวยใหประชาชนสามารถซื้อเนื้อสุกรในราคาตํ่ ากวาราคาตลาดได แตผลที่เกิดขึ้นก็คือ 
องคการสรรพาหารตองประสบการขาดทุน เนื่องจากตองซื้อสุกรมีชีวิตตามราคาตลาด แตขายเนื้อ
สุกรชํ าแหละตํ่ ากวาราคาตลาด ผลขาดทุนดังกลาวนี้ ชดเชยโดยเงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาล 
ตลอดระยะเวลาที่องคการสรรพาหารมีบทบาทในการคาสุกรระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2489 
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2490 องคการสรรพาหารมิไดมีอํ านาจผูกขาดในการคาสุกร รานคา 
ในสงักดัขององคการฯยังคงตองขายแขงขันกับกับลูกเขียงนอกสังกัด ในระยะแรก การดํ าเนินการ
ขององคการสรรพาหารมีสวนชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดบาง แตเมื่อเกิด 
โรคระบาดสตัวอยางรายแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงตางๆตองตายกวา 

                                                          
10 เมื่อองคการสรรพาหารถูกยุบเลิกไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2490 องคการสรรพาหารไดใชเงินไปรวมทั้งส้ิน 
11,850,000 บาท ในจํ านวนนี้ เปนเงินที่ใชสํ าหรับจังหวัดพระนครและธนบุรี 10 ลานบาท และจังหวัดอื่นๆ 
1,850,000 บาท
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83,950 ตัว ปญหาสกุรมีไมเพียงพอแกการบริโภคจึงเกิดขึ้น ซึ่งไมอยูในวิสัยที่องคการสรรพาหาร
จะดํ าเนินการแกไขได

วิธีการขององคการสรรพาหารดังที่พรรณนาขางตนนี้มีลักษณะเปนการใหเงิน
อุดหนุนแกผูบริโภคอยางแอบแฝง (Implicit Subsidy) โดยทีจ่ ํานวนเงินอุดหนุนที่จายมีคาเทากับ
ความแตกตางระหวางตนทุนถัวเฉลี่ยของเนื้อสุกรกับราคาเนื้อสุกรที่องคการสรรพาหารขายใหแก
ประชาชนโดยทัว่ไป ตามขอเท็จจริง เงินอุดหนุนที่ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระมีจํ านวน
มากกวาความขางตนนี้ ทั้งนี้เนื่องจากมีการฉอราษฎรบังหลวงภายในองคการสรรพาหารเอง  
ซึ่งทํ าใหตนทุนถัวเฉลี่ยของเนื้อสุกรที่ปรากฏสูงกวาตนทุนถัวเฉลี่ยที่แทจริง ดังนั้น เงินอุดหนุน 
ที่รัฐบาลจายใหแกองคการสรรพาหาร สวนหนึ่งจะตกแกผูบริโภคที่ซื้อเนื้อสุกรจากองคการฯ  
อีกสวนหนึง่ตกแกเจาหนาที่ภายในองคการฯ

วิธีการตรึงราคาเนื้อสุกรขององคการสรรพาหาร ดังที่กลาวขางตนนี้มีลักษณะ
คลายคลึงกับวิธีการควบคุมราคาขั้นสูง (Maximum Price Control) ความแตกตางที่สํ าคัญจะอยู 
ที่วา ในการควบคุมราคาขั้นสูงนั้น หากลูกเขียงขายเนื้อสุกรชํ าแหละสูงกวาราคาควบคุมยอมมี
ความผดิตามกฎหมาย แตตามวิธีการขององคการสรรพาหารนั้น ลูกเขียงโดยทั่วไปยังคงสามารถ
ขายเนือ้สุกรช ําแหละในราคาสูงกวาราคาที่องคการฯขายไดโดยไมผิดกฎหมาย สวนขอที่คลายคลึง
กันก็คือ ในการควบคุมมิใหมีการซื้อขายสินคาและบริการตางๆสูงกวาราคาควบคุม โดยที่ราคา 
ข้ันสงูทีค่วบคมุนั้นตํ่ ากวาราคาตลาดยอมกอใหเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ณ ระดับ
ราคาควบคุม ซึ่งหากไมมีการปนสวนสินคา ตลาดมืด (Black Market) ยอมเกิดขึ้น ทํ านองเดียวกัน 
วธิกีารขายเนือ้สุกรชํ าแหละตํ่ ากวาราคาตลาดขององคการสรรพาหาร ก็กอใหเกิดอุปสงคสวนเกิน
เชนกัน องคการสรรพาหารจะสามารถชวยดึงราคาตลาดใหตกลงมาอยูในระดับเดียวกับที่ 
องคการฯขาย ก็ตอเมื่อการดํ าเนินการขององคการสรรพาหารสามารถชวยเพิ่มปริมาณเนื้อสุกร
ช ําแหละในตลาดไดมากขึ้นอยางถึงขนาด11 เงือ่นไขสํ าคัญในการนี้ก็คือ ประการแรก ปริมาณสุกร
มีชีวิตจักตองมีมากพอแกความตองการในการบริโภค หากองคการสรรพาหารหรือรัฐบาล 
ไมสามารถสงเสริมใหมีการเลี้ยงสุกรในปริมาณที่เพียงพอแกการตอบสนองความตองการ 
ของผูบริโภค ความพยายามในการตรึงราคาเนื้อสุกรยอมไรผล ดังจะเห็นไดวา เมื่ออุปทานของสุกร

                                                          
11 ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 5/2490 (สมัยสามัญ) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2490 นายทองเปลว  
ชลภูมิ ผูอํ านวยการองคการสรรพาหาร ไดแถลงวา “… เมื่อกอนหนาตั้งองคการสรรพาหารนั้น หมูเขาฆาอยู
เพียง 600 ตัว และในขณะที่เมื่อตั้งองคการสรรพาหารในระยะหลัง ก็เพื่อเพิ่มสัปพลาย ในการที่จะเพิ่มจํ านวน
หมูอีก 200 ตัว เปน 800 ตัว ถาวาถึงกฎอยางนี้แลวก็พูดไดวา สัปพลายไดเพิ่มขึ้น …” ดู รายงานการประชุมสภา 
ผูแทนราษฎรครั้งที่ 5/2490 (สามัญ) ชุดที่ 1 หนา 349 อยางไรก็ตาม ไมมีขอมูลสถิติที่จะยืนยันคํ ากลาวอางของ
นายทองเปลวขางตนนี้
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มีชีวิตลดลงอยางฮวบฮาบ อันเปนผลจากการเกิดโรคระบาดสัตวอยางรายแรงในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ องคการสรรพาหารก็ไมสามารถหาสุกรมาชํ าแหละขายได ประการที่สอง องคการ 
สรรพาหารจักตองมีงบประมาณมากพอที่จะนํ ามาดํ าเนินการ “ซื้อแพง ขายถูก” มิฉะนั้น 
การดํ าเนินงานขององคการสรรพาหารจะไมสามารถมีอิทธิพลตอราคาตลาดได ความจํ ากัดของ 
งบประมาณทํ าใหการดํ าเนินงานขององคการสรรพาหารสวนใหญจํ ากัดอยูในเขตกรุงเทพและ 
ธนบุรี ประการที่สาม องคการสรรพาหารจักตองมีตาขายงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกเขียงจํ านวน
มากพอ มฉิะนัน้จะไมสามารถชวยบรรเทาปญหาคาครองชีพของประชาชนไดอยางทั่วถึง

เนื่องจากธรรมชาติการดํ าเนินงานขององคการสรรพาหารจักตองขาดทุนอยูเสมอ 
เพราะยดึถอืนโยบาย “ซื้อแพง ขายถูก”  จึงเปดชองใหมีการฉอราษฎรบังหลวงกันอยางขนานใหญ 
เจาหนาทีข่ององคการสรรพาหารไดฉวยโอกาสหยิบยืมเงินจากองคการฯไปประกอบการคา โดยที่
องคการฯมิไดใสใจที่จะติดตามทวงหนี้คืน (สาโรจน สุนันทิวัฒน 2504 : 55)  และเปนที่เขาใจกัน
ทั่วไปวา เจาหนาที่องคการสรรพาหารไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการประกอบภารกิจ 
ขององคการสรรพาหารเอง นอกจากนี้ องคการสรรพาหารยังประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งมิได 
มสีวนในการบรรเทาปญหาการครองชีพของประชาชน ดังเจตนารมณของการกอต้ังองคการแหงนี้ 
ดังเชน การสงเสนหมี่ไปขายตางประเทศ เปนตน12 ในทีสุ่ด รัฐบาลจึงตัดสินใจยุบเลิกองคการ 
สรรพาหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 249013 กระนัน้กต็าม พรรคประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคฝายคาน
ก็ไดหยิบยกปญหาการฉอราษฎรบังหลวงในองคการสรรพาหารขึ้นมาซักฟอกรัฐบาลพลเรือตรี
ถวลัย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ14 จนถงึกับตองมีการปรับคณะรัฐมนตรี

2.33  นโยบายการคาสุกรแบบเสรี 2490 – 2491
ภายหลังจากที่องคการสรรพาหารถูกยุบเลิกไปเพียง 15 วัน รัฐบาลพลเรือตรี

ถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิก็ไดปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2490 ปญหาการ 
เพิ่มข้ึนของคาครองชีพไดผลักดันใหรัฐบาลตราพระราชบัญญัติปองกันการคากํ าไรเกินควร พ.ศ. 
249015 ซึง่มผีลบังคบัใชต้ังแตวันที่ 24 สิงหาคม 2490 โดยผลของการออกกฎหมายฉบับนี้ มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการปองกันการคากํ าไรเกินควร  ซึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกลาง” (มาตรา 5) 

                                                          
12 คํ าอภิปรายของนายบุญคุม จันทรศรีสุริยวงศ ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 4/2490 (สมัยสามัญ)  
เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2490
13 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2490
14 การประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยสามัญครั้งที่ 5/2490 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2490
15 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 64  ตอนที่ 38  ฉบับพิเศษ หนา 553-560 (ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2490)
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และในแตละจังหวัดก็มี “คณะกรรมการสวนจังหวัด” (มาตรา 6) คณะกรรมการดังกลาวมีอํ านาจ
ดังตอไปนี้ (มาตรา 8)

“ระบชุือ่หรือประเภทสิ่งของ และสั่งหามมิใหคากํ าไรเกินควรในสิ่งของนั้น ในเขต
ทองทีท่ีอ่ยูในอ ํานาจทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือทั้งหมด และเพื่อการนี้ ใหมีอํ านาจสั่งการที่เห็นสมควร 
เกีย่วกบัส่ิงของที่หามคากํ าไรเกินควรไดดังนี้

(1) ก ําหนดราคาสูงสุดของการขายสง หรือการขายปลีก
(2) ใหแสดงราคาโดยชัดเจน
(3) จดัการปนสวนใหการซื้อ การขาย ตลอดจนการวางเงื่อนไขของการซื้อหรือ

ขาย
(4) ส่ังบังคับใหการขายตามปริมาณและราคาที่คณะกรรมการกํ าหนด โดยให

ขายแกคณะกรรมการ หรือผูหนึ่งผูใดที่คณะกรรมการกํ าหนด
(5) ส่ังอายัดหรือบังคับใหแจงปริมาณหรือใหแจงสถานที่เก็บ หามซื้อหรือขาย 

หรือให หรือใชเอง หรือยักยาย หรือเปลี่ยนสภาพ
(6) วางระเบยีบหรือหามการสงออกไปนอก หรือนํ าเขามาในทองที่ใด ทองที่หนึ่ง
(7) เขาควบคมุ เขายึด เขาดํ าเนินการหรือส่ังใหดํ าเนินการอันเกี่ยวกับการผลิต

หรือการจํ าหนาย
(8) วางระเบยีบการ รวมทั้งเงื่อนไขและวิธีการเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามความ

ประสงคของพระราชบัญญัตินี้”
รัฐบาลไดใชอํ านาจตามกฎหมายนี้ในการควบคุมราคาเนื้อสุกร แตตอมาเพียง

สามเดือนเศษ ผูนํ าฝายทหารก็ทํ ารัฐประหารโคนลมรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ  
เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2490 เหตุผลประการหนึ่งที่คณะรัฐประหารใชอางในการยึดกุมอํ านาจรัฐ
กคื็อ ปญหาการครองชีพของประชาชน และที่นาสนใจก็คือ “… อาหาร เนื้อข้ึนราคาแพงทุกเดือน 
กฎหมายกํ าหนดราคาไมมีประโยชนอะไรเลย จับคนจีนไมได ไมมีใครรักษากฎหมาย…”16  
คณะรฐัประหารไดมอบหมายใหนายควง อภัยวงศ จัดตั้งรัฐบาลในระหวางวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2490 ถงึวนัที ่ 8 เมษายน 2491 โดยนายควง อภัยวงศดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดหัน
กลับมาดํ าเนินนโยบายการคาสุกรแบบเสรี ในแงที่วารัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐมิไดเขาไป
ประกอบธรุกจิการคาสุกรแขงขันกับเอกชน อยางไรก็ตาม การดํ าเนินนโยบายในลักษณะดังกลาวนี้
เปนไปในชวงระยะเวลาอันสั้น

                                                          
16 พลโทกาจ กาจสงคราม “บันทึกสวนตัวเรื่องสาเหตุแหงการทํ ารัฐประหาร 8 พ.ย. 90”  ใน สุชิน ตันติกุล (2515 
: 143-149)



14

2.4  ระยะเวลาระหวางป 2491 – 2494 : อิทธพิลของนโยบายทุนนิยมแหงรัฐ
ในเดือนเมษายน 2491 คณะรัฐประหารบังคับใหรัฐบาลนายควง อภัยวงศ  

ลาออก และมอบหมายใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดตั้งรัฐบาลขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2491 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้ยังผลใหคณะราษฎรฝายพลเรือนหมดสิ้นอํ านาจโดยสิ้นเชิง 
จอมพล ป. พบูิลสงครามรื้อฟนนํ านโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมมาใชอีกครั้งหนึ่ง ดังที่เคยใช
มาแลวระหวางป 2481-2487 รัฐบาลเขาไปยุงเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆมากขึ้น 
แตพฤติกรรมตางๆที่ปรากฏตอมาในภายหลัง ยากที่จะชวนใหเขาใจวา นโยบายเศรษฐกิจ 
แบบชาตินิยมเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรักชาติ โดยเล็งถึงประโยชนสุขของประชาชนโดย 
สวนรวมเปนสํ าคัญ เพราะในหลายตอหลายกรณีมีประจักษพยานเปนอันมากที่จะยืนยันวา 
นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมถูกหยิบยกมาเป นข ออ างในการแสวงหาผลประโยชน   
ทางเศรษฐกิจของผูนํ าฝายทหาร โดยหวังที่จะใชฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจเปนเครื่องรองรับและ
ขยายฐานอํ านาจทางการเมืองอีกทอดหนึ่ง ในกรณีของปญหาสุกร รัฐบาลอาศัยอํ านาจตาม 
พระราชบัญญัติปองกันการคากํ าไรเกินควร พ.ศ. 2490 มอบหมายใหองคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกมีอํ านาจในการควบคุมราคาขายสงและราคาขายปลีกของเนื้อสุกรในเขตจังหวัดพระนคร
และธนบรีุระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 249117 ถงึวนัที ่21 มิถุนายน  2494

องคการสงเคราะหทหารผานศึกกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2491 โดยผลของ
พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 249118 ซึ่งกํ าหนดใหมีหนาที่  
“… พิจารณาและใหความชวยเหลือแกบรรดาทหารผานศึกนอกประจํ าการและครอบครัว”
(มาตรา 5) องคการสงเคราะหทหารผานศึกมีฐานะเปนองคการสาธารณกุศล และโดยที่หนาที่ตาม
กฎหมายขององคการดังกลาวนี้กํ าหนดไวอยางกวางขวาง ผูนํ าฝายทหารบางคนจึงอาศัย 
องคการฯเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดวา องคการฯไดเขา
ไปมบีทบาทในการประกอบธุรกิจการคาตางๆ ทั้งนี้โดยอางเหตุผลที่วา

“… การลงทุนในกิจการตางๆนั้น ก็เพื่อชวยทหารผานศึกใหมีงานทํ า แตการ 
 ประกอบการคานั้นจํ าเปนตองใชความรูความชํ านาญในกิจการอยูมาก เพราะ 
 จะตองใชความสามารถและโอกาสอยูมาก ผูที่มีความชํ านาญและมีไหวพริบดี 
 ยอมไดเปรียบการคานี้สวนใหญตกอยูแกพอคาชนตางดาว อยางไรก็ดี การลงทุน 
 ในกจิการตางๆนัน้ ยอมชวยใหทหารผานศึกมีงานทํ าไดไมมากก็นอย โดยเฉพาะ 

                                                          
17 ประกาศคณะกรรมการสวนจังหวัดปองกันการคากํ าไรเกินควร ฉบับที่ 13 (ธนบุรี) และฉบับที่ 14 (พระนคร)
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2491  ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 65  ตอนที่ 39  หนา 1997
18 ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 65  ตอนที่ 7 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ  2491
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 ผูทีม่คีวามรูความสามารถในทางนี้อยูบาง ..” (ประสพ วฒันารมย ม.ป.ป. 2511 
 : 80)

บทบาทในการประกอบธุรกิจขององคการสงเคราะหทหารผานศึก อาจจํ าแนก
ออกไดเปน 3 รูปแบบ (ประสพ วัฒนารมย ม.ป.ป. : 80 – 86)  คือ

(1) การจัดต้ังบริษัทการคา องคการสงเคราะหทหารผานศึกไดเขาหุนลงทุน
บริษทัการคาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัด ซึ่งตามปกติองคการฯจะถือหุนมากกวา 50% 
ของจ ํานวนหุนทัง้หมด บริษัทเหลานี้มักจะใชชื่อโดยมีคํ าวา “ทหารผานศึก” ติดอยูดวย ตามมาตรา 
4 แหงพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 2491 ไดระบุไววา

 “การใชคํ าวา “ทหารผานศึก” เพื่อเปนนามประกอบการคาหรือเพื่อกิจการใดๆ 
 จักตองไดรับอนุญาตพิเศษเปนลายลักษณอักษรจากองคการสงเคราะหทหาร 
 ผานศึกกอน และทั้งตองปฏิบัติตามขอบังคับและกํ าหนดเงื่อนไขขององคการ 
 สงเคราะหทหารผานศึกดวย”

เจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาวนี้ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหมไดตีความในภายหลังวา 
องคการสงเคราะหทหารผานศึกจะทํ าการคามิได (องคการสงเคราะหทหารผานศึก 2511 : 70)  
แตขอเท็จจริงกลับปรากฏวา องคการสงเคราะหทหารผานศึกมีบทบาทในการประกอบธุรกิจ 
การคาตางๆเปนอันมาก ซึ่งกอใหเกิดความเสื่อมเสียในเวลาตอมา ดังที่มีผูกลาววา

“… การที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกตั้งบริษัทการคา จึงทํ าใหประชาชน 
 เขาใจวา องคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนองคการคา ยิ่งบริษัทที่ใชคํ าวา 
 ทหารผานศกึ หรือผานศึก ก็ทํ าใหเขาใจวา องคการสงเคราะหทหารผานศึกนี้เปน  
 องคการการคามากกวาองคการสงเคราะหทหารผานศึก ดวยเหตุนี้เององคการ 
 สงเคราะหทหารผานศึกจึงพยายามเลิกกิจการบริษัท ซึ่งเปนตนเหตุนํ าความ 
 เสือ่มเสยีมาสูองคการทหารผานศึก” (ประสพ วัฒนารมย ม.ป.ป. : 81)

ตอมา จงึไดมีการตราพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 เพื่อ
ลบลางภาพพจนที่ไมดีขององคการสงเคราะหทหารผานศึก โดยแกไขเพิ่มเติม มาตรา 4 แหง 
พระราชบญัญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 2491 เปนดังนี้

“การใชคํ าวา ทหารผานศึก หรือผานศึก หรือขอความใดๆอันกระทํ าใหเขาใจวา 
 เปนกจิการหรอืเกี่ยวเนื่องกับกิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก เพื่อเปน 
 นามหรือสวนใดสวนหนึ่งของนามในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการใดๆ  
 ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูอํ านวยการองคการสงเคราะหทหาร 
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 ผานศึกกอน ทั้งตองปฏิบัติตามขอบังคับและกํ าหนดเงื่อนไขขององคการ 
 สงเคราะหทหารผานศึกดวย”19

ขอที่นาสังเกตก็คือ พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 2491 มีบทบัญญัติ 
อันมีเจตนารมณทีจ่ะมใิหใชคํ าวา “ทหารผานศึก” ในการประกอบการคาอยูแลว แตก็มีผูหลีกเลี่ยง
ไปใชคํ าวา “ผานศึก” แทน  จึงเปนเหตุใหตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใหรัดกุมยิ่งขึ้น  
อยางไรก็ตาม หากองคการสงเคราะหทหารผานศึกไมเขาไปประกอบธุรกิจการคาตั้งแตตน  
ภาพพจนอันเสือ่มเสียก็อาจไมเกิดขึ้นมากมายดังที่ปรากฏ และแมจะมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ดังกลาวนี้ ภาพพจนอันเสื่อมเสียขององคการสงเคราะหทหารผานศึกยังคงดํ ารงสืบตอมา 
จนในที่สุดรัฐบาลตองออกพระราชบญัญติัองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
ซึง่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 4 แหงกฎหมายเดินเปนดังนี้

“หามมใิหผูใดใชคํ าวา “ทหาร” “ทหารผานศึก” “ผานศึก” หรือขอความใดๆ 
 อันกระท ําใหเขาใจวาเปนกิจการ หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการขององคการสงเคราะห
 ทหารผานศกึ เพือ่เปนนามหรือสวนใดสวนหนึ่งของนามในการประกอบการคา”20

(2) การรับบริษัทหางรานเขาอยูในอุปถัมภขององคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก บริษัทหางรานที่ตองการเขาอยูในความอุปถัมภขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 
อาจเปนวิสาหกิจที่องคการฯถือหุนอยูดวยหรือไมก็ได แตเมื่อเขาอยูในความอุปถัมภดังกลาวแลว 
จักตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอผูกพันที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกไดกํ าหนดขึ้น การที่
บริษัทหางรานตางๆตองการเขาอยูในความอุปถัมภขององคการสงเคราะหทหารผานศึกนั้น 
ก็เพราะตองการความชวยเหลือจากองคการฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งอํ านาจผูกขาดในการประกอบ
ธุรกิจบางประเภท หรืออาศัยอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
แตการณกลับปรากฏวา “.. บริษทัหางรานที่ไดรับสิทธิในการผูกขาด บางครั้งไมสามารถดํ าเนิน
การเองได กต็องนํ าไปชวงตอใหผูอ่ืนดํ าเนินการทํ า…”(ประสพ วัฒนารมย ม.ป.ป. : 82)

(3) การลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม ตัวอยางเชน การจัดตั้งบริษัทกระสอบ
ไทย จํ ากัด (The Thai Jute Mill Co. Ltd.) เมือ่วนัที ่16 กุมภาพันธ 2495 ทุนจดทะเบียน 25 ลาน
บาท โดยแบงหุนออกเปน 2,500 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท กระทรวงการคลังเขาหุน 
11,800,000 บาท (รวมทนุไมตองลงเงินดวย 5 ลานบาทถวน) องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ถือหุนมูลคา 11,643,000 บาท นอกนั้นเปนหุนของบริษัทการคาและผูเร่ิมกิจการสวนใหญ  
ในระหวางป 2495-2500 บริษัท กระสอบไทย จํ ากัด ขาดทุนเปนเงินทั้งสิ้น 3,019,838.54 บาท 
                                                          
19 ราชกิจจานุเบกษา เลม 73  ตอนที่ 17 ลงวันที่ 9 กันยายน 2495
20 ราชกิจจานุเบกษา เลม 73  ตอนที่ 17 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2499
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และระหวางป 2501-2504 มีกํ าไรรวมทั้งสิ้น 3,870,489.38 บาท (ประสพ วัฒนารมย ม.ป.ป. : 
83 - 86 ) 21

ในระหวางป 2490 – 2500 ผูนํ าทางทหารอาจจํ าแนกออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 
กลุมซอยราชครู อันมจีอมพลผนิ ชุณหวัณ และพลตํ ารวจเผา ศรียานนท เปนผูนํ า และกลุม 
ส่ีเสาเทเวศร อันมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนผูนํ า องคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนองคกร
สํ าคัญที่กลุมซอยราชครูใชเปนฐานในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Chaloemtiarana 
1979 : 93) ตัวอยางของพฤติกรรมดังกลาวนี้พิจารณาไดจากกรณีที่องคการสงเคราะหทหาร 
ผานศกึเขาไปมีบทบาทในธุรกิจการคาขาว (Skinner 1957 : 347-348)  เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง
ส้ินสดุลง พอคาตางประสบปญหาการขนสงขาวสารทางรถไฟ เนื่องจากจํ านวนตูรถบรรทุกสินคา
มีอยูจํ ากัด เจาของโรงสีจึงตองใหสินบนแกเจาพนักงานรถไฟ เพื่อจะไดมาซึ่งที่วางในรถบรรทุก
สินคา การแขงขันกันระหวางโรงสีทํ าใหจํ านวนเงินสินบนที่ตองจายเพิ่มมากขึ้นทุกที จนในที่สุด 
นายหวงัมูเหน็ง (Wang Mu-neng) เจาของโรงสีใหญในอุดรธานีตองดํ าเนินการรวมกลุมเจาของ
โรงสปีระมาณ 20 คน และจัดตั้งสมาคมเจาของโรงสีแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน พรอมทั้ง
ติดตอกบัพนัเอกผนิ ชุณหวัณ โดยตกลงที่จะรวมกิจการเขากับบริษัททหารสามัคคี ซึ่งเปนองคกร
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึกในป 2492 เจาของโรงสี 70 แหง ซึ่งเปนสมาชิกสมาคม
เจาของโรงสแีหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเขาเปนผูถือหุนของบริษัททหารสามัคคี  ตอมา บริษัท
ทหารสามคัคไีดรับเอกสิทธิ์ในการใชรถบรรทุกสินคาทางรถไฟอยางเต็มที่ และจัดสรรสิทธิดังกลาว
นี้แกผูถือหุน โดยผู ไดรับสัมปทานตองขายขาวครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมดแกทหารสามัคคี 
และทหารสามคัคีนํ าไปขายตอแกรัฐบาล เพื่อการสงออกอีกทอดหนึ่ง รูปแบบดังกลาวนี้ไดปรากฏ
ตอมาเมื่อเจาของโรงสีในภาคเหนือไดรวมตัวกอต้ังสมาคมเจาของโรงสีแหงภาคเหนือข้ึนในป 
2495 และหาผลประโยชนรวมกับทหารสามัคคีดวยวิธีการเดียวกัน

ภูมิหลังเกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจขององคการสงเคราะหทหารผานศึกดังที่
พรรณนามาขางตนนี้ จะชวยใหเขาใจวิธีการแกปญหาสุกรที่องคการดังกลาวเลือกใชไดดียิ่งขึ้น  
หลังจากที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกไดรับมอบหมายใหมีอํ านาจในการควบคุมราคาเนื้อสุกร
ในเขตจงัหวดัพระนครและธนบุรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2491 องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
ไดเลอืกใชมาตรการทางนโยบายอยางนอย 4 ประเภท คือ (สาโรจน สุนันทิวัฒน 2504 : 56 - 64)

(1) การควบคุมโรงงานฆาสัตว
(2) การหามน ําเนื้อสุกรชํ าแหละเขาเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรี

                                                          
21 กรรมการบริษัท กระสอบไทย จํ ากัด ที่นาสนใจ ไดแก พลตํ ารวจเอกเผา ศรียานนท พลเอกผิน ชุณหวัณ   
นายมา บูลกุล  นายเลื่อน บัวสุวรรณ  และนายเกียรติ วัธนเวคิน  ดู เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2523)
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(3) การควบคุมราคาเนื้อสุกร
(4) การควบคุมผูขายปลีกหรือลูกเขียง
(1) การควบคุมโรงฆาสัตว
องคการสงเคราะหทหารผานศึกเริ่มดํ าเนินการควบคุมโรงฆาสัตวในป 2492  

โดยออกประกาศใหโรงฆาสัตวในจังหวัดพระนครและธนบุรีจดทะเบียนเปนผูฆา ผลปรากฏวา  
มโีรงฆาสตัวจดทะเบียนดังนี้ เขตเทศบาลนครกรุงเทพ 13 โรง22 เขตเทศบาลนครธนบุรี 4 แหง23

และนอกเขตเทศบาล 2 แหง24 ตอมาในวนัที่ 28 สิงหาคม 2493 องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
มีประกาศวา นับต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2493 เปนตนไป ใหเลิกบรรดาโรงฆาสัตวในเขต 
พระนครและธนบุรี  คงเหลือไวเพียง 5 โรงคือ

                                                          
22 ประกาศองคการสงเคราะหทหารผานศึกฉบับที่ 20 ลงวันที่ 14 กันยายน 2492 ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2492
ตอนที่ 57 หนา 4728 โรงฆาสัตวทั้ง 13 โรง  ไดแก

(1) สํ านักงานควบคุมเนื้อสัตว (หัวลํ าโพง)
(2) องคการสงเสริมปศุสัตว
(3) โรงงานเนื้อสัตว กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) บริษัท  เกษตรกรรมทหารผานศึก จํ ากัด
(5) บริษัท  เนื้อสัตว  จํ ากัด
(6) บริษัท  ไทยเอกไชย  จํ ากัด
(7) หางหุนสวนจํ ากัดสุกรไทย
(8) บริษัท  สหไชย  จํ ากัด
(9) บริษัท  ชัยชนะ  จํ ากัด

(10) บริษัท  สหไทย  จํ ากัด
(11) บริษัท  สุกรกิจ  จํ ากัด
(12) บริษัท  รัศมีทอง  จํ ากัด
(13) บริษัท  ไทยรวมไทย  จํ ากัด

23 ประกาศองคการสงเคราะหทหารผานศึกฉบับที่ 21 ลงวันที่ 14 กันยายน 2492 ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2492
ตอน 49  หนา 3954 โรงงานฆาสัตว 4 โรงนี้ คือ

(1) บริษัท เนื้อสัตว จํ ากัด (สาขา)
(2) บริษัท รัศมีทอง  จํ ากัด (สาขา)
(3) บริษัท สหะการสุกร จํ ากัด
(4) บริษัท ไทยรวมไทย จํ ากัด

24 โรงฆาสัตวทั้งสองคือ
(1) โรงฆาสัตวของรอยเอกขุนรณภูมิรังสรรค (เขตอํ าเภอเมืองมีนและอํ าเภอหนองจอก)
(2) หางหุนสวนเอกมัย พระโขนง จํ ากัด
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(1) องคการสงเสริมปศุสัตว (สํ าหรับเขตพระนคร)
(2) โรงงานเนื้อสัตว  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สํ าหรับเขตพระนคร)
(3) บริษทั เกษตรกรรมทหารผานศึก จํ ากัด (สํ าหรับเขตพระนครและธนบุรี)
(4) โรงฆาสัตวของรอยเอกขุนรณภูมิรังสรรค (สํ าหรับเขตพระนคร)
(5) หางหุนสวนเอกมัย พระโขนง จํ ากัด (สํ าหรับเขตพระนคร)

ทัง้นีเ้ปนทีน่าสงัเกตวา โรงฆาสัตวในเขตเทศบาลนครกรุงเทพลดลงเหลือ 3 โรง25 นอกเขตเทศบาล
นครกรงุเทพคงมจี ํานวน 2 โรงตามเดิม และในเขตเทศบาลนครธนบุรีลดลงเหลือ 1 โรง ทั้งยังเปน 
ที่นาสังเกตดวยวา โรงฆาสัตวในเขตเทศบาลนครธนบุรีทุกโรงถูกยุบเลิกไป โดยใหบริษัท  
เกษตรกรรมทหารผานศึก จํ ากัด ดํ าเนินกิจการฆาสัตวในเขตเทศบาลนครธนบุรีแทน26 บริษัท 
ดังกลาวนีเ้ปนกิจการในเครือขององคการสงเคราะหทหารผานศึกเอง

(2) การหามเนือ้สุกรชํ าแหละเขาเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรี
 องคการสงเคราะหทหารผานศึกออกประกาศหามนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจาก 
ตางจังหวัดเขามาขายในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรีต้ังแตวันที่ 14 กรกฎาคม 249127  
ซึ่งอาจกลาวไดวานับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยที่รัฐบาลใชนโยบายปดเขตในการ
คาสุกร
 (3) การควบคุมราคาสุกร
 องคการสงเคราะห ทหารผ านศึกเริ่มใช มาตรการการควบคุมราคาขั้นสูง 
(Maximum Price Control) ต้ังแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2491  โดยควบคุมทั้งราคาขายปลีกและราคา
ขายสง ทั้งนี้มิใหมีการซื้อขายเนื้อสุกรในราคาสูงกวาราคาที่กํ าหนด ตลอดระยะเวลาที่องคการ
สงเคราะหทหารผานศึกมีอํ านาจในการควบคุมราคาเนื้อสุกร องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
เปลี่ยนแปลงราคาขั้นสูงที่กํ าหนดเปนครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงราคาควบคุมแตละครั้งเปนไป 
ในทางลดราคาลง  ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนสามารถซื้อเนื้อสุกรไดในราคาถูก

                                                          
25 ประกาศองคการสงเคราะหทหารผานศึก ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2493 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2493 ราชกิจจานุเบกษา เลม 67 ตอนที่ 49 หนา 3953-3954
26 ประกาศองคการสงเคราะหทหารผานศึก ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2493 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2493 ราชกิจจานุเบกษา เลม 67 ตอนที่ 49 หนา 3954-3955 อยางไรก็ตาม ยังไมพบหลักฐานวา  
โรงฆาสัตวซึ่งถูกส่ังใหเลิกกิจการนั้น ไดรวมกิจการเขาอยูในเครือของบริษัท เกษตรกรรมทหารผานศึก จํ ากัด  
หรือไม
27 ประกาศองคการสงเคราะหทหารผานศึก ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2491 ราชกิจจานุเบกษา เลม 65  
ตอน 47  หนา 2383
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(4) การควบคุมผูขายปลีกหรือลูกเขียง
 ในทันทีที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกไดรับมอบหมายใหมีอํ านาจในการ 
ควบคมุการคาสุกร องคการฯก็ไดวางระเบียบใหลูกเขียงหรือผูคาปลีกในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ทั้งหมดไปจดทะเบียนกับองคการฯ ผูที่มิไดจดทะเบียนเปนลูกเขียงหรือผูคาปลีกจะทํ าการขาย 
เนือ้สุกรมไิด  ลูกเขียงที่กลาวนี้รวมทั้งหาบเรและเรือเรดวย28

องคการสงเคราะหทหารผานศึกไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานเจาหนาที่ของ
คณะกรรมการสวนจังหวัดปองกันการคากํ าไรเกินควร จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ทั้งนี้ 
โดยอาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติปองกันการคากํ าไรเกินควร พ.ศ. 
2490 คํ าถามพื้นฐานที่จักตองหาคํ าตอบก็คือ เหตุใดองคการสงเคราะหทหารผานศึกจึงไดรับ 
มอบอํ านาจดังกลาวนี้ ทั้งๆที่รัฐบาลมีองคกรหรือหนวยราชการที่จะทํ าหนาที่ปองกันการคากํ าไร
เกินควรไดอยูแลว และทั้งๆที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกมีฐานะเปนองคการสาธารณกุศล 
เทานั้น คํ าตอบที่นาเปนไปไดก็คือ ผูนํ าฝายทหารบางกลุมไดใชอิทธิพลทางการเมืองในการ 
ผลักดนัใหองคการสงเคราะหทหารผานศึกมีบทบาทในธุรกิจการคาสุกร ทั้งนี้เพื่อขยายฐานอํ านาจ
ทางเศรษฐกจิ อรรถธิบายดังกลาวนี้จะเห็นไดโดยชัดเจนจากการเลือกใชมาตรการบางประการของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึกในภายหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การควบคุมโรงฆาสัตว การบังคับ
ใหโรงฆาสัตวจดทะเบียนกับองคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนปฏิบัติการอันชอบ แตการลด
จ ํานวนโรงฆาสัตวในป 2493 โดยใหบริษัท เกษตรกรรมทหารผานศึก จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึกมีอํ านาจผูกขาดในธุรกิจการฆาสัตวทั้งในจังหวัดพระนครและ
ธนบุรีมากขึ้นนั้น ยอมเปนมาตรการที่เกื้อหนุนผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกบริษัทดังกลาว 
โดยมิพักตองสงสัย นอกจากมาตรการดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะไมชวยใหราคาเนื้อสุกรชํ าแหละ 
ลดลงโดยตรงเทานั้น หากทวายังกลับทํ าใหตนทุนของเนื้อสุกรชํ าแหละเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะ 
เหตวุา ในยามทีม่โีรงฆาสัตวจํ านวนมาก ผูเลี้ยงสุกรหรือพอคาคนกลางยอมสามารถเลือกนํ าสุกร 
ไปทํ าการชํ าแหละยังโรงฆาสัตวที่ใกลที่สุดได แตการลดจํ านวนโรงฆาสัตวลงกลับจะทํ าใหตนทุน
การขนสงสุกรมีชีวิตเพิ่มข้ึนไปอีก ยิ่งไปกวานั้น เมื่อพิจารณาการใชนโยบายปดเขตการคาสุกร 
โดยหามมิใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากตางจังหวัดเขาสูเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรีดวยแลว 
ก็ยิ่งจะเห็นไดวา มาตรการดังกลาวนี้เปนมาตรการที่เกื้อกูลตอการแสวงหาผลประโยชนของธุรกิจ
การฆาสตัว ซึง่มอํี านาจการผูกขาดมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวา เมื่อมีการหามนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละ 

                                                          
28 ประกาศองคการสงเคราะหทหารผานศึก ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2491 ราชกิจจานุเบกษา เลม 65
ตอน 45  หนา 2316
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เขาเขตเทศบาลนครกรุงเทพฯและธนบุรี ยอมมีผลชักนํ าใหมีการนํ าสุกรมีชีวิตเขามาชํ าแหละ 
ในกรงุเทพมากขึ้น ดวยเหตุดังนั้น ธุรกิจการฆาสัตวยอมเจริญรุงเรืองยิ่งๆขึ้น

เหตใุดองคการสงเคราะหทหารผานศึกจึงตัดสินใจเลือกใชนโยบายปดเขต เหตุผล
ทีม่ผูีอธบิายกคื็อ เพือ่ใหการควบคุมราคาเนื้อสุกรเปนไปโดยสะดวกงายดายขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา 
ในเวลานั้น (2491)

“… ราคาหมูในจังหวัดพระนครและธนบุรีก็ยังคงแพงกวาจังหวัดอื่นๆอยู   
 ประกอบกับโรงฆาที่ทํ าการฆาหมูในจังหวัดพระนครและธนบุรีก็ฆาหมูในปริมาณ 
 ที่จํ ากัด ประชาชนบางสวนยังบริโภคไมเพียงพอ ดวยเหตุนี้จึงทํ าใหพอคา 
 ตางจังหวัดที่ใกลเคียงนํ าหมูชํ าแหละมาขายในกรุงเทพและธนบุรีบาง ดังนั้น  
 จึงทํ าใหราคาหมูในตลาดตางๆของทั้งจังหวัดพระนครและธนบุรีไมเทากัน  
 ยากแกการควบคุมใหอยูในระดับเดียวกัน ตามราคาที่สมควร …” (สาโรจน 
 สุนนัทิวัฒน 2504 : 60)

ตามกฎธรรมชาติ สินคายอมเคลื่อนยายจากแหลงที่มีราคาถูกไปสูแหลงที่มีราคาแพง ดังนั้น  
การที่มีผูสงหมูชํ าแหละจากจังหวัดใกลเคียงมาขายในจังหวัดพระนครและธนบุรี ซึ่งราคาสูงกวา 
จึงเปนปรากฏการณธรรมชาติ และหากการคาเปนไปอยางเสรี นโยบายการเปดเขตการคาสุกร
ยอมชวยใหอุปทานของเนื้อสุกรชํ าแหละในจังหวัดพระนครและธนบุรีมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหราคา
เนื้อสุกรลดลงไดไมมากก็นอย แตดูเหมือนวา องคการสงเคราะหทหารผานศึกจะไมพึงพอใจกับ 
ปรากฏการณดังกลาวนี้ จึงหาเหตุอางวา สภาพการณที่ปนอยูในขณะนั้นทํ าใหาคาหมูในตลาด
ตางๆในจังหวัดพระนครและธนบุรีไมเทากัน ดวยเหตุดังนั้น จึงตองประกาศหามนํ าเนื้อสุกร
ชํ าแหละจากตางจังหวัดเขาเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรี ทั้งนี้เพื่อใหสามารถควบคุมราคา
เนื้อสุกรในตลาดตางๆใหอยูในระดับเดียวกัน แตการที่ราคาเนื้อสุกรในตลาดตางๆจะอยูในระดับ
เดียวกันไดนั้น ตลาดจักตองมีการแขงขันอยางสมบูรณ (Perfect Competition) หากองคการ
สงเคราะหทหารผานศึกมีเจตจํ านงที่จะปองกันการคากํ าไรเกินควรดังหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
มาตรการทางนโยบายที่เลือกใชก็ควรที่จะมีผลในการสงเสริมใหมีการแขงขันอยางสมบูรณมากขึ้น  
ตรงกันขามองคการสงเคราะหทหารผานศึกกลับเลือกนโยบายปดเขต ซึ่งสงเสริมใหโรงฆาสัตว 
ในจงัหวดัพระนครและธนบุรีมีอํ านาจผูกขาดมากยิ่งขึ้น

ในดานการควบคุมราคานั้นเลา เมื่อราคาขั้นสูงที่ควบคุมต่ํ ากวาราคาตลาด 
ยอมเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ในการเสนอซื้อเนื้อสุกร  และชกันํ าใหเกิดตลาดมืด 
(Black Market) ข้ึน  ขอเทจ็จริงมีอยูวา  แมองคการสงเคราะหทหารผานศึกจะพยายามควบคุม 
ลูกเขียงมากเพียงใด แตลูกเขียงจํ านวนไมนอยก็ยังคงขายเนื้อสุกรในราคาสูงกวาราคาควบคุม 
และแมองคการสงเคราะหทหารผานศึกจะพยายามดํ าเนินการลงโทษลูกเขียงที่กระทํ าผิดกฎหมาย
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เพยีงใด แตตลาดมืดก็ยังคงดํ ารงอยู ยิ่งไปกวานั้น เมื่อองคการสงเคราะหทหารผานศึกดํ าเนินการ
ลดราคาควบคุมลงตามลํ าดับ เพื่อใหประชาชนสามารถซื้อเนื้อสุกรในราคาถูกได การณกลับ
ปรากฏวา การลดราคาควบคุมลงชักนํ าใหราคาสุกรมีชีวิตลดลงตามไปดวย จนในที่สุดราคาสุกร 
มีชีวิตตํ่ ากวาตนทุนในการเลี้ยงสุกรเสียอีก ผูที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรจํ านวนมากตองเลิก
ประกอบอาชีพดังกลาว อุปทานของสุกรมีชีวิตที่สงเขามาขายในกรุงเทพและธนบุรีจึงลดนอยลง
ตามลํ าดับ ผลก็คือ ราคาเนื้อสุกรในตลาดมืดกลับยิ่งแพงขึ้น ขณะเดียวกัน ผูเลี้ยงสุกรพากัน 
รองเรยีนวา ราคาสุกรมีชีวิตที่ไดรับเปนราคาที่ไมยุติธรรม ในที่สุด องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ตองวางมือจากปญหาสุกร และคืนอํ านาจแกคณะกรรมการสวนจังหวัดปองกันการคากํ าไร 
เกนิควรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 249429

2.5 ระยะเวลาระหวางป 2595 – 2498 : ปฏสินธแิหงสหสามัคคีคาสัตว
ภายหลังจากที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกยุติบทบาทในธุรกิจการคาสุกร 

การคาสกุรก็กลับสูยุคเสรีอีกครั้งหนึ่งในป 2495 แตนโยบายการคาเสรีมีอายุเพียงปเศษ รัฐบาล 
ก็ส่ังใหคณะกรรมการสงเสริมการปศุสัตวแหงชาติดํ าเนินการควบคุมการฆาสุกรและการจํ าหนาย
เนือ้สุกรในป 2496 คณะกรรมการดังกลาวไดมอบใหพอคาสุกรชํ าแหละ พอคาขายสง และพอคา
อ่ืนๆรวมจัดตั้ง บริษทั คาสัตวทหารสามัคคี จ ํากัด เพื่อประกอบธุรกิจการคาสุกร

บริษทั คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด (The Thaharn Co-operation Livestock Co. 
Ltd.) กอต้ังขึน้เมือ่วนัที ่ 31 มีนาคม 2496 โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท แบงเปน 1,500 หุน 
มลูคาหุนละ 2,000 บาท  กจิการของบริษัทตามที่ปรากฏในหนังสือบริคณหสนธิ ไดแก

(1) รับสงและจํ าหนายปศุสัตวและสัตวมีชีวิตอื่นๆ
(2) คาเนื้อสัตว หนัง เขา และกระดูกสัตวทุกชนิด

กรรมการบริษัทชุดแรกมีจํ านวน 13 คน คือ30

(1) พ.อ.ชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย
(2) พ.อ. เดช  ตุลวรรธนะ
(3) พ.ท.ชาติชาย  ชุณหวัณ
(4) หลวงเจริญรถสิน (เจริญ นิงสานนท)
(5) นายเลื่อน  บัวสุวรรณ
(6) นายเทยีน  อังสนันท

                                                          
29 ประกาศคณะกรรมการสวนจังหวัดปองกันการคากํ าไรเกินควร ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2494
30 ขอมูลเบื้องตนไดจากกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
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(7) พ.ท. พระอัศนีวุธ (ลมาย ศรีจามร)
(8) นายประเสริฐ  พินธุโสภณ
(9) นายเปา  นาคลดา

(10) นายกมล  การุณกร
(11) นายวเิชียร  ต้ังพาณิชย
(12) นายเอนก  คาดี
(13) นายกิมเซง  แซโงว

 บริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด เปนบริษัทในเครือ (Affiliated Company) ของบริษัท  
ทหารสามัคคี จํ ากัด ซึง่เปนฐานเศรษฐกิจที่สํ าคัญที่สุดของกลุมซอยราชครู31 จากรายชื่อกรรมการ
บริษัทขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา นักธุรกิจการคาซึ่งมีผลประโยชนรวมกับกลุ มซอยราชครู 
อยางแนนแฟน ดังเชนนายเลื่อน บัวสุวรรณ เขารวมเปนกรรมการบริษัทนี้ดวย นอกจากนี้ 
กรรมการบางคนซึ่งไดมีบทบาทสํ าคัญในธุรกิจการคาสุกรในเวลาตอมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
นายประเสริฐ พินธุโสภณ (เสี่ยกัง) ก็ไดรวมเปนกรรมการบริษัทดวยเชนกัน

บริษทั คาสตัวทหารสามัคคี จํ ากัด เขามามีบทบาทในธุรกิจการคาสุกรสืบตอจาก
องคการสงเคราะหทหารผานศึก32 โดยทีก่ลุมผูน ําทางทหารที่มีบทบาทในบริษัทนี้เปนกลุมเดียวกับ
กลุมที่กุมบังเหียนองคการสงเคราะหทหารผานศึก ในขณะนั้นปญหาการขาดแคลนสุกรมีชีวิต 
ยงัคงมอียู ทัง้นีเ้ปนผลจากการใชมาตรการควบคุมราคาขั้นสูงขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 

                                                          
31 ตัวอยางของบริษัทในเครือบริษัท ทหารสามัคคี จํ ากัด ไดแก

ช่ือบริษัท ปที่กอตั้ง ทุนจดทะเบียน
(บาท)

รายชื่อกรรมการที่นาสนใจ

บริษัท  คาไมทหารสามัคคี  จํ ากัด 2494 1,000,000 พ.ท.ชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย
พ.ต.ชาติชาย  ชุณหวัณ
พลเอกผิน  ชุณหวัณ
นายเลื่อน  บัวสุวรรณ

บริษัท  คาตางประเทศทหารสามัคคี
           จํ ากัด

2497 4,000,000 นายเลื่อน  บัวสุวรรณ
พ.ท.ชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย

32 บริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด มิไดมีธุรกิจเฉพาะการคาสุกรเทานั้น หากยังไดสงโคและกระบือไปขาย 
ตางประเทศดวย โดยสงไปขายยังฮองกง เวียดนาม และฟลิปปนส ทั้งยังไดจัดตั้งสาขาขึ้นที่หาดใหญ เพื่อสงสัตว
ไปขายใหแกสหพันธรัฐมลายูดวย ดูจดหมายของนายทวี ซิมตระกูล ผูจัดการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  
ถึงนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง (กรมทะเบียนการคา) เรื่องการแถลงของผูเริ่มกอการตั้งบริษัท สหสามัคคี 
คาสัตว จํ ากัด ลงวันที่ 23 กันยายน 2489  เอกสารเบื้องตนของกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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ซึง่ท ําใหราคาสกุรมีชีวิตตกตํ่ า จนผูเลี้ยงสุกรขาดสิ่งจูงใจในการประกอบอาชีพดังกลาว ดังนั้น เมื่อ
บริษทั คาสตัวทหารสามัคคี จํ ากัด ไดรับมอบหมายใหมีบทบาทในธุรกิจการคาสุกร จึงพยายาม 
สงเสรมิใหราษฎรเลี้ยงสุกรกันมากขึ้น โดยรับซื้อสุกรมีชีวิตในราคาสูง ในระยะปเศษตอมาเกิดสุกร
ลนตลาด ราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรตกตํ่ าลง บริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด ก็ปรับ
ราคารบัซือ้สุกรมีชีวิตใหต่ํ าลงตามไปดวย และระบายสุกรมีชีวิตออกนอกประเทศ โดยสงไปขายยัง
ประเทศเพือ่นบาน อยางไรก็ตาม ราคาสุกรมีชีวิตยังคงตกตํ่ าลงจนผูเลี้ยงสุกรพากันเลิกประกอบ
อาชีพดังกลาว

โดยนิตินัย การดํ าเนินงานของบริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด อยูในการ 
ควบคุมของคณะกรรมการสงเสริมการปศุสัตวแหงชาติ แตตามขอเท็จจริงยังไมพบหลักฐานวา 
การควบคมุดังกลาวเขมงวดเพียงใด อยางไรก็ตาม มีเหตุผลชวนใหเชื่อวา การควบคุมคงเปนไป 
ในลกัษณะหลวมๆ ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด มีฐานะเปนวิสาหกิจเอกชน  
มิไดมีฐานะเปนหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เมื่อเกิดปญหาสุกรลนตลาด และราคาสุกรมีชีวิต 
ตกตํ่ าลงในป 2498  รัฐบาลจึงมีนโยบายปลอยใหพอคาชํ าแหละทํ าการฆาและจํ าหนายสุกร 
โดยเสร ี และยุบเลิกกิจการของบริษัท  คาสัตวทหารสามัคคี  จํ ากัด

ในชวงทีรั่ฐบาลดํ าเนินนโยบายการคาสุกรแบบเสรีนี้เอง พอคานักธุรกิจกลุมหนึ่ง 
ซึง่มนีายทวี ซิมตระกูลเปนผูนํ า33 กไ็ดรวมกบัผูนํ าทางทหารบางคน กอต้ังบริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จํ ากัดข้ึน เมือ่วนัที ่ 14 กันยายน 2498 โดยในชั้นแรกกํ าหนดที่จะโอนกิจการของบริษัท คาสัตว
ทหารสามัคคี จํ ากัด ซึ่งยุบเลิกไป มาเปนบริษัทใหมที่จัดตั้งขึ้น กรรมการของบริษัทในยุคแรก  
มอีาทิเชน34

(1) พลตรีประภาส  จารุเสถียร
(2) พนัเอกชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย
(3) หลวงเจริญรถสิน
(4) นายพนัตํ ารวจเอกตอศักดิ์  ยมนาค

                                                          
33 เปนที่นาสังเกตวา นายทวี ซิมตระกูลมักจะประกอบธุรกิจการคารวมกับผูนํ าฝายทหารและผูมีอิทธิพล 
ทางการเมือง กอนการรัฐประหารในป 2500 บริษัทที่นายทวีเปนกรรมการบางบริษัทมีคนของทั้งกลุมซอยราชครู 
และกลุมส่ีเสาเทเวศรรวมเปนกรรมการอยูดวย เชน บริษัท จารุพัฒน จํ ากัด (กอตั้งในป 2498) ซึ่งพลตรีประภาส  
จารุเสถียร  นายมงคล ศรียานนท  และ พ.ต.ต. พันศักดิ์ วิเศษภักดี รวมเปนกรรมการบริษัท  แตโดยทั่วไปแลว 
บริษัทที่นายทวีเปนกรรมการนั้น ประภาส จารุเสถียรมักจะเปนกรรมการดวย อาทิเชน บริษัท การคาสามัคคี 
จํ ากัด (2500) บริษัท กรุงเทพสรรพกิจ จํ ากัด (2500) บริษัท สหไทยวณิชย จํ ากัด (2501) บริษัท ไทยวัฒน 
เหมืองแร จํ ากัด (2505) ฯลฯ  ขอมูลเบื้องตนจากกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ดู เกริกเกียรติ  
พิพัฒนเสรีธรรม  (2523)
34 ขอมูลเบื้องตนจากกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
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(5) นายทวี  ซิมตระกูล
(6) นายมงคล  ศรียานนท
(7) นายชนิ  โสภณพานิช

การทีพ่ลตรปีระภาส  จารุเสถียรเปนทั้งผูถือหุนใหญและกรรมการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
มีนัยสํ าคัญวา นับเปนครั้งแรกที่กลุมส่ีเสาเทเวศรเร่ิมมีบทบาทสํ าคัญในธุรกิจการคาสัตว เพราะ
กอนหนานี ้ธุรกิจดังกลาวตกอยูในวงเขตอิทธิพลของกลุมซอยราชครูเกือบโดยสิ้นเชิง

ตลอดระยะเวลาระหวางป 2490-2500 ทั้งกลุมซอยราชครูและกลุมส่ีเสาเทเวศร 
ตางใชอํ านาจทางการเมืองในการขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ35 ในระะแรกฐานอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจของกลุมซอยราชครูกวางใหญกวากลุมส่ีเสาเทเวศรมาก แตนับต้ังแตป 2495  
เปนตนมา ฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของกลุมส่ีเสาเทเวศรก็เติบโตอยางรวดเร็ว36 ในป2494 สฤษดิ์ 
ธนะรัชต ผูนํ ากลุมส่ีเสาเทเวศรสามารถยึดกุมสํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาลได และในปตอมา 
ก็ผลักดันตนเองขึ้นเปนกรรมการบริหารขององคการสงเคราะหผานศึก ซึ่งเปนฐานผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญของกลุมซอยราชครูได (Chaloemtiarana 1979 : 94)  การใชอํ านาจและ
อิทธพิลทางการเมอืงในการหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยหยิบยกนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
เปนเหตุผลบังหนา ยังผลใหพอคานายทุนตางดาว โดยเฉพาะอยางยิ่งนายทุนจีนตองเขาไปอิง
อยูกบักลุมการเมอืงกลุมตางๆ ดวยการเชื้อเชิญผูนํ าทางทหารเขามาเปนกรรมการบริษัท และ/หรือ
ดวยการใหหุนลม พอคานายทุนที่มีความสัมพันธอันแนนแฟนกับกลุมผูนํ าทางทหารกลุมหนึ่ง
กลุมใด กจ็ะยดึกลุมดังกลาวเปนรมโพธิ์รมไทร แตในกรณีที่มีความไมแนใจในสถานการณทางการ
เมอืง ผูน ําทั้งกลุมซอยราชครูและกลุมส่ีเสาเทเวศรก็ไดรับเชิญใหเขาเปนกรรมการ และ/หรือไดรับ
หุนลมรวมกัน รูปแบบดังกลาวนี้ทํ าใหทั้งฝายพอคานายทุนและฝายผูมีอํ านาจทางการเมือง
ตางไดรับผลประโยชนรวมกัน ทางฝายพอคานายทุนไดรับความคุมครองและปกปอง และในหลาย
ตอหลายกรณไีดรับอภิสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจการคาจากผูมีอํ านาจทางการเมือง สวนผูมีอํ านาจ
ทางการเมอืงไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนผลตางตอบแทน นอกจากนี้ ในยามที่ผูมีอํ านาจ

                                                          
35 ปวย อึ๊งภากรณ “บทบาทของนักการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” ฝายวิชาการคณะเศรษฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รวบรวม) เศรษฐกิจไทย : โครงสรางกับการเปลี่ยนแปลง (หางหุนสวนจํ ากัด 
แพรพิทยาอินเตอรเนชั่นแนล 2521) หนา 203-222  พลตํ ารวจเผา ศรียานนท ผูนํ ากลุมซอยราชครู เปนกรรมการ
ในบริษัทตางๆอยางนอย 26 บริษัท สวนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูนํ ากลุมส่ีเสาเทเวศรเปนกรรมการในบริษัท
ตางๆอยางนอย 22 บริษัท ดู Riggs (1966 : 256 - 264).
36 ดูรายชื่อบริษัทที่สฤษดิ์ ธนะรัชต  ถนอม กิตติขจร  และประภาส  จารุเสถียร รวมเปนกรรมการใน เกริกเกียรติ 
พิพัฒนเสรีธรรม (2523 : ตารางที่ 13-15)
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ทางการเมืองหรือผูนํ าทางทหารตองการประกอบธุรกิจการคาอง ก็ไดอาศัยพึ่งพิงความสามารถ 
ในการประกอบการของพอคานายทุน (Skinner 1957 : 360 - 362)

หากพจิารณาจากประวัติศาสตรการคาสุกร ดังพรรณนามาขางตนนี้ เราจะเห็น 
ไดวา รัฐบาลเริ่มมีบทบาทในธุรกิจการฆาและการคาสุกร เมื่อประกาศใชนโยบายเศรษฐกิจ 
ชาตินิยมอยางจริงจังในป 2481 ตลอดระยะเวลาระหวางป 2481-2498 รัฐบาลชุดตางๆ 
ไดมอบหมายใหทั้งหนวยงานของรัฐและวิสาหกิจเอกชนเขาไปควบคุมธุรกิจการฆาและการคาสุกร 
เร่ิมตนดวยกรมเสนาธิการทหารบก องคการสรรพากร องคการสงเคราะหทหารผานศึก และบริษัท 
สัตวสามัคคี จํ ากัด ตามลํ าดับ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสุกรในระยะเริ่มแรกมุงไปในการลด 
การครอบง ําธรุกิจการคาสุกรโดยชาวตางดาวเปนหลัก แตเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง สาระของ
นโยบายหันไปเนนการตรึงราคาเนื้อสุกรเพื่อแกปญหาคาครองชีพซึ่งเพิ่มข้ึนเปนสํ าคัญ ทวาความ
พยายามในการตรึงราคาเนื้อสุกรกลับกดดันใหราคาสุกรมีชีวิตตกตํ่ าลง อันเปนเหตุใหผูเลี้ยงสุกร 
พากันเลิกประกอบอาชีพ จนเกิดปญหาการขาดแคลนสุกร และเมื่อรัฐบาลใชมาตรการตางๆ 
เพือ่สงเสรมิใหประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรจนจํ านวนสุกรมีชีวิตเพิ่มข้ึนมากเกินไป ราคาสุกร
มีชีวิตก็ตกตํ่ าลง จนกอความเดือดรอนแกผูมีอาชีพเลี้ยงสุกร การขาดความรูความเขาใจในเรื่อง 
วัฏจักรสุกร (Pig Cycle)  ประกอบกบัผูมอํี านาจทางการเมืองมุงคํ านึงถึงประโยชนสวนตนยิ่งกวา
ประโยชนสวนรวม นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหการดํ าเนินนโยบายสุกรไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามเจตนารมณที่ระบุไว

บริษทั สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด เปนผลพวงของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม และ 
ถือกํ าเนิดขึ้นในยุคสมัยที่มีการใชอํ านาจและอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจอยางแพรหลาย กระแสธารแหงประวัติศาสตรในเวลาตอมาบงชี้ใหเห็นวา บริษัทนี้มี
ลักษณะเปนวิสาหกิจอิทธิพล ซึ่งผู มีอํ านาจทางการเมืองใชเปนเครื่องมือในการกอบโกย 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ไมแตกตางไปจากองคการสรรพาหาร องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
และบริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด

3. ความเปนเจาของและการควบคุมจัดการ

3.1 ความเปนเจาของ
บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อแรกกอต้ังขึ้นมีฐานะเปนวิสาหกิจเอกชน  

โดยมทีนุจดทะเบยีน 2,000,000 บาท แบงเปน 2,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท ผูถือหุนใหญ 
มอียู 2 ราย คือ
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(1) พลตรีประภาส  จารุเสถียร 995  หุน   (= 49.75%)
(2) บริษทั คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด 996  หุน   (= 49.80%)

ทัง้นีโ้ดยมพีอคานายทนุถือหุนรวม 54 คน คือ นายทวี ซิมตระกูล นายอาบ อินทะกนก นายมงคล 
ศรียานนท และนายเลื่อน บัวสุวรรณ โดยถือหุนคนละ 1 หุน (รายละเอียดดูตารางที่ 1) แตการณ
กลบัปรากฏในเวลาตอมาวา บริษัท ทหารสามัคคี จํ ากัด มิไดชํ าระเงินคาหุน 50% ของมูลคา  
(เทากบั 498,000 บาท) ตามขอผูกพัน ในการประชุมใหญ คร้ังที่ 1/2499 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2499 คณะกรรมการบรษิทัจึงมีมติใหโอนหุนสวนที่เปนของบริษัท คาสัตวสามัคคี จํ ากัด จํ านวน 
996 หุน แกพลตรีประภาส จารุเสถียร37 พลตรปีระภาสจึงถือหุนรวมทั้งสิ้น 1,991 หุน แตตอมา 
ไดขายใหแกนายชิน โสภณพานิช 1 หุน คงเหลือ 1,990 หุน คิดเปนรอยละ 99.5 ของจํ านวนหุน 
ทัง้สิน้ (ดูตารางที่ 1) ดังนั้น จึงถือไดวาบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อแรกเริ่มกอต้ังเปน 
กจิการสวนตัวของพลตรีประภาส จารุเสถียร ในปลายป 2499 นั้นเอง พลตรีประภาส นํ าหุน 
ในความครอบครองของตนจํ านวน 990 หุน จัดสรรใหแกญาติพี่นอง และถือไวเองเพียง 1,000 หุน 
ผูทีไ่ดรับการแบงปนหุนจากพลตรีประภาสดังกลาวนี้  ไดแก

(1) นางสาวทวี  จารุเสถียร 198 หุน
(2) นางปรีดา  จารุเสถียร 198 หุน
(3) นางสํ าลี  มันตะลัมภะ 198 หุน
(4) นางวนัเนาว  ลิมปสุทร 198 หุน
(5) นางปรางทิพย  กรานเลิศ 198 หุน

 ในระหวางเดือนธันวาคม 2499 ถึงเดือนสิงหาคม 2502 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
ผูถอืหุนของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด การเปลี่ยนแปลงครั้งสํ าคัญเกิดขึ้นหลังจากที่มีการ
ประชมุผูถอืหุนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมและวันที่ 9 กันยายน 2502 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติแกหนังสือ
บริคณหสนธแิละเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2 ลานบาทเปน 50 ลานบาท โดยแบงเปน 
50,000 หุน ราคาหุนละ 1,000 บาท  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีแผนการที่จะจัดสรางโรงฆาสัตวซึ่งใช
เครื่องจักรแบบทันสมัย เพื่อใหการฆาสัตวเปนไปโดยถูกตองตามสุขลักษณะ ในการนี้ บริษัท 
จ ําตองกูเงนิจ ํานวน 938,200 เหรียญอเมริกัน ซึ่งคิดเปนเงินไทยประมาณ 20 ลานบาท โดยกูจาก
กองทนุเงินกูเพื่อการพัฒนา (Development Loan Fund) ขององคการ USOM ประมาณ 80% 
หรือไมเกิน 750,000 เหรียญอเมริกัน สวนที่เหลือกูจากบริษัท เอ.เอส.แอตลาส แหงประเทศ
เดนมารก (A.S. Atlas) ซึง่เปนผูดํ าเนนิการสรางโรงฆาสัตวดังกลาวนี้ ในการเพิ่มเงินจดทะเบียน 
                                                          
37 บันทึกรายงานการประชุมใหญของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ครั้งที่ 1/2499 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2499 เอกสารเบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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ดังกลาวนี้ ผูถือหุนเดิมตองชํ าระคาหุนเดิมอีก 50% เพื่อใหเปนการชํ าระเงินคาหุนเต็มมูลคา  
สวนหุนทีอ่อกใหมจ ํานวน 48,000 หุน กํ าหนดใหเปนการชํ าระเงินคาหุนเต็มมูลคาจํ านวน 28,000 
หุน เปนเงนิ 28 ลานบาท รวมเปนหุนที่ขายออกไปและเรียกเก็บเงินคาหุนเต็มมูลคาทั้งสิ้น 30,000 
หุน เปนเงนิ 30 ลานบาท สวนหุนที่เหลืออีก 20,000 หุน (20 ลานบาท) ยังสงวนไวไมนํ าออกขาย 
อยางไรกต็าม ในการกูเงินจากกองทุนเงินกูเพื่อพัฒนาการ (DLF) บริษทัตองออกหุนกูมูลคา 5 
ลานบาทแกกองทนุดังกลาว โดยแบงเปน 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 
5.75% ทัง้นีก้องทนุดงักลาวมีสิทธิที่จะเปลี่ยนสภาพหุนกูเปนหุนสามัญไดเมื่อตองการ38 อยางไร 
กต็าม การณกลบัปรากฏในเวลาตอมาวา บริษัทนํ าหุนที่ออกใหมจํ านวน 43,000 หุนออกจํ าหนาย
รวมกบัหุนเกาจ ํานวน 2,000 หุนเปน 45,000 หุน สวนที่เหลืออีก 5,000 หุน กันไวสํ าหรับใหกองทุน
เงนิกูเพือ่พฒันาการเปลีย่นสภาพหุนกูมาเปนหุนสามัญ ซึ่งไมปรากฏวา กองทุนดังกลาวไดดํ าเนิน
การเปลี่ยนแปลงสภาพหุนแตประการใด ผลของการเพิ่มทุนจดทะเบียนในป 2502 ทํ าใหมีการ
เปลีย่นแปลงผูถือหุนใหญเปนดังนี้ (ดูตารางที่ 1)39

(1) สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช 33,746 หุน
(2) เทศบาลนครกรุงเทพ   4,496 หุน
(3) พลเอกประภาส จารุเสถียร   6,747 หุน

ตอมาในป 2503 ไดมีการโอนหุนจากสหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใชไปใหแก 
เทศบาลนครกรุงเทพและพลเอกประภาส จารุเสถียร ทํ าใหจํ านวนหุนของผูถือหุนรายใหญเปน 
ดังนี้40

(1) สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช 33,739 หุน
(2) เทศบาลนครกรุงเทพ   4,500 หุน
(3) พลเอกประภาส จารุเสถียร   6,750 หุน

ผูถอืหุนทัง้สามรายนี้ถือหุนรวมทั้งสิ้น 44,989 หุน คิดเปนรอยละ 99.98 ของจํ านวนหุนที่ออก
จ ําหนาย หรือรอยละ 89.98 ของทุนจดทะเบียน ขอที่นาสังเกตก็คือ ในการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน
คร้ังนี ้ ขาราชการชัน้ผูใหญกระทรวงมหาดไทยหลายนายไดเขารวมถือหุนดวย อาทิเชน นายถวิล 

                                                          
38 รายงานการประชุมของ บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ครั้งที่ 1/2502 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2502 เอกสาร 
เบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
39 รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2503 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2503 
เอกสารเบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
40 รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5/2503 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2503 เอกสาร
เบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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สุนทรศารทลู  นายชํ านาญ ยุวบูรณ  นายปานจิตต อเนกวณิช  และนายประยูร กาญจนดุล  
(ดูตารางที่ 1)

การที่สหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใชกลายมาเปนผูถือหุนใหญ 
ของบรษิทั สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดนั้น ก็เปนเพราะเหตุวา สหพันธฯเปนองคกรที่รัฐบาลสงเสริม
ใหมีข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารนโยบายเกี่ยวกับสุกรในป 2502 สวนการที่เทศบาล 
นครกรงุเทพเขามาถือหุนรวมดวยนั้น นาจะเปนผลจากการตราพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจ ําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ซึง่มผีลบังคับใชต้ังแตวันที่ 27 มกราคม 250341 เพราะตาม
มาตรา 5 ของกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติวา

“การตัง้โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และดํ าเนินการฆาสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ 
 จะกระทํ าไดก็แตโดยราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาต 
 จากรฐัมนตร ี หรือโดยบุคคลอื่นใดซึ่งราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยราชการอื่น 
 ทีไ่ดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีมอบหมายใหทํ าไดเทานั้น …”

ในเรือ่งนี ้ เปนทีน่าสังเกตวา นายทวี ซิมตระกูล กรรมการผูอํ านวยการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จ ํากดั ไดแถลงในที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2502 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2502 ดังนี4้2

“… โดยเหตทุีข่ณะนีท้างรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจการสหกรณ 
 ในทุกประเภท และทานประธานของบริษัทนี้ก็ไดรับตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ 
 กระทรวงมหาดไทย43 อันเปนกระทรวงเจาหนาที่ของงานสหกรณโดยตรง  
 ประกอบกับกิจการโรงฆาสัตวเปนงานที่มีกํ าหนดใหอยูในหนาที่ของเทศบาล  
 ขาพเจาไดนํ าเรียนปฏิบัติตอทานประธานกรรมการแลว และเห็นสมควรสงเสริม 
 นโยบายของรัฐบาล และสามารถหารายไดจากการคากับตางประเทศมากยิ่งขึ้น  
 หากด ําเนินการอยางถูกตอง

โดยที่สหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวมีความประสงคที่จะดํ าเนิน 
 กิจการโรงฆาสัตวและคาสัตวมีชีวิต รวมทั้งเนื้อสัตวไปยังตางประเทศและ 
 ประสงค ที่จะได  เงินกู  รายนี้44  รวมทั้ งโรงงานของบริษัทไปดํ าเนินการ  
 คณะกรรมการของบริษัทนี้พิจารณาแลวเห็นวา การมอบใหสหพันธสหกรณ 
                                                          
41 ราชกิจจานุเบกษา เลม 77  ตอน 6  ลงวันที่ 26 มกราคม 2503
42 รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2522 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2502 
เอกสารเบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
43 หมายถึง  พลเอกประภาส  จารุเสถียร
44 หมายถึง  เงินกูจากกองทุนเพื่อการพัฒนา (DLF)
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 ผูเลีย้งและคาสัตวดํ าเนินการตอไป เพื่อใหมีโรงฆาสัตวที่ทันสมัย มีการคาสัตว 
 กับตางประเทศอยางเปนปกแผน บริษัทนี้จึงควรที่จะยินดีมอบโครงการนี้ให 
 โรงงานทีก่ ําหนดไว  รวมทั้งยอดเงินกูที่จะไดกูตามความตกลงกับองคการ DLF  
 นัน้ไปดํ าเนินการตอไป  แตโดยที่ DLF มหีลกัการที่จะใหเงินกูแกบริษัทเอกชน 
 เทานัน้ จะไมยอมใหกูแกทางราชการ ฉะนั้น สหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว 
 และเทศบาล ซึ่งจะเขารวมงานในโรงฆาสัตวนี้จึงตกลงที่จะเขามาในฐานะ 
 ผูถือหุนใหญในบริษัทนี้ เพื่อใหกิจการตางๆที่ไดตกลงไวแลวดํ าเนินการตอไปได 
 โดยปราศจากอุปสรรค ขาพเจาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทานนายก 
 เทศมนตรแีละทานประธานสหพันธแลว มีความตกลงกันวา บริษัทจะจดทะเบียน 
 เพิ่มทุนขึ้น เทศบาลจะเขาซื้อหุนในบริษัทนี้เปนจํ านวน 10% และสหพันธฯ  
 จะเขาซื้อหุนใหญในบริษัทนี้ …”

ไมเพียงแตสหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใชจะกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัท  
สหสามคัคสัีตว จ ํากัด เทานั้น นายประเสริฐ พินธุโสภณ (เสี่ยกัง) ซึ่งมีบทบาทสํ าคัญในสหพันธ 
ดังกลาวก็ไดเขารวมถือหุนดวย

แมจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจํ านวนหุน แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถือหุน
บางคนไมตองชํ าระเงินคาหุน โดยบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดรับชํ าระเงินคาหุนแทน  
ดังปรากฏในรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2503 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2503 ความตอนหนึ่ง
วา

“ประธานเสนอวา หุนของพลเอกประภาส จารุเสถียร จํ านวน 6,750 หุน เปนหุน 
 เดมิกอนเพิม่ทนุจํ านวน 1,998 หุน เรียกชํ าระคาหุนแลว 50% ของมูลคาหุน  
 เปนเงนิหุนละ 500 บาท เพื่อความสะดวกแกการจัดสรรหุน เห็นควรจะไดยุบ 
 หุนเดมิจ ํานวน 1,998 หุน ซึ่งไดชํ าระคาหุนแลวหุนละ 50% เปนเงินหุนละ 500  
 บาท รวมเปนเงิน 999,000 บาท ใหเปนหุนซึ่งไดชํ าระคาหุนเต็มมูลคาแลว  
 เทาจ ํานวนเงนิคาหุนซึ่งไดชํ าระคาหุน คือ จัดหุนเดิมจํ านวน 1,998 หุน ซึ่งได 
 ช ําระคาหุนแลว 50% รวมเปนเงิน 999,000 บาท ใหเปนหุนซึ่งไดชํ าระคาหุน 
 เตม็คาแลวเปนจํ านวน 999 หุน สวนหุนที่เหลือประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบดวย ใหจัดหุนเดิมของพลเอก 
  ประภาส จารุเสถียรจ ํานวน 1,998 หุน ซึ่งไดชํ าระคาหุนแลว 50% รวมเปนเงิน  
 999,000 บาท ใหเปนหุนซึ่งไดชํ าระคาหุนเต็มมูลคาแลวจํ านวน 999 หุน  
 คงเหลอื 5,751 หุน หุนจํ านวน 5,751 หุนนี้ บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดใหม  
 ผูรับกิจการของบริษัทสามัคคีคาสัตวเดิมซึง่ท ําการคาอยู มีชื่อเสียงดี เมื่อยินดี 
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 โอนกิจการใหแกบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดใหมเขาดํ าเนินการแทนแลว  
 ทางบรษิทั สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดใหมก็จะตองรับซื้อกิจการ โดยเปนฝายลงเงิน 
 ใหตามราคาหุนทั้งสิ้นโดยคิดมูลคาเต็ม ทางพลเอกประภาส จารุเสถียรไมตอง 
 ลงเงิน …”45

ตอมาพลเอกประภาส จารุเสถียรไดโอนหุนจํ านวน 5,750 หุนใหแกบุตรธิดา คงเหลือหุนที่ถือไวเอง
เพยีง 1,000 หุน ผูที่ไดรับโอนหุนไดแก46

(1) ร.ต. ตวงสิทธิ์  จารุเสถียร   958 หุน
(2) นางสาวสุมิตรา  จารุเสถียร   958 หุน
(3) นางสุภาพร  กิตติขจร   958  หุน
(4) นายประยุทธ  จารุเสถียร   958 หุน
(5) นางสาวอรพรรณ  จารุเสถียร   958 หุน

 (6) นางสาวจิราภา  จารุเสถียร   960 หุน

การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดครั้งสํ าคัญเกิดขึ้น 
อีกครัง้หนึง่ภายหลังจากที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ส่ังยุบสหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว
จํ ากัดสินใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2505 ซึ่งยังผลใหหุนของสหพันธดังกลาวถูกโอนไปใหแก 
เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี ขณะเดียวกัน คนสนิทของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตก็ได
เขารวมถอืหุนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งนายพันตํ ารวจโทสุวัฒน รัตนไชย นายตํ ารวจอารักขาประจํ า
ตัวจอมพลสฤษดิ์ (ดูตารางที่ 1)47

ในป 2508 พลเอกประภาส จารุเสถียรและบุตรธิดา ไดโอนหุนทั้งหมดจํ านวน 
6,750 หุนไปใหแกเทศบาลนครกรุงเทพ อันเปนเหตุใหเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี
กลายเปนผูถอืหุนใหญของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด โดยถือหุนรวมทั้งสิ้น 44,981 หุน  
คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํ านวนหุนที่ชํ าระคาหุนแลว ลักษณะความเปนเจาของในบริษัทดังกลาว
ยงัคงเปนเชนนี้สืบตอมาจนถึงปจจุบัน (2523) กลาวคือ  เมื่อมีการรวมเทศบาลนครกรุงเทพและ

                                                          
45 ขอมูลเบื้องตนจากกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือน
ตุลาคม 2516 ไดมีการเปดเผยวา นายประเสริฐ พินธุโสภณเปนผูจายหุนลมแกพลเอกประภาส ดู สยามรัฐ ฉบับ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2516
46 รายนามผูถือหุนซึ่งปรากฏในรายงานประชุมสามัญครั้งที่ 10 ของ บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2506 เอกสารเบื้องตน กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
47 ดูรายชื่อผูถือหุนซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 11 ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 
3 เมษายน 2507 เอกสารเบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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เทศบาลนครธนบุ รี เป นเทศบาลนครหลวง48  และเมื่อเทศบาลนครหลวงยกฐานะเป น
กรุงเทพมหานคร49 เทศบาลนครหลวงและกรุงเทพมหานครก็ไดเปนผูถือหุนใหญของบริษัท  
สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดตามลํ าดับ การเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของนับต้ังแต 2508 เปนตนมา 
โดยทั่วไปเปนการเปลี่ยนแปลงตัวผูถือหุนเอกชน อยางไรก็ตาม ในยุคที่พรรคประชาธิปตยไดรับ
เลอืกตัง้ใหบริหารเทศบาลนครกรุงเทพระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2511 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2514 เทศมนตรีบางทานยืมหุนของเทศบาลนครกรุงเทพไปถือ ทั้งนี้เพื่อจะไดมีบทบาทในการ 
ควบคมุการบรหิารของบริษัท  ดังเชน  นายสมัคร เจียมบุรเศรษฐ  น.อ. ผัน เปรมมณี ร.น.  หลวง 
นรอฏับญัชา เปนอาทิ โดยเมื่อพนจากตํ าแหนงหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริษัทดังกลาว ก็ไดคืนหุน
แกเทศบาลนครกรุงเทพตามเดิม

ในปจจบัุน (2523)  ตามขอมูลที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญครั้ง 26 เมื่อ
วนัที ่11 เมษายน 2522 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดมีผูถือหุนดังตอไปนี้50

(1) กรุงเทพมหานคร    44,994 หุน
(2) นางถาวร  จันทรไทย 1 หุน
(3) นายสุชาย  สุบรรณพงศ 1 หุน
(4) นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1 หุน
(5) นายจักร  พิชัยรณรงคสงคราม 1 หุน
(6) พลตํ ารวจโทตอศักดิ์  ยมนาค 1 หุน
(7) นายแสวง  ศรีมาเสริม 1 หุน

รวม     45000 หุน

                                                          
48 ดูรายชื่อผูถือหุนซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 19 ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่
8 เมษายน 2515  เอกสารเบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
49 ดูรายชื่อผูถือหุนซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 20 ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่
19 เมษายน 2516  เอกสารเบื้องตนกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
50 ขอมูลเบื้องตนจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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ตารางที่ 1
รายชือ่ผูถือหุนบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
ตามบนัทึกรายงานการประชุมของบริษัท

2498-2523

การประชุมครั้งใหญครั้งที่ 1/2499
(18 กุมภาพันธ 2499)

การประชุมครั้งใหญครั้งที่ 2/2499
(14 พฤศจิกายน 2499)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. พลตรีประภาส จารุเสถียร 995 1. พลตรีประภาส จารุเสถียร 1,990
2. พันเอกชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย
  (แทนบริษัทคาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด) 996

2. พันเอกชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย 1

3. พันเอกชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย 1 3. พันตํ ารวจเอกตอศักดิ์ ยมนาค 1
4. พันตํ ารวจเอกตอศักดิ์ ยมนาค 1 4. พลเอกหลวงสวัสดิ์สรยุทธ 1
5. พลโทหลวงสวัสดิ์สรยุทธ 1 5. พลเอกไสว  ไสวแสนยากร 1
6. พลโทไสว  ไสวแสนยากร 1 6. หลวงเจริญรถสิน 1
7. หลวงเจริญรถสิน 1 7. นายทวี  ซิมตระกูล 1
8. นายทวี  ซิมตระกูล 1 8. นายอาบ  อินทะกนก 1
9. นายอาบ  อินทะกนก 1 9. นายมงคล  ศรียานนท 1

10. นายมงคล  ศรียานนท 1 10. นายเลื่อน  บัวสุวรรณ 1
11. นายเลื่อน  บัวสุวรรณ 1 11. นายชิน  โสภณพานิช 1

       รวม 2,000       รวม 2,000

ที่มา กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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ตารางที่ 1 (ตอ)

การประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2499
(22 ธันวาคม 2499)

การประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2502
(20 สิงหาคม 2502)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. พลตรีประภาส  จารุเสถียร 1,000 1. พลเอกประภาส  จารุเสถียร 1,000
2. นางสาวทวี  จารุเสถียร 198 2. นางสาวทวี  จารุเสถียร 198
3. นางสาวปรีดา  จารุเสถียร 198 3. นางสาวปรีดา  จารุเสถียร 198
4.นางสํ าลี  มันตะลัมภะ 198 4.นางสํ าลี  มันตะลัมภะ 198
5.นางวันเนาว  ลิมปสุนทร 198 5.นางวันเนาว  ลิมปสุนทร 198
6. นางปรางทิพย  กรานเลิศ 198 6. นางปรางทิพย  กรานเลิศ 198
7. พันเอกชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย 1 7. พันเอกชุบ  สรวัฒนพันธุศิษย 1
8. พันตํ ารวจเอกตอศักดิ์  ยมนาค 1 8. พันตํ ารวจเอกตอศักดิ์  ยมนาค 1
9. พลเอกหลวงสวัสดิ์สรยุทธ 1 9. พลเอกหลวงสวัสดิ์สรยุทธ 1

10. พลเอกไสว  ไสวแสนยากร 1 10. พลเอกไสว  ไสวแสนยากร 1
11. หลวงเจริญรถสิน 1 11. หลวงเจริญรถสิน 1
12. นายทวี  ซิมตระกูล 1 12. นายทวี  ซิมตระกูล 1
13. นายอาบ  อินทะกนก 1 13. นายอาบ  อินทะกนก 1
14. นายมงคล  ศรียานนท 1 14. นายมงคล  ศรียานนท 1
15. นายเลื่อน  บัวสุวรรณ 1 15. นายเลื่อน  บัวสุวรรณ 1
16. นายชิน  โสภณพานิช 1 16. นายชิน  โสภณพานิช 1

       รวม 2,000        รวม 2,000

ที่มา กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย



35

ตารางที่ 1 (ตอ)

การประชุมสามัญครั้งที่ 4/2503
(18 พฤษภาคม 2503)

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2503
(2 ธันวาคม 2503)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. พลเอกประภาส  จารุเสถียร 6,747 1. พลเอกประภาส  จารุเสถียร 6,750
2. เทศบาลนครกรุงเทพ 4,496 2. เทศบาลนครกรุงเทพ 4,500
3. สหพันธสหกรณผูเล้ียงและคาสัตว
    สินใช 33,746

3. สหพันธสหกรณผูเล้ียงและคาสัตว
    สินใช 33,739

4. นายทวี  ซิมตระกูล 1 4. นายทวี  ซิมตระกูล 1
5. นายมงคล  ศรียานนท 1 5. นายมงคล  ศรียานนท 1
6. นายถวิล  สุนทรศารทูล 1 6. นายถวิล  สุนทรศารทูล 1
7. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1 7. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1
8. นายปานจิตต อเนกวณิช 1 8. นายปานจิตต อเนกวณิช 1
9. นายประยูร  กาญจนดุล 1 9. นายประยูร  กาญจนดุล 1

10. นายพจน  ศังขะฤกษ 1 10. นายพจน  ศังขะฤกษ 1
11. นายสํ าเนียง  ศรมณี 1 11. นายสํ าเนียง  ศรมณี 1
12. นายชมพู  อรรถจินดา 1 12. นายชมพู  อรรถจินดา 1
13. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1 13. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1
14. นายประเสริฐ  พินธุโสภณ 1 14. นายประเสริฐ  พินธุโสภณ 1
       รวม 45,000        รวม 45,000
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ตารางที่ 1 (ตอ)

การประชุมสามัญครั้งที่ 10/2506
(12 มีนาคม 2506)

การประชุมสามัญครั้งที่ 11/2507
(3 เมษายน 2507)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. พลเอกประภาส  จารุเสถียร 1,000 1. พลเอกประภาส  จารุเสถียร 1,000
2. รอยตรีตวงสิทธิ์  จารุเสถียร 958 2. รอยตรีตวงสิทธิ์  จารุเสถียร 958
3. นางสาวสุมิตรา  จารุเสถียร 958 3. นางสาวสุมิตรา  จารุเสถียร 958
4. นางสุภาพร  กิตติขจร 958 4. นางสุภาพร  กิตติขจร 958
5. นายประยุทธ จารุเสถียร 958 5. นายประยุทธ จารุเสถียร 958
6. นางสาวอรพรรณ  จารุเสถียร 958 6. นางสาวอรพรรณ  จารุเสถียร 958
7. นางสาวจิราภา  จารุเสถียร 960 7. นางสาวจิราภา  จารุเสถียร 960
8. เทศบาลนครกรุงเทพ 4,500 8. เทศบาลนครกรุงเทพ 30,006
9. สหพันธสหกรณผูเล้ียงและคาสัตวสินใช 33,739 9. เทศบาลนครธนบุรี 8,225

10. นายทวี  ซิมตระกูล 1 10. นายทวี  ซิมตระกูล 1
11. นายมงคล  ศรียานนท 1 11. นายมงคล  ศรียานนท 1
12. นายถวิล  สุนทรศารทูล 1 12. นายถวิล  สุนทรศารทูล 1
13. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1 13. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1
14. นายปานจิตต อเนกวณิช 1 14. นายปานจิตต  อเนกวณิช 1
15. นายประยูร  กาญจนดุล 1 15. นายประยูร  กาญจนดุล 1
16. นายพจน  ศังขะฤกษ 1 16. นายพจน  ศังขะฤกษ 1
17. นายสํ าเนียง  ศรมณี 1 17. นายสํ าเนียง  ศรมณี 1
18. นายชมพู  อรรถจินดา 1 18. นายชมพู  อรรถจินดา 1
19. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1 19. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1
20. นายประเสริฐ  พินธุโสภณ 1 20. นายประเสริฐ  พินธุโสภณ 1

21.พลโทประยูร  หนุนภักดี
22. พลตรีพงษ  ทิพวาที
23. พลตํ ารวจตรีสํ าราญ กรัดศิริ
24. พลตํ ารวจตรีพจน  เภกะนันทน
25. พันเอกสุรินทร  ชลประเสริฐ
26. พันตํ ารวจโทสุวัฒน  รัตนไชย

       รวม 45,000        รวม 45,998
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ตารางที่ 1 (ตอ)

การประชุมสามัญครั้งที่ 13/2508
(9 ธันวาคม 2508)

การประชุมสามัญครั้งที่ 16/2512
(25 กุมภาพันธ 2512)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. เทศบาลนครกรุงเทพ 36,756 1. เทศบาลนครกรุงเทพ 36,764
2. เทศบาลนครธนบุรี 8,225 2. เทศบาลนครธนบุรี 8,225
3. นายถวิล  สุนทรศารทูล 12 3. พันตํ ารวจเอกขุนนครรัฐเขตต 1
4. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1 4. นายแสวง  รุจิรัต 1
5. นายปานจิตต  อเนกวณิช 1 5. นายอุไภย  พินทุโยธิน 1
6. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1 6. นายประสิทธิ์  ปทมดิลก 1
7. พันตํ ารวจเอกเลื่อน  กฤษณามระ 1 7. นายชื้น  จารุจินดา 1
8. พลตํ ารวจตรีตอศักดิ์  ยมนาค 1 8. น.อ. ผัน  เปรมมณี ร.น. 1
9. นายประสิทธิ์  สงวนนอย 1 9. หลวงนรอัฏบัญชา 1

10. นายจักร  พิชัยรณรงคสงคราม 1 10. นายสมัคร  เจียมบุรเศรษฐ 1
11. นายจักร  พิชัยรณรงคสงคราม 1
12. นายเทียนเพง  กรรณสูต 1
13. นายสํ าเนียง  ศรมณี 1

       รวม 45,000        รวม 45,000
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ตารางที่ 1 (ตอ)

 การประชุมสามัญครั้งที่ 19/2515
(8 เมษายน  2515)

การประชุมสามัญครั้งที่ 20/2516
(19 เมษายน 2516)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. เทศบาลนครหลวง 44,985 1. กรุงเทพมหานคร 44,988
2. นายแสวง  ศรีมาเสริม 1 2. นายแสวง  ศรีมาเสริม 1
3. นายบุญยง  นิ่มสมบุญ 1 3. นายบุญยง  นิ่มสมบุญ 1
4. นายประสิทธิ์  โกมลมาลย 1 4. นายเพทาย  โชตินุชิต 1
5. นายแพทยสมศักดิ์  เภกะสุต 1 5. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1
6. พันตํ ารวจตรีชั้น  รัศมิทัต 1 6. นายปานจิตต อเนกวณิช 1
7. นายแพทยโชตินุชิต 1 7. พันตํ ารวจเอกเลื่อน  กฤษณามระ 1

8. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1
9. นายชื้น  จารุจินดา 1

       รวม 44,991        รวม 44,996
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ตารางที่ 1 (ตอ)

การประชุมสามัญครั้งที่ 21/2517
(29 เมษายน  2517)

การประชุมสามัญครั้งที่ 22/2518
(12 พฤษภาคม 2518)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. กรุงเทพมหานคร 44,989 1. กรุงเทพมหานคร 44,992
2. นายแสวง  ศรีมาเสริม 1 2. นายแสวง  ศรีมาเสริม 1
3. นายบุญยง  นิ่มสมบุญ 1 3. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1
4. นายชํ านาญ  ยุวบูรณ 1 4. นายปานจิตต  อเนกวณิช 1
5. นายปานจิตต  อเนกวณิช 1 5. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1
6. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1 6. นายประสิทธิ์  สงวนนอย 1
7. นายชื้น  จารุจินดา 1 7. พันตํ ารวจเอกเลื่อน  กฤษณามระ 1
8. นายประสิทธิ์  โกมลมาลย 1

       รวม 44,996        รวม 44,998
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ตารางที่ 1 (ตอ)

 การประชุมสามัญครั้งที่ 23
(6 เมษายน  2519)

การประชุมสามัญครั้งที่ 25
(2 พฤษภาคม  2521)

ผูถือหุน จํ านวนหุน ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. กรุงเทพมหานคร 44,992 1. กรุงเทพมหานคร 44,994
2. นายแสวง  ศรีมาเสริม 1 2. นายแสวง  ศรีมาเสริม 1
3. พันตํ ารวจเอกเลื่อน  กฤษณามระ 1 3. นายสุชาย  สุบรรณพงศ 1
4. นายสุชาย  สุบรรณพงศ 1 4. นางถาวร  จันทรไทย 1
5. นางถาวร  จันทรไทย 1 5. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1

6. นายจักร  พิชัยรณรงคสงคราม 1
7. พลตํ ารวจโทตอศักดิ์  ยมนาค 1

       รวม 44,996        รวม 45,000
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ตารางที่ 1 (ตอ)

การประชุมสามัญครั้งที่ 26  (11 เมษายน  2522)

ผูถือหุน จํ านวนหุน

1. กรุงเทพมหานคร 44,994
2. นางถาวร  จันทรไทย 1
3. นายสุชาย  สุบรรณพงศ 1

   4. นายสุจินต  เชาววิศิษฐ 1
5. นายจักร  พิชัยรณรงคสงคราม 1
6. พลตํ ารวจโทตอศักดิ์  ยมนาค 1
7. นายแสวง  ศรีมาเสริม 1

       รวม 45,000

3.2  การควบคุมจัดการ
นบัต้ังแตบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ถือกํ าเนิดขึ้นมา จนถึงป 2502 พลเอก

ประภาส จารุเสถียร เปนผูถือหุนใหญ จนอาจถือไดวาเปนกิจการสวนตัว โดยนิตินัย พลเอก
ประภาสยอมมีอํ านาจการควบคุมจัดการบริษัท และแมในระหวางป 2503-2506 ซึ่งสหพันธ 
สหกรณผู เลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใชและเทศบาลนครกรุงเทพรวมเปนผู ถือหุ นรายใหญ  
แตพลเอกประภาสก็ยังคงสามารถควบคุมจัดการบริษัทได หากตองการ เพราะตลอดระยะเวลา 
ดังกลาวนี้พลเอกประภาสดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอํ านาจบังคับ
บัญชาเทศบาลนครกรุงเทพและสหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช และโดยขอเท็จจริง 
ผูจดัการสหพนัธดังกลาวก็เปนคนสนิทของพลเอกประภาสเอง อยางไรก็ตาม การควบคุมจัดการ 
มลัีกษณะหลวมๆ โดยผูถือหุนรายใหญเพียงแตกํ าหนดแนวนโยบายของบริษัท อํ านาจการควบคุม
จดัการตกแกผูจัดการหรือผูอํ านวยการบริษัท รูปแบบดังกลาวนี้ยังคงสืบตอมา แมจนถึงยุคสมัยที่
เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี (และตอมากรุงเทพมหานคร) เปนผูถือหุนรายใหญ 
ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะแตงตั้งคนสนิทที่ไววางใจได 
เขาด ํารงต ําแหนงผูอํ านวยการบริษัท จึงไมมีความจํ าเปนที่จะตองควบคุมการจัดการอยางเขมงวด 
ในกรณทีีเ่กดิความขัดแยงทางการเมือง และบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เปนจุดแหงความ 
ขัดแยงดวย ความขัดแยงดังกลาวจะปรากฏออกมาในรูปการเปลี่ยนแปลงตัวผูบริหารบริษัท 
อุทาหรณของความขอนี้พิจารณาไดจากกรณีที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไมพอใจพฤติกรรมของนาย
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ประเสรฐิ พนิธุโสภณ (นายกัง แซเอี๊ยบ) จึงสั่งยุบสหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช 
เมือ่วนัที ่ 15 ธันวาคม 2505 และตอมาไดส่ังจับนายประเสริฐ พินธุโสภณในขอหาบอนทํ าลาย
ความมัน่คงแหงชาติและทุจริตในบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2506 
พรอมกนันัน้ ก็ไดแตงตั้งให พ.ต.ท. สุวัฒน รัตนไชย ดํ ารงตํ าแหนงผูจัดการบริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํ ากัด51

ความพยายามในการควบคุมจัดการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เกิดขึ้น 
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งใหเขาไปบริหารเทศบาลนครกรุงเทพระหวาง
ปลายป 2511 ถึง 2514 แตไมสูมีสัมฤทธิผลนัก (สมัคร เจียมบุรเศรษฐ 2517 : 316-331)  แมวา
เทศบาลนครกรุงเทพในยุคนั้นจะกํ าหนดแนวนโยบายใหบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดปฏิบัติ 
สงนาวาเอกผัน เปรมมณีไปดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการบริษัท และใหเทศมนตรียืมหุนไปถือ
เพื่อเขาไปเปนกรรมการบริหารของบริษัท แตการขาดความรูความชํ านาญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนอิทธิพลทางการเมืองซึ่งหนุนหลังบริษัท 
ดังกลาวนี้ นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหเทศบาลนครกรุงเทพในฐานะผูถือหุนรายใหญไมสามารถ
ควบคมุการจดัการบริษัทตามตองการได สภาพการณทํ านองเดียวกันนี้ปรากฏตอมาในสมัยที่นาย
ศิริ สันตบตุรด ํารงตํ าแหนงผูวาการกรุงเทพมหานครระหวางป 2517 – 2518

เราอาจกลาวสรุปจากประวัติศาสตรของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดไดวา  
มกีารแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการ (Separation of Ownership and 
Control) พอสมควร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคสมัยที่ไมมีความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง 
และบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดมิไดเปนเปาแหงการโจมตี ในสภาพการณดังกลาวนี้ 
ฝายบริหารของบริษัทมีอิสระพอสมควรในการบริหารและดํ าเนินธุรกิจของบริษัทตามวิจารณญาณ
ของตน ดังไดกลาวแลววา นับต้ังแตป 2506 เปนตนมา เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาล 
นครธนบุรี (ซึ่งตอมายกฐานะเปนเทศบาลนครหลวงและกรุงเทพมหานครตามลํ าดับ) กลายเปน 
ผูถอืหุนรายใหญของบริษัทนี้ ขนาดของความเปนเจาของขององคการบริหารสวนทองถิ่นดังกลาวนี้
ไดเพิม่มากข้ึนไปอีก  เมื่อพลเอกประภาส จารุเสถียรไดถอนหุนไปจากบริษัทฯ  นับต้ังแตป 2508 
เปนตนมา สภาพการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการจึงปรากฏเดนชัด  

                                                          
51 ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจการคาสุกรบางทาน ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสสัมภาษณใหความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
นี้วา อาจเกิดจากความขัดแยงระหวางจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต กับพลเอกประภาส จารุเสถียร เพราะในเวลานั้น 
ฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจของพลเอกประภาสเติบโตรวดเร็วมาก จนจอมพลสฤษดิ์รูสึกหวาดระแวง อนึ่ง 
เปนที่นาสังเกตดวยวา นายประเสริฐ พินธุโสภณ ถูกกลาวหาวาวางแผนฆาตกรรมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
ดู ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2, 5 และ 7 มีนาคม และ 21 เมษายน 2506 และสยามรัฐรายวัน
ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ  2506
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แมวาตามขอเท็จจริงผูบริหารของบริษัทฯมักจะมีสวนรวมถือหุนอยูดวย แตจํ านวนหุนที่ถือมีนอย
มาก โดยถอืหุนเพยีงคนละ 1 หุน ดังนั้น ความสํ านึกในความเปนเจาของจึงมีอยูไมมาก หรือเกือบ
ไมมีเลย ลักษณะการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการดังกลาวนี้ 
จึงเปดชองใหผูบริหารของบริษัทใชธุรกิจของบริษัทเปนฐานในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล 
(Managerial Utility Maximization) พฤตกิรรมดังกลาวนี้ ปรากฏในรูปแบบดังตอไปนี้

(ก) การจางพนักงานจํ านวนมากเกินความจํ าเปน ในกรณีของบริษัทที่มีกํ าไร
สูงสดุเปนเปาหมาย (Profit Maximization) หนวยผลติจะวาจางพนักงานในจํ านวนที่พอดีทํ าให
รายจายสวนเพิ่มในการจางพนักงาน (Marginal Staff Expenditure) เทากับรายรับสวนเพิ่ม 
จากการจางพนักงาน (Marginal Revenue Product) แตสํ าหรับหนวยผลิตที่ผูจัดการตองการ
อรรถประโยชนสูงสุด การจางพนักงานจะมีจํ านวนมากเกินความจํ าเปน จนรายจายสวนเพิ่ม 
ในการจางพนักงานมีคานอยกวารายรับสวนเพิ่มจากการจางพนักงาน (Williamson 1967)  
ในหลายตอหลายกรณี เมื่อมีการเปดโปงการทุจริตในบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด หรือเมื่อ
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดประสบวิกฤติการณทางการเงิน ประเด็นที่วา บริษัทฯมีจํ านวน
พนักงานมากเกินความจํ าเปนมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเปนขอพิจารณา ตัวอยางของความขอนี้ 
เกิดขึ้นเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตสงคนสนิทเขาควบคุมกิจการของบริษัทในป 2506 ก็ไดมี 
แถลงการณวา “บริษัทจะพยายามตัดรายจายที่ไมจํ าเปน”52 และเมื่อนายธรรมนญู เทียนเงิน ดํ ารง
ตํ าแหนงผูวาการกรุงเทพมหานคร ก็ไดมอบหมายของ พ.ต.ต. ประสงค มชัฉิมานนท รองผูวาการ
กรุงเทพมหานครพิจารณายกเลิกสัญญาวาจางบุคคลในบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดในป  
251953

 (ข) การจายเงินรับรอง (Emolument) มากเกินสมควร เดมิผูอํ านวยการ
บริษทัไดรับเงนิคารับรองนอกเหนือจากเงินเดือน 10,000 บาทตอเดือน และมีรถประจํ าตํ าแหนงใช 
2 คัน54 และปรากฏวา ในระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน 2512 บริษัทไดจายเงินรับรอง

                                                          
52 แถลงการณของสํ านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง “การปรับปรุงกิจการของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด” ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2506 ดู สยามรัฐ ฉบับวันที่ 6 มีนาคม 2506
53 ประชาชาติรายวัน ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2519 ; ชาวไทย ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2519 รายงานวา  
การเลิกจางพนักงานเพื่อใหเหลือคนงานจํ านวนพอเหมาะกับปริมาณงานที่แตละคนรับผิดชอบ ก็เพื่อลดการ 
ขาดทุนของบริษัท แตในการนี้ บริษัทจะตองจายเงินชดเชยแกพนักงานถึง 7 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีเงินไมเพียงพอ 
เพราะมีเงินเหลืออยูเพียง 2 ลานเศษเทานั้น หากจํ าเปน บริษัทอาจตองขายทรัพยสินเพื่อนํ าเงินมาจายเปนเงิน
ชดเชยแกพนักงาน  หรืออาจใหเอกชนรับไปดํ าเนินการ   โดยใหอยูในความควบคุมของกรุงเทพมหานคร
54 ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2515 ; เพชร บานแหลม “ผูปรารถนาดีตอเทศบาลและโรงหมู” สยามรัฐ
ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2515



44

จ ํานวน 278,000 บาท และในป 2513-2514 จายเงินรับรองจํ านวน 207,000 บาท ทั้งนี้ปรากฏวา 
บุคคลบางคนไดรับเงินรับรองถึง 148,000 บาท55 นอกจากนี้ ยังปรากฏวา บริษัทไดออกเงิน 
จดัซือ้รถยนตสวนบุคคลแกที่ปรึกษา กรรมการบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัทจํ านวน 42 คัน  
โดยบรษิทัออกเงินให 75% เปนเงินรวมทั้งสิ้น 4,805,925 บาท56

(ค) การจัดซ้ือปจจัยการผลิตในราคาสูงกวาราคาตลาด ตัวอยางเชน  
หนังสือพิมพสยามรัฐไดรายงานวา ในสมัยที่นายชํ านาญ ยุวบูรณเปนนายกเทศมนตรี บริษัท  
สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดไดซื้อที่ดินใกลสวนสามพรานในราคาแพงกวาราคาจริงถึง 14 เทา ราคา
ตลาด 500,000 บาท แตบริษัทจายเงินซื้อถึง 7,000,000 บาท โดยที่มิไดนํ าที่ดินดังกลาวมาใช
ประโยชน เนื่องจากอยูไกลถนนใหญ57

(ง) การใชบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดเปนฐานในการหาผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจ ตามขอเท็จจริง เจาหนาที่และกรรมการบริหารของบริษัทบางคนมีผลประโยชน 
ในธุรกิจที่เกี่ยวของ บางคนมีอาชีพเปนพอคารวบรวมสุกรมีชีวิต บางคนมีอาชีพเปนพอคาสุกร
ชํ าแหละ และเมื่อบริษัทมีธุรกิจสงโคกระบือไปขายตางประเทศ บุคคลที่เกี่ยวของเหลานี้บางคน 
ก็ไปจัดตั้งบริษัทผูนํ าเขาขึ้นที่ฮองกง แลวรับซื้อโคกระบือจากบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  
ในการหากํ าไรจากธุรกิจการคาโคกระบือระหวางประเทศนี้ ในบางครั้งบริษัทผูนํ าเขาที่ฮองกง 
ใชวิธีการแจงราคาที่ฮองกงตํ่ ากวาที่เปนจริง และบางครั้งก็แจงวาโคกระบือที่สงไปนั้นตกทะเล 
เนื่องจากเกิดมรสุม58 เพื่อจะไดไมตองชํ าระเงินเต็มตามจํ านวนที่นํ าเขา การที่เจาหนาที่และ
กรรมการบริหารมีผลประโยชนในธุรกิจที่เกี่ยวของ ประกอบกับการขาดความสํ านึกในความเปน
เจาของ เนือ่งจากมิไดมีสวนถือหุนก็ดี หรือหุนที่ถือมีนอยจนเกินกวาที่จะคาดหวัง “ผลประโยชน 
ในรูปเงนิปนผล” จากบริษัทก็ดี ลวนแลวแตเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหบุคคลเหลานี้ไมสนใจปรับปรุง
ประสิทธภิาพการผลิตของบริษัท และมีการทุจริตดวยวิธีการนานัปการ

                                                          
55 ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2515
56 ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2515 ; สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2515 รายงานวา ผูที่บริษัท 
ออกเงินซื้อรถยนตสวนบุคคลให ไดแก นายปานจิตต อเนกวานิช  นายชํ านาญ ยุวบูรณ  นายสุจินต เชาววิศิษฐ 
นายคํ านึง ชาญเลขา  นายเทียนเพง กรรณสูต  นายสุกิจ ศรีสาคร  นายชัย จารุจินดา  และนางถาวร จันทรไทย
เปนตน
57 สยามรัฐ ฉบับวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2515 นอกจากนี้ สยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2515 ยังไดรายงานวา 
บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดไดจายเงินซื้อหุนในบริษัทเฟรชแอนดกรีน โดยไมปรากฏวามีตัวบริษัทแตประการ
ใด
58 แกว สุรสิทธิ์ (2522 : 47-54) สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2515
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พฤตกิรรมตางๆดังที่พรรณนามาขางตนนี้ นาจะเปนประจักษพยานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนวา มีสภาพการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการในบริษัท  
สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด และโดยพื้นฐานแลว สภาพดังกลาวนี้ เกิดจากพัฒนาการของบริษัทในแง
ที่ว า บริษัทนี้ถือกํ าเนิดจากการหาผลประโยชนรวมกันระหวางพอคานายทุนกับผูมีอํ านาจ 
ทางการเมอืง เมือ่ภูมิหลังของบริษัทเปนดังเชนวานี้ ความสนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดํ าเนินงานของบริษัทจึงไมมีเทาที่ควร แรงกระตุนที่จะทํ าใหบริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ประกอบการตามประวัติศาสตรที่เปนมา  มักจะเกิดจากมูลเหตุ 2 ดานดวยกัน คือ

(ก) เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จนเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
บริษัท ดังกรณีที่เกิดขึ้นในป 2506 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัตสงคนสนิทเขาไปเปนผูบริหารบริษัท 
หรือเมื่อพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งและเขาไปควบคุมการบริหารของบริษัทในป 2512

(ข) เมื่อเกิดมีปญหาการขาดแคลนสุกร และ/หรือปญหาเนื้อสุกรมีราคาแพง 
จนบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดเปนเปาแหงการโจมตี ในกรณีดังกลาวนี้ มักจะมีการขุดคุย 
การทจุริตและการใชจายเงินเกินสมควรของบริษัท

นบัต้ังแตป 2506 เปนตนมา เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี (ซึ่ง 
รวมตัวและยกฐานะเปนกรุงเทพมหานครในเวลาตอมา) ไดดํ าเนินการควบคุมการจัดการบริษัท 
สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดดวยวิธีการตางๆอยางนอย 3 วิธี คือ

(1) การควบคุมการจัดการดวยการแตงตั้งบุคคลดํ ารงตํ าแหนงบริหารที่สํ าคัญ 
ตามหลักการแลว อํ านาจในการเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดการและผูอํ านวยการนาจะเปนปจจัยสํ าคัญ 
ทีจ่ะบงัคบัใหผูบริหารตองบริหารงานของบริษัทไปในทางที่เปนประโยชนตอผูถือหุน แตขอเท็จจริง
ที่วา ผูมีอํ านาจแตงตั้งขาดความสํ านึกในความเปนเจาของ ประกอบกับผูมีอํ านาจแตงตั้งกับ 
ผูไดรับแตงตัง้มักจะมีผลประโยชนรวมกัน การดํ าเนินงานของบริษัทไปในทางที่เกื้อกูลผลประโยชน
สวนบุคคลรวมกันจึงเกิดขึ้น
 (2) การกํ าหนดแนวนโยบายในการดํ าเนินงาน การควบคุมโดยวิธีนี้จะเขมงวด
เปนพเิศษในยามที่มีปญหาการขาดแคลนสุกร และ/หรือปญหาเนื้อสุกรมีราคาแพง

(3) การก ําหนดวงเงินคาตอบแทนที่บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดตองจายใหแก
เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี ตามปกติ ผูถือหุนยอมไดรับผลตอบแทนในรูปของ 
เงินปนผล แตการจายเงินปนผลจะกระทํ าเฉพาะแตปที่มีกํ าไร ในกรณีของบริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากัดนั้น เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี นอกจากจะไดรับสวนแบงของกํ าไร
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ในรูปเงินปนผลในฐานะผูถือหุนแลว59 ยังกํ าหนดใหบริษัทตองจายเงินคาตอบแทนแกเทศบาล 
ทัง้สองเปนเงนิกอนตายตัว ขอกํ าหนดนี้มีผลเสมือนหนึ่งเทศบาลเก็บภาษีเหมาจาย (Lump-sum 
Tax) จากบริษัท หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เงินคาตอบแทนที่บริษัทตองจายแกเทศบาลทั้งสองนั้น  
เปนกํ าไรขั้นตํ่ าที่ผูถือหุนพอใจ (Satisfactory Level of Profits)  ซึง่เทากับบังคับใหบริษัทตอง
ดํ าเนนิธรุกิจเพื่อใหไดกํ าไรขั้นตํ่ าดังกลาว ในปบัญชี 2504/2505 มีขอตกลงที่บริษัทตองจายเงิน 
คาตอบแทนแกเทศบาลนครกรุงเทพ 5 ลานบาท และเทศบาลนครธนบุรี 1 ลานบาท ตอมาในป
บัญชี 2505/2506 ไดเขยิบวงเงินคาตอบแทนขึ้นเปน 8 ลานบาทสํ าหรับเทศบาลนครกรุงเทพ  
และ 2.4 ลานบาทสํ าหรับเทศบาลนครธนบุรี ในยุคสมัยที่บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดมีอํ านาจ
ผูกขาดในธรุกจิการคาสุกร และรัฐบาลประกาศหามมิใหนํ าสุกรชํ าแหละเขามาขายในกรุงเทพและ
ธนบุรี บริษัทสามารถจายเงินคาตอบแทนตามวงเงินที่กํ าหนดไวทุกประการ และแทที่จริงแลว  
ในยคุสมยัดงักลาวนี ้บริษัทสามารถกอบโกยกํ าไรอยางมหาศาล จนวงเงินคาตอบแทนที่กํ าหนดไว
ดูนอยเกนิไป (ดูตารางที่ 2) ซึ่งเปนเหตุใหการกํ าหนดวงเงินคาตอบแทนที่บริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จํ ากัดตองจายใหแกเทศบาลทั้งสอง มิใชมาตรการที่มีประสิทธิผลในการบีบบังคับใหบริษัทตอง
ประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สวนในยุคสมัยที่บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดหมดสิ้น
อํ านาจผูกขาด อันเปนผลจากการที่รัฐบาลประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบเสรี และอนุญาต 
ใหน ําเนือ้สุกรช ําแหละเขามาขายในกรุงเทพและธนบุรีได บริษัทจะไมสามารถจายเงินคาตอบแทน
ดังกลาวนีไ้ด เนื่องจากประสบการขาดทุน สภาพการณดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดนับต้ังแตป
บัญช ี2509/2510 เปนตนมา การกํ าหนดวงเงินคาตอบแทนจะเปนมาตรการที่มีประสิทธิผลในการ
เรงเราใหฝายบริหารของบริษัทตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบการอยูเสมอ ยอมข้ึน 
อยูกบัเงือ่นไขที่จํ าเปนอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก วงเงนิคาตอบแทนขั้นตํ่ าที่กํ าหนดนี้ 
จะตองมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามการเปลี่ยนแปลง
อํ านาจการผูกขาดที่บริษัทมีอยู ประการที่สอง หากฝายบริหารของบริษัทไมสามารถปรับปรุง 
ประสิทธภิาพการประกอบการ จนไดกํ าไรขั้นตํ่ าตามวงเงินคาตอบแทนที่กํ าหนดไว จักตองมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผูบริหารเพื่อเปนการลงโทษ อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติในวิสาหกิจเอกชนโดยทั่วไป 
อยางไรก็ตาม การณกลับปรากฏวา เมื่อบริษัทประสบการขาดทุนก็หาไดมีการเปลี่ยนแปลงตัว 
ผูบริหารดวยสาเหตุดังกลาวแตประการใดไม โดยทั่วไปแลวการเปลี่ยนแปลงตัวผูบริหารบริษัท  

                                                          
59 ตามขอมูลเทาที่คนได ในระหวางปบัญชี 2504/2505 ถึง 2510/2511 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ไดจาย
เงินปนผลแกเทศบาลนครกรุงเทพเปนจํ านวนเงินทั้งส้ิน 34,509,525 บาท และแกเทศบาลนครธนบุรี 9,458,750 
บาท  ดู สหสามัคคีคาสัตว (2512)
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เกดิจากสาเหตุทางการเมืองเปนสํ าคัญ  และในปจจุบัน (2523) บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  
ไมมีพันธะที่จะตองจายเงนิคาตอบแทนแกกรุงเทพมหานครอีกตอไป60

ตารางที่ 2
ก ําไรประจํ าปของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด

และเงนิคาตอบแทนที่จายใหแกเทศาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี
ปบัญชี 2504/2505 ถึง 2509/2510

คาตอบแทนที่จายใหแกปบัญชี กํ าไรประจํ าป
เทศบาลนครกรุงเทพ เทศบาลนครธนบรี

2504/2505 15,734,123.15 5,000,000 1,000,000
2505/2506 55,634,229.90 8,000,000 2,400,000
2506/2507 46,227,164.58 8,000,000 2,400,000
2507/2508 22,574,489.59 8,000,000 2,400,000
2508/2509 4,708,819.91 13,000,000 2,400,000
2509/2510 -2,130,819.29 คางชํ าระ 533,475.77

รวม 142,748,007.84 42,000,000 11,133,475.77

ที่มา 1.  กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
 2. ขอมูลที่เปนอุปสรรคตอการบริหารของคณะกรรมการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  เอกสารเสนอตอเทศบาลนคร 
     กรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี (เอกสารโรเนียว สิงหาคม 2512)
หมายเหตุ ปบัญชีเร่ิมตนวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคมของปถัดไป

4. ธรุกจิและผลประกอบการ
หากเราพิจารณาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว 

จ ํากดั นบัต้ังแตป 2498 เปนตนมา เราอาจจํ าแนกการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทดังกลาวนี้ออกเปน 3
ยุคคือ

(ก) ยคุแหงการสืบทอดภารกิจทางประวัติศาสตร : 2498 – 2504
(ข) ยุคทองของสหสามัคคีคาสัตว : 2504 – 2511
(ค) ยคุแหงความเสื่อมถอย : 2511 – ปจจุบัน (2523)

                                                          
60 คํ าใหสัมภาษณของ ร.ต.อ.สมศักดิ์ พัวเวส ผูอํ านวยการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2523
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 4.1  ยคุแหงการสืบทอดภารกิจทางประวัติศาสตร : 2498 – 2504
บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ถือกํ าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2498 โดยมี

วตัถปุระสงคที่จะประกอบกิจการดังตอไปนี6้1

(1) เพือ่ท ําการคาสัตวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(2) เพือ่ท ําการขนสงสินคาทางทะเล
(3) เพื่อทํ าการสั่งสินคาจากตางประเทศมาจํ าหนาย และสงสินคาออกไป

จ ําหนายในตางประเทศ
(4) ท ําการเปนตวัแทน  นายหนา  และตัวแทนการคาตางๆในกิจการทุกชนิด
(5) ทํ าการเผยแพรสินคาระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ เพื่อสงเสริม 

วตัถุประสงคดังกลาว
(6) ท ําการลงทุนแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดที่เห็นสมควร

 โดยที่บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ถือกํ าเนิดขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจทาง 
ประวติัศาสตร สืบตอจาก บริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด ดังนั้น ในการประชุมเพื่อกอต้ังบริษัท 
สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ที่ประชุมจึงมีมติใหสัตยาบันรับรองการโอนกิจการ ตลอดจนลูกหนี้และ
เจาหนี ้ รวมทัง้สาขาที่หาดใหญ จังหวัดสงขลา ของบริษัทคาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด มาใหแก
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดใหสัตยาบันรับรองการโอนหุนของบริษัท 
คาสตัวทหารสามัคคี จํ ากัด ที่ถือในบริษัทไทยคอมเมอรเชียล เอเยนซี่ จํ ากัด (Thai Commercial 
Agency Co. Ltd) ซึง่ตั้งอยูในฮองกงมูลคา 50,000 เหรียญฮองกงมาใหแกบริษัท สหสามัคคี 
คาสัตว จํ ากัดดวย  ในการประชมุคร้ังนี้ หลวงเจริญรถสิน ตัวแทนบริษัท คาสัตวทหารสามัคคี 
จ ํากัด ไดเขารวมประชุมดวย62  ตอมานายทวี ซิมตระกูล กรรมการผูจัดการบริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากดัไดมหีนังสือลงวันที่ 23 กันยายน 2498 ถึงนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง กระทรวง
เศรษฐการ โดยแจงวา บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ไดใหสัตยาบันรับรองการทํ าสัญญาธุรกิจ
ของบรษิัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด ในเรื่องตอไปนี6้3

(1) สัญญาการขายกระบือใหแกบริษัทไทยคอมเมอรเชียลเอเยนซี จํ ากัด ที่ฮองกง
ในอตัราเดือนละไมนอยกวา 900 ตัว ราคาขายขึ้นลงตามราคาตลาดที่ฮองกง ซึง่ในขณะนั้นเทากับ
กโิลกรัมละ 90 เซ็นตฮองกง

                                                          
61 ขอมูลจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
62 รายงานการประชุมเพื่อกอตั้งบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2498 เอกสาร 
กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
63 ขอมูลจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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(2) สัญญาการขายกระบือใหแกองคการชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
เพือ่สงไปยังประเทศญวน 2,000 ตัว ราคาตัวละ 1,400 บาท

(3) สัญญาการขายโคใหแกบริษัท ฟลิปปนสไฮด จํ ากัด ในประเทศฟลิปปนส
เดือนละ 1,500 ตัว คิดราคาขายตามราคาในตลาดแหงประเทศฟลิปปนสในวันสงมอบสัตว

(4) สัญญาการเชาเรือเดินทะเล 3 ลํ า จากบริษัทซุนเจียงที่จังหวัดฮองกง  
เพือ่บรรทุกสัตวที่ตกลงขายไปยังตางประเทศ คือ เรือดานาคีล และเรือไทยซุนฮง คาเชาเดือนละ 
96,000 เหรียญฮองกงตอหนึ่งลํ า และเรือเฮลิคอน คาเชาเดือนละ 85,00 เหรียญฮองกง

(5) การสงกระบือจากสาขาบริษัทฯที่ตํ าบลหาดใหญ จังหวัดสงขลาไปขายใหแก
สหรัฐมลายเูปนครั้งคราว เดือนละ 400 ตัว โดยขายตามราคาทองตลาดของสหรัฐมลายู

นอกจากนี้ บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ยังไดยืนยันเจตนารมณวา “… เดมิ บริษัทคาสัตว
ทหารสามคัค ีจ ํากดั แผนกคาสัตวตางประเทศและการเดินเรือทํ ามาอยางไร บริษัทนี้ก็ดํ าเนินงาน 
สืบเนื่องติดตอกันมาเพื่อไมใหขาดสายงาน …”64 ในการสืบทอดภารกิจทางการประวัติศาสตร 
ดังกลาวนี ้ ไดมีการตกลงใหบริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด เขาถือหุนในบริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากดั จํ านวน 996 หุน (ดูตารางที่ 1)  แตการณกลับปรากฏตอมาวา บริษัท คาสัตวทหาร
สามคัค ี จ ํากดั ไมเพียงแตจะมิไดชํ าระเงินคาหุน 50% ของมูลคาหุนที่ถือเทานั้น  หากยังไมยอม
ดํ าเนินการโอนกิจการและสงมอบเอกสารตางๆใหแกบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดอีกดวย   
แมบริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด จะพยายามทวงถามดวยวิธีการใด  แตบริษัท คาสัตวทหาร
สามคัค ีจ ํากดั กก็ลับเพิกเฉยเสีย ดังนั้น ในการประชุมใหญคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2499 
ทีป่ระชุมบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด จึงมีมติใหถือวา บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด มิไดรับ
โอนบรรดาการเงนิ ลูกหนี้ และเจาหนี้ จากบริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด สวนหุนที่กํ าหนดจะ
ใหถอืโดยบรษิทั คาสัตวทหารสามัคคี จํ ากัด ก็ใหโอนใหแกพลตรีประภาส จารุเสถียรทั้งหมด65

ธรุกิจหลักของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดในระยะแรกเริ่ม ไดแก การสงสัตว
ไปขายตางประเทศ ซึ่งผลปรากฏวา ในปบัญชี 2498/2499 บริษัทมีกํ าไร 1,792,988.41 บาท  
จงึไดมมีติจายเงินปนผลแกผูถือหุน 1,000,000 บาท66 ในเวลานั้น พลตรีประภาส จารุเสถียร  
                                                          
64 จดหมายของนายทวี ซิมตระกูล กรรมการผูจัดการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ลงวันที่ 19 กันยายน 2498 
ถึงนายทะเบียนหุนสวน บริษัทกลาง  เอกสารกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
65 รายงานการประชุมใหญบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ครั้งที่ 1/2599 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2499 เอกสาร
กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
66 รายงานการประชุมใหญบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ครั้งที่ 2/2499 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2499 
เอกสารกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ในรายงานดังกลาวนี้ระบุวา บริษัทมีกํ าไร 1,958,459.12 บาท  
แตตัวเลขที่ปรากฏในบัญชีกํ าไร-ขาดทุนมีเพียง 1,792,988.41 บาท
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มีแผนที่จะขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดตั้งบริษัทธุรกิจการคาตางๆ ในการนี้ 
ไดขอใหบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เขาไปรวมถือหุนดวย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวย 
ทกุครัง้ เนือ่งจากพลตรีประภาส จารุเสถียร เปนผูถือหุนรายใหญในป 2499 นั่นเอง เมื่อมีการ 
กอต้ังบริษัท สหพาณิชยสามัคคี จํ ากัด (The Union Trading Corporation Ltd.) ซึ่งมีทุน 
จดทะเบียน 5 ลานบาท บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดก็ไดรวมถือหุนดวย 200,000 บาท  
(คิดเปนรอยละ 4 ของมูลคาหุนทั้งหมด)67  ตอมา ไดแยกกิจการเดินเรือขนสงสินคาทางทะเล  
ซึ่งเปนกิจการแผนกหนึ่งของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ไปจัดตั้งเปนบริษัทใหมตางหาก  
ชื่อบริษัท สหสามัคคีเดินเรือ จํ ากัด (Thai Line Co-operation Ltd.)  โดยมทีนุจดทะเบียน 
2,400,000 บาท แบงเปน 2,400 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดได
ถอืหุนในบรษิทัใหมนี้ 1,200 หุน (คิดเปนรอยละ 50 ของจํ านวนหุนทั้งหมด)68 และเมื่อพลตรี
ประภาส จารุเสถียร กอต้ัง บริษัทการคาสหสามัคคี จํ ากัด (Trade Union Co-operation Ltd.) ข้ึน 
โดยมทีนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ก็ไดรวมถือหุน 50%ของ
จ ํานวนหุนทั้งหมด69 (ดูตารางที่ 3)

ตารางที่ 3
ธรุกิจในเครือของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด

ป 2498 – 2500

ช่ือบริษัท ปที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน รายชื่อกรรมการที่นาสนใจ
บริษัท สหพาณิชยสามัคคี จํ ากัด 2499 5,000,000 พลตรีประภาส  จารุเสถียร

พลโทสนิท  ไทยานนท
บริษัท สหสามัคคีเดินเรือ จํ ากัด 2499 2,400,000 พลตรีประภาส  จารุเสถียร
บริษัท การคาสหสามัคคี จํ ากัด 2500 1,000,000 พลตรีประภาส  จารุเสถียร

พันตํ ารวจเอกตอศักดิ์  ยมนาค

ที่มา เอกสารกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย

                                                          
67  ดู เชิงอรรถ 66
68 รายงานการประชุมใหญวิสามัญ บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดครั้งที่ 1/2499 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2499
เอกสารกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
69 ดู เชิงอรรถ 68 บริษัท การคาสหสามัคคี จํ ากัด ประกอบธุรกิจการสงสินคาไปจํ าหนายตางประเทศ และส่ัง 
สินคาจากตางประเทศเขามาจํ าหนายในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํ าเครื่องไฟฟา เครื่องรับโทรทัศน  
ตูเย็น วิทยุทรานซิสเตอร เขามาจํ าหนายภายในประเทศ สินคาสวนใหญจะเปนยี่หอโตชิบา วิธีการจํ าหนายใชวิธี
การขายแบบผอนสง
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อยางไรก็ตาม ในรอบปบัญชี 2499/2500 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  
เร่ิมประสบภาวะการขาดทุน โดยขาดทุนจํ านวน 189,321.38 บาท เนื่องจากเกิดโรคระบาด 
ทางภาคใต จนเปนเหตุใหทางราชการประกาศหามสงสัตวออกนอกประเทศ ประกอบกับผูจัดการ
คาสัตวภาคกลางของบริษัท ดํ าเนินการซื้อกระบือเพื่อสงไปขายฮองกงในราคาที่ประจักษชัดวา 
ขาดทุน ภาวะขาดทุนดังกลาวนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดรอบปบัญชี 2499/2500 ถึงปบัญชี 
2503/2504 (ดูตารางที่ 4) บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด จึงตัดสินใจขยายการประกอบธุรกิจ 
โดยแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหบริษัททํ าอุตสาหกรรมปาไม ทั้งนี้ปรากฏ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2500 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2500 ซึ่งมี
ความตอนหนึ่งวา “… ประธานกรรมการกลาววา กิจการของบริษัทยังไมกวางขวางพอ จึงเสนอ
เพิม่เตมิวตัถปุระสงคในหนังสือบริคณหสนธิอีกขอหนึ่ง คือ ทํ าอุตสาหกรรมปาไม แลวตอไปเรา 
กช็วยกนัหางานนีม้าทํ า  ก็จะเปนงานยืดเยื้อ  ทํ าไดนาน  ที่ประชุมเห็นชอบดวย …”70

กอนป 2502 บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ยังไมสูมีบทบาทในธุรกิจการคาสุกร
มากนกั เมือ่บริษทักอกํ าเนิดขึ้นในป 2498 นั้น เปนยุคซึ่งรัฐบาลประกาศใชนโยบายการคาสุกร
แบบเสร ี เนือ่งจากมีปญหาสุกรมีชีวิตลนตลาด และราคาสุกรมีชีวิตตกตํ่ าลง อันเปนเหตุใหผูเลี้ยง 
สุกรพากนัเลกิประกอบอาชีพดังกลาวนี้ ภายในชั่วระยะเวลาเพียงปเศษตอมา ปญหาวัฏจักรสุกร 
กก็ลบัปรากฏขึน้อีกครั้งหนึ่ง ราคาเนื้อสุกรชํ าแหละถีบตัวสูงขึ้น จนกอความเดือดรอนแกประชาชน
ผูบริโภค รัฐบาลจึงมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสหกรณรวมกันดํ าเนินการคา
สุกร  โดยจัดระบบกระบวนการสหกรณประเภทบํ ารุงและคาสัตวข้ึนดังตอไปนี้ (สาโรจน 
สุนันทิวฒัน 2504 : 124 - 125)

(ก) สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช เปนชุมนุมสหกรณระดับชาติ 
โดยมีหนาที่ดํ าเนินการใหผูเลี้ยงสุกรสามารถขายสุกรมีชีวิตในราคาพอสมควรที่จะดํ าเนินการเลี้ยง
อยูไดโดยสมํ่ าเสมอ ใหผูคาสุกรมีกํ าไรพอสมควรแกการครองชีพ และใหผูบริโภคสามารถซื้อสุกร
ช ําแหละในราคาไมสูงเกินควรและมิใหเกิดการขาดแคลน71

                                                          
70 เอกสารกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
71 กอนป 2502 มีสหกรณสุกรอยู 2 ประเภท คือ

(ก) สหกรณผูเล้ียงสุกร ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมการเลี้ยงสุกร โดยไมเกี่ยวของกับธุรกิจ
การคาสุกร สหกรณผูเล้ียงสุกรราชบุรี จดทะเบียนเปนแหงแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2496

(ข) สหกรณกลางผูคาและเลี้ยงสุกร ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวพันทั้งการเลี้ยงและการคาสุกร สหกรณกลางผูคา
และเลี้ยงสุกร จังหวัดพระนคร จดทะเบียนเปนแหงแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2499

ดู สาโรจน สุนันทิวัฒน  (2504 : 23 - 27)
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(ข) สหกรณกลางจังหวัดตางๆเปนชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด มีหนาที่เชนเดียว
กับสหพนัธสหกรณฯ แตมีแดนทํ าการเฉพาะในเขตจังหวัดนั้นๆ

(ค) สหกรณผูเลี้ยงสุกรระดับทองถิ่นเปนสหกรณผูผลิตขั้นปฐม โดยมีหนาที่ 
สงเสรมิใหมีการเลี้ยงสุกรอยางมีประสิทธิภาพ และดํ าเนินการรวมกลุมผูเลี้ยงสุกรเพื่อใหมีอํ านาจ
ตอรองมากขึ้น

ในการดํ าเนินการของระบบกระบวนการสหกรณดังกลาวนี้ มีนโยบายเนนหนัก 
ไปในทางสงเสริมราษฎรผูเลี้ยงสุกร โดยกํ าหนดราคารับซื้อสุกรมีชีวิตไวสูง อันเปนเหตุใหการเลี้ยง
สุกรมีมากขึ้น จนเกินความตองการของตลาด สหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช 
ไมสามารถรับซื้อสุกรที่มีผูเสนอขายไวไดหมด จึงมีการซื้อขายโควตาน ําสุกรเขาโรงฆาสัตว อันเปน
เหตใุหรัฐบาลถกูโจมตี ในที่สุดรัฐบาลจึงเรียกขาราชการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสหกรณ
ทีส่งไปควบคุมสหพันธสหกรณกลับสูหนวยราชการในสังกัดเดิม (สหสามัคคีคาสัตว 2512)

บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดเริ่มเขาสูธุรกิจการคาสุกรอยางจริงจังในป 2502 
การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญอันนํ ามาสูจุดเริ่มตนดังกลาวนี้ ก็คือ การออกพระราชบัญญัติควบคุม 
การฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ซึง่มผีลบังคับใชต้ังแตวันที่ 27 มกราคม 2503 
เปนตนมา72 โดยผลตามบทบัญญัติในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้

“การตัง้โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และดํ าเนินการฆาสัตวตามพระราชบัญญัตินี้  
 จะกระทํ าไดก็แตโดยราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาต 
 จากรัฐมนตรี หรือโดยบุคคลอื่นใดซึ่งราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่น 
 ทีไ่ดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี

ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นจะมอบหมายใหบุคคลอื่น 
 ต้ังโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และดํ าเนินการฆาสัตวตามความในวรรคกอนได 
 กแ็ตโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี

ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นมอบหมายใหบุคคล
ใดจดัตัง้โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และดํ าเนินการฆาสัตว ราชการสวนทองถิ่น
หรือหนวยราชการอื่นผูมอบหมายจะถอนการมอบหมายนั้นเสียเมื่อปรากฏวา 
ผูไดรับมอบหมายไมปฏิบัติการฆาสัตวใหถูกตองตามสุขลักษณะ หรือกระทํ าผิด
ขอตกลงหรือเงื่อนไขใดๆที่กํ าหนดในการมอบหมายนั้นเสียก็ได”

                                                          
72 ราชกิจจานุเบกษา  เลม 77  ตอนที่ 6 ลงวันที่ 26 มกราคม 2503
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แตเดิมตามพระราชบัญญัติอากรฆาสัตว พุทธศักราช 2488 ก ําหนดไววา ผูที่จะประกอบธุรกิจ 
การฆาสัตวจักตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่73 โดยมิไดหามมิใหเอกชนประกอบธุรกิจ 
ดังกลาวนี้ แตตามพระราชบญัญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ธุรกิจ 
การฆาสตัวถกูสงวนไวเปนขององคการบริหารสวนทองถิ่น ผลที่ตามมาก็คือ ในทางปฏิบัติบรรดา
เอกชนที่ตองการประกอบธุรกิจการฆาสัตว จักตองยกโรงฆาสัตวที่สรางขึ้นใหเปนสมบัติของ 
เทศบาลหรือสุขาภิบาลตามแตกรณี จึงจะประกอบธุรกิจตอไปได74 นอกจากนี้ ยังมีขอนาสังเกต 
ดวยอีกวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีอํ านาจควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตวตามกฎหมาย
ใหมนีคื้อ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 20) แตเดิมพระราชบัญญัติอากรฆาสัตว 
พ.ศ. 2488 ก็ดี และพระราชบัญญัติอากรฆาสัตว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2496 ก็ดี อํ านาจดังกลาวนี้เปน
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (มาตรา 13)

การเปลี่ยนแปลงเจาพนักงานผูมีอํ านาจหนาที่ในการควบคุมการฆาสัตวและ
จํ าหนายเนื้อสัตว จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
นบัเปนจังหวะกาวสํ าคัญที่บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด เร่ิมเขาไปมีบทบาทในธุรกิจการคาสุกร 
ในขณะนัน้ ผูทีดํ่ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกะทรวงมหาดไทย ก็คือ พลโทประภาส จารุเสถียร  
ซึง่บงัเอิญเปนผูถือหุนใหญของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ดวย75 ในขณะที่มีการรางพระราช
บัญญติัควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 นั้นเอง  บริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จ ํากดั กม็ดํี าริทีจ่ะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ลานบาท เปน 50 ลานบาท พรอมทั้งสรางโรงฆาสัตว
ทนัสมยั  ในการนี้จํ าเปนตองอาศัยเงินกูจํ านวน 938,200 เหรียญอเมริกัน  ซึ่งคิดเปนเงินไทย
ประมาณ 20 ลานบาท  โดยกูจากกองทุนเงินกูเพื่อการพัฒนา (Development Loan Fun)  อันเปน
กองทุนขององคการ USOM ประมาณ 80%  หรือไมเกิน 750,000 เหรียญอเมริกัน  สวนที่เหลือ 
กูจากบริษัท เอ. เอส. แอตลาส (A.S. Atlas)  แหงประเทศเดนมารก  ซึ่งเปนผูดํ าเนินการสราง 
โรงฆาสตัวดังกลาวนี้ ในปเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลไดส่ังใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสหกรณ
กลับเขาไปควบคุมสหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช โดยมีจุดมุงหมายที่จะกอต้ัง 

                                                          
73 ราชกิจจานุเบกษา  เลม 62  ตอนที่ 3  ลงวันที่ 9 มกราคม 2488 มาตรา 5 มีบทบัญญัติวา “หามมิใหผูใด 
ฆาสัตว  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  และเสียอากรตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้”
74 ในปจจุบัน (2523) มีโรงฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานครอยู 6 โรงดวยกัน คือ โรงฆาสัตวสุขาภิบาลสํ าโรง 
สุขาภิบาลพระประแดง สุขาภิบาลบางแค สุขาภิบาลรังสิต สุขาภิบาลนนทบุรี และโรงฆาสัตวกลวยนํ้ าไทย  
ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ตามขอเท็จจริงมีเฉพาะโรงฆาสัตวกลวยนํ้ าไทยเทานั้นที่กรุงเทพมหานคร
เขาไปบริหารโดยตรง นอกนั้นเอกชนเปนผูดํ าเนินงานเองทั้งส้ิน
75 พลโทประภาส จารุเสถียร ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2500  
จนถึง 14 ตุลาคม 2516 รวม 16 ปเศษ  เมื่อพนจากตํ าแหนงดังกลาวมียศเปนจอมพล
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โรงฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสุกรชํ าแหละที่สะอาดและ
ปราศจากโรค (สหสามัคคีคาสัตว 2512)  แตสหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช ไมมี
เงนิทนุมากพอทีจ่ะสรางโรงฆาสัตวดังกลาวนี้ กองทุนเงินกูเพื่อการพัฒนา (DLF) ซึง่ยนิดีใหเงินกู
แกบริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด นั้น มีวัตถุประสงคที่จะใหเงินกูแกเอกชนเทานั้น สวนสหพันธ 
สหกรณผูเลีย้งและคาสัตวจํ ากัดสินใชนั้น ถือเปนหนวยงานของรัฐ ดังนั้น จึงไดมีการทํ าขอตกลงให
บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ดํ าเนินการสรางโรงฆาสัตวตอไปตามแผนการที่ดํ าริไวโดย 
สหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใชและเทศบาลนครกรุงเทพเขารวมเปนผูถือหุนใหญ 
ในบรษิทันี ้การทํ าขอตกลงดังกลาวนี้เปนไปอยางราบรื่น76 และแลวการดํ าเนินการสรางโรงฆาสัตว
อันทนัสมัยก็เร่ิมตนขึ้น77

อยางไรก็ตาม ในระหวางที่โรงงานฆาสัตวอันทันสมัยยังกอสรางไมแลวเสร็จ 
บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ก็ยังคงประสบภาวะการขาดทุนอยูตอไป (ดูตารางที่ 4)  ตอเมื่อ
โรงฆาสตัวทันสมัยเริ่มดํ าเนินการไดต้ังแตวันที่ 30 ตุลาคม 2504 เปนตนมา บริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากัด จึงเริ่มกาวเขาสูยุคทองแหงการกอบโกยผลประโยชน

                                                          
76 ในขณะที่มีการเจรจากันในเรื่องนี้ ผูที่มีอํ านาจควบคุมและบังคับบัญชาเทศบาลนครกรุงเทพและสหพันธ 
สหกรณผูเล้ียงและคาสัตว จํ ากัดสินใช คือ พลโทประภาส จารุเสถียร ซึ่งบังเอิญเปนผูถือหุนใหญของบริษัท  
สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
77 ตามรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5/2503 ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2503 
ในจํ านวนหุนที่จํ าหนายแลว 45,000 หุน ถือโดยสหพันธสหกรณผูเล้ียงและคาสัตวจํ ากัดสินใช 33,739 หุน และ
ถือโดยเทศบาลนครกรุงเทพ 4,500 หุน รวมเปนหุนที่ถือโดยหนวยงานของรัฐทั้งสองแหงนี้ 38,239 หุน คิดเปน
รอยละ 84.98 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายแลวทั้งหมด ขอที่นาสังเกตก็คือ นายทวี ซิมตระกูล กรรมการผูอํ านวย
การบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ไดแถลงในที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2502 เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2502 วา  กองทุนเงินกูเพื่อการพัฒนา (DLF) มีหลักการที่จะใหกูแกบริษัทเอกชนเทานั้น  และดวย 
ถอยแถลงดังกลาวนี้ ไดเปนเหตุใหสหพันธสหกรณผูเล้ียงและคาสัตว จํ ากัดสินใช และเทศบาลนครกรุงเทพ 
เขามารวมถือหุนในบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด แตโดยผลของการกูเงินดังกลาว หนวยงานของรัฐทั้งสองแหง
นี้ไดกลายมาเปนผูถือหุนใหญของบริษัท จนมิอาจถือไดวา บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เปนวิสาหกิจเอกชน
อีกตอไป คํ าถามจึงมีอยูวา เหตุใดกองทุนเงินกูเพื่อการพัฒนาจึงจัดสรรเงินกูให ทั้งๆที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวนี้



55

4.2  ยุคทองของสหสามัคคีคาสัตว 2504 – 2511
ในการเพิม่ทุนจดทะเบียนในป 2502 นั้น บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดได

เปลีย่นแปลงหนังสือบริคณหสนธิ โดยแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเปนดังนี7้8

(1) ทํ าการคาสัตวมีชีวิต เนื้อสัตว และสวนอื่นๆของสัตว รวมทั้งผลิตภัณฑ 
จากเนื้อสัตวและสวนอื่นๆ ของสัตว

(2) ประกอบอุตสาหกรรมประเภทโรงฆาสัตว
(3) ทํ าการคาประเภทกิจการหองเย็นเพื่อเก็บเนื้อสัตวแชเย็นและสินคาเนื้อ

จ ําหนาย
(4) ท ําการขนสงทั้งทางบกและทางนํ้ า
(5) ประกอบการเลี้ยงสัตวและสงเสริมการเลี้ยงสัตว
(6) ท ําการซือ้ขายสนิคาในตางประเทศ ส่ังสินคาจากตางประเทศเขามาจํ าหนาย

และสงสินคาออกไปจํ าหนายยังตางประเทศ
(7) ทํ าการเปนตัวแทนและตัวแทนการคาตางๆ นายหนา หรือผูแทนการคา 

ดวยประการอื่นๆ
(8) ทํ าการสนับสนุนการคาระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ เพื่อสงเสริม 

วตัถปุระสงคดังกลาวขางตน
(9) ท ําการซือ้ขาย แลกเปลี่ยน เชาใหซื้อ เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม ค้ํ าประกัน 

จ ํานอง จ ําน ํา รับจํ านอง รับจํ านํ าทรัพยสินหรือสินคา ยกเวนการรบจํ านอง 
ทีดิ่นและการซื้อขายที่ดินเพื่อหากํ าไร

(10) เขาถือกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยทั้งในและนอกประเทศ 
เพือ่ใชประโยชนในกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท

(11) ประกอบกจิการคาขาย อุตสาหกรรม รับสัมปทาน หรือกิจการอยางอื่นใด  
ซึ่งจะเปนประโยชนตอวัตถุประสงคของบริษัทโดยตรง หรือเพื่อหากํ าไร 
มาสนบัสนุนกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท

(12) เขาหุนลงทนุรวมกับนิติบุคคลอื่น อันจะเปนทางนํ ามาซึ่งประโยชนตอบริษัท
โดยตรงหรือโดยออม

 โดยที่วัตถุประสงคในการประกอบกิจการของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
ตามที่ปรากฏในหนังสือบริคณหสนธิดังกลาวนี้ กํ าหนดไวอยางกวางขวาง จึงปรากฏวา บริษัท 

                                                          
78 มติของที่ประชุมผูถือหุนบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2502 ขอมูลไดจาก 
กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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ไดประกอบธรุกิจตางๆมากมาย  การขยายตัวดังกลาวเกิดขึ้นในชวงที่นายประเสริฐ พินธุโสภณ 
(นายกัง แซเอีย๊บ) เปนผูจัดการฝายการคา ธุรกิจที่สํ าคัญไดแก

(1) การฆาสัตว
(2) การคาสุกรภายในประเทศ
(3) การสงโค  กระบือ  และลูกสุกรไปขายตางประเทศ
(4) การผลิตไสกรอก
(5) การผลิตลูกชิ้นเนื้อวัว
(6) การตั้งตลาดกลางคาเปดไก
(7) การเขาหุนลงทุนรวมกับนิติบุคคล

4.21 ธรุกจิการฆาสัตว
 ดังไดกลาวแลววา เจตนารมณในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากดัในป 2502 ก็เพื่อที่จะสรางโรงฆาสัตวอันทันสมัย ดังนั้นธุรกิจการฆาสัตวจึงเปนธุรกิจ
ที่สํ าคัญของบริษัท ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว  
พ.ศ. 2502 มีผลบังคับใช (ต้ังแตวันที่ 27 มกราคม 2503) การตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว  
จะกระทํ าไดโดย (มาตรา 5)

(ก) ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทย

(ข) บุคคลอืน่ใด ซึ่งราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นที่ไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีมอบหมายใหทํ าไดเทานั้น

บทบัญญัติดังกลาวนี้ มีนัยสํ าคัญวา รัฐบาลจะควบคุมธุรกิจการฆาสัตวอยางเขมงวด จนถือ
เสมือนหนึ่งวา ธุรกิจดังกลาวนี้เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล และโดยที่สหพันธ 
สหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใช ซึ่งควบคุมโดยเทศบาลนครกรุงเทพ และเทศบาลนคร
กรุงเทพเปนผูถือหุนใหญของบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด โดยถือหุนประมาณรอยละ 84.98 
ของหุนทีจ่ ําหนายแลว บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกจิการฆาสัตวในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและ
เทศบาลนครธนบุรีไดตามกฎหมายดังกลาวนี้

การขยายตัวของธุรกิจการฆาสัตวของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ในระหวาง
ป 2504 – 2511 เกิดจากสาเหตุที่สํ าคัญดังตอไปนี้

ประการแรก รัฐบาลมนีโยบายคุมกํ าเนิดโรงฆาสัตวในจังหวัดพระนครและธนบุรี 
โดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502  
โรงฆาสัตวของบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด เปนโรงเดียวที่อยูในเขตเทศบาล การคุมกํ าเนิด
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จํ านวนโรงฆาสัตวจึงมีผลในการสรางอํ านาจการผูกขาดในกิจการฆาสัตวใหแกบริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํ ากัด

ประการที่สอง รัฐบาลมนีโยบายหามคาเนื้อสัตวขามเขต ทั้งนี้ปรากฏวา กระทรวง
มหาดไทยไดออก “กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502” เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2503 โดยมีสาระสํ าคัญวา79

(ก) โรงฆาสัตวของเทศบาล สุขาภิบาล หรือตํ าบลที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติระเบียบราชการสวนตํ าบล พ.ศ. 2499 หรือโรงฆาสัตวของบุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมาย
จากราชการสวนทองถิ่นดังกลาวขางตนใหจัดตั้งขึ้น ใหมีเขตจํ าหนายเนื้อสัตวภายในเขตเทศบาล 
สุขาภิบาล หรือตํ าบลที่โรงฆาสัตวนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี
 (ข) โรงฆาสัตวของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 หรือโรงฆาสัตวของบุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัดใหจัดตั้งขึ้นอยูนอกเขต
เทศบาล สุขาภิบาล และตํ าบลดังกลาวในขอ (ก) ใหมีเขตจํ าหนายเนื้อสัตวภายในเขตตํ าบล 
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ ณ ที่โรงฆาสัตวนั้นตั้งอยู เวนแตจะมีกฎกระทรวง
ก ําหนดไวเปนอยางอื่น

นโยบายการหามการคาเนื้อสัตวขามเขต ดวยการกํ าหนดเขตจํ าหนายเนื้อสัตว 
ดังกลาวนี้ มิไดมีความหมายแตเพียงวา เนื้อสัตวชํ าแหละจากตางจังหวัดจะนํ าเขามาขาย 
ในจังหวัดพระนครและธนบุรีมิไดเทานั้น หากยังมีความหมายอีกดวยวา แมแตเนื้อสัตวชํ าแหละ 
ที่ผลิตโดยโรงฆาสัตวในจังหวัดพระนครและธนบุรี หากอยูนอกเขตเทศบาลก็มิอาจนํ าเขามาขาย
ในเขตเทศบาลอีกดวย ดังนั้น บรรดาเนื้อสัตวชํ าแหละที่ขายในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและ 
เทศบาลนครธนบุรี จึงตองผลิตโดยบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด เทานั้น ทั้งนี้รัฐบาลมิไดหาม
การขนยายสัตวมีชีวิตขามเขต มาตรการเหลานี้จึงยังผลใหธุรกิจการฆาสัตวของบริษัทนี้เจริญ 
เติบโตอยางรวดเร็ว

ประการที่สาม การขยายขอบเขตของการควบคุมการฆาสัตวเปนปจจัยสํ าคัญ 
อีกปจจัยหนึ่งที่ส งเสริมใหธุรกิจการฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดขยายตัว 
อยางรวดเร็ว  แตเดิมตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. 2502 การควบคมุการฆาสัตวครอบคลุมเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร แตกฎหมาย 
ก็ใหอํ านาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการกํ าหนดประเภทของสัตวที่ตองมีการ 

                                                          
79 ราชกิจจานุเบกษา เลม 77 ตอนที่ 7 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 27 มกราคม 2503
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ควบคมุการฆาไดดวยการออกกฎกะทรวง80 ตอมาในป 2505 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดออก “กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจ ําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502” โดยมสีาระสํ าคัญวา ใหไก เปด และหานเปนสัตวตามมาตรา 4 
แหงพระราชบญัญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 250281 เหตุบังเอิญที่เกิดขึ้น 
กคื็อ ในป 2505 นั้นเอง บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดไดกอต้ังโรงงานสัตวปกขึ้น โดยเสีย 
คากอสราง 3,029,808.85 บาท (สภาพฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2511)   ขณะเดียวกัน บริษัท 
ก็ยังไดเชาที่ดินของเอกชนที่บางซอน เพื่อสรางตลาดกลางคาเปดไกข้ึน โดยเสียคากอสราง 
2,032,000 บาท (สภาพฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2511)  เหตบัุงเอิญเหลานี้ลวนแลวแตมีผลให
ธุรกิจของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เจริญงอกงามอยางหาที่เปรียบเกือบมิได  เพราะ 
บทบัญญัติแหงกฎหมายเอื้ออํ านวยใหบริษัทมีอํ านาจผูกขาดในการฆาไก เปด และหานเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี ้กฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคมุการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ลงวนัที ่ 3 สิงหาคม 2505 ก็ไดมีสวนคํ้ าจุน
อํ านาจผกูขาดดงักลาว เพราะตามขอ 2 ของกฎกระทรวงดังกลาวนี้ ไดระบุไววา82

“การจํ าหนายเนื้อสัตว สํ าหรับไก เปด หรือหาน ไมตองมีใบอนุญาตใหฆา  
 หรือใบอนุญาตใหจํ าหนายเนื้อสัตวกํ ากับ แตตองใหพนักงานเจาหนาที่ประทับ 
  ตราหรอืติดเครื่องหมายของโรงฆาสัตวไวที่เนื้อสัตวเปนรายตัว”

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายหามการคาเนื้อสัตวขามเขต ผลที่ปรากฏในเวลาตอมา ก็คือ บรรดา 
เนื้อสัตวปกดังกลาวที่จํ าหนายในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี จักตองประทับ
ตราหรือติดเครื่องหมายของสหสามัคคีคาสัตว ธุรกิจการฆาและการคาสัตวปกของบริษัท  
สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดจึงรุงเรืองขึ้นอยางทันทีทันใด ตลาดกลางคาเปดไก ซึ่งบริษัทเชาที่เอกชน
สรางขึน้ทีบ่างซอนในป 2505 คงจะใหรายไดดี  เพราะปรากฏในปตอมาวา  บริษัทไดซื้อที่ดิน 
ดังกลาวในราคา 323,200 บาท (สภาพฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2511)  อยางไรก็ตาม   เปนที่
เขาใจวา การควบคุมการฆาสัตวปกคงจะไดผอนคลายลงในเวลาตอมา เพราะปรากฏวา เนื้อสัตว
ปกที่จํ าหนายในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีมิไดมีการประทับตราหรือ 

                                                          
80 คํ าวา “สัตว” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502  
หมายถึง “สัตวที่มิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวอื่นตามที่กํ าหนดใน 
กฎกระทรวง”
81 ราชกิจจานุเบกษา  เลม 79  ตอนที่ 70 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2505
82 ราชกิจจานุเบกษา  เลม 79  ตอนที่ 70 (ตอนพิเศษ)  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2505
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ติดเครือ่งหมายของโรงฆาสัตวเปนรายตัว ในปลายยุคนี้ ธุรกิจการฆาสัตวปกของบริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํ ากัดจึงซบเซา

ประการที่ส่ี รัฐบาลยึดนโยบายการคาสุกรแบบผูกขาด โดยมอบใหสหพันธ 
สหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใช เปนผูดํ าเนินการควบคุมนับต้ังแตป 2504  และโดยที่ 
สหพนัธดังกลาวเปนผูถือหุนใหญของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด  บริษัทจึงพลอยไดประโยชน
ดวย

ประการที่หา หนวยงานของรัฐมีนโยบายสงเสริมใหสงสุกรเขาโรงฆาสัตวของ
บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ในประเด็นนี้มีผูกลาวหาวา

“… กรมการปกครองมคํี าสั่งใหขาหลวงนายอํ าเภอสงหมูเขาโรงฆาที่กลวยนํ้ าไทย 
 เปนประจํ าผูกขาด โดยมีผลตอบแทนสํ าหรับขาราชการตัวละ 1-2 บาท  
 ตามตํ าแหนง

ใครจัดหาหมูสงเขากรุงเทพหรือโรงฆาสัตวที่มีอธิบดีกรมการปกครอง 
เปนผูอํ านวยการบริษัทและเปนนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร นอยกวาสถิติ 
ที่สงมากอน จะถือวาเปนบุคคลที่หยอนสมรรถภาพ หากจังหวัดใดสงมามาก  
กอ็าจจะไดความดีความชอบตามระบบราชการ” (แกว สุรสิทธิ์ 2522 : 16 - 17)

4.22  การคาสุกรภายในประเทศ
ในบรรดาธุรกิจทั้งปวงของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดระหวางป 2504-2511 

ธรุกจิทีสํ่ าคัญไดแก การคาสุกร ตามสถิติระหวางป 2505-2510 รายไดจากการคาสุกรโดยถัวเฉลี่ย
แลวเทากบัประมาณรอยละ 69.77 ของรายไดจากการขายทั้งสิ้น อัตราสวนดังกลาวนี้มีคาสูงสุด 
ในปบัญชี 2504/2505 ซึ่งเทากับรอยละ 77.08 และมีคาตํ่ าสุดในปบัญชี 2508/2509 ซึ่งเทากับ
รอยละ 56.45 (ดูตารางที่ 5)

การที่บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด มีรายไดสวนใหญจากการคาสุกรนั้น  
กเ็นือ่งจากรัฐบาลยึดนโยบายการคาสุกรแบบผูกขาด กอนป 2506 สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคา
สัตว จํ ากัดสินใช ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ไดรับมอบหมายใหเปน 
ผูดํ าเนินการควบคุมการคาสุกร ในทางปฏิบัติ สหพนัธดังกลาวไดดํ าเนินการดังตอไปนี้83

(ก) การรับซ้ือสุกรมีชีวิต ตามปกตสิหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัด 
สินใช จะรับซื้อสุกรมีชีวิตประมาณวันละ 2,000 ตัว โดยรับซื้อทั้งจากสมาชิกของสหพนัธฯ และผูที่

                                                          
83 ขอมูลไดจากการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจการคาสุกร ซึ่งไมตองการเปดเผยชื่อ และจากสาโรจน สุนันทิวัฒน  
(2504 : 124 – 132)
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มิใชสมาชิกตามจํ านวนที่ไดจองลวงหนาไว ในทางปฏิบัติสหพันธสหกรณฯจะขอใหผูวาราชการ
จงัหวดัเปนตวัแทนในการรวบรวมผูมีอาชีพคาสุกรเปนกลุมกอน โดยสงเจาหนาที่ออกไปรับซื้อสุกร
มีชีวิตจากกลุมพอคาผูรวบรวมสุกรที่จัดตั้งขึ้นนี้ ราคารับซื้อจะอยูในระดับที่ไมทํ าใหผูเลี้ยงและ 
พอคาผู รวบรวมสุกรขาดทุน84 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนี้จึงมีอิทธิพลเปนอันมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่มีปญหาสุกรลนตลาด ผูเลี้ยงและพอคาผูรวบรวมสุกรตองเอาใจ 
เจาหนาที่ดังกลาวเปนพิเศษ และโดยทั่วไปจะมีการติดสินบน เพื่อจะไดมีหลักประกันเกี่ยวกับ 
การขายสุกรมีชีวิต
 (ข) การฆาสุกร เมื่อสหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใช ดํ าเนินการ 
รับซือ้สุกรมีชีวิตแลว ก็จัดสงเขาสูโรงฆาสัตวตอไป กอนเดือนพฤศจิกายน 2504 สหพันธสหกรณฯ
จะจดัสงสุกรมีชีวิตไปฆาในโรงฆาสัตว 2 แหง คือ โรงฆาสัตวพระโขนง และโรงฆาสัตวตลาดพลู 
อยางไรกต็าม ภายหลังจากที่โรงฆาสัตวทันสมัยของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เร่ิมประกอบ
การในเดือนพฤศจิกายน 2504 เปนตนมา การฆาสัตวสํ าหรับเขตเทศบาลนครกรุงเทพและ 
เทศบาลนครธนธนบุรี จะกระทํ ากันในโรงฆาสัตวแหงนี้

(ค) การขายสงเนื้อสุกรชํ าแหละแกลูกเขียง ลูกเขยีงในจังหวัดพระนครและ
ธนบรีุทีจ่ะรับเนือ้สุกรชํ าแหละจากสหพันธสหกรณไปขายไดนั้น จักตองเปนสมาชิกสมาคมลูกเขียง 
ทั้งนี้สมาคมลูกเขียงจะทํ าหนาที่จัดแบงลูกเขียงออกเปนกลุมๆ ประมาณ 20 กลุม ตลอดจน
ก ําหนดตลาดที่จะขายและจัดสรรเนื้อสุกรชํ าแหละใหแกกลุมลูกเขียงตางๆ ลูกเขียงแตละกลุมจะมี
ตัวแทนกลุม ตัวแทนกลุมจะทํ าหนาที่รวบรวมตัวเลขปริมาณเนื้อสุกรชํ าแหละที่ลูกเขียงภายในกลุม
ตองการ ขอมูลดังกลาวนี้จะสงผานสมาคมลูกเขียงไปยังสหพันธสหกรณฯ สหพันธสหกรณฯ 
ก็จะทราบปริมาณสุกรมีชีวิตที่ตองนํ ามาชํ าแหละ แลวดํ าเนินการจัดสรรเนื้อสุกรชํ าแหละ 
ใหลูกเขียงแตละกลุมตามที่ไดจองไวลวงหนาแลว ในการดํ าเนินการประจํ าวัน ตัวแทนลูกเขียง 
แตละกลุมจะตองรวบรวมเงินไปชํ าระลวงหนาแกบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด กอน 15.00 น.  
มฉิะนัน้จะมิไดรับจัดสรรเนื้อสุกรชํ าแหละในวันตอไป ทั้งนี้สหพนัธสหกรณฯ จะเปนผูกํ าหนดราคา
ขายสงเนื้อสุกรชํ าแหละที่ขายแกลูกเขียง

สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใช มิไดมีบทบาทเพียงในดานการคา
สุกรดงัทีพ่รรณนาขางตนนี้เทานั้น หากยังมีบทบาทในการควบคุมราคาขั้นสูง (Maximum Price 
Control) ของการขายปลีกเนื้อสุกรชํ าแหละ ตลอดจนมีอํ านาจผูกขาดในการสงสุกรมีชีวิตไปขาย

                                                          
84 จังหวัดที่มีการจัดตั้งกลุมผูคาสุกรดังกลาวนี้มีอยู 16 จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี สิงหบุรี อยุธยา 
สุโขทัย ลํ าปาง เชียงราย ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี รอยเอ็ด สกลนคร และ
หนองคาย ดู สาโรจน สุนันทิวัฒน (2504 : 87)
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ตางประเทศอีกดวย ในการคาสุกรกับตางประเทศนั้น สหพันธสหกรณฯไดจัดสรรอํ านาจผูกขาด 
ใหแกพอคาสงออกรวม 5 ราย (สาโรจน สุนันทิวัฒน 2504 : 131)

อยางไรก็ตาม บทบาทตางๆของสหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใช 
มอัีนตองยุติลง เมื่อรัฐบาลสั่งยุบเลิกสหพนัธดังกลาวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2505 สาเหตุแหงการ
ส่ังยบุคร้ังนี้เปนที่เขาใจกันในหมูผูประกอบธุรกิจการคาสุกรวา เกิดจากความขัดแยงทางการเมือง 
แตเหตุผลที่ปรากฏอยางเปนทางการนั้น เปนเรื่องทุจริตภายในสหพันธสหกรณฯ และตอมา 
เมือ่วนัที่ 25 กุมภาพันธ 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ไดส่ังจับ 
นายประเสริฐ พนิธโุสภณ (นายกัง แซเอีย๊บ) ผูจัดการฝายการคาของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จ ํากดั ซึ่งมีบทบาทสํ าคัญในสหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใช ดวยขอหาการทุจริต 
ในโรงฆาสตัว บอนทํ าลายความมั่นคงของรัฐ และมีแผนประทุษรายนายกรัฐมนตร8ี5 พรอมกันนี้  
กไ็ดเปลีย่นแปลงเจาหนาที่ดํ าเนินงานของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด โดยให พ.ต.ท. สุวัฒน  
รัตนชัย ดํ ารงตํ าแหนงผูจัดการฝายการคาแทนนายประเสริฐ พินธุโสภณ พรอมทั้งดํ าเนินการ 
สอบสวนการทุจริตตางๆที่เกิดขึ้น ประเด็นที่มีการสอบสวนครอบคลุมถึงเรื่องที่วา เมื่อเทศบาล 
นครกรงุเทพน ําเงินจํ านวน 20 ลานบาทมาซื้อหุนในบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดนั้น คณะ 
เทศมนตรีไดขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครกรุงเทพหรือไม86 นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ส่ังยุบ 
สหพันธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใชเพียง 3 เดือนเศษ สํ านักแถลงขาวสํ านัก 
นายกรฐัมนตรไีดออกแถลงการณเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2506 โดยอางวา ราคาเนื้อสุกรชํ าแหละ 
ไดลดลงจากกิโลกรัมละ 17 บาท  เหลือเพียงกิโลกรัมละ 15 บาท  และทั้งๆที่บริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากัด ไดซื้อสุกรมีชีวิตในราคาสูงขึ้น เพื่อชวยเหลือผูประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรในขณะที่
ราคาเนือ้สุกรช ําแหละลดลงเชนนี้ บริษัทยังมีกํ าไรประมาณเดือนละ 5 ลานบาท เทียบกับกํ าไร
เดอืนละ 1.3 ลานบาทในยุคที่สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใชมีบทบาทในธุรกิจนี8้7

แถลงการณดังกลาวนี้มีนัยสํ าคัญวา บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ตองสูญเสียรายไดอันพึงได

                                                          
85 ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ 2506 ; ในการจับกุมครั้งนี้ นายโพธิ์ นิลงามและพวกถูกจับกุม 
ดวยขอหาวา ไดรับการจางวานใหประทุษรายนายกรัฐมนตรีดวย ดู สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ 2506 
ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ, 2, 5, 7 และ 9 มีนาคม 2506
86 ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2506
87 สยามรัฐ (6 มีนาคม 2506) หนา 3; ประชาธิปไตย (7 มีนาคม 2506) หนา 3; ม.หมู “แงคิดจากขาว” สยามรัฐ
(8 มีนาคม 2506) หนา 3-4; เส่ียตง “คดีหมูเพิ่งเริ่มขึ้นเขียง” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ปที่ 9 ฉบับที่ 38  
(17 มีนาคม 2506)
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ไปประมาณเดือนละ 3.7 ลานบาท88 ผูบริหารบรษิัทชุดใหมพยายามดํ าเนินการตัดทอนรายจาย
ตางๆที่ไมจํ าเปนลง ซึ่งทํ าใหบริษัทสามารถลดราคาขายสงเนื้อสุกรชํ าแหละแกลูกเขียงได  
นอกจากนี้ การยุบเลิกสหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัดสินใช ยังมีผลในการลดรายจาย
ของลูกเขียงอีกดวย เพราะแตเดิมนั้น สหพันธสหกรณฯทํ าหนาที่เปนคนกลางระหวางบริษัท  
สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด กับบรรดาลูกเขียงทั้งหลาย สหพนัธสหกรณฯไดประพฤติเปน “เสือนอน
กิน” ดวยการเก็บคาบริการประเภทตางๆจากลูกเขียง อาทิเชน คาบริการการขนสง คาบริการ 
ในการเสียภาษีการคา คาบริการทั่วไป ฯลฯ89 การยุบเลิกสหพันธสหกรณฯจึงชวยใหลูกเขียง 
ตัดทอนรายจายเหลานี้ลงไดบาง  ซึ่งมีผลใหราคาขายปลีกของเนื้อสุกรชํ าแหละลดลง

อยางไรก็ตาม ในป 2507 เกิดปญหาการขาดแคลนสุกร ทั้งราคาสุกรมีชีวิตและ 
เนื้อสุกรสูงขึ้น ในปตอมา รัฐบาลจึงประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบเสรี โดยใหบริษัท  
สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด รับจางฆาสัตวแตอยางเดียว แตแลวในป 2509 รัฐบาลกลับใหบริษัท 
เขาไปมีบทบาทในการคาสุกรอีกครั้งหนึ่ง โดยประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบกึ่งเสรี และให
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด ชํ าแหละสุกรออกจํ าหนายวันละประมาณ 1,000 ตัว แตยังคงหาม
น ําเนือ้สุกรช ําแหละจากตางจังหวัดเขามาขายในจังหวัดพระนครและธนบุรี จนกระทั่งในป 2511 
รัฐบาลจึงประกาศใช นโยบายการค าสุกรแบบเสรี และอนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละ 
จากตางจังหวัดเขามาขายในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีได การเปลี่ยนแปลงนโยบายเหลานี้
ลวนมีผลกระทบตอฐานะการประกอบการของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดอยางสํ าคัญ  
ดังจะกลาวถึงตอไป

4.23  ธรุกิจอื่นๆ
นอกจากธุรกิจการฆาสัตวและธุรกิจการคาสุกรแลว บริษัท สหสามัคคีคาสัตว 

จํ ากัดยังมีกิจการในดานการสงโค กระบือ และลูกสุกรไปขายตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

                                                          
88 เนื่องจากผูบริหารชุดเดิมอยูในตํ าแหนง 14 เดือน หนังสือพิมพจึงพากันประโคมขาววา มีการทุจริตในบริษัท 
สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด เปนเงินทั้งส้ินประมาณ 50 ลานบาท ดู อาทิเชน ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 
2506
89 ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2506 รายงานวา ลูกเขียงตองจายคาบริการในการเสียภาษีการคา 1.50 
บาทตอสุกรหนึ่งตัว คาบริการการขนสงสุกรตัวละ 5 บาท และคาบริการทั่วไปตัวละ 5 บาท
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ฮองกง ในการประกอบธุรกิจดังกลาวนี้ ปรากฏเปนขาวในภายหลังวา90 บรรดาพอคาและ 
ผูเกี่ยวของกับบริษัทไดใชวิธีกอต้ังบริษัทผูนํ าเขาขึ้นที่ฮองกง โดยทํ าหนาที่เปนคนกลางซื้อโค 
กระบือ และลูกสุกรจากบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด เพื่อนํ าไปจัดจํ าหนายอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ 
ไดมกีารกลาวหาวา เจาหนาที่และผูบริหารของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดบางคนไดรับเงิน
ตอบแทนจากบริษัทผูนํ าเขาที่ฮองกง นอกจากนี้ ในการประกอบธุรกิจดังกลาวนี้ไดมีขอตกลง
ระหวางบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด กับบริษัทผูนํ าเขาที่ฮองกง โดยกํ าหนดราคาขั้นตํ่ าของสัตว
ทีม่กีารซือ้ขายกนัแตละประเภท ทั้งนี้มีเงื่อนไขวา หากราคาสัตวเหลานี้ในตลาดฮองกสูงขึ้น บริษัท
ผูนํ าเขาที่ฮองกงจกัตองปรับราคารับซื้อสูงขึ้นตามไปดวย แตขอเท็จจริงกลับปรากฏวา เมื่อราคา 
ในตลาดฮองกงสงูขึ้น ก็หาไดมีการปรับราคาซื้อขายขึ้นตามแตประการใด การแจงราคาที่ฮองกง
ต่ํ ากวาที่เปนจริงดังกลาวนี้จึงทํ าใหบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด สูญเสียรายไดอันพึงไดไป  
ในบางกรณี บริษัทผูนํ าเขาที่ฮองกงแจงวาไดรับโคกระบือไมครบจํ านวนตามใบสงสินคาเนื่องจาก
เกดิมรสมุในระหวางการขนสง  อันเปนเหตุใหโคกระบือตกทะเล

นอกจากการสงโค กระบือ และลูกสุกรไปขายตางประเทศแลว บริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํ ากัดยังไดผลิตไสกรอกและลูกชิ้นเนื้อวัวอยูระยะเวลาหนึ่ง แตภายหลังจากที่นาย
ประเสริฐ พนิธโุสภณ ส้ินอ ํานาจ ประกอบกับการแขงขันจากวิสาหกิจเอกชนอื่นๆ ธุรกิจเหลานี้ของ
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดก็ซบเซาลง และตองเลิกกิจการเหลานี้ไปในที่สุด ทํ านองเดียวกัน 
เมือ่รัฐบาลมนีโยบายการควบคุมการฆาสัตวปก เปด ไก และหาน ในป 2505 บริษัท สหสามัคคี 
คาสัตว จํ ากัดก็ไดลงทุนสรางโรงงานสัตวปกขึ้น พรอมทั้งเชาที่ดินเอกชนกอต้ังตลาดกลางคา 
เปดไกข้ึนที่ตํ าบลบางซอน จังหวัดพระนคร กิจการตลาดกลางดังกลาวนี้คงจะใหผลตอบแทนดี 
เพราะปรากฏวา ในป 2506 บริษัทไดซื้อที่ดินดังกลาวนั้นจากเอกชน แตภายหลังจากที่รัฐบาล 
ผอนคลายนโยบายการควบคุมการฆาสัตวปก กิจการเหลานี้ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
กเ็สือ่มถอยลง จนในที่สุดตองเลิกกิจการไป โรงงานสัตวปก ซึ่งเสียคากอสราง 3,029,808.85 บาท 
และคาเครื่องจักร 3,240,196.41 บาท (รวม 6,270,005.26 บาท) ตองทิ้งไวเฉยๆ และตลาดกลาง
คาเปดที่บางซอนก็ตองขายไปในป 2510

                                                          
90 ขอมูลในเรื่องนี้  ดู แกว สุรสิทธิ์ (2522 : 24-26) สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2515; วีระ มุสิกพงศ “ตัวเลข
ที่คนเลี้ยงความยควรสนใจ” สยามรัฐ (30 พฤศจิกายน 2515); ดนัย ศักดิ์สิทธิ์วัฒนะ “กล่ินโคสาบกระบือเริ่มโชย
มาจากโรงหมู” สยามรัฐ (26 พฤศจิกายน 2515)
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นอกจากกิจการเหลานี้แลว บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ยังไดนํ าเงินไปลงทุน
ในกิจการอื่น (สหสามัคคีคาสัตว 2512) โดย

(1) ซือ้หุนในบรษิทั โรงสกัดนํ้ ามันรํ าสากล จํ ากัด 3,500 หุน มูลคาหุนละ 1,000 
บาท รวมเปนเงิน 3,500,00 บาท

(2) ซือ้หุนในบริษัท ไซแอม ฟารม จํ ากัด 1,400 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท 
ช ําระเงนิคาหุน 75% คิดเปนเงิน 1,050,000 บาท

 อนึง่ มขีอนาสังเกตดวยวา บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ไดนํ าเงินไปซื้อที่ดิน 
เปนจ ํานวนมาก ทีดิ่นบางแหงที่ซื้อนาจะไมมีความจํ าเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท เพราะ
ปรากฏวา เมื่อซื้อมาไดเพียงไมนาน ก็นํ าออกขาย (ดูตารางที่ 10) หนังสอืบริคณหสนธิของบริษัท 
ไดระบุไวโดยชัดเจนวา บริษัทจะไมประกอบธุรกิจการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกํ าไร นอกจากนี้  
มีผูกลาวหาวา ไดมีการทุจริตในการซื้อที่ดินบางแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ดินอํ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม  ซึ่งราคาตลาดเทากับ 500,000 บาท  แตบริษัทจายเงินซื้อถึง 7,089,600 บาท  
(ดูตาราง 10)91 ขอพึงสังเกตนอกจากนี้ก็คือ ในการนํ าสินทรัพยประจํ าออกขาย บริษัทขายได 
ในราคาเทากับราคาที่ซื้อมาเทานั้น (ดูตารางที่ 10)  ในกรณีของการขายตลาดกลางคาเปดไก 
ทีบ่างซอนนัน้ ขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัทไดเชาที่ดินเอกชนเพื่อสรางตลาดดังกลาวขึ้นในป 2505 
โดยเสยีคากอสราง 2,032,000 บาท ตอมาในป 2506 ไดจายเงินซื้อที่ดินดังกลาวในราคา 323,200 
บาท และน ําออกขายในป 2510 โดยไดเงินคืนมา 323,200 บาท จึงเปนอันวา บริษัทตองขาดทุน
เทากบั 2,032,000 บาท ตามคากอสรางตลาด

4.24 ผลประกอบการระหวางป 2504 – 2511
 ตลอดชวงระยะเวลาระหวางป 2504 – 2511 รายไดหลักของบริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากัดไดมาจากการคาสุกร (ดูตารางที่ 5)  ในยุคที่บริษัทมีอํ านาจผูกขาดในการคาสุกร 
ในเขตจงัหวัดพระนครและธนบุรี รายไดจากการคาสุกรมีมูลคาตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไปของรายได
รวมจากการขาย ความขอนี้จะเห็นไดโดยชัดเจนจากสถิติรายไดจากการขายสุกรระหวางปบัญชี 
2504/2505  ถงึ  2507/2508  ซึ่งอัตราสวนดังกลาวอยูระหวาง 69.53 - 77.08%  แตเมื่อรัฐบาล 
ใชนโยบายการคาสุกรแบบเสรีในป 2508 รายไดจากการคาสุกรของบริษัทก็ลดลง ดังจะเห็นไดวา  

                                                          
91 สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2515 นอกจากนี้ หนังสือพิมพประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 
2515 รายงานวา เกิดกรณีทุจริตการซื้อที่ดินจังหวัดปทุมธานีและตูเย็นแชหมู จนตองมีการตั้งกรรมการขึ้นไตสวน
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รายไดจากการคาสุกรในปบัญชี 2508/2509 เทากับ 301,432,262.37 บาท (เทียบกับ 
563,561,572.83 บาทในปบัญชี 2507/2508) คิดเปนรอยละ 56.45 ของรายไดจากการขายรวม 
(เทยีบกบั 69.53% ในปบัญชี 2507/2508) แตคร้ันรัฐบาลหันมาใชนโยบายการคาสุกรแบบกึ่งเสรี
ในป 2509 โดยใหบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ชํ าแหละสุกรออกจํ าหนายประมาณวันละ 
1,000 ตัว รายไดจาการคาสุกรของบริษัทในปบัญชี 2509/2510 ก็เพิ่มข้ึนเปน 552,699,600.72 
บาท  คิดเปนรอยละ 71.02 ของรายไดจากการขายรวม

โดยทัว่ไป  กํ าไรจากการคาสุกรจะเปนไปตามสมการดังตอไปนี้
ก ําไรจากการคาสุกรถัวเฉลี่ย =  ราคาขายสงเนื้อสุกรชํ าแหละ

- ราคารับซื้อสุกรมีชีวิต
- คาใชจายในการชํ าแหละและคาใชจายอื่นๆ

 ตัวแปรคาตางๆเหลานี้ลวนอยูในวิสัยที่บริษัทจะมีอิทธิพลกํ าหนดไดทั้งสิ้น เพราะบริษัทไมเพียงแต
จะมีอํ านาจผูกขาดในการฆาสัตวในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเทานั้น  
ในทางปฏิบัติบริษัทยังเปนผูกํ าหนดราคารับซื้อสุกรมีชีวิตและราคาขายสงเนื้อสุกรชํ าแหละอีกดวย 
เพียงแตบริษัทตองปรับราคาเหลานี้ตามวัฏจักรสุกรเทานั้น ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่บริษัท 
มกี ําไรมหาศาลจากการประกอบธุรกิจการคาสุกร แมจะมีกรณีทุจริตตางๆเกิดขึ้นก็ตาม ในปบัญชี 
2504/2505 ซึง่สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใชมีบทบาทสํ าคัญในบริษัท สหสามัคคี
คาสตัว จ ํากดั มีกํ าไรจากการคาสุกรมีประมาณ 9.5 ลานบาทเทานั้น แตภายหลังจากที่รัฐบาล 
ส่ังยุบสหพนัธดังกลาวเมือ่วันที่ 15 ธันวาคม 2505  ยอดกํ าไรจากการคาสุกรก็เพิ่มข้ึนหลายเทาตัว
โดยเทากบั 41.1 ลานบาท และ 38.4 ลานบาท ในปบัญชี 2505/2506 และ 2506/2507 ตามลํ าดับ 
แตกลบัลดลงเหลือ 9.4 ลานบาทในปบัญชี 2507/2508 ซึ่งอาจเปนเพราะราคาสุกรมีชีวิตแพงขึ้น 
กํ าไรจากการคาสุกรยังคงลดลงอีกในปบัญชี 2508/2509 เนื่องจากรัฐบาลประกาศใชนโยบาย 
การคาสุกรแบบเสรีในป 2508 และแบบกึ่งเสรีในป 2509 (ดูตารางที่ 6)

ก ําไรจากการคาสุกรนับเปนองคประกอบสํ าคัญในกํ าไรรวมของบริษัท สหสามัคคี
คาสตัว จ ํากัด ในระหวางป 2504-2511  อัตราสวนระหวางกํ าไรจากการคาสุกรกับกํ าไรรวมอยูใน
ชวง 60.44 - 83.18%  ระหวางปบัญชี 2504/2505 ถึง 2506/2507  แตลดลงเหลือ  41.85%  ในป
บัญช ี 2507/2508  และกลับเพิ่มข้ึนเปน 149.71% ในปบัญชี 2508/2509  ซึ่งมีนัยสํ าคัญวา  
กํ าไรรวมมีคานอยกวากํ าไรจากการคาสุกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บริษัทประสบการขาดทุน 
ในการประกอบธุรกิจประเภทอื่น สภาพการณดังกลาวนี้ยังคงปรากฏตอมาในปบัญชี 2509/2510 
เพราะปรากฏวา ทั้งที่ๆบริษัทมีกํ าไรจากการคาสุกรถึง 5,051,818.66 บาท แตเมื่อรวมธุรกิจ 
ทกุประเภท บริษัทกลับขาดทุนถึง 2,130,819.29 บาท (ดูตารางที่ 7)



66

ในระหวางปบัญชี 2504/2505 ถึง 2510/2511 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  
มผีลก ําไรอยู 5 ป และประสบการขาดทุนอยู 2 ป (ดูตารางที่ 4)  ปที่ขาดทุนไดแก ปบัญชี 
2509/2510 และ 2510/2511 ซึ่งเปนชวงที่บริษัทไมมีอํ านาจผูกขาดในการจํ าหนายเนื้อสุกร
ช ําแหละ ทัง้นีเ้นื่องจากรัฐบาลประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบกึ่งเสรี โดยใหบริษัท สหสามัคคี
คาสตัว จ ํากดัชํ าแหละสุกรออกจํ าหนายประมาณวันละ 1,000 ตัว สวนในปที่มีกํ าไรโดยสวนใหญ
แลวก็เปนชวงที่บริษัทมีอํ านาจผูกขาดในการฆาสัตวและการจํ าหนายเนื้อสัตวในเขตเทศบาล
กรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี เราอาจกลาวสรุปโดยทั่วไปไดวา ปจจัยที่มีความสํ าคัญตอผลการ
ประกอบการของบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดมีอยูอยางนอย 2 ประการ คือ

(ก) อํ านาจผูกขาดในการประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการฆาสัตว
และการจํ าหนายเนื้อสัตว การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการคาสุกรลวนแลวแตมีผล
กระเทอืนตอยอดกํ าไรขาดทุนของบริษัท ในยุคสมัยที่บริษัทมีอํ านาจผูกขาดดังกลาว ยอดกํ าไรของ
บริษัทเคยสงูถงึ 40-50 ลานบาทตอป แตเมื่อส้ินอํ านาจผูกขาด ยอดกํ าไรก็ลดนอยถอยลง จนตอง
ขาดทุนในที่สุด

(ข) ประสิทธิภาพในการประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการใชจาย
เงนิเกนิสมควร และปญหาการทุจริตตางๆ ปญหาเหลานี้ลวนแลวแตทํ าใหบริษัทมีกํ าไรนอยกวา 
ที่ควรจะเปน หรือตองขาดทุนมากกวาที่ควรจะเปน ดังจะเห็นไดวา ในปบัญชี 2504/2505  
ซึ่งสหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวจํ ากัดสินใชมีบทบาทสํ าคัญ บริษัทมีกํ าไรเพียง 15.7 ลาน
บาท ทั้งๆที่มีอํ านาจผูกขาดทั้งการฆาสัตวและการจํ าหนายเนื้อสัตว แตภายหลังจากที่รัฐบาล 
ส่ังยุบเลิกสหพนัธดังกลาว ปรากฏวา ยอดกํ าไรของบริษัทเพิ่มข้ึนเปน 55.6 และ 46.2 ลานบาท 
ในปบัญชี 2505/2506 และ 2506/2507 ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 4
ยอดกํ าไรหรือขาดทุนของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด

ปบัญชี 2498/2499 ถึง 2520/2521
(ลานบาท)

ปบัญชี ยอดกํ าไร (+) หรือขาดทุน (-) ประจํ าป
2498/2499 + 1,792,988.41
2499/2500 – 189,321.38
2500/2501 – 2,020,859.21
2501/2502 – 880,015.58
2502/2503 – 3,150,105.50
2503/2504 – 3,305,330.60
2504/2505 + 15,734,123.75
2505/2506 + 55,634,229.90
2506/2507 + 46,227,164.58
2507/2508 + 22,574,489.59
2508/2509 + 4,708,819.91
2509/2510 – 2,130,819.29
2510/2511 – 14,035,183.59
2511/2512 – 10,485,636.17
2512/2513 – 6,189,632.80
2513/2514 + 1,535,419.48
2514/2515 + 2,657,173.89
2515/2516 + 465,471.27
2516/2517 – 8,490,494.57
2517/2518 – 8,690,747.17
2518/2519 – 15,150,221.06
2519/2520 – 1,385,105.56
2520/2521 + 3,998,016.22

  ที่มา กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ   ปบัญชีเร่ิมตนวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมของปถัดไป อาทิเชน ปบัญชี  

    2498/2499  เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2498 ถึง 31 สิงหาคม 2499
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ตารางที่ 5
รายไดจากการขายสุกรเทียบกับรายไดจากการขายรวม

บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
ปบัญชี 2504/2505 ถึง 2509/2510

(บาท)

ปบัญชี รายไดจากการขายรวม
(1)

รายไดจากการขายสุกร
(2)

(2)/(1)
(%)

2504/2505 440,592,364.40 339,592,768.57 77.08

2505/2506 633,325,981.33 467,181,411.81 73.77

2506/2507 695,311,397.66 491,172,160.14 70.64

2507/2508 810,574,979.02 563,561,572.83 69.53

2508/2509 534,011,027.15 301,432,262.37 56.45

2509/2510 778,237,292.36 552,699,600.27 71.02

รวม     3,892,053,041.92     2,715,639,776.99 69.77

ที่มา สํ านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ รายงานคณะทํ างานแกไขปญหาสุกรเฉพาะหนา เอกสารโรเนียว  
 (30 กันยายน 2511)
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ตารางที่ 6
อัตราสวนระหวางกํ าไรกับรายไดจากการขายสุกร

บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
ปบัญชี 2505 – 2510

ปบัญชี
รายไดจากการขาย

สุกร
รายจายจากการ

ขายสุกร
ก ําไรจากการ
ขายสุกร

อัตราสวนระหวาง
กํ าไรกับรายได

จากการขายสุกร (%)

2504/2505 339,671,793.57 330,161,386.63 9,510,406.94 2.79

2505/2506 467,977,829.10 423,904,645.76 41,145,198.64 8.79

2506/2507 494,785,295.23 456,334,829.00 38,450,466.23 7.77

2507/2508 575,419,945.74 565,973,338.00 9,446,607.74 1.64

2508/2509 306,254,201.19 299,204,762.59 7,049,438.60 2.30

2509/2510 557,508,707.96 552,456,889.30 5,051,818.66 0.90

ที่มา สํ านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ รายงานคณะทํ างานแกไขปญหาเฉพาะหนา เอกสารโรเนียว (30 กันยายน  
 2511)
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ตารางที่ 7
อัตราสวนระหวางกํ าไรจากการขายสุกรกับกํ าไรรวม

บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
ปบัญชี 2505 – 2510

ปบัญชี
ยอดกํ าไร (+) หรือ
ขาดทุน (-) ประจํ าป ก ําไรจากการขายสุกร

อัตราสวนระหวาง
ก ําไรจากการขายสุกร
กับกํ าไรรวม (%)

2504/2505 + 15,734,123.75 + 9,510,406.94 60.44

2505/2506 + 55,634,229.90 + 41,145,198.64 73.96

2506/2507 + 46,227,164.58 + 38,450,466.23 83.18

2507/2508 + 22,574,489.59 + 9,446,607.74 41.85

2508/2509 + 4,708,819.91 + 7,049,438.60             149.71

2509/2510 – 2,130,819.29 + 5,051,818.66 -

       ที่มา ตารางที่ 4 และ 6
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ตารางที่ 8
จ ํานวนการฆาสุกร โค และกระบือตอป

บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
ปปฏิทิน  2506 – 2522

(ตัว)

ปปฏิทิน สุกร โค กระบือ

2506 561,802 (ไมมีสถิติ) (ไมมีสถิติ)
2507 533,947 (ไมมีสถิติ) (ไมมีสถิติ)
2508 591,631 63,210 43,540
2509 671,094 66,910 39,508
2510 622,351 62,421 34,879
2511 431,291 56,991 38,650
2512 139,901 43,103 30,070
2513 205,729 35,042 28,441
2514 212,724 43,416 34,888
2515 311,597 30,116 32,761
2516 363,903 31,640 31,608
2517 276,830 15,299 14,198
2518 378,674 11,087 16,503
2519 460,414 13,009 23,009
2520 442,848 22,311 35,611
2521 548,835 21,811 39,377
2522 630,473 18,160 31,246

ที่มา บริษัท  สหสามัคคีคาสัตว  จํ ากัด
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ตารางที่ 9
จ ํานวนการฆาสุกร โค และกระบือเฉลี่ยตอวัน

บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
ปปฏิทิน  2506 – 2522

(ตัว)

ปปฏิทิน สุกร โค กระบือ

2506 1,801 (ไมมีสถิติ) (ไมมีสถิติ)
2507 1,711 (ไมมีสถิติ) (ไมมีสถิติ)
2508 1,896 203 140
2509 2,151 214 127
2510 1,995 200 112
2511 1,382 183 124
2512 448 138 96
2513 659 108 88
2514 682 134 112
2515 999 97 105
2516 1,166 101 101
2517 887 49 45
2518 1,214 36 53
2519 1,279 42 74
2520 1,230 72 114
2521 1,525 70 126
2522 1,751 58 100

ที่มา    บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
หมายเหตุ    ยอดเฉลี่ยเปนวันละถือวันทํ าการฆาเพียง 26 วันในหนึ่งเดือน
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ตารางที่ 10
การซือ้ขายสินทรัพยบางประเภท
บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด

ปปฏิทิน  2505 – 2510

การซื้อ การขายสินทรัพยประจํ า
ปที่ซื้อ มูลคาที่ซื้อ ปที่ขาย มูลคาที่ขาย

 ที่ดินตํ าบวนสวนใหญ  นนทบุรี 2505 390,000 - -
ที่ดินตํ าบลตลาดยอด  บางลํ าพู 2505 750,000 - -
ที่ดินตํ าบลมหานาค  พระนคร 2508 474,000 - -
ที่ดินบางซอน 2506 579,700 2510 579,700
ที่ดินปากเกร็ด 2506 60,900 2508 60,900
ที่ดินอํ าเภอสามพราน  นครปฐม 2510 7,089,600 - -
ที่ดินริมคลองรังสิต  ปทุมธานี 2510 300,000 - -
ที่ดินตํ าบลบางแค  ธนบุรี 2510 3,100,000 - -
โรงเรือนตลิ่งชัน 2505 5,528 2509 5,528
โรงเรือนสามพราน 2506 9,698 2509 9,698
ตลาดกลางคาเปดไกบางซอน 2506 323,200 2510 323,200

ที่มา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ รายงานคณะทํ างานแกไขปญหาเฉพาะหนา เอกสารโรเนียว (30 กันยายน  2511)

4.3  ยคุแหงความเสื่อมถอย 2511 – ปจจุบัน (2523)
 หากชวงเวลาระหวางป 2504-2511 เปนยุคทองของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จํ ากัด ยุคทองดังกลาวก็ถึงแกกาลอวสานเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิหาคม 2511 
อนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวของเทศบาลและสุขาภิบาลในจังหวัดอื่นๆ  
นอกจากจังหวัดพระนครและธนบุรีเขามาจํ าหนายใหแกประชาชนในจังหวัดพระนครและธนบุรีได 
ทั้งนี้สุกรชํ าแหละที่อนุญาตใหนํ าเขามาจํ าหนายในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีไดตองประทับ
ตราอนญุาตของพนกังานเจาหนาที่แหงโรงฆาสัตวที่ทํ าการฆา เพื่อแสดงวา ไดผานการตรวจโรค
ของพนักงานตรวจโรคสัตวแหงโรงฆาสัตวนั้นแลว และตองมีอาชญาบัตรแสดงตอเจาพนักงาน 
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เมื่อเรียกตรวจได92 นโยบายการคาสุกรแบบเปดเขตไดมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 22 สิงหาคม 2511 
ถงึวนัที ่14 กันยายน 2521 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ป

เหตใุดรัฐบาลจึงประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบเสรีและเปดเขต อรรถาธิบาย
ในเรือ่งนี้มีอยูอยางนอย 2 ประการ

ประการแรก ในขณะนัน้ เนือ้สุกรชํ าแหละที่ขายกันในตลาดจังหวัดพระนครและ
ธนบุรีมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ จนกอความเดือดรอนแกประชาชน นโยบายการคาสุกรแบบเปดเขต 
จงึอาจชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนได เพราะจะมีการนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากจังหวัด
ใกลเคยีงเขามาจํ าหนายในจังหวัดพระนครและธนบุรี ซึ่งอาจชวยใหราคาเนื้อสุกรชํ าแหละลดลงได
 ประการที่สอง ในขณะที่รัฐบาลประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบเปดเขตนั้น 
เปนชวงที่กํ าลังมีการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรี พรรค
ประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคฝายคานไดโจมตีนโยบายการคาสุกรของรัฐบาลเปนอันมาก และเปน 
ทีค่าดกันวา พรรคประชาธปิตยจะชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลจึงเรงเปลี่ยนนโยบายการคาสุกร ทั้งนี้
เพื่อปองกันมิใหพรรคประชาธิปตยไดรับคะแนนนิยมในเรื่องนี้จากประชาชน93 นอกจากนี้  
หากพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งใหเขามาบริหารเทศบาลนครกรุงเทพ ก็จะตองเผชิญกับ
ปญหาการขาดทุนของบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ทั้งนี้เพราะเหตุวา แมในขณะที่รัฐบาล 
ใชนโยบายการคาสุกรแบบปดเขต บริษัทดังกลาวก็ยังมีผลขาดทุนถึง 2.1 และ 14.0 ลานบาทในป
บัญช ี 2509/2510 และ 2510/2511 ตามลํ าดับ นโยบายการเปดเขตจึงสรางปญหาแกบริษัท 
มากยิง่ขึน้  เพราะตองเผชิญกับการแขงขันของเนื้อสุกรชํ าแหละจากตางจังหวัด

ในขณะเดียวกับที่มีการประกาศนโยบายการคาสุกรแบบเปดเขตนั้นเอง รัฐบาล 
ก็ดํ าเนินการควบคุมราคาเนื้อสุกรชํ าแหละดวยการกํ าหนดราคาขั้นสูง โดยมิใหราคาขายสงสุกร
ช ําแหละสงูกวากโิลกรัมละ 12 บาท สวนราคาขายปลีกมิใหสูงกวา 20 บาทสํ าหรับเนื้อแดง 13 
บาทส ําหรับเนื้อสามชั้น และ 12 บาทสํ าหรับมันแข็งและมันเปลว94 พรอมกันนี้ กรมการปกครอง 

                                                          
92 สาระสํ าคัญดูหนังสือดวนมากของนายชํ านาญ ยุวบูรณ อธิบดีกรมการปกครอง ถึงผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัดที่ มท. 0309/36384 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2511
93 “เปดโปงมาเฟยมหาดไทย - ใครเขมือบหมู : บริษัท สหสามัคคีคาสัตว เสือนอนกินหมู” มาตุภูมิโลกใหม ปที่ 6 
ฉบับที่ 842 (11 กรกฎาคม 2522) หนา 5 - 7
94 ประกาศคณะกรรมการปองกันการคากํ าไรเกินควร (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2511 มีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 2511 ลงนามโดยนายพจน สารสิน ประธานกรรมการกลางปองกันการคากํ าไรเกินควร
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กไ็ดมหีนงัสอืที ่มท. 0309/36447 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2511 ถึงผูอํ านวยการบริษัท สหสามัคคีคา
สัตว จํ ากัด โดยมีสาระสํ าคัญวา95

(1) อนุญาตใหพอคาเอกชนนํ าสุกรมีชีวิตมาฆาที่โรงฆาสัตวไดโดยไมจํ ากัด
ปริมาณ และคิดคาใชจายไดไมเกินตัวละ 41.00 บาท

(2) ใหบริษทัฯรับซื้อสุกรมีชีวิตในราคาถัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.50 บาท

 ภายหลังจากที่พรรคประชาธิปตยเขาบริหารเทศบาลนครกรุงเทพเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2511 พลเรือตรีชลิต กุลกํ ามธร นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพก็ไดประกาศแนวนโยบาย 
เพื่อใหบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดนํ าไปปฏิบัติดังตอไปนี้96

(1) การคาเนื้อสุกรชํ าแหละขอใหถือหลักการคาโดยเสรี ตามนโยบายของ 
รัฐบาลที่ไดเคยสั่งการไว

(2) ขอใหพยายามทุกวิถีทางที่จะใหราคาเนื้อสุกรชํ าแหละในทองตลาดลดลง
(3) ขอใหรวมมือกวดขันเนื้อสัตวที่เปนโรค เชน โรคพยาธิเม็ดสาคู มิให 

แพรหลายออกไปจํ าหนายแกประชาชน คือ ควรทํ าลายเสีย เพื่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

(4) ขอใหปรับปรุงการดํ าเนินงานและการใชจายของบริษัทใหเปนไปโดย
ประหยัดเพื่อใหสามารถเลี้ยงตนเองได เชน ควรจะแสวงหาทางปรับปรุง 
ลดคาเบี้ยประชุมและคาปวยการตางๆ คารับรอง และจํ านวนพนักงานลง
เพื่อลดรายจาย

(5) การด ําเนนิการใดๆในทางที่เปนประโยชนแกประชาชน

 เทศบาลนครกรุงเทพชุดพรรคประชาธิปตยพยายามควบคุมการจัดการบริษัท  
สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ไมเพียงแตดวยการกํ าหนดแนวนโยบายเพื่อใหผูบริหารบริษัทนํ าไป
ปฏิบัติเทานั้น หากทวา ยังไดสงสมาชิกพรรคประชาธิปตยเขาไปดํ ารงตํ าแหนงผูบริหาร ดังเชน
ตํ าแหนงผูอํ านวยการ ตลอดจนใหเทศมนตรีสังกัดพรรคประชาธิปตยยืมหุนไปถือ เพื่อใหมีโอกาส
ในการควบคมุการจัดการอยางใกลชิดอีกดวย แตความพยายามดังกลาวไรประสิทธิผล สวนหนึ่ง
เกิดจากความขัดแยงภายในพรรคประชาธิปตยในการแกงแยงกันเขาไปมีบทบาทในบริษัท  

                                                          
95 หนังสือของนายสนิท วิไลจิตต รองอธิบดีทํ าการแทนอธิบดีกรมการปกครองถึงผูอํ านวยการบริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํ ากัด ที่ มท. 0309/36447 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2511
96 หนังสือของนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ ถึงประธานกรรมการบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ที่ ทนก 
01/1637 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2512



76

สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด อีกสวนหนึ่งเกิดจากการตอตานของกลุมผูมีอํ านาจเผด็จการ และผูที่มี
ผลประโยชนในบริษัทดังกลาวมาแตด้ังเดิม

ภายหลงัการรฐัประหารในเดือนพฤศจิกายน 2514 กลุมผูมีอํ านาจเผด็จการกลับ
มายึดครองบริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏการณทางการเมืองอันหนึ่งที่เกิดขึ้น
ระหวางเดอืนพฤศจิกายน 2514 จนถึงเดือนตุลาคม 2516 ไดแก ความพยายามของพันเอกณรงค 
กิตติขจร ในการสรางสมบารมีทางการเมือง ความพยายามดังกลาวนี้ไดชักนํ าใหพันเอกณรงค  
กติตขิจร เขาไปสอบสวนพฤติกรรมการทุจริตตางๆในบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด และในชวงนี้
เอง หนังสือพิมพฉบับตางๆพากันเปดโปงกรณีทุจริตทั้งหลายทั้งปวงกันอยางกวางขวาง97  
แตขอมูลที่มีการตีพิมพกันในชวงนี้มุงโจมตีพฤติกรรมการทุจริตของผูบริหารและเจาหนาที่ของ
บริษัทเปนสํ าคัญ อยางไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516  
การเปดโปงกรณีทุจริตตางๆในบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด แมจะมีสืบตอมา แตเปาหมายหลัก
ของการโจมตีไดแปรเปลี่ยนมาเปนกลุมผูมีอํ านาจเผด็จการ

แมวาในระหวางเดือนตุลาคม 2516 จนถึงเดือนตุลาคม 2519 เมืองไทยมีการ 
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แตโดยที่รัฐบาลชุดตางๆในชวงเวลาดังกลาวนี้มีอายุอันสั้น 
ประกอบกับมีปญหาเฉพาะหนาอื่นๆที่ตองแกไขเปนอันมาก ความสนใจที่จะเขาไปควบคุมการ 
จดัการบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดจึงมีไมมากนัก สภาพการณดังกลาวนี้ยังคงปรากฏตอมา
จนถึงปจจุบันนี้ ทังนี้ยกเวนปที่เกิดปญหาเนื้อสุกรชํ าแหละมีราคาแพง การควบคุมการจัดการ
บริษทัดวยการกํ าหนดแนวนโยบายเพื่อนํ าไปปฏิบัติจะคอนขางเขมงวดเปนพิเศษ

ในชวงเวลาประมาณ 10 ป ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม 2511 จนถึงวันที่ 15 
กนัยายน 2521 ซึ่งมีการใชนโยบายการคาสุกรแบบเปดเขตนั้น บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
ประสบการขาดทุนอยูถึง 6 ป และมีกํ าไรเพียง 5 ป (ไดแก ปบัญชี 2513/2514 2514/2515 
2515/2516 และ 2520/2521) (ดูตารางที่ 4)

ดังไดกลาวมาแลววา เมื่อรัฐบาลมีนโยบายการคาสุกรแบบเสรีในป 2508 และ 
ตอมาในป 2509 ใหบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ชํ าแหละสุกรออกจํ าหนายในเขตจังหวัด 
พระนครและธนบุรี ประมาณวันละ 1,000 ตัว ฐานะการประกอบการของบริษัทก็เร่ิมส่ันคลอนในป
บัญช ี 2508/2509 บริษัทมีกํ าไรประมาณ 4.7 ลานบาท (เทียบกับ 22.6 ลานบาทในปบัญชี 
2507/2508)  และกลบัตองขาดทุนถึง 2.1 และ 14.0 ลานบาทในปบัญชี 2509/2510 และ 
2510/2511 ตามล ําดบั (ดูตารางที่ 4)  ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบ

                                                          
97 ดูอาทิเชน “สอบโรงหมูทุจริตเปรอะหมด ถาไมพอใจ (คณะ) ปฏิวัติจะสอบเอง” ประชาธิปไตย ฉบับวันอาทิตย
ที่ 30 กรกฎาคม 2515
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เปดเขตตัง้แตวันที่ 22 สิงหาคม 2511 บริษัทก็ตองเผชิญปญหาในการประกอบธุรกิจเปนอันมาก 
กลาวคือ

(ก) บริษัทตองเลิกทํ าการคาสุกร โดยทํ าหนาที่รับจางฆาสัตวเพียงอยางเดียว 
ทั้งนี้เนื่องจากวา กรมการปกครอง ซึ่งมีอํ านาจบังคับบัญชาเทศบาลนครกรุงเทพ ไดกํ าหนด
นโยบายใหบริษัทรับซื้อสุกรมีชีวิตในราคาถัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.50 บาท98 ทั้งนี้เพื่อใหราคา 
เนือ้สุกรช ําแหละมีราคาถูก แตในขณะนั้น ราคาสุกรมีชีวิตซึ่งมีการซื้อขายกันในตลาดตกประมาณ
กโิลกรัมละ 11.00 บาท (สหสามัคคีคาสัตว 2512 : 8)  จงึไมมผูีเลี้ยงรายใดนํ าสุกรมาขายใหแก
บริษัทเลย จนในที่สุดบริษัทตองเลิกทํ าการคาสุกร รายไดจากการคาสุกรซึ่งเคยเปนรายไดอันให
ก ําไรอยางมหาศาลแกบริษัทจึงไมมี

(ข) นโยบายการคาสุกรแบบเปดเขต ทํ าใหธุรกิจการฆาสัตวของบริษัทฯพลอย 
ไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย จํ านวนการฆาสุกรลดลงอยางนาใจหาย ในปปฏิทิน 2510 
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดฆาสุกรถัวเฉลี่ยวันละ 1,995 ตัว ลดลงเหลือวันละ 1,382 ตัว และ 
448 ตัวในปปฏิทิน 2511 และ 2512 ตามลํ าดับ (ดูตารางที่ 9)  หากพิจารณาผลกระทบของ
นโยบายการคาสุกรแบบเปดเขตที่มีตอธุรกิจการฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  
ในรายละเอยีด เราก็พบวา ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2511 บริษัทฆาสุกรถัวเฉลี่ย
วนัละ 1,618 ตัว แตภายหลังเดือนสิงหาคม 2511 จํ านวนการฆาสุกรถัวเฉลี่ยตอวันเปนดังนี้99

 กนัยายน       2511 วันละ 1,088   ตัว
ตุลาคม         2511 วนัละ    979  ตัว
พฤศจิกายน  2511 วนัละ    860 ตัว
ธนัวาคม       2511 วนัละ    720  ตัว

สาเหตทุีท่ํ าใหธุรกิจการฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ตองเผชิญกับ
ภาวะซบเซาดังกลาวนี้ อาจจํ าแนกไดดังนี้

ประการแรก นโยบายการคาสุกรแบบเปดเขต ไดเปดโอกาสใหมีการนํ าเนื้อสุกร
ชํ าแหละจากตางจังหวัดเขามาจํ าหนายในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี โดยมิจํ าตองนํ าสุกร 
มชีวีติไปชํ าแหละในโรงฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดอีกตอไป อํ านาจผูกขาดของ
บริษัทฯในธุรกิจการฆาสัตวในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีจึงหมดไป ประกอบกับโรงฆาสัตว 
ในเขตสุขาภิบาลรอบๆจังหวัดทั้งสองนี้ไดถือโอกาสชํ าแหละสุกรเขามาจํ าหนายในเขตเทศบาล 

                                                          
98 หนังสือของนายสนิท วิไลจิตต รองอธิบดีทํ าการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ถึงผูอํ านวยการบริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํ ากัด ที่ มท. 0309/36447 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2511
99 ขอมูลจากบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
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นครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีดวย100 จึงทํ าใหปริมาณสุกรมีชีวิตที่สงเขาโรงฆาสัตวของ
บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ลดนอยถอยลง

ประการที่สอง คาบริการในโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมตางๆที่บริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํ ากัดเรียกเก็บจากผูรับบริการนั้นอยูในเกณฑสูง อันเปนเหตุใหผูเลี้ยงและพอคาสุกร 
ไมนิยมใชบริการของบริษัท

ประการที่สาม บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด อาศัยเครื่องจักรในการฆาสัตว 
การฆาดวยวธิกีารอันทันสมัยนี้ เปนเหตุใหสุกรตองสูญเสียนํ้ าหนักไปประมาณ 2% และเนื้อสุกร
ชํ าแหละจะมีสีไมสดสวยเหมือนวิธีการฆาดวยมือ อันเปนเหตุใหพอคาสุกรชํ าแหละตองสูญเสีย
รายไดอันพึงไดไป จึงไมนิยมการฆาสุกรดวยวิธีการดังกลาวนี้

ประการที่ส่ี การน ําสุกรมาฆาที่โรงฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดนั้น 
พอคาสุกรหลีกเลี่ยงการเสียภาษีไดยากลํ าบาก ทั้งนี้พอคาสุกรจักตองเสียภาษีอยางนอย 3 
ประเภท คือ อากรฆาสัตว ภาษีการคา และภาษีเงินได ในบรรดาภาษีทั้งสามประเภทนี้ ภาษีเงินได
นบัวามคีวามส ําคญัมากที่สุด ความพยายามในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเหลานี้ ไดผลักดันใหมี
การฆาสุกรเถื่อนกันมากขึ้น การฆาสุกรเถื่อนในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีมิไดเพิ่งเกิดขึ้น 
ภายหลงัจากทีรั่ฐบาลประกาศใหใชนโยบายการคาสุกรแบบเปดเขต หากทวาไดมีมากอนหนานั้น
นานแลว ตางกันแตเพียงวาในยุคสมัยที่บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดยังมีอํ านาจผูกขาดในการ
ฆาสัตวและการจํ าหนายเนื้อสัตวในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีอยูนั้น บริษัทฯสามารถดํ าเนิน
การลดการฆาสุกรเถื่อนไดโดยงาย ดวยการใหสินบนแกตํ ารวจในการควบคุมรถบรรทุกสุกร 
จากตางจังหวัดที่เขาสูเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีใหมุงไปสูโรงฆาสัตวของบริษัทฯ เพราะ 
ในขณะนั้น หากมีรถบรรทุกสุกรเขาสูกรุงเทพ-ธนบุรี โดยมิไดมุงตรงไปยังโรงฆาสัตวของบริษัทฯ 
ยอมงายแกการสันนิษฐานวา เปนรถบรรทุกสุกรที่จะนํ าไปฆาโดยไมถูกตองตามกฎหาย แตเมื่อ
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดหมดอํ านาจผูกขาดเสียแลว ก็มิอาจใชวิธีการปองกันการฆาสุกร

                                                          
100 มีขอนาสังเกตวา คํ าส่ังของอธิบดีกรมการปกครองเกี่ยวกับนโยบายการคาสุกรแบบเปดเขตไดระบุวา  
“… อนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวของเทศบาลและสุขาภิบาลในจังหวัดอื่นๆ นอกจากจังหวัด
พระนครและธนบุรี เขามาจํ าหนายใหแกประชาชนในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีได …” ดูหนังสือที่ มท. 
0309/36384 ของนายชํ านาญ ยุวบูรณ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถึงผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2511
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เถื่อนดังกลาวนี้ได เมื่อการฆาสุกรเถื่อนมีมากขึ้น ธุรกิจการฆาสัตวของบริษัทยอมไดรับความ
กระทบกระเทือนตามไปดวย101

ในการจูงใจใหพอคาสุกรนํ าสุกรไปชํ าแหละที่โรงฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จํ ากัด  บริษัทฯ ไดใชมาตรการที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ  คือ

มาตรการที่หนึ่ง การลดคาบริการการฆาสุกรและคาธรรมเนียมตางๆ โดยบริษัทฯ
ไดมีประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2512 ลดคาบริการการฆาสุกรและคาธรรมเนียมตางๆดังนี้  
(สหสามัคคีคาสัตว 2512 เอกสารหมายเลข 11)

(ก) ลดอตัราคาบริการการฆาสุกรตัวละ 41 บาท เหลือเพียง 27-39 บาท ทั้งนี้ 
ข้ึนอยูกับจํ านวนสุกรที่นํ าเขามาฆา หากยิ่งมีมากเพียงใด คาบริการการฆาสุกรจะยิ่งตํ่ าลงมาก
เพียงนั้น

(ข) ลดอตัราคาเชาคอกพักชั้นหนึ่งเหลือคอกละ 30.00 บาท ชั้นสองเหลือคอกละ 
20.00 บาท และชั้นสามเหลือคอกละ 10.00 บาท
 (ค) งดเกบ็คาเชาหองเย็นสํ าหรับสุกรสาคูของพอคาเปนจํ าวน 10 วันนับแตวันที่
น ําเขาเกบ็ในหองเย็น  เมื่อพนกํ าหนด 10 วัน  ตองเสียคาเชาหองเย็นวันละ 10.00 บาท

มาตรการที่สอง การท ําสญัญาใหเอกชนจัดการหาสุกรเขาไปฆาในโรงฆาสัตวของ
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด ทั้งนี้โดยมีการกํ าหนดจํ านวนสุกรขั้นตํ่ าตอวันและคาปรับในกรณี
ทีเ่อกชนคูสัญญามิอาจปฏิบัติตามสัญญาได นับต้ังแตป 2511 เปนตนมา จากหลักฐานเอกสาร
เทาทีสื่บคนได มีเอกชนอยางนอย 2 ราย ที่ทํ าสัญญาในลักษณะดังกลาวกับบริษัท สหสามัคคี 
คาสัตว จํ ากัด ซึ่งไดแก

(ก) หางหุนสวนจํ ากัดเจริญธัญญวฒัน ซึง่ท ําสัญญาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2512 
แตปรากฏวาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได102

(ข) บริษัท วาณชิากร จ ํากัด ซึ่งทํ าสัญญาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2517 และ 
มีผลบังคับใชภายใน 30 หลังจากทํ าสัญญา โดยมีขอผูกพันวาจะนํ าสุกรเขามาฆาในบริษัท  
สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัดอยางนอยวันละ 3,000 ตัว หากบริษัทคูสัญญามิอาจปฏิบัติตามขอผูกพัน
ได จักตองเสียคาปรับแกบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดวันละ 100 บาทตอสุกรหนึ่งตัว 
ทีข่าดหายไป ทั้งนี้บริษัท วาณชิากร จ ํากดั มีหลักทรัพยค้ํ าประกันมูลคา 1 ลานบาท (เปนเงินสด 

                                                          
101 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณพอคาสุกรและผูที่เคยเปนพนักงานของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด  
บางคน ยืนวามีการฆาสุกรเถื่อนในโรงงานฆาสัตวกลวยนํ้ าไทยเชนเดียวกัน
102 รายงานการประชุมผูถือหุนบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2512 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2512 เอกสารกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
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300,000 บาท และทรพัยสิน 700,000 บาท) สัญญาดังกลาวนี้มีกํ าหนดระยะเวลา 3 ป103  
การณปรากฏในเวลาตอมาวา บริษัท วาณิชากร จํ ากัด ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได  
โดยสามารถนํ าสุกรมาฆาไดเพียงวันละ 40-80 ตัวเทานั้น104 ภายในเดือนสิงหาคม 2517 นั้นเอง 
บริษัท วาณชิากร จ ํากดั ไดขอแกสัญญาที่ทํ าไว แตเทศบาลกรุงเทพมหานครซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ไมยินยอม105 และกลับเรงรัดใหบริษัท วาณชิากร จํ ากัด ชํ าระ
คาปรับภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ 26 สิงหาคม 2517 เปนตนมา106 และเมื่อบริษัท วาณิชากร 
จ ํากดัไมสามารถชํ าระหนี้ได บริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดจึงยื่นฟองบริษัท วาณชิากร จํ ากัด  
ในเดอืนพฤศจกิายน 2517 โดยเรียกคาเสียหาย 19 ลานบาท107

 ในระหวางปบัญชี 2509/2510 ถึง 2512/2513 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
ประสบภาวะการขาดทุนโดยตลอด แตสถานการณกลับกระเตื้องขึ้นในระหวางปบัญชี 2513/2514 
ถงึ 2515/2516 ซึ่งบริษัทฯมีกํ าไรติดตอกันถึง 3 ป (ดูตารางที่ 4) การที่บริษัทฯมีฐานะการประกอบ
การทีดี่ข้ึนในชวงเวลา 3 ปดังกลาวนี้นั้น เกิดจากสาเหตุสํ าคัญหลายประการ กลาวคือ

ประการแรก ผูบริหารบริษัทฯไดพยายามตัดทอนรายจายอันไมเปนการจํ าเปน
รายการตางๆ พรอมทั้งปราบปรามและปองกันการทุจริตที่เกิดขึ้น108

ประการที่สอง ผูบริหารบริษัทฯเพิ่งพบวา คํ าสั่งอนุญาตใหนํ าสุกรชํ าแหละจาก
ตางจังหวัดเขามาจํ าหนายในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 22 

                                                          
103 ชาวไทย ฉบับวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2517 ; ขาวพาณิชย ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2517 อนึ่ง เปนที่ 
นาสังเกตวา ในเดือนมิถุนายน 2517 กอนที่จะมีการทํ าสัญญาดังกลาว บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ฆาสุกร
โดยถัวเฉลี่ยวันละ 868 ตัว และนับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2511 เปนตนมา จํ านวนการฆาสุกรถัวเฉลี่ยไมเคย 
เกินกวาวันละ 1,200 ตัว (ดูตารางที่ 9) แตเหตุใดบริษัท วาณิชากร จํ ากัด จึงหาญกลามาทํ าสัญญาผูกพัน 
การฆาสุกรวันละ 3,000 ตัว นับเปนเรื่องที่นาฉงนไมนอย
104 บานเมือง ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2517 รายงานวา จํ านวนสุกรที่บริษัท วาณิชากร จํ ากัด นํ ามาฆาที่โรงฆา
สัตวกลวยนํ้ าไทย ระหวางวันที่ 7-10 สิงหาคม 2517 มีสถิติดังนี้

วันที่   7  สิงหาคม 57   ตัว       เสียคาปรับ 294,300   บาท
วันที่   8  สิงหาคม 76   ตัว       เสียคาปรับ 292,400   บาท
วันที่   9  สิงหาคม 51   ตัว       เสียคาปรับ 294,900   บาท
วันที่ 10  สิงหาคม 60   ตัว       เสียคาปรับ 294,000   บาท

105 ประชาชาติรายวัน ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 2517
106 ประชาชาติรายวัน ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2517
107 ขาวพาณิชย ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2517
108 ดูอาทิเชน ขาวเรื่อง “สอบทุจริตในโรงหมูแลว ใหลงโทษพนักงาน 34 คน” สยามรัฐ (12 ตุลาคม 2515)
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สิงหาคม 2511 นั้น  ไดระบุไวโดยชัดเจนวา เนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวในเขตสุขาภิบาลรอบๆ
จังหวัดพระนครและธนบุรีจะนํ าเขามาจํ าหนายในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี
มิได ดังนั้น จึงไดดํ าเนินการมิใหเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวเหลานี้เขามาจํ าหนายในเขต 
เทศบาลทัง้สองนี้ ผลของการใชมาตรการดังกลาวนี้ก็คือ ธุรกิจการฆาสัตวของบริษัทฯกระเตื้องขึ้น
เล็กนอย

ประการที่สาม บริษัทฯไดปรับปรุงระเบียบการสงโคกระบือไปขายตางประเทศ
เพื่อใหไดประโยชนมากขึ้น ตลาดโคกระบือในตางประเทศที่สํ าคัญไดแก ฮองกง พอคาไทย 
ใชวธิีการจัดตั้งบริษัทผูนํ าเขาขึ้นที่ฮองกง แลวทํ าสัญญารับซื้อจากบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
ธุรกิจดังกลาวนี้ไดใหกํ าไรอยางมหาศาล บรรดาพอคานายทุนทั้งหลายจึงพากันวิ่งเตนเพื่อขอทํ า
สัญญาดังกลาวกับบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด ลักษณะของสัญญาจะระบุราคาขั้นตํ่ าที่บริษัท
ผูน ําเขาในฮองกงจะตองจายใหแกบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด หากราคาโคกระบือในตลาด
ฮองกงสูงขึ้น ราคารับซื้อของบริษัทผูนํ าเขาในฮองกงจักตองปรับใหสูงขึ้นตาม แตเดิมราคาขั้นตํ่ า 
ที่รับซื้อกํ าหนดไวตัวละ 900-950 เหรียญฮองกง แมวาราคาโคกระบือในตลาดฮองกงจะสูงขึ้น  
กไ็มปรากฏวาไดมีการปรับราคารับซื้อแตประการใด ในป 2515 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
จงึไดปรับราคาขั้นตํ่ าจากตัวละ 900-950 เหรียญฮองกงเปน 1,100 เหรียญฮองกง109 ซึง่ยงัผลให
ธรุกจิการสงโคกระบือไปขายตางประเทศของบริษัทฯกระเตื้องขึ้น

แมวาฐานะการประกอบการของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดจะกระเตื้องขึ้น
ในระหวางปบัญชี 2513/2514 ถึง 2515/2516 แตก็มิอาจเรียกไดวามีฐานะอันมั่นคง ปรากฏการณ
อันนาสนใจทีเ่กดิขึน้ในชวงเวลาดังกลาวนี้ก็คือ มีเอกชนหลายรายไดยื่นขอเสนอขอเชาโรงฆาสัตว
ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด110 แตกระทรวงมหาดไทยและเทศบาลกรุงเทพมหานคร 
ไมยินยอมและกลับพิจารณาที่จะนํ าหุนของกรุงเทพมหานครออกขาย เพื่อใหบริษัท สหสามัคคี 
คาสตัว จ ํากดั มลัีกษณะเปน “บริษัทมหาชน” โดยกรุงเทพมหานครถือหุนเพียง 30% และเอกชน

                                                          
109 “พบทุจริตกินควายในโรงหมูอีก” สยามรัฐ (23 กันยายน 2515); ดนัย ศักดิ์สิทธิ์วัฒนะ
110 ชาวไทย ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2515 รายงานวา มีบริษัทเอกชน 2 บริษัทยื่นขอเสนอขอเชาโรงหมู คือ  
(1) หางหุนสวน พ. เรืองดํ ารงค โดยนายพรชัย จรัสเรืองดํ ารงค และนายจักซวง แซโควเปนผูยื่นขอเสนอ และ (2) 
บริษัท นครหลวงการคาและอุตสาหกรรม จํ ากัด  กอนหนานี้ ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2515  
รายงานวา นายอไภย พินทุโยธิน (อดีตที่ปรึกษาบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด) และนายสถิตย โสภารัตน  
ไดทํ าหนังสือขอเชากิจการ
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ถือหุน 70%111 แตแผนการดังกลาวนี้ยังมิทันนํ ามาปฏิบัติก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ในเดือนตุลาคม 2516

ในระหวางปบัญชี 2516/2517 ถึง 2519/2520 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
ประสบภาวะการขาดทุนติดตอกันถึง 4 ป ในชวงเวลาดังกลาวนี้ มีหลายประการซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนตอฐานะการประกอบการของบริษัท การยกฐานะของเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาล
นครธนบรีุข้ึนเปนกรุงเทพมหานครในป 2517 ทํ าใหธุรกิจการฆาสุกรของบริษัทฯไดรับความกระทบ
กระเทือน เพราะบรรดาโรงฆาสัตวซึ่งอยูอํ าเภอรอบนอกกรุงเทพมหานครไดพากันสงเนื้อสุกร
ชํ าแหละเขามาจํ าหนายในกรุงเทพมหานร อันเปนเหตุใหรายไดจากการฆาสุกรของบริษัทฯ 
มไีมมากเทาทีค่วร แตเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหบริษัทฯตองขาดทุน เกิดจากธุรกิจฟารมเลี้ยงโค ซึ่งดํ าริ 
ใหมีข้ึนตั้งแต 2515112 ดังจะเห็นไดวา ในปบัญชี 2518/2519 บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด 
มีรายไดจากการสงโคกระบือไปขายตางประเทศเพียง 333,350 บาท แตเสียตนทุนในการนี้ถึง 
5,855,976.08 บาท (ในจ ํานวนนี้เปนคาใชจายของฟารม 2,174,325.95 บาท) จึงตองขาดทุนจาก
การประกอบธุรกิจประเภทนี้ถึง 5,522,626.08 บาท113 เทยีบกบัจ ํานวนการขาดทุนรวมในปบัญชี
เดยีวกนั ซึง่เทากับ 15,150,221.06 บาท (ดูตารางที่ 4)114 คิดเปนรอยละ 36.45 จนในที่สุดบริษัทฯ
ตองเลกิกจิการฟารมเลี้ยงโค-กระบือที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดยะลา115 ซึง่มสีวนสํ าคัญที่ทํ าให
บริษทัฯ กลับมีกํ าไรอีกครั้งหนึ่งในปบัญชี 2520/2521 (ดูตารางที่ 4)

                                                          
111 สยามรัฐ (12 เมษายน 2516) และขาวพาณิชย (12 เมษายน 2516) อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาในการ 
ใหสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระยะแรก นายชํ านาญ ยุวบูรณระบุวา หุนที่จะนํ าออกจํ าหนายแกประชาชนนั้น 
จะไมมีการจํ ากัดจํ านวนหุนที่แตละคนจะถือได คํ าใหสัมภาษณดังกลาวไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวาง เพราะหากไมมีการกํ าหนดจํ านวนผูถือหุนขั้นตํ่ าและจํ านวนหุนสูงสุดที่ผูถือหุนแตละคนจะถือได  
ลักษณะของบริษัทฯจะไดชื่อวาเปนบริษัทมหาชนไดอยางไร ดูอาทิเชน เพชร บานแหลม “สหสามัคคีคาสัตว 
จะเปนบริษัทมหาชนหรือของพอคาหมู” สยามรัฐ (12 เมษายน 2516) แตตอมานายชํ านาญ ยุวบูรณไดเปล่ียน
ขอเสนอเปนวา จะมีการจํ ากัดจํ านวนหุนที่เอกชนแตละคนถือเพื่อปองกันการผูกขาดการซื้อแตเพียงผูเดียว  
โดยหุนที่นํ าออกจํ าหนายมีมูลคาหุนละ 100 บาท ดูรายงานขาวเรื่อง “เผยหลักเกณฑขายหุนสามัคคีมุงกระจาย
ใหประชาชน” ขาวพาณิชย (18 เมษายน 2516)
112 “สหสามัคคีจะตั้งฟารมเล้ียงโคเอง” ประชาธิปไตย (6 กรกฎาคม 2516)
113 งบทํ าการของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ประจํ าปเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2519 เอกสารกรมทะเบียน 
การคา  กระทรวงพาณิชย
114 รายการขาดทุนที่สํ าคัญอีกรายการหนึ่งคือ การขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท โรงสกัดนํ้ ามันรํ าสากล จํ ากัด 
จํ านวน 3,138,485 บาท
115 คํ าใหสัมภาษณของ พ.ต.ต. ประสงค มัชฌิมานนท รองผูวาการกรุงเทพมหานคร ชาวไทย (24 กุมภาพันธ 
2520)
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รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 24 ของผูถือหุนบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2520 ไดกลาวสรุปถึงฐานะการประกอบการของบริษัทไวเปนอยางดี 
ดังนี้116

“… ในการประชุมผูถือหุนเมื่อปที่แลว (2519) คณะกรรมการไดรายงานตอทาน 
ผูถือหุนใหทราบวา ในรอบปบัญชี 2517/2518 สถานการณของบริษัทไมสูดี  
มีผลขาดทุนอยูในระดับสูง สาเหตุสรุปไดวา เนื่องมาจากบริษัทไมอยูในฐานะ 
ที่จะทํ าการฆาสัตวแขงขันกับโรงฆาสัตวอ่ืนๆได เพราะตนทุนการผลิตสูงและ 
ยังขาดทุนจากกิจการฟารมเลี้ยงสัตวที่จังหวัดยะลาและจังหวัดอุทัยธานีอีกดวย 
สวนประการสํ าคัญที่คณะกรรมการชุดนั้นชี้ใหเห็นคือ การที่บริษัทไมสามารถ
หลบเลี่ยงภาษีอากรใดๆใหแกพอคาไดตามใจชอบ จึงเปนผลใหจํ านวนสัตว 
เขาฆานอยลง

 สํ าหรับในรอบปบัญชี 2518/2519 คณะกรรมการขอรายงานวา  
 สถานการณโดยทั่วไปยังไมดีข้ึน ทั้งๆที่ไดพยายามแกไขแลว เชน ยุบเลิกกิจการ 
 ฟารมเลี้ยงสัตวทั้งสองแหงเสีย เพราะไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนกิจการ 
 ที่ไมอํ านวยประโยชนใหแกบริษัทฯไดคุมกับการลงทุน และเปนการเพิ่มภาระ 
 ใหแกบริษัทฯอยางมาก ผลของการยุบเลิกกิจการฟารมเลี้ยงสัตว ทํ าใหบริษัท 
 สามารถลดผลขาดทุนไดเดือนละประมาณ 300,000 บาท นอกจากนั้น ไดยุบ 
 หนวยงานของสํ านักกลางบางหนวยที่ไมมีผลงาน จึงทํ าใหลดจํ านวนพนักงาน 
 คนงานไดอีกประมาณ 300 คน แตในการนี้ บริษัทฯจํ าตองจายเงินชดเชยไป 
 ประมาณ 3.4 ลานบาท โดยไดยืมจากกรุงเทพมหานครจํ านวน 3 ลานบาท  
 มาจายเพื่อการนี้ บริษัทฯจึงมีภาระผูกพันที่จะตองสงใชคืนใหเสร็จส้ินภายในป  
 2522
 กจิกรรมที่บริษัทฯไดดํ าเนินการติดตอมาในระยะ 2-3 ปนี้ คือ การรับจาง 
 ฆาสัตว กับขายสตัวไปตางประเทศตามโควตาที่ไดรับ (ป 2519 ไดรับ 113 ตัว)  
 และมรีายไดเบ็ดเตล็ดอีกเล็กนอยจากการใหเชาสถานที่และหองเย็น ดังไดกลาว 
 แลววา บริษัทมีโรงงานฆาสัตวดวยเครื่องจักรที่สามารถฆาสุกรไดชั่วโมงละ 400  
 ตัว โคกระบือชั่วโมงละ 60 ตัว แตไมมีโอกาสไดใชใหเต็มที่ โดยเฉพาะการฆา 
 สุกรตองหยุดเดินเครื่องไป สวนโคกระบือฆาทั้งสองวิธี คือ ดวยมือและดวย 
 เครือ่งจกัร คาใชจายในการบํ ารุงรักษาตองมีอยู แมจะไมไดใช ซึ่งเปนปญหา 
 สํ าคัญสํ าหรับบริษัทที่จะตองพิจารณาตอไป
                                                          
116 เอกสารกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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 ตามงบบัญชีกํ าไรขาดทุนปนี้ (2518/2519) บริษัทขาดทุนสุทธิ 15 ลาน 
 บาทเศษ เมือ่รวมกับผลขาดทุนของปกอนๆ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมรวมทั้งสิ้น  
 37 ลานบาท ซึง่เกินกวาครึ่งหนึ่งของเงินทุน”
 การแก ไขสถานการณของบริษัทดังที่ ได รายงานไว ข างต นแล ว  
 คณะกรรมการยังไดต้ังคณะท ํางานขึน้พิจารณาถึงฐานะและแนวทางวา บริษัทฯ 
 ควรจะดํ าเนินกิจการตอไปหรือไม ซึ่งสรุปไดวา หากสถานการณคงเปนอยู 
 ในรูปเดมิ คือ การเปดเขตใหฆาและจํ าหนายเนื้อสัตวโดยเสรี พอคาสามารถ 
  ฆาสตัวจากตางจังหวัดและสุขาภิบาลรอบนอก สงเขามาขายในกรุงเทพมหานคร 
 ได บริษัทฯซึ่งตองปฏิบัติตนอยูในกรอบของกฎหมาย ยอมไมสามารถจะให 
 บริการแขงขันได เมื่อเปนเชนนี้ บริษัทฯจึงควรตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง คือ  
 ยุบเลิกกิจการใหเปนองคกรของรัฐโดยสมบูรณ เพื่อที่จะไดจัดระบบงานและวิธี 
 ดํ าเนินงานเสียใหมใหสามารถสนองนโยบายของรัฐบาลไดตอไปหรือปรับปรุง 
 กจิการบริหารของบริษัทเสียใหม …”

รายงานการประชุมขางตนนี้ สะทอนใหเห็นวา ผูบริหารบริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จํ ากัดตางตระหนักดีวา นโยบายการคาสุกรแบบเสรีและแบบเปดเขตเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผล 
ตอฐานะการประกอบการของบริษัทฯ ในระหวางป 2516-2521 ไดมีความพยายามหลายครั้ง
หลายคราที่จะผลักดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการฆาและการคาสุกร ดังเชนในป 
2518 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอมาตรการในการชวยเหลือผูเลี้ยงสุกรใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา เนื่องจากราคาสุกรมีชีวิตในขณะนั้นตํ่ ากวาที่ควรจะเปน ในบรรดามาตรการตางๆที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอตอรัฐบาล มาตรการที่สํ าคัญมาตรการหนึ่ง ก็คือ ใหอธิบดี
กรมการปกครองออกประกาศหามนํ าสุกรชํ าแหละเขามาจํ าหนายในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2511117 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ 
วนัที ่ 16 กนัยายน 2518 มีมติใหสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พิจารณากํ าหนดนโยบายในการเลี้ยงและผลิตสุกร สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติพิจารณาแลว เห็นชอบดวยกับการจํ ากัดการฆาสัตวเฉพาะโรงงานของบริษัท 
สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด และการหามสุกรชํ าแหละขามเขต ทั้งนี้โดยใชเปนมาตรการระยะสั้น118

                                                          
117 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 0204/19197 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518
118 หนังสือสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ สร.0501/6142 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2518
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อยางไรกต็าม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2518 มีมติใหใชนโยบายการคา
สุกรแบบเปดเขตตามเดิม119

แตแลวความพยายามในการผลักดันใหรัฐบาลหันมาใชนโยบายการคาสุกรแบบ
ปดเขตก็ประสบผลสํ าเร็จ เมื่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ไดลงมติ
เกีย่วกบัมาตรการในการแกปญหาสุกรมีชีวิตราคาตกตํ่ าดังนี้120

(1) ใหยึดหลักการสหกรณเปนปจจัยในการแกปญหา โดยสรางพลังการตอรอง 
ในเรื่องราคาสุกรมีชีวิตใหอยูในมาตรฐานแหงความเปนธรรม ทั้งนี้ใหดํ าเนินการไดโดยใหสิทธิ 
ในการไดรับอาชญาบัตรแกสหกรณผูเลี้ยงสุกรเทานั้น
 (2) ใหอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกคํ าสั่งอนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละเขามา
จ ําหนายในกรงุเทพมหานคร โดยกํ าหนดเงื่อนไขเปนบทเฉพาะกาลวา ในระยะ 30 วันนับต้ังแต 
ไดมคํี าสัง่ของอธิบดีกรมการปกครองเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ใหสหกรณผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดที่ใกลเคียงกับ
กรุงเทพมหานครและมีปริมาณการเลี้ยงสุกรมาก สนับสนุนโดยการสงสุกรชํ าแหละซึ่งฆาจาก 
โรงฆาของแตละจังหวัดโดยถูกตองตามกฎหมาย สงเขามาสมทบกับจํ านวนที่บริษัท สหสามัคคี 
คาสัตวดํ าเนินการฆา เพื่อใหมีสุกรชํ าแหละเพียงพอแกการบริโภค และใหปรับปรุงโรงฆาสัตว 
ในกรงุเทพมหานครใหมีขีดความสามารถในการฆาสุกรใหเพียงพอกับความตองการในแตละวัน
 (3) ใหต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อทํ าหนาที่พิจารณากํ าหนดปริมาณสุกร 
มีชีวิตที่จะนํ าเขาในจังหวัดหรือสงออกนอกจังหวัด รวมทั้งพิจารณาปญหาตางๆของสุกรในเรื่อง
อ่ืนๆดวยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

(4) ใหจัดตั้งคณะกรรมการกลางในระดับชาติเพื่อดํ าเนินการแกปญหาในระยะ
ตางๆตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ตอมา อธบิดีกรมการปกครองไดออกประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2521 ยกเลิก
คํ าสั่งอนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวของเทศบาลและสุขาภิบาลในจังหวัดอื่นๆ 
เขามาจ ําหนายใหแกประชาชนในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2511 
อยางไรก็ตาม ประกาศกรมการปกครองดังกลาวนี้ไดอนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจาก 
บางจงัหวดัเขามาจํ าหนายในเขตกรุงเทพมหานครได  โดยอางเหตุผลวา

                                                          
119 หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/20393 ลงวันที่ 30 ตุลาคม  2518
120 หนังสือของนายปลั่ง มีจุล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่ สร. 0202/13759 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2521
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“… อนึง่ เพือ่ปองกันมิใหเกิดปญหาการขาดแคลนสุกรชํ าแหละภายในระยะเวลา  
 30 วนันบัแตวนัที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ อธิบดีกรมการปกครองจึงอนุญาต 
 ใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวของเทศบาลและสุขาภิบาลในจังหวัด 
 นครปฐม หรือจังหวัดอื่นใดที่อธิบดีกรมการปกครองอนุญาต เขามาจํ าหนาย 
 ใหแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได เพื่อใหเพียงพอกับความตองการ 
 บริโภคในแตละวัน”121

ยคุแหงนโยบายการคาสุกรแบบเปดเขต ซึ่งเริ่มตนตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2511 
จงึสิน้สดุลงเมือ่วนัที่ 15 กันยายน 2521  รวมระยะเวลาที่ใชนโยบายดังกลาวนี้ประมาณ 10 ปเศษ
ในการดํ าเนินนโยบายการคาสุกรแบบปดเขตครั้งนี้ กรุงเทพมหานครไดจัดระบบการซื้อขายสุกร 
มชีวีติ โดยวางแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายสุกรผานสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด กรุงเทพมหานคร 
(เรียกยอๆวา “สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม.”)122 ดวยการมอบอาชญาบัตรการฆาสุกรใหแก 
สหกรณฯ (สมาน ทองสิมา 2522 ; สุรัตน ประเสริฐธรรม 2521)  สหกรณฯจะรับซื้อสุกรมีชีวิตจาก
ผูเลี้ยงหรือพอคารวบรวมสุกรตามราคาขั้นตํ่ าที่รัฐบาลกํ าหนดไว แลวขายตอใหแกพอคาสุกร
ชํ าแหละ โดยมอบอาชญาบัตรใหตามจํ านวนสุกรที่ซื้อ พอคาสุกรชํ าแหละที่ไมซื้อสุกรมีชีวิตจาก 
สหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) จะไมไดรับอาชญาบัตรในการฆาสุกร การมอบเอกสิทธิ์ในการ
จัดสรรอาชญาบัตรใหแกสหกรณฯจึงมีผลบังคับใหพอคาสุกรชํ าแหละตองซื้อสุกรมีชีวิตจาก 
สหกรณฯ เวนแตกรณีของการฆาสุกรเถื่อน แมวาวิธีการดังกลาวนี้จะชวยใหผูเลี้ยงสุกรสามารถ
ขายสุกรมีชีวิตไดราคาดีข้ึน แตมีชองโหวที่กอใหเกิดการทุจริต กลาวคือ ตามขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติ เมื่อสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) รับซื้อสุกรมีชีวิตจากผูเลี้ยงสุกรก็ดี หรือพอคา 
ผูรวบรวมสุกรก็ดี สหกรณฯมิไดชํ าระเงินคาสุกรมีชีวิตโดยทันที การชํ าระเงินจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากที่สหกรณฯขายสุกรมีชีวิตใหแกพอคาสุกรชํ าแหละแลว การทุจริตภายในสหกรณผูเลี้ยงสุกร 
กทม.ในเวลาตอมา ทํ าใหผูเลี้ยงสุกรและพอคาผูรวบรวมสุกร ซึ่งขายสุกรมีชีวิตแกสหกรณฯมิไดรับ

                                                          
121 ประกาศกรมการปกครองเรื่อง ยกเลิกการอนุญาตใหจํ าหนายเนื้อสัตวนอกเขตจํ าหนายเนื้อสัตวลงวันที่ 15 
กันยายน 2521
122 สหกรณผูเล้ียงสุกร จํ ากัด กทม. กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2518 มีสํ านักงานตั้งอยูเลขที่ 148 ซอย
เกษตรศาสตร ขางกรมปาไม บางเขน กรุงเทพมหานคร ในขณะที่สหกรณดังกลาวมีบทบาทในการคาสุกร 
หลังจากที่รัฐบาลประกาศใชนโยบายการคาสุกรแบบปดเขตนั้น พล ร.ต.สรเดช อํ านรรฆสรเดช ทํ าหนาที่เปน 
ผูจัดการ  และผูบริหารสวนใหญเปนผูเล้ียงและพอคาสุกรในภาคตะวันออก
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การชํ าระเงินเปนจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่รัฐบาลยกเลิกเอกสิทธิ์ในการ 
จดัสรรอาชญาบัตรเขตกรุงเทพมหานครแกสหกรณดังกลาว123

ในขณะที่สหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) ไดรับเอกสิทธิ์ในการจัดสรร 
อาชญาบัตรนั้น สหกรณฯสามารถจัดตั้งสาขาขึ้นในจังหวัดตางๆเปนจํ านวนมาก จนมีสาขารวม 
ทัง้สิน้ 86 สาขา ในแงนี้ก็เทากับวา สหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) ท ําหนาที่เปนสหกรณระดับ
ชาติ โดยมีสาขาในจังหวัดตางๆเปนสหกรณระดับทองถิ่น แตจุดเสื่อมของสหกรณดังกลาวนี้ 
เร่ิมเกิดขึ้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใหสนับสนุนผูเลี้ยง
สุกรเขาเปนสมาชิกของสหกรณ แตการณกลับปรากฏวา มีการจัดตั้งสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ า
จงัหวดัตางๆขึน้ ผลก็คือ ในหลายตอหลายจังหวัดเกิดสหกรณผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดเดียวกันถึง 2 
สหกรณ  อันไดแก  สหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัด กับสาขาของสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด  
(กทม.) ความขัดแยงระหวางสหกรณทั้งสองจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการแยงชิง 
เอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตร ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยจึงตัดสินใจมอบเอกสิทธิ์ในการ 
จดัสรรอาชญาบัตรใหแกสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัด เมื่อสาขาของสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด 
(กทม.) หมดสทิธิไ์ดอาชญาบัตรการฆาสุกร  ก็หมดสิทธิ์สงสุกรเขามาขายในเขตกรุงเทพมหานคร 
สหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) จงึตองรับซื้อสุกรมีชีวิตจากสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัด
ตางๆ โดยถอืเปนการรับซื้อจากบุคคลภายนอก เพราะสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัดตางๆมิได
เปนสมาชิกของสหกรณผูเลี้ยงสุกรจํ ากัด (กทม.) หากสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) มีกํ าไร 
สหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัดตางๆ แมจะไดขายสุกรมีชีวิตแกสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) 
กจ็ะมิไดรับปนผลสวนแบงของกํ าไร (สมาน ทองสิมา 2522)  ตอมา  บรรดาสหกรณผูเลี้ยงสุกร
ประจํ าจังหวัดตางๆจึงไดรวมตัวกันเปน “ชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด” ซึ่งจดทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2521 เมือ่วนัที่ 17 ตุลาคม 2521 เมื่อเกิดมีสหกรณผูเลี้ยงสุกรระดับ
ชาตถิงึ 2 แหงเชนนี้ การแยงชิงเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตรในเขตกรุงเทพมหานครจึงเกิดขึ้น 
สภาพการณดังกลาวนี้ไดดํ ารงตอมาจวบจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2522 ลงมติใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวในจังหวัดอื่นๆเขามาจํ าหนายในเขต
กรุงเทพมหานครได โดยไมตองผานระบบสหกรณผูเลี้ยงสุกรและสหกรณผูคาสุกรชํ าแหละเปนการ
ชั่วคราว จนกวากระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดแกไขปรับปรุงระบบวิธีการสหกรณใหพรอม  
จึงจะระงับการอนุญาตใหนํ าสุกรชํ าแหละขามเขตดังกลาว และตอมา อธิบดีกรมการปกครอง 

                                                          
123 จากการสอบถามพอคาสุกรบางราย พบวา ในการทํ าหนาที่เปนคนกลางระหวางผูเล้ียงสุกรและพอคา 
ผูรวบรวมสุกรฝายหนึ่งกับพอคาชํ าแหละสุกรอีกฝายหนึ่งนั้น สหกรณผูเล้ียงสุกร จํ ากัด (กทม.) ไดคิดคาบริการ
จากพอคาสุกรชํ าแหละตัวละ 12 บาท  ตอมาไดเพิ่มขึ้นเปนตัวละ 20 บาท
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ไดออกประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2522 อนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตว 
ในจงัหวดัอืน่ๆเขามาจํ าหนายใหแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได124

ตลอดระยะเวลาระหวางวันที่ 15 กันยายน 2521 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2522  
ซึ่งเปนชวงที่มีการใชนโยบายการคาสุกรแบบปดเขตสํ าหรับกรุงเทพมหานครนั้น สหกรณผูเลี้ยง
สุกร จํ ากัด (กทม.) มบีทบาทในการทํ าหนาที่เปนสถาบันคนกลางระหวางผูเลี้ยงสุกรและพอคา 
ผูรวบรวมสุกรฝายหนึ่งกับพอคาสุกรชํ าแหละอีกฝายหนึ่ง หากพิจารณาจากประวัติศาสตรการคา
สุกร เราจะเห็นไดวา มีหนวยงานหลายตอหลายหนวยที่ดํ าเนินบทบาทดังกลาวนี้ นับต้ังแต 
กรมพลาธกิารทหารบก องคการสงเคราะหทหารผานศึก สหพนัธสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตว จํ ากัด
สินใช และบริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัด ขอแตกตางสํ าคัญระหวางสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด  
(กทม.) กบัหนวยงานดังกลาวนี้ ก็คือ สหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) มิไดมีบทบาทในการคา
สุกรชํ าแหละ หากแตมีหนาที่เพียงรวบรวมสุกรมีชีวิตมาจํ าหนายแกพอคาสุกรชํ าแหละเทานั้น  
แตขอที่เหมือนกันก็คือ พฤติกรรมอันสอไปในทางทุจริต ตลอดจนการใชสหกรณเปนเครื่องมือ 
ในการหาผลประโยชนสวนบุคคล125 นอกจากนี ้ การที่ผูมีอํ านาจทางการเมืองและขาราชการมิได 
มีความจริงใจในการพัฒนาระบบสหกรณเพื่อใหเปนประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง ทํ าให 
มีการใชระบบสหกรณเปนเครื่องมือในการตอบสนองตัณหาทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ  
ดังที่มีผูกลาววา

“… สหกรณผูเลี้ยงสุกร จํ ากัด (กทม.) ไดกอต้ังขึ้น เพื่อที่จะคุมครองผลประโยชน 
 ของสมาชิกผูเลี้ยงสุกรและมีแนวโนมวาจะสามารถแกปญหาได ถาคนของรัฐ 
 ไมเขาไปยุงเกี่ยวจนเกินขอบเขต แตก็ถูกอิทธิพลของพอคาตางๆนานา จนในที่สุด  
 ในป 2521 ก็ไดมีการจัดตั้งสหกรณที่มีลักษณะซํ้ าซอนกันขึ้นมาอีก แตมีลักษณะ 
 เปนสหพันธ… การดํ าเนินนโยบายเชนนี้หาไดเปนผลดีแกขบวนการสหกรณไม  
 มีแตจะทํ าลายขบวนการสหกรณเทานั้น และการที่รัฐเขาไปยุงกับขบวนการ 

                                                          
124 ประกาศกรมการปกครองเรื่อง อนุญาตใหนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละจากโรงฆาสัตวในจังหวัดอื่นๆ เขามาจํ าหนาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2522
125 ในขณะที่กํ าลังเขียนรายงานการวิจัยนี้ (2523) สหกรณผูเล้ียงสุกร จํ ากัด (กทม.) มีหนี้สินนับลานบาท ปญหา
หนี้สินดังกลาวนี้ มิไดเกิดจากการทุจริตภายในสหกรณเทานั้น หากยังเกิดจากรายจายที่สูงเกินกวาที่ควรจะเปน
อีกดวย ดังที่มีผูกลาว “… เมื่อทางราชการมอบอาชญาบัตรฆาหมูในเขต กทม.มาให ซึ่งเปนประโยชนแก 
สหกรณ แตในขณะเดียวกันก็มอบภาระมาใหสหกรณดวย นั้นคือ การตั้งเจาหนาที่ฝายตางๆ เชน ฝายการเงิน 
การบัญชี การบริการโรงฆาสัตว เปนตน มาเปนพนักงานทํ างานสหกรณ (บางรายอาจใหมาชวยชั่วคราว) 
สหกรณตองจายคาจางเงินเดือนใหพนักงานเหลานี้แตละเดือนเปนเงินมิใชนอย..” ดู สมาน ทองสิมา (2522 : 
89)
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 สหกรณมากจนเกินขอบเขตเชนนี้ ขบวนการสหกรณที่แทจริงจะไมสามารถ 
 เจริญเตบิโตหรือแกปญหาไดเลย และเปนแบบอยางที่มีแตจะทํ าลายอุดมการณ 
 สหกรณของนักสหกรณ เพราะถารัฐไมพอใจ รัฐก็สามารถที่จะตั้งสหกรณอ่ืนๆ 
 ข้ึนมาแขงกับสหกรณที่มีอยูแลวไดอีก เพื่อบีบบังคับโดยทางออมใหสหกรณนั้น 
 ยบุเลกิไป เลยทํ าใหขบวนการสหกรณกลายเปนเครื่องมือของคนบางกลุมที่ไมใช 
 เกษตรกร …” (วนิยั คงอาจหาญ 2522 : 240)

ในระหวางวนัที่ 15 กันยายน 2521 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2522 ธุรกิจการฆาสุกร
ของบริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด กลับเฟองฟูข้ึนอีกครั้งหนึ่ง จํ านวนการฆาสุกรในระหวางเดือน
กนัยายน 2521 ถึงเดือนสิงหาคม 2522 เทากับ 694,552 ตัว ซึ่งอยูในระดับเดียวกับชวงกอนป 
2511 (ดูตารางที่ 8) แตเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายการค าสุกรแบบเปดเขตสํ าหรับ
กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนับต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2522 เปนตนมา ธุรกิจการฆาสัตวของ
บริษทัฯกท็รุดโทรมลงเชนกัน ดังจะเห็นไดจากสถิติจํ านวนการฆาสุกรถัวเฉลี่ยตอวันดังตอไปนี้126

เดอืนมกราคม  2521  ถึงสิงหาคม 2521  จํ านวนการฆาสุกรถัวเฉลี่ยวันละ  1,424  ตัว
เดอืนกนัยายน  2521  ถึงสิงหาคม 2522  จํ านวนการฆาสุกรถัวเฉลี่ยวันละ  2,226  ตัว
เดอืนกนัยายน  2522  ถึงเมษายน 2523  จํ านวนการฆาสุกรถัวเฉลี่ยวันละ  1,721  ตัว

ในปจจุบัน (2523) บริษัท สหสามคัคคีาสัตว จํ ากัดประกอบธุรกิจการฆาสัตวเปน
ธรุกจิหลกัเพยีงอยางเดียว และมีรายไดเบ็ดเตล็ดจากการใหเชาโรงงานและเครื่องจักร สวนการสง
โคกระบือไปขายตางประเทศก็ลดนอยลงไปเปนอันมาก เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับผูสงออก
จากประเทศอื่นๆได127 และเปนทีค่าดกนัวา ฐานะการประกอบการของบริษัทฯจะเลวรายลงไปอีก  
หากรัฐบาลยังคงยึดนโยบายการคาสุกรแบบเสรีและแบบเปดเขตสํ าหรับกรุงเทพมหานครตอไป 
ทัง้นีป้รากฏตามงบกํ าไรขาดทุนของบริษัทฯในปบัญชี 2520/2521 วา บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสม
ถงึ 34,845,323.84 บาท128 โดยมทีนุจดทะเบียน 50 ลานบาท

5.  ความลงทาย
บริษัท สหสามคัคคีาสตัว จํ ากัด ถือกํ าเนิดขึ้นในยุคที่มีการใชอํ านาจทางการเมือง

ในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางแพรหลาย และอํ านาจทางการเมืองนั่นเอง 

                                                          
126 คํ านวณจากสถิติของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด โดยมีขอสมมติวา เดือนหนึ่งมีวันทํ าการ 26 วัน
127 ตามสถิติของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในบรรดาโควตากระบือสงออกในป 2521 จํ านวน 
14,439 ตัว บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัด ไดรับจัดสรรโควตาเพียง 167 ตัว
128 ขอมูลจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย
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ไดดลบนัดาลใหบริษัทฯกาวเขาสูยุคทองระหวางป 2504-2511 แตภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศ
ใชนโยบายการคาสุกรแบบเปดเขตนับต้ังแตวันที่ 22 สิงหาคม 2511 เปนตนมา ฐานะการ 
ประกอบการของบริษัทฯก็เร่ิมส่ันคลอน  ทั้งนี้เปนผลจากสาเหตุอยางนอย 4 ประการ

ประการแรก ลักษณะของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดมีสภาพการแบงแยก
ระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการ (Separation of Ownership and Control)  
ในดานผูทีเ่ปนเจาของบริษัท แมวาเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี (ซึ่งตอมายกฐานะ
เปนเทศบาลกรุงเทพมหานคร) จะเปนผูถือหุนรายใหญ  โดยถอืหุนเกือบทั้งหมดของหุนที่จํ าหนาย
แลว แตก็มิไดสนใจควบคุมการจัดการบริษัทอยางเขมงวด ทั้งนี้เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในบริษัท 
ดังกลาวมลัีกษณะเปนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสาธารณะ (Public Property Rights) ความสํ านึก 
ในความเปนเจาของจึงไมเกิดขึ้น ประกอบกับลักษณะการเมืองการปกครองที่เปนระบอบเผด็จการ
ในบางชวงเวลา ทํ าใหผูบริหารเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีมาจากการแตงตั้ง 
โดยกลุมผูมีอํ านาจเผด็จการ และไมมีกลไกอันมีประสิทธิภาพที่เอื้ออํ านวยใหประชาชนมีโอกาส 
ตรวจสอบพฤติกรรมของผูบริหารเทศบาลทั้งสอง สภาพการณดังกลาวนี้จึงเปดชองใหผูมีอํ านาจ
เผด็จการสามารถหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการประกอบการของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว 
จํ ากัดได นอกจากนี้ แมผูบริหารเทศบาลทั้งสองในบางยุคสมัยจะพยายามควบคุมการจัดการ
บริษทัอยางเขมงวดมากขึ้น แตความพยายามดังกลาวก็ไรประสิทธิผล เนื่องจากโครงสรางอํ านาจ
ทางการเมืองที่มีลักษณะเผด็จการมีสวนกีดขวางการควบคุมการจัดการดังกลาวนี้ ในดาน 
ผูบริหารบรษิทันัน้เลา แมวาตามขอเท็จจริง ผูบริหารบริษัทบางคนจะมีสวนเปนเจาของบริษัทดวย 
แตโดยทีหุ่นทีถ่อืมจี ํานวนนอยนิด ความสํ านึกในความเปนเจาของจึงมีไมมากเทาที่ควร ประกอบ
กับผูบริหารและเจาหนาที่มักจะมีผลประโยชนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัท การใชอํ านาจหนาที่ 
ในบริษัทเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจึงเกิดขึ้น สภาพการณดังกลาวนี้ 
นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหการประกอบการของบริษัทเปนไปในทางสนองอรรถประโยชนสูงสุด
ของผูจัดการหรือผูบริหาร (Managerial Utility Maximization)

ประการที่สอง การมสีภาพการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุม
จัดการก็ดี และการที่กรรมสิทธิ์ในบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดมีลักษณะเปนกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย  สินทสาธารณะก็ดี  ตลอดจนการที่ ผู บริหารบริษัทมีเป าหมายในการแสวงหา  
อรรถประโยชนสูงสุดก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตมีผลใหบริษัทมีรายจายบางประเภทอันไมจํ าเปน  
ดังเชนการจางพนักงานจํ านวนมากเกินกวาความจํ าเปน การจายเงินรับรองมากเกินกวา 
ความจํ าเปน การซื้อวัสดุปจจัยและทรัพยสินตางๆในราคาสูงกวาราคาตลาด เปนอาทิ การลด 
รายจายอันเกินกวาความจํ าเปนเหลานี้ ยอมชวยใหผลการประกอบการของบริษัทมีสภาพดีข้ึน 
โดยมิพักตองสงสัย ปรากฏการณดังกลาวนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนในระหวางปบัญชี 2513/2514 
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ถงึ 2515/2516 ซึ่งเปนชวงที่มีการเปดโปงกรณีทุจริตตางๆในบริษัทอยางกวางขวาง จนเปนเหตุให
บริษทัจํ าตองลดรายจายอันไมจํ าเปนลง

ประการที่สาม การเติบโตของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัด โดยพื้นฐานแลว
เกิดจากการใชอํ านาจรัฐในการกํ าหนดนโยบายสุกรไปในทางที่ทํ าใหบริษัทมีอํ านาจผูกขาด 
ทั้งในธุรกิจการฆาสัตวและธุรกิจการคาเนื้อสัตว อํ านาจผูกขาดดังกลาวนี้นับเปนปจจัยสํ าคัญ 
ที่เกื้อกูลใหบริษัทสามารถกอบโกยกํ าไรไดอยางมหาศาล แตเมื่ออํ านาจผูกขาดหมดสิ้นไป 
ประกอบกับความไรประสิทธิภาพในการประกอบการดวยสาเหตุนานัปการดังที่ไดกลาวมาแลว 
ปริษัทก็ตองประสบภาวะการขาดทุน เวนเสียแตวาบริษัทจะไดพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการผลติดวยการลดตนทุนตางๆลง จึงจะสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได

ประการที่ส่ี บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดประกอบธุรกิจประเภทตางๆมาก 
จนเกนิกวาความสามารถในการควบคุมดูแลไดโดยทั่วถึง แมในยุคสมัยที่บริษัทยังมีอํ านาจผูกขาด
ในธรุกจิการฆาสัตวและธุรกิจการจํ าหนายเนื้อสัตว ก็ยังปรากฏวา ธุรกิจบางประเภทตองประสบ
การขาดทุน เพียงแตวากํ าไรจากการประกอบธุรกิจการคาสุกรมีมากพอที่จะชดเชยการขาดทุน 
จากการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ปรากฏการณดังกลาวนี้เห็นไดโดยชัดเจนในปบัญชี 2508/2509  
ซึง่ปรากฏวา บริษัทมีกํ าไรรวมเพียง 4,708,819.91 บาท ทั้งๆที่บริษัทมีกํ าไรจากการคาสุกรถึง 
7,049,438.60 บาท (ดูตารางที่ 7) ธุรกิจบางประเภทที่บริษัทมิอาจทนการขาดทุนไดตอไป ในที่สุด
ก็ตองเลิกประกอบธุรกิจเหลานั้น แตบรรดาสินทรัพยถาวรที่บริษัทจัดซื้อหรือสรางขึ้นยังคงอยูและ 
มีคาเสื่อมราคาประจํ าปที่ตองเสีย บริษัทจึงตองเสียตนทุนในรูปคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร 
เหลานี้ โดยมิไดมีรายไดงอกเงยจากสินทรัพยถาวรดังกลาว ดังตัวอยางที่เห็นไดโดยชัดเจนไดแก 
กรณีที่บริษัทเลิกประกอบธุรกิจฆาสัตวปก ภายหลังจากที่หมดอํ านาจผูกขาดในธุรกิจดังกลาว  
โรงฆาสัตวปกของบริษัทก็ตองหยุดดํ าเนินการ หรือเมื่อบริษัทจํ าตองเปลี่ยนแปลงวิธีการฆาสัตว
จากการใชเครื่องจักรมาเปนการฆาดวยมือ ภายหลังจากรัฐบาลใชนโยบายการคาสุกร 
แบบเปดเขตในป 2511 โรงฆาสัตวอันทันสมัยก็ตองหยุดดํ าเนินการเชนกัน แตโรงฆาสัตวเหลานี้ 
มคีาเสือ่มราคาที่ตองเสีย ซึ่งถือเปนตนทุนการประกอบการ129 ประสบการณของบริษัท สหสามัคคี
คาสตัว จ ํากดัใหบทเรียนแกเราวา อํ านาจผูกขาดอันไดมาจากอํ านาจทางการเมืองนั้นมิใชส่ิงยั่งยืน 
หากบรษิทัไมปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบการ จนอยูในฐานะที่จะแขงขันกับวิสาหกิจอ่ืนๆ
ในธุรกิจเดียวกันได เมื่ออํ านาจผูกขาดนั้นหมดไป บริษัทยอมประสบความหายนะอยางมิอาจ 
                                                          
129 ในบางป บริษัทไดใหเอกชนเชาโรงฆาสัตวเหลานี้ เพราะปรากฏตามงบทํ าการของบริษัทวา บริษัทมีมีรายได
จากคาเชาโรงงานสัตวปก 422,500 บาทในปบัญชี 2517/2518  และ 489,250 บาทในปบัญชี 2518/2519  
และมีรายไดจากคาเชาโรงสุกรหุน 27,000 บาทในปบัญชี 2517/2518  และ 39,000 บาทในปบัญชี 2518/2519 
ขอมูลจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย



92

หลกีเลีย่งได การขยายธุรกิจอยางกวางขวางของบริษัท สหสามคัคีคาสัตว จํ ากัดในชวงระหวางป 
2504-2511 นัน้  โดยพืน้ฐานแลว  เกิดจากภาพลวงตาที่วา  อํ านาจทางการเมืองสามารถคํ้ าจุน
อํ านาจผกูขาดของบริษัทไดตลอดไป ภาพลวงตาดังกลาวนี้ไดกอปญหาในดานฐานะการประกอบ
การของบริษัทอยางมากนับต้ังแตป 2511 เปนตนมา
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