ผลทางเศรษฐกิจของการขึ้นภาษีสินคา 141 ประเภท1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
1. เปาหมายของระบบเศรษฐกิจกับเครื่องมือทางนโยบาย
รัฐบาลประเทศตางๆมักจะกําหนดเปาหมายของระบบเศรษฐกิจไวอยางนอย 4
เปาหมาย คือ
(1)
(2)
(3)
(4)

การพัฒนาเศรษฐกิจและการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การจัดสรรและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ผูบริหารราชการแผนดินจําเปนตองเลือกและ
กําหนดมูลคาของเปาหมายของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย
ตางๆเหลานี้โดยเดนชัด แลวจึงเลือกและกํ าหนดมูลคาเครื่องมือของนโยบาย เพื่อใหระบบ
เศรษฐกิจสามารถบรรลุเปาหมายตางๆที่กําหนดไว ทั้งนี้จํานวนเครื่องมือที่เลือกใชอยางนอยที่สุด
จักตองเทากับจํานวนเปาหมายที่กําหนดขึ้น
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจตั้งแตป 2504 เปนตนมา แมรัฐบาลชุดตางๆจะได
ระบุเปาหมายของระบบเศรษฐกิจไวโดยชัดเจนบาง และคลุมเครือบางตามแตกรณี และแมจะมี
การกําหนดคาของเปาหมายทางเศรษฐกิจบางเปาหมายก็ตาม แตสิ่งที่เปนปญหาพื้นฐานของการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจก็คือ การขาดการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายเศรษฐกิจประเภท
ตางๆไวโดยชัดเจน และการขาดการพิจารณาความสัมพันธระหวางจํานวนเครื่องมือกับจํานวน
เปาหมาย ซึง่ เปนเหตุใหการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเปนไปอยางไรหางเสือ และระบบเศรษฐกิจ
ไมอาจบรรลุเปาหมายทุกเปาที่กําหนดขึ้นได
2. ปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงิน
ในป 2520 ประมาณกันวา ระบบเศรษฐกิจไทยขาดดุลการคาตางประเทศถึง
24,230 ลานบาท และขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศประมาณ 7,537 ลานบาท ประกอบกับ
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หมายเหตุ

บทความนี้เขียนรวมกับนายไตรรงค สุวรรณคีรี ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชนธุรกิจ
ฉบับวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2521
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ภาวะฝนแลงทีเ่ กิดขึ้นในภาคการเกษตร ทําใหเปนที่คาดกันวา ปญหาดุลการคาและดุลการชําระ
เงินระหวางประเทศจะเลวรายลงไปอีก ในป 2521 รัฐบาลจึงตัดสินใจประกาศหามนําสินคาเขา
จํานวน 18 ประเภทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 และตอมาประกาศขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจาก
สินคาจํานวน 141 ประเภทเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2521 จุดมุงหมายของการขึ้นภาษีครั้งนี้อาจจําแนก
ไดเปน 2 ประการคือ
(ก) เพือ่ แกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
(ข) เพื่อหารายไดแกรัฐบาล
ตามทฤษฎีนนั้ รัฐบาลสามารถจะเลือกใชมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรืออาจจะ
เลือกหลายๆมาตรการเพื่อแกปญหาการขาดดุลชําระเงิน มาตรการตางๆที่นาจะกลาวถึงในที่นี้
มีดังตอไปนี้
(1) รัฐบาลอาจจะใชวิธีประกาศลดคาเงินบาท
(2) รัฐบาลอาจจะใชวิธีลดรายไดประชาชาติของประชาชนลงมา
(3) รัฐบาลอาจจะใชวิธีขึ้นภาษีศุลกากรสูงๆที่เรียกเก็บจากสินคานําเขา
(4) รัฐบาลอาจจะใชวิธีแบบตรงไปตรงมา โดยหามนําเขาสินคาบางชนิด
อยางไรก็ตาม ไมวารัฐบาลจะเลือกใชมาตรการใดก็ตาม ลวนแลวแตกระทบ
กระเทือนตอความอยูดีกินดีของประชาชนในชาติโดยสวนรวมทั้งสิ้น เราจึงควรจะเลือกเอาเฉพาะ
มาตรการทีก่ ระทบกระเทือนตอประชาชนนอยที่สุด ตัวอยางเชน มาตรการที่สองนั้น มักจะไมคอย
เปนวิธีที่นิยมใชกัน เพราะการลดรายไดประชาชาติของประชาชนนั้น นอกจากจะกอใหเกิดการ
วางงานมากขึน้ แลว ยังเปนวิธีที่จะเพิ่มความยากจนใหมากขึ้นในประเทศดอยพัฒนาเศรษฐกิจเชน
ประเทศไทย แตรัฐบาลอาจจะเลือกลดรายไดของประชาชนบางกลุมบางจําพวกลงมาได ถาเห็น
วามีความจําเปนจริงๆ
มาตรการที่หนึ่งนั้น รัฐบาลก็ลังเลที่จะนํามาใช เพราะแมวาการลดคาเงินบาท
จะทําใหราคาสินคาออกของเราถูกลงในสายตาของชาวตางประเทศ และทําใหราคาสินคานําเขา
แพงขึ้นในความรูสึกของคนไทยก็ตาม แตปญหามีอยูวา แมชาวตางประเทศจะตองการสินคา
ของเรามากขึ้น เราก็ไมมีสินคาที่จะขายแกเขาได เพราะผลผลิตทางการเกษตรของเราตกตํ่าลงไป
มากในป 2520 (ตกตํ่าลงไปประมาณ 0.89%) และแมวาการลดคาเงินบาทจะทําใหสินคาเขาแพง
ขึ้ น แต เ ราก็ ไ ม แ น ใ จว า คนจะสั่ ง เข า ในปริ ม าณที่ น  อ ยลงได ทั้ ง นี้ เ พราะผู  บ ริ โ ภคสิ น ค า
ตางประเทศสวนใหญเปนคนมีฐานะดี ผูที่รํ่ารวยจริงๆจะไมสนใจวา ราคาจะเพิ่มขึ้นอยางไร
ไมมีอะไรจะมาทําลายความตั้งใจที่จะซื้อของพวกเขาได ราคาที่แพงขึ้นจะทําใหการบริโภคสินคา
ตางชาตินอยลงมาไดบางสําหรับกลุมผูบริโภคของชนชั้นกลางที่ไมรวยจริง แตตองการจะใชของ
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ฟุม เฟอยเพือ่ อวดฐานะวาตนเปนคนรวย สรุปความวา เราไมแนใจวา มาตรการการลดคาเงินบาท
จะชวยแกปญหาการขาดดุลชําระเงินได ในขณะที่ผลเสียที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอนก็คือ ภาวะ
เงินเฟอภายในประเทศ รัฐบาลจึงมีทางเหลืออยูเพียง 2 ทางคือ การสั่งหามเขา และการขึ้นภาษี
ศุลกากร ซึง่ เปนวิธีที่งาย สะดวก และสามารถจะจํากัดขอบเขตของผลกระเทือนใหอยูในวงจํากัด
ไดอยางดีที่สุด ก็โดยการสั่งหามเขาสินคา 18 ชนิดเมื่อเดือนมกราคม 2521 และการประกาศเพิ่ม
ภาษีแกสินคา 141 ชนิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2521
3. ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การเปลีย่ นแปลงคาของเครื่องมือทางการคลังเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2521 กอใหเกิด
ผลกระทบที่สําคัญ 3 ดานคือ
(ก) ผลทีม่ ตี อ ดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
(ข) ผลที่มีตอเสถียรภาพของราคา
(ค) ผลที่มีตอรายไดของรัฐบาล
3.1 ผลทีม่ ตี อ ดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
การใชภาษีศุลกากรเปนเครื่องมือในการแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศนั้น รัฐบาลในอดีตเคยใชมาครั้งหนึ่งแลวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2513 ซึ่งปรากฏวา
ไดผลตามสมควร การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรครั้งใหญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2517 โดยประกาศลดอากรขาเขาสําหรับสินคาจําเปนที่นําเขารวม 306 รายการ ทั้งนี้
มิใชเพื่อแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ แตเพื่อแกปญหาแรงกดดันของ
ภาวะเงินเฟอ การประกาศขึ้นอากรขาเขาสําหรับสินคาฟุมเฟอยที่นําเขาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ศกนี้
จะมีสวนชวยแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศไดอยางแนนอน ไมมาก
ก็นอย แมวามาตรการดังกลาวนี้จะไมสามารถลดการบริโภคที่ฟุมเฟอยของกลุมชนที่มีฐานะ
เศรษฐกิจไดมากนัก แตจะมีผลกระทบตอกลุมชนที่มีฐานปานกลางและฐานะยากจนอยางสําคัญ
3.2 ผลทีม่ ีตอเสถียรภาพของราคา
การขึ้นอัตราภาษีสําหรับสินคาจํานวน 141 ประเภทในครั้งนี้ แมจะมีสวนชวย
แกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศไดพอสมควร แตผลเสียที่เกิดขึ้น ก็คือ
แรงกดดันของภาวะเงินเฟอจะมีมากขึ้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการคือ
ประการแรก การขึ้นอากรขาเขาสําหรับสินคาที่นําเขาจากตางประเทศจะมีผล
ทําใหกลุม ชนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจปานกลาง ซึ่งเคยบริโภคสินคาตางประเทศหันมาบริโภคสินคา
ที่ผลิตภายในประเทศที่สามารถใชทดแทนกันได ความตองการซื้อสินคาที่ผลิตไดภายในประเทศ
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จึงเพิ่มมากขึ้นมากกวาปกติ หากปริมาณการผลิตสินคาประเภทเหลานี้ขยายตัวไมทันกับความ
ตองการซือ้ ที่เพิ่มขึ้น ยอมจะผลักดันใหราคาสินคาเหลานี้แพงขึ้น
ประการที่สอง ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา ระบบเศรษฐกิจไทยมีสายใยแหงการผูกขาด
อยูเปนอันมาก แมวาสินคาจํ านวนมากจะมิไดรับผลกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรการทางด า นภาษี อ ากรในครั้ ง นี้ แต พ  อ ค า ผู  ผ ลิ ต อาจฉวยโอกาสขึ้ น ราคาสิ น ค า ต า งๆ
โดยอาศัยอํานาจผูกขาดที่มีอยู
ประการที่สาม ในบรรดาสินคาที่ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในครั้งนี้มีนํ้ามันเบนซิน
รวมอยูดวย ซึ่งจะทํ าใหราคานํ้ ามันเบนซินแพงขึ้น และทํ าใหตนทุนการขนสงสินคาสูงขึ้นอีก
ทอดหนึง่ แรงกดดันทางดานตนทุนอาจทําใหราคาสินคาประเภทตางๆแพงขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาในแงของขอเท็จจริงแลว เราจะพบวา ตนทุนการขนสงสินคาโดยทั่วไปนั้น มีความสําคัญ
นอยมากเมือ่ เทียบกับตนทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้น การเก็บภาษีจากนํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นในครั้งนี้
จึงไมนา จะมีผลอยางสําคัญตอระดับราคาสินคา เวนเสียแตวา พอคาผูผลิตจะฉวยโอกาสขึ้นราคา
สินคาตางๆโดยอาศัยอํานาจผูกขาดที่มีอยูดังที่กลาวขางตน การเก็บภาษีจากนํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น
โดยมิไดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากนํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซลนั้น ถือไดวาเปนจุดเดนของการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐบาลในครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะการนํ านํ้ ามันเขามาจากตางประเทศเปนตัวสําคัญที่ทําใหเกิด
การขาดดุลชําระเงินอยางมหาศาลในป 2520 เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะรัฐบาลทุกยุคสมัยในชวง
ระยะเวลาที่ผานมานั้นตางก็ใชนโยบายรักษาระดับราคานํ้ามันเบนซินใหอยูในระดับตํ่ากวาราคา
ตลาดที่ควรจะเปนมาตลอดเวลา จึงทําใหราคานํ้ามันในประเทศไทยอยูในระดับที่แทบจะกลาว
ไดวา ตํ่าที่สุดในโลกเลยทีเดียว (โดยไมนับรวมประเทศที่ผลิตนํ้ามันไดเอง) เมื่อราคานํ้ามันถูก
ความไมระมัดระวัง ความไมประหยัด และความฟุมเฟอยของการใชพลังนํ้ามันจึงกลายเปนเรื่อง
ปกติวสิ ยั ของคนไทย ถารัฐปลอยใหราคานํ้ามันสูงขึ้นตามราคาที่เปนจริงเชนนี้ ผูใชนํ้ามันก็จะได
ระมัดระวังกันเสียบาง ไมควรจะขับรถไปเที่ยวก็ไมตองไป ไมควรจะใชรถหลายๆคันในการไปสู
เปาหมายวันเดียวกัน ก็จะไดหัดนั่งรถรวมกันเสียบาง
การไมเพิ่มภาษีนํ้ ามันเตาและนํ้ามันดีเซลจะไมกระทบกระเทือนตอตนทุนผลิต
ในทางอุตสาหกรรม แตการที่ราคานํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นนั้น จะตองกระทบกระเทือนตอตนทุน
การขนสงอยางแนนอน ซึ่งจะมีผลทําใหราคาสินคาตางๆเกือบทุกชนิดจะตองสูงขึ้นอยางแนนอน
เนื่องจากโครงสรางการขนสงโดยรถบรรทุกรับจางสวนใหญในประเทศนั้นมีลักษณะเปนการ
แขงขันคอนขางจะเสรี จึงนาจะเชื่อไดวา คาขนสงจะเพิ่มขึ้นเทากับการเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามัน
เทานัน้ คงจะไมมีการเพิ่มมากเพื่อขูดรีดกําไรเกินควรเขาไปดวย แตสําหรับการขายสินคาโดยผาน
มือคนกลางนัน้ เหตุผลหลายอยางที่ชวนใหเชื่อวา ราคาสินคาจะเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของคา
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ขนสง และเราก็ยังไมเห็นวา รัฐมีเครื่องมืออันใดที่จะควบคุมการขูดรีดกําไรเกินควรของพวกพอคา
คนกลางเหลานี้ได
3.3 ผลทีม่ ีตอรายไดของรัฐบาล
แมวารัฐบาลจะประกาศขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสินคาถึง 141 ประเภท
แตเรายังไมอาจสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีครั้งนี้จะมีผลทําใหรัฐบาลมีรายไดจากการ
เก็บภาษีอากรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอยางใด ในดานหนึ่งนั้น การขึ้นอากรขาเขาสําหรับสินคาที่นําเขา
ยอมมีผลใหการสั่งซื้อสินคาเขาลดลง หากพิจารณาจากประสบการณที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขึ้นอากร
ขาเขาครัง้ ใหญในป 2513 มาตรการดังกลาวนี้มีผลทําใหรายไดจากการเก็บอากรขาเขาลดนอยลง
การขึน้ อากรขาเขาสําหรับสินคาที่นําเขาในครั้งนี้จึงมีเหตุผลที่จะเชื่อวา รัฐบาลจะมีรายไดจากการ
เก็บอากรขาเขาในป 2521-2522 นอยกวาที่ควรจะเปน แตในอีกดานหนึ่งนั้น รัฐบาลจะมีรายได
เพิม่ ขึน้ จากการเก็บภาษีจากโซดา เบียร และสุรา เนื่องจากไดประกาศขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจาก
สินคาทั้งสามชนิดนี้ดวย
การเพิ่มภาษีที่จัดเก็บจากสินคาทั้งสามชนิดนี้ เรามองไมเห็นวา มันเกี่ยวกับ
การลดการขาดดุลชําระเงินที่ตรงไหน นอกเสียจากวาเปนสวนหนึ่งของการใชมาตรการที่สองคือ
การพยายามลดรายไดของประชาชน โดยเลือกลดเฉพาะรายไดของนักดื่มของมึนเมาทั้งหลาย
เพราะถือวาเปนกลุมที่ใชจายในสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกสังคมแตอยางใด นอกจากทําใหพวก
ขี้เหลาทั้งหลายจะไดมีเงินเหลือนอยๆที่จะใชซื้อสินคาจากตางประเทศแลว ก็อาจจะเปนไปไดวา
ทํ าให รั ฐ บาลมี ร ายรั บ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ใช ใ นการใช จ  า ยตามงบประมาณที่ ตั้ ง ไว โดยจะได กู  จ าก
ตางประเทศใหนอยลง เปนการเลี่ยงมิใหปริมาณเงินในประเทศเพิ่มมากขึ้นอันจะกลายเปน
ตัวกระตุนการนําสินคาเขาประเทศมากยิ่งขึ้น การลงโทษพวกขี้เมานั้นมีเหตุผลที่นาสนับสนุน
แตการจะไถเงินประชาชนเพื่อชวยปดหีบของรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณไวมากมายกายกองเปนสิ่ง
ที่นาตําหนิ เพราะโครงการของรัฐบาลมิไดเรงดวนและจําเปนทันทีทันดวนไปหมดทุกโครงการ
รัฐบาลเองไมยอมตัดคาใชจายของตนเอง แลวไฉนจึงตองมาบังคับใหประชาชนตองลดคาใชจาย
ลงมา ในภาวะวิกฤตเชนนี้ รัฐบาลนาจะทําตัวเปนตัวอยางเสียดวยซํ้าไป
4. ความไมเหมาะแหงกาละ
จากการวิเคราะหขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา มีความขัดแยงระหวางเปาหมาย
ดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศกับเปาหมายเสถียรภาพของราคา เราไดชี้ใหเห็นวา
การเปลี่ ย นแปลงมาตรการทางด า นภาษี อ ากรครั้ ง นี้ แม จ ะช ว ยแก ป  ญ หาดุ ล การค า และ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศไดตามสมควร แตตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไป อันเกิดจากการ
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แกปญหาดังกลาวนี้ ก็คือ แรงกดดันของเงินเฟอที่มีมากขึ้นในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร ซึ่งตองเผชิญกับภาวะฝนแลงอยูแลว แรงกดดันของภาวะ
เงินเฟอทีม่ มี ากขึน้ ยอมเปนการซํ้าเติมปญหาคาครองชีพที่เลวรายอยูแลวใหเลวรายลงไปอีก การที่
รัฐ บาลแสดงความกล า หาญชาญชัยในการแก ปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวาง
ประเทศในครั้งนี้แมควรจะไดรับคําสรรเสริญ แตขอวิพากษวิจารณก็มีอยูวา การเลือกแกปญหา
ดังกลาวนี้ ในสภาพการณทางเศรษฐกิจที่เปนอยูขณะนี้มีความไมเหมาะแกกาละอยางยิ่ง เพราะ
ในสภาพการณทางเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ เปาหมายการฟนตัวของราคาการเกษตรและ
เปาหมายเสถียรภาพของราคานาจะมีความสํ าคัญมากกวาเปาหมายดุลการชํ าระเงินระหวาง
ประเทศ
5. ปญหาในระยะยาว
ทางดานสินคานําเขา การเพิม่ ภาษีในครั้งนี้จะชวยลดการขาดดุลในป 2521 ได
อยางแนนอน แตหลังจากป 2521 ไปแลว ราคาสินคาที่อยูในระดับใหมนี้จะเปนระดับที่ประชาชน
จะเคยชิน และไมคิดวาแพงอีกตอไป การนําเขาก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม แลวปญหาการขาดดุล
ชําระเงินก็จะกลับมาใหมเชนเดิม
ทางดานสินคาออก ขอใหเรามายอมรับความจริงกันเสียทีเถิดวา หัวใจของปญหา
ที่แทจริงของการขาดดุลชํ าระเงินนั้น ก็คือ ความไมแนนอนของการผลิตทางดานการเกษตร
เด็กอมมือก็แทบจะรูวา ความรุงเรืองและความตกตํ่าของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบนั้นขึ้นอยูกับ
ความรุงเรืองและความตกตํ่าของการผลิตในภาคเกษตร
ตราบใดที่ ยั ง ไม มี ผู  ใ ดสนใจและทุ  ม ตั ว ลงไปสร า งความมั่ น คงให แ ก ภ าค
เกษตรกรรมอยางจริงจังแลว การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางที่ประสบอยูในปจจุบันก็ยังจะตอง
กลับมาเยี่ยมเยียนประเทศเรานานทีปครั้ง และนับวันจะถี่ขึ้นตามลําดับ จนกวาระบบทั้งระบบ
จะพังทลายลงไปตามธรรมชาติดวยตัวของมันเอง โดยมิตองไปโทษมือที่สาม หรือพรรคการเมือง
เถือ่ นพรรคหนึ่งพรรคใด
ปญหารากฐานของเศรษฐกิจไทยจึงอยูที่ปญหาในภาคการเกษตรที่ไมเคยไดรับ
การแกไขอยางจริงจัง ซึ่งปญหาที่สําคัญที่รูๆกันอยู และก็ยังไดยินพูดกันหนาหูจนถึงปจจุบัน ก็คือ
(1) ปญหาการที่ผูไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีมากขึ้นตามลําดับของเวลา
(2) ปญหาการขาดแคลนนํ้าในภาคการเกษตร ทําใหการผลิตตองขึ้นอยูกับความ
ปรานีของเทวดา
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(3) ป ญ หาการขาดแคลนและการมี ร าคาสู ง ของป จ จั ย ทุ น ในการผลิ ต ของ
เกษตรกร ซึง่ ไดแกปญหาการที่ปุยและวัวควายที่ใชไถนาได มีราคาแพงจนเปนอุปสรรคแกการปรับ
ปรุงคุณภาพและการขยายการผลิต
แลวมีใครบางที่เคยมีความจริงจังและจริงใจในการแกไขปญหาเหลานี้ โดยการ
วางแผนการแกไขใหเปนนโยบายของรัฐที่แนนอน ที่ทุกรัฐบาลจะตองทําตอเนื่องกันไปโดยไมขาด
ระยะ ถาจะมีอยูบ างก็คือ การเสแสรงแกลงทําเพื่อหาเสียงจากประชาชนเพียงเทานั้น

