
ผลทางเศรษฐกิจของการขึ้นภาษีสินคา 141 ประเภท1

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

1. เปาหมายของระบบเศรษฐกิจกับเครื่องมือทางนโยบาย

รัฐบาลประเทศตางๆมักจะกํ าหนดเปาหมายของระบบเศรษฐกิจไวอยางนอย 4 
เปาหมาย คือ

(1) การพฒันาเศรษฐกิจและการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(2) ความเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ
(3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(4) การจดัสรรและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ผูบริหารราชการแผนดินจํ าเปนตองเลือกและ
กํ าหนดมูลคาของเปาหมายของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนจัดอันดับความสํ าคัญของเปาหมาย
ตางๆเหลานี้โดยเดนชัด แลวจึงเลือกและกํ าหนดมูลคาเครื่องมือของนโยบาย เพื่อใหระบบ
เศรษฐกิจสามารถบรรลุเปาหมายตางๆที่กํ าหนดไว ทั้งนี้จํ านวนเครื่องมือที่เลือกใชอยางนอยที่สุด
จกัตองเทากับจํ านวนเปาหมายที่กํ าหนดขึ้น

การบรหิารนโยบายเศรษฐกิจต้ังแตป 2504 เปนตนมา แมรัฐบาลชุดตางๆจะได
ระบุเปาหมายของระบบเศรษฐกิจไวโดยชัดเจนบาง และคลุมเครือบางตามแตกรณี และแมจะมี
การก ําหนดคาของเปาหมายทางเศรษฐกิจบางเปาหมายก็ตาม แตส่ิงที่เปนปญหาพื้นฐานของการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจก็คือ การขาดการจัดลํ าดับความสํ าคัญของเปาหมายเศรษฐกิจประเภท
ตางๆไวโดยชัดเจน และการขาดการพิจารณาความสัมพันธระหวางจํ านวนเครื่องมือกับจํ านวน 
เปาหมาย ซึง่เปนเหตุใหการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเปนไปอยางไรหางเสือ และระบบเศรษฐกิจ
ไมอาจบรรลุเปาหมายทุกเปาที่กํ าหนดขึ้นได

2. ปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงิน

ในป 2520 ประมาณกันวา ระบบเศรษฐกิจไทยขาดดุลการคาตางประเทศถึง 
24,230 ลานบาท และขาดดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศประมาณ 7,537 ลานบาท ประกอบกับ
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ภาวะฝนแลงทีเ่กิดขึ้นในภาคการเกษตร ทํ าใหเปนที่คาดกันวา ปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระ
เงนิระหวางประเทศจะเลวรายลงไปอีก  ในป 2521 รัฐบาลจึงตัดสินใจประกาศหามนํ าสินคาเขา
จ ํานวน 18 ประเภทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 และตอมาประกาศขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจาก
สินคาจ ํานวน 141 ประเภทเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2521 จุดมุงหมายของการขึ้นภาษีคร้ังนี้อาจจํ าแนก
ไดเปน 2 ประการคือ

(ก) เพือ่แกปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ
(ข) เพื่อหารายไดแกรัฐบาล

ตามทฤษฎนีัน้ รัฐบาลสามารถจะเลือกใชมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรืออาจจะ
เลือกหลายๆมาตรการเพื่อแกปญหาการขาดดุลชํ าระเงิน มาตรการตางๆที่นาจะกลาวถึงในที่นี้ 
มีดังตอไปนี้

(1) รัฐบาลอาจจะใชวิธีประกาศลดคาเงินบาท
(2) รัฐบาลอาจจะใชวิธีลดรายไดประชาชาติของประชาชนลงมา
(3) รัฐบาลอาจจะใชวิธีข้ึนภาษีศุลกากรสูงๆที่เรียกเก็บจากสินคานํ าเขา

 (4) รัฐบาลอาจจะใชวิธีแบบตรงไปตรงมา โดยหามนํ าเขาสินคาบางชนิด

อยางไรก็ตาม ไมวารัฐบาลจะเลือกใชมาตรการใดก็ตาม ลวนแลวแตกระทบ
กระเทือนตอความอยูดีกินดีของประชาชนในชาติโดยสวนรวมทั้งสิ้น เราจึงควรจะเลือกเอาเฉพาะ
มาตรการทีก่ระทบกระเทือนตอประชาชนนอยที่สุด ตัวอยางเชน มาตรการที่สองนั้น มักจะไมคอย
เปนวิธีที่นิยมใชกัน เพราะการลดรายไดประชาชาติของประชาชนนั้น นอกจากจะกอใหเกิดการ 
วางงานมากขึน้แลว ยังเปนวิธีที่จะเพิ่มความยากจนใหมากขึ้นในประเทศดอยพัฒนาเศรษฐกิจเชน
ประเทศไทย แตรัฐบาลอาจจะเลือกลดรายไดของประชาชนบางกลุมบางจํ าพวกลงมาได  ถาเห็น
วามีความจํ าเปนจริงๆ

มาตรการที่หนึ่งนั้น รัฐบาลก็ลังเลที่จะนํ ามาใช เพราะแมวาการลดคาเงินบาท 
จะทํ าใหราคาสินคาออกของเราถูกลงในสายตาของชาวตางประเทศ และทํ าใหราคาสินคานํ าเขา
แพงขึ้นในความรูสึกของคนไทยก็ตาม แตปญหามีอยูวา แมชาวตางประเทศจะตองการสินคา 
ของเรามากขึ้น เราก็ไมมีสินคาที่จะขายแกเขาได เพราะผลผลิตทางการเกษตรของเราตกตํ่ าลงไป
มากในป 2520 (ตกตํ่ าลงไปประมาณ 0.89%) และแมวาการลดคาเงินบาทจะทํ าใหสินคาเขาแพง
ข้ึน แตเราก็ไม แน ใจว าคนจะสั่งเข าในปริมาณที่น อยลงได ทั้งนี้ เพราะผู บริโภคสินคา 
ตางประเทศสวนใหญเปนคนมีฐานะดี ผูที่ร่ํ ารวยจริงๆจะไมสนใจวา ราคาจะเพิ่มข้ึนอยางไร  
ไมมีอะไรจะมาทํ าลายความตั้งใจที่จะซื้อของพวกเขาได ราคาที่แพงขึ้นจะทํ าใหการบริโภคสินคา
ตางชาตินอยลงมาไดบางสํ าหรับกลุมผูบริโภคของชนชั้นกลางที่ไมรวยจริง แตตองการจะใชของ
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ฟุมเฟอยเพือ่อวดฐานะวาตนเปนคนรวย สรุปความวา เราไมแนใจวา มาตรการการลดคาเงินบาท
จะชวยแกปญหาการขาดดุลชํ าระเงินได ในขณะที่ผลเสียที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอนก็คือ ภาวะ 
เงนิเฟอภายในประเทศ รัฐบาลจึงมีทางเหลืออยูเพียง 2 ทางคือ การสั่งหามเขา และการขึ้นภาษี
ศุลกากร ซึง่เปนวิธีที่งาย สะดวก และสามารถจะจํ ากัดขอบเขตของผลกระเทือนใหอยูในวงจํ ากัด
ไดอยางดีที่สุด ก็โดยการสั่งหามเขาสินคา 18 ชนิดเมื่อเดือนมกราคม 2521 และการประกาศเพิ่ม
ภาษแีกสินคา 141 ชนิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2521

3. ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น

การเปลีย่นแปลงคาของเครื่องมือทางการคลังเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2521 กอใหเกิด
ผลกระทบที่สํ าคัญ 3 ดานคือ

(ก) ผลทีม่ตีอดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ
(ข) ผลที่มีตอเสถียรภาพของราคา
(ค) ผลที่มีตอรายไดของรัฐบาล

 3.1 ผลทีม่ตีอดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ

การใชภาษีศุลกากรเปนเครื่องมือในการแกปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงิน
ระหวางประเทศนั้น รัฐบาลในอดีตเคยใชมาครั้งหนึ่งแลวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2513 ซึ่งปรากฏวา 
ไดผลตามสมควร การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรครั้งใหญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2517 โดยประกาศลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาจํ าเปนที่นํ าเขารวม 306 รายการ ทั้งนี้ 
มิใชเพื่อแกปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ แตเพื่อแกปญหาแรงกดดันของ
ภาวะเงนิเฟอ การประกาศขึ้นอากรขาเขาสํ าหรับสินคาฟุมเฟอยที่นํ าเขาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ศกนี้ 
จะมีสวนชวยแกปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศไดอยางแนนอน ไมมาก 
ก็นอย แมวามาตรการดังกลาวนี้จะไมสามารถลดการบริโภคที่ฟุมเฟอยของกลุมชนที่มีฐานะ
เศรษฐกจิไดมากนัก แตจะมีผลกระทบตอกลุมชนที่มีฐานปานกลางและฐานะยากจนอยางสํ าคัญ

3.2 ผลทีม่ีตอเสถียรภาพของราคา

การขึ้นอัตราภาษีสํ าหรับสินคาจํ านวน 141 ประเภทในครั้งนี้ แมจะมีสวนชวย 
แกปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศไดพอสมควร แตผลเสียที่เกิดขึ้น ก็คือ  
แรงกดดนัของภาวะเงินเฟอจะมีมากขึ้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการคือ

ประการแรก การขึ้นอากรขาเขาสํ าหรับสินคาที่นํ าเขาจากตางประเทศจะมีผล 
ท ําใหกลุมชนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ซึ่งเคยบริโภคสินคาตางประเทศหันมาบริโภคสินคา 
ที่ผลิตภายในประเทศที่สามารถใชทดแทนกันได ความตองการซื้อสินคาที่ผลิตไดภายในประเทศ
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จึงเพิ่มมากขึ้นมากกวาปกติ หากปริมาณการผลิตสินคาประเภทเหลานี้ขยายตัวไมทันกับความ
ตองการซือ้ที่เพิ่มข้ึน ยอมจะผลักดันใหราคาสินคาเหลานี้แพงขึ้น

ประการที่สอง ดังเปนทีท่ราบกันดีวา ระบบเศรษฐกิจไทยมีสายใยแหงการผูกขาด
อยูเปนอันมาก แมวาสินคาจํ านวนมากจะมิไดรับผลกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลง 
มาตรการทางดานภาษีอากรในครั้งนี้ แตพอคาผู ผลิตอาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินคาตางๆ  
โดยอาศัยอํ านาจผูกขาดที่มีอยู

ประการที่สาม ในบรรดาสินคาที่ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มข้ึนในครั้งนี้มีนํ้ ามันเบนซิน
รวมอยูดวย ซึ่งจะทํ าใหราคานํ้ ามันเบนซินแพงขึ้น และทํ าใหตนทุนการขนสงสินคาสูงขึ้นอีก 
ทอดหนึง่ แรงกดดนัทางดานตนทุนอาจทํ าใหราคาสินคาประเภทตางๆแพงขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อ
พจิารณาในแงของขอเท็จจริงแลว เราจะพบวา ตนทุนการขนสงสินคาโดยทั่วไปนั้น มีความสํ าคัญ
นอยมากเมือ่เทยีบกบัตนทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้น การเก็บภาษีจากนํ้ ามันเบนซินเพิ่มข้ึนในครั้งนี้ 
จงึไมนาจะมีผลอยางสํ าคัญตอระดับราคาสินคา เวนเสียแตวา พอคาผูผลิตจะฉวยโอกาสขึ้นราคา
สินคาตางๆโดยอาศัยอํ านาจผูกขาดที่มีอยูดังที่กลาวขางตน การเก็บภาษีจากนํ้ ามันเบนซินเพิ่มข้ึน 
โดยมไิดเกบ็ภาษเีพิ่มข้ึนจากนํ้ ามันเตาและนํ้ ามันดีเซลนั้น ถือไดวาเปนจุดเดนของการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐบาลในครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะการนํ านํ้ ามันเขามาจากตางประเทศเปนตัวสํ าคัญที่ทํ าใหเกิด 
การขาดดุลชํ าระเงินอยางมหาศาลในป 2520 เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะรัฐบาลทุกยุคสมัยในชวง
ระยะเวลาที่ผานมานั้นตางก็ใชนโยบายรักษาระดับราคานํ้ ามันเบนซินใหอยูในระดับต่ํ ากวาราคา 
ตลาดที่ควรจะเปนมาตลอดเวลา จึงทํ าใหราคานํ้ ามันในประเทศไทยอยูในระดับที่แทบจะกลาว 
ไดวา ต่ํ าที่สุดในโลกเลยทีเดียว (โดยไมนับรวมประเทศที่ผลิตนํ้ ามันไดเอง) เมื่อราคานํ้ ามันถูก  
ความไมระมดัระวัง ความไมประหยัด และความฟุมเฟอยของการใชพลังนํ้ ามันจึงกลายเปนเรื่อง
ปกตวิสัิยของคนไทย ถารัฐปลอยใหราคานํ้ ามันสูงขึ้นตามราคาที่เปนจริงเชนนี้ ผูใชนํ้ ามันก็จะได
ระมัดระวังกันเสียบาง ไมควรจะขับรถไปเที่ยวก็ไมตองไป ไมควรจะใชรถหลายๆคันในการไปสู 
เปาหมายวนัเดียวกัน  ก็จะไดหัดนั่งรถรวมกันเสียบาง

การไมเพิ่มภาษีนํ้ ามันเตาและนํ้ ามันดีเซลจะไมกระทบกระเทือนตอตนทุนผลิต 
ในทางอุตสาหกรรม แตการที่ราคานํ้ ามันเบนซินเพิ่มข้ึนนั้น จะตองกระทบกระเทือนตอตนทุน 
การขนสงอยางแนนอน ซึ่งจะมีผลทํ าใหราคาสินคาตางๆเกือบทุกชนิดจะตองสูงขึ้นอยางแนนอน 
เนื่องจากโครงสรางการขนสงโดยรถบรรทุกรับจางสวนใหญในประเทศนั้นมีลักษณะเปนการ 
แขงขันคอนขางจะเสรี จึงนาจะเชื่อไดวา คาขนสงจะเพิ่มข้ึนเทากับการเพิ่มข้ึนของราคานํ้ ามัน 
เทานัน้ คงจะไมมีการเพิ่มมากเพื่อขูดรีดกํ าไรเกินควรเขาไปดวย แตสํ าหรับการขายสินคาโดยผาน
มอืคนกลางนัน้ เหตผุลหลายอยางที่ชวนใหเชื่อวา ราคาสินคาจะเพิ่มข้ึนมากกวาการเพิ่มข้ึนของคา
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ขนสง และเราก็ยังไมเห็นวา รัฐมีเครื่องมืออันใดที่จะควบคุมการขูดรีดกํ าไรเกินควรของพวกพอคา
คนกลางเหลานี้ได

3.3 ผลทีม่ีตอรายไดของรัฐบาล

แมวารัฐบาลจะประกาศขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสินคาถึง 141 ประเภท  
แตเรายังไมอาจสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีคร้ังนี้จะมีผลทํ าใหรัฐบาลมีรายไดจากการ
เกบ็ภาษอีากรเพิม่ข้ึนหรือลดลงอยางใด ในดานหนึ่งนั้น การขึ้นอากรขาเขาสํ าหรับสินคาที่นํ าเขา
ยอมมผีลใหการสั่งซื้อสินคาเขาลดลง หากพิจารณาจากประสบการณที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขึ้นอากร
ขาเขาครัง้ใหญในป 2513 มาตรการดังกลาวนี้มีผลทํ าใหรายไดจากการเก็บอากรขาเขาลดนอยลง 
การขึน้อากรขาเขาสํ าหรับสินคาที่นํ าเขาในครั้งนี้จึงมีเหตุผลที่จะเชื่อวา รัฐบาลจะมีรายไดจากการ
เกบ็อากรขาเขาในป 2521-2522 นอยกวาที่ควรจะเปน แตในอีกดานหนึ่งนั้น รัฐบาลจะมีรายได
เพิม่ข้ึนจากการเก็บภาษีจากโซดา เบียร และสุรา เนื่องจากไดประกาศขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจาก
สินคาทั้งสามชนิดนี้ดวย

การเพิ่มภาษีที่จัดเก็บจากสินคาทั้งสามชนิดนี้ เรามองไมเห็นวา มันเกี่ยวกับ 
การลดการขาดดุลชํ าระเงินที่ตรงไหน นอกเสียจากวาเปนสวนหนึ่งของการใชมาตรการที่สองคือ 
การพยายามลดรายไดของประชาชน โดยเลือกลดเฉพาะรายไดของนักดื่มของมึนเมาทั้งหลาย 
เพราะถือวาเปนกลุมที่ใชจายในสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกสังคมแตอยางใด นอกจากทํ าใหพวก 
ข้ีเหลาทั้งหลายจะไดมีเงินเหลือนอยๆที่จะใชซื้อสินคาจากตางประเทศแลว ก็อาจจะเปนไปไดวา 
ทํ าใหรัฐบาลมีรายรับเพิ่มข้ึนเพื่อใชในการใชจายตามงบประมาณที่ต้ังไว โดยจะไดกู จาก 
ตางประเทศใหนอยลง เปนการเลี่ยงมิใหปริมาณเงินในประเทศเพิ่มมากขึ้นอันจะกลายเปน 
ตัวกระตุนการนํ าสินคาเขาประเทศมากยิ่งขึ้น การลงโทษพวกขี้เมานั้นมีเหตุผลที่นาสนับสนุน  
แตการจะไถเงินประชาชนเพื่อชวยปดหีบของรัฐบาลที่ต้ังงบประมาณไวมากมายกายกองเปนสิ่ง 
ที่นาตํ าหนิ เพราะโครงการของรัฐบาลมิไดเรงดวนและจํ าเปนทันทีทันดวนไปหมดทุกโครงการ  
รัฐบาลเองไมยอมตัดคาใชจายของตนเอง แลวไฉนจึงตองมาบังคับใหประชาชนตองลดคาใชจาย
ลงมา  ในภาวะวกิฤตเชนนี้  รัฐบาลนาจะทํ าตัวเปนตัวอยางเสียดวยซํ้ าไป

4. ความไมเหมาะแหงกาละ

จากการวิเคราะหขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา มีความขัดแยงระหวางเปาหมาย 
ดุลการคาและดลุการชํ าระเงินระหวางประเทศกับเปาหมายเสถียรภาพของราคา เราไดชี้ใหเห็นวา 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางดานภาษีอากรครั้งนี้ แมจะชวยแกปญหาดุลการคาและ 
ดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศไดตามสมควร แตตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไป อันเกิดจากการ 
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แกปญหาดังกลาวนี้ ก็คือ แรงกดดันของเงินเฟอที่มีมากขึ้นในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร ซึ่งตองเผชิญกับภาวะฝนแลงอยูแลว แรงกดดันของภาวะ 
เงนิเฟอทีม่มีากขึน้ยอมเปนการซํ้ าเติมปญหาคาครองชีพที่เลวรายอยูแลวใหเลวรายลงไปอีก การที่
รัฐบาลแสดงความกลาหาญชาญชัยในการแกปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวาง
ประเทศในครั้งนี้แมควรจะไดรับคํ าสรรเสริญ แตขอวิพากษวิจารณก็มีอยูวา การเลือกแกปญหา 
ดังกลาวนี ้ ในสภาพการณทางเศรษฐกิจที่เปนอยูขณะนี้มีความไมเหมาะแกกาละอยางยิ่ง เพราะ
ในสภาพการณทางเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ เปาหมายการฟนตัวของราคาการเกษตรและ 
เปาหมายเสถียรภาพของราคานาจะมีความสํ าคัญมากกวาเปาหมายดุลการชํ าระเงินระหวาง
ประเทศ

5. ปญหาในระยะยาว

ทางดานสินคานํ าเขา การเพิม่ภาษีในครั้งนี้จะชวยลดการขาดดุลในป 2521 ได
อยางแนนอน แตหลังจากป 2521 ไปแลว ราคาสินคาที่อยูในระดับใหมนี้จะเปนระดับที่ประชาชน
จะเคยชิน และไมคิดวาแพงอีกตอไป การนํ าเขาก็จะเพิ่มข้ึนเหมือนเดิม แลวปญหาการขาดดุล
ช ําระเงินก็จะกลับมาใหมเชนเดิม

ทางดานสินคาออก ขอใหเรามายอมรับความจริงกันเสียทีเถิดวา หัวใจของปญหา
ที่แทจริงของการขาดดุลชํ าระเงินนั้น ก็คือ ความไมแนนอนของการผลิตทางดานการเกษตร  
เด็กอมมือก็แทบจะรูวา ความรุงเรืองและความตกตํ่ าของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบนั้นขึ้นอยูกับ
ความรุงเรืองและความตกตํ่ าของการผลิตในภาคเกษตร
 ตราบใดที่ยังไม มี ผู  ใดสนใจและทุ มตัวลงไปสร างความมั่นคงให แก ภาค 
เกษตรกรรมอยางจริงจังแลว การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางที่ประสบอยูในปจจุบันก็ยังจะตอง
กลับมาเยี่ยมเยียนประเทศเรานานทีปคร้ัง และนับวันจะถี่ข้ึนตามลํ าดับ จนกวาระบบทั้งระบบ 
จะพงัทลายลงไปตามธรรมชาติดวยตัวของมันเอง โดยมิตองไปโทษมือที่สาม หรือพรรคการเมือง
เถือ่นพรรคหนึ่งพรรคใด

ปญหารากฐานของเศรษฐกิจไทยจึงอยูที่ปญหาในภาคการเกษตรที่ไมเคยไดรับ
การแกไขอยางจริงจัง ซึ่งปญหาที่สํ าคัญที่รูๆกันอยู และก็ยังไดยินพูดกันหนาหูจนถึงปจจุบัน ก็คือ

(1) ปญหาการที่ผูไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีมากขึ้นตามลํ าดับของเวลา
 (2) ปญหาการขาดแคลนนํ้ าในภาคการเกษตร ทํ าใหการผลิตตองขึ้นอยูกับความ
ปรานีของเทวดา
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 (3) ปญหาการขาดแคลนและการมีราคาสูงของปจจัยทุนในการผลิตของ 
เกษตรกร ซึง่ไดแกปญหาการที่ปุยและวัวควายที่ใชไถนาได มีราคาแพงจนเปนอุปสรรคแกการปรับ
ปรุงคุณภาพและการขยายการผลิต

แลวมีใครบางที่เคยมีความจริงจังและจริงใจในการแกไขปญหาเหลานี้ โดยการ
วางแผนการแกไขใหเปนนโยบายของรัฐที่แนนอน ที่ทุกรัฐบาลจะตองทํ าตอเนื่องกันไปโดยไมขาด
ระยะ ถาจะมอียูบางก็คือ  การเสแสรงแกลงทํ าเพื่อหาเสียงจากประชาชนเพียงเทานั้น
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