คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534

มรณกรรมของนโยบายการประมูลโควตามันสําปะหลังเพื่อการสงออก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในที่ สุ ด นโยบายการประมูล โควต า มั น สํ าปะหลั ง เพื่ อ การส ง ออกก็ ถึ ง แก
มรณกรรมดวยโรคเอดส แหลงของเชื้อโรคเอดสในกรณีนี้มาจากพอคาสงออก โดยเจาหนาที่
ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยเปนพาหะนําเชื้อมาให ในชวงเวลากวา 6 เดือนที่ผานมานี้ ผูคน
ในสยามประเทศจึงไดเห็นอาการรานทุรนของนโยบายการประมูลโควตามันสําปะหลัง ใครตอใคร
พากันทํานายทายทักวา นโยบายดังกลาวนี้จักตองถึงแกมรณกรรมในเวลาอันรวดเร็ว แตความ
ลาชาแหงมรณภาพไดสรางความรานทุรนแกบรรดาพอคาสงออก ซึ่งมือถือเข็มฉีดยาคอยฉีดเลือด
ที่ติดเชื้อเอดสเขาสูรางกายของนโยบายการประมูลโควตามันสําปะหลัง โดยที่เจาหนาที่ระดับสูง
ของกระทรวงพาณิชยก็มีอาการรานทุรนมิไดยิ่งหยอนกวากัน เพราะนโยบายการประมูลโควตา
มั น สํ าปะหลั ง เพื่อ การสงออกได ล ดทอนส ว นเกิน ทางเศรษฐกิ จที่ ค นเหลา นี้ เคยไดรับจากการ
บริหารนโยบายในอดีต แตแลวอาการรานทุรนของผูคนเหลานี้ก็สงบลงดวยประกาศของกระทรวง
พาณิชยวาดวยนโยบายการคามันสําปะหลังประจําป 2535 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2534
กระทรวงพาณิชย เ ริ่ ม กํ าหนดโควตาการสงออกมันสํ าปะหลังตั้งแตป 2523
ในชวงแรกๆยึดถือเกณฑวา ใครสงออกกอน จักไดรับโควตากอน ซึ่งสรางความเสียหายอันเกิดจาก
สภาพการจลาจลในการสงออกอยางเหลือคณนา อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่รัฐบาลลงนาม
ในสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังไปประชาคมยุโรปนับตั้งแตป 2525 เปนตนมา
ตลาดมันสําปะหลังของไทยสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ตลาดที่มีขอตกลง (ประชาคม
ยุโรป) และตลาดที่ไมมีขอตกลง (นอกประชาคมยุโรป) สําหรับตลาดที่มีขอตกลงนั้น กระทรวง
พาณิชยตองดําเนินการจัดสรรโควตาการสงออก มิฉะนั้นอาจจะมีการสงออกเกินกวาปริมาณ
ที่ระบุในขอตกลง สวนตลาดที่ไมมีขอตกลง การคามันสําปะหลังระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี
พัฒนาการของการควบคุมการสงออกมันสําปะหลังไดคลี่คลายไปในทางที่ทําให
กระทรวงพาณิชยยึดถือหลักเกณฑการจัดสรรโควตาการสงออก 2 เกณฑ คือ
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เกณฑที่หนึ่ง ไดแก การจัดโควตาการสงออกตามปริมาณมันสําปะหลังที่เก็บ
สตอกไว การบังคับใหพอคาสงออกสะสมสตอกมันสําปะหลังเปนการสรางอุปสงคเทียม (artificial
demand) ซึ่งกระทรวงพาณิชยเชื่อวาจะชวยผลักดันใหราคามันสําปะหลังภายในประเทศสูงขึ้น
เกณฑที่สอง ไดแก การจัดสรรโควตาโบนัสใหแกผูที่สงมันสํ าปะหลังไปขาย
นอกตลาดประชาคมยุโรป กระทรวงพาณิชยตองการใหสิ่งจูงใจแกพอคาสงออกในการขยายตลาด
นอกประชาคมยุโรป เนื่องจากการขยายปริมาณการสงออกไปประชาคมยุโรปมิอาจเปนไปได
เพราะติดขัดดวยสัญญาที่ทําไว ผูที่สงมันสําปะหลังไปขายนอกตลาดประชาคมยุโรปได จะไดรับ
จัดสรรโควตาโบนัสสําหรับการสงออกไปประชาคมยุโรปดวย
ระบบการจั ด สรรโควตา ตามปริ มาณมัน สํ าปะหลัง ที่เ ก็บสตอกไว กอใหเกิด
ขอวิพากษวิจารณเปนอันมาก ขอวิพากษวิจารณที่สําคัญมีอยูอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก แมวากระทรวงพาณิชยจะเชื่อวา การบังคับใหพอคาสงออกเก็บ
สตอกจักผลักดันใหราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศสูงขึ้น แตกระทรวงพาณิชยก็ยังไมเคย
ศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรที่จะพิสูจนวา ความเชื่อดังกลาวนี้เปนจริงหรือไม ทั้งยังมี
ปรากฏการณเกิดขึ้นอยูเสมอๆวา แมในชวงที่พอคาสงออกสะสมสตอกเปนจํานวนมาก แตราคา
มันสําปะหลังภายในประเทศกลับตกตํ่า ดังกรณีที่เกิดขึ้นในป 2524 แทที่จริงแลว ไมมีเหตุผล
ที่จะเชื่อไดวา พอคาสงออกจะเก็บสตอกเกินกวาความสามารถที่จะสงออก การเก็บสตอกนั้น
มีตนทุนที่ตองเสีย (storage cost) ทั้งไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา พอคาสงออกจะยอมรับภาระตน
ทุนการเก็บกักสินคานี้ไวทั้งหมดเอง พอคาสงออกที่มีวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจยอมพยายาม
ที่จะผลักภาระตนทุนดังกลาวนี้ไปใหแกผูผลิตและผูบริโภค แตการผลักภาระตนทุนการเก็บกัก
สินคาไปใหแกผูซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาคมยุโรป เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะพอคาสงออก
ไทยไมเพียงแตจะตองเผชิญกับการแขงขันจากพอคาสงออกชาติอื่นเทานั้น หากยังตองเผชิญกับ
การแขงขันจากธัญพืชที่สามารถใชทดแทนมันสํ าปะหลังในฐานะอาหารสัตวอีกดวย ดังนั้น
จึ ง เป น เรื่ อ งธรรมชาติ ที่ พ  อ ค า ส ง ออกจะพยายามผลั ก ภาระต น ทุ น การเก็บกัก สิน คาไปใหแก
เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสําปะหลัง ระบบสตอกอาจชวยผลักดันใหราคามันสําปะหลังเพิ่มขึ้นในป
แรกที่ใชนโยบายนี้ แตเมื่อพอคาสงออกมีสตอกอยูแลว นโยบายดังกลาวนี้ยอมยากจะมีผลตอ
ราคา ตราบเทาที่ภาวะการคาระหวางประเทศยังเหมือนเดิม พอคาสงออกจะซื้อมันสําปะหลังมา
เก็บไวในสตอก ก็ตอเมื่อมีการระบายสตอกสงออกไปขายตางประเทศ พอคาสงออกจะสะสม
สตอกเพิ่มขึ้นจากระดับปกติก็ตอเมื่อคาดการณวา ภาวะการคามันสํ าปะหลังระหวางประเทศ
จะดีขึ้น ดังนั้น ความเชื่อที่วา ระบบสตอกชวยผลักดันใหราคาภายในประเทศสูงขึ้น จึงเปน
คําโฆษณาชวนเชื่อที่รอคอยการพิสูจน

3
ประการที่สอง ระบบการสตอกมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกเปดชองใหมีการ
ฉอราษฎรบังหลวงเปนอันมาก เพราะปรากฏวา พอคาสงออกจํานวนไมนอยไดแจงปริมาณสตอก
เกินกวาความเปนจริง เพื่อที่จะไดรับจัดสรรโควตาการสงออกไปประชาคมยุโรปสูงกวาปริมาณ
ที่พึงได ปริมาณสตอกที่ไมมีตัวตนนี้เรียกกันในวงการมันสําปะหลังวา "สตอกลม" แตสตอกลม
เกิดขึ้นไดก็ดวยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย จน ป.ป.ป.ตองเขาไป
สอบสวน แตนาอนาถยิ่งนักที่ยังมีความพยายามภายในกระทรวงพาณิชยที่จะปกปองขาราชการที่
กระทําความชั่วชาสามานยเหลานี้
ประการที่ ส าม ระบบการสตอ กมัน สํ าปะหลัง เพื่ อ การส ง ออกก อใหเ กิดการ
ใชทรัพยากรไปในทางสูญเปลาโดยไมสมควร ความสูญเปลาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 3 ดาน
ดานที่หนึ่ง ไดแก ความสูญเปลาที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพของมันสําปะหลังในสตอก การ
สตอกมันสําปะหลังวิธีที่ดีที่สุด ก็คือ การเก็บมันสําปะหลังไวในดิน เพราะมันสําปะหลังจะไม
เสื่อมคุณภาพ ตอเมื่อจะบริโภคหรือสงออก จึงขุดขึ้นมาใช ดานที่สอง ไดแก ความสูญเปลา
อันเกิดจากตนทุนการเก็บกักสินคา (storage cost) แมรัฐบาลจะไมตองรับภาระตนทุนนี้ แตก็มี
คนบางกลุมในสังคมรับภาระนี้ไว สังคมจะไมตองเสียตนทุนนี้ หากรัฐบาลเลือกที่จะใหสตอก
มันสําปะหลังไวในดิน และแมพอคาสงออกจะเปนผูจายตนทุนการเก็บกักสินคา แตดังไดกลาว
แลววา พอคาสงออกที่มีวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจยอมตองผลักภาระตนทุนนี้ไปใหแกเกษตรกร
ผูเพาะปลูกมันสําปะหลัง ดานที่สาม ไดแก ความสูญเปลาอันเกิดจากภาระของรัฐบาลในการ
ตรวจสอบการเก็บสตอก ยิ่งมีสตอกลมมากเพียงใด ภาระในเรื่องนี้ของรัฐบาลก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น
หากไมมีการตรวจสอบขอมูลสตอกโดยเที่ยงตรง การจัดสรรโควตาการสงออกยอมไมเที่ยงธรรม
แตภาระรายจายในการตรวจสอบการเก็บสตอกนี้ยอมตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยมิพัก
ตองสงสัย
ส ว นมาตรการการให โ ควต า โบนั ส แก ผู  ที่ ส  ง ออกมั น สํ าปะหลั ง ไปตลาดนอก
ประชาคมยุโรปนั้นเลา ปญหาพื้นฐานอยูที่ความไมโปรงใสของนโยบาย เพราะเกณฑในการ
จัดสรรโควตา โบนัสขึ้นอยูกับอําเภอนํ้าใจของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงพาณิชย ทั้งยังเคย
ปรากฏมาแลววา การกํ าหนดเกณฑในการจัดสรรโควตาโบนัสในอดีตเปนไปเพื่อเกื้อประโยชน
พอคาสงออกบางคนหรือบางกลุม แตที่รายยิ่งกวาอื่นใด ก็คือ การปลอมแปลงเอกสารการสงออก
ดวยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่กรมศุลกากรและกรมการคาตางประเทศ เพื่อนําเอกสารการ
สงออกนั้นมาขอโควตาโบนัส ในปจจุบันไมปรากฏแนชัดวา การปลอมแปลงเอกสารการสงออกนี้
มีมากนอยเพียงใด แตก็เปนเรื่องที่ ป.ป.ป.กําลังสนใจสอบสวน (มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 16
ตุลาคม 2534) การปลอมแปลงเอกสารการสงออกไมเพียงแตจะทําใหการจัดสรรโควตาโบนัส
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ขาดความเที่ยงธรรมเทานั้น หากยังกระทบตอภาวะรายจายของรัฐบาลอีกดวย เพราะเอกสาร
การสงออกนั้นสามารถ นําไปขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (packing credit) ได
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ นโยบายการจัดสรรโควตามันสําปะหลังเพื่อการ
ส ง ออกจึ ง ได รั บ การวิ พ ากษ วิ จ ารณอยา งมากจากชุม ชนวิช าการ โดยเฉพาะอยา งยิ่ง สํ านั ก
เศรษฐศาสตรทาพระจันทร และสํานักเศรษฐศาสตรอโศก (TDRI) เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน
ครั้งที่สี่ อันเปนผลจากสงครามในตะวันออกกลางในเดือนสิงหาคม 2533 คณะที่ปรึกษาของ
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (บานพิษณุโลก) พยายามผลักดันใหมีมาตรการชวยเหลือ
ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเกิดจากสภาวะนํ้ามัน ในการนี้ ทีมบานพิษณุโลกไดขอ
คําปรึกษาจากนายอัมมาร สยามวาลา และนายเจิมศักดิ์ ปนทอง ผลการปรึกษาหารือตกลง
ที่จะยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับปุยและยากํ าจัดศัตรูพืช เพื่อบรรเทาภาวะตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร ขณะเดียวกันก็ยกเวนอากรขาออกสําหรับพืชไร 16 ชนิด เพื่อยกระดับราคาพืชไร
ภายในประเทศ ในกรณีของมันสําปะหลังนั้น มีขอเสนอใหยกเวนอากรขาออก แตใหเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดสรรโควตาการสงออก โดยหันมาใชวิธีการประมูลควบคูกับการจัดสรรโควตาโบนัสแก
ผูที่สงออกไปยังตลาดนอกประชาคมยุโรป มติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25
กันยายนและวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ออกมาในแนวทางดังกลาวนี้ โดยระบุอยางชัดเจนวาใหเลิก
ระบบการสตอกมันสําปะหลัง
อยางไรก็ตาม ดวยแรงผลักดันของกลุมพอคาสงออกและเจาหนาที่ระดับสูง
ในกระทรวงพาณิชย ทํ าใหประกาศของกระทรวงพาณิชยวาดวยนโยบายและมาตรการการคา
มันสําปะหลังป 2534 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ยังคงระบบการสตอกมันสําปะหลังเพื่อการ
สงออกไวตามเดิม ประกาศดังกลาวนี้ทํ าใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง (นาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) กลาวหาวา ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับนี้ขัดตอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
25 กันยายน และวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ตอมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 กระทรวงพาณิชย
ขอแก ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วเพื่ อ ให ส ามารถจั ด สรรโควต า การส ง ออกไปประชาคมยุ โ รป
ดวยระบบการสตอกได แตกระทรวงการคลังไมยอมยกเวนอากรขาออก หากไมใชการจัดสรรโคว
ตาดวยวิธีการประมูล
ตามนโยบายการคามันสําปะหลังป 2534 กระทรวงพาณิชยกํ าหนดที่จะกัน
โควตาการสงออกไปประชาคมยุโรป ประมาณ 50% สําหรับจัดสรรโควตาโบนัสแกผูที่สงออกไป
ตลาดนอกประชาคม และเปดใหมีการประมูลเพื่อการสงออก 600,000 ตัน สวนโควตาที่เหลือ
จะจัดสรรตามปริมาณสตอก
การประมู ล มั น สํ าปะหลัง เพื่อ การส ง ออกไปประชาคมยุ โ รปมีขึ้น ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 23 มกราคม 2534 จํานวน 100,000 ตัน โดยแบงการประมูลออกเปน 25 สวน สวนละ 5,000
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ตัน มีผูเขาประมูล 27 บริษัท จากกลุมการคา 15 กลุม ปรากฏวา บริษัทยูเรเชี่ยน (กรุงเทพฯ)
คอรปอเรชั่น จํากัด ของกลุมเกษตรรุงเรืองประมูลได 95,000 ตัน และกลุมเอ็ดเวิรด ซี. ทอปเฟอร
อินเตอรเนชั่นแนลแหงเยอรมนีประมูลได 5,000 ตัน กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล
150 ลานบาท
ตอมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2534 มีการประมูลโควตามันสําปะหลังครั้งที่สอง
จํานวน 150,000 ตัน มีผูเขาประมูล 25 บริษัท บริษัท เอเซียครอปส (กรุงเทพฯ) จํากัด ประมูลได
100,000 ตัน กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล 240 ลานบาท
เมื่อมีการประมูลมันสําปะหลังเพื่อการสงออกเพียง 2 ครั้ง กระทรวงพาณิชย
ก็ดํ าริที่จะลมเลิกระบบการประมูล รายงานขาวเรื่องนี้เริ่มปรากฏในเดือนพฤษภาคม 2534
(The Nation และมติชนรายวันฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2534) ตอมากระทรวงพาณิชยเสนอขอ
โอนโควตาการประมูลมันสําปะหลังและโควตาระบบสตอกที่เหลือในป 2534 ไปจัดสรรเปนโควตา
โบนัสแกพอคาที่สงออกไปยังตลาดนอกประชาคมยุโรป โดยอางวา ตลาดนอกประชาคมยุโรป
ซบเซา เนื่องจากสหภาพโซเวียตซึ่งเคยซื้อปละ 800,000 ตัน ขาดกําลังซื้อ คณะกรรมการ
กลั่นกรองฝายเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2534 มีมติไมเห็นชอบกับการ
ลมระบบการประมูล ดวยเหตุผลที่วา รัฐบาลไดประกาศใชนโยบายการประมูลเพื่อการสงออก
และไดดําเนินการประมูลไปแลว ทําใหระบบการคามีการปรับตัวตามกติกาที่โปรงใส ไมสมควร
ที่จะกลับมติเพื่อทําใหกติกาขุนมัวอีก (แนวหนา ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2534)
ด ว ยเหตุ นี้ เ อง การประมูล โควตา มัน สํ าปะหลัง เพื่ อการสงออกครั้งที่สามจึง
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2534 ปริมาณโควตา 65,000 ตัน แบงเปน 13 สวน สวนละ 5,000 ตัน
มีผูเขาประมูล 15 บริษัท บริษัทที่ประมูลไดกระจัดกระจาย มิไดกระจุกตัวดังเชนการประมูล
สองครั้งแรก กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล 75.37 ลานบาท
นั บ ตั้ ง แต ก ารประมู ล โควต า มั น สํ าปะหลั ง ครั้ ง แรกในเดื อ นมกราคม 2534
เปนตนมา บรรดาพอคาสงออกก็พากันเคลื่อนไหวลมลางนโยบายนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยสมาคมการคา
มันสําปะหลังเปนทัพหนา และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนทัพหลัง การรณรงค
ของพอคานายทุนเหลานี้เกือบจะทําใหนโยบายดังกลาวนี้ถึงแกมรณกรรมในเดือนมิถุนายน 2534
เพียงแตการทัดทานของคณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจไดชวยประทังชีวิตของนโยบายนี้
เอาไว พอคาสงออกมันสําปะหลังรุกเราที่จะลมนโยบายนี้ใหได โดยที่เกมรุกเราเขมขนมากขึ้น
ในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมที่ผานมานี้ เนื่องจากใกลเวลาที่กระทรวงพาณิชยจะประกาศ
นโยบายการคามันสําปะหลังประจําป 2535
เหตุผลที่ใชในการลมนโยบายการประมูลโควตามันสําปะหลัง เทาที่ประมวล
ไดมีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
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ประการแรก มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลังมีผล
เสมือนหนึ่งการเก็บภาษีการสงออก ซึ่งทํ าใหมีผลในการกดราคามันสําปะหลังภายในประเทศ
นโยบายดังกลาวนี้จึงไมแตกตางจากกรณีการเก็บพรีเมี่ยมขาว ซึ่งมีผลในการกดราคาขาวภายใน
ประเทศ อยางไรก็ตาม การอุปมาอุปไมยดังกลาวนี้ไมถูกตอง ในกรณีของขาว รัฐบาลปลอยให
มี ก ารค า ข า วระหว า งประเทศโดยเสรี หาได มี ก ารควบคุ ม การส ง ออกหรื อ กํ าหนดโควตาไม
แตในกรณีของมันสําปะหลัง สัญญาการจํากัดการสงออกมันสําปะหลังไปประชาคมยุโรป ทําให
กระทรวงพาณิชยตอง กําหนดโควตาการสงออก มิฉะนั้นอาจเกิดการละเมิดสัญญา การกําหนด
โควตาการสงออกมันสําปะหลังในตัวของมันเอง ยอมมีผลในการกดราคามันสําปะหลังภายใน
ประเทศอยูแลว เพราะการกําหนดโควตาทําใหไมสามารถระบายมันสําปะหลังออกนอกประเทศ
ไดมากเทาที่ควร นโยบายการประมูลโควตาหาใชตัวการในการกดราคามันสําปะหลังไม นโยบาย
การควบคุมการสงออกหรือการกําหนดโควตาการสงออกตางหากที่เปนตัวการที่แทจริง
ประการที่สอง มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตาทํ าใหการสงออก
มันสําปะหลังตกอยูในมือพอคาสงออกรายใหญและกลุมบริษัทแครริเออร นโยบายการประมูล
โควตามีชีวิตสั้นเกินกวาที่จะพิสูจนไดวา ขอกลาวอางนี้เปนจริงหรือไม แมวาการประมูลสอง
ครั้งแรกใหผลเสมือนหนึ่งวา ขอกลาวอางนี้เปนจริง แตในการประมูลครั้งที่สาม ผูที่ประมูลไดมี
ลักษณะกระจัดกระจาย และมิไดเปนไปตามขอกลาวอาง เราจะตองไมลืมวา เมื่อเริ่มดําเนิน
นโยบายดังกลาวนี้ พอคาสงออกบางรายที่เก็บสตอกมันสําปะหลังไวเปนจํานวนมาก มีแรงจูงใจ
ที่จะเสนอเงินประมูลใหแกรัฐบาลสูง เนื่องจากการเก็บสตอกตอไปมีตนทุนที่ตองรับภาระจํานวน
หาน อยไม การปรับปรุ ง ระเบี ย บการประมู ล โควตา เพื่อเปดโอกาสใหพ  อคา หนา ใหมเขามา
ประมูลได โดยแบงซอยเปนโควตาปริมาณนอยๆจะชวยใหมีการแขงขันในการประมูลมากขึ้น
นอกจากนี้ หากทอดเวลาใหนโยบายนี้มีชีวิตยืดยาวมากกวานี้ พอคาสงออกจะมีการปรับตัว
จนพฤติกรรมที่ไมสมเหตุสมผลคอย ๆ หมดไป
ประการที่สาม มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตาการสงออกหาได
มีผลในการยกระดับราคามันสําปะหลังภายในประเทศไม ขอกลาวหานี้แสดงถึงความไมเขาใจ
จุดมุงหมายหลักของนโยบายการประมูลโควตา การควบคุมการสงออกดวยการกําหนดโควตา
ทําใหการคาระหวางประเทศมิไดเปนไปโดยเสรี ผูที่ไดรับจัดสรรโควตายอมมีอํานาจผูกขาดในการ
สงออกระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงมีกําไรจากอํานาจการผูกขาดนั้น การประมูลโควตาการสงออก
เปนมาตรการที่ใชไปเพื่อดูดซับกําไรจากการผูกขาดของพอคาสงออกที่ไดรับจัดสรรโควตา กําไร
จากการผูกขาดจะถูกโอนจากพอคาสงออกไปสูทองพระคลังดวยกระบวนการประมูลดังกลาวนี้
ในยุคสมัยที่ไมมีการประมูลโควตา พอคาสงออกพากัน `ซื้อ' โควตาในตลาดมืด ดวยการจายเงิน
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แกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหเอาหูไปนาเอาตาไปไรตอการเสกสรรคสตอกลม เงินที่จายไปเพื่อใหได
มาซึ่งโควตานี้ก็มาจากกํ าไรจากการสงออกนั้นเอง พอคาสงออกจํ านวนมากเมื่อไดรับจัดสรร
โควตาการสงออก ก็หาไดจัดสงมันสําปะหลังไปขายตางประเทศดวยตนเองไม หากแตขายสิทธิ
ในโควตา ที่ไดรับจั ดสรรนั้น แก พ  อค าสงออกรายอื่นๆ การประมูลโควตาการสงออกจึงหาได
มีเปาหมายในการยกระดับราคามันสําปะหลังภายในแตประการใดไม หากแตเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการลดทอนกําไรจากการผูกขาดของพอคาสงออก ในการประมูลสามครั้งที่ผานมา รัฐบาล
ไดเงินประมูลประมาณ 465 ลานบาท
ประการที่สี่ พอคาสงออกจํานวนมากพากันโจมตีวา เงินที่ไดจากการประมูล
โควต า การส ง ออกหาได ใ ช ไ ปในทางที่ เ ป น ประโยชน แ ก เ กษตรกรผู  เ พาะปลู ก มั น สํ าปะหลั ง
แตประการใดไม ทั้งนี้ก็เพราะกระทรวงการคลังบังคับใหกระทรวงพาณิชยนําสงคลัง และยังมิยอม
ให เ บิกใช แม จ ะมี เ สี ย งเรี ยกรองใหนํ าเงินประมูลไปใชในการวิจัยและการพัฒนามันที่เสื่อม
คุณภาพก็ตาม แตขอโจมตีดังกลาวนี้ก็มิใชเหตุผลที่จะใชลมลางนโยบายการประมูลโควตา
แตประการใด ในยุคสมัยที่ยังไมมีนโยบายดังกลาวนี้ กําไรจากการผูกขาดที่พอคาสงออกไดรับ
ก็ตกอยูในกระเปาพอคาเหลานั้น โดยที่มิไดนําไปใชในทางที่เปนประโยชนตอสวนรวมแมแตนอย
บัดนี้ เมื่อกําไรจากการผูกขาดถูกโอนเขาทองพระคลังในรูปของเงินประมูล กลับมีเสียงโจมตีวา
มิไดใชไปในทางที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
นโยบายการประมูลโควตาการสงออกมันสําปะหลังเปนนโยบายที่ดูดซับกําไรจาก
การผูกขาดจากพอคาสงออกจึงเปนนโยบายที่พอคาสงออกไมชอบ ขณะเดียวกัน กระบวนการ
ดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ก็เปนกระบวนการที่โปรงใส และไมเปดโอกาสใหผูบริหารนโยบายแสวง
หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายไดโดยงาย ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยขานรับขอเสนอของพอคาสงออกดวยดี กระทรวงพาณิชยพยายาม
ลมระบบการประมูลดวยขออางที่วาเปนระบบที่ไมมีผูใดนิยม และพยายามหันกลับไปจัดสรร
โควตาตามปริมาณสตอก ระบบสตอกเปนระบบที่เปดชองใหเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยสามารถ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได
ในที่สุด นโยบายการประมูลโควตาการสงออกมันสําปะหลังก็ถึงแกมรณกรรม
เพราะเหตุวาผูคนที่เคยหากินกับอาจมมาเปนเวลาชานาน อดมิไดที่จะอมอาจมนั้นตอไป

