
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534

มรณกรรมของนโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลังเพื่อการสงออก

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

          ในที่ สุดนโยบายการประมลู โควต ามันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกก็ถึงแก  
มรณกรรมดวยโรคเอดส แหลงของเชื้อโรคเอดสในกรณีนี้มาจากพอคาสงออก โดยเจาหนาที่ 
ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยเปนพาหะนํ าเชื้อมาให ในชวงเวลากวา 6 เดือนที่ผานมานี้ ผูคน 
ในสยามประเทศจึงไดเห็นอาการรานทุรนของนโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลัง ใครตอใคร
พากันทํ านายทายทักวา นโยบายดังกลาวนี้จักตองถึงแกมรณกรรมในเวลาอันรวดเร็ว แตความ 
ลาชาแหงมรณภาพไดสรางความรานทุรนแกบรรดาพอคาสงออก ซึ่งมือถือเข็มฉีดยาคอยฉีดเลือด
ที่ติดเชื้อเอดสเขาสูรางกายของนโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลัง โดยที่เจาหนาที่ระดับสูง
ของกระทรวงพาณิชยก็มีอาการรานทุรนมิไดยิ่งหยอนกวากัน เพราะนโยบายการประมูลโควตา 
มันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกไดลดทอนสวนเกินทางเศรษฐกิจที่คนเหลานี้เคยไดรับจากการ 
บริหารนโยบายในอดีต แตแลวอาการรานทุรนของผูคนเหลานี้ก็สงบลงดวยประกาศของกระทรวง
พาณิชยวาดวยนโยบายการคามันสํ าปะหลังประจํ าป 2535 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2534
           กระทรวงพาณิชยเร่ิมกํ าหนดโควตาการสงออกมันสํ าปะหลังตั้งแตป 2523  
ในชวงแรกๆยึดถือเกณฑวา ใครสงออกกอน จักไดรับโควตากอน ซึ่งสรางความเสียหายอันเกิดจาก
สภาพการจลาจลในการสงออกอยางเหลือคณนา อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่รัฐบาลลงนาม 
ในสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังไปประชาคมยุโรปนับต้ังแตป 2525 เปนตนมา  
ตลาดมันสํ าปะหลังของไทยสามารถจํ าแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ตลาดที่มีขอตกลง (ประชาคม
ยุโรป) และตลาดที่ไมมีขอตกลง (นอกประชาคมยุโรป) สํ าหรับตลาดที่มีขอตกลงนั้น กระทรวง
พาณิชยตองดํ าเนินการจัดสรรโควตาการสงออก มิฉะนั้นอาจจะมีการสงออกเกินกวาปริมาณ 
ที่ระบุในขอตกลง สวนตลาดที่ไมมีขอตกลง การคามันสํ าปะหลังระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี

           พัฒนาการของการควบคุมการสงออกมันสํ าปะหลังไดคลี่คลายไปในทางที่ทํ าให
กระทรวงพาณิชยยึดถือหลักเกณฑการจัดสรรโควตาการสงออก 2 เกณฑ คือ
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           เกณฑที่หนึ่ง ไดแก การจัดโควตาการสงออกตามปริมาณมันสํ าปะหลังที่เก็บ 
สตอกไว การบังคับใหพอคาสงออกสะสมสตอกมันสํ าปะหลังเปนการสรางอุปสงคเทียม (artificial 
demand) ซึ่งกระทรวงพาณิชยเชื่อวาจะชวยผลักดันใหราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศสูงขึ้น
           เกณฑที่สอง ไดแก การจัดสรรโควตาโบนัสใหแกผูที่สงมันสํ าปะหลังไปขาย 
นอกตลาดประชาคมยุโรป กระทรวงพาณิชยตองการใหส่ิงจูงใจแกพอคาสงออกในการขยายตลาด
นอกประชาคมยุโรป เนื่องจากการขยายปริมาณการสงออกไปประชาคมยุโรปมิอาจเปนไปได 
เพราะติดขัดดวยสัญญาที่ทํ าไว ผูที่สงมันสํ าปะหลังไปขายนอกตลาดประชาคมยุโรปได จะไดรับ
จัดสรรโควตาโบนัสสํ าหรับการสงออกไปประชาคมยุโรปดวย

           ระบบการจัดสรรโควตาตามปริมาณมันสํ าปะหลังที่เก็บสตอกไว กอใหเกิด 
ขอวิพากษวิจารณเปนอันมาก  ขอวิพากษวิจารณที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 3 ประการ

           ประการแรก  แมวากระทรวงพาณิชยจะเชื่อวา การบังคับใหพอคาสงออกเก็บ 
สตอกจักผลักดันใหราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศสูงขึ้น แตกระทรวงพาณิชยก็ยังไมเคย 
ศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรที่จะพิสูจนวา ความเชื่อดังกลาวนี้เปนจริงหรือไม ทั้งยังมี 
ปรากฏการณเกิดขึ้นอยูเสมอๆวา แมในชวงที่พอคาสงออกสะสมสตอกเปนจํ านวนมาก แตราคา
มันสํ าปะหลังภายในประเทศกลับตกตํ่ า ดังกรณีที่เกิดขึ้นในป 2524 แทที่จริงแลว ไมมีเหตุผล 
ที่จะเชื่อไดวา พอคาสงออกจะเก็บสตอกเกินกวาความสามารถที่จะสงออก การเก็บสตอกนั้น 
มีตนทุนที่ตองเสีย (storage cost)  ทั้งไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา พอคาสงออกจะยอมรับภาระตน 
ทุนการเก็บกักสินคานี้ไวทั้งหมดเอง พอคาสงออกที่มีวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจยอมพยายาม 
ที่จะผลักภาระตนทุนดังกลาวนี้ไปใหแกผูผลิตและผูบริโภค แตการผลักภาระตนทุนการเก็บกัก 
สินคาไปใหแกผูซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาคมยุโรป เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะพอคาสงออก 
ไทยไมเพียงแตจะตองเผชิญกับการแขงขันจากพอคาสงออกชาติอ่ืนเทานั้น หากยังตองเผชิญกับ
การแขงขันจากธัญพืชที่สามารถใชทดแทนมันสํ าปะหลังในฐานะอาหารสัตวอีกดวย ดังนั้น  
จึงเปนเรื่องธรรมชาติที่พอคาสงออกจะพยายามผลักภาระตนทุนการเก็บกักสินคาไปใหแก
เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสํ าปะหลัง ระบบสตอกอาจชวยผลักดันใหราคามันสํ าปะหลังเพิ่มข้ึนในป
แรกที่ใชนโยบายนี้ แตเมื่อพอคาสงออกมีสตอกอยูแลว นโยบายดังกลาวนี้ยอมยากจะมีผลตอ 
ราคา ตราบเทาที่ภาวะการคาระหวางประเทศยังเหมือนเดิม พอคาสงออกจะซื้อมันสํ าปะหลังมา
เก็บไวในสตอก ก็ตอเมื่อมีการระบายสตอกสงออกไปขายตางประเทศ พอคาสงออกจะสะสม 
สตอกเพิ่มข้ึนจากระดับปกติก็ตอเมื่อคาดการณวา ภาวะการคามันสํ าปะหลังระหวางประเทศ 
จะดีข้ึน ดังนั้น ความเชื่อที่วา ระบบสตอกชวยผลักดันใหราคาภายในประเทศสูงขึ้น จึงเปน 
คํ าโฆษณาชวนเชื่อที่รอคอยการพิสูจน
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           ประการที่สอง ระบบการสตอกมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกเปดชองใหมีการ 
ฉอราษฎรบังหลวงเปนอันมาก เพราะปรากฏวา พอคาสงออกจํ านวนไมนอยไดแจงปริมาณสตอก 
เกินกวาความเปนจริง เพื่อที่จะไดรับจัดสรรโควตาการสงออกไปประชาคมยุโรปสูงกวาปริมาณ 
ที่พึงได ปริมาณสตอกที่ไมมีตัวตนนี้เรียกกันในวงการมันสํ าปะหลังวา "สตอกลม" แตสตอกลม 
เกิดขึ้นไดก็ดวยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย จน ป.ป.ป.ตองเขาไป
สอบสวน แตนาอนาถยิ่งนักที่ยังมีความพยายามภายในกระทรวงพาณิชยที่จะปกปองขาราชการที่
กระทํ าความชั่วชาสามานยเหลานี้

           ประการที่สาม ระบบการสตอกมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกกอใหเกิดการ 
ใชทรัพยากรไปในทางสูญเปลาโดยไมสมควร ความสูญเปลาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 3 ดาน  
ดานที่หนึ่ง ไดแก ความสูญเปลาที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพของมันสํ าปะหลังในสตอก การ 
สตอกมันสํ าปะหลังวิธีที่ดีที่สุด ก็คือ การเก็บมันสํ าปะหลังไวในดิน เพราะมันสํ าปะหลังจะไม 
เสื่อมคุณภาพ ตอเมื่อจะบริโภคหรือสงออก จึงขุดขึ้นมาใช  ดานที่สอง ไดแก ความสูญเปลา 
อันเกิดจากตนทุนการเก็บกักสินคา (storage cost) แมรัฐบาลจะไมตองรับภาระตนทุนนี้ แตก็มี 
คนบางกลุมในสังคมรับภาระนี้ไว สังคมจะไมตองเสียตนทุนนี้ หากรัฐบาลเลือกที่จะใหสตอก 
มันสํ าปะหลังไวในดิน และแมพอคาสงออกจะเปนผูจายตนทุนการเก็บกักสินคา แตดังไดกลาว 
แลววา พอคาสงออกที่มีวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจยอมตองผลักภาระตนทุนนี้ไปใหแกเกษตรกร 
ผูเพาะปลูกมันสํ าปะหลัง  ดานที่สาม ไดแก ความสูญเปลาอันเกิดจากภาระของรัฐบาลในการ
ตรวจสอบการเก็บสตอก ยิ่งมีสตอกลมมากเพียงใด ภาระในเรื่องนี้ของรัฐบาลก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น 
หากไมมีการตรวจสอบขอมูลสตอกโดยเที่ยงตรง การจัดสรรโควตาการสงออกยอมไมเที่ยงธรรม 
แตภาระรายจายในการตรวจสอบการเก็บสตอกนี้ยอมตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยมิพัก
ตองสงสัย

           สวนมาตรการการใหโควตาโบนัสแกผู ที่สงออกมันสํ าปะหลังไปตลาดนอก 
ประชาคมยุโรปนั้นเลา ปญหาพื้นฐานอยูที่ความไมโปรงใสของนโยบาย เพราะเกณฑในการ 
จัดสรรโควตา โบนัสข้ึนอยูกับอํ าเภอนํ้ าใจของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงพาณิชย ทั้งยังเคย
ปรากฏมาแลววา การกํ าหนดเกณฑในการจัดสรรโควตาโบนัสในอดีตเปนไปเพื่อเกื้อประโยชน 
พอคาสงออกบางคนหรือบางกลุม แตที่รายยิ่งกวาอื่นใด ก็คือ การปลอมแปลงเอกสารการสงออก 
ดวยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่กรมศุลกากรและกรมการคาตางประเทศ เพื่อนํ าเอกสารการ 
สงออกนั้นมาขอโควตาโบนัส ในปจจุบันไมปรากฏแนชัดวา การปลอมแปลงเอกสารการสงออกนี้ 
มีมากนอยเพียงใด แตก็เปนเรื่องที่ ป.ป.ป.กํ าลังสนใจสอบสวน (มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 16 
ตุลาคม 2534) การปลอมแปลงเอกสารการสงออกไมเพียงแตจะทํ าใหการจัดสรรโควตาโบนัส 
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ขาดความเที่ยงธรรมเทานั้น หากยังกระทบตอภาวะรายจายของรัฐบาลอีกดวย เพราะเอกสาร 
การสงออกนั้นสามารถ  นํ าไปขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit) ได
           ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ นโยบายการจัดสรรโควตามันสํ าปะหลังเพื่อการ 
สงออกจึงไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากจากชุมชนวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ านัก 
เศรษฐศาสตรทาพระจันทร  และสํ านักเศรษฐศาสตรอโศก (TDRI)  เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามัน 
คร้ังที่ส่ี อันเปนผลจากสงครามในตะวันออกกลางในเดือนสิงหาคม 2533 คณะที่ปรึกษาของ 
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (บานพิษณุโลก) พยายามผลักดันใหมีมาตรการชวยเหลือ
ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเกิดจากสภาวะนํ้ ามัน ในการนี้ ทีมบานพิษณุโลกไดขอ 
คํ าปรึกษาจากนายอัมมาร สยามวาลา และนายเจิมศักดิ์ ปนทอง ผลการปรึกษาหารือตกลง 
ที่จะยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับปุยและยากํ าจัดศัตรูพืช เพื่อบรรเทาภาวะตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร ขณะเดียวกันก็ยกเวนอากรขาออกสํ าหรับพืชไร 16 ชนิด เพื่อยกระดับราคาพืชไร 
ภายในประเทศ ในกรณีของมันสํ าปะหลังนั้น มีขอเสนอใหยกเวนอากรขาออก แตใหเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดสรรโควตาการสงออก โดยหันมาใชวิธีการประมูลควบคูกับการจัดสรรโควตาโบนัสแก
ผูที่สงออกไปยังตลาดนอกประชาคมยุโรป มติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 
กันยายนและวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ออกมาในแนวทางดังกลาวนี้ โดยระบุอยางชัดเจนวาใหเลิก
ระบบการสตอกมันสํ าปะหลัง
           อยางไรก็ตาม ดวยแรงผลักดันของกลุมพอคาสงออกและเจาหนาที่ระดับสูง 
ในกระทรวงพาณิชย ทํ าใหประกาศของกระทรวงพาณิชยวาดวยนโยบายและมาตรการการคา 
มันสํ าปะหลังป 2534 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ยังคงระบบการสตอกมันสํ าปะหลังเพื่อการ 
สงออกไวตามเดิม ประกาศดังกลาวนี้ทํ าใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง (นาย 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) กลาวหาวา ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับนี้ขัดตอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
25 กันยายน และวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ตอมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 กระทรวงพาณิชย 
ขอแกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเพื่อใหสามารถจัดสรรโควตาการสงออกไปประชาคมยุโรป 
ดวยระบบการสตอกได แตกระทรวงการคลังไมยอมยกเวนอากรขาออก หากไมใชการจัดสรรโคว
ตาดวยวิธีการประมูล
           ตามนโยบายการคามันสํ าปะหลังป 2534 กระทรวงพาณิชยกํ าหนดที่จะกัน 
โควตาการสงออกไปประชาคมยุโรป ประมาณ 50% สํ าหรับจัดสรรโควตาโบนัสแกผูที่สงออกไป
ตลาดนอกประชาคม  และเปดใหมีการประมูลเพื่อการสงออก 600,000 ตัน  สวนโควตาที่เหลือ 
จะจัดสรรตามปริมาณสตอก
           การประมูลมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกไปประชาคมยุโรปมีข้ึนครั้งแรกเมื่อ 
วันที่ 23 มกราคม 2534 จํ านวน 100,000 ตัน โดยแบงการประมูลออกเปน 25 สวน สวนละ 5,000 
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ตัน มีผูเขาประมูล 27 บริษัท จากกลุมการคา 15 กลุม ปรากฏวา บริษัทยูเรเชี่ยน (กรุงเทพฯ)  
คอรปอเรชั่น จํ ากัด ของกลุมเกษตรรุงเรืองประมูลได 95,000 ตัน และกลุมเอ็ดเวิรด ซี. ทอปเฟอร
อินเตอรเนชั่นแนลแหงเยอรมนีประมูลได 5,000 ตัน  กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล 
150 ลานบาท
           ตอมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2534 มีการประมูลโควตามันสํ าปะหลังครั้งที่สอง    
จํ านวน 150,000 ตัน มีผูเขาประมูล 25 บริษัท  บริษัท เอเซียครอปส (กรุงเทพฯ) จํ ากัด ประมูลได 
100,000 ตัน กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล 240 ลานบาท
           เมื่อมีการประมูลมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกเพียง 2 คร้ัง กระทรวงพาณิชย
ก็ดํ าริที่จะลมเลิกระบบการประมูล รายงานขาวเรื่องนี้เร่ิมปรากฏในเดือนพฤษภาคม 2534  
(The Nation  และมติชนรายวันฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2534) ตอมากระทรวงพาณิชยเสนอขอ
โอนโควตาการประมูลมันสํ าปะหลังและโควตาระบบสตอกที่เหลือในป 2534 ไปจัดสรรเปนโควตา
โบนัสแกพอคาที่สงออกไปยังตลาดนอกประชาคมยุโรป โดยอางวา ตลาดนอกประชาคมยุโรป 
ซบเซา เนื่องจากสหภาพโซเวียตซึ่งเคยซื้อปละ 800,000 ตัน ขาดกํ าลังซื้อ คณะกรรมการ 
กลั่นกรองฝายเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2534 มีมติไมเห็นชอบกับการ 
ลมระบบการประมูล ดวยเหตุผลที่วา รัฐบาลไดประกาศใชนโยบายการประมูลเพื่อการสงออก  
และไดดํ าเนินการประมูลไปแลว ทํ าใหระบบการคามีการปรับตัวตามกติกาที่โปรงใส ไมสมควร 
ที่จะกลับมติเพื่อทํ าใหกติกาขุนมัวอีก (แนวหนา ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2534)
           ดวยเหตุนี้เอง การประมูลโควตามันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกครั้งที่สามจึง 
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
           นับต้ังแตการประมูลโควตามันสํ าปะหลังครั้งแรกในเดือนมกราคม 2534  
เปนตนมา บรรดาพอคาสงออกก็พากันเคลื่อนไหวลมลางนโยบายนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยสมาคมการคา
มันสํ าปะหลังเปนทัพหนา และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสํ าปะหลังเปนทัพหลัง การรณรงค 
ของพอคานายทุนเหลานี้เกือบจะทํ าใหนโยบายดังกลาวนี้ถึงแกมรณกรรมในเดือนมิถุนายน 2534 
เพียงแตการทัดทานของคณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจไดชวยประทังชีวิตของนโยบายนี้
เอาไว พอคาสงออกมันสํ าปะหลังรุกเราที่จะลมนโยบายนี้ใหได โดยที่เกมรุกเราเขมขนมากขึ้น 
ในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมที่ผานมานี้ เนื่องจากใกลเวลาที่กระทรวงพาณิชยจะประกาศ
นโยบายการคามันสํ าปะหลังประจํ าป 2535
           เหตุผลที่ใชในการลมนโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลัง เทาที่ประมวล 
ไดมีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ



6

           ประการแรก มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลังมีผล 
เสมือนหนึ่งการเก็บภาษีการสงออก ซึ่งทํ าใหมีผลในการกดราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศ 
นโยบายดังกลาวนี้จึงไมแตกตางจากกรณีการเก็บพรีเมี่ยมขาว ซึ่งมีผลในการกดราคาขาวภายใน
ประเทศ อยางไรก็ตาม การอุปมาอุปไมยดังกลาวนี้ไมถูกตอง ในกรณีของขาว รัฐบาลปลอยให 
มีการคาขาวระหวางประเทศโดยเสรี หาไดมีการควบคุมการสงออกหรือกํ าหนดโควตาไม  
แตในกรณีของมันสํ าปะหลัง สัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังไปประชาคมยุโรป ทํ าให
กระทรวงพาณิชยตอง กํ าหนดโควตาการสงออก มิฉะนั้นอาจเกิดการละเมิดสัญญา การกํ าหนด
โควตาการสงออกมันสํ าปะหลังในตัวของมันเอง ยอมมีผลในการกดราคามันสํ าปะหลังภายใน
ประเทศอยูแลว เพราะการกํ าหนดโควตาทํ าใหไมสามารถระบายมันสํ าปะหลังออกนอกประเทศ 
ไดมากเทาที่ควร นโยบายการประมูลโควตาหาใชตัวการในการกดราคามันสํ าปะหลังไม นโยบาย
การควบคุมการสงออกหรือการกํ าหนดโควตาการสงออกตางหากที่เปนตัวการที่แทจริง

           ประการที่สอง มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตาทํ าใหการสงออก 
มันสํ าปะหลังตกอยูในมือพอคาสงออกรายใหญและกลุมบริษัทแครริเออร นโยบายการประมูล 
โควตามีชีวิตสั้นเกินกวาที่จะพิสูจนไดวา ขอกลาวอางนี้เปนจริงหรือไม แมวาการประมูลสอง 
คร้ังแรกใหผลเสมือนหนึ่งวา ขอกลาวอางนี้เปนจริง แตในการประมูลคร้ังที่สาม ผูที่ประมูลไดมี
ลักษณะกระจัดกระจาย และมิไดเปนไปตามขอกลาวอาง เราจะตองไมลืมวา เมื่อเร่ิมดํ าเนิน
นโยบายดังกลาวนี้ พอคาสงออกบางรายที่เก็บสตอกมันสํ าปะหลังไวเปนจํ านวนมาก มีแรงจูงใจ 
ที่จะเสนอเงินประมูลใหแกรัฐบาลสูง เนื่องจากการเก็บสตอกตอไปมีตนทุนที่ตองรับภาระจํ านวน 
หานอยไม การปรับปรุงระเบียบการประมูลโควตาเพื่อเปดโอกาสใหพอคาหนาใหมเขามา 
ประมูลได โดยแบงซอยเปนโควตาปริมาณนอยๆจะชวยใหมีการแขงขันในการประมูลมากขึ้น  
นอกจากนี้ หากทอดเวลาใหนโยบายนี้มีชีวิตยืดยาวมากกวานี้ พอคาสงออกจะมีการปรับตัว  
จนพฤติกรรมที่ไมสมเหตุสมผลคอย ๆ หมดไป

           ประการที่สาม มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตาการสงออกหาได 
มีผลในการยกระดับราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศไม ขอกลาวหานี้แสดงถึงความไมเขาใจ 
จุดมุงหมายหลักของนโยบายการประมูลโควตา การควบคุมการสงออกดวยการกํ าหนดโควตา  
ทํ าใหการคาระหวางประเทศมิไดเปนไปโดยเสรี ผูที่ไดรับจัดสรรโควตายอมมีอํ านาจผูกขาดในการ
สงออกระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงมีกํ าไรจากอํ านาจการผูกขาดนั้น การประมูลโควตาการสงออก 
เปนมาตรการที่ใชไปเพื่อดูดซับกํ าไรจากการผูกขาดของพอคาสงออกที่ไดรับจัดสรรโควตา กํ าไร
จากการผูกขาดจะถูกโอนจากพอคาสงออกไปสูทองพระคลังดวยกระบวนการประมูลดังกลาวนี้  
ในยุคสมัยที่ไมมีการประมูลโควตา พอคาสงออกพากัน `ซื้อ' โควตาในตลาดมืด ดวยการจายเงิน
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แกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหเอาหูไปนาเอาตาไปไรตอการเสกสรรคสตอกลม เงินที่จายไปเพื่อใหได
มาซึ่งโควตานี้ก็มาจากกํ าไรจากการสงออกนั้นเอง พอคาสงออกจํ านวนมากเมื่อไดรับจัดสรร 
โควตาการสงออก ก็หาไดจัดสงมันสํ าปะหลังไปขายตางประเทศดวยตนเองไม หากแตขายสิทธิ 
ในโควตาที่ไดรับจัดสรรนั้นแกพอคาสงออกรายอื่นๆ การประมูลโควตาการสงออกจึงหาได 
มีเปาหมายในการยกระดับราคามันสํ าปะหลังภายในแตประการใดไม หากแตเปนเครื่องมือสํ าคัญ
ในการลดทอนกํ าไรจากการผูกขาดของพอคาสงออก ในการประมูลสามครั้งที่ผานมา รัฐบาล 
ไดเงินประมูลประมาณ 465 ลานบาท

           ประการที่ส่ี  พอคาสงออกจํ านวนมากพากันโจมตีวา เงินที่ไดจากการประมูล 
โควตาการสงออกหาไดใชไปในทางที่เปนประโยชนแกเกษตรกรผู เพาะปลูกมันสํ าปะหลัง 
แตประการใดไม ทั้งนี้ก็เพราะกระทรวงการคลังบังคับใหกระทรวงพาณิชยนํ าสงคลัง และยังมิยอม
ใหเบิกใช แมจะมีเสียงเรียกรองใหนํ าเงินประมูลไปใชในการวิจัยและการพัฒนามันที่เสื่อม 
คุณภาพก็ตาม แตขอโจมตีดังกลาวนี้ก็มิใชเหตุผลที่จะใชลมลางนโยบายการประมูลโควตา 
แตประการใด ในยุคสมัยที่ยังไมมีนโยบายดังกลาวนี้ กํ าไรจากการผูกขาดที่พอคาสงออกไดรับ 
ก็ตกอยูในกระเปาพอคาเหลานั้น โดยที่มิไดนํ าไปใชในทางที่เปนประโยชนตอสวนรวมแมแตนอย 
บัดนี้ เมื่อกํ าไรจากการผูกขาดถูกโอนเขาทองพระคลังในรูปของเงินประมูล กลับมีเสียงโจมตีวา 
มิไดใชไปในทางที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสํ าปะหลัง

           นโยบายการประมูลโควตาการสงออกมันสํ าปะหลังเปนนโยบายที่ดูดซับกํ าไรจาก
การผูกขาดจากพอคาสงออกจึงเปนนโยบายที่พอคาสงออกไมชอบ ขณะเดียวกัน กระบวนการ
ดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ก็เปนกระบวนการที่โปรงใส และไมเปดโอกาสใหผูบริหารนโยบายแสวง
หาผลประโยชนจากการดํ าเนินนโยบายไดโดยงาย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยขานรับขอเสนอของพอคาสงออกดวยดี กระทรวงพาณิชยพยายาม
ลมระบบการประมูลดวยขออางที่วาเปนระบบที่ไมมีผูใดนิยม และพยายามหันกลับไปจัดสรร 
โควตาตามปริมาณสตอก ระบบสตอกเปนระบบที่เปดชองใหเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยสามารถ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได
           ในที่สุด นโยบายการประมูลโควตาการสงออกมันสํ าปะหลังก็ถึงแกมรณกรรม 
เพราะเหตุวาผูคนที่เคยหากินกับอาจมมาเปนเวลาชานาน อดมิไดที่จะอมอาจมนั้นตอไป


