บทที่ 7
การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร และการพัฒนาชนบท
7.1 ความสําคัญของภาคเกษตรและการพัฒนาชนบท
1. ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงอาหาร
2. ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงแรงงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม คือ เปนแหลงอุปทานแรง
งานสําหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
3. ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงวัตถุดิบสําหรับภาคอุตสาหกรรม คืออุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสนับสนุนสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร การพัฒนาภาคเกษตร จึงทําใหมี
วัตถุดบิ ที่มีคุณภาพดี มีราคาและปริมาณที่เหมาะสม
ทั้งนี้การพัฒนาภาคเกษตรและชนบทตองมีปจจัยประกอบอยางนอย 3 ปจจัย คือ1
1. เพิม่ ผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเกษตรกรขนาดเล็ก โดยผานทาง
เรือ่ งของเทคโนโลยี สถาบัน และแรงจูงใจดานราคาของผลผลิต
2. เพิม่ ความตองการผลผลิตของภาคเกษตรจากภาคอุตสาหกรรมและในเมือง
3. พัฒนางานนอกภาคเกษตร หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เนนการใชแรงงานคนของชุมชนใน
ชนบทนั้น ๆ
7.2 โครงสรางของภาคเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา
ภาคเกษตรเปนภาคที่มีการจางงานมากที่สุดในประเทศกําลังพัฒนา แตสัดสวนของผลผลิต
ภาคเกษตรใน GNP กลับลดลง ขณะที่ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 10 ตอป
แสดงถึงประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรม

1

John W. Mellor, “Agriculture on the road to industrialization”, in John P. Lewis and Valeriana Kallab (eds.),
Development Strategies Reconsidered (Washington, D.C.: Overseas Development Council, 1986), PP. 67-89.
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ตารางที่ 7.1 ผลผลิตและการจางงานในภาคเกษตร ป ค.ศ.1995

เอเซียใต
เอเซียตะวันออก (รวมประเทศจีน)
ลาตินอเมริกา
อาฟริกา

กําลังแรงงานในภาคเกษตร
(รอยละ)
64
70
25
68

ผลผลิตภาคเกษตรใน GNP
(รอยละ)
30
18
10
20

ที่มา: World Bank, World Development Report, 1997: The State in a Changing World (New York : Oxford
University Press, 1997), annex tab. 4 and 12.

โครงสรางของภาคเกษตรกรรมแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ
1. การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงของประเทศพัฒนาแลว คือ ประสิทธิภาพในการ
ผลิตของเกษตรกรสูง ผลผลิตตอแรงงาน 1 คนสูง เกษตรกรจํานวนเล็กนอยผลิตผลผลิตออกมาเปน
จํานวนมาก สามารถเลี้ยงประชากรไดทั้งประเทศ
2. การเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตตํ่าของประเทศกําลังพัฒนา ผลผลิตตอ
แรงงานนอย เกษตรกรมีรายไดแตพอยังชีพ
7.3 การพัฒนาภาคเกษตรจากการเกษตรแบบยังชีพเปนการเกษตรเพื่อการคา
วิวฒ
ั นาการของภาคเกษตรสามารถแบงออกไดเปน 3 ขึ้นตอน คือ
1. การเกษตรแบบดั้งเดิม (Subsistence Farming)
เปนการผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัว ถามีเหลือก็จะขายในตลาดทองถิ่น เครื่องมือที่
ใชและวิธกี ารผลิตเปนแบบงายๆ ปจจัยการผลิตสวนใหญจะเปนที่ดินผืนเล็กๆ กับแรงงาน มีปญหา
เรือ่ งการลดนอยถอยลงของผลผลิต (The law of diminishing returns) มีขอจํากัดในเรื่องของ
เทคโนโลยีและทุน เงินทุนมักจะไดมาโดยการกูยืมเงินจากนายทุนทองถิ่น ซึ่งตองจายดอกเบี้ยอัตรา
สูง แรงงานที่ทํางานในฟารมมีการทํางานตํ่ากวาระดับ มีการวางงานตามฤดูกาล การคมนาคมขนสง
ติดตอกันระหวางเมืองและชนบท เปนไปดวยความยากลําบากจึงเปนอุปสรรคตอการผลิตผลผลิต
จํานวนมาก ๆ เพื่อสงขายในเมือง อีกทั้งยังมีความไมแนนอนสูงเนื่องจากตองพึ่งพาธรรมชาติ
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2. การเกษตรแบบผสม (Mixed and Diversified forming)
เริม่ นําพืชใหม ๆ มาปลูกพรอมกับเลี้ยงสัตว เปนการลดการวางงานตามฤดูกาล ใชแรง
งานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการใชเมล็ดพันธพืชที่ดี ใชปุย มีระบบการชลประทาน เพื่อเพิ่มผล
ผลิตผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคจะสงออกจําหนาย ลดความเสี่ยงจากการที่รายไดของครอบครัว
ขึน้ อยูกับผลผลิตทางการเกษตรเพียงชนิดเดียว
3. การเกษตรแบบสมัยใหมเพื่อการคา (Modern Commercial Farming)
เปาหมายขึ้นอยูกับกําไรสูงสุด ผลผลิตตอไรสูงสุด มีระบบการชลประทาน ปุย เมล็ด
พันธุพืชที่ดี การผลิตใชระยะเวลาเพียงสั้นๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได ผลผลิตทั้งหมดสงขาย
ตลาด การผลิตมิใชเพียงแตใชแรงงาน ที่ดิน นํ้า ยังมีการใชปจจัยทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การวิจยั และพัฒนา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญในการกระตุนใหการผลิตมีประสิทธิภาพ มักปลูก
พืชชนิดเดียว เพื่อใหมีการประหยัดจากขนาดและลดตนทุนการผลิต
7.4 กลยุทธในการพัฒนาภาคเกษตรและชนบท
7.4.1 การพัฒนาภาคเกษตร
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ปจจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อใชในการเพิ่มผลผลิตในไรนามี
2 ปจจัยใหญๆ คือ การใชปจจัยทุนเพิ่มขึ้น และการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ
พืช ปุย ระบบนํ้า อยางไรก็ดีการเนนการใชปจจัยทุนไมเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา กลาวคือ
การเกษตรสวนใหญทํากันบนที่ดินผืนเล็กๆ ขาดแคลนเงินทุน ตลอดจนปจจัยทุน ขณะที่แรงงานมี
จํานวนมากมาย ดังนั้นการเนนการใชเครื่องจักรในการผลิตจึงไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ประเทศกําลังพัฒนาและยังอาจกอใหเกิดปญหาการวางงาน
นโยบายของรัฐบาล
1. นโยบายเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตรกรรม
1.1 การปฏิรูปที่ดิน
การปฏิรูปที่ดิน หมายถึง การปรับปรุงและจัดสรรระบบการถือครองที่ดิน
ใหมแกเกษตรกรผูเชา หรือผูที่ไมมีที่ดินทํากินใหเปนของตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสถาบัน
ชนบทเกี่ยวกับสินเชื่อการเกษตร การตลาด การสงเสริมการเกษตร การจัดนิคมสรางตนเอง และกา
รสหกรณ ทัง้ นีเ้ ชื่อกันวา ถาหากเกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเองจะกอใหเกิดผลดีตอแรงจูงใจในการ
ผลิตเพิม่ ขึ้น ทําใหมีการใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอการกระจายรายได
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สามารถแกไขปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศได เนื่องจากเกษตรกรสวนมากใน
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเปนเกษตรกรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง
1.2 การปฏิบัติเขียว (green revolution)
การปฏิบัติเขียว หมายถึง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินคา
ดานการเกษตร เพื่อทําใหผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยการใชหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
ใช การปฏิวัติเขียว อาจจะทําได 3 ลักษณะ คือ
ก. การปฏิวตั ิตัวเกษตรกร เปนการปฏิวัติแนวความคิด ทัศนคติ คานิยม
รวมทัง้ ความเชื่อเกา ๆ ของเกษตรกร เพื่อทําใหเกษตรกรไมตอตาน ยอมรับเทคนิคและวิธีการผลิต
ทางการเกษตรแบบใหมแทนแบบดั้งเดิมซึ่งใหผลผลิตตํ่า ซึ่งอาจจะทําไดโดยการใหการศึกษาอบรม
ทัง้ ในแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
ข. การปฏิวัติวิธีการผลิต ทําไดโดยการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ใหนาผลที
ํ ่ไดจากการคนควาวิจัยทางการเกษตรและเทคนิคการผลิตใหม ๆ มาใชในการปรับปรุง
การผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต โดยรัฐบาลจําเปนตองรวมมือสงเสริมโดยการสงเจาหนาที่ออกไป
สาธิต ทดลองปฏิบัติใหเกิดผลเปนตัวอยาง
ค. การปฏิวัติปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิต ไดแก การปรับปรุงที่ดินหรือ
ไรนาของเกษตรกรใหมีสมรรถนะในการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปการ
รวมกลุม หรือสหกรณการเกษตร การพัฒนาการตลาด การพัฒนาระบบขนสง การประกันราคาขั้น
ตํา่ การพยุงราคาพืชผล ตลอดจนการปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินของเกษตรกรใหไดรับความ
เปนธรรม
1.3 การชลประทาน
ระบบชลประทานเปนวิธีการหนึ่ง ที่จะชวยควบคุมปริมาณนํ้าใหมีปริมาณ
พอเพียงที่จะใชไดตลอดป ซึ่งอํานวยประโยชนตอการเกษตรอยางมาก แตเนื่องจากโครงการชล
ประทานตองใชงบประมาณสูง จึงทําใหขยายตัวไดชา ปญหาที่เกิดขึ้นเสมอกับโครงการชลประทาน
ของประเทศกําลังพัฒนาก็คือ มีการสรางเขื่อนชลประทานแตมักจะขาดคูคลองระบายนํ้าไปยัง
บริเวณการเพาะปลูกที่หางไกลออกไป จึงทําใหเกษตรกรที่อยูในบริเวณรอบนอกเขื่อนชลประทาน
ไมไดรับนํ้าสําหรับการเพาะปลูก และเปนผลทําใหเนื้อที่การเพาะปลูกสวนใหญของประเทศยังตอง
อาศัยนํ้าฝนเพื่อการเกษตรอยู
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1.4 สินเชื่อการเกษตร
การเพิม่ ผลผลิตอาจจะกระทําไดโดยการเพิ่มทุนเขาไปในการผลิต แตเนื่อง
จากเกษตรกรสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนามีรายไดตํ่า จึงไมมีเงินออมที่จะนํามาลงทุนในการ
เกษตรเพิม่ ขึ้นรัฐบาลจึงควรหาทางขยายแหลงเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าออกไปในชนบทและใหสิน
เชือ่ แกเกษตรกรโดยทั่วถึง รวมทัง้ การสงเสริมใหมีการรวมกลุมเกษตรกรเปนสหกรณหรือกลุม
เกษตรกร เพือ่ ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดหาสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเปนหลักประกันรวม
กันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ
2. นโยบายทางดานราคาและการตลาดสินคาเกษตร
เนือ่ งจากราคาสินคามักจะเคลื่อนไหวขึ้นลงเสมอขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตที่ได
รับในแตละป ในชวงที่มีการเก็บเกี่ยวราคาผลผลิตจะตํ่า เพราะเกษตรกรตองรีบจําหนาย เนื่องจาก
สินคาเกษตรเนาเสียไดงาย เกษตรกรขาดยุงฉางหรือหองเย็นในการเก็บรักษา เกษตรกรมีความจํา
เปนตองรีบใชเงิน เกิดความไมแนนอนตอการลงทุนในอนาคตจึงไมกลาลงทุนปรับปรุงการผลิต รัฐ
บาลจึงควรใชมาตรการตาง ๆ เพื่อทําใหราคาสินคาเกษตรมีเสถียรภาพ และเปนราคาที่ยุติธรรม
2.1 โครงการประกันราคา
คือ การที่รับบาลกําหนดราคาขั้นตํ่าขึ้นไวเพื่อเปนการประกันวาเกษตรกรจะ
ขายผลผลิตไดไมตํ่ากวาราคาที่รัฐบาลกําหนดไว โดยรัฐบาลจะตองรับซื้อสินคาสวนที่เกษตรกรไม
สามารถขายไดในราคาประกันทั้งหมด หรือจะตองเปนผูจายเงินชดเชยใหแกเกษตรกรที่เปนผูผลิต
เทากับสวนที่แตกตางระหวางราคาประกันกับราคาทองตลาด ทั้งนี้โครงการประกันราคาเปนโครง
การทีร่ ฐั บาลจะตองใชตนทุนในการดําเนินงานสูง และถาหากวารัฐบาลไมสามารถระบายสินคา
ออกไดในระยะอันสั้นแลว จะทําใหคาใชจายในการเก็บรักษาสูง ซึ่งจะทําใหตนทุนการดําเนินงาน
ของรัฐบาลสูงยิ่งขึ้น
2.2 โครงการพยุงราคา
คือ การที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงตลาดทางออม โดยรัฐบาลจะเขาไปรับซื้อ
สินคาสวนหนึ่ง เพื่อเปนการลดอุปทานในตลาดใหลดนอยลง เมื่ออุปทานนอยลงก็จะมีผลทําให
ราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
2.3 โครงการคลังสินคา
เปนโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่จะสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรใหอยู
ในขอบเขตการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหเกิดผลเสียทางประสิทธิภาพการ
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ตลาด รวมทั้งสวัสดิการของสังคมโดยสวนรวม วิธีการลดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา อาจจะ
ทําได 2 วิธีคือ
1) มูลภัณฑกันชน (buffer stock) โดยรัฐบาลจะตองมีหนวยงานของรัฐบาล
หรือองคการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทําหนาที่รับซื้อผลผลิตเกษตรในปที่อุปทานมากเกินความตองการของ
ตลาดเขามาเก็บไวในคลังสินคา และขายสินคาออกไปเมื่ออุปทานในตลาดมีนอย ในการรับซื้อนั้น
จะตองมีการกําหนดราคาขั้นสูงและราคาขั้นตํ่าไว เพื่อที่จะใหราคาในตลาดเคลื่อนไหวไดภายใน
ชวงราคานั้น ราคาดังกลาวจะตองเปนที่ยอมรับโดยผูผลิตและผูบริโภคในประเทศ
2) กองทุนรักษาเสถียรภาพ (buffer fund) คือ การกําหนดชวงราคาสูงตํ่าไว
และพยายามที่จะรักษาระดับราคาสินคาเกษตรใหเคลื่อนไหวขึ้นลงในชวงนั้น แตถาราคาตลาดสูง
กวาราคาขัน้ สูง รัฐบาลจะเก็บภาษีสวนที่เกินกวาราคาขั้นสูงไว เพื่อนําเงินคาภาษีมาเก็บไวในกอง
ทุน แตถา ราคาในตลาดตํ่ากวาราคาขั้นตํ่า รัฐบาลจะนําเงินจากกองทุนมาจายเปนเงินชดเชยใหแกผู
ผลิตในจํานวนที่แตกตางนั้น
2.4 การประกันภัยพืชผล (crop insurance)
โดยวิธีการที่เกษตรกรเสี่ยงรวมกันโดยสะสมเงิน หรือพืชผลทางการเกษตร
ไวเพือ่ ชวยเหลือผูที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คาเบี้ยประกันจะถูกสะสมไวจายเพื่อเปนคา
ชดใชความเสียหาย หรือที่เรียกวาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันที่พืชผลถูกทําลายจากภัยธรรม
ชาติ เปนการปองกันการขาดแคลนสินคาและทําใหเกิดเสถียรภาพของราคาสินคา ทําใหอุตสาห
กรรมการเกษตรมีวัตถุดิบมาปอนงานไดอยางสมํ่าเสมอ
3. นโยบายการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ
3.1 ภาษีศุลกากร (tariff) เพื่อคุม ครองการผลิตภายในประเทศ จะทําการเก็บภาษี
ขาเขาในอัตราสูง ๆ จนมีผลทําใหสินคาที่สั่งเขามีราคาสูงขึ้น ประชากรในประเทศจะลดการบริโภค
สินคาจากตางประเทศ และหันมาบริโภคสินคาในประเทศแทน และถาหากรัฐบาลตองการใหสินคา
ในประเทศสงออกนอยลงในปที่ผลิตไดนอย เพื่อมิใหราคาสินคาเปนที่เดือดรอนแกผูบริโภคภายใน
ประเทศ รัฐบาลก็อาจทําไดโดยการขึ้นภาษีสินคาสงออกใหสูงขึ้น
3.2 พรีเมียม (premium) เปนคาธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู
สงออก ในการสงออกสินคาเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กําหนด นอกเหนือจากภาษีการสงออกโดย
ปกติ
3.3 การกําหนดโควตา (quota) หมายถึง การกําหนดปริมาณสูงสุดของสินคาที่
สามารถนําเขา หรือสงออกนอกประเทศไดภายในระยะเวลาหนึ่ง
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3.4 นโยบายการแลกเปลี่ยนสินคาตอสินคาในระหวางประเทศ (barter trade) มี
ผลดีในแงที่ชวยลดการเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนและในการหาตลาดใหม ๆ
กอใหเกิดการประหยัดทางเศรษฐกิจ
3.5 นโยบายการรวมกลุมกันระหวางประเทศผูผลิตสินคาเกษตร มีวัตถุประสงค
เพือ่ ทีจ่ ะลดการแขงขันตัดราคากันเองระหวางประเทศผูผลิตสินคาเกษตรดวยกันและเพื่อสราง
อํานาจการตอรองกับประเทศพัฒนา
7.4.2 การพัฒนาชนบท
กลยุทธสําคัญในการพัฒนาชนบทมีเงื่อนไขสําคัญสามารถสรุปได 3 ประการ คือ
1. การปฏิรูปที่ดิน ทําใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ทําใหการจางงานเพิ่ม
ขึน้ รายไดของบุคคลในชนบทเพิ่มขึ้น ทําใหผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น และเปนการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการกระจายรายไดเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น
2. นโยบายสนับสนุน ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสราง สถาบัน การใหความชวย
เหลือและบริการจากรัฐบาล นโยบายราคาสินคาเกษตร
3. การพัฒนาโดยรวม จากการที่ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชนบท และมัก
อพยพเขาไปหางานทําในเมือง ทําใหเกิดปญหาการวางงาน ความแออัด ปญหาสิ่งแวดลอม ดังนั้น
การพัฒนาประเทศของประเทศกําลังพัฒนาตองพัฒนาใหเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยและผลกระทบตอภาคเกษตร
นโยบายมหภาคของรัฐบาลหรือนโยบายการเกษตรที่สงผลทางลบตอภาคการเกษตรไทย
และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหภาคเกษตรโดยรวมไมสามารถสรางรายไดและยกระดับความเปนอยูให
กับเกษตรกร คือ
1. อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งเกินไป ทําใหผูบริโภคสินคานําเขาไดประโยชนจากการที่
สามารถซื้อสินคาจากตางประเทศไดในราคาตํ่า แตก็จะทําใหภาคเกษตรไทยที่เปนผูสงออกเสีย
ประโยชนเพราะราคาสินคาสงออกจากไทยจะมีราคาสูงในสายตาชาวตางชาติ ทําใหไมสามารถสง
สินคาออกไดมากเทาที่ควร
2. การเนนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในขณะที่ภาคเกษตรกรรมไทยมีบทบาทเปนทั้งผู
ผลิตอาหารเพื่อการสงออกและเพื่อเปนวัตถุดิบสงใหสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ แตในขณะเดียวกันภาค
อุตสาหกรรม และภาคบริการไดรับความชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ อยางมหาศาล ภาคเกษตรซึ่ง
สวนใหญอยูในชนบทจึงไมไดรับประโยชนจากการพัฒนาอยางสมดุลย
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3. นโยบายการเกษตรของรัฐ โดยเฉพาะมาตรการทางดานการตลาดและราคาผลผลิตมี
ลักษณะปกปองผูบริโภคในเมือง เชน การใชนโยบายการจํากัดโควตาการสงออกสินคาตาง ๆ หรือ
การใชมาตรการทางภาษีในการสงออก ทําใหราคาสินคาเกษตรในประเทศตํ่ากวาที่ควรจะเปน
4. การขยายผลผลิตการเกษตรดวยการขยายพื้นที่เพาะปลูก สงผลกระทบตอความสมดุลย
ทางนิเวศน
5. ปญหาดานเสถียรภาพทางดานราคาสินคาเกษตร ทําใหเกษตรกรไทยตกอยูในสภาพที่
ออนแอมาโดยตลอด ความเสี่ยงของราคาสินคาเกษตรมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยดวยกัน เชน ความ
ผันผวนของราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก ปริมาณผลผลิตที่ขึ้นลงตามฤดูกาลทําใหราคาขาดเสถียร
ภาพ หรือการที่เกษตรกรไมสามารถกักเก็บสินคาเกษตรไว เมื่อราคาตกตํ่าและตองนําออกสูตลาด
ในเวลาเดียวกัน

