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วทิยานิพนธ์เร่ือง มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย: ศึกษากรณีเกษตรกร
รายย่อยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติั ความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หลกัการการ
แข่งขนัทางการคา้ หลกัการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเกษตรกร
รายยอ่ยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ให้อยูใ่นระดบัเทียบเท่าหรือทดัเทียมบริษทัรายใหญ่ ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ ถึงแมว้า่ปัจจุบนัในประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรแยกยอ่ยออกไปหลาย
ฉบบั แต่กฎหมายดงักล่าวยงัมีความไม่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ รวมทั้งยงัมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลาย
ประการ 

จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่
ไก่ของประเทศไทยนั้น ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการ
แข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และประกาศ
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ เป็นตน้ พบวา่ มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เหล่าน้ี ยงัไม่
เพียงในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ ในเร่ืองการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ยกฎหมายของไทยถือวา่มีนอ้ย เกษตรกรรายยอ่ยหลายรายตอ้งแบกรับปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้
การผลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ให้อยู่ในระดบัเทียบเท่าหรือทดัเทียมบริษทัรายใหญ่ และอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ 
จนถึงขั้นท่ีเกษตรกรรายย่อยบางรายต้องขาดทุนหรืออาจล้มเลิกกิจการไปได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง
กฎหมายในเร่ืองการก าหนดหรือการตั้งราคาไข่ไก่ท่ีไม่มีราคากลางในการประกาศก าหนดซ่ึงแต่ละราคาจะมี
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466



 
 

ความผนัผวนกนัอยา่งมาก ปัญหาในการตดัราคาเพื่อท าลายคู่แข่งในตลาด การทุ่มตลาดท่ีน าไปสู่การแข่งขนั
ทางการคา้ท่ีเกษตรกรรายยอ่ยตอ้งเผชิญกบัการทุ่มตลาด การขายไข่ไก่ตดัราคาของบริษทัรายใหญ่โดยมีขอ้
ร้องเรียนต่าง ๆ เกิดข้ึนเสมอมาเร่ือยๆ จวบจนปัจจุบนั ปัญหาเร่ืองมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีเกษตรกรรายย่อย
ไม่สามารถท าไดต้รงตามมาตรฐานตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดในเร่ืองมาตรฐานไข่
ไก่ และปัญหาไข่ไก่ซ่ึงเป็นสินคา้ควบคุมท่ีไม่มีมาตรการทางกฎหมายตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่
ดว้ยราคาสินคา้และบริการ โดยไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในทางต่างประเทศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย กรณีเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ ของสหราช
อาณาจกัร สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐนามีเบีย  

ดังนั้ น ผูศึ้กษาใคร่ขอเสนอแนะให้มีการจัดให้มีองค์กรกลางในการเข้ามาช่วยเหลือดูแล
เกษตรกรรายยอ่ยเหล่าน้ี โดยใหอ้ านาจคณะกรรมการนโยบายพฒันาไก่ไข่และผลิตภณัฑ ์ในการตั้งหรือการ
ก าหนดราคาไข่ไก่ เน่ืองจากคณะกรรมการกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญรอบด้านทั้งทาง
กฎหมาย เศรษฐกิจ การเกษตร เป็นตน้ เห็นควรเสนอแนะใหมี้การใหค้  านิยามในพระราชบญัญติัการแข่งขนั
ทางการคา้ พ.ศ. 2560 ค าวา่ การแข่งขนัทางการคา้ และหรือบนัทึกทา้ยพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ 
พฤติการณ์ท่ีเขา้ข่ายถึงการแข่งขนัทางการคา้ เพื่อพิจารณากรณีท่ีเขา้ข่ายการแข่งขนัทางการคา้ เสนอแนะให้
มีการร่วมกลุ่มสหกรณ์เกษตรกรให้เขม้แข็งเพื่อมีอ านาจในการต่อรองทางตา้นการจดัเตรียมวตัถุดิบเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตจากผลิตภณัฑ์ไข่ไก่ท่ีมีมาตรฐาน หรือให้มีการ จดัระบบและควบคุมการผลิตและจ าหน่ายออ้ย
และน ้ าตาลทราย เพื่อรักษาความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุม้ครองรักษาผลประโยชน์ของ
ชาวไร่ออ้ยในดา้นการผลิตและจ าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและผูบ้ริโภค ตามความใน
พระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 เสนอแนะใหมี้การจดัท ารายงานไก่ไข่และผลิตภณัฑจ์ากไก่
ไข่ เพื่อติดตามดูแลสินคา้ไข่ไก่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัราคา ปริมาณการขาย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการควบคุมดูแลการตลาด
ของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรประเภทไข่ไก่ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการนโยบายพฒันาไก่ไข่และ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อเสนอต่อกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชยส์ าหรับสินคา้ท่ีไม่มีมาตรการทางกฎหมาย 
ตลอดจนเสนอแนะผลักดันร่างพระราชบญัญติัรายได้และสวสัดิการเกษตรกร พ.ศ. ....  เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรทางดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ท่ีไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ 
เพื่อท าใหอ้าชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีมีรายไดดี้ มีศกัด์ิศรี และเกษตรกรมีสมรรถนะดี ตลอดจนใหมี้การสร้าง
ระบบการจดัสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล ้ า เพิ่มสมรรถนะในการเข้าถึงและ
วิเคราะห์ขอ้มูลตลาดและเทคโนโลยี และพฒันาสถาบนัเกษตรกรให้เขม้แข็งบูรณาการกลไกการบริหาร
ประเทศ ดา้นการเกษตรและการแปรรูปสินคา้ 
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Abstract 
This thesis “Legal measures for supporting Smallholder Farmers: Case study of Smallholder 

Farmers who Produce and Sell Eggs” , has objective for researching the related histories and background 
that how to support smallholder farmers who produce and sell Eggs. We aim to research about facts of each 
situation that happens by depending on Trade Competition Act, Economics rules, and the measure for 
supporting smallholder farmers who produce and sell Eggs that measure in the same standard with Large 
size of company by using reference base on Thai Law and International law. So even Thailand in nowadays 
has many Thai Law divided into many issues for several cases to support the farmers, but some of them still 
not clear and not cover all cases that happen enough. Moreover, there are still have many problems recently 
happen in nowadays. 

From our research from Thai Law which relate to measure for supporting smallholder farmers 
who produce and sell Eggs. The main references that we mention for this research has many sources such 
as Price of Goods and Services Act B.E. 1999, Trade Competition Act B.E. 2017, Agricultural Standards 
Act B.E. 2008, Request of the farmers to Office of Trade Competition Commission, Announcement of 
Ministry of Commerce, and Announcement of the Joint Standing Committee on Commerce, Industry and 
Banking. However, from all the researches could indicate that all of the laws still not enough for supporting 
smallholder farmers who produce and sell Eggs. This means legal aid in Thailand for those smallholder 
farmers has consider to be as lower than all the problems that causes into several major cases we could 
found in nowadays. The problems for instance as blind spot of Thai law that there is not have cost estimate 
(Middle price in the Thai’s Market) and also the fluctuation of the price in the market, the problem of cutting 
prices for eradicating the competitor, dumping the market’s price (Setting the prices for eradicating the 
smallholder farmers which has less production rate) and etc. A lot of problems get complain all the time 
until present and it also include the problem that smallholder farmers cannot produces eggs enough 
comparing with the standard rate that set by Ministry of Agriculture and Cooperatives, and the problem that 
eggs do not have Legal measures for controlling the price and services. So all of the problems as mention 
before, it could make smallholder farmers loss a lot of profits and the worst case is that some smallholder 
farmers may have to close down their business because they lost a lot of profits because of many reasons 
above. Then, we research more evidence for helping all the smallholder farmers and we finally found the 
International Law (United States of America, Japan, and Republic of Namibia) that has many regulations 
which could support smallholder farmers for many similar cases. 
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Therefore, there is some suggestions for setting the Central organization which including some 
of expert and proficient staffs who know clearly about Thai Law and International Law, Economics, and 
Agriculture for helping and supporting the smallholder farmers by giving the decision-making power to the 
Central organization for identify and also specify the central of egg price in the middle market. Furthermore, 
another suggestion to help smallholder farmers who produce and sell Eggs is to set the definition of the 
words “Trade Competition” in the Trade Competition Act B.E. 2017, or else set the end note of the Trade 
Competition Act B.E. 2017 that what is the behavior that be within the scope of Trade Competition. This is 
for considering the case that regard that each case is Trade Competition or not. Nevertheless, the next 
suggestion is to set the Smallholder Farmers Agricultural Cooperative so that they could have Bargaining 
power in Raw Material Preparation case to have bargaining power of the standard eggs products. Besides, 
there is another one recommendation for preparing the report of egg products. Follow up the eggs, 
information about selling prices to control the market of egg goods and products. The details in the report 
should contain of prices, quantity of the selling rate so that the Central organization of eggs products could 
be able to give the decision-making power into the middle-market. The Central organization may report to 
Department of Internal Trade, Ministry of Commerce (In case of Products without legal measures), and the 
last and important thing is that The Central organization may could recommend and push forward the Act 
Income and Welfare of Farmers for supporting the smallholder farmers in both of incoming and the benefits. 
All in all, the Agricultural Reorganization of the Thailand should be mention more because the farmers and 
smallholder farmers are also main occupation of Thailand since the ancient period before. Farmers and 
Smallholder Farmers should receive more income and they should have honor for being the main 
agriculturist of all Thai people. So, they should get all the same standard of allocation for the best equality 
of all people. They should be allowed to reach the market analyzing information and Technology 
information as we can develop Farmers and smallholder farmers Institute to be strong country management 
mechanism in both term of Agriculture and Product processing. 
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1. บทน า 

ไข่ไก่เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคทุก ๆ คนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากมีราคาท่ีค่อนขา้งต ่าเม่ือ
เทียบกบัสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ มีโปรตีนท่ีสมบูรณ์มีประสิทธิภาพในการดูดซึมไดใ้นระดบัท่ีสูงกวา่ในโปรตีน
ชนิดอ่ืน และยงัให้วิตามินและแร่ธาตุท่ีส าคญัมีประโยชน์ต่อร่างกาย1 แต่เบ้ืองหลงัในเร่ืองของกระบวนการ
ผลิตถึงขั้นตอนการจ าหน่ายไข่ไก่เกษตรกรรายยอ่ยกลบัตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค ถึงขั้นท่ีเกษตรกรราย
ยอ่ยบางรายตอ้งขาดทุนหรืออาจลม้เลิกกิจการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิต
และจ าหน่ายไข่ไก่ในประเทศไทย ยงัไม่มีกฎหมายมีกฎหมายท่ีใหค้วามมีความชดัเจนในหลายๆ เร่ือง ไม่วา่
จะเป็นปัญหาเร่ืองของการตั้งหรือการก าหนดราคาไข่ไก่ท่ีมีความผนัผวนกนัมากท่ีไม่มีองคก์รกลางในการ
ดูแล ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาการแกไ้ขปัญหาราคาไข่ไก่ในหลายๆคร้ังจะเป็นการแกไ้ขในลกัษณะท่ีเป็น
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ กล่าวคือ เม่ือราคาไข่ไก่มีราคาท่ีสูงภาครัฐจะแกไ้ขปัญหาดว้ยมาตรการควบคุม
ราคาไข่ไก่ซ่ึงไม่ต่างอะไรกบัการท าร้ายเกษตรกรรายยอ่ย หรือผลผลิตไข่ไก่ลน้ตลาด และมีราคาต ่าก็จะมี
การขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ลดจ านวนแม่ไก่ยืนกรงเพื่อลดปริมาณไข่ไก่ท่ีเพิ่มข้ึน หรือเพิ่มการ
ส่งออกไข่ จดัจ าหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า เพื่อท่ีราคาไข่ไก่จะไดมี้ราคาถูกลง ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นการซ ้ าเติมเกษตรกร 
เท่ากับว่าไม่เคยเห็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาย ัง่ยืน2 และท่ีผ่านมาราคาไข่ไก่เป็น
เคร่ืองมือในการช่วยในเร่ืองคะแนนเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ3 ปัญหาการตดัราคาไข่ไก่เพื่อท าลายคู่แข่ง
ในตลาดระหวา่งเกษตรกรรายย่อยกบับริษทัรายใหญ่ การทุ่มตลาดท่ีน าไปสู่การแข่งขนัทางการคา้ ท่ีมีการ
ร้องเรียนเสมอมาตลอดวา่บริษทัรายใหญ่มีการทุ่มตลาด แต่ปัญหาดงักล่าวก็ยงัคงมีอยูแ่ละเกิดข้ึนใหพ้บเห็น
ไดเ้สมอ ๆ4 หรือปัญหาการท่ีสินคา้ไข่ไก่ของเกษตรกรรายย่อยท่ีมีคุณภาพท่ีต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือปัญหาในกรณีสินคา้ไข่ไก่ท่ีเป็นสินคา้ควบคุมท่ีไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมาย5 ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ กฎหมายเก่ียวกบั

                                                           
1 gidanan ganghair, “รู้จริงเร่ืองไข่ และวิธีกินไข่ ให้ไดป้ระโยชน์,” ส านกังานกองทุนสนบัสนุนกองสร้างเสริมสุขภาพ. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561, จาก http://www2.thaihealth.or.th/ 
2 กรุงเทพธุรกิจ , “ราคาไข่ไก่ . . .ปล่อยกลไกตลาดเป็นผู ้ก าหนด ,” สืบค้นเ ม่ือวันท่ี  7  มกราคม 2562 , จาก 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/540070 
3  ไ ข่ ม า ร์ ค !  ธ ง ฟ้ า  ทุ บ ส ถิ ติ ไ ข่ ทั ก ษิ ณ , ไ ท ย รั ฐ , สื บ ค้ น เ ม่ื อ  2 4  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 2 , จ า ก 

https://www.thairath.co.th/content/24843 
4 ข่าวธุรกิจ วอยซ์ทีวี (22 มีนาคม 2555), “เบทาโกร รับขายไข่ต ่ ากว่าทุน เหตุไข่ล้นตลาด,”. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 5 

พฤศจิกายน 2561, จาก https://www.voicetv.co.th/read/34483. 
5 กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชย์, “รายการสินคา้และบริการควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคา

สินคา้และบริการ,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561, จากhttps://www.dit.go.th/content.aspx? 
m=105&c=2680 
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แข่งขนัทางการค้า กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดทั้งประกาศท่ีเก่ียวข้องต่างๆทั้ งทาง
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร
รายยอ่ยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ เพื่อให้สอดคลอ้งและช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่
ให้อยู่ในระดบัเทียบเท่าหรือทดัเทียมบริษทัรายใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดส าหรับเกษตรกรรายย่อยผูเ้ป็น
ก าลงัหลกัของประเทศชาติต่อไป 

 

2. ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผู้ผลติและจ าหน่ายไข่
ไก่  

2.1 ความหมายของเกษตรกรและเกษตรกรรายยอ่ย 
เกษตรกร มีความหมายตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสภาวา่ ผูท้  างานในท่ีดินหรือท่ีนา หมายถึง 

ผูท่ี้อาศยัท่ีดินท่ีนา เพื่อเพาะปลูกพืชผล เล้ียงสัตว์ ขยายความรวมไปถึง ผูท่ี้ใช้แหล่งน ้ าท าประมงด้วย 
เกษตรกรเป็นค ารวมท่ีใชเ้รียก ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาวประมง และผูเ้ล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้  

เกษตรกรรายย่อย6 (Small Farmers) ค านิยาม ตามระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าดว้ยการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ขอ้ 3 ไดก้ าหนดวา่ 

(ฉ) กรณีสัตวปี์ก ตอ้งมีสัตวปี์กไม่เกิน 1,000 ตวัต่อครัวเรือน 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการก าหนดราคาและดุลยภาพของตลาด (Price Determination and Market 
Equilibrium)  

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หมายความว่า กลไกภายใต้
เศรษฐกิจน้ีมีการแข่งขนัซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลไกราคาเป็นตวัควบคุมระบบเศรษฐกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยอาศยัพื้นฐานของหลกัการอุปสงค์หรือตามความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ให้มากท่ีสุด 
การผลิตสินคา้เร่ืองของกลไกราคาจะอาศยัหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าจะท าอย่างไรให้ตน้ทุนของการผลิตมี
ตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดและให้เกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด เช่น ในบางช่วงไข่ไก่มีภาวะท่ีลน้ตลาด เน่ืองจากเป็น
ฤดูท่ีอุณหภูมิเหมาะสม เหมาะแก่การผลิตไข่ไก่ ส่งผลท าให้ไข่ไก่ลน้ตลาด มีมากกว่าความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค เช่นน้ี ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิต อาจตอ้งลดราคาไข่ไก่เพื่อระบายไข่ไก่ เป็นตน้  

โดยมากปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านอุปสงค์ ได้แก่ ราคาและบริการของสินค้า 
ผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดค้่อนขา้งนอ้ยก็มกัจะเลือกซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการท่ีราคาต ่าซ่ึงคุณภาพของ

                                                           
6 ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่ือง รายละเอียดของเกษตรกรราย

ยอ่ย. 
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สินคา้หรือบริการอาจจะลดลง กล่าวคือ สมมติว่าไข่ไก่ของนายพอมีเป็นไข่ไก่ท่ีเล้ียงตามธรรมชาติเล้ียง
กนัเองในครัวเรือนและไดน้ ามาขายในทอ้งถ่ิน ย่อมจะมีราคาท่ีต ่ากว่าไข่ไก่ของบริษทั ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดน้อ้ยจึงมกัเลือกซ้ือไข่ไก่ท่ีมีราคาต ่ากวา่ รสนิยมของผูบ้ริโภคหรือสมยันิยม เช่น ปัจจุบนัน้ีมนุษยเ์รา
หันมารักษาสุขภาพมากข้ึน การเลือกบริโภคก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีปัจจยัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นอุปสงค์
เช่นกนั เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปทาน จะเป็นในลักษณะของราคาและบริการของสินค้า 
เปล่ียนแปลง เช่น ในเดือนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงตน้เดือนมิถุนายน หรือในช่วงฤดูฝน ผลผลิตของขา้วโพด
จะไดผ้ลผลิตมาก จึงท าให้ขา้วโพดมีราคาท่ีต ่า เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่รายยอ่ย ก็อาจเลือกซ้ือขา้วโพดมาเล้ียง
ไก่ของตนเองในช่วงนั้น หรือเม่ือพน้ช่วงเดือนดงักล่าวไปแลว้ราคาขา้วโพดมีราคาท่ีสูงข้ึนเกษตรกรรายย่อย
อาจเปล่ียนวตัถุดิบจากขา้วโพดไปเป็นร าหรือขา้วเปลือกแทน หรืออาจเป็นในเร่ืองของฤดูกาล ภาวะของ
เศรษฐกิจหรือตลาดในขณะนั้น หรือจ านวนคู่แข่งท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการเดียวกนัก็เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางดา้นอุปทานดว้ยเช่นกนั เป็นตน้ 

การทุ่มตลาด7 จะเป็นลกัษณะของการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งการท่ีจะระบายสินคา้ของตนเองให้
ไดม้ากท่ีสุด ก าหนดราคาท่ีต ่าท่ีสุดถูกกวา่ราคาทอ้งตลาด เพื่อขจดัคู่แข่งขนัทางการคา้ โดยการกระท าท่ีเป็น
เพื่อการขจดัคู่แข่ง หรือการโจมตีคู่แข่งนั้น คู่แข่งขนัทางการคา้มกัจะสู้ไม่ค่อยได้เน่ืองจากเหตุท่ีมีการน า
สินคา้ออกมาทีละมาก ๆ และขายในราคาท่ีต ่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็มกัจะเลือกซ้ือสินคา้นั้น ๆ โดยส่วนใหญ่
แลว้ผูท่ี้ท  าไดม้กัจะเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ แมว้า่การกระท าน้ีส่งผลให้กิจการของผูป้ระกอบการไดก้ าไรนอ้ยลง 
แต่ก็มิไดท้  าใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบการตอ้งปิดตวัลง แต่คาดหวงัในการท่ีสามารถตีตลาดหรือสามารถท าให้
ผูบ้ริโภคหันมาสนใจสินคา้ของเขาเป็นอนัดบัแรก ส าหรับผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ก็จะไม่มีก าลงัทรัพย์
เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากสินคา้ของตนเองไม่สามารถขายได ้หรือขายไดใ้นปริมาณท่ีน้อย ท าให้ไม่มีตน้ทุน
ในการท่ีจะผลิตสินคา้ใหม่ ๆ ออกมาได ้ทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งปิดตวัลงไป เม่ือมีเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้ผูท่ี้ท  าการทุ่ม
ตลาดในคราวแรกก็จะสามารถผูกขาดสินคา้ของตนเองได ้เน่ืองจากคู่แข่งลดนอ้ยลง หรือเหตุท่ีคู่แข่งสินคา้
ของตนเองมาขอรับสินคา้จากผูป้ระกอบการ  

2.3 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
การตดัราคาเพื่อท าลายคู่แข่ง 8(Predatory Pricing) มีความหมายวา่ กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ ผูผ้ลิต 

หรือผูข้ายลดราคาสินคา้หรือการบริการของตนเอง ถึงขนาดท่ีราคาสินคา้มีราคาท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนในการผลิต

                                                           
7 อภิญญา เล่ือนฉวี, “ถอดค าบรรยายวิชาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ,” หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559, (26 พ.ค. 2559). 
8 สรวิศ ลิมปรังษี, กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพ้ืนฐาน เจตนารมณ์และปัญหา ฉบับรวมบทความ, 

(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2543), น.184 – 186. 
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สินคา้หรือการใหบ้ริการ จุดประสงคเ์พื่อท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ของตนเองมากกวา่เลือกท่ีจะ
ซ้ือสินคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน ๆ ท่ีเป็นคู่แข่งของผูป้ระกอบธุรกิจท าการตดัราคาสินคา้เพื่อท าลาย
คู่แข่ง ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนไดรั้บผลกระทบขาดทุนจนบางรายไม่สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได ้

ผลกระทบของการตดัราคาเพื่อท าลายคู่แข่ง9 
1. ท าให้สามารถก าจดัคู่แข่งบางราย และมีอ านาจเหนือตลาดมากข้ึน กล่าวคือ เม่ือผูป้ระกอบ

ธุรกิจท าการตดัราคาสินคา้ ผูบ้ริโภคยอ่มเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจรายนั้น แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ผู ้
ประกอบธุรกิจรายนั้นก็จะเกิดสภาวะการขาดทุน ยิ่งสามารถขายสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีมาเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผล
ใหข้าดทุนมากตามไปดว้ย  

 2. เป็นการก าราบผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อลดราคาสินคา้มากในตลาดท่ีมีผูข้ายน้อยราย การตดั
ราคาเพื่อท าลายคู่แข่งนั้นอาจถูกน ามาใชเ้พื่อท่ีจะก าราบผูป้ระกอบธุรกิจรายท่ีไม่ยอมก าหนดราคาสินคา้ใน
ลกัษณะท่ีอิงกบัราคาซ่ึงกนัและกนัในตลาด ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนอาจจะตดัราคาสินคา้ให้มีราคาท่ีต ่ากว่า
ตน้ทุนการผลิต เพื่อท่ีจะให้ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีท าการลดราคาสินคา้ไม่สามารถขายสินคา้ไดแ้ละยอมท่ีจะข้ึน
ราคาสินคา้ในตลาด หรือยอมท่ีจะขายสินคา้ในราคาท่ีอา้งอิงกนัและกนัในตลาด 

2.4 ทฤษฎีการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
1.หลกัเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) คือ การท่ีบุคคลแต่ละคนนั้นจะไดเ้ขา้ท า

สัญญากนั ในทางกฎหมายมิไดมี้การห้ามท่ีจะไม่ให้บุคคลเขา้เป็นคู่สัญญากนั แต่กบัเปิดทางให้โดยมีอิสระ 
มีเสรีภาพท่ีบุคคลเหล่านั้นจะเขา้มาเป็นคู่สัญญากนั10 โดยหลกัน้ีเป็นหลกัหน่ึงท่ีอยูภ่ายใน หลกัอิสระในทาง
แพ่ง (Private of Autonomy) เป็นหลกัท่ีวางเอาไวโ้ดยเป็นตวัเคารพการแสดงเจตนาของคู่สัญญาท่ีจะเขา้ท า
สัญญาระหวา่งกนั ให้ความอิสระแก่บุคลท่ีจะเลือกตวัคู่สัญญา หรือมีอิสระเลือกในวตัถุประสงคใ์นสัญญา 
หรือแมแ้ต่มีอิสระท่ีจะเลือกแบบของการท าสัญญา และแมแ้ต่วธีิการท าสัญญาเองก็มีอิสระวา่จะเลือกท าโดย
ลกัษณะใดก็ตาม และรัฐก็ไม่สามารถท่ีจะเขา้มาแทรกแซงไดเ้พราะถา้หากเขา้มาแทรกแซงก็จะเป็นการขดั
กบัหลกัเสรีภาพในการท าสัญญาได ้

2. ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดซ่ึงใช้บทสันนิษฐานความผิด (Presumption of Fault) หลกั
ความรับผิดในทางละเมิดมีทฤษฎีความรับผิดท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปอยู ่2 ประการ คือ หลกัมีความรับผิด
เม่ือมีความผิด กล่าวคือ ผูก้ระท าจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อใหเ้กิดความเสียหาย และหลกัความรับผิดโดย

                                                           
9 สรวิศ ลิมปรังษี, กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพ้ืนฐาน เจตนารมณ์และปัญหา ฉบับรวมบทความ, 

(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2543), น.189 – 190. 
10 อริยะ  เพ็ช ร์สาคร , “หลัก เส รีภาพในการท าสัญญา ,” สืบค้น เ ม่ือวัน ท่ี  15  มีนาคม  2562 , จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/54786 
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กฎหมายสันนิษฐานวา่มีความผดิแมมิ้ไดมี้การจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่หลกัความ
รับผิดโดยเคร่งครัด บางกรณีก็เป็นการสันนิษฐานเด็ดขาด บางกรณีก็มีขอ้ยกเวน้ ให้มีการน าสืบหกัลา้งบท
สันนิษฐานท่ีกฎหมายบญัญติัได ้

หลกักฎหมายความรับผิดโดยเคร่งครัดเป็นท่ียอมรับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีความ
เสียหายเกิดจกผลิตภณัฑ์ท่ีมีความซบัซอ้นในการผลิต ผูใ้ชไ้ดรั้บความเสียหายไม่อาจท่ีจะพิสูจน์ถึงเหตุแห่ง
ความเสียหายไดว้า่เป็นความผดิของผูใ้ด ซ่ึงในการคุม้ครองผูบ้ริโภคน าเอาหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดมา
ปรับใช ้และการพิสูจน์วา่มีความบกพร่องในการผลิตไม่อยูใ่นวสิัยท่ีผูบ้ริโภคจะพิสูจน์ไดโ้ดยง่าย11 

 

3. มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผู้ผลติไข่ไก่ และจ าหน่าย
ไข่ไก่ ตามกฎหมายของไทยกบักฎหมายต่างประเทศ 
3.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิตไข่ไก่ และจ าหน่ายไข่ไก่ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคา 
- สหราชอาณาจกัร พระราชบญัญติัราคา พ.ศ. 2517 (Prices Act 1974)12 มาตรา 5 การประกาศ

เก่ียวกบัราคา (1) เลขาธิการของรัฐอาจสั่งให้มีการก าหนดราคาสินคา้ส าหรับบุคคลท่ีคา้ปลีก ตามราคาท่ี
ปรากฏต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

- สหรัฐอเมริกา ในรัฐบญัญติัอริโซนาแกไ้ขใหม่ ขอ้ท่ี 41 หน่วยงานภาครัฐ มาตรา 41-2065 ซี ผู ้
มีอ  านาจอาจก าหนดมาตรฐานส าหรับการน าเสนอข้อมูลราคา หลักเกณฑ์ทางธุรกิจและวิชาชีพรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 13(California Business and Professions Code) มาตรา 12024.2 (เอฟ) การก าหนดราคาอาจมี
เง่ือนไขของการขาย เช่น การสมาชิกในกลุ่มสโมสรผูค้า้ปลีกอาจไดรั้บการซ้ือในปริมาณขั้นต ่า กฎหมาย
สหรัฐอเมริกา (United States Code)14 หัวขอ้ท่ี 7 การเกษตร มาตรา 602 การประกาศนโยบายการก าหนด

                                                           
11 “ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคดีผู ้บริโภคสินเช่ือส่วนบุคคล ,” สืบค้นเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2562 , จาก 

http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4865/7/07%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0% 
B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf 

12 Prices Act 1974. 
13 California Business and Professions Code, For sales 12024.2 , สืบค้นเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 , จาก 

https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2017/05/09/CALIFORNIA 
-2015.pdf. 

14  7 US Code § 291 - Authorization of associations, สื บ ค้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี  27 ม ก ร า ค ม  2562, จ า ก 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/7/291 
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ระยะเวลาการก าหนดราคา (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร มีอ านาจก าหนดและรักษาเง่ือนไขทางการ
ตลาดท่ีเป็นระเบียบส าหรับสินคา้เกษตรในการคา้ระหวา่งรัฐตามท่ีจะก าหนด เช่น ราคา เป็นตน้ 

2) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
- สหภาพยุโรป สนธิสัญญาอีซีห้ามมิให้บริษทัด าเนินการซ่ึงส่งผลต่อการคา้ระหว่างประเทศ

สมาชิก ภายใตข้อ้ท่ี 82 บริษทัท่ีมีอ านาจเหนือตลาด จะถูกลงโทษจากพฤติกรรมการท่ีตดัราคาสินค้า ตามท่ี
ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป บริษทัท่ีมีอ านาจเหนือตลาดท่ีท าการก าหนดราคาอย่างอิสระท าให้ตลาดอ่ืน ๆ 
โดยปราศจากขอ้จ ากดัจากการแข่งขนั เพื่อท่ีจะก าหนดเง่ือนไขเบ้ืองตน้จะตอ้งก าหนดราคาโดยค านึงถึงส่วน
แบ่งตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ 

- สหรัฐอเมริกา รัฐบญัญติัต่อต้านการผูกขาด ค.ศ. 1890 (The Sherman Antitrust Act 1890) 
มาตรา 2 การผกูขาดทางการคา้ หรือพยายามท่ีจะผกูขาดทางการคา้ หรือร่วมกนัสมคบคิดกนัเพื่อผูกขาดทาง
การคา้หรือบริการ ในส่วนใดส่วนหน่ึงของรัฐหลายรัฐ หรือกบัต่างประเทศ ถือเป็นความผิดทางอาญา15 และ
บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการผูกขาดใช้กบัพฤติกรรมการตดัราคาสินคา้ของบริษทัท่ีมีอ านาจเหนือตลาด16 The 
Clayton Act 1914 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัต่อตา้นการผูกขาด ของสหรัฐอเมริกา มาตรา 2 (เอ) การเลือก
ปฏิบติัต่อผูบ้ริโภค การแบ่งแยกราคาจะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายส าหรับบุคคลท่ีประกอบการคา้การ
พาณิชยใ์นขณะนั้นทั้งทางตรงและทางออ้มในการเลือกปฏิบติัในราคาท่ีต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเลือก
ปฏิบติั เช่น การตดัราคา ในระดบัทอ้งถ่ิน ถือวา่เป็นการขดูรีด17 

- ประเทศญ่ีปุ่น18 The Antimonopoly Act (AMA) พระราชบญัญติัการต่อตา้นการผูกขาด ขอ้ท่ี 
2(4) ค  าวา่ "การแข่งขนั" ท่ีใชใ้นพระราชบญัญติัน้ี หมายถึง รัฐท่ีมีสองรัฐหรือ วสิาหกิจอ่ืน ๆ ภายในขอบเขต
ปกติของกิจกรรมทางธุรกิจของตน โดยไม่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส าหรับกิจกรรมทางธุรกิจมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในการกระท าใด ๆ  

3) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพมาตรฐานของไข่ไก่  
- สหรัฐอเมริกา รัฐบญัญติัการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ไข่ (Egg Products Inspection Act)19 มาตรา 

590.5 จะบญัญติัค านิยามของ ไข่ เง่ือนไขบางประการท่ีใชก้บัเปลือกไข่ เช่น (เอ) “การตรวจสอบ” หมายถึง 
ไข่ท่ีมีเปลือกแตก แต่มีเยื่อหุ้มเปลือกเหมือนเดิมและเน้ือไข่ไม่ร่ัวไหล (บี) “ไข่ท่ีสะอาด” หมายถึง ไข่ท่ี
เปลือกไม่มีส่ิงสกปรกหรือส่ิงแปลกปลอมติดอยู่และไม่แตกหรือเป็นต้น กฎหมายไข่ของจอร์เจียและ
                                                           

15 The Sherman Antitrust Act (1890), สืบคน้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2561 จาก http://www.linfo 
org/sherman_txt.html. 

16 Jeff Miles, Principles of Antitrust Law, (April 2016), P.80. 
17 Christian Barthel, Predatory Pricing Policy under EC and US Law. University of Lund, (2002), P.23. 
18 Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade. 
19 Egg Products Inspection Act , CFR Title 9 Chapter III Subchapter I Part 590. 
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ระเบียบ (The Georgia Egg Law and Supporting Regulation)20 มาตรา 26-2-260 มีการให้บทนิยามของ ไข่ 
คุณภาพ มาตรา 26-2-263 การลงทะเบียน ผูค้า้ปลีกและตวัแทนจ าหน่ายทุกประเภทท่ีจะขายหรือเสนอขายไข่
ในรัฐ ตอ้งยื่นต่อกรมวิชาการเกษตรตามรูปแบบท่ีไดรั้บ มาตรา 26-2-266 จะมีการท าลายเม่ือพบไข่ท่ีไม่
เหมาะสมต่อการบริโภคของผูบ้ริโภค รัฐบญัญติัผลิตภณัฑ์ไข่และไข่ของรัฐอิลลินอยส์ (Illinois Egg and 
Egg Products Act)21 เพื่อตรวจสอบผลิตภณัฑไ์ข่และผลิตภณัฑไ์ข่ เพื่อใหมี้การจดัการกบัคุณภาพของไข่และ
ให้ความสม ่าเสมอ มาตรฐานส าหรับไข่และควบคุมการแปรรูปการจัดการ การติดฉลากของไข่และ
ผลิตภณัฑ์ไข่ตามท่ีก าหนดไวใ้นท่ีน้ี ป้องกนัการปลอมปนของไข่และผลิตภณัฑ์ไข่ หรือมีการตีความท่ีผิด
หรือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ี และให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลกลางหลายรัฐเพื่อท่ีจะด าเนินการ
ตามรัฐบญัญติัน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ มาตรา 3 มีการให้ค  านิยาม ไข่ท่ีสะอาดและสมบูรณ์ ไข่สกปรก ไข่คดั
เกรด เป็นตน้ 

4) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมราคาสินคา้ 
- กฎหมายสหรัฐอเมริกา (United States Code)22 หัวข้อย่อยท่ี 3 การรายงานการควบคุมดูแล

ผลิตภณัฑ์นม มาตรา 163723 วตัถุประสงค์ของบทย่อยน้ี คือ การสร้างโปรแกรมส าหรับข้อมูลเก่ียวกับ
การตลาดของผลิตภณัฑ์นม (1) ให้ขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างง่ายดาย โดยผูผ้ลิตและผูร่้วมตลาดอ่ืน ๆ 
รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัราคา ปริมาณขาย และสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑน์ม (2) การปรับปรุงราคาและบริการ
ของกรมเกษตร รายงานการจดัหา และ(3) ส่งเสริมใหก้ารแข่งขนัในตลาดใหผ้ลิตภณัฑน์ม 

- รัฐบญัญติัการควบคุมราคา พ.ศ. 2507 สาธารณรัฐนามิเบีย (Price Control Act 1964)24 มาตรา 1 
ใหค้  านิยามของ ผูค้วบคุม มาตรา 3 ผูค้วบคุมอาจก าหนดเจา้หนา้ท่ีใด ๆ ในการบริการสาธารณะ (เอ) ฐานะผู ้
ควบคุมราคารองซ่ึงจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูค้วบคุม (บี) ฐานะหัวหน้างานควบคุมราคาหรือผู ้
ตรวจสอบจะตอ้งอยู่ภายใตอ้  านาจท่ีอาจไดรั้บมอบหมาย ตามพระราชบญัญติัน้ี มาตรา 4(1) ผูค้วบคุมอาจ
ประกาศเป็นคร้ังคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือดว้ยอ านาจของรัฐมนตรีในกรณีของบุคคลใด
โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร (เอ) ก าหนดราคาสูงสุดท่ีขายสินคา้ (บี) แกไ้ขราคาสูงสุดท่ีบุคคลสามารถซ้ือ

                                                           
20 The Georgia Egg Law and Supporting Regulation, Georgia Department of Agriculture. 
21 Illinois Egg and Egg Products Act, Department of Agriculture.  
22 7  U.S. Code Chapter 38  –  Distribute and Marketing of Agricultural Products, Subchapter III—Dairy 

Product Mandatory Reporting (§§ 1 6 3 7  –  1 6 3 7 b), สื บ ค้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 7  ม ก ร า ค ม  2 5 6 2 , จ า ก 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/7/chapter-38/subchapter-III. 

23  7  U.S. Code § 1 6 3 7  –  Purpose, สื บ ค้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 7  ม ก ร า ค ม  2 5 6 2 , จ า ก 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/7/1637 

24 Price Control Act 1964, สืบคน้เม่ือ 23 มกราคม 2562 จาก http://www.lac.org.na/laws 
/annoSTAT/Price Control Act 25 of 1964.pdf. 
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สินคา้ (2) แกปั้ญหาราคาหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยราคาท่ีระบุหรือค่าใช้จ่ายคงท่ีโดยไม่ค  านึงถึงตน้ทุนของ
สินคา้หรือ บริการท่ีเก่ียวขอ้งหรือราคาหรือค่าบริการท่ีจะพิจารณาบนพื้นฐานเช่น ตวัควบคุมอาจระบุในแต่
ละกรณี (3) ราคาหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีไดรั้บการแกไ้ขอาจแตกต่างกนัไปตามประเภทปริมาณหรือคุณภาพ
ของสินคา้หรือบริการ 
3.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิตไข่ไก่ และจ าหน่ายไข่ไก่ ตาม
กฎหมายไทย 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคา  
- พระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการกลางว่า

ด้วยราคาสินคา้และบริการ เรียกโดยย่อว่า “กกร.” มาตรา 9 ให้ กกร. มีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแสดงราคาสินคา้หรือบริการ ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีถือวา่
เป็นการท าให้ราคาต ่าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือท าให้เกิดความป่ันป่วนซ่ึงราคาของสินคา้หรือ
บริการ มาตรา 24 เพื่อป้องกนัการก าหนดราคาซ้ือ ราคาจ าหน่ายหรือการก าหนดเง่ือนไขและวิธีปฏิบติัทาง
การคา้อนัไม่เป็นธรรม กกร.มีอ านาจประกาศก าหนดให้สินคา้หรือบริการใดเป็นสินคา้หรือบริการควบคุม
ได ้มาตรา 25 เม่ือไดมี้การประกาศก าหนดสินคา้หรือบริการควบคุมตามมาตรา 24 แลว้ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจก าหนดราคาซ้ือให้ผูซ้ื้อซ้ือในราคาไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีก าหนด หรือให้ผูจ้  าหน่ายจ าหน่ายในราคาไม่สูง
กว่าราคาท่ีก าหนด หรือตรึงราคาไว ้ก าหนดอตัราก าไรสูงสุดต่อหน่วยของสินคา้หรือบริการควบคุมท่ีผู ้
จ  าหน่ายจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการควบคุม มาตรา 29 ห้ามผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการใด ๆ 
โดยจงใจท่ีจะท าให้ราคาต ่าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือท าให้เกิดความป่ันป่วนซ่ึงราคาของสินคา้
หรือบริการ 

2) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
- พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี “ผูป้ระกอบ

ธุรกิจซ่ึงมีอ านาจเหนือตลาด” หมายความวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจรายหน่ึงหรือหลายรายในตลาดใดตลาดหน่ึง 
ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด “ปัจจยัสภาพการ
แข่งขนั” หมายความวา่ จ  านวนผูป้ระกอบธุรกิจในตลาด จ านวนเงินลงทุน การเขา้ถึงปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ 
กฎระเบียบของภาครัฐ และปัจจยัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

- เร่ืองร้องเรียนตามพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 254225 บริษทัยกัษใ์หญ่ครบวงจร
และบริษทัในเครือ ในฐานะผูผ้ลิตลูกไก่รายใหญ่มีพฤติกรรม เขา้ควบคุมตลาดจ าหน่ายไข่ไก่สดโดยการ

                                                           
25 ส านกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้, ประมวลเร่ืองร้องเรียนตามพระราชบญัญติัการแข่งขนัทาง

การคา้ พ.ศ. 2542, (2543). 
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จ าหน่ายไข่ไก่ในราคาต ่ากวา่ผูค้า้รายอ่ืนเพื่อท าลายผูค้า้ไข่ไก่ในทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้
มีมติรับทราบการตรวจสอบและด าเนินการระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งและมีขอ้ยุติ จากการตรวจสอบขอ้เท็จจริงยงั
มิไดป้รากฏพฤติกรรมหรือพยานหลกัฐานวา่มีผูป้ระกอบการรายใดมีพฤติกรรมตกลงกนั ขอ้เท็จจริงปรากฏ
วา่ราคาจ าหน่ายแต่ละรายแตกต่างกนัตามภาระตน้ทุนราคาซ้ือขายจริงมีการแข่งขนักนัสูง 

3) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพมาตรฐานของไข่ไก่ 
- พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัน้ี “ มาตรฐาน ” 

หมายความว่า มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี “ มาตรฐานบังคับ  ” หมายความว่า 
มาตรฐานท่ีมีกฎกระทรวงก าหนดใหสิ้นคา้เกษตรตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร26 : ไข่ไก่ตาม
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมสินคา้เกษตรให้ไดคุ้ณภาพ มาตรฐานและ
ปลอดภยั ความหมายของค าท่ีใชใ้นมาตรฐานสินคา้เกษตรน้ี มีดงัต่อไปน้ี ไข่ไก่ หมายถึง ไข่มีเปลือกหุ้มทั้ง
ฟอง ท่ีเป็นผลผลิตและมีลกัษณะตามพนัธ์ุของแม่ไก่ นอกจากน้ียงัมีประกาศในเร่ืองน ้ าหนกัตามขนาดไข่ไก่
ขั้นต ่า เช่น ขนาดไข่ไก่ใหญ่พิเศษ (Extra Largeหรือเบอร์หน่ึง) มีน ้ าหนกัขั้นต ่าต่อฟองมากกว่า 65 ถึง 70 
เป็นตน้ 

4) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาสินคา้และบริการ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ รายการสินคา้และบริการควบคุม 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการวนัท่ี 22 มกราคม 256127 ไข่ไก่เป็นสินคา้ท่ีอยู่
ตามประกาศน้ีในล าดบัท่ีสองของหมวดอาหาร และรายการสินคา้ท่ีติดตามดูแลในปี พ.ศ. 2560 ตลอด
ระยะเวลาเดือนมกราคมถึงตุลาคม ไข่ไก่เป็นสินคา้มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ28 ติดตามราคาและภาวะทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศเป็นประจ าทุกวนั พร้อมทั้งให้เจา้หนา้ท่ีส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการตรวจสอบ
ราคาจ าหน่ายเขม้งวดและต่อเน่ือง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ียงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายเขา้มา
ดูแล 

 
 
 

                                                           
26 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร : ไข่ไก่ตามพระราชบัญญติั

มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 ง, (2553). 
27 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย,์ “รายการสินคา้และบริการควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่

ดว้ยราคาสินคา้และบริการ,” (2561). 
28 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย,์ ค  าอธิบายการก าหนดระดบัความส าคญัของสินคา้และบริการ, (2559). 
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4.ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกีย่วกบัการช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่อยผู้ผลติและจ าหน่ายไขไก่ 

4.1 ปัญหาเก่ียวกบัการตั้งราคาหรือการก าหนดราคาของไข่ไก่และปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพไข่ไก่ 
การก าหนดราคาไข่ไก่ จะไม่มีองคก์รกลางในการดูแล และราคาไข่ไก่ท่ีออกมาแต่ละหน่วยงาน

มีราคาท่ีผนัผวนและแตกต่างกัน ท่ีผ่านมาการข้ึนหรือลงของราคาไข่ไก่สามารถท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัสภา
เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งในเร่ืองราคาไข่ไก่นั้นยงัเป็นเคร่ืองมือเรียกคะแนนนิยมในแต่ละรัฐบาลแต่ละ
ยุคแต่ละสมยั โดยท่ีเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ไม่สามารถก าหนดหรือตั้งราคาสินค้าของ
ตนเองไดเ้ลย เม่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนั้นจะเห็นไดว้า่การก าหนด
ราคาสินคา้ต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการในการก าหนดราคาสินคา้ โดยท่ีการก าหนดราคาของสินคา้นั้นจะตอ้ง
พิจารณาถึงในเร่ืองของหลักการทางเศรษฐศาสตร์ของสินค้าแต่ละประเภทนั้น ๆ สินค้าท่ีเป็นของสด
ทั้งหลายท่ีมีความผนัผวนมากในการก าหนดทางดา้นราคาของสินคา้ การก าหนดราคาของสินคา้ควรท่ีจะมี
องคก์รกลางในการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเป็นอาหารสดหรือสินคา้ท่ีมีอายจุ  ากดัเพื่อท่ีจะก่อให้เกิดองคก์รกลาง
ท่ีสามารถก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับการก าหนดราคาขายสินคา้ดงัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ และผูศึ้กษาไดท้  า
การวิเคราะห์และพิจารณาทางด้านข้อเท็จจริง น ้ าหนักไข่ไก่นั้นไข่ไก่ของเกษตรกรรรายย่อย ตามการ
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองน ้ าหนกัของไข่ไก่ และลกัษณะภายนอกท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนด 
กฎหมายต่างประเทศให้ความส าคญัมากในเร่ืองมาตรฐานต่าง ๆ ของสินคา้ท่ีจะน ามาให้ผูบ้ริโภคส าหรับใช้
บริโภค จะตอ้งมีและตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดยให้มีการลงทะเบียนผูท่ี้จะท าการขายไข่แมว้่าผูน้ั้น
จะเป็นผูค้า้ปลีก ตอ้งมีการลงทะเบียนตรวจสอบมาตรฐาน และยงัมีการให้ความช่วยเหลือทางดา้นวิชาการ
กบัรัฐใด ๆ ท่ีก าลงัพฒันาทางด้านมาตรฐานเพื่อให้ตรงตามความตกลงด้านสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทยนั้น แมว้า่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่จะมีใบอนุญาตให้ท าปศุสัตวใ์นการผลิตไข่ แต่การผลิตไข่ไก่
ออกมาท่ีได้นั้นบ่อยคร้ังท่ีสินคา้ท่ีผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ 
เหตุผลเน่ืองมาจากการขาดตน้ทุน ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์
และพิจารณาทางดา้นขอ้เท็จจริง น ้ าหนกัไข่ไก่นั้นไข่ไก่ของเกษตรกรรรายย่อย ตามการประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ในเร่ืองน ้ าหนักของไข่ไก่ และลักษณะภายนอกท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนด กฎหมาย
ต่างประเทศให้ความส าคญัมากในเร่ืองมาตรฐานต่าง ๆ ของสินคา้ท่ีจะน ามาให้ผูบ้ริโภคส าหรับใช้บริโภค 
จะตอ้งมีและตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดยให้มีการลงทะเบียนผูท่ี้จะท าการขายไข่แมว้่าผูน้ั้นจะเป็น
ผูค้า้ปลีก ตอ้งมีการลงทะเบียนตรวจสอบมาตรฐาน และยงัมีการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นวิชาการกบัรัฐใด 
ๆ ท่ีก าลงัพฒันาทางดา้นมาตรฐานเพื่อให้ตรงตามความตกลงดา้นสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายไทย
นั้น แมว้า่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่จะมีใบอนุญาตให้ท าปศุสัตวใ์นการผลิตไข่ แต่การผลิตไข่ไก่ออกมาท่ีไดน้ั้น
บ่อยคร้ังท่ีสินคา้ท่ีผลิตออกมาไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ เหตุผลเน่ืองมาจาก
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การขาดตน้ทุน ความรู้ความเขา้ใจทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง แมว้่าประเด็นปัญหาเร่ืองดงักล่าวจะเป็น
ประเด็นปัญหาท่ีค่อนขา้งท่ีไม่สอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกนัในทางตรง แต่ทั้งประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการตั้งราคา
หรือการก าหนดราคาของไข่ไก่และคุณภาพมาตรฐานไข่ไก่มีความสอดคลอ้งทางออ้ม แต่ประเด็นปัญหาใน
เร่ืองการตั้งหรือการก าหนดราคาดงักล่าว มีผลทางออ้มกบัเร่ืองคุณภาพมาตรฐานไข่ไก่ กล่าวคือมาตรฐานไข่
ไก่จะสามารถเป็นตวัก าหนดราคาไข่ไก่ได ้เป็นเร่ืองทางออ้มท่ีสามารถช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยใหมี้สินคา้
ท่ีอยูใ่นระดบัเทียบเท่า หรือทดัเทียมกบับริษทัรายใหญ่ และสามารถมีรายไดเ้พิ่มข้ึนมา 

4.2 ปัญหาเก่ียวกบัการตดัราคาสินคา้ของไข่ไก่ในตลาด 
จากการท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์เม่ือพิจารณา เม่ือมีขอ้ร้องเรียนออกมาในแต่ละคร้ังการ

พิจารณาของกรมการคา้ภายในจะมีความเห็นวา่ยงัไม่เห็นความผิดไดช้ดัเจน หรือหลกัฐานในการพิจารณา
ไม่เพียงพอ การตีความตามพระราชบัญญัติน้ีจะต้องอาศัยการตีความท่ีเป็นเหตุผลในทางธุรกิจ ทาง
เศรษฐศาสตร์ การน าปัจจยัสภาพการแข่งขนัของตลาดมาเป็นหลกัเกณฑ์หน่ึงในการพิจารณามาพิจารณา ซ่ึง
ทางกฎหมายไทยตามพระราชบญัญติัน้ีไดมี้การระบุโทษทางอาญาไวด้้วย ซ่ึงโทษทางอาญาจะตอ้งมีการ
ตีความโดยเคร่งครัด และเม่ือตีความนั้น ก็ไม่ได้มีการระบุเร่ืองของการตดัราคาไวเ้หมือนชัดเจนดงัเช่น
กฎหมายทางต่างประเทศท่ีมีการระบุไวใ้นรัฐบญัญติั และพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทาง
การคา้ ในเร่ืองของการตดัราคาเพื่อท าลายคู่แข่ง ระบุในเร่ืองของการแข่งขนั สถานการณ์ในการผกูขาด เป็น
ตน้ ผูศึ้กษาจึงวิเคราะห์แลว้เห็นวา่ควรท่ีจะก าหนดถอ้ยความความหมายให้มีความชดัเจนถึงกรณีท่ีเป็นการ
แข่งขนัทางการคา้ 

4.3 ปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบริการควบคุม 
ไข่ไก่ถือเป็นสินคา้ควบคุม กล่าวคือ เป็นสินคา้ท่ีแจง้ไวก้บักระทรวงพาณิชย ์โครงสร้างราคา

สินคา้อยูใ่นการดูแลของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีจะถูกจดัวา่เป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็น
แก่การครองชีพ และเป็นสินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวดา้นราคาบ่อยคร้ังหรือข้ึนผิดปกติ จะเห็นไดจ้ากราคาไข่
ไก่ท่ีมีความผนัผวนมาก ซ่ึงในบางคร้ังจะมีการผนัผวนวนัต่อวนั และปริมาณขาดแคลนในบางคร้ัง โดยไข่
ไก่ถือเป็นสินคา้ควบคุมท่ีมีการติดตามดูแลตามมาตรการ Sensitive List (SL) หมายความวา่ เป็นสินคา้และ
บริการท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ติดตามราคาและภาวะทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นประจ าทุกวนั 
และไข่ไก่เป็นสินคา้ท่ีมีอายุจ  ากดัเน่ืองจากเป็นอาหารสด มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยมีการผนัผวนมาก
ในหลาย ๆ คร้ังท่ีประกาศราคา และในบางคร้ังมีการผนัผวนในเร่ืองการมีอยู่ล้นตลาด นั่นเอง และเม่ือ
พิจารณากฎหมายทางต่างประเทศนั้น ในต่างประเทศผลิตภณัฑน์มถือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความส าคญัมาก โดย
ในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาได้มีการจดัท าเป็นรายงานการควบคุมดูแลผลิตภณัฑ์นม โดยความ
ร่วมมือของผูผ้ลิต ผูร่้วมตลาดขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัราคา ปริมาณขาย และสินคา้คงคลงัของ
ผลิตภณัฑน์ม เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการตลาดของผลิตภณัฑน์ม 
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5.ข้อเสนอแนะ 
5.1 มาตรการเก่ียวกบัการก าหนดราคาสินคา้เกษตรประเภทไข่ไก่ 

ผูศึ้กษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการก าหนดองค์กรกลางท่ีมีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้า 
เพื่อให้มีความเป็นกลางและมีมาตรฐานทางด้านราคา ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เพื่อพิจารณาการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเป็นกลาง โดยผูศึ้กษาเห็น
ควรเสนอแนะให้เป็นคณะกรรมการนโยบายพฒันาไก่ไข่และผลิตภณัฑ์ (Egg Board) ท่ีตั้งข้ึนตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 โดยมีอ านาจในการพิจารณาการพฒันาไก่ไข่และผลิตภณัฑ์ทั้งระบบ และ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ทั้ งระบบ อีกทั้ งใน
คณะกรรมการชุดดงักล่าวยงัมีทั้งหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยใน
ดา้นประเด็นปัญหาการตั้งหรือการก าหนดราคา มีความเหมาะสมในการท่ีจะเป็นองค์กรกลางในการดูแล
ปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากคณะกรรมการในชุดดงักล่าวมีผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ความเช่ียวชาญในทุก ๆ ดา้นทั้งดา้น
เกษตร ดา้นกฎหมาย ดา้นการเงินการคลงั ดา้นการตลาด ดา้นการบริหาร ตลอดจนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5.2 มาตรการเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
ผูศึ้กษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการก าหนดค านิยามของการแข่งขนัทางการคา้ พฤติกรรมท่ีถือวา่

เป็นการแข่งขนัทางการคา้ หรือก าหนดกรณีศึกษาในการแข่งขนัทางการคา้ การตดัราคาเพื่อท าลายคู่แข่ง 
ควรก าหนดกรณี ค านิยามในมาตรา 3 หรือการท าบนัทึก (Memorandum) ท้ายพระราชบญัญติัของการ
แข่งขนัทางการคา้ ในพฤติกรรมท่ีถือวา่เป็นการแข่งขนัทางการคา้ หรือก าหนดกรณีศึกษาในการแข่งขนัทาง
การคา้ การตดัราคาเพื่อท าลายคู่แข่งให้มีความชดัเจน เช่น การแข่งขนัทางการคา้ หรือพฤติกรรมท่ีถือวา่เป็น
การแข่งขนัทางการคา้ เช่น การทุ่มตลาด หรือการตดัราคาสินคา้เพื่อท าลายคู่แข่ง 

5.3 มาตรการเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตร 
ผูศึ้กษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการมีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย โดย

ประเทศไทยมีระบบสหกรณ์อยู่แล้ว จึงควรให้มีการพฒันาระบบสหกรณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ให้มีการ
รวมกลุ่มให้มากข้ึน เพื่อท่ีเกษตรกรรายย่อยจะไดมี้อ านาจในต่อรองต่าง ๆ ตั้งแต่ทางตน้ทางการเล้ียงไก่ไข่ 
เช่น ในเร่ืองการจดัเตรียมโรงเรือน การเตรียมอาหาร อาหารบ ารุง และยารักษาโรคต่าง ๆ ใหไ้ดใ้นราคาท่ีถูก
ลง เสนอให้มีการจดัการสัดส่วนการเล้ียงไก่ไข่ระหวา่งเกษตรกรรายยอ่ยและผูป้ระกอบการรายใหญ่ เพื่อท่ี
เกษตรกรรายยอ่ยจะไดมี้ส่วนแบ่งก าไรในตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน เหมือนการจดัระบบและควบคุมการผลิตและ
จ าหน่ายอ้อยและน ้ าตาลทราย เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของชาวไร่ออ้ยในดา้นการผลิตและจ าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและผูบ้ริโภค 
ตามความในพระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 
5.4 มาตรการเก่ียวกบัสินคา้และบริการควบคุม 
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ผูศึ้กษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการติดตามดูแลสินค้าท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษท่ียงัไม่มี
มาตรการทางกฎหมาย โดยการจดัให้มีการก าหนดการจดัท ารายงานเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีความอ่อนไหวเป็น
พิเศษโดยสินคา้แต่ละประเภทให้องคก์รท่ีมีอ านาจในการจดัการดูและสินคา้นั้น ๆ จดัท ารายงานสินคา้เพื่อ
เสนอต่อกรมการค้าภายใน เ ช่น กรณีของงานวิจัย น้ีผู ้ศึกษา เสนอองค์กรกลาง ท่ีคอย ดูแล คือ 
คณะกรรมการนโยบายพฒันาไก่ไข่และผลิตภณัฑ์ (Egg Board) จึงเห็นควรเสนอให้มีการควบคุมดูแลโดย
การจดัท ารายงานโดยผ่านทางคณะกรรมการนโยบายพฒันาไก่ไข่และผลิตภณัฑ์ (Egg Board) เสนอไปยงั
กรมการคา้ภายใน สังกดักระทรวงพาณิชย ์โดยในรายงานจะไดรั้บความร่วมมือของผูผ้ลิต ผูร่้วมตลาดไข่ไก่
ทั้งรายยอ่ยและรายใหญ่ โดยความในรายงานฉบบัน้ีผูร้ายงานจะตอ้งเตรียมขอ้มูลตั้งแต่ขั้นตอนการจดัเตรียม
ตั้งแต่กระบวนก่อนเร่ิมการผลิตไข่ไก่ ตลอดจนการจ าหน่ายไข่ไก่ เพื่อติดตามดูแลสินคา้ไข่ไก่ ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัราคา ปริมาณการขาย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการควบคุมดูแลการตลาดของผลิตภณัฑท์างการเกษตรประเภทน้ี 

5.5 มาตรการเพิ่มเติม 
ผูศึ้กษาเห็นควรเสนอแนะผลกัดนัร่างพระราชบญัญติัรายไดแ้ละสวสัดิการเกษตรกร พ.ศ. .... ให้

เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านรายได้และสวสัดิการ เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วย
การเกษตรท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เป็นกฎหมายท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือหรือคุม้ครองแก่เกษตรกรในเร่ือง
การจดัสรรท่ีดินท ากิน การควบคุมหรือการช่วยเหลือเก่ียวกบัปัจจยัการผลิตหรือผลผลิตทางการเกษตร เป็น
ตน้ ตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบบั แต่ยงัไม่มีกฎหมายฉบบัใดท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือให้ความ
คุม้ครองในเร่ืองรายไดแ้ละสวสัดิการแก่เกษตรกร จึงท าให้คนไทยในภาคเกษตรกรรมขาดความมัน่คงใน
อาชีพและชีวิตความเป็นอยู ่รายไดข้องเกษตรกรต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานรายไดข้องประเทศ ภาครัฐก็เพียงให้
ความช่วยเหลือเยียวยาไปตามนโยบายท่ีขาดความชดัเจนมัน่คง โดยไม่มีกฎหมายท่ีให้ความช่วยเหลือหรือ
คุม้ครองรายไดแ้ละสวสัดิการ จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรไทยมีรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตท่ีดอ้ยกวา่คนไทยอ่ืน ๆ 
เกษตรกรและบุตรหลานของเกษตรกรขาดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมของตน ไม่ประสงค์ท่ีจะ
ประกอบอาชีพดงักล่าวต่อไปและหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน จนมีแนวโนม้ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัต่อภาคการ
ผลิตสินคา้เกษตรของประเทศ เพื่อเป็นหลกัประกนัในการลดความเหล่ือมล ้ าเร่ืองรายได้และสวสัดิการ
เกษตรกรกบัอาชีพอ่ืนจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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