
องคการคลังสินคา : บนเสนทางแหงการลมละลาย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ขาวการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณการศึกษาของสํ านักงานประถมศึกษาจังหวัด 
(สปจ.) ก ําลงัปรากฏประดุจหนึ่งไฟลามทุง เร่ิมตนดวยกลุมครูประถมศึกษา (ประชาบาล) จังหวัด
อุดรธานีกวา 1,000 คนพากันชุมนุมคัดคานพฤติกรรมอันไมชอบมาพากลของสํ านักงานประถม
ศึกษาจังหวัดอุดรธานีในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการศึกษา การชุมนุมประทวงดังกลาวนี้เร่ิมมีมา 
ต้ังแตตนเดอืนกันยายน 2526 และยืดเยื้อนานนับสัปดาห โดยที่ระยะแรก นายสมภาพ ศรีวรขาน 
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานียืนยันอยางหนักแนนวา การจัดซื้อดังกลาวนี้เปนไปอยางถูกตอง 
ตามระเบียบทุกประการ แตแลวเมื่อประจักษพยานขอเท็จจริงบงบอกโดยชัดแจงวา อุปกรณ 
การศึกษาที่จัดซื้อตองจายในราคาสูงกวาราคาตลาดอยางลิบล่ิว ในที่สุดผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานจีํ าตองสั่งยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณที่เปนปญหานี้ (มติชน ฉบับวนัที่ 22 กันยายน 2526)

แตพฤติกรรมอันสอไปในทางทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณการศึกษามิไดเกิดขึ้น
เฉพาะแตจังหวัดอุดรธานีเทานั้น หากยังเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆดวย จนดูเสมือนหนึ่งเปน 
ปรากฏการณทั่วไป ในที่สุด คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2526 มีมติให
กระทรวงศึกษาธิการดํ าเนินการยกเลิกสัญญาการจัดซื้ออุปกรณการสอน ซึ่งมีลักษณะอันไมเปน
ไปในทางรักษาผลประโยชนของทางราชการรวม 15 จังหวัด และรวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
36,289,500 บาท (มติชน ฉบับวนัที ่28 กันยายน 2526)

ความหนาวกลางฤดูฝน
การที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกสัญญาการจัดซื้ออุปกรณการศึกษา อันมี

ลักษณะสอไปในทางทุจริตครั้งนี้ กอใหเกิดผลกระทบกระเทือนอยางสูงตอสวนภูมิภาค ทั้งนี้ 
เปนทีเ่ขาใจกนัโดยทั่วไปวา พฤติกรรมอันสอไปในทางทุจริตดังกลาวนี้มิไดจํ ากัดเฉพาะจํ านวน 15 
จังหวัดตามมติของคณะรัฐมนตรีเทานั้น คณะกรรมาธกิารการศึกษาแหงสภาผูแทนราษฎรระบุวา 
การจดัซือ้อุปกรณการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ดังเชนสกลนคร ยโสธร รอยเอ็ด และเลย ก็มีพฤติกรรม
ทีไ่มแตกตางกัน (มติชน ฉบับวนัที ่ 1 ตุลาคม 2526) นอกจากนี้ กลิ่นอายแหงการทุจริตยังโชย 
มาจากจังหวัดนครราชสีมาอีกดวย (มติชน ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2526)

บรรดาผูที่เกี่ยวของกับการจัดซื้ออุปกรณ ซึ่งมี “กลิ่น” ไมสูดีในครั้งนี้ เร่ิมพากัน 
รูสึกรอนๆหนาวๆตามๆกัน ทั้งนี้ไมจํ าเพาะแตขาราชการระดับผูบริหารของสํ านักงานการประถม
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ศึกษาประจํ าจังหวัดตางๆที่ถูกยกเลิกสัญญาเทานั้น หากยังรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในฐานะ 
หัวหนาการจัดซื้อวิธีพิเศษอีกดวย รายงานขาวในเวลาตอมาแจงวา ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ส่ังการใหสอบสวนผูวาราชการจังหวัดที่ปรากฏขาวอื้อฉาวในครั้งนี้ (มติชน ฉบับวนัที่ 29 กันยายน 
2526)

แตขาวที่สรางความประหลาดใจแกผูคนจํ านวนมาก ก็คือ องคกรที่มีสวนรวม 
ในการสราง ‘วีรกรรม’ การลดิรอนผลประโยชนของแผนดินในครั้งนี้อยางสํ าคัญ กลับกลายเปน 
องคการคลงัสนิคา – รัฐวิสาหกิจที่กํ าลังเดินอยูบนถนนสายที่นํ าไปสูการลมละลาย

จากทาเตียนสูวังจันทรเกษม
พฤติกรรมอันสอใหเห็นการฉอราษฎรบังหลวงในครั้งนี้มิไดอาศัยกลวิธีอันแยบยล

แตประการใด หากแตอาศัยความสันทัดจัดเจนในกฎระเบียบราชการตางๆเปนเครื่องมือในการ 
หาประโยชนใสตัว กลาวคือ บรรดาสวนราชการในสวนภูมิภาคจะพากันเตะถวงในการจัดซื้อ
อุปกรณการศึกษาตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน เพื่อรอเวลาใหใกลส้ินปงบประมาณ  
แลวจงึด ําเนนิการจัดซื้อโดยใชวิธีการพิเศษ ซึ่งไมตองมีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพียงแต
ตองจดัซือ้หรือจางสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูทํ าหรือผลิตพัสดุนั้นๆขึ้นเอง

เอกชนผูขายของใหแกสวนราชการ เมื่อมองเห็นชองทางในการขายของใหแก 
สวนราชการโดยไมตองมีการสอบราคาหรือประกวดราคาเชนนี้ ก็พยายามสายตาหารัฐวิสาหกิจ 
ทีจ่ะท ําหนาทีเ่ปนคนกลางในการซื้อขายดังกลาวนี้ และดูเหมือนวา จะไมมีรัฐวิสาหกิจใดที่จะทํ า
หนาไดดีไปกวาบรรดารัฐวิสาหกิจที่กํ าลังประสบปญหาขาดทุน และกํ าลังดิ้นรนประดุจหนึ่ง 
หมาจนตรอก ขอเท็จจริงจึงปรากฏวา รัฐวิสาหกิจที่เก็บคาตงจากธุรกิจเอกชนเพื่อเกื้อกูลใหเอกชน
เหลานั้นสามารถขายสินคาแกสวนราชการไดโดยวิธีการพิเศษดังกลาวนี้ ประกอบดวยองคการ 
รับสงสนิคาและพัสดุภัณฑ องคการคาคุรุสภา องคการสงเคราะหทหารผานศึก สหกรณกลาโหม 
โรงพิมพศูนยกลางทหารราบ และรวมทั้งองคการคลังสินคา ซึ่งมีบทบาทสํ าคัญในการทํ าหนาที่
เปนคนกลางในการขายอุปกรณการศึกษาแกสํ านักงานประถมศึกษาประจํ าจังหวัดตางๆ จนเกิด
กรณีอ้ือฉาวในครั้งนี้ (มติชน ฉบับวนัที่ 18 กันยายน 2526)

ในทันทีที่เกิดกรณีประทวงขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี และผลการสอบสวนปรากฏ 
แนชัดวา การจัดซื้ออุปกรณการสอนโดยผานองคการคลังสินคาในครั้งนี้กอใหเกิดความเสียหาย 
แกแผนดนิ นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการก็ไมรีรอที่จะใหความเห็นในเชิง
ตํ าหนติิเตียนรัฐวิสาหกิจดังกลาวนี้ (มติชน ฉบับวนัที ่ 22 กันยายน 2526) พรอมกันนั้นก็เสนอให
กระทรวงพาณิชยพิจารณาพฤติกรรมขององคการคลังสินคาที่สรางความเสียหายแกแผนดิน 
ในครั้งนี้ดวย (มติชน ฉบับวนัที่ 129 กันยายน 2526)
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การที่บรรดารัฐวิสาหกิจจํ านวนไมนอยพากันประพฤติตนเปนนายหนาขายสินคา
ของธรุกจิเอกชน โดยที่มิไดมีสวนผลิตสินคานั้นเองโดยตรงเชนนี้ ในดานหนึ่งนั้นสะทอนใหเห็นการ
ด้ินรนเพื่อหารายไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันเกิดจากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆโดยตรง 
ทั้งนี้ปรากฏวา นับต้ังแตป 2520 เปนตนมา รัฐบาลไดพยายามดํ าเนินการเพื่อใหรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งหลายยืนอยูไดดวยขาของตนเอง การตัดทอนงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหแกรัฐวิสาหกิจ
ตางๆทํ าใหรัฐวิสาหกิจเหลานี้ตองแสวงหาเงินทุนจากแหลงอื่น บรรดารัฐวิสาหกิจที่มีผลกํ าไร 
จากการประกอบการ ไมเพียงแตจะสามารถนํ ากํ าไรมาขยายการลงทุนไดเทานั้น หากทวา 
ยังสามารถหาเงินกูทั้งจากแหลงภายในและแหลงภายนอกประเทศมาประกอบการไดโดยไมยาก
ลํ าบากอีกดวย แตสํ าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีประวัติการขาดทุนอันยาวนาน เมื่อมิไดรับการอุดหนุน
จากงบประมาณแผนดนิยอมอยูในฐานะเสือลํ าบาก การยอมลดตนเปนนายหนาดังกลาวขางตนนี้  
จงึเปนที่เขาใจไดโดยไมยากนัก

แตในอีกดานหนึ่งนั้น การที่รัฐวิสาหกิจที่ตกอยู ในฐานะเสือลํ าบากเหลานี้ 
ยอมขายตัวเพื่อหวังคานายหนาจากการทํ าหนาที่คนกลางขายสินคาใหแกสวนราชการตางๆนั้น  
มสีวนท ําใหการฉอราษฎรบังหลวงลุกลามประดุจหนึ่งมะเร็งราย เพราะธุรกิจเอกชนที่ตองการขาย
สินคาใหแกสวนราชการโดยวิธีการพิเศษนี้ ไมเพียงแตจะตองจายคานายหนาใหแกรัฐวิสาหกิจที่
ทํ าหนาที่เปนคนกลางเทานั้น หากทวายังตองติดสินบนเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑตางๆอกีดวย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่จะพบวา ราคาสินคาที่จัดซื้อโดยวิธีการ
พิเศษนี้สูงกวาราคาตลาดอยางลิบล่ิว และผลสุทธิก็คือ แมวารัฐบาลจะมิไดจัดสรรงบประมาณ 
รายจายใหแกรัฐวิสาหกิจที่มีประวัติการขาดทุนอันยาวนานเหลานี้ แตการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ 
โดยวิธีการพิเศษดังกลาวนี้มีผลเสมือนหนึ่งวา รัฐบาลไดจายเงินอุดหนุนทั้งแกรัฐวิสาหกิจที่ทํ า 
หนาที่เปนนายหนา และแกธุรกิจเอกชนที่สามารถขายสินคาแกสวนราชการโดยวิธีการอันฉอฉล 
นีไ้ด  ทัง้นีเ้นือ่งจากรัฐบาลตองจายเงินซื้อในราคาสูงกวาที่ควรจะเปนนั่นเอง

องคการคลังสินคา : หมาจนตรอกแหงทาเตียน
ปญหาพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดองคการคลังสินคาจึงรวมสังฆกรรมในการหารายได

ดวยวธิกีารอันฉอฉลและทํ าใหสังคมตองสูญเสียประโยชนเชนนี้ ?
หลายคนรูสึกประหลาดใจในพฤติกรรมของรัฐวิสาหกิจแหงนี้ แตสํ าหรับผูที่ 

ติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอยูตลอดเวลาจะไมรูสึกประหลาดใจเลย ในเมื่อองคการ
คลงัสนิคากํ าลังเดินอยูบนเสนทางแหงการลมละลาย

ตามประวติัความเปนมา องคการคลังสินคาจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการคลงัสนิคา พ.ศ. 2498 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2498 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคในการ  
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“ทํ ากิจการทั้งปวงเกี่ยวกับขาว พืชผล และสินคาตางๆ เพื่อใหจํ านวนผลิต คุณภาพ ราคา  
เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของรัฐและประชาชนทั่วไป” (มาตรา 6)

ดวยเหตุนี้เอง นับต้ังแตมีการสถาปนาองคการคลังสินคาขึ้นมา รัฐวิสาหกิจ 
แหงนี้มีบทบาทสํ าคัญในการพยุงราคาขาวเปลือกและราคาขาวสาร การจัดจํ าหนายขาวสาร 
ราคาถูกแกประชาชน การจัดหาและจํ าหนายสินคาตางๆเพื่อลดคาครองชีพ ตลอดจนการจัดซื้อ
และสงขาวออกไปจํ าหนายตางประเทศ

ในระหวางป 2498-2523 องคการคลังสินคาประสบการขาดทุนอยูเพียง 2 ป  
คือ ป 2499 และป 2502 โดยขาดทุน 0.643 และ 0.117 ลานบาทตามลํ าดับ หากพิจารณาผลการ
ประกอบการดังกลาวนี้ เราจะเห็นไดวา องคการคลังสินคาประสบความสํ าเร็จในการหลีกเลี่ยง 
การขาดทุนไดอยางดียิ่ง ทั้งนี้ปรากฏวา ในชวงเวลาสวนใหญในชวงเวลาดังกลาวนี้ องคการ 
คลังสินคามีรายไดหลักจากการสงขาวออกไปขายตางประเทศผานกรมการคาตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย โดยไดรับยกเวนไมตองเสียพรเีมีย่มขาว จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่องคกรแหง
นีม้กีํ าไรอยูเกือบตลอดเวลา

อยางไรก็ตาม มรสุมเร่ิมโหมกระหนํ่ าองคการคลังสินคาในป 2523 และสงผลให
ประสบการขาดทุนนับแตนั้นเปนตนมา จากการซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจตางๆ 
คณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2527 
แหงสภาผูแทนราษฎรพบวา มีรัฐวิสาหกิจอยางนอย 5 แหงที่อยูในฐานะเสมือนหนึ่งลมละลาย  
อันไดแก องคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ การรถไฟ
แหงประเทศไทย  และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (มติชน ฉบับวนัที่ 2 กันยายน 2526)

สํ าหรับผลการประกอบการขององคการคลังสินคาในระยะหลังๆนี้ปรากฏวา 
ประสบการขาดทนุอยางตอเนื่อง โดยขาดทุน 304 ลานบาทในปงบประมาณ 2524 และขาดทุน 
2,123 และประมาณ 2,500 ลานบาทในปงบประมาณ 2525 และ 2526 ตามลํ าดับ นอกจากนี้ 
ยังปรากฏดวยอีกวา ในขณะที่สภาผูแทนราษฎรกํ าลังพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํ าปงบประมาณ 2527 อยูนั้น องคการคลังสินคายังคางชํ าระดอกเบี้ยเงินกูอยู
ประมาณ 1,500 ลานบาท (มติชน ฉบับวนัที่ 2 กันยายน 2526)

ปญหาพื้นฐานจึงมีอยูวา เหตุใดองคการคลังสินคาซึ่งเคยมีผลกํ าไรอยูเกือบ
ตลอดเวลากลบัตองประสบการขาดทุนอยางรุนแรง  จนอยูในสภาพเสมือนหนึ่งลมละลายเชนนี้

รฐับาลเปรม 1 ผูตองรับผิด
วิกฤติการณทางการเงินขององคการคลังสินคาเริ่มต้ังเคาขึ้นในป 2523 ในยุค 

รัฐบาลเปรม 1 ดังเปนที่ทราบกันดีวา การจัดตั้งรัฐบาลชุดดังกลาวนี้ประกอบดวยพรรคการเมือง
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ใหญ 3 พรรค อันไดแก พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย และพรรคประชาธิปตย โดยที่พรรคกิจสังคม
ยึดกุมการบริหารกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลัง สวนพรรคชาติไทยยึดกุมการบริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีนายบุญชู โรจนเสถียรแหงพรรค 
กจิสังคมดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ

ภายหลงัจากการจัดตั้งองคการตลาดเพื่อเกษตรกรนับต้ังแตปงบประมาณ 2518 
เปนตนมา การดํ าเนินนโยบายพยุงหรือประกันราคาขาวเปลือกของรัฐบาลมักจะอาศัยองคกร 
แหงนีเ้ปนจกัรกลในการดํ าเนินงาน แตในการดํ าเนินนโยบายดังกลาวในฤดูการผลิต 2523/2524 
นัน้ เนือ่งจากพรรคกิจสังคมมิไดยึดกุมการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีอํ านาจบังคับ
บัญชาองคการตลาดเพื่อเกษตรกร นายบุญชู โรจนเสถียรจึงพยายามผลักดันใหการดํ าเนิน
นโยบายดงักลาวเปนหนาที่ขององคการคลังสินคา เพื่อที่พรรคกิจสังคมสามารถควบคุมการบริหาร
ไดอยางเตม็ที ่ และหวังที่จะกอบโกยคะแนนนิยมจากการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้

ผลของการตอรองปรากฏวา นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณในยคุรัฐบาลเปรม 1 ยินยอมใหการดํ าเนินนโยบายพยุงราคาขาวในฤดูการผลิต 
2523/2524 หลดุลอยจากองคการตลาดเพื่อเกษตรกรไปตกแกองคการคลังสินคา

ในการตระเตรียมองคการคลังสินคาเพื่อใหสามารถดํ าเนินนโยบายพยุงราคา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นายบุญชู โรจนเสถียรไดดึงนายไพโรจน รัตตกลุ จากภาคเอกชนเขามา
ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ และโดยที่การดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ตองใชกํ าลังเจาหนาที่จํ านวน
มาก องคการคลังสินคาจึงไดวาจางบุคคลากรเพิ่มข้ึนอยางนาสังเกตในยุคของนายไพโรจน  
รัตตกลุ ในปงบประมาณ 2522 องคการคลังสินคามีบุคลากรจํ านวน 463 คน จํ าแนกเปนพนักงาน
ประจ ํา 456 คน และพนักงานชั่วคราว 7 คน แตในปงบประมาณ 2525 จํ านวนพนักงานเพิ่มข้ึน
เปน 916 คน จ ําแนกเปนพนักงานประจํ า 610 คน และพนักงานชั่วคราว 306 คน

ในการดํ าเนินการพยุงราคาขาว องคการคลังสินคาใชวิธีการออกไปประมูลซื้อ
ขาวสารจากโรงสใีนจังหวัดตางๆ โดยหวังวา เมื่อราคาขาวสารมีแนวโนมสูงขึ้นจะชวยดึงใหราคา
ขาวเปลอืกเพิม่ข้ึนตามไปดวย ซึ่งชาวนาจะไดรับประโยชนในที่สุด ในชั้นแรกนั้น รัฐบาลกํ าหนด 
ทีจ่ะประมลูซือ้ขาวสารจํ านวน 450,000 ตัน แตแลวก็ไดขยายจํ านวนรับซื้อเปน 1,100,000 ตัน

เพือ่ใหการด ําเนนินโยบายดังกลาวนี้เปนไปอยางราบรื่น รัฐบาลยังใหธนาคารแหง
ประเทศไทยสงเสริมใหธนาคารพาณิชยใหเงินกูยืมแกองคการคลังสินคา กรมการคาตางประเทศ 
(กระทรวงพาณิชย) และพอคาขาวสงออก โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 13 ตอป การณ
ปรากฏวา ธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มใหกูยืมเพื่อการนี้ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2523 จนถึงวันที่ 
30 พฤศจกิายน 2524 โดยมีผูกูรวมทั้งสิ้น 4,836.660 ลานบาท ในจํ านวนนี้เปนเงินกูขององคการ
คลงัสนิคา 4,829.16 ลานบาท  และของพอคาขาวสงออกเพียง 7.5 ลานบาท
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การทีอ่งคการคลงัสินคาตองกูเงินจํ านวนเกือบ 5,000 ลานบาท เพื่อนํ ามาพยุง
ราคาขาวนัน้ ท ําใหมภีาระรายจายในรูปดอกเบี้ยเงินกูจํ านวนมาก ลํ าพังรายจายดังกลาวนี้ก็ทํ าให
องคการคลังสินคาเกือบเอาตัวไมรอดอยูแลว เมื่อถูกซํ้ าเติมโดยสภาพการประกอบการตางๆ  
สถานการณทางการเงินขององคกรแหงนี้จึงเลวรายลงตามลํ าดับ

องคการคลังสินคาตองออกไปประมูลซื้อขาวสารในราคาซึ่งสูงกวาราคาตลาด 
ในขณะนัน้เปนอนัมาก และโดยระเบียบของทางราชการ การขนสงขาวสารจากผูขายไปเก็บไวใน
โกดังตองใชบริการขององคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) ซึ่งคิดคาบริการสูงกวาอัตรา
ตลาด ขณะเดียวกันนั้น องคการคลังสินคาไมมีโกดังเก็บขาวสารของตนเองไดอยางพอเพียง  
จงึตองขอเชาจากเอกชน และในบางกรณีคาเชาโกดังที่จายนั้นก็สูงเกินกวาที่ควร เหตุปจจัยเหลานี้
ลวนแตท ําใหองคการคลังสินคามีภาระรายจายมากเกินกวาที่ควรเปนอยางมาก

ในขณะที่องคการคลังสินคาประมูลซื้อขาวสารในราคาสูงกวาราคาตลาด  
แตในการระบายขาวสารออกขายนั้นกลับตองขายในราคาตลาด รูปการจึงกลายเปนวา องคการ
คลงัสนิคาดํ าเนินนโยบาย “ซือ้แพง ขายถูก” ซึง่โดยธรรมชาติของนโยบายดังกลาวนี้ องคการคลัง
สินคายอมตองเผชิญวิกฤติการณทางการเงินอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

บรรดาขาวสารที่องคการคลังสินคาประมูลซื้อมาเก็บไวในโกดังนั้น เมื่อนานวัน
เขากแ็ปรสภาพเปนขาวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งเมื่อถึงคราวที่จะตองระบายออกขาย ยอมมิอาจขายได
ราคาดดัีงเดมิ แตในหลายตอหลายกรณี ขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาที่องคการคลังสินคาทุจริต
ตอหนาทีด่วยการประเมินขาวสารที่นํ าออกขายวาเปนขาวเสื่อมคุณภาพ ทั้งๆที่หาไดเปนเชนนั้นไม  
ดวยเหตนุีเ้อง  องคการคลังสินคาจึงตองสูญเสียรายไดอันพึงไดไปมิใชนอย

ในเมื่อองคการคลังสินคาตองมีภาระรายจายสูงเกินกวาที่ควร และกลับมีรายได
ต่ํ ากวาระดับอันพึงได โดยที่นโยบายที่ดํ าเนินอยูนั้นมีลักษณะเปนนโยบาย “ซื้อแพง ขายถูก”  
จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่จะพบวา องคกรที่มีประวัติแหงการมีกํ าไรมาเปนเวลาชานานแหงนี้
กลับตองประสบการขาดทุนในปงบประมาณ 2524 โดยที่สถานการณทางการเงินไดเลวรายลง
ตามลํ าดับในปงบประมาณ 2525 และ 2526

สวราช สัจจมารค ชายหนุมผูเคราะหราย
เมื่อนายไพโรจน รัตตกุลประกาศลาออกจากตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการคลัง

สินคาในป 2525 บรรดาเสือสิงหกระทิงแรดภายในพรรคกิจสังคมพากันจองมองตํ าแหนงนี้ดวย
สายตาเปนมัน โดยที่กลุมนายบุญเทง ทองสวัสด์ิพยายามผลักดันใหนายคมสัน สันติวรางกูร  
ใหดํ ารงต ําแหนงนี้ สวนกลุมของนายบุญชู โรจนเสถียรใหการสนับสนุนแกนายสวราช สัจจมารค  
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ผลของการประลองกํ าลังปรากฏวา ในที่สุด คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งใหนายสวราชดํ ารงตํ าแหนง
ผูอํ านวยการองคการคลังสินคา

กระนั้นก็ตาม ความพยายามที่จะเลื่อยขาเกาอี้ของนายสวราชมีมาโดยตลอด 
โดยที่มีความถี่เพิ่มข้ึนในชวงที่เพิ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 4 ในเมื่อเปนที่ปรากฏแนชัดวา นาย 
บุญชูผูมีสวนสนับสนุนนายสวราชตองเดินลงจากเวทีการเมืองไปเสียแลว แตคร้ันขอมูลทางการ
เงนิเกีย่วกบัองคการคลังสินคาเปดเผยสูสาธารณชนทีละเล็กทีละนอย จนเปนที่แนชัดวา องคการ
คลังสินคามิใชสรวงสวรรคสํ าหรับการเสวยสุข หากแตเปนองคการเพิ่มทุกขแกผู บริหาร  
แรงผลักดันที่เลื่อยขาเกาอี้ของนายสวราชจึงไดผอนคลายลง โดยที่กลุมนายบุญเทง ทองสวัสด์ิ
พยายามผลักดันใหนายคมสัน สันติวรางกูรหนัเหไปสูองคการตลาดเพื่อเกษตรกรแทน

ในชั้นแรกนั้น นายสวราชคงมิไดคาดคิดมากอนวา องคการคลังสินคาจะตอง
ประสบวิกฤติการณทางการเงินมากมายถึงปานนี้ แตเมื่อเขารับตํ าแหนงแลวก็จํ าตองกมหนา 
กมตาแกปญหาดังที่ไดใหสัมภาษณแกหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวนัที่ 27 มิถุนายน - 2 
กรกฎาคม 2526 ความตอนหนึ่งวา

“… ส่ิงทีเ่ปนปญหามากขณะที่เร่ิมเขามานั้น คือ เร่ืองเงิน โดยเฉพาะดอกเบี้ยที่
จะตองจายใหแกธนาคารประมาณวันละ 2 ลานบาท เปนภาระที่หนักมาก ไมรวมรายจายอื่นๆที่
ตองเสยีอีก จึงตองหาทางลดรายจายที่ไมจํ าเปนลง …”

ในการดํ าเนินการแกไขวิกฤติการณทางการเงินขององคการคลังสินคา นาย 
สวราชเริ่มตนดวยการลดจํ านวนพนักงาน ดังที่ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับ
เดยีวกันนี้วา

“… ส่ิงแรกเมื่อเขามาก็คือ มามองถึงจํ านวนพนักงานซึ่งมีมากมายจนลนงาน 
 จากป 2523 ซึ่งมีเพียง 300 กวาคน ไดเพิ่มข้ึนเปน 800 กวาคนในป 2526  
 เพิม่ข้ึนมาสูงมาก จํ าตองหาทางลดลง ทีเ่พิ่มข้ึนนั้นเนื่องจากรับคนเขามาในชวงป  
 2524-2525 มาก ชวงนั้นรัฐบาลเขามาประกันราคาขาวและแกไขปญหาพืชไร 
 บางอยาง จึงไดเร่ิมรับคนเขามา แตในปนี้ (2526) เมื่องานนอยลง ลูกจางประจํ า 
 และลกูจางชั่วคราวก็ยังมีอยู บางคนก็ไดรับการบรรจเุปนพนักงานไปบาง จึงได 
 รับพนักงานใหม พรอมกับเลิกจางพนักงานชั่วคราว ซึ่งก็ไดรับการตอตานจาก 
 สหภาพแรงงานในตอนแรกบาง แตก็สามารถเจรจาตกลงและเขาใจปญหาได …”

นอกจากนี้ นายสวราชยงัไดพยายามอุดชองร่ัวไหลทางการเงินตางๆ ดังไดกลาว
วา “… ผมไดตรวจสอบเกี่ยวกับคลังสินคาทุกคลังที่ไปเชาเอาไวจํ านวนมากเพื่อฝากเก็บขาว  
ไดหาทางลดลงไป โดยพยายามหาทางลดในลักษณะที่วา ถาแหงใดมีจํ านวนนอย ก็จัดการระบาย
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ขาวออกไปใหหมด ไมตองมีการเชา และวิธีการเชาก็หาทางเปลี่ยนแปลงใหม เพื่อใหคาใชจายนั้น 
ลดลง…”

แตถึงกระนั้นก็ตาม อาการปวยไขขององคการคลังสินคาก็ยากแกการเยียวยา 
เสยีแลว  ในเมือ่ภาระรายจายในรูปดอกเบี้ยเงินกูทํ าใหฐานะของรัฐวิสาหกิจแหงนี้มีแตทรงกับทรุด

ลมหายใจเฮือกสุดทาย
ในทีสุ่ด องคการคลังสินคารองขอใหรัฐบาลพิจารณาชวยเหลือ มิฉะนั้นอาจตอง

ลมละลาย เนือ่งจากมภีาระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยอันหนักอึ้ง นอกจากนี้ เงินกูเหลานั้นถึงกํ าหนดที่
จะตองชํ าระคืนอีกดวย แตเดิมนั้น องคการคลังสินคาใชวิธีกอหนี้ใหมเพื่อไปชํ าระหนี้เกา และ
เจรจายืดเวลาการชํ าระหนี้ออกไป แตวิธีการดังกลาวนี้ไมสามารถแกปญหาวิกฤติการณทางการ
เงนิขององคการคลังสินคาแตประการใดไม  มิหนํ าซํ้ ายังสั่งสมปญหาเปนดินพอกหางหมูอีกดวย

จากแหลงขาวที่เชื่อถือไดในทํ าเนียบรัฐบาลแจงวา ในระหวางเดือนมิถุนายน 
ถึงเดือนสิงหาคม 2526 เมื่อมีการพิจารณากูสถานการณขององคการคลังสินคานั้น ในชั้นแรก 
มีผูเสนอใหใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อชวยผอนคลายวิกฤติการณทางการเงินของ 
องคการคลังสินคา แตวิธีการดังกลาวนี้ไดรับการคัดคานจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เนื่องจาก 
รัฐบาลมีนโยบายที่จะคอยๆลดการจัดเก็บพรีเมียมขาว ซึ่งเปนรายไดหลักของกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อยกระดับราคาขาวภายในประเทศใหใกลเคียงกับราคาขาวในตลาดโลก หาก 
รัฐบาลสรางภาระผูกพันที่จะตองจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อกอบกูฐานะทางการ
เงินขององคการคลังสินคาแลวไซร ยอมเทากับเปนการสรางพันธะใหมีการจัดเก็บพรีเมี่ยมขาว 
สืบไป

แหลงขาวทีเ่ชื่อถือไดแจงตอไปดวยวา นอกเหนือจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ซึง่เปนทีห่มายปองแลว การกูเงินดวยการออกพันธบัตรรัฐบาลก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่มีการพิจารณากัน 
แตก็ติดขัดดวยระเบียบราชการ อีกทั้งยังมีขอนากังขาอีกดวยวา เมื่อถึงกํ าหนดไถถอนพันธบัตร
เหลานี้ องคการคลังสินคาจะมีฐานะทางการเงินดีพอที่จะชํ าระหนี้ไดหรือไม ในที่สุด ทางออก 
ที่เลือกก็คือ การใหองคการคลังสินคาเสนอของบประมาณแผนดินเพื่อนํ าไปชํ าระหนี้ ในการนี้  
รัฐบาลจะไมผูกพันตัวเองในการจัดสรรงบประมาณรายจายให แตเปนเรื่องที่องคการคลังสินคา 
จะตองไปตอสูเอาเอง ผูที่สนับสนุนใหเลือกวิธีนี้อยางแข็งขันก็คือ นายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงการคลัง เหตุผลในการสนับสนุนวิธีการดังกลาวนี้ก็คือ หากรัฐบาลยื่นมือ 
เขาไปชวยกอบกู ฐานะทางการเงินของบรรดารัฐวิสาหกิจที่ประสบการขาดทุนทุกครั้งที่เกิด 
วกิฤตกิารณ  รัฐวิสาหกิจเหลานี้จะไดใจและไมระมัดระวังในการประกอบการ
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อยางไรก็ตาม แหลงขาวที่ยังไมยืนยันจากกระทรวงการคลังแจงวา องคการ 
คลังสินคาโดยการผลักดันของกระทรวงพาณิชยพยายามติดตอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหแกองคการคลังสินคา เพื่อกอบกู
ฐานะทางการเงิน แหลงขาวดังกลาวใหความเห็นวา สภาพการเมืองภายในพรรคกิจสังคม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมพอใจของสมาชิกที่มีตอพฤติกรรมของนายณรงค วงศวรรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อาจทํ าใหมีการประนีประนอมที่จะจัดสรรเงินสงเคราะห
เกษตรกรแกองคการคลังสินคา อยางไรก็ตาม เปนที่คาดไดวา นายสุธี สิงหเสนหจะตองคัดคาน
เร่ืองนี้อยางแนนอน

เสยีงเยาะหยันจากพรรคชาติไทย
ในทันทีที่มีขาววา องคการคลังสินคากํ าลังเดินสูเสนทางแหงการลมละลายและ

สภาพการลมละลายดังกลาวนี้เกิดจากการดํ าเนินนโยบายพยุงราคาขาวในปการผลิต 2523/2524 
เปนส ําคญั  พลันเสียงเยาะหยันจากพรรคชาติไทยก็ดังกระหึ่ม

หนงัสือพิมพบานเมือง เปนหนงัสอืพิมพฉบับแรกที่ตีพิมพขาวเรื่องนี้ โดยวันที่ 21 
สิงหาคม 2526 ไดพาดหัวขาววา

“ต้ัง กก. สอบ อคส. ผลาญ 6 พันลานบาท รัฐใชหนี้แทน”

ในทันทีที่มีการเปดโปงฐานะลมละลายขององคการคลังสินคา นายโกศล  
ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ถลันออกมาปกปอง แตแลวเมื่อมิอาจเอาใบบัวปดบัง
ชางที่ตายทั้งตัว นายโกศลก็ยอมรับตอสาธารณชนวา องคการคลังสินคามีภาระหนี้สินจํ านวน
มหาศาล โดยรายงานใหทราบวา ในระหวางการดํ าเนินนโยบายพยุงราคาขาวในฤดูการผลิต 
2523/2524 จนถึง 2525/2526 องคการคลังสินคากูเงินทั้งจากรัฐบาลและเอกชนจํ านวน 
รวมทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท และไดใชไปในการประมูลซื้อขาวสารประมาณ 5,500 ลานบาท  
โดยที่มีรายรับกลับคืนมาเพียง 2,000 ลานบาทเศษ ดังนั้น องคการคลังสินคาจึงประสบการ 
ขาดทนุจากการด ําเนนินโยบายดังกลาวนี้ประมาณ 3,500 ลานบาท โดยที่ยังมีภาระดอกเบี้ยเงินกู
อีกประมาณวันละ 2 ลานบาท (มติชน ฉบับวนัที่ 30 กันยายน 2526)

ใครควรที่จะรับผิดชอบกับฐานะอันลมละลายขององคการคลังสินคาในครั้งนี้ ?

วิกฤติการณทางการเงินขององคการคลังสินคาเริ่มกอตัวขึ้นจากการดํ าเนิน
นโยบายพยงุราคาขาวในฤดูการผลิต 2523/2524 คนจํ านวนไมนอยโยนความผิดดังกลาวนี้ใหแก
ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร ในฐานะที่มีบทบาทสํ าคัญในการวางนโยบายและแผน
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ปฏิบัติการ แตโดยหลักการแลว ผูที่จะตองรับผิดชอบก็คือ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล 1-3 พลเอก
เปรม ติณสูลานนท ในฐานะนายกรัฐมนตรีตลอดยุคสมัยดังกลาวนี้ยอมมิอาจปฏิเสธความ 
รับผิดชอบได  และพรรคชาติไทยในฐานะพรรครวมรัฐบาลเปรม 1-3 ก็ตองมีสวนรับผิดชอบเชนกัน

เหตุที่ความรับผิดชอบมิไดจํ ากัดเฉพาะรัฐบาลเปรม 1 หากครอบคลุมมาถึง 
รัฐบาลเปรม 2-3 ดวยนั้น ก็เพราะวา นโยบายพยุงราคาขาวดังกลาวขางตนนี้มีอายุยืนยาว 
มาจนถงึปการผลิต 2525/2526 ดังนั้น นายชวน หลีกภัย และ น.อ. ปุณมี ปุณศร ี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยในยุครัฐบาลเปรม 2 และ 3 ตามลํ าดับ ยอมตองมีสวนรับผิดชอบโดยตรง  
นอกจากนี ้ ขอเท็จจริงยังปรากฏดวยอีกวา องคการคลังสินคาประสบการขาดทุนอยางรุนแรงในป
การผลติ 2525/2526 ยิ่งกวาในปการผลิต 2523/2524 และ 2524/2525 เสียอีก ทั้งนี้เนื่องจาก 
มขีาวหายไปจากโกดงัเปนจํ านวนมาก นอกเหนือจากปญหาขาวเสื่อมคุณภาพดังที่ไดกลาวมาแลว

แตทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรซึ่งมีบทบาทสํ าคัญในการสราง 
วกิฤตกิารณเงินคงคลัง 2523 – 2525  ยอมตองมีสวนรับผิดตอฐานะอันลมละลายขององคการ
คลังสินคาอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได การดํ าเนินนโยบายพยุงราคาขาวสาร โดยมิไดคํ านึงถึงกํ าลัง
ความสามารถทางการเงินของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งขององคการคลังสินคา นับเปนสาเหตุ 
พื้นฐานที่นํ าหายนภัยมาสูองคการคลังสินคา ดังไดกลาวแลววา วิธีการพยุงราคาขาวสาร 
ในระหวางฤดูการผลิต 2523/2524 ถึง 2525/2526 มีลักษณะเปนนโยบาย “ซือ้แพง ขายถูก”  
การดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้จึงตองประสบการขาดทุนอยางแนนอน แตทีมเศรษฐกิจของนาย 
บุญชูและรัฐบาลเปรม 1-3 ก็หาไดกํ าหนดวงเงินการขาดทุนจากการดํ าเนินนโยบายที่รัฐบาล
สามารถรับภาระไดแตประการใดไม

หากการพยุงราคาขาวสารเปนประโยชนแกชาวนา ยอมมีเหตุผลที่จะสนับสนุน 
ใหรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนแกองคการคลังสินคาในการดํ าเนินนดโยบายดังกลาวนี้ แทนที่ 
จะปลอยใหองคการคลังสินคารับภาระทางการเงินแตเพียงโสดเดียว

ทายทีสุ่ด พนกังานระดับผูบริหารขององคการคลังสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ทีน่ายไพโรจน รัตตกลุดํ ารงต ําแหนงผูอํ านวยการ จักตองมีสวนรับผิดชอบอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได 
เพราะการขาดทุนจากการดํ าเนินนโยบายสวนหนึ่งเกิดจากการฉอราษฎรบังหลวงในองคกรแหงนี้  
การฉอฉลในการประมูลซื้อขาวสารก็ดี การดํ าเนินงานอยางไมรับผิดชอบโดยปลอยใหขาวหายไป
จากโกดงักดี็ การประเมินขาวที่ขายใหแกเอกชนวาเปนขาวเสื่อมคุณภาพ โดยที่ขอเท็จจริงยังมิใช
ขาวเสื่อมคุณภาพก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตมีสวนซํ้ าเติมฐานะทางการเงินอันทรุดโทรมขององคการ
คลงัสนิคาดวยกนัทัง้สิน้ โดยที่พนักงานระดับผูบริหารบางคนสามารถมีเงินสรางบานมูลคาเหยียบ 
10 ลานบาทขึ้นไป
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ใครไดใครเสีย
ในขณะทีอ่งคการคลังสินคามีฐานะลมละลาย และสังคมไทยโดยสวนรวมตองรับ

ภาระในการคํ้ าจุนมิใหองคกรแหงนี้ลมละลาย แตใครเลาที่ไดรับประโยชนจากนโยบายพยุงราคา
ขาวสารของรัฐบาลเปรม 1-3 ?

ผูทีไ่ดรับประโยชนชัดเจนก็คือ บรรดาเจาของโรงสีและพอคาขาว เพราะองคการ
คลังสินคาเขาไปประมูลซื้อขาวสารจากพอคาเหลานี้ อีกทั้งราคาที่รับซื้อก็ยังสูงกวาราคาตลาด 
อีกดวย เจาของโรงสีและพอคาขาวจึงยิ้มยองผองใสจากการดํ าเนินนโยบายของทีมเศรษฐกิจของ
นายบุญชู  โรจนเสถียร

เอกชนเจาของโกดังที่รับฝากขาวขององคการคลังสินคาก็ยิ้มยองผองใส เพราะ 
มีรายไดจากการรับฝากนั้น มิหนํ าซํ้ าหากกลาไดกลาเสีย ก็ยังอาจแอบนํ าขาวสารที่ฝากไวนั้น 
ไปหมนุขายหาเงินไดอีกดวย

บรรดาเจาของรถบรรทุกในสังกัดองคการ ร.ส.พ. ตางก็พากันแยมยิ้ม เพราะ 
มรีายไดจากการขนสงขาวสารขององคการคลังสินคา

พนกังานองคการคลังสินคาบางคนก็แสยะยิ้ม เพราะมีโอกาสฉอราษฎรบังหลวง
แตชาวนาไทยจะไดรับประโยชนจากการดํ าเนินนโยบายพยุงราคาดังกลาวนี้หรือ

ไมนัน้  เปนเรื่องที่นากังขาอยางยิ่ง

บทเรยีนจากบทสรุป บทสรุปจากบทเรียน
การที่องคการคลังสินคาตองประสบวิกฤติการณทางการเงินอยางรายแรง  

ดังที่กลาวขางตนนี้จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่องคกรแหงนี้ตองพยายามดิ้นรนหารายไดเพื่อการ
อยูรอด จนทายที่สุดตองยอมตนใหพอคาเอกชนใชชื่อในการขายสินคาแกหนวยราชการ โดยหวัง
คานายหนาจํ านวนไมมากมายนัก จนเกิดขาวอันอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ
การศกึษาของสํ านักงานประถมศึกษาจังหวัดในครั้งนี้

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไดใหบทเรียนอะไรแกเราบาง ?
บทเรียนบทที่หนึ่ง การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจใดๆจํ าเปนตองมีการวางแผน 

ทางการเงนิอยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองพิจารณาถึงฐานะทางการคลังของรัฐบาลวา
จะสามารถแบกรับตนทุนของการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ไดหรือไม ดังไดกลาวแลววา  
วิกฤติการณทางการเงินขององคการคลังสินคาที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีสาเหตุพื้นฐานจากการที่องคกร 
แหงนีถ้กูก ําหนดใหเปนหนวยปฏิบัติการของนโยบายพยุงราคาขาวสารในฤดูการผลิต 2523/2524 
ถงึ 2525/2526 โดยที่นโยบายดังกลาวนี้มีลักษณะเปนนโยบาย “ซือ้แพง ขายถูก” ซึง่ผูปฏิบัติการ
จะตองประสบการขาดทุนอยางแนนอน แตรัฐบาลกลับมิไดพิจารณากํ าหนดวงเงินที่จะใชอุดหนุน
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การดํ าเนินนโยบายในลักษณะเชนนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ ผลเสียในทํ านองเดียวกันนี้เกิดขึ้น 
ในระยะเวลาไลเลีย่กนั เมือ่รัฐบาลนํ าเงินคงคลังจํ านวน 3,500 ลานบาทออกไปใชจายในโครงการ
สรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 โดยมิไดพิจารณาถึงฐานะทางการคลังของรัฐบาลและ 
สถานการณทางเศรษฐกิจอยางรอบดาน ซึ่งเปนเหตุสํ าคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลัง 
ในเวลาตอมา ส่ิงที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ปญหาวิกฤติการณทางการเงินขององคการ 
คลงัสนิคากดี็ และปญหาวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 ก็ดี ลวนแลวแตกอตัวขึ้นในยุคสมัยที่
ทมีเศรษฐกจิของนายบุญชู โรจนเสถียรเปนผูรับผิดชอบในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจทั้งสิ้น

บทเรียนบทที่สอง การกระจายอํ านาจทางการคลังโดยที่ยังมิไดมีการกระจาย
อํ านาจทางการเมืองการปกครอง แทนที่จะกอผลดีแกสวนรวม กลับเปดชองใหมีการฉอราษฎร 
บังหลวงไดโดยงาย นับต้ังแตระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณระดับ
จงัหวดั พ.ศ. 2524 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เปนตนมา มีการกระจายอํ านาจ 
ทางการคลังออกจากสวนกลางในระดับหนึ่ง โดยที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจในการตัดสินใจ 
ทางการคลังมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํ างาน แตการกระจายอํ านาจทางการ
คลังดังกลาวนี้กลับเปดชองใหผูวาราชการจังหวัดรวมกับหัวหนาสวนราชการในจังหวัดตางๆ 
หาประโยชนใสตนโดยอาศัยอํ านาจดังกลาวนี้ การเตะถวงการจัดซื้ออุปกรณการสอน เพื่อที่จะได
ใชวิธีการพิเศษในการจัดซื้อโดยไมตองสอบหรือประกวดราคาดังที่เกิดขึ้นจนอื้อฉาวในครั้งนี้ 
นับเปนอุทาหรณอันดี และนี่เปนอีกกรณีหนึ่งที่แสดงใหเห็นการประสานงานกันอยางดีเยี่ยม
ระหวางขาราชการกระทรวงมหาดไทยกับขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพียงแตมิใชการรวมมือ 
เพื่อผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวมเทานั้น การกระจายอํ านาจทางการคลังโดยที่ผูวาราชการ
จงัหวดัมอํี านาจเพิม่ข้ึนดังที่เปนอยูนี้เปนระบบซึ่งปราศจากการถวงดุล ไมมีหนวยงานหรือสถาบัน
ใดทีจ่ะท ําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในระดับทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบการบรหิารการปกครองมิไดมีการกระจายอํ านาจออกจากสวนกลางนั่นเอง ความรับผิดชอบ
ของผูวาราชการจังหวัดมีตอกระทรวงมหาดไทย หาไดมีตอราษฎรภายในทองถิ่นนั้นๆไม ความ
สํ านึกที่จะใชจายเงินทุกบาททุกสตางคเพื่อผลประโยชนสูงสุดของประชาชนในทองถิ่นจึงไมมีมาก 
เทาที่ควร1

                                                          
1หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน  ฉบับวันที่ 11, 12 และ 13 ตุลาคม 2526
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