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กระทรวงพาณิชยกับการผลาญเงินแผนดิน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         ผมรูสึกเสียดายเงินของแผนดินจํ านวน 151 ลานบาททีต่องสูญไปในการขาย 
ขาวราคาถูกแกสหภาพโซเวียต พอๆกับที่ผมรูสึกเสียดายเงินของแผนดินที่ตองเสียไปในโครงการ
ปกธงสีฟาที่กระทรวงพาณิชยพยายามจะหลอกลวงประชาชนวาสามารถควบคุมราคาสินคาไวได
         ผมติดตามขาวสารเกี่ยวกับโครงการขายขาวราคาถูกแกสหภาพโซเวียตมาตั้งแต
ตนและทราบดีวา โครงการนี้เกิดจากการผลักดันของเจาหนาที่ระดับสูงในกระทรวงพาณิชย 
ในชวงที่นายอมเรศ ศิลาออน เพิ่งดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยในรัฐบาลพลเอก 
ชาติชาย ชุณหะวัณไดไมนาน นายอมเรศไดเสนอเรื่องตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนํ าเขาที่ประชุมคณะ 
รัฐมนตรี แตแลวก็ขอใหนายกรัฐมนตรีระงับเร่ืองไว เมื่อผมทราบขาวนี้ ผมยังนึกอยูในใจวา  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยคนใหม "เปนมวย"  เพราะโครงการขายขาวราคาถูกไดกอใหเกิด
กรณีอ้ือฉาวทั้งในยุคที่นายมนตรี พงษพานิช และนายสุบิน ปนขยัน ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี แต 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยคนใหม "เปนมวย" มากกวาที่ผมคิด  เพราะในวันที่ 15 ตุลาคม 
2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงพาณิชยขายขาวราคาถูกแกสหภาพโซเวียตตาม 
คํ าเสนอขอ เร่ืองนี้ทํ าใหเพื่อนรวมงานของผมที่ทาพระจันทรพากันฉงนฉงายและไมเขาใจวา  
เหตุใดรัฐมนตรีคนใหมจึงหาญกลา "จับ" โครงการนี้โดยไมเกรงตอการเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ประวัติวงศตระกูล ทั้งๆที่โครงการลักษณะเดียวกันนี้มีประวัติอันดางพรอยโสมมมาตั้งแตตน  
ผมยังจํ าไดวา แมเพื่อนรวมงานของผมจะรูสึกฉงนฉงายในกรณีนี้  แตความมึนงงมิไดมีมากเทากับ
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศเลิกประมูลมันสํ าปะหลังในเวลาตอมา
         ตามโครงการขาวโซเวียต กระทรวงพาณิชยตกลงขายขาวขาวชนิด 15% จํ านวน 
200,000 ตันในราคาตันละ 261 เหรียญอเมริกัน  โดยใหสหภาพโซเวียตผอนชํ าระภายในกํ าหนด  
2 ป อัตราดอกเบี้ย 4%ตอป ในขณะนั้นกระทรวงพาณิชยมีขาวขาว 15% อยูในสต็อกเพียง  
25,000 ตัน  ดังนั้น จึงตองมีเงินทุนหมุนเวียนสํ าหรับการจัดซื้อขาวเพื่อสงมอบแกสหภาพโซเวียต 
ซึ่งประมาณวา จะตองใชเงิน 1,373 ลานบาท การณปรากฏตอมาวา กระทรวงพาณิชยโดย 
องคการคลังสินคาไดกูเงินจํ านวน 1,272 ลานบาทจากธนาคารกรุงไทย จํ ากัด และยืมเงิน 
ทดรองจายจํ านวน 88 ลานบาทจากหนวยบัญชีขาว  (ซึ่งมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย)
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         ผลการดํ าเนินโครงการขาวโซเวียตในรอบปแรก ปรากฏวา กระทรวงพาณิชย 
ติดคางดอกเบี้ยอันพึงชํ าระแกธนาคารกรุงไทย จํ ากัด 63 ลานบาท และตองคืนเงินยืมจํ านวน 88 
ลานบาทแกหนวยบัญชีขาว เพื่อใหสามารถปดบัญชีในปงบประมาณ 2534 ได แตกระทรวง
พาณิชยไมมีปญญาชํ าระหนี้ จึงเสนอของบประมาณจํ านวน 151 ลานบาทจากรัฐบาล ทั้งนี้ 
ตามมติของคณะกรรมการรับซื้อและเรงระบายขาวออกตางประเทศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534 
(มติชน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2534 และ Bangkok Post ฉบับวันเดียวกัน)
         การของบประมาณเพื่อชดเชยการขาดทุนของโครงการขาวโซเวียตจะยังคงมี 
ตอไปอีกในปงบประมาณ 2535 เพราะโครงการนี้จะยังคงอยูตอไปอีกหนึ่งป กระทรวงพาณิชยเอง
เสนอประมาณการตอคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม 2533 เมื่อคร้ังพิจารณาโครงการนี้วา จะตอง
ขาดทุนประมาณ 274.6 - 326.9 ลานบาท  จากเดิมที่คาดวาจะตองขาดทุนถึง 640 ลานบาท  
เหตุที่ยอดขาดทุนลดลงนั้นเปนเพราะกระทรวงพาณิชยสามารถตอรองขอขึ้นราคาขาวจาก
เมตริกตันละ 255 เหรียญอเมริกัน เปน 261 เหรียญอเมริกันได แตผูเชี่ยวชาญเรื่องขาวมีความเห็น
วา  ยอดขาดทุนจะสูงถึง 550 ลานบาท  (มติชน ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2533)
         กระทรวงพาณิชยแสดงตนเสนอมาวา รักชาวนาและเกษตรกรยิ่งกวากระทรวง
เกษตรและสหกรณ ดังจะเห็นไดจากการดํ าเนินโครงการรับซื้อพืชผลตางๆ รวมตลอดจนการ 
ใชมาตรการทางนโยบายอื่นๆ แตการดํ าเนินโครงการเหลานี้กอใหเกิดขอกังขาในวงวิชาการ 
เสมอมาวา กระทรวงพาณิชยชวยเกษตรกรหรือชวยพอคากันแน ขอที่ผมและเพื่อนรวมงาน 
จํ านวนไมนอยประจักษแกใจก็คือ ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชยไดประโยชนสวนบุคคล
ทั้งโดยตรงและโดยออมจากการดํ าเนินนโยบายเหลานี้ กรณีทํ านองเดียวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในการดํ าเนินนโยบายการสต็อกมันสํ าปะหลังยังมีอีกมากนัก และรอคิวที่จะถูก 
เปดโปงตามลํ าดับ
                การดํ าเนินโครงการรับซื้อพืชผลตางๆเกือบทุกโครงการประสบการขาดทุน และ 
กระทรวงพาณิชยมักจะของบประมาณแผนดินมาชดเชยการขาดทุน แตกระบวนการของบ
ประมาณดังกลาวนี้ไมโปรงใส เพราะกระทรวงพาณิชยไมเคยเสนอของบประมาณตามกระบวน
การปกติ หากแตมาของบประมาณในชวงกลางหรือปลายปงบประมาณ โดยที่การขาดทุนจาก 
การดํ าเนินโครงการไดเกิดขึ้นแลว จึงเปนการมัดมือคณะรัฐมนตรีใหอยูในภาวะจํ ายอมที่จะตอง
อนุมัติงบประมาณ ในเมื่อคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติโครงการโดยที่รูวาตองขาดทุนมาตั้งแตตน 
จารีตการปฏิบัติเชนนี้ตองนับวาฝาฝนวินัยทางการคลัง เพราะเปนการเบิกเงินจากคลังไปใช 
โดยปราศจากความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ กระทรวงพาณิชยมีชื่อเสียงในการดํ าเนิน 
โครงการซื้อขายพืชผลขาดทุน หากกระทรวงพาณิชยยังคงยืนกรานที่จะดํ าเนินโครงการเหลานี้ 
ตอไป ก็ควรที่จะเสนอโครงการเพื่อของบประมาณตามกระบวนการงบประมาณอันปกติ ทั้งนี้ 
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เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่วา การเบิกจายเงินจากคลังจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน 
เทคโนแครตหลายตอคนที่รวมอยูในรัฐบาลชุดนี้เคยสังกัดสํ านักเศรษฐศาสตรอโศก (TDRI) ซึ่งมี
บทบาทในการเรียกรองวินัยทางการคลังเสมอมา มาบัดนี้กลับปลอยปละใหมีการฝาฝนวินัยทาง
การคลังตอไป นับเปนเรื่องนาสลดยิ่งนัก
         กระทรวงพาณิชยเร่ิมดํ าเนินโครงการรับซื้อและเรงระบายขาวสารสงออกเพื่อ
ยกระดับราคาขาวเปลือกตนฤดูในฤดูการเพาะปลูก 2529/2530 กลาวโดยหลักการแลว โครงการ
ดังกลาวนี้อาจชวยยกระดับราคาขาวเปลือกภายในประเทศได เพราะชวยระบายขาวออก 
นอกประเทศ ทํ าใหปริมาณขาวภายในประเทศเหลือนอยลง แตทั้งนี้การสงขาวออกตามโครงการ
ดังกลาวนี้ จักตองเปนการบุกเบิกตลาดใหมหรือขยายตลาดเดิม โดยไมไปแยงชิงตลาดขาวของ 
พอคาสงออกเอกชน ในการเรงระบายขาวสงออกตอนตนฤดูตามโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย 
ขายขาวในราคาตํ่ ากวาราคาตลาดใหแกผูซื้อทั้งที่เปนรัฐบาลและเอกชนในตางประเทศ ขอกํ าหนด
ที่ใหขายขาวแกพอคาเอกชนไดนี้เองเปดชองใหนักการเมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
พาณิชยแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากโครงการนี้
         ในขณะที่กระทรวงพาณิชยประสบการขาดทนุจากโครงการขายขาวราคาถูก  
โดยที่ประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระการขาดทุนนี้ ผลประโยชนของโครงการสวนใหญ
กลับตกแกพอคาสงออกและบริษัทคาขาวระหวางประเทศ พอคาขาวไทยจํ านวนไมนอยไดไป 
จัดตั้งบริษัทการคาขาวในตางประเทศ และเขามารับซื้อขาวราคาถูกจากกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้
ดวยการรูเห็นเปนใจของนักการเมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย ในฤดูการ 
เพาะปลูก 2529/2530 กระทรวงพาณิชยไดตกลงขายขาวราคาถูกแกสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศตางๆในอัฟริการวม 370,000 ตัน  และขายแกบริษัทเอกชน 2 ราย  คือ บริษัท Atraco 
และบริษัท Land Prodvce
         *บริษัท Atraco ซื้อขาวราคาถูกจากกระทรวงพาณิชย จํ านวน 250,000 ตัน  
บริษัทนี้มีสํ านักงานที่เมืองรอตเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด และเปนบริษัทในเครือของกลุม 
นครหลวงคาขาว ขาวจํ านวนนี้ถูกสงมอบใหอิหรานตามสัญญาที่นครหลวงคาขาวและธนาพรชัย
ทํ าไวกอนหนานั้น ซึ่งชวยลดการขาดทุนของบริษัททั้งสองไดอยางสํ าคัญ เนื่องจากบริษัท 
ผูสงออกทั้งสองคาดการณภาวะตลาดผิดพลาด ทํ าใหสัญญาการขายขาวใหอิหรานกํ าหนดราคา
ขายตํ่ ากวาราคาตลาดอยางมาก นโยบายการระบายขาวสงออกของกระทรวงพาณิชยจึงเปน
ประโยชนแกบริษัทผูสงออกขาวทั้งสองนี้
         *บริษัท  Land Produce  (ซึ่งอางวาทํ าสัญญาซื้อใหบริษัท Naracoopa) ซื้อขาว
ราคาถูกจากกระทรวงพาณิชย จํ านวน 150,000 ตัน โดยที่บริษัทนี้เปนบริษัทในเครือกลุมเกษตร 
รุงเรือง การณปรากฏตอมาวา  ขาวจํ านวนนี้ถูกสงไปขายในยุโรปและอัฟริกา
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         ผมจํ าไดวา  หนังสือพิมพ The Nation ไดรายงานขาวเรื่องขาวอิหรานชนิด 
เกาะติดขาว  จนเปนเหตุใหผูส่ือขาวประจํ ากระทรวงพาณิชยถูกทํ ารายรางกายถึงขั้นไดรับบาดเจ็บ
สาหัส
         ในฤดูการผลิต 2533/2534 กระทรวงพาณิชยไดตกลงขายขาวแกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 50,000 ตันในราคาตันละ 200 เหรียญอเมริกัน (f.o.b.) และแกโรมาเนีย 25,000  
ตัน  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน รายงานวา  การขายขาวราคาถูกในสองโครงการนี้จะทํ าให 
รัฐบาลขาดทุน 50 และ 22 ลานบาทตามลํ าดับ  และการณปรากฏวา บริษัทริชโก (Richco S.A.)  
ซึ่งเปนบริษัทคาขาวระหวางประเทศของฝรั่งเศส  เปนผูสงเรือมารับขาว (ผูจัดการรายวัน ฉบับ 
วันที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2534)เหตุการณดังกลาวนี้ทํ าใหนาเชื่อวาบริษัทริชโกไดอาศัยชื่อ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและโรมาเนียมาขอซื้อขาวราคาถูกจากประเทศไทยแลวนํ าไปขายตอ  
โดยไดกํ าไรสวนเกินเพิ่มข้ึนจากปกติ  ทั้งนี้ปรากฏวา ในชวง 4-5 ปที่ผานมานี้  บรรดาบริษัท 
คาขาวระหวางประเทศไดอาศัยชองโหวของนโยบายการขายขาวราคาถูกของประเทศผูสงออก
ตางๆในการแสวงหากํ าไรสวนเกินดวยวิธีการทํ านองเดียวกันนี้
         นับต้ังแตฤดูการเพาะปลูก 2529/2530 เปนตนมา ไมเปนที่แนชัดวา โครงการ
รับซื้อและเรงระบายขาวสารสงออกเพื่อยกระดับราคาขาวเปลือกตนฤดูของกระทรวงพาณิชย 
ไดชวยยกระดับราคาขาวเปลือกภายในประเทศจริงหรือไม ประเด็นที่แนชัดก็คือ โครงการขายขาว
ราคาถูกแกกลุมนครหลวงคาขาวและกลุมเกษตรรุงเรืองในฤดูการเพาะปลูก 2529/2530 หาได 
ชวยขยายตลาดการสงออกไม เพราะขาวราคาถูกที่ขายนั้นถูกนํ าไปสงมอบแกผูซื้อ ซึ่งไดทํ า 
สัญญาซื้อขายอยูกอนแลว  ความขอนี้เปนจริงในกรณีริชโกดวย ในกรณีเหลานี้ โครงการเรงระบาย
การสงออกขาวหาไดชวยยกระดับราคาขาวเปลือกภายในประเทศไม
         ในกรณีขาวโซเวียต ยังไมปรากฏวามีเร่ืองอื้อฉาวเกิดขึ้น แตคํ าถามพื้นฐานก็มี 
อยูวา เหตุใดรัฐบาลไทยจึงตองยอมขาดทุนเพื่อใหประชาชนชาวโซเวียตไดบริโภคขาวราคาถูก  
โดยที่ผลกระทบตอราคาขาวเปลือกภายในประเทศไทยไมปรากฏแนชัด ในปจจุบัน รัฐบาลตอง 
สูญเสียงบประมาณจํ านวนไมนอยในการชดเชยการขาดทุนของโครงการซื้อขายพืชผลตางๆ อีกทั้ง
ตองสูญเสียดอกเบี้ยอันพึงไดจํ านวนมากจากนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit) 
ทรัพยากรทางการเงินของแผนดินที่ตองสูญเสียไปในโครงการเหลานี้ ปหนึ่งๆไมต่ํ ากวา 5,000  
ลานบาท โดยที่มีผูไดรับประโยชนเพียงกระหยิบมือหนึ่ง และประโยชนหาไดตกแกเกษตรกร 
อยางแทจริงไม

         จงยกเลิกโครงการเหลานี้เสีย แลวนํ าเงินมาแจกครอบครัวเกษตรกรที่ยากจน
จํ านวนประมาณ 1 ลานครอบครัว  จะไมตรงตอเปาหมายของนโยบายกวาหรือ?


