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กรณีอัปยศจากการดํ าเนินนโยบายขาวป 2535/2536
ตอนที่หนึ่ง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           แมวาชาวนาจะไดรับยกยองวาเปน "กระดูกสันหลัง" ของชาติ แตชาวนาก็เปน 
ชนชั้นตํ่ าในสังคมที่ตองทํ างานชนิด "หลังสูฟา หนาสูดิน" เสมอมา มิหนํ าซํ้ ายังถูกเหยียบยํ่ าบีฑา
ดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลตลอดชวงเวลาหลังสงครามโลกที่สอง ดวยฐานะ 
ทางเศรษฐกิจอันตํ่ าตอย ชาวนาจึงกลายเปน "สินคาทางการเมือง" ที่ถูกรุมกินโตะ ไมเพียงแต 
พอคาคนกลาง เจาของโรงสี และพอคาสงออกที่หากินจากชาวนาเทานั้น นักการเมืองและ 
ขาราชการก็หากินจากชาวนาดวย
           นับเปนเวลาชานานแลวที่นโยบายขาวถูกเสกสรรคปนแตงขึ้นมาอํ าพรางวามีข้ึน
เพื่อประโยชนของชาวนา ทั้งๆที่เนื้อแทใหประโยชนแกพอคาสงออกและเจาของโรงสี โดยที่ 
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายขาวจํ านวนไมนอยตกแกขาราชการและผูทรง 
อํ านาจทางการเมือง นโยบายขาวฤดูการผลิตป 2535/2536 มิใชขอยกเวนของความที่กลาว 
ขางตนนี้
           การทุจริตและประพฤติมิชอบในการดํ าเนินนโยบายขาวมีมาเปนเวลาชานาน 
แลว  เพียงแตสาธารณชนจะมีโอกาสรับรูหรือไมเทานั้น  แตสํ าหรับในฤดูการผลิตป 2535/2536  
ในยุคสมัยที่นายชวน หลีกภัย ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี และนายอุทัย พิมพใจชน ดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ปรากฏวามีกรณีอัปยศจากการดํ าเนินนโยบายขาวหลายตอ
หลายหลายกรณี
           กรณีอ้ือฉาวกรณีหนึ่ง ไดแก การรับซื้อขาวจากพอคาสงออกและโรงสีโดยกรม
การคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย มาตรการดังกลาวนี้มีจุดมุงหมายที่จะผลักดันราคา
ขาวเปลือกภายในประเทศใหสูงขึ้น โดยหวังวา เมื่อกระทรวงพาณิชยรับซื้อขาวจากพอคาสงออก
และโรงสีแลว พอคาสงออกและโรงสีจะกวานซื้อขาวในประเทศอีกทอดหนึ่ง หากขาวที่กระทรวง
พาณิชยรับซื้อไวนี้ไมถูกปลอยกลับไปหมุนเวียนในตลาด หรือมิไดถูกสงไปขายตางประเทศชนิด 
ที่ไปแยงชิงตลาดของพอคาสงออกเอกชนแลวไซร ราคาขาวในประเทศนาจะถีบตัวสูงขึ้น  
เนื่องจากมีขาวจํ านวนหนึ่งหลุดออกจากการหมุนเวียนในตลาด
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           ในฤดูการผลิต 2535/2536 กระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศได
ดํ าเนินการรับซื้อขาวจากพอคาสงออกและโรงสีรวม 7 คร้ัง ปริมาณ 796,384 ตัน โดยใชเงิน
ประมาณ 1,500 ลานบาท เร่ิมรับซื้อต้ังแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535 จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2536 ขาวที่รับซื้อไดแก  ขาวขาวชนิด 100% ชั้น 2 ขาวขาว 15%  ขาวขาว 25% เลิศ  ปลายขาว
ขาวชนิด A-1 เลิศ และขาวนึ่งชนิด 100%
           นอกเหนือจากกรมการคาตางประเทศแลว ยังมีหนวยราชการอื่นๆที่ไดรับมอบ
หมายจากรัฐบาลใหออกไปรับซื้อขาว ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย  
และกระทรวงกลาโหม รวมขาวที่รับซื้อ 1,787,354 ตัน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ (ธกส.) ยังรับจํ านํ าขาวเปลือกอีกมากกวา 3 ลานตัน กระนั้นก็ตาม ราคาขาวภายใน
ประเทศมิไดกระเตื้องขึ้น จนสรางความอับอายขายหนาแกรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่มิอาจ 
ผลักดันราคาขาวภายในประเทศใหสูงขึ้นได
           ในเดือนมีนาคม 2536 รัฐบาลไดแตงตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดํ าเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดขาวโดยรับซื้อเขาเก็บและเพื่อการสงออกฤดู 
การผลิตป 2535/2536"  หรือที่เรียกกันยอๆวา กตข.  โดยมีนายลิขิต เทอดสถิรศักดิ์  รองปลัด 
สํ านักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทั้งนี้ กตข. มีหนาที่ในการตรวจสอบวา กรมการคาตางประเทศ
รับซื้อขาวตามนโยบายของรัฐบาลโดยถูกตองหรือไม
           ผลการตรวจสอบพบวา มีการสงมอบขาวเกรดสูงกวาสัญญา 143,853 ตัน และ 
สงมอบขาวเกรดตํ่ ากวาสัญญา 211,391 ตัน รวมทั้งสิ้นมีการสงมอบขาวผิดสัญญา 355,244 ตัน  
คิดเปนรอยละ 44.6 ของปริมาณขาวที่กรมการตางประเทศรับซื้อทั้งหมด (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2536) หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา บริษัทที่สงมอบขาวไมตรงสัญญา 
มีจํ านวน 74 บริษัท ปริมาณ 379,301 ตัน (47.6%) อยางไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการ 
เรงรับซื้อขาวเขาเก็บและระบายออกตางประเทศ (คณะกรรมการ 8 คน) ซึ่งเปนผูกํ าหนดนโยบาย
การรับซื้อขาว ยินยอมใหมีการสงมอบขาวเกรดสูงกวา 1 เกรดได แตไมยินยอมใหมีการสงมอบ 
ขาวเกรดตํ่ ากวา ดังนั้น จึงมีบริษัทที่ละเมิดสัญญา 61 บริษัท และมีการสงมอบขาวผิดสัญญา 
257,230 ตัน คิดเปนรอยละ 32.3 ของปริมาณขาวที่กรมการคาตางประเทศรับซื้อทั้งหมด (วัฏจักร
ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2536)
           หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม 2536 รายงานวา บริษัทที่สง 
มอบ ขาวผิดสัญญาจํ านวนไมนอยเปนบริษัทยักษใหญในธุรกิจการสงออกขาว เชน สุนฮั่วเส็ง  
ไชยพรคาขาวแสงทองคาขาว และนครหลวงคาขาว กลุมพอคาขาวเหลานี้กุมสวนแบงตลาดขาว 
สงออกถึง 70-80% หากถูกทางราชการลงโทษยอมมีผลกระทบตอการสงออกและราคาขาว 
ภายในประเทศอยางสํ าคัญ
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           การสงมอบขาวไมตรงตามสัญญาปริมาณมากเชนนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นได 
หากปราศจากความรวมมือและการรูเห็นเปนใจจากเจาหนาที่ของรัฐ แมนายจเร จุฑารัตนกุล 
อธิบดีกรมการคาตางประเทศในขณะนั้นจะพยายามแกตัวอยางไร ขอแกตัวเหลานั้นก็ยากที่จะ 
ฟงขึ้นเกือบทั้งสิ้น
           กระทรวงพาณิชยมีความเชื่อวา การแทรกแซงตลาดดวยการรับซื้อขาวจะมีผล
ในการดึงราคาขาวภายในประเทศใหสูงขึ้น ความเชื่อเชนนี้จะถูกตองก็ตอเมื่อขาวที่รัฐบาลรับซื้อ 
ไวถูกนํ าไปทิ้งทะเล หรือขนไปทิ้งขั้วโลกใต การรับซื้อขาวของรัฐบาลเพื่อระบายออกขาย 
ตางประเทศจะไมมีผลในการผลักดันราคาภายในประเทศใหสูงขึ้น เพราะการคาขาวของรัฐมักจะ
เปนการแยงชิงตลาดของพอคาเอกชน ไมมีตลาดขาวตลาดใดที่รัฐบาลเขาถึง โดยที่พอคาเอกชน
เขาไมถึง
           ดวยเหตุที่กรมการคาตางประเทศไมมียุงฉางในการเก็บรักษาขาวที่รับซื้อไว จึง
ตองฝากขาวไวกับบริษัทผูขาย กรมการคาตางประเทศมักอางขอดีในการปฏิบัติเชนนี้วา ยุงฉาง
ของเอกชนอยูในฐานะที่จะปรับปรุงคุณภาพขาวใหคงสภาพอยูเสมอไดดีกวาการที่รัฐบาลจะ 
เก็บรักษาขาวเอง แตการรับซื้อขาวโดยที่ใหผูขายเก็บรักษาขาวแทนรัฐบาล ถึงจะมีการสงมอบ 
ขาว ก็เหมือนกับไมมีการสงมอบขาว การรับซื้อขาวของกรมการคาตางประเทศจึงมีสภาพ 
เสมือนหนึ่งการรับซื้อ "กระดาษ" เพราะบริษัทเอกชนที่ขายขาวในแกกรมการคาตางประเทศ
สามารถนํ าขาวที่ "ขาย" ใหแกรัฐบาลแลวนั้นไปหมุนเวียนขายในตลาดหรือสงออกกอนได เพราะ
ทราบแกใจดีวา กรมการคาตางประเทศไมสามารถตรวจสอบสตอกขาวชนิดถี่ยิบได ยิ่งหาก 
เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยรูเห็นเปนใจดวยแลว ไมวาจะมีการใหสินบาทคาดสินบนหรือไมก็ตาม 
การนํ าขาวของรัฐบาลไปหมุนขายในตลาดก็ยิ่งเปนเรื่องงายกวาการปอกกลวยเขาปาก พอคาขาว
เอกชนตางรูดีวา กวาที่รัฐบาลจะตรวจสอบสตอกขาวอยางจริงจัง ก็ตอเมื่อกระบวนการรับซื้อขาว
ของกระทรวงพาณิชยส้ินสุดลงแลว นั่นยอมหมายความวา บริษัทที่ขายขาวใหรัฐบาลแลว  
สามารถนํ าขาวของรัฐบาลไปหมุนขายไดอยางนอย 1-3 เดือน
           แมในกรณีที่กระทรวงพาณิชยรับซื้อขาวและเก็บรักษาไวในยุงฉางของตนเอง
อยางแนนหนา โดยที่มิไดทํ าลายหรือขจัดขาวนั้นเสียเพื่อใหปริมาณขาวภายในประเทศหดหายไป 
ก็ยังยากที่จะฉุดราคาขาวภายในประเทศใหสูงขึ้นได เพราะการดํ ารงอยูของขาวรัฐบาลยอมกอให
เกิดการคาดการณไดวา ราคาขาวจะตกตํ่ าลงในอนาคต เมื่อรัฐบาลปลอยขาวที่ซื้อไวนั้นออกสู
ตลาด ตราบเทาที่รัฐบาลยังมิไดทํ าลายขาวที่ซื้อไวนั้น การคาดการณเชนนี้จะยังคงมีอยูเสมอเมื่อ 
ผูคนคาดการณวา ราคาขาวจะตกตํ่ าลงในอนาคต การคาดการณนี้ยอมมีผลตอการเสนอซื้อและ
ราคาขาวในปจจุบัน กลาวคือ การเสนอซื้อในปจจุบันจะมีนอย และราคาจะตกตํ่ าลงกวากรณี 
ที่ไมมีการคาดการณเชนนี้
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           ดังนั้น ลํ าพังแตการซื้อขาวมาเก็บไวยังยากที่จะมีผลในการผลักดันราคาให
สูงขึ้นได การปลอยใหผูที่ขายขาวใหกระทรวงพาณิชยสามารถนํ าขาวของรัฐบาลไปหมุนขาย 
ในตลาดได ยิ่งทํ าใหมาตรการการรับซื้อขาวไรพลังในการผลักดันราคาขาวภายในประเทศให 
สูงขึ้นได
           เปาหมายสํ าคัญประการหนึ่งของนโยบายขาวฤดูการผลิตป 2535/2536 ก็คือ 
ความพยายามในการพยุงราคาขาวเกรดตํ่ า ทั้งนี้ดวยขอเท็จจริงที่วา ขาวเกรดสูงนั้นราคาดี 
อยูแลว สวนขาวเกรดตํ่ านั้นราคาตกตํ่ าเหลือหลาย จํ าตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเปน
พิเศษ อยางไรก็ตาม การบริหารนโยบายขาวหาไดสอดคลองกับเปาหมายดังกลาวนี้ไม แมวา
กระทรวงพาณิชยจะทุมซื้อขาวเกรดตํ่ าเปนสวนใหญ แตในบางงวดก็ยังมีการซื้อขาวขาวชนิด 
100% ชั้นสอง มิหนํ าซํ้ าคณะกรรมการรับซื้อขาวยังยินยอมใหมีการสงมอบขาวเกรดสูงกวา 
ที่กํ าหนดไวในสัญญาได  แตไมยอมรับมอบขาวเกรดตํ่ ากวาที่กํ าหนดไวในสัญญา
           ความพยายามในการพยุงราคาขาวเกรดตํ่ าเปนความพยายามที่ไรผลต้ังแตตน 
เพราะการสงมอบขาวขึ้นอยูกับวา พอคามีขาวเกรดใดอยูในมือ และดวยการเอาหูไปนาเอาตา 
ไปไรของเจาหนาที่ของรัฐ การสงมอบขาวจึงไมเปนไปตามสัญญามากกวา 40% ในฤดูการผลิตป 
2535/2536 มิหนํ าซํ้ ายังมีการสงมอบขาวเกาปริมาณมากอีกดวย

           แมในกรณีที่ขาราชการกระทรวงพาณิชยไมฉอราษฏรบังหลวงหรือประพฤติ 
มิชอบ โดยดูแลใหมีการสงมอบขาวตามสัญญาอยางเครงครัดตั้งแตตน แตดวยเหตุที่ผูขายขาว 
ใหกระทรวงพาณิชยสามารถนํ าขาวไปหมุนขายในตลาดไดนี้เอง เมื่อถึงวันตรวจสอบสตอก การณ
ยอมเปนไปไดเสมอวา  ขาวที่สงมอบใหรัฐบาลไมเปนไปตามสัญญา
           ความไมชอบมาพากลในการรับซื้อขาวของกรมการคาตางประเทศในฤดูการ 
ผลิต 2535/2536 ไมเพียงแตเปนประจักษพยานอยางดีวา มาตรการรับซื้อขาวของรัฐบาลไมมี 
ประสิทธิผล ในการพยุงราคาขาวเทานั้น หากทวายังเปนประจักษพยานอีกดวยวา ใครไดประโยชน
จากนโยบายดังกลาวนี้
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