คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2536

กรณีอัปยศจากการดําเนินนโยบายขาวป 2535/2536
ตอนที่สอง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การรับซื้อขาวสารคุณภาพตํ่าขององคการคลังสินคา ในสังกัดกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย นับเปนกรณีอัปยศอีกกรณีหนึ่งของการดําเนินนโยบายขาวป 2535/2536
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กําหนดใหองคการคลังสินคา (อคส.) รับซื้อขาวสาร
ชนิด 15% และ 25% จากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย (ชสท.) โดยมีวงเงิน 600
ลานบาท ทั้งนี้รอยละ 20 ของมูลคารับซื้อใชเงินจากกองทุนรวมชวยเหลือเกษตรกร อีกรอยละ
80 อาศัย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (packing credit) จากธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้
ยังใหใชเงินของโครงการแทรกแซงตลาดโดยรับซื้อขาวสารเขาเก็บในโกดัง (ของกรมการคา
ตางประเทศ) ซึ่งไดอนุมัติงบประมาณแลว 1,700 ลานบาท
รั ฐ บาลกํ าหนดใหองคการคลังสินคารับซื้อขาวจากชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทยระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน 2536 และกําหนดใหระบายขาวให
เสร็จสิ้นกอนเดือนธันวาคม 2536 ทั้งนี้ให อคส. หักคาใชจายการดําเนินการ คาชดเชยดอกเบี้ย
คาเชาโกดัง คาปรับปรุงคุณภาพขาว คาดํ าเนินการสงออก และคาชดเชยการขาดทุนตาม
ที่เกิดขึ้นจริงได แตตองไมเกินวงเงิน 600 ลานบาท
อคส. รับซื้อขาวจาก ชสท. โดยกําหนดเงื่อนไขวา จะตองเปนขาวสารที่แปรรูป
จากขาวเปลือกที่รับซื้อจากสหกรณการเกษตร หรือที่สหกรณการเกษตรรับซื้อจากสมาชิกเทานั้น
คณะกรรมการรับซื้อขาวเขาเก็บและเรงระบายขาวสงออกในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
2536 มีมติให อคส. รับซื้อขาวขาว 25% เลิศในราคากระสอบละ 590.36 บาท ตอมา ชสท.
เสนอขายขาวดังกลาวแก อคส. ปริมาณ 800,000 กระสอบ โดย ชสท. เปนผูขายเอง รวมกับ
สหกรณการเกษตรอีก 33 แหง ทั้งนี้ อคส. และ ชสท. ไดรวมลงนามในสัญญาการซื้อขายเมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2536
เมื่อ ชสท. ทําสัญญาขายขาวแก อคส. แลว ชสท. ไดจัดสรรโควตาการสงมอบ
ขาวแกชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัดตางๆ (ชสก.) ปริมาณมากนอยแตกตางกัน สําหรับ
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ชสท. เองไดรับโควตา 105,585 กระสอบ แต ชสท. ไมมีขาวจํานวนนี้ และสหกรณการเกษตร
จังหวัดกรุงเทพฯรับรองที่จะสงมอบขาวเพียง 10,000 กระสอบเทานั้น ความไมชอบมาพากลของ
โครงการนี้เริ่มปรากฏสูสาธารณชน เมื่อมีรายงานวา ขาวที่ ชสท. สงมอบให อคส. มิใชขาวที่ซื้อ
จากเกษตรกร หากแตเปนขาวที่ซื้อจากพอคาคนกลาง เพราะชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัด
ตางๆ ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีขาวชนิด 25% อยูในมือ
แตกลับมีการทําหลักฐานเท็จวา ชสก. สงมอบขาวแก อคส. อาทิเชน ในขณะที่มีรายงานวา
ชุมนุมสหกรณการเกษตรอุตรดิตถสงมอบขาวจํานวน 16,000 กระสอบแก อสค. แตทาง ชสก.
อุตรดิตถกลับแถลงวาไมเคยจัดสงขาวใหแก อสค. เลย (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม
2536)
เมื่ อเกิดกรณีอื้อ ฉาวเกี่ย วกับ ชสท. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการรับซื้อขาวของ ชสท. โดยมีนายอนันต ชํานาญกิจ รองปลัดกระทรวง
เกษตรฯเปนประธาน ผลการตรวจสอบพบวา ชุมนุมสหกรณการเกษตรหลายตอหลายจังหวัดไมมี
หลักฐานอันชัดแจงวารับซื้อขาวจากเกษตรกร ชสก. บางจังหวัดใชวิธีซื้อขาวจากโรงสีและพอคา
สงออก แลวสงมอบให อสค. (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2536) บางแหงดังเชน ชสก.
อุดรธานี ไมมีขาวสงมอบให อสค. แตโอนโควตาใหพอคาคนกลางเปนผูสงมอบโดยมีขอตกลง
ในการแบงปนผลประโยชน นอกจากนี้ แมวา ชสก. หลายตอหลายจังหวัดไมสามารถสงมอบ
ขาวเต็มตามโควตา แตการณกลับปรากฏวา ชสท. สามารถจัดสงขาวให อคส. จนครบจํานวน
(กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2536)
เมื่อสิ้นกําหนดการสงมอบขาวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ชสท.รายงานกรม
สงเสริมสหกรณวา ชสท. ไดสงมอบขาวแก อคส. รวมทั้งสิ้น 800,084 กระสอบ โดย ชสท.
สงมอบเอง 403,932 กระสอบ และ ชสก. จังหวัดตางๆ เปนผูสงมอบ 396,152 กระสอบ อยางไร
ก็ตาม หลักฐานการรับมอบขาวของ อคส. กลับมีเพียง 396,152 กระสอบ (ผูจัดการรายวัน ฉบับ
วันที่ 13 สิงหาคม 2536) คําถามมีอยูวา ขาวจํานวนประมาณ 400,000 กระสอบนี้หายไปไหน
รายงานขาวของหนังสือพิมพผูจัดการรายวันในชวงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
2536 ชวยใหเขาใจวา แทนที่ ชสท. จะตองสงมอบขาว 400,000 กระสอบแก อคส. ตามสัญญา
อคส.ไดทําสัญญาวาจาง ชสท.เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 ใหปรับปรุงขาวชนิด 25% เปน
ชนิด 35% เพื่อสงมอบใหรัฐบาลฟลิปปนสตามสัญญาที่กระทรวงพาณิชยทําไวกับกระทรวง
เกษตรฟลิปปนส โดยจายคาจางในการปรับปรุงขาวตันละ 210 บาท หรือกระสอบละ 21 บาท
แต ชสท. มิไดปรับปรุงขาวเอง หากแตวาจางบริษัทเอกชน 3 บริษัทเปนผูดําเนินการ ไดแก
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บริษัทขาวกรุงสยาม จํากัด บริษัท แหลมทองคาขาว จํากัด และบริษัท เซ็นทรัลไรซ จํากัด แต
อคส. สงมอบขาวใหฟลิปปนสไดเพียง 200,000 กระสอบ การสงมอบก็ตองหยุดชะงักลง
ดวยเหตุนี้เอง จึงไมปรากฏหลักฐานวา ชสท. สงมอบขาวให อคส. เพราะขาว
ที่ ชสท. ตองสงมอบให อคส. นั้นไดสงลงเรือไปฟลิปปนสแลว แตขอเท็จจริงมีอยูวา ชสท. ไมมี
ขาวขาวชนิด 25% อยูในมือ และชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัดตางๆก็ไมมีขาวชนิดนี้ที่จะ
สงมอบให อคส. ไดครบตามสัญญา แตเหตุไฉน ชสท. จึงมีขาวชนิด 25% ซึ่งนํามาปรับปรุง
เปนขาวชนิด 35% ไดถึง 200,000 กระสอบ หลักฐานขอเท็จจริงตางๆเหลานี้ชวนใหเชื่อวา ชสท.
มิไดรับซื้อขาวจากเกษตรกรมาปรับปรุงเพื่อสงมอบใหฟลิปปนส หากแต ชสท. มอบใหพอคา
เอกชนเปนผูสงออกโดยตรง เพียงแตพอคาเอกชนกระทําในนาม ชสท. มิหนําซํ้ายังไดคาจางในการ
ปรับปรุงขาว ทั้งๆที่อาจไมมีการปรับปรุงใดๆเลย หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว รูปการณอาจเปน
วา ผูบริหาร ชสท.รวมมือกับรานหยงในแถบถนนทรงวาดสงมอบขาวให อคส. โดยมีการแบงปน
ผลประโยชนระหวางกัน ทั้งนี้ อคส.อาจรับรูการดําเนินการทั้งหมดนี้ดวยก็ได
ความไมชอบมาพากลในการซื้อขายขาวระหวาง อคส. กับ ชสท. ในฤดูการผลิตป
2535/2536 เปนเรื่องที่ทางราชการกําลังไตสวน แตจะเปนมวยลมหรือไม ขึ้นอยูกับความจริงใจ
ของรัฐบาลเอง บทเรียนสําคัญจากกรณีนี้ก็คือ แมวาโครงการรับซื้อขาวจาก ชสท. จะมีเจตนาดี
ที่จะเปดโอกาสใหชาวนาขายขาวไดราคาดี แตพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติ
มิชอบ ซึ่งปรากฏอยางแพรหลายในองคกรเกษตรกรที่จัดตั้งโดยรัฐ ไมวาจะเปนสหกรณการ
เกษตรและชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย รวมตลอดทั้งรัฐวิสาหกิจดังเชนองคการคลัง
สินคา มีสวนบิดเบือนเจตนารมณของโครงการไปอยางสําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนี้เปนกรณี
ตัวอยางอีกกรณีหนึ่งที่บงชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่ของรัฐ ผูบริหารองคกรเกษตรกร และพอคานายทุน
รวมกันดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายขาวอยางไร

