
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2536

กรณีอัปยศจากการดํ าเนินนโยบายขาวป 2535/2536
ตอนที่สาม

                                               รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การขายขาวราคาถูกใหแกบริษัทนายหนาคาขาวระหวางประเทศนับเปน 
มาตรการทางนโยบายอีกมาตรการหนึ่งที่สรางกรณีอัปยศขึ้นในการดํ าเนินนโยบายขาวป 
2535/2536
           รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยทํ าสัญญาขายขาวขาวชนิด 15% ปริมาณ 280,000 
ตัน ราคาตันละ  185  เหรียญอเมริกัน  (f.o.b.)  แก Peterson Agencies BV เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2536 ทั้งนี้ Peterson Agencies  BV  เปนเพียงนายหนาของ  Euro Agri Inc. ราคาที่กระทรวง
พาณิชยขายใหคร้ังนี้ต่ํ ากวาราคาตลาดประมาณตันละ 15-40 เหรียญอเมริกัน
           เมื่อมีการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ระหวางวันที่ 9-10 
มิถุนายน  2536 ส.ส.พรรคฝายคานไดอภิปรายโจมตีกรณีการขายขาวแก Euro Agri Inc. วามี
ความไมชอบมาพากล และกลาวหาวา เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยไดผลประโยชน
สวนบุคคลจากการขายขาวดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง หัวหนาพรรค 
มวลชน ถึงกับกลาวอภิปรายวา Euro Agri Inc. มิใชบริษัทสวิส หากแตเปนบริษัทที่กลุมไชยพร 
คาขาวจัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อขาวราคาถูกจากรัฐบาลไทยนํ าไปสงมอบใหรัฐบาลอิรักอีกทอดหนึ่ง  ซึ่งเปน
ที่มาของชื่อ "กรณีอิรักเกต"(Irag gate)

           ความไมชอบมาพากลของกรณีอิรักเกตโดยพื้นฐานเกิดจากความไมโปรงใสของ
กระบวนการตัดสินใจและการทํ าสัญญาขายขาว ความไมชอบมาพากลนี้มีอยูอยางนอย 5 
ประการ กลาวคือ
           ประการแรก ในระยะเวลาไลเลี่ยกับที่ Peterson Agencies BV เจรจาขอซื้อขาว
จากรัฐบาลไทยนั้นเอง รัฐบาลอินเดียก็เจรจาขอซื้อขาวขาวชนิด 15% ในราคาใกลเคียงกันดวย  
แตรัฐบาลไทยกลับตัดสินใจขายขาวใหแก  Peterson  Agencies BV  โดยขอใหรัฐบาลอินเดียซื้อ
ขาวขาวชนิด 25% ในราคาตันละ  190  เหรียญอเมริกัน (f.o.b.) แทน การตอบปฏิเสธของรัฐบาล
ไทยทํ าใหรัฐบาลอินเดียวผละจากการเจรจาขอซื้อขาวไทย และอาจมีผลตอความสัมพันธทางการ
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คาระหวางประเทศทั้งสอง  The Nation เปนหนังสือพิมพฉบับเดียวที่ต้ังขอกังขาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ (ดู
อาทิเชน ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2536) รัฐบาลไทยตัดสินใจขายขาวแก Peterson Agencies BV   
ทั้งๆที่อินเดียอยูในฐานะที่จะเปนลูกคาถาวรได  ในขณะที่ Peterson Agencies BV เปนเพียง 
ลูกคาจร นอกจากนี้ ราคาที่ขายใหแก Peterson Agencies BV ยังทํ าใหรัฐบาลไทยตองขาดทุน
มากกวาราคาที่ขายใหอินเดียอีกดวย

           ประการที่สอง ฐานะของ Euro Agri Inc. คอนขางคลุมเครือ  ในชั้นตน  เจาหนาที่
กระทรวงพาณิชยอางวา Euro Agri Inc. เปนบริษัทสวิส  แตจากการตรวจสอบขอเท็จจริงของ
หนังสือพิมพผูจัดการรายวันและเครือขายพบวา Euro Agri Inc. มีสํ านักงานอยูที่นครปานามา 
ประเทศปานามา จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2536 ดวยทุนจดทะเบียนเพียง 10,000 
เหรียญอเมริกัน ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา บริษัทนี้กอต้ังขึ้นกอนวันทํ าสัญญาซื้อขาวจากรัฐบาลไทย
เพียงประมาณเดือนเศษเทานั้น มิหนํ าซํ้ าทุนจดทะเบียนก็มีมูลคานอยนิดเมื่อเทียบกับมูลคาขาว 
51.80 ลานเหรียญอเมริกันที่ซื้อจากรัฐบาลไทยอีกดวย เหตุใดรัฐบาลไทยจึงตัดสินใจขายขาว 
ใหแกบริษัทที่มิไดมีฐานะการเงินอันมั่นคงเชนนี้ ผูจัดการรายวันกลาวสรุปในรายงานขาวชวงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2536 วา Euro Agri Inc. เปนเพียงบริษัทกระดาษ (Paper Company) ที่ทํ า
หนาที่ผานเงินใหกับบริษัทผูซื้อตัวจริง  ซึ่งทํ าตัวเปน `ไอโมง' อยูเบื้องหลัง
           วิวาทะระหวางทีมงานผูจัดการายวันกับนายอํ านวย วีรวรรณ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการรับซื้อขาวเขาเก็บและเรงรัดระบายขาวสงออก (คณะกรรมการ 8 คน) และ 
เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536 ยิ่งกอใหเกิดขอกังขาในใจผูติดตาม 
ขาวเรื่องนี้ ในประการแรกทีเดียว ทั้งๆที่เอกสารกระทรวงพาณิชยอางวา Euro Agri Inc. เปน
บริษัทสวิส แตนายจเร จุทารัตนกุล อธิบดีกรมการคาตางประเทศในขณะนั้นเปดเผยวาไดรับ 
ทราบตั้งแตตนวา Euro Agri Inc. มีสํ านักงานอยูในปานามา  ในขณะที่นายอํ านวย วีรวรรณ  
ไมทราบขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ในประการตอมา เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยไมสนใจที่จะตรวจสอบ
ขอมูลเกี่ยวกับ Euro Agri Inc. วามีฐานะการเงินมั่นคงเพียงใด  และมีสถานะเปนบริษัทกระดาษ
หรือไม เจาหนาที่ระดับสูงของกรมการคาตางประเทศสนใจแตเพียงวา บริษัทนี้มีอยูจริง สามารถ
เปด L/C และวางเงินคํ้ าประกัน 5% ของมูลคาขาวที่ซื้อไดเทานั้น

           ประการที่สาม จุดหมายปลายทางของขาวที่ขายใหแก Euro Agri Inc.  
ไมปรากฏชัด มิหนํ าซํ้ ายังมีความจงใจที่จะอํ าพรางจุดหมายปลายทางดังกลาวนี้ ในเดือน
พฤษภาคม 2536 กระทรวงพาณิชยไดเผยแพรขอมูลการขายขาวของรัฐบาลในฤดูการผลิตป 
2535/2536 สัญญาการขายขาวทุกสัญญาระบุจุดหมายปลายทางไวอยางชัดเจนมีแตสัญญาการ
ขายขาวแก Euro Agri Inc. เทานั้นที่ไมปรากฏขอมูลดังกลาวนี้ เจาหนาที่ระดับสูงของกรมการคา
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ตางประเทศกลาวในเวลาตอมาวา  กรมการคาตางประเทศไมสนใจวา Euro Agri Inc. จะสงมอบ
ขาวไปยังประเทศใด ขอเพียงแตระบายขาวออกนอกประเทศไดเทานั้น (The Nation, June 29, 
1993) แตสํ าหรับผูที่ติดตามขาวเรื่องนี้มาโดยตลอดยอมทราบดีวา ในชั้นแรก ผูซื้อขาวตัวจริงมี
ความพยายามที่จะอํ าพรางจุดหมายปลายทางของขาว เพื่อใหเขาใจวาขาวจํ านวนนี้จะสงไปยัง
ประเทศบัลกาเรีย (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2536 และ Bangkok Post, June  
11, 1993) ทั้งๆที่บัลกาเรียเคยซื้อขาวไทยไมเกินปละ 1,000 ตัน และประชาชนบริโภคขาวสาลี 
เปนหลัก ความคลี่คลายของเหตุการณในเวลาตอมาชวยใหทราบวา ขาวที่ซื้อในนาม Euro Agri 
Inc. ถูกสงไปขายใหแกรัฐบาลอิรัก และบางสวนสงไปยังประเทศซูดาน การอํ าพรางจุดหมาย 
ปลายทางดังกลาวนี้ ก็เพียงเพื่อปดบังผูซื้อตัวจริงที่อยูเบื้องหลัง Euro Agri Inc. ขอที่อดกังขามิได 
ก็คือ  เจาหนาที่กรมการคาตางประเทศมีสวนรวมมือในการปดบังผูซื้อตัวจริงนี้หรือไม

           ประการที่ส่ี แมวา Euro Agri Inc. จะทํ าสัญญาซื้อขาวขาวชนิด 15% จาก
กรมการคาตางประเทศและเปนการซื้อตามราคา f.o.b.  แตขาวที่สงลงเรือกลับเปนขาวขาวชนิด  
10%  โดยที่เจาหนาที่กรมการคาตางประเทศรับรูต้ังแตตน  ขอมูลอยางเปนทางการก็คือ  บริษัท  
มาริตา มารีน จํ ากัด ซึ่งเปนผูขนขาวไดขอใหปรับปรุงคุณภาพขาวชนิด 15% เปนชนิด 10%  
โดยจายคาปรับปรุงขาวตันละ 5 เหรียญอเมริกัน แมวาเจาหนาที่กรมการคาตางประเทศจะรับรู
เร่ืองนี้ แตก็หาไดทักทวงไม เพราะถือเปนเรื่องที่เอกชนตกลงกันเอง การวางเฉยเชนนี้ยอมทํ าลาย
วัตถุประสงคของนโยบายขาวที่ตองการระบายขาวเกรดตํ่ าออกนอกประเทศ

           ประการที่หา ความคลี่คลายของเหตุการณในเวลาตอมาบงชี้วา การขายขาว 
ราคาถูกใหแก Euro Agri Inc.  มิไดเปนไปอยางตรงไปตรงมา   หากแตเปนการดํ าเนินการอยาง 
ซิกแซก โดยที่ผูซื้อที่แทจริงคือ บริษัท ขาวไชยพร จํ ากัด ทั้งนี้ดวยการรวมดํ าเนินการของกลุม 
นครหลวงคาขาว เพราะขอเท็จจริงปรากฏวา ทั้ง Peterson Agencies BV ซึ่งเปนนายหนา 
เจรจาขอซื้อขาวจากกระทรวงพาณิชย และบริษัท มาริตา มารีน จํ ากัด ซึ่งเปนผูขนขาว ลวนแลว 
แตมีความสัมพันธอันใกลชิดกับกลุมนครหลวงคาขาว ตลอดระยะเวลาที่หนังสือพิมพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูจัดการรายวัน เปดโปงเรื่องนี้ ทั้งกลุมนครหลวงคาขาวและกลุมขาวไชยพรไมเคย 
ออกมาปฏิเสธขาว แถลงการณของคณะกรรมการพิจารณารับซื้อขาวเขาเก็บและเรงระบายขาว 
สงออกเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2536 ยอมรับอยางเปนทางการวา บริษัท ขาวไชยพร จํ ากัด เปน 
ผูซื้อขาวที่อยูเบื้องหลัง  Euro Agri Inc.  ทั้งนี้ปรากฏวา บริษัทนี้ไดทํ าสัญญาขายขาวชนิด 10%  
ใหแกรัฐบาลอิรักปริมาณ 400,000 ตัน  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 661 แหง 
สหประชาชาติ
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           ความคลี่คลายของเหตุการณและขอเท็จจริงชวยตอกยํ้ าวา Euro Agri Inc. เปน
เพียงบริษัทกระดาษของกลุมนครหลวงคาขาวและกลุมขาวไชยพร ดวยเหตุที่ผูซื้อขาวราคาถูก 
จากกระทรวงพาณิชยเปนพอคาสงออกไทย จึงจํ าเปนตองอํ าพรางผูซื้อตัวจริงและอํ าพราง 
จุดหมายปลายทางของขาว นอกจากนี้ ดวยเหตุที่บริษัท ขาวไชยพร จํ ากัด ทํ าสัญญาขายขาว 
ชนิด 10% ใหแกรัฐบาลอิรัก ขาวที่ลงเรือสงให Euro Agri Inc. จึงกลายเปนขาวชนิด 10% มิใช 
ขาวชนิด 15% ตามสัญญา ทั้งนี้โดยมิไดคํ านึงวา เจตนารมณพื้นฐานของนโยบายขาวก็คือ  
การระบายขาวเกรดตํ่ าออกนอกประเทศ
           การขายขาวราคาถูกแก Euro Agri Inc. ซึ่งในที่สุดตกแกกลุมนครหลวงคาขาว
และกลุมขาวไชยพรครั้งนี้  หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน (ฉบับวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2536) 
ประมาณการวา รัฐบาลไทยตองขาดทุนอยางนอย 638 ลานบาท ประมาณการดังกลาวนี้คํ านึง 
ถึงราคาขาวที่กระทรวงพาณิชยซื้อมาและตนทุนในการเก็บรักษาขาวดวย สวนขาดทุนของรัฐบาล
ไทยดังกลาวนี้มีสภาพเสมือนหนึ่งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลไทยโอนใหแกกลุมนครหลวงคาขาวและ
กลุมขาวไชยพรอยางมิอาจปฏิเสธได
           อนึ่ง กระทรวงพาณิชยสืบทราบวา ในขณะที่ Euro Agri Inc. ซื้อขาวชนิด 15%  
จากรัฐบาลไทยในราคาตันละ 185 เหรียญอเมริกัน (f.o.b.) แตตอมาขายขาวชนิด 10% แก 
บริษัท ขาวไชยพร จํ ากัด ในราคา C&F อิรักตันละ 255.70 เหรียญอเมริกัน เมื่อหักคาขนสง  
คาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพขาว และดอกเบี้ยแลว คาดวาจะมีกํ าไรอยางนอยตันละ 15 
เหรียญอเมริกัน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2536) อยางไรก็ตาม ไมปรากฏแนชัดวา 
บริษัท  ขาวไชยพร  จํ ากัด  ขายขาวแกอิรักในราคาเทาใด

           มาตรการการขายขาวราคาถูกของรัฐบาลไทยมีผลเสมือนหนึ่งการโอนสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจไปใหแกผูซื้อ ดวยเหตุดังนั้น กระทรวงพาณิชยจึงมิไดขายขาวราคาถูกแกพอคาไทย 
เพราะไมสามารถแจกจายไดอยางทั่วถึง คร้ันจะเลือกปฏิบัติ ก็เกรงตอขอครหา กระทรวงพาณิชย
เลือกขายขาวราคาถูกแกบริษัทนายหนาคาขาวระหวางประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงขอครหา แตพอคา
ไทยซึ่งรูชองทางซิกแซก มักจะใชวิธีจัดตั้งบริษัทกระดาษขึ้นมาเพื่อขอซื้อขาวจากรัฐบาลไทย  
การไดมาซึ่งขาวราคาถูกยอมเปนหลักประกันเบื้องตนของการไดมาซึ่งกํ าไร กรณีทํ านองเดียวกับ
กรณีอิรักเกตครั้งนี้ไดมีมากอนแลวตั้งแตป 2530  เมื่อเกิดกรณีอิหรานเกต
           สํ าหรับผูที่ติดตามการดํ าเนินนโยบายขาวของรัฐบาล ขอที่อดกังขามิไดก็คือ  
เจาพนักงานของรัฐมีสวนรับรูการขายขาวราคาถูกซิกแซกไปใหแกพอคาไทยบางรายหรือไม ใน
กรณีอิรักเกตนี้ เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบอกแกสาธารณชนวา ขอเท็จจริงที่วา Euro Agri Inc.  
ต้ังอยูในปานามาเปนเรื่องที่รับทราบมาตั้งแตตน ในขณะที่เอกสารกระทรวงพาณิชยอํ าพรางวา 
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เปนบริษัทสวิส เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐไมสนใจวา Euro Agri Inc. มีฐานะการเงินมั่นคงหรือไม 
และไมสนใจวาบริษัทนี้เพิ่งกอต้ังขึ้นในชวงที่มีการเจรจาขอซื้อขาวราคาถูกจากรัฐบาลไทยนั้นเอง 
นอกจากนี้ เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐยังปลอยใหผูซื้อเปลี่ยนแปลงชนิดของขาวที่ซื้อโดยไมทักทวง 
ทั้งๆที่ไมเปนไปตามสัญญาและไมสอดคลองกับนโยบายขาวของรัฐบาล ในประการสํ าคัญ  
เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐไมสนใจวา Euro Agri Inc. นํ าขาวที่ซื้อไปขายใหใคร นายอุทัย พิมพใจ
ชน ถึงกับกลาววา  การขายขาวราคาถูกใหแกพอคาไทยมิใชเร่ืองเสียหายแตประการใด
           ขอเท็จจริงตางๆประกอบกับความคลี่คลายของเหตุการณในเวลาตอมา ทํ าให 
เกิดขอกังขาวา เจาพนักงานของรัฐมีสวนรับรูกระบวนการซื้อขาวราคาถูกของบริษัทขาวไชยพร 
จํ ากัด โดยผาน Euro Agri Inc. ไมมากก็นอย  การรูเห็นเปนใจโดยปราศจากการทวงติงและ 
ทัดทาน แมจะมิไดรับเงินสินบาทคาดสินบน นาจะเปนความประพฤติอันมิชอบ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยจะตอบคํ าถามไดอยางไรวา เหตุใดกระทรวงพาณิชยจึงเลือกขายขาวราคาถูก 
ใหแกบริษัทขาวไชยพร จํ ากัดโดยเฉพาะ ทํ าไมจึงไมขายขาวราคาถูกแกพอคาสงออกทุกราย 
โดยเสมอภาค
           หากรัฐบาลยังคงมีนโยบายการขายขาวราคาถูกแกบริษัทนายหนาคาขาวระหวาง
ประเทศตอไป มาตรการทางนโยบายดังกลาวนี้ยอมเปดชองใหเจาพนักงานของรัฐใชอํ านาจในการ
แสวงผลประโยชนจากการกํ าหนดนโยบายได

           รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยหวังวา การขายขาวราคาถูกแกบริษัทนายหนา 
คาขาวระหวางประเทศ ซึ่งเปนการระบายขาวออกนอกประเทศ จะชวยทํ าใหราคาขาวภายใน
ประเทศสูงขึ้นได แตขอเท็จจริงปรากฏวา มาตรการดังกลาวนี้ลมเหลวในการผลักดันราคาขาว 
ภายในประเทศโดยสิ้นเชิง เพราะบริษัทนายหนาคาขาวระหวางประเทศที่ทํ าสัญญาซื้อขาวจาก 
รัฐบาลไทยเทาที่ผานมาทํ าหนาที่เปนเพียงคนกลางที่ซอนเรนใหแกผูสงออกไทย ซึ่งทํ าสัญญาขาย
ขาวลวงหนาไวแลว  จึงหาไดมีผลในการเพิ่มปริมาณการสงออกแตประการใดไม
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