ข้ าผู้รับ ใช้ แ ผ่ น ดิน หรื อ ผู้ร ับ ใช้ น ัก การเมือ ง
อนัน ต์ ดาโลดม
นายกสมาคมพืช สวนแห่ งประเทศไทย
20 มิถ ุน ายน 2559
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เมือวันที 8 มิถนุ ายน 2559 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมื อง ได้ มีคํา พิพากษาตัดสินจํ าคุกนายชูชี พ หาญสวัสดิ อดี ต รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิ ท ยา เที ย นทอง อดี ต เลขานุ ก าร
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคดีทุจริ ต การจัด ซื อปุ๋ ยอินทรี ย์เพื อ
ช่วยเหลือเกษตรกร คนละ 6 ปี ซึงเป็ นข่าวครึกโครมทีสือมวลชนได้ เสนอติดต่อกันมา
หลายวัน คดีนีเกิดขึนเมือปี พ.ศ. 2545 กว่าศาลจะตัดสินพิพากษาลงโทษท่านทังสอง
ต้ องใช้ เวลาถึง 15 ปี ซึงนับว่าเป็ นระยะเวลาทียาวนานพอสมควร คนอาจจะไม่ทราบ
หรื อ ถ้ าทราบก็ อ าจจะลื ม ไปแล้ ว แต่ สํ า หรั บ ผมที ได้ ติ ด ตามเรื องนี มาโดยตลอด
โดยเฉพาะในสมัย ที ดํ า รงตํา แหน่ง เป็ น ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา ตังแต่ปี พ.ศ. 2545 ผมได้ ทําการตรวจสอบเรื องนี โดยได้ เชิญอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรในขณะนัน คือ นายอภิชาติ พงษ์ ศรี หดุลชัย มาให้ ข้อมูล ต่อผม
เองและต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ซึงผมยังจําเหตุการณ์ ที
นายอภิชาติ พงษ์ ศรี หดุลชัย ได้ มาพบผมได้ เป็ นอย่างดี
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สําหรับในมุมมองของผม ในฐานะทีเคยเป็ นผู้ใต้ บังคับบัญ ชาของคุณชูชีพ หาญ
สวัสดิ ในขณะทีท่านดํารงตําแหน่งรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมดํารง
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต่อมาได้ ย้ายไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร ได้ มีโอกาสทํางานใกล้ ชิดกับคุณชูชีพ หาญสวัสดิ ทังการติดตามไปราชการ
ในต่างประเทศ และในประเทศ ซึงคุณชูชีพ หาญสวัสดิ ได้ เรี ยกผมเข้ ามาหารื อบ่อยครัง
ก่อนทีผมจะรู้จกั คุณชูชีพ หาญสวัสดิ และได้ ทํางานร่ วมกับท่าน ผมเคยคิดว่า คุณชู
ชีพเป็ นคนดุ และมีภาพลักษณ์ภายนอกทีคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบท่านมากนัก แต่เมือได้
ทํางานใกล้ ชิดกับท่าน ความรู้สกึ และมุมมองของผมได้ เปลียนแปลงไปโดยสินเชิง จากสิงที
ผมได้ สมั ผัส เช่น
1. เมือคุณชูชีพ หาญสวัสดิ มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผมสังเกตเห็นว่า จะมีข้าราชการชันผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์ เช่น คุณสมพล
เกียรติไพบูลย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีของหลายกรมจากกระทรวงพาณิชย์ มาเยียม
เยือนและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับท่านรัฐมนตรี ชชู ีพหลายครัง เพราะก่อนทีท่านจะ
มาเป็ นรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พาณิชย์มาก่อน แสดงให้ เห็นว่า สมัยทีท่านอยู่ทีกระทรวงพาณิชย์ ท่านได้ รับความรัก ความ
เคารพจากข้ า ราชการชันผู้ใหญ่ ของกระทรวงพาณิ ชย์ เพราะถึงแม้ ว่าท่ านจะไม่ไ ด้ ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์อีกแล้ ว ท่านผู้ใหญ่เหล่านันก็ยงั มาเยียมเยียนท่านอยู่
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2. จากกระแสสัง คม หรื อ จากสือมวลชนต่ างๆ ในขณะนัน ผมคิด ว่ าภาพลัก ษณ์ จ ากการมองข้ าง
นอกทีมีต่ อ คุณชูช ีพ หาญสวัส ดิ ไม่ ค่ อ ยเป็ นทียอมรั บ ของสังคมเท่ าไร แม้ แ ต่ ผ มเองก็ร้ ู ส ึก เช่ น นัน แต่ เ มือผม
ได้ ท ํางานร่ ว มกับ ท่ านในฐานะทีเป็ นผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา ในขณะทีท่ านดํารงตําแหน่ ง รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มุม มองและความรู้ ส ึก ของผมก็เ ปลียนไป เพราะตัว ตนทีแท้ จ ริ งของคุณชูช ีพ หาญสวัส ดิ
เป็ นผู้ท ีให้ เ กีย รติข้ าราชการ ยอมรั บ ฟั ง ความคิด เห็น แต่ ท่ านเป็ นคนพูด น้ อ ย พูด ไม่ เ ก่ ง เหมือ นนัก การเมือ ง
ทัวไป ตรงไปตรงมา ทําให้ ด ูเ หมือ นว่ าท่ านเป็ นคนดุ แต่ น ีคือ ความจริ งใจของคุณชูช ีพ หาญสวัส ดิ
3. คุณ ชูช ีพ หาญสวัส ดิ ไม่ ช อบให้ ผ้ ู ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาเลียงดู เอาอกเอาใจ หรื อ ทีเรี ย กว่ าประจบ
สอพลอ ผมมีโ อกาสติด ตามท่ าน เดิน ทางไปราชการต่ างจัง หวัด รวมทังการเดิน ทางไปต่ างประเทศสองครั ง
ครั งแรกได้ เ ดิน ทางไปทีนครเซียงไฮ้ เพือไปเป็ นประธานทําพิธ ีเ ปิ ดห้ างสรรพสิน ค้ า Super Brand Mall และครั ง
ที 2 ได้ ต ดิ ตามท่ านรั ฐมนตรีท ได้
ี ไ ปกับ คณะของท่ านนายกรั ฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุท ธ ทีเมือ งกวางโจว
และกรุ งปั ก กิง ประเทศจีน ซึงทังสองครั ง ผมได้ อ ยู่ใ กล้ ช ิด กับ ท่ านมาก รู้ ว่ าท่ านเป็ นคนง่ ายๆ โดยเฉพาะเมือ
เดิน ทางไปกรุ งปั ก กิง ประเทศจีน ผมได้ ม ีโ อกาสไปพัก ทีบ้ านพัก รั บ รองของกรุ งปั ก กิงทีเป็ นสถานทีพัก รั บ รอง
แขกบ้ านแขกเมือ ง ก็ค ือ ทีตู้เ อียวไถ่ ในฐานะผู้ต ิด ตามรั ฐมนตรี เมือเสร็ จ ภารกิจ แล้ ว ก็ก ลับ ทีพัก รั บ รอง ท่ าน
ได้ ช วนผมออกไปทีย่ านชุม ชนของกรุ งปั ก กิง ผมขอให้ เ พือนทีเป็ นทูต เกษตรประจํากรุ ง ปั ก กิงมารั บ พาไปดู
สถานทีขายของเก่ า เพราะท่ านชอบดูข องเก่ า เช่ น นาฬิก าโบราณ เครื องปั นดิน เผาของประเทศจีน ท่ านก็
เดิน ไปเรื อยๆ ไม่ ม ีพ ิธ ีรี ต องอะไร เสร็ จ แล้ ว ก็ไ ปทานอาหารทีร้ านเล็ก ๆ สังเบีย ร์ ม าดืมคนละแก้ ว เพราะท่ าน
ไม่ ช อบดืมเหล้ า แต่ สูบ บุห รี จัด หลังจากทานอาหารเสร็ จ ท่ านก็จ่ ายเงิน เอง ไม่ ย อมให้ เ ราจ่ าย หลังจากนันก็
ไปร้ านขายเสือผ้ าทีเป็ นผ้ าไหมและผ้ าแพรของประเทศจีน ท่ านเลือ กเสือทีมีก ระเป๋ าทีหน้ าอกทังซ้ ายและขวา
ซึงค่ อ นข้ างหายาก ระหว่ างทีไปกับ ท่ านในช่ วงนัน จึงรู้ ว่าท่ านเป็ นคนง่ ายๆ ไม่ ช อบผู้ต ิด ตาม ไม่ ม ีพ ิธ ีรี ต อง ไม่
ชอบให้ ลูก น้ อ งเลียง นีคือ ความประทับ ใจ
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4. ช่วงทีผมเป็ นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต่อมาได้ ย้ายไปเป็ นอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร ท่านให้ เกียรติเป็ นกันเองเป็ นอย่างมาก และทีสําคัญคือ คุณชูชีพ หาญสวัสดิ ไม่เคย
สังการหรื อมีท่าทีทีจะให้ ผมเสนอโครงการทีจะเอือผลประโยชน์ให้ แก่ท่านแต่อย่างใด จึงกล่าวได้ ว่า
ในช่วงทีท่านเป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผมรับราชการอยู่ในช่วงนัน ผม
ทํางานอย่างมีความสุข ไม่มีความกดดัน สามารถทํ างานแสดงฝี มือ ความรู้ ความสามารถได้ อย่าง
เต็มที ถ้ ามีอะไรผิดพลาดก็เป็ นเพราะผม แต่ไม่ใช่โดยการสังการของท่านรัฐมนตรี ชชู ีพ หาญสวัสดิ
หลังจากทีผมลาออกจากราชการ เพือไปลงสมัครรับเลือกตังเป็ นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี เมือปี พ.ศ. 2544 และต่อมาได้ รับการเลือกตังจากสมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ให้ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิ การชุดนี ในช่วงนีเรื องราว
ของการจัดซือปุ๋ ยอินทรี ย์เพือช่วยเหลือเกษตรกร เสนอโดยกรมส่งเสริ มการเกษตรก็ปรากฏเป็ นข่าว
ขึน คณะกรรมาธิ ก ารได้ มีม ติรับ เรื องนีไว้ พิจารณา และได้ เชิ ญ อธิ บดีก รมส่งเสริ มการเกษตรใน
ขณะนัน คือ นายอภิชาติ พงษ์ ศรี หดุลชัย มาให้ ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ จากข้ อมูลเอกสารทีได้ รับ
พบว่า การขออนุมตั ิซือปุ๋ ยอินทรี ย์เพือช่วยเหลือเกษตรกร มีการดําเนินการโดยรวบรัด มีการผลักดัน
โดยผู้ที อยู่ใ กล้ ชิด กับ ท่ า นรั ฐมนตรี ชูชีพ ได้ เสนอเรื องโดยกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร และให้ ชุม นุม
สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ งประเทศไทยเป็ น ผู้ได้ รั บ อนุมัติ จัด หาปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ โดยมี ก ลุ่ม บุ ค คลเป็ น
ผู้ดําเนินการ โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็ นผู้คําประกัน
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แต่เมือปรากฏข่าวและมีข้อมูลส่อไปทางทุจริ ต มีการย้ ายนายอภิชาติ พงษ์ ศรี ห
ดุล ชัย ออกจากกรมส่ง เสริ ม การเกษตร และแต่ ง ตังให้ น ายชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ ไป
รักษาการในตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เพือให้ ไปเลิกสัญญากับบริ ษัทเอกชน
ในการจัดซือปุ๋ ยอินทรี ย์ดงั กล่าว จนนําไปสู่การฟ้องร้ อง และกรมส่งเสริ มการเกษตรชนะ
คดี สามารถยกเลิ ก สัญ ญาได้ แต่ บ ริ ษั ท คู่สัญ ญาที ไปกู้เ งิ น จากธนาคาร โดยชุม นุม
สหกรณ์ฯ เป็ นผู้คําประกัน และไม่สามารถชําระเงินคืนให้ แก่ธนาคารได้ ผลสุดท้ ายชุมนุม
สหกรณ์ฯ ในฐานะผู้คําประกัน อาจจะต้ องเป็ นผู้ชดใช้ เงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร
ชะตากรรมของคุณชูชีพ หาญสวัสดิ จึงเกิดจากความร่ วมมือของฝ่ ายนักการเมืองทีอยู่
ข้ างตัวท่าน ร่ วมกับส่วนราชการคือกรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการด้ วยความชะล่าใจ
มีช่องโหว่ทีสามารถทําการตรวจสอบได้ มากมาย ละเลยกฎระเบียบ เพียงแต่ต้องการ
ผลประโยชน์จากการเสนอโครงการโดยอาศัยเกษตรกรเป็ นเครื องมือ ทําให้ ท่านต้ องได้ รับ
ชะตากรรมในฐานะรัฐมนตรี ฯ ตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง
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ส่วนกรมส่งเสริ มการเกษตร การเสนอโครงการนี โดยอธิบดีและรองอธิบดีคนหนึง ทีมีส่วน
ทําให้ เกิดความเสียหายต่อชือเสียงและภาพลักษณ์ ของกรมส่งเสริ มการเกษตร อยู่ระหว่างขันตอนใน
การดําเนินคดี ในฐานะทีเป็ นผู้เสนอโครงการ ชะตากรรมจะเป็ นอย่างไรก็ไม่ร้ ู แต่สิงสําคัญคือ ท่าน
ได้ มีส่วนสร้ างความเสีย หายต่ อภาพลัก ษณ์ และต่อชื อเสี ย งของกรมส่งเสริ ม การเกษตร ร่ ว มกัน
กระทํ า การทุ จ ริ ต เพื อสนองต่ อ นั ก การเมื อ ง เพี ย งเพื อประโยชน์ ข องนั ก การเมื อ งและเพื อ
ความก้ าวหน้ า ของตนเอง โดยอาศัย เกษตรกรเป็ น เครื องมื อ ในฐานะที เคยเป็ น ข้ าราชการกรม
ส่งเสริ มการเกษตร ซึงถึงแม้ จะได้ ออกมาจากกรมส่งเสริ มการเกษตรเป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
จะรู้ สึกเศร้ าใจและเสียใจเสมอ เมือได้ ทราบข่าวว่ามีอธิบดีทีบางท่านได้ ข้ามห้ วยมาเป็ นอธิ บดีกรม
ส่งเสริ มการเกษตร หรืออธิบดีทีเติบโตมาจากกรมส่งเสริ มการเกษตรได้ เสนอโครงการเพือตอบสนอง
ต่อ นัก การเมื อง ไม่ ว่ า จะเป็ น โครงการปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ โครงการผัก สวนครั ว รั วกิ น ได้ โครงการศูน ย์
เพาะเลียงเนือเยือ และโครงการอืนๆ ทีก่อให้ เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน เสียหายต่อ
ภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิขององค์กรทีได้ ปรากฏมาอย่างต่อเนือง ตังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้ นมาถึง
ปั จจุบนั
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ข้ าร าช ก าร “ข้ าซึ งเ ป็ น ผู้ ก ร ะทํ า ก าร ใ ห้ แ ก่ พ ร ะเ จ้ า
แผ่ น ดิน ข้ าราชการ คือ ข้ าของแผ่ น ดิน ” แต่ ใ นความหมาย
ของคนเหล่ านี คําว่ าข้ าราชการ คือ “ข้ า ผู้ร ับ ใช้ น ัก การเมือ ง”
**********************************************************************

