โกศล ไกรฤกษ กับการบอกเลิกสัญญา
การจํากัดการสงออกมันสําปะหลัง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในที่สุด คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2528
มีมติใหบอกเลิกสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังที่ไทยทํ ากับกลุมประเทศประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2528 ถึงกับพาดหัวขาววา
“ไทยปลดแอกอีอีซีแลว ครม. สั่งเลิกสัญญาทาส”
สัญญาทาส – ฝมือของใคร ?
ประเทศไทยเริ่มกาวเขาไปสูการทําสัญญาทาสในการคามันสําปะหลังกับกลุม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในป 2523 เมื่อนายตามใจ ขําภโต รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิ ชยตามโควตาของพรรคกิจสังคมในขณะนั้น เดินทางไปลงนามในความตกลงเบื้องตน
ยอมจํากัดตัวเองในการสงมันสําปะหลังอัดเม็ดไปยังกลุมประเทศตลาดรวมยุโรป
ไมเปนที่ทราบแนชัดวา เหตุใดนายตามใจ ขําภโตจึงตัดสินใจลงนามในความ
ตกลงเบื้องตนดังกลาวนี้ ซึ่งมีผลเสียอยางมหาศาลตอชาวไรมันสําปะหลังในเวลาตอมา ขอที่นา
กังขายิง่ ก็คอื กระทรวงพาณิชย และโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมงานเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคมภายใต
การนําของนายบุญชู โรจนเสถียร มีการประเมินผลดีผลเสียกอนที่จะมีการลงนามในความตกลง
เบื้องตนอันนําไปสูการทําสัญญาทาสหรือไม อยางนอยที่สุดสาธารณชนมิไดรับรูผลการประเมิน
ในเรือ่ งนี้ เพราะไมปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพขณะนั้น
ในป 2525 พลเอกเปรม ติณสูลานนทเดินทางไปเจรจาการจํากัดการสงออก
มั น สํ าปะหลั ง กั บ กลุ  ม ประเทศประชาคมเศรษฐกิ จ ยุโ รป รั ฐ บาลและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ บาล
สรางความเขาใจผิดแกสาธารณชนวา สัญญานี้เปนสัญญาการรับซื้อมันสําปะหลังที่กลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปใหแกไทย
แหล ง ขา วที่ เ ชื่อถือได รายงานวา ในขณะที่มีการเจรจาทํ าสัญญาดังกลาวนี้
นายไพจิตร เอือ้ ทวีกลุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งรวมเดินทางไปดวย เล็งเห็นวา
สัญญาทีจ่ ะลงนามกันนี้จะไมเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจไทย จึงพยายามเจรจาตอรองเพื่อให
ประเทศไทยไดประโยชนเพิ่มขึ้น ซึ่งสรางความไมพอใจแกผูแทนกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
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ยุโรปเปนอันมาก และเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยไทยก็สนองตอบปฏิกิริยาของผูแทนกลุมประเทศ
ตลาดรวมยุโรป ดวยการขอมิใหนายไพจิตรเขาหองประชุม โดยอางวา “เดอะโชวมัสตโกออน”
ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏต อ มา สั ญ ญาที่ ล งนามกั น นี้ ห าใช สั ญ ญาที่ ก ลุ  ม ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกําหนดการรับซื้อมันสําปะหลังจากประเทศไทยไม หากแตเปนสัญญา
การจํากัดการสงออกของไทยเอง ทั้งนี้สาระสําคัญของสัญญามีอยูวา ในระหวางป 2525-2527
ไทยจะสงมันสําปะหลังไปขายแกกลุมประเทศตลาดรวมยุโรปเกินกวาปละ 5 ลานตันมิได โดยที่
อาจขายเพิ่มไดอีกไมเกิน 5 แสนตันในชวงป 2526-2527 และในระหวางป 2528-2529 ไทยจะ
จํากัดการสงออกไวไมเกินปละ 4.5 ลานตัน โดยอาจสงเพิ่มในชวงสองปสุดทายนี้อีกไมเกิน 4.5
แสนตัน
ในขณะทีม่ กี ารลงนามในสัญญาดังกลาวนี้ นาวาตรีปุณมี ปุณณศรี แหงพรรค
กิจสังคม ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
การยกเลิกสัญญาทาส – ฝมือของใคร?
ในการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสําหรับกรุงเทพมหานคร
เขตทีห่ นึง่ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2528 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหนาพรรคกิจสังคมกลาว
ปราศรัยวา การบอกเลิกสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังที่ไทยทํ ากับกลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในครัง้ นี้ นายโกศล ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในสังกัด
พรรคกิจสังคมเปนผูเสนอเรื่องใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาเอง หาใชเปนขอเสนอ
ของนักวิชาการหรือ ‘หนาตัวเมีย’ คนไหน (มติชน ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2528)
ขอกลาวอางของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ดังกลาวนี้สรางความงุนงงแกผูรัก
สัจธรรมทั้งหลาย และจําเปนที่จะตองมีการบันทึกประวัติศาสตรในเรื่องนี้กันเสียใหม (โปรดดู
รายงานเรือ่ ง “ลําดับเหตุการณปญหานโยบายมันสําปะหลัง ไทยควรบอกเลิกสัญญาทาสกับอีอีซี
หรือไม” มติชน ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2528)
การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ผลั ก ดั น ให รั ฐ บาลบอกเลิ ก สั ญ ญาการจํ ากั ด การส ง ออก
มันสําปะหลังที่ไทยทํากับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเริ่มมีมาตั้งแตกลางเดือนตุลาคม
2528 (มติชน ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2528) เมื่อปรากฏแนชัดวา เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
เกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยมิไดตระหนักวา สัญญาดังกลาวนี้ไดสรางหายนภัย
แก สั ง คมเศรษฐกิ จ ไทยอย า งไร และมี ที ท  า ที่ จ ะปล อ ยให สั ญ ญานี้ มี อ ายุ ยื น ยาวต อ ไปอี ก
ประกอบกับกระทรวงพาณิชยมิไดตระเตรียมขอมูลสํ าหรับการเจรจากับคณะผูแทนของกลุม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งกําหนดมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2528 ดังนั้น คณาจารย
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดออกแถลงการณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2528
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เรี ย กร อ งให รั ฐ บาลพิ จ ารณาบอกเลิก สั ญญาการจํ ากัดการสง ออกมัน สํ าปะหลั ง ที่ไ ทยทํ ากั บ
กลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป พรอมทั้งใหขอเสนอแนะอื่นๆแกรัฐบาลดวย แถลงการณ
ดังกลาวนี้ตีพิมพในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2528
การออกแถลงการณดังกลาวนี้ทําใหทั้งนายณรงค วงศวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายโกศล ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแหงพรรค
กิจสังคม รูสึกเสียหนาเปนอันมาก
นายณรงค วงศวรรณใหสัมภาษณในเวลาตอมาวา ตนไมเขาใจวา เหตุใด
จึงมีการเรียกรองใหบอกเลิกสัญญาดังกลาวนี้ พรอมทั้งยืนยันความเชื่อมั่นของตนวา หากไมตอ
สัญญาเกาจะทําใหไทยสงออกมันสําปะหลังไดนอยลง (มติชน ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2528)
ความเห็นของนายณรงค วงศวรรณไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
สวนนายโกศล ไกรฤกษนั้นเลาถึงกับออกมาฟาดงวงฟาดงา และยืนยันที่จะ
ตอสัญญาดังกลาวนี้ ขอใหพิจารณาพาดหัวขาวหนังสือพิมพดังตอไปนี้
- “โกศลยืนกรานตอสัญญาอีอีซี จวกนักวิชาการมีหนาที่แนะนํา” (มติชน ฉบับ
วันที่ 23 ตุลาคม 2528)
- “โกศลจวกแหลก อัดนักวิชาการไมรูจริงเรื่องมัน” (มติชน ฉบับวันที่ 16
พฤศจิกายน 2528)
- “โกศลยัวะทานักวิชาการ แนจริงเปนรัฐมนตรีเอง” (มติชน ฉบับวันที่ 20
พฤศจิกายน 2528)
ดังนัน้ จึงเปนทีแ่ นชัดวา นายโกศลมีความเห็นตรงกันขามกับแถลงการณลงวันที่
18 ตุลาคม 2528 ของคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แมในระหวางที่
เดินทางไปเจรจากับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรประหวางวันที่ 27 พฤศจิกายนถึงวันที่ 3
ธั น วาคม 2528 นายโกศลและขา ราชการชั้ น ผูใ หญข องกระทรวงพาณิชยยัง มิไดตระหนัก
แมแตนอ ยวา หากตองการเจรจาเพื่อทําความตกลงใหม จะตองบอกเลิกสัญญาเกาเสียกอน
ในขณะที่เจาหนาที่กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชยมิไดใสใจในการศึกษา
สัญญาการจํากัดการสงออกมันสํ าปะหลังดังกลาวนี้ จนสรางความเสียหายมหาศาลแกระบบ
เศรษฐกิจไทย การณกลับปรากฏวา เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศไดตระเตรียมการศึกษา
เรื่องนี้มาอยางรอบคอบ และเขาใจอยางถองแทในทางหนีทีไลในการเจรจากับกลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป แตเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศก็ระมัดระวังมิใหกระทรวงพาณิชย
มีความรูส กึ วา กระทรวงการตางประเทศแยงชิงการนําในการเจรจา กลยุทธที่กระทรวงตางประเทศ
เลือกใชคือ การปลอยใหกระทรวงพาณิชยเปน ‘พระเอก’ ในการเจรจา และคอยประคับประคอง
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มิใหการเจรจาเพลี่ยงพลํ้า ดังปรากฏวา เมื่อรัฐมนตรีเจากระทรวงและขาราชการระดับสูงของ
กระทรวงพาณิชยมที ีทาวาจะไมบอกเลิกสัญญา นายวิทยา เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตไทยประจํา
กรุงบรัสเซลสจึงไดชี้แจงถึงนัยตามมาตรา 9 แหงสัญญาดังกลาว และมีโทรเลขดวนใหรัฐบาล
พิจารณาหลักการของขอตกลงฉบับใหม และบอกเลิกสัญญาเกากอนวันที่ 31 ธันวาคม 2528
ระวัง – สัญญาทาสฉบับใหม
หลังจากเดินทางกลับจากการเจรจากับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2528 นายโกศล ไกรฤกษ ใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา ตนไดทําความตกลง
เบือ้ งตนกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป โดยไทยจะสงออกมันสําปะหลังไปยังกลุมประเทศดังกลาวได
ไมเกินปละ 5.5 ลานตันระหวางป 2530-2533 (ไทยรัฐ และ มติชน ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2528)
ขอทีน่ ายโกศลมิไดแถลงโดยชัดเจนก็คือ ตามความตกลงใหมนี้ ปริมาณการสงออกรวมตลอดทั้ง
4 ปในชวงเวลาดังกลาวจักตองไมเกิน 21 ลานตัน ซึ่งโดยถัวเฉลี่ยแลวไมเกินปละ 5.25 ลานตัน
ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดทําความตกลงเบื้องตน
กับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปโดยพลการ ทั้งนี้ไมปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมอบหมาย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกระทําการดังกลาวนี้ เรื่องนี้ทําใหคณะรัฐมนตรีมีความรูสึก
กระอักกระอวนอยูไมนอย
เมื่ อ รั ฐ บาลตั ด สิ น ใจที่ จ ะบอกเลิ ก สั ญ ญาการจํ ากัดการสง ออกมั น สํ าปะหลัง
ตามสัญญาเดิม รัฐบาลยังมีเวลาอีกหนึ่งปที่จะประเมินผลดีผลเสียของทางเลือกตางๆกอนที่จะ
ตัดสินใจกระทําการในทางหนึ่งทางใด การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตัดสินใจโดยพลการ
ในการทํ าความตกลงเบื้ อ งต น ดั ง กลา วนี้ ยอมมี นัย สํ าคัญวา ไทยเลือกที่จํ ากัดการสงออก
มั น สํ าปะหลั ง ต อ ไป แม ว  า ปริ ม าณมั น สํ าปะหลั ง ที่ จ ะส ง ออกได ใ นระหว า งป 2530-2533
โดยถัวเฉลีย่ จะมีมากกวาชวงป 2525-2529 แตยังเทียบไมไดกับปริมาณสงออกถัวเฉลี่ยระหวางป
2523-2524 กอนทีจ่ ะมีการลงนามในสัญญาทาสดังกลาวนี้
ปญหาพื้นฐานมีอยูวา ใครเปนผูมอบอํานาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
กระทําการในเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาราษฎรจํานวนมหาศาลเชนนี้
นีเ่ ปนคําถามจาก “อายหนาตัวเมีย” คนหนึง่ จากทาพระจันทร ถึง “อายหนาตัวผู”
แหงซอยสวนพลู1
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ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2528

