
โกศล ไกรฤกษ กับการบอกเลิกสัญญา
การจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลัง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในที่สุด คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2528  
มีมติใหบอกเลิกสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังที่ไทยทํ ากับกลุมประเทศประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป

หนงัสือพิมพ มติชน ฉบับวนัที ่24 ธันวาคม 2528  ถึงกับพาดหัวขาววา

“ไทยปลดแอกอีอีซีแลว ครม. ส่ังเลิกสัญญาทาส”

สญัญาทาส – ฝมือของใคร ?
ประเทศไทยเริ่มกาวเขาไปสูการทํ าสัญญาทาสในการคามันสํ าปะหลังกับกลุม

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในป 2523 เมื่อนายตามใจ ขํ าภโต รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยตามโควตาของพรรคกิจสังคมในขณะนั้น เดินทางไปลงนามในความตกลงเบื้องตน  
ยอมจ ํากดัตัวเองในการสงมันสํ าปะหลังอัดเม็ดไปยังกลุมประเทศตลาดรวมยุโรป

ไมเปนที่ทราบแนชัดวา เหตุใดนายตามใจ ขํ าภโตจึงตัดสินใจลงนามในความ 
ตกลงเบื้องตนดังกลาวนี้ ซึ่งมีผลเสียอยางมหาศาลตอชาวไรมันสํ าปะหลังในเวลาตอมา ขอที่นา
กงัขายิง่กคื็อ กระทรวงพาณิชย และโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมงานเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคมภายใต
การน ําของนายบญุชู โรจนเสถียร มีการประเมินผลดีผลเสียกอนที่จะมีการลงนามในความตกลง
เบื้องตนอันนํ าไปสูการทํ าสัญญาทาสหรือไม อยางนอยที่สุดสาธารณชนมิไดรับรูผลการประเมิน 
ในเรือ่งนี ้ เพราะไมปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพขณะนั้น

ในป 2525 พลเอกเปรม ติณสูลานนทเดินทางไปเจรจาการจํ ากัดการสงออก 
มันสํ าปะหลังกับกลุ มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป รัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐบาล 
สรางความเขาใจผิดแกสาธารณชนวา สัญญานี้เปนสัญญาการรับซื้อมันสํ าปะหลังที่กลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปใหแกไทย

แหลงขาวที่เชื่อถือไดรายงานวา ในขณะที่มีการเจรจาทํ าสัญญาดังกลาวนี้  
นายไพจติร เอือ้ทวกีลุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งรวมเดินทางไปดวย เล็งเห็นวา 
สัญญาทีจ่ะลงนามกนันี้จะไมเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจไทย จึงพยายามเจรจาตอรองเพื่อให
ประเทศไทยไดประโยชนเพิ่มข้ึน ซึ่งสรางความไมพอใจแกผูแทนกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ 
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ยุโรปเปนอนัมาก และเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยไทยก็สนองตอบปฏิกิริยาของผูแทนกลุมประเทศ
ตลาดรวมยุโรป  ดวยการขอมิใหนายไพจิตรเขาหองประชุม  โดยอางวา “เดอะโชวมัสตโกออน”

ขอเท็จจริงปรากฏตอมา สัญญาที่ลงนามกันนี้หาใชสัญญาที่กลุ มประเทศ 
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกํ าหนดการรับซื้อมันสํ าปะหลังจากประเทศไทยไม หากแตเปนสัญญา
การจ ํากดัการสงออกของไทยเอง ทั้งนี้สาระสํ าคัญของสัญญามีอยูวา ในระหวางป 2525-2527 
ไทยจะสงมันสํ าปะหลังไปขายแกกลุมประเทศตลาดรวมยุโรปเกนิกวาปละ 5 ลานตันมิได โดยที่
อาจขายเพิ่มไดอีกไมเกิน 5 แสนตันในชวงป 2526-2527 และในระหวางป 2528-2529 ไทยจะ
จ ํากดัการสงออกไวไมเกินปละ 4.5 ลานตัน โดยอาจสงเพิ่มในชวงสองปสุดทายนี้อีกไมเกิน 4.5 
แสนตัน

ในขณะทีม่กีารลงนามในสัญญาดังกลาวนี้ นาวาตรีปุณมี ปุณณศรี แหงพรรค 
กจิสังคม  ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

การยกเลิกสัญญาทาส – ฝมือของใคร?
ในการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสํ าหรับกรุงเทพมหานคร

เขตทีห่นึง่เมือ่วนัที ่ 24 ธันวาคม 2528 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหนาพรรคกิจสังคมกลาว 
ปราศรัยวา การบอกเลิกสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังที่ไทยทํ ากับกลุมประเทศ 
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในครัง้นี ้ นายโกศล ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในสังกัด
พรรคกิจสังคมเปนผูเสนอเรื่องใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาเอง หาใชเปนขอเสนอ
ของนักวิชาการหรือ ‘หนาตัวเมีย’ คนไหน (มติชน ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2528)

ขอกลาวอางของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ดังกลาวนี้สรางความงุนงงแกผูรัก 
สัจธรรมทั้งหลาย และจํ าเปนที่จะตองมีการบันทึกประวัติศาสตรในเรื่องนี้กันเสียใหม (โปรดดู 
รายงานเรือ่ง “ลํ าดับเหตุการณปญหานโยบายมันสํ าปะหลัง ไทยควรบอกเลิกสัญญาทาสกับอีอีซี
หรือไม”  มติชน ฉบับวนัที ่23 ธันวาคม 2528)

การเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันใหรัฐบาลบอกเลิกสัญญาการจํ ากัดการสงออก 
มันสํ าปะหลังที่ไทยทํ ากับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเริ่มมีมาตั้งแตกลางเดือนตุลาคม 
2528 (มติชน ฉบับวนัที ่ 14 ตุลาคม 2528) เมื่อปรากฏแนชัดวา เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
เกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยมิไดตระหนักวา สัญญาดังกลาวนี้ไดสรางหายนภัย 
แกสังคมเศรษฐกิจไทยอยางไร และมีทีท าที่จะปลอยใหสัญญานี้มีอายุยืนยาวตอไปอีก  
ประกอบกับกระทรวงพาณิชยมิไดตระเตรียมขอมูลสํ าหรับการเจรจากับคณะผูแทนของกลุม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งกํ าหนดมีข้ึนในวันที่ 22 ตุลาคม 2528 ดังนั้น คณาจารย 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดออกแถลงการณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2528 
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เรียกรองใหรัฐบาลพิจารณาบอกเลิกสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังที่ไทยทํ ากับ 
กลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป พรอมทั้งใหขอเสนอแนะอื่นๆแกรัฐบาลดวย แถลงการณ 
ดังกลาวนี้ตีพิมพในหนังสือพิมพ มติชน  ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2528

การออกแถลงการณดังกลาวนี้ทํ าใหทั้งนายณรงค วงศวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายโกศล ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแหงพรรค
กจิสังคม รูสึกเสียหนาเปนอันมาก

นายณรงค วงศวรรณใหสัมภาษณในเวลาตอมาวา ตนไมเขาใจวา เหตุใด 
จึงมีการเรียกรองใหบอกเลิกสัญญาดังกลาวนี้ พรอมทั้งยืนยันความเชื่อมั่นของตนวา หากไมตอ
สัญญาเกาจะทํ าใหไทยสงออกมันสํ าปะหลังไดนอยลง (มติชน ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2528)  
ความเหน็ของนายณรงค วงศวรรณไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

สวนนายโกศล ไกรฤกษนั้นเลาถึงกับออกมาฟาดงวงฟาดงา และยืนยันที่จะ 
ตอสัญญาดงักลาวนี้ ขอใหพิจารณาพาดหัวขาวหนังสือพิมพดังตอไปนี้

- “โกศลยนืกรานตอสัญญาอีอีซี จวกนักวิชาการมีหนาที่แนะนํ า” (มติชน ฉบับ
วนัที่ 23 ตุลาคม 2528)

- “โกศลจวกแหลก อัดนักวิชาการไมรูจริงเรื่องมัน” (มติชน ฉบับวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2528)

- “โกศลยัวะทานักวิชาการ แนจริงเปนรัฐมนตรีเอง” (มติชน ฉบับวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2528)

 ดังนัน้ จงึเปนทีแ่นชัดวา นายโกศลมีความเห็นตรงกันขามกับแถลงการณลงวันที่ 
18 ตุลาคม 2528 ของคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แมในระหวางที่
เดนิทางไปเจรจากับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรประหวางวันที่ 27 พฤศจิกายนถึงวันที่ 3 
ธันวาคม 2528 นายโกศลและขาราชการชั้นผู ใหญของกระทรวงพาณิชยยังมิไดตระหนัก 
แมแตนอยวา  หากตองการเจรจาเพื่อทํ าความตกลงใหม  จะตองบอกเลิกสัญญาเกาเสียกอน

ในขณะที่เจาหนาที่กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชยมิไดใสใจในการศึกษา
สัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังดังกลาวนี้ จนสรางความเสียหายมหาศาลแกระบบ
เศรษฐกิจไทย การณกลับปรากฏวา เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศไดตระเตรียมการศึกษา
เร่ืองนี้มาอยางรอบคอบ และเขาใจอยางถองแทในทางหนีทีไลในการเจรจากับกลุมประเทศ 
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป แตเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศก็ระมัดระวังมิใหกระทรวงพาณิชย
มคีวามรูสึกวา กระทรวงการตางประเทศแยงชิงการนํ าในการเจรจา กลยุทธที่กระทรวงตางประเทศ
เลือกใชคือ  การปลอยใหกระทรวงพาณิชยเปน ‘พระเอก’ ในการเจรจา  และคอยประคับประคอง 
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มิใหการเจรจาเพลี่ยงพลํ้ า ดังปรากฏวา เมื่อรัฐมนตรีเจากระทรวงและขาราชการระดับสูงของ
กระทรวงพาณชิยมทีีทาวาจะไมบอกเลิกสัญญา นายวิทยา เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตไทยประจํ า
กรุงบรัสเซลสจึงไดชี้แจงถึงนัยตามมาตรา 9 แหงสัญญาดังกลาว และมีโทรเลขดวนใหรัฐบาล
พจิารณาหลกัการของขอตกลงฉบับใหม  และบอกเลิกสัญญาเกากอนวันที่ 31 ธันวาคม 2528

ระวัง – สัญญาทาสฉบับใหม
หลังจากเดินทางกลับจากการเจรจากับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 

เมือ่วนัที ่ 6 ธนัวาคม 2528 นายโกศล ไกรฤกษ ใหสัมภาษณส่ือมวลชนวา ตนไดทํ าความตกลง
เบือ้งตนกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป โดยไทยจะสงออกมันสํ าปะหลังไปยังกลุมประเทศดังกลาวได
ไมเกนิปละ 5.5 ลานตันระหวางป 2530-2533 (ไทยรัฐ และ มติชน ฉบับวนัที่ 7 ธันวาคม 2528) 
ขอทีน่ายโกศลมิไดแถลงโดยชัดเจนก็คือ ตามความตกลงใหมนี้ ปริมาณการสงออกรวมตลอดทั้ง  
4 ปในชวงเวลาดงักลาวจักตองไมเกิน 21 ลานตัน  ซึ่งโดยถัวเฉลี่ยแลวไมเกินปละ 5.25 ลานตัน

ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดทํ าความตกลงเบื้องตน 
กบักลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปโดยพลการ ทั้งนี้ไมปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมอบหมาย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกระทํ าการดังกลาวนี้ เร่ืองนี้ทํ าใหคณะรัฐมนตรีมีความรูสึก
กระอักกระอวนอยูไมนอย

เมื่อรัฐบาลตัดสินใจที่จะบอกเลิกสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลัง 
ตามสัญญาเดิม รัฐบาลยังมีเวลาอีกหนึ่งปที่จะประเมินผลดีผลเสียของทางเลือกตางๆกอนที่จะ 
ตัดสนิใจกระท ําการในทางหนึ่งทางใด การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตัดสินใจโดยพลการ
ในการทํ าความตกลงเบื้องตนดังกลาวนี้ ยอมมีนัยสํ าคัญวา ไทยเลือกที่จํ ากัดการสงออก 
มันสํ าปะหลังตอไป แมวาปริมาณมันสํ าปะหลังที่จะสงออกไดในระหวางป 2530-2533  
โดยถวัเฉลีย่จะมีมากกวาชวงป 2525-2529 แตยังเทียบไมไดกับปริมาณสงออกถัวเฉลี่ยระหวางป 
2523-2524 กอนทีจ่ะมีการลงนามในสัญญาทาสดังกลาวนี้

ปญหาพื้นฐานมีอยูวา ใครเปนผูมอบอํ านาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
กระท ําการในเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาราษฎรจํ านวนมหาศาลเชนนี้

นีเ่ปนคํ าถามจาก “อายหนาตัวเมีย” คนหนึง่จากทาพระจันทร ถึง “อายหนาตัวผู”
แหงซอยสวนพล1ู

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2528
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