สิงค – ไทย ฟารม
กับการผลาญเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2525 พาดหัวขาววา
“ปศุสตั วหมดนํายา
้ ขายหุนสิงค – ไทย” โดยมีรายงานขาววา กรมปศุสัตวกําลังประสบปญหา
อยางมากในการพัฒนากิจการบริษัทสิงค - ไทย ซึ่งมีกิจการฟารมเลี้ยงหมูสงสิงคโปร ถึงขั้นตอง
ประกาศขายหุน 15% ใหเอกชน เพื่อใหเขารวมบริหาร
รายงานขาวของประชาชาติ ธุ รกิจดังกลาวนี้ มีความสับสนอยูอยางนอย 2
ประการ กลาวคือ
ประการแรก หนังสือพิมพประชาติธุรกิจ รายงานขาวเสมือนหนึ่งวา มีบริษัทที่ชื่อ
“สิงค - ไทย” อยูเพียงบริษัทเดียว
ประการที่สอง หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ รายงานขาววา บริษัทสิงค – ไทย
เปนบริษทั ทีก่ รมปศุสัตวไทยกับกรมปศุสัตวสิงโปรรวมกันกอตั้งขึ้น ซึ่งไมถูกตอง
กิจการทีม่ ชี อื่ วา “สิงค - ไทย” กอกําเนิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร
โดยเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสิงคโปร เพื่อแสดงใหเห็นถึงสปริตแหงอาเซียน
เริ่มตนดวยการจัดตั้งบริษัทสิงค-ไทย เกรนส จํากัดในป 2520 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 8 ลานบาท องคการตลาดเพื่อเกษตรกรแหงประเทศไทยกับบรรษัทอุตสาหกรรม
ขั้นปฐม จํากัด แหงประเทศสิงคโปร ถือหุนฝายละ 50% มีสํานักงานอยูที่สิงคโปร โดยมี
วัตถุประสงคในการซื้อขาวโพด ผลไม และพืชผลอื่นๆจากประเทศไทย และสงเครื่องสูบนํ้าจาก
สิงคโปรมาขายในเมืองไทย
การกอตั้งบริษัทสิงค - ไทย เกรนส จํากัด ไดกอใหเกิดความไมพอใจในหมูพอคา
สงออกเปนอันมาก เพราะเทากับวา รัฐบาลเขาไปมีบทบาทในการคาขาวโพดระหวางประเทศ
โดยตรง ความไมพอใจดังกลาวนี้ถูกเก็บกดไวตลอดยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร แตก็ระเบิด
ออกมาในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน เมื่อนายอบ วสุรัตน ประธานสภาหอการคา
แหงประเทศไทยในขณะนั้น เสนอใหรัฐบาลยุบบริษัทสิงค - ไทย เกรนส จํากัด โดยอางวา บริษัท
ดังกลาวนี้อํานวยผลประโยชนใหแกสิงคโปรเพียงฝายเดียว โดยที่ไทยมิไดรับประโยชนเทาที่ควร
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 2525
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พรอมทัง้ ชี้ใหเห็นวา ในป 2520 บริษัทสิงค - ไทย เกรนส จํากัดไดนําขาวโพดจากไทยไปขายใหแก
สิงคโปร 11,000 ตัน และในงวดสุดทายที่สงไปขาย 5,000 ตัน ปรากฏวา ขายในราคาตํ่ากวาราคา
ตลาด โดยขายในราคาตันละ 112 เหรียญอเมริกัน ในขณะที่ราคาตลาดตกประมาณตันละ 118
เหรียญอเมริกัน
ความวัวไมทันหาย ความควายเขามาแทรก
ตอมาในป 2521 ไดมีการจัดตั้ง บริษทั สิงค - ไทย ฟารม จํากัด ขึน้ ในประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท โดยองคการตลาดเพื่อเกษตรกรถือหุน 51% และบริษัทสิงค - ไทย
เกรนส จํากัด ถือหุน 49% เมื่อคํานึงถึงหุนที่องคการตลาดเพื่อเกษตรกรถืออยูในบริษัทบริษัท
สิงค - ไทย เกรนส จํากัดแลว อตก.จะมีสว นถือหุนในบริษัทสิงค - ไทย ฟารม จํากัดถึง 75.5%
แตโดยที่ อตก. มีเงินทุนไมเพียงพอ จึงขออนุมัติใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร คณะกรรมการ
สงเคราะหเกษตรกรไดจัดสรรเงินกองทุนฯแก อตก. เพือ่ การนี้ รวม 8,350 ลานบาท โดยไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรวม 2 งวด
งวดที่หนึ่ง เปนเงิน 3 ลานบาท โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2521 ใหเปนเงินกูอัตราดอกเบี้ย 5% ตอป กําหนดชําระคืนภายใน 5 ป ระยะปลอดหนี้
2 ป
งวดที่สอง เปนเงิน 5,350 ลานบาท โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2521 ใหเปนเงินกูอัตราดอกเบี้ย 5% ตอป กําหนดชําระคืนภายใน 5 ป
ดังนัน้ รายงานขาวทีว่ า บริษัทสิงค - ไทย ฟารม จํากัดเปนบริษัทที่ถือหุนรวมกัน
ระหวางกรมปศุสัตวไทยกับกรมปศุสัตวสิงคโปรจึงเปนรายงานขาวที่ไมถูกตอง กรมปศุสัตวไทย
จะมาเกี่ยวของก็เฉพาะแตในฐานะที่วา กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูควบคุมดูแลองคการ
ตลาดเพื่อเกษตรกรเทานั้น
บริษทั สิงค - ไทย ฟารม จํากัด อยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ซึง่ ประกอบดวยชาวสิงคโปร 3 คน และชาวไทย 4 คน โดยประธานคณะกรรมการเปนคนไทย
เมือ่ เริม่ ดําเนินการ ไดจัดตั้งฟารมเลี้ยงสัตวขึ้นที่สวนปาเขาวัง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้
โดยมีวตั ถุประสงคที่จะสงสัตว (โดยเฉพาะอยางยิ่งหมู) ไปขายแกสิงคโปร แตเดิมรัฐบาลสิงคโปร
ไมอนุญาตใหนําสัตวจากประเทศไทยเขาประเทศ เนื่องจากมีปญหาโรคสัตว ดังนั้น เมื่อมีการ
จัดตัง้ บริษทั สิงค - ไทย ฟารม จํากัดขึ้น ทางฝายสิงคโปรจึงสงเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญมาควบคุมการ
จัดการและควบคุมโรคระบาดสัตว โดยคิดคาจางปละ 20,000 เหรียญอเมริกัน หรือประมาณ
170,000 บาท และนีเ่ ปนรายจายที่บริษัทสิงค - ไทย ฟารม จํากัดตองจาย
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สิงค – ไทย สปริตแหงอาเซียน
โครงการสิ ง ค - ไทย เป น โครงการที่ ส ะท อ นให เ ห็ นสป ริต แห ง อาเซี ย น
หากพิจารณาเฉพาะพื้นผิว เราอาจรูสึกวา มีความรวมมืออยางแข็งขันระหวางมวลสมาชิก
กลุมประเทศอาเซียน แตลึกลงไป เราอาจพบวา ทุกประเทศตางก็ตองการรักษาผลประโยชน
ของตนยิ่งกวาอื่นใดดวยกันทั้งสิ้น
สิงคโปรไมเคยนอยหนาใครในการแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ มิฉะนัน้ สิงคโปรคงไมสามารถกาวพนจากความดอยพัฒนาไปสูกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ใหม (Newly Industrialized Countries) หรือกลุมประเทศ “นิกส” (NICs) ไดอยางงายดายเชนนี้
ยามใดก็ตามที่สิงคโปรมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน สิงคโปรก็เปดประตูรับ
แรงงานจากตางประเทศ ดวยเหตุนี้เอง ฉันทนาจากเมืองไทยจึงพากันหลั่งไหลสูสิงคโปร ดวยความ
เอือ้ เฟอของกรมแรงงานไทย
แตเมื่อสิงคโปตัดสินใจที่กาวไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ประตูเมืองสิงคโปรก็ไมมีชองวางที่ฉันทนาจากเมืองไทยจะเล็ดลอดเขาไปได โดยที่กรมแรงงานไทย
ไดแตมองดูตาปริบๆ
หากไมไดรับผลประโยชนอยางคุมคา สิงคโปรก็คงไมเขารวมกิจการในบริษัท
สิงค-ไทย เกรนส จํากัด ความเปนสัตวเศรษฐกิจของสิงคโปรมมี ากกวาไทยหลายเทานัก ประโยชน
ที่เดนชัดก็คือ สิงคโปรไมเพียงแตจะสามารถซื้อธัญญาหารในราคาตํ่ากวาราคาตลาดโลกเทานั้น
หากยังสามารถสงผลผลิตมาขายในประเทศไทยไดโดยสะดวกอีกดวย ทั้งนี้โดยอางถึงสปริตแหง
อาเซียน
ในกรณีของบริษัทสิงค - ไทย ฟารม จํากัด สิงคโปรก็ฉลาดพอที่จะไมเขารวมหอ
ลงโรงอยางเต็มที่ เพราะตระหนักดีวา โครงการนี้เปนโครงการขายสินคาของไทย ในเมื่อไทยอยาก
ขายสินคา ไทยก็ตองลงทุนลงแรงมากหนอย เพราะแมจะไมมีหมูไทย สิงคโปรก็สามารถซื้อหมูจาก
แหลงอื่นไดโดยไมยากนัก
และแลวเราคงไมสามารถสรุปเปนอยางอื่นได นอกเสียจากวา สปริตแหงอาเซียน
มิไดแตกตางจากสปริตแหงความเห็นแกตัวเทาใดนัก
สิงค – ไทยฟารม อนาคตที่กําลังใฝหา
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับทีก่ ลาวอางขางตนนี้ รายงานวา บริษัทสิงค ไทย ฟารม จํากัด มีเปาหมายที่จะสงหมูมีชีวิตไปขายแกสิงคโปรถึงเดือนละ 500 ตัว แตในเดือน
ธันวาคม 2524 ซึ่งเปนเดือนแรกที่ฟารมสิงค – ไทยสามารถผลิตหมูไดนั้น มีผลผลิตเพียง 80 ตัว
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สวนในชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2525 ก็ผลิตเพียงเดือนละ 100 – 200 ตัว ซึ่งตํ่ากวา
เปาหมายเปนอันมาก
ดวยเหตุนี้เอง กรมปศุสัตวจึงพยายามเรงรัดที่จะใหมีการสงหมูมีชีวิตไปขายแก
สิงคโปรมากขึ้น ทั้งนี้โดยใชมาตรการอยางนอย 2 ประเภท คือ
มาตรการประเภทที่หนึ่ง ไดแก การประกาศเขตปลอดโรคสัตวใน 14 จังหวัด
ภาคใต (นับตั้งแตชุมพรลงไป) และภาคตะวันออก ตั้งแตชลบุรีจนถึงตราด เอกชนที่จะตั้งฟารม
เลี้ยงสุกรเพื่อสงไปขายสิงคโปรจะตองตั้งฟารมในจังหวัดที่เปนเขตปลอดโรคสัตวเหลานี้ และ
จะตองเปนฟารมขนาดใหญ โดยมีแมพันธุสุกรตั้งแต 500 ตัวขึ้นไป ทั้งนี้กรมปศุสัตวจะดูแล
ตรวจโรคเทาเปอยปากเปอยอยางใกลชิด
มาตรการประเภทที่สอง ไดแก การนําหุนของบริษัทสิงค - ไทย ฟารม จํากัด 15%
ออกจําหนายแกเอกชน โดยเปดโอกาสใหเอกชนเขารวมบริหารกิจการของบริษัท
มาตรการทัง้ สองประเภทนี้จะสามารถผลักดันใหสิงค - ไทยฟารมสามารถสงสุกร
มีชีวิตไปขายแกสิงคโปรไดตามเปาหมายหรือไม เปนเรื่องที่ควรแกการติดตามตอไป แตการ
ประกาศใชมาตรการทั้งสองนี้ ยอมเปนการยอมรับโดยพฤตินัยวา ลําพังแตการดําเนินการของทาง
ราชการ จะไมสามารถผลักดันใหธุรกิจการเลี้ยงสุกรขยายตัวเทาที่ควร
สิงคไทยฟารมกับกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ดังไดกลาวแลววา ในการจัดตั้งบริษัทสิงค - ไทย ฟารม จํากัดในป 2521 นั้น
องคการตลาดเพื่อเกษตรกรไดขอยืมเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,350
ลานบาท ซึ่งจะตองชําระคืนใหหมดสิ้นในป 2526 ที่จะถึงนี้
เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเกือบทั้งหมดไดมาจากการจัดเก็บพรีเมี่ยมขาว
และพรีเมี่ยมนํ้าตาล ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา ภาระสวนสําคัญตกหนักแกชาวนาผูเพาะปลูกขาว
และชาวไรผปู ลูกออย ดังนั้น ตามหลักการแลว รัฐบาลควรจะจัดสรรเงินกองทุนดังกลาวนี้ไปใชจาย
ในทางทีเ่ ปนประโยชนแกชาวนาและและชาวไรออยเปนสําคัญ
แตการณกลับปรากฏวา มีการใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรจํ านวนมาก
ไปในทางซึ่งมิไดเปนประโยชนแกชาวนาและชาวไรออยโดยตรง การยืมเงินกองทุนฯเพื่อมาจัดตั้ง
บริษทั สิงค - ไทย ฟารม จํากัดนับเปนตัวอยางของความขอนี้
ยิง่ บริษทั สิงค - ไทย ฟารม จํากัดมีนโยบายที่จะสงเสริมฟารมขนาดใหญมากกวา
ฟารมขนาดเล็กก็เทากับวา รัฐบาลเก็บภาษีจากชาวนาและชาวไรออยเพื่อนํามาใชจายเกื้อกูล
เจาของฟารมสุกรขนาดใหญนั่นเอง

5
แตเหนือสิง่ อืน่ ใด เราหวังเปนอยางยิ่งวา เมื่อถึงป 2526 บริษัทสิงค - ไทย ฟารม
จํากัดจะมีกําไรมากพอที่องคการตลาดเพื่อเกษตรกรจะนําไปชําระเงินกูคืนแกกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โดยที่ไมตองแทงบัญชีเปนหนี้สูญดังโครงการอื่นๆขององคการแหงนี้

